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Tyoel[ketieto on
uudistuvaa tietoa.

TYOETArcP
on alan ainoa ammattilehti.

Haluatko olla ajan tasalla?
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Ihmiset ovat halukkaita jiiii-
miiiin yhii nuorempana eliik-
keelle. Monien silmissii eliikeai-
ka siintiiii vapauden valtakun-
tana, jossa ennen iiin muka-
naan tuomaa lopullista raih-
naistumista on mahdollisuus
nauttia eliimiistri. Tosiasia kui-
tenkin on, ettii monien ekik-
keestii unelmoivien tietimys
omasta tulevasta eliiketurvas-
taan on kovin niukkaa.
Eliiketietoa on levitetty Suo-
messa runsaasti. Meillii jakavat
tydelekevalistusta muun muas-
sa Eliiketurvakeskus, Tydeliike-
Iaitosten liitto ja Eliiketiedotus-
toimisto samalla, kun eliikeva-
kuutusyhticiillii on omat tiedo-
tusorganisaationsa. Niin ikiiiin
tietoa tycieliiketurvasta on tar-
jolla Kansaneldkelaitoksen toi-
mistoissa ja pankeissa. Sita saa
mycis sosiaali- ja terveysalan
ty6ntekijriiltii, joille kaikille
Eliiketurvakeskus on j?irjestii-
nyt koulutusta.
Jos sanoma ei mene perille,
liiiikettii viestinniin parantami-
seen tuskin lciytyy ainakaan uu-
sien tiedotusorganisaatioiden
perustamisesta, vaan jostain ai-
van muualta.
Eldketurvakeskuksessa selvitet-
tiin puolenkymmentii vuotta
sitten - Simo Forssin ja Pirkko
Jiiiiskeliiisen tutkimuksessa -
tydeliike-esitteiden viilittiimiin
tiedon tehoa. Tutkijat totesivat,
ettii ty<ieliiketiedon perille me-
noa ei voida oleellisesti paran-
taa lisiiiimiillii tiedot uksen miiii-
riili, vaan viestinndn "painopis-
tettii olisi siirrettiivii lahettaja-
keskeisestd tied ottamisesta vas-
taanottajakeskeiseen tiedotta-
miseen". Toisin sanoen avain-

Eltketiedotuksen
tuleyaisuus

alueeksi nousevat henkilcikoh-
tainen tiedotus, neuvonta ja
muut sellaiset viestintiitavat,
joissa vastaanottajan on mah-
dollista keskustella tiedon lii-
hettiijiin kanssa.

ETK:ssa tehdyn tutkimuksen
mukaan kirjallisten tydelake-
esitteiden paras kohderyhmii
ovat hyvin koulutetut, aktiivi-
iktiiset vakuutetut. Sen sijaan
suuret eliikeikae lehestyvat ryh-
met ovat eliiketiedotukselle on-
gelmallisia. Jotta tieto tavoittai-
si parhaiten vakuutetun, tulisi
jokaisella eliikeikiiti ltihestyviil-
Iti olla mahdollisuus henkild-
kohtaisesti neuvotella eliikeasi-
oistaan asiantuntijan kanssa.
Tutkijat suosittelivat joko kurs-
simuotoista tai henkikikohtais-
ta neuvontaa.

Simo Forssin ja Pirkko Jiiiiske-
liiisen tutkimuksen suositukset
ovat yhd ajankohtaisia, sillii
usein vakuutetun on hankala
saada selvyytta omasta tulevas-
ta tydeliiketurvastaan ilman
asiantuntijan apua. Suomalai-
nen eliikejiirjestelmii on kerta
kaikkiaan sen verran sokkeloi-
nen labyrintti, ettii ilman eliike-
polut hyvin tuntevaa opasta sen
liipi on tavallisen matti meika-
liiisen tydliistii kulkea.
Niiin ollen tuntuu selvtiltii, ettii
tycieliiketiedottamisessa tarvi-
taan jatkossakin sellaisia kana-
via ja tilaisuuksia, joissa ihmiset
voivat keskustella ja kysellii
omasta eliiketurvastaan eri
eliikevaihtoehdoista - ja samal-
la saada kiisityksen eliikkeensd
todellisesta suuruudesta. Tiillai-
sia luontevilta tuntuvia kontak-
tipaikkoja ja valistuspisteitd
ovat olleet Eliiketurvakeskuk-

sen, eliikevakuutusyhticiiden ja
Kansaneliikelaitoksen palvelu-
pisteet sekii eri organisaatioiden
palvelupiiiviit. Onko sitten tule-
vaisuudessa mahdollista, ettii
esimerkiksi elikevakuutusyhti-
6t voisivat tiivistii5 yhteistyti-
t66n alueellisessa eldkeneuvon-
nassa? Siihen kysymykseen an-
taa aika vastauksen.

Ilmeinen peruspulma on siinri,
ettii kaikista tarmokkaista yri
tyksistii huolimatta eliiketieto
on tavoittanut vajavaisesti ta-
vallisen kansalaisen. Niinpii
tuntuisikin kovin jiirkeviilta, et-
tii kilpailuasetelmista huolimat-
ta eri tiedotusorganisaatiot voi-
sivat jatkossa tiivistiiii yhteis-
tyritiiiin. Esimerkiksi Eliiketur-
vakeskuksen, Tycieliikelaitos-
ten liiton ja Eliiketiedotustoi-
miston yhteisty<itii on syyta
vaalia ja entisestiiiin tehostaa.

Eliiketiedottamisessa on hyvii
katsoa kauaksi eteenpiiin ja
niihdii, mitii uusi teknologia on
meille tarjoamassa. Jo nyt on
teoriassa mahdollista, etta va-
kuutettu voi kommunikoida
eliikeasiantuntijansa kanssa
ATK-perusteisesti kyselemiillii
tietoja henkil<jkohtaisen tieto-
koneensa viilityksellii. Huimim-
missa tulevaisuuden visioissa
kansalaiset voivat saada tietoja
tulevasta eliikkeestliiin samaan
tapaan kuin he nyt hankkivat
tilitietonsa kortilla pankkiauto-
maatista. Vaikka tekniikka ja
kone eiviit koskaan ihmistii tiiy-
sin korvaakaan, nekin on otet-
tava lukuun huomisen eliiketie-
dotusta kehitettdessii.

Kari Arola
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oidaan naisten omistavan jo jo-

Yrittajyyden mantereella, Poh-
jois-Amerikassa, naisyrittnjien
osuus on tiillii hetkellii vajaa
kolmannes. Uusien yritysten
perustajina heitii on kuitenkin
Kanadassa jo kaksi kolmesta ja
USA:ssa - missl aloittavien
naisyrittajien lukumiiAr6 on
vuosikymmenessl kaksinker-
taistunut - periiti neljfl viidestli.
Vuosituhannen vaihteessa arvi-

37 prosenttia). .Naisyrittiijien
osuuden suuruus ja sen muuttu-
mattomuus kertoo, ett6 naiset
ovat olleet tasaveroisina muka-
na siinii voimakkaassa yrittii-
jyyden kasvussa, joka Suomes-
sa viime vuosikymmenellii liihti
toteutumaan.
Vuosikymmenessii yrittiijien lu-
kumiiiirii puolitoistakertaistui.

]{AISYR I TTAJAT TU TEUAI

Syy siihen, miksi
yrittiijiikunnassa

naisten osuus
ei ole kasva-

ka toisen mantereen yrityksistfl,
toteaa apulaisprofessori Lois
Ann Stevenson Nova Scotian
yliopistosta Kanadasta.

Euroopassa naisyrittiijyys on
professori Monserrat Ole Vall-
sin (ESADE, Espanja) mukaan
parhaimmillaan yhta yleisti,
mutta alueelliset erot ovat var-

suurempi osuute.nsa qlgittajigS
joukossa site edellyttiiisi, on sii-

nut, vaikka heidiin suhteellisesti

nli, ettE heitA on enemm{n
my6s lopettajien joukossa.
Naisten yrittajetoiminta on ol-

Miksi nainen
ryhtyy yrittiijiiksi?

IitK
Eldketurvakeslatlcsm

tilasto-asosto

lut myds kestoltaan keskimifi-
rin lyhyempii[ kuin miesten,
ainakin piitittynytt[ yrittajetoi-
mintaa vertailtaessa.
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Naiset yrittiijinn kaatavat

Yrittiijyys voi olla naisen ratkai-
su hflnen pyrkiessiiiin itsen5i-
sempii6n eliimiilin. M aissa, jois-
sa nainen on alistettu mieskult-

virkasisartensa tapaan pe-
rinteisiii raja-aitoja tule-
malls mukaan yhii niiky-
vfimmin miesten perintei-
sesti hallitsemille toimi-

tuurin

aloille.Ilmiti on ollut niih-
tiivissii yleisesti kaikkialla
maailmassa juuri piifltty-
neellii Yuosikymmenellii,
todettiin Yritri[iien 15.
maailmankongre$sin pu-
heenvuoroissa Helsin gissl
elokuussa 1988.

Pohjoismaissa naiset ovat jo
pitkiian olleet merkittava yrittii-
jeiryhme Suomessa joka kol-
mds yrittaje on - ja on ollut jo
parikymmentli vuotta - nainen.
Aloittavista yrittijista heitii on
- ja on mytis melko tasaisesti
ollut - llihes kaksi viidestE(noin flnoa

alle, yrittiijyys voi olla
tie jonkinasteiseen irtau-
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tumiseen, oman itsellisen toi-
minta-alueen lOytiimiseen.
Teollisuusmaissa sama ilmi<i
voi syntyii kylliistymisestii ma-
talaan palkkaan epiimiellyttii-
vissii olosuhteissa tehtiiviistii
turhauttavasta tytistA vasten-
mielisen esimiehen alaisena.
Miksi alistua, jos samalla pal-
kalla voi toteuttaa itseiiiin ja
saada tyydytyksen ty6stdiin?
Kuuluuhan ihmisen perusoi-
keuksiin oikeus antoisaan ja
vapaasti valittuun ty6h6n,
muistutti myiis Kansainviili-
sen tydjerjeston (ILO) pziijoh-
taja .Francis Blanchard kon-
gressrssa.

llnr$sta yrrnaJal$r
Piiljohtaja Blanchardin mu-
kaan ILO:ssa on havaittu, ettl
itsendinen yrittaminen voi l6y-
t66 toimintaedellytykset niissii-
kin tiiirimmtiisissii olosuhteissa,
joissa muita mahdollisuuksia ei
eniiA ndy. Omaehtoinen toimin-
ta maksimoi ihmisen kyvyt ja
kayrcttavissA olevat viihiitkin
aineelliset varat. Se joustaa ja
sopeutuu ympiirtiiviin oloihin
ja eliiti niiden ehdoilla.

Yrittljyys voi olla naisen ratkai-
su hlnen pyrkiessdiin turvaa-
maan oman ja perheensii toi-
meentulon. Vakiintumattomis-
sa tai kehittymiitttimissii olo-
suhteissa oma yrittaminen * vi-
rallinen tai useinkin epiiviralli-
nen - saattaa olla ainoa mah-
dollisuus selviytyd ja turvata
perheen leipt. Esimerkiksi lo-
puttomat sodat imeviit yhteis-
kunnan elinvoiman, sotkevat

sen rakenteen ja sitovat miehet
tuhoamaan, ei tuottamaan.
Naisen tehtlviiksi jiiii miesten
jiittamien tehtiivien hoitami-
nen. TEmiin tehtiiviin muka-
naan tuoman henkisen ja fyysi-
sen kyvyn tiedostamineri- ja
omaksuminen lienee jokseen-
kin ainoa sotimisen tuottama
inhimillinen hytity.
Ty0tt0myyskin voi olla yrittli-
misen liikkeellepanevana voi-
mana. Yritteliiis ihminen ei alis-
tu, vaan hakee omaa ratkaisua.
Kannattaa yrittiia, eihiin ole
paljon menetettaveiikiiAn. Nai-
sen voi tiissa tilanteessa olla
helpompi lAhtea [ikkeelle. H[-
nen ei tarvitse asettaa tavoittei-
taan taloudellisesti kovin korke-
alle, koska on aiemminkin saa-
nut tottua vtihempdfln. N2iin
hiin voi helpommin lOytiiii
oman yritysideansa ja hy6dyn-
tAA joustavampaa omaksumis-
kykyiiiin.

Yrittiijyydessii
joustoa
Oma yritys voi antaa naiselle
sita tytielaman joustoa, jota h6n
usein tarvitsee tytin ja perhe-
elimiin jErjestelyyn. Perintei-
sesti perheen asioiden hoitajana
nainen on luontevasti oppinut
ty6n suunnittelun, ajoittami-

vostusten mullistuksessa luo
yritt[jyydelle aivan uusia toi-
minta-alueita. Sosiaali- ja
yleensiikin palvelualojen laajen-
tuminen on suosinut haismais-
ta' toiminta-ajatusta ja saanut
naiset my0s l6yt?imii6n ne.

Johtaja Valerie Hammond
(Ashridge Management Colle-
ge, Englanti) toteaa uusien toi-
minta-ajatusten pelkistetyim-
milldiin merkitseviin naisten
luomaa palvelua naisille, esi-
merkiksi Lontoossa avattu ho-

asioiden arvos-

omnln
Niimii

taidot suoraan pien-
yritttijiin arkeen.

Yhteiskunnan rakennemuutos
tydn, eliniiin, vapaa-ajan ja ar-

telli vain naisille tarkoi-
tetut

erilai-

Niiis-
sii on

pniiasia.

Perinteisemmin toimivat naiset
perustavat yrityksensii kuiten-
kin edelleen tyypillisen nais-
osaamisen alueille, kuten kaup-
pa-, ravintola-, majoitus-, sii-
vous-, sihteeri- ja terveydenhoi-
topalvelut.

Varsinaisen perustamispiiiittik-
senjiilkeen nainen joutuu tiiysin
uusien ja odottamattomien on-
gelmien ja ennakkoluulojen rie-
poteltavaksi kaikkien niiden ta-
vanomaisten ongelmien lisiiksi,
minkii hiinen mieskollegansa
joutuu vastaavassa tilanteessa
llpik[ymii6n. Ttista huolimatta
ntiyttiiii selviilta, ette naisyritta-
j5 on tullutjiilid6kseen - onnek--si - ritastrittamaan toiminnal-
laan yrittajyyden elinvoimaa.



Eliike-Varman
toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen

Ouet
auki

EUROOPPAAil

- Emme vOi suoiautua Euroopan yhdentyessii pal-
sulkemalla raioiimme. y"lul vapautwat.jayhdenmu-

:- -'-::. -:; :' kaist uvat. vaikka j okaisen EY: nvaan metoan on YanvN- ja synnytteilla olevalla ETA:n
tettava omaa kuparrury- e[ ruroofan tJo"rau"e" ja:
kyimme. senvaltion lainsiiiiddntd0n jle-

NIin sanOO EuroOOan kin omia reunaehtojaan.
yhdentymisen myllerryk-,^3i1t^'1rsjohtaja Juhani Ko-

-' --1 - --- i -; lehmainen ennustaa, ettii ennense$a EEKe-varmarl 19" pitkiia ulkomaalaisille on an-
mitusjohtaja Juhani Ko- intturumahdollisuustullaSuo-
lehmainen. Hiin on valmis men tytiellike- ja tapaturma-
avaam&an ovet ulkomsi- vakuutusmarkkinoille.
selle kiloailulle. T?iltii varalta on Kolehmai-"-.-- ,;lf:::-:--,-'-^^ ^r! sen mukaan suomalaisten pa-- uffiomaataNer - otl- rannettava omaa tehokkuut-
yqtpa ne sitte_n 

- 
gpanja- i*" j, r.lp"ii;ittyaa".:

laisiatai ruotsalaisia - saa- lirlevaiduudesia-ei ole Eliike-
vat tulla tilnne perusta- Y"ryg.toim-itusjohtajan mie-
maan elfikevakriutusyh- lestii jlrkeviiii esteii ul|gmaq-

" l:usten tuloa Suomeen: tle vol-uon, ftunnan KarKKt, .ra- u",perustaatiinneyhtion, jokapahtuu Suomen lakien ioffi--iiaan lakiemme-'mu-
mukaan ja kunhan var- kaanjapitiiiipdiiomatSuomes-
mistetaan piiiiomien kflyt- sa.-
tiiytyvlin $uomen kansin- "^$:,'^:1"** 

Kolghllnpn 9i. -- -;--,--; sallisi. ettli ulkomailta kiisin toi-talou0en YanYEIAIruseK$. miva yhti6 tulee tyOeliikemark-
t inoilliemme ia vie tiiilta paa-
omat pols.

Haastattelu: Kari Arola
Kwa: Hani Aiho

Yritysvakuuttaminen
itsenlisend

Euroopan yhteisOssii pankit
ja vakuutuslaitokset ovat 16-
hentyneet toisiaan.

- Se on ollut sekii pankki-
l5httiinen ettii vakuutusyhti6-
Hhttiinen kehitys, jonka taus-
talla on kannattavuuden paran-
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Eltike-Varman toimitusjohtaja Juhani l{olehmainen on valmis avaamaan ovet ulkomaaloisille ekikevakuutus-
yhtidille, muua ei ehdoitta.

taminen ja volyymin lisiiimi- pailulta lyhyellii tiihtiiimellii, massa ty6skentelevii Pohjois-nen. mutta sitten kun kilpailijat oli- maiden kansalaisia.
- Ruotsissa on muotoutu- sivat todella tulossa Suomeen - Se mahdollistaa - paitsi

nut yksi iso finanssitavaratalo- eriytetyt lakisiiiiteiset jdrjestel- pohjoismaisen eliiketurvan sti-
mdykky,jokaonniinsuuri,ettii mht nihtiiisiin epiireiluksi suo- lyttdmisen toimipaikkamaasta
ruotsalaisten on pian sallittava jamuuriksi. riippumatta - myOs eurooppa-
ulkomaisen kilpailun tulo maa- laisen tietotaidon saamisen
hansa ja avattava rajansa. Pohjoismaihin.

Kolehmainen ennustaa eu- rr.
rooppalaisen kehityksen heijas- .Y 

t9TT.e
tuvin my<is Suomeen - tiiirne tietotaitomme nr..r r
liintisen Euroopan koillisperuk- Suomalainen tydeliikejtrjes- lllaKxeet [saarvon
kaan. telmi on toi-ltuJjor,tiju"luh"- mukaan

Hiin muistuttaa kuitenkin ni Kolehmaisen mukaan erin- Entiipii suomalaisen eliike-
Suomen vakuutusmarkkinoi- omainen ja sitli ei tule Euroo- jirjestelmtn huominen? Pysty-
den poikkeavan monista muis- pan yhdentyessdkii^dn muren- tiiiinkri jokaiselle aikanaan
ta maista siind, ettii meill?i yri- taa. maksamaan luvatun suuruinen
tysvakuuttaminen(=tytieliike- Piiinvastoin. Kolehmainen eliike?
ja tapaturmavakuutus) on laki- niikee, ett6 Suomella on annet- Kolehmaisen vastaus on:siiiiteistl. tavaa muulle maailmalle. Kyll6.

- Vaikka pankki- ja vakuu- - Voimme viedii jlirjestel- Mutta ei ehdoitta. HEn sa-
tussektori Suomessakin lShene- miistiimme tietoa ulos, kuten noo nlin:
vdt toisiaan, meillii on tiirkeiiii olemme vieneet esimerkiksi - J[rjestelmtimme on opti-
sailftaa yritysvakuuttamisen Sveitsiin. maalisesti rakennettu ja se kes-
itseniinen asema, Kolehmainen Eliike-Varma on luonut suh- t56 myds tulevaisuudessa, mi-sanoo. teet myds Neuvostoliittoon, kdli meille syntyy lisf,arvoa.

Hiinein6etulevaisuudenku- jonne yhti6 on vienyt suoma- - Jos kansantalous kasvaa
vissaan, ettii pankit voisivat laista tietotaitoa maan oman kahden ja puolen prosentin
hoitaa esimerkiksi el6keva- keskustelun ja piidttiksenteon vuosivauhdillajajos emme suu-
kuuttamista, vaikka yksilOva- pohjaksi. ressa m[iirin heittaydy aktiivi-
kuutukset voivatkin olla huo- Yhtiti on mukana pohjois- aikanamme oloneuvoksiksi tai
misen maailmassa otettavissa maisessa yhteisyrityksessi jiiS ennenaikaiselle eliikkeelle,
pankin palvelutiskiltii. Nordbenissii Guernseyn saarel- my6s suurten ik[luokkien el6k-

Kolehmaisen mukaan suo- la Englannin kanaalissa. Nord- keet maksetaan sovitun suurui-
malaisen vakuutusmaailman benonhenki-jaeliikevakuutus- sena.
etu on, etta mei[e vapaaehtoi- yhti6, jossa ovat Eliike-Varman - Eliikeliiisten elintaso ei
nen ja lakisiiiiteinen vakuutta- lisiksi osakkaina Ruotsin, Nor- mydskiitn voi olla koskaan kor-
minenovatnivoksissatoisiinsa. jan ja Tanskan suurimmat eli- keampi kuin koko kansakun-

- Tytieliike-jatapaturmava- kevakuuttajat. nan elintaso. Voimme tarjota
kuutuksen eriyttemiseila suo- Nordben on erikoistunut va- vain sellaisen eldketurvan, jo-
jautuisimme ulkomaiselta kil- kuuttamaan muualla maail- hon kansakunnalla on varaa.
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Uusi kansliapfleilikkti patistaa
suomalaisia lastentekoon

Kansliapddllikko Heikki S. von Hertenin mukaan meiddn on pddstdvd irti sellaisesta
impivaaralaisesta eurondkemyksestd, etteitdnne tulisi ketddn. Tdllainen ndkemys pititti helposti
sistilliiiin sellaisen vaarallisen ajatuksen, ettei tddlttt ldhde ketiidn poiskaan. - Kehitys
Euroopassa signaloi sitli, ettit meiddn pitdd varautua mihin tahansa. Tdllaisessa tilanteessa on
huolehdittava siitd, ettii olemme sielld missd asioista piiiitetddn ja eftd meilld on omat
asiantuntijamme asioita ajamassa. Nyt tarvitaan vahvaa itsetuntoa.

Kansliapddllikk1 HeikkiS. von Hertzenin haastattelu on tehu hdnen ollessaan viimeisid pdivid
He I si ng i n kau pu ng i n apu laiskau pu ng i nj ohtajana.
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- Olen hyvin huolestunut
siitI, ettl puolet 58-vuo-
tiaista kansalaisista on
eliikkeellii. Jotta annetut
elilkelupaukset kyetiiiin
tiiyttiimiiiin, suomalaisten
on ryhdyttlvi tekemliln
lapsia 110 prosentin te-
holla.

NHin sanoo sosiaali- ja ter-
veysministeritin tuore
kansliaplilllikkt Heikki
S. von Hertzen.

Tulevaisuuden turvaksi hrin to-
della. korostaa tekojen tiirkeyttii
sano]en suaan.

- Tilannetta ei korjata, eikii
huoltani viihennii yhtAan se, et-
tit kylmtin rauhallisesti vain to-
detaan maksavien ikiiluokkien
pieneneviin. Ei auta sekiiiin, et-
tii vain todetaan maksavien ja
tiissii katsannossa passiivien
suhteen olevan trirmdyskurssil-
la ja tyydytliin kosmeettisiin
korjauksiin, kun tarvitaan teko-
ja, Hertzen painottaa.

Konditionaali
pannaan
Nyt on hdnen mukaansa kor-
kea aika nykyaikaistaa kansa-
kuntamme tunnettua sanontaa
"tarttis tehrii jotakin" siten, ettd
sanotaankin: tehriiiin jotakin!
Ja kun Hertzeniii kuuntelee, niin
ilmeisesti tehdiiiinkin j otakin.
- Meillii oli kaupungin sosiaa-
li- ja terveysvirastossa sellainen
tapa, ettemme kiiyttdneet kon-
ditionaalia laisinkaan. Istutan
sen perinteen ja tavan mycis
Suurtorin tiillekin puolelle. At-
taseasalkkua kannetaan muka-
na sen vuoksi, ettii tehdiiiin t<ii-
tti ja pidetiiiin puheet aikanaan,
kansliapiitillikkci sanoo.

Yhdestoista ja
puoles hetki
Vaikka Hertzen sanookin ehti-
neensd tutustua hallinnonalan-
sa valtakunnantasoisiin asioi-
hin vasta pintapuolisesti, hiinel-
lti on selkeii kuva siit6, ettd

perhepolitiikalla on keskeinen
sija esimerkiksi eliiketurvaam-
me ajatellen.

- Nyt on - niinkuin urheilukie-
lellii sanotaan - yhdestoista ja
puoles hetki revidoida, liipiktiy-
dii ja tarkastella, perhepolitiik-
kamme oikein kunnolla, jotta
annetut lupaukset kyetiiiin tiiyt-
tiimiiiin.
Siinii mielessii vahinko on jo
tapahtunut, ettli viiestcikehityk-
semme notkahtaa vaikka apua
saataisiin heti, esimerkiksi ulko-
mailta. Tiillainen ratkaisu ei oli-
si kuitenkaan uuden kanslia-
piiiillikdn mieleen.

Maksumiehet
omasta takaa
Syntyvyyskiiyrd on htinen mu-
kaansa saatava nousuun ja
maksumiehet on jatkossakin
l6ydettava omasta takaa. Hert-
zenin mielestii olisi hieman ris-
kaapelia talttAa tiimii maa
maahanmuuttajilla.

Okei, ehkl tycivoimavajausta
voitaisiin sillii tavalla osittain
helpottaa, mutta... he ovat
tunnetusti sikiiivii5 viikeii ja va-
roisin ajautumasta sellaiseen ti-
lanteeseen, jossa joka kahdek-
sas lapsi olisi vieras.

- Meidiin on varottava sita,
ettemme tee samoja virheitii,
kuin Ruotsi on tehnyt. Siellii-
hiin maahanmuuttajia on krisi
telty tyciviilineinii, joilla ei ole
sosiaaliturvaa. Nyt arki on val-
jennut ruotsalaisillekin ja maa-
hanmuuttajien sosiaaliturva-
pommi on laukeamassa heiddn
kiisiinsti.

Ei raha - Yaan
asennekysymys
- Korostan, ettii olen maltilli-
sen maahanmuuttopolitiikan
kannattaja. Mutta heidiin -
maahanmuuttajien - avulla em-
me pulmiamme ratkaise. Suo-
malaisten on ryhdyttiivii teke-
miidn lapsia I l0 prosentin te-
holla.
Hertzen sanoo, ettei perhepoli-
tiikan reivaus ole raha - vaan
asennekysymys.

- Muistetaanpa vain missii

olosuhteissa suuret ikiiluokat
syntyiviit. Silloin ei ollut rahal-
lisia porkkanoita. Silloin oltiin
sita mielta, etta tata maata asu-
taan tulevaisuudessakin - jo-
tain tiillaista asennetta tarvi-
taan nytkin.

Yksiltillisyys Yalttia
Moni-ilmeisen, lakisiiiiteisen ja
vapaaehtoisen, eliikevakuutuk-
semme yksityiskohtia koskevan
kysymyksen Hertzen vielii viiis-
tiiii. Sanoopa vain tuntevansa
sen, mita Moniturva-asiakas
ajattelee saatuaan suuren va-
kuutusmaksulaskun.
Ottamatta sen tarkemmin kan-
taa eliikkeiden ansiosidonnai-
suuteen, Hertzen on yksil<illi-
syyden puolestapuhuj a tiissiikin
aslassa.

- Inhoan tasapiiisyyttii. Tasa-
eliike tasapiiistiiii porukan. Yksi
fakta on esimerkiksi se, ettii me
joudumme tulevaisuudessa yhii
yksil0llisimpiin tycisopimuksiin
my<is julkisella sektorilla. Tiistii
seuraa se, ettd elekkeitekin pi-
tiili yksil<illistiiii.

Kohtalaiset
eliikepiiiviit
Eliikeliiisillii menee kanslia-
piiiillikdn mielestii kohtalaises-
ti. - Kun eliikeliiisten tilannetta
tarkastelee ihan kentiin tuntu-
masta eikii teoretisoi, niin kyllii
suomalaisilla eliikeliilsillti me-
nee tena piiiviinii kohtalaisen
hyvin. Ei tarvitse mennii kuin
ruotsinlaivalle, niin siellii nlikee
oikean kuvan.

Tottakai yleistykseeni on
helppo tarttua, mutta vakuutan
olevani tietoinen my6s poik-
keuksista j a viiliinputoajista.

- En kadehdi site, etta elekelai-
silld menee hyvin, he ovat sen
ansainneet. Joidenkin kohdalla
olisi pitiinyt tehdii kenties vielii-
kin enemm?in - ainakin minulla
on huono omatunto sotavete-
raaneista. Ehkii asiantilan kor-
jaaminen ei ole peruttamatto-
man my6hiiistii vieliikiiiin. . .

Teksti: Jouni Jokisalo
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LAKI TU RUAA TO I M E E ]{TULO 1{

KUI{TOUTUSAIKANA
Kuntoutuslakinippu voimaan ensi syksynil

Aikaisemmin voi tytieli-
kelaitos tukea kuntou-
tusasiakastaan myiintii-
miillii hEnelle mIflrlaikai-
sen tytikyvytttimyyseliik-
keen. Nyt hiinen talou-
dellinen tilanteensa hel-
pottuu, kun hIn saa ellke-
laitokseltaan lain sIiln-
ntiksiin perustuvaa kun-
toutusrahaa. Tytikyvyt-
ttimyyseliikettii ei eniiH
mytinnetl noin vain,
vaan ensin selvitetililn, on-
ko hakija kuntoutettava
ellkkeen mytintilmisen si-
jasta. Sosiaalivakuutuk-
sen siiflnntikset kuntou-
tuksesta kirjoitetaan uu-
delleen korostamalla ken-
tiin yhteistoimintaa asiak-
kaan parhaaksi.

Parannukset sisiiltyviit 2.11.
1990 annettuun hallituksen esi-
tykseen kuntoutuslainsiiiiddn-
ndn uusimisesta (hall. es. 2591
1990 vp.). Esitys on tarkoitettu
tulemaan voimaan l. 10. 1991.

Tydeliikelaitoksilla onkin tiillii
kertaa aikaa valmistautua uu-
siin tehtiiviin.

Elilkelaitos selvittilH
kuntoutusmahdollisuudet
Eliikelaitoksen on varmistetta-
va, ettd hakijan kuntoutusmah-
dollisuudet on selvitetty ennen
kuin se ratkaisee hiinen tytiky-
vytt6myyselakette koskevan
hakemuksensa. Uusi sddnnds
korostaa kuntoutuksen ensisi-
j aisuutta eliikevaihtoehdon rin-
nalla. Tiimii selvitysvelvoite
koskee paitsi ty<ielekelaitoksia
myds Kansaneliikelaitosta.

Kuntoutuksen selvittiiminen
varmaan pidentiiii joissakin ta-
pauksissa eliikehakemuksen
kiisittelyii. Niiin voi tapahtua
esimerkiksi silloin, kun hakijaa
ei kuntoutuksen vaihtoehto
kiinnosta.
Ennen kuin eliikehakemus hy-
lataAn, on eliikelaitoksen ohjat-
tava hakija kuntoutukseen tai
keyttAmAan esimerkiksi liiiikin-
tipalveluja. Niiin jiirjestelmiin
vastuu korostuu silloinkin, kun
se ei voi antaa tukea eliikkeen
muodossa. Tiimii ohjaava s6iin-
nds on ertiiinlainen viimesijai-
nen varmistus.
Normaalisti kuntoutuksen tuli-
si alkaa jo sairauden uhatessa
eikd vasta sitten, kun ollaan
hakeutumassa eliikkeelle.

Kuntoutusraha
eliikettfl suurempi
Merkityksellinen muutos ty6-
eliikej iirjestelmin kannalta on,
ettA se nyt saa siiiinnOkset kun-
toutusrahasta. Jotkut eliikelai-
tokset ovat tosin tiihiinkin saak-
ka maksaneet elakette kuntou-
tusrahan nimellii. Uusi kuntou-
tusraha lisiiii selviisti kuntoutu-
jan toimeentuloturvaa. Se on
aikaisempaa kuntoutusrahaa
suurempi ja sen saantiehdot on
tarkoin miiiiritelty.
Tydeliikelakien mukaista kun-
toutusrahaa maksetaan silloin,
kun tydeliikelaitos on piiiittitnyt
kuntouttaa vakuutetun. Jos
piiiitdksen on tehnyt jokin muu
elin, maksaa kuntoutusrahan
Kansaneliikelaitos.
Tavallisimmin eliikelaitos piiiit-
tiiii kuntoutuksesta ja kuntou-
tusrahasta tilanteessa, jossa
ty<intekijii ei ole ty6kyvytt<i-
myyseliikkeellii. Tiill6in rahan
suuruus miiiiriiytyy laskennalli-
sen elIkkeen avulla. Kuntou-
tusraha on ty6ntekijiin kaik-
kien peruseliikkeiden yhteis-
miiiirii korotettuna 33 prosentil-
la. Peruseliikkeet on lueteltu

ty6ntekijdin eliikelain 8 $:n4. momentissa. Lisiieliikkeen
osuutta ei siten oteta tdssii huo-
mioon.
Kuntouttava eliikelaitos miiii-
rittelee ja maksaa kuntoutusra-
han yhtenii kokonaisuutena.
Jos se on yksityisen puolen elti-
kelaitos, ottaa se siten kuntou-
tusrahassaan huomioon mytis
kunnan ja valtion eliikevapaa-
kirjat.
Eliikelaitos maksaa kuntoutus-
rahaa niiltii kalenterikuukausil-
ta, joina kuntoutuja ei voi olla
ansiotytissl kuntoutuksensa
vuoksi. Rahaa voi saada muul-
takin ajalta, jos kuntoutuksen
onnistuminen sitii vaatii. Kun-
toutusrahaa maksetaan kun-
toutusaikaan sisiiltyviltii koko-
naisilta kalenterikuukausilta.
Kuntoutuksen jiilkeistii ty<ihiin-
paluuta pehmentiiii harkinnan-
varainen kuntoutusavustus, jo-
ta maksetaan, jos se on ty6llis-
tymisen kannalta erityisen tar-
peellista.

Avustuksena saa enintiilin puo-
len vuoden kuntoutusrahat.

Ellkkeensaajalle
kymmenen prosentin
kuntoutusraha
Kuntoutusptiiit0s voi koskea jo
elakette saavaa tydntekijiiii.
Joissakin tapauksissa saattaa
eliike alkaakin kuntoutuksen
aikana. Tiillainen eliikkeensaa-
ja voi my6s saada kuntoutusra-
haa.
Eliikkeellii olevan kuntoutusra-
ha on l0 prosenttia maksussa
olevien peruseldkkeiden yhteis-
mliiriistii. Lisiiksi otetaan huo-
mioon l0 prosenttia kansan-
eldkkeen pohjaosan, lisiiosan ja
lapsikorotusten miiiiriistd sellai
sina kuin ne ovat kuntoutusra-
han alkaessa.

My<is eltikkeensaajan kuntou-
tusraha on yksi kokonaisuus.
Sen maksaa kuntouttava eliike-

8



laitos. Eliikkeiden maksu jat- eliikkeen hakeminen. Kuntou-
kuu kustakin laitoksesta enti- tusyritykset ovat kuitenkin siir-
seen tapaan. tiineet eliikkeen alkamista ja

tydntekijii voi menetttii oikeu-
Kuntoutuspykiiliiii
tlsmenneffy
Kuntoutuksen antamisen ylei-
set ehdot ovat suunnilleen en-
nallaan. Ty<ieliikelaitokset an-
tavat edelleenkin ammatillista
kuntoutusta. Liiiikinniillistii
kuntoutusta ne antavat vain
ammatillisen yhteydessii. Yleis-
siizinnds on modernisoitu mutta
asiallisesti entinen.
Uutena erityisehtona kuntotuk-
sen antamiselle on, ettii vakuu-
tetulla tulee olla oikeus tulevan
ajan eliikkeeseen kuntoutus-
piiiittiksen tekohetkellii. Toisin
sanoen kuntoutuspdAtds pitAa
antaa tycisuhteen aikana tai
vuoden jiilkikarenssiajan ku-
luessa. Niiin kuntoutus ja siitii
automaattisesti riippuva kun-
toutusraha tulevat kysymyk-
seen tapauksissa, joissa vaihto-
ehtona saattaisi olla teysitehoi-
nen, kuntouttavan eliikelaitok-
sen vastuulle jiiiivii tyOkyvyttti-
myyseliike.
Kuntoutus on edelleen harkin-
nanvarainen etuus, jonka eptiii-
misestii ei ty<intekijillii ole oi-
keutta hakea muutosta. Tiissii
suhteessa tydeliikejtirjestelmiin
kuntoutus poikkeaa tapatur-
ma- ja liikennevakuutuksen
kuntoutuksesta, joista on vali
tusoikeus. Valitusoikeus anne-
taan uuden lainsiiiidiinnrin mu-
kaan myds Kansaneliikelaitok-
sen kuntoutuspiidtcikseen tyy-
tymiittdmiille.
Sen sijaan oikeudesta kuntou-
tusrahaan ja rahan miiiiriistii
voi valittaa normaalisti eliike-
lautakuntaan ja vakuutusoi-
keuteen.

Ellketurva siiilyy
kuntoutusajan
Kuntoutus saattaa epdonnistua
ja eteen tulee tyOkyvyttrimyys-

tensa tiiysitehoiseen eliikkee-
seen, kun vuoden jiilkikarenssi
ylittyy.
Niiistii syistd on tyOntekijiiin
eliikelain 6 $:n 3. momenttiin
otettu saannds, jonka mukaan
kuntoutusrahan saaminen jat-
kaa jilkikarenssia. Sitii piden-
tiiii myds Kansaneliikelaitoksen
kuntoutusraha sekii tapaturma-ja liikennevakuutuksen kun-
toutuksen etuudet.

Kuntoutujan etua turvaa toi-
nenkin stiiinnds mainitussa
6 $:ssii. Jos kuntoutuja siirtyy
tyrlkyvytttimyyseliikkeelle vuo-
den sisiillii kuntoutusrahan
piiiittymisestii, katsotaan tyd-
kpyttdmyyden alkaneen jo sil-
loin, kun kuntoutuspdiitds teh-
tiin. Tiill<iin eliikkeen miiiirii
lasketaan kuntoutusta edelti-
neen korkeamman ansiotason
perusteella. Tiimii turvasdiinncis
koskee vain tyOeliikelakien mu-
kaista kuntoutusrahaa saanut-
ta.
Kuntoutuksen aikaa ei lueta
eliikeajaksi, eikii eliiketurva si-
ten kartu tiin6 aikana. Tiimii voi
joissakin tapauksissa estaa
eliikkeen karttumisen tavoiteta-
soonsa.

Mytis Kela mytintiiii
kuntoutusrahoja
Kuntoutuslakipaketin piiiipai-
no on muussa kuin tydeliikejiir-jestelmiin kuntoutuksessa.
Kansaneldkelaitos saa omat
kuntoutuslakinsa: lain kansan-
eliikelaitoksen kuntoutustoi-
minnasta j a kuntoutusrahalain.
Mycis tapaturma- ja liikenneva-
kuutuksen kuntoutuslainsiiii-
diint<i kirjoitetaan ajan tasalle.
Kelan on korvattava tietyissii
tapauksissa liiiiketieteellistii tai
ammatillista kuntoutusta, ja se
voi korvata harkinnanvaraisesti

muutakin kuntoutusta. Tarkoi-
tuksena ei ole, ettii toimivallan
jako toisaalta Kansaneliikelai-
toksen ja toisaalta tapaturma-
ja liikennevakuutuksen tai ty6-
eliikejiirjestelmiin viilillii muut-
tuu.
Kela mydntiid kuntoutusrahaa,
kun se itse kuntouttaa vakuu-
tettua tai kun kuntoutusta an-
netaan sosiaalivakuutuksen ul-
kopuolisista jiirjestelmistii, ku-
ten kansanterveys- tai tydter-
veyshuoltolain mukaan. Kun-
toutusrahalakiin perustuva
etuus on yleensii sairauspdivii-
rahan suuruinen.

Yhteistoimintalaki
tuo sujuvuutta
Kuntoutuslakeja uudistettaessa
halutaan painottaa kuntoutuk-
seen osallistuvien eri tahojen
yhteistoimintaa. Siite siiiide-
tzi6n laissa kuntoutuksen asia-
kaspalveluyhteistydstii.
Valtakunnallisella tasolla toi-
mii, kuten tiihiinkin saakka,
kuntoutusasiain neuvottelu-
kunta. Kuhunkin sairaalapiiriin
perustetaan kuntoutuksen asia-
kaspalvelun yhteistytitoimi-
kunta ja jokaiseen kuntaan yh-
teistyOryhmii.
Tydeltikelaitoksilla on edustus
vain kuntoutusasiain neuvotte-
lukunnassa. Jos ty<ieliikejiirjes-
telmiiSn kuuluva asia - on se
periaatteellinen tai yksityista-
paus - tulee kiisiteltiiviiksi
alemmassa elimessii, on jiirjes-
telmiin edustaj aa kuultava.
Yhteistoimintalaki korostaa
kuntouttajien vastuuta koko-
naisuudesta. Pelkkii laki ei kui-
tenkaan riitii estiimiiiin kuntou-
tettavien viiliinputoamisia.
Olennaista on, missd hengessii
toteutamme yhteista asiaa.

Kuntoutuksella
laatua tytieliimiiiin
Kuntoutusrahojen arvioidaan

aiheuttavan Kansaneliikelai-
tokselle ja tytieliikej iirjestelmal-
le noin 100 miljoonan markan
vuosikustannukset. Tapatur-
ma- ja liikennevakuutuksen pa-
rannukset maksavat 15 miljoo-
naa markkaa.
Toisaalta jiirjestelmii siiZistiiii
muita sosiaalivakuutuksen me-
noja. Erityisen tuntuva on sii6s-
td tapauksissa, joissa kuntoutus
estiiii tai lykkiiii ty6kyvytt<i-
myyseliikkeen.
Uusi jiirjestelmii antaa tehoste-
tun taloudellisen turvan kun-
toutuksen ajaksi. Se selvittaa
kuntoutustarpeen mutta ei kun-
touta pakolla ketiiiin. Tycinteki-
jii voi luottavaisin mielin liihteii
kuntoutukseen.
Kuntoutuksella lisiitiiiin kansa-
laisen mahdollisuuksia aktiivi-
scen eliimiiiin. Kun ty0ympiiris-
t66 samalla kohennetaan, paiis-
tiiiin entistii parempaan tytiel6-
miin laatuun. Ntiin vtihenee
tytintekijciiden tarve hakeutua
ennen aikojaan ty6kyvytt<i-
myys- tai muulle varhaiseliik-
keelle. Tiimii on tiirkeiiii liihi-
vuosikymmeninii, joita toden-
niikijisesti uhkaa tydvoiman
niukkuus.

SEPPO
PIETILAINEN, orL, vr

Eliiketurvakeskuksen
lainopillisena johtajana toimiva

varatoimitusjohtaja
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UAITIO]{ TULO.
JA MEI{OARUIOESITYS

UUODETLE 1991
Menoarvioesityksen loppusumma on 158 miljardia
markkaa eli 11 prosenttia suurempi kuin vuoden 1990
varsinaisen menoarvion loppusumma. Rahastosiirrot
ja vuoden 1990 budjettiesitykseen liittyneet ns. keppi-
lait vaikeuttavat loppusumman suoraa vertailua edel-
liseen vuoteen. Esityksellii pyritliin ennen kaikkea
hidastamaan kansantalouden ulkomaista velkaantu-
mista parantamalla avoimen sektorin eli ulkomaiden
kanssa kilpailevien toimialojen kilpailukykyii ja hillit-
semIlH kulutuksen kasvua. Valtiontalouden tuloyli-
jiiiimii jilil kuluvaa vuotta pienemmflksi, mutta on
viell vuonnal99l noin 9 miljardia markkaa. Suhdan-
teiden nopea heikentyminen ja verouudistuksen jatka-
minen johtavat siihen, ettH tulo- ja menoarvion perus-
teella valtiontalous muodostuu ensi vuonna lievlsti
elvyttilvHksi.

Vuonna 1989 aloitettua tulo- ja
varallisuusverotuksen raken-
teen uudistamista jatketaan lie-
ventiimiillii marginaaliverotus-
ta. Muutokset palkansaajien ja
eliikeliiisten verotukseen niiky-
viit vasta vuoden l99l loppu-
puoliskolla. Marginaaliasteiden
alentaminen vaikuttaa vain val-
tionveroa maksavien elSkkeen-
saajien verotukseen. Veroastee-
seen muutoksella on vdhiiinen
vaikutus: tuloverotus kylliikin
kevenee, mutta viilillisen vero-
tuksen kiristiiminen liikevaihto-
veron korotuksella ja ympiiris-
tdverojen lisiiimisellii leikkaa
syntf/en kulutusvaran pois.

Keskimiiiirin tarkasteltuna ku-
lutusverotuksen lisiiiiminen ei
vaikuta eliikkeensaajien toi-
meentuloon, koska hinnanko-
rotukset kompensoidaan indek-
sitarkistuksilla.

Taloudellinen tausta
Kansantalouden tuotannon pit-
kiiiin jatkunut nopean kasvun
jakso piiiittyy. Vuosina 1988 ja
1989 kasvu kohosijo yli 5 pro-
sentin, mutta kuluvana vuonna
kasvu pienenee 2,5 prosenttiin.

Ensi vuonna ei tuotanto
uusitun ennusteen mukaan kas-
va lainkaan. Oljyn hinnan epii-
varmuus ja sen heijastukset
Neuvostoliiton kauppaan teke-
vdt viennin ja kustannuskehi-
tyksen arvioimisen vaikeaksi.
Oljyn hinnan sdilyminen kor-
kealla voi nostaa ensi vuoden
inllaation yli seitsemiiiin pro-
senttiin.

Hintakehityksen lisdksi vaihto-
taseen vaje ja ulkomaisen velan
kaslu siiilyviit talouden keskei-
senii ongelmana, jonka ratkai-
seminen edellytt2iii tiukkaa ta-
louspolitiikkaa useiden vuosien
ajan. Suureen alijiiiimiiiin liittyy
riski piiiiomaliikkeiden hiiiri<iis-
tii ja korkojen jyrkdstd nou-
susta.

Ty<itt<imyyden pieneneminen
on kiirjistiinyt kohtaanto-on-
gelmia eli ongelmia, jotka joh-
tuvat tydvoiman kysynniin ja
tarj onnan erilaisesta alueellises-
ta ja toimialoittaisesta raken-
teesta. Talouskasvun heikenty-
minen lis55 tydtt6myyttii, mut-
ta pidemmiillii aikaviilillii ty<i-
markkinoiden toimivuuden
parantaminen on edellytys suo-
tuisalle talouskehitykselle.
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Kulutuskysynniin nopean kas-
lun ja palkkaliukumien takia
tulopolitiikka ei ole pystynyt
turvaamaan hidasta inflaatiota
ja kansantalouden kilpailuky-
vyn siiilymistii. Kustannusten
nousun hidastaminen edellyt-
tiiisi eritttiin pieniii palkankoro-
tuksia vuonna 1991. Budjetti-
esityksessd sitA pideteen mah-
dollisena, koska tuloverotus
alenee.

Ellketurva
Kansaneliikej iirj estelmiin puoli-
soiden lisiiosasiiiinndstdii muu-
tetaan Eliikekomitea 87:n ehdo-
tusten mukaisesti. Tiilltiin nai-
misissa tai avoliitossa asuvien
lisiiosa maksettaisiin alusta
saakka alennettuna. Lisiiosan
suuruus on 85 prosenttia yksi-
niiisen lisiiosasta nykyisen 8l
prosentin sijasta. Hallituspuo-
lueiden eduskuntaryhmien so-
pimuksen mukaan mytis jo
eliikkeellii olevien puolisoiden
lisiiosia korotetaan. Muutos tu-
lee voimaan ensi syyskuun alus-
ta. Vuotuiset lis:ikustannukset
ovat noin 240 miljoonaa mark-
kaa.

Samalla toteutetaan mytis Elii-
kekomitea 87:n esittiimii eliik-
keensaaj ien asumistukij iirj estel-
mdn uudistus, jossa asumistuen
tulosidonnaisuutta lievenne-
tiiiin ja korotetaan asumistukia
erityisesti niissii tapauksissa,
j oissa asumiskustannukset ovat
nykyistii enimmiiismiiiiriiii suu-
rempia. Asumistuen uudistuk-
sesta aiheutuvat vuotuiset lisii-
kustannukset ovat noin 135
miljoonaa markkaa.
Merkittiiviisti eliiketurvaan vai-
kuttava kuntoutusjiirjestelmdn
kokonaisuudistus toteutetaan
l.l0.l99l lukien. Kuntoutus-
ajan toimeentulosta huolehtii
kuntoutusraha, jota makse-
taan, mikAli kuntoutuksen tar-
koituksena on tydeliimiiiin tulo,
siinii pysyminen tai siihen paluu
eikii tydssiikiiynti ole kuntou-
tusaikana mahdollista. Miiiiriil-
tiiiin se vastaa sairausvakuutuk-
sen piiiviirahaa. Keskeisiin la-
keihin sisiillytetddn kuntoutus-
velvoite ja eri organisaatioita
velvoittava yhteistoimintasiiiin-
nds.

Sukup olvenvaihd oseliikej iirj es-
telmiiii jatketaan vuoden 1995
loppuun saakka. Alaikiirajaksi
tulee 55 vuotta ja aikaisemmas-
Ia poiketen sukupolvenvaih-

doseltikkeen saaja voi tehdii
muuta kuin maatalouslomitta-
jan tytitii vain tiettyyn ansiora-
jaan saakka. Rajoitus ei kuiten-
kaan koske jo ennen eliikkeelle
siirtymistti vakiintuneita sivu-
ansioita.
Kansaneliikkeen lisiiosaa saa-
ville rintamalisiiiin oikeutetuille
maksettavaa ylimiidrdistti rinta-
malisiiii korotetaan 1.4.1991 lu-
kien. Nykyisen 12,5 prosentin
sijasta lisd tulee olemaan 22,5
prosenttia eliikkeensaajalle
maksettavan kansaneliikkeen
lisriosan miiiiriistii.
Valtion osuutena MYEL-eltik-
keiden menoihin ehdotetaan
yhteensii 1825 milj.mk eli 5
prosenttia enemmiin kuin kulu-
valle vuodelle. YEl-eliikkeiden
valtionosuuteen on budjetissa
varattu 0,1 milj. mk eli kiiytiin-
n6ssii valtionosuutta ei eniiti en-
si vuonna tarvita. Rintamavete-
raanien varhaiseliikkeeseen
kiiytettiiviiiin mliiriirahaan esi-
tetiiiin 31,5 milj. mk, mikii on
vain kolmannes vuoden 1990
miiiiriirahasta. Viihennys joh-
tuu eliikkeeseen oikeutettujen
miiiiriin supistumisesta; vuoden
l99l lopussa eliikkeensaajia ar-
vioidaan olevan eniiii 350. Valti-
on osuus kansaneliikelaista joh-
tuvista menoista kasvaa 3 197
miljoonaan markkaan, lisiiys
kuluvasta vuodesta on 712
milj.mk. Kuntien rahoitusosuus
lisiiosista pienenee 0,72 pennis-
tA 0,67 penniin veroiiyriltd.

Muu toimeentuloturva
Aitiysavustus kohoaa 700
markkaan 1.3.1991 lukien. Van-
hempainrahakautta pidenne-
taan 12 arkipiiiviillii ja isiille
tulee oikeus omaan kuuden ar-
kipiiiv6n isyyslomaan. Lasten
kotihoidon tuen perusosaan
tehdiiiin 6 prosentin tarkistuk-
sen lisiiksi eduskuntaryhmien
sopima 280 markan tasokoro-
tus l.l0.l99l lukien, jonka jiil-
keen perusosa on 1850 mark-
kaa kuukaudessa. Osittaisen
lasten kotihoidon tuen voimas-
saoloa jatketaan vuoden 1991
loppuun. Lapsilisiit kohoavat
ensi lokakuun alusta keskimtiii-
rin 22 prosenttia.
Ty0ttdmyysturvan tiiyden pe-
ruspiiiviirahan mtiiiriiii noste-
taan 1.7.1991 lukien palkkata-
son nousua vastaavasti ja sen
lisiiksi kolmella markalla piii-
vdssii.

Rahoitus
Tydnantajan ty0ttOmyysva-
kuutusmaksun arvioidaan kas-
vavan 0,6 prosentista 0,9 pro-
senttiin l. l. l99l lukien.
Tyrinantajan sairausvakuutus-
maksut pysyvtit vuoden 1990
lopun tasolla. Sen sijaan ty6-
voimavaltaisten yksityisten yri-
tysten tyrinantajien kansaneli-
kemaksut alenevat 0,25 pro-
senttiyksikktiii heiniikuun alus-
ta. Lisiiksi hallituksen s6iisttipa-
kettiin liittyvZisti kaikkien yksi-
tyisten ty<inantajien kansanelii-
kemaksua alennetaan tammi-
kuusta syyskuuhun yhdellS
prosenttiyksiko[a. Ehdotetut
vuoden 1991 maksut ovat:

Keskimiiiir6inen tyoelakemak-
surasitus pysyy samana kuin
vuonna 1990 eli 16,9 prosentti-
na. Kuntien keskimiiiiriiisen
eliikemaksun Kunnalliselle elii-
kelaitokselle arvioidaan nouse-
van 17,8 prosentista 18,5 pro-
senttiin. Kohoaminen johtuu
vaiheittaisesta siirtymisestii
osittaiseen rahastointijiirjestel-
mtiiin.
Vakuutetun sairausvakuutus- j a
kansaneltikemaksu siiilyviit en-
nallaan eli 1,7 ja 1,55 lenninii
veroiiyriltii.

BO LUNDQVIST, zrr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija

Sairars-
vakuutus

I(ansanelike-
vakuutus

Yksityinen 1,45 2,4013,4514,05 (1.1.-30.6.)*
2,15 I 3,45 I 4,05 ( 1.7.-30.9.)*
3,15 | 4,45 I 5,05 (1. 10.-3 1. 12.)*

Valtio ja sen laitokset 2,70 3,95
Kunnat ja kuntainlii-tot 3,95 3,95
Kunnalliset liike-
laitokset 2,70 3,95
Muu julkinen sektori 4,20 3,95
* Maksuluokka riippuu kayttiiomaisuuden poistojen ja maksettujen

palkkojen viilisestii suhteesta
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KUTUTUSTARUE MAARITTETEE
II II

UAHIMMAISETAKETASOl{

Eliikeliiispuolisoiden kan- Kansanellkettl ei aina mk pienempi kuin yksiniiisen
sanellkkeen lislosan ko- ole kannattanut hakea kansaneliike.
rottaminen oli yksi vuo-
den 1991 valtion tulo- ja
menoarvioon liittyvistii
laeista. Hallituksen esitys
oli Eliikekomitea 1987:n
mietinntin mukainen. Ko-
rotuksen oli tarkoitus kos-
kea vain uusia eliikkeitii.
Asia herHtti laajaa julkista
keskustelua sekl poliitti-
sia ristiriitoja. Hallitus-
puolueiden eduskunta-
ryhmlt muuttivat esitystlja sopivat, ettd korotus
koskee mytis jo maksussa
olevia eliikkeitii.

Molempien puolisoiden ollessa
kansaneliikkeellii (tai toinen
rintamasotilaseliikkeellii ja toi-
nen kansaneliikkeellii) kum-
mankin kansanelSke muodos-
tuu kaikille kansaneliikkeen-
saajille maksettavasta pohja-
osasta ja lisiiosasta, jonka tdysi
mddrd on 8l prosenttia yksiniii-
sen lisiiosasta. Jos vain toinen
puolisoista on kansaneliikkeel-
lii, on lisiiosa sama kuin yksi-
niiisellii eliikkeensaajalla. Muut
omat eliiketulot pienentiivdt
henkil<in saamaa kansaneliik-
keen lis5osaa. Puolisoiden tai
avoliitossa asuvien saadessa
kansaneliikettii on molempien
kansaneliike enimmilliiiin 347

Kansaneldkeuudistuksen yh-
teydessii eliikkeiden veronalais-
taminen toteutettiin eliiketulo-
viihennyksellii, jonka tiiyden
miidrdn suuruus riippuu kun-
nallisverotuksessa lisiiosaluo-
kasta. Yksiniiisen tiiysi eliiketu-
loviihennys on 27 900 mk ja
puolisoilla, jotka molemmat
saavat kansaneliikettii 22200
markkaa vuodessa. Lisiiosan
miiiiriiytymisen ja verotuksen
yhteisvaikutus eliikeliiispuoli
soiden nettotuloihin on kuiten-
kin eriiillS tuloalueilla epiiedul-
linen. Tiill6in mydhemmin
eliikkeelle jiiiiviin ei kannata ha-
kea kansanel6kettd, koska puo-
lisoiden yhteenlasketut nettotulot
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pieneneviit.

Pelkkiiii eliiketuloa saavien
puolisoiden yhteenlaskettujen
nettotulojen alenema on suurin
(n. 350 mk/kk) silloin, kun
eltikkeellii olevan puolison ty6-
eliike on alle 3000 mk/kk ja
eliikkeelle siirtyvan puolison
ty<ielSke on 3 200-4000 mk/kk.
Niissiikin tapauksissa, joissa
yhteenlasketut nettotulot kas-
vavat, jo eliikkeellti olevan net-
totulot aina pienenevtit toisen-
kin puolisoista siirtyessii eliik-
keelle.

Kansaneliike takaa
vlhimmilisellketason
Kansaneltikeuudistuksen nel-
jiinnessii vaiheessa oli tarkoitus
korottaa eliikeliiispuolisoiden
lisiiosa samaksi kuin yksiniiisen
lisiiosa. Tavoitteeksi oli asetettu
tarveharkinnasta vapaa henki-
ldkohtainen eltike, joka ei riip-
puisi perhesuhteista. Tiiysimtiii-
riiistd kansaneliikettii on kui-
tenkin nykyisin vallitsevan nii-
kemyksen mukaan pidettiivii
eliiketurvan vzihimmiiistasona,
jota miiiiritelteessa tutsi ottaa
huomioon eri tyyppisten kotita-
louksien kulutustarve. Keskei-
siksi muodostuvat tiilkiin yh-
den ja kahden henkil<in kotita-
louksien kulutuksessa esiinty-
vat erot.

Nykyinen kansaneliikkeen lisii-
osa ei miidriiydy kulutustarvet-
ta ajatellen johdonmukaisesti,
koska eliikeliiispuolisoista en-
simmiiisen siirtyessii eliikkeelle
hiinelle aletaan maksaa yksiniii-
sen lisiiosaa. Vasta toisenkin
siirtyessii eliikkeelle lisiiosan
miiiiriiytymisessii otetaan huo-
mioon kulutustarpeen erot ja
molemmille maksetaan alen-
nettua lisiiosaa.

Miksi puolisoille
prenempl
vlhimmfliseliike?
Elakekomitea 1987:n kiiyttissii

kotitalouksien kulutuksesta.
Sen perusteella on niihtiivissd,
ettii kotitalouden kulutuksessa
saadaan ns. mittakaavaetuja:
suuressa kotitaloudessa monet
kulutuseriit ovat henkiltiii kohti
laskettuina pienemm6t kuin
pienessi kotitaloudessa. Piiii-
omavaltaisen kulutuksen, ku-
ten asumisen ja kestokulutus-
hytidykkeiden hankkimisen,
mittakaavaedut ovat suurim-
mat. Henkiliikohtaisessa kulu-
tuksessa, kuten ravinnossa ja
vaatetuksessa, mittakaavaetuja
ei yleensii ole.

Vertailu tehtiin myds ttiytti lis6-
osaa saavien yhden ja kahden
eliikkeensaaj an talouksien viilil-
lii. Kahden samassa taloudessa
asuvan eliikkeensaajan henki-
Itiii kohti laskettu kulutus oli 77
prosenttia yksiniiisen kulutuk-
sesta. Jos asumiskustannuksia
ei oteta huomioon, kulutuksien
suhde oli 73 prosenttia. Nykyi-
sin viihimmiiiseliikkeiden suhde
on 84 prosenttia. Siten nykyi-
nen ero puolisoiden ja yksiniii-
sen tSyden lisiiosan tasossa on
pikemminkin liian pieni kuin
liian suuri, jos tavoitteena on
saattaa kulutuksen osuus tu-
loista samalle tasolle yhden ja
kahden eliikkeensaajan talouk-
SlSSA.

Eliikekomitea 1987 selvitti
my<is yksiniiisten ja puolisojen
eliikkeitii eri maiden yleisissii
eltikejiirjestelmissii. Missiiiin
niistii maista, joissa on Suomen
tapaan kaikille kansalaisille tar-
koitettu kansaneliikejiirjestel-
mii, aviopuolisoiden ja yksin6i-
sen tiiysi viihimmiiiseliike eiviit
ole samansuuruisia. Suomessa
eliikkeiden suhde on kansainvii-
listii keskitasoa.

Puolisoiden pienemmdlle vii-
himmiiiseliikkeelle on myds ta-
loudellinen perustelu. Puolisoi-
den lisiiosan nostamisesta yksi-
ntiisen lisiiosan tasolle aiheutui-
si yli 900 miljoonan markan
vuotuiset kustannukset. Te[ai-
seen kustannuslisiiykseen ei ny-
kytilanteessa ole katsottu ole-

Lisflosasilnntikset
muuttuvat
1.9.1991lukien
Eliikkeensaajapuolisoiden lisii-
osan miiirtytymisti muutetaan
ensi vuoden syyskuusta alkaen.
Lisiiosan t6ysi mtiirii tehdiiiin
riippuvaksi todellisista perhe-
suhteista eiki puolison kansan-
eldkkeen saamisesta. Niiin v5-
himmiiiseliike saadaan vastaa-
maan eliikkeensaajien todellisia
elinolosuhteita. Yksiniiisen lis6-
osaa saisi tiimiin jiilkeen vain
yksiniiinen ja puolisoiden lis6-
osaa avio- tai avoliitossa asuva.

Edellii kuvattu muutos yksin-
omaan pienentiiisi kansanelii-
kemenoa. Syntyva siiiistti kty-
tetiiiin kuitenkin puolisoiden Ii-
stosan korottamiseen. Osuus
yksiniiisen lisiosasta kasvaa ny-
kyisestii 8l prosentista 85 pro-
senttiin. Muutos koskisi sekii
uusia ettii vanhoja elakkeitii.
Nykyisin maksussa olevat eliik-
keet kuitenkin suojattaisiin si-
ten, ettt eliikkeelle jo jiiiineiden
puolisoiden eldketasoa ei alen-
neta toisenkin puolisoista j66-
dessii eliikkeelle. Myds verotuk-
sen eldketuloviihennysten
enimmiilsm6drdt muuttuvat sa-
moin kuin kansaneliikkeen
miidriitkin. Uudistuksen jtil-
keen eliiketasossa ei eniiii ta-
pahdu nykyisenkaltaisia alene-
mia toisen puolisoista siirtyessii
kansaneliikkeelle.
Pitkela aikaviilillii muutokses-
ta ei aiheudu lisdkustannuksia.
Nykyistenkin eliikkeiden korot-
taminen ja yksinlisen tasolla
alkaneiden lisiosien suojaami
nen alenemiselta johtaa siihen,
ettii muutokset lisdiiviit alku-
vaiheessa kansaneliikemenoja
noin 240 miljoonaa markkaa
vuodessa. Liihivuosina kustan-
nukset alenevat tiisti vain vii-
hdn.

BO LUNDQVIST, r.rr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
erityistutkija

oli vuoden 1985 kotitaloustie- van valtiontaloudellisia mah-
dustelun aineisto erityyppisten dollisuuksia.
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SETUITETYISTA
TYOSUHTEISTA

SITOUIA

Lainmuutoksen tarkoituksena
on tydntekij Oiden oikeusturvan
lisiiiiminen ja tytisuhdetietojen
selvittelytytin helpottaminen.
Lainmuutos koskee myds
LEL:ia, LEL I $:n viittausiiiin-
nciksiin tehdyn lisiiyksen perus-
teella, sekii TaEL:ia, TaEL
I I $:n perusteella. Muutos ei
koske julkisen sektorin eliikela-
keja. Muutos tulisi voimaan
l.l.1991.

Mycis merimieseliikelakiin ol-
laan sAiitiimiissii menettelyii,
j olla tytisuhdeselvittelynii vireil-
le tullut merimieseliikelain
mukainen ty6suhde saadaan si-
tovaksi. Piiiit<iksen asiassa an-
taisi Merimieseliikekassa. Td-
mii muutos on tarkoitus saattaa
voimaan merimiesellikelakiin
tehtiivien muiden muutosten
yhteydessli l.l.l99l.

Tilanne
ennen lainmuutosta
Tycinantaj alla on lakisiiiiteinen
velvollisuus jiirjestiiii tytinteki-
j <iidensii eliiketurva. Eliiketurva
saattaa kuitenkin ty6nantajan
laiminly6nnin vuoksi tai muus-
ta syystA jiiiidii kokonaan tai

selvittl- voin tytisuhdetieto .uo- osaksijiirjestiimiittii.
ja sen daan osapuolia sitovaksi

vaikutuksesta tytintekijiin
ellketurvaan on tarkoitus
lisiitii tytintekij[in eliikela-
kiin uusi sliinntis, TEL 10
a $. Sen mukaan elilkelai-
toksen on tytintekijiin
pyynntiste selvitettlvl
ellkeoikeuteen vaikutta-
vat tytisuhdetiedot ja an-
nettava tIstl valituskel-
poinen piiiittis. Tiillii ta-

eikii eliikelaitos saa muut-
taa lainvoimaisella piiii-
ttiksellii todettua tytisuh-
detietoa tyiintekijln va-
hingoksi.

Lisiiksi uuden sllnntiksen
mukaan tytintekijiin tulee
esittiiii niiytttiii vaatimus-
tensa tueksi vanhojen tyti-
suhteiden osalta.

Tietojen selvittiiminen vuosien
kuluttua on hankalaa, jos luo-
tettavaa tietoa tycisuhteesta ei
eniiii saada. Veroviranomaiset-
kin sailyttavat verotustietoja
vain rajotetun ajan. Eliiketur-
vakeskus ja eliikelaitokset ovat
kuitenkin perinteisesti selvitel-
leet tycisuhteita, jotka sijoittu-
vat hlvinkin pitkiille mennei-
sylteen. On selviiii, ettii vanho-
jen tydsuhteiden selvittiiminen
vaikeutuu ajan mydtii entistii
enemmdn.
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Lainmuutos
Uuden TEL l0 a $:n I momen- LEL Tydeliikekassan sekii
tin mukaan eltikelaitoksen on

Asiaa on hankaloittanut lisiiksi
se, etta ty6ntekijii on voinut
vasta eliikepdiitriksen yhteydes-
sii valittaa eldkelaitoksen rat-
kaisusta tycisuhdeselvittelyasi-
assaja vasta tuolloin saada var-
mistuksen eliikeoikeuteen vai-
kuttavista tyosuhteista.

ettii tycintekijiin tulee esittae
tycisuhdeselvittelyii vireille pa-

tydsuhteen

vaa ja eliikelaitosten ja Eltike-
turvakeskuksen selonottovel-
vollisuus viihenee.

Eliikelaitosten ja ElHke-
turvakeskuksen tytisken-
telyrutiinien muutos

myds eliikelaitoksen mahdolli-
suus hankkia selvitys. Jos vaati-
mus koskee sellaista tyOsuhdet-
ta, jonka piiiittymisestii on ku-
lunut yli l0 vuotta, tyiintekijiin
tulee esittaa vaatimuksensa tu-
eksi riittiiva selvitys. Tiilldin
niiyttdvelvollisuus tyrisuhteesta

tojen selvittiimisestii. Tiilkiin
eliikelaitoksen on yhdessii tydn-
antajan kanssa pyrittiivii selvir
tiimdiin tydsuhdeasia. On sel-
viiii, ettii tydntekij[nkin tulee
auttaa mahdollisuuksiensa mu-

Selvittiimisvelvollisuutta kos-
kevaa yli kymmenen vuoden
miiiiriiaikaa ei sovelleta sellais-
ten tydsuhdetietojen selvittii-
misvaatimuksiin, jotka ovat
tulleet vireille ennen kuin kuusi
kuukautta on kulunut siitii, kun
Eliiketurvakeskus tai eliikelai-
tos on lehettenyt tydntekijiille
rekisteriotteen ensimmiiisen
kerran lain voimaantulon jiil-
keen.

Niiin ollen tydsuhdeselvittely
hoidetaan entisten niiytt<ivel-
vollisuutta koskevien periaat-

Lainmuutoksen johdosta on
muuttuvat Eliiketurvakeskuk- la.
sen sekii TEL-eliikelaitosten, pyrkii tarpeen mukaan selvittii-

mdiin asiaa. Niiin tulisi menetel-

ty<intekijiin vaatimuksesta sel-
vitettiivii hiinen eliikkeeseensd
vaikuttavien tydsuhdetietojen

annettava piiiitdsoikeellisuus ja
eliikkeeseen oikeuttavasta pal- Selvittelyprosessi
velusajasta ja palkasta. teissiiiin seuraava:

Toinen osa lainmuutosta on,

Esiintyvien taiteilijoiden eliike- Iii etenkin silloin, kun eliikelai-
kassan sekii Merimieseliikekas- tos toteaa, ettii selvitystii on

saatavissa ja eliikelaitoksen onsan viiliset tydskentelyrutiinit
tydsuhdeselvittelyasioissa. helpompi hankkia sitA kuin

tycintekijiin.

vireillepanemasta tydsuhdesel- Tytisuhteen piiiittymisestii
eltike- kulunut alle 10 vuotta

hoitaa on
nemastaan asiasta vaatimuk- asianselvittamisen ty6ntekijiin vuotta, eliikelaitoksella on vel-
sensa tueksi riittava selvitys, jos

on piitipiir-
Tytintekijiin

vittelypyynnosta vastaa
laitos, jossa tyrisuhde on
tettu. Tiimii eliikelaitos

ja tyrinantajan
taa selvityksen
muutoksenhakuohjeella varus-
tetun paat0ksen sek6 tyOnanta-

vakuu- JosI ty6suhteen pAattymisesta
kulunut viihemmiin kuin l0

kanssa sekii an- vollisuus huolehtia eliikeoikeu-jiilkeen asiasta teen vaikuttavien tyOsuhdetie-piiiittymisestii
0 vuotta.

on
kulunut yli I

Lainmuutoksen
hytity eri osapuolille
Ty6ntekijiille on lainmuutok-
sesta hydtyii, koska tydsuhde-
selvittelyn tulokseen tyytymii-
t<in tyrintekijii piiiisee valitta-
maan heti eldkelaitoksen rat-
kaisusta, eiki hiinen eniiii tar-
vitse odottaa eliiketapahtu-
maan saakka voidakseen saada
vahvistuksen eldkkeen perusta-
na olevien tycisuhdetietojen oi-
keellisuudelle. Valitusoikeus on
asiassa mycis tycinantaj alla.

Eliiketurvakeskuksen ja eliike-
laitosten selvittelyty<i helpottuu
lainmuutoksen j ohdosta, koska
ty6ntekijiiltii edellytetiiiin niiyt-
tciii ty<isuhteesta entistii enem-
miin, jos tyrisuhteen piiiittymi-
sestd on kulunut pitkii aika.
Niiiden ty6suhteiden osalta siis
tycintekijiin todistustaakka kas-

jalle ettii tydntekij
len eliikelaitos ei

iille. Niiin ol-
liihetii lain-

Eliiketurvakeskukseen tydnte- kaan asian selvittimisessii.
krj
sel

iille vastaamista varten, vaan
vittelypyyntOprosessin hoi-

taa asianomainen eliikelaitos. Voimaantulo
mHHrIajan osalta

muutoksen jiilkeen vireille tule-
via tycisuhdeselvittelytapauksia

Lainmuutos edellyttiiii tietoa
siitii, missii eliikelaitoksessa ta-
paus on kulloinkin kiisittelyssii.
Tiimii vaatii asiasta kertovan
vireilliiolorekisterin kehitta-
mistii.

Tytisuhteen piiiittymisestii
kulunut yli 10 Yuotta
Uuden TEL l0 a $:n mukaan
tyrintekijiin on tarvittaessa esi-
tettiivd vaatimuksensa perus-
teista sellainen selvitys kuin hti-
neltii voidaan kohtuudella edel-
lyttiiii, kun otetaan huomioon
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teiden mukaisesti, vaikka ty6-
suhteen paattymisesta otsi ku-
lunut yli l0 vuotta, jos tyrinteki-
jii panee lain voimaantulon jiil-
keen vireille selvittelyn kuuden
kuukauden kuluessa siitii, kun
hiin ensimmiiisen kerran sai ot-
teen, jossa puute tycisuhteen re-
kisterciinnissii oli tai josta sen
olisi tullut ilmetii.
Keytenndsse eldkelaitosten ei
tule vedota kuuden kuukauden
miiiirdaikaan tapauksissa, j ois-
sa on epiiselviiii, onko tytinteki-jri saanut tiedokseen hiinelle
postitetun elSkeotteen.

Eliikelaitokset voivat soveltaa
selvittemisvelvollisuutta koske-
vaa l0 vuoden miiirdaikaa aina
l0 vuoden kuluttua lain voi-
maantulosta, vaikka tycinteki-
jtille ei olisikaan liihetetty eliike-
otetta 1.1.1991 jiilkeen. Niiin
ollen lainmuutos on mycis voi-
maantulosiiiinn6sten osalta
tiiysin voimassa l. 1.2001.

Piiiittiksen sisiiltti
PiiiitOksessi eldkelaitos vahvis-
taa paattyneestii tyOsuhteesta
elikkeeseen oikeuttavan palve-
luajan ja eldkkeen perusteena
olevan palkan. Jatkuvasta tyri-
suhteesta vahvistetaan tydsuh-
teen alkamisajankohta.

Piititds voidaan antaa myds sii-
td, onko tietty tyOsuhteesta saa-
tu vastike eldkkeen perusteena
olevaa palkkaa mddrdtt6essd
huomioon otettavaa tyciansi-
ota. Piiiitdksessii olisi syytl
mainita, etta vasta eliikepiiii-
triksessii vahvistetaan tycinteki-
jiin kokonaiseliike.

On huomattava, etta lainmuu-
toksen perusteella tulevat lain-
voimaiseksi vain tydsuhteet,
jotka tycintekijii on pannut vi-
reille ty6suhdeselvittelynii ja

joista eliikelaitos antaa piiZitdk-
sen. Ty<intekijiin tyiihistorian
muut tycisuhdetiedot eiviit siis
tiissii yhteydessii tule sitoviksi.
Pitlttistii koskevat samat muu-
toksenhaku-, itseoikaisu- ja
purkusdiinncikset kuin eliike-
piiiitdstiikin.

Lainvoimaisen
pilttiksen merkitys
Jos ty6ntekija tai tydnantaja
eiviit tydsuhdeselvittelyii koske-
van pddtdksen saatuaan valita
m[iiriiajassa, piiiitiiksen tiedot
tulevat sitoviksi. Niiin ollen
tydntekijiille mydhemmin
my6nnettdvi ekike on tdltd osin
miiiiriittiivii niiihin tietoihin pe-
rustuen.

Elilketurvakeskuksen
soveltamisratkaisu
tytisuhdeselvittelystii
Eliikelaitoksen ei tule antaa
paatOsta tycisuhdeselvittely-
pyynncin johdosta silloin, kun
on kysymys TEL I $:n 5 mo-
mentissa mainitusta eliikela-
kien vdlisestii soveltamisongel-
masta.

Ttillciin asia tulee tydntekijiin
aloitteesta tai elSkelaitoksen
taikka tyrinantajan pyynndstii
siirtaa Eliiketurvakeskukselle,
joka ratkaisee asian uuden TEL
l0 a $:n 2 momentin mukaises-
ti. Eliiketurvakeskus antaa asi-
anosaisia kuultuaan valituskel-
poisen piiiitOksen tytintekijiin
elSkkeeseen oikeuttavasta pal-
velusajasta ja palkasta tai mycis
siitii, onko tietty tycisuhteesta
saatu vastike eldkkeen perus-
teena olevaa palkkaa miiiiriittii-
essd huomioon otettavaa ty6-
ansiota.

Tiissii yhteydessd on syytii tode-
ta. etta TEL I $:n 5 momentti,

joka koskee Eliiketurvakeskuk-
sen soveltamisratkaisuja, j[ii
ennalleen. Niiin ollen Eliiketur-
vakeskus antaa edelleen sovel-
tamisratkaisuja eliikelaitosten.
tycinantajan, tyOntekijiin tai
yrittajien aloitteesta tytieliikela-
kien soveltamiskysymyksissii.

Eliikepalkan harkin-
nanvarainen tarkistus
Vaikka tydsuhdeselvittelyii kos-
keva lainvoimainen peat0s on
sitova, se ei estd TEL 7 $:n 2
momentin mukaista eliikepal-
kan harkinnanvaraista tarkista-
mista. Eliikepalkan harkinnan-
varainen tarkistaminen tulee
kysymykseen eliiketapahtuman
yhteydessii. Tiilldin tarkastelun
alaiseksi j outuu tyrintekij iin ko-
ko elliketurva eikii vain tycisuh-
deselvittelyn alainen tytisuhde.

Voimaantulo
Lainmuutos tulee voimaan
l.l.l99l. Uusia sii[nn6ksiii so-
velletaan tycisuhdeselvittelyta-
pauksiin, joita koskeva selvitte-
lypyyntd tulee vireille lainmuu-
toksen voimaantulon jiilkeen.

MARKKU SIRVIO, rz'
Eltiketurvakeskuksen

neuv on t a- ja vo lvont ao sas t on
ap u lo isosas t o pdd I li k k 6
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Lapsenhoitoaika ia eldkepalkka

Tycisopimuslain 34 $:n mukaan
ty<intekijiillii on oikeus saada
iiitiys- tai vanhempainlomana
se aika, jolta hiinellii on oikeus
sairausvakuutuslain mukaiseen
iiltiys- tai vanhempainrahaan.
Tiimiin lisiiksi tyOntekijiillii on
oikeus hoitovapaaseen siihen
saakka, kunnes lapsi tayttaa
kolme vuotta.
Aitiys- ja vanhempainloman
yhteispituus voi olla enimmil-
laan 323 arkipiiiviiii. Vanhem-
painrahakausi pitenee l. l. l99l
alkaen l2 arkiptiiviillti.
Tydeltikelaeissa ei ole siiiinndk-
siii lapsenhoitoaikojen varalta.
TEl-eliikettii ansaitaan tydn-
teon ja palkanmaksun ajalta.
Poikkeuksena ovat lyhyet enin-
tziiin vuoden pituiset palkatto-
mat jaksot, joita vakiintuneen
soveltamiskiiytiinncin mukaan
on pidetty elakette kartuttava-
na aikana. Myds ty0suhteen

detty eliikkeeseen oikeuttavana
aikana.

Palkattomat lapsenhoitoajat
tydsuhteen sisiillii saattavat hei-
kentiiii tyOsuhteesta karttuvaa
eliikettii, jos niita on tyrisuhteen
neljiin viimeisen vuoden aika-
na. Tiimiin vuoksi pienten las-
ten vanhempien eliiketurva voi
palkattomien lastenhoitoaiko-
jen vuoksi jiiidi heikommaksi
kuin mita tycisuhteen ansiotaso
edellytttiisi.

TEL 7 $:iiiin on lisiitty uusi 3.
momentti, joka estiiii sen, ettei
tydsopimuslain 34 $:ssii tarkoi-
tettu palkaton iiitiys- tai van-
hempainloma tai hoitovapaa
heikennd tyiisuhteesta miiiirly-
tyvii2i eliikettii.

Uuden siitinnOksen mukaan
tycisuhteen eliikepalkka laske-
taan enintiiiin neljiistii viimei-
sestii sellaisesta kalenterivuo-

OILI LUIMULA,
sosionomi

Eliiketurvakeskuksen
lakio saston j ao st osihteeri

Jos mikiiin eliikepalkan lasken-
taan valituista vuosista ei sisiilly
tyiisuhteen neljiiin viimeiseen
kalenterivuoteen tai jos tydsuh-
teen kaikkiin kalenterivuosiin
sisiiltyy palkattomia lapsenhoi-
topiiiviii, eliikepalkkana pide-
taan site tydssiioloaikaista kes-
kimiiliriiistii ansiota, joka vas-
taa tydntekijiin vakiintunutta
ansiotasoa ennen tyrisuhteen
paattymiste.

T6mii miiiiriitiiiin siten, ettii
eliikkeen perusteena olevan pal-
kan md?iriiytymisvuosien keski-
miidr6ist6 kuukausiansiota las-
kettaessa jakajiin ei sisiillytet6
palkattomia lapsenhoitopiiiviii.
Uudistus tulee voimaan l.l.
l99l alkaen. Sdiinnristd sovel-
lettaisiin tydsuhteisiin, jotka
ovat p6iittyneet vuonna 199 I tai
sen jelkeen.

Tyontekijdn eldketakiin lisiiftiin uusi sddnnds, jonka mukaan
iiitiysloman, vanhempai n loman ja hoitovapaan edkettii heiken-
tdvd vaikutus poistuu.

Uudistus tulee voimaan ensi vuoden aluss. Sen mukaan
elilkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa ei enee oteta
m u kaan vu os ia, j o i h i n s i sii I tyy pal katonta lapse n h oitovapaata.

sisiiiin jiiiiv66 enintiiiin vuoden desta, joihin ei sisiilly palkatto-
pituistalapsenhoitoaikaaonpi- mia lapsenhoitopdiviii.
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Sukupolvenvaihdoselilk-
keen sililnntiksiii yhden-
mukaistetaan muiden var-
haiselikkeiden kanssa. Ti-
lanpidon jatkamista tue-
taan vastaisuudessa pilI-
toimisesti viljellyilH ja ta-
loudellisesti kannattavilla
tiloilla. EliikelHisen tytin-
tekoa rajoitetaan.

Uusi laki sukupolvenvaihdos-
eliikkeistii tulee voimaan ensi
vuoden alussa. Jos tilan kaup-
pakirja allekirjoitetaan tiimiin
vuoden puolella, sovelletaan
vanhaa lakia. Uusi laki on edel-
leen mddrdaikainen. Se koskee
kauppoja, jotka on tehty ennen
vuotta 1996.

Erillinen laki
Sukupolvenvaihd oseliikkeistii
siiiidetdlin nyt omana erillisenii
Iakina, minkii uskotaan selkeyt-
tiiviin jiirjestelmiiii. Tiihiin asti
tiitii eliikettii koskevat siiiiddk-
set on sisiillytetty maatalous-
yrittaj ien eliikelakiin (M YEL).
Jos luopuja saa ennestiiiin kan-
saneliikett6 tai MYEL:n mu-
kaista ty<ikyvyttcimyyseliikettS,
tycittcimyyseleketta tai yksil<i1-
listii varhaiseltikettii, hiinelle ei
mydnneta sukupolvenvaihdos-
eliikettii. Osa-aikaeliike tai osa-
tyrikyvyttcimyyseliike eivdt estii
sukupolvenvaihd oseliikettii.

Sukupolvenvaihdoseliikkeen
miiiiriin laskemista muutettiin
siten. ettd tdydennysosaa pie-
nentiiviit jatkossa hakijan kaik-
ki maksussa olevat ekikkeet.
MYEl-eliikkeen lisdksi huo-
mioidaan esimerkiksi perhe-
eliikkeet sekii tapaturma- ja lii-
kennevakuutuksen korvaukset.
Tiiydennysosa miiiiriiytyy muu-
tenkin kansaneliikkeen tavoin.

Muutoksella saatetaan suku-
polvenvaihdoseliike entistii tar-
kemmin vastaamaan 65-vuo-
den itissii alkavaa vanhuuselii-
ketta. Elakkeen tdydennysosaa
tarkistetaan vastaisuudessa
KEL-indeksillii ja perusmiiiriiii
TEL-indeksillii.

Ikiirajoihin joustavuutta
Sukupolvenvaihdoseliikkeen
ikiirajoja j oustavoitetaan sikrili,
ettii jo 54-vuotias voi tehdii tila-

tus alkaa vasta 55 vuoden iiissii.
Nyt eliike voidaan maksaa sen
vuoden alusta, jona luopuja
tiiyttiiii 55 vuotta.
Sukupolvenvaihd oseliikkee-
seen Iiittyy ns. uinuva eliikeoi-
keus. Nuorempi puolisoista voi
luopua tilanpidosta samaan ai-
kaan kuin hdnen viihinttiiin 54-
vuotias puolisonsa. Toisen puo-
lisoista pitiiii siis olla varsinai-
seen sukupolvenvaihdoseliik-
keeseen oikeutettu.
Nuorempi puolisoista plilisee
uinuvalle eliikkeelle 50-vuotiaa-
na. Vanhan lain mukaan oikeus
on viihintiidn 5 I -vuotiaalla.
Tilayhtymiin osakas voi uuden
Iain mukaan ptiiistii uinuvalle
eliikkeelle. Sukupolvenvaih-
doseliikettii uinujalle makse-
taan vasta, kun hdn ttiyttiiii 55
vuotta.
Leski ja tydkf/yttdmiiksi tul-
leen puoliso voi siirtyii uinuval-
le eliikkeelle, jos tilakauppa teh-
diiiin viiden vuoden sisiillii siitii
kun puoliso kuoli tai jiii tydky-
vyttdmyyselakkeelle .

Sukupolvenvaihdostiloilta
edellytetliiin taloudellista kan-
nattavuutta. Viihintiiiin 12 pel-
tohehtaarin tilat katsottaisiin
jatkamiskelpoisiksi, mutta tata
pienemmiit tilat j outuvat esittii-
miiiin kannattavuuslaskelman.
Kannattavuuslaskelman eli
LIKVl-laskelman uskotaan an-
tavan tilanpidon j atkaj alle itsel-
Ieenkin tietoa kannattavuudes-
ta ja investointien mahdolli-
suuksista. Vaihdostiloilla pitaa
olla viihintiiiin kaksi hehtaaria
peltoa.

Ansiotytitd rajoitetaan
Uusi laki asettaa rajoituksia ti-
Ian kauppahinnalle. Jos kaup-
pahinta jiiii alle perintrikaaren
25 luvun mukaisen tuottoar-
von, sukupolvenvaihdoseliike

arvon, mydnnetiiiin puolet tiiy-
destii eliikkeesti. Neljrinneksen
ylitys vie eliikkeen kokonaan.
Luopujalla ei saa olla sivuan-
sioita keskimiiiirin yli 60 000
markan vuodessa. Sivuansiot
selvitetiiiin viidelta edellisvuo-
delta ennen tilakauppaa. Jos
luovuttajalle jiiii viihintiitin 1,5
miljoonan markan varallisuus,
hdnen ei katsota eniiii tarvitse-
van sukupolvenvaihdoseliikettri
toimeentulonsa turvaksi.
S u kup olvenvaihd o se I iikel iiisen
ansiotycita eldkeaikana rajoite-
taan tyrittcimyyseliikkeen lailla.
Eliikkeen maksu keskeytetiiiin,
jos eliikeliiinen ansaitsee I 877
markkaa (vuoden 1990 tasossa)
enemmdn kuin eliikettii edeltii-
neend aikana. Vanhan lain mu-
kaan tycintekoa ei ole rajoitettu.
Rajoitus ei kuitenkaan koske
lomitustyritii. Sukupolvenvaih-
doseliikeliiinen voi siten lomit-
taa aktiiviviljelijriiden vuosilo-
mia, sijaisapuja ja viikkovapai-
ta. Tiitii perustellaan sille, ette
maatalouslomittajista on suuri
pula.
Maataloussihteeri antaa lau-
sunnon sukupolvenvaihdos-
eliikkeen maataloudellisten eh-
tojen toteutumisesta Melalle.
Tulkinnalliset tapaukset kiertii-
viit maaseutupiirin kautta.
Muutoksen uskotaan nopeutta-
van hakemusten kasittelya.
Sukupolvenvaihdoseliikkeistii
siiiidettiin ensimmiiisen kerran
vuonna 1974, minkii jdlkeen la-
kia on jatkettu miiiiriiaikaisina.
Jiirjestelmiin tuella on vuoden
1989 loppuun mennessii siirty-
nyt 22703 maatilaa nuorem-
malle jatkajalle. Sukupolven-
vaihdoseliikkeelle on j iiiinyt yh-
teensii 32 844 viljetjaa.

IUHANI VIITALA, rr
Maatalousyrittiijien

eliikelaitoksen
tiedotus

kaupatja siten vuodenjiirjestel- mycinnetiiiin ttiysimiiiiriiisenii.
lii vaihdosta. Eliikkeen maksa- Jos kauppahinta ylittaa tuotto-
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Luopumisellkkeen haki-
jan uskotaan ensi vuonna
saavan piiiittiksen selviis-
ti nykyistii nopeammin.
Uusi laki keventHH ha-
kemisen byrokratiaa, sil-
lil lausuntojen antamista
kunnissa siirretiln maa-
taloussihteereille.

Uusi luopumiseliikelaki siiiide-
tiiiin kaksivuotisena ensi vuo-
den alusta. Laki on siten voi-
massa vuoden 1993 loppuun
asti. Lain piiiipiirteet siiilyviit
ennallaan.

Tavoite
kahteen kuukauteen
Maataloussihteeri antaa vastai-
suudessa lausunnon eliikkeen
saamisen maataloudellisista
edellytyksistii ns. selvissii ta-
pauksissa. Samansisdltciinen
sliiinncis sisiillytetiiiin myris uu-
teen sukupolvenvaihdoseliike-
lakiin.
Eliikejohtaja Pentti Saarimiiki
Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksessa uskoo, ettd uusi kiiy-
trintci lyhentiiii merkittiiviisti
eliikehakemusten kasittelyaiko-
ja. Mela luo selvid tapauksia
varten oman pikakiisittelyn,
jolloin hakemukseen saadaan
piiiitds keskimiiiirin kahdessa
kuukaudessa. Nykyisin piitittis
vie keskimiiiirin kuusi kuukaut-
ta.
Kunnan maatalouslautakunta
ja maatalouspiiri, ensi vuoden
alusta maaseutupiiri, antavat
lausunnon tulkintaa vaativissa
tapauksissa. Jos Melassa katso-
taan lausunnossa sovelletun la-
kia ilmeisen viiiirin tai selviisti
tulkinnanvaraisesti, ekikelaitos
voi alistaa maataloussihteerin
lausunnon maaseutupiirille ja
vastaavasti maaseutupiirin lau-
sunnon maatilahallitukselle.
Maatalousviranomaiset tarkis-
tavat, ette hakemus tiiyttiid luo-
pumiseliikkeen maataloudelli-

20

set edellytykset. Melassa tarkis-
tetaan elzike-ehtojen tiiyttymi-
nen.

MetsitystH
ei enII rajoiteta
Luopumiseliikkeelle siirtyva
voi luopua entisin vaihtoehdoin
maataloustuotannosta. Hiin
voi pidattaa pellot kuudeksi
vuodeksi viljelystii, pellot voi-
daan myydii naapuriviljelijiille
tai maatilahallitukselle taikka
pellot voidaan metsittea.

Peltojen metsitystii koskevat ra-
joitukset poistuvat kokonaan
uudesta laista. Nykyisessii laissa
metsitysta rajoitetaan, mikiili
pellon poistumisen maatalou-
desta katsotaan haittaavan
olennaisesti maatilojen kehitte-
mistii paikkakunnalla. Kiiytiin-
ncissd rajoituksella ei ole ollut
suurta merkitysti.
Luopumiseldke siiddettiin alun-
perin vuonna 1974. Sittemmin
lakia on jatkettu miiiiriiaikaisi
na. Vuoden 1989 loppuun men-
nessii luopumiseliike on mydn-
nettyy 14670 tilalle. Jiirjestel-
miin piiriin sisiiltyi peltoa
113 057 hehtaaria ja metsdii
418 882 hehtaaria.

IUHANI VIITALA, i.T
Maatalousyrittiijien

eliikelaitoksen
tiedotus
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PERH E-ELAKKEI DEiI UEROTUS
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Eliikkeet ovat yleens[ veronalaista tuloa, josta on
toimitettava ennakonpidfltys. Tulo- ja varallisuusve-
rolaissa (TVL) on kuitenkin slldetty eriiitii eliikkeitii
tai niihin maksettavia lisiii verovapaiksi. Perhe-elflke-
uudistuksen yhteydessfl muutettiin yleisen perhe-elilk-
keen verotusta koskevia sllnntiksiii.
Lainmuutoksen jilkeen lapsenelike, joka suoritetaan
1.7.1990 tai sen jfllkeiseltfl ajalta, on yeronalaista tuloa.
Ellkkeen alkamisajalla ei ole merkitystil, joten mytis
vanhat lapsenelikkeet muuttuivat veronalaisiksi.

Leskenekikkeist?i ovat veron-
alaisia 1.7.1990 tai sen jilkeen
tapahtuneeseen vakuutusta-
pahtumaan perustuvat eliik-
keet. Vanhat leskeneliikkeet ei-
viit siis muuttuneet veronalai-
siksi. Perhe-eltikettii maksetaan
eliikeoikeuden syntymistii seu-
raavan kalenterikuukauden
alusta. Ndin ollen veronalainen
leskeneliike voi alkaa aikaisin-
taan 1.8.1990.

Veronalaista tuloa ovat lesken-
eldkkeen pohjaosa, lisiiosa ja
kertasuoritus sekii lapseneliik-
keen perus- ja teiydennysmdiirii.
Lesken koulutustuen lisiiksi
mycis asumistuki on edelleen
verovapaata tuloa.
Ansioeliikej iirjestelmiidn perus-
tuvien eliikkeiden verotus ei
muuttunut; ne ovat edelleen ve-
ronalaisia.
Verovapaina siiilyviit sotilas-
vammalain perusteella vahin-
goittuneen omaisille maksetta-
va korvaus (TVL 56,1 $:n 3
kohta) ja valtion tieteellisen. tai-
teellisen tai yleishyridyllisen toi-
minnan tunnustukseksi mydn-
tiimriSn eliikkeeseen liittyva
perhe-eliike (TVL 64,1 $:n 3
kohta).

Nettosuojaus
Jos lapselle on maksettu yleisen
perhe-eliikelain mukaista per-
he-eliikettii ennen lainmuutok-
sen voimaantuloa, sovelletaan
hdnen eliikkeeseensd ns. netto-
suojausta. Timd tarkoittaa site,
ettii eldkkeen nettomiiiirii ei pie-
nene ennakonpiddtyksen vuok-
si. Jos el6kkeestd toimitetaan

ennakonpiddtys tai periteiin
liihdevero, eldkkeen brutto-
miidriiii korotetaan niin paljon,
ettii maksettava m66rii on sa-
man suuruinen kuin ennen lain-
muutosta.
Ansioeliikej iirjestelmdssd ei ole
nettosuojausta.

Ennakonpidiitys
Veronalaisista perhe-eldkkeistd
on toimitettava ennakonpidd-
tys. Pidiitystii toimitettaessa
noudatetaan samoja periaattei-
ta kuin muidenkin eliikkeiden
ennakonpiddtyksessii. Poik-
keuksen muodostavat lesken
alkueliikkeet ja nettosuojauk-
sen piirissd olevat lapseneliik-
keet.

Perhe-eliikkeet kuuluvat enna-
konpid iitystietojen suorasiirron
prlnln.

Eliikkeiden ennakon-
pidiitystietojen suorasiirto
Eliikkeenmaksajat saavat vuo-
sittain tiedot eldkkeiden enna-
konpidiitysprosenteista suo-
raan verohallitukselta.
Perhe-eliikkeiden pidiityspro-
senttien miiiirittelyii varten
eliikkeenmaksajat ilmoittavat
pyyntcinauhalla tulevana vuon-
na maksamiensa el6kkeiden ar-
vioidun mddrdn. Tiedossa ole-
vat eliikkeen muutokset otetaan
huomioon. Niiin ollen lapsen-
eliikkeen mddrd ilmoitetaan
vain siltd osalta vuotta, jolloin
lapsi saa eliikettii. Jos eldke on
nettosuojauksen piirissii, se il-
moitetaan lisritietona. Nailla
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tiedoilla verohallitus miiiiritte-
lee kutakin eliikettii varten pi-
diitysprosentin, joka on kaikille
eliikkeille samansuuruinen. Jos
yleinen perhe-eliike on enint:irin
kansaneliikkeen pohjaosan
suuruinen tai kysymyksessd on
nettosuojauksen piirissii oleva
lapseneliike, piddtystarve siirre-
tdiin kuitenkin muiden eliikkei-
den ennakonpidiitykseen.
Yleisen perhe-elikelain mukai-
nen lesken alkueliike, jota mak-
setaan vain puolelta vuodelta,
jatetaan suorasiirron ulkopuo-
lelle.

Ansioeliikejiirjestelmiin mukai-
sen lesken alkueliikkeen ilmoit-
tamisessa on ongelmana elZik-
keen mdiirdn muuttuminen eki-
kesovituksessa. Jos jatkoel?ik-
keen mdiird ei ole tiedossa, elii-
ke on ilmoitettu pyyntcinauhal-
la koko vuodelle l99l sen suu-
ruisena kuin se maksetaan sa-
man vuoden tammikuussa.
Eliikkeensaajalle ei suorasiirto-
tapauksissa tulosteta verokort-
tia. Hiinelle liihetetiiiin ilmoitus
eldkkeen ennakonpidiityksestd.
Siitii ilmenevdt ne ekikkeen-
maksajat, joille pidiitystiedot
on ldhetetty sekii pidiityspro-
sentti ja el5kkeiden miiiiriit. Ve-
rokortti tehdiiiin vain siinei ta-
pauksessa, ettii henkild saa eld-
kettd sellaiselta elSkkeenmak-
sajalta, joka ei ilmoita tietoja
suoraan verohallinnolle.
Jos alkava eliike ei ehdi mu-
kaan suorasiirtoon, verotoimis-
tot laskevat ennakonpidiityksen
miiiirdn ja toimittavat verokor-
tin eliikkeenmaksajalle.

Ennakonpidityksen
toimittaminen
Perhe-eliikkeiden ennakonpi-
diitys on miiiiriitty toimitetta-
vaksi kuten kansaneliikkeestd
eli pidiitys toimitetaan vain..ios
eliike on kansaneldkkeen poh-
jaosaa suurempi. Pelkiistiiiin
pohjaosan suuruisesta eliik-
keestri ennakonpidiitys siirre-
tii6n toimitettavaksi muista tu-
loista (palkka- tai eliiketulo).
Ennakonpidiitystii ei kuiten-
kaan toimiteta, jos henkilci saa
pelkkiiii perhe-ekikelain mu-
kaista muuta kuin lesken alku-
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eliikettii, koska hiinen tulonsa
eiviit tiillciin nouse verotetta-
vaan mliiriiiin.

Lesken alkuelilke
ja kertasuoritus
Ansioeliikejiirjestelmiin mukai-
sesta leskenel6kkeestii aj alta en-
nen elikesovitusta (alkuelAke)
pidiitys toimitetaan yleisten pe-
riaatteiden mukaan. Jos tiitii
elaketta varten laskettua pidii-
tysprosenttia ei ole saatu suora-
siirtona tai verotoimiston anta-
malla verokortilla, el6kkeen-
maksaja voi kiiyttiii palkan
piiii- tai sivutuloprosenttia.
Jos muuta tietoa ei ole kaytetta-
vissd, ennakonpiditys toimite-
taan verohallituksen miiiriiii-
men prosentin suuruisena. Td-
ni vuonna kyseinen prosentti
on 60. On mahdollista, ette se
muuttuu 1.7 .1991.

Tydeliikelaitokset voivat pyy-
tiiS uusilta eliikkeensaajilta si-
vutuloverokortin ja toimittaa
ennakonpiddtyksen sen mu-
kaan.

Kansaneliikelaitoksen maksa-
masta perhe-eliikelain mukai-
sesta lesken alkueliikkeestii toi-
mitetaan aina ennakonpidiitys.
Siihen voidaan soveltaa palk-
katuloa varten mddriittyjii sivu-
tuloprosentteja. jotka -ovat jo
valmiina Kansanelikelaitoksen
rekistereissd. Samaa prosenttia
kiytetiilin eliikkeelle siirtymis-
tapauksissa mycis jatkoeliik-
keessS, jos verotoimisto ei il-
moita uutta ennakonpidiitys-
prosenttia. Jos henkilcilld ei ole
sivutuloprosenttia, kayteteiin
alkueliikkeen ennakonpidiityk-
sessd verohallituksen vahvista-
maa mddrriprosenttia, joka on
30.

Kertasuorituksena maksetta-
vasta leskeneliikkeesti toimite-
taan ennakonpidiitys 50 /o:n
suuruisena. Eldkkeensaaja voi
myds hakea tate suoritusta var-
te! piddtysprosentin verotoi-
mrstosta.

Elflkkeen jaksotus
ja tulontasaus
Takautuvasti maksettu lakisiiii-
teinen eldketulo voidaan eliik-

keensaajan vaatimuksesta jak-
sottaa niiden vuosien tuloksi,
joihin eliike kohdistuu. Edelly-
tyksenii on, ette eliiketulo koh-
distuu viihintiiiin kolmelle kuu-
kaudelle maksuvuotta edeltii-
neelle ajalle. Jaksotus tehdiiiin
siten, ettii el6kkeestii verotetaan
maksuvuoden tulona vain mak-
suvuodelta kertynyt osa elZik-
keestS. Muihin vuosiin kohdis-
tuvat eltikkeet lisiitiiiin niiiden
vuosien tuloon ja verotus oi-
kaistaan sen mukaisesti.

Tulo voidaan jaksottaa kor-
keintaan kolmelle vuodelle. Jos
eliike kohdistuu tiitii pidemmiil-
le ajalle, se jaetaan kolmeen
yhtiisuureen osaan, jotka vero-
tetaan maksuvuoden ja kahden
sita edeltaven vuoden tulona.
Alkueliike saatetaan maksaa ta-
kautuvasti muuna kuin kerty-
misvuonna, jolloin siihen on
yleensd edullista soveltaa j akso-
tussriiinn6ksiii. My<is tulonta-
saus on mahdollinen, mutta sii-
hen liittyviit jiiljempiinii esitetyt
rajoitukset.
Tulevaan aikaan kohdistuvia
kertasuorituksena maksettuja
ellikkeitii ei voida jaksottaa.
Kertasuorituksen saanut eliik-
keensaaja voi vaatia tulonta-
sausta. Tulontasaus koskee vain
valtionverotusta. Se on mah-
dollista silloin, kun eliikkeen
kertasuoritus on v2ihintiiiin
6 000 mk ja viihintiiiin neljdsosa
eldkkeensaajan verovuonna
saamien tulojen miiiirdstii.
Verotoimistossa lasketaan pyy-
dettiiessd pidiitysprosentti ta-
kautuvaa eliikettii varten. .Ios
eldkkeensaaja .ei. hae pidlitys-
prosenttla, tormltetaan enna-
konpidiitys 50 prosentin suurui-
sena.

Lapsen ellke
1.7.1990 tai sen jiilkeen alkanei-
siin perhe-eliikelain mukaisiin
lapsen el5kkeisiin ei sovelleta
nettosuojausta. Ennakonpidii-
tys toimitetaan vain kansan-
eliikkeen pohjaosaa suurem-
masta eliikkeestii. Pelkiistiiiin
perhe-ekikett!i saavalta ei enna-
konpidiitystii toimiteta lain-
kaan, koska tulo ei eliiketulovt-
hennyksen jiilkeen nouse vero-

tettavaan m[iirddn. Menettely
on sama kuin lesken perhe-
eliikkeen ennakonpidiityksessii.
Ennen L7 .1990 alkaneiden lap-
seneliikkeiden ( nettosuojausta-
paukset) ennakonpiddtys pyri-
tiiiin ohjaamaan muihin enna-
konpidiityksen alaisiin tuloihin,joten Kansaneltikelaitoksen
maksamista eliikkeistli ei yleen-
sii toimiteta ennakonpideityst6.

Pidiitysprosenttien
muutokset
Perhe-eliikkeiden miiiiriissd ta-
pahtuu muutoksia useammin
kuin omaeliikkeissii. Uusi lain-
siiiidiintci liseiii muutosten mee-
rdd.
Eldkesovituksen aiheuttama
eliikkeen mliririin muuttuminen
ei ole yleensd ollut tiedossa pi-
diitysprosenttia miiiiriittiiessii.
Tdmiin vuoksi ennakonpidri-
tyksen miilirii on syytri tarkis-
tuttaa verotoimistossa elSkeso-
vituksen jalkeen.

Jos eliikkeensaaja hakee muu-
tosta jo miiiiriittyyn eliikkeen
e n na kon p id iitysprosentt iin.
muutos lasketaan ensisijaisesti
siihen eliikkeeseen, jota muutos
koskee. Kaikkia pidiityspro-
sentteja ei ole tarpeen muuttaa.

MERIA
HARTIKKA-SIMULA,

VTK
Ylitarkastaja
Verohallitus
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Uusia perhe-ellkkeitii oli
ilmoitettu ElHketurvakes-
kuksen ellketapahtuma-
rekisteriin syyskuun lop-
puun mennessii 1036
edunjiittiijiin jiilkeen.
Eliikkeitii edellii mainittu-
jen edunjlittiijien jllkeen
on ilmoitettu rekisteriin
f 108 kappaletta. Eliik-
keistl 997 on mytinnetty
leskille. Perhe-elIkettI ei
syyskuun loppuun men-
nessii ole mytinnetty ai-
noallekaan entiselle puoli-
solle. Jokunen entinen
puoliso on kuitenkin ha-
kenut perhe-elilkettil,
mutta edellytykset perhe-
elilkkeen saamiseen eivlt
ole tilyttyneet.

Perhe-eleiketti koskevat uudet
sriiinncikset tulivat voimaan
1.7.1990. Tiissii kirjoituksessa
esitiin j oitakin havaintoj a uusis-
ta perhe-elikkeistii ja uusiin
siiiinnciksiin liittyviin el6kesovi-
tuksen vaikutuksesta lesken-
eliikkeisiin.

Ellkesovitus
ElSkesovituksessa verrataan
keskeniidn ed unj iittiij iin eliiket-
tii ja lesken omaa eliikettii. Jos
leski ei vielii edunjiittiijiin kuol-
lessa ollut eliikkeellii, otetaan
eldkesovituksessa huomioon se
tydkyvyttdmyyseliikkeen miiii-
rii, joka leskelle mycinnettdisiin,
jos hiin olisi tullut tydkyvyttd-
miiksi edunj iittiij iin kuollessa.

Jos lesken el6kkeen mddrd on
suurempi kuin edunjiittiijiin elii-
ke, joka otetaan huomioon elii-
kesovitusrajan suuruisena, Ies-
ken perhe-elSkkeestii viihenne-
tiiiin puolet ylitteen (ylite = les-
ken eliikkeen ja edunjittiijiin
eldkkeen erotus) miidrdstii.
Ei voida esittaa mit66n mark-
kamiiiiriiistii rajaa sille, missd
tulorajoissa eldkesovitus vie
perhe-eldkkeen nolla-markan
suuruiseksi. Eldkesovituksen
vaikutus riippuu edunjiittiijiin
ja lesken tulojen suhteesta. Eki-
kesovituksen tarkoituksena on
siiilyttiiii perheen elintaso edun-
jattajan kuolemaa edeltiiviillii
tasolla ja estiiii ylikompensaa-
tio. Jos molempien puolisoiden
tulot ovat ltihellii toisiaan, ei
el6kesovituksen vaikutus ole
niin suuri kuin silloin. kun
edunjiittiijiin tulot ovat olleet
huomattavasti pienemmdt kuin
lesken tulot.

Mieslesket
Uusien perhe-eldkesdanndsten
perusteella myos miehet voivat
saada perhe-eliikkeen vaimon-

sa jiilkeen. Ennen uudistuksen
voimaantuloakin osattiin enna-
koida, ettii eliikesovitus tulee
vaikuttamaan miespuolisten
Ieskien eliikkeisiin enemmdn
kuin naispuolisten leskien eliik-
keisiin.
Koska miesten tulot ovat keski-
mddrin suuremmat kuin heidiin
vaimojensa tulot, vdhentiiii elii-
kesovitus miespuolisten leskien
elaketta hyvin usein. Varsin
yleistli on sekin, ettii eliikesovi-
tuksen vuoksi miespuolisen les-
ken perhe-eliikettii ei jiiii lain-
kaan maksettavaksi.

Naislesket
Koska perhe-eliikkeen edunsaa-
jana oleva naispuolinen leski on
yleensii jo itse eliikeiiissii, on
naisleskien joukossa paljon sel-
laisia leskiii, joille ei ole karttu-
nut lainkaan omaa tydeltikettS.
Tiill<iin elEkesovitus ei vaikuta
perhe-eliikkeen miiiiriiiin lain-
kaan. Niin ikdrin tilanteissa.
joissa lesken oma elSke tai elii-
kekertymii j iiii alle eliikesovitus-
rajan, joka on1329,77 3629,49
markkaa vuonna 1990 riippuen
edunjiitttijiin oman eliikkeen
miiiirdstii, ei eliikesovitus vaiku-
ta mitenkiidn perhe-eldkkeen
miiiiriidn.

Tulojen vaikutus
Jos eldkesovitus tulee suoritet-
tavaksi ja liikutaan suurissa tu-
loluokissa, eldkesovitus vaikut-
taa aina, koska eliikesovitusraja
on enimmillSan 3629,49 mark-
kaa.

Eliikesovitus voi vaikuttaa hy-
vin pieneenkin perhe-eliikkee-
seen, koska edunjlittiijiin eliike
otetaan aina huomioon vdhin-
tiiiin eliikesovitusraj an alaraj an
1329,77 suuruisena, vaikka
edunjiittiijiin todellinen eltike
olisi sitd pienempi. Vaikutus

riippuu edunjiittiijiin ja lesken
eliikkeen suhteesta. Jos lesken
eliike ylittiiii edunj iittlij?in eliik-
keen mukaan mtidriityn eldke-
sovitusrajan, eliikesovitus vii-
hentiiii perhe-eliikettii.
Verrattaessa perheitii. joissa
puolisoiden yhteenlasketut tu-
lot ovat yhtasuuret, mutta toi-
sessa perheessi edunjiittiijiin
eliike oli noin tuhat markkaa
suurempi kuin lesken ja toisessa
perheessii taas lesken eliikeker-
tymii oli tuhat markkaa suu-
rempi kuin edunjiittiijiin, vai-
kuttaa eldkesovitus siten, ettd
toisen lesken perhe-eliike on
huomattavasti pienempi kuin
kanssasisarensa tai -veljensd
perhe-eldke.

Eroja perhe-elekkeita koskevis-
sa yksityiskohdissa on mycis
ldydettavissa verrattaessa eri
tyrieliikelakien mukaisia eldk-
keit5. Maatalousyrittdjien per-
he-eliikkeissi eldkesovitusraja
on yleensd alarajla tai sen tuntu-
massa oleva rajameiiirri. Eliike-
sovitus vaikuttaa vain harvoin
MYEL:n mukaiseen perhe-
eldkkeeseen, koska MYEL-
eliikkeet ovat melko pieniii.

Julkisen sektorin perhe-eliik-
keissii eliikesovitusraja tulee
usein yliirajan suuruiseksi, kos-
ka julkisen sektorin eliikkeet
ovat pitemmiin historiansa
vuoksi suurempia kuin yksityi-
sen sektorin eliikkeet. Eliikeso-
vitus myris vie usein julkisella
sektorilla tyoskennelleen vai-
mon jalkeen miespuoliselle les-
kelle mycinnettdvdn perhe-eliik-
keen nolla-markan suuruiseksi.

SIRPA COLLIN, rr,rz
Eliiketurvakeskuksen

vakuutus teknisen osaston
ap ulaiso sas t op dd I lik k d
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Perhe-eldkeuudistus tuli
voimaan 1.7 .1990. Ensim-
mflisen kuukauden aikana
uuden lain mukaisia hake-
muksia tuli ellkelaitoksil-
le vilhdn alle 500. Elokuun
lopussa oli yksityisellii
puolella voimassa yli 300
uuden perhe-elHkelain
mukaista eliikettii. Niiissii
oli edunsaaj ina 29 4 leskeil
ja 45 lasta.

Uuden lain mukaan on sekii
mies- ettii naisleskillii yhtalai-
nen oikeus leskeneliikkeeseen.
Aikaisemmin eliikkeeseen oli-
vat oikeutettuja vain naislesket.

Oikeus leskeneliikkeeseen muo-
dostuu silloin, kun puolisoille
syntyy yhteinen lapsi. Lapsetto-
matkin voivat saada leskeneld-
keue. Heilta edellytetiiiin vii-
hintiiiin 50-vuoden ikiiii ja puo-
lison on naimisiin mennessddn
taytynyt olla alle 65-vuotias. Li-
siiksi edellytetiiin, ettii avio-
liitto on kestiinyt kuolemanta-
pauksen sattuessa viihintiiiin
viisi vuotta. Mycis entiset puoli-
sot saavat eldkkeen silloin, kun
vainaja on ollut elatusvelvolli-
nen.

Perhe-elflkehakemuksia
heinikuussa yli tuhat
Uuden lain ensimm;iisen voi-
massaolokuukauden aikana vi-
reille tulleiden perhe-ekikeha-
kemusten kokonaislukumiiirii
oli noin I 100. Niiistii yli470 on
sellaisia, joihin uusi laki oli so-
vellettavissa. Noin joka viiden-
nessii hakemuksessa oli edun-
jattajana nainen. Vastaavasti
niissd hakemuksissa, joihin on
sovellettu vanhaa lakia, nainen
on edunjiittiijdnd vain runsaas-
sa viidessd prosentissa. Vanhan
lain mukaan yksityisen sektorin
eldkelakien mukaan vain lapsil-
la oli oikeus eldkkeeseen iiidin
jiilkeen.

Heiniikuun aikana perhe-ekike-
hakemuksia jiitettiin Maata-
lousyrittejien eliikelaitokselle
(MELA) yhteens;i 228 hake-
musta. Niiistii noin kolmannes
oli sellaisia, joissa kuolemanta-
paus oli sattunut 30.6.1990 jal-
keen tai vireilletulopiiivii oli
22.7. ialkeen. Niihin siis voitiin
soveltaa uutta lakia.

Hakemuksia LEL Tydeliike-
kassalle jiitettiin 245 kappalet-
ta, joista noin puolet oli uuden
lain mukaisia. Muihin yksityi-
sen sektorin eliikelaitoksiin jii-

tettiin hakemuksia yli 600.
Niiistii noin 45 prosenttia kuu-
lui uuden lain piiriin.
Uuden lain mukaisissa perhe-
ekikehakemuksissa nainen oli
edunjiittlijiinri Maatalousyrittii-jien eliikelaitoksella noin 40
prosentissa ja LEL Ty<iel?ike-
kassalle alle kymmenessii pro-
sentissa. Muille elekelaitoksille
tulleissa uuden lain mukaisissa
hakemuksissa joka viidennessii
oli naispuolinen edunjittiijii.

Voimassa olleet
perhe-elflkkeet
elokuun lopussa
Elokuun lopussa voimassa ole-
via perhe-elakkeita oI kaik-
kiaan noin 165 000 kappaletta.
Edunsaajina niiissii oli leskiii
noin 158 000 ja lapsia noin
2l 000.

Uuden perhe-eldkelain mukai-
sia eliikkeitii on mycinnetty elo-
kuun loppuun mennessii 303.
Niissii edunsaajina on 294
leskeii ja 45 lasta. Vanhan
lain mukaisia leskenelikkeitii
mycinnettiin elokuun aikana
205 ja lapseneltikkeitii 142. Uu-
den perhe-elSkelain mukaan
mycinnetyissii leskenel;ikkeisszi
edunsaajina miehiii oli 52 eli
noin viidennes.

Uusien perhe-eliikkeiden mak-
sajana on 213 tapauksessa
TEL-laitos. Elokuun lopussa
TELJaitokset maksoivat elii-
kettd yhteensii 42 miesleskelle.
YEllaitoksissa elokuun lop-
puun mennessd oli mydnnetty
59 uuden lain mukaista perhe-
elekette. Miesleskiii nriissd
edunsaajina oli noin l0 prosen-
tissa tapauksista. MELA ja
LEL Tydeliikekassa olivat elo-
kuun loppuun mennessd mycin-
tiineet molemmat 22 elakette
uuden perhe-eliikelain mukaan.
Niiissii miesleskiri oli edunsaa-jina MELA:n myrintrimissii
kolme kappaletta ja LEL Ty<i-
eliikekassan mydntdmissri yksi
miesleski.

Kaikissa mydnnetyissii perhe-
eliikkeissii keskimiiiiriiinen eld-
ke on l32l markkaa kuukau-
dessa. Uuden lain mukaisissa
eliikkeissii keskieliike on 1685
markkaa kuukaudessa.

Edunjiittiijiin ollessa nainen elii-
ke on keskimii2irin I 100 mark-
kaa kuukaudessa. Miesedunjit-
tiijiin kohdalla keskieliike on
noin 200 markkaa suurempi.
Keskimliiiriiiset eliikkeet ovat
TEL:nja YEL:n piirissii selvdsti
korkeammat kuin LEL:n ja
MYEL:n piirissii.
Uuden perhe-eldkelain mukai-
sissa eldkkeissii miesleskien kes-
kimriiiriiinen eliike on viihiin yli
500 markkaa kuukaudessa, kun
se vastaavasti naisleskillii on lii-
hes 2000 markkaa. Lapsen-
eliike on naispuolisen edunjiit-
tiijiin jiilkeen keskim[iirin 620
markkaa kuukaudessa ja mies-
puolisen edunjtittiijtin -jiilkeen
noin I 300 markkaa.

IUKKA LAMPI, r,v
Eliiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
tilastotutkija
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PERHE.ETAKE
POHJOISMAISSA

Sosiaalivakuutusta uudis-
tetaan saman vakuutusla-
jin osalta samanaikaisesti
monessa maassa. Useim-
missa lilnsimaissa on
1970-luvulta llhtien val-
misteltu ja toteutettu per-
he-elilketurvan saman-
suuntaisia muutoksia.
Nilin on tapahtunut mytis
Pohjoismaissa.
Tanskassa tehtiin laaja
kansanellkeuudistus
1980-luvun puolivllissd.
Siihen sisiiltyi mytis les-
kelle maksettavia eliikkei-
tfl koskenut muutos. Per-
he-ellketurvaa uudistet-
tiin Ruotsissa tImln vuo-
den alussa ja Suomessa
vuoden puolivillissl.

Uudistusten tausta
Perhe-eliikkeiden muutoksille
on neljd yhteistii taustatekijiiii.
Naiset osallistuvat nykyisin ty6-
eliimiiiin aikaisempaa yleisem-
min. Sukupuolten vdliseen epri-
tasa-arvoon vaaditaan ratkai-
suja. Roolijako perheissri on
muultunut samalla kun itse per-
he-kiisite j a koko avioliittolaitos
ovat muuttuneet. Perhe-eliik-
keen muuttamistarpeeseen on
vaihtelevasti vaikuttanut mvcis
ekikemenojen kasvu.

Perhe-elSkeuudistusta vaati-
vien tekijriiden vaikutus on eri-
lainen eri maissa.

Naisten osallistuminen tycielii-
miiiin on Pohjoismaissa ylei
sempdd kuin missiiiin muualla
teollistuneessa maailmassa.
Naisten tydeldm66n osallistu-
minen on myds jatkuvasti yleis-
tynyt. Kun esimerkiksi Ruotsis-
sa vuonna 1960 tuskin 32 pro-

senttia l6-65-vuotiaista naisista
oli kartuttanut omaa ansiope-
rusteista lisdeliikettii, vuonna
1985 heitii oli ltihes 80 prosent-
tia.
Vastaavasti Suomessa l960Ju-
vun alussa vain yhdessii neljiistii
lapsiperheestS molemmat van-
hemmat olivat tycissii, kun taas
1980-luvun lopussa osuus oli
kolme neljiistii.
Tarve perinteiseen leskeneliik-
keeseen, joka on perustunut
huoltosuhteeseen perheessii ja
jossa naisleskelle maksetaan
perhe-eldke enemmln tai v5-
hemmiin automaattisesti avio-
miehen kuoleman jalkeen, on
kiistatta viihentynyt.

Tasa-arvon puuttuminen eldke-
turvassa on useissa maissa
esimerkiksi Suomessa ollut
uudistuksen laukaiseva tekijd.
Sukupuolten tasa-aryo on edel-

lyttiinyt leskeneliikkeen maksa-
mista mycis miesleskille, joilta
se maailmanlaajuisesti useim-
miten edelleen puuttuu.
Perheessii tapahtuneet muutok-
set ovat nekin vaatineet muu-
toksia perhe-eliikkeisiin. Sel-
keimpiinii vaatimuksena on ol-
lut avoliiton rinnastaminen
avioliittoon. Tiissii suhteessa
Pohjoismaat ovat edelleen
eriiiillii tavalla'ljilkijunassa",
koska vain Ruotsi tietyillii edel-
lytyksillii rinnastaa avoliiton
avioliittoon.
Perhe-eldkeuudistuksiin ovat
omalta osaltaan erdissii teolli-
suusmaissa vaikuttaneet voi-
makkaasti kasvaneet eliikeme-
not. Kun eldkemenojen kasvun
rajoittaminen on erittiiin vaike-
aa, on 'turhien" leskeneliikkei-
den maksamisen lakkauttami-
sella haluttu osaltaan vaikuttaa
eliikemenojen kasvuun.

Pohjoismaiden
perhe-elHkeuudistukset
Pohjoismaista Tanska aloitti
ensimmiiisenii perhe-eliiketur-
van uudistamisen. Vuonna
1978 mieslesket saivat palkan-
saajien lisiteliikejiirjestelmiissii
leskeneliikeoikeuden. Tanskan
kansaneldkejiirjestelmiiti uudis-
tettiin radikaalisti vuonna 1985.

Leskeneliikkeet ja tydkyvyttd-
myyseliikkeet yhdistettiin ai-
kaiseliikkeeksi (fdrtidspension),
jota maksetaan samoilla edelly-
tyksillii naisille ja miehille.
Ruotsissa tuli voimaan tiimiin
vuoden alussa perhe-eliikeuu-
distus, se koskee sekli kansan-
eliikettii ettii yleistii lisiielAkettii.
Uudistuksessa miehille annet-
tiin tasa-arvoinen leskeneliike-
oikeus naisten kanssa. Samalla
koko leskeneliike tehtiin tulosi-
donnaiseksi etuudeksi.
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Jatkuva leskeneliike poistuu as-
teittain. Mycis Ruotsissa les-
keneldkkeen kasite hylattiin. Se
korvattiin perhe-eldkkeen kdsit-
teellii (efterlevandepension).

Suomen viime heiniikuussa voi-
maan tulleessa perhe-ekikeuu-
distuksessa ei menty yhtii pit-
kiille. Suomessa leskeneldke
siiilyy tulevaisuudessakin.
Miesleskille annettiin tasa-ar-
voinen leskeneliikeoikeus. Tyo-
eliikejiirjestelmdssd leskeneldk-
keen m6drd sidottiin lesken saa-
maan ansioeldkkeeseen tai hii-
nen kartuttamaansa ansioeldk-
keeseen. Kansaneldkejiirjestel-
m6ssd leskenelSkkeen tulosi-
dontaa lievennettiin.
Islannissa ja Norjassa ei ole
tehty suuria perhe-eldkeuudis-
tuksia. Norjan yleisen eliikejiir-
jestelmrin perhe-eliike on van-
hastaan edustanut sitd perhe-
eliiketyyppiii. johon erityisesti
Ruotsissa ja Suomessa tietoi-
sesti pyrittiin.

Perhe-elilkesllnntikset
Pohjoismaissa
Seuraavassa tarkastellaan Poh-
joismaiden perhe-eliikesddn-
ndksiii; yleisiii eliikejiirjestelmia
eli kansaneldkkeitii ja tyri- tai
lisiieliikkeitii. Ulkopuolelle j iiii-
veit vain tiettyjii palkansaajia
koskevat jerjestelmat, julkisen
sektorin palkansaajien erilliset
ansioel2ikejiirjestelmdt, ty6-
markkinasopimuksiin perustu-
vat jdrjestelmdt sekd vapaaeh-
toiset liszieliikkeet.

Lasten
perhe-elilketurva
Lapsille maksetaan perhe-el6-
kettii hiinen vanhempansa kuo-
leman jdlkeen kaikissa muissa
Pohj oismaissa paitsi Tanskassa.
Tanskassa korotetut
tukset korvaavat
keen.

perheavus-
lapseneliik-

Lapseneliikkeen saamisen ylii-
ikiiraja on kaikissa maissa sama
eli l8 vuotta. Norjassa, Ruotsis-
sa ja Suomessa opintojaan jat-
kava lapsi saa eliikkeen pitem-
miiltii ajalta; Norjassa ja Ruot-
sissa 20 vuoden ja Suomessa 2l
vuoden ikiiiin asti. Norjassa 20
vuoden ikiiraja koskee- kuiten-
kin vain tiiysorpoja. Suomessa
eldkkeen maksamisen jatkami-
nen l8 ikiivuoden jiilkeen kos-
kee vain kansaneldkette, ei ty6-
eliikkeitii.

LapsenelSkkeet miiiirliytyviit
eri eliikejtirjestelmissri samoilla
perusteilla kuin muutkin jiirjes-
telmiin maksamat eliikkeet. Ta-
saeliikkeitii maksavat eliikejir-
jestelm6t maksavat tasasuurui-
sia lapseneliikkeita. Ansiope-
rusteisia eliikkeitii maksavat
jiirjestelmiit maksavat vastaa-
vasti ansioperusteisia lapsen-
eltikkeiili.
Ainoa poikkeus on Norjan elii-
kejiirjestelmii, jossa ensimmrii-
selle tdysorvolle maksettava
eldke on saman suuruinen kuin
leskeneldke eli kiiytiinnrissii an-
sioperusteinen. Toiselle ja seu-
raavalle tiiysorvolle maksetta-
vat eldkkeet ovat tasasuuruisia.
samoin puoliorpojen eliikkeet.

Lesken
perhe-elflketurva
Ruotsin ja Suomen perhe-eld-
keuudistusten voimaantulon-
jiilkeen Pohjoismaat (Islannin
kansaekikettii lukuun ottamat-
ta) kuuluvat niiden harvojen
maiden joukkoon, joissa perhe-
ekike maksetaan samoilla edel-
lytyksillii naisille ja miehille.
Maailmassa on vain 26 maata,
joissa naiset ja miehet ovat tAssa
suhteessa tasa-arvoisia. Miehil-
15 on perhe-elSkeoikeus yhteen-
sd 82 maan yleisissii eliikejiirjes-
telmissii. Muissa - 56 maassa
miesleskille asetetaan sellaisia
erityisedellytyksiii, j oita naisles-
kiin ei sovelleta.

Villiaikainen leskenelike
Tanskaa lukuun ottamatta on
Pohjoismaille yhteistii maksaa
vdliaikainen leskeneliike kaikil-
le leskille puolison kuoleman
jiilkeen.

Islannin kansaneliikejiirjestel-
miissii viiliaikainen eldke mak-
setaan mycis miesleskelle, jolla
ei ole oikeutta varsinaiseen les-
keneliikkeeseen.

Viiliaikainen eldke maksetaan
Islannissa kuuden kuukauden
ajalta. Sen lisiiksi lasta huolta-
valle leskelle el6ke maksetaan
l2 kuukauden ajalta. Suomessa
leskeneldke maksetaan leskille
samoin kuuden kuukauden
ajan, jos leski ei saa omaa elti-
kettri. Ruotsissa tdmd maksu-
kausi on pitempi, yksi vuosi, tai
niin kauan kuin leski huoltaa
alle 12-vuotiasta lasta.

Norjassa vdliaikaisen lesken-

eldkkeen maksamiselle ei ole
asetettu enimmiiisraj aa. Viiliai-
kaista eliikettii maksetaan Nor-
jassa sillii edellytyksellii, ettii
leski on ammattikoulutuksessa
tai etsii tyotli tai siind tapauk-
sessa, ettei hiin voi mennii tyci-
hcin pienten lasten hoidon
vuoksi.

Aikaiselflke Tanskassa
Tanskan kansaneliikejiirjestel-
miissii ei eniiri vuoden 1984 ial-
keen ole varsinaisesti leskeneld-
kettd lainkaan. Leski voi kui-
tenkin saada aikaiselikkeen.
Leskelle aikaisel;ike on joko ta-
vallinen tai korotettu. Korotet-
tu maksetaan alle 60-vuotiaalle
ja tavallinen 60-vuotta taytta-
neelle.

Leski voi saada aikaiseldkkeen
l6 66-vuotiaana.jos hiinen an-
siokykynsii on alentunut viihin-
tdd puolella muiden kuin ter-
veydellisten syiden vuoksi, sekd
50 66-vuotiaanaterveydellisten
ja sosiaalisten syiden niin vaa-
tiessa.

Alle 60-vuotiaalle aikaiseliike
on kokonaan tulosidonnainen.
60 vuotta tdyttiineelle aikais-
eldkkeeseen sisiiltyy varhaiselii-
keosa. joka on tasasuuruinen
ilman tulosidontaa.

Tanskan palkansaajien lisiielii-
kejirjestelmiissii leskeneliike
maksetaan, jos leski on taytta-
nyt 62 vuotta ja avioliitto oli
jatkunut vdhintiiiin l0 vuotta.

Norjassa maksetaan lasta huol-
tavalle leskelle varsinainen les-
kenelSke ilman muita edelly-
tyksiii. Ruotsissa lesken edelly-
tetdiin huoltavan alle l2-vuoti-
asta lasta. Suomessa huolletta-
van lapsen ikiiraja on l8 vuotta
ja lisiiksi vaaditaan, ettd avio-
liitto oli solmittu ennen edun-
jattajan 65 vuoden ikddn.

Islannissa lasta huoltavaa ja
lapsetonta lesked koskevat sa-
mat eldkkeen saamisen edelly-
tykset.

Lesken edellytetiiiin tiiyttiineen
50 vuottaja asuneen Islannissa
viihintiiiin kolmen vuoden ajan.
Asumisaikavaatimuksen voi
tayttati myds edunjiittiijii. Jos
leski on alle 50-vuotias, avioli!
ton edellytetddn jatkuneen vd-
hintliin 20 vuoden ajan.

lslannissa leski saa i2istli riippu-
matta iiidinpalkka-nimistd
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etuutta,jos hdn huoltaa alle l8-
vuotiasta lasta. Aidinpalkkaa
maksetaan viiliaikaisen lesken-
eliikkeen ohella. Aidinpalkan
loputtua leski voi saada.varsi-
naisen leskenelakkeen. Aidin-
palkan saajien piiriii on laajen-
nettu leskistii yksinhuoltajaiii-
teihin ja eronneisiin lasta huol-
taviin naisiin. Etuus voidaan
maksaa myds lasta huoltavalle
miehelle.

Norjassa ja Suomessa saa lapse-
ton leski eliikkeen, jos avioliitto
oli jatkunut viihintiiiin viiden
vuoden ajan. Suomessa edelly-
tetiiiin leskeltii lisliksi viihintiiiin
50 vuoden ikaa ja site, etta
avioliitto oli solmittu ennen
edunjiittiijiin 65 vuoden ikaa ja
kestdnyt viihintiiiin 5 vuotta.
Ruotsissa eliike maksetaan lap-
settomalle edunsaajalle, jos hiin
on asunut edunjiittiijiin kanssa
yhdessii viihintiiiin viisi vuotta.

Avoliitostakin ellkettii
Ruotsissa
Ruotsi on ainoa Pohjoismaa,
jossa avoliitto rinnastetaan
avioliittoon leskeneldkkeen
saamisessa. Ntiin tehdiiiin kui-
tenkin vain, jos nainen ja mies
olivat olleet aikaisemmin avi-
oliitossa keskenSSn tai heillii on
tai on ollut yhteinen lapsi tai he
odottivat yhteistii lasta edunj iit-
tdjiin kuollessa.

Entinen puoliso mukaan
Edunj iittiij iin entisellii puolisol-
la on erSin edellytyksin oikeus
leskeneliikkeeseen muissa Poh-
joismaissa paitsi Ruotsissa. Is-
lannissa etuus maksetaan nai-
selle iiidinpalkkana.
Norjan ja Suomen ty<ieliikejiir-
jestelmiissii etuus maksetaan
naiselle ja miehelle, Tanskan
lisiieliikej iirjestelmEssd vain nai-
selle. Yleensd entisille puolisoil-
Ie maksettava etuus suhteute-
taan avioliiton kestoaikaan ja
elatusavun mdiiriiiin.

Lesken ellkkeen suuruus
Leskelle maksettavat eliikkeet
miiiiriiytlviit samalla tavalla
kuin muutkin elSkkeet. Kan-
saneliikejiirjestelmistii makse-
taan tasasuuruisia elakkeitii.
Tyci- ja lisiieliikejiirjestelmistd
maksetaan ansioperusteisia
eliikkeitii Tanskaa lukuun otta-
matta, jossa lisiieliikkeet miiii-

riil.tyviit vakuutusvuosien mu-
kaan.

Kansanelakej iirjestelmissii les-
kenel6ke on yleensd yksiniiiselle
maksettavan vanhuuseldkkeen
suuruinen.
Ansioperusteinen leskeneliike
on 40-55 prosenttia edunjiittti-
jdn saamasta eliikkeestii tai siitii
eliikkeestS, jonka hiin oli kar-
tuttanut kuolemaansa mennes-
sri. Norjassa prosenttiosuus on
korkein, eli 55 prosenttia. Tans-
kan palkansaajien lisileliikej iir-
jestelmiissii leskeneliike on puo-
let edunj iittiij 6n eliikkeest6.

Suomessa lesken osuus perhe-
ekikkeen kokonaismEdriistii
riippuu lasten Iukumiiiiriistii.
Leskeneldke on 50 prosenttia.
jos edunsaajana on vain leski.
Sama miidrii maksetaan leskel-
le, jolla on enintiiiin yksi lapsi.
Leski saa 5/12. jos lapsia on
kaksi. Jos lapsia on kolme, les-
ken osuus on3l l2jajos lapsia
on neljd tai enemmdn, leski saa
2l 12 edunjiittdjiin saamasta tai
kartuttamasta eliikkeestii.
Ruotsissa lesken prosentti-
osuus edunjdttiijiin eliikkeestii
on 40, jos lapseneliikettii ei
makseta, ja 20, jos samanaikai-
sesti maksetaan mycis lapsen-
eleketta. Leskija yksi lapsi saa-
vat yhteensii 50 prosenttia
edunjiittiijiin eliikkeestii. Toisen
ja seuraavien lasten osalta eld-
kette korotetaan 20 prosenttia

edunjtittiijtin eliikkeestii, enin-
t6iin kuitenkin edunjiittiijiin
eldkkeen tdyteen miiiiriiiin asti.

Leskenellkkeet
tulosidonnaisia
Islannin, Norjan ja Tanskan
eliikej iirjestelmissii leskeneliik-
keen tulosidonnaisuudella on jo
vanhastaan ollut merkittrivd
rooli. Tanskan kansaneliikejiir-
jestelmiin uudistuksessa leskelle
maksettava eleke tehtiin lahes
kokonaan tulosidonnaiseksi.
Ruotsissa ja Suomessa tulosi
donnaisuus oli ttitii aikaisem-
min vain lapsettomien leskien
kansaneliikkeissd.

Tulosidonnaisissa leskenelSk-
keissd elSkeoikeuden laajenta-
minen miesleskiin on ongelma-
tonta. Miesten tiiysimiiiiriiinen
leskeneldke Ruotsin ja Suomen
ansioperusteisissa eliikkeissii
olisi johtanut ylikompensaati-
oon.

Kun Suomessa ja Ruotsissa ta-
sa-arvo peetettiin toteuttaa per-
he-eliikkeissii, se tehtiin viihen-
tiimiillii naisleskien eliikeoi-
keutta. Ruotsissa tiissii mentiin
huomattavasti pitemmiille kuin
Suomessa.

Ruotsissa jatkuva eltike poistuu
kokonaan useimmilta leskiltii.
Tiimii tapahtuu kuitenkin pit-
kiin - jopa 50 vuotta - siirtymii-
kauden kuluessa. Siirtymiikau-
si koskee paitsi leskeneliikettii j o
saavia myds kaikkia ennen
vuotta 1945 syntyneitd naisia.

Ruotsissa leskelle maksetaan
alkueliikettii (omstdllningspen-
sion) ja jatkoelaketta (siirskild
efterlevandepension). Alku-
eliikkeen, jota maksetaan yh-
den vuoden ajan tai niin kauan
kuin leski huoltaa alle l2-vuoti-
asta lasta, tarkoituksena on hel-
pottaa lesken mahdollisuuksia
hankkia sellainen toimeentulo,
jolla hiin voi mydhemmin tulla
toimeen ilman eliikettii.

Jatkoeliikettii maksetaan alku-
eliikkeen jiilkeen, jos kiiy selvil-
le, ettii lesken mahdollisuudet
eltittiiii itsensii omalla ansio-
ty<illiiiin ovat heikentyneet, esi-
merkiksi ty6n puuttumisen tai
heikentyneen terveydentilan
vuoksi. Eliike maksetaan tayte-
nii. kahden kolmasosan tai puo-
len suuruisena ansiomahdolli-
suuksien viihentymisestii riip-
puen.
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Kdytdnncissd leskelle maksetta-
va eldke on verrattavissa ty6ky-
vyttOmyyseliikkeeseen. Oikeus
jatkoeliikkeeseen selvitetiiiin
kolmen vuoden viilein, mikii
merkitsee site, ette eldke voi-
daan lakkauttaa tai muuttaa
lesken ansiomahdollisuuksien
muutosten mukaisesti.

Suomen kansanelSkejiirjestel-
miidn kuuluvassa yleisessii per-
he-eliikkeessii leskeneliike oli jo
ennen perhe-eliikeuudistusta
tulosidonnainen, joskin etuu-
teen on mycis vanhastaan kuu-
lunut tasasuuruinen osa.

Lapsettomalle leskelle puolen
vuoden alkuellikkeen jiilkeen
maksettava j atkoeliike on koko-
naan tulosidonnainen. Lesken
tydtuloista otetaan eldkkeen tu-
losidonnaista osaa laskettaessa
vrihentiiviinii huomioon 60 pro-
senttia. Tiimii koskee myds alle
l8-vuotiasta lasta huoltavaa
lesked, joka saa mycis tasasuu-
ruisen eldkkeen osan.

Suomen tydeliikejiirjestelmiin
perhe-eldkeuudistuksessa, hei-
ndkuussa 1990, otettiin ensim-
miiistii kertaa kiiytt66n eliik-
keensaajan tuloihin sidonnai-
suus. Tuloina otetaan kuitenkin
huomioon vain lesken itselleen
kartuttama tycieliike. Eliikeai-
kaisia ansiotuloja ei oteta huo-
mioon, eika niitii tutkita myci-
hemminkdiin eliikeaikana.
Leskeneliikkeeseen tehdiiiin sitii
vastoin niin kutsuttu eliikesovi-
tus. Lesken omaa tycieldkeker-
tymiiii verrataan eliikesovitus-
perusteeseen, joka on sama
kuin edunjiittiijiin eliike, kuiten-
kin viihintiiiin I 330 mk ja enin-
tiiiin 3 630 markkaa tlnd vuon-
na. Kun lesken oma eliike ylit-
tdri eliikesovitusperusteen, les-
kenekikkeestd viihennetdiin
puolet ylitteestii.
ElSkesovitusta ei aina tehdii he-
ti edunjtittiijdn kuoltua, vaan
vasta kun viimeinen lapsi tiiyt-
taa l8 vuotta. Ellei alaikiiisiii
lapsia ole, eliikesovitus tehdiiiin
eliikkeellii olevalle leskelle heti
ja tyOssiikiiyviille leskelle kuu-
den kuukauden kuluttua. Vii-
meksi mainitun ajan leskeneki-
ke maksetaan vdhentiimdttd-
mdnii.

Perhe-ellkeuudistusten
Norjassa ansiokyky kustannukset
Norjassa nais- ja miesleskelle Yksi syy perhe-eliikeuudistuk-
maksettava leskeneliike on tu- siin on useissa maissa ollut pyr-
losidonnainen. Leskenansioky- kimys kasvavien eliikemenojen

ky otetaan huomioon siten, ettii
tiiyttii leskenelakette viihenne-
tiiZin 40 prosenttia siitd ansiotu-
lon osasta, joka ylittiiii puolet
perusmiiririistii. Tiissii yhteydes-
sa otetaan huomioon todellis-
ten ansiotulojen ohella mycis se
ansiotulo, jonka asianomaisen
voidaan odottaa saavan, ansio-
kyky ja ansiomahdollisuudet
huomioon ottaen.

Leskenellkkeen
maksun lopettaminen
Islannin kansaneliikejiirjestel-
miissii ja Tanskan palkansaa-
j ien lisiieliikej iirjestelmiissii les-
keneldkkeen maksaminen lope-
tetaan lesken mennessd uuteen
avioliittoon. Muutoin eliike
maksetaan lesken koko loppu-
iiin. Ruotsissa sitd vastoin el6ke
maksetaan leskelle enintiiiin
vanhuus- tai tyrikyvyttdmyys-
eldkkeen mycintiimiseen asti.
Mycis Norjassa leskeneldke lop-
puu lesken solmiessa uuden
avioliiton. Jos uusi avioliitto
piiiittyy aviopuolison kuole-
maan, leskenekikkeen maksa-
minen aloitetaan trimiin aviolii-
ton perusteella sen kestosta riip-
pumatta. Jos uusi avioliitto
piiiittyy avioeroon, eliikkeen
maksaminen voidaan harkin-
nan perusteella aloittaa uudel-
leen. Leskenekikkeen maksa-
mista voidaan jatkaa vanhuuse-
liikeiiin ohi, jos leskeneliike on
suurempi kuin vanhuuseliike.

Suomessa leskenellikkeen mak-
saminen loppuu vanhuuseliike-
iiissii (ei tydeliikkeen lesken-
eliikkeessti) tai lesken solmiessa
uuden avioliiton ennen 50 vuo-
den ikiiii. Jos leski solmii avio-
liiton 50 ikdvuoden tiiyttdmisen
jiilkeen. eldkkeen maksamista
jatketaan edelleen.

Uuden avioliiton solmiva alle
5O-vuotias leski saa kertasuori-
tuksena kolmen vuoden lesken-
eliikkeen. Jos uusi avioliitto
purkautuu viiden vuoden kulu-
essa eikd leskellii ole oikeutta
leskeneliikkeeseen purkautu-
neen avioliiton perusteella, ryh-
dytiiiin lakkautettua leskeneld-
kettri maksamaan hakemukses-
ta uudelleen.

kurissapitoon. Ruotsin ja Suo-
men perhe-eliikeuudistuksissa
tiimii ei milliiiin muotoa ollut
piiiiasiallinen syy muutoksiin.
Mutta molemmissa maissa per-
he-eliikeuudistusten on laskettu
l990luvun loppupuolella mer-
kitsevln siiiistdii perhe-el6ke-
menoissa. Ensimmiiisinii vuosi-
na menot kuitenkin kasvavat.

Ruotsissa on laskettu perhe-
eliikemenojen kasvavan kan-
saneliikejiirjestelmiissii 90lu-
vun puoliviiliin saakka, mutta
alkavan voimakkaasti alentua
entiseen lainsiilidiintcicin verrat-
tuna vuosituhannen vaihteesta.
Lisiieliikejiirjestelmiissii perhe-
eliikemenot sitri vastoin kasva-
vat vuoteen 2000 saakka. Sen
jdlkeen aleneminen on voima-
kasta. Vuonna 2030 uudistuk-
sen ollessa suurin piirtein teysi-
mdeiriiisenii voimassa on uuden
lain mukaisten perhe-eliikeme-
nojen laskettu olevan 3 019 mil-
joonaa kruunua, entisen lain
mukaisten perhe-eliikemenojen
14480 miljoonaa kruunua eli
siiiistd vuositasolla on noin
l l 500 miljoonaa kruunua ny-
kyrahassa.

Suomessa perhe-eliikeuudistus-
ta valmistellut komitea laski,
ettii kansaneliikejiirjestelmissii
yleisen perhe-eliikkeen muu-
tokset merkitsevat kustannus-
ten kasvua. Vuoteen 2000 men-
nessa menot kohoavat noin 30
prosenttia. Tytieliikkeissii per-
he-eliikeuudistus merkitsee
kustannusten alenemista heti
alusta l6htien, joskin 1990-lu-
vulla viihennys on vain yhdestii
neljiiiin prosenttia. Runsaat 50
vuotta kestiiviin voimaantulo-
vaiheen jiilkeen kustannukset
alenevat l2 prosenttia.

]OUKO
IANHUNEN, r,v
Eliiketurvakeskuksen

lutkimusososlon
erityisturkiia

28



NIMITYKSIA DALMER HOSKINS ISSA:N
UUSI PAASIHTEERI
Kansainviilinen sosiaaliturva-
jiirjestd - ISSA sai lokakuun
alussa uuden piiiisihteerin. Hiin
on Dalmer Hoskins. Dalmer
Hoskins siirtyi ISSA:n sihtee-
ristcin johtoon Yhdysvaltain so-
siaaliturvahallinnon palveluk-
sesta. ISSA on Dalmer Hoskin-
sille tuttu tyripaikka, koska hrin
oli jiirjestdn palveluksessa vuo-
sina l97l 1983.

ISSA:n piiiisihteerin2i vuodesta
1975 toiminut Vladimir Rys jai
eliikkeelle syyskuun lopussa.

ELAKE.VARMA
Kauppatieteen maisteri Jouko
Oksanen on nimitetty 1.12.1990
alkaen Eliike-Varman j ohtajak-
si ja johtoryhmiin jiiseneksi vas-
tuualueenaan Eldke-Varman si-
joitustoiminnan koordinointi ja
taloushallinto. Johtaja Oksa-
nen siirtyy Eliike-Varmaan
Fazer Musiikki Oy:n talousjoh-
tajan tehtavesta.

Jouko Oksanen

ELAKETURVAKESKUS
Eldketurvakeskuksen tiedotus-
osastolla on tiedotussihteeri
Jouni Jokisalo nimitetty yh-
teyspiiiillik<iksi. Jokisalo on tul-
lut ETK:n palvelukseen vuoden
1985 alussa.

ELAKETIEDOTUS-
TOIMISTO

Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjiirjestcin SA K: n puheenjoh-
taja Pertti Viinanen siirtyy ensi
vuodenvaihteessa Eliiketiedo-
tustoimiston toimitusjohtajak-
sl.

Pertti Viinanen on toiminut
SAK:n puheenjohtajana vuo-
desta l98l liihtien ja sitii ennen
Paperiliiton toimitsijana ja
palkkasihteerin;i vuosina
1961 76. SAK:n 3. puheenjoh-
tajana hiin oli vuosina 1976 81.

Metallity<iviien Liiton liittosih-
teeri Osmo Isoviita on nimitettv
Eliiketied otust oi misto n uud e k"-
si johtajaksi.

Osmo Isoviita aloitti metallilii-
tossa toimitsijana vuonna 1974,
liiton jarjestcisihteeriksi hiinet
valittiin vuonna 1977 ja liitto-
sihteeriksi viisi vuotta sitten,
vuonna 1985.

Johtaian varamieheksi Eliike-
tiedotustoimistoon on nimitet-
ty apulaisjohtaja Osmo Kaarti-
nen. Kaartinen on tullut Eliike-
tiedotustoimistoon tiedotussih-
teeriksi toukokuussa 1981, apu-
laisjohtajana hiin on toiminut
ttimiin vuoden helmikuusta lu-
kien. Ennen Eldketiedotustoi-
mistoon tuloaan Kaartinen
tyciskenteli Finnvalcon tycivoi-
mapiiiillikkdnii.

Eliiketiedotustoimiston laki-
mies Tuomas Kalliala on nimi-
tetty toimiston apulaisjohtajak-
si. ETT:n lakimieheksi Kalliala
tuli kesiikuussa 1986 Autolii-
kenteen Tyrinantajaliiton toi-
mitusj ohtaj an paikalta.

Pertti Viinanen

Osmo Isoviita

Osmo Kaartinen

VARATUOMARI
KARL.JOHAN

HALSAS
ON KUOLLUT

Varatuomari Karl-Johan Hal-
sas kuoli pitkiiaikaisen sairau-
denmurtamana I l. marraskuu-
ta 1990 kotonaan Helsingissii.
Hiin oli syntynyt 31.7.1910
Pyhtiiiill[.
Varatuomari Karl-Johan Hal-
sas toimi LEl-eliiketurvaa hoi-
tavan Rakennusalan tydeliike-
kassan toimitusjohtajana sen
perustamisesta vuodesta 1962
lIhtien vuoden 1975 loppuun,
minkii jtilkeen hiin siirtyi elik-
keelle.

Varatuomari Halsas oli jiisene-
nii useissa valtion komiteoissa
ja eldkelainsiiidiinttji valmiste-
levissa elimissii, mm. ekikes66-
tiOkomiteassa ja TEl-komite-
assa.

Varatuomari Halsas kuului Elii-
keturvakeskuksen hallitukseen
varsinaisena jiisenenii vuosina
19 6 I - 19 6a ja sen j Ilkeen varaj ii-
senend vuoden 1975 loppuun
saakka. Ty<ieliikelaitosten lii-
ton hallituksen jiisen ja varapu-
heenjohtaja Halsas oli vuosina
1964-t975.
Varatuomari Halsas muistetaan
mytis Yleisradiosta, jossa hiin
vastasi sosiaalisen kirjelaatikon
eliikeaiheisiin kysymyksiin vuo-
sina 1962-1975.Tuomas Kalliala
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PAATOKSIA

TYO KYVYTTOMYYSELAKKEEN
ALKAMISAJANKOHTA

Kaikki ei mene aina niin kuin
niiyttiiisi. Suomen tekemissii
sosiaaliturvasopimuksissa py-
ritaan yleisellii tasolla sopi-
musmaiden eliikejiirjestelmien
koordinointiin siten, ettd esim.
piiiillekkiiistii vak uuttamista ei
syntyisi tai ptiiillekkliisiii eliike-
etuuksia ei mydnnettiiisi. Seu-
raava tapaus on esimerkki siit6,
ettd sosiaaliturvasopimuskaan
ei valttemettii poista kaikkea
piiiillekkiiisyyttii.

Taustaa
L. on saanut Ruotsin sairaus-
pdivdrahaa (sjukpenning) yh-
denjaksoisesti 8.8.1984-30.9.
1988. Tiimiin jalkeen pdivdraha
on muutettu tiiydeksi tydk),vyt-
trimyyseliikkeeksi (hel f<irtids-
pension) 1.10. 1988 alkaen.

L. on hakenut ty6kyvyttdmyys-
eliikettii Suomesta 20.4.1988 al-
lekirj oittamallaan hakemuksel-
la. Hakemuksen liitteenii on ol-
lut 8.2.1988 piiiviitty liiiikiirin-
lausunto. Eliikelaitos on mydn-
tenyt L:lle lokakuussa 1988 te-
kemiilliiiin piiiitriksellii tiiyden
tydkyvyttdmyyseldkkeen hel-
mikuussa 1988 alkaneen tydky-
vyttcimyyden perusteella
1.10.1988 lukien.
L. vaati eliikelautakunnalle te-
kemiissddn valituksessa eliiket-
tii vuoden ajalta takautuvasti
hakemuksen vireillepanosta lu-
kien.

ElHkelautakunta
Valitus hylZittiin 3.3.1989 teh-
dylle piiiittiksellii. Piiiitciksessii
on todettu, etta taytte ty6ky-
vyttrimyyseliikettii suoritetaan
sairausvakuutuslain mukaisen
piiiviirahaoikeuden pldttymis-
ta seuraavan kalenterikuu-
kauden alusta lukien. Pohjois-
maiset sairauspiiivdrahat ovat
maastamuuttotapauksessa toi-
sensa korvaavat ja L:n tdysi
tytjkyvyttdmyyseliike on siten

VA KOn piiritds n:o 24361891 1405
Tietopankissa. Postitettu 14.6. 1990.

suoritettava pdiviirahan piiiitty-
mistii seuraavan kuukauden
alusta lukien eli 1.10.1988 al-
kaen.

VAKOn ratkaisu
Eldkelautakunnan piiiitcistii
muutettiin valituksen johdosta.
Eliikelaitos miiiiriittii n suoritta-
maan L:lle taytta ty0kf/ytt6-
myyseliikettii 1.3.1988 lukien.
VAKO totesi, ettii L:lle Ruotsis-
ta maksettu sairauspiiiviiraha ei
ole ensisijainen Suomen tyci-
eliikkeeseen ntihden eika ty6-
elaketta voida sen vuoksi ra-
joittaa. Niiin ollen ty6kyvyttd-
myyseliikettii suoritetaan L:lle
sitd kuukautta liihinnii seuraa-
van kuukauden alusta, jonka
aikana oikeus eliikkeen saami-
seen on syntynyt. Koska L:n
tyokyvyttdmyys on alkanut hel-
mikuussa 1988, eliikettd suori-
tetaan 1.3. 1988 alkaen.

Kommentit
TEL 4 $:n 3 momentti sisiiltiiii
tyok)'r/yttomyyseliikkeen alka-
mista koskevan piidsddnntin.
joka on mainittu edellii VAKOn
ratkaisussa.

TEL 4 d $:ssii on sdddetty sai-
rausvakuutuslain 27 $:ssd tar-
koitetusta sairauspiiivirahan
ensisijaisuusajasta.

Jos ensisijaisuusaika on vahvis-
tettu ja ilmoitettu eliikkeen
maksajalle, tycikyvyttdmyys-
el;ike suoritetaan ensisijaisuus-
ajan piiiittymisestii lukien. Jos
ensisijaisuusaikaa ei ole vahvis-
tettu. eliike suoritetaan pdd-
sridnncin mukaan tydkyvyttri-
myyden alkamiskuukautta seu-
raavan kuukauden alusta. Ensi-
sijaisuusajan vahvistamisme-
nettelyd ei ole sddnnelty poh-
joismaisessa sosiaaliturvasopi-
muksessa.

Pohj oismaiden viilisessd sosiaa-
liturvasopimuksessa on poistet-

tu kahden tydeliikkeen piiiillek-
kiiisyys ja sekin vain tulevan
ajan ellkkeen osalta. Jos oikeus
tulevan ajan eliikkeeseen on
kahdesta valtiosta. tulevan ajan
osuuden maksaa se valtio, jon-
ka my6ntiimiin eldkkeen tule-
van ajan osuus on suurempl.
Tapaukseen ei myriskSSn voida
soveltaa Ruotsin lakia ja mycin-
tii5 eliike automaattisesti sa-
masta ajankohdasta kuin Ruot-
sl.

Eldkelautakunnan omaksuma
kanta poistaisi epdkohtana
pidettaviin piiiillekkiiisyyden,
mutta kannan perustelut tietyil-
lii pohjoismaisen sosiaaliturva-
sopimuksen miiiiriiyksillii eiviit
pidii. Suomen tyoelaketta ei ka-
sitellyssii tapauksessa voi so-
siaaliturvasopimuksen 5 artik-
lan perusteella yhteensovittaa
Ruotsin sairausptivdrahan
kanssa. Esillii ei ole tapaus. jos-
sa Suomesta maksettavaa
etuutta rajoitettaisiin muiden
samanaikaisten etuuksien
vuoksi. Kun ensisijaisuusaikaa
ei ole vahvistettu, ei Suomen
sairauspdivdraha saati sitten
Ruotsin vastaava pdivdraha ole
ensisijainen Suomen tydeliik-
keeseen ndhden.

Myciskiiiin sopimuksen 12
artiklan 3-kohta, joka ilmentlili
sopimuksen periaatetta eri
maista mycinnettdvien etuuk-
sien rinnastamisesta toisiinsa, ei
sovellu tiihiin tapaukseen. Mii6-
riiys nimittiiin koskee sairaus-
piiivdrahan maksamista maas-
tamuuttotapauksissa.

Tapauksessa ei ole mydskiiiin
ilmennyt, ettii Ruotsin eliikelai-
tos olisi suorittanut etuutta sel-
laisissa olosuhteissa, ettii takai-
sinmaksuvelvollisuus olisi syn-
tynyt. Jos niiin olisi tapahtunut,
olisi Suomen elSkelaitos sosiaa-
liturvasopimuksen 30 artiklan
mukaan saanut pidtittiiii liika-
suorituksen Suomesta makset-
tavasta etuudesta.
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PENTTI
KOIVISTOINEN, zr

Eliiketurvakeskuksen
la k io sast on osas t opiiii I likk t)

TYOTTOTvTyYSELAKKEEN JA
TY O TT O vTyyspAIvAnAHAN vALINNASTA

VAKOn pdiitds n:o 658918911581.
Tietopankissa. Postitettu 12.7. 1990.

Eliikkeen hakija saattaa nykyi-
sin entistii useammin fiyfiea
edellytykset useamman sosiaa-
lietuuden saamiseksi. Kun niiitii
etuuksia ei kuitenkaan usein
makseta samanaikaisesti, jou-
tuu hakija valintatilanteeseen.
Mikd etuus olisi otollisin juuri
hdnen tilanteeseensa? Valinnan
jiilkeen voi kiiydii niin, ettii lop-
putulos ei pitemmiin piiiille
eniiii tyydytiikiiiin valitsij aa.

Tapauksen kulku
Eliikelaitos mycinsi K:lle TEL:n
mukaisen tydttdmyyseliikkeen
1.8.1987 alkaen heiniikuussa
1986 alkaneen tyritt0myyden
perusteella. Kuukauden kulues-
sa p66t<iksen antamisesta K.
pyysi eliikelaitosta peruutta-
maan tyrittdmyyseliikkeen, kos-
ka tycittiimyyspiiiviiraha oli elii-
kett6 suurempi. Eliikelaitos pe-
ruuttikin antamansa piiiitdk-
sen.

Tdmrin jiilkeen K. haki uudel-
leen eltikettd ja helmikuussa
I 989 eliikelaitos my<insi hiinelle
tydttcimyyselSkkeen 1.3.1989
alkaen. Uuden, 9.1.1989 piiivti-
tyn tycivoimaviranomaisen to-
distuksen mukaan K:n katsot-
tiin tulleen lain edellyttiimtillii
tavalla tyottomiiksi 29.2.1988.
Eliikkeen perusteena oli K:n
20.7.1986 piiiittynyt tydsuhde
sekii aika 29.2.1988 alkaen elii-
keikiiiin. Eliikkeen miiiirii oli
pienempi kuin ensimmiiisen
piiiit<iksen indeksikorotetun
eliikkeen miiiirii olisi ollut.
Tiimdn jiilkeen K. oli tyytyma-
tdn siihen, ettei hiinelle ollut
kertynyt elekette ajalta 21.7.
1986-28.2.1988. K. ilmoiui, et-
tei hiin valitessaan tydttcimyys-
piiivlirahan tycittdmyyseliik-
keen sijasta ollut ymmdrtiinyt,
ettii eliike mycihemmin sen joh-
dosta olisi pienempi kuin alku-
periiisessii piiiitbksessii.

K. valitti ensin eliikelautakun-
taan ja sittemmin VAKOon,
jotka molemmat hylk;isivtit va-
lituksen.

VAKOn perustelut
Tycittd,myyselekette miiiiriit-
tdessd eliiketapahtuma on tycit-
tcimyyden alkamispiiivii. Tydn-
tekijiin katsotaan tulleen tycit-
ttjmiiksi sinii piiiviinii, jolloin
hdn tycivoimaviranomaisen an-
tamaa todistusta edeltdneiden
60 viikon ja yhden kuukauden
aikana on ensimmiiisen kerran
saanut tyOtt<imyyspiiiviirahaa.
Timiin vuoksi ja koska K. on
voimassa olevan, 9.1. 1989 pAi-
viityn tycivoimaviranomaisen
todistuksen mukaan saanut sa-
notun tarkastelujakson aikana
ensimmdisen kerran piiivlira-
haa29.2.1988, on viimeksi mai-
nittu piiivii K:n eliiketapah-
tumapriivd. Aika tycisuhteen
piiiittymisestii eliikeikiiiin ei ole
ekikkeeseen oikeuttavaa. K:lla
ei ole oikeutta mydnnettya suu-
rempaan tycittcimyyseliikkee-
seen.

Lainkohdat
TEL 4 c $:n 3 momentti ja 6 $:n
3 momentti.

Kommentit
Nliinhiin siinii kiiy! Perusteluita
asiaan lciytyy lisiiii esim. ETK:n
yleiskirjeestii A l3/89, sivuilta
l0 ja I l. Siellii todetaan muun
muassa, ettii tycitt<imyysturva-
lain mukaan oikeutta tydtto-
myyspiiiviirahaan ei ole henki-
liillii, joka saa ty6ttdmyyselii-
kettii. Sen sijaan pelkkii oikeus
eldkkeeseen ei estii piiivdrahan
maksamista. Niiin ollen tyOtt<i-
myyspiiiviirahan saaja voi vali-
ta, hakeeko hiin ty6ttdmyyselii-
kettii vai jatkaako edelleen pdi
vrirahan nostamista.

Ty6ttcimyyseliikkeen (y<ieliike+ kansaneldke) on arvioitu
yleensri olevan tytitt0myyspiii-
viirahaa suurempi, sekii brutto-
ettii nettotasolla. Tietyissii tilan-
teissa peiivSraha on kuitenkin
suurempi. Edullisuusvertailus-
sa on otettava huomioon mycis
se, etta tulevan ajan oikeus saat-
taa lakata piiiviirahakauden jat-
kuessa. My6s mm. verotuksen
erilainen vaikutus ekikkeeseen
ja pliviirahaan vaikuttaa lop-
putulokseen.

Kuten ETK:n lainopillisen
osaston tiedotteessa 3/88 on
todettu, tydttOmyyseliikkeen
saaja voi valitusajassa ilmoittaa
eliikelaitokselle, ettei hiin ha-
luakaan mycinnettyii eliikettii,
ja eliikelaitoksen tulisi tiill6in
peruuttaa antamansa piiiit<is.
Edullisuusvertailua tehteessa
tulisi kuitenkin ottaa huo-
mioon, mikii vaikutus piiiviira-
han valitsemisella mahdollisesti
on mycihemmin mycinnettiivlin
eldkkeen miiiiriiiin. Tiissii luon-
nollisesti korostuu eliikelaitok-
sen neuvontavelvollisuus. Esillii
olevassa tapauksessa ei kuiten-
kaan voitu osoittaa, ettii K. olisi
saanut puutteellista tai viiiiriiii
tietoa eliikelaitokselta.
Henkil6ltii, joka valitsee piiivii-
rahan ty<itt<imyyseliikkeen ha-
kemisen sijasta vaaditaan koko-
naan uusi tycitt<imyystodistus
siinii vaiheessa, kun hiin hakee
elakettii. Eliikkeen saamiseksi
tarvitaan uusi todistus, josta il-
menee paitsi ty6voimaviran-
omaisen ilmoitus tyOttdmyy-
destii mytis piiiviirahan maksa-
jan selvitys maksetuista piiivii-
rahoista. TAIIA menettelyllii
piiiistiiiin siihen, ettei elAketta
tarvitse myiintiiii pitkiille ajalle
takautuvasti eikii piiiviirahan
maksaja joudu perimiiiin jo
maksettuja, eldkkeiden yli mah-
dollisesti meneviii tydttdmyys-
piiiviirahoja hakij alta takaisin.
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TUTKIJOIDEN
SUOMI.KUUA

Erilaiset nilktikulmat kohtaavat "Suomi 2017"-teoksessa

Keskinlinen henkivakuu-
tusyhtiti Suomi on jul-
kaissut satavuotisen toi-
mintansa kunniaksi teok-
sen "Suomi 2017". Kirjan
toimittaja, professori Ola-
vi Riihinen kertoo esipu-
heessaan kirjan nimen
viittaavan kahtaalle. Yh-
teiiltii se viittaa mennei-
syyteen eli suomalaisen
yhteiskunnan muotoutu-
miseen sekH itsenlisen
kansallisvaltion syntyyn.
Toisaalta tulevaisuuteen
eli yhteiskunnan kehitty-
miseen ja kansakunnan
mahdollisuuksiin slilyt-
t:d;i identiteettinsii yh-
dentymisen ja kulttuuris-
ten ristipaineiden maail-
massa.

Teos sisdltdd toimittajan joh-
dannon ja synopsiksen lisiiksi
32 asiantuntija-artikkelia. Ar-
tikkelit kasittelevat taloutta,
vriestdii ja luokkarakennetta,
valtiota ja kansalaisyhteiskun-
taa, uusia eliimdntapoja, alue-
ja ympiiristrikysymyksia ja jiil-
kiteollista yhteiskuntaa.
"Suomi 2017" on luonteeltaan
yleinen yhteiskuntatieteellinen
teos. Siinii etsitaan yhteiskun-
nan rakenteen ja muutoksen
niikdkulmia siten, ettii tarkaste-
lut eivdt sitoudu tiukasti min-
kiiiin erityistieteen ajatteluta-
poihin. Niikcikulmien vaihtele-
vuus tekee tutkijoiden Suomi-
kuvasta vivahteikkaan ja antaa
samalla ltipileikkauksen maam-

me yhteiskuntatieteellisen tut-
kimuksen nykytilasta.
Riihinen osoittaa, ettii kiinnos-
tus tulevaisuuteen on ollut liin-
simaiselle kulttuurille ominais-
ta viihintiitinkin vuosisatojen
ajan. Viime vuosikymmeninii
on kuitenkin tapahtunut selvd
muutos; tulevaisuudesta ollaan
yhii kiinnostuneempia.

Viimeaikainen innostus ei kui-
tenkaan ole pelkkiiii iilyllistii
uteliaisuutta, vaan sillii on
kiiytiinncillisemmiit liihtdkoh-
dat. Yhtenii vaikuttimena ovat
maailmanlaajuiset uhkatekij iit:
ydinsodan vaara, vilestcin hui-
ma kasvu, uudistumattomien
luonnonvarojen ehtyminen,
ympiiristdn ssaastuminen ja
kasvihuoneilmici.

Ympiiristcikriisi ei ole vain Suo-
men ongelma, vaan mitii suu-
rimmassa mddrin globaalinen
kysymys, kuten llmo Massa ar-
tikkelissaan toteaa. Ympiiristri-
tuhot pakottavat maailman
maat yhteistycihcin, eikri siihen
liittyvia ongelmia voida Suo-
men tulevaisuutta mietittiiessii
ohittaa.

Kaikki vaikuttaa
kaikkeen
Tulevaisuudentutkimusta ja
suunnittelua on kuitenkin mo-
nentasoista. Yhtaalta voidaan
pohtia maailmanlaajuisia on-
gelmia, toisaalta voidaan pitiiy-
tyd alueellisesti ja ajallisesti ra-
jatumpaan tarkasteluun. Sil-
loin puhutaankin jo ennusteis-
ta, ei niinkiiiin tulevaisuuden
visioista.

Esimerkiksi tyomarkkinoiden
toiminnan tutkimisesta ja siitii
tiedosta kuinka tydmarkkinat
toimviat on vield pitkd matka

hyviin ennusteisiin, Tor Eriks-
son kirjoittaa. Ongelmia ai-
heuttavat ensimmiikin tyripa-
noksen erityisluonne inhimilli-
senii voimavarana, toiseksi tyci-
markkinoiden ulkopuoliset te-
kijat ja kolmanneksi tycivoi-
ma-, tydmarkkina- ja talouspo-
litiikka. Niimii tekijiit siis "sot-
kevat" luotettavien ennusteiden
tekemistd. Eriksson summaa
ennusteiden ongelmat: pitem-
miillii aikaviilillii kaikki vaikut-
taa kaikkeen.

Erds tulevaisuuden tutkimuk-
sen aspekti jiiii teoksessa vd-
hiille huomiolle. Itdvaltalainen
tulevaisuudentutkija Robert
Jungk on toisaalla (esimerkiksi
teoksessaan'Tulevaisuusvers-
taat" suom. 1987) kiinnittiinyt
huomiota siihen, ettd tulevai-
suuden tekeminen on vakiintu-
neessa muodossaan elitististii ja
asiantuntij avaltaista.

Hiinen mielestiiin tavalliset
kansalaiset on jiitetty tulevai-
suuden suunnittelun ulkopuo-
lelle. vaikka kysymys on nimen-
omaan siite, minka laatuista
heidiin eldmiinsii tulevaisuudes-
sa on. Siksi hdn perridnkuulut-
taa aitoa demokraattisuutta tu-
levaisuuden suunnitteluun, ts.
ettd ihmisten tulisi itse voida
osallistua keskusteluun tavoit-
teista ja ongelmista.

Miten kaukana ndmii tulevai-
suuden tekemisen eri tasot sit-
ten ovat toisistaan, ja olisiko
hyvii tulevaisuuden suunnittelu
sellaista, jossa eri tasot yhdiste-
laan!

Elflmilntavat
muuttuvat hitaasti
Ihmisliiheisintii ndkcikulmaa
suomalaiseen tulevaisuuteen
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teoksessa edustaa eliimiintapo-
jen tarkastelu. Monet kirjoitta-
jat korostavat eliimiintapojen
muutoksen hitautta. Esimer-
kiksi Riitta Jallinoja muistuttaa
perheen vahvuudesta, vaikka
muutoksia perheinstituutiossa
onkin tapahtunut.

Avoliittoisuus, avioerojen li-
siiiintyminen j a lasten lukumiiii-
riin pieneneminen kertovat kyl-
lii uudenaikaistumisen vaiku-
tuksista perheen rakenteeseen,
mutta perhe ei sittenkiiiin ole
olennaisesti muuttunut, eikii
Jallinojan arvion mukaan tule
muuttumaankaan.

Eriis keskeinen perheen uuden-
aikaistumiseen vaikuttanut te-
kijii on ollut naisten itseniiis-
tyminen 1960-luvulta alkaen.
Naisten perinteisesti hyvii kou-
lutustaso on edesauttanut itse-
n:iisen roolin omaksumista niin
tyrieliimiissii kuin perheessii.
Mutta kuten Elina Haavio-
Mannila artikkelissaan muis-
tuttaa, sukupuolten viilinen ta-
sa-arvo ei vielii ole toteutunut
sen enempiiii poliittisessa, ta-
loudellisessa kuin ammatillises-
sakaan mielessii.

Suomalainen yhteiskunta on
piiiillisin puolin ja kansainviili-
sesti vertaillen homogeeninen,
mutta tarkka analyysi paljastaa
sen kulttuurisen kirjavuuden.
J.P. Roos l<iytiiii voimakkaim-
min suomalaisia erottelevan te-
kijiin ulottuvuudelta, jonka toi
sessa piiiissii on runsaasti koulu-
tusta ja varallisuutta ja toisessa
piiiissii puutetta kaikesta. Roo-
sin mukaan on mycis odotetta-
vissa, ettii erilaisten eliimiinta-
pojen kirjo tulee laajenemaan.
Eliimiintavoiltaan Suomi on
1990-luvulla merkittiiviisti rik-
kaampi kuin nyt.

Eritasoisia muutoksia
Matti Kortteinen vertaa kirjoi-
tuksessaan elinkeinorakenteen
muutosta I 960Juvulla tietotek-
niikan aiheuttamaan muutok-
seen 1980-luvulla. Hiin toteaa
60-luvun muutoksen olleen
kulttuurisesti huomattavasti ra-
jumpi kuin S0-luvun murrok-
sen.

Kortteinen korostaa erityisesti
sita, etta muutokset ovat laa-
dullisesti erilaisia. Tiitii kuvaa
ehkii parhaiten se, ettii 80-luvul-
la ihmiset eivdt ole joutuneet
muuttamaan kotiseudultaan lii-
heskiiiin siinii mdiirin kuin
I 960-1uvul1a. Kun maatalouden
liikaviiestd 60- ja T0luvuilla
muutti Etela-Suomen liihi6i-
hin, ihmisten koko elinympiiris-
t6 vaihtui iikillisesti. Sekii tyd
ettii ty6n ulkopuolinen eliimii
jiisentyiviit uudella tavalla.
Esimerkiksi el6keliiistymisestii
kiiydyssii keskustelussa on jos-
kus tuotu esiin eriiiinlainen
kohorttinikdkulma. Sen mu-
kaan suomalaisen yhteiskun-
nan mullistavin muutos olisi jo
takanapiiin.

Voimakas eliikehakuisuus, j oka
nykyisiii peAttajia huolestuttaa,
saattaisi olla seurausta suuren
muuton sukupolven poikkeuk-
sellisista ja raskaista eliimlinko-
kemuksista. Tulevaisuudessa
voitaisiin odottaa tasaisempaa
kehitystii, sill6 toimihenkiltiis-
tyminen ei liene yhta traumaat-
tinen kokemus kuin maaseu-
dulta lahioihin muuttaminen.

Enemmistti nykyisen
sosiaaliturvan kannalla
Hannu Uusitalo kiisittelee ar-
tikkelissaan suoranaisimmin
hyvinvointivaltion ja sosiaali

turvan problematiikkaa. Hii-
nen optimistinen niikemyksen-
sii on, ettd suomalainen hyvin-
vointivaltio ei ole ylipiiEsemiit-
tdmien ongelmien edessii. Esi-
merkiksi eltkkeet kyetiiiin hy-
vin rahoittamaan, mikiili talou-
dellinen kasvu on kohtuullinen.
Suomessa on sosiaaliturvaa
myris rakennettu sellaisella ta-
valla, joka tutkijoiden mukaan
edistiiii kansalaisten poliittista
tahtoa jiirjestelmiin ylliipitoon.
Sellainen j iirjestelmS, j ossa sosi-
aalivakuutuksen kattavuus on
korkea, etuudet on sidottu an-
siotasoon ja pienituloisille on
kohdistettu erityistukia, saa
kansalaisilta kannatusta enem-
m6n kuin tarveharkintaiset ja
tasasuuruiset etuudet.
Tasa-arvon ja solidaarisuuden
niikdkulmasta asenteet eiviit
ehkii ole kovin ihanteellisia.
Asumistuki ja ty<itt<imyyskor-
vaus heriittiiviit selviisti enem-
miin vastustusta kuin monin
verroin kalliimmat eliikejiirjes-
telmiit tai perhepoliittiset tuet.

Tytikulttuurin muutokset
Monet tutkijat ovat puhuneet
tyrikulttuurin muutoksesta.
Esimerkiksi Antti Kariston ju-
tussa on useita viittauksia mah-
dollisiin muutoksiin. Tyokulr
tuurin muutoksella tarkoite-
taan yhdeltii osaltaan sita, etta
tytiajan jakautumista joudu-
taan miettimiiiin uudelleen.
Ei ole selviii, ettii ihmiset tule-
vat tekemiiiin kahdeksan tuntia
tydta peiviissS, viisi piiivnii vii
kossa ja mielelliiiin pitkissd ty6-
suhteissa. Tiillaiseen ajankiiyt-
tiitinhiin eliikesysteemit nykyi-
selliidn kannustavat: mita pi-
tempi ja eheiimpi on tydura site
palkitsevampi on eliike.

On mahdollista, etta eliikejtir-
jestelmien yksityiskohtia joudu-
taan tulevaisuudessa korjaa-
maan joustavan ammatin vaih-
don edistiimiseksi.

Sodanjiilkeisen Suomen olen-
naisin uudenaikaistumisen piir-
re oli kehitys kohti hyvinvointi
valtiota, joka vauhdittui erityi-
sesti l960Juvun alussa.

Nyt olemme nehtavAsti siirty-
masse yhteiskuntamuotoon, jo-
ta on viiljiisti luonnehdittu in-
formaatioyhteiskunnaksi. Oli-
pa sen luonne minkiilainen ta-
hansa, se saa ratkaistavakseen
kaksi keskeistii ongelmaa, kan-
sainviilisen yhdentymisen ja
ympiiristrikysymyksen. Neilla
kummallakin on heijastusvai-
kutuksia laajalle yhteiskuntaan
ja jokapdiviiiseen eliimdiin.

Olavi Riihinen (toim.): Suomi
20 17. IQskiniiinen henkivakuutus-
yhtid Suomi - Gummerus kustan-
nus Oy. lyvtiskylii 1990.

]USSI VANAMC, r,rr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
piiiillikkt)

MERVI TAKALA, r,rr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
tutkija
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UARHAISETAKKEETTE SII RTYI{EI tLA
TAKAl{A

PITKA TYOHISTORIA

Laki yksiltillisestii Yar-
haisellkkeestfl tuli voi-
maan vuoden 1986 alusta.
Lain mukaan ellkkeen
saaminen edellyttlii pit-
kiiii tytihistoriaa. Siitti mi-kI on pitkii tytihistoria,
laki ei anna mitlln ohjet-
ta vaan jettiiii sen avoi-
meksi. TEl-tytisuhteesta
vuosina 1986-1988 yksi-
Itilliselle varhaisellkkeelle
siirtyneillii niiyttiH todella
olleen pitkiit tytisslolo-
ajat. Toisaalta naisilla on
Iyhyempi tytihistoria kuin
miehill[ mikl vaikuttaa
mm. maksettavan ellik-
keen suuruuteen. Tiissl
suhteessa yksiliilliselle
varhaiselilkkeelle siirty-
neet eivilt poikkea muista
tytisuhteessa olleista
55-64-vuotiaista.

TEL-tydsuhteesta vuosina
1986-1988 yksikilliselle var-
haiseliikkeelle siirtyneiden kes-
kimiiiiriiinen tydssiioloaika 1.7.
1962 liihtien on 22,5 vuotta.
Miehillii se on keskimaain 24
vuotta ja naisilla 21,5 vuotta.
Sukupuolten viilinen ero on siis
TEL:n voimassaoloaikana noin
2,5 vuotta. Mikeli tarkastelussa
otetaan huomioon mycis eliiket-
te kartuttanut tytissiioloaika
ennen TEL:n voimaantuloa,
ero kasvaa jonkin verran.

Voidaan sanoa, ettii yksilOllisel-
le varhaiseliikkeelle siirtyneet
ovat olleet tycieliimiissii aktiivi-
sesti mukana koko TEL:n voi-

massaoloajan ja vielii pitem-
piiiinkin. Heidtin tyrissiioloai
kansa niiyttiiisi olevan yhta pit-
kii kuin niiden, jotka ovat vas-
taavissa ikiiryhmissti edelleen
jatkaneet tydntekoa. Vastaavas-
ti heillii eldketurvaa kartuttava
tycihistoria on vuodesta kah-
teen vuotta pitempi kuin niillii,
jotka ovat lopettaneet tydsuh-
teensa jostakin muusta syystii
kuin siirtyakseen yksilcilliselle
varhaiseliikkeelle. Tiillaisia syi-
ta ovat esimerkiksi tyottomiiksi
joutuminen tai jollekin muulle
eliikkeelle siirtyminen.

Yksil0lliselle varhaiseliikkeelle
siirtyneistii miehistii 80 prosent-
tia ja naisista liihes joka toinen
on tyciskennellyt vihintiiiin 25
vuotta ennen eliikkeelle siirty-
mistii yksityisten tydnantajien
palveluksessa (vrt. taulu l).
Taulussa I eiviit ole mukana
tydsuhteet, jotka ovat piiiitty-
neet ennen TEL:n voimaantu-
loal.7.1962. Tiimiin vuoksi to-
delliset kokonaistycissiioloajat
ovat pitempid.

Tytinantaj auskollista
joukkoa
TEL:n piiristii yksiltilliselle var-
haiseliikkeelle siirtyneet ovat ol-
leet varsin tydnantajauskollisia.
Heillii on ollut keskimiidrin2,5
TEL:n piiriin kuulunutta tyri-
suhdetta. Lisiiksi voidaan sa-
noa, ett6 mit6 pitempi tytihisto-
ria on ollut site vehemmiin tyti-
suhteita. Mikali TEl-tyiisuh-
teiden lisiiksi otetaan huomi-
oon muut yksityisen sektorin
tydsuhteet, niiden kokonais-
miiiirii nousee keskimiiiirin kol-
meen. Kolmannes eliikkeelle
siirtyneistii on ollut ainoastaan
yhdessii erittain pitkiissii yksi-

tyisen sektorin tycisuhteessa, jo-
ka on ollut luonnollisestikin
TEL-tydsuhde.
Tarkastellussa j oukossa viimei-
nen TEl-tycisuhde on kestdnyt
keskimiiiirin 19,5 vuotta. Mie-
hillii se on ollut yli 22 vlotta ja
naisilla yli 17 vuotta. Joka kol-
mas eliikkeelle siirtyneistii on
tydskennellyt samassa ty0suh-
teessa yli 25 vuotta. Pisimmiit
yksittiiiset tyrisuhteet niiyttiiviit
kestdneen liihes 50 vuotta. Nii-
mi viimeisen tycisuhteen pituu-
det ovat todellisia tydssiioloai-
koja, koska koko tiimii aika on
kartuttanut eleketta tietyin ra-
joituksin. Kuviossa I on esitetty
karkea jakauma viimeisen ty6-
suhteen pituudesta sukupuolit-
tain.
Kuvio l:njataulu l:n perusteella
havaitaan, ettii naisten ty0histo-
ria on lyhyempi ja katkonaisem-
pi kuin miesten ainakin niiissii
55-64-vuotiaiden ikiiryhmissii.
Se on toisaalta luonnollista,
kun ajatellaan perinteisiii roole-
ja perheessii. Voitaneen sanoa,
ette se osaltaan johtaa naisten
alhaisempaan eliiketasoon.

Eliikepalkoissa isoja eroja
Viimeisen tycisuhteen eliike-
palkka on erityisesti tycikyvyt-
tcimyyseliikkeille, j oihin yksil6l-
linen varhaiseliikekin kuuluu,
siirryttiiessii varsin keskeinen.
Sen perusteella lasketaan eliik-
keen alkamisesta varsinaisen
vanhuuseliikkeen alkamiseenjeljele olevan ajan palkka.
Miesten ja naisten eliikepalkko-
jen viiliset erot ovat suuria. Yk-
sildlliselle varhaiseliikkeelle siir-
tyneiden miesten eliikepalkat
ovat keskimiiiirin yli puolitois-
takertaisia naisten eliikepalk-
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Taulu 1. Yksiltilliselle varhaiselilkkeelle 1986-1988 siirtyneiden eliikettii kartuttanut kokonaistyiis-
sfloloaika yksityisellii sektorilla

Vuosia
alle 4 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25* YHT

Kaikki 7o

55-59
60-65
Kaikki

Miehet

0,1
0,0
0,1

0,4
0,7
0,5

4,2
4,9
4,4

9,1
10,8
9,7

14,8
13,7
14,5

Ika

0,1
0,2
0,2

0,1
0,1
0,1

0,2
0,3
0,3

,4
,9
,6

,6)
5

9,4
9,1
9,3

4,2
4,4
4,3

J,
1
1

100
100
r00

60,5
58,7
59,9

M,9
46,5
45,5

55-59
60-65
Kaikki

0,0 3,4
4,5
3,7

0,1
0,0
0,1

0,6
0,8
0,7

13,g
14,7
14,2

17,5
15,4
16,7

0,2
0,4
0,3

0,3
0,3
0,3

2,3
2,8
2,5

1,0
1,2
I,l

6,9
7,2
7,0

79,2
77,9
78,8

100
100
100

100
100
r00

Keski-
maann

0,0

Naiset

55-59
60-65
Kaikki

,7
I
I

Taulu 2. Yksiltilliselle varhaiselilkkeelle 1986-1988 siirtyneiden henkiltiiden ellkepalkat (mk/kk)
vuoden 1990 indeksitasossa (muuntoindeksinl on kiiytetty TEl-indeksiii) luokiteltuna viimeisen
tytisuhteen pituuden mukaan

Vuosia
alle 5 5-9 l0-14 15-r9 20-

Ike

55-59
60-&
Kaikki

Kaikki

55-59
ffi-64
Kaikki

Kaikki

Miehet

Naiset

6746
6603
6706

8904
9908
9l 18

525t
5264
5255

7321
6759
7109

933t
9434
9363

8030
76/'5
7902

10557
10153
lM30

6669
6458
6596

9551

lll50
I l48l
fi248

7436
7126
7327

8466
7992
8306

10579
10721
10621

ffi79

7t87
6314
6841

963t
8614
9310

9331
9481

55-59
60-u

5743

5639

6407
5946
6221

5504 6339
6553
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Kuvio l. Vuosina 1986-1988 yksiltilliselle varhaiseldkkeelle siirty-
neiden jakauma viimeisen tytisuhteen pituuden mukaan.

Miehet Naiset

Kuvio 2. Yksiltilliselle varhaiselikkeelle 1986-1988 siirtyneiden
viimeisen tyiisuhteen eldkepalkat vuoden 1990 indeksissri.

Hen iden lkm

Miehet
1 500

1 000

500

0

500

1 000

1 500

2000 olle 3000- 1000- 5000-
3000 3999 4999 5999

6000-
6999

7000- 8000-
7999 8999

9000- 10000- 12500- 15000- 20000-
9999 12499 14999 19999

Eldkepolkko mk/kk

koihin verrattuna. Tarkasteltu
eliikepalkka vastaa likimain l3
kuukauden palkkaa, koska se
on laskettu jakamalla vuosian-
sio kahdellatoista. Vuosiansio
sisiiltiiii normaalien kuukausi-
ansioiden lisiiksi mm. lomalta-

paluurahan ja ylity<ikorvauk-
set. Taulussa 2 on esitetty eliike-
palkat tycisuhteen pituuden
mukaan jaettuna, kuviossa 2 on
vastaavasti eliikepalkkojen ja-
kauma sukupuolittain.

Yksiltilliselle
varhaiselilkkeelle
keskimllrin S8-vuotiaana
Keskiarvolukujen perusteella
tyypillinen yksildlliselle var-
haiseliikkeelle TEl-tycisuhtees-
ta siirtyva mies on 58-vuotias.
Hiin on tydskennellyt ainoas-
taan yksityisen sektorin tycisuh-
teissa, joita hiinelle on kertynyt
kaksi. Eliikettii kartuttanut ko-
konaistyrisseioloaika hiinellii on
28 vuotta, jossa on mukana
myOs eliikkeeseen vaikuttanut
aika ennen TEL:n voimaantu-
loa. Viimeisessii eliikettii edeltii-
neessd tycisuhteessa hiin on
tyciskennellyt 23 vuotta. Tiistii
tycisuhteesta hiinen eliikepalk-
kansa on l0 600 mk/kk vuoden
1990 indeksitasossa.

Samoin perustein voidaan sa-
noa, ettii tyypillinen yksildllisel-
le varhaiseldkkeelle siirtyvii nai-
nen on 58-vuotias (tosin hiin on
puolisen vuotta vanhempi kuin
mies). Hiinkin on tydskennellyt
ainoastaan yksityisellii sektoril-
la. H[nellii on ollut kolme tyd-
suhdetta. Hdnen eliikettii kar-
tuttava kokonaistydssdoloai-
kansa on 24 vuolta, jossa on
mukana my<is eliikkeeseen vai-
kuttanut aika ennen TEL:n voi-
maantuloa. Eleketta edelta-
neessii TEl-tydsuhteessa hiin
on tydskennellyt yli l7 vuotta.
Viimeisest[ tydsuhteestii hdnen
eliikepalkkansa on 6 600 mk/
kk vuoden 1990 indeksitasossa.

Yhteenvetona voidaan todeta,
ettii yksil6lliselle varhaiseliik-
keelle siirtyneillii miehillii on
jonkin verran pitempi tydhisto-
ria kuin naisilla. Miesten eliike-
palkat ja niiin ollen mycis eliik-
keet ovat selviisti parempia
kuin naisilla. Toisaalta myds
naisten ty0ssiioloajat ovat olleet
niin pitkiii, ettii voidaan sanoa
yksil<illiselle varhaiseliikkeelle
siirtyneill5 yleensii olevan taka-
naan erittSin pitkii tydhistoria.

IARI KANNISTO, r',rz
Eliiketurvakeskuksen

tilasto-osaston
tilastotutkija
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VUODEN 1991 TELINDEKSIIi \ASTAAVAT
MARKKANIIiARAT

Markkamtiirii
vuoden l99l
alusta
mk/kk

Alkuperdinen
markkamiiiirfl
mk/kk

TEL:n piiriin kuuluminen
(TELI$lmom)

1010,92 90,00

Jos yhteensovitusperuste
ylittiiii 586 mk/kk (ind. 142),
kansanel?ike huomioitava
(TEL8$2mom)

6 582,18 586,00

Perhe-elEkkeessii lesken
eltkesovitusperusteen alaruja
(TEL8d$:nlmom)

1432,13 127,50

a
3834,29 348,00-6,64

1276A,N 800,00

(TEL8d$:nlmom)

LEl-palkkojen alaraj a vuodessa
(LEL5$lmom)

maara
vuodessa
(LEL7 $ I mom)
Jos LEl-tytintekij llli
my6s oikeus tiiyteen
MYELlytikyvyudmyys-
el?ikkeeseen, LEL:n
tulevaan aikaan oikeuttava
LEl-ansio 200 mk vuodessa
(LEL7 $ 4 mom)

3190,m 2m,00

YEL:n piiriin kuulumisen
alaraja
(YELI$3mom)

2021,83 180,00

Vahvistettavan vuotuisen
YEl--tytitulon yliiraja
(YEL7$lmom)

4p,4822,34 50000,00

(YEL 2 mom)

24289,34
809&,47
64771,57

l0 000,00
8 ,00

500,00

le$ 5 mom)
piiriin kuulumisen

huomioitava

l$3mom)

16t928,93 2A

4048,22
alaraja
(MYEL
M YEl+ytitulon miiiiriiyty-
minen maatalousmaan
hehtaarien perusteella
(MYEL8$2mom)

4453,05
1821,70
1012,06

N4,82
l7 812,18

550,00
225,N
125,00
50,00

2200,w

3t



Poronomistajan vuotuisen
miiiiriiytyminen (M YEL 8

tytitulon
$ 5 mom)

Markkamiiiirii
vuoden l99l
alusta
mk/kk

293,39

Alkuperiiinen
markkamiitirii
mk/kk

35,00

MYEL-vakuutusmaksun
mfllriiytyminen
(MYELl0$lmom)

64771,57 8 000,00

Yhteensovitus-
perustetta valittaessa
MYEl+ytitulona otettava
huomioon viihintii6n
6000 mk/v
(MYEL19$3mom)

48 578,68 6 000,00

MYEl+ytitulo

(YEL 3 Ja

mk vuoden
.2.

t7 812,18 2 200,00

2,50

yhtti
5.

4 $:n soveltamisesta
$)ptititdksen I

voidaan
maksaa vanhuus- tar

tai vapaa-
perustuva

ennen
on

19b 4
mk/kk

Tytitt<imyyseliikettii ei
makseta, jos kuukausiansiot
ylitt[vat rajan
(TEL4c$4mom)

2021,83 190,00

Jos etuuden korotus ttitti
pienempi, korotusta ei
makseta
(TEL19d$4mom)

24,00 15,00

TaEl-el[kkeeseen oikeuttava
TaEl-ansioiden alaraj a
vuodessa
(TaEL3$2mom)

6A65,49 540,00

TaEl-eliikkeeseen oikeuttavaksi
luetaan ty<ikyvytttimyyden
sattumisvuonna kulunut aika
ennen tytiklvytttimyyden
alkamista, jos kuukausiansio
ainakin rajatulon verran
(TaEL4$2mom)

505,46
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UUTTA TYOELAKE.
TAINSAAoANTOA
ASETUS tycintekijain eliikeasetuksen muuttamises ta (15.6.1990 I
542);
ASETUS lyhytaikaisissa ty0suhteissa olevien tydntekijtiin eliike-
asetuksen muuttamisesta (15.6. 1990/ 543);
ASETUS maatalousyrittiijien el[keasetuksen muuttamisesta
(15.6.199015M);
ASETUS yritttijien eliikeasetuksen 12 a ja l5 $:n muuttamisesta
(1 5.6.1990/ 545).
Perhe-eliikeuudistuksen johdosta tyrintekijiiin eliikeasetukseen
lisiittiin sii5nndkset tycinantajan velvollisuudesta antaa eliikelai-
tokselle tietoja leskenel[kkeen miiiiriiiimistii varten. Asetukseen
otettiin my6s siiiinncis Eliiketurvakeskuksen mahdollisuudesta
antaa eliikelaitokselle teknisen kiiytt<iyhteyden avulla tydntekijan
pyytimiii tietoja, jotka koskevat h[nen vapaakirjaansa tai muu-
ten hiinen eliikeoikeuttaan. Kaikkiin tyriel6keasetuksiin listittiin
siitinncikset, joiden mukaan leskeneliikkeen saaja on velvollinen
ilmoittamaan eliikelaitokselle solmimastaan avioliitosta ja otto-
vanhemmat lapseneldkettl saavan ottolapsen ottamisesta sekd
siiiinncis isii- tai iiitipuolen jiilkeen mydnnetyn lapseneliikkeen
lakkaamisesta, jos lapseneliike mycinnetiiiin toistnkin oman
vanhemman jiilkeen. Samalla toteutettiin eriiitii teknisiii muutok-
sia (tycintekijiiin elikeasetuksen I ja 8 $).
Asetukset tulivat voimaan 1.7.1990.
ETK:n yleiskirje A 17190

UUSIA
YLEISKIRJEIT?i

LAKI evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eliikelain muuttami-
sesta ( 15.6. 1990 I 523).
Lainmuutoksella toteutettiin perhe-eliikeuudistus kirkon osalta
yhdenmukaisesti valtion perhe-eliikelakiin tehtyjen muutosten
kanssa.
Laki tuli voimaan 1.71990.
ETK:n yleiskirje A 17190

LAKI maatalousyrittajien eliikelain 6 $:n 4 momentin ja 6 f g:n
3 momentin kumoamises ta (29.6. 1990 I 602). P yknliit kumottiin
tarpeettomina. Ne koskivat tycitulon maArittemistii pellonvaraus-
sopimuksen alaiselle tilalle. Pellonvarausjiirjestelmd on lakannut
olemasta voimassa huhtikuussa 1989. Siiiinn0s oli myds ristirii-
dassa 1.7.1990 voimaan tulleiden tydtulosiiiinndsten kanssa.
Laki tuli voimaan 1.7]990.
ETK:n yleiskirje A 19190

ROLF STORSIO, orr
Eltiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies

A-sarja
Uusittu PE-lomake
TEL:n ll $:nmukaisten
lisiietujen kartan muuttaminen
MYEL:n ja YEL:n 1l $:nI momentin mukaisten lisii-
etujen kartan muuttaminen
Vapaakirjan ehtojen ja
perusteiden muttaminen
Perhe-eldkeuudistuksen
edellyttiimiit muutokset
evankelis-luterilaisen
kirkon perhe-eliikelakiin
ja ty<ielakeasetuksiin

Muutoksia
tycieliikelakeihin
Muutoksia
tyoelakelakeihin
Kunnallisten viranhaltij ain ja
tytintekij iiin eliikelain
muuttaminen

A 13/90

A 14190

A ls/90

A 16190

A 17190

A 18/90

A t9le0

A20le0

6.6.1990

13.6.1990

21.6.1990

6.7.1990

9.7.1990

17.8.1990

25.9.1990
B 5/90

B 6/90

29.10.1990

5.11.r990

9. I l.1990

19. I l.1990

20.n.1990

22.8.t990

Vuoden l99l palkkaindeksiluku A21 190
j a ty<ielakelaissa siiiidetyt
markkamddrrit sekii yhteensovi-
tuksessa huomioonotettavat
kansaneliikkeen j a perhe-eliikkeen
markkamiiiiriit vuonna 1991

Valtion eleikelautakunnan A22190
perustaminen
TEL:n ll $:n mukaisten A23190
lisiietujen kartan muuttaminen
TEL:n ll $:n mukaiset A24190
rekisterdimiskelpoiset lisiiedut
Tycissiiolo eliikkeellii ollessa A 25190

B-sarja
Muutos vastuunjako-
perusteisiin
Vastuunjakokertoimet
vuodelle 1989

2.10.1990
30.10.1990
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Ensi vuoden alussa tyd-, virka-ja yrittnjiielikkeet nousevat
noin 7,69 prosenttia. Nousu
johtuu eliikkeisiin vuosittain
tehtiivistii indeksitarkistukses-
ta, jonka suuruus miiiiriiytyy
TEl-palkkaindeksin muutok-
sen mukaan. Vuodelle l99l so-
siaali- ja terveysministeriti on
vahvistanut indeksille pistelu-
vun 1595, kun kuluvan vuoden
pisteluku on 1481. TEl-indek-
sin muutoksen mukaan tarkis-
tetaan myds sotilasvamma-, lii-
kennevakuutus-, tapaturmava-
kuutus- ja invalidirahalain mu-
kaisia jatkuvia korvauksia sekii
luopumiseliikkeitii.
TEl-indeksin muutos miiiiriiy-
tyy palkka- ja hintatason vuo-

tuismuutosten keskiarvona.
Vuoden l99l indeksipisteluvun
muutos perustuu ansiotaso-ja hintaindeksien muutoksiin
vuoden 1989 kolmannesta vuo-
sineljiinneksestii kuluvan vuo-
den kolmanteen neljinnekseen.
TEL-indeksiii miiiiriittiiessi
hintatason muutos oli 5,9 pro-
senttia ja ansiotason muutos
9,5 prosenttia.
Palkka- ja hintatason muutos-
ten keskiarvon (7,7 /6) perus-
teella edellisen vuoden TEL-
indeksipistelukua korottamalla
saadaan vuoden l99l pistelu-
vuksi 1595. TEl-indeksin reaa-
linen muutos edellisestd vuo-
desta on 1,8 prosenttiyksikk6ii.

ANSIOELAKKEISIIN
LAHES 8 7O:N NOUSU

SYY.YHTEYS

Syy-yhteys vai ei syy-yhteyttii.
Tdm?i kysymys on noussut esille
tapaturmaeliikkeeseen j a liiken-
nevakuutuksen jatkuvaan kor-
vaukseen liittyvissii perherliik-
keissii.

Lakisiiiiteisen tapaturma- ja lii-
kennevakuutuksien mukaiset
perhe-eliikkeet edellyttiiviit syy-
yhteyttii. Toisinsanoen, jotta
perhe-eliike mycinnettiiisiin em.
Iakien perusteella, tapaturma-
elakette tai jatkuvaa korvausta
saaneen henkildn kuolinsyyn
pitiiii liittyii siihen tapaturmaan
tai liikennevahinkoon, jonka
perusteella tyOkyvyttdmyysel?i-
kettii vastaava etuus on hiinelle
aikanaan my6nnetty.

Eliiketurvakeskus pitiia tarpeel-
lisena korostaa sitikin, ettii
yleensd tapaturmaeliiketta tai
liikennevakuutuksen jatkuvaa
korvausta hakevia henkiltitii pi-
tiiisi kehottaa hakemaan myOs
ty<ielakepuolen tyokyvytttt-
myyseliikettii. Vaikka etuuksien
yhteensovitus viekin ty<ikyvyt
tdmyyseliikkeen nollille, hake-
muksella turvataan tyOeliikela-
kien mukaisen eldkkeen karttu-
minen tapaturmaeliikkeen tai
liikennevakuutuslain mukaisen
jatkuvan korvauksen aikana. Ja
niiin taas turvataan oikean ta-
soinen ty6eliike niissii tapauk-
sissa, joissa muu korvaus - ta-
paturma-eliike, jne. - muuttuu.
Tydkyvytt<imyyseliikkeen aika-
naan hakematta jiittiiminen ei
ilman muuta heikennii perhe-
eldke-etuuksia, koska edunsaa-jat voivat hakemuksessaan
erikseen selvittaa tydkyvytto-
myyden alkamispiiviin. Jos tii-
tii selvitystd ei tehda, niin tydky-
vyttdmyyden alkamisajankoh-
daksi - eliiketapahtuman ajan-
kohdaksi - katsotaan kuolin-
piiivii ja sillii saattaa olla vaiku-
tus esimerkiksi ns. tulevaan ai-
kaan ja eliikkeen miidriiiin.

Jouni Jokisalo

Tydeliike tai kansaneliikepuo-Arto Lnesvuon leila tiillaista syy-yhteysehtba ei
tunneta.

VALTION ELAKELAUTAKUNTA
KORVAA OIKAISULAUTAKUNNAN

Valtion palveluksessa tycisken- liiiiktirijiisen, mikii epiikohta
nelleiden eliikkeenhakijoiden halutaan nyt korjata.

;:f,H:i#iL1ifflii,lii,l;,1tlp,*u*akuntatoimisivartio-;;h;k,;iil;,"rii". "ralJri,l"- !lll"::.^l1t:{q::,1?^,-:Yy
kunta. Valtion eliikelautakunta Tlass? :'191' etta valtloKontto-
korvaa nykyisen valtiokontto- 1, :i-"]illi:1".'3':i:'^1,1ii :,:i
rin oikaisirautakunnan. Iljl'jj:itl#'ii;ile},]il?:1".i#i
Samalla se on ensimmdinen voisi toimia eliikelautakunnan
muutoksenhakuaste valtio- puheenjohtajana, jiisenenii ei-
konttorin tekemistd eliikepiiti- viitktiesittelijiinii.
triksistii. Muutoksia koskevat
lakiesitykset hallitus on antanut
eduskunnalle. Niiden on tarkoi- Valitusaika
tus tulla voimaan 1.3.1990. Valitusaikaa ehdotetaan lyhen-

nettiiviiksi 60 piiiviistti 30 pai-

Kokoonpano I?3,1":'.'"i,?"i5i15}i,1lT:1#
Esityksen mukaan valtion elii- f,unnun peetdksesta valitetaan
kelautakuntaan kuuluu... pu- edelleen i<orkeimpaan hallinto-
heenjohtajajakahdeksanjtue|.: oikeuteen kolmenkymmenen
tii, jotka valtiovarainministerici odiviin kuluessa.nimittee kolmeksi vuodeksi '
kerrallaan. Valtion virkamies-
ten ja tydntekijiiin edustavi.- Ellkeasiamies
pienkeskusj.iirjest<ijenehdo_tuk- Su*ulu esitetiiiin, etta elake_
sesta nimetiiiin neljiijiisentii. ;iilil;;irka lakkautetaan.
Valtion eliikelautakunnassa yh- Eliikeasiamiehen tehtevena on
den jiisenen pitaa ola liiiikiiri. ollut valtion edun valvonta elii-
Oikaisulautakunnasta puuttui keasioissa.
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SAIRAUSVAK UUTUS K ORTTI
KORVATAAN

KELA.KORTILLA
Pahviset sairausvakuutuskortit kin ovat oikeutettuja matka-
korvataanuusillanykyaikaisilla alennuksiin. Niiihin erillisryh-
muovikorteilla, Kela-korteilla. miin kuuluva voi saada matka-
Kela-kortistatulee joko kuvalli- alennuksia ainakin Finnairin ja
nen tai kuvaton. Kuvallista Valtion Rautateiden kotimaan
korttiavoi hakea Kelan paikal- reiteilla. Linja-autoliikenteen
listoimistoista tiim6n vuoden mukaantulo korttiin ratkeaa 16-
joulukuun alusta alkaen. Kuva- hiaikoina.
ton kortti toimitetaan keviiiistii Kuvalliseen korttiin voidaanl99l alkaen maksutta auto- .6[L."-no"iu11" haluttaessa
maattisesti kaikille Suomessa a;hAa ;;;kinia siita, "ita nan
asuville henkiltiille. Molempia ;;;-k"l. i;;liikettii. Hiin voi
forttejg kiiytetiidn sairausva- nain t o.tittu iarvittaessa todis-kuutuskortteina. taa olevansa eUtf."iUal" i""a"
Uudistuksen tavoitteena on pa- mahdollisia eliikeliilsetuja ja -
rantaa palvelua. helpottaa asi- iuennuKsla'
ointia ja vihentiili erilaisten Kuvallisen kortin hinta on 60
korttien tarvetta. Kuvalliseen markkaa. Kuvaton kortti on
Kela-korttiin voidaan merkitii maksuton. Kela-korttien yksi-
erillinen tunnuskuvio niille tyiskohtainen suunnittelu jat-
eliikkeensaajille, jotka muuten- kuu.

SUOMEN
SOSIAALIMENOT SUHTEESSA

BRUTTOKANSANTUOTTEESEEN
LASKIVAT VUODESTA 1987

VUOTEEN 1988
Sosiaalimenot ilman k6ytteje- syynii oli vahinkomiiiiriin kas-
maksuja olivat vuonna 1988 vu. Toiseksi eniten kasvoivat
noin 109,3 miljardia markkaa. hallintomenot (16,6 %). Keski-
Menot kasvoivat edellisestii miiiriiistii enemmiin kasvoivat
vuodesta reaalisesti 3,7 %o.Brut- my6s perhe ja lapset - piiiryh-
tokansantuote kasvoi reaalises- man menot (11,8 Vo),joka joh-
ti 5,2 7o. Niiin sosiaalimenojen tui erityisesti lasten piiiviihoito-
osuus bruttokansantuotteesta menojenlisiidntymisesta. Vehi-
laski edellisen vuoden 25,7 ten kasvoivat tytillisyyden pa-
Vo:sta24,8/p:iin vuonna 1988. rantuessa tytitt0myysmenot,
vuonna 1988 ori suurin meno- vain puoli prosenttia'

ryhmii vanhuus ja tytikyvyt- Eri sosiaalimenoryhmien suh-
tOmyys. Ryhmiin osuus oli teelliset osuudet eiviit ole muut-
39,9 70. Toiseksi suurin meno- tuneet paljoakaan yuodesta
eriiolisairausjaterveys, 21,47o. 1975. Eniten on laskenut sai-
Yhteenszi niiiden kahden piiii- rausjaterveys -piiiiryhmiin me-
ryhmiin menot olivat noin kak- not, neljl prosenttiyksikkOii.
sikolmasosaa kaikista sosiaali- Samanaikaisesti on perhe ja
menoista. Seuraavina tulivat lapset -piiiiryhmiin osuus kas-
perhe ja lapset (15,9 /e), tyot- vanutkolmeprosenttiyksikkOt.
tdmyys (6,1 /6), sotilasvoll- 171-^;..;^^- :^ . rr .. rKsrtvrsen ra rulKrsen seKtonnmaKorvauKset ra sotaelaKKeet .. ' ." i
o.5 %\- taoatirmat o-o %\. tyonantaJar ranottttvat soslaall-

.'\" ,'"'l menolsta suunmman osan.verotuKsen lapstvanennvKset /. t H tf t,.
(1,4 To) ja toimeentur;ffi; !1::J: valtio rahoitti 29,7 vo,

koskevat avustukset d;',r';. 51'*t ti:?- z:*":lg:t:1ll-
Hallintomenojen oruur oii o^:!^.!:: o:1.rt^o::*"#:l:^',T:
3,7 %o tr;i.?L"H':ffi jfHffiliil
Eniten kasvoivat edellisestii maksut(4,5miljardia),onktiyt-
vuodesta tapaturmamenot, tiijien maksuosuus 3,8 7o.
kasvu oli liihes 22 /6. Nousun

Eduskunta kiisittelee parhail- Rintamaveteraanitunnusten
laan hallituksen lakiesitystti, selvitystytiryhmd esittiiS rinta-
jossa esitetiiiin maatalousviies- maveteraanitunnusten mytintii-
trin turvaa parannettavaksi ly- miselle asetettavaksi miiiirii-
hytaikaisen sairauden ajalta. ajan, jonka kuluessa mytintii-
Heinzikuun alusta l99l viliefi- qlnsn lopetetaan. Mliiriiaika
itiitte, t<atasta.litteli porontrriita- olisi rintamapalvel,.s- ja. rinta-
jitte matsettalsiiriMela+aira,rf matynnysten osalta kaksi vuot-
iaira.ufrua tuit*tr-irti tiu- tu ja rintamasotilastunnusten
iaavasta piiviistii, rnikeli tji- osalta. kolrye vuotta vuoden
rauden aifieuttami ttoky\"j4i6- l99l alusta lukien'
myys kestiiii viihint66n kolme 1y1irvhmi suhtautuu kielteises-
piiiv66. Sairausvakuutuksessa ti" urisien henkiltiryhmien oi-
omavastuu kestiiii seitsemlin keuttamiseen rintamaveteraa-piiiviiii. Mela hoitaa uuden nieluuksiin ja -tunnuksiin. Sen

;iH',il,Iilil:i}',!1,-uu,u-:'iffi i:,'#i;*':,t"illlx'H:n-
lousyrittdjille maksettaisiin Me- sessa kehittAmisessi tulee suun-
la-sairauspiiv2irahaa sairastu- nata rintamasotilastunnuksen
mista seuiaavasta ptilviistii, mi- saaneisiin henkiltiihin.
kiili sairauden aiheuttama tJ-O- tvorvhman tehtevenii oli laatiakyvytttimyys keslziii vshintiian ffi;'";ir,;;it;; rintamaveteraa_kolme piiiviiii. Sairausvalyl- ;i;;;;t*,rLtuirirti;a4..ii_
tuksessa omavastuu kestti6 seit- ;;H"*'^ "
sem6n piiivttii. Mela hoitaa uu- "-"--'
den etuuden maksatuksen. Muistion liitteenl on laajahko. selvitvs useiden eri henkiltirvh-
settaisiin siltd ajalta, jolta sai- i}:i ":11'::YTf:::i.:::"ll:-, Kana maanDuolustuKsen Kan-rausvaKuutus er Dzlrvaranaa ,_ ... , . ^:.niuta rarKersln touilntolnln.maksa. Ehdot ovat pdiiosm sa- "--*
mat kuin sairausvakuutukses- Tiillaisia henkildryhmia ovat
sa. Piiiviirahaan ei ole oikeutta mm. rautateiden henkilOstii,
ajalta, josta viljelijii, kalastaja viestintd- ja ilmansuojelutehtii-
tai poronhoitaja saa tapatur- vissii olleet henkilcit, kagppalai-
mavhkuutuksen, liikenneva- vastossa palvelleet, miinanrai-
kuutuksen tai jonkin muun lain vaukseen osallistuneet, Piiiima-
mukaista piiiviirahaa. MYEL- jan ja lta-Iturjalan sotilashallin-
vakuutus bn Mela-sairauspiii- nossa palvelleet sekt sotatarvi-
viirahan saamisen eht6na. keteollisuudessatydskennelleet
Etuuden saisivat siten kaikki, henkiltit.
joilla on joko pallolinen tai Tvtirvhmiin mielestii Suomen
vapaaehtoinen MYFL-vak"q- ,i],,; ioairr" useiden henkil6-
tus. Piiivtiraha.n hakijan on esi- *-fi;-;;;s o[ otennainen
tettiivZi liiZikfintodistus tydky- ffi;;'pullustustaistelussa.vyttiimyydestiiiin. Kuitenkin iintamalla taistelleil-
Mela-sairauspiiiviiraha lasket- le veteraaneille on tunnustetta-
taisiin MYEl-tytitulon perus- va erityisasema. Heitti on yhti
teella, jakajana kiiytetlitin lukua runsaasti ja heidtin erityisetuu-
360. Ptiiviirahassa sovelletaan tensa, erityisesti elZike-etuudet,
maatalousyritt6jien tapaturma- vaativat edelleen paljon voima-
vakuutuksen (MATA) siiiin- varoja. Siksi tydryhmii ei pidi
nriksiii, jolloin piiiviirahaksi tu- mahdollisena uusien henkilti-
lee viihintliin lM markkaa ryhmienottamistarintamavete-
1990 tasossa. raanietuuksien piiriin.

VUODEN 1991 TEL.MAKSU
Vuoden l99l keskimiiiriiinen antajille 17,2 prosenttia ja kai-
TEl-maksu on 16,9 prosenttia kille tyiinantajille keskimiiiirin
palkoista, eli maksu siiilyy siten l7,l prosenttia palkoista. Va-
vuoden 1990 tasolla. kuutuksista annettavien mak-
Alle 24-vuotiaiden tyri ntekij o i- :]il,:Tls-T,1 vuo ksi lopullinen
denosaltaTEl-malisu;-lij keski-miiiriiinen TEl-maksu
pi"t""iii" pat"illt; z;;I on 16'9 prosenttia'
ta tayttaneiden osalta pientydn-

MELA.SAIRAUS.
PAIvAnAHA

RINTAMAYETE.
RAANITUNNUSTEN
mytintilminen lopetetaan

4t



TUHOAAKO
ATKOHOLI AIUOT?

Alkoholi on tytiikiiisen
vlesttin merkittlvin ke-
miallinen 'hltiste" Suo-
messa. Arvioiden mukaan
12 prosenttia tytiikiiisisti
miehistii ja kaksi prosent-
tia naisista on alkoholin
suurkuluttajia. Suurku-
luttaja on henkilti, joka
juo 30 litraa absoluuttista
alkoholia vuodessa. Suo-
messa on runsaat 200 000
tytissii kiiyviiii alkoholin
suurkuluttajaa. He ovat
mytis usein tyiiterveys-
huollon palvelujen suur-
kuluttajia.

Alkoholinktiytt6 on vahvasti
kulttuuriin sidottu, vuosituhan-
sia vanha kiiyttaytymismalli,
jolla on suuri yhteiskunnallinen
merkitys. Alkoholia nautitaan
sen keskushermostovaikutus-
ten takia. Alkoholinkiiytdn
oleelliset ongelmat tulevat ni-
menomaan aivovaikutusten
kautta.

Alkoholin takia tyti-
kyvytttimyyseliikkeellii
lHhes kolme prosenffia
Vuonna 1989 oli alkoholintakia
eliikkeellii 7 100 henkildii eli
kaikista tyOkyvytt<imyyseliik-
keensaajista 2,6 prosenttia.
Vuosittain myrinnetiiiin noin
I 500 uutta eliikettii ensisijaises-
ti alkoholista johtuvien ongel-
mien takia. Niimd luvut eiviit
kerro koko totuutta. Tiimii joh-
tuu osittain ns. maskeeratuista
alkoholisairauksista, j oissa ty6-
kyvytttimyyden piiiasiallisesti
aiheuttanut alkoholisairaus on
tietoisesti tai muuten muuttu-
nut muuksi sairaudeksi.

Niiitii sairauksia ovat yleisly-
tensii mukaisessa j iirjestyksessii
mielenterveyden heiritit, tuki-
ja liikuntaelinsairaudet, infek-
tiosairaudet, sydiin- ja verisuo-
nitaudit, hermoston sairaudet

j a ruoansulatuskanavan sairau-
det. Lueteltujen sairausryhmien
tapauksista osa on alkoholin-
kiiyt0stii mutta ne ei-
viit tule alkoholi-
sairauksiksi.
Alkoholin kiiytrin aiheuttaman
tyitkyvyttomyyden arviointi on
vakuutusltiiiketieteellisesti on-
gelmallista. Pelkkiiii ryyppiiii-
mistii ilman merkittavia fitan-
niiissairauksia ei yleensii katso-
ta tyOkyvytttimyyselikkeen pe-
rustaksi. Ratkaisuissa joudu-
taan pohtimaan laaja-alaisesti
potilaan sosiaalista ja psyykkis-
ta taustaa sekii mahdollisten
elimellisten alkoholisairauksien
ennustetta. Ratkaisuissa ei mo-
ralisoinnilla ole sijaa, vaan nii-
den pitaa perustua tosiasioihin.
On paljon puhuttu tyrikyvyttti-
myysratkaisulinjojen tiukkuu-
desta. Tiille ei kuitenkaan ldydy
tukea tilastoista. Alkoholisai-
rausdiagnoosien kohdalla hyl-
kiiysprosentit eiv6t poikkea ko-
vin merkittiiviisti muista sai-
rausryhmistii.

Alkoholi on
keskushermostomyrkky
Alkoholi on keskushermosto-
myrkky, joka aiheuttaa aivoissa
annoksesta riippuvan hiiiridn.
Sen vaikeinta muotoa nimite-
tiiiin alkoholimyrkytykseksi.
Aivojen toiminnan hiiirid ete-
nee keskushermostossa siten,
ettii ensin hiiiriintyviit ns. kor-
keammat aivotoiminnat.
Kun aivojen kuorikerroksen
kontrolli hiiviiiii, on seuraukse-
na nousuhumala. Sitten hiiiriin-
tyy pikkuaivojen toiminta, seu-
rauksena koordinaatioheiriOt
ja lopuksi viiliaivojen ja aivo-
rungon toiminnat kohtalokkai-
ne seurauksineen.

Hermosolujen
sietokyky kasvaa
Ns. fluidisaatioteorian mukai-
sesti alkoholi vaikuttaa hermo-
soluihin siten, ettii niiden kal-

Alkoholin vaikutukset

Alkoholin takia menete-
tiiiin vuosittain noin viisi
mt $ o onaa tydptiiviiii.
Maamme piiivys tysp olikli-
nikoilla hoidetuista aikui-
sista kolmasosa on alkoho-
lin voikutuksen alaista.

Puolet aikuisten yd- ja
lauantaitapaturmista sat-
tuu humalaisille.

Neljii viidestii tapaturmai-
sisla myrkytyskuolemista
on a lko ho limyr ky t y ks iii.

Alkoholistin ,apaturma-
kuolleisuus on kolminker-
tainen; itsemurhakuollei-
suus kuus inke r t aine n ko ko
viie s t d iin ve rrat tuna.

Liitiktir inho i t o on j o ht av ia
t apoturmia, j o issa alko ho li
on vaikuttavann tekijiinii,
on vuosittain noin 18 pro-
senttia kaikista noin 60 000
tapauksesta.

Alkoholi aiheuttaa noin
7 000 yleissairaalahoitoon
johtanutta vammat tai
myrkytystti vuodessa,

60-70 prosenttia aikuisten
t apaturmis t a ja viikival t ai-
sista kuolemisla tapahtuu
ryiiikaisille.
Alkoholin osuus kaikissa
t ie lii ke nne onne t t o muu k s is -
sa on noin 15 prosenttia
kuolemaan johtanebta 25
prosenttia.

Alkoholisairaudet maksoi-
vat KELA:llenoinT0 mmk
vuonno 1989.

A lk o ho lis oir aul<s iin p e rw-
tuvia eltikkeitti on 2,6 pro-
sent t ia kaikista ty 6kyv y t t ii -
myyseliikkeistii.
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von fysiokemialliset ominai-
suudet muuttuvat. Tiimii selit-
t66 akuutin humalatilan.

Mikeli hermosolu joutuu jat-
kuvasti olemaan alkoholipitoi-
sessa ympiiristdssii, sen kalvo-
rakenteet sopeutuvat (kuvio
l) niin. ettii solu toimii taas
normaalisti. Tuilla settetiiiin
hermoston sietokyvyn kasvu
pitkeaikaisen juomisen yhtey-
dessii.

Mikali alkoholinkiiytt<i loppuu,
joutuu hermosolu uudelleen
sopeutumaan. Tiissii vaiheessa
tulevat vaikeammat vieroitus-
oireet.

Fluidisaatioteoria selittiiii aika
hyvin alkoholinkiiytt<i6n liitty-
viit aivo-oireet. Periaatteessa
samantapainen tilanne voi syn-
tyii esim. tydperiiisen liuotinal-
tistuksen yhteydessti, jolloin al-
koholin ja liuottimien yhteisvai-
kutukset ovat arvaamattomia.

Pitkiiaikaiskiiyttti lisiiii
aivosairauksien riskil
Pitkiiaikainen alkoholin suur-
kulutus johtaa pysyviin aivotoi-
minnan hiiiridihin. Alkoholin
aiheuttamista elimellisistii aivo-
sairauksista mainittakoon pik-
kuaivorappeuma, alkoholide-
mentia ja ns. Wernicke-Korsa-
koff-oireyhtymti. Niimii ovat
kuitenkin tydeliimiissli suhteel-
lisen harvinaisia sairauksia. Sen
sijaan alkoholinkiiytttitin yhdis-
tyvii psyko-orgaaninen oireyh-
tymii on vaikea ongelma tycielii-
miissii.

Tyrieliimiin kannalta tarkeitA
aivo-oireita ovat myds vieroi-
tusoireet. Neita ovat juoppo-
hulluus, alkoholihallusinoosi,
taj uttomuus-kouristuskohtauk-

i set ja ennen kaikkea krapulati-
la, jonka vaikea muoto, ns.
'mandoliinikrapula" vaatii
yleensii tehokasta liiiikehoitoa.
Thvallisen krapulan aiheutta-
mat ongelmat tyrieliimiissii
ovat j o kansantaloudellisestikin
merkittavia.

Miksi alkoholia juodaan?
Yksiselitteistii vastausta juomi-
seen ei lciydy, mutta moderni
biologinen alkoholitutkimus
valottaa sitii jonkin verran. A1-
koholi lienee liinsimaisen yh-
teiskunnan yleisimmin kiiytetty
ahdistuksen lieventiij ii.

Sen satunnaiskiiyttiijille eikii
monelle suurkuluttajallekaan
kehity riippuvuutta, joka on al-
koholismille ominainen piirre.
Hermosolun kalvojen sopeutu-
misilmici selittaa osittain riippu-
vuutta, mutta ei sen perussyytd.
Epidemiologiset tutkimukset
ovat osoittaneet, ette aivojen
sairaudet ovat vahvasti yhtey-
dessii alkoholin suurkulutuk-
seen. Selviiii syy-yhteyttl ei kui-
tenkaan voi aina osoittaa yksi-
kitasolla.

Pitkiiaikainen alkoholinkiiyttri
aiheuttaa varmuudella aivojen
toiminnan pysyviii heiriditA.
Yksildlliset erot ovat suuria,
emmekri tiedii mistii ne johtu-
vat. Toisaalta aivojen elimelliset
sairaudet saattavat aiheuttaa al-
koholin suurkulutusta, kuten
esim. aivojen kuorikerrosvam-
mojen jiilkeen tai MBD-oireyh-
tymiin yhteydessii. Niiissii ta-
pauksissa ilmeisesti aivojen sai-
raus jotenkin laukaisee tilan-
teen. Ld[ketiede ei toistaiseksi
ole pystynyt ratkaisemaan sitii,
juoko joku aivoissaan olevan
vian takia, vai onko hiinen ai-
voissaan vika juomisen takia.

Perinntillisyydellii
osuutensa eri alko-
holismityyppien syntyyn
Perinn<illisillii tekijOillii tuntuu
olevan arveltua suurempi mer-
kitys eri alkoholismityyppien
synnyssii. Perinncillisyystutki-
musten perusteella voidaan ny-
kyisin erottaa ainakin kaksi al-
koholismin lajia.
Neljiisosa alkoholisteista on
kakkostyyppiii. Heille on omi-
naista, etta he alkoholisoituvat
suhteellisen nuorena ja nopeas-
ti. He juovat piiivittiiin ja kestii-
viit suuria miiiiriii alkoholia.
Humalassa he ovat agressiivi-
sia, sekoilevat helposti ja joutu-
vat sosiaalisiin vaikeuksiin.
Muistikatkot ovat tavallisia.
Juomisen yhteydessii heidiin
ruokahalunsa viihenee. Heillii
on tyypillinen 'huono viina-
piiii" j a usein epdsosiaalinen elii-
mentapa.
Tyyppi ykk<inen puolestaan al-
koholisoituu hitaasti. Hiin on
usein tuurijuoppo. Alkoholi te-
kee hiinet viisyneeksi ja rauhal-
Iiseksi ja lisiiii ruokahalua. Hiin
on ujo ja "mukava". Hiin poik-
keaa selviisti kakkostyypistii.
Kahdella alkoholistityypilla on
selviit biologiset erot. Tyyppi
ykk<isellii on verihiutaleiden
adenylaattisyklaasientsyymiii
tavanomaista vdhemmEn.
Tyyppi kakkonen puolestaan
on selviisti yhteydessii alhaiseen
serotoniinitasoon. Hdnelld on

Iisiiksi poikkeava sokeriaineen-
vaihdunta.
Koska alkoholi siniinsii vaikut-
taa serotoniiniaineenvaihdun-
taan on ajateltu, ettii matalan
serotoniinitason omaavat kak-
kostyyppialkoholistit j o nuores-
ta pitiien "liiiikitseviit" itsediin
alkoholilla. Serotoniinin on jo
kauan tiedetty olevan yhteydes-
sii depressioon ja mycis skitso-
freniaan. Ntiitii sairauksia sai-
rastavilla aivojen serotoniiniai-
neenvaihdunta on hiiiriintynyt.
Viimeaikaiset tutkimukset ovat
osoittaneet, ettii serotoniinilla
on merkitystii mycis ahdistunei-
suustiloissa. Serotoniiniaineen-
vaihduntaan vaikuttavia liiiik-
keitii on kiiytetty menestykselli-
sesti erilaisten neuropsykiatris-
ten hiiiri<iiden, mm. impulsiivi-
sen agressiivisuuden hoitoon.
Nykyinen biologinen alkoholi-
tutkimus keskittyy serotoniini-
aineenvaihdunnan selvittami-
seen.

Geenikartoituksesta
ratkaisu?
Liihitulevaisuudessa pystyttii-
neen kartoittamaan alkoholis-
min tyyppi kakkosen geenit, jol-
loin ennaltaehkiiisylle ja valis-
tukselle avautuu uusia mahdol-
lisuuksia.
Neurologiasiiiitirin, Suomen
Neurologisen Yhdistyksen ja
LiiiikintOhallituksen yhteinen
Terveet Aivot-projekti pyrkii
omalta osaltaan levittamaan
asiallista tietoa niiistii asioista.
Terveyskasvatus-tiedotushanke
on Suomen panos Yhdysval-
tain kongressin julistamalle, Ai-
vojen Vuosikymmenelle.

]UHANI ]UNTUNEN,
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Alkoholin voikutus oivosoluun
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Pohjoismainen sosiaalivakuu-
tuskurssi jtrjestettiin tiini
vuonna jo kahdettakymmenet-
tii kertaa. Isiintiivuorossa oli
Islanti. Kurssipaikka oli Hvera-
gerdi Reykjavikin ulkopuolella.
Kurssille osallistui yhteensii 50
sosiaalivakuutusasioiden paris-
sa tyciskenteleviiii eri pohjois-
maista. Suomen tytielnkejiirjes-
telmiistii mukana olivat Jouko
Janhunen (ETK), Helena Kal-
lio (ETK), Anja Musakka(Elii-
ke-Sampo), Risto Rinta-Joup-
pi (TEK)ja Rolf Storsjti (ETK).
Lisiiksi oli viisi osallistujaa kan-
s aneliikej iirj estelmiist ii.

Pohjoismaisen sosiaalivakuu-
tuskurssin tavoitteena on mm.
antaa tietoa eri pohjoismaiden
sosiaalivakuutusj iirj estelmistdja pohjoismaisesta sosiaalitur-
vasopimuksesta ja sen sovelta-
misesta sekd luoda tydskentelyii
helpottavia kontakteja eri mai-
den ty<intekij<iiden viilille.
Tavoitteiden mukaisesti kurssil-
la kiiytiin aluksi liipi maiden
s o si aalivakuutusj iirj estel mien
organisaatio ja sisiiltci sekii p66-
piirteittain ette yksityiskohtai-
semmin luentojen muodossa ja
ryhmiitciinii. Tdmiin jSlkeen
siirryttiin ktisittelemean liihem-
min ajankohtaisia aiheita, ku-
ten Euroopan yhdentymistii,
kuntoutusta ja perhe-eliikeuu-
distuksia.
Euroopan yhdentymisesta ja
pohjoismaisesta sosiaaliturva-
sopimuksesta luennoi suunnit-
telupEillikkci Mauno Lindroos
(KELA). Aiheesta oli myds
ryhmiittiitii.

Kuntoutus vahvasti esilll
Kuntoutus oli kurssilla vahvasti
esillii, koska aihe on ajankohtai-
nen kaikissa pohjoismaissa.

Varhaiskuntoutus on yksi niisti
keinoista, joilla on tarkoitus
pyrkiS jarruttamaan viiestdra-
kenteen vinoutumiskehitystd.
Onnistuminen vaatii asenteiden
muuttumista asialle my<intei-
seen suuntaan.

Pohjoismaat ovat maailman
rikkaimpia maita ja keyttevet
myds suurimman prosentti-
osuuden bruttokansantuottees-
taan terveydenhoitoon. Tdr-
keitii on kaftaa yha enemmiin
kuntoutukseen.
Ruotsissa on laskettu, ettii tyd-
kyvyttOmyyseliiketapahtuma
40-vuotiaana tiet6ii keskimiiii-
in 2,5 miljoonan kruunun ar-
vosta tuotannon menetystii yn-
nii miljoonan kruunun el2ike-
menoja. Pohjoismaissa 50-60
prosenttia kuntoutustapauksis-
ta johtaa ty6h6npaluuseen.
No{a on ainoa pohjoismaa,
j ossa tytikyvyttcimyyseliikepiiti-
t0s edellyttiia kuntoutusyritys-
tii. Suomessa on vireillii kun-
toutusuudistus, jolla tiihdiitiiiin
mm. kuntoutusvaihtoehdon
huomioonottamiseen sosiaali-
etuuksista padtettAessa sekd
kuntoutusajan toimeentulon
turvaamiseen. Suomessa on vii-
me aikoina tehty myds onnis-
tuneita varhaiskuntoutuskokei-
luja.
Kuntoutusasioihin kurssilaiset
saivat tuntumaa tutustumis-
kiiynneillii kahteen kuntoutus-
laitokseen, joista toinen oli
luonnonparantola ja toinen yk-
sityinen kuntoutuslaitos. Yksi-
tyisessii kuntoutuslaitoksessa
oli sekii sairaalaosasto ettii teh-
dasosasto, jossa kuntoutettavil-
le on jtirjestetty heidiin kyky-
jiiiin vastaavia tyOtehtevia. Tiis-
szi laitoksessa tuhannesta poti-
laasta noin 250 on reumapoti-
laita. Toiseksi suurin ryhmii

ovat sydiinpotilaat, vajaat 200
henkeii.

Perhe-eliikkeen osalta eniten
olivat esillii Suomen ja Ruotsin
tiimiinvuotiset uudistukset, jos-
kin asioita tarkasteltiin koko
pohjolan niiktikulmasta. Tiiti
aihetta on kiisitelty toisaalla
tiissi numerossa.

Pohjoismainen sosiaalivakuu-
tuskurssi vastasi tiin6kin vuon-
na tavoitteitaan. Se antoi osan-
ottajille tiedon ja kontaktien
muodossa ev6itii, joiden avulla
monimutkaiset potrjoismaiset
sosiaalivakuutusasiat hoituvat
entistakin sujuvammin.

ROLF STORSJO, orr
Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston lakimies
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ELAKBTURVAN
ALENTAMISTA
SUUNNI.
TELLAAN
Norjan hallitus tutkii mahdolli-
suuksia saattaa voimaan edus-
kunnan sosiaalivaliokunnan
suositukset yleisen el5kejiirjes-
telmiin etuuksien alentamisesta
vuoden 1992 alusta.

Yleisen lisiielEkkeen (Norjan
tyOelake) tiiysi miiiirii alenisi
suosituksen mukaan 45 prosen-
tista 42 prosenttiin eliikkeen pe-
rusteena olevasta tulosta. Alen-
nus ei koskisi jo karttuneita
eliikkeitii.
Eliikkeen perusteena olevan tu-
lon yliiraja olisi kuusi kertaa
perusmiiirii (eli 204000 NOK
vuodessa), kun se nykyisin on
kahdeksan kertaa perusmiiiirii
(272W NOK vuodessa). Li-
siiksi eltikeperusteeseen laske-
taan kolmasosa 8- ja l2-kertai-
sen (408 000 NOK vuodessa)
perusmiidrdn viilillii olevasta
tulon osasta. Uudessa laskuta-
vassa eliikeperusteeseen otettai-
siin mukaan kolmasosa6-ja 12-
kertaisen perusmiiiiriin viilillii
olevasta tulon osasta.

Leskeneliike on Norjassa tulosi
donnainen. Eliikettd alenne-
taan, kun lesken ansiotulot ylit-
tiiviit 17000 NOK vuodessa.
Sosiaalivaliokunta suosittelee

I tulorajan alentamista tuosta
miiiiriistii.

RU0TSt

TYOKYVYTTO.
MIEN PALUUTA
TYOELAIvTAAN
SELVITETAAN
Ruotsin hallitus ptiiitti viime
keviiinii saada aikaan 3,5 mil-
jardin SEK:n siiiisttjn sairaus-
menoissa. Tarkoitus on alentaa
keskimiiiiriiinen sairauspziivien
luku 49 piiiviistii 47 piiiv'diin
vuodessa.

Ensimmdiseksi on piiiitetty sel-
vittae, kuinka moni maan
350000 tytikyvytt0myyselik-
keen saajasta voitaisiin saada
takaisin tydel6m6iin. Yleisissii
vakuutuskassoissa tehteven
kartoituksen jiilkeen tydvoima-
viranomaiset ottavat yhteyden
niihin eliikkeensaajiin, joiden
katsotaan voivan palata tyri-
h0n.

TAlISKA
TEOLLISUUS.
ALAKOHTAISIA
LISAELAT.
KEITA TYON.
TEKIJOILLE
Tanskan eliiketurva koostuu
kansanelZikkeesta j a palkansaa-
jien lisiieliikkeestii. Molempien
maksamat eliikkeet ovat tasa-
suuruisia ja kansaneliike lisiiksi
osin tulosidonnainen. Toimi-
henkiltiistii noin puolella on
myds vapaaehtoiset, ansiope-
rusteiset listieldkkeet. TyOnteki-
jdill6 vapaaehtoiset lisiieliikkeet
ovat harvinaisia. Tanskan ty0-
voimasta yli puolet (50-60 pro-
senttia) saa vain tasasuuruisia
elakkeitii. Niiden korvaustaso
on noin 25 prosenttia palkasta.
Tanskassa on yritetty useita
kertoja perustaa muiden Poh-
joismaiden mallinen, pakolli-
nen ansioeliike mutta huonoin
tuloksin. Ratkaisu saattaa ldy-
tyd teollisuusalakohtaisista lisii-
elikkeisti.
Valtion palveluksessa olevat
saivat oman lisiieliikejiirjestel-
miinsii viime huhtikuussa. Ky-
seessii on 'lakuutusmaksu-
orientoitunut" jiirjestelmii, j os-
sa eliikkeen m65rd riippuu va-
kuutusmaksujen sijoituksesta
saatavista tuotoista. Elikkeinii
maksetaan vain vanhuuseliik-
keita. Jiirjestelmiille kootaan
aluksi vakuutusmaksua 0,9
prosenttia palkasta. Kymme-
nen vuoden kuluessa vakuutus-
maksu nousee yhdeksiiiin pro-
senttiin palkasta. Vakuutetut ei-
viit maksa vakuutusmaksua,
koska he jiirjestelmiiii perustet-
taessa suostuivat kolmella pro-

]OUKO
]ANHUNEN M

Eliiketurvakeskuksen
tutkimwosaston

eityistutkija

sentilla alennettuun palkkojen
korotukseen.
Tydntekijiiliittojen keskusjiir-
jestd LO on asettanut tavoit-
teeksi ensimmiiisen teollisuus-
alakohtaisen lisiieliikej iirjestel-
miin voimaantulon luoden
l99l huhtikuussa. Jtirjestelmii
tullee kattamaan metallialan
tyiintekijiit ja olemaan saman-
lainen kuin valtion lisieltikejiir-
jestelmii.

BETGIA

LIUKUVA
ELAKEIKA
Belgian eduskunta on hyviiksy-
nyt lain, jolla eliikeikE palkan-
saajien eliikej iirjestelmiissii teh-
diiiin liukuvaksi. Lainmuutos
tulee voimaan ensi vuoden alus-
ta.

Eliikeikii on naisilla 60 ja mie-
hi[e 65 vuotta. Miehet voivat
nykyisin jiiiidii varhennetulle
eliikkeelle 60 ja 65 ikiivuosien
viilillii, mutta tiillOin eldkkeen
miiiird on alennettu. Uuden
kaytann6n mukaan naiset ja
miehet voivat ottaa eliikkeen
haluamanaan ajankohtana 60
ja 65 vuoden viilillii. Eltike mak-
setaan tiillii ikivilille teytena,
jos vakuutusluodet sita edellyt-
tiiviit.
Eliikkeen saamiseen vaaditta-
vaan vakuutusaikaan ei tehty
muutoksia. Tiiyteen eliikkee-
seen vaaditaan naisilta 40 ja
miehiltii 45 vuoden vakuutus-
aika.
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DIREKTIIVIT
OSA.AIKAISTEN
SOSIAALI.
TURVASTA
Euroopan yhteison komissio
kiisittelee kolmea direktiivi-
luonnosta osa-aikatycitii ja tila-
ptiistytitii tekevien sosiaalitur-
van kehittAmiseksi. Direktiivit
koskevat sekii pakollista ettii
yrityskohtaista vapaaehtoista
sosiaaliturvaa.

Viime vuonna yhteiscin jiisen-
maiden poliittiset johtajat Eng-
lannin piiiiministerid lukuun ot-
tamatta hyvtiksyiviit sosiaalis-
ten oikeuksien peruskirjan
(Social Charter). Peruskirja on
julistuksenomainen asiakirja
tyrintekijtiiden sosiaalisista ja
taloudellisista oikeuksista tyd-
paikalla ja sen ulkopuolella.
Komissiolle annetut kolme di-
rektiiviluonnosta sisiiltlviit pe-
ruskirjan oikeuksien ulottami-
sen osa-aikatydtii, kausitydtii ja
muuta lyhytaikaista ty<itii teke-
viin henkildihin.
Ensimmiiisessii direktiiviehdo-
tuksessa edellytetiiiin yritysten
konsultoivan tyripaikan am-
mattiyhdistysedustajia ennen-
kuin yrityksiin palkataan hen-
kiliiitii osa-aikatycihdn tai muu-
hun ei-tiiysiaikaiseen ty<ihdn.
Niiissi ttiissii yrityksessii olevil-
le on annettava etusija, kun
tiiysiaikaisten tytipaikkoja tulee
yrityksessii avoimeksi. Yli 1000
tydntekijin yritysten on sliin-
n<illisesti raportoitava tydnteki-
jriilleen em. tytintekijiiryhmien
kayt0ste. Lyhytaikaista tytitii
koskeva ty<isopimus voidaan
luonnoksen mukaan tehdii kor-
keintaan kolmeksi wodeksi
kerrallaan.

Toinen direktiiviehdotus ulot-
taa tiiysiaikaisten ty<intekijdi-
den sosiaaliedut pro-rata-peri-
aatteella ei-tiiysiaikaisiin ty6n-
tekijciihin ja niihin jotka tyds-

kenteleviit yrityksessii keski-
miiiirin viihintiidn kahdeksan
tuntia viikossa. Etuuksiin kuu-
luvat pakolliset sosiaaliturva-
etuudet, yrityskohtaiset ja va-
paaehtoiset ty<ieliikkeet, ero-
raha, sairaus- ja iiitiysetuudet
sekti palkalliset lomat.
Kolmas direktiiviehdotus laa-
jentaa ty6suojeluetuudet osa-
aikaisiin ja muihin ei-tiiysiai-
kaista tycita tekeviin.
Direktiivit on katsottu viilttii-
miitttimiksi osa-aikatycitii ja sa-
tunnaista tydtii tekevien mdd-
riin kasvaessa. Osa-aikaisten
miiiirii lisiiiintyi EY-maissa vuo-
sien 1983 ja 1988 viilisenii aika-
na 28 prosentilla, kun tiiysiai-
kaisten m6iirii kasvoi vain 2,7
prosentilla. Tytivoimatilastoj en
mukaan EY-maissa on 14 mil-
joonaa osa-aikatyritii tekeviid ja
l0 miljoonaa lyhytaikaista ty6-
tii tekeviiii henkilOii.

Saksalaisen tyrinantajan sano-
taan siiiistiiviin alempina sosi-
aalimaksuina 36 prosenttia
palkkasummasta palkkaamalla
osa-aikaisia tiiysiaikaisten ase-
mesta. Englannissa siiiistci on
l0-19,45 prosenttia, Irlannissa
15,95 prosenttia ja Tanskassa
2,5 prosenttia.

Englannin hallitus on jo ilmoit-
tanut, ettei se tule hyviiksymiiiin
uusia direktiivejii. Hallituksen
sanotaan harkitsevan asian vie-
mistii EY:n tuomioistuimeen,jot direktiivit hyviiksytiiiin
EY:ssii enemmistdpiiiit<iksell5.
My0s Liinsi-Saksan uskotaan
tulevan vastustamaan direktii
vien hyvtksymistii.

Direktiivit ja
julkinen sektori
EY:n tuomioistuin on antanut
pdiitciksen jutussa, joka koski
wonna 1976 annetun suku-
puolten tasa-arvoista kohtelua
palkkauksessa ja tyOoloissa
koskevan direktiivin sovelta-
mista julkisen sektorin tydnte-
kijriihin. Kuusi englantilaista
naista oli vedonnut tuomiois-
tuimeen sukupuolta koskevan
syrjinniin perusteella, koska

heid6n tycinantajansa - British
Gas - oli pakottanut heidiit
eliikkeelle 60 vuoden iiissii (vuo-
sina 1985 ja 1986), kun miehet
voivat olla tycissii 65 vuoden
ikii2in asti. Naiset voittivat oi-
keusjutun ja voivat nyt hakea
korvausta tyOnantajaltaan eng-
lantilaisen tuomioistuimen
kautta.
EY:n tuomioistuin piiiitti, ettii
julkisen sektorin on noudatet-
tava direktiivin mdiiriiyksiii,
vaikka asianomainen maa ei
olisi vielii pannut direktiivin
miiiiriiyksiii kansalliseen lain-
siiiidiintOdn. Pii2it<is ei koske
yksityista sektoria eikii yksityi-
siii kansalaisia ennenkuin di-
rektiivin sti[nnrikset on sisiilly-
tetty maan lakiin.
Tuomioistuimen piiiittis on
kauaskantoinen. Erilaisia di-
rektiivejii on yhteensl 279 kap-
paletta. Kaikki EY-maat ovat
muuttaneet kansallista lainsiiii-
diintdiiiin vain hyvin harvojen
direktiivien osalta.

ISO.BRITAl{1{IA

LISAELAXT.
rAn"lrsrEL-
MILLE KESKUS.
REKISTERI
Tydnantajakohtaisille lisiielii-
kejiirjestelmille perustetaan
keskusrekisteri tytieliikelauta-
kunnan (Occupational Pen-
sions Board) yhteyteen. Kes-
kusrekisteristii vakuutetut voi-
vat saada tietoja kartuttamis-
taan eldkeoikeuksista.
Tydeliikelautakunta on virasto,
joka antaa ty6nantajan perus-
tamalle eliikejiirjestelmllle lu-
van irrottautua valtion yleisestii
ansioeliikkeestii. Tydirantaja-
jSrjestelmti toimii sen jiilkeen
valtion ansioelikkeen korvaa-
vana jii{estelm6nS.

Keskusrekisteri perustetaan
Newcastle-upon-Tyneen, jossa
toimivat myds yleisen eliikejiir-
jestelmiin hallinnosta vastaa-
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van sosiaaliturva- ja terveysmi-
nisteridn eliikeosastot. Tydel6-
kelautakunta siirtaa koko toi-
mintansa samaan kaupunkiin
Lontoosta tiimiin vuoden lop-
puun mennessd.

lrEUVoSToUrTT0
ELAKE.
RAHASTO
PERUSTETTU
Neuvostoliiton eliiketurvaa uu-
distetaan vuosina l99l-92.
Yleisessl eliikejtirjestelmiissii
ryhdytdiin maksamaan kol-
menlaisia eliikkeitii - ty<ieltik-
keite, jotka ovat samoja kuin
nykyiset yleiset eliikkeet, ty0-
suhde+liikkeitti henkilOille
esimerkiksi lentiijille - joihin ei
tycin luonteesta johtuen voida
soveltaa normaalej a eliikesiiiin-
ndksiii, sekii sosiaalieliikkeitii
henkildille - esimerkiksi synty-
miistiiiin saakka tytlkyvyttdmil-
le - jotka eiviit voi saada tydn-
tekoon perustuvia eliikkeitii.
Eliikkeen miidrii sidotaan an-
siotuloon ja tyduran pituuteen.
Tiiysi eliike tulee olemaan 75
prosenttia eliikkeen perusteena
olevasta ansiosta. Ansiotulosta
otetaan sen suuruudesta riip-
puen eltkkeen perusteena ole-
vaan tuloon 75-100 prosenttia.
Ulkopuolelle jiiii se osa ansiotu-
losta, joka ylittiia l0 kertaa vii-
himmiiispalkan. Eltikkeitti tul-
laan tarkistamaan luosittain
palkkojen ja elinkustannusten
mukaan.

Neuvostotasavallat, autonomi-
set alueet, paikalliset neuvostot
ja yksittaiset tyOpaikat voivat
maksaa omista varoistaan lisii-
eliikkeitii eliikkeensaajilleen.

Eliikejirjestelmiin rahoitusta
hoitamaan on perustettu elike-
rahasto. Viime syyskuun lopul-
la Neuvostoliiton hallitus jul-
kaisi rahaston perustamista
koskevan asetuksen.

Izvestijassa (26.9.90) olleen ar-
tikkelin mukaan eliikerahasto

muodostaa itsendisen rahoitus-ja pankkijarjestelmiin eiviitkii
sen varat sisiilly valtion budjet-
tiin. Rahasto sijoittaa varansa
liihinnii valtion arvopapereihin.
Rahasto tulee mycis harrasta-
maan liiketoimintaa, mutta sen
luonnetta ei artikkelissa selvi-
tetty.
Rahasto kerdii vakuutusmak-
suja yrityksilte, vakuutetuilta ja
valtiolta. Vakuutetun maksu tu-
lee olemaan yksi prosentti pal-
kasta. Nykyisin vakuutetut ei-
viit maksa vakuutusmaksua.
Rahaston hallinnon johdossa
on hallitus. Tasavallat nimeiiviit
jiisenet hallitukseen. Jokaiseen
tasavaltaan perustetaan omat
eliikerahasto-osastonsa ja lnii-
neihin sekii suurkaupunkeihin,
kuten Moskovaan ja Leningra-
diin, haaraosastot, jotka voivat
itse piiiittiiii omasta varojenkiiy-
tdstddn.

SAKSA

VAKUUTUS-
MAKSUT
VUONNA 1991
Ty<intekijdiden ja toimihenki-
l<iiden eliikejiirjestelmissii kor-
kein vakuutusmaksun perustee-
na oleva ansio tulee vuonna
l99l olemaan 78 000 DEM
luodessa. Tiinii vuonna raja on
75 600 DEM. Vakuutusmaksut
pysyviit ennallaan. Maksu on
18,7 prosenttia. Ty<inantaja ja
tyOntekijii maksavat maksun
puoliksi.

Entisen It?i-Saksan alueella va-
kuutusmaksuperusteet ovat toi-
set kuin muualla Saksassa. Vii-
me keviiiind piiiitettiin, ettii hei-
niikuun 1990 alusta korkein va-
kuutusmaksun perusteena ole-
vatulo on27 @0 DEMvuodes-
sa, mutta sitii ei koskaan pantu
tiiytSnt0tin, vaan raja on ollut
32 900 DEM vuositasolla. Vuo-
den l99l alusta rajan uskotaan
nousevan 36000 DEM:aan
Yuodessa.
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TILASTOTIETOJA
TYOELAKKEEI\SAAJISTA

30.09.1990

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

30.9.1990 oli maksussa kaikkiaan 904000 tydeliikettii. Muutos edellisest[ vuodesta on +27000
kappaletta eli 3,0 prosenttia.
Vanhuuseliikkeite oli 468 000 kappaletta (suluissa muutos edellisen r,uoden vastaavasta ajankoh-
dasta) 1+13000), tyokyvyttdmyyseliikkeite 216000 kappaletta (+10000), tyrittrimlryselakkeite
55 000 kappaletta (-6 000), perhe-eliikkeite 165 000 kappaletta (+5 000; sekii vuoden 1987 alussa
voimaan tulleita osa-aikaelakkeita 219 kappaletta. Niiistii oli ruoden 1986 alussa voimaan tulleiden
lakien mukaisia eliikkeitii: Varhennettuja vanhuuseliikkeitti l3 000 kappaletta (+Z 000;1u yksil<illisiti
varhaiseliikkeitii 34 000 kappaletta (+9 000).
Vanhuuseldkkeiden keskimiiiirl oli 1700 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
2326 mklkk, tytikyvytt<imyyseliikkeiden 2M9 mk/kk, joista yksildllisten varhaiseliikkeiden
3 l2l mk/kk, tydttdmyyseliikkeiden 2716 mklkk, perhediikkeiden 1266 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeid en 2 49 I mk i kk.

VANHUUSELAKKEET, kaikki
Voimassa olevat 30.09. 1990

TEL-eliikelaitokset 84 594 148 599 233 193 3 661 I 544 2312
YEL-eliikelaitokset 18937 15674 346n 2929 l 853 2442
MYEL+lZikelaitos s6 838 88 396 145234 l 060 477 105

LEL+liikelaitos 37 858 16912 54770 l 558 590 I 259

Kaikki tyrieliikelaitokset 198246 269 600 467 846*) 2444 I 152 I 700

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990

Kaikki ty6eliikelaitokset 14639 16282 30921 2845 1370 2 068
*) Kaikki -luvusso mukana myds 38 TaEL-laitoksen maksamaa eltikettii.

VARHENNETUT VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30.09. 1990 Eliikkeensaajia Keskimiitiriiinen peruseliike mk/kk
Eldkkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 3 070 5 648 8718 5010 1529 2755
YEL-eliikelaitokset 765 717 1482 3577 1347 2498
MYEL-eliikelaitos 466 I 348 l 814 I 099 441 610

LEL-eliikelaitos 289 306 595 I 372 356 850

Kaikki tycieliikelaitokset 4592 8022 12614*) 4143 1285 2326

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990

48

2734Kaikki tycieliikelaitokset 823 I 063 l 886 4323 l 504
*) Kaikki -luvussa mukana myds 5 TbEL-laitoksen maksamaa eliikettti.



OSA.AIKAELAKKEET
Voimassa olevat 30.09. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mydntiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 6l 78 139 3921 I 650 2646
YEl-eliikelaitokset 48 25 73 2560 l 852 2317
MYEl+ldkelaitos 4 I 5 1062 681 986
LEL-eliikelaitos I 2 2529 I ll5 I 822
Kaikki tyiieliikelaitokset n4 105 219 3235 l 684 2491

Alkaneet elSkkeet L l.-30.09. 1990

Kaikki tydelekelaitokset 28 36 64 3328 2t3t 2655

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET, kaikki
Voimassa olevat 30.09. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiidriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteenszi Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 59251 65675 124926 4070 2 108 3039
YEL-el2ikelaitokset 10285 4694 14979 2976 I 802 2 608
MYEL-e liikelaitos 16253 t7 602 33 855 1362 554 942
LEl-eliikelaitos 35544 6523 42067 2048 792 l 853
Kaikki tyrieliikelaitokset 12t373 94508 215881 *) 3022 t7t3 2449

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990

Kaikki tydeHkelaitokset 12795 l0 713 23 508 3 177 1769 2535
*) Kaikki -luvussa mukana myds 54 TaELJaitoksen maksamaa eliikettii.

T Y 0 K Yv YTTOM Y YSELAKK EET, tiiydet eliikkeet
Voimassa olevat 30.09. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my<intiijti Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 48274 52070 100344 3902 1996 2913
YEL-eliikelaitokset 7 699 3 168 10867 2992 I 825 2652
MYEL-eliikelaitos n987 1206/. 24051 1438 565 I 000
LEL+l2ikelaitos 31 600 5764 37 3@ 1970 754 t 783
Kaikki tydeliikelaitokset 99 586 73074 1',726ffi*) 2921 I 655 2 385

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990

Kaikki tydeliikelaitokset 8 410 6065 14475 3072 1735
*) Kaikki -luvussa mukana myr)s 34 TaEL-laitoksen maksamaa eliikettii.
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TYo KYVYTTOMYYSELAKKEET, osaelekkeet
Voimassa olevat 30.09. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen mydntdjd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensti
TEL-el6kelaitokset 1097 1522 2619 2268 1276 I 691

YEl+lSkelaitokset 683 238 921 l 852 1220 I 689

MYEl+ltkelaitos 2214 2170 4384 805 377 593

LEL-eliikelaitos I 026 t24 I 150 r 481 760 I 403

Kaikki tycieliikelaitokset 5 022 4056 9 078 *) I 405 776 I 124

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990

Kaikki tyoeliikelaitokset 394 427 821 1606 1016 I 299
*) Kaikki Juvussa mukana myds 4 TaELJaitoksen maksamaa eliikettii.

YKSITOLLISET VARHAISELAKKEET
Voimassa olevat 30.09. 1990 ElSkkeensaajia Keskimiiiiriilnen peruselike mk/kk
Etekk*r -frta
TELrliikelaitokset 9 880 12083 21963 5092 2694 3773
YEL-eliikelaitokset I 903 I 288 3 l9l 3 315 r 851 2724
MYEL-eliikelaitos 2052 3 368 5420 t 521 629 966
LEL-eltikelaitos 2918 635 3 553 3 091 I 150 2744
Kaikki tycieliikelaitokset 16765 17 378 34143*) 4102 2175 3 t2t
Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990

Kaikki ty<ieliikelaitokset 3991 4221 8212 1434 652 l 008
*) Kaikki -luvussa mukana myds 16 TaELJaitoksen maksamaa eliikettii.

TYOTTOMYYSELAXXNNT
Voimassa olevat 30.09. 1990 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk

TEL-eliikelaitokset 16257 23241 39498 4399 2251 3 135

YEL-eliikelaitokset 816 812 1628 25& l 304 l 936

MYEL-eliikelaitos I 851 2347 4 198 1753 559 l 085

LEL-e liikelaitos 6Ur 2790 9 431 2239 831 1822
Kaikki tyiieliikelaitokset 25 570 29190 54760*) 3 587 I 953 2716

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990
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*) Kaikki -luvussa mukona myds 5 TbEL-laitoksen maksamaa eltikettii.

2745Kaikki tycieliikelaitokset 767 1136 1903 4107 1825



PERHE.ELAKKEET
Voimassa olevat 30.09. 1990

Eliikkeen mydntiijii
Eltikkeiden
lukumiiiirli

Keski-
maararnen
peruseliike

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 76878 1790 72779 12100 84879
YEL-ellkelaitokset l5 460 r 506 ls0l0 1963 16973
MYEL+liikelaitos 35 654 501 35143 2304 37 447
LEL-eliikelaitos 37 201 819 35 678 4 338 40 016
Kaikki tydelekelaitokset 165 205 *) t266 158 617 20722 179339

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990

Kaikki tytieliikelaitokset 8 943 | 420
*) Kaikki -luvussa mukana myds 12 TaEL-laitoksen maksamaa ekikettti.

KAIKKI ELAKKEET Keski-
maaralnen
perusel6ke

mk/kk
TEL-eliikelaitokset 474634 2487
YEL-eliikelaitokset 66751 2250
MYEL-eliikelaitos 218946 716
LEL-elikelaitos 143 471 l 356
TaEL+l6kelaitos 109 I 342
Kaikki tydeliikelaitokset 903 9l I I 861

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.09. 1990

Kaikki tytieliikelaitokset 65339 2168
Perhe-eliikkeistii 6 690 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiiirin I 376
mk/kk. Muista eliikkeistli 31648 sai lisiiksi rekister6ityii lisiel6-
kettii keskimdSrin I 535 mk/kk. Niimii olivat etupiiiissi TEL- ja
YEL-e liikkeitii.

MAKSETUT ELAKKEET I.I._30.9.1990
Milj.mk

Viihimmtiisturva
TEL-eliikelaitokset l0 532,7
YEL+ltikelaitokset 1346,0
MYEL-eliikelaitos 1409,4
LEL+liikelaitos 1750,9
TaEl+ldkelaitos 1,2

Kaikki tydeliikelaitokset
Rekister6ity lisiiturva 517,4

Eliikkeiden
lukumiiiirii

Yhteensii t5 557,6

5l

Voimassa olevat 30.09. 1990

Eliikkeen mydntiijii

15040,2



E,NGLISH SUMMARY
The Managing Director of

Pension-Varma Mutual
Insurance Company, Mr.
Juhani Kolehmainen, is ready
to welcome foreign
competition on the insurance
scene. According to him,
Finland cannot close her
borders but has to strengthen
her own competitive ability.
Foreigners are welcome here
to establish their own pension
insurance companies, as long
as this is done in compliance
with the laws of Finland and
as long as it is ensured that the
capital so earned is used to
strengthen the national
economy of Finland.

However, Mr. Kolehmainen
would not allow a foreign-
based company to establish
itself on the Finnish
employment pension market,
with the intent of taking the
capital out of this country.

As integration proceeds in
Europe, services are becoming
free and uniform, although the
laws of every member state of
the EC and the future EES,
i.e. the European Economic
Space, will retain some of their
own marginal conditions.

Mr. Kolehmainen predicts
that the Finnish employment
pension and accident
insurance market has to be
opened up to foreigners before
long.

In the European
Community, the banks and
the insurance companies have
come closer to each other.
This process was initiated both
by the banks and the
insurance companies and
arose out of the need to raise
profitability and increase the
volume of sales.

Mr. Kolehmainen foresees
reflections of this European
trend in Finland, as well.

He draws the reader's
attention to the fact that the
Finnish insurance market is
different from that of many
other countries in that
employment pension and
accident insurance is statutory.

. Although the banking and
rnsurance sectors are
approaching each other in
Finland, too, Mr.
Kolehmainen is of the opinion
that Finland had better keep
employment pension and
accident insurance
independent.

He does not believe in the
banks being able to handle,
for instance, pension insurance
in the future, although it may
very well be in the world of
tomorrow that individual
insurance can be taken out at
a bank.

It is an advantage of the
Finnish insurance world that
voluntary and statutory
insurance is integrated.

The Finnish employment
pensions scheme is an
excellent one; it should not be
crumbled. As Mr. Kolehmainen
sees it, Finland has something
to give to the rest of the world
by sharing her pension
knowledge, in the same way as
has already been done in
providing information on the
Finnish scheme to
Switzerland, for instance.

The newly appointed
permanent undersecretary of
the Ministry of Social Affairs
and Health, Mr. Heikki S.
von Hertzen, expresses deep
concern for the fact that as
many as half of the 58-year-
old Finns are already retired.
In his opinion, in order to
safeguard.the promises of
penslon glven, many more
children have to be born in
this country. Family policy
plays a central role, for
instance, in respect of
providing pension cover.

He calls for a rise in birth
rates, as it is the Finnish
people itself who will have to
come up with the money for
the pensions now as well as
before. Redirecting pension
policy is about attitudes rather
than money.

Mr. von Hertzen wishes to
bring to the reader's mind the
conditions under which the

large post-war age groups
were born. At that time, there
were no pecuniary carrots.
The spirit of the times was to
see to it that this country
would continue to be
inhabited in the years to come
- this is the spirit we need
now, as well.

As of I October, 1991, new
regulations concerning
rehabilitation will become
effective within the social
insurance sector in Finland.
This means that instead of
awarding a rehabilitee a
temporary disability pension,
the employment pension
institution will be granting him
a statutory rehabilitation
allowance. A disability
pension will no longer be
awarded until it has been
established whether the
applicant should be
rehabilitated rather than given
a pension.

The pension institution shall
make sure that it has been
established whether or not the
applicant can be rehabilitated,
before it decides on his
application for disability
pension. The new regulations
put rehabilitation before
retirement. The obligation to
establish whether or not the
applicant can be rehabilitated
will apply both to the
employment pensions
institutions and to the Social
Insurance Institution.

Before turning down an
application for pension, the
pension institution shall direct
the applicant into
rehabilitation or to the use of,
for example, medical services.

The major change affecting
the employment pensions
scheme is the passing of
regulations on the payment of
a rehabilitation allowance. The
new rehabilitation allowance
will clearly improve the
income security of the
rehabilitee. It is larger in
amount than the previous
rehabilitation allowance, and
the eligibility criteria for it are
strictly defined.

The rehabilitation allowance
is paid under the employment
pensions acts when it is an
employment pensions
institution that has taken the
decision to rehabilitate the
insured person. If this decision
has been taken by another
organization, the rehabilitation
allowance is paid by the Social
Insurance Institution.

If the rehabilitee is not on a
disability pension, the amount
of the allowance will be
computed on the basis of his
calculated pension. To arrive
at the amount of rehabilitation
allowance payable, the sum
total of all of the employee's
basic pensions is calculated
and further increased by 3370.

The rehabilitating pension
institution will determine and
pay out the rehabilitation
allowance in full.

The rehabilitation allowance
is paid for the months during
which the rehabilitee is unable
to engage in gainful
employment due to
rehabilitation.

After rehabilitation, a
discretionary rehabilitation
grant is paid if this is
considered to be especially
necessary for employment
purposes. The maximum
amount of grant payable
equals the rehabilitation
allowance for six months.

Someone who is retired may
also be directed into
rehabilitation. It may be that
the payment of pension starts
while the insured person is
being rehabilitated, in which
case he is entitled to a
rehabilitation allowance, as
well. The rehabilitation
allowance payable to a retired
person equals l0%o of the sum
total of his basic pensions in
current payment.

There is one special
condition for entitlement to
rehabilitation: the decision to
direct someone into
rehabilitation shall be taken
while the person is still
employed or within one year
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from the termination of his
employment relationship.

Within the employment
pensions scheme,
rehabilitation will continue to
be a discretionary benefit, the
denial of which does not give
the employee right of appeal,
whereas decisions on the
entitlement to an allowance
and the amount thereof may
be appealed to the Pension
Board and the Insurance
Court by normal procedure.

There will be two new acts
passed governing
rehabilitation arranged by the
Social Insurance Institution:
the Act on Rehabilitation by
the Social Insurance
Institution and the
Rehabilitation Allowance Act.
Furthermore, the Accident
Insurance Act and the Motor
Insurance Act will be updated
in respect of the regulations on
rehabilitation.

The rehabilitation allowance
will be granted by the Social
Insurance Institution when it
is the Institution itself that is
rehabilitating the insured
person or when the
rehabilitation is arranged by
an organization external to the
social insurance sector, for
instance, under the National
Health Act or the Act on
Occupational Health Care.
The benefit payable under the
Rehabilitation Allowance Act
is generally the same as the
daily sickness allowance.

ln reforming the acts on
rehabilitation, emphasis has
been placed on the co-
operation between the various
organizations involved in
provid ing rehabilitation.

According to estimates, the
payment of rehabilitation
allowances will cost the Social
Insurance Institution and the
employment pensions scheme
around FIM 100 million a
year. The cost of the
amendments to accident and
motor insurance will amount
to FIM 15 million.

The government budget

proposal for l99l totals FIM
158 thousand million, thereby
exceeding the sum total of the
actual budget for 1990 by
lWo.The prime aim of the
proposal is to reduce the
foreign indebtedness of the
national economy by
improving the competitive
ability of domestic industries
facing competition from
abroad and by keeping the
spending increase in check.

The surplus in government
revenue will be smaller than
this year, still, however,
amounting to approximately
FIM 9 thousand million in
1991. Due to the rapidly
declining economy and the
proceeding tax reform the
budget has been so drawn up
as to have a reviving effect on
the national economy next
year.

The next step in the
structural reform of income
and property taxation which
was commenced in 1989 will
be to alleviate marginal
taxation. The changes will not
be felt in the taxes of wage
earners and pensioners till the
second half of 1991.

The prolonged period of
rapid growth of the
production of the national
economy will come to an end.
In 1988 and 1989 the growth
exceeded 570. but this year it
has been slowing down to
2.5%. And according to the
new forecasts, next year there
will be no increase in
production at all.

The falling unemployment
rates have aggravated the
problems of allocation which
are due to the regional and
structural differences in the
demand for and supply of
labour. The slackening
economic growth will result in
higher unemployment. but. in
the long run, a better working
labour market will be a
condition for a favourable
economic development.

Within the national pension
scheme, the regulations

concerning payment of basic
amount addition to spouses
will be amended. After the
amendment, the addition to
married or co-habiting couples
will be paid out in the reduced
amount from the start. The
basic amount addition payable
to spouses will equal 8570 of
that payable to single persons,
against the current 8170.

The basic amount addition
to retired spouses will also be
increased accordingly. The
amendment to this effect will
be enforced at the beginning
of September, 1991. The
annual additional costs arising
hereby will amount to FIM
240 million.

In the same connection, the
pensioners' housing allowance
scheme will also undergo
reform, so that the income-
linkage of the housing
allowance is alleviated and the
housing allowance raised for
those whose housing costs
exceed the current maximum
amount of the housing
allowance. The additional
costs of the reform will
amount to approximately
FIM 135 million a year.

A total reform of the
rehabilitation scheme will be
implemented as of I October,
1991. During rehabilitation.
the rehabilitee will receive a
rehabilitation allowance,
provided that the purpose of
the rehabilitation is to enable
him to enter or reenter the
work force or to stay on the
work force and provided that
he is unable to work during
rehabilitation. The major acts
governing rehabilitation will
include an obligation to
rehabilitate and a regulation
obliging the various
organizations involved to co-
operation.

The duration of the system
of change-of-generation
pensions will be extended till
the end of 1995. The lower age
limit for coverage by the
scheme will be 55 years.

English translation:
Eija Puttonen
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