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Iloa tyohtinaa

Ihmiset unelmoivat eliikkeelle
piiiisystti. Tiimiin todistavat
monet tutkimukset, joiden mu-
kaan tydkykyiset ja tyOikiiiset
suomalaiset haluaisivat mah-
dollisimman pian eliikkeelle -
pois ahdistavaksi ja orjuutta-
vaksi kokemastaan tydeliimiis-
tii.
Hilj attain tehdyn valtakunnalli-
sen tutkimuksen mukaan liihes
puolet suomalaisista suhtautuu
ty6h6nsii pakonomaisesti: tyci
koetaan velttemattdmiiksi pa-
haksi, joka rajoittaa liiaksi va-
pautta. Eliiketurvakeskuksen
varhaiseliiketutkimuksen mu-
kaan taas 50 luotta taytteneet
ty<intekijiit pitavat nykyistii
vanhuuseliikeikiiii liian korkea-
na. He olisivat kuitenkin val-
miit tekemadn tydtii, jos ty6-
oloja kevennettiiisiin.
Kun jopa keski-ikzilsten ihmis-
ten piiiillimmiiisenii haaveena
on vapautua tyrinsii paineista ja
piiiistii tydstii kokonaan eroon,
jossain on jotain pahasti hul-
lusti.
Ideaalina pitiiisi olla, ettdtyO on
ihmiselle yhteiskunnallisen
osallistumisen viiylii. Tyd tulisi
voida kokea merkitykselliseksi,
haasteelliseksi j a palkitsevaksi.
Tyci ei saisi olla pelkkZi kuiva
pakkopulla - viilttiimlitdn toi-
meentulon liihde ja ikiivii vel-
vollisuus, jota ilman eliimii ei
ole mahdollista. Niiin ei kuiten-
kaan niiytii olevan, vaan moni
kokee tydnsii tappavan turrut-
tavaksi.
Mihin on kadonnut tydn ilo?
TatA on kysytty aiheellisesti ja
sitii on syytii pohtia perusteelli-
sesti koko suomalaisessa yhteis-
kunnassa.

Tiedossa otr, ette varsinkin

nuoret pitiivtit tydnsii sisiiltdii
tiirkeiimplinii kuin tydstii mak-
settavaa palkkaa. Nuoria ei
kiinnosta orjuuttava, pakko-
tahtinen tai komentovaltainen
tyd, vaan he haluavat tehdii
tycitii, jossa he voivat toteuttaa
itseiiiin. Esimerkiksi tehdassalit
eiviit ole vetiineet nuoria puo-
leensa, vaan teollisuus onjoutu-
nut kampanjoimaan monet
vuodet kiillottaakseen mainet-
taan nuorten silmissii.

Suomalaiset ovat koulutettua
kansaa. Voimme ylpeillli tasok-
kaalla peruskoulutuksellamme,
laajalla jatkokoulutuksella ja
suurella lukeneiden ihmisten
miiiiriillii. Hyvii koulutus ja
kansan korkea perussivistys
ovat asioita, jotka heijastuvat
mycis tytieliimliin. Tyriyhtei-
s<ijii ei eniizi voida johtaa niillti
kiiskyvaltaisilla malleilla, jotka
ovat olleet tehokkaita j ohtamis-
tapoja menneind aikoina. Van-
hoja uria polkevien ty<ipaikko-
jen tyiintekijAt viihtyvat tyds-
siiiin huonosti: he tahtovat va-
pautua tycinsii pakkopaidasta ja
haaveilevat vapauden valta-
kunnaksi kokemastaan eliike-
ajasta.

Tutkimukset osoittavat, ettii
suomalainen tytintekijii haluai-
si osallistua nykyistii enemmdn
omaa tydtaen koskevaan piiii-
tciksentekoon. Tiimii on kaksi-
jakoinen tieto. Masentava se on
siksi, etta se osoittaa suomalai-
sen ty6ilmaston olevan vanhan-
aikainen, mutta kannustava se
on siksi, efta tydntekijiit ovat
selviistikin kiinnostuneita
oman tydnsa parantamisesta.

Yhteiskunnassamme ollaan nyt
kauttaaltaan heriiiimiissii kehit-
timiidn tydeliimiiii. Moder-
neimmissa yrityksissa on ha-

vaittu, ette tydntekijii on sitten-
kin yrityksen keskeisin voima-
vara ja tyiintekij<iitii on otettu
mukaan yrityksen piiEtriksente-
koon - johtokuntiin ja johto-
ryhmiin. Ammattiyhdistysliik-
keessd on palkkavaatimusten
rinnalle nostettu monina vuosi-
na tyiieliimiiii uudistavia tavoit-
teita. Myiis tydnantajajiirjes-
tiiissii on alettu kokea ty0n si
siilldn kehittiiminen viilttiimiit-
tcimiiksi, koska hyvin toimiva
yritys menestyy paremmin kan-
sainvdlisessii kilpailussa kuin
huonoa henkil<isttipolitiikkaa
harjoittava yritys. Kaiken taus-
talla tulevaisuudenkuvissa
kummittelee syvenevii tycivoi-
mapula.
Tuloksena heriitimisestii on ol-
lut, ettii suomalaiseen ty<ielii-
miiiin on tullut vapaaehtoisiaja
on tulossa lakisiiiiteisiii osallis-
tumisjiirjestelmiii, joiden tar-
koituksena on parantaa ty0ssa
viihtyvyytta.
Aivan ilmeisesti suomalaisen
ty6eliimiin kehittiimisessii o1-
laan oikeilla linjoilla. Ilman
osallistuvia ja demokraattisia
ty<iyhteiscijii ihmisten halu
paeta eliikkeelle ei laannu, vaan
pikemminkin kasvaa. TyO on
yhd terveen yhteiskunnan pe-
rusta ja se on parhaassa tapauk-
sessa tekijiilleen haasteita, iloa
ja tyydytystii antavaa. Niiin ol-
len on syytii olla tyytyviiinen
siihen tydeliimiin kehittemi
seen, j oka tydmarkkinaj 5rj estci-
jen viilisin sopimuksin, lainsiiii-
diinncin kautta ja vapaaehtoi-
sin, yritysten omin jiirjestelyin
on liihdrissii hyviiiin vauhtiin.
Ehka viel?i lOydiimme ka-
toamassa olevan luonnonvaran
- tytin ilon.

Ituri Arola
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tus- tai vakuutusperusteisten
tulojen turvin. Kansainviiliset
vertailut olisivat tiirkei*i juuri
sen seikan selvittiimiseksi, mis-
sii miiiirin eliikeliiistymisproses-
si on samanlainen eri maissa
ja eri sosiaaliturvajiirjestelmis-
sti ja missi mii{rin erilaiset
jlirjestelmiit tuottavat erilaisia
tuloksia.

Eliikeltiistymistii koskevassa
keskustelussa on viime aikoina

lista. Eri maissa ihmiset, jotka
ovat lopullisesti vetiiytyneet
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ole kuitenkaan aivan selviiii, eiviit
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havaittavien

Eliimiinkaaren h6mtirtyminen
kfiistiiii eriisti eHkeliiistymi-
seen liittyviiA ongelmaa, nimit-
tiiin kysymystii sukupolvien vii-
Iisestii solidaarisuudesta. Eliike-
jiirjestehathan perustuvat su-
kupolvien viiliseen implisiitti
seen sopimukseen siita, ett6 ih-
miset ansaitsevat aktiiviaikai-
sella tydllii,iin vanhuutensa
ajaksi eliikkeen, j onka seuraava
sukupolvi omalla tytillii6n ta-
kaa.

Vanhuuden ja eliikkeen vzilisen
yhteyden murtuminen muuttaa
viilttiimiitt5 tBmiin sopimuksen
luonnetta. Jos ihmiset lopettele-
vat tyOuriaan hyvin pittlila
iklhaitarilla, eliikkeen merkitys
ansaittuna yanhuuden turvana
alkaa menettlii legitimiteetti-
iiiin j a uskottavuuttaan. Yleinen
eliiketurva, jota on tehiin asti
pidetty sukupolvien yhteisenii
etuna, saattaa jopa muodostua
sukupolvien viilisen ristiriidan
aiheeksi.

Toisaalta nykyisin tytissiikiiy-viit ihmiset alkavat ep{illii,
ovatko tulevat sukupolvet val-
miita kustantamaan heidiin
eliikkeitiitin
itse ovat
lii olevien tai
ikiluokkien etuuksia.

kuinhe
eltikkeel-

t



Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen:

Kuntoutus, oikeusturuan kehiftaminenr rr 
eisen laitoksen periaate alanp urmt

tdrkeimmdt kehittamiskohteet
tratrf,\ L,IuI Hallitusneuvos Haikaraisen antuntijoita tyOeliikejiirjestel-

vastuulla olevan toimiston mdss6, kansaneliikejiirjestel-

Kuntoutus, oikeusturvan
kehittiiminen ja viimeiscn
eliikelaitoksen periaate
ovat piilllimmiiisinii ke-
hifiImi$hflnkkeina hani-
tusneuvos Tuulikki Hai-
karaisen mielssfl. HInet
nidtettiin sosiaali- ja ter-
veysministeritin vakuu-
tusosaston sosiaalivakuu-
tustoimiston piiiillikdksi
elokuun alusta. Alalla hIn
on ollut vuodesta 1969 eli
siitii lilhtien, kun valmistui
oikeustieteen kandidaa-
tiksi. - Minii olen hasva-
nut' sosiaalivakuutukscs-
sa, hiin itse luonnehtii.

tehtiiviikenttiiiin kuuluu koko
sosiaalivakuutus: kansaneliik-
keet, rintamasotilasel6kkeet,
ty6eltkkeet, tapaturmavakuu-
tus, sairausvakuutus, uudet
hoitotuki- ja vammaistukijdr-
jestelmiit ja kansainviilisten so-
siaaliturvasopimusten tausta-
valmistelut. Viime aikoina on
kuvaan mukaan tullut myris
kuntoutus.
"Meidiin tehtavenemme on
kaiken sosiaalivakuutukseen
liittyvan lainsiiiidiinn6n valmis-

Hallitusneuvos Tuulikki Haika-
rainen seuraa STM:n vakuutus-
osas ton s os iaalivak uutwt oim is t o n
ptitillikkdnii virasta keviiiillii e liik-
keelle jiiiinynii hallitusneuvos Hei-
mer Sundbergia.

alan lainsiitidiinnrin kehittemi-
sessl keskeinen."
'Sosiaalivakuutus on luonnolli-
sesti mycis hallinnollisesti erit-
tain laaja. Meillii on hyviii asi-

mdss6, tapaturmavakuutusjlr-
jestelmiissii ja tyiimark kinaosa-
puolissa. Siten emme toimi so-
siaalivakuutuksessa suinkaan
yksin. Viime kiidessii ongelmien
ratkaisu jEii asiallisesti ja hallin-
nollisesti ministeriolle."

Kuntoutus esilll
'Telle hetkellii ehdottomasti
isoin hanke on kuntoutus. Teh-
tiiviinii on alkaa painottaa sitii,
ettii ihmiset on saatava tyti- ja
toimintakyvyltAan siten vireik-
si, ettei eliikehakuisuus olisi niin
voimakasta. Tiimii uudistus tu-
lee menemiiiin liipi koko sosiaa-
livakuutuksen kentiin."
'Tdeologiana on se, ett6 viran-
omaisten pitiiisi pyrkiii yhdessii
apua tai palveluja hakevan ih-
misen kanssa kartoittamaan en-
sinnikin hiinen mahdollisuu-
tensa kuntoutukseenjajos se ei
onnistu, hiinet tulisi ohjata oi-
kean toimeentuloturvan pii-
riin."

olevat siiiidtikset perustuvat se-
kii kuntoutusasiain neuvottelu-
kunnan ettii ylijohtaja Jukka
Rantalan johtaman toimikun-
nan kuntoutusrahaa koskevaan
mietint<i6n."

'T.liissii on ideana se, ettii mah-
dollisimman varhaisessa vai-
heessa pitaisi tehda kuntoutus-
piiiitris, j o kun sairausvakuutus-
lain mukaista piiiviirahaa on
maksettu 60 pziiviiii. Kaikkiin

telu, myds alempiasteisten siiii-
ddsten. Olemme myOs mukana
niissii toimikunnissa, komi-
teoissa ja tydryhmissii, jotka
suunnittelevat tulevaa kehi
tyst6."
"Kokoamme yhteen eri asian-
tuntijaorganisaatioiden niike-
mykset lainmuutoksen tarpeis-
ta ja valmistelemme sitten halli-
tuksen esityksen valtioneuvos-
tolle ja edelleen eduskunnalle
annettavaksi. Tehtiiviimme on

"Omalla lakisiiiiteiselle jarjes-
telmiillii huolehditaan kuntou-
tusaikaisen toimeentulon tur-
vaamisesta niin sanotulla kun-
toutusrahalla. Sen lisiiksi kaik-
kiin sosiaalivakuutuslakeihin ja
myds kansanterveyttii, ty<iter-
veyshuoltoa ja tydllisyytta saa-
televiin lakeihin tulee ns. kun-
toutusvelvoite. Nyt valmisteilla
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eltkelakeihin tulee maininta, et-
te ennen tydkpyttOmyysp6ii-
tdstii asianomaisen eliikelaitok-
sen on varmistettava, ettA kun-
toutusselvitys on tehty. Se ei
merkitse site, ette elakelaitok-
sen itsensii pitiiisi alkaa kun-
touttaa. Mutta se toivottavasti
tarkoittaa sita, ette tiissii vai
heessa on jo kuntoutuskysymys
ratkaistu."
'T.{yt pyritiiiin siihen, ettei ih-
mista jateta omatoimisesti ha-
kemaan apua siihen, mihin jnr-
jestelmiiiin hiin kuuluu. Sen si-jaan toteutetaan eriiiinlainen
yhden luukun periaate: jarjes-
telmat ottavat vastatakseen
henkildn ohjaamisesta joko
kuntoutukseen tai muiden pal-
velujen piiriin."
'Tiitii kuntoutusuudistusta on
peliitty. On koettu, ettii tdssii
liikuteltaisiin suuriakin asioita.
Kylliihiin tiimii on iso asia.
Mutta enemmiin on kysymys
myOnteisen ilmapiirin luomi-
sesta sille ndkemykselle, ettii ih-
mistii pystytiiiin auttamaan il-
man, etta hiinet todetaan sai-
raaksi ja ohjataan pois tyrielii-
miista."
"Eriis huolenaihe on ttimii mei-
diin sairauteen liittyva yleinen
ilmastomme. Suomalainen on
hyvin mielelliiiin sairas ja ker-
too sairauksistaan. Minusta nyt
siinii mielessii tiimii kuntoutus-
paketti olisi paikallaan, ettii ih-
miset alkaisivatkin kertoa, mi-
ten heitdkuntoutetaan, eikii mi-
ten he sairastavat."
"Itse olen kyla sitii mieltA, ette
yhtii tiirkeii kuin toimeentulo-
turva on tyiieliimiin uudistus.
Siinii tulee kysymykseen esi-
miesten koulutus ja se, ettii tyri-
ilmapiirin muutos vapaampaan
suuntaan hyviiksytiiiin. Jos
keytetaan muotisanaa: tycivoi-
ma alkaa olla katoavaluonnon-
vara. Se on pidettiivii erityisessii
suojeluksessa."

Oikeusturva, viimeisen
laitoksen periaate
"Oikeusturvan kehittiimisessii
pyritiiiin muutoksenhaun no-
peuttamiseen, yksinkertaista-
miseen ja siihen, ettii piiiistiiiin
mahdollisimman oikeaan rat-
kaisuun mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa."

"Erdind vaihtoehtona on ollut,
ettii kaikissa eliikeasioissa kes-

kitetdiin valitukset vakuutus-
oikeuteen, myds julkiselta sek-
torilta."
"Lisiiksi pyritaiin nopeutta-
maan ja tiivistiimiiiin ensimmiii-
sen valitusasteen lautakuntien
yhteistytita. Niin tehostetaan
eliikeasioiden kesittelya eri elii-
kejiirjestelmissii j a rationalisoi-
daan eri laitosten piiiitciksente-
koprosesseja."
'Tycieliikejiirjestelmdssd kes-
keisin on viimeisen laitoksen
periaate, jota ansioeliikejiirjes
telmiin osalta tutkittiin toimi-
kunnassa."
'Yiimeinen laitos mycintiilsi sen
mukaan koko eliiketurvan. Mi-
nusta tema on aivan keskeinen
uudistus. Se selkeyttiiii ratkai-
sukiiytiint6ii ty6eliikejiirjestel-
miin sisiillii ja nopeuttaa sitii."
'Toteutuessaan tiimii periaate
merkitsee site, etta ihminen saa
vain yhden eliikepiiiitOksen. Sil-
loin myOs valitusten lukumiiii-
rdt supistuvat. Tiimii tydelake-
jlrjestelmiin sisiiinen uudistus
luo uutta valoa myds valitusjiir-
jestelmiin rationalisointiin. "
'Se pitaisi vain saada kiiynnis-
tii6 nopeasti. Kun saamme t5-
miin kuntoutuksenja n6mii pie-
nemmiit lainmuutokset alta
pois, aloitamme sen valmiste-
lun. Esteitd ei ole muita kuin
aika."
"Eliiketurvan yksinkertaistami-
seen liittyen voisi todeta, ettii
eduskunnalle on 14.9. annettu
hallituksen esitys tycisuhteen re-
kister6innin sitovuudesta.
TyOntekij?illii olisi mahdolli-
suus saada valituskelpoinen
ratkaisu siitri, onko ty<isuhde
sellainen, joka otetaan huomi-
oon eliikkeessd."
'Tiimii tulee toivottavasti mu-
kavassa miiiirin nopeuttamaan
eliikelaitoksen piiiitriksentekoa
sitten, kun eliiketapahtuma tu-
lee."

Suomen sosiaaliturva
ja Ruotsin
- Millainen on Suomen sosiaa-
liturva kansainviilisesti kat-
soen? Miten se kestiiii vertailun
esimerkiksi Ruotsin kanssa?
'Yiiittiiisin, ettti suomalainen
sosiaaliturva rakentuu meidin
tAale ankarissa oloissamme
vallinneelle periaatteelle, ettii
ryitta pitaa tehdii. Jos site ei

jaksa, tiiytyy olla aika vahva
niiyttci siitii, mitkii sylt ovat
johtaneet tycieliimiistii pois jtiii-
miseen."
"Ruotsi on aiemman vaurau-
tensa perusteella pystynyt anta-
maan niiin suomalaisesta niikci,-
kulmasta kenties helpommin
sosiaaliturvaa. "
"Mutta en ole yhtiiin vakuuttu-
nut, etta heidiin jiirjestelmiinsii,
saatikka sitten mahdollisuuten-
sa ihmisten motivoimiseen tuol-
laiseen omatoimiseen itsestliiin
huolehtimiseen, olisivat pitem-
miin piiiille paremmat kuin
Suomessa."
"Kyllii mycinniin sen, ettd var-
masti tulee Suomessakin niihtii-
viiksi se piirre, ettii eliimiissii on
muutakin kuin tydtii. Silloin
ovat niimiiyleiset tulonjaot suu-
ri keskustelunaihe. Pohditaan,
mitii kunkin tarvitsee tehdii ja
mite siita sitten saa yhteiseste
kakusta."
- Entii kansalaispalkka?
"Vastustan kansalaispalkkaa.
Perusteluna on se, ettii ihmisenii
olemiseen kuuluu tietty panos
yhteiseen hyviiiin."
Hallitusneuvos
Tuulikki Haikarainen
- oikeustieteen kandidaatti vuon-

na 1969'
- tarkostuslautakunnan esittelijii-

n?i 1969-1974
- sosiaali- ja terveysministeridn

yakuutusosastolla esittelijiinii,
t arkast aj ana j a y lit ar kas t aj ana

- ministeriiin vakuutusosaston
nuorempana hallitussihteerinii
1974-t980

- vanhempana hallitussihteerinii
1980-1986

-vakuutusosaston hallitusneu-
vol<sena vuodesta 1986

- sosiaaltvakuutustoimiston toi-
mistopiiiillikdksi 1.8. 1990 lukien

- eduskunnan sosiaalivaliokun-
nanja talousvaliokunnan vs. va-
liokunt asiht eerind 1986 * 198 7

- eliikelautakunnan II jaoston pu-
he mj o ht aj ana vuo de s t a I 9 7 6

- tapoturmahutokunnan II jaos-
ton puheenjohtajana vuodesta
t98t

- rintamaveteraanien varhaiselii-
kelqutakunnan 3. jaoston pu-
he enj o ht aj ana lautakunnan o b-
massaolon ajan
puheenjohtajana ja jiisenenii lu-
kuisissa sosiaalivakuutust oimis-
ton toimialaan kuuluvissa lauta-
kunnbsa, neuvottelukunnissa,
t oimikunnis s a j a k omiteoissa

Haastattelu: Kirsti Suomivuori,
Jouni Jokisalo
Kuva: Harri Aiho
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Liihiaikoina tytintekijiit ja
yrittiijiit voivat saada tie-
dot omasta tytihistorias-
taan suoraan paikkakun-
nalla olevasta vakuutus-
yhtitin konttorista. Tieto-
jen saanti tiskiltii tulee
mahdolliseksi, kun Eliike-
turvakeskuksen rekiste-
riin avataan suora tietolii-
kenneyhteys. Uusi toimin-
tatapa klynnistyy viihitel-
len vuodenvaihteesta. En-
tiset palvelut jiiiiviit edel-
leenkin asiakkaitten kiiyt-
ttitin. Esimerkiksi tytielii-
kejiirjestelmln vakuutetut
voivat vastedeskin liihet-
tiiii pyynttikortin suoraan
ETK:lle ja saada ellkelas-
kelman postin kautta ko-
tiinsa. Lislksi Ellketurva-
keskus ja elilkelaitokset
jatkavat ellkeotteiden ja-
kamista mytis ilman pyyn-
t6e.

HANNU
RAMBERG, VTM

Eliiketurvakeskuksen
vakuutusteknisen osaslon

apulais o s as t o p iiii llik k d

II tl

Tiedot heti tarvittaessa
Eliiketurvakeskus ja eldkeva-
kuutusyhtirit ovat sopineet, ettii
tulevasta vuodenvaihteesta al-
kaen tycintekijii ja yrittiijii voi-
vat saada tiedot omasta ty0his-
toriastaan suoraan paikallisesta
vakuutusyhticin konttorista.
Tiedot saa heti kiiynnin yhtey-
dessii mukaansa. Joustava tie-
tojensaanti tulee mahdolliseksi,
kun Eliketurvakeskuksen re-
kisteristli avataan suora tietolii
kenneyhteys vakuutusyhtidit-
ten paikalliskonttoreihin.

Tycisuhteista saatavina tietoina
tulevat kysymykseen tyriskente-
lyajat kunkin tyenantajan pal-
veluksessa sekii paljonko eliik-
keen perusteena oleva palkka
on ja paljonko tyriskentelystii
on kertynyt eleketta. Vastaavas-
ti yrittaja saa tietiiii yrittiijtiai-
kansa ja siite kertyneen eliik-
keen miitiriin. Aivan kaikki Elii-
keturvakeskuksessa olevat tie-
dot eiviit ole piiiiteyhteyden
ulottuvilla, kuten esimerkiksi
maksussa olevat eliikkeet.

Tietojen perusteella tytintekijii
tai yrittiijii voivat tarkastaa,
ovatko tyciskentelyii koskevat
tiedot oikein elikejiirjestelmiis-
sii. Jos vakuutettu havaitsee
puutteita tai virheitii, voi hiin
halutessaan saattaa asian tar-
kistamisen heti vireille. Tietoi-
hin perehtymisessii ja niiden
tarkistamisessa on mahdollista
saada henkikikohtaista opas-
tusta heti paikan piiiillii.
Lisiiksi on mahdollista saada
henkilcikohtainen arvio tulevan
eldkkeen suuruudesta. Poik-
keuksia esiintyy mycis eliikear-
vion tekemisessii, sill6 kaikissa
tapauksissa eliikkeen auto-
maattinen arviointi ei ole mah-
dollista.

Tietosuoja
Eliiketurvakeskuksen tiedot
ovat salassa pidettiiviii. Kiiyttin-
ncissd tiimii tarkoittaa site, etta

ulkopuolisille ei tietoja saa lu-
vatta attaa. Tietojen pyltajan
on aina todistettava henkiltilli-
syytensa. Salassapito koskee
myds tietoja saavia eliikelaitok-
sen tai vakuutusyhticin virkaili-
joita siten, ettii heillii on oikeus
saada yksittiiisen henkil<in tie-
toja vain, mikiili kyseisen hen-
kilcin asian kiisittely sita edellyt-
tiiii. Tietoja hankkiessaan on
virkailijan piiiitekyselyn yhtey-
dessii aina ilmoitettava tietojen
kiiytttitarkoitus.
Tietojen saannin kannalta ei ole
merkitysti, missii eliikelaitok-
sessa tydntekija tai yritteja on
viimeksi vakuutettuna. On kat-
sottu paremmaksi, ettd asiakas
voisi mahdollisimman vaivatto-
masti saada esimerkiksi ty6his-
toriansa tarkistetuksi vaikka
vieraammankin vakuutusyh-
ti6n toimipisteesse. Eliikkeen
arviolaskelman tekeminen on-
nistuu kuitenkin tarkimmin
juuri sen vakuutusyhticin toi-
mistossa, missii eliikevakuutus-
kin sillii hetkellii on.

Kiiyttin seuranta
Eliiketurvakeskus pitiia atk:lla
kirjaa tietojen kiiytOstii. Kerdt-
tiivien tietojen avulla on mah-
dollista selvittee esimerkiksi,
kenen tietoja on kysyttyja kuka
on kysynyt. Rekisteritietojen
keftda kuvaavia summatietoja
keriiiimiillii on mahdollista
hankkia perustietoa toiminnan
kehittemistarpeita varten. Voi-
daan esimerkiksi saada selville,
minkii ikiiiset henkilOt ovat ak-
tiivisesti kiinnostuneita eliike-
turvansa hoidosta. Toisaalta
voidaan piiiitellii, mitkA ryhmat
eiviit ehkii ole riittiviin aktiivi-
sia. Jo tiimiintapaiset niikrikul-
mat tarjoavat palveluiden ke-
hittiimiseksi ja tiedotustoimin-
nan suuntaamiseksi tarvittavaa
perustietoa.

KayttOmaariii voidaan verrata
myds niistii syntyviin kustan-
nusvaikutuksiin. Vaikutukset

voivat olla kustannuksia lisiiii-
viii tai kustannuksia vihentii-
viii. Tydeliikej iirjestelmiin luon-
teen huomioon ottaen on piii-
viinselviiii, ettii niimiikin palve-
Iut asiakas saa ilmaiseksi.

Asiakaspalvelijan
nlktikulma
Eliikeasioiden piitevii hoito
edellyttiiii melko perusteellista
asioiden hallintaa. Niinpii jo
tistri syystii Eliiketurvakeskuk-
sen rekisterin kiiyttOoikeuden
voi saada vain sellainen henki-
l<i, joka tyrinszi puolesta tarvit-
see tiissii tarkoitettuja tietoja.
Piiiitepalveluiden monipuolis-
tuminen lisiiii jonkin verran
koulutustarvetta. Koulutustar-
peen tiiyttiimisestii huolehtivat
eliikelaitokset. Tarvittaessa re-
kisteritietojen kiiytdn opastusta
voi saada myds Eliiketurvakes-
kuksesta.

Paikallispalveluiden
saantimahdollisuudet
Tyiieliikejiirjestelmii on alun al-
kaen tarjonnut palveluitaan
paikallisesti. Tlimiinkertainen
paikallispalveluiden laajennus
tulee koskemaan arviolta noin
400 vakuutusyhticiitten paikal-
liskonttoria. Liikkeelle liihtti ta-
pahtuu kuitenkin varovaisesti
vaiheittain ja varmasti tydelii-
kejiirjestelmiin keskusrekiste-
riin yhteyden saavat palvelupis-
teet pitavat huolen palveluiden
saatavuutta koskevasta tiedot-
tamisesta. Toiminnan jatkonii-
kymiit riippuvat saaduista ko-
kemuksista.

TYOELAKETIETOJA
UAKUUTUSYHT[iITTEil

PAI KA ttISKO ilTTO RE I H I il
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Ennakkotietoja
Elflketurvakeskuksen varhaiselflketutkimuksesta :

ELAKE
HOUKUTTAA EilEMMAl{

II

Ellketurvakeskuksen var-
haiseliketutkimuksen
mukaan 50 vuotta tiiyttii-
neet tytintekijiit pitiiviit
nykyisti vanhuusellke-
ikiiti liian korkeana. Tyti-
tH oltaisiin kuitenkin val-
miita tekemlIn, jos tyti-
oloja kevennettflisiin.
Osa-aikaelilke kiinnostaa
vain harvoja, liihinnii
nuorimpia vastaajia.

RAIIA GOULD, vrL
MERVI TAKALA, zrr

Eltiketurvakeskuksen
tutkimusosaston

tutkijoita

Eliiketurvakeskuksen tutki-
musosastolla on kdynnistetty
tutkimus, jossa selvitetiiiin
50-64 -vuotiaiden eliikehakui-
suuteen vaikuttavia tekijditii,
tycin piirteitii ja henkil6kohtais-
ta elZimdntilannetta. Samaten
tutkitaan heidiin asennoitumis-
taan tycihcin j a eliikkeelliioloon
sekii kokemuksiaan eliikeajas-
ta. Tiissii artikkelissa kiisitel-
liiiin vain tydhdn liittyviii alus-
tavia tuloksia.

Tutkimuksessa on mukana
50-54 -vuotiaita tyOssakayvia
noin 350, 55-64 -vuotiaita tyris-
siikiiyviii runsas 600 ja yksildlli-
selle varhaiseliikkeelle siirtynei-
fi55-64 -vuotiaita myris runsas
600.

Tutkimusaineisto kerrittiin pos-
tikyselynii: lomake liihetettiin
tutkittaville loppukeviiiistii
1990. Vastausprosentti oli kai-
kissa ylliimainituissa ryhmissii
noin 80.

Tutkimuksen taustaa
Julkinen keskustelu uusista
varhaiseliikemuodoista on ollut
vilkasta koko niiden voimassa-
oloajan. Keskustelun viritttijii-
nii on ollut eliikkeille haluavien
miidrii: yksil<illiselle varhais-
eliikkeelle hakeutuvien mriiiriin
suuruutta on ihmetelty ja toi-
saalta osa-aikaelSkkeelle ha-
keutuvien miiiiriin viihiiisl,ys on
heriittiinyt kysymyksiii. Kesii-
kuun lopussa oli yksildllisell5
varhaiseliikkeelld 32 000, var-
hennetulla vanhuuseldkkeelld
l2 000 ja osa-aikaeliikkeellii 200
henkilciii.

Syitd varhaiseldkkeiden suosi-

TI

oon (tai epdsuosioon) on haettu
niin yksildn eldmdntilanteesta
kuin yhteiskunnasta, liihinnii
tyOeliimiin muutoksista. Jonkin
verran tutkimustietoa on jo
kiiytettiivissii (esim. Eliiketur-
vakeskuksen tutkimuksia:
Gould ja Rinne 1987, Norrm6n
1989) ja monilla tahoilla on
tiillii hetkellii tekeilki varhaiseen
eliikkeelle siirtymiseen liittyvaa
tutkimusta. Koska joustavat
elSkemuodot ovat olleet voi-
massa vasta niin viihiin aikaa, ei
erityisesti niihin kohdistuvaa
tutkimusta ole kuitenkaan riit-
tiiviisti.

Tyti vai eliike?
Eliikkeelle siirtyminen ennen
varsinaista eliikeikiiti on nykyi-
sin pikemminkin siiiintd kuin
poikkeus. Eliikkeelle siirtymis-
halukkuus niikyy mycis ETK:n
varhaiseliiketutkimuksessa.
Kun vieli tycieliimiissii mukana
olevilta 50-64-vuotiailla kysyt-
tiin: 'Jos Teillii tiillii hetkellii
olisi valittavananne kaksi vaih-
toehtoa, tycinteon jatkaminen
tai eliikkeelle siirtyminen, mite
haluaisitte tehdii?" suuri osa
heistii valitsisi eliikkeen.

Tilastojen mukaan naiset hake-
vat miehiii useammin yksiliillis-
tii varhaiseliikettii. Tiimiin tut-
kimuksen aineisto ei kuiten-
kaan tue ktisitystii naisten suu-
remmasta halukkuudesta siir-
tya eliikkeelle. Liihivuosina
varhaisel6keidn saavuttavista,
50-54 -vuotiasta naisista 37 %
valitsisi eliikkeen tyrinteon jat-
kamisen sij asta. Samanikiiisistii
miehistii eliikkeelle halukkaita
oli 49 70.

Nykyiseen vanhuuseliikeikiiiin
asti ei juuri kukaan ollut halu-
kas jatkamaan ty6ssii. 65 vuo-
den eliikeikiiii piti itselleen sopi-
vana vain viitisen prosenttia
tycissiikiyvistii vastaajista. Elii-
keikiitoive vaihteli vastaajan
iiin mukaan. Nuorimmat,
50-54 -vuotiaat olivat valmiita
jatkamaan tycissii vielii keski-
miiiirin viisi vuotta. 55 vuotta
tayttAneet halusivat eliikkeelle
parin vuoden sisiillii - kaikkein
vanhimmat heistii heti.

Tytitii pitiiisi keventflH
Vaikka eliikkeelle siirtyminen
tuntuukin houkuttelevalta, tie-
tyin edellytyksin tycinteon jat-

KUIil TYO

Taulukko l. Tytissiiklyvien 50-64 -vuotiaiden halukkuus jatkaa
tytissl tai siirtyii ellkkeelle
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kamiseenkin olisi halua. Yksi-
l6llisellii varhaiseliikkeellii ole-
vista vastaajista runsas kolman-
nes olisi ollut halukas jatka-
maan tycintekoa eliikkeelle siir-
tymisen sijasta, jos ty<issa kay-
minen olisi ollut tavalla tai toi-
sella helpompaa.
Tycin keventdminen oli suosi-
tuin tydssii pysymiseen kannus-
tava toimenpide. Liihes neljiis-
osa yksiltillisellii varhaiseliik-
keellii olevista olisi ollut halu-
kas jatkamaan tydssii, jos tyti-
tehtavia olisi kevennetty tai
muulla tavoin muutettu sopi-
vammiksi. Seuraavaksi suosi-
tuimpia olivat terveydentilaa
edistiivii kuntoutus, ty<iajan ly-
hentiiminen ja ulkoisten ty6olo-
suhteiden (esim. likaisuus, me-
luisuus) kohentaminen. Koulu-
tus, kokonaan toinen tydtehte-
vii tai uusi ty<ipaikka olisivat
saaneet vain noin viisi prosent-
tia eliikkeelle siirtyneistii jatka-
maan tyciss6.

Yksil6lliselle varhaiseliikkeelle
siirtyneet ja samanikiiiset, vielii
ty6ssd olevat vastaajat poikke-
sivat toisistaan selviisti juuri
ty6n rasittavuuden kokemises-
sa. Yli 60 7o elakeliiisistii ja
runsas 30 7o tyrissli kiiyvistii
kertoi, ettri omassa tydssii oli tai
oli ollut jotakin sellaista, joka
erityisesti hankaloitti ty6n teke-
mistii. Useimmiten kyseessii oli-
vat tyoymperiston haitat: lika,
pcily, melu tms., hankalat ty6-
asennot tai tycin ruumiillinen
raskaus. Mycis tycin kiireisyys,
tydn henkinen rasittavuus tai
tydpaikan henkinen ilmapiiri
koettiin usein tydntekoa erityi-
sesti haittaaviksi:'Tiimiinhetki-
nen tydni on erittiiin kiireistii,
sormindppdryyttii j a osaamista
vaativaa. Yksitoikkoinen tyci
rasittaa hartialihaksia. Puhu-
minen on kielletty tydaikana,
sairaslomaa ei uskalla pitliii. Va-
paa-aikana ei jaksa paljon muu-
ta kuin leviitii ja nukkua."
Tycin hankaluuksien merkitys
niikyy myris tycissii olevien eltik-
keellesiirtymishalukkuudessa.
Ne, joiden tycissii oli jotakin
sellaista, joka erityisesti hanka-
loitti tydn tekemistii, olivat ha-
lukkaimpia siirtymiiiin eliik-
keelle.

Nuorimmat
kiinnostuneimpia
osa-aikaelIkkeestl
Osa-aikaeliikkeen suosio on ko-
ko sen voimassaoloajan ollut
hyvin viihiiistii. Tiimii niikyy
my6s ETK: n varhaiseliiketutki-
muksessa. Yksil<illisellii var-
haiseliikkeellii olevista vain viisi
prosenttia mainitsi olleensa
omalta kohdaltaan kiinnostu-
nut osa-aikaeliikkeestii. Vielii
harvemmat heistii kertoivat
keskustelleensa tydnantajansa
kanssa osa-aikaellikemahdolli-
suudesta. Osa-aikaeliikkeestii
kiinnostuneimpia olivat nuo-
rimmat, 5O-54-vuotiaat vastaa-
jat; heillii on kuitenkin viel6
edessiiiin 5-10 vuotta, ennen-
kuin he saavuttavat osa-aika-
eliikkeen nykyisen alaikiirajan.

Paljon tytivuosia
Yksikillisellii varhaiseliikkeellii
olevilla on takanaan keskimiiii-
rin liihes 40 vuoden mittainen
tyciura. Vanhimmilla, yli 60-
vuotiailla miehillii tycivuosia on
kertynyt selviisti yli 40. Naisilla
ty<ivuosien keskiarvo on kaikis-
ru ilShrgkissa jonkin verran
plenempl.
Monet vastaajat totesivatkin
tehneensii pitkii6n ruumiillisesti
ja henkisesti raskasta tyiitii, ja
katsoivat ndin ansainneensa
eliikkeens5: "Tyrini on tappo-
tahtista urakkatydtii ja niveliii
kuluttavaa. Ty<itahti se vain ki-
ristyy ja piteisi pystya nuorten
kanssa samaan suoritustasoon.
Kun on tehnyt 40 vuotta pitkiin
tyOrupeaman, alkaa olla aika
kypsii eliikkeelle."

Taulukko 2. Tytissiikiiyvien 50-64-vuotiaiden ellkkeellesiirtymis-
halukkuus tytissd esiintyvien hankaluuksien mukaan

Taulukko 3. Tytissiik:iyvien ja yksiltillisellii varhaiseldkkeelll
olevien kiinnostus osa-aikaellkkeeseen
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Yanhenemismuutoksista
Vanhenemisprosessi, ihmisen
fysiologinen vanheneminen ja
siihen liittyvat psyykkiset muu-
tokset, alkavat jo hyvin nuore-
na, noin 20 ikzivuodesta liihtien.
Sen jiilkeen vanheneminen edis-
tyy jatkuvasti, mutta varsin ta-
saisesti ilman selviisti niikyviii
hyppiiyksiii.
Ihmisen eri ominaisuudet hei-
kentyviit ikiiiintyessii eri tahtiin,
mikd on tdrkeiiii huomata aja-
teltaessa toimintakykyii erilai-
sissa tydtehtiivissii. Esimerkiksi
maksimaalinen hengityskapasi-
teetti ja hapenottokyky heikke-
neviit ikiiiintyessii nopeasti. No-
peus, reaktiokyky, lihasvoima
ja liihimuisti heikkeneviit myris
suhteellisen nopeasti. Monet
henkiset ominaisuudet, kuten
looginen piiiittelykyky, siiilyviit
sen sijaan liihes muuttumatto-
mina tai jopa paranevat tiettyyn
rajaan asti ikiiiintymisen edisty-
essii.

Varsinainen oppimiskyky siiilyy
my6s korkeaan ikiiiin saakka.
Ikiiiintynytkin oppii uusia asi-
oita, jos hiinelle annetaan riittii-
vtisti aikaa ja mahdollisuuksia.
Toisaalta on havaittu, ettii mu-
kautumiskyky kokonaan uusiin
ja vaativiin asioihin niihden on
vanhemmilla yleensii heikom-
paa kuin nuorilla. Tiillii on mer-
kitystii mm. tietotekniikan ai-
heuttamissa tilanteissa.

Varsin merkittevea on kuiten-
kin se, ettd vanheneminen on
erittain yksildllistii. Kronologi-
sesti samanikziisten ihmisten
viilillii on jopa20 vuoden eroja
heidiin fysiologisessa iiissiiiin.
Niiin ollen yksikijen ja joiden-
kin ryhmien tyri- ja toimintaky-
kyii arvioitaessa ei kronologi-
sella iiillii pitaisi olla niin suurta
merkitystii, kuin sillii nykyisin-
kin kiiytiinn6ssd on.

Kokonaan oma lukunsa on suo-
malaisissa todettu korkea sai-
rastavuus, joka tietenkin vai-
kuttaa tydkykyyn lisiiiintyviissi
miiiirin ikiiiinnyttiiessii. Tiimii
niikyy tydkyvyttdmyyselAkkei-
den runsautena ja vielii tycissii-
olevien korkeissa sairastavuus-
luvuissa. Arviolta noin joka toi-
nen 60-64-vuotias jajoka neljiis
50 59-vuotias suomalainen on
terveydentilansa suhteen jo-

ko tttysin ty<ikyvytOn tai hiinellii
on ainakin huomattavasti alen-
tunut tyOkyky. Sairastavuus-
problematiikalla on siis varsin
keskeinen asema tycin ja ikiiiin-
tymisen viilisessii suhteessa.

Tyti ja tytiympiiristti
Ikiiiintymisen ja ty<in viilisen
suhteen toinen osapuoli on itse
tyri ja siihen liittyvat olosuhteet.
Puhutaan ns. funktionaalisesta
suorituskyvystii, jolla tarkoite-
taan sitti, miten ikiiiintyviin ih-
misen muuttuvat ominaisuudet
vastaavat ty<in fysiologisia vaa-
timuksia, ulkoisia tydolosuhtei-
ta, tytijdrjestelyjA jne.

Tytin fysiologisista vaatimuk-
sista ovat keskeisiii voimavara-
vaatimukset, aistien toimintaan
liittyvat vaatimukset ja psyko-
fyysiset vaatimukset, kuten
huomiokyky, muisti jne. Tyti-
ympiiristdn laatu, niin kuin
mahd ollinen ltimptitilojen vaih-
telu, likaisuus, pdlyislys ja
muut ilman epipuhtaudet ja
rasittavat tycij iirjestelyt, (vuoro-
ty6, urakkapalkkaus tai muu-
ten kiireinen tydtahti) voivat
rasittaa ikdiintyviS tavallista
enemm6n. Eri tyOt poikkeavat
niiissii kohdin merkitteviisti toi-
sistaan, joten ikeentyvSn tyci-
suoritus riippuu siitii, minkiilai-
sen vaatimuslistan ja olosuhde-
kokonaisuuden kanssa hiin jou-
tuu tekemisiin. Ikiiiintyviille ih-
miselle kasaantuvat vaikeat
tydvaatimukset ja tyciolosuh-
teet lisiiiiviit ty6n rasittavuutta
ja halua irtaantua tydstii.

Tiirkeii tydympiirist66n liittyvii
tekijii on teknologian nopea ke-
hitys j a erityisesti atk-pohj aisen
tekniikan jatkuvasti yleistyvii
kAlttd. Se asettaa ikiiiintyviit
tydntekijiit uudenlaiseen tilan-
teeseen, jossa on opittava teke-
miidn tycitd jokseenkin tiiysin
vanhasta poikkeavalla tavalla.
Opittu ammattitaito ja +ieto
vanhenevat nopeasti eikii
ikiiiintyvillii ole samanlaisia pe-
rusvalmiuksia kuin nuoremmil-
la tietotekniikan Iaajamittai-
seen hyviiksikiiyttcitin. Tyon
fyysisen kuormittavuuden hel-
pottuminen tuottaa usein vasta-
painonaan ikiiiintyville ihmisil-
le tiilldin turhautumia, stressiS
jajopa pelkoja.

Sukupolvet
arvostukset ja asenteet
Tycieliimiissii on mukana eri
sukupolvia, joiden arvostuksetja asenteet poikkeavat toisis-
taan. Tzihiin liittyvat mycis kou-
lutustason erot eri ikiiisilla.
Ikiiiintyneiden koulutustaso on
heikompi kuin nuorempien.
Vuonna 1986 oli perusasteen
jiilkeistti koulutusta saaneiden
osuus ikdluokassa 60-64 Yuotta
vair. 24 %. Ennusteen mukaan
koulutusta saaneiden osuus tie-
tenkin kasvaa aikaa my6ten,
mutta on vielii vuonna 1995
tuossa ikiiryhmiissii 30 %o. On
helppo kuvitella, millainen on
huonosti koulutetun ikiiiinty-
viin ihmisen asema nopean tek-
nologisen kehityksen aikana.

Tycin arvostus on ollut meillii
Suomessa aina melko korkeaa
luokkaa. Tiillii hetkellti niiyttliii
silta, etta mdiiriitynlaista arvos-
tuksen muutosta on ilmassa.
Tydhdn sitoutumisen halu tai
pakko on edelleen voimakasta,
mutta vapaa-aika ja perhe-elii-
mii ovat nostamassa osuuttaan
arvostuskentiissii.

Joistakin viitteista piiiitellen
asenne ikiiiintyneitii kohtaan on
ollut meillii pitkiiiin jokseenkin
pense6. Ikiiiintynyttii tydvoi-
maa on voitu pitiiii niiihin piii-
viin saakka jonkinlaisena taak-
kana, josta on haluttu ptiiistii
rationalisoinnin yhteydessii
herkiisti eroon. Sukupolvien
vZilinen j iinnitys tydpaikoilla lie-
nee korostunut mm. juuri kou-
Iutus- ja arvostuskysymysten
eroista johtuen.

Uudet tuulet
Viime aikoina on monilla ta-
hoilla alettu kiinnittaa kasva-
vaa huomiota ikiiiintyviin tilan-
teeseen tydeliimiissii. Uudet
tuulet ovat alkaneet puhaltaa
tiissii kysymyksessii ja kon-
kreettista tulostakin on alkanut
niikyii. On esitetty ajatuksia ja
tehty sopimuksia ja suosituksia,
jotka ovat johtaneet osittain
suunnittelutydh<in ja osittain jo
lainsiiiidiinndn valmisteluas-
teelle saakka.

Ty de liimiin ke hity s t ii edistavien
toimien yhtenii moottorina on

l0



ollut valtakunnallinen tydym-
piiristdohjelma, joka hyvtiksyt-
tiin jo vuonna 1984. Sen mu-
kaan tycintekijiin henkildkoh-
taisten ominaisuuksien huomi-
ointi tycissii on yksi tydympiiris-
t<in merkittiivii alue. Ohjelman
mukaan tulee iiin aiheuttamia

kan muutoksiin esimerkiksi er-
gonomiaan liittyen. Ty6kykyii
ylliipitiiviissii toiminnassa ei
suosituksen mukaan tule aset-
taa ikiirajoitusta eikii ammatti-
rajoitusta. Sopimussuosituk-
sessa luetellaan mittava joukko
toimenpiteita tyrikuntoisuuden

ehdotus toimenpiteistii, jotka
kannustavat ty0nteon jatkami-
seen eliikkeen vaihtoehtona tai
eliikkeen ohella ja jotka estiiisi-
viit tai lykkiiisiviit ennenaikais-
ta eliikkeelle joutumista". Eri
eliikemuotojen ikiirajat ja kun-
toutus tulevat niiin ollen ilmei-
sesti uuden pohdinnan kohteik-
si komitean tycissii.

Merkittaviiii edistysaskelta
edustaa s op at tivap aat oimikun-
nan tyii. Sapattivapaallahan
tarkoitetaan tydssiikiiyville tu-
levaa viihintii5n muutaman
kuukauden vapaajaksoa, joka
voidaan keyttae eri tavoin. Ra-
hoituksella voidaan suosia tiet-
tyjii tarkoituksia, kuten opiske-
lua, kuntoutustajne.

Ktntoutusta koskevaan lain-
siiiidiintci<in on suunnitteilla uu-
distuksia, jotka pohjautuvat
kolmeen eri mietintcicin. Tavoit-
teena on selkiyttea nykyistii
kuntoutuksen toimeenpanover-
kostoa parantamalla eri tahojen
yhteistydtii. Ty<ieliikejiirjestel-
miin kannalta on kiinnostava
lisiiksi ehdotus siitA, ette tyciela-
kelaitosten ratkaisutoiminnas-
sa tulisi korostaa kuntoutusta
eliikkeen vaihtoehtona entist[
enemmdn. Kielteisen eliikepiiii-
tdksen saaneita tulisi lisiiksi oh-
jata entistii useammin kuntou-
tuksen piiriin.

Varhaiskuntoutus on mycis tii-
miin piiiviin sana. Tycieliikejiir-
jestelmiin piirissii on aloitettu
erityinen ammatillisen varhais-
kuntoutuksen kokeiluprojekti.
Kuntoutustoimiin ryhdytiiiin
kokeilussa kyllin aikaisessa vai-
heessa eli jo silloin, kun tyrinte-
kijiin toimintakyky uhkaa sel-
viisti laskea ja eliikkeelle siirty-
misen mahdollisuus alkaa hiiii-
m6ttaa. Ammatillinen kuntou-
tus on piiiiasiassa tydpaikoilla
tapahtuvaa toimintaa, esimer-
kiksi tyriolojen muuttamista ja
uudelleenjiirjestelyii jne. Toi-
mintaa voidaan edistiiii myds
tycipaikan ulkopuolella jiirjes-
tettaven koulutuksen avulla ja
antamalla tarvittaessa ammatil-
lista kuntoutusta tukevaa liili-
kinniillistii kuntoutusta. Ko-
keiluprojekti jatkuu niiillii nii-
kymillii vielii muutaman vuo-
den. Sen edistymistii seurataan
j atkuvasti tutkimuksen avulla.

rajoituksia viihentiid tydpaik-
kojen ja -tehtevien suunnittelul-
la ja erilaisilla apuviilineillii.
Ohjelmassa edellytetiiiin lisiiksi
mm. tyriolojen j atkuvaa seuran-
taa ja tydntekijdiden jatkuvaa
koulutusta. Edelleen suositel-
laan tyOymperistcin muuttamis-
ta tydntekijiille sopivaksi, jol-
loin olisi kiinnitettiivii erityistii
huomiota uuden teknologian
tuomiin ongelmiin ja kuntou-
tus- sekii koulutuskysymyksiin.
Tyciympiiristdn psyykkisiin te-
kij 6ihin ja sosiaalisiin suhteisiin
tulee ohjelman mukaan kiinnit-
tiiii niinikZiiin erityistii huomi-
ota.

Ty d e ht o s op imu s ne uv o t t e lui s s a
viime vuoden lopulla ty6mark-
kinajiirjesttit sopivat tytikykyii
ylliipitiivtin toiminnan kehitta-
misestii yrityksissii. Tavoitteena
on tyciolosuhteiden kehittiimi-
nen ja tydkpyn yll5pito mm.
kuntoutusta tehostamalla. So-
pimuksessa suositellaan my6s
valmiuksien luomista tycipai-

siiilytttimiseksi, kuten esimer-
kiksi osa-aikaty6, osa-aikaelii-
ke, ammatillinen uudelleenkou-
lutus, uudelleen tydh6nsij oitus,
liiiikinniillinen kuntoutus jne.

Osa-aikajiirjestelyjii ty<iajan
suhteen suositeltiin jo STM:n
raportissa vuodelta 1985. Sit-
temmin alue on poikinut
osa-aikatydtoimikunnan mie-
tinnOn vuonna 1988. Osa-aika-
ty6 ja osa-aikaeliike ovat muu-
toinkin olleet jatkuvasti esillii
eri tahoilla.

Eliikekomitea 90 pohtii parhail-
laan keskeisiii ikiiiintymisen ja
tycin viiliseen suhteeseen liitty-
viii kysymyksiii. Komitean toi-
meksiannon ensimmiiisessii
osassa edellytetiilin, ettii komi-
tea selvittiiti. " miten erityisesti
varhaiseliikejiirjestelmiti kehit-
tiimtillti edesautettaisiin ikiiiin-
tyneiden tydntekijdiden mah-
dollisuuksia osallistua ty<ielii-
miiiin nykyistii paremmin." Li-
siiksi komitean tulee " tehdii

SIMO FORSS, r,rr
Eliiketurvakeskuksen
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Suomen elekkeensaalista
seke kansan.

Vuoden 1989 lopussa oli
Suomessa I 149 200 eliik-
keensaajaa. Heistii oli nai-
sia 60 Vo iz miehi[ 40 %0.
Vuonna 1981 oli ellkkeen-
saajia 1029600 ja suku-
puolijakauma oli sama
kuin vuonna 1989. Sekii
kansan- ettii tytiel[kej]ir-
jestelmiistii sai eliikettfl
vuonna 1989 75 Vo eliik-
keensaajista vastaavan
osuuden ollessa Yuonna
t98t 6t 70.

Molemmista eliikejiirjes-
telmistl eliikettii saavien
miiiirii onkin kasvanut
vuosittain huomattavasti
samalla, kun pelkkiil kan-
saneliikettii saavien mliirl
on vilhentynyt. Pelkkiiii
tytieliikettti saavien luku-
miiiirl on mytis kasvanut
hieman joka vuosi, mutta
heidiin prosentuaalinen
osuutensa on pysynyt sa-
mana eli noin yhdeksiinii
prosenttina.

Miesten ja naisten vdlillii on
kehityksessii ollut eroa. Vuonna
l98l sai miehistiijo 69Toeldket-
td molemmista eliikejiirjestel-
mistii, mutta naisista vain 55 %.
Pelkkiiii kansaneliiketta sai tal-
ldin naisista 16%o ja miehistii 24
70. Yuonra 1989 miehistii neljii
viidesosaa sai sekii kansan- ettii
tydeleketteja naisista vajaa kol-
me neljiisosaa. Pelkkiiii kansan-
elAketta sai naisista noin viiden-
nes ja miehistii joka kymmenes
eliikkeensaaja.
(Taulukko l, kuvio l)

l Er.AxxnrNSAAJInN l.uxutvtAARA vuosrNA l98l - rsss TTAxKEEN
RAKENTEEN MUKAAN

Taulukossa ovat mukana vanhuus-, tydttdmyys-, tydky'\ryttdmyys-, perhe-, osa-aika-, luopumis-, sukupolven-
vaihdos- ja rintamasotilaselZikkeet sekii rintamaveteraanien varhaiseliikkeet, lapsen hoitotuet vuosina
l98l l988ja vanhuudentuet vuosina 1981-1983.

1) Koikkien eliikkeensaajien lukumtiiirii on vuonna 1989 pienempi kuin vuonna 1988, koska Kansaneliikelai-
toksen maksamaa lapsen hoitotukea ei vuonna 1989 enriii luettu eliikkeeksi, vaan vammaisetuudeksi.

Kaikki
eliikkeet-
saajat

Kelan
eliikkeen-
saajat

Tyir-
eliikkeen-
saajat

Vain ty<i-
eliikett[
saavat

Sek?i Kelan ettii Vain Kelan
tyiteliiketta e[ikettii
saavat saavat

945 474
949 380
968692
978671
991 833

to244t8
r 047095
1 061 938
t049 463

712Cf/s
738 536
772953
799944

9t9 473
946127
969 452

6n 883
651 634
68'7 478
7IL837
746279
79t 572

317 591
297 746
28t214
266834
245 554
232846
2n488
213 408
179759

84122
86902
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88 107
90 056
92705
94 866
97 597
99748

29273
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32249
32742
35236
36215
37 894
39 010

54849
56222
54817
55 858
57 314
57 469
5865r
59703
60 738

KAIKKI

t 029 596
1036282
1 054 167
tM67',t8
l 081 889
I tt7 123
I t4t96t
l 159 535
I t4921

l98l
1982
1983
l9M
1985
1985
1987
r988

824ffi7
848 530
8697M1989')

l98l
t982
1983
1984
1985
r986
1987
1988

1987
1988
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MIEHET

4mfi2
421 697
428619
4328t4
437 206
450 993

390 909
391 017
397 961
400 565
404464
4t5757
424905
431 386
422296

554 565
558 363
570731
578 106
587 369
608 661
622190
630 552
627 167

319 909
328 895
342746
3s3672
36/239
383 1,10

395693
405257
413067

2m$6
298215
3t2048
321 423
331 497
347 904
359 478
367 363
374057

100 273
802

142
967
853

92
85 913
79
72
67
65 427
&a23
48

461
469
461

120
280
306 239

NAISET

ffig414
614 585
625 548r983

1984 $3964
6//.683
666 130
680 841
6W25s
687 905

392096
48Ut
430247
446272
472096
501 137
s23780
540 870
556 385

247
353 419
3',15 430
390414
414782
4./'3668
465 129
481 167
495647

3371C8l
1982

1985
1986

217 318
204944
195 301
187 692
172587
164993
157 061
149 385
t3t 520
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Eliikelajit
Useampaa kuin yhden lajin mu-
kaista eliikettii sai vuoden 1989
lopussa 17 7o elakkeensaajista,
heistii useimmat perhe€laketta.
Jos perhe+liikkeet jiitetiiiin tar-
kastelusta pois, sai 3 %o elirk-
keensaajista useamman eldke-
lajin mukaista eliikettii.
Vuonna 1989 sai omaeldket-
tri eli vanhuus-, tydttrimyys-
tai tytikyvyttdmyyseliikettii
I 061 800 eldkeliiistii eli yhdek-
sdn kymmenestd ekikkeensaa-
jasta.

Vanhuusekikkeensaajia oli vuon-
na 1989 723900. Heistii oli nai-
sia 461400, mikii on enemmdn
kuin miespuolisia eliikkeensaa-
jia on kaiken kaikkiaan. Kaikis-
ta eliikkeensaajista sai vanhuus-
elakette reilut kolme viides-

osaa. Naisilla tiimii osuus oli
suurempi eli 67 7o ja miehillii
kymmenen prosenttiyksikkOa
viihemmiin. Varhennetun van-
huuseliikkeen saajia oli 17900
eli 2 7o kaikista vanhuuseliik-
keensaajista.

Toiseksi suurimman eliikkeen-
saajaryhmiin muodostivat tyci-
kyvyttiimyyseliikettii saavat,
joita oli 291600. Tydkyvyttd-
myyseliikettii sai joka neljiis
eliikkeensaaja. Miehillii ty<iky-
vyttdmyyselakettA saavien
osuus oli suurempi. Joka kol-
mas eliikeliiinen oli ty<ikyvyttti-
myyseliikkeellii ja naisista puo-
lestaan joka viides. Tytikyvyt-
t<imyysel?ikkeensaajista sai yk-
silcillistii varhaiseliikettii 3 I 900,
mikii on ll %o kaikista tydky-
vyttrimyyseliikkeensaaj ista.

Kaikista eliikkee nsaajista sai
tydttiimyyseliikettii 6 7o ja hei-
ta oli 62800. Ty<itt<imyyseliik-
keensaajista oli 55 %o naisia.
Perhe-el[kettii sai vuonna 1989
217 500 eliikkeensaajaa, joista
leskiii oli 188 800. Lesken-
elakettA saavia miehiii oli
2588. Leskeneliikkeensaajista
sai yhtiiaikaisesti omaeliikettii
148 200. Lapseneliikkeensaajia
oli 28 600.

Muiden eliikelajien eli nk. eri-
tyiseliikkeiden osuudet kaikista
eliikkeensaajista jiiiviit alle kah-
den prosentin. Rintamasotilas-
eliikkeitii ja rintamaveteraanien
varhaiseliikkeita oli yhteensii
5 900. Maatalouden luopumis-
eliikkeitii oli 22000 ja suku-
polvenvaihdoseliikkeitii I 6 000.
Pienimmiin eliikkeensaaja-
ryhmiin muodostivat osa-aika-
eliikeliiiset, joita oli 254.
(Taulukko 2)

2 KAIKKI BLAKKEENSAAJAT ELAKELAJIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 3I.T2.T989

Yhden henkiltin on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eliikettii. TZiste syysta taulukon
luvut eiviit ole yhteenlaskettavissa sarakesuunnassa.

KAIKKI
Prosentti

MIEHET
Prosentti Lukumf,.iirE

NAISET
Prosentti Lukumiiiirti

Eliikelaji

Kaikki
Vanhuuselfike* niiistii varhennettuja
Tytittdmyyseliike
Tydkyvytttimyyseliike* niiistii yksittillisi[
Rintamasotilaseliike
Osa-aikaeldke
Sukupolvenvaihdosellke
Luopumiseliike
Rintamaveteraanieliike
Perhe-eliike
- leskeneliike

lapseneliike

100,0
63,0

1,6
5,5

25,4
2,9
0,3
0,0
t,4
1,9
0,2

18,9
16,4
2,5

I t492lt
723937

l7 868
62 838

29t 572
31937
322s

254
r5 996
21966
2726

217 463
188 821
28642

r00,0
56,9

1,0
6,t

33,6
3,4
0,6
0,0
1,4
2,2
0,5
3,6
0,6
3,0

461 306
262'st

4496
28233

155 169
15ffi2
2625

l4l
6M3

l0 ll4
2519

t6632
2 588

t4044
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67,1

t,9
5,0

19,8
2,4
0,1
0,0
1,4
1,7
0,0

29,2
27,1

2,1
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,{61386

13372
34ffis

136,CI3
r6 335

6m
ll3

9 553
il852

207
200 831
r86 233

14 598

13
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Eliikkeiden suuruus
Jos tarkastellaan kaikkien eliik-
keensaajien (poislukien lapsen-
eliikkeensaajat) keskimiiiiriiistii
kokonaiseliikettii (eliikkeensaa-
jan saamien kaikkien kansan-
eliikkeiden ja tyOeliikkeiden
summa) oli se suuruudeltaan
\uonna 1989 3 491 mk/ kk. Nai-
silla keskimiieir6inen kokonais-
eltike oli 3023 mk/kk ja mie-
hille 4 196 mk/kk.
Kaikkien omaeliikkeensaajien
keskimiidriinen omaeliike
(vanhuus-, tytitt0mlys- ja tyti-
kyvytt6myyseliikkeiden sum-
ma) oli 3 321 mk/kk. Naisilla se
oli2710 mk/kk, mikii on kol-
manneksen pienempi kuin
miesten vastaava el6ke, joka oli
4 192 mklkk. Omaeldkkeen-
saajista saivat suurinta eliikettii
miespuoliset varhennetun van-
huuseliikkeensaajat, joiden
omaeliike oli 5 143 mk/kk. Nai-
silla suurin eliike oli yksikillisen
varhaiseliikkeeen saajilla 3 273
mk/kk. Omaeliikkeensaajista
pienintii omaeliikettd saivat
miehistii kaikki ty<ikyvyttti-
myyseliikkeensaajat 3 815 mk/
kk ja naisista varhennetun van-
huuseliikkeen saajat 2 041 mk/
kk. (Taulukko 3)

Tarkasteltaessa omaeliikkeen-
saajien keskimiiiiriiistii omaeld-
ketta lahtien siita, miste jerjes-
telmiistii eldkkeensaaja saa elii-
kettii, voidaan todeta, ettii suu-
rin eliikkeensaajaryhmii olivat
ne, jotka saivat samanaikaisesti
kansaneliikettii ja vain yksityi
sen sektorin ty<ieliikettii. Tiillai-
sia eliikkeensaajia oli runsas
puolet kaikista omaeliikkeen-
saajista ja heidiin keskimiiiiriii-
nen omaeldkkeensd oli 3 255
mk/kk.
Toiseksi suurimman omaeliike-
Itiisryhmiin muodostivat pelk-
kiiii kansaneliikettii saavat lu-
kumiiiiriiltiilin 213 600. Heistii
oli naisia liihes neljii viidesosaa.
Keskimtiiiriiinen omaeliike oli
pelkklii kansaneldkettii saavilla
1763 mk/kk ja se oli my0s
keskimiiiirin pienin omaeliike.
Kolmanneksi suurin omaeld-
kettii saavien ryhmii sai yht6ai-
kaisesti kansaneldkettii ja sekii
yksityisen ettii julkisen sektorin
tydelakette. Tiihiin ryhmiiiin
kuului 110400 eliikeliiistii ja
heidiin keskimiiiiriiinen oma-
elrikkeensii oli 4 142 mk/ kk.
Suurimmillaan keskimiiiiriilnen
omaeliike oli sekii miehila etta

3 OMAEI,AKKEENSAAJIEN KESKIMAARAINEN oMAEI,Axn TTAKEI,A.IIN
MtTKAAN 31.12.1989, MK/KK

4 OMAELAKKEENSAAJIEN I,UKUMAARA JA KESKIMAANATNBIV OMAELAKE
ET,AKEJARJESTELMAN MUKAAN 31.12.1989, MK/KK

Kuvio 2 OMAELAKKEENSAAJIEN KESKIMAAnAtNnN oMAELAKE 31.12.1989, mk/kk
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Kaikki perhe-elflkkeen-
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Kuvio 3 EI,AKKEENSAAJIEN IKARAKENNE ELAKEI,AJIN MUKAAN 3I.I2.I989

naisilla sellaisilla eliikkeensaa-
jilla, jotka saivat yhteaikaisesti
kansaneliikettii ja vain julkisen
sektorin tyiieliikettii. Miesten
omaelake oli telldin 7 175 mkl
kk ja tiimiinsuuruista eHketta
sai 36 500 eltikeliiistii vuonna
I 989. Tiihiin eliikkeensaajaryh-
miiiin kuuluvien naisten eliike
oli 4856 mk/kk ja heita oli
58 800. (Taulukko 4, kuvio 2)
Perhe-eliikkeensaajien keski-
miidriiinen perhe-elake oli vuo-
den 1989 lopussa leskillii I 683

mk/kk ja lapsilla I 032 mk/kk.
Suurin osa leskistii (174 301) sai
vain tydeliikkeen perhe-eliiket-
tii. Heistii noin 80 7o oli yksityi-
sen sektorin eliikkeensaajia kes-
kimiiiiriiisen perhe-eltikkeen ol-
lessa I 349 mk/kk. Julkiselta
sektorilta sai perhe-eldketta la-
hes kolmannes ja keskimiiiiriii-
nen perhe-eliike oli tiilloin 2 459
mk/kk. Vain ty<ieliikkeend sai
leskeneliikettii molemmilta sek-
toreilta siis reilut l0 70. Pelkkiiii
Kelan leskeneliikettii sai 1400

leskeii j a keskimiiiiriiinen perhe-
eliike oli I 155 mk/kk. Suurin
osa lapseneliikkeensaajista sai
eliiketti sekA kansan- ette ty6-
eliikejiirjestelmiistii keskimiiii-
rtiisen eliikkeen ollessa yksityi-
sen sektorin eliikkeensaajilla
I 266 mk/kk ja julkisen sekto-
rin eliikkeensaajilla 1476 mkl
kk. Pelkkiiii Kelan lapsenelii-
kettii saavia oli 6 100 ja keski-
miiiiriiinen eliike oli tiill<iin
218 mk/kk. (Thulukko 5)

ElHkkeensaajien
ikiirakenne
Vuoden l989lopussa oli kaikis-
ta eliikkeensaajista alle 65-r,uo-
tiaita 42 70. Miehistii heita o[
q9 %a ja naisista 37 %0. Jos
tarkastellaan omaeliikkeensaa-
jia, joihin tiissii luetaan mycis
erityiseliikkeensaajat, oli alle
65-vuotiaiden osuus miehillI
47 Vo ja naisilla 32 %. Suurin
yksittiiinen viisivuotisikiiluok-
ka oli naisilla 65-69-vuotiaat
eliikkeensaajat ja miehillii 60-
64-vuotiaat, joskin liihes sa-
mansuuruisen ryhmiin muo-
dostivat 60-64-vuotiaat.
Leskeneliikkeensaajista oli alle
65-ruotiaita kolmasosa ja sekti
oma- ettA leskeneldkettzi saavis-
ta 16 %0.

Vain kansaneliikettd saavat
eliikkeensaajat jakaantuivat
miehillii eri ikiiryhmiin melko
tasaisesti. Naisilla vain kansan-
eliikettii saavien osuus painot-
tuu yli 65-wotiaisiin eliikkeen-
saajiin. Heistii 72 %o oli ttaytta-
nyt 65 vuotta. Vain tytieltikettii
saavia oli sekii miehissii ettii
naisissa eniten ikiiryhmiissii
60-64-vuotiaat. (Kuvioi I ja 3)

Tiimii artikkeli perustuu Eliike-
turvakeskuksen ja Kansanelii-
kelaitoksen yhteisjulkaisuun
Tilasto Suomen eliikkeensaajis-
ta 1989.
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ELAKKEE ilSAAJ ISTA KOTMASOSALTA
UER0TETTAUA TUto .1fu AttE
UEROTUSRAJA]I

Vuonna 1988 veronalaisia tuloja sai kaikkiaan 4,1
miljoorraa henkiltiii, joista liihes 30 prosenttia sai
eliiketuloja. Kaikista veronalaisista tuloista elikkeen-
saajien tulot olivat kuitenkin vain vajaa viidesosa.
Verotus tasasi tulonjakoa siten, ettl nettotuloista
ellkkeensaajien tulo-osuus oli 22 prosenttia.
Eliiketulonsaajien bruttotulot vuonna 1988 olivat kes-
kimiiiirin 45 500 markkaa ja nettotulot 36 000 mark-
kaa. Yeroja eliikkeensaajista maksoi kaksi kolmas-
osaa, kun vielii vuonna 1983 vain hieman yli puolet
heistii maksoi veroja. Eliiketulojen kasvun myti*i ynii
useamman eliikkeensaajan tulot ovat ysrovihennys-
ten jiilkeenkin ylittiineet verotettavan tulon alarajan.
Vuonna 1988 eliikkeensaajat maksoivat veroja yhteen-
sii 11,3 miljardia markkaa, joka on 14Toluonnollisten
henkiltiiden maksamista kaikista veroista.
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Verohallitus julkaisee vuosit- Taulukko l. Veronalaista eldketuloa saaneiden tulot, verot
tain tilastotiedotusta tulojen ja ja nettotulot keskimllrin vuosina 1983-1988,
varallisuuden perusteella mak- markkaa/vuosi.
suunpannuista veroista, joista
viimeisin koskee vuotta 1988 1983 1984 1985 1986 1987 1988
(verohallituksen julkaisu 483).
Seuraavassa on esitetty vero-
vuosilta 1983 - 1988 julkaistu-
jen tietojen pohjalta laskelmia
ekiketulonsaajien toteutuneesta
verotuksesta sekii tulotasosta ja
-rakenteesta.

Tilastotiedotukset sisiiltiiviit tie-
toja vain veronalaisista tuloistaja varoista. Kansaneliikkeen
pohja- ja lisiiosa tulivat veron-
alaiseksi tuloksi vuonna 1983,
mutta vuonna 1988 edelleen
verottomina tuloina j iiiviit tilas-
tojen ulkopuolelle eliiketuloista
mm. yleiset perhe-eliikkeet. rin-
tamasotilaseliikkeet j a kansan-
ekikkeen erilaiset verottomat li-
sdt. Vuonna 1988 veronalaisten
eliiketulojen miiiirii oli 43,56
miljardia markkaa, kun kaikki-
aan elaikkeitl maksettiin noin
46 miljardia markkaa. Kaikista
eliikkeistii ja eliikkeen luontei-
sista tuloista puuttuu woden
1988 tilastosta siten noin 5 pro-
senttia. Vastaavasti tilastosta
puuttuvat sellaiset henkildt, jot-
ka ovat saaneet ainoastaan em.
verottomia eldke-etuuksia. Toi-
saalta eliiketulonsaajiksi tulevat
tilastoissa luetuiksi kaikki vero-
vuoden aikana verollisia eliike-
etuuksia saaneet riippumatta
siite, mike henkil6n piiiiasialli-
nen toimeentuloliihde vuoden
aikana on ollut.

Eliiketulot keskimililrin
kasvaneet nopeammin
kuin palkkataso
Vuonna 1988 veronalaisia elii-
ketuloja sai yli 1,17 miljoonaa
henkikiii, joista 73 % sai sekii
tyci- ettii kansaneliikettii, vain
kansaneliikettii saavia oli noin
15 7o ja pelkiistiiiin tytielakette
saavia noin I I prosenttia. Run-
saalla prosentilla eliike koostui
pelkiistiitin muista eliikkeistii
kuin ty<i- ja kansaneliikkeestii,
esim. sotilasvamma-, liikenne-
vakuutus- tai tapaturmavakuu-
tuslain mukaisista eliikkeistti.
Eldketulonsaajaa kohti keski-
m66riiinen bruttotulo oli 45 400
markkaa (taulukko l). Tuloista
keskimiiiirin neljdnnes oli kan-

Eltiketulon- 1,058 1,0'77 1,098 1,132 I ,156 I ,17 I
saajia, milj.

Veronalaiset 29 4'16 33 ll2 36663 39 686 42304 45422
tulot, mk/v
niistii
eliiketulot 23759 27 024 29950 32347 34795 37 213

- tydeliike 15352 l7 322 1926'1 21 331 23417 25532
- kansaneliike 8180 9391 10285 10542 10762 10941
- muu eliike 22'1 311 398 474 616 740

muuttulot 5717 6088 6713 7338 7509 8209

Verot yht. 5 418 6 157 7 109 7 83'l 8 531 9 644
Veroja maksa-
neita, Vo 53,7 55,6 60,2 62,4 64,1 66,3

NETTOTULOT 24058 26955 29554 31 849 33773 35779yero-Vo 18,4 18,6 19,4 19,7 20,2 21,2

sanellikettli, 56 /6 tyo-, virka-
tai yrittiijiieliiketta ja viidesosa
muita tuloja. Vuodesta 1983
vuoteen 1988 bruttotulo on kas-
vanut keskimiiiirin 9 7o jaelake-
tulot 9,4 7o vuotta kohti. Vas-
taavana aikana palkansaajien
ansiotasoindeksi on noussut 8, I
7o vuodessa, joten eliikkeensaa-
jien keskimtiiiriilset tulot ovat
kasvaneet noin prosentilla
enemmdn Yuotta kohti kuin
palkansaajien ansiotaso.

Tarkasteluvrilillii maksussa ol-
leita tyrielakkeitii on TEL-in-
deksin perusteella korotettu
keskimiiiirin 7,1 7o wodessa.
Eliikkeensaajien keskitulon tii-
U ripeampi kasvu johtuu piiii-
osin ty6elakejarjestelmdn as-
teittaisesta voimaantulosta, j ol-
loin uudet alkavat eliikkeet ovat
huomattavasti suurempia kuin
eliikekannasta poistuvat eltik-
keet. Myds yleinen tulotason
nousu sekii kansaneliikeuudis-
tuksen vuosina 1984 85 voi-
maan tulleet vaiheet ovat osal-
taan vaikuttaneet kasvun ripey-
teen.

Bruttotuloista 18 %o

muuta kuin ellketuloa
Kuvassa l. on tarkasteltu eliik-
keensaajien jakaumaa, tulora-
kennetta ja nettotulotasoa ela-
ketulon suuruuden mukaan
vuonna 1988. Eliiketulonsaa-
jien tarkastelemiseksi hienoja-

koisempi tuloluokitus olisi tar-
peen, mutta verotilasto ei anna
tiihiin mahdollisuutta. Liihem-
mds puolet eliikkeensaajista
sijoittuu eltiketuloluokkaan
24000 - 44999 markkaa vuo-
dessa, jossa bruttotuloista kes-
kimiiiirin puolet koostuu ansio-
eliikkeistii. Tiitii ylempiin eliike-
tuloluokkiin sijoittuu yhteensd
vajaa neljtinnes ekikkeensaajis-
ta. Heillii ansioeliikkeet muo-
dostavat piiiiasiallisen tuloliih-
teen kansaneliikkeen miitiriin
supistuessa pelkkiiiin muista tu-
loista riippumattomaan pohj a-
osaan. Kansaneliikkeen merki
tys on suurimmillaan toiseksi
alimmassa eliiketuloluokassa,
jossa eliikkeensaajista on nel-
Jannes.
Muita kuin eliiketuloja (esim.
ty6- j a piiiiomatuloja) eliikkeen-
saajilla oli vuonna 1988 keski-
mddrin 8 200 markkaa eli 18 7o
bruttotuloista (taulukko l). Ku-
van I alimmassa eliiketuloluo-
kassa muiden tulojen osuus on
muista poiketen hyvin korkea,
76 Vo. Tuloluokkaan kasautuu
suhteellisesti eniten vain tydelii-
kettii tai vain kansanelAketta
saavia sekii henkilditii, jotka
ovat olleet vasta osan vuotta
eliikkeellii. Huomattava osa les-
ken- ja lapseneldkkeen saajista
sijoittunee myds tiihiin luok-
kaan.

t7



',/ "

ss
,Z

--dFS
_t

J
l
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Kuva l. Veronalaista ellketuloa v. 1988 saaneiden tulorakenne
seki keskimllrliset brutto- ja nettotulotasot eleketulojen suu-
ruuden mukaan, mk/vuosi

Kuva 2. Veroja maksaneiden osuus verolajeittain
1983-1988. %
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Kuva 4. Verojen osuus elekkeensaajien kaikista veronalaisista
tuloista vuonna 1988 eliiketulon suuruuden mukaan. %
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Kuva 5. Ellketulonsaajien ja palkansaajien keskimiiiiriiiset verot,
netto- ja bruttotulot vuosina 1983-1988, 1000 mk
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Kolmasosa saa YhI useampi
ellkkeensiiveroffomana maksaaveroja
Vuonna 1988 eliikkeensaajista
66/6 joutui maksamaan veroja.
Keskimiiiirin eliikkeensaajat
maksoivat veroja 8 500 mark-
kaa, joka on runsas viidennes
bruttotulojen keskimiiiiriistii
(taulukko I). Valtionveroja
maksoi q6 7o ja kunnallisveroa
65 7o elaketulonsaajista (kuva
2). Keskimtiiirin eliikkeensaajaa
kohti valtionverojen osuus oli
runsas 8 % ja kunnnallisverojen
osuus liihes 1l % bruttotuloista.
Muiden verojen ja veronluon-
teisten maksujen eli kirkollis-
veron, sairausvakuutus- 1a
kansaneliikevakuutusmaksun
osuus bruttotuloista vuonna
1988 oli keskimiiiirin 2 7o
(kuva 3).
Kuvassa 4. on esitetty verojen
osuus valtionveron alaisista tu-
loista eliiketulon suuruuden
mukaisissa luokissa vuonna
I 988. Pienimmilliiiin keskimiiii-
riiinen veroprosentti on toiseksi
alimmassa eliiketuloluokassa,
jossa valtion- ja kunnallisvero-
tuksessa mycinnettiivien elzike-
tuloviihennysten jiilkeen valta-
osalle henkildistii ei jiiti lain-
kaan verotettavaa tuloa. Valti-
onverotuksessa my<innettzivii
eldketuloviihennys supistuu
nollaan jo eliiketuloluokasta
45 000 -74999 mk/v alkaen ja
kahdessa ylimmiissii eliiketulo-
luokassa ei eliiketuloviihennys-
tii voi saada kunnallisverotuk-
sessakaan.
Poikkeavana kuvassa 4. esiin-
tyy j iilleen alin eliiketuloluokka
(vrt. kuva l), jossa keskimiiiiriii-
nen veroprosentti on jopa suu-
rempi kuin kaikilla eliiketulon-
saajilla keskimiiiirin. Kuten ku-
vasta l. nehtiin, valtaosa brut-
totuloista alimmassa eliiketulo-
luokassa koostuu muista kuin
eliiketuloista j a markkamiiiiriii-
sestikin muut tulot ovat suu-
rimmat tiissd tuloluokassa. Vas-
taavasti eliiketuloja alimmassa
eldketuloluokassa oli hyvin vii-
hiin, jolloin mycis valtion- ja
kunnallisverotuksessa mydn-
nettiivii eliiketulovlihennys jiii
pieneksi. Esimerkiksi kunnallis-
verotuksen eliiketulovzihennys
alimmassa eliiketuloluokassa
oli keskimiiiirin vain 2l Tobrut-
totuloista, kun vastaava osuus
toiseksi alimmassa eliiketulo-
luokassa oli63 7a.

Valtion tuloverotuksessa vero-
tettavan tulon alarajaa on vuo-
desta 1983 vuoteen 1988 nostet-
tu vuosittain keskimiiiirin 5
prosenttia. Eliiketuloviihennys-
ten enimmeiismiiiiriii on vastaa-
vana aikana korotettu osapuil-
leen saman verran, joka kuiten-
kin on 2 prosenttiyksikkdii vii-
hemmdn, kuin TEl-indeksitar-
kistukset ovat korottaneet mak-
sussa olevia elSkkeitii. Kun sa-
manaikaisesti eliiketulonsaaj ien
keskimiiiiriiiset tulot ovat nous-
seet noin 9 70 vuosittain, on yhri
useampi eliikkeensaaja joutu-
nut tuloverotuksen piiriin, vaik-
ka eldketuloviihennysten mitoi-
tuksessa onkin pyritty pelkkiiii
kansaneliikettti saavien henki
lciiden tulojen verottomuuteen.
Vuodesta 1983 veroja maksa-
neiden eliikkeensaajien osuus
on vuoteen 1988 mennessa
noussut 54 prosentista 66 pro-
senttiin (taulukko l). Kehitys-
linja on samanlainen niin
valtion- kuin kunnallisveroa-
kin maksaneiden osuuksissa
(kuva 2).

Veroja maksaneiden osuuden
kasvun ohella mycis verotettu-
jen tulojen osuus veronalaisista
tuloista on kasvanut. Tiimii nii-
kyy keskimtiiiriiisen veropro-
sentin hienoisena kasvuna jak-
solla 1983 - 1988 (kuva 2). Kui-
tenkin eliiketulonsaajilla val-
tion tuloverojen osuus verote-
tuista tuloista on vuodesta 1983
noussut l3 prosentista vain
noin puolella prosenttiyksikd[a
vuoteen 1988 ja kunnallisvero-
iiyrin keskihinta samana aikana
vain 0,4 penniri. Siten keski-
miiiiriiisen veroprosentin kasvu
(kuva 3) on piidosin seurausta
eliiketulonsaajien bruttotulojen
kasvusta.

Palkansaajilla*)
nettotulojen kasvu
nopeampaa
kuin ellketulonsaajilla
Keskimiiiiriiinen nettotulo eliik-
keensaajaa kohti vuonna 1988
oli 35 800 markkaa. Vuodesta
1983 nettotulo on noussut liihes
l2 000 markkaa eli keskimiiiirin
vuodessa 8,3 7o ytolta kohti.
Reaalisesti nettotulot ovat kas-
vaneet keskimiiiirin 3,3 Tovuo-
dessa.

Kuten edellii on todettu, ovat
eliiketulonsaajien keskimiiiiriii-
set bruttotulot sek[ eliiketulot
kasvaneet jaksolla 1983-1988
nopeammin kuin palkansaajien
ansiotasoindeksi. Kuitenkin ve-
rotilaston palkansaajilla*) kes-
kimiiiiriiinen brutto- ja nettotu-
lo on kasvanut vastaavallajak-
sollajopa nopeammin kuin elii-
ketulonsaajilla (kuva 5). Niien-
niiinen ristiriitajohtuu siita, ettii
ansiotasoindeksissii ei ndy mm.
palkansaajien rakenteen muut-
tumisesta j ohtuvaa keskiansioi-
den kasvua. Verotilaston pal-
kansaajilla keskiansioiden kas-
vu on ylittiinyt ansiotasoindek-
sin kasvun jaksolla 1983-1988
noin 2 /p vuodessa eli prosent-
tiyksik6n enemm6n kuin eliike-
tulonsaajien keskimiidrriinen
bruttotulo.
My<is keskimiiiiriiinen nettotu-
lo on verotilaston palkansaajil-
la noussut jonkin verran no-
peammin kuin eliiketulonsaa-
jien nettotulo. Eliiketulonsaa-
jien keskimiiiiriiinen nettotulo
oli vuonna 1983 roin 65 7o
palkansaajien nettotulosta.
Vuonna 1984 osuus nousi ldhes
67 prosenttiin ilmeisesti osin
kansaneliikeuudistuksesta joh-
tuen. Sen jiilkeen osuus on hie-
nokseltaan laskenut vuoteen
1988, jolloin osuus oli 62 /6.
KeskimiiSriiisellii tasolla eliike-
tulonsaajat ovat siten verotilas-
ton mukaan jiiiineet tulokehi-
tyksessiiiin jonkin verran jiil-
keen palkansaajista jaksolla
r983-1988.

*) Palkansaajiksi verotilastossa
luo kitellaan henkild t, j oilla p alkka-
tulojen miiiirii yliltiiii tietyn rajan
(49 500 markkaa yuonna 1988) tai
joilla bruttotuloista viihintririn 90 %o
o n pa I k k at u loa. M ar k k amiiiiriiis t ci
rajaa on vuosittain nostettu keski
mijtirin 7,8 r/o eli hiukanyiihemmiin
kuin palkansaajien ansiotasoindek-
si on keskimtiiirin noussut.

ARTO LAESVUOR]
Eliiketurvakeskuksen
suunnitteluosaston

tutkija
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Katsauksessa ennustetaan
liihinnii yksityisen puolen
elilkemeno ja maksutulo
vuoden aikana sekii eliik-
keiden lukumllrii ja vas-
tuuvelka (rahasto) vuo-
den f990 piilttyessfl.
Muista lakisliiteisistil elii-
kejlrjestelmistl on ennus-
tettu vain ellkemeno.
Ennustetta laadittaessa
eliikekanta on ollut tiedossa
jo maaliskuulta, sen sijaan
maksutulosta ja rahastos-
ta ei ole tietoja vuodelta
1989, joten niitil koskevat
arviot ovat ellkemenoar-
vioita epltarkempia.
Eriiiltii osin maksutulo ja
rahasto on elilkelaitosten
itsensfl arvioima.
Taloudellinen kehitys
(hinnat, palkat, tytillisyys,
tuotanto) on keviiln 1990
arvioiden mukainen.

Ellikelakien muutoksia
Perhe+liikkeitii koskevat lainmuutokset tulivat voimaan
| .7 .1990. Lainmuutosten keskeinen sisiilt6 oli, ettii leskeneliikeoi-
keus laajennetaan koskemaan myds miestiija ette perhe-eliikkeen
miiiiri sovitetaan siten, ettd lesken oma tyrieldke otetaan huomi-
oon. lrskien uudelleenavioitumista helpotetaan ja orvon el6kkei-
tii korotetaan. Myds Kansaneliikelaitoksen maksamiin yleisiin
perhe-eliikkeisiin tulee muutoksia. 1.1.1990 alkaen valtio ryhtyi
keriidmiiiin eliikerahastoa. Ylimiiiiriiisiii rintamalisiii korotettiin
1.8.1990 alkaen.

Tytieliikkeiden lukumllrI
Vuoden 1990 piiiittyessii on TEL-, LEL-, YEL-, MYEL- ja TaEL-
eliikkeitB maksussa arviolta noin 908 000. Perhe-elekkeita naiste
on 167 000 ja niita maksetaan noin l8l 000 leskelle ja lapselle.

'faulukko l. TEL-. l.l,l.-. YEI--. !IYEL- ja TaEl.-eltikkeiden
arvioitu lukunrdlrl -11.12.1990 ja vuotuinen muuttls proseni [r:ina.

Edellisiin sisiiltymiittrimiii rintamaveteraanien varhaiseliikkeiti
on noin 700. Niiiden miiirii viihenee tasaisesti veteraanien
siirtyessii vanhuuseliikkeelle.

Taulukkoon sisiiltyy yli 100 TaEl-laitoksen maksamaa eliikettii
sekii yli 200 osa-aikaeliikettii. Varhennettuna alkaneita vanhuus-
eliikkeitii tulee olemaan n. 13000 ja niiistii yli puolet 60-64-
vuotiaille maksettavia.

Kaikkien eliikkeiden lukumiirirdn kasvuvauhti jiiii kuluvana
yuonna ensimmiiisen kerran alle kolmen prosentin. Eliikkeiden
alkavuudessa ei ole tapahtunut merkittiiviii muutoksia, vaan
voimassaoleva kanta on jo niin suuri, etta luonnollinen paatty-
vyys on jo alkanut hidastaa lukumiiiiriin kasvua.

Eliikkeiden indeksitarkistukset 1.1.1990
TEl-indeksipisteluku vuodelle 1990 on 1481, joten ansio- ja
virkaelrikkeet nousivat 6,7 Vo. Kansaneliikeindeksi on vastaavasti
1045 ja sen nousu on7,07 /6 eli poikkeuksellisesti kansaneliikkeet
ja niiden osat nousivat enemmiin kuin ansioeliikkeet.

Maksettavat tytielilkkeet
Vuonna 1990 tydelekkeind maksetaan arviolta 20,79 mrd.mk.
TastA meariistii on 695 milj.mk rekisterriityjii lisiieliikkeitii.

lukumii5rii muutos 7oi v
VanhuuselIkkeet
Tytikyv.eliikkeet
Ty6tt.eliikkeet
Perhe*liikkeet

3,6
4,1

10,5
3,6

Yhteensil 908 000 2,8

20

470000
217 W
54000

167 000



REI]O LAATUNEN,.FK
Eliiketurvakeskuksen
suunnifieluosaston

tutkija

Taulukko 2. Arvioitu elikemeno Yuonna 1990 eliikelajeittain ja Taulukko 4. Arvioitu vakuutusmaksutulo eldkelaitoksittain
laitoksittain, milj.mk. vuonna 1990, milj.mk.

TEL LEL YEL MYEL YHT
Perusel[kkeet

vanhuuseliikkeet
tyrikyv.eliikkeet
tyt tt.eHkkeet
perhediikkeet
osa-aikaeliikkeet

Yhteensii

6 350
4 555
I 535
l 630

5
14075 2330

815
940
215
360

l 800

r 005
480

40
275

I 885

I 215
400

55
215

9 385
6375
I 845
2485

5
20 09s

Lisiieliikkeet 685 695
Yhteensd 147ffi 2330 I 810 l 885 20790

Perusturva
TEL
LEL
YEL
MYEL
ThEL

Lisiiturva

2l 800
2540
l 830

465
75

350
Yhteensd 27 060

Taul}kossa on kiiytetty muodollista 5 miljoonan tarkkuutta eikii
lukuja ole pakkotiismeytetty.

Taulukon 2 lukuihin sisiiltyviit varhennetut vanhuuseliikkeet sekii
yksil0lliset varhaiseliikkeet. Myds TaEL- eliikkeet ovat mukana
ja niiden miidrii on noin 1,6 milj.mk.

Listiksi maksetaan rintamaveteraanien varhaiseliikkeitii 75
milj.mk.

Eliikemeno kasvaa nimellisesti ll,8 7o edellisestti vuodesta, mikii
merkitsee 5,2 prosentin reaalikasvua olettaen, ettii kuluttajahin-
nat nousevat 6,25 prosenttia.

1986 1987 1988 1989 1990
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL

12,2
12,2
1l,l
5,1

12,0

13,0
13,0
I1,7
5,5

12,g

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

13,4

14,9
15,9
l3,l
6,3

13,5

16,g
l8,l
15,2
7,2

14,8

Vakuutusmaksutulo kasvaisi arvion mukaan yli viidenneksellii
(22,7 7o) edellisvuodesta. Maksun taso pelkiistiiiin nousi yli 13 %oja .ansiotaso noussee noin 8 prosenttia; niimii tekijiit ynaessi
setttAvat maksutulon kasvun.
Tycielikelaitosten rahasto eli vastuuvelk a 31.12.1990 on arviolta
172,7 mrd.mk. Lukuun sisiiltyy lisiiturvan mukainen rahasto.
TEl-laitosten osuus miiiirtistii on 100 mrd.mk. Rahasto korkou-
tuu vuosittain laskuperuste- ja takaisinlainauskoron verran, mikii
tdnd vuonna on 9,5 prosenttia.

Kaikkien lakisiiiiteisten eliikkeiden mIIri
noin 55 miljardia
Vuonna 1990 lakisiiiiteisinii eliikkeind maksetaan arviolta 55,3
mrd.mk.

Taulukko 5. Vuonna 1990 maksettavat lakisldteiset ellkkeet,
mrd.mk.

Vakuutusmaksun taso, maksutulo ja vastuuyelka
Vakuutusmaksun taso vuodelle 1990 nousi enemmdn kuin koro-
tusta oli alun perin haettukaanja yhdessli kohoavan ansiotason
mydtii maksutulo noussee yli viidenneksellii.

Taulukko -1. Keskimdilriinen vakuutusmaksuprosentti eldkelaeit-
tain vuosina 1986-1990

Koko lakisiititeisen ekikemenon osuus markkinahintaisesta brut-
tokansantuotteesta on 10,3 Vo yuonna 1990 eli vuoteen 1989
verrattuna osuus niiyttiiisi lieviisti kasvavan.
Nimellisesti koko eliikemeno kasvaa 9,9 70, mikd merkitsee
3,5 /o:n reaalikasvua (kuluttajahinnoilla mitaten) eli markkoina
noin 1,7 mrd.mk.

V-uonnal990 TEL-, LEL- ja TaEl-maksu alle 24-vuotiailta on Kansantalouden palkkasummasta kokonaiseliikemeno on
13,3 70. Tiiysi eli alentamaton YEL- ja MYEL-maksu on 16,9 cfo 23,5 /6. Palkkasummaan verrattuna eliikemenon osuus hiemantydtulosta. laskee.

2t

2l,l
14,l

3,4

16,7

5 ,3

l0

Yksityisen sektorin tyoeliikkeet
(merimieseliikkeet mukaanlukien)
Julkisen sektorin tyoelekkeet
Sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturma-
vakuutuslain mukaiset eliikkeet sekfl rintama-
veteraanien varhaiseldkkeet, sukupolvenvaihdos-
eliikkeet ja luopumiseliikkeet
Kansaneliikkeet
Yhteensii
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Ehketurvakeskuksen
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Vastikkeena tyiinteostaan
tytintekijii ansaitsee palk-
kaa ja sen perusteella tyti-
eliikettii. Kuitenkaan
kaikki tytisuhteen perus-

taja vaatii pidiitettiiviiksi
Yeron ennakon. Elflketur-
vakeskus on antanut yleis-
kirjeessliln A 8/90 ohjeet
elflkepalkkaan luettavista
ansioista. Nlistii kiiyte-
tiiiin seuraavassa mytis ni-
mitystil TEl-palkka.

r t5'
teella maksettavat kor- ;
vaukset eivlt kartuta elil-
kettii. Eliikepalkkaan ei ''' .

mytiskilIn lueta kaikkia r l*t- j"*-.,,niitl ansioita, joista verot- - ,

t""-

Tytieliikelakien
palkkakiisite
Eliikkeen perusteena oleva
palkka miidriitiiiin tyciansioista.
Tyciansion miiiiriin laskemises-
ta tyrintekijiiin eliikelaissa
(TEL) todetaan ainoastaan, et-
tii se tapahtuu "samojen perus-
teiden mukaan kuin veron en-
nakkoa pidiitettiiessii, kuiten-
kin niin, ettei tydsuhteen p65t-
tyessd maksettavaa vuosiloman
korvausta oteta huomioon".
Tiimii TEL:n 7 $:n 4 momentis-
sa oleva sddnn<is on ymmdr-
rett6vii yleisluontoiseksi viit-
taukseksi ennakkoperintdlain
4 $:ssii tarkoitettuun palkkaan
eli palkkaan. joka suoritetaan
toiselle korvausta vastaan teh-
dystii tehtiiviistii henkilcille, jo-
ka ei tdssii toiminnassaan ole
itseniiinen yrittaja.
On kuitenkin huomattava, ettii
verotuksen palkkakiisite on laa-

jempi kuin tydelakelaeissa tar-
koitettu palkka. Vero-oikeudes-
sa suorituksen katsominen pal-
kaksi ei edellytii ty6sopimuksen
eikii tytinantajan johdon ja val-
vonnan olemassaoloa. Tytielii-
kelait sen sijaan ovat osa tydoi-
keudellista lainsiiiidiintOii ja si-
ten myds niiden palkkaktisite
miiiiriiytyy tytioikeudelliselta
pohj alta. Liihtdkohtana onkin,
ettii palkan tulee ekikettii kar-
tuttaakseen olla maksettu vas-
tikkeena ty6sopimuksen perus-
teella suoritetusta tai ty6suhtee-
seen liiheisesti liittyviista tydstii.

Toisaalta ansiot voivat tulla
luettavaksi TEl-palkkaan siitii
huolimatta, etta niiste ei ole
toimitettu ennakonpidiitystri.
Erdissii tapauksissa johtuu ve-
rolainsdiidiinnOstii, etti palkas-
ta ei tule pidatettavaksi veron
ennakkoa. Esimerkkinii tiistii
on tydntekijiin ulkomaantydstii
saama verovapaa palkkatulo tai

palkka, josta veron ennakon
sijasta pidiitetiiiin liihdevero.
Jos palkka suoritetaan pelkiis-
tiiiin luontoisetuina, ei enna-
konpidiitys ole mahdollista
kiiytiinntin syistii. Tiistii huoli-
matta niiitii etuja pidetiiiin
TEL-palkkana verotusarvol-
taan. Jos tydnantaja laiminly<i
ennakonpidiitysvelvollisuuten-
sa, ei se luonnollisestikaan ole
esteena pakan katsomiselle
TEl-palkaksi. Tosin esimer-
kiksi yhteisesti sopimuksesta
"pimeiisti" maksettua palkkaa
voi ty<intekijiin olla j ilkikiiteen
vaikea osoittaa verotietojen
puuttuessa.

Kaikissa tydeliikelaeissa palk-
kakiisite on liihtrikohtaisesti sa-
ma kuin TEL:ssa. Joitakin
poikkeuksia tdstii on, kuten
tydsuhteen piiiittyessii makset-
tava vuosilomakorvaus, jota
koskevaa poikkeussdiinncistii ei
ole lyhytaikaisissa tyOsuhteissa
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olevien tyrintekijiiin eltikelaissa
(LEL) eika eriiiden ty0suhtees-
sa olevien taiteilijoiden ja toi-
mittajien eliikelaissa (TaEL).
LEL- ja ThEL- eliikettI vuosilo-
makorvaus kartuttaa siten siitii
riippumatta, onko se maksettu
ty6suhteen jatkuessa vai sen
paiittyessa.

TEl-palkka on yastiketta
tytisopimuksen perus-
teella suoritetusta tytistii
TEl-palkkaa on siis kaikkinai-
nen palkka, jota tyrinantaja
maksaa tydntekijiilleen ty6ste,
jota tiimii tydsopimuksen pe-
rusteella tekee. Ongelmia ei
yleensii tuota normaalien ty6-
lai ty<iehtosopimuksen mukiis-
ten peruspalkkojen ja niihin
maksettavien erilaisten lisienja korotusten miidritteleminen
TEl-palkaksi. Palkka voi miiti-
ray1'yii, tunti- tai kuukausipalk-
kana, urakkapalkkana tycisuo-
rituksen miiiirdn tai arvon mu-
kaan tai vaikkapa provisiona
joko yksiniiiin tai pohjapalk-
kaan yhdistettynii. Myds luon-
toisedut, kuten asuntoetu ja
ruokaetu, ovat TEl-palkkaa,
suoritetaanpa niita sitten raha-
palkan fisaksi tai yksinomaise-
na vastikkeena ty6ste.
TyOntekijitn eliikettii kartuttaa
myds hiinen luosi- tai sairaus-
Ioma-ajaltaan saamansa palk-
ka. Jos sairausajan palkka on
tyriehtosopimuksessa sovittu
maksettavaksi sairauspiiiviira-
han muodossa tydpaikkakas-
san kautta, on myds tdydennys-
piiivtirah a TE L-palkkaa. Koska
tyrisuhteen katsotaan eliikeoi-
keudellisessa mielessri piiitty-
viin silloin, kun tydntekijii tu-
lee ty<ikyvyttcimiiksi, ei te[6in
mydnnettiiviissii eliikkeessd
kuitenkaan oteta huomioon
ty<ikyv1,tt<imyyden alkamisen
jiilkeen kenties vieki maksettuja
sairausajan palkkoja.
Tydsopimusta irtisanottaessa
noudatettava irtisanomisaika
on normaalisti tydsuhteen jat-
kumisaikaan luettavaa ja siltii
maksettu palkka siten mycis
TEL-palkkaa. TEL-tydsuhde
p5iittyy irtisanomisajan kulut-
tua umpeen ja ansiot otetaan
huomioon irtisanomisajan lop-
puun asti riippumatta siita, oir-
ko tydntekijl tuona aikana
tycillistetty vai ei.

Erilaiset tycinantajan suoritta-
mat lahjarahat voidaan nekin
katsoa tosiasiallisesti vastik-
keeksi tehdystii tycistii. Siten
eliikepalkkaan luetaan mm.
jouluraha ja 13. kuukauden
palkka, samoin kuin miiiiriitty-
jen palvelusvuosien perusteella
maksettu lahjaraha.

Silloin, kun verottaja pitiiii ve-
ronalaisena palkkatulona lah-
jaa, joka ty<intekij tille annetaan
hiinen tai yrityksen merkkipiii-
viin johdosta rahana tai lahja-
korttina, on myris sen katsomi-
nen eliikepalkaksi kiiytiinndn
syistii tarkoituksenmukaista.

Eliikepalkkaa laskettaessa ote-
taan huomioon sellainenkin
palkka, joka on jiiiinyt saamat-
ta tycinantajan maksukyvyttci-
myyden vuoksi, jos palkasta on
saatu luotettava ndyttd esim.
konkurssituomiossa. Tycinan-
tajan tullessa maksukyvyttd-
miiksi maksetaan tydntekijale
palkkaturvalain mukaan val-
tion varoista palkkasaatavat,
jotka ovat erii.iintyneet aikaisin-
taan kolme kuukautta ennen
palkkaturvahakemuksen j iittii-
mistii. Palkkaturyana maksettu
miiiird katsotaan myds TEL-
palkaksi.

Tydntekijiille saatetaan suorit-
taa varsinaisen palkan ohella
erilaisia korvauksia ja etuuksia,joita ei lueta eliikepalkkaan,
vaikkakin niiden maksaminen
edellptea tydsuhteen olemassa-
oloa.

Jos korvaus on vahingonkor-
vauksen luonteista eikii vasti-
ketta tehdystii ty<istti, ei se ole
TEl-palkkaa. Tiillaisia kor-
vauksia ovat mm. tydsopimus-
lain tai tydsopimuksen irtisa-
nomismenettelystii annetun
lain nojalla maksetut korvauk-
set tapauksissa, joissa tydsuh-
teen paettamisessl ei ole toimit-
tu lainmukaisesti.

Jos tycintekijii joutuu ty6suh-
teen paAtyttyii odottamaan ty6-
suhteesta johtunutta saata-
vaansa, on hiinelle lain mukaan
odotusajalta maksettu palkka
puolestaan katsottava koroksi,
eikii varsinaiseksi palkaksi. La-
kisri2iteinen korvaus, jonka
tyrintekijii saa luovuttaessaan
tekijiinoikeutensa, ei ole palk-
kaa. Samankaltaisesta suori-
tuksesta on kyse mycis makset-

taessa niiyttelijiille tai muusi-
kolle uusintapalkkioita. Rojalti,
joka teoksen tekijiille tai paten-
tin haltijalle maksetaan kor-
vauksena siita, ette hiinen tuot-
teensa saatetaan julkisuuteen
tai kiiytettiiviiksi, on kaftiikor-
vausta. Mytiskiiiin tycisuhde-
keksinndistii maksetut kor-
vaukset eiviit ole vastasuoritus-
ta tycisopimuksen perusteella
tehdystii tydstS.

Erityiste hiimminkiii TEL-pal-
kan miilirittelyssii ovat aiheut-
taneet tilanteet, joissa tyrinteki-jii on saanut tydsuhteensa pe-
rusteella tiettyjii etuuksia, jotka
verottaja on katsonut ennakon-
pidiityksenalaiseksi palkkatu-
Ioksi, mutta joita ei siitii huoli-
matta ole pidetty TEl-palkka-
na. Esimerkki tiistii ovat erilai-
set henkildkuntaedut.
Henkil<ikuntaedut ovat etuuk-
sia,joita tydnantaja antaa tydn-
tekijdilleen muussa muodossa
kuin rahana, jotka on yleensii
tarkoitettu jatkuviksi ja joiden
raha-arvoa ei ole vahvistettu
verohallituksen r,uosittain ant a-
massa luontoisetupiiiitriksessii.
Kyse ei siis ole rahapalkan ta-
voin tyrisuorituksen vastikkee-
na kiiytettiivistii luontoiseduis-
ta, vaan koko henkil<ikunnalle
tarkoitetusta kollektiivisesta
etuudesta. Henkil<ikuntaetuu-
tena voivat olla esimerkiksi
tyrinantajan tuotteista saatavat
henkildkunta-alennukset tai
henkil6kuntalainat.
Henkildkuntaetuja on jo aiem-
min verotuskiiytiinncissii osit-
tain pidetty veronalaisina palk-
katuloina. Uudessa tulo- ja va-
rallisuusverolaissa (1240/88)
henkilOkuntaetujen veronalai-
suutta laajennettiin. Veronalai-
sia ovat nyt mm. korvaukset,
joita tycinantaja maksaa suo-
raan tydntekijiille tiimiin sai-
rauskuluista.
Henkildkuntaetuuden lukemis-
ta eliikepalkkaan ei kuitenkaan
voida ratkaista yksinomaan sen
veronalaisuuden perusteella.
Verottajan kannalta on riittii-
viiii, ettii etuus on saatu tycisuh-
teen perusteella, sen ei tarvitse
liittyii suoranaisesti ty6nte-
koon. Tiitii kuitenkin edellyttiiii
eliikepalkaksi katsominen. Kun
henkilOkuntaedut saadaan
muuten kuin ty6- tai tydehtoso-
pimuksessa sovittuna vastik-
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keena suoritettavasta tyristii, ei
niita oteta huomioon eldke-
palkkaa miilirdtt1essii.
Mainittakoon, etta nykyisin
yleistynyt siiiistcihenkivakuu-
tus, jonka ottamisesta ty<inteki-
jiille tyrinantaja on tiimiin kans-
sa sopinut, poikkeaa luonteel-
taan edelld kiisitellyistii henki-
lcikuntaeduista. Tdllainen va-
kuutus on useinkin joko valin-
nainen tai kiinteii osa yksittai-
sen ty6ntekijiin kokonaispalk-
kaa. Se on ttilldin nimenomaan
sovittu tydnteon vastike, mistii
syystii se osa tydnantajan suo-
rittamista vakuutusmaksuista,
joka luetaan tycintekijiin veron-
alaiseksi tuloksi, luetaan myris
hiinen eliikepalkkaansa.

TEl-palkkaa ovat mytis
tytisuhteeseen l[heisesti
liittyviistii toiminnasta
maksetut korvaukset
Ty<intekij ii saattaa kdytdnntissii
tehdii tydsuhteensa puitteissa
muutakin kuin nimenomaan
tydsopimuksessa sovittua ty6-
tii. Tiillaisesta tydsta saatu vas-
tike sisiillytetiiiin eltikepalk-
kaan.

Erilaiset aloite- j a kirj oituspalk-
kiot, jotka liittyvat ty6sopi-
muksessa sovittuun ty0hcin, sa-
moin kuin palkkiot, jotka tydn-
tekijii on saanut tydnantajan
toimittamaan alan julkaisuun
tai henkil<ikuntalehteen kirjoit-
tamistaan artikkeleista, ovat si-
ten TEl-palkkaa.
Toimiminen tydpaikan luotta-
musmiehenii tai tydsuojeluval-
tuutettuna liittyy siinii miiiirin
liiheisesti tycisuhteeseen, ettii
my6s siitii maksettu korvaus
otetaan huomioon kyseisen
tydsuhteen eliikepalkassa. Sen
sijaan ansionmenetyskorvauk-
set ja palkkiot, joita luotta-
musmies tai tycisuojeluvaltuu-
tettu saa muualta kuin tydnan-
tajalta, kuten esimerkiksi omal-
ta ammattiliitoltaan, eiviit ole
hiinen ty6suhteeseensa liittyviii
anslorta.
Jos tydntekijii osallistuu ty<ipai-
kallaan tytisuojelutoimintaan
taikka yhteistoiminnasta yri-
tyksissii annetun lain (YTJaki)
mukaiseen toimintaan ja tytin-
antaja maksaa tiisti kokous-
palkkioita tai muita korvauk-
sia, myds ne kuuluvat TEL-
palkkaan.
Tydsuhteen TEl-palkkaan li-
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sataan myds sellaiset palkkiot,
joita ty6ntekijiille maksetaan
hiinen osallistuessaan henkil6s-
tcin edustajana yrityksen tai yh-
teisdn hallintoelinten toimin-
taan.

Eliikepalkka
ulkomaantytistii
Kun suomalainen tydntekijii
ty<iskentelee suomalaisen tyrin-
antajan palveluksessa ulko-
mailla, sovelletaan hdnen ty6-
h6nsri Suomen tycieliikelake-ja. kuten teallaki; tehtaveiin
tydhcin, jollei valtioiden viili-
sestii sosiaaliturvasopimuksesta
muuta johdu. Palkka, jonka
hiin vastikkeena tycistiiin saa,
kartuttaa hanen tydelakettiiiin
normaaliin tapaan. Se, etta
hiintii ei tiistii palkkatulosta
veroteta Suomessa, jos ulko-
maantyd jatkuu vlihintitiin puo-
li vuotta, ei estd sen katsomista
TEL-palkaksi.
Palkaksi sovitut luontoisedut
ovat nekin TEL-palkkaa, jos-
kin Suomessa veron ennakon-
pidiitystii varten vahvistetut pe-
rusteet eivdt sellaisinaan vAltta-
miittii sovellu niiden raha-ar-
von miiririttelyyn.
Jos tydntekijale maksetaan
lisiipalkkaa korvaamaan mm.
kotimaan elinkustannuksia
korkeampia paikallisia elinkus-
tannuksia, luetaan my<is tiillai-
nen kiinteiisummainen ulko-
maanlisii eliikepalkkaan.

Tycinantaja ja tydntekije eivat
voi piiteviisti sopia siitA, ette
TEL-palkkana kiiytettiiisiin j o-
tain muuta madrda kuin tv<istii
maksettua todellista palkliaa.

Tyrinantaja korvaa ulkomaille
ty<ihcin lehettame[een tycinte-
kijiille usein sellaisia erityisia
kuluja, joita ei syntyisi, jos tiimii
tyciskentelisi Suomessa. Muut-
to ulkomaille aiheuttaa kustan-
nuksia, samoin lasten koulun-
kiiynnin jiirjestiiminen asema-
maassa, kotimaahan tehtevZit
lomamatkat jne. Tycinantajan
maksamat korvaukset katso-
taan kulukorvauksiksi, joita ei
oteta eliikepalkassa huomioon,
kun ne vastaavat niiitii ulko-
mailla tydskentelystii aiheutu-
neita lisakustannuksia.

Kustannusten korvaukset
Kun tycinantaja korvaa ty6nte-
kij iille ty<in suorittamisesta j oh-

tuneita kustannuksia, kuten
tydvaatteista, -viilineistii tai
-matkoista aiheutuneita, kysy-
myksessd ei ole vastike ty6sta.
Kustannusten korvauksia ei pi
deti myriskiiiin ennakkoperin-
niissii palkkana, jolleiviit neylitii kustannusten arvioitua
miiiiriiii. Verohallituksen piiii-
tciksissli on tarkemmat ohjeet
siita, kuinka kustannusten
miiiird arvioidaan. Tiimiin ylit-
tiiviii korvauksia pidetiiiin ylit-
teen osalta palkkana, josta on
suoritettava ennakonpidiitys,
jollei ylitteenkin osoiteta men-
neen kuluihin. TEl-palkkaa
miiiirdttriessii noudatetaan niii-
tii samoja periaatteita.

Verotusratkaisuilla, jotka en-
nakkoperinniin yhteydessii teh-
diiiin, ei ole lopulliseen verotuk-
seen niihden sitovaa vaikutusta.
Lopullisessa verotuksessa saa-
tetaan esimerkiksi tytintekijalle
kustannusten korvauksina il-
man ennakonpidiitystii suori-
tettuja eriii pitaii hlinen veron-
alaisina tuloinaan, jollei niiyt-
triii kustannuksista ole. Tiistii
huolimatta piiiisiiiint6 on TEL:n
7 $:n 4 momentin mukaisesti,
ettii eliikepalkkaan luetaan vain
se ansio, josta ennakko on pidii-
tetty. Toki voi olla tilanteita,
joissa kustannusten korvaukset
ovat olleet keinotekoisen suu-
ret. Kun verottaja katsoo tiillai-
set selviisti ylisuuret korvaukset
lopullisessa verotuksessa tycin-
tekijiille maksetuksi palkaksi,
voi niiden lukeminen TEL-
palkkaan olla erdissd tapauksis-
sa perusteltua. Tycinantajahan
olisi itse asiassa ollut tiilldin
velvollinen pidettamAan veron
ennakon, minkii hiin on kuiten-
kin laiminlydnyt.

Kotimaan piivlrahat
Periaate piiiviirahojen osalta on
sama kuin muissakin kustan-
nusten korvauksissa. Verohalli-
tus vahvistaa verovapaiden ko-
timaan piiiviirahoj en enimmiiis-
miiiiriit. Pyrkimys on, ettd nd-
mti ja ty<iehtosopimuksissa so-
vitut paiverahat olisivat vast-
edes samansuuruisia, jolloin ei
veronalaista palkkatuloa eikii
siten myciskiiiin TEl-palkaksi
katsottavia ansioita kiiytiinnds-
sii yleensii syntyisi.

Verosta vapaa kotimaan koko-
piiivdraha on 1.3.1990 lukien
145 markkaa. Vuodelle 1989 oli
timii miiiirii vahvistettu 100

markaksi. Kun tyciehtosopi-
muksissa oli tuollbin soviitu
167 markan pdiviirahasta, oli
siitii 67 markkaa palkkatuloksi
ja siten mycis TEl-palkaksi kat-
sottavaa.

Ennen uuden tulo- ja varalli-
suusverolain voimaantuloa
(1.1.1989) oli piiiviirahojen ve-
rovapaat miiiiriit sidottu valtion
virkamiehille suoritettavien
p iiiviirahoj en miiiiriin.

Maailma muuttuu,
niin mytis ....
Yhteiskunnan kehittyessii ja
tycieliimiin muuttuessa eliiviit
jatkuvasti my6s lakien ja tydeh-
tosopimusten siiiinndkset. Tii-
mii puolestaan heijastuu eliike-
palkan miiiirittelyyn. Kun tyrin-
tekijii saa erilaisia tycisuhtee-
seensa liittyvia etuuksia, on ai-
na myds erikseen ratkaistava,
ovatko ne sellaista tyristii mak-
settua vastiketta, josta tyOnan-
tajan tulee suorittaa eliikeva-
kuutusmaksu. Vaikka TEL-
palkka kiiytiinnrissii yleensii on
sama kuin se palkka, jostatycin-
antajan on tullut pidiittiiii veron
ennakko, tiimii siiiint6
ei ole poikkeukseton, kuten
edellii on useammankin kerran
todettu.

Vain harvoin uusia sdrinndksiii
laadittaessa tai tyriehtosopi-
muksia solmittaessa otetaan ni-
menomaan kantaa siihen, onko
jokin tydntekijiille tuleva uusi
etuus tai korvaus mycis katsot-
tava eliikkeeseen oikeuttavaksi
tyOansioksi. Poikkeuksellisesti
on kuluvan vuoden alussa voi-
maan tullutta henkildstdrahas-
tolakia (8 l4l 89) koskevan halli-
tuksen esityksen perusteluissa
todettu, etta rahaston j5senil-
leen suorittamista eristii ei tulisi
peri?i TEl-maksuja, eikii niiitii
erie lukea ansiotuloksi ty6elak-
keita maarattdessii.

Kiiytiinnrin ongelmana on ol-
lut, etrii tydntekijii ei ole voinut
saada sitovaa ratkaisua siitd,
oikeuttaako jokin tietty ansio
elSkkeeseen vai ei ennen kuin
eliikepiiiitciksen yhteydessii.
Tiedot vuosien takaisista tyri-
ansioista eiviit silloin useinkaan
ole endii tallella.

Nyt onkin valmisteilla lainmuu-
tos, joka tekisi mahdolliseksi
saada j o aiemmin valituskelpoi-
nen piiiitcis eliikkeen pohjana
olevista tydsuhdetiedoista.
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Perhe-elflkeuudistuksen vaikutukset
elilkesililtitiiden ja elilkekassojen liseieleiketurvaan

E rlixEsAflnti r oEil sfifiilrti MUUToKSET
Asiaa koskevat ohjeet ja mallisliiinndt

Sosiaali- ja terveysminis-
teriti on liihettiinyt A- ja
A+B -s[fltitiille 9.4.1990
piiiviityn ohjeen 20l3l3l
90. ftimii sisiiltfl[ ne peri-
aatteet, joita on noudatet-
tava ellkesiiiititin sliintti-
jen lisiiperhe-ellkettil kos-
kevia kohtia muutettaes-
sa. Elikesflfltitiiden sfliin-
tiijen muuttaminen ei ole
vapaaehtoista, vaan kaik-
kien perhe-elflkettii mytin-
tlvien lislelilkesiiiititiiden
on muutettava siiiinttijiiiin
perhe-elflkettI koskevilta
osin. Tlmii koskee mytis
ns. suljettuja lisiieliikesflii-
titiitii.

Eliikesiiiiti<iyhdistys on laatinut
yhteistyOssii sosiaali- ja terveys-
ministericin, Eliiketurvakes-
kuksen sekii palvelutoimistojen
edustajien kanssa tarvittavat
mallisiiiinnot ja liihettiinyt mai-
nitun ohjeen pohjalta laaditut
nelji yleiskirjettii nrot l804al
1990-1804d/ 1990. Erityyppi-
siii siiiitiditii varten on laadittu
erillinen yleiskirje. Kunkin
yleiskirjeen liitteenii on kysy-
myksessii olevaa seetidta kos-
kevat mallisiiiinn<it.
Erillinen yleiskirje ja siihen liit-
tyvat mallisaiinndt on laadittu
pelkiistiiiin yhden tyrinantajan
vapaaehtoista lisiieliiketurvaa
hoitavien sekii pelkiistiiiin va-
paaehtoista lisiieliiketurvaa hoi-
tavien yhteiseliikesiiiititiiden
siiiint<ijen muuttamiseksi sekd
A+ B -eliikesiiiitididen A-osas-
ton ja A+B -yhteiseliikesaeti6i-
den A-osaston siiiintcijen muut-
tamiseksi.

Lislperhe-elikkeen
mHIril
Perhe-eliikkeen lisiiturvan las-
kemista koskevat mdiiriiykset
olisi muutettava vastaamaan la-
kisiiiiteisen eliiketurvan periaat-
teita erilaisissa edunsaajia kos-
kevissa tilanteissa.

Poikkeukset verrattuna
peruseleketurvaan
Annetuissa ohjeissa ei ole kat-
sottu tarkoituksenmukaiseksi,
ettii perhe-eliikettii lisiieliikkee-
nii maksettaisiin entiselle puoli-
solle tai lakkautettua leskenelli-
kette ryhdlttiiisiin maksamaan
uudestaan. Samalla perusteella
on katsottu, ettii peruseliikkee-
seen eriiissii tilanteissa tulevaa
taysorvon lisiiii koskevia miid-
riiyksiii ei sisiillytetii lisiieliike-
turvaan.

Muutosten voimaantulo
Mikali perhe-eliiketapahtuma
on sattunut l.'7.1990 tai sen
jiilkeen eikii siiiintdmuutosta
ole vielii vahvistettu, eliikeasia
on ratkaistava viiliaikaisesti.
Lopullinen paetds annetaan
vasta sdiintcijen vahvistamisen
jiilkeen.

Siiiint6jii koskevat muutokset
voidaan vahvistaa tulemaan
voimaan takautuvasti 1.7 .1990
lukien, mikali tate koskeva ha-
kemus toimitetaan sosiaali- ja
terveysministericille viimeistiiiin
3 l. 12. 1990 mennessd. Takautu-
vaa vahvistamista on erikseen
hakemuksessa pyydettiivii. Jos
perhe-eliikejiirjestelma piiiite-
iiiiin sulkea, timiin on tapah-
duttava viimeistiiiin l. l. l99l lu-
kien.

Samassa yhteydessei tehtiiviii
muita kuin edellii tarkoitettuja
lisiiperhe+liikettii koskevia
muutoksia ei voida vahvistaa
tulemaan voimaan takautuvas-
ti, vaan aikaisintaan hakemuk-
sen saapumispiiiviistii lukien.

Uudistuksessa Muussa tapauksessa eliikesiiii-
n o uaat ettavat periaatt eet ll:^: 1'j ['^t 

tfl: 
"1':"P^']*:**-perhe-erdkeuud ist us o n 3j.3yt. flilffi 3;r*jl :?i L'X,::?:

tanut tarpeen muuttaa \ai\t<ign i"r"-iii.r, -iitlii,at firzip".tio
lisiiperhe-elji_kettii my6.ntdvi.t, .ia["la.iiii.f W eniiii koske sul-
eliikesiiiitioiden siiiintdjii. Sosi ["*i!"; l;il;" ui[u"iitu tvti-
aali-jaterveysministerici on oh- ;;ili;i;.' $ikemista koskevajeessaan lahtenyt .siita, $e ;Ai6;;riri t.frtaua iit.n,.ttii r"
siiiinnrit muuteuaisiin rgu:lll- il;-;;ilil ,oiiuiri_ ja
vin osin vastaamaan- tydntekr- iervevsminiiierititte tehtiiviii
j iiin eliikelain perhe-eliikej ii,:.* iaaniti--uutoihakemusta seu-
telmiinuudistustajasiiniitoteu- iuurun- fuuluua., alusta al-
tettuja periaatteita. kaen.

Ellkesovitus Uudet tytinantajat
Lakisiiiiteiseen perhe-e1dk)5ee- y6l.ireliikesiiiitidn piiriin voi
seen suoritetaan eriiissd..tilan- 61u l.7.lgg1 tai s6n jiilkeen
teissa eliikesovitus. Tiimii sfat- uuriu ty6nantajia. Niiid-en pal-
taa pienentiiii maksettavaksi t.y.: veluksetsa olevien tyt ntekii0i-
levan .perhe-eliikkeen .miiiiriiii den osalta lisaperhe-6lakejades-
tai vaikuttaa niin, ettei perhe- 1.1u' on oltava tasa-arv"oinen.
elikettii tule lainkaan makset- Uitati siiiiti6n lisiiperhe-ellke-
tavaksi. Tiitii eliikkeen pienen- iiiriestelmii on suljtttu, uuden
tymistii ei _saa korvata lisiieliike- iydnantajan tytint6kijat jaavat
turvalla. Lakisiiiiteinen perhe- tiimiin rikopr'o6ll. riippu-ut-
el6ke on otettava huomioon ta ty6suhteen alkamisijankoh-
eldkesovittamattomana_, jolloin 6*[u.
lisiiel6keturvan taso siiilyy enti-
selliiiin. Kokonaiseliiketurva
saattaa viihentyd ainoastaan sil- $uligttrr
tii osin, kuin eliikesovitus mah- vhtbiseliikesliititidollisesti pienentiid peruseld- iriaf."rr',iO,idistyksen ma,i_Ketta' sdiint<ijii k6skevissa yleiskir-

jeessi on otettu kantaa tilantee-

Elrkejrrjesteryn ;"J,hi3,Tf"ffl:'f;:1tlr,lt::tasa-arvoisuus tun yhteiseliikesiiiititin puitteis-
Lakisiiiiteisen eliiketurvan mu- sa toisen tycinantajan palveluk-
kainen perhe-eliikeoikeus ei seen. Kysymys on siis tilanteis-
eniiii riipu henkil<in sukupuo- ta,joissalisiiperhe-eliikettiikos-
Iesta, vaan myds miesleskellii kevaa jnrjestelyii ei ole haluttu
on oikeus peihe-eliikkeeseen. saattaa tasa-arvoiseksi. Tiill<iin
Tiimiin vuokii lEhttikohtana tu- A-osaston mukainen lisiiperhe-
lisi olla sukupuolten tasa-arvoi- eliiketurva voidaan pitaa muut-
suus. Olisi pydttava siihen, etta tumattomana niin kauan kuin
eliikesiiiiti<in s66nndt muutet- henkilti on yhdenjaksoisesti
taisiin toimintapiiriin kuulu- yhteiseliikesiiiiti<in A-osastoon
vien tycintekijdid-en ja edunsaa- kuuluvien tydnantajien palvg-
jien osalta tisa-arvirisiksi. Mi- luksessa. Tiimii edellyttiiii ni-
ta[ tanan ei katsota voitavan menomaista maarAyste elake-
menn6, olisi siiiinnrit kuitenkin siiiititin s66nndissii. Tiitii kirjoi-
muuteitava siten, ette 1.7.1990 tettaessa sosiaali- ja terveysmi-
tai senjiilkeen alkavien tytisuh- nisterici ei kuitenkaan ole oh-
teiden 

- osalta noudateitaisiin ieellaan vahvistanut esitettyii
tasa-arvoperiaatetta. menettelyii.
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II

PE RH E. ELAKE U U D I STU KS-E JI
UAI.IUTUKSET REKISTER0ITYI H I ]t
TISAETUIHIlI

EI,AKEKASSOJIi,N
sAANr'0NIrrrrrtlKSET
Sosiaali- j a terveysministerici on
lahettanyt 18.4.1990 piiiviityn
ohjeen diaarionumero 231 3l4l
90 eliikekassoille. Ohje on asial-
lisesti samansisiiltdinen kuin
edelld on eliikesiiiiti6iden osalta
esitetty.

P[.IttiSTt ITVAN
I,.\A.IENNI:S
Pelk kiiii perust urvaa hoitavassa
TEL-eliikesiidticissii saattaa olla
perhe-eliikkeen ehtojen laajen-
nus. Tiiltii osin Eliiketurvakes-
kus on laatimassa mallisiiiin-
ncit, joiden mukaan seuraavat
laajennukset ovat mahdollisia.
Perhe-eliikkeessd ei noudateta
TEL: n perhe-eldkettei koskevis-
sa uusissa lainkohdissa ja niii-
hin liittyviissii voimaantulo-
sdiinndksessii mainittua lesken
ikaA edunjiittiijiin kuollessa
koskevaa ikiirajoitusta eikii
avioliiton kestoa koskevaa ai-
karajoitusta. Edellii tarkoitettu
ikiiraja on ennen 1.7.1950 syn-
tyneellii naisleskellii 40 vuotta ja
muilla leskilld 50 vuotta. Avio-
liiton kestoa koskeva aikarajoi-
tus on ennen 1.7.1950 synty-
neellii naisleskelld, joka
1.7 .1990 on avioliitossa edun-
jettejen kanssa, kolme vuottaja
muilla leskillii viisi vuotta.
Edelliimainittua avioliiton kes-
toa koskevaa aikarajoitusta tu-
lee kuitenkin noudattaa, jos
edunjiittiijii avioliiton solmimi
sesta liihtien kuolemaansa
saakka on ollut teyteen tyciky-
vyttdmyyselAkkeeseen oikeut-
taYassa miiiirin tyrikyvytdn.
Niin ikiiZin TEL:ssii siiiidetyn
lapseneliikkeen 18 vuoden piiii-
teiiin sijasta voidaan keyfiiiA2l
tai 24 vuoden ikiiii.

OLLI LAPPALA]NEN,
VT

Ylitarkastaja,
Eliiketurvakeskuksen

e lii k e lai t o s t ar k as tus

Yiihimmiiisetujen
saamisen ehtoja
koskevat parannukset
Perusturvan mukaisen perhe-
eliikkeen saamisen ehtoja voi-
daan laajentaa. Lesken ikiiii
edunjiittiijiin kuollessa koskeva
ikiirajoitus ja avioliiton kestoa
koskeva aikarajoitus voidaan
poistaa. Edell[ tarkoitettu ika-
raja on ennen 1.7.1950 synty-
neellii naisleskellii 40 vuotta ja
muilla leskillZi 50 ruotta. Avio-
liiton kestoa koskeva aikara-
joitus on ennen 1.7.1950 syn-
tyneellii naisleskelld, joka
1.7.1990 on avioliitossa edun-
jattajan kanssa, kolme vuottaja
muilla leskillii viisi vuotta.
Avioliiton kestoa koskevaa ai-
karajoitusta tulee kuitenkin
noudattaa, j os edunj iittlij ii avio-
liiton solmimisesta liihtien kuo-
lemaansa saakka on ollut tiiy-
teen tytikyvytt<imyyseliikkee-
seen oikeuttavassa mdiirin tyO-
kyvytdn.
LapsenelSkkeen l8 yuoden
piiiiteikii voidaan muuttaa ku-
ten ennen 2l vuodeksi tai nyt
myOs 24 vuodeksi.

Lislperhe-ellkkeen
saamisen ehdot poik-
keavat peruselekkeen saa-
misen ehdoista
Entinen puoliso ei ole lisdperhe-
eliikkeen edunsaajana. Uuden
avioliiton solmimisen johdosta
lakkautettua lesken listiperhe-

elekette ei aleta maksaa uudel-
leen, vaikka uusi avioliitto
mydhemmin purkautuisi ja lak-
kautettua peruseliikettii alettai-
siin maksaa uudelleen.

LisHperhe-elHkkeen
suuruus
Tiiysi kokonaisperhe+ldke on
perhe-eliiketurvan ehdoissa
miiiiriitty prosenttimziiird, enin-
taan 66 /6, edunjdttajiin eliik-
keen perusteena olevasta pal-
kasta, jos edunsaajina on leski
ja viihintiiiin kaksi lasta. Edellii
mainittu prosenttimiiiird on
enintdrin 33 70. jos edunsaajana
on leski yksin, ja 55 %0, jos
edunsaajina on leski ja yksi
lapsi.
Lisiiperhe-eliikkeen suuruus
lasketaan viihentiimiillii koko-
naisperhe-elSkkeestii samaan
tyrisuhteeseen perustuva perus-
perhe-eliike, joka on laskettu
ottamatta huomioon eliikesovi-
tusta. Eliikesovituksen aiheut-
tamaa lakisiiiiteisen eliikkeen
pienentymistei ei voi korvata
lisiieliikkeellii.
Lisiiperhe-eliikkeen miiiiriiii ra-
joitetaan niin, ettd se yhdessd
muiden eliikesovittamattomien
perhe-eliikkeiden kanssa on
enintiiiin 66 7o korkeimmasta
TEL:n mukaisen eliikkeen pe-
rusteena olevasta palkasta, kun
edunsaajina on leski ja viihin-
tiiiin kaksi lasta.
Lisiiperhe-eliikkeeseen ei tehdii
eliikesovitusta. Lisliperhe-eliik-

keen jakamisessa lesken ja las-
ten kesken noudatetaan samoja
periaatteita kuin peruseliikkees-
sii. Peruseliikkeestd poiketen
tiiysorvoille lapsille ei mydnne-
tii lisiiperhe-eliikkeeseen tiiysor-
von lisdd.
Sukupuolten tasa-arvon
toteuttaminen
Uusissa, 1.7.1990 tai sen jdlkeen
voimaansaatetuissa lisiiperhe-
eliikevakuutuksissa perhe-elii-
keoikeuteen ei vaikuta henkilcin
sukupuoli, vaan perhe-eldke-
turva on samanlainen sekii nai-
silla ettii miehillii. Vastaava kos-
kee mycis niitii uusia ryhmiii,
jotka liitetaan vanhaan vakuu-
tnkseen. Vakuutuksenottaja voi
mycis muuttaa vanhan lisiielii-
kevakuutuksen tasa-arvoiseksi.
Ennen 1.7. 1990 voimaan saatet-
tujen lisiieliikevakuutusten van-
hat ryhmiit voivat jiiiidii toistai-
seksi ennalleen. Niissri ryhmis-
sd lisdperhe-eldketurvan ehdot
voivat olla erilaiset eri suku-
puolta olevilla tytintekij<iillti, ei-
kii niihin tarvitse jiirjestiiii lisii-
perhe-eliiketurvaa naisen jAl-
keen miesleskelle, vaikka niissii
olisi jiirjestetty lisiiperhe-eliike-
turva miehen jlilkeen naisleskel-
le. Niimii ryhmiit on kuitenkin
sulj e t t ov a uusilt o ty dnt ekij dih ti
viimeistiiiin 31.12.1991.
Jos vakuutuksenottaja haluaa
edellii mainitussa tapauksessa
jiirjestiii lisiiperhe+liiketurvan
sulkemisajankohdan jiilkeen
palvelukseen tuleville tai sellai-
sille vanhoille tydntekijciille,
jotka eiviit aikaisemmin ole
kuuluneet lisliperhe-eliiketur-
van piiriin, vakuutukseen on
tehteva niiitii varten uusi, tasa-
arvoinen ryhmii.
Yrittiijien
lislellkevakuutukset
Edellii mainitut muutokset kos-
kevat soveltuvin osin mycis yrit-
ttij ien lisiieliikevakuutuksia.

EUA KAIPAINEN_
PERTTULA, raz
Eliiketurvakeskuksen

vakuutusteknisen osaston
matemaatikko

Rekistertiimiskelpoisia lislperhe-ellkkeitii koskevat
uudet siiiinntikset tulivat voimaan 1.7.1990. Tiistii
alkaen lisiiperhe-eliikkeen tavoitetaso miiiiritelliiiin
kokonaiseliikkeen tavoite-ellkkeen ja sellaisen perus-
elilkkeen erotuksena, johon ei ole tehty eliikesovitusta.
Lesken omat tulot eiviit vaikuta maksettavan lisiellk-
keen miiiirlfln, joten lisiieliikkeeseen ei tehdii eliike-
sovitusta.
Uudistuksen sewauksena kaikkien 1.7.1990 jatkuvien
lisleliikevakuutusten sopimukset on muutettava uusia
periaatteita vastaaviksi. Rekistertiimiskelpoisten lisii-
perhe-eliikkeiden uudistus on toteutettu siten, ettl
sopimusten uusimisesta huolimatta vanhojen vakuu-
tusten lislperhe-eliike-edut voivat slilyii entisen tasoi-
sina.
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REKISTEROI DYil JA
I:

II

Hyvin yleistit on, etta tydsuh-
teesta karttuva lisiieliike ja pe-
ruseliike yhteensd on miiiritelty
60 tai 66 prosentiksi eliikkeen
perusteena olevasta palkasta,
jos lisiieliikkeeseen oikeuttavaa

tuuta. Tiimii merkitsee sita, etta
tilivuoden aikana kannatus-
maksun ja eliikesiiiiti<in sijoitus-
ten tuoton yhteismiiiirii on yhtii
suuri kuin eliikemenon, hoito-
kulun ja eldkevastuun muutok-
sen yhteismaArA.

Rekistertiidyssii jiirjestelyssii
eliikemenon muodostavat elii-

tuuosuus eliikelaitosten yhtei-
sesti vastattavista eliikkeistii.
Tiimlin vastuuosuuden laske-
mista varten eliikesiiiitirin las-
kuperusteissa miiiiritelliitin jiil-
jempiinii tarkemmin kuvattu
vuosimaksun tasausosa. Vas-

Lislellketurva voidaan
jiirjesttiii joko rekistertii-
mfltttimlnii tai TEL 11 $:n
mukaisena rekistertiitynl
lisleliiketurvana. Lasku-
perusteissa on pyritty sii-
hen, ettii pitkiillii aikavH-

tlmistavassa yhte
Rahoitustekniikan

Seuraavassa tarkastellaan elii-

keajalta eli ns. maksuvapautus-
ajalta. Useimmiten tilanne on
sama tycikyvyttrimyyden ajalta
myds rekister6imiittdmiissii jiir-
jestelyssii.

taan rahoittamaan ty<inantaj al-
ta mycihemmin perittAvilla [sA-
kannatusmaksuilla.

II

REKISTEROIMATTOMAil
HSAELAKETURUAl{

RAHOITUSTEKNIIKASSA
EROJA

lillii tarkasteltuna kustan- vuotta. Jos palvelusaika jaA ly- Rekister<iidyn lisiieliiketurvan
hyemmiiksi, jiiii eliike vastaa- rahoitustekniikka onjiirjestetty kesiiiiti<in omalla vastuulla ole-nukset samasta edusta oli- vasti pienemmiiksi. Aikaisem- siten, ettii kaikki kustannukset vat eliikkeet ja eliikesii6ti6n vas-sivat kummassakin jflrjes- mista tytisuhteista karttuneet tulevat perityiksi vakuutusvuo-

nessti muodostuu viihintiiiin 30 MAARAYTYM INEN

suuret. eliikeoikeudet otetaan yleensii den aikana. Jlilkeenpiiin ei tar-
eroista lisiieliikettii rajoittavana huo- vitse periii kannatusmaksuja li-

sdii, vaikka toimintapiiriin kuu-
luvien ansiotason nousu TEL-

mioon niin, etteivrit eliikkeet

palvelusaikaa eliikeikiiin men- K ANNATUSM A KSUN

yhteensii ylite 60 tai 66 prosent-
tia korkeimmasta eliikepalkas- indeksiii vastaavalta osin, eliik-
ta. keiden indeksikorotukset ja

maksuvap autusaika lisiiiiv5tkinLisiieliikej

kesiiiitiOssii j iirjestetyn
rciimiittdmiin ja TEL sessa TEL I I $:n mukaiseksi

eldketurvaksi. Rekisterointi

iirjestely voidaan re-
Eliiketurvakeskuk-

saamisen edellytykset
yleensd jirjestiiii liihes

useln

mukaisen rekisterdidyn
keturvan rahoitustekniikan
eroja. Eliikesiiiiti0issii ei tosin
vielii ole toteutettu rekisterriity-
ja [saelakejarjestelyjii. Rekiste-
rdintisuunnitelmia on kuiten-
kin vireillii.
Lisiieliiketurvan jiirjestiimisen
tavoitteena on taata vakuute-
tuille peruseliikettii parempi ko-
konaisel5keturva. Ennen laki-
siiiiteisiii eliikkeitii koko tydelii-
keturva oli vapaaehtoisten lisii-
eliikej iirjestelyjen varassa. Suu-
rin osa niiistii oli jtirjestettyjoko
eliikesiiiiti<in tai eldkekassan
muodossa. Ty<ieliikejiirjestel-
miin aloitettua toimintansa ai-
kaisemmat eliikejiirjestelyt jei-
viit korkeamman eliiketasonsa
johdosta tiiydentiimiiiin perus-
eliiketurvaa. Myds uusia lisii-
eliikejiirjestelyjii tehdiiiin edel-
leen, sillii peruseliikkeet eiviit
vielii yllii tavoitetasoonsa.

edellyttaa, ettii eliikejiirjestely
tdy1'lee rekisterriimiskelpoisten
lisiietujen kartan ehdot. Rekis-
terciidyssii lisiieliiketurvassa
noudatetaan soveltuvin osin

tdmiin lisiieliiketurvan taso ja
eliikkeen

rekiste-ll $:n
lisiielii-

kisterOidii

voidaan

eliikeoikeutta viel6 vakuutus- tuuosuus saadaan siten, etta ta-
yuoden jtilkeen. Niiistii kustan- sausosan miiririidn lisiitiiiin si-

joituksilta korko-nuksista elzikelaitokset ovat yh- tuotto silta se ylittaa
taan eliikelaitosten kesken
teisesti vastuussa ja kulut Jae-

Ele- 5 prosentin koron. Jos eliike-
keturvakeskuksen hoitaman siidti<i on maksanut yhteisesti

vastuunj akoj iirj estelmiin kaut-
ta. Niiiden kulujen rahoittami-

vastattavia eliikkeitii vastuu-
osuuttaan enemmln, eliikelai-

edellytetty
osin, kuin r

ticin osuus Eliiketurvakeskuk-
sen kustannuksista sekd luotto-
vakuutus- ja muut vastaavat
maksut. Osuus Eliiketurvakes-
kuksen kustannuksista miiiiriiy-
tyy laskuperusteissa miiiiritel-

tarvitse olla tiiysimiiiiriiisesti
katettu. Vastuuvajauksen alrrl-

TEL:n siiiinntiksiii. Lisiieliike seen varandutaan etukiiteen si- tos saa erotuksen vastuunjako-
ten, ettii vakuutusluoden aika-

jiirjestelmiin viilityksellii muilta
on sidottu TEl-indeksiin. Elii- eliikelaitoksilta. Piiinvastaises-
keoikeus on koskematon eli an- na peritaan jaljempiinii tarkem- sa tilanteessa el5kesiiiitid mak-
saittu eliikeoikeus siiilyy myds
tycisuhdetta vaihdettaessa.

min kuvattua vuosimaksun ta-
sausosaa. RekisterciimiittOmiis- saa erotuksen vastuunj akoon.

sii lisiieliiketuryassa sen sijaan Edellii hoitokuluihin on katsot-
Rekisterriidynjarekisterdimiit- mainitut kustannukset joudu- tava kuuluvan mycis eliikesiiii-

samoiksi. Mycis rekisterrirmii-
tcin lisiieliiketurva on eliikesiiii- Sekd rekisterdidyssii ettii rekis-

ter<iimiittdmiissii lisiieliikejiir-ti6n siiiintcijen mukaan
sidottu TEl-indeksiin. Eliike- jestelyssii on mak- lyn teoreettisen vuosimaksun
oikeus ei kuitenkaan aina ole settava kannatus- perusteella. Teoreettisella vuo-
koskematon. maksua. Jos eliikevastuu kate- simaksulla ei ole muuta vaiku-taan tiiysin, kannatusmaksun tusta kannatusmaksuun.Rekisterciidyssii eliikejiirjeste- suuruus maaraytyy molemmis-
lyssii vastaista vanhuus- ja per- sa jiirjestelmissii niin, ettd tili- Eliikesiiiitiiin eliikevastuun el
he-eliikettii karttuu mycis ty6- vuoden piiiittyessii siiiiticin va-
kyvytt0myys- ja ty<itt<lmyyselii- rat vastaavat siiiiti<in eliikevas-
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kustannukset ajoittuvat
eri tavoilla.



la tyOnantaja voi siiiidelld vuo-
sittaisten kannatusmaksujen
miiiirili. Rekisterciidyssii jiirjes-
telyssii kuitenkin eliikesiiiitidn
vastuuvajauksen, samoin kuin
sijoitusten ja saamistenkin, va-
kuutena on oltava Eldketurva-
keskuksen luottovakuutus.

ET-AKL-VAST'LI TIN
MAARIT.TELY .IA VAKUL]-
TUSTF,KN ISET SI I LI REET
Eliikevastuulla tarkoitetaan va-
kuutusmatemaattisesti lasket-
tua eliikesiiiticin vastuulla ole-
vien vastaisten eliikesuoritusten
piiiioma-arvojen yhteismiiiiriiii.
Eliikevastuu lasketaan erikseen
alkaneiden eliikkeiden ja erik-
seen vastaisten eliikkeiden osal-
ta. Laskenta tapahtuu sosiaali-
ja terveysministeri<jn antamien
perusteiden mukaisesti. Perus-
teissa mtiiiritellaiin myos vas-
tuuseen vaikuttavat vakuutus-
tekniset suureet. Niiitii ovat
muun muassa kuoler,uus-, ty6-
kyvytttimyys- ja perheellisyys-
sekii korkoperusteet.
Rekister<iidyn ja rekisterdi-
mettdman j6rjestelmiin kuole-
vuus-. tycikyvyttdmyys- ja per-
heellisyysperusteet ovat samat.
Rekisterciidyssii jiirjestelyssii
diskonttauskorko on 5 c/o ja
rekisterciimiittdmiissii j iirjestel-
lyssii 4,25 /6. Korkoero merkit-
see site, ettd samansuuruista
eliikeoikeutta vastaava eliike-
vastuu on rekister6imiittdmiis-
sti eliikejiirjestelyssii suurempi
kuin rekisterdidyssii. Muutoin
korkoerolla ei ole oleellista mer-
kitystii. Rekistertiidyssii eliike-
j iirjestelyssii elSkevastuun miid-
riille edellytetiiiin kuitenkin saa-
tavaksi laskuperustekoron
mukainen tuotto, e[ telle het-
kelki voimassaolevien perustei-
den mukaan 9,5 /p vuodessa.
Laskuperustekoron j a diskont-
tauskoron erotuksen kiiyttd on
selostettu kohdassa 4 mycihem-
min.
Vastuunlaskentaan vaikuttavia
vakuutusteknisiS suureita on
muun muassa kuolevuuden ale-
nemisen ja tyrikyvyttcimyysris-
kin muuttumisen johdosta aika
ajoin tarkistettu. Tiilkiin eliike-
vastuu on kasvanut kerrallajo-
pa 5-10 prosenttia. Tarkistuk-
sia saattaa olla tarpeen tehdii
jatkossakin. Rekisterriimattd-
miissii eliikej iirjestelyssii kasva-

neen eliikevastuun kattaminen
johtaa ylimiiiiriiisten kannatus-
maksujen perimiseen. Rekiste-
rdidyssii jiirjestelyssii eldkevas-
tuun korotus on eliikelaitosten
yhteisellii vastuulla ja jaetaan
eliikelaitosten kesken vastuun-
jakojiirjestelmiin kautta. Vas-
tuun korottumisen johdosta ei
tule perittiiviiksi ylimiiiiriiistii
kannatusmaksua, silki korotuk-
set tulevat rahoitetuiksi etuk6-
teen perityllii vuosimaksun ta-
sausosalla.

INDEKSI]LIRVAN
RAHOI'f T]S

Rekistertiimlttin
jiirjestely
Rekisterdimiittdmissii j iirjeste-
lyssii eliikesiiiitici vastaa yksin
elSkekustannuksista. Toiminta-
piiriin kuuluvien osalta saetidn
eliikevastuu lasketaan siten, et-
tii eliikeoikeudet vastaavat tili-
vuoden ansiotasoa. Alkaneiden
eliikkeiden eliikevastuu puoles-
taan lasketaan tilivuoden lo-
pussa voimassaolevien eliikkei-
den miiSristii. Ntiin ollen ansio-
tason nousu ja eliikkeiden in-
deksikorotukset korottavat
mycis eliikevastuuta ja sen kat-
tamiseksi perittavia kannatus-
maksuja. Myds maksuvapau-
tusajalta karttuva eliikeoikeus
sisiiltyy eliikevastuuseen.

Rekistertiity jiirjestely
Rekisterdidyssii eliikejiirjeste-
lyssii eliikesiiiitid vastaa yksin
vain ns. rahastoidusta eldkkeen
osasta. Sen ylittiiviistii ns. ta-
sausosasta vastaa siiiiti<i yhdes-
sti muiden TEL-LEL-TaEL
-eliikelaitosten kanssa Eltike-
turvakeskuksen hoitaman vas-
tuunjakojiirjestelmiin velityk-
sellii. Rahastoitu eliikkeen osa
jakautuu aktiiviaikana rahas-
toituun osaan ja eliiketapahtu-
man yhteydessii rahastoitavaan
osaan.

Aktiiviaikana rahastoidaan
kunkin tilivuoden ajalta karttu-
va eliikeoikeuden lisiiys, joka
vastaa tilivuoden ansiotasoa.
Tilivuoden jiilkeisestii ansiota-
son noususta TEl-indeksiii
vastaavalta osin johtuva eliike-
oikeuden lisiiys jiiii rahastoi-
matta ja siten mycis eldkevas-
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tuun ulkopuolelle. Tiiysitehoi-
sen tycikyqtt6myys- ja perhe-
eliikkeen alkaessa rahastoidaan
lisiiksi kyseisen eliikkeen tule-
vaan aikaan perustuva osuus.
Tulevaan aikaan perustuva
osuus ty<ikyqttcimyysel:ikkeen
jtilkeen maksettavasta van-
huuseliikkeeste jee rahastoi-
matta. Rahastoinnin ja eliike-
vastuun ulkopuolelle jiiiivtit ai-
na myds eliikkeen alkamisen
j iilkeiset indeksikorotukset.
Rekisterciidyssii jiirjestelyssti
ansiotason noususta TEL-in-
deksiii vastaavalta osin, in-
deksiturvasta ja maksuvapau-
tusajasta sekd mm. kuolevuu-
den alenemisesta ja tyiikyvyt-
tdmyysriskin noususta johtu-
vat kustannukset rahoitetaan
yhdessii muiden eliikelaitosten
kanssa vuosimaksun tasaus-
osalla ja korkotuoton sillii
osalla, jolla laskuperustekorko
(9,5 %o v. 1990) ylifiAa 5 To:t
koron.
Vuosimaksun tasausosan taso
on pyritty mitoittamaan niin,
etta se yhdessii edellii mainitun
korkotuoton kanssa pitkiillii ai-
kaviiliilii riittaa odotettavissa
oleviin ansiotason noususta,
indeksiturvasta ja maksuva-
pautusajasta johtuviin kustan-
nuksiin sekii myds laskuperus-
teiden muutoksista johtuviin
eliikevastuiden korotuksiin.
Niiin kaikki kustannukset kir-
jautuvat kuluiksi sind vuonna,
jolta eliikeoikeuskin karttuu,
jos ekikevastuu katetaan tiiysin.
Myrihempinii vuosina ei tule
perittiiviiksi lisiimaksua.
Tasausosan mitoitus perustuu
vuosina l98l ja 1982 El2iketur-
vakeskuksen hallituksen asetta-
massa tyciryhmiissd tehtyihin
selvityksiin. Tydryhmiiiin kuu-
lui Eliiketurvakeskuksen, elii-
kelaitosten ja sosiaali- ja ter-
veysministericin edustajia. Sen
jiilkeen olosuhteissa ei ole ta-
pahtunut sellaisia muutoksia,
jotka olisivat edellyttiineet ta-
sausosan perusteiden uusimis-
ta. Tasausosa on keskimiiiirin
27 prosenttia teoreettisesta vuo-
simaksusta.

Tasausosa ei merkitse tycinan- hemmin elikesiiiitidn eliikevas-
tajalle rekisterriidystii eliikejiir- tuuta.

l?:TtJ'i?, ^:,}::Pl"i ^ 
vli:|l; nunoit ustekniikan erosta j oh-rarsra Kustanl9st?' .)e..Yas.13a tue.r kustannukset rekistdrdi-rel(lsterolmattomassa elaKeJar- dvssii ia rekisterdimittomassejestelyssii eliilie.gl\eyaen f.11,t]^- Jlar..:d.:.r[l"rra ajoiuuvatmisvuoden_ jalkeisjna .y.uol.iLu i.fri.#'#;"ala. Rekisterrji_

ll^i1Tlgl?, ^. P::'il?I"1", lf i- ; il;' i aii 
"'t. 

ir;a k aikki kus-l(annatusmal(suasaatlon9la.K9- tdnnuIsei kohdentuvat niille
yast-uql lisiiyksen kattamiseksi. 

"r"rif'f.'i"lr" eliikeoikeuskinSe heij astuu kannatus makt qL f.iiir, ] f,".[irt..tii-iitt6miissiihin vuosittain niin kauan,.tuin ffi.rijrrrl^'-r* muassa in_henkil6 kuuluu siiiiti6n. toimin--'d".ffi ;;;;;lohtuvat kurtu.,_tapiiriin, saa eliikettii tai.hiinen ;;#;';;;;hoiteuava osaksi
j iilkeensii maksetaan perhe-elii- ;]o;;fiil;' ruori* peritta_kettii' vifa tisatannatusmaksuilla.

FI-AKEIAN Laskuperusteissa on pyritty sii-
ALF-NTAM lN EN hen, etta pitkiillii aikaviilillii tar-
Sekii rekister6idyissii ettti rekis- kasteltuna rekisterOidyn ja re-
teriiimlittdmissd eliikejiirjeste- kisterdimiittcimiin eltikejiirjeste-
lyissii voidaan jiirjestiiii alen- lyn kustannukset samantasoi-
riettu eltikeikii. Etiikeiiin alenta- sesta eliiketurvasta ovat keski-
minen pidentiiii vanhuuseliik- miiiirin yhtii suuret. On kuiten-
keen maksuaikaa. Eliikeiiin kin huomattava, ettii rekister6i-
alentamisen yhteydessii on jo dyssii jiirjestelyssii osa vakuu-
karttuneen eiAketurvan osalta tusriskistii jaetaan eliikelaitos-
suositettava lisiirahastointia ja ten kesken, mutta rekistercii
alentamisen j iilkeen karttuvan miittcimiissii j iirjestelyssli eliike-
eldkeoikeuden osalta on puo- siiiitiO kantaa koko vakuutus-
lestaan rahastointia lisiittiivii. riskin yksin. Tiistii johtuen yk-
Tlissli suhteessa ei ole eroja jiir- sitteisen eliikesiiiitidn kustan-
jestelmien viilillii. nukset voivat pitkiilliikin aika-

Rekisterd idys s ii . etiikej iirj """- f,lf i *Uii'rtJf.'?ri . 

j all es6-
lyssii eliikeiiin alennuksen on -------
liohdistuttava sekii peruseliike- Merkittevin ero jiirjestelyjen
turvaan ettii lisiieliiketurvaan, viilillii on eliikeoikeuden tur-
silliieliikkeensaamisenehtojen vaamisessa. Rekisterd'idyssii
on niiden osalta oltava samat. eliikejiirjestelyssii koko ansaittu
Rekisterciimiittcimdssii iiirieste- eliikeoikeus on kaikissa olosuh-
lyssiiyleensdmaksetaanalenne- teissa turvattu. Rekister6imiit-
tun eiakeian ja 65 vuoden ian tomassa jiirjestelyssii eliikkeet
viilitli lisiieliikkeenii my6s pe- eiviit ole vastaavalla tavalla tur-
ruseliikettdvastaavaosuus. vatut.

\ I"{ fEFNVt, I ()
Rekisterciidyssii eliikejiirjeste-
lyssii keskimiiiiin 27 prosentin
suuruinen tasausmaksu ja vii-
den prosentin ylitteva osa las-
kuperustekorkoa vastaavasta
tuotosta yhdessii kattavat an-
siotason noususta TEl-indek-
siii vastaavalta osin, eliikkeiden
indeksiturvasta ja maksuva-
pautusajasta sekd eldkevastui-
den korotuksista johtuvat kus-
tannukset. Rekisterciimiittci-
miissii jiirjestelyssii vastaavat
kustannukset lisiiiivdt myd-

MART'II
HANNIKAINEN ,,Tz

Ekiketurvakeskuksen
vakuutusteknisen
osaston piiiillikko
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MERIMIESETAKETASSA MUKAAI{
UASTUUl{JAKOOl{

Sosiaali- j a terveysministeridssii
valmistellaan parhaillaan lain-
muutosta, joka liitfiiisi Meri-
mieseliikekassan vuoden l99l
alusta yksityisen sektorin TEL-
L E L-TaE L-v ast uu nj akoj iirj e s-
telmiiiin. Samasta ajankohdas-
ta liihtien Merimieseliikekassa
osallistuisi myds Eliiketurva-
keskuksen kustannuksiin sekzi
olisi mukana yksityisen sekto-
rin sisziisen viimeisen eliikelai-
toksen periaatteen toteuttami-
SCSSA.

Tiihiin asti merimieseliikelain
(MEL) mukaisten eliikkeiden
rahoitus on jiirjestetty muusta
yksityisestii sektorista erilliiiin.
Vuodenvaihteessa tapahtuvan
muutoksen jiilkeen kaikki yksi-
tyisen sektorin tydsuhteisiin liit-
tyviit eliikkeet kuuluvat yhtei-
sglr.. vastuunjakojdrjestelmiin
p1l111n.

Liittymisen mahdollistamiseksi
joudutaan merimieseliikelakiin
tekemiiiin lukuisia muutoksia.
Samalla muutetaan mycis meri-
mieseliikkeen laskentaa. Lisiik-
si Merimieseliikekassan ja Ela-
keturvakeskuksen rekistereihin
tehtavat muutokset vaativat
paljon ty6tii.

Liittiiminen Yastuun-
jakojiirjestelmlln
Vastuunjakojiirjestelmiin kaut-
ta eriiiit TEL-, LEL- ja TaEL-
eliikkeiden osat rahoitetaan yh-
teisesti niiiden eliikelakien mu-
kaista toimintaa harjoittavien
eldkelaitosten kesken. Lain-
muutosten jiilkeen mycis osa
MEL-eliikkeistii tulisi jiirjestel-
miiiin kuuluvien eliikelaitosten
yhteiselle vastuulle.
Vastuunjaon piiriin kuulumi-

nen vaimentaa mm. suhdanne-
syistii tapahtuvia kustannusten
miiliriin heilahteluja. Merimies-
eliikekassa on pienenii yhden
toimialan vakuutuslaitoksena
erityisen herkkii tiillaisille hei-
lahteluille, ja tiimii on yksi syy,
jonka vuoksi sita olaan liitta-
mtissii j iirjestelmtitin.

Merimieseliikekassan liittami-
sessii vastuunj akoj iirjestelmiiiin
sovelletaan seuraavia kahta
piiiiperiaatetta, j oiden tarkoitus
on saattaa Merimieseliikekassa
yhdenmukaiseen asemaan mui-
den eliikelaitosten kanssa:

- Merimiesellikekassa liitetaanjiirjestelmiiiin ainoastaan
TEL: n viihimmiiiseliikettd vas-
taavan MEl-elikkeen osalta;
sen yli meneviistii eliikkeen
osasta Merimieseliikekassa vas-
taa yksin.

- Merimieseldkekassa osallis-
tuu vastuunjaon yhteisesti ra-
hoitettaviin kustannuksiin sa-
malla osuudella, millii se osallis-
tuisi, jos se olisi ollut jiirjestel-
miissii mukana alusta asti.

Vastuunjakoa varten MEL-elii-
ke joudutaan jakamaan vas-
tuunjaossa huomioon otetta-
vaan osaan - eli TEL:n viihim-
miiisturvaa vastaavaan osaan -ja yksin Merimieseliikekassan
vastuulle jiiiiviiiin osaan. Osien
suuruudet tulevat niikymiiiin
ETK : n eliiketapahtumarekiste-
rissii. Lisiiksi vastuunjaossa
huomioon otettava osa jaetaan
normaaliin tapaan Merimies-
ekikekassan vastuulle jiitiviiiin
rahastoituun osaan ja yhteisesti
kustannettavaan osaan.

Pienin, lopputuloksen kannalta
merkityksett0min poikkeuksin
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TEL:n viihimmiiisturyaa vas-
taava osa on sama kuin vastaa-
vasta TEL:n alaisesta tydsuh-
teesta miiiiriiytyvii eliike. Se, sa-
moin kuin MEl-eliikkeen ra-
hastoitu osakin, on puhtaasti
laskennallinen suure, jota tarvi-
taan vain vastuunjaossa.

Tydeliikelakien TEL, LEL ja
TaEL mukaiset eliikkeet rahoi-
tetaan kokonaan tycinantajilta
keriittiivillii vakuutusmaksuilla.
Sen sijaan MEL:n eliikemenos-
ta kolmanneksen rahoittavat
tydnantajat, kolmanneksen
ty6ntekijiit ja kolmanneksen
valtio.
Merimieseliikelakiin tulossa
olevat muutokset on pyritty
suunnittelemaan siten, ette ne
eiviit merkittiiviisti lisiiii Meri-
mieseliikekassan eliikemenoa.
Samoin on liihdetty siitA, ette
vastuunj akojiirjestelmiiiin siir-
tyminen ei vaikuta MEL:n val-
tionosuuden miiiirdiin.

Yiimeisen laitoksen
periaate
Valmisteilla olevan esityksen
mukaan mycis Merimieseliike-
kassan suhteen aletaan vuo-
denvaihteen jiilkeen soveltaa
viimeisen eldkelaitoksen peri-
aatetta, joka on jo kiiyt<issii
TEL-, LEL-, TaEL-, YEL- ja
MYEL-Ioimintaa harj oittavien
eliikelaitosten vtilillii.
Viimeisen laitoksen periaatteen
mukaan ekikkeen mydntiiii ja
maksaa se eliikelaitos, jonka
toimintapiiriin tyrintekijii on
viimeksi kuulunut ennen eliike-
tapahtumaa. Siis jos esimerkik-
si MEl-ty<isuhde j tiii viimeisek-
si, Merimieseliikekassa maksaa
eliikkeensaajalle my6s muiden
viimeisen laitoksen periaatteen
piiriin kuuluvien eliikelakien
mukaiset eliikkeet ja piiinvas-
toin. Eltikkeen maksava laitos
saa sitten muilta elekelaitoksil-
ta ndiden puolesta maksaman-
sa eliikkeen osat takaisin vas-
tuunjaon yhteydessd.

Sen tilanteen varalle, ettd hen-
kild tekee ekiketapahtuman sat-

tuessa tydtA usean eri tydeliike-
lain piirissii, eliikepiiiitciksen an-
tavan laitoksen mriiiriiiimiseksi
on olemassa tietty lakien viili-
nen ensisijaisuusjtirjestys. Tittii
j iirjestystii esitetaan tiiydennet-
tiiviiksi lainmuutosten yhtey-
dessii seuraavanlaiseksi: TEL,
MEL, YEL, MYEL, LEL, TA-
EL. Jiirjestyksen tarkoitus on
pyrkiii ohjaamaan eliikepiiii-
tciksen anto siihen eliikelaitok-
seen, jonka piiriin ty<intekijii on
kuulunut piizitoimensa osalta.

Vaikutukset
ETK :n tytisuhderekisteriin
Merimieseliikelakiin on vuo-
denvaihteessa tulossa lukuisia
muutoksia. Niikyvin muutos on
siirtyminen TEL:n tapaan ty6-
suhteittaiseen eliikkeenlasken-
taan. Nykyisin eliikekuukaudet
lasketaan yhden kalenterivuo-
den aikana kertyneiden meri-
palvelupiiivien mukaan.
Myris Eliiketurvakeskuksen
tydsuhderekisteriin tietosisiiltd
muuttuu. Tiillii hetkellii ETK:n
ty<isuhderekisterissti on MEL: n
mukaisista ty6suhteista tiedos-
sa vain ne kalenterir,uodet, joi
den aikana henkikillii on ollut
meripalvelua. Vuodenvaihteen
jiilkeen ETK tulee saamaan
MEl-ty<isuhteista suunnilleen
vastaavat tiedot kuin TEL:n
mukaisista ty0suhteista, jotta
vastuunjaon ja viimeisen laitok-
sen periaatteen toteuttaminen
tulee mahdolliseksi. Muutok-
sesta tullaaan antamaan eliike-
laitoksille oma tietoliikenne-
yleiskirje.

Uusista, l. l. l99l tai sen jiilkeen
voimassa olevista MEL{yii-
suhteista sekii henkildn eliiketti
kartuttavista eliikejaksoista on
tiedossa mm. alkamis- ja peet-
tymispiiivii, tycinantaj a j a eliik-
keen perusteena oleva palkka.
Ansaittu eliike ilmoitetaan re-
kisteriin sekii MEL:n mukaan
ettd TEL: n viihimmiiiseldketur-
van mukaan laskettuna. Listiksi
rekisterissd niikyy vanhuus-
eliikkeen rahastoitu osa. Tyci-
suhde voi esimerkiksi tyOnanta-

jan vaihdoksen takia jakautua
osajaksoihin samaan tapaan
kuin TEL:ssa.

Jos henkil<illii on vuoden aika-
na useita lyhyitti, alle l5 piiiviiii
kestiiviii MEl-tydsuhteita, nei-
m6 kootaan yhdeksi vapaakir-
jaksi, jos niistii yhteensii kertyy
viihintiiiin l5 piiiviiii. Mycis nii-
mii ns. keriiilyvapaakirjat ntiky-
viit ETK:n rekisterissii.

Vanhat, ennen l.l.l99l piiiitty-
neet tycisuhteet ilmoitetaan
ETK:n rekisteriin yhtend va-
paakirjana, ns. pohjavapaakir-
jana. Jos henkil<illii on yuoden-
vaihteessa jatkuva MEL-tyti-
suhde, pohjavapaakirja yhdis-
tetii5n tzimdn jatkuvan tycisuh-
teen vapaakirjaan.

Vaikutukset
ETK:n rekisteriotteille
Tydntekijiille annettavan rekis-
teriotteen sisiiltiimiit meripalve-
lutiedot tulevat olemaan sen
mukaiset, kuin ne ovat ETK:n
tydsuhderekisterissii. Tiimii
koskee seka tydntekijen ppta-
mia otteita ettii pyytimiittii li-
hetettiiviii ns. massaotteita.

Myris uudella eliikelaitosotteel-
la, ns. suorasiirto-otteella, olisi-
vat uudet, teiydellisemmiit tie-
dot MEl-ty6suhteista. Sen si-
jaan vanhalla, kiiyttistii viihitel-
len poistuvalla tycisuhdeotteella
niikyisi entiseen tapaan vain
vihjetieto M El-tyciskentelystii.
Tiimii johtuu siite, etta uudet
MEl-tiedot viediiiin ETK:ssa
ainoastaan uudempaan kanta-
rekisteriin, ja vanha tydsuhde-
ote lukee tietonsa vanhemmas-
ta nauharekisterist6.

Lainmuutosten jiilkeen Eliike-
turvakeskus tulee osallistu-
maan my<is MEl-tycisuhteiden
rekisterciinnistii aiheutuvaan
selvittelytydhdn. Se, miten sel-
vittelytyri jaetaan Merimieseld-
kekassan j a Eliiketurvakeskuk-
sen viilillii, on kuitenkin vielii
osin sopimatta.

HANNU KOIVISTO, rr
Suunnittelija,

Eliiketurvakeskuksen
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aaNIMITYKSIA
ILMARISELLE UUSI
TOIMITUSJOHTAJA
Eliikevakuutusosakeyhtici Ilma-
risen toimitusjohtajaksi on
1. l. l99l lukien nimitetty liiiike-
tieteen ja kirurgian toht-ori, val-
tiotieteen kandidaatti Kari Pu-
ro. Hiin on siirtynyt llmarisen
palvelukseen 1.9. 1990.

Ilmarisen nykyinen toimitus-
johtaja Juhani Salminen toimii
yhti<in toimitusjohtajana kulu-
van vuoden loppuun saakka.
Tiimiin jiilkeen hiin jatkaa halli-
tuksen tiiysipiiiviiisene varapu-
heenjohtajana huhtikuun l99l
loppuun, jolloin hiin jiiii eliik-
keelle palveltuaan vakuutus-
alaa yhteensii 30 vuotta.
Kari Puro on syntynyt
2l.ll.l94l. Hiin tulee Ilmari-
seen sosiaali- ja terveysministe-
ricistii, jossa htin on toiminut
kansliapiiiillikkdnii vuodesta
1972lukien.

ELAKETURVAKESKUKSEN
HALLITUS
Eliiketurvakeskuksen hallituk-
sen virkaiiiltiiiin vanhin jiisen,
liiiikinttineuvos Martti Lehti-
nen erosi hallituksesta heina-
kuun lopussa. Hiinen tilalleen
vakuutusliiiiketieteeseen pereh-
tyneeksi hallituksen jiiseneksi
edustajisto valitsi liiiiketieteen
lisensiaatti Olli Elon.

ELAKETURVAKESKUS
Oik.kand. Marja-Leena Seppti-
lii on nimitetty Eldketurvakes-
kuksen lakiosastolla eliikelai-
tostarkastajaksi 4.6.1990 liih-
tien. HIn toimii toistaiseksi vs.
lakimiehenii. Aikaisemmin
Marja-Leena Seppiilii on ollut
esittelijana sosiaali- ja terveys-
ministeridssii ja lakimiehenii
Eliike-Varmassa.

Kari Puro

Olli Elo

Varanotaari Arja Sankari on
nimitetty vs. eliikelaitostarkas-
tajaksi 31.7.1990 lukien. Hiin
on aikaisemmin toiminut Elii-
keturvakeskuksen lakiosastolla
j aostopiitillikktinii.

Oik.kand. Juhani Turunen on
nimitetty Eldketurvakeskuksen
lakiosastolla vs. eliikelaitostar-
kastajaksi 1.8. 1990 lukien. Hiin
hoitaa tehtdviiii 31.8.1991 asti ja
on tiimiin ajan virkavapaana
sosiaali- ja terveysministeridn
vakuutusosastolta tarkastajan
toimesta.

Fil.kand. Yrj<i Romppainen,
SHV, on nimitetty luottova-
kuutustoiminnan aktuaariksi
1.9.1990 alkaen.

Hiin on tullut Eliiketurvakes-
kuksen palvelukseen luottova-
kuutustarkastajaksi vuonna
1977 toimien tiissii tehtiiviissii
vuoteen 1986, jolloin hiinet ni-
mitettiin luottovakuutusosas-
ton matemaatikoksi.

KANSA.YHTYMA OY
Kansa-yhtymii Oy:n viestintii-
johtajaksi ja johtokunnan jiise-
neksi on nimitetty 1.6.1990 al-
kaen valt. kand. Lasse Koso-
nen. Hiinen vastuualueenaan
on yhtymiin viestintiimarkki-
nointi- ja mainostoimintojen
koordinointi.
Kosonen tuli Kansaan vuoden
1987 marraskuussa yksityista-
louspalvelun markkinointi-
piiiillik<iksi. Vuonna 1988 hiin
siirtyi kotimaan vakuutuksen
myynnin valmistelusta vastaa-
vaksi apulaisjohtajaksi.

Arja Sankari

Juhani Turunen

Yrjd Romppainen

Marja-bena Seppiilii Insse l{osonen
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\AKUUTT]SOIKEUDEN
oo oa oa aa

PAATOKSIA
VAHINGON KORYAAMINEN TYOLLA
VAKON pAl'ros N:o 015561891
t6 I0
Postitettu 6.7. 1990, tietopankissa.

VAKO on ratkaissut TVti- asianmukaista kuuluttamista ei Piiiit<is tehtiin laajennetussa
elHkkeessd nzo 2/89 esitte- s9i!ta1n, j,9ta on tai jonka olisi jaostossa. Se oli ddnestysratkai-
remrni tapauxsdn y+"To H:1ffi,r:,li,Iix1r.11"J'*:lll i;,,1:,r'J"illlx,,,lilh-5ili1^ijlpysytti voimassa Eliike- t;fi-;iid uurtuun, jorra nayt.- y,11ji jfu; ori sitd .ni"ita, 

"ttaturvakeskuksen ja eliike- tiiiin olleen siita fieto. Z:n'on, eroamispiiiviinii on pideltava
Iautakunnan ratkaisut. huomioon ottaen kaupparekis- l.l 1.1985, jolloin sopimus teh-
Niissii katsoffiin, ette X !:I-1. siiiinrtokset, katsottava tiin.oriiytis,r,iil;.-' iil,i,",1",*,'1,\,,?ji#,i"it *,_menttejaX oli oikeuden piiiittiksel- maksetuista.
ril tuomitt" *r.'"ii""i ,'3,ffiir'3;-:i*llll**,Jll"J; *i'#fih,,11tf'il"Jl"J",f;
vahingonkorvausta Y:lle. iir,iiirrl liv.'2,;ililffiil;r,iu t:sq/ sa).4 tuvun.l g:ssii siiiide-
Koska X oli varaton, osa- maksuunpanou ei ottrt piA.tta- ttiiin avoimen ja komma-ndiitti-
puolet sopivat, etie X va sopimirksen vastaiseia. yhti<in.yhti<imiehen velkavas-

[g*T ,"'[i,rg6n tyti{9- vAKo muuui.er,kerautakut- ::lt} "!H"n*:;f Xf,it'#j;olla. Veron ennakonpidfl- nanpriiitcistiijakumosivalituk- ".'1"i" i $,r 
-f--6-i.iirr"

tystii ei ollut toimiteffu, senalaisen:naksuunpanon siltii rnni6lulla "tavalla vastuussa
Iioska rahapalkkaa ei 9-til:I"il,4o,n^T.u3.r.,1!!ysuor11 qV<is..niis.ta velvoitt-eista,.jotka
maksettu. lir.rrlnsgnLg- i.x[i"i'"';5'jifftj"i?iir,iJ: y;';;t"' ori hiinen siihen riiitves-
vauksen mliirii katsottiin,"[iri". ----

vastikkeeksi tehdystii uo"di"",t, etB.ayojnl:, ,l In'ii#ffir:lJ%[,:::i r,l,,ff:
tytist[. tid; ja ko;;andiittiyhtion.vt- nl.r,arelvoitteesta,joleivetko-

tidmiehen eroamisen merkitse- ja tiennyt, etta yhli<imies oliyHTIOiU I EHEN misellii kaupp.arekisteriin ei ole 'slsrinuf ytrtitisti,inn.n ,ifroit-VASTUU }f,lil*t'f.,"ix1",::'fYt'i1 teen svntvmistii.

vAKoN pAArAs N:o 77611881 i,atuutusmattriti""tt""""nr"- Ytrticimies ei kuitenkaan ole
352 rruoon, .tta--iEL_rdrllur_ vastuussa velvoitteista, jotka
postitettu 13.2.1gg0, tieropankissa. ;"h;j"r-;a[a-iip..*i."t i]]t syntyneet sen jdlkeen, kun

[:r5.ff1"i'ir-t;;1.,*{*1ir:*l'itt";Lm[['ff 5iiilii1;ffi H]J,i'*]ll,:lfrT:
suja palkoista, jotka ,. ;Ti *;k- siita. onko yhtitimiehen erou-;- Iutettu'

ruiirt tytiniitt;ti1ri;;^"i.1'0. :.tlu,,1nlglt" r..EL Tydeliike- Yhtidmiehen vastuuta ly1 ky-
l9g3 30.4.19g6. kassalle tieto t?i ero merkitty symykseen tulevalta osin kiisi-

L E r- rycierrike k ass a miiiiriisi t}l'#H:ijij :.|}:'j :i[ i,Xlfii,l ",1]]11.,,H'1i,1o,Xll"

:r:i#:r,:3*.*d,:r,x"i;,lf ifj*Ti,l#ffi iif ,,ii:r$i{,m:"::il,"*i,i;l.T:?:i.
i1 jg 

^v1iya;1y1t<ork9j.a 
ajalta il[[;1"'*iiJ'Ji;i::;.'" "ii g_er<ya Kurvisen artikkelissa

t2.1983-04.1986. vaikka..Z oli il s.iesz rriil;:;;neetbi'l (Lakimies 1986, ss. 7t9 ja
ollut yhticin yhticimiehenii varn '-":.':": -"'-":::"-*" r::"::: 714-7i51
8. 10.i984 ja" 31.8. t985 viitisen :::?^*::.t^o}'t Jaaneen navtta-

4un. z.,,i,oi*ii",tu "rii.ili, :11,^,i':11?-1:ti'l,I:H:1:if: Y:i:*i:tl.,t:11,^.1* i*:."..,merkintii kaunnarekisteriii sensa. JalKeen.. ollut. muKana etta uusl yntlomles on vastuus----"rr-" mainitun yhticin toiminnassa. sa yhticin kaikista veloista.12' l l ' 1986' Niiillii perusteilla VAKo katsoi, myris sellaisista, jotka ovat syn-
Eliikelautakunta hylkiisi Z'.n etteiZ:aa voida miiiiriitii mak- tyneet ennen h[nen yhticimie-
valituksen. Perusteluna oli samaan 3 I .8. 1985 jiilkeiseen ai- heksi tuloaan. Yhticimies ei kui-
kaupparekisterilain 26 $:n 2 kaan kohdistuvia vakuutus- tenkaan periaatteessa vastaa
momentti. Sen mukaan ennen maksuja. sellaisesta velasta, joka on syn-
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tynyt hiinen erottuaan yhtidstii.
Velkavastuun peruste eli yhtidn
jiisenyyshiin ei hiinen osaltaan
endd ole voimassa. Sopi-
musperusteisten yhtidn
velvoitteiden osalta on velko-
jien suojaksi kuitenkin poikettu
tiistii piiiisiiiinndstii ja kytketty
velkavastuusta vapautuminen
eron rekisterOinnin kuuluttami-
seen kaupparekisterissd.

Eroava yhti<imies on vastuussa
eronsa jtilkeen syntyneistii yh-
ti6n sopimusperusteisista vel-
voitteista suhteessa vilpittdmiis-
sii mielessd olevaan kolmanteen
mieheen. Jos velkoja sen sijaan
velvoitteen syntyessii tiesi yhtici-
miehen eronneen yhtidstii, ei
yhtidmies ole vastuussa velko-
jaa kohtaan. Niistii yhti<in vel-
voitteista, jotka ovat syntyneet
sen jAlkeen, kun yhtirimiehen
ero yhtidstii on merkitty kaup-
parekisteriin ja kuulutettu. ei
yhtidmies vastaa edes vilpittd-
miissii mielessii olevaa velkojaa
kohtaan.

Jos yhtidtii ei ole merkitty
kaupparekisteriin tai yhti<i-
miestii ei ole merkitty kauppa-
rekisteriin yhtitimieheksi, Iienee
eroavan yhtidmiehen vastuu
ratkaistava normaalien vilpittd-
miin mielen suojaa koskevien
sddntcijen nojalla.

Eronnut yhticimies ei vastaa
eronsa jiilkeen yhtirille synty-
neestd sopimussuhteen ulko-
puolisesta vahingonkorvausvel-
vollisuudesta, koska vahingon-
kiirsineen tietoisuudella siitri,
ketkii ovat olleet yhticin osak-
kaina vahingon syntyessii, ei ole
merkitystii korvausvastuulle.

Kaupparekisterimerkinndilld ei
liioin ole vaikutusta yhtidmie-
hen vastuuseen yhtidn verostaja muusta julkisoikeudelliseen
perusteeseen nojautuvasta vel-
voitteesta. Yleisend sddnt<ind
verojen ja julkisoikeudellisten
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maksujen osalta voidaan kat-
soa olevan, ettii eronnut yhtici-
mies on vastuussa eristii, joiden
osalta veron tai maksun mzizi-
riiiimisperusteena olevat tosisei-
kat ovat toteutuneet viimeis-
tSiin eroamispiiiviinii.
Verovelkavastuusta ei laissa ole
nimenomaista sdiinnristzi, vaan
esitetty kanta perustuu oikeus-
kaytent66n jo nykyistii lakia
edeltiiviiltii ajalta. Laintarkis-
tuskunta tosin ehdotti asiasta
nimenomaista s?iiinndstii lakiin,
mutta hallituksen esitykseen ei
mainittua siilinnristii kuiten-
kaan jostain syyste otettu.
LEl-vakuutusmaksut eivzit ole
sopimusperusteisia, vaan laki
siiiiteisiii. LEL-vakuutusmak-
suvelvoite, joka voidaan ilman
tuomiota tai piiiitdstii panna
tiiytiintd6n niin kuin verot ja
maksut, on verrattavissa julkis-
oikeudelliseen perusteeseen no-
jautuvaan velvoitteeseen (verotja sosiaaliturvamaksut). Niiin
ollen yhtidmiehen vastuu lak-
kaa, kun htin eroaa yhtiOstii.

PENTTI
KOIVISTOINEN, zr

Eltiketurvakeskuksen
lakiosaston
poatfikko

Olen aikaisemmin tiissii lehdes-
sii selostanut kihlakunnano!
keuden piiiitcist5, joka koski
TEL:n ulkopuoliseen vapaaeh-
toiseen eliikejiirjestelyyn liit-
tyviii epiiselvyyksiii. Kysymys
oli tyrisopimuksen tulkinnasta
ty6ntekijiin eliikkeelle siirtymis-
ajankohdan osalta. Nyttemmin
mycis hovioikeus ja Korkein oi
keus ovat ottaneet kantaa sii-
hen, mite ty6nantajan ja tytin-
tekijitn on katsottava asiasta
sopineen. Korkein oikeus piiii-
tyi sopimuksen tulkinnassa
piiinvastaiseen tulokseen kuin
kihlakunnanoikeus ja hovio!
keus.

Hovioikeuden
piiiittis
Hovioikeus jiitti asian kihla-
kunnanoikeuden piiiitdksen
lopputuloksen varaan. Peruste-
luissaan oikeus totesi, ettii X.
oli 29.1.1985 yhtidlle toimite-
tulla kirjeelltiiin ilmoittanut
25.1. 1984 tehdyn el5kesdiinndn
edellyttiimiillii tavalla kaytta-
viinsii hyviiksi oikeuttaan jat-
kaa tycisuhdettaan tuolloin voi-
massa olleen eliikesiiiinniin mu-
kaisesti yli 63 r,uoden eliikeiiin.
Eliikesiiiint6cin viimeksi mainit-
tuna pIiviinii tehty muutos oli
voimassa X:n tyOsuhteen ehto-
na. Mainittu X:n ilmoitus yhti-
<jlle oli tapahtunut noin puoli
toista vuotta ennen hiinen elii-
keikiinsii alkamista ja siis, kun
sanotunlainen ilmoitus oli teh-
tiivii viimeistddn vuotta ennen
eliikeikiiii, kohtuullisessa ajas-
sa. X:n tehtya kerrotun ilmoi-
tuksensa 25.1.1984 tehdyn elii-
kesiiiinn<in muutoksen voi mas-
sa ollessa yhtitilli ei ollut oi-
keutta 30.1.1985 tekemiiiinsii
eliikesiiiinndn muutokseen ve-
doten yksipuolisesti eviitii X:ltii
mahdollisuutta jaadii toimeen-
sa ja jatkaa tydsuhdettaan.

Lopputulos
hovioikeudessa
Yhtiti on hallintoneuvostonsa
30. I . 1985 tekemiistii eliikesiiiin-
n6n muuttamisesta huolimatta
velvollinen jatkamaan X:n ty6-
suhdetta, kunnes X. taftaA 65
vuotta, jollei yhti6 erikseen
osoita irtisanovansa tai purka-
vansa tycisuhdetta jollakin
muulla perusteella. Niiin ollen
X:112i on oikeus tydsuhteensa
perusteella sellaiseen eliikkee-
seen, joka perustuu yhtitin elii-
kesiiiintO<in ennen 30.1.1985
tehtyA muutosta.

Korkeimman oikeuden
ratkaisu
Yhtidn haettua muutosta ja
korvausta oikeudenkliyntiku-
luistaan KKO kumosi keviiiillii
1990 hovioikeuden tuomion ja
kihlakunnanoikeuden piiiitdk-
sen sekd hylkiisi X:n kanteen.
Yhti6 vapautettiin velvollisuu-
desta korvata X:n oikeuden-
kiiyntikuluja kihlakunnanoi-
keudessa ja hovioikeudessa.
Asian laadun vuoksi yhti<i sai
pitaa siua KKO:ssa olleet kulut
vahinkonaan.

KKO:n perustelut
X. oli ruonna 1977 tehnyt yh-
titin kanssa kirjallisen ty<isopi-
muksen, jonka 7. kohdan mu-
kaan hlinellii oli oikeus 66 pro-
sentin tydeliikkeeseen ja "muu-
tenkin noudatetaan yhticin voi-
massa olevaa eliikesdzintriii."
Yhtidn muutettua eliikesliiintciii
siten, ettii sillii henkikist6ryh-
miillii, johon X. kuului, oli oi-
keus eliikeiiin saavuttamisen
jiilkeen jiiiidii toimeensa enin-
tiiiin kahdeksi vuodeksi eliike-
iiin yli X. on 29.1.1985 eliike-
siiiinn<in edellyttiimiillii tavalla
ilmoittanut kiiyttiiviinsii mai-
nittua oikeuttaan. Yhti<i, joka
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on 30.1.1985 muuttanut eleke-
saantOa siten, ettii ty6nteon jat-
kamisen edellytyksenii oli aikai-
semmasta tydsuhteesta eroami-
nen ja vanhuuseliikkeen hake-
minen, ei ole pittinyt X:n ilmoi-
tusta itseiiiin sitovana.

Eliikesiilinndn noudattamista
koskeva yhti<in ja X:n viilisen
ty6sopimuksen kohta on X:n
ty6suhteen ehto. X. on yhticin
kanssa sopinut noudattavansa
yhtiOn kulloinkin voimassa ole-
vaa eliikes56ntdii.
X:n tyd,sopimuksen 7. kohdasta
ilmenee, ettii eliike-ehtojen
miiiiriiytyminen on tavoite-elii-
keprosentin suuruutta lukuun-
ottamatta j iitetty eldkesiiiinn<is-
tii riippuvaksi. Sopimuksesta ei
ilmene, etta elakesaanndn muu-
toksista olisi sovittava X:n
kanssa. Sopimuksen erdiden
muidenkin kohtien muuttami-
nen voi tapahtua sopimatta sii-
tii X:n kanssa.

Tycisopimuksen sisiiltri koko-
naisuudessaan huomioon otta-
en yhti<i on voinut yksipuolises-
ti muuttaa eliikesiiiint6ii sopi
matta muutoksesta X:n kanssa.
Vaikka X. on 25.1.1984 voi-
maan tullutta eliikestiiinncin
muutosta noudattaen ilmoitta-
nut haluavansa jiiiidii toimeen-
sa eliikeiiin yli, yhtici ei ole
muutettuaan eliikesiiiintdii
30.1.1985 lukien edellei kerro-
tulla tavalla ollut sidottu X:n
ilmoitukseen, koska X. ei ole
saavuttanut 63 vuoden eliike-
ikae 25.1.1984 voimaan tulleen
eliikesiiiinndn muutoksen voi-
massa ollessa. Eliikesiiiinntin
30.1.1985 voimaan tullut muu-
tos on siis sitonut X:tiii eikii
hiinellti ole oikeutta 25.1.1984-
30.1.1985 voimassa olleen el6-
kesiirinncin nojalla jiiiide toi-
meensa 63 vuotta tiiytettyiiiin.
X. perusti kanteensa myds sii-
hen, ettei hiinen tycisuhdettaan
voida todeta piiiittyneeksi pel-
ktistiiiin sillli perusteella, ettii
hiin saavuttaa eliikesiiiinncin
mukaisen vanhuuseliikeiiin 63
vuotta.

X. on edellii kerrotulla tavalla
sopinut noudattavansa yhtidn
kulloinkin voimassa olevaa elii-
kesiiiintdii. Jutussa esitetystii
selvityksestii voidaan piititellii
sekii yhtiOn ettti X:n samoin
kuin eriiiden muidenkin yhtidn
toimihenkildiden tyOsopimusta
tehteessA tarkoittaneen, ettii
eliikesiiiinnrissii mainittu eliike-
ikii merkitsee samalla toimihen-
kiliin eroamisikiiii. Kun otetaan
huomioon X:n tydsopimuksen
mukainen korkea tavoite-eldke-
prosentti, sopimus tyrisuhteen
peettymisesta 63 vuoden elSke-
iiissii ei ole ristiriidassa tydnte-
kijain tyrisuhdeturvajiirjestel-
miin kanssa eikii X:n kannalta
kohtuuton. X. on siis piiteviisti
sopinut eroavansa yhtitin pal-
veluksesta 63 vuotta tiiytetty-
iitin. Yhti6llii on oikeus piidttiiii
X:n tydsuhde hiinen saavuttaes-
saan sanotun eliikeiiin.

Kommentteja
X. oli tehnyt yhtiOn kanssa ty6-
sopimuksen. Eliikesdiinncin
noudattamista koskeva yhtidn
ja X:n viilisen tytisopimuksen
kohta oli kaikkien oikeusastei-
den mielestii X:n tycisuhteen
ehto. Ltihtokohtana on, etta so-
pimukset on pidettiivii eikii nii-
tii voida yksipuolisesti muuttaa.
Vain, jos sopimus on kohtuuton
tai on olemassa muu laissa mai-
nittu peruste, voidaan sopimus
purkaa tai sen yksityinen ehto
jattaA huomioon ottamatta tai
sitii sovitella.
Eroa oikeusasteiden kesken oli
siinii, ettii alioikeus katsoi vuo-
den 1985 eliikesiiiinndn muu-
toksella muutetun yksipuolises-
ti tydsopimukseen sisiiltyviiii
eliikkeelle siirtymisaikaa siita,
mikii se oli ollut tycisopimuksen
piitittiimisaikaan. Yhtici ei ollut
X:n kanssa sopinut tydsuhteen
paattAmisesu 63 vuoden iiissii
eikii ollut ainakaan osoittanut,
etta tyosopimuksen irtisano-
mis- tai purkuperusteet olisivat
olleet olemassa.

Hovioikeus lausui tuomiossaan

muun muassa, ettd kun X. oli
tehnyt vuoden 1984 eliikesiiiin-
ncin muutoksen edellyttamala
tavalla ilmoituksen halustaan
jatkaa tydsuhdetta yli 63 vuo-
den iiin ja lisiiksi tehnyt sen
kohtuullisessa ajassa ja vuoden
1984 elEkesiiinndn voimassa
ollessa, yhtitillii ei ollut oikeutta
yksipuolisesti eviitii X:ltii oi-
keutta jiitidii toimeensa. Hovi-
oikeus ilmeisesti katsoi, ettii
vuoden 1984 eliikesiiiinntin
muutoksen noudattamisesta oli
syntynyt molempia osapuolia
sitova sopimus, koska se tuo-
mrossaan nlmenomalsestl mal-
nitsi vuoden 1984 eliikesiiiinndn
muutoksen olleen voimassa
X:n tyOsuhteen ehtona. Vuoden
1984 eliikesiiiinnrin muutoshan
ei saattanut tydntekijiiii aikai-
sempaa huonompaan asemaan.
Sitii vastoin vuoden 1985 muu-
toksella yhti6 yksipuolisesti ja
tytintekijiin tahdon vastaisesti
heikensi ty<intekijiin eliike-
etuja.

Korkein oikeus oli sitti mieltii,
ettii vaikkakin eliikesEInncin
noudattamista koskeva tyciso-
pimuksen kohta on tycisuhteen
ehto, X. oli yhti<in kanssa sopi-
nut noudattavansa yhtidn kul-
loinkin voimassa olevaa elike-
siiiint6ii. Sopimuksesta ei ilme-
ne, ettii elzikesiiiinncin muutok-
sista olisi sovittava X:n kanssa.
KKO tuli siihen tulokseen, ettii
tydsopimuksen sisiilt<i kokonai-
suutenakin on sellainen, ettti
yhti<i on voinut muuttaa eliike-
siiiintriii sopimatta siitii X:n
kanssa. KKO:n ratkaisusta on
kuitenkin vastakohtaispiiiitel-
miind vedettiivii johtoplifltcis,
jonka mukaan X. olisi
25.1.1984-30. 1.1985 voimassa
olleen eliikesiiiinndn perusteella
voinut jiitidti toimeensa 63 vuot-
ta taytettyaan, jos eliiketapah-
tuma eli 63 vuoden eliikeiiin
tiiyttiiminen olisi tapahtunut
tuona aikana. Tiilltiin yhtiri olisi
ollut sidottu X:n ilmoitukseen
toimeen jiiiimisestii eliikeiiin yli.

Edelleen KKO piiiitteli esitetyn

selvityksen perusteella, etta yh-
titi ja X. ovat ty0sopimusta
tehdessiiiin tarkoittaneet, ette
eliikesiiiinnOssii mainittu eliike-
ikii on myds eroamisikii. KKO
o[ sita mieltii, ettii asiasta oli
katsottava sovitun ja vieliipii
piiteviisti, kun otettiin huo-
mioon tydsopimuksen mukai-
nen korkea, 66 prosentin tavoi-
te-eliike. X. oli siis piiteviisti
sopinut eroavansa yhtidn pal-
veluksesta 63 vuotta tdytet-
tyiiiin.
Tapaus korostaa selkeiden sopi-
mussuhteiden merkitystii. Tiis-
sii asiassa ratkaisusta oli perus-
tellusti epiitietoisuutta loppuun
asti. Niinpii KKO ei velvoit-
tanut hiivinnyttii osapuolta
korvaamaan vastapuolen oi-
keudenkiiyntikuluja KKO:ssa,
vaan asian laadun vuoksi yhtici
joutui pitamiiiin ne omana va-
hinkonaan.

PENTTI
KOIVISTOINEN, r,r

Eltiketurvakeskuksen
lakiosaston

osastopiiiillikki)
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Su ku polue nuai hd oseld kel d ise n
muu eldketurua

Kun viljelijfl jiiii sukupol-
venvaihdoseliikkeelle, ei
hlnen tilanteensa ole viell
lopullinen. Sukupolven-
vaihdosellketti saades-
saan hln voi siirtyii jol-
lekin muulle elikkeel-
le. Vanhuusellkeilssl su-
kupolvenvaihdosellke
muuttuu normaaliksi van-
huuselilkkeeksi, jota mak-
setaan MYEL:n nojalla ja
kansanelflkkeenl. Asian-
tuntijallekin niimii muu-
tostilanteet tuottavat
pfllnvaivaa. Kirjoittaja on
ollut mukana sukupol-
v e nv a ih d osel iik ej iirj est e l -
mln kehittiimisessl 70-lu-
vulta alkaen.

SPVE-t6ydennysosa

65 vuotta

SUXUPOL

MYEL-vanhuusel6ke

vlxHuusnlAxn

KEL-vanhuuselike

Sukupolvenvaihdos'
elikkeen rakenneosat
Sukupolvenvaihdoseliike on
korvausta siitti, ettii viljelijii luo-
vuttaa maatilan ennenaikaisesti
nuorelle isiintivdelle. Eliikkee-
nd maksetaan normaali MYEL-
eliike. Sen suuruus on suku-
polvenvaihdosiiissii oleville ikii-
luokille 38-46 prosenttia keski-
m?idrdisestii M YEl-tyritulosta.
Niiin muodostuu sukupolven-
vaihd oseliikkeen perusmiiiirii.

Kansaneliikettii vastaa kaava-
mainen sukupolvenvaihdos-
eldkkeen tiiydennysosa. Se on
yhtii suuri kuin kansaneliikkeen
pohj aosa j a yksiniiisen henkilcin
Iisiiosa toisessa kuntaryhmiissti.
Niiin miiiiriteltyii lisiiosaa pie-
nentiiii sukupolvenvaihdos-
eliikkeen perusm66rS saman
siiiinncin mukaan kuin ansio-
eliikkeet viihentiiviit kansan-
eliikkeen lisiiosaa eli puolella
miiiiriistiizin. Jos toinenkin puo-
liso saa sukupolvenvaihdoselii-
kettii, on tiiydennysosa l6 pro-
senttia pienempi (puolisovii-
hennys).

Sukupolvenvaihdos-
ellkkeen kiiyttiiytyminen
Perusmiidriiii koskevat samat
sliiinndt kuin MYEl-tydkyvl.t-
tdmyysel5kette. Sita voivat vii-
hentiiii ensisijaiset korvaukset
yhteensovituksessa tai uudel-
leenyhteensovituksessa. Esi-
merkiksi maatalousyrittiijien
tapaturmavakuutuslain mukai-
nen (MATA) piiiviiraha tai ta-
paturmaeldke saattaa olla tiil-
lainen viihentiivii tekij ii.
Tiiydennysosa kiiytttiytyy eri ta-
voin kuin kansaneliike vastaa-
vassa tilanteessa. Tiiydennysosa
miiiiritelliiiin pysyviisti sen suu-
ruiseksi, kuin edellii mainitut
kansaneldkkeen pohjaosa ja li-
siiosa ovat sukupolvenvaihdos-
eliikkeen alkamisvuonna.
Tdydennysosaa ei siten pie-
nennd sukupolvenvaihdoseliik-
keensaaj alle mydnnetteve tapa-
turmaeliike. Tdydennysosaa ei
mydskiiiin viihennii sukupol-
venvaihdoseliikeliiisen saama
perhe-eliike, vaikka se vaikut-
taisikin kansanellikkeen lisii-
osaan. - Jos sukupolvenvaih-

doseliiketta saavista puolisoista
toinen kuolee, Maatalousyrit-
tiijien eliikelaitos poistaa eloon-
jiiiineen tiiydennyosasta puoli-
soviihennyksen (MYEL 6 d $:n
4 mom).
Perusmiiiiriiii j a tdydennysosaa
korotetaan vuosittain TEL-in-
deksillii. Tiimii johtuu siita, etta
ne ovat tydelakettA. Jos tiiyden-
nysosa olisi maksettu kansan-
eliikkeenii, indeksikorotukset
olisivat pienemmiit.
Tiiydennysosan tilalle viimeis-
tiiiin 65 vuoden iiissii tuleva
todellinen kansaneldke onkin
muun muassa tiistii syystii pie-
nempi. Tdtii on vaikeata selittaa
el2ikkeensaajalle.

Ansiotytin vaikutus
Sukup olvenvaihdoseliikkeen
perusteena oleva isiintdviien
vaihdos ei muodosta samanlais-
ta jakamatonta eldketapahtu-
maa kuin esimerkiksi tydkyvyt-
tcimyys tai tycittrimyys. Eliike
mycinnetiiiin vain maatalous-
yrittiijiitoiminnasta: maa- ja
metsiitaloudesta sekii mah-

dollisesta kalastuksesta ja po-
ronhoidosta.
Eliikkeellii ollessaan sukupol-
venvaihdoseltikettd saava voi
jatkaa sitii ansioty<itii, jota teki
eliikkeelle siirtyessiiiin, kunhan
ei toimi itseniiisenii maanviljeli-
jiinii. Niin ikiitin hiin voi aloit-
taa jonkin muun uuden ansio-
tycin.

Niiistii muista ansiotriistii eliik-
keensaajalle karttuu uutta elii-
keturvaa normaalien sliiintti-
jen mukaan. Sukupolvenvaih-
doseliikeliiiset tydskentelevtit-
kin muun muassa LEl-t<iissii
tai ansaitsevat maatalouden lo-
mittajina KVTEl-eliikettii.
Sukupolvenvaihdoseliike ei siis
ole sellainen tulevan ajan eliike,
joka estiiii eliikkeen karttumi-
sen. (TEL 6 $:n I mom, YEL
5 $:n 3 mom, MYEL 6 c $:n
4 mom).
Sukupolvenvaihdoseliikeliiinen
voi toimia edelleen mm. metsA-
talousyrittiij iin6, kalastaj ana tai
poronhoitaj ana taikka tycisken-
nellei entisellii tilallaan tai sen
liiheisyydessii perheyrityksen
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jiisenenii. Tiiste hen ei kuiten-
kaan voi enriii kartuttaa itsel-
leen uutta tydeliiketta (MYEL
6 $:n 2 mom).
Hiin ei voi my6skiiiin ottaa va-
paaehtoista MYEL-vakuutus-
ta. Vaikka hiinelle perheyrityk-
sen jiisenend maksettaisiin ra-
hapalkkaa, ei siita mydskiiiin
suoriteta LEl-maksuja.

Muulle varhaisellkkeelle
siirtyminen
Sukupolvenvaihdosel6kkeen
saajalla on siis voinut olla
ennen sukupolvenvaihdosta
MYEL:n piiriin kuulumatonta
ansiotoimintaa. Siitii hiinellii
saattaa olla vapaakirj aeliikkei-
tii, jotka eiviit sisiilly sukupol-
venvaihd oseliikkeeseen.

Jos hiin eliikkeen aikana on
tehnyt ansiotydtii, heinelle on
siitii voinut karttua uutta eliike-
oikeutta. Tiilloin voi tulla ajan-
kohtaiseksi jonkin muun eliik-
keen hakeminen. Se voi olla
tycieliike tai varsinainen kan-
sanekike.

Tytieliikelakien mukainen
tytikyvytttimyyseleke
Huonontuneen terveydentilan-
sa perusteella sukupolven-
vaihdosel5keliiinen voi siirtyii
muiden tydeliikelakien mukai-
selle tydkyvyttdmyyseliikkeel-
le. Osatydkyvyttdmyyseldke ei
Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksen tulkinnan mukaan alen-
na sukupolvenvaihdoseliikettii.
Hakij a saa sukupolvenvaihdos-
eliikkeensii rinnalle muiden tyci-
eliikelakien mukaiset osaeliik-
keet.

Tiiyden tydkylyttOmyyseliik-
keen mydntiiminen muiden
tydelakelakien mukaisena ai-
heuttaa sen, ettd tiiydennysosa
lakkaa (MYEL 6 d $:n 3 mom.)
Sen tilalle voi sukupolvenvaih-
doseliikeliiinen hakea normaa-
lin kansaneliikkeen. Kansan-
eldkkeen todellinen lisiiosa on
kuitenkin pienempi kuin siihen
asti maksettu tdydennysosan
kansaneliikettii vastaava las-
kennallinen lisdosa.

Tiimii j ohtuu erilaisesta indeksi-
jiirjestelmiistii ja siitii, ettii lisii-
osaa viihentdvdt myds nyt
mydnnetyt uudet tydelakkeet.
T2iydelle eliikkeelle siirtymisen
edullisuus riippuu siten ldhinnd

osatydkyvyttcimyyseliik-
muuttuminen tiiydeksr

heuttaa tiiydennysosan lakkaa-
misen. Niiin ei kuitenkaan ktiy,

sukupolvenvaihd oseliikkeen-
saajalla kysymykseen. Suku-
polvenvaihdoseldke nimittain
estiiti oikeuden tycittcimyyspiii-
vdrahaan, eikii ilman sitii voi
saada tycitt<imyyseliikettii.

Jos eliikkeensaaja kuitenkin on
saanut ty6ttomyyspiilviirahaajo ennen sukupolvenvaihdos-
eliikkeelle siirtymistiiiin, on
ty6ttcimyyseliike mahdollinen.
Tiimii tulee kysymykseen sil-
loin, kun hiin on ollut alle 55-
vuotiaana oikeutettu "uinu-
vaan" sukupolvenvaihdoseliik-
keeseen. Mycis tydtt6myyseliike
lakkauttaa tiiydennysosan.

Varhennetulle vanhuuseldk-
keelle siirtyminen merkitsee
niin ikiiiin tiiydennysosan piiiit-
tymistii. Sen sijaan tiillaista vai-
kutusta ei ole alennetusta el6ke-
iiistii mycinnetyllii varsinaisella
vanhuuseliikkeellii.

Kansanelikkeelle
siirtyminen
Jos sukupolvenvaihdoseliik-
keensaaja hakee ja saa kansan-
eldkelain mukaisen ty6ky/yttd-
myyseliikkeen, yksildllisen var-
haiseldkkeen, tydttcimyyseliik-
keen tai varhennetun vanhuus-
eliikkeen, kansaneliike lakkaut-
taa tiiydennysosan (MYEL 6 d
$:n 3 mom). Tdydennysosa lak-

useimmiten on pienempi
tiiydennysosa, ei pelkkiiii

tHyttlminen
Kun sukupolvenvaihdoseliik-
keensaaja tiiyttiiii 65 vuotta,
tiiydennysosa lakkaa. Perus-
miiiirii muuttuu samansuurui-

si(MYEL6d$:nlmom).
Eliikettii ei eniiii tarvitse erik-

vamalnen.
Tiimii johtaa siihen, ettd suku-
polvenvaihdoseliikkeensaaj a
voi laskelmoida esimerkiksi jiit-
tiimiillii tietyssii tilanteessa kan-
saneliikkeen hakematta. Erilai-
set edullisuusvaihtoehdot li-
siiiintyviit, jos on kysymys puo-
lisosta, jotka voivat hakea eri
etuusmuotoja ristiin. Asiaa vai-
keuttaa vielii verotuksen el[ke-
tuloviihennyksen epiijohdon-
mukaisuus sukupolvenvaihdos-
eliikeliiisillii.
Eduskunnan kesiteltavane ole-
vassa ehdotuksessa sukupol-
venvaihdoseliikelaiksi on niiitii
epiij ohdonmukaisuuksia pyrit-
ty korjaamaan. Niiin mycis vei-
heneviit hankalat neuvontati-
lanteet.

SEPPO PIETILAINEN,
OTL, VT

Eliiketurvakeskuksen
lainop ill isena jo ht ajana t o imiva

varatoimitusjohtaja

muun tydeldketurvan tasosta, kaa siitii alkaen kuin tieto Yanhuusellkeiiin
mutta mycis perhesuhteista, kansanelzikepiiiittiksestt tulee
asuinpaikan kalleusluokasta ja Maatalousyrittiijien eliikelai
mahdollisuudestasaadaerityis- tokseen. Takautuvalta ajalta
lisid kansaneliikkeeseen. eliikkeensaajalle makselaan

Myris
keen
tydkyvyttcimyyseliikkeeksi al-

kansaneliikkeet paallekkain.
Koska todellinen kansaneliike seksiMYEl-vanhuusel[kkeek-

saneliikettii ole syytii hakea. seen hakea eikzi muutoksesta
jos osaeliike on periiisin
kup olvenvaihd oseliikettii

jo su- Kansaneliikkeen hakeminen mydskiiiinannetauuttapiidt6s-
edel- kannattaa yleensii vain, jos sa- t[.

tiineeltii ajalta. malla haetaan jotakin edelld ;,OS sukupolvenvaihd oseliike-
mainittua tycieliikkeen varhais- liiisellit on muiden tyrieliikkei-

den vapaakirjoja, Maatalous-
yrittiijien eliikelaitos liittaa ne

elikettii.
Muut tytieliikelakien
mukaiset varhaiselflkkeet Ennen vuotta 19g5 automaattisesti maksamaansa
My0s yksilcillinen varhaiseliike alkanut sukupolven- vanhuuseliikkeeseen. Samoin
on suk upolvenvaihdoseliik- vaihdoselike menetelliiiin, vaikka ansiotoi-
keensaajalle mahdollinen, jos minta viela jatkuisikin.
hiin siirtyy tiille eltikkeelle vuo- Edellii mainitut lopettamis-
den kuluessa maatalousyrittd- siidnnrit eiviit koske eliikettii, Jos kuitenkin eliikkeensaaja

jiitoiminnan tai sen jiilkeen vie- joka perustuu ennen 1.1.1985 jatkaa TEL-tydsuhteessa tai
YEl-toiminnassa, ei liitentee

la atkuneen muun ansiotydn tapahtuneeseen sukupolven-
vaihdokseen. Niiissii eliikkeissii tapahdu. Maatalousyrittiijien

eliikelaitos maksaa edelleenYksil0llinen var-
lakkauttaa tiiyden- kansaneliikettd vastaavan

nysosan, kuten varsinainen ty6- osuuden nimi on lisiiosa. Tiillai- omaa vanhuuseliikettiiiin j a siir-

kyvyttcimyyseliikekin. sia eliikkeitii on vielii noin nel- tdzi sen toiselle laitokselle siinii
jennes 16 000:sta maksussa ole- vaiheessa, kun eliikkeensaaja

hakee TEL:n tai YEL:n mu-Ty6ttdmyyseliike ei yleensii tule vasta sukupolvenvaihdoseliik-

kuin
kan-

mu-
edes

keesti. kaista eliikettii.

Tiillaista lisiiosaa ei lakkauteta.
Siite vahennetiiiin kansaneliike Uusi sukupolven-
sellaisena, kuin se on ollut kan- vaihdoselHkelaki
saneliikkeen alkaessa. Sukupolvenvaihdoseldkkeen

tiiydennysosa ei nykyisten saiiin-
Kun kansaneliike yleensii alkaa ncisten mukaan vastaa todellis-vain pohjaosana, tehdiiiin vii- ta kansaneliiketta, vaan on kaa-
hennys osittaisena. Viihennyk-
sen aiheuttaa kansaneliikkeenli
maksettu varsinainen ty<ikyvyt-
tomyyseliike. Sita eivAt sen si-
jaan viihennii yksiltillinen var-
haiseliike, tydttdmyyseliike tai
varhennettu vanhuuseliike. Li-
sdosaan eivdt vaikuta mycis-
kiiiin ty6elekej erj estelmiin

varhaiseliikkeet, eikaiset
tyiikyvyttdmyyseliike.

Maatalousyrittiijien
ellkelaitos 

^ntaapiiiittikset
Jos sukupolvenvaihdoseliik-
keensaajalle mydnnetiiiin muu
tycieliikelakeihin perustuva var-
haiseliike, eliikehakemuksen
kiisittelee Maatalousyrittiijien
eliikelaitos. Niiin menetelliidn
silloinkin, kun hakija on TEL:n
alaisessa tycisuhteessa tai
YEL:n piiriin kuuluva yrittiijii.
(TEA 12 $:n I mom. ja MYEA
I I $:n 2 mom). Julkisen sekto-
rin eldkkeet my<innet65n kui-
tenkin sen omista eliikelaitok-
sista.
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TYOEIIKE.KIRJASTA uust
PAI]IOS

Tarvitsetko sinil tietoja
tytieliikkeestii? Tiediitkti,
miten ellke lasketaan yk-
sityisen ja julkisen palve-
lun osalta? Miten eliik-
keen varhentaminen vai-
kuttaa ellkkeen miiiiriiiin?
Muistatko ulkoa, minki
lain piiriin milloinkin
kuuluu yrityksen omistaja
tai hilnen perheenjflsenen-
sii? Niiihin ja moniin mui-
hinkin tytieliikettii koske-
viin kysymyksiin ltiydiit
vastauksen Teivo Penti-
kflisen, Lauri Koivusalon,
Heikki Kammosen ja Si-
mo Llmsfln kirjasta ni-
meltflfln Tytieliike.

Tiisti kirjasta, joka tunnetaan
paremmin nimellii "Pentikiii-
nen", on Vakuutusalan Koulu-
tus ja Kustannus julkaissut uu-
den, 10. painoksen.

Pelkiistaan ty<intekijiiin eliike-
lakiin on sen vajaan 30-vuotisen
voimassaolon aikana tehty yli
sata muutosta. Ajan tasalla ole-
vat tiedot lciydiit uudesta Tyti-
eliike-kirjasta. Kirjan tiedot
vastaavat tammikuun alkupuo-
lella kiiytettiivissii olevia tietoja
ja voimassa olevia lakeja. He!
n?ikuun alusta voimaan tulleis-
ta perhe-eliikesiiiinndksistii on
kuitenkin kerrottu tydntekijain
eliikkeen kohdalla.
Kirjan pohjana on professori
Teivo Pentikiiisen jo vuonna

1962 julkaistu Tydeliike-kirja.
Sittemmin kirjaa on uudistettu
moneen kertaan. Yrittiijien elii-
kelakeja koskeva osuus on ollut
mukana vuodesta l97l ja val-
tion ja kunnan eliikejiirjestel-
miit puolestaan vuodesta 1977
alkaen.

Edellinen painos Ty<ieliike-kir-
jasta on vuodelta 1986. Tiimiin
jiilkeen tyoeliikkeisiin on tullut
monia muutoksia.
Tiirkeimpiii on joustavien elei-
kemuotojen viimeisen viipaleen
eli osa-aikaeliikkeen lisiiiiminen
yksityisen sektorin eliikelakei-
hin 1.1.1987 alkaen sekii kaik-
kien joustavien eliikemuotojen
liittiiminen valtion ja kunnan
eliikkeisiin 1.7.1989 alkaen. Yk-
sityisen tytieliikesektorin muita
muutoksia ovat esim. alaikiira-
jan lisiiiiminen ja eriiiden alle
kuukaudenkin kestiivien ty6-
suhteitten kuuluminen tydnte-
kijiiin eliikelain piiriin. Sekii
valtion ettii kunnan eliikejiirjes-
telmiissi on muutettu esim. elii-
kepalkan laskusiiiintdii siten,
ettl eliikepalkka lasketaan kus-
takin palvelussuhteesta erik-
seen.

Kirja on hyvii yleisselostus tyd-
eliikejiirjestelmZistii vaikkapa
sosiaalialan opiskelijoille ja
muillekin tydeliikkeistii kiin-
nostuneille. Siita l6ytyy kuiten-
kin tarvittaessa tietoa myris jiir-
jestelmen yksityiskohdista sel-
ke2issii ja helposti luettavassa
muodossa. "Pentikdisen" aryon
tietiiviitkin monet eliikeasioi
den kanssa tyciskentelev:it, joi-
den tiirkeii apuvdline kirja on.

MARIA-LEENA SEPPALA, orx
Eltiketurvakeskuksen

lakiosaston
vs. lakimies
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El[keturvakeskus
palveli asiakkaita

kentillI

ElSketurvakeskus palve[ tanii
kesiinii asiakkaitaan j iilleen ker-
ran messuilla. Paikkakunnat
olivat tdni vuonna Tampere,
Jyviiskyle ja Kajaani. Savonlin-
nassa neuvonta suJul asunto-
vaunusta oopperajuhlien aatto-
na. Jiilleen kerran todettiin, ettri
paras tapa vAlittAa tietoa on
henkiliikohtainen kontakti.
Eliiketurvakeskuksen asunto-
vaunu seisoi Savonlinnassa ke-
sdkuun kahtena viimeisenii piii-
viinii Tottin torin rannassa Pit-
kiinsillan kupeessa.

Rauhallinen, kaunis paikka Sa-
vonlinnan sydiimessii ja paikal-
listen tiedotusviilineitten tuki
takasivat, ett6 eliiketurvastaan
kiinnostuneita riitti, olipa muu-
tama liihtenyt matkaan jopa
paksun paperipinon kanssa.

Eldketietonsa tarkisti liki 400
henkiltiii. Mycis valtion ja kun-
nan palveluksessa olevat poik-
kesivat neuvoja kysymiissii.
Asiakkaat olivat erittiiin tyyty-
viiisiii saamaansa palveluun ja
siihen, ettii Eliiketurvakeskus
oli tullut heite lahe[e.

Kajaanissa esillil
yrittiijiit ja
paluumuuttajat
Heiniikuun 19.-23. piiivinii
osallistuttiin jiilleen Kainuun
messuihin Kajaanissa kuuden
vuoden tauon jalkeen. Mahtoi
ko johtua kesiilomista vai ylei-
sestii kiinnostuksen laantumi-
sesta yleismessuja kohtaan, ettd
jiirjestiijien ennakoimaa kiivija-
mdiiriiii ei tavoitettu?

126 000:sta periiti 50 000:een.
Ei edes messujen tulevaisuuteen
liittyvii teema houkutellut
enempiiii ihmisiii paikalle, vaik-
ka julkinen sana aina televisiota
mydten esitteli sita nayttevesti.

Palkansaaj aj flrj est tij en
onnistunut aluevaltaus
Jlviiskyliissii j arjestivat palkan-
saajien keskusjiirjestcit SAK,
TVK, AKAVA ja STTK kaik-
kien aikojen ensimmiiiset iki
omat messunsa syyskuun en-
simmiiisend viikonloppuna.
"Kiittemme ty<i ja tulevaisuus"
-nimiseen tapahtumaan tutus-
tui l5 000 keskisuomalaista.

Jyviiskyliissii puhuttiin vaka-
vaan siivyyn niin ammattiyhdis-
tysliikkeen tulevaisuudesta
kuin ympliristdmme tilasta pa-
rissa teemaseminaarissa, joihin
oli saatu edustava joukko jiir-
j est<ijen j ohtohenkiltiitii.
Toisenlaiseen yleisdcin taas ve-
tosi Miljoonasade, joka konser-
toi messujen hallissa tuhansille
nuorille.
Ilahduttavin kokemus osallistu-
misesta messuihin oli nuorten
kasvava kiinnostus tyiielaketie-
toa kohtaan sekii muutaman
Eliiketurvakeskuksen osastolla
piipahtaneen yrittiijiin kom-
mentit siita, ette tycitulo kan-
nattaa vahvistaa mieluummin
yle- kuin alakanttiin. Kaik-
kiaan eliikeotteen haki liihes
800 ihmistii.

Teksti:
Marja-Liisa Takala
Jouko Moilanen

Kajaanilaiset eiviit, toisin kuin
yleensi on asian laita, olleet
kiinnostuneita varhaiseliikkeel-
le jiiiimisestii. Ainakin messuot-
teiden perusteella yrittiijiii oli
seudulla palj on. Sen vuoksi tyO-
tulon vahvistamista riittaviin
suureksi koko yrittiijiitoimin-
nan ajaksi painotettiin asiakas-
palvelussa.
Messujen jokaisella piiiviillii oli
oma teemansa. Ensimmiiinen
piiivii oli omistettu yrittiijille ja
viimeinen pbivii tyiimarkkinoil-
le. ETK oli mukana kumman-
kin piiiviin tiedotustilaisuudes-
sa. YrittAjatilaisuudessa esitel-
tiin talon messupalvelua yleen-
sii ja kerrottiin tietenkin yrittii-
jiieliikkeistii. Tycivoimapiiiviin
aiheena olivat paluumuuttajan
eliiketurva ja eliikeliiisen mah-
dollisuudet tehdii ansiotytitii.

Tampereen
messuosastolla
yli 4000 asiakasta
Elokuun puolessa vdlissii Tam-
pereella ollut Eliiketurvakes-
kuksen messuosasto kiinnosti
kavijdite. Yli 50 000 vieraasta
periiti 4200 haki oman eliike-
otteensa. Kaikki osastolla kii-
vijiit eiviit pyyteneet eliikeotet-
ta, vaan halusivat joko henki-
liikohtaista neuvontaa tai esit-
teite.
Ty<ieliike kiinnosti etenkin
nuorta ja keski-ikiiist6, tyOelii-
miissii aktiivisesti mukana ole-
vaa vdkeii. Esimerkiksi sunnun-
taipiiiviin reilusta 600 otteesta
kaksi kolmesta meni alle 45-
vuotiaan messuvieraan kiiteen.
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Eliiketurvakeskuksenosastooli Myiis Tampereella aprikbitiin,
totuttuun tapaan yleisdn suo- onko yleismelluj-e.n aika lo-
siossa. Peftkia eliikeotteita pullisesti ohi. Kiivijtimiiiirii pu-
jaettiin noin 1700. iosi neljiin vuoden takaisesta



ETAKETIETO.PERHE Oil SAAilUT
UUDEil JASE]IEil
ELLA, ESOR,
EYLE
Tiimiin vuoden alkupuolella ENTIssii, samoin kuin ELLAs-
Tyrieliikkeessii kerottiin Eliike- sakin, yksi pykiilii muodostaa
tieto-perheen uusimmasta tu- yhden dokumentin. Voimaan-
lokkaasta, ELLASTA (= voi- tulosiiiinncikset ovat omina
massa olevan ty<ieliikelainsiiii- dokumentteinaan. Paitsi pykii-
ddnndn sisiiltiivii tietokanta). liin kulloistakin sanamuotoa,
Ennestiiiin Eliiketieto-tietopan- ENTl-dokumentti kertoo, min-
kissajo olivat ESOR (= sovelta- kii ajan pykelii on ollut voimas-
mis- ja ratkaisuasioiden tieto- sa juuri tiimiinsisiiltriisenii ja
kanta) ja EYLE (=Eliiketurva- mikii on se siiiidds, joka on
keskuksen yleiskirjetietokanta). sisiilltjn muuttanut.
Eliiketietopankkia yllapitaa otetaanoaesimerkki: Ndooiii-
:' T':Y::l:I :.*'^'.i j"f,l?:,1}- lemalla' hakus anaksi I-: t'e l,to Ja uetoKannat ovat valtlon o . _. -

tieiokonekes kuksen,"",r-.rt Yii j,T,?fill,l' i$3?lxLTii,l:MINTTu-jarjestelmiilin kautta _ .:-l -'::.',:-".. nut Kuusr Kenaa ennen Kuln seKarKKlen naluKKalden Kavtetta-
vissii. " on saavut[anur nyKylsen muo-

tonsa. Kun kiiytetiiiin tata ha-
ENTI kutapaa, kaikki pyktiliin eri ai

, koina voimassaolleet versiotIleloDanKKlnntamalta Kuuluu... .. .. saaoaan esllle DeraKKarsrna oo-taas uutta. EloKuun zJ. oalvalla , .. r,

iuhlittiin ENTI-tietoia"nun 5,un]9'tternaaIK.aJarJestyKsessa'i.-__." KurKlslamalla lapl nama KuuslKawtoonoIIoa. dokumenttia niikee siis, millar-
ENTI-nimi jo osoittaa, ettii ky- nen TEL:n 2 $ on sanamuodol-
se on menneen ajan tiedosta. taan ollut kussakin dokumen-
ENTI sisiilttiii tytieliikelakipy- tissa ilmoitetun voimassaolo-
kiilien historian eli entiset laki- ajan. Dokumentissa on mycis
pykiiliit sellaisina kuin ne ovat merkintii, miksi ja millii siiii-
olleet eri aikoina. Tosin ENTIn dtiksellii pykiilii on edelleen
aineistoa on rajattu siten, ettii muuttunut. Lain soveltamisen
siellii on vain yksityisen sek- kannalta niimii lieneviit tiir-
torin piiiity0eliikelakien eli keimmiit tiedot. Samalla vilkai-
TEL:n, LEL:n, YEL:n, MY- sulla saa mycis mielenkiintoisen
EL:n ja TaEL:n historia. yleissilmiiyksen siihen, miten

pykiila on aikojen kuluessa pi
tuudeltaan ja asiasisiill<iltiiiin
muuttunut.
ENTI kasvaa sitii mukaa kuin
TEL, LEL, YEL, MYEL JA
TaEL muuttuvat. Voimassaole-
van lain koko pykiiliin, pykiiliin
jonkun momentin tai momen-
tin jonkun kohdan muuttumi-
nen aiheuttaa sen, ettii ELLAs-
ta "pudotetaan" muuttunut
pykiilii kokonaisuudessaan
ENTIin samalla kuin ELLAan
viediiiin uusi, voimassaoleva la-
ki. Teknisesti ELLAn ja ENTIn
piiivitykset kulkevat siis rinnak-
kain. ELLAa piiivitettiiessii
pyritiiiin siihen, ettii siellii olisi
voimassaoleva laki viikon kulu-
essa muutoksen voimaantulos-
ta. My<is ENTIssii tulee mah-
dollisen pienen alkukankeuden
jiilkeen olemaan viimeistii edel-
linen lainmuutos viikon kulues-
sa muutoksesta.

IRMA KORTESO]A,
sosionomi

Eliiketurvakeskuksen
lakiosaston

vt. osastosihteeri

TASITIRJA ULKOMAISISTA ELAKKEISTA

Eliiketurvakeskuksen ulkomai-
sia eliikejiirjestelmiii kiisittele-
viissii tutkimusten sarjassa on
julkaistu useita palkansaajien ja
yrittiijien eliiketurvaa koskevia
tutkimuksia ja selvityksie.
Syyskuun alussa julkaistu uusin
tutkimus on nimeltiiiin Eliike-
jirjestelmiit teollisuusmaissa
1990.

Raportissa tehd[iin maailman-
laajuinen analyysi palkansaa-
jien ja itsendisten yrittiijien elii-
keturvasta vuonna 1990. Eliike-

jiirjestelmien yleisen rakenteen
j a oleellisimpien yksityiskohtien
vertailun lisiiksi kuvataan yksi-
tyiskohtaisesti 25 teollisuus-
maan eliikejiirjestelmiit. Tutki-
muksessa tarkastellaan mycis
Suomen solmimia sosiaalitur-
vasopimuksia.
Piiiipaino maakohtaisissa eld-
kejiirjestelmien kuvauksissa on
yleisissii tai ainakin piiiiosan yk-
sityisen sektorin palkansaajat
kattavissa eliikejiirjestelmissii.
Niiden lisiiksi kuvataan sup-

peammin itseniiisten yrittajien
eliikej tirjestelmiii sekii vapaaeh-
toisia Iisiieliikej tirj estelmiii.

Maakohtaisissa kuvauksissa
ovat mukana kaikki Pohjois-
maat ja Liinsi-Euroopan maat.
Itii-Euroopan maista valittiin
Jugoslavia, Neuvostoliitto ja
Unkari. Euroopan ulkopuoli-
sista maista kuvaukseen otettiin
mukaan Australia, Japani, Ka-
nada ja Yhdysvallat.
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TyOETAKE JA
NEUVOSTO-
LIITTOLAINEN
rvOxrnxrrA
Suomessa tehtiiviitin tydhdn so-
velletaan Suomen ty<ieliikela-
keja, elleiviit valtioiden viiliset
sosiaaliturvasopimukset muuta
miiiiriiii. Suomen ja Neuvosto-
liiton viilillii on sosiaaliturvaso-
pimus jo allekirjoitettu, mutta
sen voimaantulo vaatii vielii
maiden parlamenttien hyviiksy-
mlsen.

Tytinantajan
vakuuttamisvelvollisuus
Suomeen lyhytaikaiselle ty0ko-
mennukselle liihetetyille tydnte-
kijtiille ei ulkomaalaisen ty6n-
antajan kuitenkaan tarvitse jiir-
jesttiii tytieltiketurvaa tiiiilli, jos
tydntekijti ja tyrinantaja ovat
saman maan kansalaisia. Suo-
meen lyhyeksi ajaksi eli yleensii
enintiiiin vuodeksi tulevien neu-
vostoliittolaisten tytintekij0i-
den osalta ratkaisevaa on se,
kuka on tyrinantaja.

Jos ty6nantaja on Neuvostolii-
tossa rekisterdity yhteisyritys
tai Neuvostoliiton valtionyri-
tys, ei tydntekijiiii vakuuteta
Suomen tytieliikelakien mu-
kaan.

Neuvostoliittolaisten (yksityis-
ten) tycivoimaa vtilitttivien yri-
tysten kautta tulevien ty0nteki-

Jos kyseessii on tycivoiman
vuokraus neuvostoliittolaiselta
yritykseltii. ei vakuuttamista
vaadita suomalaiselta ty6nan-
tajalta. Edellytyksena on, ettii
asia on nriin mycis suomalaisten
siiiinncisten mukaan. Tytivoi-
man vuokrausliikkeen ja ty<in-
tekijiin viilillii tulee olla ty6sopi-
mussuhde. Ntyttcivelvollisuus
on suomalaisella vuokratydvoi-
maa kiiyttiiviillii tycinantajalla.
Yksityisesti Suomeen hakeutu-
vat ovat tytisuhteessa suomalai-
seen tydnantaj aansa riippumat-
ta siitii, onko tydntekijelii tyti-
lupa vai onko hiin ty<issii tyrilu-
vatta turistiviisumilla. Ty0nan-
tajan on maksettava tyOeliike-
maksu. Sama p6tee myds kou-
lutuksen tai tyOharjoittelun ni-
me[a tosiasiallisesti vastiketta
vastaan tehtyyn tytihrin.

Tytiellkemaksu
kokonaispalkasta
Tyrieliikemaksun perusteena
on normaalisti ty<intekijiille
maksettu palkka. Kokonaisan-
sioon sislltyviit tiill<iin mycis
luontoisedut kuten asunto ja
ruoka. Piiiviirahat eiviit ole
palkkaa silloin, kun ne Suomes-
sa hyviiksytSdn verotuksessa
verovapaiksi kustannusten kor-
vauksiksi.

{i'f "ti'ff, il,l?"ff.Jifl,XitTY9II,AruARJESrELMAsrA
jonka parverukseen'he tulevat. LAHTI ALKUVUODESTL 273 700
Tycintekijii on vakuutettava ELAKEOTETTAtydeliikelakien mukaan.

Tytieliikep[ivil tiln:i Yuonna
22.lL Messukeskuksessa

Eliiketurvakeskus liihetti eliike- ta noin 12 000 otetta. ElSketur-
otteita heindkuun 1990 lop- vakeskuksen oman massaote-puun mennessd yhteensii palvelun perusteella toimite-
256200 tydeliikevakuutetulle. taan tiinii aikana otteet noin
Omasta pyynnOstiiiin eliikeot- 95 000:l1e vakuutetulle. Naita
teen sai 48 800 vakuutettua ja massaotteita annetaan tycisuh-
pyytiimiittti ns. massaotteen sai teen piiiittymisen johdosta,
207 400 vakuutettua. Niiistii ty6ntekijiin tultua ensimmiiisen
massaotteista oli 83 900 LEL kerran LEL- tai TEl-tydnteki-
Tydeliikekassan tilauksesta an- jiinii tydeliikejiirjestelmiin pii-
nettua eliikeotetta. riin ja TEl+ycisuhteen teknisen

osaeriikelaitoksistaliihettivrit- katkaisun perusteella' .vakuu-
tiijien 20-vuotisjuhlu*od.n ::::Xf i.11'.'^Ti 31 1T.'3.1'^' tP;krinniaksi vakuuttamill".n )lull^uastaavana alKana norn

YEL:n piiriin tuuluril. viiita: o) uuu elakeotetta'
jille eliikelaskelmat. Niiitii las- Eliikelaitokset liihettiviit omille
kelmiatoimitettiinmaalis-huh- vakuutetuilleen alkusyksyn ai-
tikuun aikana yhteensd noin kana viisivuotisikiiluokittain
17 500:lle yrittiija[e. noin 80 000 eliikelaskelmaa.

Laskelmat perustuivat ETK:n
r r , ---!-ra- rekisterissii oleviin tietoihin jaLoppuvuooesra arvlolra viimeisen jatkuvan ansiotoi-
noin 282 000 otetta minnan osalta eliikelaitoksen
Eliiketurvakeskuksen toimesta omiin tietoihin. Eliikelaitokset
1.8.-31.12.1990 ldhetettiivien muotoilivat ja tulostivat piiii-
eliikeotteiden kokonaismiiiiriik- osin itse niimii laskelmat. Liihes
si on arvioitu noin 202 000 otet- l0 000 tapauksessa Eliiketurva-
ta. Tiistiikokonaismiiiiriistiilii- keskus tulosti eliikelaitosten
hetettiin alkusyksystii Esiinty- pyynndstii vakuutettuja varten
vien taiteilijoiden eliikekassan valmiiksi muotoillun otteen.
tilauksesta noin 30 000 otettaja
LEL Ty6eliikekassan tilaukses- Arja Laakso

YLEISON PYYNXOSTA
tytielflkkeen tiedustelun voi nyt sulkea

Tydeliikkeen tiedustelukortti
on uusittu yleisdn pyynncistii,
Iiihettiijii voi nyt sulkea kortin.
Hiinen tietosuojansa on niiin
aikaisemmasta parantunut.
Korttia on tilattu 50 000 kappa-
leen koepainos. Jos kortista
saadaan mydnteistii palautetta,
sitii tilataan lisiiii. Tiimiin vuok-

si Eliiketurvakeskus toivoo, et-
t:i tilaatte uutta korttia asiak-
kaittenne saataville, jotta kor-
tista saadaan mahdollisimman
pian kokemusta.
Korttia saa tilata Eldketurva-
keskuksen postittamosta, puhe-
lin (90) l5ll tai osoitteella
PL 11,00521 Helsinki.

nE&ffis
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KOSTUTA LXMPINTA JA SULJE XUOBI
FUXTA UMAil @B *W IGEN KWERYfl

Tiiminvuotinen Tytielikepiiivl
pidetiien 22.1 l. H6hinginMes-
sukeskuksessa. Ohjelma sisiil-
tiiS ajankohtaista tytieliikkeisiin
liittyvaA asiaa esimerkiksi Suo-
men sosiaaliturvan asemasta
yhdentyviiss6 Euroopassa.

Kuulijat saavat myiis tietoatyd-
eliikejiirjestelmiin varhaiskun-
toutuskokeilusta sekii eliikeha-
kuisuuteen j a ty<ihalukkuuteen
vaikuttavista tekij 6istii.
Lisdtietoja antaa Eltketurva-
keskuksen koulutusp[iillikkd
Iaui Mtikeltiinen.
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ERORAHASTOSTA
KOULUTUS. JA ERORAHASTO
Erorahaston toiminta laajenee
siten, ettii vuoden l99l alusta
rahasto tukee palkansaajien
omaehtoista ammatillista ai-
kuiskoulutusta maksamalla
ammattikoulutusrahaa.
Erorahaston nimi muuttui
1.8.1990 alkaen uudistuksen

j ohdosta Koulutus- j a erorahas-
toksi.
Rahasto maksaa edelleen ero-
rahaa ja erorahan aikuiskoulu-
tuslisiiii henkilOille, jotka ovat
menetteneet tycipaikan talou-
dellisista tai tuotannollisista
syistii.

Ammaffikoulutusrahaa
Yuoden 1991 alusta
Tycimarkkinajiirjesttit sopivat
vuoden 1990 alussa osana tulo-
poliittista kokonaisratkaisua,
ettii palkansaajien omaehtoisen
ammatillisen koulutuksen te-
hostamiseksi koulutusajalta
ryhdytiiln maksamaan ammat-
tikoulutusrahaa. Ammattikou-
lutusrahaa maksaa Koulutus- ja
erorahasto, joka on tycimarkki-
najtirjestdjen haltnnoima ja so-
siaali- ja terveysministeridn val-
voma rahasto.

seen, j onka jiirjestiiii ammatilli-
nen kurssikeskus, ammatillinen
oppilaitos tai kansanopisto. Tu-
kea voidaan mydntiiii mycis
korkeakoulujen jiirjestiimiiiin j a
joissakin tapauksissa muuhun
ammatilliseen koulutukseen.

KOULUTUS- JA ERORAHASTON
ETUUDET l99l ALKAEN

Koulutuksen tulee olla
mista ja kokoaikaista ja
viihintiiiin kuukauden. ERORAHA

ERORAHAN
AIKUISKOULUTUSLISA

piiiitoi
kestiiii

tytipaikkansa menetttineille opintovapaalla oleville

Ammattikoulutusrahan voi
saada hakija, joka aloittaa kou-
lutuksen l.l.l99l tai sen jiil-
keen. Jos koulutus on alkanut
1.8.1990 tai sen jiilkeen ja
jatkuu yhdenjaksoisena, am-
mattikoulutusrahaa maksetaan
l.l.l99l jiilkeiseltii koulutus-
ajalta.

Ammattikoulutusrahan
suuruus 1300 - 1700 mk
kuukaudessa
Ammattikoulutusrahan suu-
ruus miiiiriiytyy henkildn iiin
mukaan seuraavasti:

- 1300 mk/ kk 30-39- vuotiaalle
1500 mk/ kk 40-49-r,uotiaalle

- 1700 mk/kk 50 vuotta tiiyttii-
neelle.

NT
mahdollisuus ntiden etuuksien lisdksi saada1.,,l, ]",

T
I

I

I

I

r--
t Yleidii aikuisten
I opintotukci

(tyovoimahallinnolta
tyottdmyyskassoilta)

TOIMIKUNTA SELVITTAVTAAN TYO.
ELAKEJAn.InSTELMAN RAHAS-
TOINTI. JA RAHOITUSPERIAATTEITA
Tyrieliikejiirjestelmdn pitkiin ai- Jukka Rantala sosiaali- ja ter-
kaviilin rahastointi- ja rahoitus- veysministeri6stii.
periaatteita selvittAmaen on rx ^-:-r
asetettu toimikunta. Toimikun- JSs.9lltlta^,o'at llnans.slneuvos
nan tulee tycissiiiin ottaa huomi- : :]Ij1.YIj""i:I. Li.,l"l :Xl l-
oon jarjestelmtin asteittainen f]t[t]t^t:::1] :^1t:11^T-" yl:
voimdantulo ja vdestcin ikiiiin- 11.:,Y."^iti' . 

I yonantaJarn Kes-

ty-i"en r"r.a'v.itvitl"'tvoLi gt*Tf' jo.-tttfju Pekka Me-
riakust ann ust,i" (. t ity'.' "' "' i:JI'Jfii", 

"r, "l"i:t*:lruAr*'lToimikunnan on mycis selvitet- Markku Toropainen Suomen
tiivii nykyiseen vakuutusmak- Ammattiliittojen Keskusjiirjes-
sulainauksen korkokiiytiintcidn tdstii, sosiaalipoliittinen sihteeri
liittyviit niikdkohdat ja tehtava Jukka Vainio Toimihenkild- ja
tarvittaessa ehdotus jiirjestel- Virkamiesjiirjestcijen Keskuslii-
mtin muutoksista niin, etta ta- tosta, puheenjohtaja Risto
kaisinlainauksessa noudatetta- Kausto ja johtaja Kari Puro
va korko voisi nykyistd jousta- Tyrieltikelaitosten liitosta sekii
vammin seurata yleistii korko- johtaja Sirkka Hiimiiliiinen
tasoa. Suomen Pankista.
Toimikunnan puheenjohtajana Toimikunnan miiiiriiaika piiiit-
on osastopriailikkd, ylijohtaja tyy 31.5.1991.
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Tyiillbyyskontutuksen
koulutustukca
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I

I
Il

a I (valtion
I opintotukikeskuksesta)
l----

Ammattikoulutusrahaa voi Ammattikoulutusrahaa makse_
saada henkilii, joka siirtyy vir- |u|;;hi;;ilt enintiidn 18 kuu_ka-.-tai tycisuhteesta palkatto- f.*a'.ii" f."fiaen vuoden aika_
malle opintovapaalle. Tuen saa- ;;. - - -
minen edellyttdzi, ettii

:,,.1*lj:^ol^"1i..1.1:*:1**,f.Tffi :'lt3ll[?j'i1]i.f lrr\1alKamlsta Ju-bu-vuotras Ja 3l.l2.lgg3. Kokeilukauden
- hakijan nykyinen tyti- tai vir- ajan ammattikoulutusraha on
kasuhde on kestdnyt viihintiiiin verotonta.
vuoden ja hiin on ollut yhteensti a _-- 11:,- ._r
viihintiiin uilri r"ottu' oiiioi Ammattikoulutusrahaa makse-

-irtsi tv ti- t ui rtit*rr,i. i 

" i. l1ilr. ru'tlilnr #;lt*1f:lJ"t;
Tukea mydnneteen omaehtoi- opintotuen ja aikuisopintora-
seen ammatilliseen koulutuk- han lisiiksi.
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UT]TTA TYOETAKELAINI-
ao oa aa aa aa

SAADANTOA
ASETUS ty6ntekijiiin eliike-
asetuksen muuttamisesta
(15.6.t99015a\;
ASETUS lyhytaikaisissa ty6-
suhteissa olevien tydntekijain
eliikeasetuksen muuttamisesta
(15.6.1990/ 5a3);
ASETUS maatalousyrittiijien
eldkeasetuksen muuttamisesta
(t5.6.tee0lsa0;
ASETUS yrittajien eliikease-
tuksen 12 a ja 15 $:n muuttami-
sesta (15.6.1990 I 545).
Perhe-eliikeuudistuksen joh-
dosta tydntekijiiin eliikeasetuk-
seen lisiittiin siiiinncikset tycin-
antajan velvollisuudesta antaa
eliikelaitokselle tietoja lesken-
eliikkeen miiiiriiiimistii varten.
Asetukseen otettiin mycis siiiin-
ncis Ekiketurvakeskuksen mah-

dollisuudesta antaa eldkelaitok-
selle teknisen ktiyttOyhteyden
avulla tyrintekij iin pyytiimiii tie-
toja, jotka koskevat hiinen va-
paakirjaansa tai muuten hiinen
eldkeoikeuttaan. Kaikkiin tyri-
eliikeasetuksiin lisiittiin siiiin-
ncikset, joiden mukaan lesken-
eliikkeen saaja on velvollinen
ilmoittamaan eliikelaitokselle
solmimastaan avioliitosta ja ot-
tovanhemmat lapsenelSkettii
saavan ottolapsen ottamisesta
sekii siiiinncis isii- tai iiitipuolen
jiilkeen myrinnetyn lapseneliik-
keen lakkaamisesta, jos lapsen-
eliike mycinnetiiiin toisenkin
oman vanhemman jdlkeen. Sa-
malla toteutettiin eriiitii teknisili
muutoksia (tytintekijiiin eliike-
asetuksenlja8$).

Asetukset tulivat voimaan
1.7.1990.
ETK:n yleiskirje A 17 190

LAKI evankelisJuterilaisen
kirkon perhe+liikelain muutta-
misesta (15.6.1990 I 523).
Lainmuutoksella toteutettiin
perhe-eliikeuudistus kirkon
osalta yhdenmukaisesti valtion
perhe-eliikelakiin tehtyjen
muutosten kanssa.
Laki tuli voimaan 1.7.1990.
ETK:n yleiskirje A 17 190.

ROLF STORSIO, orr
Eliiketurvakeskuksen

lakiosaston
lakimies

UUSIA
YLEISKIRJE,ITIi

A-sarja
Uusittu PElomake
TEL:n ll $:n mukaisten
lisiietujen kartan muuttaminen
MYEL:n ja YEL:n ll $:n I
momentin mukaisten lisii-
etujen kartan muuttaminen
Vapaakirjan ehtojen ja
perusteiden muttaminen
Perhe-el6keuudistuksen
edellyttiimiit muutokset
evankelis-luterilaisen
kirkon perhe-eliikelakiin
ja tytieliikeasetuksiin
Muutoksia
tydelikelakeihin
Muutoksia
tydeliikelakeihin

A l3l90
A 14190

6.6.1990

13.6.1990

B-sarja
Muutos vastuunjako-
perusteisiin

B 5/90 22.8.1990

A 15/90 21.6.1990

6.7.1990

9.7.1990

C-sarja

Perhe+lzikeuudistuksen
aiheuttamat muutokset
eliikej iirj estelyilmoituksiin

c 4190 29.6.1990

A 16190

A t7190

A 18/90 17.8.1990

A l9l90 25.9.1990
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aa oaELAKKEISTA
ULKOMAILTA

RUOTSI
ATP:n rahoittaminen
kevenee
Ruotsin sosiaalivakuutuslai-
toksen (Riksf<irstikringsverket)
laskelmien mukaan yleisten li-
siieliikkeiden (ATP) rahoitta-
minen tulee 2000-luvulla ole-
maan helpompaa, kuin aikai-
semmin oli arvioitu.
Laitoksen mukaan rahoituksen
keventymiseen on kaksi syytii.
Ensiksikin vuoden 1990 alussa
toteutetun perhe-eliikeuudis-
tuksen ansiosta perhe-el5keme-
not viiheneviit siten, ettii vuon-
na 2015 viihennys on ATP-jiir-
jestelmiin osalta 7,8 miljardia
SEK. Vuonna 2025 viihennys
on 15,8 miljardia SEK. Toi-
seksi ty<iikaisten, (20-64-ruo-
tiaiden), osuus viiestdstii tulee-
kin olemaan suurempi, kuin
vuonna 1986 tehdyssii vdest6-
ennusteessa arvioitiin. Vuoden
1989 viiestdennusteen mukaan
tytiikiiisiii tulee vuonna 2005
olemaan 127 000 enemmdn,
kuin vuoden 1986 ennusteessa
arvioitiin. Toisaalta 65 vuotta
tiiyttiineiden miiiird kasvaa,
mutta vdhdisemmiissi miiiirin
kuin tydiktiisten miiiirii.

Sosiaalivakuutuslaitoksen uusi
arvio liihtee siitA, ette talous-
kasvu ei huonone aikaisemmas-
ta arviosta. ATP+liikkeiden ra-
hoitustarvetta tutkitaan viralli-
sesti seuraavan kerran vuonna
1992.

Elflkettii sairaan
lapsen hoidosta
Ruotsin hallitus on antanut
eduskunnan kasiteltavaksi la-
kiehdotuksen erityiseliikelisiin
maksamisesta sairaan lapsen
hoidosta. Erityiseltikelisii tulee
olemaan kansaneliike-etuus ja
sita on tarkoitus ryhtyii maksa-
maan yuoden l99l alusta.
Etuus kompensoi sitii ansioeld-
keturvaa, jonka kotona sairasta
lasta hoitava menettiiii.

Lakiehdotuksen mukaan se
vanhemmista, joka jiiii kotiin
hoitamaan omaa vammaista tai
muuten sairasta lastaan viihin-
tiiiin l0 vuoden ajaksi, saa hoi-
tovuosien ajalta erityiseliikeli-
siiii (siirskild pensionstilliigg).
H oitovuodeksi lasketaan wosi,
jonka aikana lasta on hoidettu
viihintiiiin kuuden kuukauden
ajan. Hoidettavan lapsen edel-

lytetiiiin saavan tydkyyyttt -
myys- tai sairauseliikettii tai
vammaisuuskorvausta. Etuus
tulee voimaan taannehtivasti si-
ten, ette hoitoajan laskeminen
aloitetaan heiniikuusta 1964.

Henkilci, joka on hoitanut lasta
viihintiiiin 15 vuoden ajan, saa
etuutta 50 prosenttia peiusmiiii-
rlistii vuodessa eli vuositasolla
14850 SEK (vuonna 1990).
Etuus alenee sen jiilkeen 5 pro-
senttiyksiktillii joka vuosi l0
vuoden hoitoaikaan asti, jolloin
se on 25 prosenttia perusmiiii-
riistii. Erityiseliikelisii on vero-
tonta tuloa.

Kansaneliikejdrjestelmiin kus-
tannusten lasketaan erityiselii-
kelisiin woksi kohoavan 42
milj oonalla kruunulla vuodessa
(vuoden 1989 tasolla). Erityis-
eliikelisiin saajia tulee olemaan
noin 3 000.

ATP-rahastot
auttavat kuntien
taloutta
Ruotsin yleiset lisiieliikerahas-
tot ja Nordisk Renting, jonka

]OUKO
IANHUNEN, r'M

Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosaston

erilyistutkija

omistajia ovat PKbanken/
Nordbanken ja Wasa-vakuu-
tusyhtid, ovat perustaneet yh-
teisen yhti6n, Svenskt Fastig-
hetskapital AB:n. Tiimiin yh-
titin tarkoituksena on ostaa
kiinteist<ijii kunnilta, maakun-
nilta ja valtion yrityksiltii. Os-
ton jiilkeen kiinteisttit vuokra-
taan takaisin entisille omistajil-
leen, joilla on mahdollisuus os-
taa ne mydhemmin takaisin it-
selleen. Koko toiminnan tarkoi-
tuksena on auttaa kuntia ja
maakuntia niiden rahoitusvai-
keuksissa.

Jiirjestely on voimassa 20 vuo-
den ajan. Myyjila ei ole velvol-
lisuutta ostaa kiinteistdje takai-
sin itselleen. Vuokrat miiiirii-
tiiiin siten, ettA ne ovat aluksi
alhaiset, mutta nousevat myd-
hemmin.
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SAKSOJEl{
sgsrAArrTuRv. A.
JARJESTE_rUAT
YHIIISTETAAil
Saksan liittotasavallan ja Sak-
san demokraattisen tasavallan
talous-, raha- ja sosiaaliunioni
tuli voimaan heinlikuun 2. pAi-
viinii 1990. Tiilldin my6s aloitet-
tiin maiden sosiaaliturvajiirjes-
telmien asteittainen yhdenmu-
kaistaminen.

Sosiaaliunioni merkitsee sitii,
etta Itii-Saksassa otetaan laa-
jassa mitassa kaytt66n Liinsi-
Saksan ty6- ja sosiaalilait. Itii-
Saksan yhteniiinen sosiaaliva-
kuutus jaetaan erillisiin sosiaali
vakuutuksiin Liinsi-Saksan
kiiltiinndn mukaan. Heinii-
kuusta I 990 liihtien Itii-Saksas-
sa on erilliset eliike-, sairaus-,
tapaturma- ja ty6ttdmyysva-
kuutukset.

Tycittdmlysvakuutus on Iti-
Saksassa ennestiiiin tunr-ema-
ton vakuutuslaji. Sairausva-
kuutuksessa tulee kiiyttdrin sai-
rauskassajiirjestelmii. Vakuu-
tusten hallinto siirretiiiin am-
mattiyhdistyksiltii valtiolle.
Tycinantajat ja vakuutetut ra-
hoittavat sosiaaliturvan puolik-
si. Vakuutusmaksuprosentit
ovat samat kuin Liinsi-Saksas-
sa, pdinvastoin kuin vakuutus-
maksun perusteena olevat tu-
lot. Vakuutusmaksun perustee-
na olevan tulon yliiraja on elti-
ke- ja tyritttimyysvakuutuksissa
2400 I DEN{ ja sairausvakuu-
tuksessa 1800 DEM kuukau-
dessa. Ltinsi-Saksassa vastaa-
vat yliirajat ovat 6 300 ja 4725
DEM kuukaudessa. Tapatur-
mavakuutuksessa maksu peri-
tiiiin koko palkkasummasta.
Liinsi-Saksan valtio maksaa ne
Itii-Saksan sosiaaliturvan kus-
tannukset, joita Ita-Saksan alu-
eella koottavat vakuutusmak-
sut eiviit kata.

Eliiketurvan uudistus tulee voi-
maan asteittain. Alkuvaiheessa
Itii-Saksassa on yksi eliikejiir-
jestelmii koko maata varten.
Linsi-Saksassa toimihenkilciil-
lii ja tyiintekijdillii on erilliset
eliikej iirjestelmiit omine hallin-
to-organisaatioineen.
Rahaunioni merkitsee eliikkei-

den osalta sita, etta Itii-Saksas-
sa maksussa olleet eldkkeet
muutettiin Liinsi-Saksan mar-
koiksi suhteessa I : l. Itii-Saksan
eliikkeitii tarkistettiin 2.7.1990
Liinsi-Saksan tason mukaisesti.
Eliikkeensaaja sai 70 prosenttia
keskimiiiiriilsistii (itiisaksalai-
sista) aktiiviaikaisista nettotu-
loistaan 45 vuoden vakuutus-
ajan jilkeen. Useimmille eliik-
keensaajille tama merkitsi elak-
keiden nousua noin 20 prosen-
tilla.
Viihimmiiiseliikkeet pysltetaen
Itli-Saksan alueella entisen suu-
ruisina. Vanhuus- ja tytikpyt-
tiimyryseliikkeiden viihimmiiis-
miiiiriit ovat vakuutusajasta
riippuen 340470, leskeneliike
330 ja lapseneliike puoliorvolle
165 sekii tiiysorvolle 220 DEN{
kuukaudessa. Liinsi-Saksassa
ei ole viihimmiiiselaketta. ItA-
Saksan jiirjestelmiistii viihim-
miiiseliikkeet poistetaan myci-
hemmiissii vaiheessa. Ita-Sak-
sassa odotettavissa olevista hin-
nankorotuksista johtuen pieni-
tuloisille eliikkeensaajille tul-
Iaan maksamaan valtion va-
roista erillistd avustusta.

Nykyisten suunnitelmien mu-
kaan ltii-Saksan eliikkeet laske-
taan vuoden 1995 alusta samal-
la tavalla kuin Liinsi-Saksassa.
Perustana ei kuitenkaan kiiyte-
tii Liinsi-Saksan, vaan Itii-Sak-
san ansioita. Ndin ollen eliiketa-
sot pysyvet Iti-Saksassa alem-
pina kuin Ldnsi-Saksassa niin
kauan, kuin ansioissa on eroa.
Keskimiiiiriiinen kuukausipalk-
ka on Ldnsi-Saksassa 3 400ja Itii-Saksassa 1300 DEM.

Keskimiiiiriiiset kuukausieliik-
keet ovat vastaavasti I 750 ja
680 DEM. Itii-Saksan palkat ja
eliikkeet ovat niiin ollen 38 pro-
senttia LiinsiSaksan palkoista
ja eliikkeistii.
Itri-Saksassa oli mahdollista ot-
taa vapaaehtoinen lisiieliikeva-
kuutus. Tiimii mahdollisuus on
nyt poistettu. Itd-Saksassa pa-
kollisen eliikkeen perusteena
olevan tulon yliiraja oli 600
DDM kuukaudessa. Miiiirii oli
pysynyt samana vuodesta 1947.
Lisiivakuutuksella voitiin kar-
tuttaa ellikette 600 ja 1200
DDM vtilillii olleesta ansiotu-
losta. Vapaaehtoisen lisiivakuu-
tuksen ohella on poistettu kiiy-
t6stii kaikki Itii-Saksan valtion
"ansioituneille palkansaajille"
maksamat erityiseliikkeet.

Itii-Saksa maksoi eliikkeisiin
valtion tukea noin 45 prosenttia
eldkemenoista. Tuki alenee sa-
malle tasolle kuin LiinsiSak-
sassa eli l8 prosenttiin.

Ne ltii-Saksan kansalaiset, jot-
ka siirtyvat Liinsi-Saksaan
mydhemmin miiiiriittiiviin piii-
viimiiiiriin jiilkeen, tulevat saa-
maan eldkkeensd Itd-Saksassa
kiiytettiivien laskusiiiintcijen
mukaan Itd-Saksan eliikej iirjes-

Palkat ja eliikkeet vuoden 1991

telmiistii, vaikka asuvatkin
Ltinsi-Saksan puolella. Tiimiin
uskotaan viihentiiv?in Liinsi
Saksaan muuttoa.
Eliiketurvan yhteniiistiimisessii
on lukuisia avoimia ongelmia.
Itii-Saksan osalta ongelman
muodostaa se, ettei maalla ole
minkiiiinlaisia yksikikohtaisia
rekisteritietoja vakuutetuista.
Vakuutusvuosi on miiiiritelty
Itii-Saksassa eri tavalla kuin
Liinsi-Saksassa. Yli miljoona
Itii-Saksan aktiivia ja el6kkeen-
saajaa ei kuulunut mihinktiiin
yleiseen eliikejiirjestelmiiin. He
ovat olleet jossakin niistii 28
erityisjiirjestelystii, joista on
maksettu eliikkeitii entisen hal-
lituksen palveluksessa olleille.
Erityisj iirjestelyillii j otkut saivat
eliikkeenii jopa yli 100 prosent-
tia aikaisemmista nettotulois-
taan.
Oman ongelmansa muodosta-
vat varsin erilaiset verotusjiir-
jestelmiit. Vuoden l99l alusta
Itii-Saksassa otetaan kiiytt66n
Liinsi-Saksan veroj iirjestelmii.
Yleiset eliikkeet tulevat ole-
maan leihes verottomia. Palkka-
tulo tulee olemaan verotonta
750 DEM:n suuruiseen kuu-
kausipalkkaan saakka yksiniii-
selli ja I 333 DEM:aan naimi-
sissa olevalla,jolla on yksi lapsi.
Verotus on progressiivista.
Marginaaliveroprosentti on 53,
joskin se Itd-Saksan osalta
todenniikdisesti alennetaan
40:een. Itii-Saksassa ty<intekij iit
ovat trihtin saakka maksaneet
veroa keskimiiiirin 5 ja toimi-
henkildt l6-18 prosenttia koko-
naistuloistaan. Seuraavassa
asetelmassa ovat palkat ja eliik-
keet kuukausitasolla vuoden
l99l alusta edellyttden, ette ve-
rotus yhteniiistetiiiin:

alusta

l. Keskimiiiiriiinen
bruttotulo (1989)

2. Nettotulo
3. Bruttoeldke
4. Nettoeliike
4:2 'Trlettokorvaus"

Itii-Saksa Ldnsi-Saksa

l 300
I 070

750
705

66 7o

3 400
2440
I 750
I 645

67,570
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ilORJAil KOLTEKTIIUISET
rI II

ELAKEJARJESTELMAT
MUUTOKSEI{ EDESSA?

Einar Overbyen kirjoittama ra-
portti jakautuu kahteen piiiitee-
maan. Ensimmiiiseksi tarkas-
tellaan kollektiivietujen tasoa ja
laatua, jolloin kiinnitetean huo-
mio erityisesti julkisen ja yksi-
tyisen sektorin eroihin. Rapor-
tin toisessa osassa esitetiidn suo-
situkset niiden ongelmien rat-
kaisemiseksi, jotka kollektiivi-
sissa eliikejiirjestelmissii voitiin
todeta. Toimenpidesuositukset
ovat huomattavasti yksityis-
kohtaisempia kuin norjalaisen
ammattiyhdistysliikkeen tutki-
muskeskuksen FAFO:n rapor-
teissa esitetyt. Nama raportit-
han esiteltiin Tyci,eliikkeen tii-
miin r,uoden ensimmdisessii nu-
merossa. 0verbyen kirjan piiii-
tdsluku sisiiltiiii teoreettisem-
man osuuden, jossa ansioihin
sidottujen eliikejirjestelmien
kehitys Norjassa tulkitaan in-
novaatioiden leviiimisen eli dif-
fuusion tulokseksi. Esittelen
kollektiivisten eliikejtirjestel-
mien piirteet ja niiden kehitta-
misehdotukset sekii lopuksi
kiiytiin hieman enemmiin tilaa
Overbyen tr.llkintakehikkoon j a
sen arvlolmNeen.

Julkisen sektorin
kollektiiviset ellke-
jiirjestelmiit
Kollektiiviedut julkisella sekto-

rilla ovat liihes kauttaaltaan pa-
rempia kuin yksityisellii sekto-
rilla. Kaikki julkisen sektorin
palkansaajat ovat niiiden kol-
lektiivisten eliikejiirjestelmien
piirissii, joista valtion palkan-
saajien eliikejiirjestelmii perus-
tuu vuonna l9l7 sii5dettyyn la-
kiin. Kuntien palkansaajien elii-
kejiirjestelmiit eiviit perustu la-
kiin, mutta liihes kaikki niistii
noudattavat valtion eliikelain
siiiinnOksiii. Niiiden eltikkeiden
rahoituksesta vastaa piiiiosal-
taan valtio- ja kuntatydnantaja,
mutta niihin on sisdllytetty va-
kuutetun oma maksu perintdnd
viime yuosisadan vaihteesta,
jolloin virkamiesten eliikkeiden
luonnetta sosiaalisena etuoi-
keutena tahdottiin hiilvyttiiii te-
kemiillii ne muodollisesii itsera-
hoitetuksi.

Sekii valtion ettii kuntien kol-
lektiivijiirjestelmiit sovitetaan
yhteen kansanvakuutusjiirjes-
telmii folketrygdin kanssa. Tii-
mzin yhteensovitus perustuu
vuoden 1959 eliikkeiden yh-
teensovituslakiin ja sen mukaan
julkisen sektorin kollektiivijiir-
jestelmet ovat ns. bruttojiirjes-
telyjii. Yhteensovituksen mu-
kaan julkisen sektorin palkan-
saajalle taataan 66 prosentin
eliike hrinen loppupalkastaan,
oli folketrygdin eliiketaso mikli
tahansa. Toisin sanoen, jos fol-

ketrygdin eliketasoa alenne-
taan, iisiiiintyviit julkisen sekto-
rin kollektiivisten eliikej iirjestel-
mien menot ja piiinvastoin.

Bruttoyhteensovitus yhdessii
julkisen sektorin ty6nantajalle
siiiidetyn vakuutusmaksuveron
kanssa on johtanut julkisella
sektorilla viilillisten palkkakus-
tannusten kasvuun. Niiiden
kustannusten voidaan odottaa
kasvavan tulevaisuudessa, kos-
ka Norjan suurkiiriijillii on esi-
tetty folketrygdin etujen leik-
kaamista. Tiimiin ongelman li-
siiksi Overbyen analyysi osoit-
taa valtion eliikejiirjestelmln
lakisiiiiteisyyden aiheuttavan
pulmia. Ensinniikin lakisiiii-
teisyys aiheuttaa ristiriitaisen
tilanteen ty<imarkkinaneuvot-
teluissa. Neuvotteluissa val-
tion kollektiivieliikkeitii knsi
telliiiin tydmarkkinakysymyk-
send, vaikka ne perustuvat
lakiin. Toiseksi lakisiiiiteisyys
luo mielikuvan virkamiesten
eliikkeistii sosiaalisena etuoi-
keutena, eikii heidiin palkkaan-
sa perustuvana etuna. Kol-
manneksi tycintekijii- ja tydnan-
tajajiirjest<it pakotetaan priori-
soimaan kollektiivielzikkeitii
muiden neuvottelukysymysten
kustannuksella, kun eliikekus-
tannukset bruttoyhteensovi-
tuksen takia automaattisesti li-
siiiintyviit.

Einar Overbye:
God tjenestepensjon
eller hoy lonn?
En analyse av 'private"
pensjoner i Norge.
Instilutt for sosialforskning
INAS-rapport 1990:l

Norjan lakisllteinen kansanvakuutusjiirjestelmil fol-
ketrygd kiisittiiii maassa asumiseen perustuvan kan-
saneliikkeen sekl ansioihin ja tytivuosiin sidotun
lisiieliikkeen. Tiimiln kokonaisuuden piiiille rakentu-
vat kollektiiviset, julkisen ja yksityisen sektorin pal-
kansaajien eliikejiirjestelmiit. Norjan tiede- ja kulttuu-
riministeritin alaisen tutkimuslaitoksen, Institutet for
sosialforskning, tutkijan Einar Overbyen kirjoitta-
massa raportissa "God tjenestepensjon eller hoy
lonn?" kartoitetaan nliden kollektiivisten elflkejiirjes-
telmien laajuus ja taso sekl tehdiiiin yhteiskuntapoliit-
tisia suosituksia jiirjestelmien kehittiimiseksi.
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Muutosehdotukset
julkiselle sektorille
Overbyen ratkaisu pulmiin on
julkisten kollektiivieliikkeiden
tiukempi sitominen tyrimarkki-
naneuvotteluihin. Ttimii sitomi-
nen edellyttiiii joukon institutio-
naalisia muutoksia kollektiivis-
ten jiirjestelmien rakenteessa.
Valtion eliikejiirjestelmiin laki-
siiziteisyys on purettava ja se on
muutettava ryhmiivakuutus-
tyyppiseksi eliikej iirj estelmdksi,
joka perustuu tydmarkkinaso-
pimuksiin. Sekii valtion ettii
kuntien eldkejiirjestelmien yh-
teensovitus folketrygdin kanssa
on muutettava bruttoperustei-
sesta nettoperusteiseksi, jolloin
julkisen sektorin palkansaajille
ei automaattisesti kompensoida
folketrygdin etujen leikkauksia.
Vakuutetun maksu on poistet-
tava, jolloin kollektiivieliikkeet
muuttuvat selvemmin palkka-
edun luonteiseksi.

Yksityisen sektorin
kollektiiviset elHke-
jiirjestelmiit
Raportin mukaan vain 3l pro-
senttia yksityisen sektorin pal-
kansaajista on kollektiivieliik-
keiden piirissii, siis huomatta-
vasti viihemmiin kuin julkisella
sektorilla. Lisiiksi yksityisen



sektorin eliikkeiden taso on
vaihtelevampi kuin julkisella
puolella. Yksityisen sektorin
eliikkeitii, jotka ovat yrityskoh-
taisia, siiiinnelliiiin valtion aset-
tamien vShimmiiissiiiid<isten
perusteella. Siiiidtiksillii pyri
tddn varmistamaan, ettti kaikki
yrityksen palkansaajat ovat elii-
kejiirjestelmiin piirissii ja ettii
edut ovat yhdenmukaisia toimi-
henkiltiille ja tydntekijdille. Yri-
tysten ei ole pakko noudattaa
niiitii vaatimuksia, mutta jiittii-
essiiiin noudattamatta vaati-
muksia, ne menettiivdt vakuu-
tusmaksujen veroviihennysoi-
keuden, johon siiiidtiksiii seu-
raavat yritykset taas ovat oi-
keutettuja. Norjan valtio pyrkii
siis viilillisen regulaation avulla
varmistamaan tietyn standardi-
tason yrityskohtaisissa ellkejiir-
jestelmissii.

Ptiinvastoin kuin kollektiiviset
eliikejiirjestelmIt julkisella sek-
torilla, yksityisen sektorin jiir-
jestelmSt ovat nettojerjestelyjti
suhteessa folketrygdiin. Ne
maksavat eliikkeitii tiiysin riip-
pumatta folketrygdin etujen ta-
sosta, ja niinpii folketrygdin
etuja leikattaessa yksityisen
sektorin palkansaajilla ei ole
vastaavia juridisia takuita eliik-
keidensd tason siiilymisestii,
kuin on julkisen sektorin pal-
kansaajilla.
Raportin mukaan yksityisen
sektorin eliikkeillii on negatiivi-
sempi vaikutus tydmarkkinoi-
hin kuin julkisen sektorin eliik-
keillii. Koska yksityisen sekto-
rin eliikkeet ovat yrityskohtai-
sia, on etujen koskemattomuus
heikompi verrattuna julkiseen
sektoriin ja yksityisen sektorin
ty<intekijii menettiiii huomatta-
van osan eldkeoikeuksistaan
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ty<ipaikkaa vaihtaessaan. El6- sen tiirkeyttii. Raportti suositte-
kejiirjestely on siten tydvoiman lee yrityskohtaisten eliikej tirjes-
liikkuvuutta ehkiiisevii. Yksityi- telmien purkamista j a siirtymis-
sen sektorin jiirjestelmissii va- td koko yksityisen sektorin peit-
kuutusmaksut painottuvat voi- tiiviiiin tydmarkkinaosapuolten
makkaasti vanhempiin tydnte- sopimuksiin perustuvaan eliike-
kijriihin ja ne vaikeuttavat van- jiirjestelmiiiin. Overbyen kanta
hempienty6ntekij6idenasemaa on sama kuin Norjan LO:n,
tyOmarkkinoilla,silliitytinanta- joka vaati viime vuoden kon-
jat ovat haluttomampia palk- gressissaan siirtymistii ruotsa-
kaamaan vanhempaa tydvoi- laistyryppisiin kollektiivivakuu-
maa vakuutusmaksujen suu- tuksiin Norjan ty<imarkkinoil-
ruuden takia. Eliikeoikeuden la. Raportissa vaaditaan my<is
voimakas karttuminen juuri en- yrityskohtaisten eliikkeiden vii-
nen yleistii eliikeikiiii (67 vuot- himmiilssddnntisten muutta-
ta) vthentiiii my6s yksityisen mista niin, ettii vakuutusmak-
seictorin palkaniaajidn hiluk- sujen veiovdhennysoikeuksia
kuutta siirtya varhennetulle rajoitetaan. Elikkeiden vero-
eliikkeelle. tuskohtelun tulisi liihestyti kiiy-

overbyen.ry\qan.yksityisent]ii:ffii',?,'i'iliillilllif,Stffl-
sektorin eltikkeiden huonompi ia-1r". 

-rr"ritui--urrur.-u
taso ja heikko kattavuus ei si u..otu[r"rrulariairijii.lsaeis-niinsii vaadi valtiovallan tqi- iili;iloJoi'otisivai tasaver-
menpiteite. Yksityisen sektorin ;;i;i;-[;rG;zin. Er''ntaisena
eliikkeiden tason vaihte9y".U r."-p;;;i;il;tr.tirr" t"r_julkiseen sektoriin verrattuLa ii;;di;;ycis'vakuutusyh-
voi nimittiiin olla seurausta sii- [i[111. ;u 

"iatriliassoitte 
aseteita-tii, eu6. yksityisen sektoril pal- ;;i; ;;";rik;;6;irosta, jorrii

kansaajat ovat arvostaneet p.al- ;;;-il;ir*" r"f -iiidiif ." 
: "kankorotuksia eliike+tujen il;r6;-;;imassa vuodes"ta

kustannuksella. Yrityskohtais- i9g{-i61.,11.n 
-

ten eliikejiirjestelmien vaikutus
tydmarkkinoiden toimintaan rr^r1!^_ _-!_r_
on kuitenkin niin traitalisia-"i- Valtion virkamiesten
te valtion vastatoimenpiteet ellkejiirjestelmii
ovat tarpeellisia. Raportti pe- avainasemassa
rustelee valtion viiliintuloa sillii- 6r..6re osoittaa, ettii valtionkin seikalla, ettd vakuutgj- ri.lu.iilri"n iiifeja.jistetmat-
markkinat ovat kykene*al1i,-- t, ;; ;li;i ;a*iaio.iri N;,j;.
miii yksiniiiin hoitamaan tate fii;iiiivietufi kehitykseJsii.ongelmaa. vittion elat<'ejarjestelman eri-

tyisasema liittyy raportin mu-

Korjausehdotukset I##:'#i"#i1X;:lHfflff:
yksityiselle sektorille tettu kesk|niiiin. Valtiolla on
Overbyen ehdottamat korjauk- eliikepolitiikassa kolme erilaista
set tilanteeseen alleviivaavat roolia: yleisen eliiketurvan ke-
institutionaalisten muutosten ja hittiimistehtavat, eliikejiirjestel-
verotuskiiyttnndn muuttami- mien regulaatio veropolitiikan

avulla ja omien tycintekijtiiden-
sii eliiketurvasta huolehtimi-
nen. Niiistii kaksi ensinmainit-
tua kuvastaa valtion roolia jul-
kisena viranomaisena ja kolmas
taas valtiota tytinantajana. Kun
valtion eliikejiirjestelmii laki-
siiiiteistettiin vuonna 1917,
Norjan suurkiiriijiit ei erottanut
valtion julkisen viranomaisen j a
tycinantajan rooleja toisistaan.
Siten valtion virkamiesten eliik-
keet kiisitettiin enemmiin sosi-
aaliseksi etuoikeudeksi kuin
heidiin palkkaedukseen. Tdtii
kiisitystii vahvisti Norjassa pe-
rinteinen vastakohtaisuus vir-
kamiessiiiidyn ja talonpoikien
viilillii.
Overbyen mukaan valtion vir-
kamiesten el2ikejiirjestelmd on
erityisasemansa takia vaikutta-
nut ikiiiinkuin normeja asetta-
vana Norjan yksityisten eltik-
keiden kehitykseen. Hiin kat-
soo, ettd koko yksityisten eliike-
jiirjestelmien kehitys voidaan
ymmiirtlii diffuusioprosessina,
jossa palkkaan suhteutetut
eliikkeet ovat levinneet valtion
virkamiehistii peittamaan koko
ammatissa toimivan viiest<in.
Leviiiminen on tapahtunut en-
siksi siellii, missii palkka- ja
ty<isuhteet ovat muistuttaneet
virkamiehiii eli valtiolla ty6s-
kenteleviin toimihenkiltiihin.
Tiimiin jiilkeen ovat vuorossa
olleet kuntienja yksityisen sek-
torin toimihenkil<it ja viimeise-
nii ty6ntekijiit.
Diffuusio on tapahtunut kol-
men eri areenan kautta: mark-
kinoiden, tydmarkkinoiden ja
politiikan. Raportin mukaan
Norjan yksityisten eliikkeiden
kasvu ei ole ollut markkinoiden
miiiiriiiimiiii siten, etta eliikejiir-
jestelmien laajentuminen olisi



tapahtunut kotitalouksien ky-
synniin seurauksena. Keskeise-
nd areenana ovat olleet ty6-
markkinat ja tarkeite toimijoita
tycinantajat ja ammattiyhdis-
tykset pikemminkin kuin yksi-
tyiset kotitaloudet. Valtion elii-
kejiirjestelmii ja sen taso ovat
olleet tarkeitii esimerkkejii tyd-
markkinoilla, kun Norjaan on
rakennettu kollektiivisia elake-
jiirjestelmiii kunnalliselle ja yk-
sityiselle sektorille.

Ty6markkinoilta politiikkaan
valtion eliikejtirjestelmdn esi-
merkki levisi, kun kiivi selviiksi
ettei tycintekijdille ja yrittiijille
kyetty jiirjestiimiiiin riittAvaA
eliiketurvaa ty<imarkkinasopi
musten avulla. Tiillii tavoin vir-
kamiesten eliikkeet vaikuttivat
myds tiirkeiillii tavalla folke-
trygdin ansioeliikkeiden siiiitii-
miseen I 960-luvun puoliviilissi.
Tosin Overbye huomauttaa, et-
tii ansioeliikkeiden siiiitiimises-
sii ratkaiseva tekijii oli historial-
linen tilanne, joka liittyi King's
Bayn kaivosonnettomuuteen
vuonna 1963 ja sitii seurannee-
seen Tyciviienpuolueen halli-
tuksen kaatumiseen. Tiissii ti-
lanteessa Tyciviienpuolue
muutti poliittista strategiaansa
j a siirtyi tyOmarkkinasopimuk-
siin perustuvien eliikkeiden
kannalta ruotsalaistyyppisten
lakisiiiiteisten ansioeliikkeiden
kannalle.

Avainasema-ajatuksen
ongelmat
Overbyen tulkinta Norjan kol-
lektiivisten el2ikkeiden laajentu-
misesta diffuusioprosessin tu-
loksena on varsin elegantti ja
johdonmukainen. Kollektiivis-

ten eliikkeiden historia niiyttiiy-
tyy prosessina,joka etenee koh-
ti piiiim[tiriiiinsii, kaikkien am-
matissa toimivien sisiillyttiimis-
tii ansioeliikkeiden piiriin, jon-
ka jiilkeen historia ikiitinkuin
loppuu. Tutkija on kuitenkin
tietoinen tiistii ongelmasta ja
osoittaakin raportissaan, miten
vuodesta l9l7 alkanut diffuu-
sio piiiittyy vuoteen 1986, jonka
jiilkeen kehityksessii tapahtuu
katkos ja eliikejiirjestelmiit di-
vergoituvat.
Raportin diffuusiotulkinta he-
riittiiii kaksi kysymystii: mikii
on Norjan kansaneliikejiirjes-
teimien osa tiissii diffuusiopro-
sessissa ja kuinka erityinen
Norjalle kuvattu leviiimispro-
sessi on? Overbye katsoo, ettii
virkamiesten eliikkeiden esi-
merkki levisi politiikkaan vasta
l960Juvulla, jolloin folke-
trygdgin ansioeliikkeet siiiidet-
tiin. Kuitenkin ensimmiiiset
kansaneliikkeet siiiidettiin Nor-
jassa 1930-luvun puoliviilissii,
jonka jiilkeen niitA on uudistet-
tu useamman kerran historian
kuluessa. Eikii virkamiesten
eliikejiirjestelmiillii ollut mitA6n
esimerkin voimaa ndissli uudis-
tuksissa?

Vaikuttaa ilmeiseltii, ettii jos
Overbyen valtion virkamiesten
eliikkeiden esikuvateesi6 testa-
taan vertailun avulla, voidaan
todeta sen pziteviin useassa liin-
tisessii teollisuusmaassa. Siten
Norjan kehityskulku ei olisi mi-
tenkdiin erityinen, vaan osa
ktiyttiiytymismallia, jossa po-
liittiset ja taloudelliset intressi-
ryhmiit vaativat itselleen mate-
riaalisia etuja ja legitimoivat
niiitti vaatimuksia viittaamalla
jonkin paremmassa asemassa
pitiimiinsii ryhmiin etuihin.

KARI SALMINEN, r,z
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
tutkija
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AMERIKKATAISEiI
HYUI l{UO I IITIUATTI O 1{ PE NUSTA

Liihes kaikissa kansainvrilisissd
sosiaaliturvavertailuissa Yh-
dysvallat on poikkeustapaus.
Bruttokansantuotteella mitat-
tuna maa on erds maailman
rikkaimmista valtioista, mutta
siitii huolimatta se kayttaa
Australiaa ja Japania lukuun-
ottamatta viihemmrin sosiaali-
turvaan kuin mikiiiin muu ke-
hittynyt OECD-maa. Yhdys-
valloista puuttuu kokonaan
yleinen sairausvakuutus ja mui-
denkin sosiaalietujen taso on
matalahko. Tycieliikkeiden taso
tosin vastaa OECD:n keski-
mddriid, mutta niistd osatto-
maksi jiiiivillzi vanhuksilla on
mahdollisuus vain pieneen tar-
veharkintaiseen vanhuus-
apuun.

Kirjassaan'The Transforma-
tion of Old Age Security" Jill
Quadagno analysoi ennen
muuta amerikkalaisen eliikej iir-
jestelmiin muotoutumiseen vai-
kuttaneita yhteiskunnallisia
suhteita. Hiin pohtii, miksi
amerikkalaiset eliikkeet kehit-
tyiviit mydhemmin kuin useim-
mat eurooppalaiset vastineen-
sa. Miksi edut jiiiviit alhaisiksi?

Historiallisessa katsauksessaan
Quadagno tarjoaa selityksen,
joka perustuu kolmeen teki-
jiiiin: talouden rakenteeseen,
ty<intekijdiden heikkoon am-
matilliseen j iirjestiiytymiseen j a
yksityisen sektorin aloitteelli-
suuteen.

I 800-luvun lopun ja l900Juvun
ensimmiiisten vuosikymmenten
aikana USA:n talouden raken-
ne oli vahvasti kahtiajakautu-
nut. Yhtiiiillii oli pohj oisvaltioi-
den ripeiisti kehittyvii teollisuus
ja toisaalla eteliivaltioiden puu-
villatuotanto. Sosiaaliturvan
kehittimistarpeet syntyivdt
pohjoisen teollisesta palkka-

Valtiollisen sosiaalipolitiikan
kehittdmisen kannalta ongel-
maksi muodostui nyt se, ettd
yksityisten eliikejiirjestelmien
merkitys oli jo kasvanut varsin
huomattavaksi. Useat suuret
yritykset olivat nimittiiin jiirjes-
tiineet erilaisia yksil<illisiii tai
ryhmakohtaisia eliikevakuu-
tuksia tydntekij 6illeen.

historiallisen oppitunnin ame-
rikkalaisesta elakepolitiikasta.
Eliikepainotteisuudestaan huo-
limatta se antaa aineksia ym-
miirtiiii mycis muiden sosiaali-
politiikan lohkojen kehityksen
- tai kehittymiitt6myyden -
taustalla piileviii tekij 6itii.

Jill Quadagno
The Transformation of Old Age
Security. Class and Politics in the
American Welfare State. The Uni-
versity of Chicago hess. Chicago
& Inndon 1988.

OLLI KANGAS, zrr
Tutkija,

H e lsingin Kauppak o r ke ak oulu

tycistii ja siihen liittyvistii toi- Yhdysvaltojen ensimmdinen
meentulon riskeistii. Nititii ke- eliikelaki, joka siiiidettiin vuon-
hittemisvaateita vastaan aset- na 1935, jiittikin yksityisille jiir-
tuivat etekin plantaasinomista- jestelyille merkittiiven roolin
jat, joiden tydvoimavaltaiseen amerikkalaistenvanhuudentur-
tuotantomuotoon teollisuuden vassa. Valtiollinen sosiaaliturva
tarpeisiin suunnitellut sosiaali ei "syrinyt" yksityistii, mikii on
poliittiset ratkaisut eiviit sopi- ollut tulos useissa Euroopan
neet. maissa. Itse asiassa vuoden
Kongressissa eteliin valtiopei- 1?1?,liIllo,11evleisetinstitutio-
,a.atrt u: 
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pvrtvirat 
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r- l,t-"-l i:t-1 
p,.l',tl eet, j oid en 
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nliin - 

io'riuurii,i,riitiiii. n j*1 j[_ ! naysl?hpi.l .eliikepolitiikka
teiOen f af imi'.,o". iat'i .a*- Ll,- :,":iaalip-olitiikka . vleisem-
urttoi rivtii u-.ril.ilr"ir* *il\i" llkentuvatlyahvat.rvh-
ammauiy(atstyksin G;;;I; illl lY9_tt"r,1.markkin oihin j.a
p;iiiiii;;ii - ;y3;a..p;;iil; kii.lkein 

^heikko-osaisimmilrei.r.rttu-i.,"r.' n*.i"tilri".ii :llll:....]|1aa. tarveharkintaan

i,i.:.rtavtv-i".n .itiniui',* Ptlllt-'vaa hiitiiapua' . Mainit-
iuitt u(ohtuisiin liittoihil, j"i I15,'^?i.^v^ertailun vuoksi' ettd
den vaikutus liittovaltion iaifi_ lakiseeteiset eliikkeet muodos-
ta oli margi"iarinin. 

- 
L1o[i1 tav11 Yhdysvalloissa vain 37

ammattiliiit-oj 
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turoittee"ri "ii ptl1t1t11 yl i,65-vuotiaiden tu-
ty<ipaikan auionomian ;iiyft a- P^':ll, H l^ll.koostuvat vksitvi-
minen. Autonomisur, ;;i;_ sistii.eliikleistii,.tyci--japdiioma-
taan mertitsi slui, eita $JilJ- tuloisllt-su9mi edustaa toista
poliittinen toiminta rrrri"iiri 3ai1qaat3,. suomalaisten van-

ial[ansiajien o-i..,, ;fi ;;ik: ]lt'^t:L ^ l:':eentulo rakentuu
kakohtaisten sosiaatitrl#aiiir_ liihes.kokonaan julkisten tulon-
j.it.r.nr., kehita;is;e;. Fi"- :i*:j:',-:}:11' - loin 80 p1o-
teisii voi-isti ,", itta;ilr;; t^t-'ttf_ttt:ta tuloista, mikd

i,l;f; i;*i:til;: j;:',:'#*gr:_p,,:"r:},[ll''-*mr
tuouanut tyovaeston ;;;iid Y:litf,'1t:l']t' tulonsiirtojen
uudistuksia. Vasta 1930_1ivfill sosiaalimeno-osu_us on Yhdys-
kun liihes kaikki ammati,"frdii: valloissa (noin 20 7o)suurempi
tvsliiktiin o.ir .ri[.'I',;i]*_ kuin muissa oECD-maissa.
ryt orivat piiiityneet f#ffi:- y:i1a^PT:lylilf':l- ry-
r'i-, tyoua"lttin'eauttaiirilkoi- lloJf I osuus on valn prosentln
vat suunnata toimintainsa uu1- luokkaa'
tiollisen sosiaalipolitiikan ke- Quadagnon kirja tarjoaa suo-
hittiimiseen. malaiselle lukijalle valaisevan
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Tytielfl keturu aa Zimbaburee n

Tycieliiketurvaa Zimbabween
on mukana perustamassa vara-
tuomari Riitta Korpiluoma, nyt
virkavapaalla Eliiketurvakes-
kuksesta. Projektista ovat sopi-
neet Kansainvdlinen tycijtirjestd
ILO, Yhdistyneiden Kansakun-
tien kehitysohjelma ja Zimbab-
wen hallitus. Riitta Korpiluo-
man vastuualueeseen kuuluu
toimia.lainsiiii9iinncin ja hallin-
non aslantuntuana.
Ty6eliiketurva on tarkoitus
saattaa voimaan vuoden 1990
aikana, kertoo Riitta Korpiluo-
ma Hararesta saapuneessa mat-
kakirjeessiiiin.

- Zimbabwessa ei ole ennes-
tliiin yleistii eliiketurvaa. Vain
valtion virkamiehillii on laki-
siiiiteinen eliiketurva. Yksityi-
sen sektorin tyrintekijciistii osa
on vakuutettu vapaaehtoisin
eliikejiirjestelyin eri vakuutus-
yhtidissii. Maassa on noin 1400
erilaista eliikejiirjestelyii. Niissii
ei tunneta koskemattomuuspe-
riaatetta.

- Tehtiiviini ILO:n asiantunti-
jana on avustaa Zimbabwen
hallitusta ty<ieldkelain laatimi-
sessa, Kansallisen Sosiaalitur-
valaitoksen hallinnon jiirjestii-
misess6, sen henkildkunnan
kouluttamisessa, soveltamisoh-
jeiden laatimisessa ja tydeliike-
turvasta tiedottamisessa, muun
muassa. Hallituksen sosiaali-
turvan suunnitteluyksikk<i
avustaa suunnittelu- ja iainsiiii-
diintcitydssli. Sosiaaliturvalai-
tos kiisittaa sekii jo olemassa
olevan tapaturmakorvausjiir-
jestelmiin (tydtapaturmat ja
ammattitaudit) etta perustetta-
van tydeliikejiirjestelmiin.

- Molempia jiirjestelmiii var-
ten on omat rahastot, mutta
tydnantajien rekisterriinnissii
voidaan kayttaa olemassa ole-
via tietokantoja hyvlksi. TyOn-
tekijOiden rekisterriiminen ta-
pahtuu atk:ta hyviiksi kiiyttiien,
mutta eliikehakemusten kiisit-

Zimbabwen (entisen Rhodesian) rajanaapureita ovat Botswana, Mosam-
bik, Sambia ja Etelii-Afrikka. Maassa on noin 9 miljoonaa asukasta.
Ktvassa piiiikaupungin Hararen keskustaa sekti kallioita kaupungin
liihelm. (Alimmainen kuva = Ithtikuva).

tely ja eltikkeiden mycintiiminen
tulee tapahtumaan ilman
atk:ta.

- Uusi tydelAkejarjestelmii si-
slltiiii lyhytaikaisia etuuksia
(sairaus- ja iiitiyspiiivdraha) ja
pitkiiaikaisia etuuksia (van-
huus-, tydkyvyttrimyys- ja per-
he-eliike). Karenssiajat ovat pit-
kiii. Sairaus- ja iiitiyspiiiviira-
haan oikeuttaa kuuden kuu-
kauden palvelus, tytikyvyttii-
myyseliikkeeseen vaaditaan vii-
si ja vanhuuseliikkeeseen .10
vuotta palvelusaikaa.

Eliikkeissii ei ole indeksisuo-
jaa, mutta niit[ voidaan myci-
hemmin korottaa ministerin
piiiittiksellii.
Paikalliset olot niikyviit nimen-
o.maan perhe+15kes?i2innrik-
SISSA.

- Perhe-eliike on enimmilliidn
yhtd suuri kuin edunjiittiijiin
eltike. Lesken tai leskien osuus
on yhteensii 40 prosenttia
(edunsaajina ovat sekti miehet
ettii naiset). Jos leskiii on useita,
he jakavat leskeneliikkeen piiii-
luvun mukaan. (Zimbabwessa
on moniavioisuus sallittua ja
yleistii.)

- Lasten osuus on l0 prosent-
tia kutakin lasta kohdeir, enim-
milliiiin 40 prosenttia edunjiir
tiijiin eltikkeestd. Tiiysorpojen
osuus on kaksinkertainen. Van-
hempien osuus on l2 prosenttia
ja muiden edunjtittiijiin elatuk-
sen varassa olleiden sukulaisten
osuus 8 prosenttia edunjiitttijiin
eliikkeestii. Viimeksi mainittu-
jakin edunsaajia on paljon.

- Monet sanovat, etta Zim-
babwe ei ole tyypillistii Afrik-
kaa. Olot tiiiilld muistuttavat
Etelii-ltalian oloja. lhmiset ovat
tiiiillii hyvin avuliaita ja ahkeria.

RIITTA
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TILASTOTIETOJA
TYOELAKKEENSAAJISTA

30.06.1990

Taulukoiden luvut ovat perusturvan mukaisia.
Varhennetut vanhuuseldkkeet sisiiltyvdt vanhuuseliikelukuihin ja yksildlliset varhaiseldkkeet
tydkyvytt<imyyseliikelukuihin. Osa-aikaeliikkeet ovat tilastossa omana taulukkonaan.

30.6.1990 oli maksussa kaikkiaan 898000 tydelaketta. Muutos edellisestii vuodesta on +27000
kappaletta eli 3.2 prosenttia.
Vanhuusekikkeite oli 463 000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta; 1+13000), tycikyvyttdmlyselakkeitii 214000 kappaletta (+10000), ty<ittcimyyseliikkeitii
57000 kappaletta (-6000), perhe-eliikkeitii 164000 kappaletta (+6000) sekii vuoden 1987 alussa
voimaan tulleita osa-aikaeliikkeitii 210 kappaletta. Niiistii oli vuoden 1986 alussa voimaan tulleiden
lakien mukaisia eliikkeitii: Varhennettuja vanhuuselSkkeite l2 000 kappaletta (+Z gggllu yksilcillisiii
varhaiseliikkeita 32 000 kappaletta (+9 ggg;.
VanhuuselSkkeiden keskimiiiirii oli 1689 mk/kk, joista varhennettujen vanhuuseliikkeiden
2309 mk/kk, tydkyvyttdmyyseliikkeider, 2430 mk/kk, joista yksil<illisten varhaiseliikkeiden
3130 mk/kk, tydttOmyyseliikkeiden 2701 mk/kk, perhe-eliikkeiden 1263 mk/kk ja osa-
aikaeliikkeiden 2 510 mk/ kk.

VANHUUSELAKKEET, kaikki
Voimassa olevat 30.06. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEl-eliikelaitokset 83426 146464 229890 3643 l 536 2300
YEL-eliikelaitokset 18683 15496 34179 2930 l 859 2444
MYELdiikelaitos 56552 87686 t44238 r 0s3 476 702
LEL-eliikelaitos 37 572 16724 54296 t5M 588 I 249

Kaikki tydelekelaitokset 196252 266387 462639*) 2427 I146 l 689

Alkaneet eliikkeet l.l. 30.06. 1990

Kaikki tydelekelaitokset 9693 10623 20316 2848 1360 2070
*) Ktikki -luvussa mukana myds 36 TaEL-laitoksen maksamaa eltikettii.

VARHENNET UT VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30.06. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my<intiijti Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 2896 5 385 8281 5038 I 513 2746
YEL-eldkelaitokset 736 697 I 433 3 586 I 338 2493
MYEL+liikelaitos 447 1324 t77t I 078 439 601

LEl-eliikelaitos 283 297 580 1376 356 854

Kaikki tydeliikelaitokset 4364 7705 12069*) 4148 1268 2309

Alkaneet eliikkeet l. l. 30.06. 1990
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*) Kaikki -luvussa mukana myc)s 4 TbEL-laitoksen maksamaa eliikettii.
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OSA.AIKAELAKKEET
Voimassa olevat 30.06. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my<intiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-e liikelaitokset 58 73 l3l 3933 1654 2663
YEl+liikelaitokset 49 23 72 2560 2012 2 38s
MYEL+liikelaitos 5 6 963 916
LELdiikelaitos
Kaikki tycieliikelaitokset tt2 98 210 3199 1722 2510

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.06. 1990

Kaikki tyoeliikelaitokset 20 26 46 3438 2152 27tt

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET, kaikki
Voimassa olevat 30.06. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen
TEl-eliikelaitokset

Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
58469 @727 t23196 4052 2097 3025

YEL-eltikelaitokset 10250 4665 14915 2965 1789 2597
MYEL-eltikelaitos 16378 t7 918 34296 I 350 549 932
LEl-eliikelaitos 35432 6423 41 855 2041 796 I 850
Kaikki tydeliikelaitokset 120 562 93746 214 308 *) 3 001 1697 2430

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.06. 1990

Kaikki tyoeliikelaitokset 8759 7 245 16 004 3 I 15 1734 2490
*) Ifuikki -luvussa mukana myds 46 TaEL-laitoksen maksamaa eliikettti.

TYO KYVYTTOMYYSELAKKEET, tiiydet eriikkeet
Voimassa olevat 30.06. 1990

El6kkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TELdiikelaitokset 48 150 51977 100 127 3 888 l 985 2900
YEl-eliikelaitokset 7722 3 186 10908 2986 l 808 2&2
MYEL+ltkelaitos l2ll8 12330 2448 t42t 560 989

LEL-eliikelaitos 31654 5730 37 384 t9& 757 I 779

Kaikki tydeliikelaitokset 99 668 73230 172898*) 2907 l64l 2371

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.06. 1990

Kaikki tydeliikelaitokset 5759 4074 9 833 3024 t 699
*) Kaikki -luvussa mukana myds 3l TaEL-laitoksen maksamaa eliikettii.
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TYo K YVYTToMYYSELAKKEET, osaelakkeet
Voimassa olevat 30.06. 1990

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen my0ntiijZi Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteens6
TEL-eliikelaitokset I lll I 500 26fi 2253 t26t l 683
YEL-elikelaitokset 710 250 960 1830 1193 I 664
MYEL-e liikelaitos 2281 2254 4535 801 374 589

LEL+liikelaitos I 045 129 I 174 I 496 748 I 414
Kaikki tydeltikelaitokset 5 149 4135 9284*) 1397 758 I l13

Alkaneet eltkkeet l. l.-30.06. 1990

Kaikki tyoeliikelaitokset 280 289 s69 1627 983 I 300
*) Kaikki -luvussa mukana myds 4 TaEL-laitoksen maksamaa eliikettti.

YKSILOLLISET VARHAISELAKKEET
Voimassa olevat 30.06. 1990 Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen myiintiijti Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 9208 ll 250 20458 5124 2727 3 806

YELdiikelaitokset l 818 t229 3047 3314 l 861 2728
MYEL+l6kelaitos 1979 3334 5 313 I 515 628 959
LEL-elikelaitos 2733 564 3297 3147 1206 2 815

Kaikki tyoeHkelaitokset 15745 16 381 321 4tt6 2182 3 r30

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.06. 1990

Kaikki tyoeliikelaitokset 2720 2882 5ffi2 3461 1861 2638
*) Kaikki -luvussa mukana myds ll TaEL-lailoksen maksamaa eliikettii.

TYOTTOMYYSELAXTNBT
Voimassa olevat 30.06. 1990

Eliikkeensaajia Keskimddriiinen peruseliike mk/ kk
Eliikkeen mytintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 16761 2408t 40842 4379 2241 3l19
YEL-eliikelaitokset 823 829 16s2 2564 1302 I 931

MYELdiikelaitos 1924 2456 4380 1755 559 I 084

LEL-eliikelaitos 6 910 2913 9823 2233 831 l817
Kaikki tydeliikelaitokset 26422 30279 56701*) 3570 1944 2701

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.06. 1990

Kaikki tyoelekelaitokset 577 836 t 4t3 4 055 1787 2713
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PERHE.ELAKKEET
Voimassa olevat 30.06. I 990

Eliikkeen mydntiijii
Elikkeiden
lukumiiiirii

Keski-
mdiiriiinen
perusel6ke

mk/kk
Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 76297 1786 72212 12104 84316
YEL-eliikelaitokset t5 237 l 504 14804 I 948 16752
MYEL-eltikelaitos 35 347 500 34 839 2 338 37 177
LEL-e liikelaitos 37 109 817 35576 4390 39966
Kaikki tytieliikelaitokset 164001 *) 1263 157 438 20796 178234

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.06. 1990

Kaikki tytieltikelaitokset 6 t9t l4l0
*) Kaikki Juvussa mukana myds ll TbEl-laitoksen maksamaa eltikettii.

KAIKKI ELAKKEET
Voimassa olevat 30.06. 1990

Eliikkeen
El6kkeiden
lukumii.Srii

Keski-
m66riiinen
peruseliike

mk/kk
TEL-e liikelaitokset 470356 2478
YEL-eliikelaitokset 66 055 2249
MYEl-eliikelaitos 2r'8267 713
LEL+liikelaitos 143 084 t 352
TaEl+liikelaitos 97 t 362
Kaikki tyoelekehitokset 897 859 I 853

Alkaneet eliikkeet l. l.-30.06. 1990

Kaikki tyiieliikelaitokset 43970 2 t5t
Perhe-eliikkeiste 6 613 oli lisiietujen mukaisia, keskimiiiirin I 378
mk/kk. Muista eliikkeistii 3l 136 sai lisiiksi rekisteriiityii lisiiel[-
kette keskimiiiirin I 549 mk/kk. Niimii olivat etuptiiissii TEL- ja
YEL+lakkeiti.
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ENGLISH SUMMARY

According to the editorial,
people in Finland dream of
retiring from work. The writer,
the new editor-in-chief of this
magazine, believes that, in
society as a whole, it is well
worth discussing in depth
where the joy of working has
disappeared. As an ideal,
people's work should be a
channel for social
participation. It should neither
be a simple means of earning a
living nor a tedious obligation.

Finns are an educated
nation who can be proud of
their standard of basic
education, oI their extensive
system of higher education
and that so many of them are
taught to a high standard. A
good and a high level of basic
education is something that is
also reflected in working life.

Research shows that the
Finnish employee would like
to participate more than at
present in the decision making
affecting his own work. This
piece of information has two
sides: it is depressing because
it indicates that the working
climate in Finland is behind
the times, but encouraging
because it shows that
employees are clearly
interested in improving their
work.

Finnish society is now in
every respect wakening up to
changes in working life. In the
most modern companies, it
has been perceived that the
employee is after all a
company's most important
rescource and employees are
consulted in the decision
making process of the
company at board and
management levels. The trade
union movement has for many
years, along with its wage
demands, put forward the
objective of reforming working
life. The employer has also
looked upon as

inevitable the need to improve
the content of working life.
A well-run company performs
better in international
competition than a company
which has a poor personnel
policy.

One result of this
awakening has been that
voluntary steps have been
taken and statutory
arrangements are planned for
worker participation in
Finnish working life. Their
aim is to improve job
satisfaction. Working life is
being changed along the right
lines. Without involved and
democratic work forces the
desire of people to flee into
retirement will not subside: it
will grow ever stronger. Work
is still a challenge in a healthy
society. At its best it is
challenging for the employee,
giving pleasure and
satisfaction. There is good
reason to be satisfied with
those developments in
working life that are now
proceeding at good speed
through agreements with
labour market organisations,
through legislation and by
voluntary arrangements.

According to a highJevel
official in the Ministry of
Social Affairs and Health, the
most important development
project in the field at the
present time is the reform of
rehabilitation. This ofhcial
thinks it necessary to
emphasise that people should
be sufficiently enthusiastic
about the way they work and
operate that they do not feel
the pull of retirement so
strongly. The reform will cover
the entire held of social
insurance.

Rehabilitation payments will
be made to safeguard earnings
during the time of
rehabilitation. In addition, an
obligation to rehabilitation

will be introduced into several
laws.

The idea is that a
rehabilitation decision should
be made as early as possible,
at the point, when a daily
allowance has, under the
Sickness Insurance Act, been
paid for 60 days. All pension
acts will mention that, before a
disability decision is taken, the
relevant pension institution
has to make sure that
rehabilitation possibilities have
been looked into.

The reform will attempt to
let the authorities take
responsibility for directing
individuals either into
rehabilitation or towards other
services.

The question is ,

about the creation
expressly
ofa

positive atmosphere in which
people can be given assistance
without their being labelled 'ill'
and put on a path away from
working life.

In the interview, alongside
the development of earnings
protection, the question of
changes in working life also
arises. The idea that people at
work should be given special
consideration as they are
becoming a disappearing
resource, is expressed in the
interview.

With the development of
legal protection, strong
emphasis will be put on the
faster processing and
simplification of appeals, and
on proceeding toward a just
decision at as soon as possible.

A determined effort will be
made to develop a pension
system in which a person
would obtain one pension
decision only from the
employment pension sector.
This reform would also
include the effect of improving
legal protection.

A study has been initiated
in the Central Pension
Security Institute to elucidate
the factors that influence
50-64 year-olds in seeking
retirement, the nature of the
work they do and their
individual situations. At the
same time, their attitudes
towards work and retirement,
as well as their experiences of
actually being retired, will be
investigated. In the article
published in this magazine,
preliminary hndings about
work-related factors only are
presented.

The study reveals that
employees who are 50 years or
older consider that the present
age for receiving an old-age
pension is too high. They
would, however, be prepared
to remain employed if
conditions at work became
less arduous. A part-time
pension is favoured by few,
and mainly the youngest, of
those responding.

At the end of June there
were 32,000 people on early
disability pensions, 12,000 on
early old-age pensions and 200
on part-time pensions.

Retirement before the
general pensionable age is
nowadays more common than
not. Those in the 50-64 years
age group who were still
working were asked: "If you
could choose right now
between continuing work or
retiring, which would you
prefer?" Most responded that
they would choose to retire.

Practically no-one wants to
continue working up to the
present general pensionable
age. Only five percent
considered the pensionable age
of 65 as suitable for them. The
youngest, the 50-64 years age
group, were prepared to work,
on average, for a further five
years. The 55 year-olds wanted

56



to take their pension within a
couple of years, the oldest
immediately.

Under certain conditions
there would be some desire to
continue working. A full third
of those receiving the early
disability pension would have
been ready to continue
working if work had been
easier in one way or another.
Making work less strenuous
was the measure most
favoured to encourage people
to stay in work.

There have been few people
prepared to take a part-time
pension. Those most interested
were the 50-54 years age
group. The law as it stands,
however, only grants the part-
time pension to those between
the ages of 60 and 64.

At the end of 1989, Finland
had 1,149,200 people receiving
pensions. 60 per cent of these
were women,40 percent men.
Three-quarters received both
the national pension and the
employment pension. The
proportion of those receiving a
pension from both pension
systems has grown
considerably each year while,
at the same time, the number
receiving only the national
pension has decreased.

723,900 people received old-
age pensions last year.46l,000
of these were women, more
than the total of all men
receiving pensions of any kind.
Three-fifths of a1l people
receiving a pension received an
old-age pension.

The second largest group of
those receiving pensions were
in receipt of the disability
pension, a total of 291,600.
The disability pension is paid
to a quarter of all those
receiving a pension. The
portion of men in receiving a
disability pension is greater
than for women.

31,900 or I I per cent, of all
those on the disability pension
received the early disability
penslon.

6 per cent of pensioners, or
62,800 people in all, received
the unemployment pension.
The survivors' pension was
paid to 217,500 persons.

The total number receiving
the war veteran's pension and
the front veteran's early
retirement pension was 5,900.
There were 22,000 farm-
closure pensions and 16,000
agricultural change-of-
generation pensions. The
smallest group of pensioners
consisted of the 254 people in
receipt of the part-time
pensron.

At the end of 1989,42
percent of all pensioners were
under the age of 65. Of those
receiving the survivor's
pension only a third were
below the age of 65.

By the end of 1990, it
is estimated that there will
be around 908,000 people
receiving private sector
employment pensions, a rise
of 2.8 percent on the previous
year.

This year, employment
pensions to the value of FIM
20.79 billion will be paid.
Expenditure on pensions will
grow by a nominal 11.8
percent on the previous year.
That means a real growth of
5.2 percent assuming a rise in
consumer prices of 6.25
percent.

The level of insurance
contributions for 1990 rose
more than the rise originally
sought. Altogether, with the
rise in the level of earnings,
contribution income is
estimated to grow by over a
ffth.

The reserve fund or
technical reserves of the

employment pension
institutions will reach a value
atyear-end ofFIM 112.7
billion.

In the country as a whole,
statutory pensions to the value
of FIM 55.3 billion will be
paid. Employment pensions in
the private sector worth FIM
2l.l billion, employment
pensions in the public sector
worth FIM 14.1 billion,
national pensions worth 16.7
billion and other pensions
worth FIM 13.4 billion will be
paid.

The proportion of all
statutory pension expenditure
of the market price Gross
National Product will this year
be around 10.3 percent, a little
higher than last year.

Nominally, total
expenditure on pensions will
grow by 9.9 percent. Taking
consumer prices into account,
this means a real growth of 3.5
percent, amounting to around
FIM 1.7 billion.

Total expenditure on
pensions amounts to some
23.5 percent of the value of
wages paid in the national
economy. On this comparison,
the share of expenditure on
pensions will fall slightly.
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Elflketurvakeskus Hyvinkflfltlfl

Hyvinkiiiiliiisillii oli lokakuun 9. piiivtin?i mah-
dollisuus kysyii henkilcikohtaisesti neuvoja eliike-
asioista El6keturvakeskuksen asiantuntijoilta.
Salkkumikrot, j oilla tulostettiin eliikeotteita, oli
otettu mukaan. Viiliaikainen neuvontapiste
pystytettiin Hyvinkiiiin taidekeskuksen avariin
tiloihin.
Tilaisuuden suosio vahvisti sitti kiisitystd, ett6
tiimdn kaltaista eltlkeneuvontaa tarvitaan. Marras-
kuun lopulla Elliketurvakeskus tarj oaa vastaavaa
palvelua Piekslimiiell[ ja Varkaudessa.
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