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KANSAINUIUTIEN
sosiaa litu rvaiti riestti on fll-uuotias

Kulumassa on monien tasavuosi-
juhlien vuosi. Juhlijoihin kuuluu
myos International Social Secu-
rity Association (ISSA), yhteis-
tyojiirjesto. jonka puitteissa enin
ja terkein osa muun muassa tyci-
eldkejdrjestelmdmme kansai nvd-
lisistd kontakteista otetaan ja yl-
liipidet2iiin.

ISSA - alkuaan toisen ninri-
send - syntyi lokakuun alussa
1927, kun joukko Kansainvdli-
sen Tydjdrjeston ILO:n suojissa
kokoontuneita kansallisten avus-
tus- ja sairauskassojen liittojen
edustajia, yhteensd yhdeksdn
kansallisen liiton delegaatit, ha-
vaitsi oman alansa kiintedn yh-
teydenpidon tarpeelliseksi.

Herdnneen sosiaalipoliittisen ak-
tiivisuuden taustana on ensim-
mdinen maailmansota, jonka
kokemukset havahduttivat jou-
kon sosiaalipoliitikkoja tietoi-
suuteen kansojen kohtalon gl<>
baalisesta yhteenkuuluvuudesta.
Taustaksi on ajateltava mycis ta-
loudellisesti raunioitunut Eu-
rooppa ja nousevien totalitaaris-
ten liikkeiden uhka. ISSA:n emo-
jiirjestonii oli siis Kansainvdlinen
Tydjiirjesto, joka kahdeksan
vuotta aikaisemmin oli Versail-
les'n rauhansopimuksen perus-
teella muodostettu "edislddk seen
sosiaalista oikeudenmukaisuutta
ja toimiakseen tydolojen ja elin-.
tason parantamiseksi. jotta
rauhantila saataisiin turvatuksi".
Tal&i aatepohjalta hahmottui
myos ISSA:n periaate, joka -uuden maailmansodan kauhujen
aikaan Philadelphian julistukses-
sa 1944 - kiteytyi muotoon "Ei
ole kestavAd rauhaa ilman sosiaa-
lista oikeudenmukaisuutta, ei so-
siaalista oikeudenmukaisuutta
ilman sosiaalista turvaa".

129:std maasta. Se pi*iii yleisko-
kouksensa kolmen woden vA-
lein, kongressikaupunki vaihte-
lee. Piiiimaja on Genevessd.
Yleiskokousten vdlilld tyoskente-
lee, paitsi toimisto, myos joukko
tekrusiii komiteoita, jotka kokoa-
malla, muokkaamalla ja viilittii-
mdllA kokemuksia eri maista tar-
joavat suunnittelun avuksi tie-
toa muun muassa vanhuus-, tY6-
kyrryttomyys-, tyottomyys- ja
perhevakuutuksesta. Globaali-
sesti toimivien teknisten komite-
oiden rinnalla tyciskentelee maan-
osittainen alueorganisaatio, jon-
ka puitteissa kukin alueyksikko
voi keskittyd oman toiminta-
kenttdns'd luonteenomaisiin kY-
symyksiin. kuten esimerkiksi et-
nisten vdhemmistojen sosiaali-
turvaan.

Kolmantena. tuoreimpana ttli-
minta-alueena on teemakohtai-
nen tutkimus- ja selvittelytyci.
Niinpa viime vuosina on voitu
selvitella muun muassa naisten
eldketurvan uudelleen jiirjestii-
mist?i heidiin yhteiskunnallisen
roolinsa muuttuessa, pitkiiai-
kaissairaiden hoidon jiirjest?imis-
td ja rahoitusta elinidn pidetessd
ja yleisen eldkeidn aletessa seki
tyotapaturmien ehkdisemisestii
saatujen kokemusten soveltamis-
ta elinympdristciihin yleensdkin.

ISSA:n jdsenet edustavat kolmea
organisaatiotyyppih. Mukana on
kansallisia yleisiS sosiaaliturva-
laitoksia, alakohtaisia keskusor-
ganisaatioita sekd itsendisten
awstuskassojen kesk usliittoja -viimeksi mainitut ovat niitd yh-
teisoj2i, jotka alun alkaen perus-
tivat ISSA:n yhteiselimekseen.
Suomessa ovat ISSA:n jiiseniii
Eldket urvakeskus, Kansaneldke-
laitos, Kunnallinen eldkelaitos,

mavakuutuslaitosten liitto 1a
Tyottcimyyskassojen yhteisjlir-
jestci (liitiinniiisjdsenend on Kun-
toutussiidtici).

Eldketurvakeskus on osallistunut
ISSA:n tycihon suunnilleen toi-
mintansa alusta pirden, ensin kir-
jeenvaihtajana, sitten mycis eri
kokousten osanottajana, asian-
tuntijana. esitelmoitsijiinii ja
my<is jiirjestiijdn6. ETK:n toimi-
tusjohtaja on pariin otteeseen
kuulunut ISSA:n hallintoneu-
vostoon. Jiirjestelyiltiiiin laajim-
mat yhteistycioperaatiot ovat ol-
leet ISSA:n aktuaarien ja tilasto-
tutkijain Helsingissii 1975 pitiimii
kongtessi, jossa oli mukana nel-
jdsataa edustajaa 59 maasta. ja
viiden pysyvdn komitean ko.
koukset Helsingtssii vuonna
1979. jolloin t?ialh nahtiin kol-
mesataa delegaattia 52 maasta.

Kiitrdessiidn jiiseniiiiin kuuden
ruosikymmenen yhteistydsu
ISSA:n toimisto painottaa, etta
kansallisten sosiaaliturvajdrjes-
telmien kehittajat eivdt tyosvddn

- enempdd voimakkaan eteen-
pdinmenon kuin taloudellisten
kriisienkiiiin aikana - juuri voi
ottaa oppia onran maansa mui-
den hallinnonalojen ratkaisuista.
organisatorisista, datateknisisld,
juridisista tai taloudellisista. Pa-
ras omaan alaan sovellettu tieto
on saatavissa oman alan kolle-
goilta muista maista. Tdssd tyds-
sd mycis omaperAistii tyoelikejiir-
jestelmShnsd edistyneessd teolli-
suusmaassa muokkaava ja kehit-
tdvd Elaketurvakeskus on jatku-
vasti sekd saavana etta antavana
osapuolena.

ISSA:n jiiseninii on nykyisellddn Maatalousyrittiijien eliikelaitos,
316 erilaista organisaatiota Merimieseldkekassa, Tapatur- Yrjd Larnrcla



REKISTERIOTE UAI TILIOTE?-

HANNU RAMBERG,
WM

Eltiketurvakeskuksen
an si o re ki s t e ri t oi mi s ton

pririllikkt)

Pankki lahetti taas tutun tiliotteensa. Se on
kayttof,lin ote, jonka saan kotiini kuukauden
vaihteen jtilkeen. Siita nakyy tilin loppusaldo
ia edellisen kuukauden tapahtumat. Ote tois-
taa sanomaansa kuukaudesta toiseen kaava-
maisesti, mutta aina se iaksaa kiinnostaa. En-
simmiiiseksi katse lipuu viimeiselle riville, ol
teen oikeaan alanurkkaan. Sitten katse kriiin-
tyy ylospain: totta se on. Numeroihin luottaa ja
niiden luoman varmuuden perusteella tied.in,
mita voin tehda. Kaytrinnossti asia tosin muut-
tuu priinvastaiseksi: tiedan mita en voi tehdei.
Mutta silirikin on merkrtyksensa. Sattui myos
kerran, ettti otteelle oli tupsahtanut kummalli-
nen tapahtuma, jota en voinut tunnustaa
omakseni. Onneksi huomasin, ia onneksi ta-
pahtuma selvisi nopeasti. Taas varmuuden 

I

tunne palasi ja samoin luottamus pankkiin ja
sen idioottivdrrnaan trliotteeseen.
Tavallisimmin kayltotiliile tulee palkka, sita ra-
haa, jonka omasta tyosttini saan korvaukseksi.
Pleneltahan se nriyttriii, pieneltti. Harvapa
muuta atattelisi. Onkohan korvaus riittrivei?
Hyodytein varmasti tyonantajaani enemman
kuin kuin tiliotteeita neikyvei markkamtitirii
osoittaa. Aivan oikein, kokonaiskorvauksesta
on tyonantata iakanut osan verottajalle. Palk-
kanauhan perusteella tiedein myos, ettri koko-
naiskorvauksesta on nipistetty pieni osa eraan
ekikevakuuhrsyhtion tlilie. En pumad asiasta,
koska noilla markoilla kustannan itse hieman 

I

parannettua eliiketurvaa perheelleni. Kaikkr 
I

tyotoverini eiv.it trillaista maksua maksa. Mak- 
|

su on lisciekikevakuutuksen omaa maksu- 
|

osuutta, jota tyonantaiani ei suoraan maksa 
Ipuolestani. 
I

I

Her.iri vielti epaiilyksen poikanen, saanko sit- 
|

tenkaan triyttci korvausta tyonteostani. Aamu 
I

kello B.OO:lta kello 16.00:een iltapaivalla 1a I

joskus myohempcitinkin! Taytyrsl kysyei asiaa 
]

joltain. Oikeasti minun ei tarvitse kysya sita 
I

keneltakaan. Tiedrin vallan hyvin, ettti tyonan- 
]

tajani maksaa tyopanokseni ktiytostcir ;ohtuvi- |

na erina sopimusten ia laeilla vahvistethrjen 
]

periaatteiden mukarsesti ryhmiihenkivakuu- ]

tusmaksua, sosiaaliturvamaksua, tapaturma-
vakuutusmaksua, eltikevakuutusmaksua jne.
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Tyoeliike.liirjestelmdn 25-vuotisj uhlaruoden virstanpylvds
on mycis Eldketurvakeskuksen hoitaman rekisteriotepalve-
lun virstanpylvhs.

Juhlavuoden merkeiss6 otteen antamista on pddtetty laajen-
taa siten, ettd myos eldkelaitokset voivat halutessaan syste-
maattisesti ryhtyii jakamaan Eldketurvakq;kuksen rekisteri-
tietoihin perustuvia otteita. Tdstd teki Eldket urvakeskuksen
hallitus peatoksen 27.5.1981 . Otteen antamista koskevat
asiat on selostettu yteiskirjeessd I 8 / 1987 . Eldket urvakeskus
jatkaa rekisteriotteiden jakelua entiseen tapaansa. Otteen si-
sdltod kuitenkin muutetaan tdydellisemmdksi siten. ettd
Eldketurvakeskus ryhtyy kiyttimddn eldkearviossaan jat-
kuvan ansiotoiminnan markkamddrdisiii palkka- ja tyotu-
lotietoja. Markkamidrdiset tiedot perustuvat eliketun'aa
hoitavan eldkelaitoksen hallussa oleviin tietoihin. Ote koki
viimeksi merkittdvdn muutoksen, kun vuoden alusta otet-
tiin kdyttdn sen vuodesta 1967 saakka kiiytossii olleeseen
perusversioon ndhden tAydellisesti uusittu versio.

Viime woden lopussa tZiyttyi neljiin miljoonan ldhetetyn ot-
teen raja. Samaan aikaan otteen saaneiden henkildiden Iu-
kumddrd saavutti 1,9 miljoonan rajan. Luvuista paljastuu.
etta osa henkiloistd on ehtinyt saada otteen jo uudelleen.
Kuitenkaan vield merkittdvd osa vakuutetuista ei ole mil-
loinkaan saanut otetta.

Eldket urvakeskus antaa tyos uhderekisteriotteen tyonteki-
jhlle hdnen omasta pyynncistddn tai automaattisesti ETK:n
aloitteesta. Ote annetaan henkilokohtaisesti tehdyn kirjalli-
sen pvynnon perusteella. Otteen voi saada myos v'altakirjal-
la. Otteen saa noin kolmen viikon kuluttua pyynnon teke-
misestd. Vdlittcimdsti otteen saa haltuunsa kiiymiillii Eliike-
t urvakeskuksen asiakaspalvel ussa.

Automaattisesti otteen saa. kun tyontekijii tulee ensimmdi-
sen kerran TEL:n tai LEL:n piiriin. kun tyosuhde paattyy
tai kun tycisuhteeseen suoritetaan tekninen katkaisu. Auto-
nlaattiseen otepalveluun rinnastettavalla tavalla otteita on
annettu yhteistyosvd Tyoeldkekassan vakuuttamille tyonte-
krjoille. Samoin on menetelty myos Esiintyvien taiteilijoiden
eldkekassan kanssa. kun toukokuun alussa annettiin Ehke-
t urva keskuksen rekisteriote noin 24 000:l le ]'aE Ltilitvksiii
saaneelle henkilolle.

Otteen saaminen on merkittdvd vakuutetun oikeusturvaa
parantava toimenpide. Ndin otteen saaja vc'li tarkistaa tieto-
jensa oikeellisuuden ja pyytia ajoissa selvittdmdan rekiste-
rriityyn tyohistoriaan mahdollisesti liitty,vtit epdselrry-vdet.

J

Naiden maksamrnen p.iAftyy vasta kun tyon-
tekonikin paattyy Naiden tyopanokseni ostos-
ta johtuvien maksuenen ohjaamisesta vaihto-
ehtoisestr omalle pankl<rtililleni emme voi so-
pia, emme vaikka molemmat sitri haluaisim-
mekin. Nama maksuerat katoavat tavailaan
pors ulottumattomiini. Uiottumattomiin siirly-
neista markoista on 7O-luvun alusta iukien eh-
tinyt kertyii merkittrivti summd. Tiedrin, ettei
osa naista rahoista on ehditty kdyltdd jo aikoia
sitten. Yhteiskuntaan sopeutuneena kansaiai-
sena hyvaksyn tiimcin oikeana ja tarpeellise-
na, mutta tiedan myos, ettei kaikkia rahoja ei
ole vielti kdytetty. Osa niistti on varrndssa tal-
lessa. Tiedat varnaan mitii tarkoitan? Tarkoi-
tan keraameieini eieikettci, sitii, mitri olen ollut
ansditsemassd iokaisena kuukautena. Samoin
kuin Sinii. Missci ne rahat oikein ovat, optroina
vai yritystodistuksina vaiko iossain pankin tilil-
la? Tledeln, etta enin osa on eiinkeinoelamalle
lainattuna ja ettti rahat ovat tallessa, muodossa
tai torsessa. Kiinnostus n.iihin kysymyksiin on

- teiytyy myontriri - jonkin verrdn pintapuo-
lista.

Mutta iokin asiassa kiinnostaa. Kiinnostaa tre-
teici, paljonko olen kerannyt eleikemarkkola.
Asia on julmetun teirkeci. Haluan tieteiei, mikti
on saldo ta mitri ovat tapahtumat. Haluan tar-
kistaa, ovatko ne oikein. Kun tiedrin, mitii tiiita-
pahtumat ovat ja mitei saldo on, voin taas
suunnitella, mita voin tehdii 1a mitei en.

Eleiketurvakeskuksen tyosuhderekisteristii
annettava rekisteriote on sinun tiliotteesi. Siina
kerrotaan, minka verrdn olet ehtinyt ansaita
tyostrisi eleikemarkkoja. Sirta ncikyvrit tilitapah-
tumat, ty6eleikelakien piirissri ansaitsemasi
ekikeoikeudet. Rekistenotteesta saat selville
tyonantaiasi, TELn piiriin kuuluvan tyosuhde-
aikasi, eirikkeesi perusteeksi tulleen palkan ja
tyosuhteista ansaitsemasi markkamaariiiset
eleikkeet. Rekisteriotteen lopussa olevasta ela-
kelaskelmasta voit lopa neihdri, paljonko Sinul-
le on arvioifu karltuvan ekikettti viela el.ike-
ikciiin saakka I ali ella olevasta tyoskentelystrisi.

Rekisteriote kertoo omasi ja perheesi ekike-
furvan. Se on elinikaisten siicistojen tiliote.



Mistd synonyymejii? otsikoimas-
saan kirjoituksessa ElSketurv'a-
keskuksen suunnittelujohtaja
Markku Hdnninen periAnkuu-
luttaa Tyoeldke-lehden nume-
rossa l,/87 vaihtoehtoisia termejd
mm. sanoille tyo, ehke ja tyoeH-
ke. Synonyymejd tarvitaan hd-
nen mielestdAn rauhdittamaan ja
vdrittdmddn kaikkia niitd esitel-
miii. kirjoituksia. taulukoita ja
kaavoja, joissa tyoehkejarjes-
telmdd kdsitellddn ja joissa mai-
nitut sanat jatkuvasti toistuvat.
Luulen ymmdrtdvdni johtaja
Hdnnisen halun ja pyrkimyksen
tehdd e16kekielestd eldvdmp'dd.
mutta pelkddn pahoin, etta pal-
jon puhutusta eldkeviidakosta
tulisi entistdkin tihedmpi ja vai-
keakulkuisempi, jos keinotekoi-
sesti ldhdetthisiin etsimddn syno
nyymejii jo olemassa oleville ja
tavalliselle kansalle tiiysin kiisit-
Umattomille eliketermeille. var-
sinkin kun osa perustavinta laa-
tua olevista eldketermeistd jo on
kaksiselitteisid.

Tyoeliike ja arsioeliike

Mita tarkoitetaan esimerkiksi
tyoehkkeella? Useimpien kirjoit-
tajien ja esitel moitsrjciiden mieles-
td tyoe16kkeelld tarkoitetaan sitd
eldkettd. jota kantuu yksityisen
sektorin palveluksesta. merimies-
palvelu mukaan lukien, ja ynttii-
jatoiminnasta. Toiset katsovat,
etta tyoeleke-kdsite kattaa myos
sen eldkkeen, jota karttuu julki-
sen sektorin palveluksesta. Vii-
meksi mainitusta useat kdytldvdt
termid ansioeldke. kun taas toiset
katsovat rdhdn termiin sisAltyvdn
myos tapaturmavakuutuslain,
liikennevakuutuslain ja sotilas-
vammalai n perusteella myonnet-
tdvdt eldkkeet ja korvaukset.

- Kuka tarkoittaa ja mifd tcr-
meilld peruseliike, eliikeaika ja
tiiysi eliike? Miki merkitys eldke-
oikeudellisessa mielesvd on sa-
noilla palkka, tyoansio, tyotulo ja
ansiotulo? Kokemukseni mukaan
nditd sanoja kdytetddn vdhdn mi-

ten sattuu kirjallisen ja suullisen
esityksen eldvcjittdmiseksi, mikii
monesti johtaa siihen. etta sel-
keys kdrsii.

Samoin kuin esim. kiisityoliiiset
ja teknikot tarvitsevat yksiselit-
teisid sanoja kaikille tyossddn
keytdmilleen tyokaluille ja viili-
neille, tarvitaan eliikejiirjestel-
mien piirissdkin selkeitd ja yksise-
litteisiii termejd kaikille eldkettd
koskeville kiisitteille ja ilmioille,
ja mieluimmin ndiden termien tu-
lisi olla suurelle yleisolle helposti
avautuvia, sill5 suurta yleisoii
vartenhan eldkkeet ovat olemas-
sa.

Olen itse Eldketurvakeskuksen
kiilintiijiinii tyossdni tormdnnyt
tdhdn ongelmaan, mutta en ole
ongelmani kanssa yksin. Niina
l0 'uuotena, jolloin olen osallis-
tunut Ruotsinja Suomen kiiiintii-
jiiliittojen yhteistyossii vuosittain
jiirjestiimiiiin ruotsalais-suoma-
laiseen kddntdjdseminaariin. jos-
sa on osallistujia kummastakin
maasta, juuri eldketermit ovat ol-
leet jatkuvasti esilld. Kysymykset
eivdt ainoastaan ole koskeneet
kddntdmistd suomensuomesta
suomenruotsiin, vaan yhtd suu-
ressa mddrin kddntdmistd suo-
mensuomesta ruotsinruotsiin tai
ruotsinsuomeen ja pdin vastoin.
Eldketermiongelmaa ei suinkaan
vdhennd se. etta Ruotsissa ja
Suonressa samoja sanoja kdyte-
tddn eri eldke-eduista ja eri sano
ja samasta edusta.
Viimevuotisen semi naarin yhtey-
desvd eldke- ja sosiaalivakuutus-
alaa seminaarissa edustaneet mo
lempien maiden kaandjat paar
tivat yhteisvoimin ryhtyii karsi-
maan eldkeviidakkoa. Asetettiin
tyovaliokunta, iohon valittiin
edustajia en eliikejiirjestelmistd,
ja annettiin valiokunnalle tehtd-
vdksi karsimissuunnitelman laa-
timinen. Tarkoituksena on mah-
dollisuuksien mukaan yhtendis-
tiiii eliike- ja sosiaalivakuutus-
alan kielenkdyttde siten, etta sa-
masta kdsitteestii ja ilmicistii kiiy-
tettdisiin samaa yksiselitteista ka-

sitettd ja sanontatapaa, sekd
luoda kiiiintiijiverkosto helpot-
tamaan kiiiintiijien viilistii yhtey-
denottoa tilanteissa, joissa jatku-
vasti esiin putkahtavat uudet ter-
mit ja ilmiot aiheuttavat pddn-
valvaa.

Teemaplivd knantajille

Emme vielS ole tdysin selvillii sii-
td, miten tahan tavoitteeseen
paastaan. Ensimmdinen askel
oikeaan suuntaan oli Eldketur-
vakeskuksessa huhtikuussa .jdr-
jestetty teemapdivd Tyoeliiketie-
toutta kielenkiiAntiijille. Teema-
pAivdn ideana oli, ettd kaantaja
tarvitsee kielitaitonsa lisiiksi
myos tietoa kidnnettdvdstd teks-
tiste pystyakseen keantamaan
oikein. Siksi teemapdivdnd ensin
selviteltiin tyoeHkejarjestelmdn
hallintoa ja Eliketurvakeskuk-
sen osuurta siin6, kiisiteltiin eri
keskusrekistereitii ja lainopillisen
osaston rydtehtavia. Pohjoismai-
set elAkkeet muodostivat iltapiii-
vdlld oman erityisen aiheensa. ja
lopuksi seurasi keskustelua tyo-
eldketermeistd, termien kiiytostii
ja siitii, mistd oikeat termit loyty-
vdt.

Teemapiivddn osallistui ldhem-
mds 30 kiiiintiijiiii tycieldkelaitok-
sista. Kansaneldkelaitoksesta ja
Stockholms Ldns Allmdnna
Forsdkringskassasta. Tasld en-
simmdisestd teemapdivdstd saa-
miemme kokemusten pohjalta ja
osanottajien sen johdosta esittd-
mien toivomusten perusteella on
nyt suunnitteilla seuraava tee-
mapdivd, joka jiirjestettdneen jo
ensi syksynd.

Elakesanastot tavoitteena

Tavoitteenamme on tietysti
kiiiintiijien ammattitaidon lisiiii-
minen. Kiiiintlijien apuneuvoiksi
olemme mm. suunnitelleet suo-
menruotsalais-ruotsinruotsalai-
sen cldkesanaston laatimista, ja

mahdollisesti myds vastaavaa
suomensuomalais-ruotsi nsuo-
malaista. sekd luettelon kokoa-
mista suomen- ja ruotsin(ielisistd
lddketieteen termeistd. Tiillaista
emme vield ole onnistuneet loy-
tdmddn, mutta ldmankaltaiselle
luettelolle olisi kiiytt6ii nyt, kun
hylkiiiimispiiiitokset tyoky\yt-
tdm)rysasioissa on perusteltava
tAhdnastista perusteellisemmin.
Yhdestd asiasta vallitsee tiiysi yk-
simielisyys: Eldkealalla tarvitaan
yhteniiisiii ja yksiseliueisi6 sanoja
ja sanontoja. Toivomme, etti
viestimme tavoittaisi sdddcisten
ja yleiskirjeiden laatijat, lehtikir-
joittajat ja esitelmoitsijiit, ja ettii
ndmd myos omaksuisivat sa-
nomamme.

GUNNEL
GRONQVIST

VN
Eltiketurva keskukscn

kielenktiiinttijii
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TYOSUHDETIETOJEN
TAINUOIMAISUUS

Tytieliikkeen suuruuteen
vaikuttaa tytintekijiin ko
ko tytihistoria. Tiimri
edellyttiiii tarkkaa rekis-
teriii eliikkeenhakijan
tytinteosta ellkkeen suu-
ruuden mriiiriiiimiseksi.
Mikiili ma tytihistoriaa
on syysld tai toisesta jiiii-
nyt rekistertiimfr ffli, saat-
taa sen selvittiiminen jiil-
keenplin useamman
kymmenen vuoden ku-
luttua olla vaikeata,
jopa mahdotonta. Ny-
kyrsin eri tytisuhteista
kertyneet ellikkeen osat
miiiiriitiidn lopullisesti
vasta eliikkeelle siirty-
misen yhteydessii. EIii-
kelakien vanhetessa on
yhii rceammin jouduttu
kysymiiiin, onko nykyr-
nen menettely tarkoituk-
senmukainen j a eldkkeen-
hakijoille riittjivfrn oi-
kercturryan takaava.

Vastaus kysymykseen on
kielteinen. Tanetta on
kehiffiiii menettely, jolla
pystytiiiin ylsittiiisen tyG
suhteen pdiittyessii sito
vasti mddriiiimiiiin tyti'
suhteesta kertyneen eldk-
keen suuruus. Asiaan liit-
tyy periaatteellisia ja tek-
nisiii kysymyksiii, jotka
edellyttiiviit perinpohj ais-
ta kartoittamista.
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Viime aikoina on kiinnitetty eri-
tyistd huomiota eliikkeenhaki-
.joiden oikeusturvakvsvmvksiin.
On vdlttdmdtontd. ettl laissa
turvatut etuudet myos kdyldn-
nosvi toteutu\at. Nvt esilla oleva
hanke liittyy ldheisesti eldkkeen-
hakrloiden oikeustun'an kehit-
tdmiseen. joka on kdynnistynvt
ty'ci- ja kansaneldkejdrjestelmisvi.

Nykytilanne

Eldketun'an jdrjestdminen on
tycinantajan lakisddteinen velvol-
lisuus. Laissa on tarkat vidnnok-
set siitd. milld tar oin tvrinantajan
tulee ilmoittaa tvdntekii6nsd eld-
kevakuutuksen piiriin. Tv6nan-
tajan ilmoituksen perusteella re-
kisteriin merkitddn tycisuhteen
alkaminen ja sitten aikanaan tyo-
suhteen pa5ttyessa lasketaan
asianomaisesta tvosuhteesta ker-
tyneen eldkkeen suuruus. Tydn-
tekrjiin siirtvessd aikanaan eldk-
keelle rekisterissd olevicn tietojen
a'u'ulla mddritellAdn el5kkeen
suuruus kokonaisuudq;saan.

Tvcisuhderekisteriin r iedvt tvon-
tekijiin elhketiedot eivdt kuiten-
kaan ole sitovia. Lopullisesti
eliikkeenhakijan on mahdollista
selvittdd elSkkeensd suuruus vas-
ta el2ikepiiiitoksen antamisen yh-
teydessd. Ndin on tilanne, vaikka
tycintekijii aktiiviaikanaan ha-
luaisikin eritvisestd syystd selvir
tdd esimerkiksi jonkin tycisuh-
teen eldkepalkan suuruuden.

Ennen eldkepddtoksen antamista
voidaan sitovasti ratkaista so'"'el-
tamisratkaisulla kysymys siitd,
mitd eldkelakia esimerkiksi hen-
kilcicin tulee soveltaa. Muissa ta-
pauksissa, kuten esimerkiksi elii-
kepalkan mddrittdmisess6, sitova
ratkaisu jaa aina eldkepddtoksen
antamisen yhteyteen.

Tyonantajan 'u'elvollisuudesta
huolimatta tyonantajat saatta!'at
laiminlydCii tycintekijoidensd eld-
keturvan jdrjestdmisen. Laimin-
lyonti saattaa aiheuttaa jopa eli-

keoikeuden menetyksih. Jalkika-
teen asiaa selvitettliessii ei aina
ole saatavissa luotettavaa seh'i-
tysta sen enempid tycinantajalta
kuin tycintekijiiltiikiiiin tycisuh-
teen olemassaolosta. Myoskidn
verol'iranomaisilla ei ole saata-
vissa esimerkiksi palkkatietoja
kymmentd vuotta kaukaisem-
malta ajalta. Tapauksissa. joissa
tietojen saannin puutteen vuoksi
vditettvA tyosuhdetta ei pystytd
selvittdmddn. joudutaan tilantee-
seen. jossa tvontekildn vaatima
eldketurv'a jeii toteutumatta.
Tdssi vhteydessri on todettava.
ettei tycinantajan laiminlyominen
sindnsd aiheuta eldketun'an me-
netysta.

Tyoel2ikejiirjestelmdssd on erityi-
sin keinoin rvhdvtty toimenpitei-
siin. joilla pyritiiiin estdmddn eld-
keoikeuden mahdollisia mene-
tvksid. Tvcintekij6ille ldhctetiidn
automaattisesti eldkeotteita. jois-
ta ilmenee heille kertynyt eldke-
turva. Tvcintekiioiden on mvos
mahdollista itse pyyuid eldkeor
teita. Kaikissa ndiss:i vaihtoeh-
doissa edellytetiidn kuitenkin
tyontekijdn omaa aktiviteettia.
Kdytdnto on valitettavasti usein-
kin osoittanut. ctteivat tyonteki-
jiit syystii tai toisesta ldheskddn
aina ilmoita puuttuvista tyosuh-
teista.

Mycis suoraan tyonantajiin koh-
distuvaa vakuuttamisvelvolli-
suuden valvontaa on tehostettu.
Aikaisemmin valvonta on tapah-
tunut ldhinnd siten, etfd tydnteki-
jdn ilmoittaessa puuttuvasta tvo-
suhteesta on asia tAltd osin saa-
tettu kuntoon. Tiilldin ei valttd-
mdttd ole selvitetty saman tydn-
antajan palveluksessa olevien
muiden tyontekijciiclen eldketur-
vassa olevia mahdollisia puuttei-
ta. Nyttemmin tilanteissa. joissa
on ilmeisid puutteita koko tyon-
antajan eliikejiirjestelyn hoitami-
sessa, tarkastetaan eldkejdrjestely
kokonaisuudessaan. jolloin
puutteet tulevat korjattavaksi
yhdellii kertaa.

Nykyisen menettelyn
eplkohtia

Tyoeliikejiirjestelmdn vanhetessa
tycisuhteiden selvittdminen jdlki-
kdteen on entistd vaikeampaa.
Eldkeotteiden jakaminen ja
tyonantajiin kohdistuvan val-
vonnan tehostaminen ei yksi-
naan pysty esdmaan tydsuhtei-
den jiilkikdteen tapahtuvaa sel-
vittdmistd. Ajan kulumisen myo-
ta tama tulee entisestddn vaikeu-
tumaan. Tyotodistuksia on har-
voin. ty<inantajaa ei aina endd ole
olemassa. kirjanpitoaineisto on
hdvitettv samoin kuin verotie-
dotkin. Lopputuloksena on hel-
posti. ettei r':iitetyn tyosuhteen
olemassaoloa pystyte selvittd-
mddn.

Useimmat niistA. jotka ilmoitta-
vat puuttuvista tvosuhteista. pu-
huvat varmasti todellisista ole-
massa olleista tyosuhteista, mut-
ta neytdn puuttuessa eldketurva
jaa toteutumatta. Voidaankin sa-
noa. ettii ndisvi tapauksissa eldk-
keenhakijoiden oikcusturva vaa-
rantuu. Lislksi nykytilanne luo
mahdollisuuksia siihen. etld eldk-
keenhakrjoille annetaan mahdol-
lisuus rikollisin keinoin saada
itselleen aiheettomia etuuksia.

Kaiken kaikkiaan voidaan tode-
ta. etta eri tyosuhteista kertynei-
den eldkeoikeuksien suuruuden
avoinna oleminen aina eliikepiiii-
tciksen antamiseen saakka sekd
puuttuvien tycisuhteiden selvit-
tamisen siirtyminen pitkdlle tule-
vaisuuteen merkitsee ensinndkin
ty<intekijzin oikeusturvan vaa-
rantumista. On muistettava, ettl
jo lainsddddnnon nojalla tyonan-
tajalla on vakuuttamisvelvolli-
suus ja tyontekijiillii oikeus elhk-
keeseen. Ei voida ldhted siitd. ettd
tyontekijdlle ainakaan yksin ase-
tetaan nayttovelvollisuus vriite-
tyn tyosuhteen olemassa olosta.

Jdlkikdteen selvittiimi nen asettaa
eliikelaitoksille sekd tyrinantajille
kohtuuttomia ponnistuksia ti-
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lanteissa, joissa joudutaan me-
nemdin ajassa taaksepiiin jopa
vuosikymmenid. Voidaankin sa-
noa, ette vallitseva tilanne koko
naisuudessaan heikentdd tydele-
kejhrjestelmdn toimeenpanon
toimivuutta ja uskottavuutta.

Ilmeisen selvdd on. ettei tilanne
tdsvi suhteessa tule ainakaan pa-
ranemaan. Keskeisend tavoittee-
na on pyrkid ratkaisuihin, joilla
nykyistd paremmin pyst)it?ian jo
tvcisuhteiden paattyessa rarmis-
tunraan mahdollisimman sito-
Vasti siita tuleva eldkkeen suu-
ruus.

Kehitremismahdollis uudet

EdellS esitetyn mukarsestl tavolt-
teeksi tulee asettaa menettely, jol-
la mahdollisimman pikaisesti
kunkin tydsuhteen paaryttye
pyst) tdAn sitovasti nrddrddmadn
tyosuhteesta kertyneen eldkkeen
suuruus. Tdmd tavoite luonnolli-
sesti edellyttda, ettd tyontekijelle
annetaan tieto kertyneestd eldke-
oikeudesta ja ettd hdnellh on
nrvos mahdollisuus ilmoittaa
eridvii kAsityksensd syntyneen
eldkcoikeuden mddrdsrd. Kysy-
myksessd on paetdsmenettelyn
kehittdminen vakuutetuille. Tyo-
suirdetietojen lopullisen suuruu-
derr m6drittdmisen aikaistami-
nen edellyttdd luonnollisesti vali-
tusmenettelyn luomista. Vasta
tdlloin on mahdollista antaa re-
kistereihin tuleville tyosuhdekoh-
taisille eldketiedoille sitovampi
oikeusvoimavaikutus.

Tdmdnsuuntainen uudistus ei
kuitenkaan ole aivan yksinker-
tainen. Siihen liittyry laajoja peri-
aatteellisia ja teknisiii vaikeuksia.
On muistettava, ettd jo tyonteki-
jiiin eliikelain piiriin kuuluvia
tyosuhteita pAattyy vuosittain
450000-500000. Tdmd luonnol-
lisesti asettaa tiettyjii rajoituksia
jo pelkiin tycimddrdn kannalta
tarkasteltuna. Periaatteelliselta
kannalta tarkasteltuna nousee

keskeiseksi tyontekijiin oikeus-
turvan toteutuminen. On varmis-
tettava, etta tyontekijat saatuaan
selvityksen kertyneistd eldkeoi-
keuksista mycis ymmdrtavat sen
merkityksen ja oikeusvaikutuk-
set.

Huolimatta epiiilyistii on vdltli-
matonte, etta ryhdy&ian kehit-
tdmddn toimenpiteitd tycisuhteis-
ta kertyneiden eldkeoikeuksien
Iainvoimaiseksi ja oikeusvoimai-
seksi saattamiseksi jo ennen
eldkkeelle siirtymis&i. TaU edel-
lyttevat tycintekijciiden oikeus-
turvavaatimukset sekd toisaalta
eldkelaitoksille ja tyonantajille
koituvat kohtuuttomat selvittely-
tehdvet tilanteissa, joissa selvi-
tysth joudutaan hankkimaan
vtrosrk),mmenten t-a-k-aa. K-dy-
tdnncin kokemus on selkedsti
osoittanut. ettei pelkkd eldkeote-
palvelun kehittiminen nykyiseltd
pohjalta eikd tyonantajiin koh-
distuva valvonta voi olla yksi-
nlhn riittdvid toimenpiteitd.

Ratkaisumalli r.oisi olla esimer-
kiksi seuraava. Eldket un'akeskus
liihettlii elhkevakuutetuille piiii-
toksen muotoon kehitetyn eldke-
otteen. jossa on ilmoitettuna tyo-
suhteista kertyneet eldkeoikeu-
det. Miknli tyontekryA tAllaisen
pdhtdksen saatuaan ei ilmoita
mahdollisista puutteista madrd-
ajan kuluessa, tulevat eldkeottee-
seen merkityisld tycisuhteista il-
moitetut eldke-etuudet oikeus-
voimaisiki. Ne olisivat sitten si-
tovina myohemmin mycinnettA-
vdn eldkkeen perusteena.

Jos otteesta puuttuu tydsuhteita
tai esimerkiksi eldkepalkat ovat
virheellisid. tulee otteen saajan
ilmoittaa puutteista Eldketuna-
keskukselle, joka sitten siirtdd
asian selvitetthrdksi asianomai-
selle cldkclaitokscllc pddtoksen
antamista varten. Tiistii pliiitok-
seste tydntekijiillii olisi valitusoi-
keus. Mikiili vakuutettu tdllaisen
pddtoksen jiilkeen rield raatisi
muutoksia eldke-etuuksiinsa. on
se mahdollista tehdA eldkelaitok-

sen itseoikaisulla, mutta ndyttci-
velvollisuus ja todistustaakka tdl-
loin olisi vakuutetulla. Saattaa ol-
la, ettd vakuutetun oikeusturvan
takaaminen myos hludksymis-
tapauksissa edellyttiiii hyvdksy-
miskuittaamista.

Tdssd yhteydessd haluan nimen-
omaan painottaa sitd, ettd edelld
esitetty vaihtoehto on vain yksi
ratkaisumalli. On varmaa. ettd
on lciydettdvissd muitakin vaih-
toehtoja.

Ratkaisumallia etsittAessii ldhto-
kohtana tulee olla tyontekrjlin
oikeusturvan kehittdminen. Ky-
symys6 on tarkasteltava ldhto-
kohtaisesti juridisena eika tekni-
send. Tdmd myos mddrdd mars-
sijdrjestyksen ratkaisua haettaes-
sa. On kuitenkin seivid, ettA
asian laajuuden huomioon ot-
taen on myds kiinnitettdvi vaka-
vaa huomiota asian kdytdnnolli-
seen puoleen. sen vaatimiin ta-
loudellisiin uhrauksiin ja vaadit-
tavaan tydmddrddn.

Edelld esitettyl asiaa kehittii-
midn on El6keturvakeskuksessa
asetettu tyoryhme.

ANTTI SUOMINEN
W, ekonomi

Eltiketuryakeskuksen
loinopillinen johraja
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PERUSTEETTOMASTI

MAKSETUN ETAKKEEN
TAKAISIN PERIMINEN

Yleisten oikeusperiaat-
teiden mukaan perusteet-
tomasti suoritettu efu
peritiiin yleemii takaisin.
Sosiaalivakuutulsen toi-
meenpanossa on kuiten-
kin tekijtiitii, jotka eivfrt
aina puolla perusteetto
man edun takaisin peri-
mistii.

Yksityisen puolen tyt -
eliikejiirjestelmiissii ta-
kaisinperinld on puutteel-
lisesti siifrnnelty. Tilmd
merkitsee takaisinperin-
niln osalta monimutkai-
sia toimia. Ainoastaan
tytitttimlyselikkeen osal-
ta TEL:ssa on sddnntik-
set elfrkkeen takaisin pe
rimisestii tietyissii tilan-
teissa. Eliiketurvakeskus
on antanut yleiskirjeellii
ll/87 ohjeita TELjiir-
jestelmiin kaikkia eliike
muotoja koskevista me
nettelytavoista. Tiissil
kirjoitulsessa keskity-
tdiin niiihin ohjeisiin.
Tytitttimyyselilkkeen
osalta kysymystii on kI-
sitelty yleiskirjeessii
13/85. Takaisinperinfiie
koskevan lainsiiiidiinntin
uudistulset ovat parhail-
laan valrnisteltavina.

Koko takaisinperintdd koskeva
menettely olisi pyrittzivii hoita-
maan tydehkejarjestelmdsvi
viemdttd asiaa yleiseen tuomio
istuimeen. Jos ndin kuitenkin
joudutaan menettelemddn. se voi
tapahtua !'asta sen jdlkeen kun
takaisinperinndstd on annettu
t),oehkejar1estelmdsvd peatds ja
tdmd on saanut lainvoiman. En-
sisijaisesti asiasta olisi aina pvrit-
tdvd sopimaan eldkkeensaajan
kanssa.

Suoraan yksityisen eldkelaitok-
sen takaisinperinthpddtoksen no-
jalla ei voida ryhtyd ulosottoon.
Jos takaisinmaksu ei tapahdu
vapaaehtoisesti. eldkelaitos voi
tunautua maksamismddrdys-
menettellryn, lainhakuun tai kan-
teeseen yleisessd alioikeudessa.
Jos takaisinperinndsld on pddtet-
ty Eldkelautakunnassa tai Va-
kuutusoikeudessa, voidaan ulos-
ottoon ryhtyd ndiden muutok-
senhakuelinten pddtcisten nojal-
la. ellei perusteettoman edun saa-
ja vapaaehtoisesti palauta eldke-
laitokselle liikaa saamaansa
mddrdd. Eldkelautakunnan pad-
tciksen osalta on odotettava. ettd
se on saanut lainvoiman ennen
kuin ryhdytiiiin ulosottotoimii n.

Virheellinen
elakepaatos

Eldkepddtoksessd saattaa olla
','irhe, jonka vuoksi eldke tulee
maksettavaksi liian suurena. Jot-
ta liikaa maksettua eldkettd l'oi
taisiin ryhtyii perimddn takaisin,
edellytetddn. ettd Vakuutusoi-
keus ensin purkaa virheellisen
eldkepddtoksen.

Eliikepii2itds voi olla virheellinen
sen woksi. ettd se perustuu vir-
heellisiin tosiasioihin tai ettd sen
perusteena olevat tiedot ovat
puutteelliset. Lisiiksi virhe','oi
johtua lain vddrdstd soveltami-
sesta.

Eliikepliitos saattaa olla myos
alunperin oikein, mutta olosuh-
teiden muuttuminen tekee sen
perusteella maksettavan eliik-
keen virheelliseksi. Ndin on asia
esimerkiksi silloin, kun laimin-
lyodiiiin eldkkeen saamisen edel-
lytyksissd tapahtunutta muutos-
ta koskeva ilmoitusvelvollisuus.
joka on laissa sdddetty. Myos
edunsaajien lukumdArAsyd voi
tapahtua muutoksia, ja tieto fds-
tii jiiii ajoissa saapumatta elSke-
laitokselle. Tiill<iin virheen selvit-
tya annetaan uusi pddtos ja sen
perusteella harkitaan mahdolli-
nen takaisinperintd.

Kirjoitus- tai laskur irheen tai
niihin rinnastettavissa olevan
virheen eldkelaitos voi oikaista
purkua hakematta. Epdselvissd
tapauksissa virhetfd on yleensd
pidettdvd pddtokseen liittyviinii
asiavirheend.

Virhe maksatuksessa

Eliikettii saatetaan maksaa suu-
rempana kuin eldkepddtoksessd
on todettu myos eldkkeen mak-
satuksessa tapahtuneen virheen
vuoksi. Maksatusvirheiden joh-
dosta suoritettava takaisinperin-
td ei edellytd eldkepddtokseen
puuttumista, silld itse pddtokses-
sd ei ole virhettd.

Maksatusvirhe on kysymyksessd
esimerkiksi silloin. kun maksussa
oleva el6ke suoritetaan vahin-
gossa kahteen kertaan tai mak-
scttavan eldkkeen mddrdss'd on
desimaalivirhe. Henkilolle saate-
taan myos tietojenkdsittelytek-
niikan hdirion. koodauksessa tai
mu ussa vastaavassa tyovaiheessa
tapahtuneen erehdyksen vuoksi
maksaa vddrd suoritus.

Maksatusvirhetilanteessa on
pddtcisvirhettd useammin perus-
teltua perid vddrin maksettu
mddrd kokonaan tai osittain ta-

kaisin. Niiin on syyta tehdd eri-
tyisesti silloin, kun maksettu
miiiirii poikkeaa merkittdvdsti
eldkepddtciksessd todetusta eikd
virheellinen maksaminen ole jat-
kunut niin pitkiiiin. ctlJ vddrAn
maksun voitaisiin katsoa vakiin-
tuneen. Tilannetta voidaan pitdd
vakiintuneena ainakin silloin.
kun eldkettd on maksettu vdhin-
tiiiin viisi wotta.

Eliikkeensaajan
tuottamuksen merkitys

Silloin, kun eldkkeensaaja ryhtyy
aktiiviseen toimintaan perusteet-
toman edun saamiseki, tdytty-
vdt yleensd myos petoksen tun-
nusmerkit, ja kyseessd on rikos.
Ndissd tapauksissa eldke on aina
perittdvd takaisin ja harkittava
mahdollinen oikeustoimiin ryh-
tyminen.
Vaikka kysymyksessd ei olisi-
kaan rikos, vilpillisen menettelyn
seurauksena'"irheellisesti suori-
tettu maara on perittdvii takaisin.
Henkildn katsotaan menetelleen
vilpillisesti silloin, kun hdn tiesi
tai hdnen olisi kohtuudella pitii-
nyt tietdd virheq;td. El2ikelaitok-
sella ei tdlloin ole harkintavaltaa.
Rajanveto vilpillisen ja vilpittci-
mdn mielen viilillS ei kuitenkaan
aina ole selvd6. Oikeuskdytdn-
ncissd eldkkeensaajan ei ole her-
kdsti katsottu menetelleen vilpil-
lisesti. Pelkkii liian suuren eldk-
keen passiivinen vastaanottami-
nen ei ole yleensd kAytdnn6ssd
riittAnyt. Oikeuskdytdn ncistd loy-
tyy tapauksia, joissa eldkkeen-
saajan ei ole katsottu menetelleen
vilpillisesti silloinkaan kun el5-
ketta on maksettu esimerkiksi
kaksinkertaisena ja on olemassa
epiiilyksiii siitii, ettd henkilcjn olisi
pitiinyt huomata saavansa eld-
kettd enemmdn kuin eliikepiiii-
t6ksesyd on todettu.
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Kysymystd harkittaessa on otet-
tava huomioon myos verotuksen
ja indeksikorotusten vaikutukset
nettoeldkkeen mddrddn sekd
mahdolliset muut henkilolle
s66n ncillisesti tulevat suoritukset,
eli yleensd kaikki seikat, jotka
vaikuttavat henkilon mahdolli-
suuksiin todeta tapahtunut virhe.
Eldk keensaajan selonottovelvol-
lisuudelle ei ole asetettava suuria
vaatimuksia, koska hdnen on
yleenrd voitava luottaa siihen, et-
td eldkelaitoksen toimenpiteet ja
sen tekemdt eldkelaskelmat ovat
oikeita.

Vilpittcimiin mielen olemassa
oloa arvioitaessa on kdytettdvd
harkrntaa. Jos piiiidytiilin siihen,
ettA eldk keensaaia vastaanottaes-
saan liian suurta eldkettd ei ole
toiminut vilpillisessd mielesyd,
voidaan eldke kokonaan tai
osaksi jdttdd takaisin perimdttd.
Ratkaisu koko edun tai sen osan
mahdollisesta perimisestd takai-
sin on tehtdvd tapauksittain.

Takaisin
perittdvdn mildrdn
kohtuullistaminen

Kun eldkelaitos on peattanyt pe-
rid cldkkeen takaisin. se voi sa-
malla harkita takaisin perittdvdn
mddrdn kohtuullistamista. Myos
muutoksenhakuelimet ovat an-
taneet pddtciksiii, joilla takaisin
perittdvdn eldkkeen mddrdd on
kohtuullistettu. Ne ovat kiinnit-
tdneet huomiota ldhinni eldk-
keensaajan taloudellisiin oloihin,
kuten eldkkeiden ja muiden tulo
jen seki varallisuuden yhteis-
mdhrddn. Eldkkeensaajan heik-
ko taloudellinen tilanne, pitkiiiin
jatkunut virheellinen menettely
sekd vdhdinen tuottamuksen aste
puoltavat takaisin perittdvdn
midrdn pienentdmistd. Myos
korkea ikii tai sairauden laatu

saattavat puoltaa madrdn pie-
nentdmisfd. Huomiota on kiinni-
tet6va myds siihen, kuinka pal-
jon virhe johtuu eldkelaitoksen
tui .elikejdrjestelmdn omasta
tolmlnrulsta.

Jos vilpittomdssd mielessd olleel-
la eldkkeensaajalla ei ole sanot-
tavaa omaisuutta ja hdnen tulon-
sakin jiiiiviit ldhelle toimeentulo-
tuen tai ulosmittaamatta jetetfd-
vdn palkan mddrdd. takaisinpe-
rinndstd voidaan luopua.

Takaisinperintd-
menerrel.y

Jos takaisi npennt?iiin piiiidytiiiin,
eldkelaitoksen on aina annettava
asiasta valituskelpoinen paatos.
Tdtd ennen eldkkeensaajalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluk-
si. Mik?ili takaisinperinndstd luo-
vutaan, myds fdstd ratkaisusta
on ilmoitettava kirjallisesti eliik-
keensaajalle. Varsinainen vali-
tuskelpoinen pddtos on syyld an-
taa vain silloin, kun eldkkeensaa-
ja sitd nimenomaisesti pyytia.
Jos kyseessd on virheellisen eld-
kepldtdksen vuoksi aiheetto-
masti maksettu elike, takaisin-
perintd6 koskeva pddtcis voidaan
antaa vasta sen jdlkeen, kun va-
kuutusoikeus on purkanut vir-
heellisen eldkepddtoksen. Eliike
voidaan kuitenkin maksaa oike-
an suuruisena jo purkuhake-
muksen tekemisestd lukien.

Ellei purkuhakemukseen suostu-
ta, eldkettd on suoritettava alku-
perdisen midrdisend ja el6kkeen-
saajalle on maksettava mycis ta-
kautuvalta ajalta maksamatta
jiiiinyt eliikkeen osa viivdstys-
korotuksineen.

Myos maksatuksessa tapahtu-
neen virheen osalta eldkelaitok-
sen tulee antaa takaisinperinnds-

te muutoksenhakuosoituksella
varustettu paatds.

Takaisinperintdii
koskeva asia ratkaistu
muutolcenhakuelimisse

Silloin kun takaisinperintdl kos-
keva asia on ratkaistu muutok-
senhakuelimessd. eliikelaitoksen
ei ole endd annettava asiasta uut-
ta pddtdstd edes siltd osin, kuin
takaisin peritfdvd mddrd pyritddn
eldkkeensaajan suostumuksella
kuittaamaan vastaisista eldkkeis-
te.

Eldkkeensaajaan on tdlloin otet-
tava esimerkiksi kirjeitse yhteyttii
ja pyrinivZi sopimaan tavasta,
jolla liikaa maksettu mddrd suo-
ritetaan eldkelaitokselle ukaisin.
KAytdnncissd on usein tarkoituk-
senmukaista menetelld siten. ettd
sovittu osa vastaisista eldke-eristd
kdytetdhn aiheettomasti makse-
tun eldk keen suoritukseksi.

Takaisin peritrivln
maaran kulttaamtnen
vastaisista eliikkeistl

Valtion ja kunnallisen eldkejdr-
jestelmdn mukaan aiheettomasti
maksettu elikemddrd saadaan
perid takaisin mycis siten. ettd se
vdhennetS6n vastaisista eldke-
eristd. Samanlaista sddnnostd ei
ole TEL:ssi. Sen sijaan siind on
tydttdmyysehkkeen osalta eri-
tyissddnnos, jonka perusteella
tietyissd tilanteissa voidaan perid
tai on perittavd perusteetromasti
maksettu eliike takaisin. Tiilloin
eldke voidaan periii takaisin
myos kuittaamalla se vastaisista
eldke-erist5.

Lisiiksi YEL:n ja MYEL:n mu-
kaisia vakuutusmaksuja voidaan

OLU LAPPATAINEN
W

Ekiketurvakeskuksen
e lri k e I a i t o s t a r k a s t u sy k s i k dn

),litarkastaja

nimenomaisen lainsddddnnon
nojalla peri6 eldkkeestd ilman
eldkkeensaajan suostumusta
enintdhn kolmannes kulloinkin
maksettavan eldk keen mddrdstd.

Mikiili takaisinperintd haluraan
kohdistaa vastaisiin elike-eriin,
voidaan toimia kahdella eri ta-
valla. Maininta kuittauksesta
voidaan sisiillyttiiii takaisinperin-
tdpddtokseen tai perintdtavasta
voidaan ilmoittaa erikseen.
Kummassakin tapauksessa el6-
kelaitoksen tulee ottaa yhteyttd
eldkkeensaajaan ja selittdd tilan-
ne hdnellc. Mikiili eliik keersaaja
nimenomaisesti hyvdksly kuit-
taamisen vastaisista eldke-erist5.
tdstd voidaan ottaa maininta pe-
rimistd koskevaan pAhtokseen,
johon annetaan normaali muu-
toksenhakuosoitus. Tiiytiin-
tcidnpanoon voidaan ryhtya paa-
toksen saatua lainvoiman.

Eliikkeestii kuitattavan
eren suuruus

Kuittauksesta sovittaessa kdy-
tdnnosyd elikelaitos voi yleensd
esittdh korkeintaan yhtd kolmas-
osaa (1,23) nettoeldkkeen mdd-
riistii. Tiilloin tulee kuitenkin ot-
taa huomioon asetus ulosmit-
raamatta jdtettdvdsui palkan
mddrdstd ja sovelturin osin nou-
dattaa sen periaatteita. Ulosmit-
taamatta jdtettdvdn palkan mAd-
rd vahvistetaan mainitulla ase-
tuksella r uosittain. Mddrdttdessd
kuitattavaa eldkkeen osaa. ote-
taan huomioon henkilon kaikki
eldkkeet. Koska kuittaus edellyr
tdd eldkkeensaajan suostumusta,
voidaan asiasta sopia toisinkin.
Tiilloin ei kuitenkaan tulisi tehde
sopimusta, jonka mukaan eld-
kettd maksettaisiin pitkdn aikaa
pienempdnA kuin ulosottome-
nettelyss'd olisi mahdollista.

+
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Ulosmittaaminen
muusta tulosta
tai omaisuudesta

Mikiili eliikkeensaajan kanssa ei
ole pddsty sopimukseen takai-
sinperitldvdn el6kkeen kuittaa-
misesta vastaisista eldke-erist6,
tulee eldkkeensaajalle selvittdd,
ettd Vakuutusoikeuden tai Elii-
kelautakunnan lainvoimaisen
pditoksen perusteella takaisin
perittdvd mddrd voidaan ulosmi-
tata elakkeensaajan omaisuudes-
ta tai muusta tulosta kuin eldk-
keestd.

Saatavan vanhentuminen

Saatavan yleinen vanhentumis-
aika on l0'"uotta. Tdmdn velko
ja voi kuitenkin katkaista velko-
malla todistettavasti saatavaan-
sa. Vanhentumisaika alkaa ku-
lua erikseen jokaisen eldke-erdn
osalta makamishetkestd lukien.

Mainittua yleistd vanhentumis-
aikaa noudatetaan myos perus-
teettoman edun palautusta kos-
kevissa asioissa, koska muuta ei
ole sdddetty. Maksuvirhetapauk-
sissa kdyt'dnncjssii lienee kuiten-
kin hanoin tilanteita. joissa ta-
kaisinperintiiiin voidaan koh-
tuudella ryhtyii l0 ruoden ajalta
takauturasti.

Piiiitcjsvirheiden osalta perinndn
takarajaksi muodostuu kiiytiin-
nossd yleensd 5 vuotta. koska td-
th vanhempi eldkepddtds voi-
daan purkaa vain oikeudenkor-
jauskaarella tarkastetuista erit-
tlin painavista syist^ti.

Koron tai etuuden
korotuksen periminen

Tl"cintekijiiin eliikelaki saataa ai-
noastaan eldkelaitokselle velvol-
lisuuden maksaa viivAstysajalta
korotusta viivdstyneelle eliik keel-
le tai muulle etuudelle. Yleisessd
korkolaissa on sdddetty, etld sitd
ei sovelleta lakisddteiseen eldke-
vakuutukseen.

Tydeliikejiirjestelmdssd tapahtu-
van ta kaisinperinndn yhteydessd
ei perusteettoman edun saajalta
ole perittdvd korkoa tai etuuden
korotusta. Mikiili takaisinpenn-
tad koskeva asia siinyy yleisen si-
viiliprosessin puolelle. myos kor-
kokysymyksen ratkaisee yleinen
tuomioistuin. Tiilloin korkoa
yleensd velvoitetaan maksamaan
haastecn tiedoksi saannista lu-
kien korkolain mukaan.

l0
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ELAKKEISIIN
TIITTYUIiI
ENNUSTEITA
UUODELTE
r987

REUO LAATUNEN, rr
Eltik aturvakeskuksen

suunni I te I uo sa s t on t u t k ija

Taulukko 1. TEL-, LEL-, YEL-, MYEL- ja TaEl-eliikkeiden arvioitu lu-
kumiiiirii 3I.12.1987 ja sen vuotuinen lisivs

lukumddrd lisAys%/v

Kutsoul$esso on ennurtefiu yl$Wisen sektorin ehi-
kemeno, eliikkeiden lulatmiiiirti, vokuutusmaksfiu-
lo sekii vastuuvelko (rohosto) vuonno 1987. Muisto
laki siiiite i sistii e lii kej cirj e st e lmistti on arv ioitu e Ai -
kemeno.

Eliikemeno ja eliikkeidcn lukamiitirii on olluttie-
dossa ennustetto loadittaesso tiimiin vuoden 1. nel-
jiirnekseltii. Msksutulo- jo rahastoawioiden liihtii-
taso on sensijrun varhaisempi jo ne perustuvat osit-
toin eliikeloitosten omiin owioihin.

Hintojen, onsiotoson, tyiillisyyden sekii koko-
noistuotonnon mrurtokset p erustwot kevtitillii I 987
todenniikiiisenii pidettiivtitin kehityksee n.

Eldkelakien n-ruutoksia

Uurena eldkemuorona ty6- ja yrittiijiieliikelakeihin liitettiin osa-ai-
kaeldke. Eldkkeen saaminen edellltt?ia siirtymistA osa-aikatycihdn ja
vdhinldiin 60 vuoden ikiiii. Eliike korvaa ansioiden vdhenemisfd ja
tekee mahdolliseksi asteittaisen siirtymisen tydstii ehkkeelle. Lait tu-
livat voimaan 1.1.1987.

Ty6ttdmyyseldkkeen voi saada !,uonna 1930 tai sifd aikaisemmin
syntynyt eli ikiiraja on nousemassa 60 vuoteen.

Merimieseliikelakiin tuli 1.1.1987 sddnncikset varhennetusta van-
huus- ja yksilollisestii varhaiseliikkeest'd.

ElAkkeiden lukumddri

vanhuuselhkkeet
tyoky/yttdmyyselSkkeet
tyottomyyselekkeet
perhe-elikkeet

416000
I 94 000
68 000

148 000

6A
4,6
7.4
1,7

Perhe-eldkkeen saajia (leskid ja lapsia) on woden 1987 lopussa arvi-
olta 164000. Ndistd on lapsia n.2l 000. Tycittcimyyseldkkeiden kas-
vu on vuonna 1987 selvdsti hidastumassa.

Yhteenvi 826 000 5,1

Myos tydkyvryttcimyyseliikkeiden kasvu niiyttiiisi hidastuvan, silld
yksilollisten varhaiseldkkeiden hakemustahti on tasoirrunut.

Eldkkeiden indeksiarkisnrs

TEl-indeksipisteluku on tdnd vuonna 1225, joten ansioperusteiset
etuudet nousivat luodenvaihteessa n. 5 2 7o. Kansanel2ikeindeksi on
pistelurussa 893 ja nousrn oli 3,5 Vo.

ELikcnrcno yli 14,6 millardla markkrur

TEL-, LEL-, YEL-, MYEL- ja TaEL-eliikkeitd maksetaan vuonna
1987 arviolta 14,64 mrd. mk. Summaan sisiiltyy n. 515 milj. mk re-
kister<iityjii lisiieliikkeitii.

Taulukko 2. Vuoden 1987 arvioitu eldkemeno milj. mk

Maksava
Perusturva
Vanhuuseldkkeet
Tyrikyvytt.el2ikkeet
TyottcimyyselAkkeet
Perhe-eldkkeet
Yhteensd

YEL MYEL'735 875325 32035 55190 145
t285 r395

TEL
4270
2910
I 345
l 170
9695

LEL
590
675
2t5
270

l 750

Yhr.
&65
4230
1650
t17 5

t4120
Liydturva 505 t0 515
Yhteensd 10200 1750 t295 1395 1463s

Vuoden 1987 paattyessii on TEL-, LEL-, YEL-, MYEL- ja TaEL-
eliikkeitii maksussa arviolta 826000 kpl. Lukuun sisdltyvdt sekd Yhteismddrdan sisiiltyvdt mycis
varhennetut vanhuus. ettii yksildlliset varhaiseliikkeet, mutta eivat kiiytetty5 milj. mk:n muodollista
LUEL-, SpvE- eikii RlVEl-eliikkeet. tesmayteuy.

TaEl-eliikkeet. Taulukossa on
tarkkuutta eikii lukuja ole pakko-

ll



Varhennetut vanhuus-. osa-aika- ja yksilcilliset varhaiseldkkeet sisdl-
tyr"dt taulukon 2 lukuihin.
Eldkemeno kasvaisi nimellisesti siis n. 14.7 %. Jos vuotuinen inflaa-
tio on tana vuonna 1.5 %. eliikemeno kasraa reaalisesti n. 10.9 % eli
n. 1390 milj. mk.

Edellisiin siviltymdttomid rintamaveteraanien varhaiseldkkeitd (yk-
sityisen sektorin) tulee vuoden paattves$i olemaan maksussa n.
6600 ja tand vuonna niitii maksetaan arviolta 220 mil| mk. mikii
merkitsee, etta tdmdn eliikelajin kanta on jo tasaisessa laskussa.

Vakuutusmaksr.n trso, maksurulo j a vastuuvelka

Taulukko -1. Keskimfrdriinen vakuutusmaksuprosentti elfrkelaeittain vuosina
1983-r987

1983 1984 1985 1986 1987 Yhteensri

Kaikki lak islateiset eldkkeet

Vuonna 1987 maksetaan lakisddteisinii eliikkeinii arviolta 42.3 mrd.
mk.

Toulukko -5. \ruonna 1987 maksettavat lakis:iriteisct elfikkeet. mrd. mk

TEL:n ja LEL:n maksu alle 24-ruotiaista on 8,1 % palkoista.

Tiiysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu on 13.0 % tyo-
tulosta. TaEL:n vakuutusmaksu on 13.47c palkoista yli 24-vuo-
tiailla ja 8.1c/c ratA nuoremmilla.

Tuuluk k o l. Arvioitu uakuutusmaksutulo elikelaitoksittain r'. 1987, mili. mk.

Yksitvisen sektorin tyoeldkkeet
(sisiiltiiii mycis merimieseldkelain
mukaiset eldkkeet)

Julkisen sektorin tyoeldk keet

Sotilasvamma-, liikennevakuutus-.
tapat urmavakuut us-. ri ntamaveteraanicn
varhaiseldke-, sukupolvenvaihdoseldke-
ja luopumiselikelain mukaiset elikkeet
Kansaneldkkeet

42.-l

Kokonaiseldkemeno kasvaa nimellisesti 9.4 % edellises[i vuodesta.
Jos vuotuinen inflaatio on 3,5 %, eldkemeno kasvaa reaalisesti n. 5.7
7r eli n.22 mrd. mk.

Kaikkien lakivJdteisten eldkkeiden osuus markkinahintaisesta brut-
tokansantuotteesta on ar\.iolta I 1.0 % . Kokonaiseliikemeno kasvaisi
siten nopeammin kuin kokonaistuotanto, silld vastaa\,a prosentti-
osuus v. 1986 oli 10.8 %.

14.8

r0.l

2,8

14,6

TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL

I I.l
lt.2
9.8
4,6

I I.l
I1.6
9.6
4A

l 1,5
I1.6
r0,0
4,6

122
t) )
I I.l
5,1

l l{)
13.0

s
q

ll
5

t2

Perusturva
TEL
LEL
YEL
MYEL

Lisdtuna

r2830
l 300

975
300
340

Yhteensd t5775

TaEL sisiiltyy yhteismddrddn.

Tycieliikelaitosten vastuuvelka ( rahasto) 3 | .12.1981 on arviolta 73,4
mrd. mk. Lukuun sisdltyy rekisterciidyn lisdturvan mukainen rahas-
to. TEl-laitosten osuus mddrdsld on 65,1 mrd. mk.

Laskuperustekorko on 9 %.
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Yksityisen puolen
tytieHkkeensaaiia yli 8m m
uuonna 1986

REI]C LAATUNEN, Ix
Ekiketunakeskuksen

suunnitrcluososton
tutkia

Vuosi 1986 on jniivii mieliin, paitsi joustavien elfr-
kemuotojen voimaantulon vuoksi, mytis eliikkeiden
lukumililrdn enniltyksellisen kawun johdosta. Yksi-
tyisen puolen eliikkeitii alkoi tuona vuonna yli
100 000 ja voimassa olevien miiiird ylitti 800 000.

Noin joka kuudes suomalainen sai jotain yksityisen
puolen eldkeffi

Tyoeliikkeiden md:ira

Vuoden 1986 peattyessd oli vanhuus-, tydkyvyttdmyys- ja tydtt6-
myyseldkkeitd noin 644 400. Perhe-eliikkeifi oli tuolloin n. l4 I 300 ja
niitd maksettiin 157 300 leskelle ja lapselle. NaiH elakelajeja oli siten
3 l. 12. 1986 voimassa 785 700.

Edellisiin sisdltvmdttcimid rintamaveteraanien varhaiseldkkeitd oli
7484.

Kun vield otetaan huomioon luopumis- ja sukupolvenvaihdoseliik-
keet, yhteenvi 20 100. saadaan yksityisen puolen eldkkeiden mid-
riiksi 805 900.

Taulukko l. Vuosina 1984-1986 mydnnetl'r elcikkeer ekikcla.jeirtain, luku-
mticirri

1984 1985 1986

Vanhuuseldkkeet
Tyok yryttomyyseldk keet
Tyott6my-vseldkkeet
Perhe-eldkkeet

27 057
21011
13510
l0 916

36774
2t 801
t3 123
t1771

40244
29 573
t7 028
fi 649

Kaikki 72494 83468 98494

Taulukossa l. vuoden 1986 vanhuuseliikkeisiin sisiiltyy 4495 var-
hennettua vanhuuseldkettii ja tyokyvyttomy-vseliikkeisiin 7507 yksi-
lollistd varhaiseldketld.

Alkaneiden eldkkeiden mddrd v. 1986 on enndtyksellinen ja tdmd
johtuu, paitsi joustavien eliikejiirjestelyjen voimaantulosta, myos
tyottomyyseldkkeiden edelleen jatkuneesta kasvusta.

Maksetut ryoelakkeet

l986tyOelakkeini maksettiinl2,T5 Mrd. mk, miki on l,8l Mrd. mk
enemmdn kuin edellisend vuonna.
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1984 1985 1986

Vanhuuseldkkeet
Tvcik vvrytto myyseHk keet
Tycittomvyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

5 257
3221

976
I 481

6 050
3 961
l 337
I 616

Vapaakirjat 90000 Tycisuhteessa l -35 00{)

Rivel-eliikk. 7 5U)
Vanh.<liikk. -l (XX)

Varh. vanh.el. 44fi)
Luop.-tl5kk. 2 4U)
Spr.-eliikk. ll 5U)

1986

46ll
2 856

699
I 298

YhteensA 94& 10935 t2754

Selvdstikin nopeimmin on kasvanut ty6ttomyyselAkemenol kahdes-
sa wodessa 9l %. ja vaikka v. 1986 tyottomyyselakkeen saamisen
ehtoja tiukennettiin. silti (tai ehkii juuri sen woksi!) tycittomy,vseldk-
keind v. 1986 makettiin n.31 % enemman kuin v. 1985.

Vuoden I 986 luruissa yksilcilliset varhaiseldkkeet sisaltlvat tydky-
vyttomyysehkkeisiin ja varhennetut vanhuuseldkkeet taas van-
huuseldkkeisiin. Paljonko ndild tarkalleen v. 1986 maksettiin ei ole
tiedossa: varhennettujen vanhuuseldkkeiden kanta 31.12.1986 oli
80,7 milj. mVv 1a vksilollisten varhaiseldkkeiden kanta samaan
aikaan oli 205.8 milj. mk/v.
Rintamaveteraanien varhaiseldkkeitd v. 1986 maksettiin 215,5 milj.
mk.

Nimellisesti tyoelzikemeno kasvoi 16.6% vuodesta 1985. mikii on
8.9 % _v-li TEl-indekin kaswn, joka oli 7.08(i( .

Tyajky\,vtt.cl. I I

Yks. r'arhaisel. 7400
Trirtt.<[ikk. 6],]fi)

Knyio 2. N'uosina 1984-1986 alkanacr 55-64-r'uoriaiden ekikkeer

50 000

40 (xx)

-.10 (xx) RIVE RIVE

lk:iluokkien 5544 eldkkeer

Joustavien eldkemuotojen tultua 1.1.1986 voimaan eldkeldisten
osuus ikdluokissa 55-64 v,uotta kasvoi entises6en.

1986 paattyessii oli yksityiselld puolella ns. omaeldkkeensaajia ndissi
ikdluokissa (leskeneldkkeet pois lukien) n. 214000.

Aikaisemmin mainittujen kasvun syiden)isiiksi rintamaveteraanien
varhaiseldkkeen saamisen ehtoja lievennettiin ja luopumis- ja su-
kupolvenvaihdoseldkkeille siirryttiin edellisvuotta lukuisammin.

Kuviossa l. on tyci- tai yrittdjdsuhteessa olevat, vapaakirjatja eldke-
liiiset 31.12. 1986. Vapaakirjojen ja tyosuhteiden mddrdt on arvioitu.
Karkeasti voisi luonnehtia, ettd noin puolet l0-vuotiskohortista
55-64 vuotta on jo eliikkeellii

Kuviossa 2. on vuosina l98rt-1986 alkaneet 55-64-vuotiaiden
tyoky\,yttdmyyseliikkeet (TK), tydtt6myyseliik keet (TT), maatalous-
yriuiijien erityiseldkkeet (SpvE, LUEL), veteraanieldkkeet (RM),
varhennetut vanhuuseldkkeet (VAVE) ia yksilolliset varhaiseldkkeet
(YVE).

Kuviosta 2. ndkee selvdsti miten vuosi 1986 poikkeaa edellisestd ja et-
td perinteisten tyokyrvyttomyyseliikkeiden mddrd on pysynyt lahes
ennallaan.

Kaikista wonna 1986 alkaneista eldkkeistd noin 45% sattui ikd-
luokkiin 55-64 vuotta.

Vuonna 1983 ja sen jdlkeen myonnettyjen vanhuus-, tycikyvyttci-
myys- ja tycittomyyseldkkeiden taso on 38-60% eldkepalkasta
(tyotulosta yrittiijillii), jos eldkkeeseen oikeuttava aika on tdysimdd-
rainen. Jos aika on lyhyempi. eldke on samassa suhteessa pienempi.
Varhennetulla vanhuuseldkkeelld on oma laskuyddntonsii, joka jiit-
tdd sen pysyvdsti varsinaisessa el6kei6svi alkanutta vanhuuseldkettd
pienemmdksi.

Koska eldkkeen ns. vdhimmdismddrd (38o/o) on sidottu aikarajaan
(TEL ja LEL l.ll.1922 ja YEL ja MYEL 1.5.1930) siten, ettd vzi-
himmiiseliikkeen saa ennen nditd piiiviimiiiiriii syntynyt, vAhim-
mdismddrdisten eldkkeiden suhteellinen osuus on viime vuosina ru-
vennut hiljalleen alenemaan.

Vanhuuseldkkeet ovat vield yleisesti vdhimmdistason mukaan maa-
reytyneita, kun taas tycikvrryttcimyyseldkkeet sen ylittdvdt.
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Taulukko 3. Keskimririrtiinen tyiiekike 3 l. I 2. 1986 nk/kk Koska vakuutettujen m56rd on pysynyt lhhes ennallaan, maksutu-
lon kasvu selittyy maksu- ja ansiorason noususta.

Kaikki lakisaeteiset eldkkeet

Taulukk o 6. Vuosino I 984- I 986 maksetut lakisrititeiset elcikkeet, Mrd. mk ja
nriiden osuus markkinahintai se sta bru! tokansantuot teesta

1984 1985 1986

TEL LEL YEL MYEL YHT
Vanhuuseldke
Varhenn. vanhuuseldke
Tyokyvyttomyyseldke
Yksikill. varhaiseldke
Tyottcimyryseldke

l 698
I 861
2 136
2 803
2223

909
6s3

l 328
2657
t 295

t 966
I 736
l 885
I 997
I 443

524
406
631
647
849

| 239
I 544
I 651
2303
I 909

Yhteensd

Perhe-eldke

1 907

t 352

I t27

613

1 940

1 164

557

379

1 433

960

l 815 996 1767 531 I 348

Yksityisen sektorin tycieldk keet
(sisiiltiiii myos merimieseldkelain
mukaiset eiakkeet)
Julkisen sekorin tycieldkkeet
Sotilasvamma-, liikennevakuu-
t us-. tapaturmavakuutus-,
ri ntamaveteraanien varhais-
eldke-. sukupoh,envaihdos-
eliike- ja luopumiseldkelai n
mukaiset eldkkeet

Kansaneldkkeet

Yhteensd
9,61

1,58

I 1.10

8,43

2,34

t3,22

12.94

9,25

2,58

13,94

Yksilcillinen varhaiseldke. on keskim6drdltdd.n perinteista tydky\,)r-
tomyyselikettii suyrympi siindkin tapauksessa, ettd vapa;kirJarla
osaeldkkeet jlitettiiisiin huomiotta. (Taulukkoon 3. ne sisiiltyvit.)"
Ero selittyy osittain YVE-eliikeliiisten pitemmdlld tyouralla ja osin
erilaisella ammattirakenteella.

Maksutulo ja vastr,ruvelka

Taulukko 4. Keskimritirriinen vakuutusmaksuprosentti elcikelaeittain vuosina
1984-1986

2,16

11,99

Yhteensd 3r,33 35,09 38,71

Osuus bruttokansan-
tuotteesta % 10,2 10,4 10,8

1984 1985 1986

Vaikka vakuutusmaksun taso on viime vuosina noussut, vuoden
1986 maksu on suunnilleen samalla tasolla kuin se oli luonna 1982.

Maksutulon mddrd oli v. 1986 arviolta I 3,90 Mrd. mk, mistd rekiste-
rciidyn lisdturvan osuus oli 320 mmk. Kaslua edelliseen vuoteen oli
l2,8Vo.

Laskuperuste- ja takaisinlainauskorko oli l07o aikana 1.1.-30.6.
1986 ja laski sitten 9Vo:lin 1.7.1986 lukien.
Tyoeliikelaitosten vastuuvelka eli rahasto per 3 1.12.1986 oli arviolta
65,0 Mrd. mk.

Taulukko 5. Vuosien 1984-1986 lopussa tydelcikelakien mukaisessa tyti- tai
y ri t ttijri suh t e es sa o I I eet t yde ki k e lain mukaan t)

Vuosi TEL LEL YEL MYEL Kaikki

Koska kaikkien lakisdAteisten eldkkeiden osuus bruttokansantuot-
teesta on kasvanut, se osoittaa, ettd eldkemeno ndind vuosina on
kasvanut kokonaistuotantoa nopeammin.

TEL
LEL
YEL
MYEL

I
I
9

,l
,6
,6

1 1,5
I1,6
10,0
4,6

t2,2
12,2
I l,l
5,14,4

1984
1985
1986 *)

I l31 130 149263
I UA954 142639
I 140000 140000

217 588
210 152
205 000

133 848
138 796
143 000

1 58r 667
I 581 824
l 580000

*) Vuosi 1986 on arvio.t) Vakuutettu voi kuulua samanaikaisesti useamman ty(ieliikelain piiiin.
Kaikki-sarakkeessa kukin esiintyy vain kerran.
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Tytina ntaia n kusta n nu kset
yhteisesti vastattavista

eltikkeist?i
eiu?it riipu siitt,

miten eltiketurua
iiiriestetlitin

Tyiieltikkeiden rahoi-
tusperiaatteet

TEL-LEL-eliikkeiden rahoitus
perustuu osittaiselle rahastoinnil-
le. Sen ansiosta kukin sukupolvi
maksaa osan omista eldkkeis-
tddn - sddstdd palkastaan osan
eldkepdivien varalle. Nain tyon-
tekijiille muun muassa varmiste-
taan joka vuosi vanhuuselhk-
keeseen lisliyst2i puolitoista pro-
senttia luosipalkasta.

Vakuutusvuoden aikana rahas-
toidusta eldketurvasta on vas-
tuussa se el6kelaitos. jossa tyon-
tekijiin eldketurv'a tuon vuoden
aikana oli jiirjestetty. Vastuunsa
kukin eldkelaitos kirjaa vastuu-
velaksi. Sen kattamiseksi tyonan-
tajilta periuiiviin TEL- ja LEL-
vakuutusmaksuihin sisiiltyriit
vakuutusriskid vastaavat mak-
sunosat: r'anhuus-. tyokyvrytto-
myys- ja perhe-eldkeosa. ElSke-
sddtiossd ja eldkekassassa eldke-
jiirjestelynsli hoitavat tycinantajat
joutuvat vastaavasti vuosittain
kattamaan eldkelaitoksensa vas-
tuuvelan lisdyksen.

Se osa eldketurvasta. mihin ei ole
varauduttu rahastoinnilla, rahoi-
tetaan jakojdrjestelmdn mukai-
sesti eldkkeen maksuvuonna pe-
rittevistzi vakuutusmaksuista.
Tycintekijiit rahoittavat ndin
edellisen sukupolven eliikkeitii
siltd osin kuin sddstot eivat riiE.
Niimii eliikkeen osat ovat koko
TEL-LEL-jdrjestelmdn yhtei-
selld vastuulla. Tiillaisia eldkeku-

luja ovat indeksiturvasta johtu-
vat kulut, lainmuutoksilla toteu-
tetut ansaitun eldkkeen korotuk-
set, yli 55-vuotiaana karttuneet
vanhuuseldk keet, vapaakirjoihin
perustuvat tyokyrvttdmyrys- ja
perhe-eldkkeet, edunjiitt?ijiin elii-
keiiin jiilkeen maksettavat perhe-
eldkkeet ja tyottomyyseldkkeet.

Yhteisesti vastattavien
el?ikkeiden rahoitus

Vakuutusmaksun tasaue
osa ja rahastojen korko-
tuofto

Yhteisesti vastattavien eliikkei-
den rahoittamiseksi TEL- .ia
LEL-vakuutusmaksuun sisdltly
tasausosa. Sen keskimddrd mitoi-
tetaan' niin, ettd eldkelaitosten
yhteenlaskettu tasausosista ker-
tynyt tasausmaksutulo, lisattYna
rahastojen korkotuotolla. riittaa
eldkelaitosten vakuutusvuonna
maksamiin yhteisesti vastattaviin
eldkkeisiin.
Yksittdisestd tyontekijdstA mdd-
rdttrivdn vakuutusmaksun tasaus-
osan suuruuteen vaikuttaa tyon-
tekrjiin ikii ja sukupuoli sekd eld-
keturvan taso. Mycis TEL-pien-
tyonantajilta (alle 50 tyontekrjiiii)
ja LEL-tyonant4rilta perittdvddn
vakuutusmaksuun sisdltyy ylld
mainituista tekijoistii riippuva ta-
sausosa, vaikka vakuutusmak-
suprosentti kokonaisuudessaan
onkin jokaisesta yli 23-ruotiaasta
sama.

Tasausosan suuruus ei riipu siitri,
missd eldkelaitoksessa eldketurva
on jA rjestetty. Vast uunjakojd rjes-
telmd aiheuttaa myos eliikesliiiti-
ossii ellikejiirjestelyn hoitaneelle
tyonantajalle j okaisesta tyonteki-
jdstd vuosittain vakuutusmaksun
tasausosan suuruisen kustan-
nuksen. Eldkekassassa eliikejiir-
jestelyn hoitaneille tyonantajille
muodostuu vastaava kustannus.

Viimeisin vastuunjako on tehty
vuodelta 1985. Tuolloin yhteises-
ti vastattavia vdhimmdistunan
mukaisia TEl-LEl-elakkeita
maksettiin yhteensd 6,7 miljardia
markkaa. Vahimmaistuftan
mukainen tasausosa oli keski-
mddrin 5,7 % palkoista. Tasaus-
osista kertyi tasausmaksutuloa
yhteensd 5,4 miljardia markkaa.

Vastuuvelan katteena olevien
r anhuus-. tyokyryttomyys- ja
perhe-eldkerahastojen korkotuo-
tosta yhteisesti vastattaviin eldk-
keisiin kdytetddn se osa,jolla las-
kuperustekoron mukainen ra-
hasto.jen korkotuotto ylitEia 5
prosenttia. Vuonna 1985 lasku-
perustekorko oli l0 Q ja tiimii
korkotuoton osa 2,3 miljardia
markkaa.

Vastuuj akoj d,rj estelmd

Eldketurvakeskuksen hoitama
vastuunjakojdrjestelmd jakaa yh-
teisesti vastattavista eldkkeistd
aiheutuvat kulut eldkelaitosten
kesken. Vastuunjako tapahtuu
sosiaali- ja terveysministerion

E lri k e turu an j cirj e s t rimi s-
muoto ei vaikuta tydn-
ontojon kustannuksiin
siltci osin kuin ne johtu-
vat elcikelaitosten ),htei-
sellci vostuullo olevista
TEL-LEL-ekikkeistci.
Illrimci Elciketunakes-
kuksen hoitamalla vas-
t uunj a k oj ci rj e s t e lm ri I I ci
e lri ke lai t ost en k es ken j a-
ettovqt elcikekulut ovat
t rillri he t ke llci ke skimriri-
rin puolet tyonantajan
e lcik e kus t annuk si s t a.
I"liiden osuus kqsvaa
voimakkaasti ekikejrir-
je stelmrin vanhetessa.

vahvistamien perusteiden mu-
kaisesti.

Eldkelaitoksen osuus kuluista
mAdrdytyry \'akuutustoiminnan
laajuuden eli vastuunjaon perus-
teena oler.an vuosimaksun ja sen
tasausosan sekd aikaisemmilta
vuosilta kertyneen tasausvastuun
perusteella. Kustannusten jakau-
tumisen kannalta ei ole merkitys-
ta silH. paljonko elSkelaitos itse
on maksanut yhteisesti vastatta-
via e16kkeitd.

Eldketunakeskus mddrdd ruo-
sittain vastuuniakoperusteiden
mukaisesti kunkin eldkelaitoksen
kustannusosuudet yhteisesti vas-
tattavista eliikkeistii. Samalla sel-
vitetddn eldkelaitoksen maksa-
mien yhteisesti vastattavien eldk-
keiden mddrd. Jos eldkelaitos on
maksanut eliikkeitii kustannus-
osuuttaan enemmdn, se saa ero-
tuksen vastuunjakojdrjestelmds-
ui. Pdinvastaisessa tapauksessa
eldkelaitokselta peritddn erotus
vastuunjakojdrjestelmdlle. Eh-
kekulujen tasausta havainnollis-
taa kuva L

Tasausvastuun eleke-
laitoksen tulojen ja kuluj en
tasapainottajana

Eldkelaitokselle mddrdtty vue
tuinen kustannusosuus yhteisesti
vastattavista eldkkeisth ei yleensd
ole yhtd suuri kuin samana
vuonna niiden rahoittamiseksi
saadut tulot: tasausmaksutulo ja

16



Kustannus-
osuus

Kuva l. Yhteisesti vastattavien eldkkeiden vastuunjako

A. Eliikelaitos maksanut eliikkeitii
kustannusosuuttaan enemmdn

B. Elikelaitos maksanut eliikkeitii
k usta nnusosuuttaa n vdhcmmdn

MARTTI
HANNIKAINEN ,Tz

Ekiketurvakeskuksen
v,a kuutusteknillisen
osaston ptitillikkci

tyonantajilta, voidakseen kattaa
yhteisesti vastattavista eliikkeist?i
aiheutuvat kulunsa (os rahasto-
jen korkotuotto oletetaan lasku-
perustekorkoa vastaavaksi).

Vuonna 1985 ellikelaitosten yh-
teenlaskettu tasausvastuu lisddn-
tyi l.l miljardia markkaa ja oli
vuoden lopussa vhteensa 6.2 mil-
jardia markkaa.

Yhteenveto

Eldkelaitosten ruosittaiset kulut
yhteisesti vastattavista elikkeistd
maaraytv\ at vakuutustoimi nnan
laajuuden perusteella. Tiihiin ei
vaikuta se, miten paljon eldkelai-
tos on maksanut eliikkeitii.
Tydnantajan \,uosittainen kus-
tannus on vakuutusmaksun ta-
sausosan suuruinen ja riippuma-
ton elaket un an jArjestd mismuo-
dosta. Rahoitusjdrjestelmddn liit-
tyv'rit rahavirrat ilmenevdt kuvas-
ta 3.
Rahastoidusta eldketurvasta
tyonantajalle aiheutuviin kus-
tannuksiin eldketurv'an jiirjest?i-
mismuoto voi vaikuttaa. Tiill<iin
kysymys onkin siird, onko tyon-
antaja ottanut vakuutusriskin
yksin kantaakseen vai onko riski
jaettu usean tvdnantajan kesken.
Kuitenkin pitkiillii aikaviilillii
kustannuserot lakisiidteisisvd
el5kejiirjestelyisyd ovat viihiiisiii.
Useinkaan ei roida luotettavasti
ennustaa, mikd eldketurv'an jdr-
jestdmismuoto olisi kustannus-
mielessii yksittiiselle tvcinantajal-
le edullisin.

Kuva 2. Yhteisesti vastattavien eldkkeiden rahoitusjirjestelmd

Tulot Kulut

Tasausvastuun
Vakuutusmaksun
tasausosat

Korkotuotto

nt uutos

*) Eliikelaitoksen osuus yhteisesti vastattavista
eliikkeistii kuvan I perusteella

: elikelaitoksen maksamat eldkkeet
f suoritus vastuunjakojirjestelmAlle

tal

= eldkelaitoksen maksamat eldkkeet

- saaminen vastuunjakojarjestelmSltA

Kuva 3. Yhteisesti vastattavien eldk keiden ra hoitusjdrjestelmd

Suoritus Saaminen

Suoritus
vastuu n-
jakojirjes-
telmiille

Maksetut
eliikkeet

korkotulo. Jottei vastuunjaosta
syntyisi voittoa eika tappiota.
eliikelaitoksille on mddritelty ta-
sausvastuu, jota tulojen ylite lisiiii
ja alite vastaavasti vdhentdd (ku-
va 2). Edellisessii tapauksessa ku-
lujen lopulliseksi mdirdksi kir-
jautuu eldkelaitokselle mddrdtyn
vuotuisen kustannusosuuden ja
tasausvastuun lisdyksen yhteis-
miiiirii ja jiilkimmiisessii tapauk-
sessa vuotuisen kustannusosuu-
den ja tasausvastuun vdhennyk-
sen erotus.

Tasausvastuun mdArd otetaan
huomioon mddritettziessd eldke-
laitoksen osuutta yhtcisesti vas-
tattavista eliikkeist?i. Miui suu-
rempi aikaisemmilta vuosilta
kertynyt tasausvastuu on, sitd
suurempi on myos eldkelaitok-
sen kustannusosuus. Eri eldkelai-
tosten tasausvastuiden suhteel-
liset mddrdt eivdt niin muodoin
pddse merkittdv'dsti poikkea-
maan toisistaan.

Tasausvastuu huolehtii samalla
siite, etfd tydnantajille yhteisesti
vastattavien eldkkeiden rahoit-
tamisesta aiheutuva kustannus
on riippumaton eldketurvan j:ir-
jesfdmismuodosta. Eldkelaitok-
sen lopulliset kulut rnuotoutuvat
tasausvastuun muutoksen seu-
rauksena aina yhtd suuriksi kuin
vakuutusnraksun tasausosista ja
korkotuotosta kertyneet tulot
(kuva 2). Eliikesiiiition .ja eliike-
kassan kulut mhdrdvtwht vas-
taavasti tasausosien laskennalli-
sista midristd. Ne siiiitioiden ja
kassojen on vuosittain saatava

Makserut
eliikkeet

Saaminen
vastuun-
jakojtirjes-
telmasfi

Kustannus-
osuus
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Osuus vhtcisesti
vastattavista
eliikkcistii *)

Eliikclaitos Eldkkeen-
saajat

tai

'I irsa

kust. r'lakkeet
yhr.

Elaketurva keskus/
Vastuunjako



Eliiketurvakeskuksen
lausunto

kansaneliike-
indeksityiiryhmiin

muistiosta

BO LUNDQVIST, mr
Ekiketurvakeskuksen

suunnilteluomston
rurkija

Kansaneldkei ndeksityciryhmdn
tehEvana oli selvitfdd kansan-
eldkelainsddddnncin mukaisten
etuuksien indeksitarkistusmenet-
telyn kehittiimismahdollisuudet.
Lisiiksi sen tuli tehdd selvitystydn
pohjalta ehdotus tarvittavista
kehittemistoimenpiteistd. Eri-
tyisrd huomiota tuli kiinnittaa
muissa toimeentulojlrjestelmissd
sovellettuihin tarkistusmenetel-
miin ja niiden vaikutuksiin kan-
saneldkejdrjestelmiin kannalta.

Tyciryhmii on muistiossaan aset-
tanut itsendiseksi tavoitteeksi
kansaneldkkeiden ja tydelakkei-
den indekitarkistusten yhden-
mukaistamisen. Tavoite perustel-
laan nojautumalla 15,'uoden ta-
kaiseen eliikeindeksitoimikun-
nan mietintdon. Tyoryhmiin kii-

sityksen mukaan TEl-indeksi
sdilyy ennallaan ja yhtenaisfd-
mistavoitteen saavuttamiseksi
kansaneldkkeet olisi sidottava
TEL-indeksiin. Niiin kansan-
eldk keisiin tulisi indeksitarkistus-
jdrjestelmdn kautta automaatti-
sesti reaalista korotusta. Ratkai-
su koskisi kaikkia nykyisin kan-
saneldkeindeksiin sidottuja elii-
ke-etuuksia.

Eldketurvakeskuksen kanta on,
ettd kansanelakkeite ei tule sitoa
TEL-indeksiin. Vdhimmdistur-
van reaalinen parantaminen in-
deksiturvan avulla on ristiriidas-
sa kansaneldkkeen tavoitteen ja
indekiturvan tehtdvdn kanssa.
Eliikkeiden automaattisen tar-
kistamisjiirjestelmdn tulee olla
neutraali mekanismi, joka ei ko-

rota laissa tarkoitetttn eldkkeen
tasoa. Eldketason muutokset on
tehtava erillisillii piiiitoksillii, jois-
sa voidaan kokonaisuutena tar-
kastella eldketurvan tavoittcidcn
toteutumista.

Edelleenkin johdonmukaisinta
on, ettA kansaneldkkeiden indek-
sitarkistus on sidottu kulutuja-
hintoihin ja tasoparannukset to
teuteLaan harkinnanraraisesti.
Taloudelliset voimavarat voi-
daan ldllciin ldsmdllisesti suunna-
ta tdrkeimpddn kohteeseen. Ke
rotusvaran kdytuiminen myos
pohjaosien korottamiseen hei-
kentdd mahdollisuuksia paran-
taa kansaneldkkeestd eniten riip
puvaisten eldkeldisryhmien ase-
maa. Tyoryhmiin ehdottama
muutos olisi sekd pitkiiaikaisilta

kustannusvaikutuksiltaan etld
periaatteeltaan niin laajakantoi-
nen, etta sita ei tulisi tehdii pel-
kiist?iiin teknisin perustein.

Erilaisesta indeksisidonnaisuu-
desta huolimatta on kansaneldk-
keen taso noussut TEl-indeksiii
nopeammin. Erilliset tasokoro-
tukset ovat tunanneet vdhim-
miistoimeentulon reaalikehityk-
sen paremmin kuin TEl-indek-
siin sitominen olisi turvannut.
Vuodesta I 962 liihtien keskimiiii-
rdisen kansaneldkkeen ostovoi-
ma on kaksinkertaistunut, kun
taas TEl-indekin reaaliarvo on
samassa ajassa kasvanut 1,7-ker-
taiseki.
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Tuleuan aian palkan
ia tytitulon
m?i?irAytymist?i
selvitetty

Sosiaali- ja terveysminis-
teriti asetti lokakuussa
1986 tytiryhmiin selvittii-
mIIn ne tytieliikelakien
m. tulevan ajan palkan
tai tytitulon miiiiriiltymi-
seen liiffyviit tekijiit, jot-
ka voivat johtaa viiflristy-
miin eliikkeen suuruudes-
sa. Ylijohtaja Jukka Ran-
talan johdolla toiminut
tytiryhmii on saanut
tytimii piiiittikseen ja
piiiitynyt esittiimiiiin
muutoksia TEL:iin,
LEL:iin, YEL:iin ja
MYEL:iin. Julkisen sek-
torin tarkastelun tytiryh-
mii rajasi tehtiiviinsd ul-
kopuolelle.

Tulevan ajan
saantiedellyrykset
Tulevalla ajalla tarkoitetaan elh-
ketapahtumasta eHkeiAn Uyt-
tdmiseen jdljelld olevaa aikaa, jo
ka otetaan eldkettd laskettaessa
huomioon tietyin edellytyksin.
Eldkkeeseen mycinnetddn TEL:n
mukaan tuleva aika, jos elSketa-
pahtuma sattuu tyosuhteen kes-
tdessd tai jos tyosuhteen paarty-
misest^d on kulunut vdhemmdn
kuin 360 piiiviiii. Mainittua ka-
renssiaikaa pidentdvAt tyotto-
myyspdivdt, opintovapaa sekd
naispuolisen tyontekijiin kohdal-
la aika. jolloin hiin on hoitanut
alle kolmevuotiasta lastaan.

Tulevan ajan saantiedetlytykset
ovat nykyisin yleisesti ottaen riit-
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tevet. Kuitenkin se. ettd karenssi-
aikaa eivrit pidennd ne piiiviit.jol-
loin tyontekrjd on tyosuhteen
padttymisen jiilkeen saanut esi-
merkiksi sairausvakuutuslain
mukaista pdivdrahaa, saattaa
joissakin tapauksissa aiheuttaa
tulevan ajan oikeuden menetta-
mrsen.

Tydryhmii ehdottaa selvitykses-
sddn. ettd sellaiset paivat kahdel-
ta viimeiseltd vuodelta ennen eld-
ketapahtumaa. jolloin tyonteki-
jiille on tyokyr-' v-ttomyyden joh-
dosta maksettu lakiin perustu,u'aa
korvausta. rinnastettaisiin tyot-
tcimyysaikaan 1a siten otettaisiin
karenssiaikaa pidentdvind huo-
mioon. Edellytyksenii olisi. ettd
em. korvauksen saanti on ollut
s;-ynd siihen, ettd eldke muuten
jiiisi rapaakirjaksi. Muutos eh-
dotetaan koskemaan nryos
LEL:a. YEL:a ja MYEL:a.

Tulevan ajan palkka
TEL:ssa

Tuler,a aika liitetddn TEL:ssa
viimeiseen sellaiseen ty'osuhtee-
seen. joka on kestan)'t vdhinthdn
4 kuukautta. Tulevan ajan palk-
ka on tdmdn tyosuhteen elhke-
palkka. Mikdli karenssiajalta ei
loydy tiillaista ','dhintddn 4 kuu-
kautta kestdnytta tydsuhdetta,
liitetdan tuleva aika karenssiajan
ensimmAiseen TEL-tycisuhtee-
seen (ns. uimisszidnto).

Tyoryhmiin mielestd nykyinen
tulevan ajan eldkepalkan lasken-
tasddnto johtaa sattumanvarai-
seen eldkepalkkaan silloin, kun
tuleva aika liittlry lyhyeen tyo-
suhteeseen. Siksi se ehdottaakin,
ettd tdllaisissa tilanteissa tulevan
ajan palkka laskettaisiin karens-
siaikana ja sitd edeltdrdnd vuon-
na jatkuneiden TEL-tyosuhtei-
den tyosuhdeajan ja eliikepalkan
painotettuna keskian'ona. Tyo-

suhdeaikaa otettaisiin laskentaan
mukaan enintddn l2 kuukautta.

Vakiintuneen ansiotason lciytd-
miseksi tydryhme pitdd suositel-
tavana, etta tata uutta tasoitus-
laskentaa sovellettaisiin silloin.
kun tuleva aika liittyy alle 6 kuu-
kautta kesldneeseen tyosuhtee-
seen. Koska kuitenkin ty6ryh-
mdn mielestd tasoituslaskennan
aikarajan tulee olla sama kuin tu-
levan ajan liittdmisen perusteena
oleva aikaraja (nykyisin 4 kuu-
kautta). tulisi viela erikseen sel-
vittiid tulevan ajan liittAmissridn-
non mahdollisen muuttamiscn
seuraukset.

LEL:n keskipalkan
korjaus

LEL:n tulevan ajan palkkana
kdytetddn LEL-ansioiden kes-
kimiiiiriiii niiltd vakuutusvuosil-
ta. joilta kyseiset ansiot ylittdvdt
tietyn rajamddrdn. Keskipalkkaa
laskettaessa ansiot tasoitetaan
koko vakuutusvuodelle siten, et-
td vdhentdvdnd aikana hr"romioi-
daan tvottomyrsaika mutta ci
aikaa, jonka tyOntekrjii on ollut
muun lain alaisessa tycisuhteessa.

Tydryhmii esittdd kantanaan, et-
td silloin. kun tyontekijA on sa-
man i'akuutusvuoden aikana ol-
lut seka TEL:n etld LEL:n alai-
sessa tyossd, tulisi LEL:n keski-
palkkaa laskettaessa vakuutus-
vuodesta rdhentdS TEL:n tyo-
suhdeaikaa vastaava osuus. Ndin
tehtdisiin kuitenkin vain silloin.
kun tulera aika myonnetadn
eldkkeeseen vain LEL:n mu-
kaan.

Tulevan ajan ryotulo
YEL:ssa ja MYEL:ssa

YEL:ssa ja MYEL:ssa tulevan
ajan tyotulona kdytetddn yrittd-

jiijakson aikaisten tyotulojen
keskimddrdd. Tehtyjen selvitys-
ten mukaan ndin laskettu tyotulo
ei !'astaa riit6!'alle tarkkuudella
yrittiijiin ennen elSketapahtumaa
saavuttamaa vakiintunutta an-
siotasoa, jonka tyoryhmdn mie-
lestd tulisi olla tulevan ajan tydtu-
lon tavoitteena. YEL- ja MYEL-
jdrjestelmien erityispiirteiden
vuoksi tyciryhnrd on pdatynvt
esittemddn niihin erilaista ratkai-
sua.

YEL:iin tyoryhma ehdottaa
TEL:n tyyppistii teknistd katkai-
sua. Katkaisu tehtdisiin. kun vrit-
tajan ryopanoksen arvon pysy-
vdksi tarkoitetun muutoksen pe-
rusteella tycituloa korotetaan vd-
hintddn l,/3:lla tai alennetaan
vdhintddn l/41a. Kultakin yrit-
tljiijaksolta klytcuiiisiin eliik-
keen perusteena olevana tvcitu-
lona jakson tyotulojen ke;ki-
mhdrdd. Tulevan ajan tyotulona
kdytettdisiin viimeisen yrittaja-
jakson keskimdzirAistd tydtuloa.

Ty<iryhmii esittda, etta tulevan
ajan tyotulo laskettaisiin
MYEl-:ssa neljdn viimeisen \,'uo-
den tycitulojen keskiarvona. Jos
kuitenkin eldketapahtuma sattuu
sen kalenteriluoden jhlkeen, jol-
loin yrittiijii on taytEnyt 52 r,uot-
ta. laskennassa mukaan otetta-
vien luosien luku nousisi asteit-
tain kahdeksaan.

Muutosten toteuftaminen

Saamansa toimeksiannon mu-
kaisesti tyoryhma valmisteli toi-
menpide-ehdotukscnsa niin. ettd
ne voidaan toteuttaa lr.roden
I988 alusta. Jdttiimiissidn muis-
tiossa tyciryhma esittaa kuitenkin
vield erikseen tutkittavaksi tule-
van ajan liittdmissdhnnon muut-
tamisen seuraukset sekd muutos-
ten vaikutukset eldkkeiden kus-
tannusten kohdentumiscen.

HILLEVI MANNONEN
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55-64-uuotiaat
elakkeelle entistti
useammln

VEI]O HARTIKAINEN
VTK

Eldk atun'akeskuk.ten
tilastol'ksikdn

rutkija

Te[e vumikymmenelld
eliikepolitiikkaan on si-
siiltynyt rseita lainmuu-
toksia, jotka ovat mah-
dollistaneet eldkkeelle
siirtymisen ennen varsi-
naista vanhuusell keikiiii.
Lisddntyneet mahdolli-
suudet ovat kasvattaneet
eliikkeelle siirtyneiden lu-
kumiiiiriii. Vuosikym-
menen alusta 55-64-
vuotiaasta ei-ekikkeellii
olevasta vfl esttistd siirtyi
vuosittain eldkkeelle
7-8 prosenttia. Vii-
me vuonna siirtyjiii oli
18 prosenffia. Ikiiryh-
miissii 60-64vuotiaat
eliikeliiistyminen on ollut
vielilkin voimakkaam-
paa. Tiissii ikiiryhmiissii
siirtyneiden osuus ldhen-
teli viime vuonna jo ldhes
neljdnnestd ei+liikkeellii
olevista. Vaikka kehitys
on ollut varsin saman-
suuntaista kaikkien tyti-
ellkelakien piirissd, niin
TEL:n ja YEL:n piirissii
eliikeliiistyminen on ollut
suhteelliseti voimak-
kaampaa LEL:iin ja
MYEL:iin verattuna.
Mytis sukupuolten vdliset
erot ovat tasoiffuneet
naisten hakeutuessa vii-
me vumina entistii
useammin eliikkeelle.

2t

H
t |t-

rl

-.-I
) tF

t,r
,tt:'l?i,

- tt.l:'' I
5. .)_;t

d t

I
{ T -s
I Ii. c

$N J
[.

EA

l F

t

(! .T
T

-)
N /

I
F--

t;

.

Y

t |.
l'

t\

V !{t



Koko l980"luvun clzikkeelle siir-
tyneiden lukumddrd tyoehkejar-
jestelmdsszi on kasvanut varsin
voirnakkaasti. Suuri osa kasvus-
ta johtuu 55-64-vuotiaiden li-
sddntyneest:i elSkkeelle siirtymi-
sesta. Kun vuosikvmmerren alus-
sa 5l-64-vuotiaita siirt-vi eliik-
keelle ruosittain n. 20000 henki-
lod. niin vuonna 1986 siirtyjiii oli
l2ihes 50000. Kuitenkaan alka-
neiden eldkkeiden lukumadrdn
kaslu ei ole ollut tasaista. vaan
siind on kaksi selvdsti erottuvaa
kas\uporrasta.

Ensimnrdinen porras ajoittuu
vuoteen 198-j. jolloin kauttaal-
taan kaikissa elikelajeissa siirty-
neiden mddrdt kasvoivat. Erityi-
sesti tyottomyyselhkkeiden lu-
kumddrh kasvoi runsaasti, mihin
vaikutti !'uonna 1980 tyottomyYs-
eldkkeen ikdrajan alennus 55
vuoteen ja tyott6myyden pitkii-
aikainen pysyminen korkeana.
Myos vuonna 1982 voimaan tul-
leelle veteraanieldkkeelle siirt-vi
1983 tahiin mennesvi eniten rin-
tamamiehid eli n. -1600 henkiloii.
mikzi edusti kaikista tuona
'r'uonna 55-64-vuotiaina elik-
keelle siirtyneistd ldhes l2 pro-
senttia.

Toinen harppaus oli sitten viime
vuosi. jolloin vksilollinen var-
haiseliike ja varhennettu vanhuus-
el6ke astuivat 

"'oimaan. 
Ne vas-

tasivat ldhes 25 prosentista en-
nenaikaiseldkkeelle siirtyneistd.
Mutta samaan aikaan myos tydt-
tomy-vseldkeldisten joukko kas-
voi edelleen voimakkaasti, mihin
saattoi vaikuttaa tieto ikdrajan
korottamisesta asteittain 60 vuo-
teen wosien 1986-90 aikana.

Nykyiselliiiin ennenaikaiselSk-
keille 55-64-v uotiaina siirtyneet
muodostavat yli 60c/c. kaikista
vuosittain eldkkeelle siirtyneistd.
Tdmdn vuosikymmenen kehi-
tyksen erds piirre onkin. ettd
eldkkeelle siirtyminen on kasva-
nut kaikissa eldkelajeissa. Uudet
eliikelajit eivdt siten ole vdhentd-
neet vanhojen merkitystd.

Seuraavassa tarkastellaan 55-
64-vuotiaiden eldkkeiden alka-
vuuksien kehittymistii l98Glu-
vulla. Alkalr.rus on laskettu ku-

nakin vuonna ko. ikdryhmdssd
alkaneiden eldkkeiden lukuruiii-
ra suhteutettuna vastaavanikdi-
seen tyoeldkelakien piiriin kuu-
luvaan ei-ellikkeellii olevaan
vdestoon. Niiin suhteutettuna
elSkkeelle siirtymisestd saadaan
systemaattisempi kuva kuin pel-
kdstddn siirtyneiden lukumddrid
tarkastelemalla. Alkavuus kuvaa
eldkeldistymisvirran voimak-
kuutta.

Kuvio l. 55-64-vuotiaina eliikkeelle siirtyneet naiset suhteessa kun-
kin lain vastaavanikdiseen ei-eldkkeelld olevaan vdestoon.

TEL ja YEL
kasvaneet eniten TEL20

Vaikka kehitys tdlli vuosikym-
menelld on kulkenut samoja latu-
ja kaikissa laeissa. niin TEL:n ja
YEL:n piirissd eldkkeelle siirty-
minen on kasvanut enemmdn
kuin muissa laeissa. Siirtyneiden
suhteelliset osuudet ovat kasva-
neet molemmissa laeissa yli kak-
sinkertaisesti wosikymmenen
alun tasoon verrattuna.

Kuvioissa l ja 2 on rertailtu mies-
ten ja naisten eldkkeiden alka-
vuuksia eri tydehkelakien suh-
teen. Naisten alkavuudet olat
kas','aneet tasaisesti ldhes koko
l'uosikvmmenen ajan viime ruo-
den rajua nousuzt lukuunotta-
matta.

Erityisesti YEL:n naisten kes-
kuudessa joustavat elekemuodot
ovat olleet kysyttyjii. Vuodesta
1985 r'uoteen 1986 YEL:n nais-
ten eldkkeiden alkavuus nousi 6
prosentista liihes l4 prosenttiin.
TEL:ssd vastaava nousu oli I I
prosentista I 9 prosenttiin cli yhtii
monta prosenttiyksikkoii kuin
yriulij?inaisilla, mutta ynttiijien
ldhtotason huomioon ottaen
heiddn kasvunsa oli suhteellisesti
roimakkaampaa. mikd viittaisi
siihen, ettd yrittiijiinaisilla eliik-
keelle siirtymisen slTt o\at aina-
kin osittain erilaiset kuin TEL:n
naisilla.

Myds miesten kohdalla yrittiijien
suhteellinen nousu oli viime
vuonna suurinta. Erds selitys td-
hdn saattaa olla, ettd niin YEL:n
miehill2i kuin naisillakin mahdol-
lisuudet siirtya erilaisille varhais-
eliikkeille ennen joustavien eldk-
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Kuvio 2. 55-64-vuotiaina eldkkeelle siirtyneet miehet suhteessa
kunkin lain vastaavanikdiseen ei-eldkkeelld olevaan vdcstoon
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Kuvio 3. 55-64-vuotiaina eldkkeelle siirtyneet naiset iAn mukaan
suhteessa vastaavan ikdl uokan ei-eldk keelld olevaan vdestoon
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lfSf viime vuonna naisten ja miesren
!2!J elakkeelle siinvminen tasoittur.
l?fl Kun ennen r uotta 1986 kaikkienlv6u lakien puirteissa naisten eldke-

keiden voimaantuloa ovat kdy-
tdnnossd olleet vdhdisempid.
Vuoden 1983 miesten eldkkeelle
siirtymisen kasrun yhteinen ni-
mitfija kaikissa laeissa oli rinta-
maveteraanien siirtyminen hyvin
ansaitulle eldkkeelleen. Sen lisdk-
si TEL:ssi ja LEL:ssd tuona
vuonna myos tyottdmyyseldke-
ldisten mAdrdt kasvoivat varsin
paljon. MYEL:ssd taas sukupol-
venvaihdos- ja luopumiseldkkei-
den mddrdt olivat samaan aikaan
kaslussa.

Miesten eldkeldistyminen hie-
man laimeni vuosina 198+-85.
mika lohtui paljolti veteraani-
cliikkeiden lukumidrdn pienen-
tymisestd. Etenkin MYEL:ssii
veteraanielhkkeiden imu kohdis-
tui melkeinp'd pelkdstddn vuo
teen 1983. jonka jdlkeen uusien
veteraaniel6kkeiden lukumdArd
tipahti kahdessa vuodq;sa
I 124:stii alle 90 eldkkeeseen.

l6istyminen oli vdhdisempdd
kuin miesten, niin viime vuonna
naiset painelivat LEL:ii lukuun-
ottamatta jo miesten ohi.
Eri lakien vdliset erot eldkkeiden
alkavuuksissa orat myds jonkin
verran tasoittuneet, mikh johtui
siitd, etui YEL:n piirissd eldkkeel-
le siirtyminen kasvoi suhteellises-
ti enemmdn kuin muissa laeissa.

Kaikista tvoelAkelakien piirissd
olevista 55-64-ruotiaista urosi-
na 1983-85 siirtvi eldkkeelle
kunakin vuonna n. ll% ei-elZik-
keelld olevasta vdestcistS. Vuon-
na 1986 siirtyi vastaavasti ldhes
l8 %. Ilman joustavia eldkemuo-
toja olisi viime vuoden alkavuus
ollut 13,4 prosentin tasoa, jos ole-
tetaan, etEjoustavat eldkkeet ei-
vdt vaikuttaneet muiden eldke-
lajien alkavuuksiin.

Eliikkeelle siirtyminen
. .t ..
Ja lka
Ikddntyminen merkitsee usein
erilaisten ten'evdellisten haittojen
lisddntymistd. Selvimmin tdmd

niikyy tycikyvyttcimyysriskin li-
sddntymisen5 idn mycitd varsin
v'oimakkaasti. Viimeaikainen
kehitys tyomarkkinoilla on joh-
tanut i kaantyneiden heikentynei-
siin ty6nsaantimahdollisuuksiin,
mikd on ndkynyt tydttdmyys-
eliikkeiden kasvuna. Kun tarkas-
tellaan kaikkia eldkkeelle siirty-
neitd idn mukaan l980luvulla,
ndkyvdt tehdyt lainmuutokset
selvdsti myos ikiijakaumissa.

Kuvioissa 3 .la 4 on tarkasteltu,
miten eldk keelle siirtyminen
55-64-vuotiailla miehillii ja nai-
silla vaihtelee idn mukaan tyo-
eldkejdrjestelmdsszi I 98Gluvulla.
Sch,'yyden vuoksi kuvioista on
ruodet 1982 ja 1984 jiiteuy pois.

Eliikkeelle siirryneiden naisren
ikiiproliilit orar rarsin tasaisia
\,uotta 1986 lukuunottamatta.
mikd viittaa siihen. etti ikd si-
ndnyd ei lisdisi el5kkeelle siirty-
mistodenndkoisyytta. Sen sijaan
kuviossa I nikyvd naisten lis:ddn-
tynyt eldkkeelle siirtyminen nd-
kyy vuosittaisten ikiiprofiilien
siirtymisend ylospiiin.

Vuoden 1986 joustavat eldke-
muodot yhdessd tyottcimlrys-
cldkkeen kanssa kasvattivat nais-
ten eldkkeelle siirtymistd kaikissa
ikdluokissa. Yli 60-vuotiailla
naisten selv'dsti voimakkaam-
paan kasvuun vaikutti varhenne-
tun vanhuuseliikkeen ja yksilolli-
sen varhaiseldkkeen saama suo-
sio.

Myos yli 6Gvuotiailla miehill?i
etdkeldistyminen on ollut voi-
makkaampaa kuin 55-59-vuo-
tiailla. Vuonna 1983 veteraani-
eldkkeen vaikutus ndkyy van-
hemmilla miehillii sehasii.

Miehillii eldkkeiden alkavuus
kasvaa idn mukana aina 61. ikii-
vuoteen saakka, minkd jhlkeen se
lievdsti laskee. Ikd ei siis miehil-
likiiiin suoraviivaisesti lisiiii
eldkkeelle siirtymisen todennd-
koisyyttii endh 60. ikdvuoden jdl-
keen. Sen sijaan alle ja yli 60-vuo-
tiaiden miesten sekd naisten
eldkkciden alkavuuksissa on sel-
vd tasoero, mikd viime vuonna
korostui entisestaen joustavien
eldkemuotojen ansiosta.
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Kuvio 4. 55-64-vuotiaina eldkkeelle siirtyneet miehet idn mukaan
suhteessa vastaavan ikiluokan ei-eliik keellZi olevaan vdestridn
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Eliikelajit

Eliikelajeittaisia alkavuuksia on
vertailtu kuvioissa 5 ja 6. Niissii
kullekin lajille siirtyneidcn mdd-
rdt on sehryyden vuoksi suhteu-
tettu yksinomaan koko tyoeldke-
lakien piiriin kuuluvan 55-6+
vuotiaan ei-eliikkeellii olevan
vdeston mddrddn.

Huomautettakoofi , ette oikean.r-
pi tapa olisi suhteuttaa siirtynei-
den lukumhdrdt kunkin eldkela-
jin potentiaaliseen ei-eldkkeell:i
olevaan vdestcion. Tiilloin yksi-
lollisen varhaiselhkkeen. varhen-
netun vanhuusel6kkeen sekd
luopumis- ja sukupolvenvaih-
doseldkkeiden alkavuudet poik-
keavat kul'ioiden luvuista. koska
em. eldkelajeihin eivdt ede; peri-
aatteessa ole oikeutettuja kaikki
55-64-vuotiaat tydeldkelakien
piiriin kuuluvat henkil6t. Yksiltil-
linen varhaiselake edellyttaa tdy-
sitehoisuutta, varhennettu van-
huuseldke vdhintidn 60 vuoden
ikli5 ja luopumis- ja sukupolven-
vaihdoseliike koskevat vain Inaa-
talousyrittdjid.

Kuvioista niihdiiiin. ctta naisilla
tydkyvyttomyyselikkeidcn alka-

"'uus 
nayttaa lievdsti kasv'aneen

vuodesta 198 I liihtien 2 proscnt-
tiyksikollii. Miehillii se on vuo-
desta 198-3 ldhtien pysytellyt ta-
saisesti alle 5 prosentin tasolla.
Vuoden 1982 SOVE-uudistuk-
sen yhteydesvi sairausphivAra-
hakausi tuli ensisijaiseksi tyoky-
v-ytt6myyselakkeq;een ndhden.
minkd takia osa uusista tvciky-
r.vttdnryvscliikkcistii siirtyi uu-
distuksen takia seuraavilan vuo-
teen. Siksi kuvioissa vuoden 1982
alkar uus on laskcttu hicman e ri
tavalla kuin myohiisempind
vuosina uudistukscn aihcutta-
man katkon korjaamiscksi.

Tyottomyvscldkkcetlc siirtvnci-
den virta on voimistunut vuosi-
kymmenen alun 2-3 %:n tasol-
ta miehilki 6 prosenttiin ja naisilla
7 prosenttiin. Tyottdmyyseldke
on siten nykyriin rnerkitthvin yk-
sittdinen eliikela.ii.
Yksilolliselle varhaiscldkkeclle
siirtyneidcn osuus oli sek;i miehil-
ld cttA naisilla alle .1 prosenttia.
Varhennetun vanhuusel:ikkeen
osalta kuvioiden luvut ovat liian
pienid. koska tihdn eliikkeeseen
civdt olc oikeutettuja allc 60-vuo-
tiaat. Varhennetun vanhuuseldk-
keen alkavuus uiytyy siis las-
kea suhtccssa yli 6()'ruotiaasecn
ei-el6kkeclla olevaltn riestoiin.
Todcllincn alkar uus oli siten niti-
silla 5,7 (/r ja n'iehilla 2.9(,4 .

1979 1980 l98l 1982 1983 1984 1985 l9rJ6 1987

Maatalousyrittljien sukupolven-
vaihdos- ja luopumiseliikkeille
siirtyneiden alkar uus ovat tasai-
sesti kasvaneet koko 1980-lu'''un.
ollen nykyisellddn hieman yli
prosentin kaikista 55-64-vuo-
tiaista. Tosin jiilleen ko. elAkkei-
den alkavuus laskettuna suhtees-
sa MYEL:n omaan ei-eliikkeellii
olevaan vdestcicin on tdlld vuosi-
kymmenellS kasvanut 3,5 pro-
sentista 6,2 prosenttiin. Kas,u'u
varmasti heijastelee maatalouden
rakennemuutoksen ja maata-
lousvdeston ikarakenteen muka-
naan tuomia paineita. iotka ol,at
lisdnneet eldkkeelle siirtvrnisha-
lukkuutta.
Viime vuonna jdi ensimmlistd
kertaa l98Glurulla naisia suh-
teellisesti enemmdn 55-64-r'uo-
tiaina eldkkeelle kuin miehiii.
Miehisth jiii ellikkeelle 17.5 !1
tyoeldkelakien piirissii olevasta
55-64-r'uotiaasta ei-eldkkeelld
olevasta vdestostd eli 22 370 hen-
kiloa. Vastaar asti rrtisia jlii
18.2(i eli 24963 hcnkilori.

Pddpiirteissdrin kehitys l980Ju-
vulla on merkinnyt elaikkeelle
siirtymisen kasv'ua tyoeliikrjer-
jestelmdss6 kaikissa 55-64-vuo-
tiaiden ikdluokissa. Jclssain rliili-
rin naisten cLikel:iist1'nrincn orr
ollut hivenen nopcampaa kuin
miesten. Kun r, uosikvnrnrcncn
alussa naistcn ekikeliiistlrnirtcn
oli l-2 proscnttiy'ksikkori pie-
ncmpaa kuin miestett. niin
vuonna 1986 naiset mcnivlit .io
miesten ohi. Eritf isesti -55-60-
\ uotiaat naiset ttvat viinlc' r tultt-
na hakeutuncct miehili t ilk-
kaammitr clakkeclle. Scn siiltan
vli 60."uotiaidcn ik:irlhntiissii
miehet siirn'rtit rh:i c[ikkecllc
narsla useamnlln.

Tarkastelujakso cli I 9tJ0'.luk tr on
oll ut elrikcjd rjestel Inlissii Ittott ictr
uudistusten aikaa. eikii kaikkia
eldkkeelle siirtvmiscn tausto.ia olc
selvitetty. Kehitykscn taustalla
olevia perimmiiisi6 syit:i t oidaan
siis vain :rrrailll. r likka siirtr-
neidc-n lukurniidrietr kasvtt onki n
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tokset. uudc:r tckrtologilrrt Itttt-
kanaan tur)rnilt ongclrrtat.ia tf iit-
toml }'clen kohdctrt unri ncrr.
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Kuvio 5. 55-64-vuotiaiden naisten eldkelajeittaiset alkavuudet suh-
teessa vastaavan ikAiseen ei<ldkkeelli olevaan vdestoon
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teeiisa vastaavan ikdiseen ei-eldkkeelld olevaan vdestoon

6

5

4

o;

0

EM
l-vrikvvyt- l'ydtt6-
t(imyys- myy-selike
elikc

NtrI
Rintanra- Yksil(illincn Varhcnncttu
vctcraatlictt varhaixl:ikc ranhutlscliikc
r'arltais-
cllikc

1980 l98l 1982 198-3 1984 1985 1986

a
Sukupol-
vcnraihdos-
ja luopu-
miseldkc

24

tr



PERHE.ETAKETURUA
PERHETTA KOSKEIIIEN MUUTOSTEN

UALOSSA

Koko viiestiin kottovot
perlu-eliikejiirjestelmiit
luotiin 60-luvun lopulla.
Suomaloisesso yhteis-
kuruoxo ja sen myiitii
perhee ssti on tapahtunut
huomottsvio mufioksis
sitten jiirjestelmien voi-
moontulon. S euraovasss
ortikke li sso, j o ko po l1j ou-
tuu Sosiooliturvan piii-
villii 1 3.8.1987 pidettyyn
e sit elmiiti n, n r ko st e ll so n
perhettii koskevia muu-
toksio kuluneen kahden-
kymmenen vuoden oika-
no sekti niiiden muutos-
ten merkitystii nykyisen
perhe-eliiketuryon koh-
dentumisen kannolto or-
vioituna. Torl<ostelujen
tsustano on Eliikaurva-
keskuksessa tekeillii ole-
va perhe-eliiketutkimus.
Perherskennetta koske-
vat murrtokset yhtiitilliijo puolisoiden osemas
koskevot muutokset toi-
suallo ovat aiheuttoneet
muutostarpeita perhe-
e lti keturv oon. P er he -eki-
keloinsiitidiinniin kehit-
tiimistii tulisi ohjata sekii
eri perhemuotojen ettii
sukupu o lte n vii li s en ta sa-
orvon lisiiiimisen suun-
tsun.
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Taulukko l. Avioituvuus, avioeroisuus ja lasten keskimt)rirti lopsiperhettri
kohden vuosi na I 960-1 984

Vuon nit

Solmittuja
avioliittoja
keskivdkiluvun
1000 henkiloii
kohti

Avioeroja
keskivtiki-
luvun 1000
henkiloii
kohti

Lapsia
keskimiiii-
rin lapsi-
perheisvd

Perherakenteen

Suomalainen yhteiskunta muut-
tui 60- ja T0Juvuilla maaseutu-
valtaisesta yhteiskunnasta kau-
punkimaiseksi seki elinkeinora-
kenteeltaan ettii asujamistoltaan.
Tdhdn suuren muutoksen kau-
teen ajoittuvat myos perhetfi
koskevat muutokset. Perheen
muuttuminen on selvimmin ha-
vaittavissa perherakennetta
muotoavissa tekij<iissii eli per-
heen perustamisessa, lasten
hankkimisessa ja avioeroisuu-
dessa. Avoliitot yleistyivdt 70-lu-
vulla. mistd johtuen avioituruus
kiiiintyi samanaikaisesti laskuun.
Nykyisin liki 300 000 suomalaista
on avoliitossa (Tilastotiedotus
vA 1986: 10, l). Arioiru\uus
aleni vuoden 1970 liihes yhdek-
sdsui promillesta kuuteen pro-
milleen \uoteen 1980 menness:i.
Tdlld vuosikymmenellA avioitu-
vuuden aleneminen on ollut sel-
vdsti vdhdisempdA.

Perheen muutos ndkyy myos
perhekoon pienenemisenA. Suu-
ret lapsiperheet ovat hdvidmdssii.
perheeseen hankitaan yleensd
vain yksi tai kaksi lasta. Kun
esimerkiksi nelilapsisten tai siui
suurempien perheiden osuus lap
siperheistd oli vuonna 1960 vielii
l6 prosenttia. tdnd pdirdnd osuus
jiiti alle kolmen prosentin. Kes-
kimddrin lapsiperhettti kohden
on nykyisin alle kaksi lasta. Per-
heen muutosta kuvaava piirre on
niin ikddn avioeroisuuden lis'idn-
tyminen. Avioerot yleistyiviit jo
60-luvun puolella. Voimak-
kaimmillaan muutos oli kuiten-
kin T0Juvun alkuvuosina. Vuo.
den 1975 jdlkeen avioerojcn
mddrl vdestodn suhteutettuna
on pysynyt jokseenkin ennallaan,
jopa hienoista alenemista on ha-
vaittavissa.
Perheen muuttuminen ei rajoitu
yksinomaan perherakenteen
muutoksiin, vaan koskee perhet-
td laajemminkin. Suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan laaje-
tessa 60- ja 70-luvuilla huomat-
tava osa perheen teht6vista siirtyi
yhteiskunnan muille instituutioil-
le, perheen ulkopuolelle. Ndin on
tapahtunut erityisesti turv'alunk-
tion eli hoiva- ja huolenpitoteh-
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6vien osalta, mutta esimerkiksi
myos taloudellinen tehdvd on
osittain siirtynyt yhteiskunnalle
erilaisten sosiaalipoliittisten tu-
lonsiirtojen yleistyttyii. Perheen
tehthvien vdhetesvd on tehfdvd-
kentiss'd samanaikaisesti tapah-
tunut painopisteen siirtymistd.
On katsottu. etta perheen tunne-
tehtava on saanut yhd korostu-
neemman aseman. Muiden per-
hevelvoitteiden merkityksen vd-
heneminen on osaltaan johtanut
perhesiteiden hdltymiseen. Per-
heen muutosvaihe, josta on kriy-
tetty myds nimitystci perheen mur-
roskausi, painottui 60-luvun lop
puvuosille jatkuen voimakkaana
aina 7}-luvun puolivciliin saakka.
Tdmdn .jiilkeen perheen muutos
selvdsti hidastui, erdilfd osin
jopa pysiihtyi.

Eri perhemuodot ja
perhe-ehke
Avioliitto yhdesvieldmisen muo-
tona sekd perheellisyryden vallit-
sevana kriteerind ei endd toimi
samalla tavalla kuin 60-luvulla.
Tiimii niikyl, myos lainsddddn-
non muutoksista. Vuonna 1976
tulivat voimaan niin sanotun lap
sipakelin lait, isyryslaki, laki lap
sen elatuksesta ja perintokaaren
muutos. LapsilainsiiAddntdd on
u udistettu tiimiink in jiilkeen aina
kuluvan vuosikymmenen puolel-
le saakka. Oikeudellisena normi-
na thssd lains'ddddnnosvd on ollut
nwlt illinen ncutraliteet tiperiaate.
Tdmd tarkoittaa sild. ettd eri
perhemuodoissa eldvdt lapset eli
ario ja au-lapset sekd a,'ioero-
lapset on saatettu oikeudellisesti
samanarvorseen asemaan. Neut-
raliteettiperiaatteen on katsottu
ulottuvan myos lapsen elatuk-
seen. Toisin sanoen lasten tulisi
olla oikeutett u.ja yhdenvertaiseen
elatukseen syntyperdstd ja perhe-
taustasta riippumatta.

Mikd merkitys niiillii 'perhetld
koskevilla muutoksilla on perhe-
eldketurvan kannalta arvioituna?
Eri perhemuodoissa eldvht lapset
ovat perhe-eld kelai nsddddn nosyd
muodollisesti tasa-arvoisessa
asemassa, sill?i avio ja avolapset
sekd avioerolapset ovat oikeutet-
tuja lapsene16kkeeseen samoin
perustein. Sen sijaan perhe-elik-
keiden antama toimeentuloturva
ndissd perhemuodoissa on eri ta-
soinen johtuen leskeneldkkeen
mddrdytymisestd. Leskenelhk-
keeseen on oikeutettu siviilisiiii-
dyltiiiin ainostaan leski avopuoli-
son sekd eronneen puolison jiiii-
dess{i etuuden ulkopuolelle. Avio-
liitosta jiilkeenjddneen naislesken
ja lasten toimeentulo on turva-
tumpi juuri leskeneldkkeen ansi-
osta. Voimassa olevat perhe-
eldkelait eivdt tdysin noudata
mainitt ua neutraliteettiperiaatet-
ta. siltd avoperheisiin ja aviocro-
perheisiin kuuluvien lasten toi-
meentuloturva jdd aviolasten
toimeentuloturv'aa heikommak-
si.

Erddnd ratkaisuna ndihin eri
perhemuotojen eriarvoisuutta
koskeviin ongelnriin on esitettv
perhe-eldk keen painopisteen siir-
tdmistd leskeneldkkeestzi lasten-
eldkkeiden suuntaan. Avoliitte
jen ja avioerojen yleistyminen
puoltaa tdmdn suuntaista muu-
tosta. Ky t ket triessri perheelle an-
net tavo taloudel I inen t wa nt' kt' i s-
t(i enemm(in lapsiin lievennctrlcin
nter k i t tti't ci s t i av iol i i t t oott sidotun
sosiaaliva kttut uk sen ai heut t onrua
eriarvoisuulta eri perhemuotojen
kesken.

Johdonmukaisena seurauksena
muiden kuin avioperheiden jat-
kuvasta lisiidntymisestd tulisi so
siaalivakuutusu kehittdd yksil<il-
liseen suuntaan. jolloin sosiaali-
vakuutuksen tarjoama turva
kohdistuisi aikuisiin henkildihin

yksiloinii heidiin kulloisistakin
perhesuhteistaan ja niiden jatku-
misesta tai katkeamisesta riippu-
matta. Leskeneldkkeen kehitt?i-
mistd tdhdn suuntaan puoltavat
yhd yleisemmin esiintyvdt tilan-
teet. joissa toisen avioliittonsa ai-
kana kuolleen miehen jlilkeen
nuorehko leski saa ikiiiin kuin
avioliittopalkkiona tdyden les-
keneldkkeen eronneen ehki iiil-
t6dn vanhemman ja tyokyvyr
tomdn ensimmdisen vaimon jdd-
desvd etuuden ulkopuolelle. Eri-
arvoisuus leskeneldkkeeseen oi-
keutetun toisen vaimon ja eron-
neen ensrmmhrsen varmon viililld
korostuu. jos eronneen '"'aimon
oma eldketurva on jddnyt suh-
teellisen alhaiselle tasolle siitd
syystd, ettd hdn osallistui aviolii-
ton aikana perheen elatukseen
tekemdlld etupddssJ palkatonta
kotityotli.

U udelleenavioituminen

Perhetld koskeviin muutoksiin
tarkasteltavana ajanjaksona liit-
tyry mycis uudelleenal ioituminen.
Avimroisuuden lisiiiinnyttyii
uuden avioliiton somiminen on
yleistynyt. Tilastot osoittavat
uudelleenavioitumisen yleisty-
neen eronneilla, kun taas leskilld
avioituvuus on ollut pikemmin-
kin vdhenemddn pdin. On aivan
luonnollista. ettd leskinainen uu-
den elhmiinkumppanin loydet-
tyAiin piilityy ar,'ioliiton sijasta
avoliittoon, koska leskenel6ke-
etuus talloin sailyy. Avioliiton
solmineet naislesket jiicivtit talou-
dellisesti eriarvoiseen asemaan
avoliitossa oley,iin naisleskiin ncih-
den, jotka cdellaen nauttivat elii-
keoikeudestaotr. Empiirisen tut-
kimuksen tulokset osoittivat. et-
tii juuri leskeneldkkeen takia ar io-
liittoa ei useinkaan solmita.

Nykyistii yddnncistd leskeneldk-
keen pddttymisesri avioliittoon
ei voida pitae tena pdivinl tar-
koituksenmukaisena. Lesken-
eldke lakkautetaan avioiduttaes-
sa riippumatta siifd. vaikka uusi
puolisi olisi tuloton tai tycikyry-
tcjn. Sddnnos perustuu perintei-
seen kdsitykseen avioliitosta
huoltosuhteena, jossa mies
hankkii perheen toimeentulon.
Tdllaiset perhepalk ka-ajatteluun

1960
r965
1910
t915
1980
1984

7A
7.9
8,8

0.83
lo0
l,31
1,99
1,98
1.91

2.0

?1
muutokset

6,7
6,1
5.8

t.7
t,7

Lrihde: STV 1985/86,57,62: STV 1960,52; STV 1965, 54; STV 1971,54:
Vtiesti)- ja asuntolaskenta 1980, osa XVII,22.



pohjautuvat sosiaalivakuutuksen
sddnnokset ovat olojen ja ajatus-
tavan muuttuessa kdyneet epd-
tarkoituksenmukaisiksi.

Tasa-arvon
toteuttaminen ja
perhe-eleketurva

Nykyisen perhe-eldketurv'an
erddnd epdkohtana on sukupuol-
ten eriarvoinen asema lesken-
elAkkeess'd. Pddsiidntoisesti nais-
leski on oikeutettu leskenelhk-
keeseen. Miesleski saa lesken-
elSkkeen samoin perustein aino
astaan valtion perhe-eldkelain ja
liikennevakuutuslain nojalla.
Tyokyvytdn ja varaton miesleski
voi saada perhe-e16kkeen erdiden
muidenkin lakien perusteella
(KVTEL. KiPEL, MEL, TaVL.
SotVL). Lesken sukupuolesta
riippuva leskeneldkeoikeus on
ristiriidassa sukupuolten tasa-ar-
vopyrkimysten kanssa. Miesten
ja naisten tasa-arvoinen asema
on ollut ohjelmallisena tavoittee-
na viime vuosina lainsiiiid,iintciii
uudistettaessa. Tiimii suuntaus
on ollut havaittavissa paitsi ku-
luvan vuoden alusta voimaan tul-
leesta tasa-arvolaista myos sosi-
aali- ja perhelainvddddntod kos-
kevista muutoksista 70-lululla
seka talh vuosikymmenelld. Uu-
distukset ovat johtaneet suku-
puolten vdlisen tasa-arvon li-
sddntymiseen toisaalta perheen
sisdisissd suhteissa puolisoina ja
lasten huoltajina sekd toisaalta
tyoeldmdssd.

Tasa-arvon toteuttaminen lesken-
elSketurvassa on ollut havaitta-
vissa mycis ulkomaisissa perhe-
eldkeratkaisuissa. Kehityksen
suunta ndyttdisi eri maissa vievdn
kohti sukupuolesta riippumaton-
ta lqskeneldkettii. joka useimmi-
ten on tulosidonnainen. Ndin on
kiiynyt esimerkiksi Saksan liitto-
tasavallassa. jossa kaksi vuotta
sitten tuli voimaan sukupuolten
tasa-arvo leskeneldkkeessii. Mie-
het ja naiset ovat tietyinja yhfd-
ldisin edellytyksin oikeutettuja
leskeneldkkeeseen. Ildvallassa
mieslesket saivat leskeneldkeoi-
keuden vuonna 1981. Tasa-ar-
voisuuteen naisleskien kanssa
siirrytdan kuitenkin asteittain
vuoteen 1995 mennessii. Poh-

toimivuuden kasvu johtui suu-
reksi osaksi naimisissa olevien
naisten tyomarkkinoille tulosta.
Kun ruonna 1960 kaikista nai-
misissa olevista naisista kuului
tytivoimaan vdhdn vajaa puolet,
vuonna 1984 vastaava osuus oli
noin 80 prosenttia.

Tiinii pliiviinii on tlrypillisfd, ettd
perheessii on kaksi ansiotulon-
saajaa. Miesten ja naisten tasa-
arvo elatuksen hankkimisessa on
siten ratkaisevasti lisridntynyt.
Muun muassa avioliittolainsdA-
ddnnon uudistusvaatimusten
erddnd perusteluna on tuotu esiin
juuri avioliiton elatusluonteen
heikentyminen. Samaan perus-
teeseen voidaan vedota vaaditta-
essa leskeneldk keen uudistamista
tasa-arvoisuuden pohjalta. Les-
keneldkkeen maksaminen tyo-
kykyiselle naiselle, jonka omat
ansiotulot ovat suuremmat kuin
hdnen miesvainajallaan oli, mer-
kitsee hdnen taloudellisen ase-
mansa tuntuvaa nousuzr miehen
kuoleman johdosta. Edesmen-
neen vaimonsa tuloilla eldnyt
tycikyvytcin mies sitd vastoin ei
nykylainsiiiidiinnon mukaan saa
usei nkaan mitiiiin korvausta.

Naisen asema tyo-
eldmessd

Tasa-arvokysymykseen kietou-
tuu kysymys naisen asemasta.
Vaikka sukupuolten tasa-arvo
on ollut perusnormina viimeai-
kaisessa lains'ddddnnosvd ja
vaikka miehen ansiotuloon pe-

joismaista Tanskassa ja Norjassa
leskeneldke on toteutettu suku-
puolesta riippumattomasti. Sa-
moin Islannin kansaneldkejhrjes-
telmdsvd nais- ja miesleskelle
maksetaan puolison kuoleman
jiilkeen tasasuuruista elaketta tie-
tyn ajan.

Tasa-arvoperiaatteen toteutta-
minen perhe-eldkelains:ddddn-
ncissd on perusteltua mycis avia.
I i i t on ela t ussuhte en hei k en t t,mi sen
johdosto. Perheellisten naisten
palkkatyciliiistyminen ja miehen
ansiotuloon perustuvasta elatus-
riippuruudesta irtautuminen liit-
tyvdt oleellisesti suomalaisen yh-
teiskunnan rakennemuutokien
kauteen ja hyvinvointivaltion
laajenemisvaiheeseen 19ffi - ja 7 0-
I uruilla. Tycimarkkinoilla tarvit-
tiin lisiiii tycivoimaa. jota saatiin
nalsrsta. Ammotissa toitnivan vci-
estdn sukupuolirakenne onkin
viime vuosikymmenten aikano
selvcisti tosopainottunut, tltr)-
morkkinat ovqt naisistuneer. Ny-
kyisin 48 prosenttia tycivoimasta
on naisia. Naisten ammatissa

Lrihde: Vtiestti- ia asuntolaskenta
1980, osa I B, SW VI C:106,60;
Yleinen vciest1laskenta 1960 osa VI,
SW VI C:103.4.

Kuvio l. Ammatissa toimivon vciestiin osuudet irin jo sukupuolen mu-
kqan vuosino 1950, 1960 ja 1980.
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rustuva elatusriippuwus on
oleellisesti heikent-""nyt. tasa-ar-
voa ei kuitenkaan ole arkield-
missd saavutettu. Tvcieldmdsyd
nainen on yhd miesld heikom-
massa asemassa. Naisten ansiot
ovat keskimddrdiselti kolme nel-
jdsosaa miesten ansioista, eikd
palkkauksellinen ero selity kou-
lutustasoeroilla, uran pituudella
tai eroilla ammattiasemassa. Tyo-
elamdssii vallitseva eriarvoisuus
ei rajoitu ainoastaan palkkauk-
seen, vaan naiset ja miehet ovat
mycis ammatillisessa hierarkiassa
enarvorsessa asemassa. Viimei-
simmAn vdestolaskennan tietojen
mukaan vuonna 1980 johtoteh-
tdviss'd toimivista ylemmistd
toimihenkilciistd vain I 0 prosent-
tia oli naisia, kun taas alemmista
toimihenkilciistd naisia oli 70
prosenttia. Tutkimuksin on
mycis osoitettu, ettd parin - kol-
menkymmenen woden aikana
miesten ja naisten vdliset erot tyo-
eldmdn suhteissa ovat tasoittu-
neet vain vdhdisesyi mddrin.

T.yd suh t ei s sa val I i t.scvaa e ria n'oi-
suutto on omiaan .vlkipitcimcirin
sukupuolen mukainen koulutuk-
sen eriytyminen ja sen m.rdtci om-
matillinen eriyty'minen. Esimer-
kiksi vuonna 1980 vain 6 pro.
senttia kaikista ammatissa toi-
mivista tyoskenteli aloilla, joilla
toimii jokseenkin yhtii paljon
miehid kuin naisia. Yli puolet
ammatissa toimivista tyciskenteli

sukupuolirakenteeltaan t5ysin
yksipuolisissa ammateissa. Kou-
lutuksen ja ammatin eriytymincn
sukupuolen mukaan on omiaan
ylliipitiimiiiin mycis palkkauksel-
lisia eroja. Tasa-arvopolitiikan
toiveet naisten tasaisemmasta ja-
kautumisesta tycieldmdn eri sek-
toreille niin horisontaalisesti kuin
vertikaalisestikin ovat 80-luvulle
siirrvtlJesszi kariutuneet.

Tarveniikokohdan
huomioon ottaminen

Arvioitaessa nykyistd leskeneld-
keturvaa toimeentuloturvan tar-
peen kannalta on ilmeistd, ettd
sen kohdentuminen on oikean-
suuntainen. Naisten tulot ovat
edelleenkin miesten tuloja selvds-
ti vdhdisemmdt. Johdonmukai-
sena seurauksena tasta on se, etta
naisleski on mieslesked useamntin
perhe-eldkkeen tarpeessa. Tdmd
johtopaatos voitiin tehdd mycis
perhe-eldket utkimuksen empiiri-
sistd tuloksista, j oissa perhe-eliik-
keen tarpeellisuutta arvioitiin
toimeentulotason sdilymisen
kannalta. Tutkimuksessa tarkas-
teltiin toisin sanoen sitii, s?iilyryk<i
perheen toimeentulo puolison
kuolemaa edelrdneelld tasolla.
Vaikka nykyinen perhe-eldke-
turva kohdistuessaan naisleskiin
toimii toimeentuloturvan tar-
peen kan nalta oikeansuuntaises-
ti, se ei sulje pois tilanteita. joissa

naislesken eldke ndin arvioituna
on tarpeeton. Vastaavasti osa
miesleskisui tarvitsisi leskeneldk-
keen, jotta toimeentulotaso vii-
lvisi ennallaan.

Sukupuolten tasa-arvokysymyk-
seen kietoutuu mycis kysymys
lasten- ja kodinhoitotyotii teke-
vien naisten asemastil. Kotityota
tcker ien naisterr mdirii on voi-
makkaasti vahentynyt perheellis-
tcrl naisten siirryttyii ansiotyo-
hcin kodin ulkopuolelle. Kun
vuonna 1970 kotitydtd tekevien
naisten osuus tyoikiiisistii naisista
oli 2l prosenttia, vuoteen 1984
mennesvi osuus oli supistunut
kolmasosaan eli 7 prosentiksi.
Kotityot?i tekevien sosiaaliva-
kuutustun'a on ratkaisevasti
heikompi kuin ansiotyossii kiiy-
vien. Ansiotyostii poissaolo hei-
kenuid ennen kaikkea eldkeai-
kaista ja jossain mddrin myos ak-
tiiviaikaista toimeentuloturv'aa.
Nuisu koko elcimrinkaurcn nri-
ktikulmasta tarkastellen priritoi-
misesti losten hoitoon kriytetyn
ajan ja pienentpien palkko.len
t'uoksi noisen toimeentulotunta
jriti p1'syvr)sti alemmalle tasolle
t 1'd s sri kci y,virin nr i e heen verro t I u-
na. Tarpeen kannalta arvioiden
leskeneldke antaa tarkoituksen-
mukaista suojaa pitkdin lasten-
ja kodinhoitotycitd tehneille nai-
sille, joilla oman eldketurvan
karttuminen on jddnyt vdhdisek-
si. Ansiotyostd pois olleiden nais-
ten mahdollisuudet tyohon pa-
laamiseen ovat sitd rajoitetum-
mat, mitd idkkddmmdstii henki-
lostzi on kyse. Tutkimustulosten
mukaan ansiotycihcin hakeutu-
minen vaikeutuu noin 50 vuoden
idss'd. Tdmdn ikiiisillii ja sitd van-
hemmilla naisilla iki ja terveydel-
liset syyt ovat yleisesti esteena
tydhdn palaamiseen.
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Tasa-arvo- ja arverrdko-
kohdan yhteen-
sovittaminen

Arvioitaessa leskenelhketurvan
uudistustarvetta sekd tasa-arvon
ettd tarpeen kannalta.joudutaan
yhteensovittamaan keskeniidn
jossain mddrin vastakkaisia nd-
kokohtia. Yhteiskunnassa tapah-
tunut selr'5 arrojen ja normicn
muutos. mikd on ollut havaitta-
vissa mycis lainyiddhnncin uudis-
tuksissa, edellyttiid tasa-arvorl
tuomista mvds perhe-eldketur-
Vaan. Toimeentuloturvar-r tar-
peen kannalta tarkastellen td-
mdnsuuntaista muutosta ei voida
vhtd perustellusti vaatia. Vaikka
miesten ja naisten tasa-arvo ela-
tuksen hankkimisessa on ratkai-
scvasti lividntynyt rtrinrisissa
olevien naisten palkkatyoliiisty-
misen seurauksena. taloudellista
tasa-arvoa sukupuolten viilillii ci
ole saavutettu. Taloudellisen ta-
sa-arvon esteinii ovat ennen
muuta naisten eriarvoinen asema
tyomarkkinoilla ja toisaalta ko
ti6itien sosiaalitunaan liittyvdt
ratkaisemattomat ongelmat. .,/o/-
Ia sukupuolten Iesu-aryoincn
asenru ja toimeemuloturyan terve
t'oitaisiin t'hteensovittaa leskcn-
eleikkeessri. tulisi leskenekikeoi-
keuden mririrtitt.t'tttisperu.tteet
hokea puolisoiden tulo:;uhteista
lesken sukupuolesta riippumat to-
,,,a-ra. Eloonjddnyt puoliso saisi
leskeneldkkeen, jos hdnen talou-
dellinen asemansa oli heikompi
mitattiinpa sird sitten ansiotuloil-
la, eliiketuloilla tai eldkkeen kart-
tumisella.

rl
Johtopaatoksl'a

Perhettd koskevien muutosten ja
naisen taloudellisen itsendistymi-
sen myofd ovat mycis sosiaalitur-
vaa koskevat kdsitykset muuttu-
neet. Sosiaaliturvan tasa-arvope
liittisissa tarkasteluissa on otettu
johdonmukaisesti kanraa so.sioa-
litun'an yk.sildllisrrinisctr. niin sa-
trotun disaggregoinnin puole.\to.
Sosiaaliturvaetuuksien tulisi olta
sukupuolesta ja perhesuhteista
riippumattomia ja kohdella mie-
hid ja naisia lastensa yhtiiliiisinii
hoitajina ja huoltajina. Sosiaali-
vakuutuksessa yksilcillisldmis-
suuntaus nIk1,y muun muassa
eldketurvaa koskevissa muutok-
sissa. Ansiosidonnaisen eldke-
turvan merkityksen kaslu on lie-
ventenyt sosiaalivakuutukseen
liittyviiii perhepalkka-ajartelua.
Kummankin puolison toimeerr-
tulotun'a perustuu pdddasiassa
omaan ansiotyossdoloon. Niin
i kddn kansaneldkejdrjestelmdssd
pitkiiiin vallinnut perhepalkka-
ajattelu on purettu vuoden 1984
eldkeuudistuksen yhteydessd.
Puolison tulot ei'"dt endd vaikuta
eldkkeen mldrddn. Kansaneldke
on ainoastaan tyoeldkevlhentei-
nen.

Nykyaikaisen sosiaalivakuutuk-
sen tavoitteena on siten tunata
riskin kohdatessa jokaisen henki-
lcin toimeentulo itsendisend yksi-
lond riippumatta hdnen henki16-
kohtaisista suhreistaan tai niiden
jatkumisesra tai katkeamisesta.
M 1'o s lesk enelci k keen k ehi t tci mis-
tci tulisi ohjata yksildlliscsti nrciri-
rci.t' t 1' r'ci tin suun t aan, jol I oi n t a voi t -
leena olisi samojen perusteiden
mukaan mritirciytl'vci tut'r,ct suku-
puolc.tta ja perhesuhtci.sta riippu-
m0tla.
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Tytiteneyslaitoksessa on
valmistunut laaja tutki-
mus kunnallisen sektorin
tytintekijiiin eldkeikien
perusteista. Tutkimuk-
sessa selvitettiin tervey-
den, tytikyvyn, toiminta-
kyvyn ja kuormittunei-
suuden muutoksia eri-
tyyppisissd ttiisse ikdvfl-
HH 51-55 vuotta. Tu-
loksia voidaan kiiyttee
ellkejdrjestelmien kehit-
tiimisessd mm. elfrkerat-
kaisuihin vaikuttavien
kriteereiden tzismentzi-
miseksi.

Tutkimus koostui kyse
lystii ja laboratoriomit-
taulsista, jotka suoritet-
tiin v. 1981 ja 1985. Ky-
sely osoitettiin suurim-
mille kunta-alan ammat-
tiryhmille (n: 40) 6257
henkiltille. Kysely sai hy-
vdn edustavuuden vas-
tausprosentin ollessa pe-
reti 90. Laboratoriossa
tehdyt tutkimuket (n. 3
tuntia,/hlti) toimintaky-
vysli onnistuivat mytis
hyvin ikddntymisen ai-
heuttamista rajoituksista
huolimatta.

Kysely
4O ammattiryhm?ille

Tulosten mukaan oli tyrikyvyt-
tcimyyseldkkeelle siirtyneitZi ja
kuolleita henkiloitii neljdssd
vuodessa eniten ruumiillista tyci-
td tekevien joukossa. Ndmd herr.
kilot olivat tyoskennelleet usein
tciissd, joissa esiintyi paljon lihas-
tydtii ja hankalia tyciasentoja se-
kii fysikaalis-kemiallisia tyoym-
pdriston haittoja. Tyoky\,)'tto-
myyttzi ennakoivat ruumiillisen
tyon liseksi mm. huonoksi koet-
tu terveys ja alentunut tyokyky
sekd psyykkiset ja foysiset kuor-
mittuneisuuden oireet.

Ammattiryhmien vdliset erot
tervevdentilassa ja tycikyvyss:i,
jotka havaittiin jo v. 1981, olivat
sdilyneet jokseenkin ennallaan
neljdn vuoden aikana. Huonoi-
ten tyossd selvivtyivdt apu-, ko
dinhoito. ja asennustydntekijiit.

Vaikka tyo oli neljlin ruoden ai-
kana yleensd muuttunut myon-
teiseen suuntaan, se koettiin ra-
sittavampana v. 1985 kuin v.
1981. SekA henkinen ettd fyysi-
nen rasittavuus oli kasvanut.
Tdmd ilmeisesti liitty-v sekd tyci-
mddrdn kasluun ettd ikddntymi-
seen. Tulos on eritrdin merkityk-
sellinen, silld se ilmaisee, etteivat
tyon myonteiset muutokset ole
voineet neljdssd luodessa aikaan-
saada parannusta tydntekijoiden
terveydessd tai tydky\yssa.
Ikddntymisen kuluttava vaikutus
ihmiseen on vield paljon suu-
rempi kuin tycieldmdn ehkdisevdt
tai parantavat toimenpiteet.
Vaikka yksilolliset tekijiit liitty-
vdtkin voimakkaasti tydkylyt-
tomyyteen, ei ammatin merkitys-

tii pidh aliarvioida. Ammatin
merkitystd kuvaavat mm. am-
mattiryhmien vdliset erot tyoky-
vryttdmyryseldkkeelle .joutuneiden
osuuksissa ikiv2ilillii 5l-55
vuotta ( kuvat I ja 2). Puistotycin-
tekijoistii n. 25Vo. rakennus- ja
lakaisutycintekijdistii n. 20 o/0, sii-
voojista n. l57o onjoutunut tyd-
kyv-vttrimyyselSkkeelle tai kuol-
lut ikiiviililti 5l-55 vuotta. Tdsld
huolimatta ndi116 naisten ruu-
miillisen tydn ammattiryhmillii
vanhuuseldkeika on perati 63 v.
(kuva l). Miesten tulokset ovat
vhta hetkahdyuiiviii: apu- ja se-
katycimiehet, puistotyrJntekijdt,
apumiehet ja maalarit karsiutu-
vat voimakkaasti, eivdtkd kone-

tai rakennus-ja
tkddn kovaa

karsiutumista voineet viilttiiii
(kuva 2). Myds n2iillii ryhmillii
vanhuuseldke on asetettu epd-
realistisen korkealle. Ndissii tu-
loksissa hdmmdstytti edelleen se,
ettli henkilciiden omat arviot tyci-
kyrystiiiin ja sen riitfdvyydestd v.
l98l menivdt varsin hyvin yksiin
sen kanssa mitii heille neljiissii
vuodessa tapahtui. Niiin henki-
lcin oma arvio ennusti varsin tar-
kasti tyokyvryttomdksi joutumis-
ta.

Toimintakyky

Toimintakylryn tietyt osa-alueet
muuttuivat huomattavasti ikivii-
lilh 5l-55 vuotta. Eniten heik-
keni tuki- ja liikunraelimisron
toimintakyky. Miehillii vartalon
lihasvoimat heikkenivdt tycistA
riippumatta yli20Vc vajaassa nel-
jiissd vuodessa. Naisilla sen sijaan
heikkeneminen oli kokonaisval-
taisempaa: kaikkiaan ll testin

]UHANI iLMARINEN
Dr der Sportissenschaft, dosentti

Apulaisomstonjohtaja
F),siologian osasto

7.1'dterveyslaitos

yhteistuloksista muodostettu tu-
ki- ja liikuntaelimiston vajavuus-
indeksi osoitti vajavuutta ka-
saantuneen yli 20Vc neljdssd
vuodessa ammatista riippumat-
ta. Tulokset ovat yli kaksinker-
taiset siihen verrattuna mita ai-
kaisempien tutkimusten perus-
teella oli odotettavissa.

Verenkiertoelimiston toimin-
takyky, joka mddritettiin maksi-
maalisen rasituskokeen perus-
teella polkupycirdergometrilla,
osoitti sen sijaan tasaista l-2
prosenttiyksikon heikkenemisri
vuosittain. Ilahduttavaa oli eri-
tyisesti havaita, etta huonokun-
toisille annetut kehotukset kun-
toilun aloittamisesta v. l98l oli-
vat miesten kohdalla tuottaneet
hyvdd tulosta. Noin 87c para-
neminen miehillii oli hyvd tulos
ottaen huomioon, ettd neljdssd
vuodessa oli muuten odotettavis-
sa ldhes 8 ? heikkeneminen sy-
ddmen ja verenkiertoelimistcin
toimi ntakyv_vsyd. Arvoitukseksi
sen sijaan jii5, miksi huonokun-
toiset naiset eivdt ottaneet v. I 98 I
annettua kehotusta tosissaan.

Verenkiertoelimistcin toiminta-
kyky on varsin keskeinen edelly-
tys ruumiilliselle tyolle. Tulokset
antavat myds vastauksen siihen,
riittaako tyontekijdn lyysinen
toimintakvky "nykyaikaiseen"
ruumiilliseen tyohon (taulukko
r).
Taulukko I osoittaa lisiiksi, ett?i
nykyisten suositusten mukaan
55-vuotiaista ruumiillista ty6td
tekevistd naisista yli 2/3 joutuu
tyoskentelemddn suositusten yld-
puolella. jonka seuraukseni he
ylikuormittuvat ja murentavat
tyokykyii;in. Miehistii runsas
kolmannes tyoskentelee suosi-
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tusten vastaisesti. Mikiili eltikeikii
ruumiillisissa tdissii pidetiiiin 63
Vuodessa. tyot eivdt kevene oi-
kealla taralla ja ikAdntyminen
heikentdd kuntoa todetulla
vauhdilla, johtaa se siihen, etfd
suurin osa ruumiillisen tyon teki-
joistii ei voi saavuttaa 63 vuoden
eliikeikiiii tycikykyisenii.
Psprkkinen toimintakyky ei
osoita kovin selvrid ja systemaat-
tista muutosta ikiiviilillii 51-55
vuotta. Psykomotoriikka vaikut-
ti pysyvdn ennallaan tai heikke-
nevdn lievdsti, monimutkainen
lyhytkestoinen muisti pysyi mycis
ennallaan tai heikkeni 5-7 c/c

miesten ja naisten tulosten ollessa
samankaltaisia. Sen sijaan nd-
kohavai nnon nopeudessa esii ntyi
huomattavia muutoksiat naisilla
tulokset informatorisissa toisyd
jopa paranivat.
Tulokset osoittivat, etld toimin-
takyky voi heikentyd ikiviilillii
5l-55 wotta varsin huomatta-
\asti. mutta siui voidaan mycis
omatoimisesti kehittiie. Tdrkedd
on kuitenkin oivaltaa, ettei pelk-
kii nykyaikainen tycinteko -fyy-sinenkddn - riitd toimintakyvyn
tai tyokyvyn tunaamiseksi.

Polar isoituminen kiihtyy
Vuoden l98l ja 1985 tutkimus-
ten tulokset osoittavat, etld eldk-
keelle siirtymisen perusteet lciy-
tyvat

- tyostd

- terveydesti

- tydkyvysui ja toimintakyvys-
td sekd

- kuormittumisesta.

Tycintekijiin oma arvio em. kri-
teereistd osuu varsin hyvin yh-
teen objektiivisempien tutkimus-
tulosten kanssa ainakin ryhmii-
tasolla.

Huolestrrttavaa on havaita tyci-
ikdisten voimistuva polarisoitu-
minen tyokyryltddn hyviin ja
huonoihin. Ikiiviilillh 5l ja 55
vuotta polarisaatio oli jo tuntu-
vasti lisdnnyt vdlimatkaa hyvin
piirjiiiivien ja huonosti pdrjddvien
viilillii. 55 vuoden idsvi tydssd
selviytyminen kunta-alalla oli
vaikeinta seuraa\ issa toisvd:

Naiset Miehet
Kodinhoitotyot Aputyol.
Aputydt Kuljetustyot
Keitticityonj ohto Asennustyot

MiCd pitiisi rehda?

Suomesta, kuten monista muis-
takin OECD-maista, puuttuu
kansallinen ohjelma ikidntyvdn
tyontekijiin tukemiseksi ty6s-
sddn. Tdllaisen ohjelman tekemi-
seen on nyt olemassa riittiivet
tiedolliset edellytykset ja ty<iikai-
sen vdeston ikddntymiskehitvs
erityisesti Suomen osalta tekee
tarpeesta varsin kiireellisen.
Suomi joutuu vuosisadan vaih-
teessa kansainvdliseen kilpailuun
vanhemmalla tyovoimalla kuin
mikddn muu OECD-maista.
Menestyminen edellytldd, etfd
ikddntyneen tyovoiman tyciky-
vysfJ on pidetty huolta. Tyciky-
r,ystd huolehtiminen on puoles-
taan paitsi yksilon my6s yhteis-
kunnan vastuulla.
Tutkimustulosten perusteella on
piiiidytty suosituksiin, joiden
avulla tavoitellaan sellaista jdrjes-
telmdd, jossa tydkykyyn vaikur-
tavia tekijoit?i systemaattisesti
seurattaisiin ja ennenaikaista tyci-
kyryn rapistumista pyritfdisiin
ndin ehkdisemddn. Suositukset
korostavat I ) tyrin systemaartista
analysointia viihintiiiin viiden
vuoden viilein, 2) miiiirdaikaisten

ten'eystarkastusten tehostamista
alkaen 45 vuoden iiissii ja viiden
vuoden rdlein sekd 3) kuormit-
tuneisuuden seuraamista oireky-
selyin terveystarkastusten yhtey-
desvi.

Tehty tutkimus ei laajuudestaan
huolimatta ole antanut vastausta
kuin osaan eliikeikii- ja tycikyky-
ongelmista. Tutkimustyotd jat-
ketaan edelleen tyokyrryttcimyry-
teen johtavien tekijoiden syy-seu-
raus -ketjun tunnistamiseksi yksi-
16- ja ammattiryhmdtasolla.
Tutkimusta tukevat Eldketurva-
keskus, Kunnallinen eldkelaitos
ja Tyoterveyslaitos.

Taulukko 1. Riittd(ikd verenkier-
t oe I i mi s t ti n t o imint aky k y ruumiil-
li sen t yt)n vaat imuk siin t)?

55-r,uotiaat Naiset Miehet
Riiftaa 29% 62VoEiriirii llvo 38va

t) Loskettu kv-suosituksen perus-
teella, jonka mukaan 8 runnin tyd-
vuoro ei soo vaatia yli 33 Vo tyon-
tekijtin roimintakyvl'stti ja ryr)n
hapenkulutus on 0,7 litraa./min
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TaEkn
tarkastustoiminta
Elii ketu rva kes ltu ksessa

Eliiketurvakeskus (ETK)
ja LEL Tytielzikekassa
(TEK) hoitavat erdiden
tytisuhteessa olevien tai-
teilijoiden ja toimittajien
eldkelain (TaEL) mu-
kaista valvontaa yhteis-
tydssn. Esiintlvien taitei-
lijoiden elilkekassan
(ETEK) ja TEK:n viilillei
on solmittu hoitmopi-
mus, jonka mukaanTEK
hoitaa TaEL:n toimeen-
panotehtiiviii. Sovitun
tytinjaon mukaan TEK
hoitaa toimistossa ta'
pahtuvat TaEL:n toi-
meenpanosta aiheutuvat
tytit eli ns. toimistoval-
vonnan. ETK puolestaan
hoitaa ns. kenttivalvon-
nan eli suorittaa tarkas-
tukset tytinantajien luo-
na. Valvonnan tavoittee-
na on varmistaa, etti
tytintekijtiiden efdketur-
va voidaan hoitaa kuten
laissa on sdildetty ja ettii
tytinantajat suorittavat
TaEL:n mukaiset tilityk-
set lain edellyttiimiillii
tavalla.
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Valvonnan
vireilletulotapoja

TaEL-valvonnassa kdytetddn
yhtend perusvalvontakeinona
rekisteriotteiden ldhettdmistd
TaEL:n piiriin kuuluville tyonte-
kijciille. Ty6ntekijiit ilmoittavat
otteessa havaituista puutteista ja
laiminlydntejd saadaan talla ta-
voin korjatuksi.
Samoin huomattava mddrd val-
vottavia tapauksia saadaan esille
ETEK:n maksurekisterissd ha-
vaittujen laiminlycintien kautta.
Jos tycinantajalla on hairioita dli-
tyksissd, joutuu tapaus valvon-
taan.

Myos ETK:ssa TaEl-tapauksia
tulee vireille useassa eri tyciyksi-
kcissd kuten esimerkiksi ETK:n
TEL- ja YEl-valvonnan yhtey-
desvd, eldkehakemusten kdsitte-
lyn ja asiakaskirjeenvaihdon yh-
teydessd jne.

I ormstovalvonta

Rekisteriotepalvelun, maksure-
kisteriseurannan.ja muiden vireil-
letulotapojen perusteella tullei-
den tapausten valvonta suorite-
taan pddasiassa toimistovalvon-
tana eli puhelimitse ja kirjeitse.
ETEK hankkii tarvittavaa lisd-
tietoa, perii vakuutusmaksut ja
rekistercii tydsuhteet.

Tarkastus

Jos toimistovalvonta ei tuota tu-
losta, ETEK:ssa harkitaan, onko
syytd suorittaa tarkastus tyonan-
tajan luona. ETEK hhettaa
ETK:n tydnantajavalvontaan
tarkastuspyynnon, jonka liit-
teeksi ETEK antaa kaikki tYon-
anta jasta ja tycintekrjoistii kdytet-

tdvissd olevat tiedot, joihin liite-
tdbn myos TEK:ssa olevat tiedot.
Tarkastuspyrynncisti tehd'ddn
merkintd ETEK:n tyonantajare-
kisteriin. ETK:ssa tyonantaja-
valvonnan selvittely-yksikkci vie
tapauksen vireille, hankkii TEL-
eliikejiirjestelytiedot sekd luette-
lon vakuutukseen sisdltlvistd
tyontekrjciistii henkil<j-, tyosuh-
de- ja palkkatietoineen TEL-elii-
kelaitoksesta. Tdmdn jdlkeen ta-
paus siirretddn tarkastukseen.
l'arkastus selvittdd tvonantajan
kirjanpidosta tydntekijli- ja tvo-
suhdetiedot, jotka kootaan tar-
kastuksessa kiiytossii oleville
palkkakorteille. Tycinimikkeen
mddrittelemista varten korteille
merkitddn, mitd tyota kukin
tyontekijii on tehnyt. Jos tarkas-
tuksen yhteydessd havaitaan vir-
heellisyryksiii TEL-, LEL-, YEL-
tai MYEL-vakuutuksissa. ilmoi-
tetaan neiste myds asianomaisille
eliikelaitoksille. Tarkastuskerto-
mukseen tarkastaja merkitsee
myos tyonantajan toivomukset
maksujen suoritusajoista. Niiistii
ETEK aikanaan sopii tarkem-
min tyonantajan kanssa. Tarkas-
tuksen jdlkeen tapaus siirtyy sel-
vittely-yksikkocin, jossa hanki-
taan puuttuvat henkilotunnukset
ja muuta tarvittavaa lisdtietoa.
Tdmdn jiilkeen tapaus toimite-
taan ETEK:aan.

ETEK vie tarkastustiedot rekis-
teriin, kirjoittaa tarkastuskerto-
muksen puhtaaksi, tekee tyonte-
kijdluettelon ja liihettiiii tarkas-
tustiedot tyonantajalle. suorittaa
maksuunpanon ja perinndn.

Kokemuksia
tarkastustoiminnasta

Koska TaEL tuli voimaan 1.1.
1986, ei TaEL-tarkastustoimin-

nasta ole vielii pitkiiaikaista ko-
kemusta ETK:ssa. Laki koskee
erikseen miiiiriteltyjii freelance-
tyontekij6itii, j oiden tyosuhde on
tarkoitettu jatkumaan vuotta ly-
hyemmdn ajan ja joiden tyossd
luovan taiteellisen tai esitykselli-
sen tyon osuus on ratkaiseva.
Ndin ollen tarkastajan on tyon-
antajan luona aluksi aina tutkit-
tava onko kysymyksessd tyci-
suhde vai ynttiijiitoiminta. Li-
sdksi on tarkistettava, ettd kysy-
myksessd on laissa mddritelty
ammattiryhmii ja ettli tycisuhde
on tarkoitettu jatkumaan luotta
lyhyemmdn ajan. Tyosuhteen
keston toteaminen edellyttdd
useinkin tyonantajan ja tycinteki-
jdn vdlisen tyosopimuksen tut-
kimista. Samoin on varmistetta-
va. ettd palkkakortin ammatti-
nimike vastaa tehtyd tycitd.

TaEL-tarkastustoiminta muo-
dostaa vain osan ETK:n valvon-
tatoimiston tyonantajatarkastus-
yksikon tciistd. TaEL:n ohella
tarkastajat suorittavat tyonanta-
jan luona myos TEL- ja YEL-
tarkastuksia. Ndin ollen yhden
tyonantajatarkastuksen yhtey-
dessd on mahdollista hoitaa kun-
toon TEL-, YEL- ja TaEL-lai-
minlydntejd. Tdllainen tarkastus-
toiminta on luonnollisesti teho-
kasta ja merkitsee valvontakus-
tannusten sddstod.

MARKKU SIRVIO, zr
Elciketurvakeskuksen

valvontaloimiston
ptirillikkt)
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TaEL:n rekisteriotteen
iakelun iekihoito
teettiie tyilei

Huhti-toukokuun vaih-
teessa liihettivzit Esiinty-
vien taiteilijoiden eliike
kassa ja Eliiketurvakes-
kus yhdessii 25 000:lle
TaEL+Eikelain piiriin
kuuluvalle esiintyvllle
taiteilijalle ja toimittajal-
le rekisteriotteen heidiin
siihen asti kertyneistii
eldkekertymistiiiin ja
-ansioistaan.

Tietoon on LEL Tyti-
eldkekassaan tullut hei-
nilkuun puoleen vdliin
mennessd rekisteritietoi-
hin tulevia huomautuksia
ja korjauksia jo noin nel-
jiil&isadalta TaEl--tytin-
tekijiiltii. LEL Tytielii-
kekassa hoitaa Esiinty-
vien taiteilijoiden elfrke
kassan eli ETEK:n toi-
meenpanoon liittyviit
asiat tehdyn hoitosopi-
muksen perusteella.

Apulaisosastopziiillik-
ktt Pertti Flink LEL
Tytieliikekassasta uskoo
saapuvien valitusten ja
kodausten miifudn vielfr
kasvavan, kunhan kesd-
lomakausi hiljenee.
Pertti Flink kuvailee esimerkkimi
kentdn laa.juudcsta ja kiisitcltii-
r iksi tuler lrrt ntatcriaulin rurr-
saudesta paljon lieelance -tlotii
tekevdn taitcilijan tydsuhderekis-
tc-rin. Vuoden 1986 aikana oli ko.

artistin rekisterissd 36 freelance
+ilitystii yhteensd 28:lta eri tycin-
antajalta. Joten, jos tapahtumia

keuksistaan ja eldke-etuuksis-
taan.
"Meiltii vaaditaan nopeaa, vdli-
tontd toimintaa. Toisaalta emme
voi olla tietoisia kaikista pikku-
tapahtumista, joita Suomen
maassa runsaiten juuri esimer-
kiksi niiin kesiillii jirjestetAdn.
Esiintyjiit eivdt ehkd itsekiiiin pi-
dd mielessd ja ylhiiiilki kirjanpi-
dossaan kaikkia tapahtumia,
joihin he osallistuvat. Tycinanta-
jien jliljit*iminen voi olla joissa-
kin tapauksissa hyvinkin hanka-
laa jiilkeenpziin. Usein myos var-
sinaisen palkanmaksajan selville
saaminen saattaa olla tyoliist2i ja
vaatii uskomattoman paljon ai-
kaa ja monia puhelinsoittoja."
Pertti Flinkilld on mielessd joku-
nen monimutkainen tapaus, jol-
loin palloa on heitetty jiirjestelyi-
hin osallistuneelta toiselle ja vasta
kolmas tai neljds osapuoli on
toiminut lieelance-tyontekrjiin
varsinaisena palkan maksajana.
Ndin on mm. joidenkin kesdta-
pahtumien juontajien ja esiinty-
jien maksumiesld haettu urheilu-
seurojen. kunnan edustajien.
kannatusyhdistysren yms. jou-
kosta. Esimerkkejd on tiedossa
lukemattomia.

Liikkeelle
vain varmoin tiedoin
Ty6ssii tiytyy olla kdytettdvisvi
luotettavat ja varmat tiedot. Ne
hankitaan verottajalta, joka on
ne mycis velvollinen antamaan.
"Tietyiss,ii ruuhkakunnissa tie-
don nopea saanti saattaa kanger-
rella ja aiheuttaa aikaviiveitd,
mutta kylld kaikki tarvittava tie-
to aina lopulta meille kdyttcicin
tulee", Pertti Flink murehtii hv-
myssiisuin.

Hankaluuksia on kdyldnnon
tydssa palkkioiden tarkastustie-
tojen hankkimisessa aiheuttanut

muun muassa taiteilijoiden tai
toimittajien verotuskuntien mdd-
ritteleminen ja mycis taiteilijani-
mien kdyttci on ollut syrynd vii-
vdstyksiin. Sosiaaliturvatunnuk-
sien alr:llahan maksut tietenkin
lopulta ohjautuvat oikeiden hen-
kil<jiden tietojen yhteyteen. Myos
ulkomaalaisten sosiaaliturvatun-
nusten selville saamiseksi on
LEL Tyoeliikekassassa jouduttu
tekemddn paljon ylimiiiiriiistii
tydtii.
"Niin kutsutuista pimeistd palk-
kioista me emme kanna ylimiiii-
rdistd huolta. Niiden selville
saaminen on yhtd paljon verotta-
jan murhe kuin meid6n. Tycin-
antajia ei ETEK:n toimesta ldh-
detd patistelemaan ellei meillS ole
kdytetldvissd varmaa tietoa ta-
pahtuneesta palkanmaksusta.
Kuutamokeikkailijat tekevdt so-
pimuksensa omalla vastuullaan.
MeillS on tiillii hetkellii muutakin
tekemista kuin heiddn etsimisen-
sd. Me puutumme asioihin vain
silloin. kun maksut on maksettu
vddrin perustein tai virheellises-
ti. "
Pimeisiin sopimuksiin on Pertti
Flinkin uskon mukaan tulossa
valoa ty6ntekij<iiden omasta ha-
lusta ja aloitteesta, kun TaEL-
maksujen merkitys tyontekijoi-
den mvcihempddn tulevaisuuteen
ja eliikkeisiin alkaa valjeta esiin-
tyjille.

r.ysyJE ruttaa

Puhelimet ovat soineet ahkerasti
TaEL -asioissa LEL Tyoeliike-
kassassa.

"TaEl-tyontekijdt ovat olleet yl-
htuven rietemartdmia hin sisiil-
lcisld. Jos heita vertaa esimerkiksi
rakennustycintekijoihin, on ero
melkoinen. Rakennuksilla tycis-
kentelevdt LEL+ydntekijat ovat
etuuksistaan erittiiin hyvin perillii
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voi olla
puutteita

paljon
kin.

voi paljon olla

"TaEL:ssa tyonantajana voi olla
kuka tai mikd tahansa. Reper-
tuaari on todella laaja ja leved.
Tyonantaja roi pulpahtaa esiin
misld vain. Siksi kaikki mahdol-
liset tapaukset eivdt voi olla tie-
dossamme. Jos huomautuksia
on tullut jo nyt vajaat neljdsataa,
tietdd se tarkistusvaiheessa kvm-
menkertaista yhteydenoitoa
tyonantajien suuntaan tietojen
selvittdmiseksi. Yleersiikin
TaEL-tyoskentely on hyvin non-
stopmaista. Piirroksena aniksen
kukka kuvaisi ehkii parhaiten
tyoskentelya toimistossamme
senjdlkeen kun valitus on saapu-
nut perille."

Kaikki tyonantajat
eivlt tunne lakia

TaEL: n mukaista vakuutusmak-
sua maksoi vuonna 1986 noin
2600 tycinantajaa yhteensi 22,7
miljoonaa markkaa. Suurimmat
tilitykset tekivat ensimmdisend
toimintavuotena radio ja tv
27 7c'.n osuudellaan. Ensimmdi-
send luonna ETEK ei myontii-
nyt vield yhtiilin ellkettd, mutta
muut eldkelaitokset pyysivdt lau-
suntoja ll kertaa TaEl-osuu-
desta kdsittelyssd olleita eldke-
asioita varten. Vastuunjakokor-
vauksia ETEK:lle kertyi v. 1986
l0 miljoonaa markkaa.

Kiiytiinnossii on kdynyt ilmi, ett?i
tyonantajapuoli ei sittenkddn
tunne TaEL:a niin hyvin kuin
sen pitdisi - ja nimenomaan sa-
tunnaiset tycinantajat ovat vailla
kdyfdnnon tietoa TaEl-eldke-
laista. Maksut voivat silloin jiiii-
dd hoitamaua, jolleivlit taiteilijar
itse aina huomaa muistuttaa oi-



TaEL:n
rekisteriotteen

ja meiltli he oikeastaan saavat
usein vain viimeistelevdn tiedon.
Eliikkeiden melko lopullisistakin
laskelmista he ovat yleensd ilah-
duttavan hyvin perillii." Pertti
Flinkin ndkemyksen mukaan
TaEL-tycintekrjoiden huoletto-
muuteen tulev'asta eldkkeestd
vaikuttaa monilla nk. taiteilija-
luonne.

Yleisimmdt tyontekr.yciiden te-
kemdt kysyml'kset ovat koske-
neet jotain tiettyjri tapahtumia ja
TaEL:n yhteytd niihin. TaEL-
prosentteja. yleenvi soveltamista
ja usein mycis sitd, kuuluuko ky-
syjdstd maksaa TaEL r ai ei.
Eliikkeet eivdt niinkddn ole vield
kiinnostaneet kvs11iii. Toinen
pys.v"l'dsti esilld oleva asia on ollut
rajankdynti tl,onteki j6-yrittiijii
-linjanvedosta.

Tietoja ja neuvoja on tiuhaan
tiukattu muillekin laitoksille ku u-
luvista asioista. Kaikkia on 1ri-
tettv auttaa ke),tetta\ isvJ olevan
ajan puitteissa ja ainakin ohjata
eteenpdin oikeaan osoitteeseen.

Lise ty6td Eldketun'akeskukselle
on kantautuneiden tietojen mu-
kaan aiheutunut rekisteriotetie-
dustelun yhteydessd esiin tullei-
den vanhojenkin tyosuhteiden
tutkiminen. Ennen TaEL:in
voimaan tuloa kertyneita TEL-
ansioita samoin kuin l'altion.
kuntasektorin tai seurakunnan
palveluksessa hankittuja ansioita
on mycis haluttu nyt tarkistaa ja
selvitrdd, eli tyosuhderekisteri
tahdotaan laittaa kokonaisuu-
dessaan kuntoon.

Tasapuolisuus ja
yhteisvastuu

Tycinantajien kohtelussa Pertti
Flink korostaa tavoitetta ta-
sapuoliseen kohteluun. Suhtau-
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tuminen on oltava sama kaikkia
kohtaan.

Ilahduttavana on ETEK:n asioi-
ta hoitavassa LEL Tyoeliikekas-
sassa huomattu kenrdlle levinnyt
vhteisvastuun henki. Tydnanta-
jat kokevat vastuuta toisistaanja
yhd paremmin aletaan ymmdr-
tdd velvollisuuksicn hoitamisen
tarkeys. Minkd itse jiitiit hoita-
matta. sen toinen joutuu paikka-
arnaan ja pdinvastoin. Tydnanta-
jat ovat alkaneet aivan ddneenkin
patistella toisiaan hoitamaan
mahdolliset rdstimaksut.

TaEL-alueella maksujen laimin-
lvonriselldhdn muutetaan jopa
asetelmia kilpailutilanteessa. -Toisaalta pimedtd rahaa tiede-
tddn vield liikkuvan takahuo
neessa.

Tekniikka on
ollut onnistunut

Kd-v"uinnon tycisvi on ilmennyt
kayttoon otetun rekisterimuo-
don ja -mallin helppokiiyttoisyys
ja -ymmdrretrdvyys. TaEL-rekis-
teritiedostoa luotaessa on kdytet-
ty hyviiksi kokemusta toimivaksi
koetusta LEL-rekisterisrd. Esi-
merkiksi TEL -rekisteriote ei ole
yhtd i'nformoiva, mutta paran-
nustahan siihenkin saatujen tie-
tojen mukaan on tulossa.

"Kehuja on jo tullut", Pertti
Flink paljastaa. mutta muistut-
taa myos kielteistd palautetta
saapuneen ylldttdvdn paljon.
Tycinantajat ovat kovistelleet
TaEL:sta ja syytdneet kassaa jo-
pa kulttuurin vastustajaksi. "Mil-
lddn ei tunnuta ymmdrtdvdn, etEi
laki on laki ja me vain nouda-
tamme siui."

Kassan uskotaan ja luullaan ole-
van valtionlaitos ja ndin silld ole-

tetaan olevan mahdollisuus olla
jotenkin joustavampi ja pitkii-
mielisempi. Reagoimisessa on ol-
lut samoja piirteitii kuin on il-
merlnyt asenteissa KELAa ja
verottajaa kohtaan.
"Suhtautuminen on joiltain osin
todella ollut hieman nuil'a".
Pertti Flink hymiihtiiii. Hdnen
mielesfddn asenteiden muok kaus
enemmdn plusmerkkiseksi olisi
pitiinyt aloittaa jo ennen lain
voimaan tuloa. Nythdn esimer-
kiksi kielteisri huomiota osak-
seen saanut ldhdeverolain sovel-
taminen jaTaEL:n voimaan tulo
osuivat tapahtumaan yhtA aikaa
ja asiat samaistcttiin toisiinsa.
Myonteisy.vteen pyrkiviillii ja
tarpeeksi varhain jakoon pannul-
la inlormaatiolla olisi suhtautu-
minen saatu jo alunpsrin asialli-
seksi ja hyodyt ja myonteiset
puolct olisi ymmarrctty oitis.
"Kenttd olisi pitlinyt saada y'm-
nriiruimddn. ettii se on TaEL:sta
saanut uuden tuen itselleen ja lain
mydtd on poistunut yksi merkit-
tiivd vdliinputoajien ryhmd."

Arvioita oli
tarkistettava

"Arviot tuloutuksesta osuivat
kohdalleen - tai ylittyiviitkin."
Apulaisosastopaellikko Flink
kertoo seki TaEL-tydntekijoi-
den mddrdn ettA kertyneen tulou-
tuksen ylittdneen alkuperdisar-
vioinnit. Alkuaikoina puhuttiin
10000:sta TaEL:n piiriin kuulu-
vasta tyontekijasui. Lukuun oli
silloin laskettu mukaan vain sel-
laiset henkilot. joiden katsottiin
hankkivan pdhasiallisen tulonsa
TaEl-ansioilla. M:idrdn kasva-
misen 25000:ksi ovat kasvatta-
neet mukaan tullect kaikenlaiset,
jopa vain yhden illan keikkatcjitli

silloin tiilloin tekevdt taiteilijat."
Tarkasteltavana ovat tiihiin
nrennessd siis olleet tyonantajat,
jotka on kursorisesti kiiyty liipi.
Sddnnollisesti TaELtilityksiii
suorittavista on tdssd yhteydessd
tehty oma rekisterinsd. Maksu-
rekisterin tapahtumia seurataan
jatkuvasti ja jos puutteita tai kes-
keytyksiii alkaa ilmetd, aiheuttaa
se kysely- ja perint5toimenpiteitd
kassan taholta.
"Toimintamme peruste on. ettzi
tiedot pidetddn qahdollisimman
ajan tasalla. Tyditekijiit eiviit
ehkii ole tottuneet tekemddn
sridnnollisid muistiinpanoja tydn-
antajistaan 1a ansioistaan ja toi-
saalta tvcinantajia on joskus vai-
kca nryohemmin endd tavoittaa.
Yritykset voivat kadota vain het-
ken toimittuaan ja silloin ei mak-
sa.iaa todellakaan tavoiteta mis-
trien."
Pcrtti Flink kertoo oppineensa
olemaan varuillaan ja valppaana
kaiken suhteen ja kaiken aikaa.
TaEL-tl,onantaja on hdnelld ny-
kyiiiin kaikkialla ndkopiirissii:
aamulla kun lehden avaat. alkaa
TaEL-asiaa tulvia silmiin ja mi-
hin tahansa menet, on viihdyttii-
jdd ja muuta esiintyjiiii joka pai-
kassa-

SIRKKA-LIISA
POUTANEN

LEL Tvialtikckassan
tiedotussihteeri



MELA kampanjoi
PELTOA POIS TUOTANNOSTA

Maatalousyrittdjien eliikelaitoksesta (MELA) liihti
viime lokakuussa lilhes 100 000 viljelijiille kide, joka
jakoi tietoa luopumiseliikkeestii.

Tzimdn yuoden vappuun mennessfl oli tullut eliike-
hakemus noin 6500 tilalta. Peltoa oli poistumassa
tuotannosta vajaa viisikymmenfituhatta hehtaaria.

Luopujista noin joka toinen on yli 65-vuotias.

Viime luonna elokuun alussa tu-li luopumiseldkelakiin (LUEL)
muutos,.jonka mukaan el6kkeen
saa silldkin perusteella, ettd.jdttdd
pellot viljelemdttd. Ennenhdn oli
vaadittu peltojen myyntizi tai ai-
nakin metsitysui.

Lainmuutoksesta oli sovittu
maatalousneuVottel uissa.

- Tarkoitus oli tiilliikin tavalla
puuttua ylituotantoon. Ajatus oli
saada erityisesti jo eldkkeelld ole-
vat. vanhukset ja tydkyryttcimdt.
luopumaan tuotannostaan.
Luopumiseldk keenhdn voi saada
muiden eldkkeiden p,iiiillekin.
kertoo MELA:n tiedotuspddl-
likkd Kimmo Eskola.
Samassa vhteydessd oli sovirtu
myos 65 vuotta tayttiineiden vil-
jehjoiden pinta-alalisdoikeuden
asteittaisesta poistamisesta.

LUEL-tietoa
100000 viljelijiille

MELA ja maatilahallitus pyrki-
vdt tehostamaan luopumiselSke-
lain muutoksen vaikutusta yh-
teiselld tiedotuskampanjalla.

- Yhteisesta luopumistiedotus-
kampanjasta meillii oli kokemus-
ta l9TGluvun puoliviilistii ja lop
pupuolelta. jolloi n kampanjoitiin
luopumismetsitystd. Kampanjat
nostivat sclvdsti metsitysluopu-
misten mdbrdd. sanoo Kimmo
Eskola.

Viimesyksyisen kampanjan koh-
dejoukkona oli koko se maata-
lousvdki, joka ikiinsA ja tilansa
puolesta saattaisi olla oikeutettu
luopumiseldkkeeseen. Niiitii kiy-
tyi kaikkiaan l5hes 100 000. Heis-
ta 33 000 oli vanhuuseliikeliiisiii.

- Joukossa ovat 55 tuotta tavt-
tdneet aktiiviviljeh.yiit seka tvo-
kvvyttcimvyseldkeldiset, tyotto-
myyseldkeldiset, perhe-eldk keen-
saajat ja vanhuuseldkeliiiset. joil-
la oli vield vdhintddn kaksi heh-
taaria peltoa hallussaan.

- MELA ei seuraa tilan hallin-
taa endd viljelijiin jiiiityii eliikkeel-
le. joten kohdejoukko piti hakea
ajamalla ristiin MELA:n eldke-
ldisrekisteri maatilahallituksen
maatilarekisterin kanssa.

Tietopakettiin kuului erilainen
kirje kullekin em. rvhmistA sekd
tiivis esite, jossa selvitettiin vilje-
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lemdttomyysluopumista ja luo-
pumiseldkkeen ehtoja.

- Henki oli, ettA annamme tie-
don ja kukin voi itse ratkaista
mikii olisi hdnen kannaltaan
edullista: jatkaa viljelyii vai jiiiidii
luopumiseldkkeelle, sanoo Esko
la.

Suoran tiedotuskampanjan tuek-
si jdrjestettiin yhdessd Maata-
lousalan tiedotuskeskuksen
kanssa tiedotustilaisuus. toimi-
tettiin materiaalia lehdistolle sekd
ilmoiteltii n paikallislehdistossd.

- Ajankohdaksi valittiin syksy,
lokakuu. Viljehjoilla olisi syksy
aikaa miettid, mitd he tekisivdt ti-
lalleen - ja piiiityii ratkaisuun
ennen satokauden alkua.

Hakemukset jouluksi -.... ..1 I .paatokset vapuKsl

Kampanjansa tiimoilla MELA
lupaili puolivirallisesti, etfd'los
panet hakemukset jouluksi, saat
pddtoksen vapuksi".

- Kun tuli luvatttn, pitihiin tii-
hiin pystyii, sanoo Eskola.

Mutta helppoa tuon lupauksen
taytteminen ei ollut. Budjetteja
tehtdessd matemaatikot laskivat.
ettd kampanja saattaisi nostaa
luopumiseldkehakemusten mea-
rdn entisestd noin 400:sta kenties
1500:een vuodessa.

- Kampanja on tuonut vap-
puun mennessd noin 6500 tilan
eldkehakemukset. Tlimii pani
byrokratian lujille.
Piititoksiii on kuitenkin annettu
kuluvan r,,uoden aikana 3600 ti-
lalle, ja kaikki MELA:ssa vlro-
denvaihteessa olleet hakemukset

Luopumiseldkkeen ratkaisemi-
nen on sllna maann aslantunte-
musta vaativa tyo. etta ruuhka-
apua ei voitu palkata ulkopuolel-
ta.

- Homma oli hoidettava tal-
kootyond. LUEL-asioihin eri-
tyiskoulutettiir.t tusinan verran
vanhoja eldkeklsittelyn jo ylei-
sesti tuntevia melalaisia. Tycitd
ovat saaneet tehdii myos johtajat,
juristit ja osastophdllikot oman
toimensa ohella.

- Vzihiin tdllaista ranhan ajan
talkoomeininkid on ollut koko
talven. Ylityotd on tehty illat,
lauantait ja sunnuntait.

Hassakkaa kentiilla -ja kipakkaa palautetta

Tiedotuskampanjassa menee ai-
na jotain pieleen.

- Meillii kdvi niin. etld Pasilan
postituskeskuksessa menivdt
ruotsin- ja suomenkieliset kirjeet

laista sai ruotsinkielisen viestin.
Tdstd seurasi, ettd meite l6hestyt-
tiin oikeutetusti vihaisin puhelin-
soitoin.

Asia kaspalvehloiden ja asiamies-
ten alulla haarukoitiin vddrdkie-
listen kirjeiden alue mahdolli-
suuksien mukaan ja posti liihet-
tikin kustannuksellaan noin
20 000 korjauskirjettii.

- Kyselyjii tuli monin verroin
enemmdn kuin hakemuksia.
Tdmd olisi vaatinut, ettd asia-
miesvastaanottoja olisi pitiinyt li-
sdtd kampanjan jdlkeen joksikin
aikaa.

- Ongelma oli myos se, etta
luopumisasioissa toimitaan kah-
dessa organisaatiossa. Hake-
muksia vastaanottavat ja eliike-
asiaa kdsittelevdt eri vaiheissaan
sekd MELA:n ettd maatilahalli-
tuksen organisaatiot eri paikalli-
sissa ja alueportaissa. Kaikkien
organisaation osien pitdisi olla
samalla valmiustasolla .jo silloin,
kun kampanja kdynnistyry.

harkittaessa on punnittava erilai-
set vaihtoehdot. esimerkiksi oli-
siko tuotannonmuutostie pa-
rempi, mitd muita eldkkeitd voisi
saada rinnalle jne.

Peltoa on poistunut
vajaa 50 000 hehtaaria

Vappua edeltdneet luopumiset
ndyttdisivdt poistavan peltoa
tuotannosta vajaa 50 000 hehtaa-

- Tuo on aika paljon. Onhan
vuosittainen peltoalapoistuma
ollut viime aikoina noin 20000
hehtaaria.

- Tata vauhtia ei luopumiseldke
tietysti vaikuta jatkuvasti. mutta
tuntuva merkitys sille nayttaA
olevan, an elee tiedotuspiiiillikkci
Kimmo Eskola.

Vield toukokuussa MELA:ssa
clettiin kampanjan paineissa:
eldkehakemuksia tuli kevddn
loppuun asti 400--500 kappa-
leen kuukausivauhdilla.

MELA ei ole ehtinyt selvittee
kampanjan vaikutuksia tar-
kemmin, koska kaikkr r oimava-
rat on sidottu elSkepddtosten
tuottamiseen. Vaikutuksista voi-
daan toivottavasti kertoa syk-
symmiillii lisiiii.

AULI SULIN, v,tz
Maaralousyritcijien

eltikelaitoksen
tiedottaja

Kun elrikehakemusten mririrri muuttuu rikkiri olle 4)1:sta/vuosi yli
4000:ksi/puoli vuotte, on ruuhkaa niin pr)y'dcin prieillci kuin allakin.
Ruuhkan purkavaa talkoorl'hmriri veti lrma Aromaa.

oli ratkaistu lupausten mukaises- ja osoitteet sekaisin. Noin 6000 - Asian tekee mutkikkaam-
ti ennen vappua. satakuntalaista ummikkosuoma- maksi se, ettd luopumispaatosta
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NIMITYKSIA
Ualtiokonttorille
ylijohtaja
Tasarallan presidentti on nimit-
tanyt valtiokonttoriin ylijohta-
jaksi 1.6.1987 alkaen oik.kand.
.lukka Wuolijoen. Hdn on svn-
tynyt vuonna 1944.

Ylijohtaja Wuolijoen vastuu-
alueeseen kuuluvat valtiokontto-
rirr organisaat iossa eldkeosasto ja
henk ilost6hallinto-osasto.

Valtiokonttorin palvelukseen
vlilohtaja Wuohloki on tullut
vuonna 1978 henkilostcihallintt>
osaston piiiillikoksi.

l{imityksiti
llmarisessa
Eldkeva kuutusosakeyhtici Ilma-
risen lrallitus on nimittdnvt apu-
lais-lohtajaksi eldkeosaston pddl-
likko. ckononri Aira Bristowin
1.1 .1987 alkaen. Hdnen vastuu-
alueensa kdsittAA el5ke- .ia va-
kuutusosaston.

Apulaisjohtajaksi on nimitettv
pddmatemaatikko, fil.maist.
SHV Sakari Kuikka 1.1 .1981 al-
kaen vastuualueenaan mate-
maattinen ja'"'akuutustekninen
osasto.

Pidmatemaatikoksi on nimi-
tetty fil.maist. SHV Jaakko
Tuomikoski.

Varatuomari Olli Lappalainen
on nimitetty Ehketurvakeskuk-
sen eldkelaitosyksikon ylitarkas-
tataksi 1.6.1987 lukien.

Aikaisemmin hdn on toiminut
Eldketurvakeskuksessa lakimie-
hend ja el5kelaitostarkastajana.
Ennen Eliketurvakeskuksen
palvelukseen siirtymistddn hdn
toimi Eldkelautakunnan esitteli-
jiinii.

Eldketurvakeskukseen perus
tetun tietoteknisen yksikcin pddl-
likoksi on 10.6.1987 lukien nimi-
rerry fil.tri Riitta Lindstrtim. Hdn
on aiemmin toiminut ETK:n
tutkimusosastolla ATK+utkrja-
na. Ennen Eldketurvakeskuk-
seen siirtymist?iiin Riitta Lind-
strcim oli Joensuun yliopiston
laskenta kesk ukse n johtaja.

ETK:n suunnitteluosastolle
on 1.8.1987 lukien nimiteuv

Aira Bristov

tiedottaja+utkijaksi valt.kand.
Kimmo Norrm6n. Hdn on aikai-
semmin toiminut Kuntoutusydd-
tion apulaistutkijana.

Saarenheimo ja Wallin
ElAketurvakeskuksen
hallituhseen
Eldketurva kesk uksen edusur.;isto
valitsi kokouksessaan 14.5. halli-
tuksen yritrJjAjiiseneksi Viihit-
tdiskaupan Keskusliiton uuden
toimitusjohtajan Veli Saarerr
heimon. Hinet valittiin eroa pyy-
tineen johtaja Ukko Laurilan ti
lalle.

Tvontekrjiijiirjestoiii edusta-van SAK:n sosiaalisihteeri
Markku Hvvdrisen uudeksi va-
ramieheksi edustajisto valitsi
ympdristcisihteeri Mark ku Wal-
linin SAK:sta.

Sokuri Kuikku

Veli Saarenheimo

.laakko Tuomikoski

Jukka Wuolijoki

I

N i mityksi?i Elti ketu rua keskuksessa

IE

r
a

Olli l-oppalainen Riitta Lindstriint Kimmo Norrmin
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Pitiiisikti eldkkeet saa ttaa
ulosottokelpoisiksi?

I

Oikeusministerio on suunnitellut
jo pitkiiiin eldkkeiden saattamis-
ta ulosottokelpoisiksi. Miten on.
ollaanko tiissii oikeilla jaljilh? Pi-
tiiisiko eliikkeitd voida ulosmita-
ta? Vastaajana on Eldketurva-
keskuksen varatoimitusjohtaja
Jouko Sirkealo.

"Mikii ettei? Olen ihmetellyt,
minkd takia eldkeraha on erilais-
ta kuin palkkana saatu raha. Vii-
vdstymiskorkoon saatiin muutos
joku vuosi sitten, mutta ulosot-
tokelpoisuus ja se. ettA avioeron
yhteydessd ei eliikkeiden piiii-
oma-arvoja kohdella samalla ta-
voin kuin muita omaisuuksia,
jaivat pKrydalle. En voi hyviiksyii.
ettd ndin on tehty."

"Oikeusministerici on ryhty-
mdsyi' kesilomien jilkeen selvit-
tdmddn eldkkeiden ulosottokel-
poisuutta. Lakiluonnoksessa,
loka on vuodelta 1982, on hyvin
yksinkertainen vddnncisesitys:
Tcinuin luvun palkkaa koskevia
sritinntik sici on .sovellct tava myris
ekikkeisiin."

Onko esiintynyt
.... . i .. ..1vaarlnkaytot<sla,

"Vuosien mittaan on ollut sellai-
sia yksittiiisiii lakinsa hyvin luke-
neita tapauksia, joissa suuren
elSkkeen saaja on pystynyt valt-
tdmddn verojen maksun ja muut

.Iouko Sirkesalo

taidolla hankkimansa velat. On
esiintynyt tapauksia, joissa koko
eldkkeensaajan omaisuus on siir-
retty vaimolle ja elike on ollut
ulosottokelvoton."

"Vddrinkhytciksen mahdolli-
suus vaikuttaa myos eldkeldisten
luottokelpoisuuteen. Jos ulosot-
tomahdollisuus toteutetaan. eh-
keliiisille voidaan antaa esimer-
kiksi luottokortti. Eldketr:dn on
varmempaa tuloa kuin palkka."

"Tdnfi elSkkeitii koskeva
ulosottokielto on perdisin silfi
ajalta. kun eldkkeet olivat mini-
maalisia. On tarkoitus. etfj kan-
sancldkkeen suuruinen mddrd
suojattaisiin uudessa vddnncik-
sessd samaan tapaan, kuin pal-
kasta osa on jatettave henkilcin
omaan kliyttoon."

Milloin uudistus
toteutuu?

"Siiiinncis jiii ylldttAen viime edus-
kunnalta saetamettii. Vastustus-
ta esiintyi juuri pienten eliikkei-
den kohdalla. Annettiin ymmdr-
tea. etrd picnet eldkkeet otettai-
siin kokonaan pois. Unohde-
taan, ctH tdytyy olla vclkaakin,
etta ulosottomies tulisi."

"Uskoisin, etld sdAnnos syn-
tyy. Eihiin se olc mikddn suuri
kysymys. Mutta en tied'd, minkd
verran eduskunnalla on muita.
kiireclliscmpih toit5."

Miten moni ihminen
i""i"i.i ""J"" raa"""t .""
kokemaan?

"Ei ilmeisesti kovinkaan moni.
Eldkeldiset yleensd hoitavat asi-
ansa hyvin ja raha-asiansa var-
sinkin. Vastustajat kai ndkevdt,
ettii paljon on kysymys maka-
mattomien verojen ulosottokel-
poisuudesta. Ei veronmaksajaa
tdssli mielessli pitiiisi piiiistiia
eldkkeelle. Muut rahanantajat
ovat tunteneet ulosottokelvotte
muutta koskevan sddnnoksen ja
tienneet olla antamatta velkaa."

Liitryyko eldkkeiden
verotusuudistus tehan
kysymykseen?

"Ei suoranaisesti. Suuret eldk-
keet ovat aina olleet veronalaisia.
Ehkd sen verran verotus ja .'hk-
keiden ulosottokelpoisuus kyt-
keytyvat toisiinsa, ettd nykyisin
verottaja on hyvin tarkka enna-
konpiddtyksen kanssa. Ei tarvit-
sisi olla niin tarkka, jos voisi olla
varma, etfd eldkeldiseltd saa ra-
hat muutenkin."
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Kauniaisissa maan keskimeerin
parhaat tytieliikkeet

Keskimddrin korkeimmat tyo-
el5kkeet ma ksetaan maassamme
Kauniaisissa. Thmdn kertoo Eld-
keturvakeskuksen vuoden 1985
tilannetta kuvaava tilasto. Tilas-
to sisziltaa kaikki lakisliiteiset
tvoelikkeet. mvos julkiselta sek-
torilta.
Mikd on Kauniaisten tyoeldke
keskimddrinl Vastaajana on Eld-
keturvakeskuksen tutkija Raimo
Karppinen.
"Kauniaisissa maksetut tyoehk-
keet olivat keskimiiiirin 4795
markkaa kuussa. Nykviselld in-
deksitasolla tdmd merkitsisi 6M0
markan kuukausieldkett?i. Tyo-
elzikettd nosti Kauniaisissa 724
ihmistd. Tdssd luvussa ovat mu-
kana myos perhe-eldketrd saavat
lesket ja lapset. joita ei varsinai-
scsti voida pitziii eliikeliiisina."

Kauniaisten suuret tydehkkeet
johtuvat sikdlSisestii palkkara-
kenteesta. "On yleisesti tiedossa,
ettii sielld on korkean tason pal-
kansaajia, ihmisiii, jotka ovat
johtavassa asemassa. Tdmd on
melko selvd selitys eldkkeiden
suuruuteen sielld."

Mikd on listan kakkosena?

"Seuraavaksi suurimmat tyo-
elikkeet ovat maksussa Maa-
rianhaminassa. Siellii oli keski-
eliike 3342 markkaa kuussa."

Raimo Karppinen

"Maarianhaminassa eldkkeiden
suhteellisen suuruuden selittAd
hyvd merimieselikejdrjestelm6.
Maarianhaminassa oli MEL:n
osuus maketuista eldkkeistd 23
prosenttia, mikd on ldhes sama
kuin TEl-eliik keiden osuus."
"Eliikkeiden tasoerot yleenvi se-
litrda se, ettd eri eldkelakien vdli-
set erot ovat eldkkeiden mark-
kamddriss'd melko suuret. Eri
paikkakunnilla on eri elAkelakien
piinin kuuluvia eri suhteessa.
Myos palkkrerot selituivat eroa-
vaisuuksia."
"Listan khrjessA on pddasiassa
kaupunkeja ja kaupunkien ldhei-
siii maalaiskuntia ja joitakin
maaseudun teollistuneita kuntia.
Mutta esimerkiksi Lemlandin
maalaiskunta Ahvenanmaalla
on suhteellisen hyvd eluikekunta.
Sielld asuu melkoisesti entisid
merimiehid."

Missa kunnassa
keskimaarainen tyoeldke
on alin?

"Siind tulee vastaan tuntemat-
tomia kuntia. melkein unohdet-
tuja. Siikaisissa Merikarvian ld-
helld on kaikkein pienimmdt tyo-
elAkkeet. Keskiarvo on 787
markkaa kuussa. Tiimii paikka-
kunta on hyvin voimakkaasti
maatalousvaltainen. Muita tvo-

eliikkeitii kuin MYE L-ellikkeitii
saavia ei ole kovin paljon. Siikai-
sissa maksetuista tyoeldkkeisrd
on 43 prosenttia liihtoisin
MYEL:st?i, kun koko maassa
ma kset uista tvoehk keista on
MYEL:n mukaisia 7,3 prosent-
tia."

Mikd on kuntien
keskimaarainen rytxliike?
"Kaikkien kuntien keskimliZiriii-
nen tlidehke oli l8rl0 markkaa
kuussa. LiihinnA tiitii keskimiiii-
rdd olisivat Janakkalan kunta ja
Jyviiskyliin maalaiskunta."

Haastatrelr K.S.
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VAKUUTUSOIKEUDEN PAATOKSIA

TYOSUHIEEN
JATKUMINEN
ASEUETUOLUSUUS.
AJAN JAIKEEN.

Asiosss oli kysymys sii-
tti, tulkitaonko vastimus-
ta tyiihiin paluusta ose-
velvollisuusajan jiilkeen
hyvin muodollisesti vai
vtihemmtin muodollises-
ti. Ratkoisusta riippui se,
ssivatko edunjiitttijiin
omoiset perhe-eltikettti
voi ei.

VAKOn ptitittis n:o 01J18/86/388
ETK-arkiston:o 18480
Postitettu 13.4.1987

Ratkaisut ennen
VAKOn pddtosrd

Eldkelaitos oli sitd mieltd. ettd
perhe-eldkettd A:n jalkeen ei r oi-
tu mydntaa. Perusteluna oli se,
etta TEL 2 g:n 2 momentin mu-
kaan aikaa. jona tyontekijd ase-
velvollisena on suorittanut palve-
lusta vakinaisessa vdesvi. ei lueta
tycisuhteen jatkumisaikaern. Kun
A:n tyosuhteen oli siten TEL:a
sovellettaessa katsottava paatty-
neen 30.9.1983 eli sen phivdn lo
pussa, jolta hdnelle viimeksi oli
maksettu palkkaa ja koska alle
23-r,uotiaan A:n kuolinpaivii
20.10.1984 oli sattunut vli "uo-den kuluttua tyosuhteen paiitty-
misestd, perhe-eldkettd A:n jiil-
keen ei voitu myont6d.

Eldkelautakunta vahvisti elhke-
laitoksen lopputuloksen. Pea-
tciksen perustelussa todettiin li-
sdksi. ettei A:n voida katsoa ol-
leen 30.9.1983 jiilkeen TEL I $:n
edellyttdmdd yhtd kuukautta ko.
tycinantajan palveluksessa. El6-
kelautakunnalla oli ratkaisua
tehdesvddn tiedossa. ctta tapa-
turmavakuutusyhtici aikoo
mycinldd edunsaajalle eldkkeen.
Yhtio katsoo, etta A:n kuolema
on tapahtunut tyomatkalla.
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Tiedot A:n tyoskentelyst[

A oli siivoustoimiston ddnetcin
yhtidmies liihes 30000 markan
panoksella.

Tyosuhde oli alkanut 1.12.1982
Asepalvelus
l1.r0.r98H.9.1984
Loma (siitd 2.5 pv palkallista)
5.9.- r 6.9.1984
Kertaushar.joitus
l 7.9.-28.9. 1984
Loma 29.9.-
Onnettomuus ja kuolema
20.10.1984
Sovittu. ettd varsinainen tvos-
kentely alkaa uudestaan
22.10.t984.

Tvonantaja oli ilmoittanut sopi-
neensa A:n kanssa. etld tama pi-
tdd lomaa jonkin aikaa armeijas-
ta kotiutumisen jdlkeen.

Valituskirjelmin mukaan A oli
sopinut tyonantajan kanssa tyos-
kentelyn aloittamisesta samalla
viikotla, jonka lauantaina A:n
kuolemaan johtanut liikenneon-
nettomuus tapahtui. Sopimuk-
sen mukaan A:n piti palata seu-
raavana maanantaina tyohon
tyonjohtajan tehtaviin. Sitd en-
nen hdnen piti jo katsella auto-
liikkeistii tycinantajalle uutta au-
toa, joka sitten olisi tullut A:n it-
sensd kdyttcicin. A:n kuolema
sattui hdnen ollessaan rdyttdmds-
sd tAtd tyonantajan kanssa sovit-
tua teh6vaa. (Valituksen liittee-
nd oli tycinantajan todistus asias-
ra.)

VAKOn ratkaisu
(diinesrys 3-Z)
TEL 2 $:n 2 momentin mukaan
aikaa, jona tyontekijii on asevel-
vollisena suorittamassa palvelus-
ta vakinaisessa vdessd. ei lueta
tycisuhteen jatkumisaikaan.
VAKO katsoo, ettd tydntekijan
tycisuhde jatkuu TEL 2 $:n 2
momentissa mainitun palveluk-

sen aikana, mikiili tyontekijii pa-
laa asevelvollisuuden jiilkeen
saman tyonantajan palveluk-
seen. Tdllciin kuitenkaan eldkettd
mddrdttdessd ei oteta huomioon
asevelvollisena suoritettua palve-
lusaikaa vakinaisessa vdessa.
Eldkelautakunnan pddtostd
muutetaan. koska A:n tyosuhde
ei ole TEL 2 $:n 2 momentin
mukaan katkennut -10.9. 1983 ja
edunsaajilla on siten oikeus TEL
7 a $:n I momentin mukaiseen
perhe-eldkkeeseen.

Muutamia ajatuksia
ratkaisusta

VAKO olisita mielta. eud A. oli
palannut asevelvollisuusajan jiil-
keen tycihon. Tyohon paluuta
abstraktisessa mielessa osoittair
se. etta A:lle maksettiin vuosi-
lomakorvausta (340 mk) ajalta
5.-28.9.1984. Jos ajatellaan
tyohon paluuta konkrecttisessa
mielessA. voidaan todeta, etta
A:n paluu hdnerr tavanomaisiin.
ns. normaalipdivdjdrjestykseen
kuuluviin tyonjohtajan tehtd-
viinsd ei ollut ehtinyt tapahtua
hdnen kuollessaan 20.10.1984.
Asia on kuitenkin ndhtdvd siten.
etta tyosuhde alkaa. kun tyoso-
pimus on tehty ja tyontekijii
aloittaa tyonteon. Tyrinantaja oli
sopinut A:n kanssa, paitsi "var-
sinaisen tycin" alkamisesta 22. 10.,
mycis siitd, etta A suorittaa sitd
ennen erityistyon. joka aivan
luontevasti liitty-v A:n tehdviin
ko. firmassa. Kun A. tdtd erityis-
tehtdvddnvi suorittaessaan kuo-
lee liihes vdlittcimdsti ennen
"normaalityon" alkamista, olisi,
paitsi muuta. mycis kohtuutonta,
jos hdnen ei katsottaisi palanneen
tydhonsd. Kielteisesrd kan nasta-
han seuraisi se, ettei tyoeldkela-
kien mukaista perhe-eldkettd
mycinnettdisi lainkaan, koska A.
oli alle 23 vuotta ja hdnen kuol-
lessaan olisi kulunut yli vuosi
tycisuhteen pddttymisestd.

VAKO:n kanta on hyvin perus-
teltavissa siiti riippumatta, mak-
settiinko A:[[e tuolta kohtalok-
kaalta lauantailta palkkaa rai ci.

PENT'II
KOIVISTOINEN

W
Eltiketunakeskuksen
loinopillisen osaston

pririllikki)



ELAKETURVAKE SKUKSE N ANTAMAT
SCVELTAMISRATKAISUT ]A LAU SUNNOT

MUSilKtl{
SOUITTAMIilEil
YEL:il PIIBISSA
Muusikko pyysi ETK:n ratkai-
sua siit'i, oliko hdnen tyciskenten-
lyynsd sovellettava TaEL:ia mu-
siikin sovittamisesta erddlle vh-
tiolle.

Koska pelkkd musiikin sovit-
taminen ei ole tyosuhteessa teh-
tya tyotii, ETK edellyuipdiirok-
sessddn 21.4.1987 YEL:n sovel-
tamista.

Tyoskentelystii
tehty sopimus

Muusikon ilmoituksen mukaan
yhtici tilasi hiineltii keslllzi 1986
sovituksia, joira tarvitriin syksyllii
pidettevasyd kevryen musiikin
konsertissa. Sovitusten luku-
mddrdstd, muodosta, pituudesta
ja sdvetlajeista sovittiin kokouk-
sessa kesdkuussa 1986. Jotta
lopputulos olisi mahdollisimman
hyvd, samassa tilaisuudessa ko
keiltiin solistien kanssa erilaisia
siivellajeja. Tdmd tapahtui s.des-
tyksellZi ja muusikko hoiri sdestd-
jan teh6via.

Yhtion ndkemys

Yhticin kdsityksen mukaan tilai-
suudessa oli kysymys vain toi-
mekiannon tdsmentdmisestd.
Tilaisuudessa sovittiin siitli, mit-
kh yksittdiset s6vellykset muu-
sikko sovittaa. Kysymyksessd ei
ollut lainkaan tyosuhteessa tehty
tyo. Sdestdminen palveli muusi-
kon omia tarpeita eikd siitd mak-
settu vastiketta.

Esiintyvien taiteilijoiden
eldkekassan lausunto

Eldkekzrssan mielestd yhtion ja
muusikon viilillZi oli nimen-
omaan sovittu sovitustyostd ja
palkkio oli maksettu valmiista
sovituksesta. Ndin ollen tyoskerr
tely ei kuulunut TaEL:n sovel-
tamispiiriin.

ETK:n kanta ja
pertstelut

ETK:n mielestd tyo oli YEL:n
piiriin kuuluvaa. Muusikolla
tarkoitetaan jonkin i nstrumentin
soittajaa sekd laulajaa. Sovitus-
tyci katsotaan mycis muusikon
tyoksi. Kuitenkin sdvellys- ja so-
vituspalkkiot eivdt yleensd ole
tycisuhteessa tehdystA tyosle saa-
tua palkkaa, vaan fdllainen tyci
tapaht u u y ritldjdasemassa.

Tycisuhteen tunnusmerkit
saattavat tdyttyd silloin, kun mu-
siikin sovittaminen tai savelta-
minen liittyy TaEL-tycisuhtee-
seen siten, etta sama henkild sii-
velfdi, sanoittaa ja esitfdi, eikd
toitd voida erottaa toisistaan,
vaan ne on katsottava kokonai-
suudessaan tehdyksi tydsuhtees-
sa. Tdsyd tapauksessa muusikon
kanssa oli sovittu pelkdst^ddn so-
vitustyon tekemisestd ja palkkio
maksettu ainoastaan sovitur
tyostii.

TYOSUHTEEN
YHDENJAKSOISUUS
Eldkelaitos pyysi ETK:n ratkai-
sua siit6, oliko ML tyoskennellyt
yhdenjaksoisesti 1.8. l97l-15.8.
1985. ETK:n piiiit<iksen (15.5.
1987) mukaan ML oliollut kah-
dessa erillisessd tyosuhteessa.
Kysymyksesvd oli tilanne. jossa
tyonantaja luopui siivoustoisld ja
ne otti hoitaakseen ulkopuolinen
yhtio. Tiilldin ML siirtyi uuden
tyonantajan palvelukseen. ML:n
mielestd tyosuhde ei katkennut
ty6nantajan vaihtuessa.

Tyoskentelystd
saatu selvitys

ML oli tullut uimahallin palve-
lukseen siivoojaksi l.l.l97l.
Tyotodistuksen mukaan viimei-
nen tycipdivd oli 31.5.1985, jonka
jiilkeen hiin jiii wosilomalle.
Tyoskentely siivousyhticin palve-
luksessa alkoi 17.6.1985. Tvon-
tekrjiin kdsityksen mukaan'hdn
siirtyi uimahallin palveluksesta
siivousyhtion palvelukseen ns.
vanhana tycintekrjiinii.

U imahallin mielesfd kysymyk-
sessi ei ollut yhticin myynti eika
myoskddn toiminnan jatkumi-
nen entisesse muodossaan. ML
oli tehnyt uuden tyosopimuksen
siivousyhtidn kanssa uutena
tyontekrjiinii. vaikka enrinen
tyonantaja oli sopimuksin rur-
vannut hanen tycinsaantinsa en-
tisin eduin. Samaa mieltii oli
myds siivousyhtici ja ETK:n rat-
kaisua pyytdnyt eldkelaitos.

El2ikerurvakeskuksen
kanta

ETK:n mielesfd ML oli ollut
kahdessa erillisesyd tyosuhteessa.
Kvsymys ei ollut TEL 2 g:n I
momentin tarkoittamasta luovu-

tustilanteesta. Mainitun lain-
kohdan mukaan tydsuhde ei
katkea yrityksen omistajan tai
haltijan vaihtuessa. Edes irtisa-
nominen eikatkaise tycisuhdetta.
TEL 2 $:n I momentin tarkoit-
tama tilanne ei kuitenkaan liene
sellainen, jossa yritys lopettaa
jonkin toiminnon ja tekee sen
hoitamisesta sopimuksen ulko-
puolisen yrityksen kanssa, kuten
ML:n tapauksessa oli kiiynyt.
Uimahalli ja siivousyhtici ovat
oikeudellisesti erillisiii yrityksiii,
ja ML teki kummankin kanssa
erillisen tycisopimuksen. Tdsyd
tapauksessa ei ollut kysymys yn-
tyksen omistajan tai haltijan
vaihtumisesta, vaan siifd, etfd ul-
kopuolinen yhtici otti hoitaak-
seen uimahallin siivouksen ja
palkkasi uimahallin palvelukses-
sa olleen tyontekijAn tekemddn
entistd tycifddn.

ILKKA SAVOHEIMO
WM

Ekiketurvakeskuksen
lausunlotoimiston

pririllikki)
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TYOKYVYTTOMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUS

Alkoholin
vtiti ri nktiyttiiiii ii ei
pi d etty tyiikyv yttti m ?i nti

A. on 46-vuotias eronnut mies.
Hhn on tyciskennellyt tietokone-
alalla ldhes 20 vuoden ajan.

Tyossd ongelmia jo pitkaiin

Moniin vuosiin A. ei ole endd sel-
viytynyt tycistdSn tyydvtrdvdsti.
Jo 1970-lurun alussa hdn sai jat-
kuvasti huomautuksia saavuttu-
aan tycihcin alkoholin vaikutuk-
sen alaisena. Vuonna 1975 hlinet
vietiin omasta tahdostaan kcsken
tyopdivtn psykiatrian klinikalle
alkoholikierteen vuoksi. Tyon-
antajan huomautukset muuttui-
vat vakaviksi varoituksiksi ja lo
pulta A. irtisanottiin loppuvuo.
dmta 1984.

Tdmdn pitkiin, yli 18 vuotta
jatkuneen tyosuhteen paatyttya
A. tydskenteli toukejoulu-
kuussa 1985 sosiaalisesti kuntou-
tettavien tydkokeilussa. SiellA
hiin kiivi tycisvl sdhnnollisesti.
Kokeilu paattyi A:n omasta
aloitteesta.

A:n viimeisin tyoyrit)s oli puo-
lentoista kuukauden tyosuhde
ele-sy-vskuussa 1986. Hdn suo
ritti puistotoird koeajalla samas-
sa tydpaikassa, missii oli ollut
tycikokeilussa. Aluksi t.voskente-
ly sujui hy-vin. mutta pian A. al-
koi juoda jo tyoaikana. Kun va-
roitukset eivdt auttaneet. hdnet
irtisanottiin.

Toimeentulo pdivdrahoista

Pitkdn t_v"cisuhteen paetyttya A: n
toimeentulo on ollut suurelta
osin tyottomyyspaivdrahan ja
sairausplivdrahan varassa. Vii-
meisin sairauspdivdrahajakso oli
5. I 2. l98G-3 I .5. 1987, jolloin
pdiv'drahan enimmdismddni tuli
tayteen. Tycikyv-vttomvyseldke-
hakemus oli vireillii mycis Kan-
saneldkelaitoksessa.

PsyykkisU oireilua murroe
idstd asti

A. adoptoitiin nelivuotiaana las-
tenkodista. Hdn oli murrosikdi-
send psykiatrin potilaana aloite-
kyryttomyyden ja vdlinpirdmdt-
tomyyden vuoksi. Uudelleen hrin
oli psykiatrin hoidossa v. 1975
ahdistuksen. masennuksen, al-
koholismin, unihiiirioiden ja
jdnnitysoirciden takia.

Menetettvddn tyopaikkansa
loppuvuodesta 1984 A. oli toista
kuukautta hoidossa psykiatrisen
klinikan pdivSosastolla. Tzissii
vaiheessa myds A:n avioliitto oli
ha.joamassa. Hiin oli aluksi sai-
raalassa ahdistunut ja tuskainen.
Psykologin tutkimuksessa hdnes-
sd paljastui passiivis-aggressiivi-
sen persoonallisuuden piirteitii

sekd masentuneisuutta. Mitean
vakavaa psyrykkistii hairiotii he-
nessd ei kuitenkaan havaittu.
Taudin mddritykserrd oli masen-
nusneuroosi ja alkoholin vddrin-
kayud. A:ta ei pidetty pitkiiaikai-
sesti tyokyqttomdnd. Hiin oli
pettynyt. kun hdnelle ei suositeltu
tyokyvyttomyyseldketfd. mutta
toisaalta hiin oli helpottunut sii-
ta. ettci crityisfd psvkiatrista sai-
rautta loytynyt.

Seuraavan kerran A. oli huh-
tikuussa 1986 kaksi viikkoa psy-
kiatriscssa sairaalassa masentu-
neisuude n vuoksi. Sairaalaan tul-
lessaan hdn oli asiallincn. mutta
hidastunut. alavireinen. vapise-
ra. keskittymiskyrvtrin ja une-
ton. Hdn sai mielialaa kohenta-
vaa liiikctui ja suunnittcli tydhon
hakeutumista.

ARIA SANKARI, nr
Ekiketurva kesk uk sen

lausuntoasiain
jaoston hoitaja

Tutkimuksissa ryo-
klinikalla

Kun A. saapui tyciklinikkatut-
kimuksiin loppuvuodesta 1986,
hdnen tyoyrityksensd oli kariu-
tunut alkoholin keyttoon ja han
piti itseddn taysin tyoky\,ytto-
mdnd. Hdn toivoi saavansa eld-
kesuosituksen. Tutkinut psyki-
atri totesi A:n vaikeasti luonne-
neuroclttiseksi, persoonallisuu-
deltaan ristiriitaiseksi henki16ksi.
Hin piti A:ta psyykkisten oireit-
tensa takia ainakin osittain tyci-
kv\.vttomAna ja suositteli mddni-
aikaisen eldkkeen mycinrdmistd
sekd uutta tyokokeilua loppu-
vuodesta 1987.

Tycikokeilun lopputuloksena
A. katsottiin korkeintaan suoja-
tyohon kykeneviiksi ja hdnelle
suositeltiin mvcinnettdvdksi tyci-
ky,vyttomyyseldke vuoden 1987
loppuun.

Suositus

Neuvottelukunta ei pitdnyt A:ta
edes osaeldk keeseen oi keuttavas-
sa mihrin tyokylyttdmand. Suo-
situs oli yksimielinen.

A. on vasta46-vuotias. Hdnel-
ld on tosin ollut psyykkistd oirei-
lua jo pitkii,iin ennen alkoholin-
kiiyton puhkcamista. mutta mi-
tddn vakavaa psyykkist?i hairiota
ei ole todettu. Myoskiiiin fy-vsistii
sairautta hiinellii ei ole. A:ta ei si-
ten voida pitdd ns. menetettynd
tapauksena, jollaisille neuvotte-
lukunta on eldkettii suositellut.
Eldkkeen mycinfiminen ndinkin
nuorelle henkilolle, jonka tyciky-
vvn cnnuste ei ricld vaikuta toi-
vottomalta, alentaisi kuntoutus-
ja tyomotivaatiota. (Poytiikirja
l3187. kohta 3).

\.=-r. !.lr-
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UUTTA TYCELAKELAI N SAADANTOA

KVTEL:n muuttaminen
LAKI kunnallisten viranhaltijain
ja tyontekrjiiin eldkelain muut-
tamisesta (2ffi / 6.3.1981 )

Lainmuutoksella lislittiin
KVTEL:iin uusi 6 a ja 6 b g eliike-
laitoksen menojen usoittamista
varten perustettavasta eldkevas-
tuurahastosta. Eldkevastuura-
haston sijoitustoimi nnan periaat-
teista annettiin laissa yddnn6kset.

Laki tulee voimaan I.1.1988.

MYEA 20 $:n, YEA l7 a $:n ja
RiVEA ll $:n muuttaminen
ASETUS maatalousyrittdjien
eldkeasetuksen 20 $:n muuttami-
sesta (302113.3.1987)
ASETUS yrittiijien eldkeasetuk-
sen l7 a $:n muuttamisesta
(304/ l 3.3. r987)
ASETUS rintamaveteraanien
varhaiseldkkeist:i annetun ase-
tuksen ll $:n muuttamisesta
(305/l 3.3.1987).

Valtio suorittaa MYEL:n ja
YEL:n mukaisesti mycinnettd-
vien elSkkeiden ja muiden etuuk-
sien kustannuksista osan sekA
RiVEL:n mukaisista eldkkeista
aiheutuvat menot ja kulut. Valti-

on tulee suorittaa omasta osuu-
destaan kunakin vuonna ennak-
koa. Edellii mainituilla asetuksen
muutoksilla muutettiin ennakoi-
den vahvistamisaikaa siten, etui
ennakon mddrd seuraavalle ka-
lenterivuodelle vahvistetaan vii-
meislddn kunkin vuoden mar-
raskuun l5 piiiviinii.

Asetukset tulivat voimaan
I .4. 1987

STM:n piiiitiis kertasuorituksen
perusteista
Sosiaali- ja terveysministerion
pddtcis perusteista, joiden mu-
kaan tyontekijiiin eliikelain l9 b
$ : ssii. lyhytaikaisissa tyosuhteissa
olevien tlrontekijiiin eldkelain I
$: ssd, maatalo usyntt?ijien eliike-
lain l9 $:ssii, yriu?ijien elAkelain
l7 $:ssii sekd erdiden tydsuhtees-
sa olevien uiteilijoiden ja toimit-
tajien eldkelain I I $:ssii rdddetty
kcrtasuoritus lasketaan
(429/28.4.t987)

Edelld mainituissa lainkohdis-
sa on vdddetty siitii, ettd erdin
edellytyksin pienet elAkkeet voi-
daan maksaa kertasuorituksena.
STM:n pii2itos sis,iiltiid ne perus-

teet, joiden mukaisesti kertasuo.
ritus lasketaan.

Paatos tuli voimaan 1.5.1987.
Tiillii piiiitokselld kumottii n sosi-
aali- ja terveysministerion
26.5.1983 samasta asiasta anta-
ma peatOs (487/83).

RIITTA KORPILUOMA,
W

Elti k e t urva k esk uk sen lai no pi lli se n
ososton lakimies

Perusteettomasti maksetun eldkkeen
takaisin periminen

Sosiaali- ja terveysministerion piiiitos
kertasuorit uksen perusteista

Henkikirekisterilaki

Muutos vastuunjakoperusteisiin

Valtion perhe-eldkelain muuttaminen

E16keturvakeskuksen yleiskirjehake-
misto

Suomen ja Espanjan viilinen sosiaali-
turvasopimus

Rekisteriotepalvelun kehittAminen

EIA kejiirjestelyjen rekisterdinti- ja ilmoi-
tusohjeet

TaEL: n soveltaminen ulkomaalaisiin

Potilasvahinkolain vaikutus tvdehkkei-
siin

Suomen ja ltdvallan vdlinen sosiaali-
turvasopimus

Uudet ikdluokat henkilcirekisteriin

UUSIA YLEISKIR]EITAI
n:o I I 5.5.1987

n:o l2
n:o l3
n:o 14

n:o l5

n:o 19

n:o 20

8.5.1987

I 3.5. 1987

21.5.1987

26.5.1987

9.6.1987

I 1.6.1987

12.6.1987

24.6.t987

n:o 16 4.6.1981

n:o l7
n:o l8

n:o 21 25.6.1981

30.6.1987

9.7 .t981

n:o 22
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KYSY
TYOELAKKEISTA!

Trillti palstalla Ekiketutta-
keskuksen lainopillinen
johtaja Antti Suominen vas-
taa tydeltikkeitri koskeviin
kysymyksiin, joilla soottaa
ollo yleistrikin mielenkiin-
toa.

Tydekikeasioita koske-
viin kysymyksiin vasto-
t aan Eltik et unta k es kuk s e s-
ta myi)s kirjeitse ja puheli-
mitse. Kun kirjoitatte, mai-
nit kaa t riyde I linen nim enne,
osoitteenne ja henkildtun-
nuksenne.

KYSYN/TYS

Olen hakenut tyoky\yttdmyys-
eldketri jo toista vuotta sitten.
mutta eldkelaitos hylkiisi hake-
mukseni. Valitin hylkiiiiviistd
piidtoksesld ja asia on edelleen
kisitelfdvdnd. Sairauteni ei ole
parantunut, vaan pdinvastoin
ty6kykyni on entistd huonompi.

Jos minulle nyt kuitenkin kai-
kesta vitkastelusta huolimatta
tullaan mycintdmddn tyokyv.vt-
tomyyseldke hakemukseni mu-
kaisesti. saanko el5kkeeni takau-
tuvasti tyrikyr.yttcimyyteni alusta
lukien? Ilmeisesti olen ainakin
menetfdnyt koron talte ajalta,
vaikka se ei kovin paljon ole-
kaan.

VASTAUS
Oikeus tyokyvyttomyyseldk kee-
seen alkaa yleensd sairausvakuu-
tuslain nrukaisen pdivdrahaoi-
keuden pS,ityttya. Sairausvakuu-
tuslain mukaista pdivdrahaa taas
maksetaan sairastumisen jdlkeen
noin vuoden ajalta. \rkimykse-
nd on. etth tyiikyvyttdmyysela-
kehakemus enndtetidn kiisitellii
ennen pdivdrahaoikeuden pddt-
tyrnistl, jolloin etuuksien mak-
samisessa ei synny aukkoja. Ky-
syjii on kuitenkin saanut tydky-
vytto myyseldkeha kemukseensa
hylkiiiiviin pddtoksen. josta hdn
on valittanut. Mikiili kysyjii saa
valitusasteesta myonteisen pda-
tciksen. hdnelle tullaan maksa-
maan eldke takautuvasti pdivd-
rahaoikeuden pddttymisesld lu-
kien,jos hinet katsotaan ainakin
sieltd alkaen tydeldkelakien tar-
koittamalla tavalla tvokyryttci-
mdksi. Takaut uvasti tyokyrytci-
myyse16kettd voidaan maksaa
vuoden ajalta ennen tyctkyvytto-
myyseldkehakemuksen tekemis-
ta.

Tytieldkelaeissa on 1.4.1985
lukien ollut voimassa sddnnos
korotuksen maksamisesta, jos
eldkkeen tai muun etuuden mak-
saminen viivdstyy. [akia sovelle-
taan eldkehakemuksiin, jotka
ovat tulleet vireille edelld mainit-
tuna pdivdnd tai sen jiilkeen.
Ndin ollen kysyjii saa eldkkeens'd
korotettuna, jos hdnelle myonne-
tddn eliike takautuvasti. Sddn-
ndkset korotuksen maksamises-
ta sisdlryvdr TEL 19d, $:aiin.
Eldkkeen hakijan ei erikseen tar-
vitse vaatia tai hakea korotusta,
vaan eldkelaitoksen on makset-
tava korotus omasta aloittees-

taan. Etuuden korotus on ruotta
kohden laskettuna l6 prosenttia.

Korotus maksetaan lain mu-
kaan viivdstvsajan jokaiselta pdi-
rdltA. ei kuitenkaan ajalta ennen
kuin kolme kuukautta on kulu-
nut sen kalenterikuukauden
pdAttvmisestd. jona edunsaaja on
esittdnvt elAkelaitokselle vaati-
nruksensa sekd etuuden perustet-
ta ja mddrhd koskevan sellaisen
selvityksen kuin hdneltd kohtuu-
della voidaan vaatia ottaen
huomioon myos eldkelaitoksen
mahdollisuudet hankkia sel"'it1,s.
EdellA tarkoitettuna vaatimuk-
sena ja selvityksend on eldkettd
haettaessa pidettdvd eldkehake-
musta asianmukaisine liitteineen.

Myos valitustilanteissa viivds-
tysaika lasketaan pdds6hntoisesti
edelld esitetylld tavalla. Lain mu-
kaan muutoksenhakuelin voi
kuitenkin mddrdtd, ettd aika, j<>
ka otetaan huomioon etuuden
korotusta laskettaessa. alkaakin
vasta myohemmdstd ajankoh-
dasta. Tdmd edellyttiiii, ettd eld-
kelaitos osoittaa muutoksen-
haun aikana tapahtuneen olen-
naisen muutoksen etuudensaa-
jan olosuhteissa. Eldkelaitoksen
laaja selvitldmislelvollisuus huo-
mioon ottaen vain olennainen
puute hakemuksessa tai hakrjan
toimittamassa selvityksessd ai-
heuttaisi sen, ettei m6driaikaa
lasketa viel6 tdmdn hakemuksen
tai selvityksen saapumiskuukau-
den pddttymisestd. Sddnnciksen
soveltaminen tulee siis kysymyk-
seen vain poikkeuksellisissa ta-
pauksissa.

KYSYMYS:
Minulle on myonnetty kahden
vuoden ajaksi tyOkyvytcimyyr
eliike. Piiiitciksen mukaan eldk-
keeseen on laskettu mukaan myds
aika tyokyvyndmyyden alkami-
sesta eldkeikidn saakka. Ennen
sairastumistani minulla oli monia
lyhyitii tyosuhteita, jotka kestiviit
vain pari kolme kuukautta. Tyos-
sd kuitenkin olin koko ajan.

Nyt kun olen tutkinut saamaa-
ni pddtcisrd, olen todennut. etui
eldkkeeni olisi huomattavasti suu-
rempi. jos pddosa eldkkeestd olisi
laskettu viimeisen tyosuhteeni
palkan mukaan. Siinii tyosuhtee;-
sa palkka oli paras niiist?i lyhyis*i
tydsuhteista. Eiko yleensii eliik-
keen pildisikin miiiiriiytyii viimei-
sen tyosuhteen palkan mukaan'i
Minulla kuitenkaan ndin ei ole
tehty, vaan eldke on pddosiltaan
laskettu aikaisemman vielii ly-
hyemmdn tyosuhteen palkasta.

VASTATJS:

Eliikettii karttuu jokaisesta tyo-
suhteesta erikeen tyossdoloajan
pituuden ja palkan mukaan. Li-
siiksi tyoeliikkeeseen liitetddn ns.
tuleva palvelusaika eli aika tyo-
kyv_vttomyryden alkamisesta eld-
keikiiiin, jos ty<ikyr,1tt<imyys al-
kaa tyosuhteen kest^dess;:d ui luo'
den kuluessa tycisuhteen paatty-
misesrd. Tuleva palvelusaika liite-
fddn viimeiseen vdhintddn neljd
kuukautta jatkuneeseen tyosuh-
teeseen tai yrittiijiitoimintaan. El-
lei eldkkeen hakrjalla ole vuoden
aikana ennen tyokyqttdmlyden
alkamista ollut yhtiiiin viihintiiiin
neljdn kuukauden mittaista tyci-
suhdetta tai yriuiijiijaksoa, tuleva
palvelusaika voi liitt)4i neljiiii
kuukautta lyhyempiiZinkin tyG
suhteeseen. Tiillii siiiinnollii on py-
ritty siihen, ettei tuleva aika tulisi
liitetrdvdksi aivan lyhyeen tydsuh-
teeseen kuin poikkaustapauksissa.
Perusteluna on se, etta lyhyissii
tycisuhteissa palkka saattaa sat-
tumanvaraisesti poiketa huomat-
tavastikin tycintekijdn normaalista
vakiintuneesta ansiotasosta. Ndin
eldke saattaisi muodostua koko
rydhistoriaa ajatellen suhteette
man pieneksi tai keskimddrdiseen
palkkaan verrattuna kohtuutto-
man suureksi eikd vastaisi tyG
eldkkeen varsinaista tarkoitusta
korvata pois jiiiinyttii palkkaa

Jos tuleva palvelusaika joudu-
taan liittiimaiin alle neljd kuukaut-
ta jatkuneeseen tycisuhteeseen, va-
litaan vuoden pituiselta ajalta en-
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Komitea pohtimaan
muutoksenhaun
kehittiimistti
Valtioneuvosto on asettanut
komitean. jonka tehtdvdnd on

- tehdii ehdotukset hallinto-
lai nkdyttcikomiteanmietinnon
(1985:48) pohjalur eliikejiirjes-
telmien m uutoksenhak umenette-
lyjen yksinkertaistamisesta siten.
ettd vakuutusoikeudesta muo-
dostetaan eldkeasioiden yhteinen
ylin muutoksenhakuaste:

- selritrdAja tehda tarvittavat
ehdotukset ensiasteen muutok-
senhak ueli nten organisatorisista
ja muista muutoksista siten. etta
kdytlnnossJ varmistetaan valit-
ta.jan eldkeasian kdsittely silld ta-
voin, ettd ristikkdiset ratkaisut
mahdollisimman pitk6lti pysty-
tddn vdlttdmdd.n:

- selvittdd muutoksenhaku-
asteessa noudatettavat nykyiset
prosessuaaliset menettelytavat
eldkevakuutuksen alueella sekd
tehdd ehdotukset uusiksi sosiaa-
liprosessisiidnnoksiksi ottaen
huomioon eldkevakuutettujen
oikeusturv'andkok ohdat: sekd

- selvittld tekemiens:i ehde
tusten pohjalta muutoksenhaku-
asteiden tyomenetelmdt. henki-
lokunnan riittdvyys jne. ja tehdii
ehdotus parann ustoimenpiteisrd.
Komitean on laadittava lains6d-
ddntotoimenpiteita edellytlevat
ehdotuksensa hallituksen esityk-
sen muotoon. Komitean on toi-
mittava yhteistyosvi sosiaali- ja
terv'eysministerion asettaman
"viimeisen laitoksen periaatteen
laajentamista kehittdrdn toimi-
kunnan" kanssa. Komitean tulee
kuulla asiantuntijoina myos mui-
ta tyoma rk k i najlirjestcijii.

Komitean on saatava ehdo-
tukset valmiiksi -10. piiiviiiin ke-
sdkuuta 1988 mennesvd.

Toimikunta
pohtimaan uaameisen
laitoksen periaatteen
laaientamista koko
ansioelAke-
jiirjestelmtiiin

Sosiaali- ja terveysministerio on
asettanut toin.rikunnan, jonka
tehtavana on selvittdd mahdolli-
suudetja tehdd tarvittavat ehdo-
tukset ns. viimeisen laitoksen pe-
riaatteen ulottamisesta koske-
maan koko ansioeliikejiirjestel-
mAd.

nen tvdkwvttcimvvden alkamista
ndistd tyosuhteista se. joka on al-
kanut ensimmdisenl. Ndin teh-
dii2in siitii syysui, ettii on oletetta-
vaa, ettei sairuus vield ole alenta-
nut palkkaa fiissd tyosuhtee;sa.
Viimeisissii tyosuhteissa sairauden
vaikutus sen sijaan $attaa jo olla
huomattavakin. Toisralta sadn-
noksellh voidaan myos estdd
mahdollista keinottelwr parem-
man eldkkeen saamiseksi.

Kysyjiill?i on ollut ainoasraan
lyhyitii tycisuhteita viimeisen vue
den aikana ennen sairastumis-
taan. Edelld selvitetyn mukaan
hdnen eldkkeeseensd sisiltyldd tu-
levaa palveluuikaa ei voida liittdd
viimeiseen tycisuhteeseen. Saatu-
jen tietojen mukaan niiyttiiii siltii,
etfd eldke on oikein maii.rattv.
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Toimikunnan on laadittava
ehdotuksensa lainsddddnncin
muuttamista koskevilta osin hal-
lituksen esityksen muotoon.
Toimikunnan on toimittava yh-
teistydsvi sosiaalivakuutuksen
muutoksenhakujArjestelmdd ke-
hittdvdn komitean kanssa.

Toimikunnan tulee saada
tydnsa peetokseen 30. piiiviiiin
kesdkuuta 1988 mennessd.

Yksiliillisen uarhais-
eliikkeen ia
tyiikyvyttiimyys-
eltikkeen hakiioiden
oikeusturvaa
kehitttimiitin
tyiiryhm?i

Sosiaali- ja terveysministerici on
asettanut t.vdryhmiin. jonka tulee
tyokyq'ttomyyseldkkeen ja yksi-
lollisen varhaiseldkkeen hakijan
oikeustun'an parantamiseksi
tehdd ehdotus nditi eldkemuoto-
ja koskevan. eldkelaitosten vdli-
sen ennakkoilmoitus- ja neuvot-
telumenettelyn kehittdmisesrd
niin. ettd pddtoksenteko nopeu-
tuisi ja mahdollisimman suuri
osa eri eldkelaitosten tekemistd
ratkaisuista olisi,vhtenlisiii. Tyo-
rvhmdn tulee tutkia mahdolli-
suudet menettelyn jdrjestdmisek-
si sellaiseksi. ette elakeratkaisu
mddrdytyy yleensd sen eldkelai-
tokscn ratkaisun mukaan, josta
phdasiallinen eldketurva makse-
taan. Samalla on varmistettava.
ette tyoky\ryttomyyden aikaisen
toimeentulotunan jatkuluuteen
ja kuntoutukseen liittl,vit ndko-
kohdat otetaan huomioon.

Tydryhmdn tulee saada tycin-
sd pddtokseen 30.6. 1988 mennes-
sd.

TEL-vakuutusmaksu
tuonna 1988

Sosiaali- ja terveysministenci on
19.8.1987 vahvistanut vuoden
1988 TEL-vakuutusmaksun las-
kuperusteet. Keskimddrdinen
TEL-maksu on ensi !'uonna
l-i.S% palkasta, mikd on 0,8
prosenttiyksik kdd td nrAnVuotista
maksutasoa korkeampi.

Alle 24-vuotiaista perittdvd
TEl-maksu on 8,8 % palkoista.
Tdtd va nhemmisu tyontekijoistii
perittdvd maksu on pientycinan-
tajilla (alle 50 tydntekijiiii) 14.7 7c
palkoista ja suurtydnantajilla
ty6ntekliin iiistii ja sukupuolesta
nrppuva.

Tytieliikepiiivii 12.1 1.

Tdmdnruotinen tyoehkepaiva
pidetiiiin I2.I L Messukeskukses-
sa. Ohjelmassa kdsitelhan ajan-
kohtaisia asioita. kuten perhe-
eldketurvaa ja sitii. miten valta-
kunnallinen tyo- ja palvelussuh-
derekisteri on kehittymdssd.
Tarkoitus on myos puhua eldke-
politiikan tulevaisuuden haas-
teista sekh yhteiskunnan rakerr
teesta ja elAketurvasta. Livitieto-
ja antaa Eliiketurvakeskuksen
koulutuspddllikko Lauri Miike-
l6incn.

STM:n vakuutusosasto
uusiin tiloihin

Sosiaali- ja terveysministericin
vakuutusosasto on muuttanut
uusiin tiloihin. Samalla on mycis
postiosoite muuttunut. Osaston
puhelinnumerot sen sijaan siiily-
vdt entisirrd (valtioneuvoston
puhelinvaihde l60l ). Vakuutus-
osaston uust

- kdyntiosoite on Kirkkokatu
14.00170 Helsinki

- postiosoite on PL 261 .00lll
Helsinki.

Tytikomennus
ulkomaille
-esite ilmestynyt
Eldketurvakeskus on uusinut
esitteensd Tydkomennus ulke
maille. sosiaatitun'a siiilyy. Esi-
tetta on saatavana Elaiketurva-
keskuksen postittamosta.

Esite sisdltdd tdrkedd tietoa
erityisesti tydnantajille. Viime
vuosina lisddntyneet sosiaalitur-
vasopimukset Suomen ia muiden
maiden ',dlillii sddtelevdt myos
elhkevakuutusta. Kun tyontekrjii
ldhetetddn tyoskcntelenladn so-
pimusnraahan. tyonantajan on
tiedettAvd, kummasta maasta
eldketun'a on jdrjestettdvii ja mi-
hin vakuutusmaksut on makset-
tava. Sopimukset takaavat tyon-
tekrjiille aukottoman sosiaalitur-
r.an ja sddstdvdt tyonantajan
kaksinkertaisilta sosiaalivakuu-
tusmaksuilta.

Esitteex;vd kasitellaan kukin
sopimusmaa erikseen, koska so-
pimusten sisAltd poikkeaa jonkin
verran eri maiden osalta. Talla
hetkellii voimassa olevia tai lhhi-
aikoina voimaan tulevia sosiaali-
turvasopimuksia Suomella on
pohjoismaiden lisdksi jo puolen
tusinan muun maan kanssa.

Komiteoille
lisdaikaa
Perhe-eldkekomitea on saanut li
sdaikaa lokakuun puoleenvdliin
asti. Myos julkishallinnon eldke-
ikdkomitea jatkaa t.vot?iiin. Sille
on mycinnetty lisiiaikaa vuoden
loppuun saakka.
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ITAUATLAN JA SUOMEN
ualinen sosi aalitu ruasopimus

tuli voimaan
Sosiaaliturvasopimus
Itzivallan kanssa tuli
voimaan 1.7 .1987 .Tfr mii
sopimus on periaatteil-
taan samanlainen kuin
Suomenjo voimassa ole-
vat sopimukset Pohjois-
maiden, Saksan liittota-
savallan, Englannin ja
Sveitsin kanssa. Sopi-
muksen tultua voimaan
kaksinkertaista elfrkeva-
kuuttamista ei eniil ta-
pahdu, elfrkeoikeuden
syntymiseksi vaaditaan
enfri vuoden vakuutus-
aika Itlivallassa ja eliik-
keet maksetaan ilman
rajoitulsia sopimus-
maasta toiseen.

TdmAn vuosikymmenen vaih-
teessa aloitetut sopimusneuvotte-
lut Itivallan kanssa saatiin pdl-
tcikseen kaksi vuotta sitten. Neu-
votteluja pitkittiviit Itiivallassa
tapahtuneet eldkejdrjestelmdn
muutokset.

Sopimus koskee molempien
maiden koko sosiaalivakuutus-
alaa. Kuitenkaan sairaanhoitoa
tilapdisen oleskelun aikana esi-
merkiksi turisteille ei sopimuksen
pcrustcclla anncta. Sopimusta
voidaan soveltaa mycis jo ennen
sen voimaantuloa sattuneisiin
e16ketapahtumiin, mutta elSk-
keitd voidaan sopimuksen nojal-
la alkaa maksaa toiseen sopi-
musmaahan vasta aikaisintaan
voimaantulosta lukien.

S uomen tyoelak ejerjestelmddn ja
Itdvallan eldkejdrjestelmiiiin liit-
tyvi6 sopimusmddrdyksid selos-
tetaan scuraavassa lyhyesti.

Sopimuksen periaafteet

Toisen sopijamaan kansalaisilla
on yleensd oikeus samoihin so-
siaalivakuutusetuuksiin kuin so
pijamaa antaa omille kansalaisil-
leen. Tdstd periaattee;ta sopi-
muksessa on vain joitakin poik-
keuksia. Kdytdnncissd talla maa-
rdyksel16 poistetaan toisen sopi-
jamaan kansalaisten osalta mah-
dolliset ulkomaalaisia koskevat
rajoitukset.

Ennen sopimuksen voimaantu-
loa Itdvallasta ei ole maksettu
sielld karttuneita eHkkeita Suo-
meen. Nvt eldkkeet maksetaan
mycis toisessa sopimusmaassa
asuvalle eldkkeensaajalle. Tydt-
tomyyteen perustuvia ellikkeitii
ei kuitenkaan makseta toiseen
maahan.

Sopimus mddrdd. kumpaan
maahan vakuutusmaksut on
kussakin tilanteessa maksettava.
Yleensd ne maksetaan siihen
maahan, jossa tycintekije tekee
tydta.

Ldhetetry ryontekije

Ty6ntekomaassa vakuuttamises-
ta poiketaan silloin, kun tycinan-
taja lahettaa tyontekijdnsi tila-
pdisesti toiseen sopimusmaahan
tekemddn tycitd ldhettdviin yri-
tyksen lukuun. Tdllainen tilapiii-
nen tydskentely voi kestdd enin-
tdin kaksi vuotta. Todistaakseen
kuulumisensa ldhetldjdmaan
lainsddddnndn piiriin tyontekijii
tan'itsee ldhetetyn tyontekrjiin
todistuksen. joka kattaa koko
sosiaalivakuuttamisen. Tdmdn
todistuksen saa Suomessa Eldke-
tun akeskukselta.

Vaikka sopimusta muutoin so-
velletaan vain sopimusmaiden
kansalaisiin, ldhetetty tyontekijii
voi olla muunkin maan kansa-
lainen.

Poikkeustapauksissa sopimus-
maiden sosiaaliministericit voivat
yhdessii sopia siitd, etH vakuut-
taminen hoidetaan toisin kuin
sopimus mddrdd.

Vakuutuskausien
yhteenlaskeminen

Jotta eldkeoikeus syntyisi Itdval-
lassa, tyontekijdlld on oltava
useita vuosia vakuutusaikaa,
esimerkiksi vanhuusel6keoikeur
ta varten 15 r.uoden vakuutus-
kausi. Sopimuksen nojalla itdval-
talaiset vakuutuslaitokset ottavat
huomioon Uta odotusaikaa var-
ten myos vakuutuskaudet Suo-
messa. Sekd sopimuksen voi-
massa ollessa ettd ennen sen
voimaantuloa fdytetyt vakuu-
tuskaudet voidaan ottaa huo-
mioon nditd odotusaikoja r.ar-
ten. Tyontekijdlld on kuitenkin
oltava aina vdhintddn vhden
vuoden mittainen vakuutuskausi
Itdvallassa. jotta hdn voi saada
sieltd eldkkeen.

Suomen tvoeldkelakien vaati-
maan viiden vuoden Suomessa
asumisaikaan voidaan my6s rin-
nastaa tyontekijiin vakuutus-
kaudet Itdvallassa, jotta tyoky-
vyttomyyselek keeseen voitaisiin
lukea hyvdksi eldketapahtuman
ja eliikeilin vdlinen aika.

keavat Suomen tycieldkelainsid.
ddnncistd. Tavallisesti Suomen
tyoeldkkeet mddrdytyvdt kuiten-
kin oman lainsddddntomme
mukaisesti. Tyokyvryttomyys- ja
perhe-eldke lasketaan tietyin
edellytyksin uudella kerroinme-
nettelylld, jolloin tyontekijiille
maksetaan Suomessa karttuneen
eldkkeen lisdksi osuus hdnen oi-
keudestaan tulevaan aikaan.
Tdmd osuus vastaa tyontekijdn
Suomessa tyciskentelemdn ajan
suhdetta koko siihen aikaan.
jonka hAn on ollut tydeldmdsvd.
Kerrointa voidaan kayt6a siita
riippumatta. kunrman sopi-
musmaan kansalainen tyontekrjii
on ja kummassa maassa hdn on
ennen eldketapahtumaa ollut
viimeksi tyossd.

Kertoimen kayttd edellyttdd
mm., ettd tyontekrjiillii on oikeus
eldkkeeseen molemmista sopi-
musmaista ja ettd hiinellS olisi
joko oikeus tulevan ajan elhkkee-
seen Suomesta tai hdn on tyds-
kennellyt ja asunut Ithvallassa
viimeisen vuoden aikana ennen
eldketapahtumaa.

Elike Itdvallasta

Jos tyontekijdllh on oikeus eldk-
keeseen vain Itivallan eliikejiir-
jestelmdstd, itdvaltalaiset vakuu-
tuslaitokset soveltavat omaa
lainsddddntci6dn mddrdtessdAn
oikeudesta eldkkeeseen ja las-
kiessaan eldkkeen mddrdd. Jos
taas tyontekijdlld on eldkeoikeus
molemmista maista. Itdvalta
maksaa oman eldkkeensd ns.
proratisoituna eli suhteutettuna.
Tiilloin tyontekijiille maksetaan
eldkettd Itdvallasta sielh taytetty-
jen vakuutuskausien ja hdnen
molemmissa sopimusrnaissa
tdyttdmiensd vakuutuskausien
suhteessa.

Tyoeliike Suomesta

Sopimuksessa on tyokyrvytto-
myyseldkettd ja perhe-eldketti
koskevia miiiiriiyksiii, jotka poik-

Klytdnnnon toimeenpano

Yhteydenpidosta sopimusmai-
den vAlilli elAkeasioissa huoleh-
tivat Suomessa Eldketun'akes-
kus ja Kansaneldkelaitos ja Ith-
vallassa vastaavasti Itdvallan So-
siaalivakuutuslaitosten Keskus-
liitto. Sopimuksen kdytdnnon
soveltaminen hoidetaan erillisen
toimeenpanosopimuksen ja yh-
teisesti sovittujen lomakkeiden
avulla. Tdhdnastisten kokemus-
ten perusteella r"oi arvella. ettd
sopimusasioiden hoitaminen itd-
valtalaisten kanssa tuskin tulee
aiheuttamaan hankaluuksia.
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ITAUAIIAN PA TKANSAAJI ttA
JA YRITTA.III.I.A ERITUSET

rffirr.rAnJEsrruuAr

Yksityisen sektoin pa I kan sa aj i I I a
on kolme eliikejiirjestelmAii -tydntekijciiden, toimihenkilciiden
ja kaivosmiesten eldkejdrjestel-
mdt. Etuuksiltaan kaksi ensiksi
mainittua ovat kuitenkin saman-
laiset. Julkisen sektorin eliikejiir-
jestelmiit ovat tydnantajakohtai
sia. Liittovaltiolla, osavaltioilla ja
kunnilla on omat eliikejiirjestel-
miinvd.

hsenriisilki yritttijillti on puoles-
taan neljii eldkejdrjestelmiiii -teollisuuden ja kaupan, vapaiden
ammattien, notaarien ja maanvil-
jelijciiden eliikejdrjestelmdt. Erddt
itsendiset yrittiijiit - mm. muu-
sikot ja taiteilijat - joilla ei ole
palkattua tyovoimaa, kuuluvat
kuitenkin palkansaajien eldkejdr-
jestelmiin. Yrittiijien jiirjestelmiit
ovat etuuksiltaan pddosin sa-
manlaiset kuin palkansaajien jdr-
jestelmiit.

Jokaisella eliikejiirjestelmiillii on
oma hallintoorganisaationsa.
Eldkelaitosten keskuselin on So-
siaalivakuutuslaitosten Liitto.
Sairausvakuutuksesta huolehti-

vat sairaskassat keridviit lakuu-
tusmaksut ja viilittiiviit ne el6ke-
laitoksille. Koko eldkevakuutuk-
sen yleisvalvonta on sosiaalimi-
nistencillii.

Eliikkeet
14 kertaa vuodessa

Palkarisaajien eliikejiirjestelmissii
maksetaan vanhuus-, tyt)kyvyt
tr)myys- ja perhe-ekikkeitri.
Kaikki eldkkeet maksetaan 14
kertaa vuodessa. Ylimiiiiraiset
maksukuukaudet ovat toukokuu
ja lokakuu.
Itdvallan eliikejiirjestelmiin ei si-
siilly varsinaista vdhimmiiisell-
ketld. Jos eldkkeensaajan eldke ei
kuitenkaan yle maiirattyyn ve-
himmdistasoon, eldkkeensaajalle
maksetaan erityisld tasoituslisiiii
tuon vdhimmiiistason saavutta-
miseksi. Tasoituslisii on tulosi-
donnainen, joten sitd mddrdt-
lAesvd otetaan huomioon el6k-
keiden lisiiksi mycis kaikki muut
tulot.

Naisilla alempi eliikeika

Vanhuusellike maksetaan naisille
60 ja miehille 65 vuoden i6ssii.
Eliikeikien nostaminen ja niiden
vdlisen eron kaventaminen ovat
suunnitteilla. Naisten eliikeikiiii
on tarkoitus nostaa viidelld ja
miesten kahdella vuodella.

El6ke on mahdollista saada jo
ennen yleisid eliikeikiii. Viihin-
tiiiin 35 vuoden vakuutusaika ja
tydttomyys oikeuttavat viidellii
vuodella alennettuun eldkeikddn.

Itdvallassa on kiiytcissii kaksi var-
haisekikettd. Toinen koskee yo-
tyorli ja vaarallista tycitii tehneitii.
Tdmd varhaiseldke maksetaan
tyok yvyttdmyyseldk keen s uurui-
sena naisille 52 ja miehille 57
vuoden iasvd. Toinen varhaiseld-
ke kuuluu tydttomyysvakuutuk-
seen. Se maksetaan tydttdmiksi
joutuneille. Eliikkeen saamisikd
vaihtelee tydalan mukaan. Al-
haisimmat eliikeiiit ovat teras-
teollisuudessa - naisilla 50 ja
miehillii 55 vuotta.

Eldkkeiden laskutapaa
muutettiin vuonna 1985

Vanhuuseldkkeeseen vaaditaan
l5 vakuutusmaksuwotta vii-
meisten 30 luoden ajalta ennen
eliikeikiiii. Vakuutusaikaa on
mycis opiskelu 15. ikiivuoden jZil-
keen, sotilaspalvelus, sairaus- ja
tydttctm)ysajat sekd naisilla 12
kuukautta lapsen syntymdn jdl-
keen. Niiiltii ajoilta eldkettii kart-
tuu, vaikkei vakuutusmaksuja
makseta.

Vanhuuseldketfd karttuu 1,97o
eldkepalkasta jokaiselta vakuu-
tusvuodelta 30 vakuutusvuoteen
asti. Sen ylittavilta vuosilta eld-
ketld karttuu 1,5% eliikepalkas-
ta. Korkein elikkeen perusteena
oleva palkka on ATS 26400
(noin FIM 9240) kuukaudessa
vuonna 1987 ja korkein eliike
79,57o eliikkeen perusteena ole-
vasta palkasta 45 vakuutus'uuo.
den jiilkeen. Tdhin eldkkeen las-
kutapaan siirryttiin luonna 1985
toimeenpannussa eldkeuudistuk-
sessa. Aikaisemmin elikkeensaa-
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jille maksettiin tasasuuruinen pe-
rusosa - 307c eliikepalkasta -ja sen Iisdksi vakuutusruosien
mdArdstd riippuva ansioperus-
teinen liydosa. Kdytdnncissd kai-
kilte eliikkeensaajille, joilla oli
vdhintddn l5 vakuutusvuotta,
taattiin 50Vc'n eldke eldkepal-
kasta. Voimakkaasti nousevat
elSkemenot pakottivat muutta-
maan eldkkeen laskutapaa.
5070:n eldkettd l5 vakuutusruo-
den jdlkeen pidettiin liian kor-
keana.

Vakuutettu voi itse korottaa eld-
ketUan vapaaehtoisella lisdva-
kuutuksella sekd vanhuus-, tyci-
kyvyttcimyys- ettd perhe-eldk-
keissd. Lisdeldkkeen suuruus
lasketaan normaalien vakuutus-
matemaattisten perusteiden mu-
kaan.

Tyokyvynomyysellkkeen
vakuutusaikavaarimus
iisCi riippuva

Tydk yryttci myyseldk keeseen
vaaditaan vakuutusmaksut vd-
hintddn 60 kuukaudelta viimeis-
ten 120 kuukauden aikana ennen
tydky!ryttomeksituloa. Tiimii
edellytys koskee naista, joka tu-
lee tycikyvyttcimliksi ennen 50
ikdruotta, ja miestd, joka tulee
tydky,vyttomeksi ennen 55 ika-
vuotta. Kun tydkyvyttomdksitu-
lo sattuu ndiden ikiirajojen jal-
keen, nostetaan vakuutusaika-
vaatimusta asteittain vuoteen
1992 menness'd 180 kuukaudeksi
eli samaksi kuin vanhuuseliik-
keessd. Tdmd sddnncis tuli voi-
maan luoden 1985 eliikeuudis-
tuksessa.

Tyokyvyttcimyryseldke lasketaan
samalla tavalla kuin vanhuuseld-
ke siltii vakuutusajalta, joka va-
kuutetulla on takanaan. Tyoky-
!ryttomaksituloa seuraavalta
ajalta eldkkeeseen oikeuttavaksi
lasketaan vain se aika, joka on
jeljella 50 vuoden ikiiiin. Eliike-
prosentti ei tiill<iin voi nousta yli
50:n. Kun vakuutettu on fldyttd-

nyt 50'"uotta, tyokylyttomlys-
eldke lasketaan vain todellisen
vakuutusajan perusteella. Tule-
vaa aikaa ei oteta lainkaan huo-
mioon elSkkeesyd.

l-eskeneliiketta
myos miehille

Mieslesket saivat vuonna l98l
tasq-arvoisen oikeuden lesken-
eldkkeeseen naisleskien kanssa.
Kustannussyista hsa-arvo toteu-
tetaan kuitenkin asteittain ensi
vuosikymmenen puoliviiliin
mennessd. Vuoden 1988 loppuun
mieslesken eldke on kolmasosa
tiiydesld eliikkeestd. Vuoden
1989 alusta se muuttuu kahdeksi
kolmasosaksi tiiydestii eldkkees-
tii ja t?iydeki r.uoden 1995 alusta.

Naisleskelle leskeneldke on 60Vo
edunjiittiijiin eldkkeestd. Jos
edunjiittiijii kuolee ennen 50
vuoden ikdd, leskeneldke on vd-
hintddn 30 % edunjiittiijiin eliik-
keen perusteena olleesta palkas-
ta.

Leskenel6ke on aina ansiotulosi-
donnainen. Tycintekoa jatkavan
lesken eldkettd alennetaan 407c
siitd osasta ansiotuloa, joka ylit-
taa ATS 6671 (FIM 1588) kuu-
kaudessa v'uonna 1987. EHketta
alennetaan korkeintaan se osa,
joka ylittiiii eldkkeen ja ansiotu-
lojen yhteismiiiiriin ATS ll47l
(FIM 3900) kuukaudessa.

l^opsille perhe-eldkettd makse-
taan 18 vuoden ikliiin asti tai 26
vuoden ikiin asti,jos lapsijatkaa
opiskeluaan. Puoliorvolle eldke
on 4OVc ja tdysorv'olle 60% les-
keneldkkeest'd.

Tyottomyys huomioon
eldkkeiden korotuksissa

Maksussa olevia eldkkeitd tarkis-
tetaan kerran ruodessa palkko-
i nde k sin perusteella. Tyottomyys
otetaan huomioon indeksissd si-

ten. ettd tarkistuksen suuruutta
alennetaan 0, I prosenttiyksikkod
kutakin yhden prosenttiyksikcin
suuruista tyrittomyyslukua koh-
ti. Alennus suoritetaan vain. jos
tydttomyysaste on vdhintddn
2.5Vo.

Ellikkeiden ja vakuutusmaksu-
jen perusteena olevat palkat tar-
kistetaan kaikkien vakuutettujen
keskipalkan muutoksen mu-
kaan. Tydttcimlytfd ei fdsyd oteta
huomioon.

Valtio mukana
rahoituksessa

Vakuutetut maksavat 10,25Vo ja
tycinantajat 12,45 7o vakuutettu-
jen eldkkeen perusteena olevasta
palkasta. Valtion maksuosuus
riippuu vakuutusmaksukerty-
miisfd. Vuonna 1986 valtion
kannettavaksi jiii neljiisosa tyon-
tekijoiden ja kymmenesosa toi-
mihenkiloiden eldkemenoista.

Vapaaehtoiset lisaeleke-
I .. I .

J arrestelmat y leEryvat

Vapaaehtoisia lisiieliikejiirjestel-
miii on perustettu lahinna toimt-
henkikiitci varten. Viime wosina
lisdeldkkeet ovat yleistyneet
myos alempipalkkaisilla toimi-
henkilciillii. kun niitd perinteisesti
oli jiirjestetty vain niille toimi-
henkilciille, joiden palkkataso
ylitti toimihenkilciiden yleisen
eliikejdrjestelmdn eldkepalkan
yliirajan. Ty6ntekijdilli lisiieliik-
keet ovat edelleen varsin harvi-
naisia.

Lis'deldketurva toteutetaan ele-
kevarauksella yrityksen kirjan-
pidossa, vakuutuksella vakuu-
tusyhti6ssd tai perustamalla
avustus- tai eldkekassa. Lisielii-
keturvan tavoitetaso on 60-
75Vo loppupalkasta pakollisen
elaketurvan kanssa yhteensovi-
tettuna.

]OUKO ]ANHUNEN
FM

Eltiketurva keskuksen
tutkimusosaston

eritvistutkija
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ALANKOMAAT
rvOpr-AxxErDEN
prrRrssA gz.z %
PALKANSAAJISTA

Alankomaissa on kansaneldke-
jiirjestelmii sekd teollisuusala- ja
yrityskohtaisista tyoeHkejarjeste-
lyistd koostuva ansioeldkejdrjes-
telmd. Yksityiselld sektorilla l.r'o-
eltikkeet ovat periaatteessa vd-
paaehtoisia, mutta alalle tai yri-
tykseen perustettuun t.yoehkejer-
jestelyyn on uuden tyontekrjiin
yleensd pakko liiuyii. Tyoeliik-
keiden lakisiiiiteistdmisui on sel-
viteltv yli l0 vuoden ajan ilman
niiky.v?i2i tulosta.

Askettdisen tutkimuksen mu-
kaan tvoeldkejarjestellissd on
82,2% 25-65-ruotiaista pal-
kansaajista. Julkisella sektorilla
prosenttiosuus on 96,6, yksityi-
sellA 77.3. Tyoeliikkeiden piiriin
kuuluvista naisia oli vain 227c.
Ulkopuolella olevista heita oli
58%.

Tutkimusajankohtana tydelak-
keiden ulkopuolella olleista osa
(6 prosenttiyksikk6ii) oli sellaisis-
sa yrityksissd, joissa ei ollut tyci-
eliikejiirjestelya, tai tyo oli tila-
piiistii tai osa-aikaista (4 prosent-
tiyksikkdii) tai tyoelekejarjeste-
lyyn kuulumisen palkkaedelly-
tykset eivit tiiyttyneet (3 prosent-
tiyksikkoii). Muita syitd ulko

puolella oloon olivat. ettei avio
liitossa olcva nainen tai nainen
yleensd voi kuuluajdrjestelyyn (2
prosenttiyksikkda), henkilo ei
asemansa - johtaja tai muu
ylempi toimihenkilcj - voi kuu-
lua jdrjestelyyn ( I ), ei halua liittyd
( l) tai ei tiiytii jZirjestelyyn kuu-
lumisen palvelus- tai ikdrajoitus-
ra (l).

AUTOMAATTISEN
INDEKSITARKISTUKSEN
I-AKKAT]TT]S
SUUNNITTEILLA

Alankomaiden hallitus suunnit-
telee automaattisen indeksitar-
kistuksen poistamista sosiaaliva-
kuutuksesta ja vdhimmdispal-
koista. Lain mukaan sosiaali-
etuuksia - mm. kansaneldkkei-
td - tulisi tarkistaapalkkaindek-
srh perusteella kaksi kertaa vuo-
dessa. Vuoden 1984 jiilkeen in-
deksitarkistuksista on kuitenkin
erityislaeilla luoruttu. Nvkyinen
etuustaso aiotaan pitdd voimassa
useiden tulevien vuosien ajan.

Automaattisen indeksitarkistuk-
sen tilalle hallitus suunnittelee
jiirjestelyii. jossa hallitus tai par-
lamenti n toi nen kamari piiiittiiisi
erikseen kulloinkin tehtdvisld so.
siaalietuuksien ja vdhimmdis-
palkkojen tarkistuksista. Palkka-
indeksin asemesta tarkistukset
perustuisivat maan yleiseen ta-
loudelliseen tilanteeseen, osto-
voiman, kulutuksen ja palkkojen
kehitykseen sekii tyollisyystilan-
teeseen.

BELGIA
YKSITYISTA
ELAKESAASTAMISTA
EDISTETAAN

Belgiassa on hyvdksytty laki
henkilcikohtaisesta e ki k e sri cis to t i-
lisrti. Tili voidaan avata vakuu-
tusyhticissd, pankissa tai muussa
rahoituslaitoksessa.

Tilin varoista on viihintiiiin 30 %
sijoitettava belgialaisiin yhtioi-
hin. Belgian porssissd noteerat-
tuihin ulkomaisiin yhticiihin voi-
daan sijoittaa enintddn l0Vc va-
roista.

Tileille maksetut vakuutusrnoksut
ovat verovapaita. Verovapauden
yliiraja on l8-64-vuotiaalla yk-
sindiselld henkilollii BEL 20000
(eli FIM 2a00) 1a perheelliselld
BEL,m000 (FIM 4800) r,uodes-
sa.

Tilille kertyneita varoja verote-
taan vain yhden kerran - eldk-
keelle jddtdessd. Veron mddrd on
16,5 % nostettavasta summasta.
Normaali tulovero on kuitenkin
maksettava, jos varat nostetaan
en nen vanhuuseliikeikiiii.

Vuoden 1987 alkupuolella on jo
noin 650000 henkiloii avannut
itselleen ehkesaiistotilin. Keski-
mddrin tileille on sijoitettu BEL
18000 (FIM 2160) verovuoden
1986 osalta.

TYOAJAN
VAUENTAv
ELAKETTA

ISESTA

Belgiassa on vuodesta 1985 lah-
tien ollut kdytossd jiirjestely, jos-
sa vapaaehtoisesti tyosld vahin-
tddn kuudeki kuukaudeksi ja
enintddn vuodeksi pois jiliinyt tai
tdysiaikaisen tycin osa-aikaiseksi
eninrddn viideksi wodeksi muut-
tanut henkilci saa korvauksen
valtiolta. Edellisessii tapauksessa
korvaus on BEL 10504 (FIM
I155) ja jdlkimmdisessd tapauk-
sessa BEL 5252 (FIM 577) kuu-
kaudessa. Tyostii poisjidnyt on
k orua t t a ya ), ril-r'kses.ru t.t'd t t tj ntci l-
/a henkil6llii. Tycistd poisjddneel-
ld on oikeus palata samaan tyo-
hon. Jos hanet erotetaan, on
korvauksena maksettava kuuden
kuukauden palkka. Tyostd pois-
saolonsa ajan vakuutettu kartut-
taa eldkettd samalla tavalla kuin
tycissd ollessaan.

Yli 10000 henkilciii kdytti viime
vuonna hyvdkseen tiitii jiirjeste-
lyii. Heistii kolme neljlsosaa oli
tydssa yksityisellii ja yksi neljiis-
osa julkisella sektorilla. Naiset
kiiyttiviit jiirjestelyii hyvdkseen
miehiii enemmdn. Yli 50-r,uo-
tiaista naisia oli 90 (/r . Toimihen-
kilditii oli jdrjestelyn hyv2iksi-
kiiyttiljissii enemmdn kuin tycin-
tekijoitli.
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ISO-BRITANN!A
HENKIL6KOHTAINEN
ANSIOELAKE

Vuoden 1986 sosiaaliturvalain
mukaisesti palkansaajat voivat
jiirjestiiii itse oman henkilokoh-
taisen ansioeldk keensi ja siten ir-
rottautua valtion yleisen eldkejdr-
jestelmdn ansioel6keosasta sa-
moin kuin mahdollisesta ty6nan-
tajan jdrjestdmdstd valtion ansio
eldkkeen korvaavasta ansioeld-
kejdrjestelmdstd. Palkansaaja tc-
kee tdmdn pdltciksen itsendisesti,
mutta hanen on saatava siihen
Tycieldkelauta kun nan hyvdksyn-
td. Lautakunnan hyvdksyminen
tarvitaan myos tyonantajakoh-
taiselle eliikejiirjestelylle, iolla
aiotaan korvata valtion ansio-
eldke.

Hallitus ilmoitti vuoden l9ii7l88
budjetissaan, ettd uudet palkan-
saajat voivat jiirjestii5 henkilo-
kohtaisen ansioeldkkeerrsd jo
4.1.1988 ldhtien. kun tazrs tdlld
hetkellii johonkin tyonantaja-
kohtaiseen ansicleldkejhrjestel-
mddn kuuluvat voivat tehdd sen
vasta 6.4. 1988 ldhtien.

Palkansaajat voivat jdrjestdd it-
selleen useampia kuin ylrden an-
sioeldkkeen. Elilkkeelle jdiides-
sddn he voivat ottaa 257t kart-
tuneesta ansioeldkkeesla verova-
paana kertasummono. Myos itse-
niiiset yrittiijZit voivat jdrjestdd it-
selleen kansaneldkettd tdydenti-
vdn ansioeldkkeen, mutta se, sa-
moin kuin koko ansioeldketurva.

on heille vapaaehtoista. Ehk-
keelle jdddessddn yrittdjdt voivat
ottaa palkansaajia suuremman
summan verovapaana kertasuo-
rituksena. Mddrdn suuruudesta
ei ole toistaiseki tehty peatosta.

Nyk yisissii ansi oeliikejiirjestelyi s-
sd kertasuorituksena maksettava
etuus ei saa ylittdd 1,5 kertaa
loppupalkkaa. Vuosien 1981 /88
budjetissa vldrajaksi on peatettv
asettaa GBP 150000. Tdmd raja
tulee koskemaan mycis henkilo-
kohtaisia ansioeldk keitd.

Kaikki vakuutetut voivat loka-
kuusta 1987 liihtien maksaa la-
paaehtoisia lisiivakuutusntaksu.ja
valitsemaansa ansioeldkejdrjes-
telmddn ja silld tavalla nostaa an-
sioeliketunansa tasoa. Tulevai-
suudessa ovat kaikki ansioeldke-
jiirjestelmZit velvolliset tarjoa-
maan vakuutetuilleen mahdolli-
suuden vapaaehtoisiin lisdvaku u-
tusmaksuihin. Vapaaehtoisten
maksujen yliiraja on l5%, an-
sioista.

RANSKA
SOSIAALITURVA
KONKURSSIN PARTAALLA

Ranskan sosiaaliturv'ajdrjestel-
md,n rahoitusvaje on pddssyt niin
pahaksi, ettd jdrjestelmd on kon-
kurssissa kuluvan vuoden loka-
kuussa, ellei lisdvaroja lciydetii.
Vuoden 1987 vajeeksi on laskettu
FRF 30 miljardia. Tulot ovat
FRF 724 ja menot FRF 754 mil-
jardia. Vajeesta FRF 13,6 miljar-
dia on vleisesyd eliikejiirjestel-
mdssd. Ongelman s\,ryt o\.at tyot-
tomvvden kasvussa, vdestcin
vanhenemisessa ja eldkeidn alen-
tamisessa 65 wodesta 60 luo-
teen.
Vajeen rahoituksesta ei ole vield
tehty lopullisia pii5toksili. Kesiin
ja syksyn aikana maan hallitus
aikoo erityisissd konlerensseissa
tutkia sosiaaliturvan pitkiin tiih-
tdyksen rahoitusta, mutta nyt ka-
silld olevaan ongelmaan konfe-
rensseista ei ole apua.
Hallituksen asettama tutkimus-
komissio suositteli viime vuoden
lopulla mm. maksussa olevien
clrikkaidan jriridyttrimistci kol-
meksi vuodeksi. Tdmdn an'eltiin
alentavan eldkemenoa noin
l0%. Lisiiksi ehdotettiin e/rlAe-
pcrusteen muuttantista l0 viimei-
sen vuoden keskipalkasta koko
tyouran keskipalkkaan tai indek-
sillii tarkistettuun loppupalk-
kaan perust uv aksi, seka e I ci k k e en
l.v k k ri ri n i sc ht ojcn parantamista
ja elrikkecn poistantista kokw
nLran I -)'iint e koa .jat k aval ta elak-
keensaajalta.

SAKSAN UITTO-
TASAUATTA
NAISTEN ALEMPI
ELAKEIKA oIKEUDEN
MIELESTA OIKEUTETTU

Liittotasavallan perustuslakioi-
keus on tehnyt piiiitoksen, jonka
mukaan naisten pddseminen
vanhuuseldkkeelle miehid aikai-
semmin ei ole perustuslain vas-
taista. Pddtoksesse todetaan, etta
erot yleisessd eldkeidssd ovat va-
hdmerkityksisii, koska liittota-
savallassa yhd yleisemmin jie-
dddn eldkkeelle viimeistdin 58
vuoden idssd tycimarkkinasopi-
mukseen perustuvien varhais-
eldkkeiden avulla. Samoin tode-
taan, etta naisten alemmqlla el(i-
keirillri kompensoidaan sitd hait-
taa, jota heille koituu kaksinker-
taisesta tyopanoksesta - ansio-
tydssd ja kotona - sekd koulu-
tusmahdollisuuksien vdhenemi-
sesta lasten synnyttamisen ja kas-
vattamisen seurauksena.
Liittotasavallassa on kdytossd

jou s t ava e lci k ei k ri. Palkansaajien

- tycintekijoiden ja toimihenki-
loiden - eliikejiirjestelmisyi va-
kuutetuilla on useita mahdolli-
suuksia jiiiidii eliikkeelle ennen
yleisti eliikeikiiii.
Yleinen vanhuuseldkeikii on 65
vuotta. Tdstd idstd ldhtien eldke
maksetaan tydnteon jatkamises-
ta riippumatta. Eldkkeen otta-
mista voidaan my6s lykiit2i, jol-
loin sen mddrd kasvaa 0,67olyk-
kdyskuukaudelta 67 ruoden
ikddn asti.
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Vakuutettu voi ottaa vanhuus-
elhkkeen jo 63 vuoden idssd. jos
hdn on ollut eldkevakuutuksessa
vdhintIdn 35 r'uotta. Ty6ntekoa
jatkavalle elSkkeensaajalle eldke
maksetaan ennen 65 ikdvuotta.
jos tyciansio ei ylitii DEM 1000
kuukaudessa tai tyoaika 50 pei-
vdd luodessa.
Vakuutettu vc'li ottaa eldkkeen 60
vuoden iiissii. jos hdn on menet-
tdnyt tyrikyvystddn kaksi kol-
masosaa ja on ollut eldkevakuu-
tuksessa vAhinthdn 35 vuotta.
Tyontekoa jatkavalle eldkkeen-
saajalle eldke maksetaan, jos ty<i-
aika ei ylitii 50 pdivdd vuodessa
tai 60-62-vuotiaana tyciansio ei
vlitii DEM 4-10 kuukaudessa rai
63-6+vuotiaana DEM 1000
kuukaudessa.

Samoin elike maksetaan 60 vuo-
den i5ssd, jos vakuutettu on ollut
tyotdn vAhintZiiin 52 viikkoa vii-
meisten 78 riikon aikana ja on
maksanut l'akuutusmaksut eld-
kevakuutukseen vdhintddn 96
viikolta r,'iimeisten l0 luoden ai-
kana.

Tyontekoa jatkavalle eldkkeert
saajalle eldke maksetaan. jos tyo-
ansio ei ),lita DEM 430 kuukau-
dessa tai tyoaika 50 pdirdd vuo-
dessa. Naispuolr)rcn vakuutettu
saa eldkkeen 60 vuoden idssd,jos
hdn on maksanut vakuutusmak-
sut rdhintddn l0 vuodelta viimei-
sistii 20 wodesta. Tyontekoa jat-
kavalle eldkkeensaajalle eldke
maksetaan. jos tyoansio ei ylitii
DEM 410 kuukaudessa tai tyo-
aika 50 pdivdd ruodessa.

Vakuutettu voi saada varhais-
elcikkeen 58 r'uoden iiissii tyd-
markkinasopimuksiin perustu-
vista varhaise16kejdrjestelyistd.
Niiiden sopimusten piiriin kuu-
luu noin kolmasosa palkansaajis-
ta. Varhaiseldke. jonka mddrd on
eliikejiirjestelystd riippuen 65-
75 % loppupalkasta, kartuttaa
uutta elakeoikeutta yleisessd el5-
kejdrjestelmdssd. Tyonantaja
kustantaa varhaiseldkkeen. mut-
ta saa siihen liittovaltion kor-
vausta 357c, kuluista, jos eliik-
keelle siirtynyt korvataan yrityk-
sessd tydttomiillii henkilollii.
Vapaaehtoisissa lisrieltikeiriries-
telmissci naisten eliikeikii on
normaalisti 60 vuotta ja miesten
eliikeikii 63 tai 65,,'uotta. Yksityi-
sen sektorin palkansaajista on
noin 60% vapaaehtoisten lisd-
eldkkeiden piirissii.

TANSKA
PALKANSAAJIEN LISA.
ELAKEJARJESTELMA
VUOSINA 1985-87

Tanskan lisiieliikejiirjestelmddn
(r'oimassa vuodesta 1964) kuulu-
r at l6-64-r uotiaat \ ksit\ iscn ja
julkisen sektorin palkunsaajut.
Jdrjestelmdstd maksetaan van-
huus- ja leskeneldk keith. Lesken-
eldkkeet maksetaan samoilla pe-
rusteilla sekd nais- ettd miesleskil-
le. Eliikeikii on 67 vuotta eli sama
kuin kansaneliikejiirjestelmiissii.
Lisiieliikejiirjestelmdn el6kkeet
eivdt ole ansioperusteisia, vaan
jokainen vakuutusvuosi kartut-
taa eldkettd tietylld tasasuuruisel-
la summalla.

Alla olevassa asetelmassa on
erditd keskeisid numertltietoja
palkansaajien lisiielAkejiirjestel-
mdstd '",uosilta 1985-87. Vuo-
den 1987 Iurut ovat arvioita.
Asetelman luvut on otettu lisd-
eldkejdrjestelmdn hallinnosta
vastaavan elhkelaitoksen vuoden
I 986 r,uosikertomuksesta.
Itsendiset yrittiijiit. jotka orat ai-
kaisemmin palkansaajina kuu-
luneet lisiieliikejiirjestelmddn.
voivat jatkaa vakuutustaan va-
paaehtoisena edellyttden. etta
palkansaajajakso kesti vdh i ntddn
kolme vuotta. Vuoden 1986 lo
pussa 2 130 tdllaista yrittiijiiii kuu-
lui lisiieliikejiirjestelmddn.

Lisiieliikejiirjestelmdn rahastoja
on lain mukaan hoidettava siten,
ctte tuotto on mahdollisimman
suuri. Sijoitukset on tehtdvd tur-
vaavasti, reaaliarvon sdilyttden
sekd mahdollisimman suuren
koron tuottavasti. Sijoitustoi-
minnan yleisend tavoitteena on
edesauttaa pidomamarkkinoi-
den tasaista kehityst?i. Vuoden
1986 lopussa sijoituksista 56.6 9i
oli rahalaitosten obligaatioissa.
18.9q( r'altion obligaatioissa.
10.7(1 indeksiobligaatioissa.
10.47 osakkeissa ja konverl.oi-
duissa obligaatioissa. 3,1 % kiin-
tedssd omaisuudessa ja 0,3 %'
tyonantajalainoissa.

Milj. DKK
Vakuutusmaksut
Rahaston tuotto
Kurssivoitot
Tulot yhteensd

Eldkemenot
Hallintokulut
Reaalikorkovero valtiolle
Menot yhteensA

Siirrot rahastoihin
Rahastot/3 l. 12.

Tuhansia
Eldkkeensaajia
Eldketurvaa kartuttaneita

- heistii aktiivivakuutett uja
tilastovuonna

1985 1986 1987

2303
6282

334

7994 8692 8919

2236
5 578

180

2 305
5 862

525

589
63

869

655
t-)

t 29t

168
11

I 900

t52r 2019 2745

6473
42876

6673
50 639

6174
56 680

395
3 300

354
3 200

311
3 300

]OUKO JANHUNEN
FM

Ekiketuruakeskuksen
tutkimusosaston

erityistutkija

2 500 2 550 2 550
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TILASTOTIETO]A
TYOELAKKEENSAA]ISTA 31 3 1987
Taulukoiden Iulut ovat vdhimmdisturvan mukaisia.
Aikaisemmasta tilastokayfinnostA poiketen varhennetut vanhuusellkkeet sis:ittwAt vanhuuseldkelukuihin .;a
yksilcilliset varhaiselSkkeet tydkwyttdmyyselikelukuihin. Osa-aikaeldkkeet ovat tiiasrossa omana taulukkonaan.
-l l. 3. 1987 oli maksusvr kaikkiaan 797 000 tydehkettii. Muutos edellisesti vuodesta on f50 000 kappatetra eli 6.7
prosenttia.
Vanhur.rsellkkeitri oli 401 000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasra aiankohdasta)(+22000),
tydkpyttijmy-vscl:ikkeitA 188 fin kappaletta (+ I I 000). tyrittomwseliikkeita 65 fi)O kappaleua (* l0 000). perhe-
eldkkeitai 143 000 kappaletta (+7 000) seki vuoden 1987 alussa voimaan tulleita osa-aikaeldkkeitii 4tt kappaleua.
Niiistii oli vuoden 1986 alussa voimaan tulleiden lakien mukaisia elikkeitii varhennettuja vanhuuseldkkeita 5 100
kappaletta (+3 700) ja yksilollisizi varhaiselAkkeita 9 600 kappaletta (+9 000).
Vanhuuseldkkeiden keskimd6r5 oli lll2 mVkk. joista varhennettujen vanhuuseldkkeiden 1704 mklkk. tyo-
kvvyttomylseldkkeiden 1785 mVkk..ioista yksikiltisten varhaisetdkkeiden 2438 mVkk, tycittomyysetiikkei-
den 2M6 mVkk, perhe-elzikkeiden I 0l I mVkk ja osa-aikaelikkeiden I 873 mVkk.

\",\NItt t st:t ,\KKt I:l.kaikki
Voimassa olevat ll.-3. l9tt7

Ekikkeensaa jia Keskimi6rdinen peruseliike mk/kk
Eldkkeen mvont;iiii Michet Naiset Yhteenvi Miehet Naiset Yhteensd
TEL-etdkelaitokset 71 5l I r2l 98r 193492 2 819 I 196 I 796
Y EL-eldkelaitokset 16027 t3202 29229 2M6 I 592 2 060
MY EL-ellkelaitos 52131 '76945 t29076 8ll 178 55-1

LEL-eliikelaitos 34822 14200 49022 I 160 410 960
Kaikki rvbelSkelaitokset 174491 226328 400820* I 853 n95 l]r2
Alkaneet eldkkeet l. l.-ll. 3. l9tt7

Kaikki tvoehkelaitokset .1466 5613 10080* 2le 987 r 509
*) Kaikki-luvussa mukana vksi TaEL-laitoksen maksama eliike

Niiistii
\'\ltlll:\\l It l\ \\llt tSt t (KKI I I

Voimassa olevat 3 t. 3. 1987
Eliikkeensaajia Keskimiiiir:iincn pcrusc[ikc mVkk

Eldkkeen myontriji Michet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteenszi
TEL-eldkelaitoksct r 065 2 390 -t 455 4 053 I 158 2 050
Y EL-eLikellitoksct 253 _325 578 -1 061 984 I 89-3

MYEL-cLikclaitos l5ti 672 8-10 890 329 4_36

LEL-el:ikelaitos 92 160 252 I 4_30 278 698
Kaikki tvoehkelaitokset I 568 3 54"7 5 I 16* 3420 945 1 704

Alkaneet elAkkeet I . l.--3 l. -3. I987

Kaikki tvcietiikelaitokset 215 491 767* 4 148 939 2 090
*) Kaikki-luvussa mukana vksi TaEL-laitoksen maksama eldke

OSA-AIKAELAKKLEI'
Voimassa olevat 31.3. 1987

TEL-elSkelaitokset t2 1.1 26 2 568 I 5.1-s 2 017
Y EL-eldkelaitokset l2 8 l0 225r I 02-j r 760

MYEL-eldkelaitos
LEL-eliikelaitos
Kaikki t),i)claikclaitoksct 25 2l ,18 2367 I -336 I tt7-3
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r yoK\'\'\'r-16Nr\'\'sELArxrrr mtri
Voimassa olevat 31.3. 1987

Eldkkeensaajia Keskimiiiirlinen pcruselike mVkk
E16kkeen myiintdjd Miehet Naiset Yhteenvi Miehet Naiset Yhteensri

TEL-eldkelaitokset 48124 52371 100495 3 089 I 572 2298
YEL-elaiketaitokset 8 783 3 808 1259t 2267 I 414 2 009
MYEL-etdkelaitos 17 368 t9696 37 064 -195 671984
LEL-eldkelaitos 32 418 5463 37 881 I 570 662 | 439

Kaikki tvoellkelaitokset 106693 81338 1880_31 2217 l218 l 785

Alkaneet ekikkeet l.l.-31.3. 1987

Kaikki t)detakelaitokset 4 t09 3 578 7 687 2656 I 439 2 089

NAistii
TAYDET ELAKKEEI.
Voimassa olevat 31. 3. 1987

Eldkkeensaaiia Keskimidrdinen peruselike mVkk
Eldkkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

TEL-elhkelaitokset 44389 47 565 91954 _j 067 I 548 2281
YEL-eldkelaitokset 7 153 3023 r0 176 2 -151 I 441 2082
MYEL-eldkelaitos 13409 14606 28015 I 05rl 412 721

LEL-eliikelaitos 30 525 5 218 35 743 I 547 646 | 416
Kaikki tyoeldkelaitokset 95 476 70412 r65 888 2246 l24t I 816

Alkaneet eldkkeet l. l.-3 1.3. 1987

Kaikki tviietdkelaitokset I 108 2432 5 540 2411 I 166 I 986

NiiislA
OSAI-L;iKKT]t].I.
Voimassa olevat 31.3. 1987

Etikkeensaaiia Keskimiidrdinen peruselike mVkk
Eliikkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteens'd Miehet Naiset Yhteensd

TEL-elhkelaitokset I 258 r 555 2 813 r 919 I 001 l4ll
Y EL-elakelaitokset I 028 331 I -r59 I 164 t 012 I 369

MYEL-eldkelaitos 3 436 3744 7 180 659 296 470

LEL-elAkelaitos I 014 ll3 | 20'l I 173 529 I 102

Kaikki tvoeliikelaitokset 6796 5763 t2559 I 096 536 839

Alkaneet eldkkeet I. l.-3 1.3. 1987
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Niiistii
YKSILOLLISET VARHAISELAKKEET
Voimassa olevat 31. 3. 1987

El:ikkeensaajia Keskimdeirdinen peruseldke mVkk
Eldkkeen myontdjii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 2417 3 251 5728 4077 2 194 3 008
YEL-eliikelaitokset 602 454 1 056 2643 1 431 2 124

MYEL-eldkelaitos 523 | 346 l 869 I 200 493 691

LEL-ekikelaitos 819 112 931 2955 l 568 2188
Kaikki tyoeliikelaitokset 4 421 5 163 9 584 3 333 I 671 2 438

Alkaneet eliikkeet I . I .-31. 3. 1987

Kaikki tyoelakelaitokset 984 I 814 3 618 I 745 2602

TYOI_|OMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 31.3. 1987

Eldkkeensaajia Keskimiiiirriinen peruseldke mVkk
Ekikkeen myontrijd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-etiikelaitokset 18056 27907 45963 3 343 I 7.18 2375
YEL-eldkelaitokset 834 919 l 753 2028 I 081 l 531
MYEL-elAkelaitos 2325 2905 5 230 I 421 467 891
LEL-eliikelaitos 8 736 3745 t248r | 691 682 t 392
Kaikki tyoehkelaitokset 29951 35476 65427 2677 1513 2046

Alkaneet eldkkeet l. l.-31. 3. 1987

Kaikki tvoelakelaitokset 1 174 1964 3 738 3 386 I 810 2 558

PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 31.3. 1987

Elzikkeiden
lukumddrd

Keski-
m2ar2rnen
peruseldke

mVkk

Eliikkeensaajia

Lapset YhteensAEldkkeen mycintiiiii Lesket
TEL-ekikelaitokset 61 039 1 425 63 071 12529 75 600
Y EL-eldkelaitokset 12 514 1225 t2t42 I 918 14060
MYEL-elSkelaitos 29 568 400 28952 2933 31 885
LEL-ekikelaitos 33 950 647 324s8 4849 37 307
Kaikki tyoehkelaitokset 143072* 10ll 136624 22231 r58 855

Alkaneet eldkkeet 1. 1.-31. 3. 1987

Kaikki tydelakelaitokset 3 134* I 105
*) Kaikki-lu',ussa mukana yksi TaEl-laitoksen maksama eldke.
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K.\IKKI Irt-,{KKtrET
Voimassa olevat 31.3. 1987

Etdkkeiden
lukumdird

Keski-
n.rddrdinen
peruselSke

mVkkEldkkeen m1'ontdjri
TEL-elzikelaitokset 407015 I 924
Y EL-eldketaitokset 56 107 I 846

MYEL-elAkelaitos 200 919 56r
LEL-elAkelaitos l 31 335 I 057
Kaikki ti,oeliikelaitokset 797 396* I 430

Alkaneet eldkkeet l. l.-31. -1. 1987

Kaikki tvoeldkelaitokset 24681 * I 720

Perhe-eldkkeis6 5 328 oli lis?ietujen mukaisia. keskimiiiirin I 236
mVkk. Muista eldkkeis*i 24515 sai tisdksi rekisteroit-ye lisriehketta
keskim66rin 1456 mklkk. Ndmi olivat etupddssd TEL- ja YEL-eliik-
keita.

*) Kaikki-lurussa mukana kaksi TaEL-laitoksen nraksamaa elakette.

MAKSETUT ELAKKEET I.I._3I.3.1987, MILJ. MK

Vtihimmciisturva
TEL-e ldkelaitokset 235r.0
YEL-eldkelaitokset 3ll
MYEL-eldkelaitos 341

LEL-eldkelaitos 428

Kaikki tyoehkelaitokset 3 4-r4.1

nrt ittrrAity titat
Yhteensd 3 560.9
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ENGUSH SUMMARY

The editorial is about the
Intemational Social Se-
curity Associailon, ISSA,
whlch will be ceiebrating
its 60th anniversary in
October this year. The
association provides the
setting {or the establish-
ment and maintenance
o{ the main and major
part of the international
contacts of our employ-
ment pensions scheme,
to mention one of its
{unctions.

The Intemailonal Labour
Organizafion was the
parent organization o{
ISSA.In the L944 Declar-
ation o{ Philadelphia the
principle o{ ISSA takes
the f ollowing {orm: "There
will be no lastrng peace
without social justice, and
no social justice without
social security".

Today 316 organizations
Irom 129 different coun-
hies are afftliated to ISSA.
The Flnnish members of
ISSA are the Central Pen-
sion Security Institute, the
Social Insurance Insti-
tution, the Pensions Insti-
tute oi L,ocal Authorities,

the Farmers' Social in-
surance Institution, the
Seamen's Pensions Fund,
The Federation o{ Acci-
dent Insurance Instltu-
tions and the Federation
oi Unemployment in-
surance Funds (the Re-
habilitation Foundation
as associate member).
Practically from its very
existence, the Central
Pension Security Institute
has been involved in the
work of ISSA, first as
correspondent, later by
sending participants, ex-
perts and lechrers to
various ISSA meetings,
and finally by acting as
organizer ol such meet-
ings. The Managing Di-
rector o{ the Central Pen-
sion Security Institute has
twice been on the ISSA
Council. The most exten-
sive form of cooperaf,on
was the ISSA Intema-
tional Con{erence ol So-
cial Security Achranes
and Statisticians in Helsin-
kr in 1975, with 400 rep-
resentatives from 59
countries, and in 1979
the meetings o{ five per-
manent committees,

which brousht 300 del-
egates from 52 natrons to
Helsinki.

When thanking its mem-
bers lor the past six
decades ol cooperation,
the Bureau of ISSA
stresses the practical im-
possibility for those in-
volved in the develop
ment of their national
social secunty scheme to
learn from the decisions
taken in other flelds of
administration - in times
o{ rapid progress as well
as in times ol economic
cnses. The best source ol
inlormation adapted to
one's own Iield are col-
leagues in other coun-
tries, working in the same
field. in reforming and
developing its unique
employment pensions
scheme, the Central Pen-
sion Security Instihrte
constantly finds itseU in
the position of both re-
ceiving and giving such
iniormaton.

The Institute ol Occu-
pational Health has com-
pleted a comprehensive
study on the grounds for

the retirement ages in
municipal occupatrons.
The sfudy accounts for
the changes in health,
work capacity, funcilonal
capacity, and work load
o{ people in various types
o{ jobs from the age o{ 51
to the age of 55. The
resuits can be made use
of in the development of
the pensions schemes,
for instance to speci{y the
criteria {or pensions de-
cisions.

The study consisted o{ a
guesilonnaire and lab-
oratory measurements
made in 1981 and 1985.
The guestionnaire was
directed to the largest
occupational groups
within local government,
and sent to a total o{
6,257 persons repre-
senting 40 different occu-
pational groups. The
answering percentage
was as hlqh as 90.

The results show that
manual workers dc-
counted {or the major
part of those having re-
trred on disability pension
and of those having died
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in the course o{ the iour
years studied. In addition
to manuai worh further
indicators o{ disability in-
cluded poor subiective
health and reduced work
ability as well as
symptoms o{ mental and
physicai loading. The
observed differences in
work capacity and health
status between the vari-
ous occupatronal groups
in l9B1 remained more
or less stable in the Iour-
year-penod oi study.
Despite the reported,
generally positive
change o{ the job over
the four years o{ study,
the job was perceived as
causing more stress in
1985 than in 1981. The
exhausting el{ect of
ageing on man is still
much greater than the
ei{ect of preventive and
improving medsures in
working life.

Aithouqh individual
lactors are, indeed, close-
ly associated with dis-
ability, the importance o{
the occupation should
not be underestrmated.
For some manual workers
the retirement age o{ 63
is unrealistically hiqh.
Further, the researchers
were amazed by the re-
sults showing that the
individual's subjective
estimailons o{ his work
capacity and its ad-
eguacy in 1981 fairly well
correlated with what
actually happened to him
in the course o{ the four
years studied. The sub-
jective assessment repre-
sented a rather good pre-
diction of approaching
disablement.
The researchers were
pleased that the male
workers in poor physical

condition acted on their
advice to engage in
keep-lit exercises, with
god results. However,
the mystery strll remains
why female workers in
poor physical condition
did not take the advice
given in 19BI senously.

The results showed that
{unctional capacity may
be quite considerably
reduced between the
ages 51 and 55, but it can
also be improved on
one's own initiative. A
cause {or concern is the
increasing polarization o{
people ol working age
into those with good and
those with poor work
capacity.
Like many other OECD-
countnes, Finland lacks
a national support pro-
gramme aimed to help
the ageing e mployee
cope with his work. There
is sufficient in{ormation
available lor making
such a progrdmme. In
Finland, in particular, the
ageing trend o{ the work-
ing population calls {or
this type ol programme.
At the tum ol the century,
Finland will have to Iace
rnternatronal competrtron
with an older work lorce
than any other OECD-
country. I{ we want
success, the work capac-
ity o{ the aged work
force must have been
taken care of by then.

In Finiand a working
group has been set up to
develop the index-
linkage o{ the benelits
payable under the na-
tional pensions legis-
latron. The working group
has suggested that the
nationai pensions be
linked to the same index
as the employment pen-

sions. Today, the national
pensions are linked to the
cost-of-living index,
whereas the employment
pensions are linked to the
so-cailed TEL index,
measuring the average
trends in the level o{ both
wages and pnces.

In the opinion of the
Central Pension Security
Institute, the nattonal pen-
sions should not be linked
to theTEL index. The real
improvement ol the mini-
mum level o{ social
security clashes with the
objective o{ the national
pension and the purpose
of the index cover. The
automatic pensions ad-
justing system shall be a
neutral mechanism,
which does not raise the
statutory pensions level.
The changes in pensions
Ievel shall be made by
separate decrsions, in
which cases the correct
allocation of funds can
better be supervised.

The separate improve-
ments of the pensions
Ievel have better secured
the real deveiopment of
subsistence minimum
than linkage to the TEL
index would have done.
The purchasing power of
the national pension has
doubled since 1962.
Over the same period,
the real value o{ the TEL
index has grown 1.7-{old.
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TilTIttE
ELAKKEETTE?

lko poinoo, T

onsiotyo rosittoo,
terveys heikkenee.
Olisiko mohdollisto
poosto elokkeelle?
Mito eloketto
konnottoisi hokeo?

I

I

t
tx{
ELAKETURVAKESKUS
Opostinsilto 7,
PL ll, 00521 Helsinki
Puhelin (90) l5ll

I

Mille eliikkeelle? on Eliikclun'akeskuksen
uusi esite. Siinii kiiyctilin liipi kaikki seitse-
mdn ennc'naikaisen eliikkeen muotoa. tvo-
k y,v'v t to m y y s- j a t yo t tti nr 1- 

y *- ld k ke istzi c ri I a i -
siin varhaiseldk kcisiin.

Erityisesti varhaiseldkkeiden tultua voimaat't
tyijnte kijal la ja y rittiijiillii on valittavanaan
useita eri vaihtoehtoja. Tassii esittecssii hah-
motellaan ckikkeiden saantiehdot piiiipiir-
teisvdiin. Tarkoitukscner on antaa eldkkeen
tarpeessa oleville alustar,'ia tictoja sii6, mike
ellke parhaiten vastaisi heidin eldmdntilan-
nettaan. Ndirr kukin voi valita oikean eldk-
kcen ja toisaalta v'dlttyi turlralta hakemisel-
ta.

Edclleen on nryos saatavana Eldketunakcs-
kuksen esitettd Joustavasti elflkkeelle, jossa
selostetaan yksilollistii varhaiseldketEi, var-
hennettu,a vanhuuseldketti ja osa-aikaeld-
kettd.

Kumpaakin esitettd voi tilata Eldketuna-
keskuksesta. puhelin (90) l5l l.

I


