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EUIKEPAIUEIUN TASO
TAATUKSI JA

TUTUKSI
Lakisiidteisestii tyoeliiketurvasta, sen ansaitsemises-
ta, maksamisesta ja saamisesta, on neljinneswosi-
sadan aikana tullut luonteva ja totuttu osa suoma-
laista yhteiskuntaeldmzid. Harventuneet ovat myos
ne kannanotot, joiden mukaan olisi ansaittuja
ellikkeitii vajennettava muiden tarvitsevien hlviiksi.
Enemmistcin oikeusk[sityksen mukaan tydmies on
palkkansa ansainnut. Viihimmiiistoimeentulo on
taatlav a erikseen, sosiaalisin tukimuodoin.

Eldkkeensaajien valtaosa on tyoeldkelaitosten
asiakkaita. Jos piirretiidn yksinkertaistettu yhtiilo x
* y: z, jossa x: ansioeldkkeen saajien lukumd^i-
ra, y : pelkzin kansanelikkeen saajien luku ja z :
eliikkeensaajat kaikkiaan, xn arvoksi voitiin viime
r,uodenvaihteessa pyoreiisti kirjata 880000, y:n
225}ffi ja z:n I I l0 000. Tiismdllinen esitys vaatisi
tietenkin lukuisia tarkennuksia, mutta pelkistettyi-
niikin luvut osoittavat suhteen. Mycis maksetuista
ellkemarkoista rursaat puolet on tydeliikemarkko
ja. Pddosalle eliikkeensaajista tyoeliikelaitokset
maksavat heiddn toimeentulorsa pidosan.

Paitsi eliikkeensaaja myos eliikkeen ansaitsija
useimmiten tietid, minki ellkelain piiriin hiin kuu-
luu. Tutkimukset osoittavat, etti hiin yleensd tietiiii
mycis jonkun henkilon tai jonkin palvelupaikan,
jonka puoleen hin voi eldkeasioissaan kiiantyd.
Hyvin ei vielii sen sijaan tunneta oman eldketurvan
rakennetta, ja oman turvan muodostumisen val-
vonta, johon vakuutetulla on oikeus, saattaa sen
r,uoksi jiiiidd viihiiiseksi. Ttimd korostaa eldkeneu-
vojien avainasemaa vakuutetun edun valvojina.

Tyoeliikejarjestelmi pyrkii merkkivuonnaan
merkitsemdiin palvelupisteensf,, sek[ omat toimi-
paikkansa etld eldkepalvelun avunantajat pankit ja
postit, yhtenziisellii palvelupisteen tunnuksella.
Tunnus ilmoittaa yleisolle, ettti palvelupaikkoja on
tiheiimmiissa kuin luultiinkaan, ja palvelupaikko
jen henkilokunnalle tunnus on niikyvd velvoitus
palvelun tasosta huolen pitiimiseen.

Yrid Lormola
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Eltiketurva keskuksen
suunnit telujohtaja
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SYNONYYMEII?

Tuoreena isdnd kuuntelin aika-
naan esikoiseni sanayhdistelmii
hinen "puhetycinsd" varhaisvai-
heissa, siind 2-3 -ikdisend.
Kuuntelin ihastuneena. Pala oli
kdsite tai sana, jota hiin yhdisteli
muihin. "Kuunnepala" merkitsi
liiiikiirin stetoskooppia, "kiinne-
pala" tarkoitti tankoa. josta voi
pitaa kiinni jne. "Palikka" puo-
lestaan oli "palan" johdannai-
nen. "Pelatuspalikka" tarkoitti
hdnen suussaan pelivdlinettd,
mailaa.

Taannoin lukaisin liipi sen, mitii
olin saanut aikaan paperille tyo-
eldkkeestd. En ollut ihastunut.
Tyo ja eliike yksinddn ja yhdessii
muodostivat tiiviisti ja kyllisty-
tdvdsti toistuvan ilmaisun. Pitdi-
sihdn muutdmassa kymmenessd
vuodessa jotakin terminologis-
takin kehitystii n,iikyZi. Sentddn
on "elSketydtakin" tullut teh-
dyksi jo kohta parikymmentd
vuotta. Sanoja olen kdytellyt
kaksinkertaisen ajan. Tydeliike
on sindnsd hyvd yleisnimike tai
-kiisite. Kuitenkin toivoisi, ettd
olisi myos muita yhtd hyvili il-
malsuJa.

Nykysuomen sanakirja kertoo
useita tyosynonyymeja. Tehteva,
toiminta, ty6skentely ovat ndistd

neutraaleimmalta alueelta. Uu-
rastus. aherrus. raadanta, vaiva
tai vaivanndko, ponnistus tai as-
kare vievdt ilmaisua tiettyyn
suuntaan. Vdlimaastosta voi loy-
tdd sanat puuha ja homma. Luet-
telo ei varmaankaan ole tiiydelli-
nen. Mikddn ndistd ei kuitenkaan
kuulosta ldheskddn yhta hyvelta
kuin tyo.

Kun tyoeldketurva viettae tana
vuonna 25-vuotispdiviidnsd, olisi
erinomaisen hyvii ja toivottava
asia, ettd kykenisimme kehitta-
mddn eldketurvaamme myos kir-
joitetun tai puhutun tekstinsd
suhteen. Esim. Eldketurvakes-
kuksen tutkimuksetkin selkedsti
osoittavat, ettd tiedotuksen alu-
eella on paljon vield tehtavaa.

Me tiedotustyotd tekevdt vaikeu-
tamme itsekin omaa tyotdmme.
Edelleenkin kirjoitettua sanaa
viljelliiiin mycis tarkoitusha-
kuisesti. Kun on helpompi niihdii
vikoja veljissii tai sisarissa. mai-
nitsen esimerkkind termit perus-
eliikeja lisiieliike. Kansane16kkeen
asemesta kdytetAdn hyvin yleises-
ti peruseldke-kdsitettd vihjaa-
maan siihen suuntaan. etti kan-
saneldke olisi erddnlainen perus-
eldkkeen antava tasaelSke. Sa-
massa yhteydessd helposti ndkee

tycieldkkeen asemesta lisiieliike-
termin. Kovin epiijohdonmukai-
selta kuulostaa ainakin minun
korvissani, ettd esim. 3 000 mk:n
tydelake olisi lisiieliike ja 33a
mk:n pohjaosa peruseldke. Si-
ndnsd tycieldkettri voisi pitaa lail-
lisestikin peruseldkkeend, koska
esim. tycielekelainsdiiddntci tun-
tee tyoeldkkeiden yhteydessd kd-
sitteen peruseldke.

Tyoeldkkeen asemesta usein pu-
hutaan ansioelSkkeestd eikd se
huonolta vaikutakaan. Monissa
yhteyksissd tycielikkeen voisi
korvata alanimikkeillii virka-
miehen eldke tai virkamieseldke.
duunarin eliike, yrittiijiin elike
tai yrittljiieliike jne. Jo 60-lur.ulla
kuulin esitettdvdn klsitettd an-
saintael5ke, vaikka se ei kovin
yleista kayficid ole saanutkaan.

Vaikka tdmdn verran ilmaisun
vaihtoehtoja onkin, olisi erittdin
toivottavaa, etta tyoel6kkeen
rinnalle saataisiin muitakin yhtd
hyviiltii kuulostavia nimityksiii.

Ty6 on tietysti erittlin tdrked
asia. samoin eldke. Kovin ras-
kaalta tuntuu kuitenkin tekti,
jossa vilisee vain tyotiija eliikettii.
Hyvii lukija, liihetiipii toimituk-
secn omia tuumailujasi.
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Taloudellinen panos
leskenelAkkeen ehdoksi
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sukupuolen siiaan
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Haastattelu:
Kirsti Suontivuori

Eliiketurvakeskuksen
toimitusjohtaja:

pahimpana eprikohtana sita, et- PuOlen v-uOden Uimosen kannattama malli on
ta *uf..tuun tarpeettomia'les- tarkaStelujakSO puhtaasti suomalaista alkua ja
ieneliikkeita. 'Tlysin tarpeet- juurta. Tiillii kertaa ei ole o-ppia
tomien leskeneliiki<eiden mak- Kiiytdnndssri elakelaitokset sai haettu Ruotsista. Siellii hallitus
5,urnir.n jiiytiiii koko jiirjestel- sivitpuolivuottaaikaahankkia esitti leskeneliikkeen poistamis-
man perusieita. Nlimii vieviit tarvitiemansa tiedot ansaituista ta ldhes kokonaan, mutta veti
yleisen mielipiteen harhaan ja ty<ielakkeista. Huomioon otet- esityksensd takaisin. Uimonen
il.tuunpitiiitarpeellisiakineliii<- tiisiin niin yksityisellii kuin jul- pitiiii mahdollisena, ettii esitys
keita taipeettoniinu. Muutos pi- kisellakin -sektirrilla ansaittu annetaan vielti uudelleen.
tiiii tehdii hyvissii ajoin, ettii elii- eliike. Tdmdn ajan eliikelaitos
kejarjestelman perusta sdilyy maksaisi leskenejiikkeen lyhen- AvOleSkille
terveena." tiimdtt<imzinzi. ei perhe-eliikett?i

Uimonen ei pidii hyviinii sitii. et- Avoleski ei komitean mielestd
ilaisteskijamiesleski :11':t?:llil:'l"leskentvcintekoa :''";

v a i n, y h y e n d 3:i.jri I l! i:,Ir il i:ilf .,t3 
il, ixil x'j,Ii "i,Tl l,Uimonen ei pidii jiirkevdnd sitei, IX:lf'11,Jfl,[],lt'1,[3,]; ?i.,?J !t,i'.tu, avoparit haruavar erdii

ettd naisleski saa kaiken, ,"ry.!I" ffiiiii-,o".'"N"irir.i'",.tiri*i, yhteiskunnan sidoksista vapaa-
miesteski ei mitdan. "Nykyiiiin liiii'jl;"rriillifi;.;ilil: na. se koskekoon.mycis perhe-
katsotaan lesken jalkojen vdliin. lJi["ftilil;kil"ffiii#;^;_ elekkeite. Itse olisin valmis an-
Olisi jtirkeviimpdd katsoa, Fr* lii,i,.Ilri;;Hi;i,,tr;;'ffiffi tamaan.avoleskelle perhe-eldk-
malta on suuret tulot ja kum- ,':Hi;il?,;;i;';;*il;';;,: keen niissd tapauksissa, joissa
malla pienet. taa arvioimaa;'i;i#1ffi;;i- avosuhde on vakiintunut. Lap-

Uimosen kannattaman mallin lisen tu.n tu.r.tt'i k;ffi;; sentlhkehdn tulee joka tapauk-

mukaan lesken eldkkeen tarvet- pauksessa. sessa maksettavaksi'"

takatsottaisiinkummankinplo- tJimonen oitea kuitenkin edel- U-imonen.pitdiitdrkedniisitd,er
lison tyohistorian avulla. Y.f [i,l'"i;;""jiii;"'ilffi tH tii tytieliike.jaettaisiin tulevai-
rattaisiin. paljonko kumpikin HllJiI" ;tili r"ri""j"ij ,.?: s,*gdessa avioeron yhteydessii.
on rytjetakeite ansainnut.,l,t.r, iiil[Jf.Jfr;";i';, j1ffi'ff#- ]i,-, poistaisi nvkviset vaati-
aika huomioon ouaen' testi feruste, y^;",:::I"^ryi n:l'g*it;#l'x iHfl?fi],lrl-Tietvn sddnndn mukaan lesken perhe-eldkettd seadettAessa, ei- ;:.'
per(e-eliike vdhenisi sen mu- vatka ne olisi tarpeettomia tulo..- ::'kaan, miten tyoeliikkeet toisiin- sovituksen tullessa kiiytt66n", Komiteassaesilliiolleidenuudis-
sa suhtautuvit. Jor lesken an- hdn sanoo. tustenkeyttdcinottoeihetikoh-
saitsematy6eliikeolisi pieni.hiin Tulosovitusta eivat kaikki ota ta,ole ovella, Uimonen sanoo'
saisi leskeneliikkeen 

-y.ulqnt1- 
h#;il'"X;;.'J;^;;;: "Joka tapauksess.? siiiidetiiin

mdttomdnd. Samoin kiivisi sil- i#lifli-fiJjrr".'Or"iri,.iw.'ii- suojasddnnciksetniin,etteimak-
loin. kun lesken ansaitsema ty.d- ;, i.'r;iii'i;Atki.il."'t,lJf..- sussa olevia eliikkeitii leikata ei-
eliike olisi korkeintaan puotet ffij",ffi;r'*;ffiililr;;;. ,v.iltania\toinleskeytyviiteliik-vainajan tycieliikkeestd Tdmiin Ui."#;'kiirta;j;rffi- keessddn hiiviii."
Leskelle mycinnettdvd lesken- ti. Hiin ei mydnnd mallin olevan Joka tapauksessa komitealla on
eliikeviihenilimuutenasteittain, liihellli tarveharkintaa. "On oi- laaja pohja. Edustettuina.ovat
muttalakkaisi kokonaansilloin, kein se perusajatus, ettii leski, keskeiset tyomarkkinajiirjestdt
kun hdnen oma tyciel6kkeensd jokapuolisonk.uolemanjohdos- sekd muita etujiirjestcijii. Komi-
olisi puolitoistakeitaaniinsuuri ta jiiti taloudelliseen tarpeeseen tean mddrdaika piiiittly touko
kuin'vainajan tydelake. todella saa eldkkeen." kuun lopussa.

t.
1i"

I
*

'Tavoitteena pitiiisi olla sellainen
leskeneldke, jota miiiiriittdessii
otettaisiin huomioon mycis les-
ken omat tulot. Tdmd ei kuiten-
kaan merkitse tarveharkintaa.
Kysymys on eldkkeen tarpeen
mitoituksesta. Samaan tavoit-
teeseen pyritaiin nykyisinkin,
mutta kaavamaisesti lesken ikdd
ja avioliiton kestoa koskevin ra-
joituksin."
Ndin sanoo Eldketurvakeskuk-
sen toimitusjohtaja Matti Ui-
monen. Hiin miettii yhtenf, per-
he-ekikekomitean jdsenend, mi-
ten perhe-ekike voitaisiin uudis-
taa nykyistii tarkoituksenmu-
kaisemmaksi.
"Lapset kuorivat edelleen ker-
man pddltd", Uimonen vakuut-
taa. Heiddn asemaansa ei komi-
tean pohtima malli muuta. Ko-
mitean tehtavana on ollut pa-
rantaa myos lapsen elaketurvaa,
mutta siitd ei Uimonen l<iydii
ty6elakepuolelta paljon paran-
tamisen varaa.

Hdn mainitsee esimerkkinzi
kaksilapsisen perheen. jossa vain
toinen aviopuoliso on tycissii.
Hdn on eldessdtin maksanut ve-
ronsa yksin, mutta hanen kuol-
tuaan verot jaetaankin kolmen
kannettaviksi.
Komitean iohtottihtinii ovat
Uimosen mukaan olleet eldke-
tarpeen tyydyttaminen kustan-
nukset huomioon ottaen ja tYo-
eliikkeiden perusperiaatteiden
kunniassa piteminen. "Ne ovat
viikisinkin menneet yksinkertai-
suuden edelle. Mutta hlviiii yk-
silcillistii elaketurvaa ei rakenne-
ta kaavamaisin ratkaisuin."

Uimonen pitiiii nykytilanteen
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Esimerkkejii

Puolisoiden tulot l2 000 ja 8 000
markkaa.

Kummallakin on 60 prosentin
suuruinen tyoeleikeoikeus: isom-
pituloisella 7 200 ja pienempi-
tuloisella 4 800 markkaa.

Suurempituloinen puolisoista
kuolee. Lesken tiiysi perhe-eliike
nykysdrinndsten mukaan olisi
puolet 7 200 markasta eli 3 600
markkaa.

Tuloraja on puolet edunjiittii-jdn omasta eldkkeestri, tdssi
tapauksessa 3 600 markkaa. Ra-jatulon ylitys olisi leskellii
4 800-3 600 mk eli I 200 mk.
Tdmii vdhentiid puolella alku-
perdistii lesken perhe-eliikettei,
joka siis pienenee 600 markkaa.
Uusien sd;innristen mukaan
maksettava perhe-el;ike olisi
3 600 mk-600 mk eli3 000 mk.

Jos pienempituloinen puoliso
kuolisi, leski jiiisi ilman eliikettd
tdmdn laskusriiinncin mukaan.

Kummankin puolison palkka
7 000 markkaa kuussa. Kum-
mallakin 4 200 markan tiiysi-
mtidrlinen 60 prosentin tyci-
elikeoikeus. Tiiysi leskeneliike
puolet tAste eli 2 100 markkaa
kuussa.

Tuloraja on taas puolet edun-
jettajan omasta eliikkeestii eli
2 100 markkaa. Rajatulon ylitys
olisileskellii4 200 mk 2 100 mk
eli 2 100 mk. Tiimii viihenrdd
puolella eli I 050 markalla mak-
settavaa leskeneliikettii, j oksi siis
tulisi 2 100 mk-l050 mk eli
I 050 mkikk.

jiiljelle jiiineiden tulot ilman per-
he-elikettii. Tdmd on keskim-
mdisen pylviiiin alin osa.

Kun menopylvddstd vdhen-
neteen kuolleen omaa kulutusta
vastaava ylin pala, jaa jiiljelle
jiilkeenjiiiineiden kuolemaa
edeltinyt kulutus. Ndiden ero-
tuksena saadaan keskimmdisen
pylviiiin ylempi palanen, joka
siis vastaa jiilkeenjiiiineiden tu-
lotason alenemaa ilman perhe-
eldkettd, taikka toisella tapaa
ilmaisten: site teoreettista perhe-
eldkkeen miiiiriiii, joka siiilyuiii-
si perheessd kulutustason tdysin
ennallaan.

Kuvioissa on esitetty muutamia
tyyppitapauksia. Niistii ndh-
dddn, ettdlapsiperheissri perhe-
eldketurvan tarve on melkoi-
nen, kun taas kahden aikuiser.r
taloudessa ei suurempituloinen
puoliso juurikaan ole perhe-eld-
keturvan tarpeessa.

TAPIO KL,AAVC T
Eltiketurva keskuksen

suunni I teluososton
matemaatikko

0 [ lrstl Puoliso I
hrtrttogrrrlkkrr li()0() nrk,/k k

Tulot

Muut tulot
I I lr:tlt I)tt,rltstr I

brtrttoprrlk k;r 70(X) rtrk,rkk

Tulot

Kotityo I

Kotityo 2
Muut
Lapsilisiit

I l-ustl PLrolrso I

bruttopalkkl I20(X) nrVkk

Tulot

Kotityci I

Kotityci 2
tulot

I)rroliso 2 bluttoilrlkkl Il (X)0 ntk,zkk

Menot

l'uoliso I brLrttopulkklr 7(XX) rtrk,/kk

Menot

Kuolemantapauksen
vaikutus peiheen
tulotasoon Puoliso 2 bnrttopalkkrr li(XX) rnk,/kk

Oheisissa kuvioissa on erdin olet-
tamuksin kaavamaisesti pyritty
kuvaamaan perheen tulotason
muutosta kuolemantapauksen
sattuessa.

Perheen nettotulot on esitetty
vasemmassa ja menot oikeassa
pylvddssd. Tulot ja menot ovat
yhtd suuret. Tulot koostuvat
pidosin palkkatuloista, jonkin
verran on kuvioihin merkitty
muitakin tuloksi laskettavia erid.

Menot on jaoteltu kiinteisiin
kuluihin ja kunkin perheenjdse-
nen kulutukseen.

K un t ulopylvddstd poistetaan
kuolevan puolison palkka ja hii-
nen kotona tekemdnsd tyon arvo
fia lisiitiiiin leskelle mahdollisesti
aiheutuva verohelpotus) saadaan

Menot
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MARKKU KOPONEN, rar
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Perhe - e liikeko mitian si hteeri
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Omaisten toimeentulo perheenhuoltajan kuole-
man jllkeen turvataan lakisddteisile perhe'eliik-
keilH. Yleensfl niit[ maksetaan alaikflisille lapsille
ja naisleskelle, mutta myOs muut omaiset voivat
joissakin jiirjestelmissfl saada perhe.elikkeen. Eri
eliikej[rjestelmissii edunsaajajoukon mliirittely
on nykyisin varsin kirjavaa.



Perheenhuoltajan kuoleman jilkeen maksetta-
vaan perhe-elilkkeeseen vaikuttaa yleens[ oleelli-
sesti se, missil olosuhteissa kuolema on tapahtu-
nut ja mikil on ollut edesmenneen huoltajan ta-
loudellinen tilanne - eikfr niinkfliln se, mikd on
perheen toimeentulon turvaamisen tarve. Tyti-
elfikkeen[ ja kansanelikkeenl maksettavat per-
he-elilkkeet eivdt riipu kuoleman aiheuttaneesta
tapahtumasta. Kuoleman aiheutuessa tytitapa-
turmasta tai ammattitaudista pilfiasiallinen kor-
vausjilrjestelmil on tytitapaturmavakuutus. Vas-
taavasti liikennevahingot korvataan liikenneva-
kuutuslakiin ja sotilastapaturmat sotilasvamma-
lakiin perustuen.

Tycieliikelakien nvkyinen perhe-
eliiketurva on piiuiosin perdisin
I 960-lurulta. TyOntekrl6iden elii-
kelakiin (TEL) ja lyhytaikaisissa
tydsuhteissa olevien tyontekijiiin
eliikelakiin (LEL) perhe-eliike
tuli vuoden 1967 alussa. Saman
sisdltciisend perhe-eldke tuli
myds yrittajien eliikelakeihin
(YEL. MYEL) niiden tullessa
voimaan 1.1.1970 sekd erdiden
taiteilijoiden ja toimittajien
eltikelakiin (TaEL) l. l. 1986.

Ennen yksityistd sektoria perhe-
eliike oli jo sisliltynyt merimies-
ten eliikelakiin (MEL) vuodesta
l96l alkaen. Myris valtion ja
kuntien virkamiehillii oli perhe-
eldketurvaa. Heita koskevat
vanhimmat s;ieidokset olivat pe-
riiisin jo viime vuosisadalta.
Yleisesti julkisen sektorin perhe-
eleiketurvasta siiZidettiin 1960-
luvun lopulla. jolloin myos
s;idddkset osittain yhdenmu-
kaistettiin yksityisen sektorin
kanssa. Kunnallisten viranhalti-
jain ja tydntekijdiden elikelakiin
(KVTEL) perhe-eldke liitettiin
1967. Valtion perhe-eliikelaki
(VPEL) tuli voimaan l. l. l969ja
evankelis-luterilaisen kirkon
perhe-eliikelaki (KiPEL) 1.6.
1970.

Vdhimmdistoimeentuloa turvaa-
va perhe-ekikelaki (PEL) eli ns.
yleinen perhe-eldke tuli voimaan
l.10. I969.

Kenelle perhe-eliikettii?

Yhtenlinen
yksityinen sektori

Sdridettdessei TEL:n ja LEI-:n
perhe-eliiketurvaa I 960-luvulla
katsottiin hallituksen esityksen
perustelujen mukaan perhe-elii-
keturvan tarvetta olevan varsin-
kin niillii lapsilla..iotka eivit vie-
lii olleet sijoittuneet tyomarkki-
noille sekri sellaisilla naisleskillii.
.ioiden oli vaikea hakeutua ansio-
tyohon ioko ik?insii tai perheen-
sd hoidon takia. Sen sijaan mies-
lesken ei katsottu olevan perhe-
eldketurvan tarpeessa. Hdnen
katsottiin saavan toimeentulon-
sa joko ty6staan tai tyokyvyt-
tcimyys- tai vanhuuseliikkees-
tAan.

Yksityisen sektorin tyoeldkela-
kien piirissii tyciskennelleen per-
heenhuoltajan (edunjiittiijiin) jal-
keen oikeus perhe-ekikkeeseen
tuli siten lapsille ja naisleskelle.
Lapsilla oikeus eldkkeeseen on
sekd isdn ettii iiidin jiilkeen.

Lapsella on oikeus perhe-eliik-
keeseen, jos hiin edunjiittiijiin
kuollessa on alle l8-vuotias.
Myos alle 2l-vuotias tydkyvy-
tcin lapsi saa el;ikkeen,jos hdnen
tyOk)'vytttjmyytensd oli alkanut
ennen l8 vuoden ikiiii. Ttillti ha-
luttiin turvata niiden lasten toi-

meentulo, jotka eiviit tydkyvyt-
tdmyytensa takia olleet enntit-
tdneet pddstd tyoeliikelakien pii-
ntn.

Edunjiittiij iin lapsen lisiiksi per-
he-eldkkeen saa edunjiittdjdn ot-
tolapsi ja sellainen avioliiton ul-
kopuolella syntynyt lapsi, jonka
eduniiitriijli oli runnusranut rai
jonka elatusvelvollinen edunjiit-
tajii oli. Lapsella on oikeus eldk-
keeseen myris isdpuolensa jiil-
keen..jos leskija isdpuoli olivat
yhdessii huolehtineet lapsen ela-
tuksesta.

Naisleski saa eldkkeen. jos

hdnelld on perhe-elzikkeeseen
oikeutettu lapsi tai
hdn miehen kuollessa oli
tayttanyt 40 vuotta ja avio-
liitto oli jatkunut vdhintddn
kolme vuotta.

Lisiiksi edellytyksenii on, ettA
puolisot olivat avioliitossa ja et-
ta avioliitto oli solmittu ennen
kuin mies oli tAyttiinyt 65 vuot-
ta.

Yleensd lapsen perhe-eldke
paattyy lapsen tayttaessA l8
vuotta. Tyokyvyttrimdn lapsen
eldke lakkaa ty<ikyvyn palautu-
ESSA.

Leskelle eliikettii maksetaan
yleensri kuolemaan saakka. Ai-
noastaan .ios leski avioituu
uudelleen, leskenel6ke lakkaa.
Tiill<iin leskelle maksetaan ker-
tasuorituksena mddrd, joka vas-
taa kahden vuoden eliikettii vh-
delle edunsaajalle.

MEL:sta miesleskillekin

Merimiesten jiilkeen maksettava
perhe-eltiketurva miiiiriiytyy piiii-
osin samoin kuin TEL:ssa. Ikii-
raja naisleskell2i, jolla ei ole huol-
lettavanaan lapsia, on 35 vuotta.
Tydkyvytrin naisleski saa kui-
tenkin aina perhe-eldkkeen. jos
avioliitto oli solmittu ennen
miehen 65 vuoden ikdii.
MEL:ssa myris miesleski voi
saada perhe-eldkkeen. Edelly-
tyksend tdlkiin on, ettd vaimo
miehen tydkyvyttdmyyden ta-
kia oli tdmdn pddasiallinen eliit-
taja.

Thsa-arvoinen VPEL

Valtioon palvelussuhteessa o[-

leen tydntekijiin j iilkeen makset-
tavasta perhe-eldkkeestd siiride-
tddn valtion perhe-eliikelaissa.
Lasten ja lesken oikeus perhe-
eldkkeeseen miiiir[ytyy samoin
kuin yksityisen sektorin tydelii-
kelaeissa. Ainoana poikkeukse-
na on. ettii VPEL:n mukaan
mycis miesleski saa perhe-eldk-
keen samoin edellytyksin kuin
naisleski.

Kummajainen KVTEL

Kunnan tai kuntainliiton pal-
veluksessa olleen tydntekijan
jiilkeen voidaan perhe-eliikettii
maksaa lapsille ja naisleskelle
sekd eriiin edellytyksin myris
miesleskelle ja entiselle puoli-
solle.

Lapsi saa perhe-eltikkeen pdti-
osin samoin edellytyksin kuin
TEL:ssa.

Naisleskellii on aina oikeus
perhe-elf,kkeeseen, jos hiinellii
on edunjiittiijiin kanssa yhteinen
alaikdinen lapsi tai ottolapsi.
Muulla kuin lasta huoltavalla
naisleskelld ei ole samanlaista
ikiiri koskevaa rajoitusta kuin
muissa tyoelrikelaeissa. Tdmdn
takia eldkeoikeutta on keinot-
telun estdmiseksi .jouduttu ra-
jaamaan mm. terveydentilaa
koskevilla siiiidoksillii.
Naisleski, jolla ei ole huolletta-
vanaan lapsia. saa perhe-eldk-
keen muulloin paitsi seuraavissa
tapauksissa:

- avioliitto oli solmittu edun-
jattajan 60 ikiivuoden jiil-
keen,
edunjiittiijii oli ollut tydky-
vytcin avioliiton solmi misesta
liihtien. tai
avioliitto oli edunjiittiijiin
kuolemaan menness6 kestd-
nyt kolmea vuotta lyhyem-
mdn ajan ja edunj[ttiijiin
kuolemaan johtanut sairaus
oli ollut tiedossa jo avioliittoa
solmittaessa.

Miesleski saa perhe-elzikkeen,
jos hiin on pysyvdsti tydkyvyttin
ja varaton ja hiin oli saanut piiii-
asiallisen elatuksensa vaimol-
taan. Lisdksi naislesken el;ikeoi-
keuden rajoitukset koskevat
myds mieslesked.

Erikoisuutena KVTEL:ssa mui-
hin tytielakelakeihin verrattuna
on my<is entisen aviopuolison
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oikeus perhe-eldkkeeseen. Edel-
lytyksenii tiillciin on, ettd edun-
jettaja oli velvollinen maksa-
maan hdnelle elatusapua. Lisdk-
si edellytetiidn. ettti eldkkeen
mycintdmistd voidaan pitaa koh-
tuullisena. Kdytdnncissii entisel-
le puolisolle maksettavat eldk-
keet ovat olleet erittdin harvinai-
sia.

Kirkko kuten valtio

Kirkon perhe-eldkelain mukaan
naisleski ja lapset saavat eliik-
keen samoin edellytyksin kuin
valtiolla. Myds varaton ja tyo-
kyvytdn miesleski voi saada
eldkkeen.

Thpaturmavakuutuksesta
koko suvulle

Omaisten oikeus perhe-eliikkee-
seen mziiirdytyy tapaturmava-
kuutuslainsddddnncin (TaVL)
perusteella, jos tycintekijiin kuo-
lema aiheutui tyossa, tycimatkal-
la tai tydnantajan asioilla sattu-
neesta tapaturmasta. Ty<itapa-
turmaan rinnastetaan myds am-
mattitaudin aiheuttama sairaus.

Perhe-eldkkeeseen oikeutettujen
omaisten piiri on varsin laaja.
Yleensd oikeus eluikkeeseen on
Ieskellii ja alle I8-vuotiailla lap-
silla. Myiis edunjattdjdn van-
hemmat, otto- ja isovanhem-
mat, l8 vuotta t€iyttaneet lapset.
kasvattilapset sekd alle l8-vuo-
tiaat sisarukset voivat saada
perhe-eldkkeen, jos heiddn ela-
tuksensa on huomattavasti riip-
punut edunjiittajastA. Myos tyri-
kyvyttdmiillii lapsella, jonk a ty6-
kyvyttcimyys on alkanut ennen
2l ikiivuotta ja opiskelevalla, al-
le 2l-vuotiaalla lapsella on oi
keus perhe-elSkkeeseen.

Naisleskien eldkeoikeutta ei ole
rajoitettu kuten tyciel;ikelaeissa
ikiiii tai avioliiton kestoa koske-
villa miiiireill2i. Miesleski voi
saada eldkkeen silloin, kun vai-
mo miehen tyOkyvyttcimyyden
takia on ollut perheen pdiiasial-
linen eliittiijii.
Lapsen perhe-eldke piiiittyy
yleensd lapsen triyttdessd l8
vuotta. Opiskelun perusteella
maksamista voidaan jatkaa 2l
ikdvuoteen saakka. Ty<ikyvyr
t<imdn lapsen eliike piiiittyy
tyokyvyn palattua. Leskeneltike
paAttyy, jos leski solmii uuden
avioliiton. Kertasuorituksena
maksetaan tiilloin kolmen vuo-
den eliikettii vastaava mtidrti.

Edistyksellinen
liikennevakuutus

Liikennevakuutuslakiin (LVL)
perustuen maksetaan perhe-eld-
kettii liikennevahingon seurauk-
sena kuolleen henkil6n omaisille
ndiden toimeentulon turvaami-
seksi. Ensi sijassa korvauksiin
on oikeus kuolleen leskellii
sekd nais- ettii miesleskelld sa-
moin edellytyksin - ja lapsilla.
Korvausta voidaan maksaa
muillekin henkil6ille. kuten
avopuolisolle tai entiselle avio-
puolisolle, jos vainaja oli eldes-
siidn osallistunut ndiden elatuk-
seen. Kaikissa tapauksissa per-
he-eldkeoikeuden edellytyksenti
on, ettii kuolemasta on aiheutu-
nut kyseisille henkildille elatuk-
sen vdhentymistd.

Lapselle eldkettii maksetaan
yleensii l8 ikrivuoteen saakka.
Opiskeleva lapsi voi saada per-
he-eliikettii 2l ikavuoteen saak-
ka. Leskelle maksetaan eliikettii.
kunnes hdn kykenee elettameen
itsensd. Yleensii lesken uudel-
leen avioituminen lakkauttaa
eliikkeen. Kertasuoritusta tiil-
lciin ei makseta.

Mutkikas
sotilasvammalaki

Sota- ja asevelvollisuuspalve-
luksessa sekii niihin rinnastetta-
vissa olosuhteissa aiheutuneen
kuoleman perusteella on omai-
silla oikeus korvauksiin sotilas-

vammalain (SotV L) mukaisesti.
Korvauksena omaisille makse-
taan huoltoeliikettii ja lisiihuol-
toel6kettd tai kertakorvausta.
Huoltoeliikettd voivat saada
vainajan tai kadonneen leski, al-
le l7-vuotiaat lapset, vanhem-
mat sekd erdissd tapauksissa
my<is muut omaiset. Miesleski
on oikeutettu eldkkeeseen sil-
loin, kun hdn on tydkyvyttd-
myytensa ja varattomuutensa
takia ollut vaimonsa elatettava-
nii.
Lisiiedellytyksia lesken eliikeoi-
keudelle on asetettu silloin, kun
avioliitto oli solmittu vammau-
tumisen tai sairastumisen jiil-
keen. Leskellii on tiilldin oikeus
huoltoeldkkeeseen. jos aviolii-
tosta on lapsia tai avioliitto oli
jatkunut viihintiiiin kolme vuot-
ta edunjiittiijiin kuolemaan
mennessd.

Lisiihuoltoeliikettii voidaan ha-
kemuksesta mycintdd mddrd-
ajaksi huoltoel6kettri saavalle
leskelle, jonka toimeentulo on
vaikeutunut. Myris vanhemmil-
le ja tdysorvoille lapsille voidaan
lisdhuoltoeliikettti mycintiiii
kohtuullisen toimeentulon tur-
vaamiseksi.
Kertakorvaus voidaan mycintiiii
sellaisille alle I 7-vuotiaille lapsil-
le ja leskelle, joilla ei ole oikeutta
huoltoeliikkeeseen ja jotka ovat
vailla kohtuullista elatusta.

Lapselle huoltoeldkettd makse-
taan yleensd l7 vuoteen saakka

tydkyvytt6mrille lapselle sen

jiilkeenkin. Myos opiskelun pe-
rusteella maksamista voidaan
iatkaa aina 24 ikdvuoteen asti.
Leskelle huoltoekikkeen mak-
saminen lakkaa, jos leski avioi-
tuu. Tiilkiin hdnelle maksetaan
kertasuorituksena huoltoelSke
kolmelta vuodelta.

Yleinen perhe-eleke
tdydent[dL

Jos eri tyoelAkelakien tai tapa-
turmavakuutus-. liikennevakuu-
tus- tai sotilasvammalain anta-
ma toimeentuloturva ei muo-
dostu riittiivriksi, tdydennetddn
lesken ja lasten toimeentuloa
Kansaneldkelaitoksen maksa-
malla ns. yleisellii perhe-eliik-
keellti. Siihen on oikeus naisles-
kellii ja lapsilla. Naisleskille
maksettavaa elAkette ensimmtii-
seltd kuudelta kuukaudelta sa-
notaan alkueliikkeeksi ja tiimiin
jlilkeen maksettavaa jatkoeliik-
keeksi.

Lapselle maksetaan orvoneld-
kettii l6 vuoden ikiiiin asti.
Opiskelevalla lapsella on oikeus
eldkkeeseen 2l ikavuoteen asti.
Eliikkeen voi saada paitsi edun-
jattajan oma lapsi ja ottolapsi
harkinnan mukaan mycis kas-
vattilapsi.
Naisleskellii on oikeus eliikkee-
seen, jos hiin miehensd kuollessa
oli alle 65-vuotias.

Alkueliikkeen saamisen edellv-
tyksend on lisiiksi,

ettii leskellii on huollettava-
naan perhe-eliikkeeseen oi-
keutettu alle l6-vuotias lapsi,
tai
ettA avioliitto oli solmittu
ennen kuin mies oli tiiyttiinyt
65 vuotta.

Jatkoeldkkeeseen on oikeus les-
kellii,

- jos hiinelld on huollettava-
naan perhe-eliikkeeseen oi-
keutettu alle l6-vuotias lapsi,
tai
jos hiin edunjiittiijiin kuol-
lessa oli tayttanyt 40 vuotta,
avioliitto oli solmittu ennen
kuin edunjiittiijii oli ttiyttti-
nyt 65 vuotta ja avioliitto oli
jatkunut vdhintddn kolme
vuotta, tal

- jos htin oli tiiyttiinyt 40 vuot-
ta silloin, kun perhe-ekik-
keeseen oikeutettu lapsi tiiyt-
tdii l6 vuotta ja avioliitto oli
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solmittu ennen kuin edun-
jetteje olitayttan).t 65 \uotta.

Jatkoeliikkeeseen ei ole oikeutta
leskellii, joka saa kansaneldke-
lain mukaista tyokyvyttdmyys-
tai tyclttcimyyseldkettd tai var-
hennettua vanhuuseldkettd.

Orvoneldke lakkaa lapsen tdyt-
t;iessi l6 vuotta (tai opiskelevan
lapsen 2l vuotta) tai jos hiinelle
sitd ennen mycinnetddn Kansan-
eldkelain mukainen ty6kyvyt-
tcimyyseldke. Eliike peattyy
mycis silloin, kun l6 -20-vuotias
lapsi lopettaa opiskelun.

Leskelle elaketta maksetaan 65
vuoden ikdrin saakka. Uusi avio-
liitto lakkauttaa jo tdtd ennen
leskenel6kkeen. Avioituessaan
leski saa kertasuorituksena les-
keneldkkeen enintddn vuoden
ajalta.

Alle 40-vuotiaan lesken jatko-
eldke lakkaa myds silloin, kun
lapsi tAyttAe [6 vuorta. Jatko-
eliike piilittyy myos silloin, kun
leskelle myonnetddn kansan-
el6kelain mukainen ty6kyvyt-
trimyys- tai tydttomyvsele[e iai
varhennettu vanhuuseldke.

Kuinka palion
perhe-elekettA?

Tyoelekkeisse
i ... ieounJaftaJan mukaan

Tyrieliikkeend perhe-el6kettzi
maksetaan kaikkien niiden elii-
kelakien perusteella, joiden pii-
riin kuollut puoliso, edunjiittiijii,
oli kuulunut ansiotycissd olles-
saan. Nziistd yksityisen sektorin
tydelekkeet muodostavat yhte-
ndisen kokonaisuuden ja eliik-
keen kokonaisuudessaan mak-
saa se eldkelaitos, jossa viimeisin
ansiotyd oli vakuutettu.
Yksityisen sektorin tycieliike-
laeissa sekd KVTEL:ssa perhe-
el6ke lasketaan edunsaajien lu-
kumiiiirdn mukaisena osuutena
siita tydelakkeestd, jota edunjdt-
tdjd kuollessaan sai. Jos edunjdt-
tiijii ei vielii ollut eliikkeellii, per-
he-eliike lasketaan siitii eliik-
keestd, johon hiinellii olisi ollut
oikeus, jos hiin olisi tullut kuo-
linhetkelliiiin ty<ikyvyttrimiiksi.
Valtion ja kirkon perhe-eliike
miiiiriiytyy muuten samalla ta-
valla, mutta niissd perhe-eldk-
keen karttumisprosentti on hi-
venen erilainen kuin edunjiittii-
jiin omassa eliikkeessii.

Julkiselta sektorilta maksetta-
van perhe-eldkkeen meidrddn
vaikuttaa mycis sc. onko eldke
ns. lisdeldke vai peruseldke. Per-
he-eldke on yleensei lisiieldketur-
van mukainen silloin. kun edun-
jettaje kuollessaan oli julkisen
sektorin palveluksessa tai oli ai-
kaisemmin siirtynyt elAkkeelle
julkiselta sektorilta.
Perhe-eldk keen kok onaismddrziti
Iaskettaessa merkitystd ei yleen-
sii ole sillii. onko edunsaajana
leski, lapsia tai sek;i leski ettd
lapsia. Ainoastaan edunsaajien
lukumddrd vaikuttaa perhe-
eldkkeen mddrddn.

Edunsaajien Iukumddrdn mu-
kaan laskettu perhe-eliike yh-
teensovitetaan eri lakien etuuk-
sien kanssa ja jaetaan sen jiil-
keen eri edunsaajille siten, ettd
leski saa siitd kaksi osaaja kukin
lapsi yhden yhtti suuren osan.
Esimerkiksi jos edunsaajina on
leski ja kaksi lasta, leski saa
eldkkeesti puolet ja kumpikin
lapsi neljdnneksen. Lesken omat
tyritulot tai eldkkeet eivdt vaiku-
ta maksettavan perhe-eldkkeen
mdiirddn.

Tytieliikelakien perhe-eldke on
yleensti kolmelle tai useammalle
henkikille kuolleen puolison,
edunjiittiijiin. eldkkeen suurui-
nen. Kahdelle edunsaajalle eldke
on kolme neljdsosaa ja yhdelle
puolet edunjzittiijiin eliikkeestii.
Valtion, kirkon ja kunnan lisd-
eliikkeissii on pienid poikkeamia
tasta perussddnndstri. Silloin
kun vainajan eliike oli tiiysimiii-
rdinen eli 60 /6 palkasta on per-
he-eliike siten yhdelle edunsaa-
jalle 30 %, kahdelle 45 %o jakol-
melle tai useammalle 60 Toedun-
jattejan palkasta. Julkisella sek-
torilla elzike voi olla enimmillddn
66 ol edunjiittiijiin palkasta.

Antelias
tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutuksessa perhe-
eldke lasketaan edunjiittiijiin
tycitulosta edunsaajien luku-
mdiirdn mukaisena osuutena
vastaavasti kuin tycieliikkeessd.
Eliikkeen mdrird vain on kor-
keampi kuin ty<ieliikkeessd: yh-
delle omaiselle 40 o/o. kahdelle
55 7o ja kolmelle tai useammalle
6570 edunjattdjdn tyritulosta.
Lesken ja lasten kesken ekike
jaetaan samoin kuin tydelek-
keissd. Lesken omat tulot eivrit
vaikuta eliik kccn mzidr;irin.

Tdyden korvauksen
liikennevakuutus

Liikennevakuutuksessa korvauk-
set mitoitetaan vahingonkor-
vausoikeuteen perustuen ns. tdy-
den korvauksen periaatteen mu-
kaisesti. Perhe-eldkkeellii pyri-
tidn korvaamaan se todellinen
elatuksen menetys, joka kuole-
masta on aiheutunut omaisille.
Liikennevakuutuksessa otetaan
huomioon sekii edunjiittiijiin et-
td lesken tulot perhe-elAketta
laskettaessa.

Edunsaajien Iukumziiirdn mu-
kaan eldkkeen tiiysi mddrd on
60 75 lpvainajanja lesken yh-
teenlasketusta tyri- ja elSketu-
loista. Niiin saatu elake jaetaan
lesken ja lasten osuuksiin sa-
moin kuin tydelakkeissa (leskel-
le kaksi osaa, kullekin lapselle
yksi osa). Sen jdlkeen lesken
elSkeosuudesta vtihennetdiin les-
ken omat ty6- tai eldketulot tdy-
simtidrdisenii. Lesken tulot vd-
hentdvdt myris lasten eliike-
osuutta silloin. kun lesken tulot
ovat hdnen eldkeosuuttaan suu-
remmat.

Sotilasvammakorvaukset

Sotilasvammalain mukainen
huoltoekike on markkamddrdi-
nenja sen suuruuteen vaikuttaa
kunnan kalleusluokkaja se, on-
ko edunsaajina leski. lapset,
vanhemmat. taysorvol vai muut
omaiset. Lisrihuoltoeldke on
tarveharkintainen.

Thrveharkintainen
yleinen perhe-elake

Yleisessd perhe-eldkkeessd les-
ken eldkettei pienentdviit ldhes
kaikki lesken tulot.ia omaisuus.
Alkuel5ke muodostuu kansan-
eldkkeen pohjaosasta (334 mk/
kk) sekii lesken muiden tulojen
mukaan maArayty/:istii lisii-
osasta. Lisdosa on kuitenkin ai-
na vlhintizin 670 mk/ kk l. kun-
taryhmdss;i ja 591 mk/kk 2.
kuntaryhmdssd (vuoden 1987
indeksitasossa).

Lesken jatkoelike muodostuu
kansaneliikkeen pohjaosasta ja
muista tuloista riippuvasta lisii-
osasta. Pohjaosaa ei kuitenkaan
makseta leskelle, jolla ei ole
huollettavanaan alle I 6-vuotias-
ta lasta.

Lapselle maksettava orvoneldke

on tasasuuruinen, 196 mk/kk
(vuoden 1987 indeksitasossa).
Tiiysorvolle maksettava elSke
on kaksinkertainen.

trl JarJestetmlen
etuudet yhteensovitetaan

Perheenhuoltajan kuoleman ai-
heuttaneen tapahtuman perus-
teella omaisilla saattaa olla oi-
keus perhe-eldkkeeseen useista
eri jiirjestelmistii. Esimerkiksi
tycimatkalla sattunut liikenne-
onnettomuus saattaisi oikeuttaa
korvauksiin eri tydelakkeista,
yleisestd perhe-eldkkeestd sekd
tapaturma- ja liikennevakuu-
tuksesta. Piiiillekkiiisten kor-
vausten estdmiseksi eri jiirjes-
telmille on sdddetty ensisijai-
suusjdrjestys ja etuudet yhteen-
sovitetaan keskenidn.
Eri tycieliikelakien mukaiset
perhe-eldk keet yhteensovitetaan
keskentirin, jolloin perhe-eliike
voi olla enintdrin 60 (ulkisella
sektorilla 66) prosenttia edunjat-
tiijiin korkeimmasta el6kkeen
perusteena olevasta palkasta.
Prosenttirajaan vaikuttaa myos
edunsaajien lukumdiirei ja sitii
mriiiritettdessa otetaan huo-
mioon my6s yleinen perhe-eldke
osittain. Tapaturma- ja liiken-
nevakuutus- sekd sotilasvam-
makorvaukset ovat ensisijaisia
korvausjdrjestelmia tydelakkei-
siin ndhden, jolloin ndmd kor-
vaukset vdhennetriiin sellaise-
naan tycieltikelakien mukaisista
perhe-e liikkeistd.
Yleinen perhe-ekike maksetaan
sellaisenaan ilman yhteensovi-
tusta. Leskeneldkkeen tulosidon-
naisissa osissa otetaan muista
jiirjestelmistii maksettavat eldk-
keet huomioon eldkettd vdhen-
tdvind tuloina.
Yleisestd perhe-ekikkeestd mak-
settava orvoneliike vdhennetddn
tapaturma- ja Iiikennevakuu-
tuksen perusteella maksettavas-
ta perhe-elSkkeestri. Lesken-
eldkkeen pohjaosa puolestaan
vtihennetzizin liikennevakuutuk-
sen perusteella maksettavasta
leskeneldkkeestd. Sotilasvam-
malain korvauksissa yleinen
perhe-eldke huomioidaan vd-
hentdvrind silloin, kun sotilas-
vammakorvaus perustuu tarve-
harkintaan.

Verotus
tuo lisdsotkua
Perhe-eliikkeiden erilainen ve-

l0



rotuskohtelu aiheuttaa omat
hankaluutensa eri jdrjestelmien
mukaisten etuuksien keskiniii-
seen vertailuun. Tyiieldkelakien
sekA tapaturma- .ia liikenneva-
kuutuslakien etuudet ovat saa-
jalleen verollista tuloa. Yleinen
perhe-eliike ja sotilasvammalain
korvaukset ovat verottomia.
Verollisista perhe-eliikkeista ve-
rotetaan kutakin edunsaajaa
erillisesti omana verosubjektina.
Niinpii esimerkiksi teskeii ja ku-
takin lasta verotetaan erikseen.

Uudistus jo tarpeen

Keskeisimmdt epiikohdat ny-
kyisessd perhe-eldketurvassa
ovat elzikeoikeuden hyvinkin
kirjava miiiirittely sekd perhe-
eldk keen mddrdn sattumanvarai-
suus eri eliikejiirjestelmissii.
Vaik kakin meilld eri eliikejiirjes-

telmiS on lukuisia. ne on
kuitenkin rakennettu siten. ettd
Iopputuotteena edunsaajalle on
tarkoituksenmukainen kokonai-
suus. kokonaiseliike. Tdmd ta-
voite on pyritteve turvaamaan
.jatkossa myds perhe-eliikkeissii
systemaattisesti ei kuten ny-
kyisin sattumanvaraisesti. Rzii-
keimmiit epiikohdat perhe-eldk-
keeseen oikeutettujen piirin
mriiirittelyssd ovat lasten erilai-
nen asema eri tilanteissa ja mies-
leskien eldkeoikeuden puuttu-
minen tai sen vaihtelevuus eri
j iirjestelmien viilillii.
Perhe-eldkkeen mitoituksessa
nykyisin liihdetiiiin ed unjiittiijiin
tilanteesta. eikii niinkuin luon-
nollisempaa olisi. perheen toi-
meentulon turvaamisesta. Tiimii
on jddnne ajoilta, jolloin piiiiasi-
assa vain miehet olivat ansio-
tydssa. Se on johtanut nykyi-
sessd perhe-elaiketurvassa tilan-

teisiin, joissa perhe-el6kkeet toi-
sissa tapauksissa nimenomaan
lasten osalta ovat riittemattdmia
turyaamaan kohtuullista toi-
meentuloa ja toisissa tapauksis-
sa taas johtavat suuriinkiin yli-
korvauksiin ja eldkkeiden tavoi-
tetason ylittymisiin. Kuoleman
jiilkeen jilneen perheen toi-
meentulon oikeudenmukainen,
tasa-arvoinen ja tarkoituksen-
mukainen turvaaminen perhe-
eliikkeellii edellyttaa, ettd mycis
leskeksi jridneen puolison talou-
dellinen tilanne otetaan huo-
mioon perhe-eldkkeen mddriid
mitoitettaessa.

Liihteet:
Pe r he-e lii k e k o m i t ea n osa m ie t i n t i)
l. Komiteamietintd 1985:17.
Tbinreentuloturva 1986. Eltike-
Santnton .julkaisuja I I 1986.

Perhe-eliikkeiden enimmiiismddrdt

Elikejdrjestelmi
Edunsaajat

Leski Leski *
I lapsi

Leski f
2 lasta

Leski *
3 lasta

Leski *
4 lasta

Leski t
5 lasta

Kaksi tiys-
orpoa lasta

TEL. I,EL,
TaEI-. YEL..
MYEL MEL

Perhe-elIke % edunjiiftejln palkasta

l0 45 ot, 60 60 60 45r)

VPET-. KiPEL
peruselfrke
lisleliker)

l0
30

45
40

60
45

60
50

60
55

60
603)

45 r)
40r)

KVTEI-
peruseldke
lisiieliiker)

30
33

45
39.6

60
46.2

60
52,8

60
59.4

60
66.0

45 r)

39.6r)

40 55 65 65 65 65 55

Liikenne-
vakuutus{) 60 65 70 75 75 75 60

Sotilasvam malak i
I kalleusluokka
Il kalleusluokka

Perhe-eliike mk/kk

t .996 3. r 19
r.8 r 5 2.836

4.242
3.856

5.365
4.877

6.488
5.898

7.6|
6.919

4.492
4.083

Yleinen
perhe-eliike

I kuntaryhmd
Il kuntaryhmd

r.559
1.478

2.089
2.008

2
2

285
204

2.48t
2.400

2.67'7
2.596

2.873
2.792

784
784

r) Molempien vanhempien palkasta erikseen.
2) Jos lisiieliike jiiisi pienemmiiksi kuin peruselike, eliike maksetaan kiytiinn<issd perusel[kkeen mukaisena.r) Enimm:iismhdrtiinen. 66 %:n eliike saavutetaan, jos edunsaajia on vahintiiiin kahdeksan.a) Perhe-eldke. kun leskellii ei ole muita tuloja.

ll

Tapaturma-
vakuutus
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TILASTOTIETOJA
SAAJISTA

PERHE.ELAKKEEN

Tdssi artikkelissa esitetyt tiedot
perustuvat Eldketurvakeskuksen
ja Kansaneldkelaitoksen yhteis-
julkaisuun Tilasto Suomen eldk-
keensaajista.

Eliikkeensaajien
lukumiinrii
Vuonna 1985 sai maassamme
perhe-eldkettd 195 500 ihmistii.
Tdmd on l8 % kaikista elik-
keensaajista. Vuonna 1980 oli
perhe-eldkkeensaajia 167 300 ja
heidiin osuutensa kaikista el2ik-
keensaajista oli 16 %. Viiden
\uoden aikana kasvoi perhe-
el6kkeensaajien mddrd 11 70.
Tdmd kasr.u johtuu leskeneldk-
keensaajien mddrdn kasvusta, sil-
ld samana aikana vdheni lapsen-
eldkkeensaajie n maard 27 70.

Perhe-eldk keensaajista oli luon-
na 1985 leskiii 83 Vo jalapsia 17
70. Tamd jakosuhde on kuiten-
kin sangen erilainen eri eliikejiir-
jestelmissd eldkeoikeuteen liitty-
vien erilaisten sdinnosten takia.
Tycieliikelakien mukaan lesken
oikeus perhe-eldkkeeseen sdilyy,
vaikka lasten eldkeoikeus myo-
hemmin paattyy. Kelan perhe-
eldke.jdrjestelmdssd leskeneldk-
keen saaminen sitdvastoin liittyy
melko kiintedsti lapsen huolta-
miseen, eikii sitzi makseta 65
vuotta taytfineille leskille lain-
kaan. Julkisella sektorilla myos
mies voi olla leskeneldkkeen saa-
ja. Vuonna 1985 oli perhe-el6ket-
td saavia miesleskid noin 2 000.

Alle 65-ruotiaiden leskien osuus
kaikista leskeneldkkeensaajista
oli vrronna 1985 42V0, kun se viisi
vuotta aikaisemmin oli 53 70.

Tyoeliikejiir.lestelmdssd perhe-
eldke-etuus on huomattavasti
yleisempi kuin kansaneliikej?ir-
jestelmdssd. Niinpii tyoeldkettd
sai vuonna 1985 kaikista perhe-
eldkkeensaajista 95 7o ja kela-
eldkettd sai vain neljdnnes. Mo-

lempien jdrjestelmien mukaista
perhe-eldkettd viidesosa. Pelkkiiii
tycieldkkeen perhe-eldkettd saa-
vat ovat valtaosaltaan leskid, kun
taas pelkkdd kela-eldkettd perhe-
eldkkeend saavat ovat enimmdk-
seen lapsia.

Leskeneldkettd saavista sai
vuonna 1985 vain 270 pelkkaA
kela-eldkettd ja siis 98 7o (vain
yksityiseltd 66 7a, vain julkiselta
l9'2. molemmilta sektoreilta l3
%) tyoelakettd. Lapseneldkettd
saavista sai pelkkiiii kela-eldkettd
22 qo ja tyoeldkettd 78 7 .

Koska henkilo voi saada saman-
aikaisesti eldkettd useamman lain
tai lajin mukaan. on yleistd. ettd
naisleski saa yhtd aikaa sekd
oma- ette leskeneldkettd (oma-
eldke = vanhuus-. tyottomyys{ai
tyoky!yttomyyseliike). Tillaisia
eldkkeensaajia oli vuonna 1985
I14400, mikii oli ll 7o katkista
leskeneldkkeensaajista. Tdmd on
kymmenen prosenttiyksikkod
enemmdn kuin vuonna 1980.

Elakkeiden suuruus

Keskimddrdinen perhe-eldke oli
vuonna 1985 le;keneliikkeensaa-
jilla l319 mk/kk ja lapseneldk-
keensaajilla 756 mk/kk. Suu-
rimpia ndmd eldkkeet olivat jul-
kisen sektorin seka tyo- etta kela-
eldkettd saavilla (leskillii 2097
mk,zkk, lapsilla I 099 mk/kk)ja
pienimpiii pelkktiii kela-eldkeud
saavilla (leskillii I 030 mk,zkk,
lapsilla 188 mVkk).
Kokonaiseldkkeelld tarkoitetaan
eldkkeensaajan saamien kaik-
kien oma-, perhe- ja erityiseldk-
keiden yhteismdirdd.

Leskeneldkkeensaajien keski-
mddrdinen kokonaiseldke oli
vuonna 1985 naisilla 26114
mVkk ja miehilli 4 156 mklkk.
Samanaikaisesti sekd lesken- ettd
omaeldkettd saavien naisten kes-
kimddrdinen kokonaiseldke oli
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3000 mk/kk. Se on 15 7o suu-
rempi kuin kaikkien naisleskien
keskimddrdinen kokonaiseldke
ja 29 Vo suurempi kuin kaikkien
omaeldkettd saavien naisten kes-
kimddrdinen kokonaiseldke mut-
ta 5 7o pienempi kuin oma-
eldkettd saavien miesten keski-
mddrdinen kokonaiseldke. Sa-
manaikaisesti sekd oma- ettd les-
keneldkettd saavien miesten kes-
kimSdrdinen kokonaiseldke oli
5 645 mk/kk, mikd on liihes 80 7o
enemmdn kuin omaeldketta saa-
vien miesten keskimddrtiinen
kokonaiseldke. Vuonna 1985 oli
kuitenkin perhe-eldkettd saavia
miehiii vain noin 2000 ja heistii
sai samanaikaisesti sekd oma- et-
td leskeneldkette miltei kaksi-
kolmasosaa.

Leskeneldkettd saavien perhe-
eldkkeistd oli vuonna 1985 liihes
puolet suuruudeltaan alle I 000
mk,/kk ja vain 6 To oli yli 3 000
mk,/kk. Lapsencldkkeensaajista
sai melkein kolmeneljdsosaa alle
I 000 mk:n suuruista perhe-eld-
kettaja ainoastaan I % yli 3000
mk,zkk.

Tarkasteltaessa leskeneldkkeen-
saajicn kokonaiseldkkeitd luon-
na 1985 r'oidaan havaita, ettei
samanaikaisesti sekd oma- ettd
leskeneldkettd saavien kokonais-
eldkejakauma merkittdvdsti
poikkea kaikkien leskencldkettd
saavien jakaumasta. Kaikista
leskeneldkkeensaajista saikin
samanaikaisesti sekd oma- ctta
leskeneldkettd 71 %. Alle I 000
mk,/kk sai kaikista leskeneldk-
keensaajista 9 %t ja seka oma- et-
td leskeneldkettd saavista I %,.Yli
3 000 mk/kk sai kaikista lesken-
eldkkeensaajista neljdnnes ja sa-
manaikaisesti sekd oma- ettd les-
keneldkettd saavista noin kolmas-
osa.

Kun verrataan samanaikaisesti
sekd oma- ettd leskeneldkettd
saavien ja vain leskeneldkettd
saavien kokonaiseldkejakaumaa
toisiinsa havaitaan. ettd vuonna
1985 vain leskenelikettd saavista
sai alle 2 000 mk:n suuruista eld-
kettd runsas kaksikolmasosaa.
Samanaikaisesti sekd oma- etta
leskeneldkettd saavista sai alle
2000 mk:n suuruista kokonais-
eldkettd vain 13 %t. Yli 4000
mk/kk sai sekd oma- etta lesken-
eldkettd saavista A% ja vain les-
keneldkettd saavista 3 o/0.

Kuv io I P er he-ekik keensaajien k es kimririrriinen p erhe-e ki ke
31.12.1985
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Taulukko 1. Perhedfrkkeensaajien lukumdflrilt vuosina 1980-1985
Lesket Lapset Yhteensd

Kaikki Alle 65- Naiset Miehet
vuotraat

1980
l98l
1982
1983
t984
I 985

64638
65 650
61 049
678r9
69011
68 146

t2t 435
I 28 538
t37 529
145 899
1549t8
162229

I 19 890
l 26 908
r 35 760
144044
t52978
160 216

45842
43ll7
40 078
38212
3547t
33274

161 271
t7 I 655
t7t 601
l84ll I
190 389
195 503

545
630
769
855
94r)

2013

Taulukko 2. Perhe-eldkkeensaajien lukum dardt elilkkeen rakenteen mukaan
31.12.1985

Kaikki Lesket Lapset

lknr (\/./t lknr 7r, lkm (/r

Saa vain kela-eldkettd
Saa vain tyoeldkettd
Saa sekd tyo- ett6
kela-eldkettd
Kaikki
Kela-eldkkeensaajia
Tydeldkkeensaajia

- vain yks.sekt.eldke

- vain julk.sekt.eliike

- sekd yks.- cuii julk.
sekt. eldke

10480
145656

39 361
195 503

49847
I 85 023
1259C4
3405r

25 068

3 158
l4t 601

7 322
4049

5
75

25
95
64
t7

22
t2

2
87

20
r00

ll
100

l3
98
66
l9

t] 464
162229

20622
159071
107 339
3l 281

2l 903
33214

66
100

29225
25952
l8 565
2110

8tt
78
56

8

l413 20451 t3 4 611

Taulukko 3. Samanaikaisesti oma- ja leskeneliikettd saavien lukumlfrrdt ruo-
sina 1980-1985

Kaikki Alle 65-vuotiaita Naiset Mie het

lkm Trrosuus
kaikista

leskenel.
saajista

lkm %-osuus
alle 65-v.
leskenel-

saa.jista

1980
t 98l
1982
1983
1984
1985

6\
63
64
66
68
ll

14634
80 604
88 078
96 131

105 293
114399

18508
r8200
t8l15
18654

20193

13732
19 604
87 008
94969

1040&
I 13084

902
m0
070
168
229
315

Taulukko 4. Perheeliikkeensaajien eldkkeiden suuruusjakauma
31.12.198s

Perhc-eldke Kokonaiseldke
Lapset Lesket Kaikki les-

keneldkettd
saavat

SekI oma-
ettd lesken-

eldke

Vain lesken-
eldkettd
saavat

Eliike mk,zkk lkm %, lkm Vo lkm 7o lkm % lkm q(

0- 999
1000-1 999
200u-2999
3 000-3 999
400H999
5000-7 499
7 500-
Kaikki
Keskieldke mk/kk

23828 t2
1984 24
1107 3234 I76038070

33214 100
156

80 162 49
50 106 3l
2l 191 13
5901 4
2163 It966 l
740 0

162229 100
I 319

t4145 9
33 756 21
73 056 45
23925 15
6948 4
6925 4
3416 2

162231 100
2633

1040 r

l3 785 t2
62241 54
21 566 19
6163 5
6351 6
32s4 3

I 14400 100
303r

13 105 27
1991t 42
10815 23
2359 5
785 2574 I
222 0

47831 t00
l6ul

t4

29
28
21
28

3l



TaEL:n soueltamisessa
wwffiffire ffiwffiffimffiffim mwffiffiwffiww&m

TaEL:n voimaantulosta on ku-
lunut vuosi. Sen vuoksi on
mahdollista tehdii j ohtopaatdk-
sizi siitti, kuinka laki on paran-
tanut sen piiriin kuuluvien ryh-
mien eldketurvaa. U lkomaalais-
ten vakuuttamiseen tdssd ei kui-
tenkaan puututa. koska siitd on
oma kirjoitus tdssd lehdessd.

Soveltamisohjeet

Lain soveltamispiirid tarkas-
teltaessa kiinnittyi huomio
ETK:ssa soveltamiskdytiintciii
ajatellen siihen, ettd laki sisiltiiti
erditd ammattiryhmiii, joiden
tycioikeudellisen aseman mdd-
rittaminen on vaikeaa. Lisiiksijo pelkkien ammattiryhmien
maerittaminen ja mahdollinen
tulkitseminen koettiin vaikeaksi.
Koska kaikki edellti sanottu oli
ennalta tiedossa. pyrittiin
ETK:ssa valmistelluissa sovel-
tamisohjeissa mahdollisimman
tarkasti kiiymiiiin liipikoko so-
veltamispiiri eri ammattinimik-
keiden osalta.

Seuraavassa tuodaan esille joi-
takin asioita. jotka ovat ainakin
ETK:lle piiin niiyttiiytyneet on-
gelmallisiksi.

Tyosuhteen ja
I ..t.yrlttaJyyden vaLlnen

rajanveto

Otsikossa mainittu asia ei koske
koko TaEL:a, vaan se on tullut
esille mridrrittyjen ammattiryh-
mien taholta. On selviisti havait-
tavissa, ettii joissakin ammatti-
ryhmissii on ollut vallalla vir-
heellinen kiisitys siitii, ettii he
kuuluisivat pelkiin ammattini-
mikkeen perusteella TaEL:n pii-
riin. Tiilloin on kuitenkin unoh-
tunut se tosiseikka, ettd lain pe-
rusteluissa on nimenomaan sa-
nottu, ettd lailla ei ollut tarkoitus
muuttaa tyrisuhteen ja yritta-
jyyden vdlistd rajanvetoa. On
luonnollista, ettii laki tdssd suh-
teessa aiheutti pettymyksen eriiis-
sri ammattiryhmissti. Erityisesti

kiiiintiijien taholta on tullut esil-
le. ettd he odottivat TaEL:n
koskevan heidiin tydskentely-
riiin laaiemmin. Myds sanoma-
ja aikakauslehden toimittajien
sekd valokuvaa.lien taholla on
oletettu lain koskevan heitii
ammattinimikkeen perusteella.

Kun myds tydeltikej iirjestelmds-
sri tydsuhteen ja yrittiijyyden ra-
j anveto suoritetaan tydoikeuden
yleisten periaatteiden mukaan,
pysynee ndiden ryhmien asema
ennallaan TaEL:a sovellettaes-
sa, ellei sitten ryhmien ty6oi-
keudellisessa asemassa tapahdu
muutosta.

Tyosuhteiden siirtyminen
ThEL:n piiriin

TaEL koskee miiiiriiaikaisia alle
vuoden pituisia ty6suhteita. Kiiy-
tdnndssii tdmii on merkinnyt si-
tii, ettii tyosuhteita on jouduttu
siirtemiiiin toisista ty<ieliikelaeis-
ta TaEL:n piiriin. Esimerkiksi
kesiiteattereiden j a kesdtoimitta-
jien osalta on monille tyrinanta-

jille ollut ylliitys, ettd aikaisem-
pina vuosina TEL:n piiriin kuu-
luneet tydsuhteet vakuutetaan
nyt TaEL:ssa. Monet tydnanta-
jat ovat kokeneet tiimiin siirtii-
misen aiheuttavan turhaa tycit6,
koska henkiltiiden eldketurva
on jo kunnossa. Mycis tapauk-
sissa, joissa kunta, valtio tai
kirkko on tycinantajana, vakuu-
tetaan alle vuoden pituiset
TaEL-ammattiryhmiin kuuluvat
tyrisuhteet TaEL:n mukaan.
Edelld sanottu siirtdminen ei
kuitenkaan ole niin laajamittais-
ta ja koske niin montaa henki-
l6e, ette sen vuoksi olisi tarpeel-
lista. ryhtyii mihinkiiiin toimen-
pltelslln.

Nuorten henkiloiden
vakuuttaminen

Tiissii lehdessd on jo aiemmin
kiisitelty nuorten henkil<iiden
vakuuttamista TaEL:ssa. Sallit-
takoon kuitenkin tiissa viela
muutama sana asiasta.TaEL:iin
on ilmoitettu ETK:lle rekisterdi-
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tiviiksi runsaasti nuorten henki-
16iden tydsuhteita. Sindnsd
asiassa ei ole mitddn moititta-
vaa. ainoa asia lienee vakuutta-
misen tarkoituksenmukaisuus.
Tiimii liihinna silta kannalta,
ovatko melkein vauvaikdiset
eldketurvan tarpeessa.

Joka tapauksessa asia on ollut
esillii ja alaikiiraja vakuuttami-
selle tuntuisi puoltavan paik-
kaansa.

YELvakuuruksen
vaikutus

Viihiiisiii ongelmia on mycis ai-
heutunut siitii, etta monissa
TaEL-ammattiryhmissii on hen-
kil6ita, joilla on tydstiiiin YEL-
vakuutus. Tiill<iin aiheutuu on-
gelmia tycitulon tason mddritte-
lyssd, kun osa tyristii tehdiiiin
kiistatta tycisuhteessa ja kuuluu
TaEL:n piiriin. Aina ei myds-
kdiin ndissd tapauksissa voida
suoraan erottaa tydtehtavie
TaEL:n ja YEL;n piiriin kuulu-
viksi. Edellii sanottu ei kuiten-
kaan ole suuruudeltaan sellai-
nen pulma, etta se aiheuttaisi
ylivoimaisia ongelmia tydeliike-
jlirjestelmiissii.

Onko TaEL
tdyftdnyt tehtdvdnsii?

Jos ei oteta huomioon ulkomaa-
laisten vakuuttamisesta aiheu-
tuneita ongelmia, niin ainakin
ETK:n kannalta nayttaa sil6,
ettii TaEL on tdyttdnyt sille ase-
tetun tehtavan. Edellii sanottu
johtopiilit<is on tosin tehty lyhy-
en ajan perusteella, mutta otak-
suttavasti, jos suurempia on-
gelmia olisi ollut, ne olisivat jo
tulleet esille.
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UTKOMAATAISE
ASEMASTA TaEt:N KAN NAIIA
Erfliden tytisuhteessa
olevien taiteilijoiden ja
toimittajien elilkelaki
(TaEL) tuli voimaan
1.1.1986. Siin[ ei ole
tehty eroa suomalais-
ten ja ulkomaalaisten
viilillii. Elilketurvakes-
kuksessa on toiminut
tytiryhmfl, joka on sel-
vitellyt ThEl,-ammaffi-
ryhmiin kuuluvien ul-
komaalaisten tytinteki-
jtiiden asemaa. Ulko-
maalaisten osalta tul-
laan antamaan uusia
ohjeita.

- 
.. t..t I . .... t..

I yoelakelalnsaaclannon
suhde Suomessa
tyoskentelev[in
ulkomaalaiseen

Tycieliikelaeissa ei ole saadetty
tyrintekijiin kansalaisuuteen tai
pysyviiiin kotipaikkaan perus-
tuvia rajoituksia siltri osin kuin
on kysymys lakien soveltamis-
alasta. Yrittiijien osalta .sen si-
Jaan on volmassa asumlsvaatl-

mus. Sddnn6ksiii ei ole myds-
kiiiin siitti, missd laajuudessa
lakeja tulisi soveltaa tapauksissa,
joissa tyci tehdiiiin Suomessa
ulkomaisen tycinantajan lukuun.
Soveltamiskdytdnto on kuiten-
kin varsin vakiintunutja pohjan
sille ovat muodostaneet ohjeet,
jotka on annettu ETK:n yleis-
kirjeessii 14l 63 ( I0. 10. I 963).
Piiiisiiiintri on, etta kun tyd teh-
ddzin Suomessa, tycisuhteeseen
sovelletaan Suomen tydeliike-
lainsddddntcid.

Ty<ieltikelainsdridzinndn sovelta-
mista stidtelevdt erdissii tilanteis-
sa Suomen solmimat sosiaali-
turvasopimukset. Sopimuksissa
on mdiirdykset mm. siitd, kum-
paan maahan eliikevakuutus-
maksut on maksettava tydnteki-
jiistii. joka tyciskentel6e jom-
massa kummassa sopimusmaas-
sa.

Suomella on voimassa olevat
sosiaaliturvasopimukset pohjois-
maiden. Saksan liittotasavallan
sekd Ison Britannian ja Pohjois-
I rlannin Yhdistyneen kuningas-
kunnnanja Sveitsin kanssa. Es-
panjan .ja ltrivallan sopimukset
tulevat todenndkciisesti voimaan
vuoden 1987 alkupuolella.
TaEL:ssa ei ole erikseen sdiidetty
sen soveltamisesta kansainvdlis-
luonteisiin tapauksiin. TaEL:n
soveltamisessa ulkomaisiin tyrin-
tekijriihin on siten noudatettava

samoja periaatteita kuin muun-
kin tyoelakelainsddddnn<in so-
veltamisessa.

Tyoskentely suomalaisen
tyonantajan palveluksessa

Kun suomalainen tydnantaja
palkkaa ulkomaisen ty6ntekijiin
Suomessa tehtevaan tycihrin, on
tyrinantaja velvollinen maksa-
maan hiinestii eldkevakuutus-
maksut aivan samoin kuin suo-
malaisestakin tyrintekijiist&in.
Siten esim. TaEL-maksu on
maksettava ulkomaisesta taitei-
lijasta. joka Suomessa esiintyes-
sddn on tyrisuhteessa suomalai-
seen tydnantajaan. Silloin kun
ty<inantaja on suomalainen.
mydskiiiin sosiaaliturvasopi-
muksista ei aiheudu tiihiin poik-
keuksia.

Tyoskentely ulkomaisen
tyonantajan palveluksessa

Myds ulkomainen tycinantaja
on periaatteessa velvollinen mak-
samaan Suomen lakien mukai-
set tyoeldkemaksut taAlla tyds-
kentelevdstzi tycintekij iistiiiin oli-
pa tAma sitten Suomen tai muun
valtion kansalainen. Vakuutta-
misvelvollisuutta ei kuitenkaan
ole, jos vieraan valtion kansa-

laisen Suomessa tekemd tyo on
tilapiiistii.
Tilapiiiseksi on kdytdnncissd kat-
sottu tyo, joka ei ole jatkunut
tiiiillii kahta-kolmea vuotta pi-
tempddn. Niiissiikin tapauksissa
vakuuttamisvelvollisuus voi
ETK:n yleiskirjeen l4l63 mu-
kaan vdistyd vain sillii edellytyk-
selki, ettui ty6nantaja ja tyrinteki-
jd ovat saman vieraan valtion
kansalaisia.

Jos tydntekijii liihetetiiiin lyhyt-
aikaiselle tydkomennukselle
Suomeen valtiosta, jonka kans-
sa Suomella on sosiaaliturvaso-
pimus, voivat sovellettaviksi tul-
la sopimuksen ns. lShetettyd
tyontekijiiii koskevat miiiiriiyk-
set. Tydntekrjii pysyy lehetteja-
maan eldketurvan piirissd mycis
Suomessa tydskentelyn ajan, jos
rdmd aika eiylitii l2 kuukautta
(uusimmissa sopimuksissa 24
kuukautta). Suomessa el6ke-
vakuutusmaksuja ei trillciin saa
periii. Ldhetetyn tycintekijiin
kansalaisuudella ei ole merki-
tyste, mutta hdnen on ulko-
maankomennukselle liihtiessiiiin
kuuluttava kihtdmaan sosiaali-
vakuutuksen piiriin.
Sosiaaliturvasopimuksissa tar-
koitetun ldhetetyn tydntekrjiin
asema on osoitettava ltihettiijii-
maan vakuutuselimen antamal-
la todistuksella. Jos lahetetyn
tyrintekijiin todistusta ei esiteta,
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sosiaalivakuutusmaksut on mak-
settava tyciskentelymaassa, ku-
ten pddsdiintd edellyttiiii.

Tyoskentely
yritrijdasemassa

Henkilcj, joka tekee Suomessa
ansiotycitii olematta tycisuhtees-
sa. voi kuulua YEL:n piiriin
vain, jos hdn myos asuu tddllti.
Yrittiijiin kansalaisuus ei vaiku-
ta vakuuttamisvelvollisuuteen.
Koska YEL edellyttee vakinai-
sempaa asumista Suomessa. ti-
lapiiiset esiintyjiit jdiiv:it sen ul-
kopuolelle.
Saksan liittotasavalta tulkitsee
sosiaaliturvasopimuksia siten.
ette myos yrittaja voi saada eld-
kekassaltaan ldhetetyn tydnteki-
jdn todistusta vastaavan todis-
tuksen. Pohjoismaissa annetaan
todistuksia vain tyosuhteessa
oleville.

Erilaisista
ryoskentelytilanteista

Tydntekij ii saattaa olla j atkuvas-
sa tyrisuhteessa ulkomaiseen
tydnantaj aansa j oko yksityisenil
tycintekijiinii tai orkesterin tai
muun useamman esiintyjdn muo-
dostaman ryhmdn, kuten tyti-
kunnan jdsenenri. Tycintekijiit
voivat olla pysyvdssd tycisuh-
teessa esimerkiksi oopperaan tai
teatteriin. jossa he toistuvasti
esiintyviit. Tiillainen tycisuhde
jatkuu entiselliiiin silloinkin, kun
ty<intekijat tekevdt tyonantajan-
sa lukuun tilapdisen vierailun
toiseen valtioon. Tiilliiin ei voi-
tane katsoa syntyvan erillistii
tydsuhdetta suomalaiseen osa-
puoleen.

Toistaiseksi voimassa olevassa
tyrisuhteessa tycinantaj ana saat-
taa olla mycis jokin ulkomainen
ohjelmatoimisto, joka markki-
noi tiettyii esiintyjtiii tai esiinty-
jiiryhmiiii.
Tydnteko saattaa tapahtua myds
sellaisen ulkomaisen tycinanta-

jan palveluksessa, johon tycinte-
kijli ei ole pysyvdssd tycisuhtees-
sa, vaan kunkin tydtilaisuuden
ajaksi tehdiiiin erillinen tyriso-
pimus. Tavallista on menettely,
jossa tydntekijd on tyosuhteessa
ohjelmatoimistoon vain varsi-
naisen tycinteon ajan.

Karenssiajat ja ekikkeiden
maksaminen ulkomaille

Toisin kuin useissa muissa mais-
sa, ei Suomen tyoeliikelainsiiii-
ddnncissd aseteta pitkiii odotus-
aikoja eliiketurvan piiriin ptii-
semiselle. TEL-, VEL-, KVTEL-
ym. ekikkeen voi saada kuu-
kaudenjatkuneen ty6- tai virka-
suhteen perusteella. LEL-eliiket-
td, samoin kuin TaEL-elakette-
kin. karttuu kaikesta ndiden la-
kien mukaisesta tycistS, edellyr
taen, etta tietty vdhimmdisansi-
omriiirri tiiyttyy.
Suomen ty<ieliikejiirjestelmrin
kaltainen karenssiton eliikejiir-
jestelmii on varsin poikkeuksel-
linen. Monissa maissa ovat ta-
vallisia pitkiitkin odotusajat. jot-
ta oikeus eldkkeeseen syntyisi.
Lisiiksi ulkomaalaiset on saatet-
tu asettaa oman maan kansalai-
sia huonompaan asemaan siten.
ettd heiddn osaltaan karenssi-
siiSnnrikset ovat ankarammat.
Esim. vanhuuselikkeen saami-
seksi voidaan vaatia vakuutus-
aikaa 5 vuodesta (Saksan liitto-
tasavalta) jopa l5 vuoteen (ltd-
valta). Tyrikyvyttomyyseldkkeen
edellyttiimiit odotusajat ovat
yleensri lyhyempiii esim. Saksan
liittotasavallassa 3 vuotta ja Itd-
vallassa 5 vuotta. Sveitsin ylei-
sestii eliikejiirjestelmiistii makse-
taan maan omille kansalaisille
eliikkeitii yhden vakuutusvuo-
den jiilkeen, kun taas ulkomaa-
laiselta edellytetiiiin vakuutus-
maksuja I0 vuodelta tai l5 vuot-
ta yhdenjaksoista asumisaikaa
SveitsissS. Ruotsissa vanhuus-
eldkkeen saamiseksi vaaditaan
eliikepisteitii kolmelta ruodelta,
tyd kyvytd mlyseldk keeseen 'vuo-
delta.

Vaikka odotusajat tiiy'ttyisiviit-
kin. ei ulkomaalaiselle usein-
kaan makseta elSkettii maan ra-
jojen ulkopuolelle ilman sosiaa-
liturvasopimusta.
Tycieliikkeen maksamista Suo-
mesta ulkomaille on vasta 80-
luvulla lainsridddnncissii rajoitet-
tu. 1.7.1981 tuli voimaan stizin-
nris, jonka mukaan tarvitaan
Eldketurvakeskuksen lupa. jotta
eldke voidaan maksaa ulkomail-
le muulle henkil<ille kuin Suo-
men kansalaiselle. Teihdn men-
nessd lupaa ei ole viel6 kertaa-
kaan evattty. Maksamisesta voi-
daan sopia myds valtioiden viili-
sell6 sosiaaliturvasopimuksella.

Tycieliikkeen mddrddn liittyva
rajoitus tuli voimaan 1.9.1985.
Sen jiilkeen tycikyvyttdmiiksi
tulleen tyokyvyttrimyysel6kkees-
sa otetaan huomioon tydkyvyt-
tdmyyden alkamisen ja eltikeiiin
tdyttdmisen viilinen aika sillii li-
siiedellytyksella, etta hdn on
asunut Suomessa vdhintiiiin viisi
vuotta ennen tyrikyvyttcimiiksi
tuloaan.
Vastoin kiisityksiii ulkomaalai-
set osaavat jo nykyisin hakea
eldkettridn Suomesta. Hakemuk-
sia tulee erityisesti sosiaaliturva-
sopimusmaista. Hakemusten
mddrii on jatkuvasti kasvanut.

Tyonantaja-kesite
tyoekikkeesse ja muualla

Tycinantaja-kdsitteen maarittely
on eri lakien soveltamisen kan-
nalta keskeinen kysymys. Val-
taosa epdselvyyksistii ja tulkin-
taongelmista on sidoksissa td-
hiin asiaan.

Tyrie liike I aeissa on vakiintu-
neesti lahdetty tycioikeudellises-
ta tydnantajakiisitteestii, joka
perustuu tydsopimuslakiin.
Kdytiinncin soveltamisessa tiistd
periaatteesta on pyritty pite-
miiiin kiinni. Kuitenkin tiissii yh-
teydessd on havaittavissa ty6-
eliikeiiirjestelmiin kannalta jdr-
kevdn priiimaaran tavoittelun

vaikutus. Viiliinputoajiksi jaa-
vien aseman korjaamiseksi tyrin-
tekosuhde on saatettu katsoa
tydsuhteeksi. vaikka mycis vas-
takkaiselle kannalle olisi ole-
massa perusteluja. Ongelma on
tullut esille erityisesti TEL/YEL
rajanvetokysymyksissd.

Tapaturmavakuutuksessa omak-
suttu tulkintalinja ei ole volnut
olla vaikuttamatta tyOelakkee-
seen. koska tiillaisilla seikoilla
on taipumusta laajentua.

Tycilupa-asioissa edellYte-
tddn, ettd ulkomaisella tYcinan-
tajalla on sopimus suomalaisen
ohjelmatoimiston tai tilaisuuden
muun jdrjestiijiin kanssa. KiiY-
tdnndssri vaaditaan, ettzi Suo-
messa on henkilti. jolla on vii-
hintiiiin ty<inantajan sijaisen vas-
tuu. Ndin ollen tyciluvan saami-
nen ei edellytd, ettd Suomessa
olisi sellainen tyonantaja, jota
esimerkiksi tycieldkelaeissa edel-
lytetiiiin.
Tydlupa on katsottava liihinnii
ulkomaalaisvalvonnan viilineek-
si eikii luvan mydnttiminen
suomalaisen tycinantajan ty6-
hdn vielii edellytii tydsuhdetta
ulkomaisen tydntekijiin ja suo-
malaisen yrityksen viilillii.
My6s verotuksessa on
omaksuttu tycinantaja-kdsite,
jolla on erityispiirteensli. Liih-
deverolaissa ei ole miiiiritelty
tycinantajaa. TyOnantajalla tar-
koitetaan ennakkoperintiilaissa
sitii, jonka lukuun tehdystd tyds-
tii palkkaa suoritetaan. Vero-
tusk:iytrinnrissd on esiintynyt
epiiselvyyttii ulkomaisen taiteili-
jan suomalaisen agentin velvol-
lisuuksista yleensd ja erityisesti
siitii, onko suomalaisella agentil-
la velvollisuus perid ulkomaisen
taiteilijan Suomessa esiintymi-
sestd saamasta palkasta liihde-
vero.
Tydnantajakysymyksen nden-
niiiset ristiriidat eri oikeuden- ja
hallintoalojen viilillii aiheuttavat
kdytdnncissd hankaluuksia ja Ii-
siityotii. Tydluvan myrintiijiin,
verottajan tai muun jiirjestel-
mdn omaksuma tycinantaja-kli-
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site ei sindnsd vaadi tyoelake-
lainstiidtinnossd omaksutun vas-
taavan kdsitteen laajentavaa tai
yhdenmukaista tulkintaa.

Jos suomalainen jiirjestiijii mak-
saa jonkin osan palkkiosta suo-
raan ulkomaiseen tycinantajaan
tydsuhteessa olevalle tydnteki-
jdlle, voitaneen tama osa palkas-
ta katsoa maksetuksi ulkomai-
sen tydnantaian lukuun.

Palkkaa ei voida arvioida

Eldketurvan toimeenpanossa ei
voida ldhted sellaisesta periaat-
teesta, etta kunkin tycintekijiin
palkka arvioitaisiin. ellei muuta
selvitystd esitetd. Arviointia voi-
taisiin ajatella kdytettdvdn aino-
astaan yksittriistapauksissa sel-
vitettdessd jiilkikiiteen tiettyii
laiminlycintiii. Sddnnonmukais-
ta eldketurvaa toimeenpantaes-
sa arvioinnilla jouduttaisiin kes-
tamattdmiiAn tilanteeseen.

Riittdvien
tietojen hankkiminen

Laissa edellytetddn, ettd tydnan-
taja jilrjestiiii ekiketurvan tycin-
tekijiilleen, jonka tyosuhde tdyt-
tdd TaEL:n soveltamisen ehdot.
Tycinantajan velvollisuutena on
ilmoittaa eldketurvan hoitamis-
ta varten tarvittavat tiedot, ku-
ten esim. kullekin TaEL:n piiriin
kuuluvalle tydntekijiille makse-
tut palkat.
Tyrinantajan tehtavana on siis
piititellii, onko tydsuhde ThEL:n
piiriin kuuluvajajos on, maksaa
TaEl-maksu. Tiimii merkitsee
myds sita. etta tyrinantajan
asiana on selvittaa. mikii on
TaEL-palkka.

Tyovoiman vuokraus

Tycivoiman vuokrauksella tar-
koitetaan toimintaa, jossa tyOn-
antaja asettaa palveluksessaan
olevia tyontekrj<iitii lyhyeksi
ajaksi korvausta vastaan tila-
piiistii tyrivoimaa tilaavan tydn-
antajan eli tehtdvdnantajan kdyt-
tocin tdmdn ty6njohdon ja -val-
vonnan alaisina.

Tydnantaja ja tilaaja ovat sol-
mineet sopimuksen, jolla tydn-
antaja siirtaa tydntekijiiiinsii
kohdistuvan tyrinjohto- ja val-
vontaoikeuden maksua vastaan
tilaajalle, jota tiill6in on pidetta-
vii tyrisopimuslaissa tarkoitet-
tuna tydnantajan sijaisena.
Tydntekija on tydsopimukses-
saan suostunut direktio-oikeu-
den siirtoon.

Vaikka tydvoiman vuokraus ju-
ridisesti onkin mddriteltiivissii it-
senriiseksi sekii tycinviilityksestri
ettii aliurakoinnista poikkeavak-
si toimintamuodoksi. voidaan
siihen kuitenkin kdytdnncissd
todeta liittyvdn mycis mainittui-
hin toimintoihin liittyviii piirtei-
te.

Tycivoi m an v uo k raustoim i n nas-
sa vuokratyrintekrjiin palkastaja viilillisistii tycivoimakustan-
nuksista vastaa vuokraustoimin-
nan harjoittaja. Hiin myds pi-
dattiia verot ja muut maksut.
Vuokratun tyovoiman tycisuh-
teet kestavat yleensd vain sen
ajan kuin tilaus kestdri. Tycinan-
ta.jayritys laskuttaa tilaajaa
yleensd aikaveloituksella.

Kun kotimaisia ja ulkomaisia
taiteilijoita valittavat suomalai-
set ohjelmatoimistot ovat jerjes-
tdneet toimintansa siten. ettd tai-
teilijat ovat tydsuhteessa toimis-
toon, joka mycis huolehtii tyon-
antajan velvollisuuksista, kysy-
mys on tycivoiman vuokrauk-
sesta.

Jos suomalainen esiintymistilai-
suuden jerjestAje, esimerkiksi
konserttitoimisto. itse huolehtii
esiintymistilojen, kuten konsert-
tisalin, vuokrauksesta ja esityk-
sen ehkd vaatimien apuhenki-
ldiden palkkauksesta, kysymys
ei ole vuokrauksesta eikii tycin-
viilityksestii. Tilaisuuden tuotta-
ja voi olla tyonantajan asemassa
tai muuna sopimusosapuolena.

Ellei ulkomaisella esiintyjiillii ole
kiinteaa tydsuhdeua kbiimaas-
saan, tuottaja on verotuksen
kannalta tycinantajan asemassa
ja siten veronpiddtys- ja sosiaali-
turvamaksuvelvollinen. Jos esiin-
tyjii on kiintedssd tyrisuhteessa
kotimaassaan olevaan tydnanta-
jaan, kysymys saattaa olla vuok-
ratycivoiman kiiytcistii. Tdhiin
sovelletaan samoja sddnnciksiS
kuin Suomessa tapahtuvaan
vuokratyrivoiman kiiyttdrin, jos
vuokrauksen tunnusmerk it tiiyt-
ty/at.

Vuokratyovoiman
tilaaminen

Ulkomaisten esiintyjien viilitys-
td harjoitetaan myris niin, ettd
suomalainen vdlitystoimisto, oh-
jelmatoimisto. agentti tai mana-
geri viilittiiii ulkomaisen ohjel-
matoimiston palveluksessa ole-
via esiintyjiii suomalaisille oh-
jelmasuoritusten tarvitsijoille,

TaEl-palkan erottaminen
kokonaiskorvauksesta

Vakuutusmaksujen mddrddmi-
nen edellyttdd riittiivasti yksildi-
tyjii palkkatietoja. Kunkin tyrin-
tekijiin varsinainen palkka on
tiedettdvri. koska eldketurva re-
kisterciidiiiin hen k i kikohtaisesti.
Palkasta on erotettava kulukor-
vaukset ja vastaavat erdt. Mak-
settaviin palkkioihin sisiiltyy
usein eriri, jotka on tarkoitettu
muulle kuin esiintyjiille itselleen,
esimerkiksi ulkomaiselle agentil-
le tai ohjelmatoimistolle. Kriy-
tiinncissd esiintyj iiryhmille suori-
tetaan usein kokonaiskorvaus,
jonka jakaantumisesta eri henki-
lciiden kesken maksajalla ei vdlt-
tamettA ole tietoa. Tiillaisia
asioita saatetaan usein pitaa
liikesalaisuuksina. Lisiiksi on
huomattava, ettii esiintyjiiryh-
missd on usein mukana henki-
l6itii, jotka eivdt tee TaEL:n tar-
koittamaa ty6tri.
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esimerkiksi ravintoloitsijoille.
Tiillainen vuokratydvoiman ti-
laaminen on mahdollista silloin.
kun tycisuhde ulkomaiseen tycin-
antajaan pysyy voimassa. Niiin
on laita esim. silloin. kun ul-
komainen taiteilija tai taiteilija-
seurue, yhtye tai vastaava tulee
Suomeen antamaan kertaluon-
toisen konsertin tai muuten tila-
piiisesti esiintymdrin. Taiteilijat
ovat tiillciin yleensd edelleen
oman konserttitoimistonsa pal-
veluksessa ja tlimii maksaa hei-
drin palkkansa. Suomalainen
ohjelmatoimisto, joka on tilan-
nut taiteilijan Suomeen esiinty-
mddn, ei siis maksa palkkioita
taiteilijoille. vaan ennalta sovi-
tun summan taiteilijoiden tycin-
antajalle eli yleensd ulkomaiselle
ohjelmatoimistolle.

TaEL:n soveltamisen
ulkopuolelle jiiiiviit
henkil0t

Sosiaaliturvasopimus-
maista ldhetetyt tyontekij et

Henkilcit, jotka ovat Suomessa
tydte tehdessddn ulkomaisen
tycinantajan palveluksessa 1ajoilla on sosiaaliturvasopimuk-
sissa tarkoitettu lShetetyn tycin-
tekijiin todistus, eivdt kuulu
TaEL:n piiriin.

Muista maista
laheteryt ryontekijet

Muista kuin sosiaaliturvasopi-
musmaista saapuvat ulkomaiset
tydntekijiit, jotka ty6tii Suomes-
sa tehdessd[n ovat tycisuhteessa
ulkomaiseen tycinantajaansa ja
joiden tycinteko Suomessa on
katsottava tilapiiiseksi, eiviit
kuulu TaEL:n piiriin. Nykyisin
edellytetiiiin. etta tydnantaja ja
tydntekije ovat saman vieraan
maan kansalaisia. Tdm;in edel-
lytyksen muuttaminen otetaan
esille vahvistettaessa valmistu-
massa olevia uusia soveltamis-
ohjeita.

On huomattava, etta ulkomai-
sen tycinantajansa Suomeen tyri-
hdn liihettiimii Suomen kansa-
lainen kuuluu tealla tydskennel-
lessddn TaEL:n piiriin ja ul-
komainen ty6nantaja on velvol-
linen maksamaan vakuutusmak-
sun Suomeen. Kiiytiinncissii tii-
md merkitsee kahdenkertaista

vakuuttamisvelvollisuutta, mikd
on tavallinen tilanne sellaisista
maista tulleiden esiintyjien koh-
dalla, joiden kotimaan kanssa
Suomella ei ole sosiaaliturvaso-
pimusta. Jos henkilo on sliilyt-
tdnyt Suomen kansalaisuuden,
ei pitkakAan asuminen ulko-
mailla vaikuta asiaan.

Kulttuurinvaihto-
sopimuksiin perustuva
esiintyminen

K ulttuurinvaihtosopimusten
puitteissa esiintyminen tapahtuu
usein siten, ettd ei ole olemassa
tycisuhdetta suomalaiseen tycin-
antajaan. Tiillaiset henkildt jiiti-
vat TaEL:n ulkopuolelle.

Jos suomalainen jiirjestiijii tai
vastaava maksaa esiintyj iille kor-
vausta Suomessa tehdystii tycis-
td, joudutaan selvittiimeen, lciy-
tyykci tyrinantaja Suomesta vai
onko kysymys ulkomaisen ty6n-
antajan lukuun maksetusta palk-
kiosta, joka siis myds jiiii ThEL:n
ulkopuolelle. Ellei muuta selvi-
tete. korvaus on katsottava
TaEL-palkaksi, josta on makset-
tava vakuutusmaksu.

Ei tyosuhteessa olevat

Jos voidaan todeta, ettii henkilti
ei tee tydtui tycisuhteessa, vaan
toimii itsendisend yrittzijiinii,
hdn ei kuulu TaEL:n piiriin.
YEL:n piiriin kuuluminen edel-
lyttii6 Suomessa asumista. Tila-
piiisesti tiiiillti tydskentelevd ei
tiiytii tiitii ehtoa.

koskeva

TaEL-vakuuttamisvelvollisuutta
selvitettdessd keskeisin asia on
sen selvittdminen. onko esiinty-
jin tydnantaja suomalainen vai
ulkomaalainen. Ratkaisut on
tehtave tapaus tapaukselta. Ei
voida antaa yleispiiteviii ohjeita
siira, milloin jokin selvitys tai il-
moitus voidaan katsoa riitt6-
vdksi. Jos riittavaa selvitystri
tydnantaj asta j a tyosuhteen osa-
puolista ei ole keiytettdvissd ei-
kii sita pyynn<istiikii;in esitetui,
oletetaan, ettzi Suomessa tehty
tyo kuuluu Suomen eldketurvan
piiriin. Ndyttcivelvollisuus on
ensisijaisesti sillii, joka haluaa
sulkea tydn Suomen eliiketur-

van ulkopuolelle siitii syysta, et-
td ty6suhteen osapuolena ei ole
suomalaista tycinantajaa.

Yhteenveto Eldketurva-
keskuksen selvittelystd

Ulkomaisten esiintyjien aseman
selvittelyssd ei ole ilmennyt sel-
laista, mikii vaatisi pikaisia lain-
siiiidiinncillisid toimia.
Asiasta kiiyty keskustelu on syn-
tynyt liihinnii tilaisuuksien jiir-
jestiiiille aiheutuneista uusista
kustannuksista. Niiistii liihdeve-
ro on kuitenkin huomattavasti
merkittevempi kuin TaEL-mak-
su.

TaEL-ammattiryhmiin kuuluvia
henkilditii ei ole perusteltua
asettaa toisenlaiseen asemaan
kuin tycieliikelakien piirissii ole-
via yleensii. Tulevaisuudessa ul-
komaalaisten asema yleensd ja
kansainvdliset eliiketurvaa kos-
kevat kysymykset vaativat ke-
hittelyii. TaEL:n piiriin kuulu-
vat tycintekijiit olisi silloin otet-
tava huomioon omana erityis-
ryhmdnddn. Uusien periaattei-
den ja ulkomaalaisia koskevien
erityissddnncisten tuomista ty6-
el2ikejiirjestelmiidn ei ole kat-
sottu tarkoituksenmukaiseksi.

OLU LAPPALAINEN,
VT

E I ri k eturva ke s k uk se n lainopi I I i sen
osaston lakimies
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Uuoden 1986 eltikeHistyminen
LEENA LIETSALA, zTT
Elri k et urva keskuk sen t u I k i mus-
o sa s t on a pu I a i so sa s t o pric) I I i k k t)

Vuonna 1986 voimaan tulleet
joustavat eliikelajit ja tydtt<i-
myyselSkkeen alaikdrajan nos-
taminen 55 vuodesta asteittain
takaisin 60 vuoteen ovat lisiin-
neet suomalaisten kiinnostusta
eliikkeelle siirtymiseen.

Vuoden 1986 aikana haki ty6-
eldkepuolelta vajaat 5 000 hen-
keii varhennettua vanhuuseld-
ketta ja runsaat 16 500 henkeii
yksil6llisen varhaiseliikkeen en-
nakkopddtdste. Tytjttdmyysela-
kettii haki noin l7 000 tydeliik-
keeseen oikeutettua. Myds rinta-
maveteraanien varhaiseldkkeet
ovat kiinnostaneet hakijoita ai-
kaisempia vuosia enemmdn.
Samanaikaisesti ty<ikyvyttri-
myyseliikkeen hakij oiden miiiirdt
ovat pysyneet ennallaan. tai
jopa kasvaneet hiukan.
Eleikelakimuutokset koskivat
vain 55 64-vuotiaiden ikiiryh-
md6. Alkaneiden eliikkeiden lu-
kumiidrdt ovat kasvaneet tdssd
ikiiryhmiissii kaksi kolmasosaa
aikaisemmista vuosista ja liihe-
nevet 50000:tta. Ldhes viidennes
niistd ikiiryhmiin henkildistii,
jotka vuoden alussa eivdt vieki
olleet eldkkeelld, on vuoden ai-
kana siirtynyt elakkeelle.

Elakkeella olleiden osuus
ennen vuotta 1986

Vuoden 1985 lopussa 43 pro-
senttia tydelakelakien piiriin
kuuluneista 55 64-wotiaista
oli eliikkeellii, miehistii 46 ja nai-
sista 4l prosenttia. Osuus kas-
voi voimakkaasti irin mukaan
ollen vain 34 prosenttia 55-59-
vuotiailla ja 54 prosenttia 60-
64-vuotiailla.
Eliikelaeittain eliikeldisten osuu-
det vaihtelivat niin, ettii LEL:ssd
53 %o 55-64-vuotiaista olieliik-
keellii ja YEL:ssii vain 30/s.
TEL:ssii ja MYEL:ssd luvut
noudattelivat jiirjestelmin kes-
kimiiiiriii eli 42 Sa 44 7o.

EhkelHisten osuus on
vuonna 1986 kasvanut
eniten TEL:ss[

Arvion mukaan 49 prosenttia

55-64-vuotiaista oli eliikkeellii
vuoden 1986 lopussa. Eliikkei-
den kasvu on lukumddrdisesti
ollut suurinta TEL:ssii. Eliik-
keelli olevien osuus on suhteelli-
sesti mitaten kasvanut yht?i pal-
jon YEl:ssii mutta kun otetaan
huomioon YEL:n alhainen taso
ennen vuotta 1986. YEL:n eliik-
keelld'olevien osuus jAe silti pal-
jon alle keskitason.

TEL:ssii55 64-ruotiaideneliik-
keelld olevien osuus nousi arvi-
olta 42 7o:sta 50 ol:iin vuoden
1985 lopusta vuoden 1986 lop-
puun. LEL:ssd eldketiheys on
edelleen kuitenkin suurin, noin
56 Vo viime vuoden lopussa.
MYEL:n55 64-vuotiaistanoin
46 Vo oli elakelaisiii. M erkittiivaa
on. ettd MYEL:ssii naiseldkeldis-
ten osuus on suurempi kuin
miesten (kuvio l).

Vuonna 1986 elekkeelle
siirtyneisti suurin osa
TEL:laisia

U usien ekikemuotojen voimaan-
tulo ja tyrittdmyyseliikkeiden li-
siiiintyminen on tuntuvasti kas-
vattanut uusien eliikkeiden lu-
kumiiliriii TEL:ss5. Etenkin nais-
ten ty6ttomyys- ja uudet jousta-
vat eliikkeet ovat lisdrintvneet.
K un rintamaveteraanien virhai-
seldkkeet lasketaan mukaan, yl-
tlviit miehetkin TEL:ssii miltei
yhtd suureen suhteelliseen kas-
vuun.
Yritttijiipuolen naiset ovat suh-
teellisesti tarkastellen kiiyttiineet
enemmdn hyviikseen uuita jous-
tavaa eliikejiirjestelmiiii kuin
miehet, mutta eivdt kuitenkaan
samassa mittakaavassa kuin
TEL:n naiset. YEL:n ja MYEL:n
naisilla tyottcimyyseldk keiden al-
kavuus on liki kaksinkertaisru-
nut edellisesti vuodesta.

Niistii 55 59-vuotiaista, jotka
eivdt olleet eliikkeellii vuoden
1986 alussa, l5 prosenttia aloitti
eldkkeensd vuoden aikana. Vas-
taavasti 23 7a 60 64-vuotiaista
aloitti eliikeltiistaipaleensa. 60
64-vuotiaiden osuus oli perelr2T
prosenttia TEL:ssri.

Edellii on ollut puhetta vain
55-64-vuotiaiden eliikkeistii.
Tiimii johtuu siita, etta muutok-
set ovat tapahtuneetjuuri ndissd
ikiiryhmissii. Lisiiksi uusia elzik-
keitd my6nnetddn alle 55-vuo-
tiaille ja 65-vuotiaille tai sita
vanhemmille yhteensd vain noin
24000, kun 55 64-vuotiaille
myrinnettiin viime vuonna noin
47 000 elaketta.

Yksilollisen varhais-
elekkeen hakilat

Vuoden 1986 loppuun mennes-
sii ennakkopiiatdstA on hakenut
runsaat l6 500 henkikiii, joista
noin 13 200 on saanut piiiitdk-
sen. Myrinteisen ennakkoprid-
tciksen sai noin 9 000 hakijaa.
Yksil6llisessii varhaiseldkkeessd
hakumenettely on sellainen, ettd
henkild ty<issri ollessaan hakee
eliikkeestii ennakkopditdstii ja
mycinteisen pdiitdksen saatuaan
ilmoittaa kuuden kuukauden si-
sdlld ottaako hiin eliikkeen. Al-
kuvuoden hakijoista l3 prosent-
tia jiitti ottamatta eliikkeen.
Vuoden 1986 lopussa oli mak-
sussa 7 500 eliiketta.
9 prosenttia tdysitehoista eldke-
oikeutta ansainneista 55 &-
vuotiaista haki eliikettii 31.12.
1986 mennessii. Osuus oli mie-
hillA 1 7a ja naisilla l0 70.

TEL/YEL:n ikii- ja taystehoi-
suuskriteerit tdyttdvistd naisis-
ta noin I I prosenttia haki elii-
kettii. Joka kymmenes kriteerit
tiiyttiivii LEL:n mies olihakija-
na. Viihiten eliike kiinnosti
MYEL:n miehiii, joista sitti haki
vain nelj;i prosenttia. Muista
tdysitehoiseen el6kkeeseen oi-
keutetuista 55-M-vuotiaista
runsaat 8 prosenttia haki eldket-
tii (kuvio 2).

H akijoiden lukumdziriij akauma
on iiin mukaan viihenevii. Liki
kolmannes hakijoista oli 55
56-vuotiaita.
Kun lukuja tarkastellaan suh-
teessa vastaavaan em. kriteerien
mukaiseen vdestcicin, ikriraken-
ne niiyttiiii tiiysin erilaiselta. Eni-
ten eliikettd ovat hakeneet 55-
vuotiaat ja viihiten 64-vuotiaat.
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l.
55-64-vuotiaiden eliikeliiisten osuus vastaavasta lakien piiriin
kuuluvasta vlestiistl
ola

TEL

YEL

25

78 79 80 8l 82 83 84 85 86*

1

31.12.1986 mennessl yve-eliiketth hakeneet suhteessa vastaavaan
ei-eliikkeellii olevaan vdesttitin 1.1.1986

Voll
l0

D Miehet D Naiset

3.
31.12.1986 mennessil yve-elflkettii hakeneiden 7o-osuus vastaavasta
ei-eliikkeellii olleesta vlesttistii 1.1.1 986

Ike Miehet Naiset

Tyottomyysel[kkeiss[ i[n
painopiste on siirtlmyt
55:st[ 56 vuoteen

Vuodesta 1980 liihtien, jolloin
tycittcimyyseliikkeen alaikiiraja
Iaski 55 vuoteen, uusien ekik-
keensaajien ikiijakauma on ollut
izin mukaan viihenevd siten, ett6
55-vuotiaille on mydnnetty suu-
rin osa tycittdmyyseliikkeistii
vuosittain.

Vuosina 1981 - 1986 myiinnettyjen tytifttimyyseliikkeiden
lukumiiiirii ja prosentuaalinen ikiijakauma

EL

56-vuotiaiden hakemisalttius on
ollut huomattavasti pienempi
kuin 55-vuotiaiden mutta 57-
60-vuotiaiden hakemisalttius on
ollut iiin mukaan kasvava. Mie-
hillii hakeneiden osuus on 6l
vuodesta liihtien ollut pienenevA
mutta naisilla kasvava 6l :n ja 63
vuoden viilillii, kuten kuviosta
3 niihdiiiin.

Intuitiivisesti ajatellen hakijoiden
osuuden pitdisi kasvaa idn mu-

EL kaan. koska ikddntyminen ja sai-
rasta\uus lisaantyvat. Naisten
hakemisalttius tosiaankin kasvaa
56 ja 64 ruoden vdlilld, mutta
miesten hakemisalttius alenee 60
ikiiruoden jiilkeen. Tiimii johtu-
nee 60 wotta tdytldneiden mies-
ten entis6 runsaammasta hakeu-
tumisesta veteraanieldkkeelle
vuonna 1986. 55-wotiaiden yli-
edustaruus seki miehillI ettd
naisilla voi johtua ty6ttomyys-
eldkkeen ikirajaan nostamisesta
55:stii 56 t'uoteen vuonna 1986.

Vuonna 1986 alaikiiraja nousl
56 vuoteen, mutta 55-vuotiaille
mycinnettiin tietyin edellytyksin
eliike vielii vuoden 1986 kesii-
kuun loppuun mennessd.

Viihitellen 56-vuotiaiden osuus
on kasvanut ja vuonna 1985 he
saivat enemmen elekkeite kuin
5S-vuotiaat, kuten oheisesta tau-
lukosta ndhdiiiin. Piiiitcis alaikli-
rajan nostamisesta tehtiin jo
vuonna 1985, mikii on saattanut
vaikuttaa tycinantajien ja eliik-
keenhakijoiden kiiyttiiytymi-
seen.

Vuonna 1986 56-vuotiaiden eliik-
keita alkoi jo ltihes 4 000 ja nii-
den osuus kaikista mytinnetyistd
tycittdmyyseliikkeistii oli runsas
viidennes. Alaikiiraj an nostami-
sesta huolimatta tydttrimyyse-
liikkeitii alkoi vuonna 1986 30
prosenttia enemmdn kuin edel-
lisenui vuonna.

9

8

7

6

5

4

3

2

0

Yhteensd
Luku-

Vo

25
t2
nllll
9
8
4
4
5

100

5 300

1982
,%

2t
l4ll
l0
l0
l0
8
7
4
5

r00

7 500

r983
Vo

l6
t4
t2illl
l0

8
7
6
5

100

l2 300

1984
7o

l8
t7
t2
lt
9
9
7
6
5
6

100

13 500

1985
7a

t6
2t
l3ll
l0
8
7
5
4
5

100

l3 100

1986
7o

ll
22
l3
l0
l0
9
8
6
5
6

r00

l7 000

2t

98

55
56
57
58
59
60
6l
62
63
64-

64

63

62

6l
60

59

58

57

56

5 5

/
Z

Miehet
TEL,

Naiset Miehet I Naiset
LEL

Miehet I Naiset
MYEL

llf lffft l55

l5%o l0 0 l0 l5Vo maara

I



\"

.'Y-t

u*wsm
..,,,t|lru&n:.

\k

Ministeri Matti Puhakka:

HAkkeenhakijan
oi keustu ruaa keh itettiiuii

iti ri estel m ii I I isesti

Eliikkeenhakijan oikeusturva ei
ole vield paras mahdollinen.
Eltikej iirjestelmdmme on synty-
nyt asteittain, minkii seuraukse-
na eliikkeenhakijan el[keoikeut-
ta saatetaan selvitella monessa
paikassa. Paetdksenteon hajau-
tuminen useaan eri paikkaan on
osaltaan pitkittiimiissii eliikeoi-
keuden kiisittelyii niin eri laitok-
sissa kuin muutoksenhakueli-
missrikin.

Eliikkeen hakemisen ja piiiitdk-
senteon nopeuttamiseen ja yk-
sinkertaistamiseen on selvdsti
tarvetta. Samoin olisi syytii kes-
kittae lainseriddntcivalmistelua
siten, etteivdt eri eliikejiirjestel-
mien piirissii olevat ihmiset jou-
tuisi keskenzi6n eriarvoiseen ase-
maan. Ndin on viimeksi tapah-
tunut joustavan eliikeikiijiirjes-
telmdn kohdalla, kun julkisella
sektorilla ei ole pystytty seuraa-
maan riittevan nopeasti yksityi-
sen sektorin ratkaisuja. Eliike-
lainsddddnncin valmistelu tulisi-
kin keskittaa sosiaali- ja ter-
veysministeridcin.
Piiiiministeri Kalevi Sorsan kiin-
nitettya Elakkeensaajien keskus-
liiton I 1.9.1986 luovuttaman
kirjeen perusteella huomiota
mm. eliikepiiatdsten viiviistymi-
seen ja takautuvasti maksetta-
vien eliikkeiden verotuskriytiin-
ncin eprioikeudenmukaisuuksiin,
olen valmistuttanut ekikkeen-
hakiian oikeusturvan kehitta-
misohjelman. Tiimii ohjelma on
seuraava:

1) Itseoikaisumenettelyn
laajentaminen

Sosiaali- ja terveysministeric)
valmistelee pikaisesti esityksen
ha llint ome ne t t e I y loin mcicir ciy s-
te n ulottamisesta t yc)e liikejcirjes-
te lmtitin. H allintomenettelvlaki
sisiiltiiii ns. itseoikaisukaytan-
ncin, jonka ulottaminen ty0ela-
kejiirjestelmiiiin nopeuttaisi eld-
kepiiStdsten kasittelya ja vrihen-
tdisi tarpeettomia valituksia.
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2) Kaikki eldkerd
kartuttavat tyosuhteet
samaan rekisteriin

Nykyisin yksityisellii sektorilla
ja julkisella sektorilla on omat
rekisterit ja kortistot eliikkeen-
hakijan tydsuhteista. Kiiytiin-
ncissd trimii johtaa siihen, ettd
hakij an eliikkeen mearittaminen
edellyttiiii usean eri rekisterin
liipikiiymistii. Usein on mycis
ongelmia todistaa vanhoja tyci-
suhteita.

Yksi tydsuhderekisteri nopeut-
taisi huomattavasti ekikkeenha-
kij an eliiketurvan selvittdmistii.
Samalla se mahdollistaisi myris
vakuutetulle entistd paremmat
mahdollisuudet selvittaa aika
aj oin kertynyttd eldketurvaansa.

Sosiaali- ja terveysministeric)
p y y t riii Eltike turv a k e s kus t q laa-
timuan suunnitelman siitci, mi\ki
tavoin voitqisiin perustaa kaik-
kia tydsuhteita koskevq rekiste-
ri.

3) tkautuvieneldkkeiden
verotusepekohtien
korjaaminen

Eliketulo on tiettyyn rajaan asti
eldketulovdhennyksen piirissi si-
ten, ettei pienistd eliikkeistii jou-
du maksamaan veroa. Kuiten-
kin sellaisessa tapauksessa, kun
el6kkeen maksatus jostain syys-
tii viiviistyy ja eliikettii makse-
taan takautuvasti, joutuu elSk-
keensaaja maksamaan alunpe-
rin verottomaksi tarkoitetusta-
kin eliiketulostaan veroa. Ekik-
keiden takautuva verotus kohte-
lee eldk keensaaj aa epdoikeuden-
mukaisesti.

Valtiovarainministeridn tulisi
pi k a i ses t i va I m iste I I a e sit.y,s siit ri,
millii tavalla turvatoan alun pe-
rin ver()!t()ntaksi tarkoitettujen
e I ri k ke i de n ve r(, t t (, nt Lu.ts.

4) Elakkeenhakijan asian-
r t! ....aJoavun l.saamlnen

Eliikkeenhakijan kannalta olisi
tdrkedd, ettii hiinellii olisi elike-
asioita hoitaessaan mahdolli-
suus halutessaan saada mycis
jiirjestelmiin ulkopuolista asian-
tuntij a-apua. Erds mahdollisuus
olisi ottaa avuksi kunnallisten
oikeusavustajien kattava ver-
kosto.

Oikeusministeridn tulisi selvit-
triti, millti tavalla kunnallista oi-
keusavustajaa voit aisiin ent ist ti
paremmin hy ddynttiti e ltikeasi-
orssa. Tiillii hetkellii oikeusavus-
tajien tietomiiiirii eliikelainsiiii-
ddnncin yksityiskohdista on
yleensri riittaimatdn. Myds oi-
keusavustajien viihiiisyys raj oit-
taa heidiin kiiyttdiiiin. Erds
mahdollisuus olisi kehittaa yh-
teistycitd eliikejiirjestelmien ja
kunnallisen oikeusapujlrjestel-
mdn kesken esim. yhteisten kou-
lutustilaisuuksien avulla.

5) Asetetaan toimikunta
t.selvlttamaan ns.

viimeisen laitoksen
periaatefta

Tiillii hetkellii eliikkeenhakija
voi saada eliikeptiiitciksen mo-
nesta eri laitoksesta. Omat pee-
tcikset tulevat yksityisen sekto-
rin eliikkeistii, valtion, kunnan
ja kirkon eliikkeistii. Lisiiksi tu-
lee erillinen pddtds Kansaneldke-
laitokselta. Useat paAtdkset voi-
vat aiheuttaa monenlaisia on-
gelmia. Vaikka ristikkiiisistii
pee.tdksista onkin. piiiisty jopa
arvloltua paremmln eroon ns.
neuvottelumenettelyn ansiosta.
ovat ptidtcikset erriissii tapauk-
sissa vield vastakkaisia. Lisiiksi
piilitciksenteko eri paikoissa ai-
heuttaa ongelmia mm. veron
ennakonpidiityksessd.

On valttamatonta, etta tydelAke-
j iirjestelmiii voidaan kehittaa si-
ten, etta eldkehakemus ratkais-
taan ja eliikkeenhakija saa koko
ry6eldkkeensa siite eliikelaitok-
sesta, jonka piiristii hiin liihtee
eliikkeelle. NykylainsiiAdiinnrin
mukaan teme ns. viimeisen lai-
toksen periaate ei ole mahdollis-
ta, joten tdmdn periaatteen to-
teuttaminen edellyttaii lainsiiii-
diinnrin uudistamista.

Sosiaali- ja terveysministeric)
katsoo, ettii olisi asetettovo toi-
mikunta, .ionka tehtiivtinci olisi
selvittiiti ns. viimeisen laitoksen
periaatteen ulottamista koko
onsio e lii kej iirj e s t e lmtitin. S amoin
toimikunnan tulisi tarkastella
periaatteelliselta kannalta sitd,
minkdlaisia mahdollisuuksia oli-
si sellaisen jiirjestelmiin aikaan-
saamiseksi, jossa tyrikyrryttri-
myyseliikettii tai yksikillistii var-
haiseliikettii koskeva pii"dtds teh-
tiiisiin yhdessd ainoassa laitok-
SCSSA.

6) Asetetaan komitea
selvittdmHln muutok-
senhakuj[rjestelmie

Tiillii hetkellS eldketurvaa kos-
keva muutoksenhaku saattaa
kestiiii joissain tapauksissa jopa
kaksi vuotta. Pitkiit kiisittelyajat
aiheuttavat eliikkeenhakijan
kannalta kestdmrittdmiin talou-
dellisen tilanteen. Muutoksen-
hakua hidastavat paitsi muu-
toksenhakuelinten riittamattci-
mdt resurssit myos muutoksen-
hakuj iirjestelmtin monimutkai-
suus. Tdlld hetkellii on monia
sekd alemman etta ylemmen as-
teen muutoksenhakuelimii. Tiil-
lainen tilanne, jossa hakija jou-
tuu asioimaan paitsi usean eri
eliikelaitoksen mycis usean eri
muutoksenhakuelimen kanssa,
ei ole perusteltu.

Sosiaali- ja terveysministeric)
kalsoo, ettti olisi asetettava ko-
miteq se lvit ttimiitin muut oksen-
hakumenetteluien yksinkertais-
tamista siten. ettd vakuutusoi-
keudesta muodostettaisiin elii-
keasioiden yhteinen ylin muu-
toksenhakuaste. Komitean olisi
mycis selvitettdvd. miten ensim-
mdisen asteen muutoksenhaku-
elinten toimintaa olisi kehitette-
vd sen varmistamiseksi, ettd va-
littaian eliikeasia voitaisiin kiisi-
tellii yhtend kokonaisuutena
mm. ristikkiiisten ratkaisujen
velttamiseksi.

Komitean olisi mycis selvitetta-
vii, ovatko nykyiset prosessuaa-
liset menettelytavat sellaisenaan
sosiaalivakuutuksen hengen mu-
kaisia. Komitean tulisi erityisesti
selvittdii muutoksenhakuasteiden
tycimenetelmid, henkilcikunnan
riittevyytte sekii tehdii ehdotuk-
set parannustoimenpiteista, joil-
la voidaan lyhentiiii valitus-
asioiden kiisittelyaikoj a.

7) Asetetaan tyoryhmi
selvitt[mdin ellkkeen
hakemisen
yksinkertaistamista

Tiillii hetkellii eliikkeenhakijan
on tiytettrivd kaksi liihes saman-
laista eldkehakemusta, toisaalta
tycieliike- j a toisaalta kansanel6-
kejiirjestelmiiiin. Kahden liihes
samanlaisen hakemuksen tiiyt-
tdminen ei ole jdrkevdii, koska
joissakin tapauksissa ttimti joh-
taa eri eliikkeiden eriaikaiseen
hakemiseen ja sitii mycitii eriai-
kaiseen kiisittelyyn.

S o s iaa li- .j a t erve y sm inist eric) tu-
lee asettamaan tydryhmiin, jon-
ka tehtiiviinti on rehdii esirys sii-
td, millii tavolla vhden hake-
muksen tekeminen' johtaisi auto-
maattisesti koko eliiketurvan
selvitttimiseen.
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OIKEA EIIKE OIKEAAN AIKAAN
I IITTEUTUUKO EMKKEENHAKIJAN

OIKEUSTURUA?

Viime syksynii kiinnitin Tycielii-
kepiiivill2i huomiota siihen. mi-
ten voidaan taata eliikkeenhaki-
jan oikeusturva niin, ettii hzin
pdlsee oikealle eliikkeelle oike-
aan aikaan. Sosiaaliturvan ke-
hittyessii syntyy yhii useammin
tilanteita, joissa on vaihtoehtoi-
sia mahdollisuuksia ellikkeelle
siirtymisessd. Joustavien el6ke-
ikiijiirjestelyjen voimaantultua
ndmd vaihtoehdot ovat entises-
tiiiin lisiiiintyneet. Johtopdiittik-
seni vallitsevasta tilanteesta to-
tesin, ettri syntyy varmasti valin-
toja, joissa eliikkeenhakija piiii-
tyy itsensii kannalta epiitarkoi-
tuksenmukaiseen ratkaisuun.

Nykylainsiiiiddnnon mukaan ei
juuri ole mahdollista perua elti-
keratkaisua, vaikka se johtaisi-
kin huonoon lopputulokseen.
Tiilkiin viittasin vanhuuseliik-
keeseen, joka lakkaa ainoastaan
eldkkeensaajan kuollessa. Rat-
kaisuksi esitin ettii viiirrit valin-
nat tulisi voida korjata tietyin
edellytyksin. Tdmd kuitenkin
edellyttiiisi lainsiiiidiint6toimen-
piteita. Jiilkeenpiiin sain erddltd
elikelaitoksen edustaj alta kitke-
rdn tuntuisen kirjeen:
'Tuollaiset jyrkdt kannanotot,
kuin etti tydntekijii ei voisivali-
ta, mistd ajankohdasta hiin siir-
tyy yksilolliselle varhaisel6kkeel-
le 55-65-ikiivuoden viililli,
vaikka hiin tiiyttiiii elakkeen-
saamisen edellytykset, tai ettii
'\ain kuolema voi erottaa" viid-
riin eliikkeen saamisesta, tuntu-
vat huonosti soveltuvan nykyai-
kaiseen sosiaaliturvan ajattelu-
tapaan tai nykyaikaiseen hallin-
tomenettelyyn. Se haiskahtaa
jopa ihan puhtaalta byrokratial-
ta. Eliikelaitokset pystyvat kylla

hoitamaan tuollaiset yksittaiset
tapaukset eikii liene odotettavis-
sa muuta kuin, ettii ne jiiisiviit
harvoiksi poikkeuksiksi. Eiko
Eldketurvakeskuksen linj a tiissi
suhteessa olisi syytii muuttaa
ihmisliiheisempddn suuntaan?"
Kirje on selked osoitus niisti
ongelmista, joita liittyy eliik-
keenhakijan oikeusturvaan. Ha-
kijalla on useinkin erilaisia eliik-
keelle siirtymistapoja, jotka an-
tavat erisuuruisen eliiketurvan.
Tavoitteena on luonnollisesti ol-
tava. ettA eliikkeenhakija voi
myds kiiytiinndssd pdiistd oike-
alle eliikkeelle oikeaan aikaan.

On tiirkedtd hieman syviilli-
semmin tarkastella eldkkeenha-
kijan oikeusturvaa tilanteissa.
joissa hiinella on keltettevisse
useampia vaihtoehtoja. Milla
keinoilla parhaiten voidaan taa-
ta oikea eliikkeelle siirtymista-
pa? Kenellii on vastuu oikean ja
tarkoituksenmukaisen lopputu-
loksen saavuttamisesta? Vastaus
ei liene aivan helppo etenkddn
nyt.

Eliikkeenhakijan
oikeusturvan tarve

Nykyistii eliikejiirjestelm dd ra-
kennettaessa 60-luvulla ei eliik-
keenhakija joutunut tekemritin
valintaa eri eliikelajien vtilillii.
Tiilldin oli voimassa ainoastaan
vanhuus- ja tyokyvyttcimyys-
eliike. Eliike-ja muun sosiaalitur-
van kehittyessd on perinteisten
etuusmuotojen rinnalle kehitet-
ty uusia etuuksia. jotka osittain
ovat keskenridn vaihtoehtoisia.
Vaikka osa etuuksista on keske-
nddn samansuuruisia. saattaa

valinnalla olla vaikutusta koko-
naisturvaan. Sosiaaliturvan ko-
konaisuus muodostuu nimittiiin
useista eri laeilla sddnnellyistii
etuuksistaja jonkin edun piene-
neminen johtaa tavallisesti jon-
kin edun suurenemiseen tai pliin
vastoin. Esimerkiksi 60-vuoti-
aalla henkilcillii on tiillii hetkellii
kiiytettiivissiidn rintamaveteraa-
nien varhaiselSke. perinteinen
tydttcimyyseliike, yksi16llinen
varhaiseliike, perinteinen tytiky-
vyttOmyyseliike, varhennettu
vanhuuseldke sekd osa-aikaelS-
ke. Varsinaisten eliikkeiden li-
siiksi edullisuuden vertailuun
liittyvat erilaiset pdiviirahat, tydt-
tcimyystilanteissa erorahat jne..
Kun lisiiksi osa etuuksista on ve-
rovapaita, eliikkeelle aikova on
ongelman edessii hakiessaan it-
selleen oikeaa vaihtoehtoa.

Uusi tilanne on tullut eteen ylldt-
tiien. Joustavien elAkeikiimuo-
tojen voimaantulo entisesti*in
laajentaa elike-etuuksien tar-
jontaa. Itsesteen selvyys on, etta
eliikkeenhakijan on mahdoton-
ta ilman apua kaikissa tilanteis-
sa pystyd piiiitymiiiin oikeaan
eliikkeeseen. Eltike ja siihen liit-
tyvdt muut sosiaaliturvaetuudet
ovat t6Ud hetkellii niin moninai-
sia. etth eliik keenhakija tarvitsee
eri asteista opastustaja neuvon-
taa. Hallintomenettelyssd omak-
sutut palveluperiaatteet jo si-
niinsii edellyttiiviit eliikelaitok-
silta ja muilta sosiaalietuuksia
mydntiiviltI yhteisciiltii aktiivis-
ta otetta tiedon ja informaation
tuottamisessa.

Tytieliikej iirjestelmdssd ennak-
kotietoja ansaitusta eliiketurvas-
ta on perinteisesti annettu va-
kuutetuille. Jo pitk2ilin on jaettu

ANTTI SIIOMINEN tr
Ekonomi

Ekikct urva keskuk sen
lainopillinen johraja

eldkeotteita kertyneestd eldke-
turvasta. jotta vakuutetut voivat
tietiiii eliiketurvansa kulloisen-
kin tason. Samoin eliikelaitok-
set laskevat eliikkeenhakijoiden
kyselyistii ennakolta eldkkeen
suuruuden erilaisten vaihtoehto-
jen selvittamiseksi. Yksilcjllises-
sii varhaiseldkkeessii on ennak-
kohakemusmenettely jolla tyOn-
tekijdille annetaan sitova en-
nakkopiiiitds eldkemahdollisuu-
desta.

Kaikesta huolimatta ei nykyinen
elitkkeenhakijan oikeusturva ole
Iiihesk2iiin tyydytttivii. Eliikelai-
toksilta tulee edellyttiiii listiiinty-
vdd neuvonta- ja tiedotustoi-
mintaa. Lienee itsestiiiin selvdd.
etta elekelaitoksen tulee kertoa
vaihtoehdoista ja tehdii laskel-
mia eliikkeiden suuruuksista.
Laskelmiin ilman eldkelaitosten
apua elSkkeenhakijoilla ei ole
reaalisia mahdollisuuksia. Lo-
pullisen ratkaisun tekee kuiten-
kin aina eliikkeenhakija. Niiin
ollen vastuu valinnasta on el6k-
keenhakijalla eikii eliikelaitok-
sella.

Hyviisttikin tiedotus- ja palvelu-
toiminnasta huolimatta varmas-
ti syntyy tilanteita, joissa eliik-
keenhakij a piiiityy epliedulliseen
ratkaisuun. Ratkaisun ei sindn-
sd tarvitse olla lainvastainen,
mutta eldkkeenhakij an kannalta
se johtaa epriedulliseen tulok-
seen. Lainsdtidiintri tydeliikela-
kien kohdalla ei ole ottanut
huomioon tiillaisia .tilanteita,
koska tycieldkejiirjestelmiiii ra-
kennettaessa ei ollut olemassa-
kaan vaihtoehtoja. Tiiltii osin
olemmekin jonkinlaisessa villis-
sd tilassa, josta pyritiiiin selviy-
tymiiiin "terveen j iirjen" keinoin

24



kuten saamastani kirjeestiikin
ilmenee.

Voidaan kysy6, onko tdllainen
menettely riittavaa ja takaako se
eliikkeenhakijoiden oikeustur-
van. En sintinsd epiiile lainkaan,
etteivdtkci eliikelaitokset pyrkisi
kaikilla tavoin oikeaan ja tarkoi-
tuksenmukaiseen lopputulok-
seen. Kuitenkin lakisiiiiteisessii
sos iaalivakuutusj arjestelmassa
tulisi voida edellyttdii menettely-
tapoja, jotka lain voimalla mycis
kiiytiinn<issii kohtelevat eliik-
keenhakijoita kaikissa tilanteis-
sa samalla tavoin. Kutsuttakoon
tata sitten vaikkapa byrokra-
tiaksi, jos niin halutaan.

Nykylainsiildlnto

Edellii jo totesin, ettii tycieliike-
lainsiiiiddnndssd ei ole varau-
duttu eri eldkevaihtoehtojen ole-
massaoloon ja mahdollisten
erehdysten korjaamiseen. Esi-
merkiksi vanhuusel[kkeen saa-
ian eliikettii ei voida lakkauttaa
ilakkeensaajan toivomuksesta.
Tyrikyvytt6myys- ja tyt ttOmlYS-
eliikekiiiin ei piiiity muutoin
kuin eliikkeen saamisen edellY-
tysten paettyessa.

Kirjeessii esitettiin, ettii Eliike-
turvakeskuksen linja tulisi muut-
taa ihmisliiheisempiidn suun-
taan. Uskon, ettd Eliiketurva-

keskuksen niikemys on hYvin
pitkiille samanmukainen kirjeen
iahettajan niikemysten kanssa,
mutta erona ovat valn menette-
lytavat. En ole lainkaan vakuut-
tunut, ette pelkillii eldkkeensaa-
ian ia eliikelaitoksen epiiviralli-
iilla sopimuksilla tiissii suhtees-
sa voitaisiin saavuttaa tavoitel-
tava lopputulos. Se loisi ePiioi-
keudenmukaisuutta eri eliik-
keensaajien kesken sekd antaisi
tiettyia keinottelu- ja viiiirinkiiy-
t<ismahdollisuuksia. Sen vuoksi
tuntuisi jiirkeviiltii pyrkiii sa-
maan tarkoituksenmukaiseen
lopputulokseen lainsiiiidiintciii
kehittemalla.

Seuraavaksi esitdn muutaman
kommentin kirjeessii esitetyistii
toimenpiteista, e[ mita olisi
mahdollisena seurauksena "ih-
misliiheisestii linjasta" ilman lain-
siiiidiint6ii. Jos sitovan ennak-
kopiiitciksen saanut voisi itse
valita eliikkeelle siirtymisajan-
kohdan, johtaisi se helposti kei-
notteluun. Piiiitciksen saajalla
olisi ensin tydttomiiksi joudut-
tuaan oikeus verovapiuueen ero-
rahaan. Tiimiin jiilkeen hiin sit-
ten siirtyisi yksil6lliselle varhais-
eliikkeelle. Lain mukaan yksi-
killinen varhaiseleke alkaa eld-
ketapahtumaa seuraavan kuu-
kauden alusta. Niiin ollen ei voi
olla oikein. ettd alkamisajan-
kohdasta voi vapaasti piiiittiiii.
Ei voi olla eliiketurvan tarkoi-

tus, etta eliikkeetlesiirtyjii ottaa
eri etuusmuodoista parhaat Pa-
lat paalta pois.

Jos taas vanhuusel6ke voitaisiin
epdvirallisesti piiiittiiii el6kkeen-
saaj an j a eliikelaitoksen viilisellii
sopimuksella, mikdSn ei estiiisi
eldkkeensaaj aa joskus mYcihem-
min vaatimasta sita vanhuus-
eliikettii, joka on epiivirallisesti
lakkautettu. On valttemAtontA,
ettd lainsiiiidiint6tasolla saa-
daan aikaan siiiinndkset, jotka
vastaavat oikeusturvalle asetet-
tavia vaatimuksia. Joustavuut-
ta, j arkevyyttii j a ihmisystiiviilli-
syyttd luonnollisesti tarvitaan,
mutta niitd on mahdotonta saa-
vuttaa ilman sitii tukea, jota
lainsiiiidiintd voi antaa.

Toimenpide-ehdotuksia

Edellii on jo todettu, ettai sosiaa-
liturvan kehittyessii syntyy yhii
useammin tilanteita, joissa e16k-
keenhakijalla on vaihtoehtoisia
mahdollisuuksia eliikkeelle siir-
tymisessii. Joudutaan kysy-
miirin, millii keinoin voidaan
vaikuttaa siihen, ettii eldkkeen-
hakijan tavoite oikean suurui-
seen eldkkeeseen oikeaan aikaan
voi toteutua. Palveluperiaatteen
omaksuminen toiminnoissa, jot-
ka koskevat kaikkia kansalaisia,
asettavat eliikelaitokset lisiiiin-
ryryen tiedottamisvelvollisuuden

alaisiksi. Samanaikaisesti on
selvitettava mahdollisuudet lain-
siiiiddnndn kehittiimiseksi vas-
taamaan muuttuneita olosuhtei-
ta.

Neuvonta- j a tiedotustoiminnan
lisiidminen tulee keskeisesti esil-
le. Kokonaistulosta tarkastelta-
essa varmaankin tarvitaan eri
tahojen yhteistydta sen takaa-
miseksi, ettd elIkkeenhakijalla
on mahdollisuus piiiityd oikeaan
valintaan. Vielii kerran haluan
todeta sen, etta kaikissa tilan-
teissa ratkaisun tekee eliikkeen-
hakija itse. Toinen yhtii kiistii-
miit6n tosiasia tiinii piiiviinii on
se, ettei valintatilanteissa eliik-
keenhakijalla ilman apua ole re-
aalisia mahdollisuuksia oikean
ratkaisun tekemiseen.

Kaikesta neuvonnasta ja palve-
lusta huolimatta virheellisiii rat-
kaisuja varmasti tehdiitin. Tie-
tyissa tilanteissa eliikepiiittisten
perumiseen on varmasti tarvet-
ta. Mutta samassa yhteydessii
on tarkoin selvitettdvii se, ettei
luoda keinottelumahdollisuuk-
sia. Asian laajuuden ja vaikeu-
den huomioonottaen paras rat-
kaisu asian selvittiimiseksi ehkii
olisi erityisen tyOryhmiin perus-
taminen, jolloin olisi mahdolli-
suus kartoittaa tAhdn kysymyk-
seen liittyviit laaj at oikeusturva-
kysymykset. Vasta tiimiin jiil-
keen tulisi ryhtyii tarpeellisiin
lainsiiiid iint<itoimiin.

KUOTTEISUUDEN LASKU
PYSANTYNYT?
fy6ikiiisen vaesttin kuolleisuuden suunnanmuutos

Viimeisten tilastojen perusteella tyiiikiiisen vilesttin
kuolleisuudessa on tapahtunut suunnanmuutos:
aiemmin laskeva trendi on yuosien 1983-1985 ai-
kana pysfrhtynyt ja paikoin kiiilntynyt jopa lieviliin
kuolleisuuden kasvuun. Tfrmfr kiiy itmi vakioitujen
kuolleisuuslukujen aikasarjoista. Muutm koskee siis
16-6/. -vuotiaita. Sen sijaan koko viiesttin kuollei'
suus laskee edelleen keski-iiin vielii toistaiseksi piden-
tyessil. Tiimii artikkeli kiisiffelee tytiikiiisen vflesttin
kuolleisuutta yksityisen tytieliikesd<tuin piirissii.

Yksityinen sektori ja koko
...1 ...tyokalnen vaesto

Koska valtaosa tyciikdisestd vd-
estdsta 1n. 80 Vo) on ansainnut
eldkeoikeutta yksityisen tyoeH-
kesektorin piirissd, eivdt tdmdn
vdestonosan kuolleisuuslur,ut
poikkea kovinkaan paljon koko
vastaavan ikiiisen vdestcin kuol-
leisuusluwista. Yksityisen tyci-
eldkesektorin ikdvakioitu kuol-
leisuus \uonna 1985 oli miehillii
5,7 promillea ja naisilla 1,8 pro-

millea; koko tydikiiisellii vdestol-
ld vastaavat luvut olivat 6,0 ja2,0
promillea. Ikdvakioidut kuollei-
suusluvut on laskettu suoraa ikd-
vakiointia kdyttden siten, ettd
standardivdestond on kiiytetty
ruoden 1978 koko viiestciii. Tiillti
on pyritty eliminoimaan vdestcjn
ikirakenteessa tapahtuvia muu-
toksia.

Vuonna 1985 koko yksityisen
sektorin vakioimaton kuollei-
suus oli miehillii 5,3 promillea ja
naisilla 1,9 promillea. Koko tyci-
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ikdisen vaeston vakioimaton
kuolleisuus oli miehillii 5,6 ja nai-
silla 2,2 promillea.

Kuolleisutn tyo-
eldkelaeittain

Eri tyoetakelakien viilillti on ha-
vaittavissa suuriakin eroja kuol-
leisuuksissa. Selvdsti suurin kuol-
leisuus on tycielhkelain LEL pii-
rissd. LEL:n kuolleisuusluvut
ovat aina olleet korkeita muihin
tyoeliikelakeihin verrattuna.
Tdmd johtunee lain piiriin kuu-
luvien henkildiden ammattiase-
masta sekd kuulumisesta sosiaa-
liryhmiin, joissa kuolleisuus on
korkea. LEL:n piiriinhdn kuulu-
vat suurelta osin ne henkildt,jot-
ka Tilastokeskuksen ammatti-
kuolleisuustutkimuksessa on
luokiteltu ryhmddn ammarri-
taidottomat. Vuonna 1985 mies-
ten vakioitu kuolleisuus LEL:n
piirissd oli 8,0 promillea ja nais-
ten vastaava oli 2,2 promillea.
Toiseksi suurin kuolleisuus oli
TEL:n piirissd; se oli .jo huomar-
tavasti pienempi kuin LEL:n
kuolleisuus eli miehillii 4,8 pro-
millea ja naisilla 1,7 promillea.
Pienimmdt kuolleisuusluvut oli-
vat YEL:n ja MYEL:n piirissd.
Molemmat olivat samaa suu-
ruusluokkaa: miehillii alle 4.5
promillea ja naisilla alle 1,5 pro-
millea. Ndmd ikdvakioidut kuol-
leisuusluvut on laskettu suoraa
ikdvakiointia kayttaen siten, etta
standardivdestona on
vuoden 1978 yksityisen
keskivdestod.

kdytetty
sektorin

Lakien erot kdyvdt havainnol-
lisesti ilmi kuvioista 2 ja 3: erityi-
sesti miesten kuolleisuus LEL:n
piirissd on aivan omaa luok-
kaansa. Samoin myos LEL:n
naiset eroavat jonkin verran
muista. Sen sijaan muiden yksi-
tyisen sektorin ty6el6kelakien vd-
liset erot eivdt ole ldhellekddn yh-
td selkeitd, mikd selittynee melko
hyvin edelld mainittulen LEL:n
luonteenomaisten piirteiden
alulla. Toisaalta voitaisiin ehki
kuvitella, ettA kuluttavan tyon
vaikutukset ndkyisivtit MYEL:n
kuolleisuusluwissa. Eri tutki-
muksissa on kuitenkin todettu,
etta maatalouden piirissd on al-
hainen kuolleisuus. Tdhdn saat-
taa vaikuttaa esimerkiksi terveel-
linen elinymplristo.

Naisten erot kuolleisuudessa
eri lakien vdlilld ovat siis pienem-
piii kuin miesten, mikd selittynee
ainakin osittain naisten muuten-
kin pienemmdl16 kuolleisuudella

tarkastelluissa ikiiryhmissii
tyciikdisessd vdestcissd.

Kuolleisuus ikdryhmittlin
Luonnollisesti kuolleisuusluvut
kasvavat tasaisesti idn myotd.
Yksityisen sektorin tycielzikettd
kartuttaneilla miehillii kuollei-
suus ylittdd yhden promillen 23-
vuotiaiden ikdluokassa, sen jdl-
keen se ylittaA kahden promillen
rajan 3Gvuotiailla ja sitten kuol-
leisuus kasvaa nopeasti: 54-vuo-
tiailla se ylittdd kymmenen ja 6l-
vuotiailla jo 20 promillea. Toisin
sanoen yksityisen sektorin tyo-
eldkettd kartuttaneilla miehillii
kuolleisuus kasvaa erittdin jyr-
kiisti likimain 40 ikdvuodesta
ldhtien. Naisilla promillen raja
ylittyy vasta 4Gvuotiailla.ja kaksi
promillea 49-r.uotiailla. Tdmdn
jiilkeen naistenkin kuolleisuus
kasvaa nopeasti ylittden 64-vuo-
tiaiden ryhmdssd ensimmdisen
kerran kymmenen promillea.
TAssd ndkyy selvdsti miesten ja
naisten kuolleisuuksien vdliset
erot. Naisten keskimidrdinen
elinikiihiin on ldhes kymmenen
vuotta korkeampi kuin miesten.

Kuolleisuuden suuren eron
ohella myos tyokyvyttomyysta-
pauksissa on selvd ero sukupuol-
ten rdlilld. lkdvakioidun vertai-
lun mukaan miesten tyokyvyt-
tomyysalkavuus on lhhes 1,5-
kertainen naisiin verrattuna.
Kuolleisuudessahan se oli 2,9-
kertainen.lhn noustessa sekd
tyoky\yttomyysalttiudessa etta
kuolleisuudessa miesten ja nais-
ten erot korostuvat. Suurimmil-
laan ne ovat juuri ennen eldke-
ikea.

Ei-elakelaiset

Tyossd ollut vdestcj voidaan ja-
kaa ei-eldkeldisiin, joilla oli tai ei
ollut oikeutta tdysitehoiseen
eldkkeeseen. Pddsddntoisesti oi-
keus tdysitehoiseen eldkkeeseen
sdilyy vuoden tyo- tai yrittajasuh-
teen paAttymisestd. Ndiden ryh-
mien vdliset kuolleisuuslukujen
erot ovat selvdsti havaittavissa.
MiehillA, joilla oli oikeus tule-
vaan aikaan vakioimaton kuol-
leisuusluku oli 2,3 promillea ja
naisilla puolestaan 0,7 promillea.
Mikali tulevan ajan oikeutta ei
ollut (ns. vapaakirja) luvut olivat
likimain kaksinkertaisia niin
miehillh kuin naisillakin. Ryh-
mien vdlinen kuolleisuuslukujen
suhde eri ikdluokissa oli liihes
samansuuruinen.

eli fl5ksleiset/ei-eliikeldiset lestaan selvdsti korkein kuollei-
suus on tyoky\.yttomyyseliikeliii-
sillii. Muita yksittiiisiii eldkeldis-
ryhmid ei voida erottaa kuollei-
suuden perusteella. Vastaavasti
ei-eldkeldisten eli pddsddntciisesti
tyossd olevan vheston osalta loy-
tyry korkean kuolleisuuden ruok-
si selvdsti erottuva ryhmii, joka
on LEL:n piirissii tyciskentelevdt
henkilot. Heidiin kuolleisuutensa
poikkeaa paljon muiden yksityi-
sen sektorin tyocliikelakien pii-
riin kuuluvien kuolleisuudesta.
Muiden lakien piirissd tyoskente-
levien kuolleisuuksissa ci ole
mainittavia eroja.

Kuolleisuuden
kehitys

Vuodesta 1983 vuoteen 1985
minkddn lain piirissd miesten
kuolleisuus ei ole endei laskenut
kuten tapahtui aiemmin. Naisilla
sen sijaan laskeva suuntaus on
vdhentynyt; lievdd laskua on
edelleen havaittavissa ldhes
kaikkien tyoeldkelakien piirissd.
Kaikesta pddtellen ndyttdisi siltd,
ettd vakioitujen kuolleisuusluku-
jen aikasarjoissa olisi juuri tapah-
tumassa muutos, jonka mukaan
tyciikdisen vdeston kuolleisuus ci
endd laskisi vaan alkaisi .jhlleen
hitaasti kasvaa tai ainakin se py-
syisi viimeisten vuosien tasolla.
Sama suuntaus on havaittavissa
niin yksityisen tyoeldkesektorin
kuin myos koko maan vdeston
tyoikdisen kansanosan kohdalla.
Kun tarkasteluun otetaan mu-
kaan myds yli 65- ja alle lGvuo-
tiaat ei tdllaista muutosra aina-
kaan viel6 voida havaita, silld
koko vdestcin ihmisten keski-ikii
on edelleen pidentynyt tasaisesti.

Toistaiseksi on vaikea sanoa,
onko kysymyksessd pys).va
suunnanmuutos, joten on liian
varhaista vetdd asiasta kauskan-
toisia johtopdiitciksiii. Siitd huo-
limatta lievd trendin muutos tdlld
hetkellii vaikuttaa todelliselta.
Vain aika ndytthd tuleeko siitd
pysyvd.

Yksityisen tyoeldkesektorin
kuolleisuus luonna 1985 alle 65-
vuotiailla miehillii, jotka eivdt ol-
leet eldkkeelld oli huomattavasti
pienempi kuin vastaavilla miehil-
lii, jotka olivat eldkkeelld. Sama
pdtee myds naisiin. Nuorilla ero
on selvAsti suurempi kuin van-
hoilla. Ero ndidcn vdestoryhmien
kuolleisuuksissa pienenee tasai-
sesti ollen miehillii likimain
kymmenkertainen 40-vuotiaillaja yli 60-vuotiailla eldkeldisten
kuolleisuus on endd noin kol-
minkertainen tyossd oleviin ver-
rattuna. Naisten kohdalla on ha-
vaittavissa sama muutos idn
noustessa. Toisin sanoen nhiden
lukujen r,,alossa yksityisen tyo-
eldkesektorin piirissd tyoskente-
levdn v'destonosan kuolleisuus on
selvdsti alhaisempi kuin vastaa-
villa l6-64 -vuotiailla eliikeliii-
sillii. Tiitii tukee mycis Tilasto-
keskuksen ammattikuolleisuus-
tutkimus. Sen mukaan ei-amma-
tissa toimivien kuolleisuus on
korkea. Ei-ammatissa toimivista
noin puolet on eldkeldisid. Kor-
kea kuolleisuus ndkyy erityisesti
miesten kohdalla. Erddnd syynd
tutkimuksessa esitetdiin tervey-
dellistd valikoituneisuutta am-
matissa toimivii n.1a ci-amrnatissa
toimiviin henkiloihin.

Ehkelaisryhmat
Eri eliikeliiisryhmien v:ililld on
selvid kuolleisuuseroja vaikka
viime vuosien aikana eldkeldisten
kuolleisuus on vdhentynyt. Tyo-
ky\ryttomyyseldkeldisten piirissa
kuolleisuus on selvdsti korkeam-
pi kuin muilla eldkeldisillii, mikii
on havaittu mm. Tilastokeskuk-
sen kuolinsyyutkimuksissa.
Muiden eldkeldisten ryhmissd ei
sen sijaan ole havaittavissa eroja.
Miesten kuolleisuus tyokyrryt-
tomyyseldkeldisilld on likimain
kaksinkertainen esimerkiksi
tydttomyyseldkeliiisiin verrattu-
na. Naisilla ero on vield suurem-
pi.

Kuolleisuus yksityisella
sektorilla
Yksityisen tyoeldkesektorin
kuolleisuuslukujen perusteella
on siis erotettavissa joitakin sel-
vdsti erillisid ryhmid. Eldkeldisten
kuolleisuus on korkeampaa kuin
ei-eldkeldisten tyciikdisen vaestdn
osalta. Eldkeldisten piirissd puo-
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Kuvio l
Koko vriestdn ja yksityben sektorin vakioitu kuolleisuus.
Standardivciestdnri on kriytetty vuoden 1978 koko vciestijti.

Promillea

Kuolleisuus rydekikeirirjestelmtin yksityiselki sektorilla vuo'
sina 1978- 1 985, promilleina.
Koko yksityinen sektori (fEL, LEL, YEL, MYEL)

Ikii t9'78 1979 1980 l98l 1982 1983 1984 1985

6

5

4

..1

)5n

2.00

1,50

1,00

0,50

19 -80 -81 -82 -83 -84

Kuvio 2
Miesten vakioitu kuolleisuus eri lakien mukaan promilleina
Promillea
l0

-..*.-*A

78 lo -80 -81 -82 -8.1 -84 -85 Vuosi

Kwio 3
Naisten takioitu kuolleisuus eri lakien mukaan promilleitn
Promillea

<-
:--,':'-

Kuolleisuudet on laskcttu tilasto!'uoden yksityisen sektorin keskiviki-
luwsta.
r) lkiivakioitu kuollcisuusluku on laskettu suoraa ikiivakiointia kiiyt-
taen siten, etfi standardivacstoni on kaytetty luoden 1978 yksitf isen
sektonn kskiviestrid.

]ARI KANNISTO
Ekiketurvakeskuksen

t u! kimu so sa s t on t i las t o y k si k dn
tutkimussihteeri
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Kokemuksia ylsiltil I isestti
uarhaiselAkkeest?i

Yksiltillinen varhaiselflke teeff i tytieliikejiirjestelmils-
sii tytitii, mutta kaikesta selvittiin-TyiuiatLrchti ky-
syi kolmen eri laitoksen kokemuksia. tassa tulokset.
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llmarisen kokemuksia yksiliillisestti varhaiseltikkeestti

PIRKKO LAMPINEN, orr
Ilmarisen laki- ja

r at kaisuo s as t o n p iiii I I i k k r)

Yksildllistii varhaiseldkettii kos-
kevat sddnncikset tulivat voi-
maan l. l. 1986. Ilmarisessa aloim-
me valmistautua uusien sii[n-
ndsten soveltamiseen jo edelli-
send kesdnd. Olimme mm. mu-
kana soveltamisohjeita laati-
massa.

Ratkaisua tehtAessa keytdssem-
me on aina eliikehakemusloma-
ke, liiiikiirinlausunto ja tycisuh-
teessa olevista tydnantaj an tiiyt-
trimd kuvaus eliikkeenhakijan
tycistii ja siitii suoriutumisesta.
Ekikehakemusta ratkaistaessa
punnitaan toisaalta hakijasta it-
sestddn saatuja tietoja suhteessa
niihin tietoihin, joita on saatu
hdnen tyristdtin ja siitii selviyty-
misestd.

Yksil6llistli varhaisekikettd kos-
kevat sddnnokset eivdt ole kovin
selkedt. Aluksi oli tiistii syystii
ratkaisuja tehtdessd epdvar-
muutta siitii, pystytii?inkd l6y-
tiimidn tasapuolinen ja objek-
tiivinen linja. Rasittuneisuus.
kuluneisuus, ammatissaolon pit-
kdaikaisuus yms. tekijdt ovat
vaikeasti miiiiriteltiivissS. Pian
kuitenkin huomattiin, ettii tul-
kinnoissa oli sittenkin mahdol-
lista paeste yhteismitalliseen lin-
jaan. Sairauden kdsitteen osalta
havaittiin, ettd sosiaalimedisii-
ninen ja tydlaaketieteellinen as-
pekti korostuivat perinteiseen
tydk) /yttdmyyseltikkeeseen ver-
rattuina. Ammatissaolon pitkii-
aikaisuus on ollut maAritelmas-
sd mainituista tekijciistii sellai-
nen, jonka tulkinta on vuoden
sisiillii jonkin verran muuttunut
lievempddn suuntaan. Nyt katso-
taan tdltiikin osin enemmrin ko-
konaistilannetta, ja joissain ti-
lanteissa mycinteinen ratkaisu
voidaan tehdii, vaikka hakijan
tycihistoria olisi ollut suhteelli-
sen lyhytkin.
Pidimme selvdn6. ettd uudistuk-
sen voimaantulovuonna mah-
dollisia eliikkeenhakrjoita on
runsaasti. Nyt niiyttiiii kuitenkin
silti, ettii hakemuksia on tullut
enemmdn kuin osattiin odottaa.
Ilmariseen on tullut hakemuksia
runsaat 3500 eli enemmiin kuin
hallituksen esityksessei arvioitiin

olevan eltikkeitii maksussa koko
maassa tiimdn vuoden lopussa.
Ennakkopiiiitdksiii Ilmarisessa
on annettu noin 3000 ja maksu-
piiiitciksiii noin 1700.

Hakijoista valtaosa, noin ffi 70,
on naisia j a 40 7o miehla. Iiiltiiiin
hakijoista 65 7o on 55-59-vuo-
tiaita ja 35 Va 60-64-vuotiaita.
Tycisuhteessa olevia on noin
81 7o ja yrittajia 19 7o.

Tehdyistii yksil6llisistii varhais-
eliikehakemuksista on lokakuun
loppuun mennessd Ilmarisessa
hyliitty harkinnanvaraisten syi-
den perusteella3l (/o ja lainopil-
Iisten syiden perusteella 0,8 /p.
Hylkiiysprosentti vaihtelee olen-
naisesti eri ikiiryhmissii. 55 59-
vuotiaiden hakemuksia hyliittiin
harkinnanvaraisten syiden pe-

hylkiiyksen saaneista 70-80 Vo
hakee pridtdkseen muutosta,
kun taas yksildllisen varhais-
eldkkeen kielteisen ennakko-
pliiitdksen saaneista ainoastaan
50 % tekee niiin.

Kun kysymyksessii on uusi eld-
kemuoto, sitd koskeviin ratkai-
suihin ja kiiytiinncin tyciskente-
lytapoihin on kiinnitetty erityis-
td huomiota. Niinpii eldkeasiain
neuvottelukunta, johon kuuluu
tycimarkkinajiirjestojen edusta-
jia, on keskittynyt yksilcillisen
varhaiseliikkeen kiisittelyyn tii-
m6n vuoden aikana. Tytimark-
kinaj tirj esttijen ed ustaj ien tycield-
men tuntemus on avuksi juuri
yksil6llisiii tydhdn liittyvia teki-
jditii selvitettdessd. Eri eliikelai-
tokset, mycis Kansanellikelaitos
ovat olleet yhteistydssd keske-
niiiin yksil6llistd varhaiseldkettti
koskevan linjan luomisessa.

Ilmarisessa yksiltillistii varhais-
eliikettii koskevan hakemuksen
kiisittelyyn osallistuvat asian-
tuntijaliiiikiirit ja esittelijiit. Kum-
matkin kirjaavat asiakirjoihin
ratkaisuesityksensd olennaiset

perustelut. Ymaakarilla, laki- ja
ratkaisuosaston esimiehillii ja
linj asta vastaavalla j ohtaj alla on
niiissd asioissa toistaiseksi ko-
rostunut asema. Heidiin tehtii-
vdniidn on nimenomaan huo-
lehtia siitii, ettii ratkaisujen linja
siiilyy tasapuolisena ja yhteniii-
senii.

Kaikki Ilmarisesta annettavat
hylkiiyspiiiit6kset perustellaan
yksil6llisesti. Perustelut laatii
esittelijii. Tdmei on ollut tapana
j o perinteisissa tydkyvlttiimyys-
eliikkeissii. Yksikillisti varhais-
eliikettii koskevissa hylkiiyspitii-
tciksissii kiinnitetiiiin elSkkeen-
hakijan terveydentilan lisiiksi

erityista huomiota hiinen tyd-
hrinsii ja ammatissaolonsa pit-
kiiaikaisuuteen.
Yksilcilliset varhaiseliikkeet ovat
olleet kiinnostavia ratkaista,
mutta ne ovat vaatineet melkoi-
sesti tydta. Ilmariseen on neiistii
syistii johtuen tullut yksi uusi
asiantuntij alSakari ja esittelij a j a
sen lisdksi vuoden aikana meilld
on ollut 2,4 tilapiiista esitteli-jea. Ylitycituntien miiiirA on
mycis ollut melkoinen. Ensi
vuoden puolella hakemusten
miiiird vakiintunee sellaiseksi,
etta vakinaisen henkil6st6n
miiiird pystytiiiin mitoittamaan
oikean suuruiseksi.

rusteella +0 %a ja 60-64-vuo-
tiaiden hakemulisia t5 %o..Perin- YkSiltil linen
:?,' ii;i-?;,H,:'f,T'l?i' ?,[,f i:- uilh a i s e I ii ke M E L A:ss a
sessa ollut noin 12 70. Mielen-
kiintoista on havaita, ettii perin-
teisen tycikyvl'ttdmyyseliikkeen Yksildllinen varhaiseliike antoi henkilditii sekii ty<ikyv1'ttrimyys-

MELA:ssa selviisti merkkejii it-
sestean jo ennen voimaantu-
loaan. Syksysta 1985 olivat pu-
helimet vilkkaassa kdytcissui, kun
asiakkaat ja asiamiehet kyselivdt
uusista eldkemuodoista.

Vuodenvaihteessa eliikehake-
muksia suorastaan pursui ME-
LA:an. Arviot YVE:n tuomasta
tydmaariista eivit ndyttdneet
lainkaan osuvan kohdalleen.
ElSkehakemuksia oli jo maalis-
kuun loppuun mennessd tullut
m?iiirii, joka oli arvioitu koko
vuodelle.

Ei kiiynyt toteen myciskdrin olet-
tamus, ett?i yksil<illiset varhais-
eldkehakemukset viihentdviit
perinniiisiii tyOkyvyttdmyyselii-
kehakemuksia. Pdinvastoin ta-
vallisiakin tytikyvyttiimyyseliike-
hakemuksia tuli enemmdn kuin
edellisinii vuosina.

Yksilcillisiii varhaisel2ikkeite ka-
sittelemean perustettiin tydky-
vyttrimyyseliikeosastolle ty<iryh-
mii. Siihen irroitettiin aiemmin
eldkehakemusten kasittelyyn ja
ratkaisuun perehtyneitd toimi-

eldkeosastolta ettd muilta osas-
toilta.
Hakemustulva ja ty<ivoimapula
aiheuttivat tietenkin ruuhkan.
Kiisittelyaika piteni. Nain kavi,
vaikka teimmekin runsaasti yli-
t<iitii ia vaikka mahdollisimman
moni kantoi kortensa kekoon
omankin toimensa ohella. Esi-
merkiksi lopullisen hakemuksen
yhteydessii jiiljellejiiiiviin tycitu-
lon mddrddmisessd ja ratkaisus-
sa on mddriiaikaisesti apuna ol-
lut tyrituloratkaisijoita. Samoin
muihin tehtiiviin siirtyneitii enti-
sia elakeratkaisij oita on kiiytetty
apuna.

Talon ulkopuolelta ei kovin
runsaasti hankittu uusia tycinte-
kijOita, koska ajateltiin, ettii ha-
kemuksia ei voi tulla jatkuvasti
samaan tahtiin eli 400 kappaleen
vauhtia kuussa.

Kasittelyajat ovatkin jo nyt
vuodenvaihteessa kihes normaa-
lit aiempiin kiisittelyaikoihimme
verrattuna ja aivan normaalei-
hin k2isittelyaikoihin uskon piiis-
tdvdn tammikuun loppuun men-
ness5.
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Ongelmallisimmaksi muodostui
tietenkin varsinainen ratkaisu-
vaihe. Ensinnrikin vaatimukset
edellyttiiviit uudenlaista eri teki-
jriiden painoarvojen punnintaa
yksikillisissii varhaiseldkkeissd.
Tdmd vaikutti myds perinteisten
tydkF/ytd myyseliikehakemusten
kiisittelyyn, koska olemme kat-
soneet jirjestelmiillisesti yli 55-
vuotiaiden hakemuksissa yksi-
killisen varhaiseldkkeenkin mah-
dollisuudet. Vaikeuksia on li-
sdnnyt sekin, ett;i vuoden alusta
olemme perustelleet kaikki hyl-
kiiiivtit piiiitdkset yksilcillisesti.

Hankaluuksia on ollut saada
eliikkeenhakij at ymmtirtdmddn,
ettei elakette aina voida myon-
tiiii. Niiin on esimerkiksi,.jos ha-
kija jo vuosia sitten on havitta-
nyt karjan ja on sen jiilkeen
tydskennellyt liihinnii kotita-
loustciissii. Samoin on mycintei-
sen ennakkoprizitciksen jillkeen
vaikeata osoittaa ja toteuttaa
tycistdluopuminen. jos toinen
viljelmiillii tyciskentelevistd on
tliysin terve ja viellipii nuorem-
pikin.

LEL-aloilla on ollut suhteellisen
helppoa tehdd kokonaisarvio
eldkkeen myrintimisen perus-
teista. Eliike on tarkoitettu lop-
puun kuluneelle henkilcille, jon-
ka paikka ei kohtuuniikcikohdat
huomioon ottaen endd ole ty6-
eldmdssd. Tycin aiheuttama ra-
sittuneisuus, kuluneisuus ja tycin
aiheuttamat haitat ja vaivat il-
menevat raskaissa LEL:n piiriin
kuuluvissa tdisse muita hel-
pommin.

Ratkaisulinjaa haettaessa on
LEL-j iirjestelmdssd ollut avuksi
eliikepiiiitosten teossa kiiytcissii
oleva jaostojrirjestelmii. Jokai-
sella tyrialalla (rakennus-, met-
sd-, maatalous- ja satama-alalla),
on tyrinantaja- ja ty<intekijii-
j iirjestd,jen edustajista koostuva

Tiimii vuosi on ollut varsin tydn-
tdyteinen ja raskas. Kokonai-
suutena arvioisin, etta siita kui-
tenkin on kohtalaisen hyvin sel-
viydytty.
Ratkaisulinjoja on hiottu ME-
LAssa ja mycis yhdessd KELAn
kanssa. Niikemykset asioista
neyttevet samansuuntaisilta.

Nyt odotammekin valitusviran-
omaisten ratkaisuja ja niiden
vaikutusta muotoutuneeseen rat-
kaisukdytdntriijn. Tdrkerinii nii-
kisin, ettii ensimmdisen valitus-
asteen ratkaisut olisivat mah-
dollisimman yhdenmukaiset se-

eldkejaosto, jossa lopulliset eki-
keratkaisut tehdiiiin. Vdhem-
mdn lddketieteellistd harkintaaja enemmrin tydolojen tunte-
musta edellyttdvdssd varhais-
elSkkeessi luottamusmiesten
asiantuntemuksesta on hy6tyii.
Yksiltillinen varhaiseldke on tul-
lut LEL-tydntekij<iille todelli-
seen tarpeeseen. Tdui osoittaa
se, ettei hakemuksia ole joudut-
tu hylkiiimiiiin kovin paljon
enemmdn kuin tavallisen tydky-
lyttrimyyseliikkeen hakemuksia.
LEL Tydeliikekassa on hyliin-
nyt yksikillisistd varhaiseldke-
hakemuksista harkintaan perus-
tuen tdhdn mennessd n. 16 7o.
Tavallisen tyrikyvyttcimyyseliik-
keen hakemuksista on hyliitty
n. l0 7o.

ke tydelake- ettd kansanel;ike-
jiirjestelmiissii.

Vuodenvaihteeseen mennessd yk-
sil6llisten varhaisekikkeiden ha-
kemusmeidrri on tasaantunut ja
vakiintunutkin runsaaseen sa-
taan ennakkop66tcishakemuk-
seen kuukaudessa.

Hakemuksia oli marraskuun
loppuun mennessd tullut yh-
teensii I 378 kappaletta. Lopul-
lisia maksatuspiiiitdksiii oli an-
nettu 741 kappaletta.

Keskimddrdinen ykilcillinen LE L-
varhaisekike on noin 2700 mkl
kk. Tiimti kerroo siitii, ert?i eliik-
keensaaja on ansainnut parem-
min kuin keskiverto LEL-ty<in-
tekijii. Noin 70 prosenttia eliik-
keensaajista sairastaa tuki- ja
liikuntaelinten sairautta. Alle
60-vuotiaiden osuus on noin 75
prosenttia. My<is LEL Tydelii-
kekassassa on todettavissa, etta
55-vuotiaiden eliikkeenhakijoi-
den osuus on koko ajan lisliiin-
tynyt.

EEVA i.:al:jK l' i,l :r'r' i-ilA
hnll.not.

M aat al ousyri t tci jien eltik elai to k sen
t 1: 6 k.y v 1' t t d m y.r se I ti k e o sa s t on

pricillikkr)

TIMO MUSTCNEN or,,,
LE L Ty de I ii k e ko s sa n e ki k e o sas t on

a p u I a i s o sa s r o p ci ci I I i k k t)

Yksiltillinen uarhaiseltike ia LEt Tytiellikekassa
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KIIYNNISTYNYT HYUIN

Toimitusjohtaja Aarre Metso

Ensi vuoden vaihteessa tayttae
tyoelakejarjestelmdn kuoPus
TaEL yhden vuoden. TaEL:n
mukaist: eldkevakuutusta hoi-
tavan Esiintyvien taiteilijoiden
eldke kassan to imit usj ohtaj a A ar-
re Metso toteaa uuden lain toi-
meenpanon kdynnistyneen hY-
vln.
TaEL eli eriiiden tyosuhteessa
olevien taiteilijoiden ja toimitta-
jien eltikelaki koskee laissa erik-
seen mddritelty.i d freelance-tycin-
tekijditii, joiden tycisuhde on
tarkoitettu jatkumaan vuotta
lyhyemmdn ajan jajoiden tyossii
luovan taiteellisen tai esitykselli-
sen tydn osuus on ratkaiseva.
"Kiitos lain mytinteisestd kdyn-
nistymisestd kuuluu tietysti use-
alle'taholle. mutta ensimmdise-
nii tulee mieleen LEL Tydellike-
kassan henki16kunta ja sen
osaavuus. Uuden lain toimeen-
pano ei omin voimin olisi onnis-
tunut ndin hyvin, mik2ili LEL-
organisaation hyvaksikayttd ei
olisi ollut mahdollista."
LEL-organisaatiota hyviiksi-
kdyttden on TaEL-alojen hoito-
kustannuksissa sddstettY. MYos
tdtti seikkaa on syyta tiihdentiiii,
Metso sanoi.
Esiintyvien taiteilijoiden eliike-
kassan hallitus on ty6skennellyt
koko toiminnan ajan erittdin ak-
tiivisesti. Hallituksessa on l6y-
tynyt hyvii yhteistoimintalinja
eri tycimarkkinaosapuolten vd-
lilla, totesi toimitusjohtaja tyy-
tyvdisenri.

VakuLrtusmaksutulcr
vastaa odotuksia
TaE L-vakuutusmaksukertymzi
tulee olemaan vuoden paattyes-
sd noin 22 milj.mk. Vakuutus-
maksukertymd on sellainen kuin
viime vuoden vaihteessa lakia
kdynnistettdessri arvioitiin.

Alkuvuoden kuukausitilastoihin levat huomioon otetuksi, Metso
perustuen voidaan sanoa, etta korostaa.
toukokuu vappujuhlineen on "Taiteilijan TaEL-eliike" -esit-
TaEl-aloilla vilkkaampaa ai- teen yhteyteen on liitetty ns.
kaa kuin kesdkuu ja juhannus- TaEL-muistikirja. Siihen ty<in-
juhlat. Pikkujoulun vaikutusta tekijiivoi merkitaTaEL-tycisuh-
voidaan tarkastella vasta vuo- teensaaiankohdan,ty<inantajan,
den vaihteen jiilkeen. tehdyn ty6n ja ansaitun palkan,

jolloin kirjattuihin tietoihin pe-

Tiettta rt1 kenthllii rustuen rekisteriotteen tarkastus
tulevaisuudessa on helPomPaa.

TaELtieto on levinnyt kentdlle,
siita ei ole epiiilystiikddn. sanoi . , , li\r;t';. - 

M ;i;,u;-l;i-i;ffi;- Valvonta tehostumassa
tien tai vddrinvakuuttamisten
kohdalla kysymys on enem- TaEl-valvontajakaantuu siten,
.an[i, iririuitiinasta.lasor.l_ etta LEL Tyoeliikekassa hoitaa
tamisesta mutta myos asenteista tolm.lstovalvonnan Ja tolmlstos-

;u ,ufi[utu*Gsti [uin riedon ta kiisin llPahtuvan kenttiival-
puutteesta. vonnan' Eldketurvakeskus hoi-
bnnen lain voimaantuloa viime ta? kentiillii tapahtuvat ty6-1?n-

,uoa.n fuolellaEpiketurvake5- tajatarkastukset ja Ty<ieltike-
kus hoiii TaEL-tiedottamista. kassa ndiden tarkastusten ai-
iiun paai.ttiir fuf f-,r troitami- heuttamat jatkotoimenpiteet.
i.n r'iirt,.lrestii LEL Ty6elii- Tdhdn.perustuen TaEl-valvon-
i.;d;;;, 15rnnGtyi tieiotta- lq-sa haetaan toimivia linjoja
minen sieliA. Osansa saivat leh- ETI(:n kanssa, Metso totesi.
Jiriti, f 

"Ef--alojen 
tyonantaja- !af vqntaa tullaan tehostamaan'

j;"iy6ri.k,J"l-iidr, p;r[ii' [ll_ jotta laiminlycinnit j a vridrinva-
*i], irr.l,i1 -r.tioi; r.., ,n rit6- k u utt aT i g1 ry$a1\,"1 1tl 5i
tei ir4etso. U rotttuu 6i .voskddn My6s. 1 a ! L-tydnanta.;at totmt-
t*i'prrr.rirp"rr;il, j;t<a .f1- vat ki]n1il.u1lanteessa' Tdmdn-
tvisesii vuod'en ,rifrte6iia tv[- kil vgo\s] on tdrkedS' ettd he

i'vv"" "ri hy;i; ;;;liitiara ii.- kaik\i lakia noudattaen maksa-
a'Jnvatiiys(anava. var TaEl-maksut. Tiillciin he

Esitemaieriaalia Esiintyvien 13i_ ovat tasavertaiset kilpailutilan-
teilijoiden eldkekassa [sl(ss 1..- teessa'

peen mukaan. Tdmdn vuoden
aikana on tehly kaksi esitettd ju Ongelmiakr. i6yryy
kolmas valmistuu vuoden loP-
puun mennessd. Valmiita ovat 11.,o TaEL:n hoidon tulemises-
'TaEL-eliikevakuutus". loka,u LELTvcjeliikekassaansaatiin
kiisitteleeeliikevakuutusmaksPl myOtraan. Tiisrii johtuen eija siihen liittyviii asioita sekii a"laan ehdittv enna(koon riitte-
'TaEL:nsoveltaminen".jokaon f5.,1 valmiitautua. Alkuvai-
ETK:n yleiskirje_en teksti lain keuksiin liittyi my<is soveltamis-
soveltamisesta. Vuoden .y3ih- ohieid.n pu,ittr*iren, sillii oh-
teessa ilmestyy 'Taiteiltjan ieiien laatiminen oli vielii vuo-
TaEL-eliike", joka sistiltiiii selvi-'j.nruihteessa kesken. Tiedon
tyksen TaEl-elSketurvasta. tarve kentiillii oli tuolloin suuri

ja puhelinlinjat olivat vtilillii lii-
Rekisteriotejakclu hes tukossa lukuisien kyselyjen
r r... r i johdosta,Metsomuistelee.nuntl-touKoKuussa ""ongelmakohdat TaEL:n piiris-
Normaalin tydnantajavalvon- sii liittyviit pitkalti yhfegn gsi-
nan lisdksi tullaan ensi vuonna aan: yrittiijyys/tydsuhde", Met-
huhti-toukokuun vaihteessa so totesi selkeiisti. Ongelmallista
kiiynnistiimiidn rekisteriotejake- todella on. loytiiii oikeat. sovel-
lu.-Rekisteriote ltihetetiiiin niille tamisen rajat tycisuhteen ja yrit-
TaEL-tycintekij<iiile, joilla on !iijyyden viilillii. Viiliinputoajiksi
TaEL-ansioita. Naintyc;ntekrjiit itsensii kokevat ovat luonnolli-
voivat rekisteriotetietoihin [e- sestikin pettyneita kun tytisuh-
rustuen itsekin kontrolloida on- teen olemassaoloa ei voida tode-
ko kaikista TaEl-ansioista elii- ta ja YEL:n piiriin he eivtit yllii.
kevakuutusmaksut maksettu. "TaEL:n osaltatdllaisia ryhmiii
Eldketurvan kannalta on tdrke- ovat ltihinnd olleet kiiintiijiit ja
iiii, ettii kaikki TaEl-ansiot tu- toimittajat", totesi Metso. Lain

tarkoitus ei kuitenkaan olc
muuttaa yrittiijyyden ja tydsuh-
teen rajanvetoa, Metso lisdsi.

Sijoitustoiminnassa
kHynnisrymisvaikeuksia

Esiintyvien taiteilijoiden eliike-
kassa myontiiii lainoja TaEL-
tydnantajille alan tuotannolli-
seen toimintaan. jolloin lainaa
my6nnettdessa otetaan huo-
mioon tydnantajan maksamat
TaE L-vakuutusmaksut. Systee-
mi on yksinkertainen, mutta silti
on havaittu kiiynnistymisvai-
keuksia lainahakemusten osal-
ta. Lainoja alan tydnantajille on
mydnnetty vain hdviiivtin pieni
osa. ehkd asia on ndille uusi.
Rahat on kuitenkin tiillikin
hetkellii sijoitettu turvaavasti ja
tuottavasti, lisiisi Metso viilit-
tdmasti.

10 eliketapausta

Eldkerintamalla toimii ns. vii-
meisen laitoksen periaate. Esiin-
tyvien taiteilijoiden eliikekassa ei
ole mycintdnyt viel[ yhtiiiin elli-
kettd, vaan eliikkeet on my6n-
netty toisten laitosten taholta.
Niiissii tapauksissa Esiintyvien
taiteilijoiden eleikekassa antaa
muille eliikelaitoksille lausun-
non TaEL-osuudesta. Metso
sanoi.
Tdhdn mennessd lausunnolla on
kiiynyt l0 eliiketapausta. Niistii
4 koski varhennettua vanhuus-
eliikettii, 3 perhe-e liikettii, 2
tytikyvyttdmyyseliikettii .ja. yksi
rintamaveteraanien varhaiselii-
kettii.

ThEL-ryontekijiritii
lahes 17 000

TaEL-eliikevakuutusmaksua oli
tammi- ja heiniikuun viilisend
aikana maksettu liihes 17 000
lain piiriin kuuluvasta tytinteki-
iiistii. Heistii 47 7o oli muusikoi-
ia, l6Vo niiytteliioitti tai muita
esiintyviii taiteilijoita, 12 7a ra-
dio- ia TV-toimittajia.9 Vo kie-
lenkiiiintiijiii. tulkkeja tai oppai-
ta, 7 Vo sanomalehden toimitta-
jia ja 270 valokuvaajia. Naisten
osuus TaEL:n piirissii tydsken-
nelleistii tyontekijoistii oli 34 70.

Haastattelu: Kirsti Keravuori
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Uiljelijtiiden erityisel?ike-
muotojen, sukupolvenvaih-
doseliikkeiden ja luopumis-
eliikkeiden suosio lisiiiintyi
viime vuonna.
Sukupolvenvaihdoseliikkei-
tti haettiin enntitysmiitirii.
Itloin 4 ffi viljelijti ii yli? 7fr)
tilalta jiitti eliikehakemuk-
set.
Mytis luopumiseltkehake-
muksia tuli enntitysmfif,rd,
noin 2 500 tilalta. luopujia
niiillii oli arviolta 33m.
Luopumisjdrjestelmii on t?il-
lti erti?i voimassa vuoden
1988 loppuun.

AULI SULIN, yaz

M a a t a I ou s 1t'i t t eiiie n
eltik ela i t oksen t iedot t aja
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S U KU PO TUENUAI H DOSETI K K EI D EN
JA TUOPUMISETIKKEIDEN

suo$o u$Afirrlrvv

Sukupolvenvaihdoseldke
jatkamiskelpoisille
tiloille

Sukupolvenvaihdoseldkettd voi
luonnehtia viljelijan eliikevaih-
toehtojen ykk<iseksi. Sen avulla
hoituvat samanaikaisesti mo-
lempien puolisoiden eliikejiirjes-
telyt ja tila siirtyy kokonaisena
nuorempiin kdsiin.

Sukupolvenvaihdoksesta saa
tydkyvyttdmyyseliikkeen tasoi-
sen eldkkeen. Sukupolvenvaih-
doseldkehdn muodostuu MYEL-
elakette vastaavasta perusmdri-
riistii ja kansaneliikette vastaa-
vasta tdydennysosasta. Tydsuh-
de-el6kkeet eivdt kuitenkaan
laukea.

Sukupo lvenvaihdoseliikkeelle
pddsevdt tlnd vuonna 1932 syn-
tyneet ja vanhemmat. Ensi
vuonna eldkeoikeus tulee mycis
1933 syntyneille. Eliikkeen saa
siis, jos luopuu viljelijtin amma-
tista aikaisintaan vuonna. jona
tiiyttiiii 55 vuotta.
Jos puoliso (mies tai nainen) on
nuorempi, mutta 1933-36 syn-
tynyt. hiin voi saada tdnd vuon-
na uinuvan eldkkeen. Ensi vuon-
na uinuva eldkeoikeus on
1934-31 syntyneillii.
Uinuva eldke tarkoittaa, ette
eliike mycinnetddn samalla kun
vanhemmallekin puolisolle, mut-
ta eldke tulee maksuun vasta 55
vuoden ian tayttemisen jiilkeen.

Sukupolvenvaihdoseliikettii ei
saa endd 65 vuotta tayttanyt.
Mycis kansaneldkkeet estevat
sen.

H arrasteviljelij et eivet voi saada
tata elaketta. Ehto on. ettii luo-

puja on viljellyt ja asunut tilaan-
sa viimeiset viisi vuotta. Hrinen
maatalouden ulkopuoliset tu-
lonsa eivdt saa ylittaii maata-
louden tuloa tai niiden on aina-
kin jiiiitiivii noin 20 000 markan
alle.

Eldkkeen saamiseksi viljelijiin
on luovutettava jatkamiskelpoi-
nen tila nuoremmalle viljeltii-
viiksi. Viljelma on luovutettava
kokonaan; siite saa jattiiii itselle
kuitenkin esim. asuntotontin. ja
er;iitii maatalouden kannalta
merkityksettdmia alueita.

Jatkajan on itse ryhdyttiivii vilje-
lemiiiin ja asumaan tilaa. Jatka-
jaksi ei voida hyvtiksyiikiiiin
henkil<iii. jolla ei olisi ammatti-
taitoa ja sopivuutta viljelijaksi.

Luopumisehke muiden
eliikkeiden lisiiksi

Luopumiseldke sopii pienille
tiloille, joiden viljely ei enrid ole
kannattavaa. Se sopii hyvin
mycis toimeentulon jatkeeksi
vanhuus-, tydkln/yttdmyys- ja
tydttdmyyseliikkeiden piiiille.
Luopumiseliikkeen ikeiraja on
55 vuotta. Vaimo ja naisleski
voivat saada senjo 45-vuotiaina.
Luopumiseliikkeen saamiselle ei
ole yliiikiirajaa.

Harrasteviljelijet jiiiivtit myris
luopumiseldkkeeste paitsi, silla
luopujan on pitiinyt viljelle ja
asua tilaansa vdhintddn viisi
vuotta viilittdmasti ennen luo-
pumista ja hiinen maatalouden
ulkopuoliset tulonsa eivdt saa
olla huomattavat.
Eliikettii miettiviillli on valitta-
vana useita luopumistapoja. Hdn

voi myydii koko tilan tai vain
pellot. Ostajiksi kelpaavat toi-
nen viljelijii ja maatilahallitus.
Tai hiin voi metsittdd pellot, jos
tiimd ei haittaa olennaisesti
paikkakunnan maatalouden ke-
hittamista.
Viime vuoden elokuusta liihtien
on noiden vanhojen luopumis-
tapojen lisiiksi voitu luopua niin,
ette jetetaan pellot viljelemiittii.
Kdytdnncissd tdmd tarkoittaa si-
toumusta. jossa lupaudutaan pi-
trimridn pellot omistuksessa vii-
hintiiiin kuusi vuotta. Tuona ai-
kana niitd ei saa kiiyttiiii itse eiki
vuokrata muille maataloustuo-
tantoon. Peltojen metsitys on
sallittua.
Kuuden vuoden kuluttua voi
antaa tilanteen jatkua ennal-
laan. Mutta tuolloin voi mycis
myydii tilan tai pellot luopumis-
eliikelain ehdoin. Jos tila on
jatkamiskelpoinen, sen voi luo-
vuttaa jatkajalle viljeltavaksi.
Kaikissa ndissl tapauksissa luo-
pumiseldke jatkuu.
Jos luopuja kuitenkin ryhtyy vil-
jelemiiiin tilaa uudelleen tai hhn
luovuttaa sen jollain muulla ta-
valla, hinen elSkkeens6 lakkaa.
Luopumiseldke miiiiriiytyy luo-
vutetun pinta-alan perusteella.
Eliike karttuu voimakkaammin
ensimmiiisiltd hehtaareilta, jo-
ten eldke on suhteellisesti edulli-
sempi pienempien pinta-alojen
luovutuksista.

Kansanel6keliiisille luopumiselii-
ke maksetaan vihennettynii.
Vtihennetty el6ke on 60 prosent-
tia tiiydesti, jos luopuja jo luo-
puessaan sai kansaneldkkeen
vanhuus-, varhennettua van-
huus-, tyciklvytt0myys-, yksil6l-
listii varhais- tai tycittrimyyselii-
kett6. Jos h6n sen sijaan jiiii en-
sin luopumiseliikkeelle ja vasta
mycihemmin saa kansaneldk-
keen, on vrihennetty eliike 40
prosenttia tiiydestii.
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Kunnallinen eliikej?iriestelm?i rahastointiin

Hallitus on antanut eduskunnalle
esityksen laiksi kunnallisten vi-
ranhaltij ain j a tyontekijiiin elii-
kelain muuttamisesta. Esityk-
sessd ehdotetaan elrikevastuu-
rahaston perustamista Kunnal-
liseen eldkelaitokseen. Lain-
muutos on tarkoitettu tulemaan
voimaan vuoden 1988 alusta.

Kunnallisten viranhaltijain ja
tyrintekijiiin eldkelaissa on eld-
keturvan rahoitus siiiidetty j ako-
jiirjestelmiin pohjalta. KVTEL-
kustannusten jakoperusteeksi on
otettu vain jokaiselta varainhoi-
tovuodelta tarvittavat eldkeme-
not sekd kaikki hallinto- ja muut
menot. Eliikemenojen rahoitus
perustuu jiisenyhteisdjen yhteis-
vastuullisuuteen siten. ettri mak-
suosuudet perustuvat jiisenyh-
teiscijen KVTEL:n alaiselle hen-
kilostolle maksamiin palkkoihin
sekd siihen, mihin eliikeikiiryh-
miin henkikit kuuluvat. Kuntien
ja kuntainliittojen kohdalla ei
pidetty tarpeellisena tyonteki-
jtiin eliikelain mukaista rahas-
tointia. JakojIrjestelmdn mu-
kaisen rahoitustavan valintaan
on saattanut osaltaan vaikuttaa
se, ette monille kunnille jiii vielii
K VTE L-jarjestelmdn voimaan-
tullessa melkoisesti eldkerasitus-
ta niiden omien eldkesiiiintojen
mukaisista eliikkeistii. minkii li-
siiksi liiriestelm;istri aiheutuvan
rasituksen ajateltiin muodostu-
van pienemmiiksi kuin mita ke-
hitys on osoittanut.
KVTEL:n alainen henkilrikunta
on kasvanut hyvin nopeasti ja
on ikrirakenteeltaan nuorta.
minkd vuoksi eldkemenot suh-
teessa palkkoihin ovat vield var-
sin pienet. Henkilomddrd on
2,9-kertaistunut l7 vuodessa.

SEPPO PERTTUIA, y,r.z

K unna I I i sen elti k elai t ok sen
rohoirusjohtaja

Vuoden 1985 pdettyessa oli
KVTEL:n piirissii 415 000 vi-
ranhaltijaa ja tydntekijiiii.
KVTEL-eliikemenot vuonna
1985 olivat 2.1 miljardia mark-
kaa. mikd oli 9,2 % palkka-
summasta.

Henkilokunnan kasvu aiheuttaa
kuitenkin suuret eldkemenot tu-
levina vuosina. Eldkemenojen
on arvioitu saavuttavan maksi-
mitason vuoden 2025 paikkeilla.
Laskentaoletuksista riippuen
eldkemenot ovat tiilkiin 38
53 9i palkkasummasta. Teim;i
merkitsee eldkemenojen kasvua
nykyisestzi 2,6 mrd markasta (v.
-86) 21 34 mrd markkaan
(vuoden 1984 hinnoin).
Tdmdn vuoksi on katsottu, etta
mycis tulevien kunnallisten eld-
kemenojen rahoitukseen tulisi
varautua rahastoimalla. Eliike-
rahastointi toteutettaisiin siten.
etta eldkelaitoksen vuotuisia
menoja ja rahastointia vaften
suoritettava maksuosuus suh-
teessa palkkoihin vastaisi kes-
kimiiiiriiistii TE L-maksua j a eld-
kevastuurahastoon siirrettiiisiin
se osuus, jota ei kiiytetii eliikelai-
toksen vuotuisten menojen kat-
tamiseen. Kun vuotuisei menot
saavuttavat TEL-maksutason.
maksut vastaisivat vuotuisia
menoja, kunnes rahastoa alet-
taisiin kiiyttiiri maksujen alen-
tamiseen. Vuonna 1984 TEL-
maksun ja K VTE L-j arjestelmdn
vuosimenojen vdlinen erotus oli
2,7 o/6 palkkasummasta ja vuon-
na 1985 ero oli 2,47a. Koska
maksuosuudet eliikelaitokselle
ovat kuntien ja kuntainliittojen
valtionosuuteen oikeuttavia
kdyttcimeno.ia, my6s rahastoi-
tuva osa olisi valtionosuuteen

oikeuttavaa. Ehdotuksen mu-
kainen rahastointi lisdisi kuntien
ja kuntainliittojen eldkemaksu-
menoja vuonna 1987 arviolta
750 miljoonaa markkaa (vuo-
den -87 hinnoin), josta valtion-
osuuksilla rahoitettaisiin 300
miljoonaa markkaa.
Rahaston varat on sijoitettava
turvaavasti ja tuloa tuottavasti.
Ehdottomana edellytyksend ra-
hastoinnille on. ette sijoitustoi-
minnalla saavutelaan positiivi-
nen reaalikorko. Varoja sijoitet-
taessa asetettaisiin etusijalle tuo-
tannolliset kohteet sekd tuotaru
nollista ja elinkeinotoimintaa
edistdvdt kohteet. Eliikelaitok-
sessa olisi sijoitusneuvottelu-
kunta, jonka tehtavanA olisi hy-
vdksyd vuotuinen sijoitustoimin-
nan yleissuunnitelma ja seurata
sen toteutumista. Yksittdiset si-
joituspiiiitcikset tekisi eliikelai-
toksen hallitus. Sijoitusneuvot-
telukunnan asettaisi eldkelaitos.
mutta neljd sen kahdeksasta jd-
senesta nimettdisiin sisdasiain-
ministeririn, valtiovarainminis-
teridn ja kauppa- ja teollisuus-
rninisteridn nimedmistd henki-
l6istii. Kunnallisten viranhalti-
jain ja tyontekijiiin edustavim-
pien keskusjiirjestdjen nimed-
mistii henkiloisti kutsuttaisiin
neuvottelukuntaan kaksi pysy-
vdd asiantuntijaa. Neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja nimettdi-
siin kunnallishallinnon edusta-
jista.
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UEt:ssA muutosten uuosi
Vuosi 1987 tuo runsaasti muu-
toksia valtion elZikelakiin (V EL).
Merkittdvimpid muutoksia ovat
eldkkeen laskeminen palvelus-
suhdekohtaisesti ja mahdollises-
ti perhe-eliikkeen muodostami-
nen osina edunjtittiijiin omasta
eldkkeestd.

Loppupalkkaperiaatteesta
luovutaan

Vuoden 1987 alusta lukien tulee
voimaan laki, jonka mukaan
VE L-eliikkeet lasketaan tulevai-
suudessa samaan tapaan kuin
TE L-eliikkeetkin jokaisesta pal-
velusjaksosta erikseen. Eliike
miiiiriiytyy siten palvelussuhde-
kohtaisesti palveluksen keston
ja palveluksesta saadun palkan
perusteella. Kokonaiseliike on
eri palveluksesta ansaittujen
eliikkeiden summa. Ennen lain-
muutosta eldkepalkan perustee-
na ovat olleet vain viimeistd val-
tion palvelusta edeltdneet neljd
kalenterivuolta riippumatta sii-
td, millainen ansiotaso tyciuran
aikana eri palveluksissa on ollut.
Palvelussuhdekohtaisen eliik-
keen laskeminen muistuttaa
TEL-eliikkeen laskentaa. mutta
ottaa myos huomioon valtion
eliikejiirjestelmln erityispiirteet.
Palvelus katsotaan yhdenjak-
soiseksi silloinkin, kun henkil6
siirtyy suoraan valtion palveluk-
sesta toiseen tai virkasuhteesta
tydsuhteeseen. Listiksi viimeisen
palvelussuhteen perusteella mdd-
riiytyy eluikkeen karttuminen
mycis aikaisemmin prkittyneistzi
palveluksista. Koska eldkkeen
karttumisnopeus eli oikeus jo-
ko lisii- tai peruseldketuryan
mukaiseen eliikkeeseen voidaan
todeta vasta ekiketapahtuman
yhteydessd, ei valtion vapaakir-
jaeliikettii edelleenkddn voida
miiliritellii lopullisesti heti palve-
luksen pzirittyessd.

Lainmuutoksella ei ole heti kiiy-
tdnnrin merkitystd, koska ennen
vuotta 1987 piiiittyneistii palve-
luksista eldkettd ei lasketa palve-
lussuhdekohtaisesti vaan van-
haan tapaan loppupalkkaperi-
aatteen mukaisesti.

Eri eliike osa- ja
.. . .ltayslalkalsesta ryosta

Eliikkeen laskutavan muutok-

seen liittyy myos palvelussuh-
teen jaksottaminen ja eldkkeen
laskeminen erikseen saman pal-
veluksen eri jaksoilta. Jos valti-
on palveluksessa olevalla sdin-
ncillinen ty6aika muuttuu ja sa-
malla hdnen palkkansa nousee
yhdellii kolmanneksella tai ale-
nee yhdellii neljiinneksellii, pal-
velus jaksotetaan ja eldke laske-
taan erikseen tyoajan ja -ansion
muutosta edeltiivalta ja seuraa-
valta ajalta. Alle kolme vuotta
kestdneissii palveluksissa ei jak-
sotusta kuitenkaan tehdii, vaik-
ka tyriajassa ja -ansioissa muu-
toksia tapahtuisikin.

Vanhuuseldkkeen
ehdot muuttuvat
Lainmuutos Ll.1987 lukien on
vahvistettu myos vanhuuseldk-
keen ehtojen osalta. Valtion
palveluksesta ennen 63 vuoden
ikdii eronneen ei endd tarvitse
odottaa vanhuuseldkettri kuten
trihdn saakka 65-vuotiaaksi, jos
hiinelle mycinnetddn vanhuus-
eldke jostain toisesta julkisesta
eliikej iirjestel miistii j o aikaisem-
min. Toisella julkisen jiirjestel-
mdn eldkkeelki tarkoitetaan kun-
nan, Kansaneldkelaitoksen, Pos-
tipankin ja Suomen Pankin pal-
velukseen perustuvaa eliikettii.
Entiseen verrattuna eldkkeen
saa nyt yleensd paria vuotta ai-
kaisemmin. Samalla se on lisd-
eleiketurvan mukainen kuten
toisen jiirjestelmiin mukaan
mydnnetty eldkekin on.

Muutoksen tarkoituksena on
estri5 eldketurvan heikkenemi-
nen silloin, kun tyrintekijii siir-
tyy valtiolta toisen julkisen alan
tydnantajan palvelukseen olipa
perusteena hallinnollinen syy tai
omasta aloitteesta tapahtunut
tycipaikan vaihdos.

Toisaalta oikeus pekistri valtion
palveluksesta 63-vuotiaana van-
huuseldkkeelle edellyttiiii l.l.
1987 lukien pitempiiii tydssa-
oloa eli karenssiaikaa kuin tii-
hiin saakka. Vanhuuseldkkeen
saavat 63-vuotiaana ne, jotka
ovat olleet palveluksessa viiden
viimeisen vuoden aikana yh-
teensd kolme vuotta. Lisiiksi tiis-
tii ajasta kuusi kuukautta pitaa
olla juuri ennen eroa. Tycissii-
oloaika voi koostua valtion pal-
veluksen lisiiksi myris muusta

julkisen alan tydstii, jota ei kui-
tenkaan oteta VEL-eldkkeeseen
elikeajaksi.

Perhe-elikkeen
laskentatapa muuttunee

Hallitus antanee vuoden alku-
puolella esityksen, jossa ehdote-
taan muutosta valtion perhe-
eliikelain mukaisen perhe-eliik-
keen (VPEL) laskentatapaan.
Esityksen mukaan VPEL:n
mukaisen perhe-eldkkeen las-
kennassa noudatettaisiin samaa
laskusddntrid kuin TEL:ssii. Toi-
sin sanoen valtion palveluksesta
mydnnettdvd perhe-eliike olisi
osia edunjdttdjdn omasta ekik-
keestd eli puolet yhdelle, kolme
neljiisosaa kahdelle ja saman
suuruinen kuin edunjiittiijiin
oma eldke kolmelle iai iita
useammalle edunsaajalle. Perhe-
eldkkeen perusteena ei kuiten-
kaan olisi edunjiittiijiin oma eld-
ke sellaisenaan, jos hiinellii itsel-
liiiin oli oikeus lisiieliiketurvan
mukaiseen eldkkeeseen. Tiillai-
sessa tapauksessa perhe-eldk-
keen mzirirriytymisperusteena oli-
si 60/ 66 edunjiittiijiin eliikkeestii.

Muita odotettavissa
olevia muutoksia

Hallitus on jo esittzinyt valtion
eliikelakia korjattavaksi siten,
ette
o tydttdmyysturvalain mukaiset

peruspdivhrahat rinnastettai-
siin ansioon suhteutettuihin
piiiviirahoihin

o uusi tyokyvyttdmyyseliike
mydnnettiiisiin tietyissd ta-
pauksissa samojen perustei-
den mukaisesti kuin aikai-
sempi eldke

. viirvdttynd, rajavartijana ja
merivartijana palveltu aika
voitaisiin lukea eliikeajaksi
sotilasel;ikette varten

o kansanedustajana ja valtio-
neuvoston jeisenend toimivan
virkamiehen kaksoiseliiketur-
va poistettaisiin.

Ndmd muutokset on tarkoitus
saattaa voimaan takautuvasti
1.1.1987 lukien.
Tydttdmyysturvalain mukaisien
peruspdivdrahojen rinnastami-

nen ansioon suhteutettuihin prii-
vdrahoihin merkitsisi sita, etta
my<is peruspdiviirahaa saavilla
olisi oikeus lukea tuleva aika
eldkeaikana hyvrikseen samalla
tavoin kuin niillii, jotka saavat
ansioon suhteutettuja pdiviira-
hoja.
Ehdcltuksen mukaan tydk)/yt-
trimyyseliike voitaisiin mydntiiii
samojen perusteiden mukaisesti
kuin aikaisempi mddriiaikainen
tydkyvlttdmyyseliike, vaikka ky-
seessd on eri sairaus. jos miidrii-
aikaisen el6kkeen paattymisesta
ei ole enndttdnyt kulua yli vuo-
den pituista aikaa. Mydntiimi-
sen ehtona on. ettd miiiiriiaikai-
sessa eliikkeessd on eliikeaikana
otettu huomioon tuleva aika.

Sotilaseliikkeeseen eli sotilasvi-
ranhaltijan oikeuteen piiiistii
eliikkeelle 20 tai25 palvelusvuo-
den perusteella on voitu lukea
hy^rliksi ainoastaan upseerin vi-
rassa tai toimiupseerin toimessa
palveltu aika. Vain rajavartiolai-
toksen toimiupseerit ovat saa-
neet hyvakseen myris rajavarti-
jana palvelemansa ajan. Ehdo-
tuksen mukaan lakia tiiydennet-
tdisiin siten, ettii kaikille niin ra-
j avartiolaitoksen kuin puolustus-
voimienkin toimiupseereille voi-
taisiin lukea hyviiksi raja- ja
merivartijana palveltu aika sekd
palvelus puolustusvoimien vdr-
vdttynd.
Kansaned ustaj ana tai valtioneu-
voston jdsenend toimivan vir-
kamiehen kaksoiseldketurva
poistettaisiin siten, ettii virka-
miehen VEL:n mukaista eliiket-
td varten ei eniid voida lukea
eliikeajaksi sitii aikaa, jonka hii-
nen virantoimituksensa on ollut
keskeytyneenii kansanedustaj an
tai valtioneuvoston jiisenen teh-
tdvrin hoitamista varten. Kan-
sanedustajalla ja valtioneuvos-
ton jiisenellii on oikeus eliikkee-
seen erikseen teman tehtAvansa
perusteella.

TAR]A-RIITTA
NISSINEN, r,n

V a I t i o k on t to ri n e kik eo sas t on
tiedotussihteeri
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PERHEHOITAJIEN
ELRKETURUASTA

LainsdzidinntissH esiin-
ty'y kilsite perhehoito.
Eri laeissa perhehoidolla
tarkoitetaan sisillltiltdrin
ainakin jossain mdilrin
erilaista toimintaa.
Lainsrilddnntissd ei sen
sijaan esiinny kfrsitettri
perhehoitaja. Tilten kdsi-
te perhehoitaja on epd-
selvil. Trisszi kirjoitukses-
sa perhehoitajan nimike
on kdsitetty suhteellisen
suppeasti. Kirjoituksessa
perhehoitajalla tarkoite-
taan vain vammaisen,
vanhuken tai pitkdai-
kaissairaan, lastensuoje-
lun sijaishuollon, psyki-
atristen potilaiden ja ke-
hitysvammaisten perhe-
hoitajaa. Tarkastelun ul-
kopuolelle rajautuvat t5-
ten mm. kunnallinen ja
yksityinen perhepdivl-
hoito sekd oman lapsen
kotona hoitaminen.

ELdketurvan
syntl,rnisedellytyksis tii

Suomessa voimassa olevien tyo-
eliikejiirjestelmien mukaan eld-
keturvan saamisedellytyksend
on, ettd asianomainen on toimi-
nut tyd- tai virkasuhteessa. Toi-
sena mahdollisuutena tydelak-
keen ansaitsemiseen on, ettd asi-
anomainen on toiminut yrittiijii-
ni. Mikiili jonkun henkilon tiet-
tyd toimintaa ei voida katsoa tyo-

tai virkasuhteessa tehdyksi tai
yriudjdtoiminnaksi, ei hiinellh
tdmdn toiminnan perusteella ole
oikeutta tydelakejerjestelmien
mukaiseen eldkkee;een. Tdllai-
sissa tapauksissa asianomaisen
eldketurva mddrdytyy liihinnii
kansaneldkelainsddddnnon mu-
kaan tai mahdollisesti vapaaeh-
toisen vakuutuksen pohjalta.

Perhehoitajia ei ole asetettu
mitenkddn poikkeukselliseen
asemaan tycieldkeoikeuden syn-
tymiseen ndhden. Heitd koske-
vaa erityislainsddddntod ei tdlla
hetkellii ole olemassa. Tdten per-
hehoitajat kuuluvat tyOelakejar-
jestelmien piiriin vain siind ta-
pauksessa. ettd he toimivat tyo-
tai virkasuhteessa taikka ovat
yrittijiii. Jo tdssi yhteydessi voi-
daan todeta, ettd ainakin useim-
pien perhehoitajien osalta nykyi-
sin kumpikaan eldketurvan syn-
tymisen edellytyksistd ei ndyttdisi
tdytt).van. Vaikuttaisi silta, ettd
useimmat perhehoitajat jiiiiviit
kokonaan tyoeHketurvan ulko
puolelle.

Edellii mainittu vaikutelma tai
kannanotto on kuitenkin sikdli
epdvarmalla pohjalla, etta huo-
limatta erdiltd osin suhteellisen
pitkdaikaisesta perhehoitajatoi-
minnasta ei perhehoitajien tyo-
el6keoikeudellisesta asemasta ole
olemassa kovinkaan runsasta ja
tdysin yksiselitteisH oikeuskdy-
tdntOa.

Vammaisen, vanhuksen ja
prtl€arkarssalraan
perhehoitaja

Vammaisen. r'anhuksen tai pit-
kdaikaissairaan kotihoidon tu-
kea maketaan sosiaalihuoltolai n
sekd sosiaalihuoltoasetuksen pe-
rusteella. Tukea maksetaan kun-
nanja perhehoitajan kesken teh-
tivin sopimuksen mukaisesti.

Tuki on kokonaisuudessa veron-
alaista tuloa. Kunta voi tehda
sopimuksen sellaisen henkilon
kanssa, joka kykenee huolehti-
maan hoidosta. Hoitopaikkana
on hoidettavan koti, joka
useimmiten on samalla hoitajan
koti. Hoitajan tehtavat ovat pdd-
osin tavanomaisia kotitciit6. Per-
hehoitajan ja hoidettavan vdlinen
suhde on usein samalla l6heinen
perhesuhde.

Varsinkin viimeksi mainitun sei-
kan huomioon ottaen kunnan ja
perhehoitajan vdlistd suhdetta on
vaikeata kasittda tycisuhteeki.
Tdllaiseksi sopijapuolet sitd eivdt
ilmeiscsti useimmiten ole tarkoit-
taneetkaan. Tycisuhteen synnylle
valttematdn johto- ja valvonta-
lalta ei toteudu. Vammaisen,
vanhuksen ja pitkiiaikaissairaan
perhehoitajan toimintaan tuskin
voidaan pitae yrirtajatoiminta-
nakaan. Kyseessd lienee erddn-
lainen kunnan ja perhehoitajan
vdlinen toimeksiantosopimus.
jonka perusteella nykyisten tyo-
elhkelakien mukaan ei voi ansai-
ta tyoeldkettd.

Vammaisen. vanhuksen tai pit-
kdaikaissairaan perhehoitajan
eldkeoikeudellisesta asemasta ei
juuri ole olemassa ylimpien oi-
keusasteiden oikeuskdytdntcid.

l-astensuoj elun sij ais-
huollon perhehoitaja

Lastensuojelulain mukaan sosi-
aalilautakunnan on mddrdtyin
edellytyksin otettava lapsi huos-
taan ja jirjestettivd hdnelle si-
jaishuolto. Sijaishuolto voidaan
jiirjestiiii mm. perhehoitajatoi-
mintana, jolloin kunnan sosiaali-
lautakunta tekee hoitajan kanssa
perhehoitosopimuksen. Hoita-
jalle suoritetaan veronalainen
hoitopalkkio ja veroton kulu-
korvaus.
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Lastensuojel un perhehoidossa si-
jaisvanhempicn hoitotyci kasittaa
sen, mita perheessd kuuluu
yleensd lastenhoitoon ja kasva-
tukseen. Sijoitettu lapsi on me
nessa suhteessa ikddnkuin per-
heenjdsen. Tdten on varsin vai-
keata tajuta. etta kunnan ja per-
hehoitajan vdlinen suhde olisi
tyosuhde. Perhehoitajaa ei voida
pitiiii yrittiijiiniikiiiin.
Lastensuojelun sijaishuollon per-
hehoitajien eldkeoikeudellisesta
asemasta on jonkin vcrran oi-
keuskdytdntod. Sddnnonmukai-
sesti oikeuskdytdnncissd on kat-
sottu, ettei perhehoitaja ole tyci-
suhteessa kuntaan. Tf,ten heille ei
muodostu myoskddn tyosuhtee-
seen kuuluvaa eldketurvaa.

Psykiatrinen perhehoito

Mielisairaslain ja mielisairasase-
tuksen mukaan mielisairaita ja
muita mielenterveydenhiiiriciitii
potevia henkiloitii voidaan sijoit-
taa hoitolaitosten yhteyteen jdr-
jestettyyn perhehoitoon. Mieli-
sairaala tekee perhehoitajan
kanssa hoitosopimuksen. jossa
maaritellean tyonsisdltci ja erddt
muut hoitamiseen liittyvdt asiat.
Potilas on perhehoidossa olles-
saan sairaalan kirjoissa ja mm.
hoitava liiiikiiri seuraa hdnen ter-
veydentilaansa. Perhehoitajalle
maksetaan sopimuksen perus-
teella veronalaista palkkiota sekd
verotonta kulukorvausta. Hoi-
topaikkana on hoitajan koti.

Vaikka psykiatrista perhehoitoa
on harjoitettu jo suhteellisen pit-
kdn aikaa, ei oikeuskdytiinncistd
saa juurikaan vastausta siihen,
kuuluuko perhehoitaja tdllaisissa
tapauksissa tydelakelakien pii-
riin. L2ihtokohtaisesti tiiytyy kat-
soa. ettei tilanne ole tdllainen ai-
nakaan useimmissa tapauksissa.

Kehitysvammaisten
perhehoito

Kehitysvammaisten perhehoito
perustuu mm. sosiaalihuoltola-
kiin. Erityishuoltopiirin kuntain-
liitto tai kunta tekee perhehoita-
jan kanssa kirjallisen hoitosopi-
muksen hoidettavasta henkilcis-
th. Perhehoiton tavoitteena on.
ettd kehitysvammainen olisi per-
heenjdsenen asemassa. Perhehoi-
tajalle maksetaan veronalaista
hoitopalk kiota ja kulukorvausta.
Hoito tapahtuu perhehoitajan
kodissa.

Ainakaan useimmissa tapauksis-
sa hoitajan ei ole katsottava ole-
van tyosopimussuhteessa eri-
tyishuoltopiirin kuntainliittoon
tai kuntaan. Mikiili hoidettavia
on huomattavan paljon samalla
perhehoitajalla, saattaa yrittiijii-
toiminnan tunnusmerkisto tdyt-
tyii.

Erdit5 lislndkokohtia
perhehoitajien eleke-
turvasta

Edelld on omaksuttu varsin epdi-
levd tai perdti kielteinen suhtau-
tuminen siihen, ettd perhehoita-
jat olisivat nykyisen lainsddddn-
ncin puitteissa eldkelakien tar-
koittamassa tycisuhteessa tai yrit-
tdjdtoiminnassa. Ndin asia on
yleisesti ymmarretty. Kuitenkin
erdissd tapauksissa saattaa olla
sellaisia piirteitii, ettd tycisuhteen
tai yrittiijiitoimi nnan edellytykset
tayttyvat ja asianomainen perhe-
hoitaja on tyoelakelakien piiris-
sd. Tdssd kirjoituksessa ei kui-
tenkaan ole mahdollista yksi-
tyiskohtaisesti kiisitellii tdllaisia
tilanteita. Erddnd esimerkkind
voidaan kuitenkin mainita sel-
lainen tapaus. jossa kunta ja asi-

anomainen perhehoitaja ovat
selvdsti sopineet kyseessd olevan
tyosuhteen.

Perhehoitaj ien ekiketurvan
jdrjestdmisestii

Perhehoitajien merkitys ja luku-
mddrd on ollut viime aikoina
kasvamaan pdin. Ndin on tilanne
varsinkin vammaisten, vanhus-
ten ja pitkdaikaissairaiden per-
hehoitajien osalta. Perhehoitajat
muodostavatkin ilmeisesti suu-
rimman yksittdisen ansiotycitd tai
sen kaltaista tycitd tekevdn ryh-
mdn, jonka eldkeoikeus on jdrjes-
tamatte tai ainakin epdselvd.
Perhehoitajien osalta mm. eldke-
turvaa on kiisitelty perusteellises-
ti perhehoitajatoimikunnan mie-
tinnossd ( komiteamierintd I 984: 57).

Tdmdn artikkelin kirjoittajan kii-
sityksen mukaan perhehoitajien
eldketurvan jlrjestiimiseki tulisi
ryhtyd kiireellisesti lainsddddn-
ncjllisiin toimenpiteisiin.

VEIIO ]ALAVA, zr
K un nal li se n e ltik e la i to k se n

ekikejohtaja
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Koulutuksen hedelm?it poimitaan
asiakaspalvelussa

Ty tieliikej firj estelmiin j a
Kansanelilkelaitoksen
koulutusyhteistytissd on
taittunut ensimmflinen
kymmenvuotistaival. Se
on koitunut molem-
minpuoliseksi hytidyk-
si ja yhteistytin hedel-
mfit poimitaan nyt asia-
kaspalvelussa. Ibisin
sanoen, Kelan paikal-
listoimistot tarjoavat
fiineiin asiakkailleen en-
tistiikin asiantuntevam-
paa tytiellkepalvelua.
Koulutusyhteistytiryh-
mfln puheenjohtajan,
ETK:n lainopillisen
osaston apulaisosasto-
piiilliktin Thpio Kar-
sikkaan sanoin sama
asia kuuluu n[in: 'Ar-
vostamme Kelan asia-
kaspalvelua. Sitd kautta
tulevat tytielflkehake-
mukset ovat erittlin
hyvin t[ytettyjii."

Kuin Karsikkaan sanojen var-
memmaksi vakuudeksi Kelan
koulutuspddllikkd Seppo Rau-
takivi lisiiii: 'Tulokset puhuvat
puolestaan: valituksia on tullut
vdhiin, asiakkaiden miidrd on
koko ajan lisiiiintynyt ja meidiin
omat toimihenkildmme ovat en-
tistd varmempia ammattitaidos-
taan."

Perus, jatko ja t[ydennys

Kelan paikallistoimistoissa tyri-
eldkepalvelua hoitaville toimi-
henkikiille on koulutusyhteis-
tydssii tarjolla niin perus- kuin
jatkokoulutustakin. Niiiden li-
siiksi ja tarpeen vaatiessa jdrjes-

ET K:n kanr tiikoul ut r uf at Kalevi M at i loitrcn (va.r. ).ja Titpio N.rberg.

"Kurssiohjelmat tietenkin eldvdt
jonkin verran. Pyrimme siihen,
ettd niissri niikyviit, paitsi tieten-
kin eliikkeitii koskevat uudis-
tukset, myds kiiytiinndn koke-
mukset. Esimerkiksi yksil6llisen
varhaiseliikkeen kohdalla seu-
raamme tarkasti muutoksenha-
kuasteiden linjauksia ja siten
muotoutuvaa soveltamiskiiytiin-
tdii, sillti lakien soveltamisilla on
merkittava paino koulutukses-
sa", Tapio Karsikas kertoo.

Kaksi sataa

Tiind vuonna koulutukseen tu-
lee noin 200 kelalaista. Kurssi-
laisten valinnan tai nimedmisen

- kuinka vain - tekevdt Kan-
saneldkelaitoksen aluetoimistot.
Seppo Rautakivi toteaa, ettii
koulutettavien miiiird voisi olla
tietenkin suurempikin, mutta
kun otetaan huomioon Kelan
oma koulutus, niin ollaan siinri
mihin resurssit riittavet.
"Koulutussuunnitelma vastaa ta-
voiteasetantaa. Osallistujien lu-
kumddrti on meiddn kannal-
tamme katsottuna optimissaan",
Rautakivi sanoo.

Kymmenvuotiskauden 1976-
19.86 aikana Kelan paikallistoi-
mlstot ovat vastaanottaneet vuo-
si vuodelta yhd enemmdn tyd-
eliikehakemuksia. Vuonna 1976
aloitettiin 28 986 hakemuksellaja viime vuonna oltiin jo yli
60 000 hakemuksessa.

Tdnd aikana on varsinaisessa
ty<ieliikepalvelukoulutuksessa
ollut liihes 2000 kelalaista. Li-
siiksi monet Kelan toimihenki-
Icit ovat osallistuneet triydennys-
ja toimipaikkakoulutukseen.

ll)lrM llri:lSAl()
E I ii k e t u r v a k c s k u k.s e n

t iedotussihteeri

Ttinti vuonna tydeldkepalvelLtn perus-, jatktr ja tii.t'denn!'skoulLttLrstu
jiirjestetiiiin noin kahlelle sadalle kelalui.telle. Kuva viinte vrutclen ktpulla
Tu r u.,;.ttt t t i le t.r I t ti A u r.t: i I tu.

tetddn tdydennyskursseja ja ns. sdinformaatiotajostakin taijois-infokoulutusta. takin erityisasioista.
Perus-jajatkokurssien jotka Niin Karsikas kuin Rautakivi-
on nyttemmin yhdistetty - ta- kin pitiiviit rycieliikekoulutusta
voitteenaonnimensiimukaisesti sisiillcillisesti hyvin kattavana.
antaa perustietoa tydelakelain- Yhteistyd on heidiin mukaansa
sdddrinndstii ja sen uutuuksista pelannut siiniikin mielessd hy-
sekiiselvittddKelanosuuttatyd- vin, ette lakiuudistuksiin ja
eliikepalveluun liittyvissii teh- yleensii muutoksiin on kyetiy
tivissii. Kurssilla siis puhutaan vastaamaan joustavasti ttiyden-
sekd periaatteellisempaa tycielii- nyskoulutuksella.
keasiaa ertii ktiydiiiin liipi kiiy-
tdnncin yksityiskohtia. Ohjel-

Si:i1"fl1.ej:i''1"f;**t l:13 : I *'*a latua j atkossakin
laskemista ja markkamiiiirid se- ,,,,--^ _.-. - ,,
t<a suuit:oiitr.o t*.iri, "i["* ].'g:,y""itl lopulla koulutus-
esille tulleita arkisia ^i;;- 

tydryhmen kiisittelyssd olleen
elakwakuutiur;* t.rt"r""". :l-Yl^:llt][",i. puka.ap kursseja

riiyde n nyskurssit on ".'*,,'*'jfi i'T:tEl'ii:Ifl iiSl'iitrIf Tl
erityisasioille, uudistuksille ja kaneen vuoden aikana yhdister
yleensii slventdviille asioiden tyjii perus- jajatkokursseja pide-
kiisittelylle. Infokoulutus on taas tiiiin viisi. Tiiydennyskuriseja on
paikallistoimistoissatapahtuvaa suunnitelmassa t[lle vuodelle
toimipaikkakoulutusta. Eli li- kolme.
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Histonalliset
ti etote kn i i ld(atuotteet
" Meilttihtin tcimri kriy "
oli kai ensimmtiinen
suomqlainen elokuva,
joka esitteli ohjelmoi-
.jan ekimciri. Sen tieto-
k one lait t e is t o a' htiy t t e-
li" Oy Tietokonepalve-
lu Ab:n silloinen kone.
Tiil loi s io inhimi I li s iri y k-
sit yiskohtia j ciin T KP:n
historiikista kaipao-
moon. Muutoinhan
ATK-sovellutuksio do-
kumentoiva kirjoitus-
toito niiyttiiti kriyvrin
his t o rionkirj o i tuks e en-
kin.

Viirikkiiin muistoni viime KT-
messuilta on harmaa reikdkort-
tilaitteisto. "IBM teki kulttuuri-

I teon tuomalla joukon kunnos-
tettuja koneveteraaneja mikro-
sukupolven kummasteltavaksi"
kirjoittaa Uusi Suomi nayttelyn
teemanumerossaan. Koneisto
toimi niin moitteettomasti, ettii

I kauan sitten oppimaani nyrkillii
taputtelua ei nyt tarvittu. Van-
hojen koneiden neikeminen sai
minutkin miettimddn, miten pal-
jon kaikki onkaan muuttunut
neljdnnesvuosisadan aikana vai
onko sittenkiiiin.

Tdllaisissa nostalgisissa tun-
nelmissa sain kiisiini kaksi kir-
jaax), jotka kuvaavat tietotek-
niikan kehitystd mukana pon-
nistelleiden kertomana. Alita-
juntako lienee valinnut kirjojen
kansiin syvdn sinisen vdrin kuin
tietokoneen sinisyyttii heijasta-
en. Tietokonepalvelu erds
maamme vanhimmista atk-alan
palveluyrityksistii juhlisti
alalla vield harvinaista 25 vuo-
den ikiiii j ulkaisemalla historiik-
kinsa. Toisessa kirjassa Valtion
tietokonekeskuksen isd ja mo-
nessa muussa mukana ollut Ot-
to Karttunen kertoo ekimiinvai-
heistaan ja tiihtihet k istii.iin.

Tarve tdllaisten kirjojen te-
kemiseen on selvdsti olemassa.
Ei niinkiiiin yhtenii jiilkiviisau-
den lajina, joka nyt tarkastelta-
vissa teoksissa onkin onnistuttu
viilttiimiiiin. Kirjoittajien kan-
nalta terkeempi lienee ollut pyr-
kimys vastata nuoremmille pol-
ville kysymyksiin tyyppiii "Mitii
me sy6tiin, kun ei ollut Floo-
raa".

Henkikitunnus on sellainen
rekisterien pitemiseen liitt)'r/a
seikka, johon piiivittiiin tdr-
miiSmme. Karttunen kuvaa tun-
nuksen laillistamista, TKP pyr-
kimystii yhteen tunnukseen. Kir-
jojen tekstit tdydentdvdt tdltd
osin toisiaan. Tosin OK esittaa
tarkistusmerkille tehtavea, jo-
hon se ei pysty, nimittiiin sen
est6mistd, ettii kahdelle henki-
lcille tulee sama tunnus. Siihen

auttaa vain huolellinen henkild-
tunnistus, josta TKP:n historii-
kissa on yksi kuva sivulla 15.

Kirjoissa, ndissd ja muissakin,
olisi nuorisolle tarpeellista tie-
toa. Mutta saammeko ne aape-
lusten kimppuun? Riittaako lu-
kea vain televisioruudusta kaksi
rivi6 kerrallaan (ei kolmea riviii,
niinkuin Raatikainen Avussa
kirj oitti, katsokaapa illalla). Ku-
vat puhuttelevat nykylukijaa ja
antavat ajatukselle ja silmille
mahdollisuuden leviihtiiii ja ke-
hitellii voimia jatkaa lukemista.
Trissi mielessii TKP:n kuvava-
linnat ja kuvien sijoittelu vaikut-
tavat onnistuneilta. Niissa ete-
nee mielestiini kuin toinen ker-
tomus, tarina niistd ihmisistd,
joiden ty<illii kaikki on syntynyt.
Oudommalle lukijalle kuvia voi
olla jopa liikaa. Karttusella ku-
vien henkikit ovat jotenkin juh-
lallisempia ja kuvakoelma on,
kai kustannussyistii, koottu pe-
riikkiiisille sivuille 14/-153.
Ehktipii tekstissii olisi voinut vii-
tata kuviin.

Sariolan piiiviikirjan esipu-
heessa kerrotaan trimtin toden-
neen: "Hds, kun mies menee tu-
pansa ovelta kaivolle. se vaatii
Ptiitalon tekstissii viisikymmen-
td sivua. Johan miesparan on
tiill6 kaivomatkalla pysiihdyttii-
vri kolmasti kusella. Minii sanon
vaan, ettd mies menee kaivolle ja
sillii siisti. Sitten annan Susikos-
ken tulla ja pistiiii hilut sen kint-
tuihin. " Tiillaisella asteikolla mi-

]OUKO SIRKESALO,
FM

Eliiketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja

tattaessa molemmat lukemani
kirj at sij oittuvat liihelle Sariolan
tyyliii, vaikka ne eivdt suinkaan
liene samalla nopeudella synty-
neetkeiiin. Korutonta on kerron-
ta, eihdn muuten voisi selvitei
kuin TKP vain neljiilki sivulla
luotta kohti.

Karttusella kielenkiiyttci on
niiistii kahdesta sittenkin me-
hukkaampaa. Kirosanoja ei ole,
mutta niiden tapaan esiintyviit
sanat poliitikko, virastovaltuu-
tettu ja ruotsalaisten diskutee-
raaminen. Kirjoittaja vaikuttaa
ylliittiivtin pitkiivihaiselta erziissri
yksityiskohdissa. Ndistd pahim-
min minua kolhaisi entiseen
opiskelutoveriini kohdistunut
muistelo, josta hiin ei eniid ole
esittamdssa omaa niikemystddn
menettelynsd perusteluista. Teos
ei olisi liiaksi lyhentynyt, vaikka
tiitii episodia ei olisi mukaan
otettukaan. Muutoin kyllii saisi,
vaikka petiitillii, kertoa vastaa-
vantapaisia sattumuksia, aivan-
kuin Mantere ja Sarva muinoin
koulukirjassa.

'Yirheet alentavat eloisan ai-
neen arvosanan", oli piilevti
tunnustus, jota opettajamme ta-
pasi kiiyttiiii. Kun Gummerus
latoo miljoonan dyrin vonka-
miestiirin, sen toivoisi olevan
huolellisempi. Ei ole varmaan
helppo tietokoneellekaan opet-
taa kattilakuntia j a tekoselkosia,
mutta ikiiviiii on, kun lukija ei
voi olla varma, onko erikoinen
ilmaus Teiskon murretta vai jy-
viiskyliiliiinen painovirhe. Kart-
tusen teoksella on sama paino-
paikka ja tietenkin lukuisia pai-
novirheite. Hiimiiiivin niistei on
osunut tytieliikelakien syntymii-
vuoteen. Toivottavasti alkaneen
juhlavuoden tiedotustoiminta
onnistuu tuleville lukijoille viilir
tiim66n tiedon vuodesta 1962.
Silloin tapahtumien aikajiirjes-
tys on helpompi ymmiirtiiii.

*) 25 vuotta tietokonepalvelua, 100
sivua, Forssan Kir.japoino Oy, 1986.
Otto Korttunen: Avainpaikalla tie-
totekniikan kehityksessei, 289 si-
vua, Tietotekniikan liitto ry, julkai-
su n:o 95, 1986

Tieto kone palve lun ko lmas konesali,
joka rakennettiin elokuvateatteri
Elyseen tiloihin. Tiissii yhteydessii
kriydystii kulttuurikeskustelusta
samoin kuin takaseintin taideteok-
sesta ei historiikki kerro, valitet-
tavasti.
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VUODEN 1987 TEL-INDEKSIA VASTAAVAT
MARKKAMAARAT

TEL:n piiriin kuuluminen ..
Jos yhteensovitusperuste ylittaa 586 mk/kk
(ind. 142) kansaneldke huomioitava
LEL-eliikkeeseen oikeuttavien LEL-palkkojen
alaraja vuodessa

Tulevaan aikaan oikeuttavien LEl-palkkojen
miiiird vuodessa ...
Jos LEl-tydntekijiillii myris oikeus tayteen
MYEL-tycikyvytt6myyseliikkeeseen, LEL:n tu-
levaan aikaan oikeuttava LEl-ansio 200 mk
luodessa

YEL:n piiriin kuulumisen alaraja
Vahvistettavan vuotuisen tycitulon suurin
markkamiiiira .. .. .

YE L-vakuutusmaksun mriiiriiytyminen

YE L-viihimmiiiseliikettii laskettaessa huomioi-
tava rajamiiiird ....
MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja
MYEl-ty<itulon miidriiytyminen maatalous-
maan hehtaarien perusteella ....

TELI$:nlmom.

TELS$:n2mom.

LEL5$:nlmom.

LELT $:n I mom.

LELT $:n 4 mom.

YELI$:n3mom.

YELT $:n I mom.

YEL9$:n2mom.

YEL 19 $:n 5 mom.

MYELI$:n3mom

MYELS$:n2mom.

Vuoden
1986 alusta

776,41

5 055,28

2 450,00

9 800,00

310,9 r

l3 680,20

217,&
49 746,19

Alkuperiii-
nen markka-

miiiirii
90,00

586,00

200,00

800.00

200,00

r80.00

2 450,00

t 552,82

310 9r3,71 50 000,00

3 000,00
l0 000,00
8 000.00

20 000,00

500,00

I

1

l8 654,82
62 182,74
49 746,19

124 365,48

3 I09,14

I
I

I

21,57

I 552,82

19,00

4 658,45

550,00
225,N
r25.00
50,00

2 200,00

35,00

8 000,00

2,50

180,00

15,00

540,00

3
I

420,05
399, I I
777,28

I
Poronomistajan vuotuisen tyotulon miidrdy-
tyminen
MYEl-vakuutusmaksun miiiiriiytyminen . . . .

Yhteensovitusperustetta valittaessa MYEL-
tydtulona otettava huomioon viihintiiiin
6 000 mk/v
MYEl-ty<;tulo suurempi kuin 2 200 mk ruo-
den alussa, vak.maksun maksupdiviit 28.2. ja
31.8. MYEl-tycitulo pienempi tai yhtii suuri
kuin 2 200, maksupiiivd 31.5. ..
Ty<ikyvyttdmyys- ja vanhuuselSke oltava vii-
hintiiiin 250 mk/kk, jotta voidaan mydntdd va-
pauttaminen YEL- ja MYEl-vakuuttamisvel-
vollisuudesta

Kertasuorituksena voidaan maksaa vanhuus-
tai perhe-eliike tai vapaakirjaan perustuva tiiysi
tydkyvyttdmyyseliike, jos eliike ennen yhteen-
sovitusta on pienempi kuin 2,50 mk/kk .....
Tycittcimlyseliikettii ei makseta, jos kuukausi-
ansiot ylittriviit rajan

Jos etuuden korotus tiitii pienempi, korotusta ei
makseta

TaEl-eliikkeeseen oikeuttava TaEl-ansioiden
alaraja vuodessa

TaEl-eliikkeeseen oikeuttavaksi luetaan ty6-
kyvyttdmyyden sattumisvuonna kulunut aika
ennen tycikyvyttcimyyden alkamista, jos kuu-
kausiansio ainakin rajatulon verran

MYEL8$:n5mom.
MYEL l0 $:n I mom.

MYEL 19 $:n 3 mom. 37 309,U 6 000,00

MYEA 17 $:n 2 mom. 13 680,20 2 200,N

YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta
annetunpiiiitdksen I $ 2331,85 375,00

TEL 19 b $:n 4 mom.

TEL 4c g:n 4 mom.

TEL l9d $:n 4 mom.

TaEL3$:n2mom.
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TaEL 4 $:n 2 mom. 388,20 45,00



Ilmarinen teytti
25 vuotta

NIMITYKSIA

Joulukuun 14. piiiviinii 1986 tuli
kuluneeksi 25 vuotta llmarisen
perustamisesta. Kun varsinainen
juhlapiiivii osui sunnuntaiksi,
I lmarisen merkki pdivdd vietettii n
joulukuun 15. piiiviinii, jolloin
kahvipannu pidettiin kuumana
osakasyhtioiden konttoreissa
ympiiri maata pdbkonttorin li-
sdksi. Hotelli Presidentissd pidet-
tyyn cocktailtilaisuuteen oli kut-
suttu yli 800 vierasta, merkittdvid
asiakkaita ja muita Erkeita si-
dosryhmid. Piiivii huipentui juh-
laillallisiin.

Merkkir.uoden tapahtumat
olivat alkaneet jo alkur.uodesta,
jolloin suurimmille asiakkaille
jdrjestettiin laivaristeily Tukhol-
maan. Vuoden mittaan asiakkai-
ta on tavattu lisdksi cocktail-
luonteisissa asiakastilaisuuksissa
eri puolilla maata.

Ilmarisen historia kuluneen 25
vuoden aikana my6tdilee koko
tyoelakejarjestelmdn vaiheita.
Koko toimintansa ajan Ilmari-
nen on ollut mukana tyoeliikejiir-
jestelmdn ja tyoeliikepalveluiden
kehittejana etujoukoissa. Ilmari-
sen rakentamisen kdynnisti Poh-
jolan varatoimitusjohtaja Ilmari
Ketola. Maaliskuussa 1962 aloitti
toimitusjohtajana koko tyoela-
kejdrjestelmdn isiiksi ristitty.
fil.tri Teivo Pentikdinen. Vuodes-
ta 1977 Ilmarista on ohjannut
lainopin kand. Juhani Salminen.
Nykyisin Ilmarisen osakasyhti-
oind ovat Pohjola-yhtiot, He-
meen Vakuutus, Tyovhen Turva
ja A-Vakuutus. Vuoden 1986 lo-
pussa llmarisessa vakuutettuja
tyontekrjoitii ja yrittiijiii on yh-
teensd noin 345000.

Risto Kausto

Eldke-Sammon varatoimitusjoh-
tajan Lars Palm6nin siirtyessd
vuoden 1986 pd:ittyessd eldkkeel-
le on varatoimitusjohtajaksi
1.1.1987 alkaen nimitetty yhtion
johtaja, filosofian maisteri Risto
Kausto.

Tioimitusjohtaja
Juhani Kolehmainen
jatkaa TELAn
puheenjohtajana

Juhani Kolehmainen

Elhke-Varman toimitusjohtaja
Juhani Kolehmainen on valittu
I 5. I 2. 1986 Tycjeldkelaitosten Lii-
ton (TELAn) hallituksen pu-
heenjohtajaksi vuodeksi 1987 lii-
ton sidntomddrhisessd s1rysko
kouksessa. Tassa tehtdvassd Ko-
lehmainen on toiminut r,uodesta
1985 liihtien.

liiikiirinoikeudet r,,uonna l957ja tafkaStaiakSi
rurnnsulatuselinten tautien eri- {

Martti lrhtinen

Tasavallan presidentti on suonut
yliliiiikiiri Martti Lehtiselle (62)
lddkintoneuvoksen nimen ja ar-
von.

Lddkintcineuvos Lehtinen on
toiminut LEL Tyoeliikekassan
yliliiiikiirinii vuodesta 1962.
Vuodesta 1969 hiin on toiminut
Osuusliike Elannon paallikko-
liiiikiirinii ja sitd ennen Elannon
sisiitautiliiiikiirind ruodesta I 965.

Lehtinen on syntynyt Viipu-
rissa 10.11.1924. Hdn on pddssyt
ylioppilaaksi Kajaanin yhteisly-
seosta vuonna 1943ja valmistu-
nut lddketieteen lisensiaatiksi
Helsingin yliopistosta vuonna
1951. Hiin sai sisdtautien erikois-

Varapuheenjohtajiksi valittiin
edelleen LEL Tyoeliikekassan
toimitusjohtaja Aarre Metso,
Eliikesiiiitioyhdistyksen puheen-
johtaja, johtaja Eelis Makkonen
ja Maatalousyrittiijien elSkelai-
toksen toimitusjohtaja, vakuu-
tusneuvos Martti Rahnasto.

Tycieldkelaitosten Liitto on
Suomen lakisddteistd ansioeldke-
turvaa toteuttavien tyoeldkelai-
tosten yhteistyo- ja edunvalvon-
tajiirjesto. Sen jdsenid ovat kaikki
TEL- ja YEL-vakuutustoimin-
taa harjoittavat vakuutusyhtiot,
TEL-elAkekassat ja -sddticit sekd
Maatalousyrittdjien eldkelaitos,
Merimieseldkekassa, LEL Ty<i-
eldkekassa, Esiintyvien taiteili-
joiden eliikekassa, Kunnallinen
eldkelaitos ja Valtiokonttori.

koisliiiikiirin oikeudet vuonna
1959.

Lddkintcineuvos Lehtinen on
ollut Eldketurvakeskuksen halli-
tuksenjdsen modesta 1961 , tyo-
kyr,ryttomyysasiain neuvottelu-
kunnan jdsen vuodesta 1962,
Tyoeliikelaitosten Liiton Kun-
toutusasiain neuvottelukunnan
jdsen vuodesta 1964, Vakuutus-
alan Kuntouttamiskeskuksen
Kuntouttamislautakunnan vara-
jdsen vuodesta 1964. Hdn on
toiminut Suomen Vakuutusldd-
kiirien Yhdistyksen puheenj ohta-
jana ruosina 191 6-1978.

Lehtinen on ollut jdsenend so-
siaali- ja terveysministerion aset-
tamassa kylpyliityoryhmlissii
(1979) ja tyokyrvyttdmlyden ar-
viointityciryhmissii ( 1982). Hhn
on jdseneni tyokytryttomyysele-
kepddtosten perustelemisohje-
tyoryhmdssd. joka asetettiin
vuonna 1984.

LAdkintcineuvos Lehtinen on
saanut vuonna 1979 Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan
l. luokan ritarimerkin. Hdn on
sotilasarvoltaan luutnantti.

Pertti Miinnistti
ETK:hon eldkelaitos-

Pertti Mrinnisti)

Oikeust.kand. Pertti Mdnnistd
on nimitetty Eldketurvakeskuk-
seen eldkelaitostarkastajaksi.
Nykyiseen toimeensa hiin siirtYi
14. I 1. 1986 valtiovarainministeri-
6n palkkaosastolta, jossa hiin on
toimi nut esittelijiinii.

Varatoimitusjohtaja YHeekiiri Martti Lehtinen
vaihtuu nimitetty l[iikinttineuvokseksi
Elfike-Sammossa
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Elakkeensaaiien suuri kohortti
seisoo toimeentuloraian

tuntumassa

t
t

Sosiaalihallituksen toimeksian-
nosta valmistuneessa toimeentu-
loselvityksesvd - jota julkisuu-
dessa on liioitellen kutsuttu koy-
hyystutkimukseksi - on oltu
ndkevinddn paljon sellaistakin,
mita tekstisyd ei ole. Selvityksessd
on tarkasteltu sitd, miten eri ruo-
kakunnat sijoittuvat mddritellyn
toimeentulonormin suhteen.
Toimeentulonormi on mearitelty
toimeentulotuen yleisistd perus-
teista annetun valtioneuvoston
pditoksen mukaisesti, ottamalla
huomioon ravinto- ja kiiyttcime-
noja toimeentulotuen perusosan
verran ja lisdksi jonkin verran
asumismenoja ja jokapdivdiseen
eldmddn liittyviii kuluja, kuten
vaate-, lehti-, puhelin-, televisio
ja terveysmen oja. -V oi k ko s e lv i-
tyksen perusluokituksena ei ole
ammatin tai eltimcintilanteen
mukainen ryhmitys, voiko eriko
koi s ia ruo ka kuntia t arka s t e I e ma l-
la tehfui sen johtopcicitdksen, ettci
eltikelriiset kosaontuvat juuri
normin ylri puolelle, normia sivua-
vaan riskiryhmtiein. mutta civcit
niinkcicin normin alapuolelle, yli-
aktuaari Raija Sailas?

- Normia sivunneessa tulo-
ryhmdssd, siis ryhmdssd, jonka
kdytettdvissd olevat tulot ylittivdt
normin enintddn neljdnnekelld,
ndytti olleen runsaasti varsinkin
kansanelikkeen varassa eldneitd
yksiniiisiii. Liihes 40 prosenttia
heist6 sijoittui pienituloisiin, ja
normia silunneissa heistd oli
noin 29 prosenttia. Kaikista pie-
nituloisista yksindisistd runsaat
40 prosenttia oli kansaneldkeldi-
sid. Kahden aikuisen talouksista,
joissa pddmies oli kansaneldke-
ldinen, runsas viidennes kuului
normin marginaaliin.

Julkisuudessa on kyselty mm.
sitd, miksi normi ja "sivua.iien"
yliiraja on asetettu juuri niin kuin

Y

.*
Raija Sailas

on asetettu. Tosiasiassa normia ei
tietoisesti aserettu ldhelle tdyden
kansaneldkkeen mddrdd, vaan
kun se laskettiin VN:n pddtdksen
mukaan, jossa perusosan suu-
ruus mddrdytyy tiettynd prosent-
tina kansaneldk keesrd, normi
asettui hhelle kansaneldkettd.

Kun tyo tahHsi toimeentulo-
tuen potentiaalisten asiakkaiden
selvittdmiseen, oli tarkoituksen-
mukaista etsid riskitalouksia laa-
jahkosti. Haastattelututkimuk-
sen muoto ei kestd kovin suppe-
aa luokitusta, luotettavuus kdrsii.
Tarkoituksena ei ollut miiiiritellii
mitdan yleispdtevdd kciyhyysra-
jaa. Kun tdmdn selvityksen pe-
rusteella tehdddn eldkkeensaajia
koskevia piiiitelmiii, on lisdksi
otettava huomioon, etth laitos-
kotitaloudet puuttuivat ja ettii
eldkeldisten ryhmdssd kato oli
suun.

Selvitys perustuu vuoden 198 I
kotitaloustiedusteluun. Kansan-
eldkkeisiin sen jdlkeen tulleet

muutokset eivdt ndy tuloksissa.

- Voiko nciiden vorausten jcil-
keen pe)ritellci, ettci elcikejcijestel-
mrit ovat suhteelliscn hyvin onnis-
tuneet perustoimeentulon lurvoa-
misessa mutta eivcit olc onnistu-
neel nostamlon kaikkia kunnollo
normin ykipuolelle?

- Tietenkin eldkeldisid on
kaikissa tuloluokissa, heissd on
mycis erittdin hyvdtuloisia. Eld-
keldisten perustoimeentulon ke-
hittymisestd ei oikeastaan tdmdn
selvityksen perusteella voi tehdd
minkddnlaisia johtopeatoksia,
koska aineisto luokiteltiin perhe-
tyypin mukaan. Eldkeldisten. eri-
tyisesti vanhustalouksien, toi-
meentuloa arvioitaessa on otet-
tava huomioon, ettd vanhuksilla
useimmiten on oma asunto -to-sin keskimddrin puutteellisem-
min varustettu kuin ntuulla vdes-
tolta - ja he kuluttavat noin 80
prosenttia tuloistaan. He eivdt
siis valttematte ole kciyhiii vaikka
ovatkin pienituloisia. Missd
mddrin eldkeldisten toimeentulo-
turvaan vaikuttaa yksityinen
paikkaava sosiaaliturva, suku-
laisilta saatu raha ja asumiseen
saatu apu, on vaikea arvioida.
Mutta ilmeistd on, ettd ns. seka-
talouksissa. siis talouksissa. joissa
on eri-ikiiisiii jdsenid, esimerkiksi
eliikeliiisiii, eldkepddtcisfd odot-
tavia, kouluikiiisiii sekii tyotto-
miii ja tyoeliimddn tai opiskele-
maan siirtymdssd olevia nuoria.
esiintyy paikkaavaa sosiaalitur-
vaa. Se saattaajopa olla yksi syy
kotitalouksien muodostumiseenja koossa pysymiseen. Tdhdn
j ulkisia jiirjestelmii paikkaavaan
sosiaaliturvaan kiinnitettiin
huomiota myos perustoimeentu-
lotyoryhmdn muistiossa, mutta
sen osuutta on tietysti vaikea tut-
kia.

Haastatteli YLla
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ELAKETURVAKE SKU KSE N ANTAMAT
SCVELTAMI SRATKAI SUT ]A
LAUSUNNCT

ll moitusha nkkija tytisuhteessa

Vuoden 1987
uudet esiffeet

Eldketurvakeskuksen kalenteri-
r,,uosittain uusittaval perusesit-
teet ovilt ilmestyneet painosta.

Laajaan yleist-rjakeluun on enti-
seen tapaan kdytettdvissd Tunne
tyoeldketurvasi -esite, joka sisiil-
tdd tyoeldketurvan pddpiirteet.

Laajemmat vihkoset Tyonteki-
jiin eliike ja Yrittajan el2ike, jotka
on tarkoitettu eldkeneuvonnan
avuksi ja lishtietoa haluaville, si-
sdltdvdt vuoden 1987 TEL-in-
deksin mukaiset uudet markka-
mddrdt sekd tdnd vuonna voi-
massa olevat tyoeldkevakuutus-
maksut.

Esitteissd on otettu huomioon
myos lainmuutokset, muun mu-
assa uusi osa-aikaeldke.

Osa-aikaelSkkeesta on kuitenkin
enemmdn tietoa Joustavasti
eldkkeelle -esitteessd, joka on nyt
ilmestynyt uusittuna. Siind esitel-
liiin kaikki kolme varhaiselik-

, keen muotoa eli yksilollinen var-
haiseldke. osa-aikaeldke ja var-
hennett u vanhuuseldke.

Esitteet on uusittu myds ulko-
asultaan. Uusitun asun toivotaan
olevan kdyttdjdlle entistd kdte-
vdmpi ja tarkoituksenmukai-
sempl.

Esitteet ovat saatavana suomeksi
I' .ja ruotsiksi .ja niitii voidaan tilata

Eldketurvakeskuksesta, puhelin
l5l l,/postittamo.

TK tydskentelee ilmoitushank-
kijana keskusliitolle. Eldketur-
vansa selvitteimiseksi hiin pyysi
ETK:n ratkaisua siite. onko he-
nen tydskentelyynsd sovelletta-
va TEL:a. ETK:n pddtdksen
(24.11.1986) mukaan llmoitus-
hankkija on tycisuhteessa kes-
kusliittoon. Paatds on poik-
keuksellinen. silld soveltamis-
kdytdnncissii ilmoitushankkijoi-
ta on piderty yrittiijinii. Ttimii
paatos on tapauskohtainen eikii
merkitse soveltamiskiiytdnnon
muutosta. Paetos on esimerkki
siita, miten osapuolten niike-
mykset eroavat mytihemmin
eliikejiirjestelyst6. k un asiat ovat
jiiiineet epiiselviksi tycinteosta
sovittaessa.

Ilmoitushankintasopimus

TK:n ;a keskusliiton viilillii on
tehty ilmoitushankintasopimus.
jossa sanotaan muun muassa
seuraavaa. Tycisuhteen alkamis-
piiivii on L l.l984jatycisuhde on
voimassa kolmen kuukauden
koeajan jiilkeen toistaiseksi. Irti-
sanomisaika on yksi kuukausi
molemmilla osapuolilla. Palk-
kio on prosenttipalkkio myy-
dyistii, julkaistuista ja makse-
tuista ilmoituksista. Vuosiloma-
ja lomaraha sisiiltlvlit myynti-
palkkioon. Muista ehdoista mai-
nitaan lisdksi, ettii keskusliitto
maksaa ilmoitushankintaan liit-
tyvdt postimaksut sekd antaa
oikeuden kiiyttiiii keskusliiton
monistuskonetta, paperia ja kir-
jekuoria sekii puhelinta ilmoi-
tushankintaan.

kaista tydaikaa ja palkkaa eikii
esimiestd. I lmoitushankintasopi-
muksen sana 'tytisuhde" tar-
koittaa "ilmoitushankintasopi-
musta" ja sana 'tydnantaja"
'toimeksiantajaa".

Eldketurvakeskuksen
ratkaisun perusteet

ETK:n mielestii TK oli tytisuh-
teessa keskusliittoon. PiiiitOstii
perusteltiin seuraavasti. TK:n ja
keskusliiton vdlilld solmitussa
sopimuksessa puhutaan tydsuh-
teesta ja sopimuksessa maini-
taan myds ty<isuhteen alkamis-
ptiivii. Sopimuksessa on lisiiksi
sovittu yhden kuukauden irtisa-
nomisajasta ja siitii, ettd vuosi-
loma- ja lomaraha sisiiltyviit
TK:lle maksettavaan mYYnti-
palkkioon. Verotus on tapahtu-
nut verokirjalla. TK:lla on oi-
keus kiiyttiiii keskusliiton mo-
nistuskonetta, paperia ja kirje-
kuoria sekii puhelinta ilmoitus-
hankintatycissdiin.

Keskusliitto on kiistzinyt tar-
koittaneensa tehdd tycisopimus
TK:n kanssa. Asia on talta osin
tulkinnanvarainen kuten sopi-
muksen sisiiltcikin. ETK:n mie-
lestli keskusliitto vahvempana
sopijapuolena on tehnyt sellai-
sen sopimuksen, josta heikompi
osapuoli TK on saanut sellaisen
kiisityksen, etta han on ty6suh-
teessa keskusliittoon. Niiin ollen
tiimiin sopimuksen perusteella
aiheutuvat eliikejtirjestelyt tule-
vat keskusliiton vastattavaksi,
joten sen on jiirjestettiivii TEL-
vakuutus TK:lle.

Keskusliiton kanta
ehkej[rjestelyn suhteen

Keskusliiton mielestti ilmoitus-
hankintasopimusta ei ollut tar-
koitettu tyrisopimukseksi. TK:lla
ei ole tydhuonetta keskusliitos-
sa, eik6 hiinellii ole siidnncinmu-

ILKKA SAVOHEIMO,
L T',II

Ekiketurvakeskuksen
I au sun t o t o imi ston piiri I I i k ki)
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TYOKYVYTTOMYYSASIAIN
NE
SU

UVOTTELUKUNNAN
SITUKSIA

Yksi ltil I i nen va rhaisel?ike

L. on 57-vuotias emrintd Kaak-
kois-Suomesta. Hdn on ty6s-
kennellyt maatalousyrittajana
vuodesta 1957 lukien. Tilalla on
7 ha peltoa ja 30 ha metsdii. L:n
MYEL-vakuutus on edelleen
voimassa.

Tyoskentely

L. on jo pitkii5n vastannut al-
keellisissa oloissa tilan toimin-
nasta. Tila sijaitsee 20 kilomet-
rin pddssd kirkonkyliistii vai-
keiden kulkuyhteyksien takana.
Isdnndlle on mydnnetty osaelii-
ke toukokuusta 1977 lukien ja
taysi tytikf/yttrimyysel:ike huh-
tikuusta 1980 alkaen. Nykyisin
isdntd on nivelreuman vuoksi
tiiysin liikuntakyvyton.
L:n mukaan tilalle tehtiin v.
1984 maidontuotannon vdhen-
taimissopimus. Silloin hiivitettiin
kolme lehmdii neljiistii. Viimei-
nen lehmd hdvitettiin tammi-
kuussa 1985. koska emdntii ei
pystynyt kipeiin peukalonivelen
vuoksi endri lypsdmddn kdsin.

V. 1984 tilalla on viljelty viljaa
I .5 ha. heiniiii vajaar 2 ha ja pe-
runaa omaan tarpeeseen. Vilje-
lemiittd oli4 ha. V. 1986 tilanne
oli suunnilleen sama. Tilan ty<it
tekee emiinndn mukaan poika
vapaa-aikoinaan. Poika asuu
kotona, mutta kdy tydssa tilan
ulkopuolella. Emdntd on ilmoi-
tuksensa mukaan tehnyt viimei-
sen vuoden ajan vain taloustycit.
Peltotdihin hdn on yrittenyt
osallistua vzihzin vield kesiillii
1985. mutta tyrissi oli suuria
vaikeuksia.

Sairauspdivdraha
ja kansaneldke

L:lle on maksettu sairauspiivd-
rahaa 50 piiiviiltii v. I975, l5

L. on itse ilmoittanut, ettd hdnel-
lii on ollut verenpainetauti kah-
deksan vuotta ja kddessd nivel-
rikko kolmen vuoden ajan.
Peukalonivel ei siedii rasitusta.
mikd estriri klisilypsyn. Lisiiksi
on ollut syddnvaivoja. Hrin on
myos pdlylle allerginen, mistd
on ollut haittaa navettatdissd.

kiiikririnlausuntojen mukaan L.
on viiden vuoden ajan kdrsinyt
rasit uksissa ilmaant uvista rinta-
lastan takaisista kivuista. Lis;ik-
si hiintii on vaivannut oikean
peukalon tyvinivelen kipu. Ra-
situskokeessa v. 1984 L:lle il-
maantui voimakas verenpaine-
ja sykereaktio, mutta sepelval-
timosairauden merkkejii ei niih-
ty. L:n suorituskyky osoittautui
alentuneeksi. Koe keskeytyi jal-
kojen vdsymisen vuoksi. Keuh-
kojen toimintakokeissa ei ha-
vaittu poikkeavaa. L. on saanut
nivelkipuihin siirkyliiiikkeitii ja
fysikaalisia hoitoja. Hdnen yleis-
tilansa on hyvii.

Tammikuussa 1986 L:lla todet-
tiin sormien krirkinivelissd nivel-
rikolle ominaisia paksuuntumia.
Oikean peukalon tyvinivelessd
oli liikearkuutta ja oikeassa nil-
kassa lievdri rahinaa ja liikear-
kuutta. Verenpaine oli viitear-
voissa. Sydiinfilmissii nAhtiin
vasemman kammion kuormi-
tuksen merkkejii. Rdntgenku-
vauksessa havaittiin oikeassa
isovarpaassa tyvinivelrikkoa.
L: lla oli aikaisemmin liiiikiirissii
kdyntien yhteydessd esiintynyt
masennuksen oireita. Vuoden
1985 aikana hdnen mielialas-

piiiviiltii v. 1983 ja I I piiiviiltii v. saan oli tapahtunut kohentu-
1984. Yksilcrllistd varhaiseldket- mista.
td koskeva hakemus on vireillii
myos Kansanekikelaitoksessa' 

Neuvottelukunta
, ., hankki lisdselvirystdlerveyoentlla

Neuvottelukunta siirsi keskuste-
Iun jdlkeen asian kdsittelyn ko-
koukseen. johon hankittaisiin
niihtiiviiksi L:aa koskevat rcint-
genkuvat. R6ntgenkuvien lisdk-
si hankittiin niihtiiviiksi terveys-
keskuksen ja aluesairaalan sai-
rauskertomukset ja tutkimustu-
lokset.

Neuvotteluk u nnan asiantuntija-
liiiikiireiden mukaan rdntgeno-
Iogiset tutkimuslciydokset ovat
kovin vdh:iiset. Lievdn nivelri-
kon merkitys [-:n tyc;kykyti
alentavana tekijiinti on vdheii-
nen.

Terveyskeskusliiiikiiri on syksyl-
la 1984 todennut mm. ettd haki-
ja valittaa aina peukalon tyvini-
velta. mutta asiaa tarkemmin
selvitettdessd tulee esille. ettri
varsinaisena ty6kyvyttdmyyden
syynii hakrjan mielestd on vri-
syminen ja yleiskunnon huono-
neminen. Hrin ei mielestiiiin jak-
sa endd tehdd raskaita maata-
loustciitd. Hakga oli itkuherkkii
ja koki elzimiintilanteen hyvin
vaikeana.

Suositus

Hakijalla olisi neuvottelukun-
nan mielestii oikeus yksikilliseen
varhaiseldkkeeseen. Suositus
annettiin eidnestyksen jiilkeen.
(Pciytekirjat 25l86 kohta 4 ja
29 I 86 kohta 2).

ARIA SANKARI zw
Elri k et urva kesk uk se n lausun to-

asiain jaoston hoitaja
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UUTTA
TYCELAKELAIN_
SAADANTOA

UUSIA YLEISKIR]EITA

VEL:n muuttaminen

LAKI valtion eldkelain muutta-
misesta (7 57 /24.10.1986).

Virkamieslainsddddnnon ko-
konaisuudistuksen johdosta
kumotaan muun muassa ns. ni-
mittdmiskirjalaki. Tiimiin joh-
dosta VEL:sta poistctaan nimit-
tiimiskirjalakiin liittyviit sAdn-
nokset.

Laki tulee voimaan 1.1.1988.

Palkkaindeksiluvun
vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministerion
PAATOS tyontekijiiin elSkease-
tuksen 9 $:ssd tarkoitetun palk-
kaindeksiluwn vahvistamiscsta
( 788/30. 10. 1 986).

Pddtoksen mukaan TEA 9
$:ssd tarkoitettu palkkaindeksi-
luku vuonna 1987 on l225.Tyo-
eliikkeisiin tuli 5,1 5 prosentin ko-
rotus.

TEA 8 $:n
muuttaminen

ASETUS tyontekijiiin eldkeasc-
tuksen 8 $:n muuttamisesta (859,/
28.r r.r986).

TEA:een lisdttiin sddnnokset
vapaakirjan muodostamiscsta
silloin, kun tyontekrjii siirtyy osa-
aikaeldkkeelle.

Asetus tuli voimaan L1.1987.

MYEL:n perusprosenffi
ja YEL:n maksu-
prosentti

So.siaali- ja terveysministeridn
PAATOS maatalousyrituijien
eldkelain l0 $:ssii tarkoitetun pe-
rusprosentin ja yrittiijien eliike-
lain 9 $:ssii tarkoitetun maksu-
prosentin vahvistamisesta (864/
26.11.1986).

MYEL l0 $:n I momentissa
tarkoitettu perusprosentti ja
YEL 9 {i:n 1 momentissa tarkoi-
tettu maksuprosentti vuonna
1987 on 13.

PETRI IAASruNTN, I'T
L l tik tvu k u u t u:;t t.tu k cyh t i ci I I mar i.tt'n

Ittk i- ja rat kai.ruososton lak im ics

Osa-aikaeliikkeen vaikutukset ilmoitus-
liikenteeseen

Uusittu eldkehakemuslomake VE

Vastuunjakokertoimet vuodelle 1985

Vuoden 1987 palkkaindeksiluku ja
tycieldkelaeissa sdddetyt markkamddrdt
sekri yhteensovituksessa huomioonotettavat
kansaneldkkeen ja perhe-eliikkeen
markkamddrdt vuonna 1987

VEL:n muuttaminen

Uusi tautiluokitus ja sen vaikutukset
ilmoitusliikenteeseen

Eliiketurvakeskuksen kustannusten
korvaamiseksi suoritettavan lopullisen
maksun ja ennakkomaksun perusteissa
esiintyvien erdiden kerloimien arvot
vuosille 1986 ja 1987

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden
kertoimien arvot vuosille 1986 ia 1987

TEL I $:n muuttaminen

TEL-, LEL- ja'l-aEL-vakuutusmaksut
sekii M YE L-perusprosentti ja
YEL-maksuprosentti vuodelle 1987

LEL-keskipalkat vuodelle 1987

TEL:n, MYEL:n ja YEL:n I I $:n mukaisten
lisdetujen karttojen muuttuminen

36/86 20.r0.r986

31 186 24.10.1986

38/86 30.r0.1986

39/86 31.10.r986

40/ 86 6. l r. r986

41186 il.il.1986

42186 r7.r r.r986

43186 r9.r r.1986

44186 24.1.1986

45186 28.11.1986

46186 10.r2.1986

41 186 12.12.t986
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I ATAUNDE I

I yosta selvlytymlnen

Lisddntyneet vaatimukset tyossa
aiheuttavat paineita, jotka ilmc-
nevdt hermostuneisuutena ja hk-
kipikaisuutena. Lisdksi aktiivi-
suus ty6ss5 on heikentynyt.

T-erveycientiia (oma arvio)
Hakija viittaa lddkdrinlausun-
toon.

Terveydentila
(laakarin niikemys)

Hakija valittaa vatsaraivoja ja
syddmen rytmihiiirioitii. Jo
vuonna 1960 syddmen tihedlyijn-
tisyyskohtaus. 1979 eteisviirind,
joka hoidettiin. Siitii huolimatta
uusia kohtauksia on esiintynyt.
Licvid syddmen vajaatoiminnan
merkkejd. Lisiiksi vatsavaivoja.
Tutkimuksissa on todettu poh-
jukaissuolen epdmuodostuma
merkkind sairastetusta maha-
haavasta. Vatsaoireet viittaavat
stressiin.

Ratkaisu

Eldke-Varma antoi mycinteisen
ennakkopddtoksen. Tdmd hakija
on niin ikaen stressin uhri. Seu-
raukset ovat kuitenkin edellistd
hakrjaa vakavammat; sekd sy-
ddmessd etta vatsassa loytyy jo
elimellisid muutoksia. Kun tyci-
tehUvat lisdksi ovat tavallista
vaativampia ja hakija on ollut
ikdnsd tyossd, katsoimme, etta
tciiden jatkamista ei voida koh-
tuudella edellyttiiii. Myonteinen
kanta ei kuitenkaan ollut miten-
khdn ilmeisen selvd.

Tycieliikepiiivien koeddnestd-
jistii 65 % oli tosin myos my6n-
non kannalla, mutta 25 Vo olisi
hyldnnyt hakemuksen. ETK:lais-
ten ddnet hajaantuivat vield
enemmdn: 40 Vo oli hylkiiiimiissii.
35 7a myontamdssh ja 20 7o tote-
si, ettei tiedd "oikeaa" ratkaisua.

TAPANI KCSKI, orr
Ekike-Varman johtoja

'l-.tbtrutrtujureki.sIcri:.ttitrttrtc ott
t i c t o ju .suo r i t L' t ui : I a vu li u u I u.sttttt k-
.tui.ttu. IttitttittlI dttrtt ittti. l)crinti.t-
t o i n u' t t 1 

t i t t' i.t t ii .r' n t. S u u I t r s r e k i.s t t-
riitt tit'lii tittrt.jtt t.vdnurtujutt kon-
kur.ssirikoksrsta. .ioku ()tt ltt't inndtt
kunnal ta lt'iilvllinen tiato.'

Henkilorekisterilakiehdotuksen
€, $:ssi totictaari scuriiavaa.

"Henkilcirekisteriin merkittd-
viksi ei saa kerdtii eikd rekisteriin
tallcttaa arkaluonteisia tietoja.
Arkaluonteisina tietoina pide-
tri:in henkilcitieto.ja, jotka on tar-
koitettu kuvaamaan. . . 3) rikol-
lista tckoa. rangaistusta tai nruu-
ta rikoksen seuraamustal".

Tiimdn pykiiliin pcrusteluissa
sanotaan tdsta kohdasta:

"Rikollista tekoa tai siihen liit-
tyvdi rangaistusta tai muuta
seuraamusta koskeva yksittdincn
t ieto oikcudenkdyntiasia kirjoissa
on julkinen. Vanhastaan rikos-
rekisteriasctusta laadittacssa on
katsottu. cttd mainittuja tietoja
sisdltdvien kcskitettyjen rekiste-
rien kdytto on rajoitcttava vain
vdlttdmdttomimpddn liihinnii
tuomioistuinren tarpeita (ran-
gaistusten mittaaminen ja yhdis-
tdminen) \'irrten. Rangaistustie-
tojen rekistcrdinnin .ya tietojen
kaylon on katsottu osaltaan vai-
keuttavan rangaistuksen kdrsi-
neen henkilcin sopeutumista yh-
teiskuntaan."

Henkilorekisterilain 7 $:ssd
puolestaan sdddetddn:

"Mite 6 $:ssd on sdddetty, ei
esta tietojen kerddmistd ja tallet-
tamista henkilorckisteriin. jos tie-
tosuojalautakunta on antanut
siihen luvan tai rekisteroity suos-
tumuksensa tai jos kysymys on:
l) henkilorekisteristri, josta on
sdddetty laissa tai asctuksessa tai
jonka perustaminen johtuu vdlit-
tcimdsti rekisterinpitdjdlle sddde-
tystd tai lain tai asetuksen nojalla
mddrdtystd tehtavesut"

Kdsitykseni mukaan ei voida
katsoa, ettd vaikka tyoeldkelai-
toksen henkilcirekisterin pitemi-
nen sindnsd j ohtuu rekisterinpitd-
jiille sliiidetysta teh6vaste, niin
tdmdn tehtdvdn hoitamiseksi oli-
si valttamatontd rekisterciidd tie-
toja konkurssirikoksesta. Ndin
ollen konkurssirikoksesta tuskin
saa viedi tieto.ja tyoelakelaitok-
sen rekisteriin, ellei tietosuojalau-
takunta anna tallaiseen toimen-
piteeseen lupaa.

HEIKKI VARHO, rr
Ilmarisen

varatoimitusjohtaja

Viime marraskuun tyti-
eliikepiiivillil esitin'rat-
kaistavaksi' kolme yksi-
Itillistii varhaiselfrkettfr
koskevaa hakemusta.
Samoista E[ike'
Varmassa jo ratkaistuis-
ta - tapauksista ilinesti
mytis Eliiketurvakeskuk-
sen henkiltikunta pari
p:iiviiii aiemmin. Tuol-
loin jiii kertomattn, d-
ten hakemukset Eliike'
Varmassa ratkaistiin ja
mitke ofivat ratkaisujen
perusteet. Tzissii tapauk-
set ja ratkaisut:

HAKIJA A,
5s.VUOTIAS NAINEN
TAMPEREELTA

I .. ..
I yotentavat

Hakija toimii tehtaan puhelin-
myyjiinii. Ollut tyoeldmdssd 20
vuotta. Ty6nd on tuotteiden tar-
joaminen ja myryminen puheli-
mitse suurasiakkaille sekd tilaus-
ten \,astaanotto ja koodaaminen
ATK:lle. Tycissd edellytetddn hy-
vaa tulosta ja jatkuvasti on kova
kiire.

I yossa selvrytymlnen

Hakrja valittaa muistin ja keskit-
tymiskyryn heikkenemista. Ha-
nelle on ylivoimaista selviytyd
pdivdn toistd. Tydnanrajan mu-
kaan hdn selviytyy tyostddn koh-
tuullisen hyvin. viime wosina to-
sin on ollut havaittavissa stressid.

Terveydentila (oma arvio)
Vuonna 1983 tehdyn struuma-
leikkauksen jiilkeen muistin
heikkeneminen ja keskittymis-

vaikeudet sekd jhnnitystilat ovat
lisaantyneet.

Terveydentila
(laakarin arvio)
1983 leikatun struuman jiilkeen
on kilpirauhasen toiminta tasa-
painossa sddnncilliselld liiiikehoi-
dolla. Muita somaattisia sairauk-
sia ei tutkittaessa ole haraittu.
Psyykkisesti asiallinen ja tasa-
painoinen. Jannitys. vdsymys ja
huonomuistisuus parane\at \ii-
konlopun aikana alkaen taas
sunnuntaina tyohdn menon ld-
hestyessi. Liittyviit todennhkcii-
sesti tyostressiin, jota uudet
ATK-sovellut ukset lisddvdt.

Ratkaisu

Eldke-Varma hylkiisi hakemuk-
sen. Stressi tosin vaikuttaaja ha-
kija joutuu ponnistelemaan nuo-
rempiaan enemmdn tycissd selviy-
tydkseen. Hdnen terveydentilan-
sa on kuitenkin hyvZi eikii kilpi-
rauhasesta ole endd ongelmia.
Lisiiksi hakija on varhaiseldke-
mielessd nuori. Kaiken kaikki-
aan melko selvd hylkdys.

Mycis koeddnestyksissd suunta
oli sama. Tyoeliikepiiiviiliiisistii
90 % 1a ETK:laisista 88 % oli
hylkiiyksen kannalla.

HAKIJA B,
sT.VUOTIAS IVIIES
MAASEUDULTA

| .. ..I yotentavat

Hakija toimii tuotantopiiiillik-
kond keskisuuressa vaneriteh-
taassa. Hdn on ollut tycieldmdssd
39 vuotta. Tehtavdnd on tuotan-
to-osaston tulosvastuulli nen joh-
taminen kuten tuotannon suun-
nittelu, seuranta ja valvonta, ma-
teriaalien ja henkilostoresurssien
tarvemddrittely. Tyonantajan
mukaan tehtava on vaativa ja
henkisesti rasittava.
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KYSY

ELAKKEISTA

Ttillti palstalla Eltiketur-
vakes kuksen lainopillinen
.johtaja Antti Suominen
vostoq tydelcikkeitti kos-
keviin k v s y m y ksiin, j o i lla
saattoo olla yleisttikin
mielenkiintoa.

Ty o e lti ke as io i t o k o s ke-
viin kysymyksiin vasta-
taan Eliiketurvakeskuk-
sesta myris kirjeitse ja
puhelimitse. Kun kir.joi-
tatte, mainilkaa triydelli-
nen nimenne, o soit leenne
ja henkilo tunnuksenne.

KYSYMYS

Olen toiminut tuntiopettajana
yksityisessii oppikoulussa 1.9.
1960 lukien 31.1.1976 saakka.
Tiimiin jiilkeen olen ollut osa-
keyhtirin palveluksessa, josta
eliiketurvani on hoidettu tycin-
antajan ilmoituksen rnukaan
TEL:ssii ja saan eliikkeen 65
vuotiaana. Nyt kysyisin, kun
eliikeikiini liihestyy, mistd tulen
saamaan eldkkeen opettajan
tycistiinija miten minun tulee si-
td hakea? Onko eliikeikdni ttis-
tekin tydsta 65 vuotta, vaikka
opettajat piidseviit yleensd eltik-
keelle jo nuorempina'?

VASTAUS

Opettajien eldketurva mddrdy-
tyy yleensri valtion eliikelain
(VEL) siiiinndsten mukaan. VEL
on ollut voimassa kuitenkin vas-
la 1.1.1967 lukien eikii sitd sovel-
leta takautuvasti yksityisoppi-
koulujen tuntiopettajiin. Ndin
ollen kysyjiin ekiketurva mriS-
riiytyy VEL:n mukaan vasta
1.1.1967 31.1.1976. Tate ai-
kaisemmalta ajalta eliketurva
miiiiriiytyy ty6ntekijiiin eliike-
lain (TEL) mukaan.

Kysyjiin tydhcin tuntiopetta-
jana sovelletaan TEL:d palve-
lussuhteen alusta lukien. mutta
aikaa ennen TEL:n voimaantu-
loa (1.7.1962) otetaan elaketta
mdrirdttdessd huomioon vain
puolet. Tiimii TEL:n mukaan
karttunut eldke kysyjiitle makse-
taan yhdessd hiinen viimeisestd
tyrisuhteestaan karttuneen eldk-
keen kanssa eikii sitii tarvitse
hakea erikseen.

Koska kysyjii on eronnut
opettajan toimestaan ennen kuin
hiin on ollut oikeutettu VEL:n
mukaiseen eldkkeeseen, hdn saa
V E L-eliik keen peruseliiketurvan
mukaisena. Siksi hiin saa van-
huuseliikkeen mycis valtiokont-
torista vasta 65-vuotiaana. Eldk-
keen hakeminen kiiy sekii
TEL:stii ettii VEL:stii samalla
eldkehakemuslomakkeella. To-
dettakoon vield, ettd mikiili ky-
syjiillti olisi oikeus valtiokontto-
rista lisdeldketurvan mukaiseen
eldkkeeseen, hiinen VEl-eliik-
keesseitin otettaisiin huomioon
mycis puolet tuntiopettajana
palvellusta ajasta ennen 1.1.1962.
Toinen puolihan otetaan huo-
mioon TEL:n mukaisessa eldk-
keessd.

KYSYMYS

Olen ollut valtion tdissri reilut
kaksi vuotta vuosina 1983
1985 tietdissii TVL:lla. Tiinii
vuonna taytan 62 vuotta. Sain
tiedot eldketurvani tasostaja sen
mukaan TVL on maksanut mi-
nusta LEL-eldkevakuutusmak-
sut. Nyt kysyn, eikci minulle
kuulukaan valtion eldkettd tuon
TVL:n tycin perusteella? Eikti
valtiolla eliikkeelle piiiise jo 63-
vuotiaana ja eliikekin ole pa-
rempi kuin LEL:ssii?

VASTAUS

Jos kysyjiillii ei ole muuta val-
tion palvelusta kuin hiinen il-
moittamansa aika TVL:n tciissii
vuosina 1983 1985. hiinellii ei
ole oikeutta valtion eldkelain
(VEL) mukaiseen eldkkeeseen.
Tiimiijohtuu siit5, ettd kysyjii on
tosin ollut valtion palveluksessa,
mutta hiin on tydskennellyt
lyhytaikaisissa tydsuhteissa ole-
vien tycintekijiiin eliikelain ( LEL)
piiriin kuuluvalla alalla (raken-
nusalan tydt). Myds valtion
LEL-alojen tycintekij dt kuuluvat
LEL:n piiriin, jos tycisuhdetta ei
ole tarkoitettu pysyviiksi ja
ympiiri vuoden kestriviiksi.

Ennen l. l. 1983 tapahtunutta
VEL:n muutosta valtion LEL-
alojen tycintekijiit kuuluivat sekii
LEL:n ettd VEL:n piiriin. Tiil-
l6in heidiin el6kkeensri laskettiin
yksityiselti tydeliikepuolelta
kaikista LEL{riistii LEL:n mu-
kaan ja valtiokonttorissa valtion
palvelun osalta VEL:n mukaan.
Tyontekijii ei kuitenkaan saanut
samasta tyristd kaksinkertaista
elaketta, vaan VEL-eldkkeestd
vtihennettiin se osa LEL-elSket-
tii, joka muodostui valtion mak-
samista LE L-palkoista.

Lainmuutos toteutettiin, kos-
ka elSkkeen laskeminen ja pee-
toksen antaminen kahdessa eki-
kelaitoksessa hidasti eliikerat-
kaisuaja koska hyvin usein lop-
putulos oli se, ettei VEL-eliikettii
kuitenkaan.lddnyt maksettavak-
si. vaan valtiokonttorijoutui an-
tamaan ns. nollapddtdksen.

On huomattava. ettd lain-
muutos koskee kuitenkin vain
VEL-peruseldketurvaa. Jos
tydntekijiillii on oikeus valtiolta
lisuieldketurvan mukaiseen eldk-
keeseen, h;in saa piiiitriksen ja
elzikkeen valtiokonttorista.
VELiisiieliiketurvahan on ta-
soltaan joka tapauksessa LEL:a
parempl.

Jos kysyjii olisi ollut valtion
LEl-t<iissii ennen 1.1.1983 to-
teutettua lainmuutosta, hdnen
niiistii triistii karttunut eldkkeen-
sd laskettaisiin sekri LEL:n ettzi
VEL:n mukaan, koska ennen
lainmuutosta piilittyneistii ty6-
suhteista el6keoikeudet jiiiviit
voimaan entisen mukaisesti. T6-
ten muutoksella ei kalottu jo
saavutettuun ekikeoikeuteen.
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TEL:n mukaiset perusvakuutuksen kuolevuus- ja
tytikyvytttimyysperusteet muuttuivat

Julkishallinnon
eliikeikdkomitealle
lisflaikaa

Helmikuun loppuun on saanut
lisziaikaa julkishallinnon eldke-
ikhkomitea. Komitean tehtavana
on selvittdd joustavien elike-
muotojen kayftoonotto valtionja kuntien eldkejdrjestelmissd.
Komitean mdirdajan piti piiiit-
tydjoulukuun lopussa.

Tyokyvyttomyys
TEl-toimintaa harjoittavat va-
kuutusyhtiot ovat tehneet tyoky-
vyttomyyseldkkeiden kestotut-
kimuksen, jossa todetaan tyoky-
vyttomyyselakkeiden kesto pi-
demmdksi, kuin mihin nykyiset
laskuperusteet johtavat.

Sosiaali- ja terveysministerio
on vahvistanut tutkimusta vas-
taavat muutokset sekii TEL:n
mukaisen vakuutuksen yleisiin
laskuperusteisiin etta TEL:n
mukaisen perusvakuutuksen cri-
tyisperusteisiin.

Muutos nostaa tydkyvltt6-
myyseldkkeiden elrikevastuuta
keskimddrin 5.6 proscnttia.

Kuolevuus
TEL{oimintaa harjoittavat va-
kuutusyhtidt ovat tehneet tutki-
muksen vdestcikuolevuuskehi-
tyksestd. Tutkimuksessa on to-
dettu ettd kuolevuudessa on ta-
pahtunut sekd yleinen alenemi-
nen etta syntymhvuoden mukai-
nen aleneminen.

Sosiaali- ja terveysministerio
on tutkimuksen perusteella vah-
vistanut TEL:n mukaisen perus-
vakuutuksen erityisperusteiden
vanhuuseldkkemeen liittyvdn
kuolevuusperusteen syntyma-
vuodesta riippuvaksi.

Kuolevuusperustccn muutok-
sesta aiheutuu TE,L-perusvakuu-
tuksen vanhuuseldkevastuuseen
5,3 prosentin korotus.

Tehdyillii muutoksilla ei ole
vaikutusta vuodelle 1987 jo vah-
vistettuun TEL-vakuutusmaksu-
tasoon.

Eldkepalkan
harkinnanvaraiseen
tarkistukseen
laajennuksia?

Eldketurvakeskus on tehnyt esi-
t yksen sosiaali- ja terveysministc-
riolle eldkepalkan harkinnanva-
raisen tarkistamiscn ul()ttamises-
ta koskemaan mycis viimeistii
tyosuhdetta aikaisempia tycisuh-
teita. Poikkeuksellisesta syystii
alentunutta tyosuhteen eldke-
palkkaa l'errattaisiin eldkkeen-
hakrjan koko eldketurvaan sa-
malla tavoin kuin nykyisinkin.

Harkinnanvarainen eldkepal-
kan tarkistaminen tulee kysee-
seen silloin, kun poikkeuksellisen
syyn aiheuttamalla muutoksella
on olennainen vaikutus koko
elaketurvaan. Tdssd yhteydessd
on esitetty tdsmennettdvdksi
olennaisen vaikutuksen suuruut-
ta.

Uusia
yhteistytiaskeleita
sosiaaliturvassa

Suomen ja Kreikan vdlisesfd so-
siaaliturvasopimuksesta on saa-
wtettu neuvottelutulos. Sopimus
allekirjoitettiin asiasta kiiydyn
toisen neuvottelukierroksen
piiiitteeksi tammikuun lopussa
Helsingissd. Sopimus astuu voi-
maan sen jiilkeen, kun molem-
mat sopijavaltiot ovat ratifi oineet
sen. Sosiaaliturvasopimus takaa
molempien maiden kansalaisille
yhtiiliiiset sosiaaliturvaetuudet
sopijamaissa. Asiakirjan allekir-
joittivat suurldhettilds Osmo
Kock ja kansliapiiiillikko Pana-
iotis Petroulas. Taustalla ovat
neuvotteluvaltuuskunnat ja asi-
antuntijat: suunnittelujohtaja
Markku Hdnninen (vas.), suun-
nittelupiiiillikkci Mauno Lind-

roos, hallitusneuvos Reijo
Kdrkkdinen, toimitusjohtaja
Pentti Virtanen, ylitarkastaja
Matti Kari, lakimies Tarja Hei-
nild-Hannikainen, hallitusneu-
vos Heimer Sundberg, neuvon-
antaja Maria Katsachnia, osas-
topiiiillikkd Christoforatos
Christoforos, osastopddllikko
Dafni Prassou, osastopddllikko
Alexandra Saridaki ja suurldhe-
tystcin toinen sihteeri Constan-
tin Lelikakis.
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; Ansioeliikelakien piiri
vuoden 1986 paAttyessd

Yksityinen sektori
TEL
TaEL
LEL
YEL
MYEL
MEL

Ansioeliikelakien piiriin tarkasteluhetkellii kuuluvina voidaan
tyo-, yrittaja-tai virkasuhteessa olevien lisiiksi pitiiii myris niitii
luoden aikana, muttei pliittyessd, eldketurvaa kartuttaneita, jotka
eivdt ole lopettaneet tyOskentelyaan eliikkeelle siirtymisen takia.
Siiilyyhiin heillti eltiketuryassaan ns. tulevan ajan oikeus vuoden
tycinteon piiiittymisestii, vaikka uutta eldketurvaa kartuttavaa
toimintaa ei hetikohta aloitettaisikaan.

Tietyn lain piiriin kuulumisen edellytyksenli on kyseisen lain
mukaisen ekiketurvan karttumisehtojen (viihimmdisansio, odo-
tusaika, ikii,...) tiiyttyminen tarkasteluhetkellii. Henkilcin katso-
taan olevan LEL- tai TaEL-tydsuhteessa vuoden piiiittyessii, jos
hiinelli on LEL- tai vastaavasti TaEl-toimintaa joulukuussa.
Muissa laeissa tyri-, yrittiijii- tai virkasuhteen taytyy olla voimas-
sa vuoden viimeisenri piiiviinii.

Seuraavassa asetelmassa esitetridn arviot eri ansioeliikelakien
piireihin kuuluvista henkil6istii edellii esitetyllii tavalla laajemmin
ja suppeammin ymmeirtden.

Eliikettii tyci-, yritt Aja- tai virkasuhteessa
ansalnneet:

Ansioelrikelakien piiri vuonna I 986

TEL

LEL 140000/260000

143000/150000

205000/210000

8500/10000
269N0/32C[f0

430000/530000

14000,i 17000

Ehkette ty6-, yrittaja- tai virkasuhteessa ansaitsevat:

- r.uonna 1986

- woden 1986 lopussa
Henkilcj voi samanaikaisesti kuulua usean eri eliikelain piiriin

Vuoden 1986
aikana

Henkiloitii

l 900 000

I 400 000
r0 000

260 000
150 000
2r0 000

l0 000

Vuoden 1986 piiiittyessii

Henkilciitii Muutos edel-
lisvuodesta

I 600 000

I 140 000
6 000

r40 000*)
r43 000
205 000

8 500

+ 1000
+ 17 000

0

0

- 5000+ ftmo
-r0 000

- 3500

Julkinen sektori
VELX*)
KVTEL
KiEL

269 000
430 000

14 000

320 000
530 000

l7 000

Henkilci voi samanaikaisesti kuulua useankin eri eliikelain
piiriin. Esimerkiksi yksityiselld sektorilla noin 50 000 henkil<illii
on samanaikaisestija 120 000 henkildllii vuoden aikana kaksi tai
useampia yksityisen puolen eri eldkelakien mukaisia tyOsuhteita.

Eri lakien lukumddriimuutokset niihdiiiin muutossarakkeestal
YEL ja KVTEL kasvavat edelleen voimakkaastija MYEL, LEL
ja MEL pienenevrit. Muut lait pysyviit jokseenkin ennallaan.

Mikko Pellinen

*) LEL:n kohdalla vuosina l98l 1986 ollut luku 240 000 oli niiden
henkil1iden miidrii, joiden LEL-ansiot .y'lsiviit ns. ylempiitin rojo-
tuloon mikd on ehtona tulevan ajan huomioon ottamiselle.

**) VEL:in piiri sisdltiiii m),ris Suomen Pankin, Postipankin ja
Kansane ltik e la i t o ksen p alve luk se ssa o levat.
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ELAKKEISTA ULKOMAILLA

Ruotsi
Vanhuuseliike ilman hakemusta

Sosiaalivakuutuslaitos on ehdottanut Ruotsin hallitukselle. ettii
tulevaisuudessa vanhuusellke my6nnettiiisiin ilman ellkehake-
muksen tekemistd. Ehdotuksen mukaan 65 ikdvuottaan lzihesty-
vdlle ldhetettdisiin yleisestii vakuutuskassasta hyvissii ajoin tieto
vanhuuseldkkeen mycintdmisperusteista. Jos vakuutetulla ei ole
mitean lisrittrivdd kassan ilmoitukseen, eldke mydnnetddn sen mu-
kaisena.

Uudistus ehdotetaan tulevaksi kiiyttricin vuoden I988 alusta.

]OUKO ]ANHUNEN, FM
Eltiketurvakesk uk sen tut kintusososton erit.vist ut k ija

vakuutuslaitokset, joiden 'aryo'verotuksessa on alle SEK l0
-:r:^^---iluuuullaa.

Veron mddrd on 7 7o varallisuudesta eldkevakuutuksissa ja
l0 % varallisuudesta pddomavakuutuksissa. Vero kohdistuu sii-
hen varallisuuteen, joka vakuutuslaitoksella oli vuoden 1986
lopussa.

Veron kokonaistuotoksi on laskettu SEK l0 miljardia. Tuotto
aiotaan kayttaA kaikkein huonoimmassa asemassa olevien eldk-
keensaajien hyviiksi.

Osaelzike osa-aikaelAkkeeksi ja muita muutoksia
Loka-marraskuun vaihteessa jdtetyn eliikejiirjestelmdkomitean
ehdotuksen mukaan Ruotsin osaeldkkeen nimi muutetaan osa-
aikaellkkeeksi.

Lisiiksi komitea ehdotti, etta osa-aikaeldkettti saava voisi tycis-
kennelld viikossa enintlln 35 tuntia. Nykyisessii laissa ei ole
maardttya yliirajaa. Viihimmiiistyciskentelyaika on I 7 tuntia.

Osa-aikaeliikkeen perusteena oleva tulo ehdotetaan midrittei-
viiksi viiden viimeisen tyciskentelyvuoden keskimiiiiriiisistii ylei-
sen lisiieliikkeen perusteena olevista tuloista kaksi huonointa
vuotta poisluettuina. Nykyisessii laissa tulo lasketaan kolmelta
viimeiseltd vuodelta ennen osaeldkkeelle siirtymistei.

Osa-aikaeliikkeen korvaustaso tullaan nosiamaan nykyisestd
5070:sta tyritulopoistumasta takaisin alkuperdiseen 65 %:iin.
Hallitus tayttaA tdssd vuonna 1982 antamansa vaalilupauksen.

Lainmuutokset annettaneen parlamentin kdsittelyyn maalis-
kuussa 1987 ja ne tullevat voimaan heindkuussa 1987.

K omiteaehd otus leskenel2ik keistii
Ruotsalaisten Iehtitietojen mukaan liihiaikoina j ulkaistaan komi-
teanmietintci, joka sistiltiiii uuden ehdotuksen leskenelzikkeeseen
tehtavista muutoksista.

Nykyisten sddnndsten mukaan leskeneldke maksetaan kaikille
naisleskille. Uudessa leskeneldkkeessd eldkettd ei maksettaisi alle
45-vuotiaille leskille.

Nais- ja mieslesket saisivat ensimmdisen vuoden ajalta puoli-
son kuoleman jiilkeen siirtymiikauden avustustajonka mdird on
suhteessa ed unjiittiij iin tuloihin. Jos leskellii on h uollettavanaan
alle 8-vuotias lapsi, avustuksen maksamista jatketaan kolmeen
vuoteen asti. Siirtymekauden avustuksen peiziasiallisena tehtave-
nii on helpottaa lesken sijoittumista takaisin tyrieliimiidn. jos hdn
ei ole ollut tycissii kodin ulkopuolella.

Jos lesken mahdollisuudet tehdii tydtA ovat alentuneet vdhin-
tddn puolella, maksettaisiin siirtymdkauden avustusta pitempiai-
kaisena tukena perhe-ellketuen nimelld. Tdmdn tuen saiiivat
my<is alle 45-vuotiaat nais- ja mieslesket.

Komitean tulevien ehdotusten kdyttcidnotosta ei ole miteen
varmuutta. Muutama vuosi sitten Ruotsin hallituksen varsin
samanlaisia piirteita sisdlteinyt lakiehdotus ei saanut valtiopiii-
vien hyvdksyntdd.

Pohjoismaat
Eri eliikkeiden osuudet eldkemenosta

Kertakaikkinen vakuutusvero

Ruotsin valtiopiiiviit ovat hynrriksyneet hallituksen esityksen ker-
takaikkisesta vakuutusverosta. Vero peritaen vakuutusyhticiiltd,
avustuskassoilta ja eliikesiietidilte. Veron ulkopuolelle jiiiiviit ne
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Pohjoismaiden sosiaalitilastokomirean (NOSOSKO) mukaan
kansaneldkkeiden, tyd/ lisiieliikkeiden ja tiiydentiivien (tycimark-
kinasopimuspohjaisten ja vapaaehtoisten) 

-eliikkeiden 
prosentti-

set osuudet vuonna 1984 maksetuista eliikkeistii viidessii Poh-
joismaassa olivat seuraavat:
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Tiiydentiivii eliike 33

49
38
l3

84
I

l5

Islanti Norja Ruotsi Suomi Tanska K uvio. Van huuse l(ikkeen saaj at /o:no viie s t ds t ti
Pohjoismaisso vuosina I 95 5 -2025

Prosenttia
&
24
t2

40
56
4

100 r00 100 100 100

Kansaneldkkeiden prosenttiosuus maksetuista eliikkeistii oli suu-
rin Tanskmsa ja pienin Suomessa. Ty6- ja lisdeldkkeiden osuus
oli sitd vastoin suurin Suomessa ja pienin Tanskassa. lslannissa ei
ole lainkaan pakollista Iisiieliikettii. Islannin ansioeliikkeitei mak-
savat eldkekassat, jotka kattavat liihes kaikki palkansaajat ja
yrittajat, on tdssii tilastossa luettu tdydentiiviii eliikkeitri maksa-
viksi.

Liihde: NOSOSKO: Fonder inom det sociala trygghetssystemet
i de nordiska liinderna, Kobenhavn, 1986.

Suomessa ansioeliikett[ saavien osuus suurin
Pohjoismaissa sosiaaliturvatilaston mukaan kansaneldkkeen
ohella ansioeliikettli saavien osuus vanhuusel2ikkeen saajissa oli
suurin Suomessa neljiistri Pohjoismaasta vuonna 1984. Islanti ei
ole mukana tassA tilastossa.

Norja Ruotsi Suomi Tanska

/-I// //t
,(/// -2,v-//Z

4 /,-ry
/
/

24

22

20

t8

l6

t4

t2

l0

Suomi

Ruotsi

Tanska
Islanti
Norja

Vuosi

Pelktistiiiin kansanelzike
Tyri- tai lisiieliike

u,9
35, l

100,0 100,0 100 100,0

Kansanellke-rivillii on niiden eliikkeensaajien prosenttinen
osuus, jotka saivat vuonna 1984 vain kansanelaketta. Tyti- ja
lisiieliike-rivilll ovat ne, jotka saivat myds ansioihin suhteutettua
tyri- tai lisiieliikettii taikka pelktistiiiin sitii. Tiiydentiiviii eliikkeitti
ei ttissd tilastossa ole mukana.

Suomessa oli tilaston mukaan ansioeldkettii saaneiden osuus
suurin 69 7o. Pienin osuus oli Norjassa - 35,1 0/o.

Liihde: Social tryghet i de nordiske lande, 1984. Kobenhavn,
Nordisk Statistisk Skriftserie 47, 1986

Vanhuuseliikkeen saajien osuudet vriestostii
1955-2025
Vuoden 2015 paikkeilla Suomi nousee Pohjoismaissa klrkeen
vanhuusellkkeen saajien mllriissl vlestiistd. Vuonna 1984
Suomi oli vielii neljiinnellii tilalla Ruotsin, Norjan ja Tanskan
jiiljessii.

Alankomaat
Kansaneliikkeita ei koroteta vuonna 1987

Kansanekikkeitii ja muita sosiaalietuuksia lapsilisiii lukuun ot-
tamatta ei tulla korottamaan vuonna 1987, kuten ei tehty mycis-
kdiin vuosina 1985 86. Toimenpiteen tarkoituksena on hiljentdd
valtion sosiaalimenojen kasvua. Lain mukaan kansaneldkkeitd
tulisi tarkistaa puolivuosittain palkkaindeksin muutoksen mu-
kaan.

YlimSSriiinen tulovero eliikkeitii varten

Ranskan hallitus on piiiittiinyt koota ylimiiiirdisen 0,4 /o'.ntulo-
veron elflkejlrjestelmin taloudellisen tilanteen kohentamiseksi.
Vero peritddn vuodelta 1985 sekii vuodelta 1986. Ensimmiiisen

l95s 1965 1975 1985 t99s 200s 2015 2025

Lihde: Soclal trl,ghet i de nordiske lande, 1984. Kobenhavn, Nordisk
Statistisk Skriftserie 47, 1986

kerran vero peritriiin vuoden 1987 helmikuussa vuoden 1985
tuloista. Vuotta 1986 koskeva vero perit&in vuonna 1988.

Hallituksen asettama tutkimuskomissio on laskenut, ettii ylei-
sen eliikejiirjestelmiln vaje tulee vuodelta 1986 olemaan FRF
l7 623 miljoonaa ja FRF 27 788 miljoonaa vuodelta 1987. Esi-
merkiksi vuonna 1986 eliikemenot ovat FRF 192 061 miljoonaa
ja tulot FRF 174438 miljoonaa. Yleiset eliikkeet rahoitetaan
j ak oj tirj e ste I miil lii.

Yhdysvallat
Pakollinen eroamisikii poistuu

Yhdysvaltain kongressi on hyviiksynyt lain, joka kieltiiii tyiinan-
tajaa erottamasta tytintekijiiii hiinen ikiinsii vuoksi. Aikaisemmin
lain mukaan tydntekije voitiin "pakottaa" eldkkeelle 70 vuoden
iiissii. Laki tulee voimaan vuoden 1987 alusta ja se koskee ennen
muuta yksityisen sektorin tyosuhteita. Julkisen sektorin virka-
miehiltii pakollinen eroamisikd poistettiin jo aikaisemmin.

Yleinen eliikeikii Yhdysvalloissa on 65 vuotta. Alennetulle
eliikkeelle voi yleisessii eliikejiirjestelmiissii piiiistii 62 vuoden ids-
tii.

Yleisen eliikejtirjestelmiin eliikeikflI nostetaan kahdella vuo-
della vuoteen 2027 mennessd. Vuodesta 2000 liihtien 65 vuoden
eliikeiktiti nostetaan kahdella kuukaudella kutakin ikiiluokkaa
kohti, kunnes eliikeikii on 66 vuotta vuonna 2009. Vuoden 2020
jiilkeen eltikeik[ alkaajiilleen kohota priityen 67 vuoteen vuonna
2027.
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VUODEN 1986 SISALLYSLUETTELO

pAATInJoITUKSE,T
Sirkesalo -louko. Valtiokin omaksuu TEL-tvylin: Aikojen laskemisesta elaikeoikeuksien yhteenlas-
kemiseen. Tycieliike l/86. s. 3.
Larmola Yrjo.'Taiteellinen palkkatyo"ei ota mahtuakseen lain raameihin. Tydeliike 2i tt6. s. l.
Larmola Yrjo. Eliikkeellesiirtymisen vaihtoehtojen valikoima taydentyy. Tycieliike 3/86. s. I.
Uimonen Matti. Neljiinnesvuosisata tydelakehallintoa. Tycieldke 4r86. s. L
Larmola Yrj6. Vanhuudesta. Tyoeldke 5186. s. l.

KOLUMNIT
Uimonen Matti. Lesken koskemattomuudesta. Tydeliike 1186. s. 4.
Vanamo Jussi. El[kepolitiikka kiinnostaa yhteiskuntatieteilij<iitii. Tyoeliike 2i86. ss. 2 -3.
Sirkesalo Jouko. Ei tietosuojaa synny pesuohjelmilla. Tycieliike 3/86. s. 2.
Eilisen ylellisyys on tdmdn pdivdn tarvekalu. YLla. Tyrieltike 4i 86. ss.2 3.
Luoma Helena. Avain tydeleikerekisterin tietoihin vain lakipykiilistii. Tydeliike 5/86. ss. 2 3

ARTIKKELIT:
Ty de I iik e t urvun hi.v t ct r i a
Jddskeldinen Pirkko. Tycieliikepiiivii, tycieliikeviien perinteinen tapaamistilaisuus. Tyoeltike 4/ 86. ss.
2t-22.
Lietsala Leena. Tycieldkemenon reaaliarvo yli kaksinkertaiseksi I976 1985. Tyciellike 4/86. ss.
34 36.
Lindquist Elsi-Kar1a. Kuinka se oikein alkoikaan'J Ty6eliike 4t86. ss. 6 7.
Salminen Kari. Hyvinvointivaltiotutkimus ja eliikejiirjestelmien solidaarisuus. Tyoeldke 2186. ss.
l3 - 15.
Salminen Kari. Vuoden 1972 eliikepommi. Helsinki 1986. Tyoeliike 4186. ss.38 42.
Sirkesalo Jouko. OIiko jo Aatamilla tyoelekekortti'? Tyoeliike 4186. ss.ti 9.
TEL 25 vuotta. Tycieliike 3/86. s.3.

Ty de I ii k c t u r \:u n n.t' k I i.\.r' r'.r, krir.srl j a k e h i t t .s.: u Lt t t t a
Ahonen Antero. Lapsen kotihoidosta eliikettii'l Tycieliike 3/86. ss. ti 9.
Eldketurvakeskuksen lausunto perustoimeentulotyriryhmdn muistiosta. Tyoeliike 3r86. ss.28-29.
Hdnninen Markku. Tyrieldketurva vaatii jatkuvaa suunnittelua. Tyrieliike 41 86. ss. I3 14.
Karppinen Raimo. Lounais-Suomessa pal-ion vanhuuseldkkeitd, Teollisuus-.ia Metsi-Suomessa
tyok) /yttomyyseliikeliiisiii. Tyrieliike 3/86. ss. l4-17.
Laesvuori Arto. Keskivertoeliikeldinen v. 1984: vuositulot 33 000 mk brutto 21 000 mk netto.
Tycieliike 3/86. ss. 18 20.
Lundqvist Bo. Ylieliiketyciryhmti: Verotus paras eldke-erojen tasaaja. Tyrieliike 2i86. ss.4 5.
Lrimszi Simo. Kunnallinen ellikejiirjestelmd osittaiseen rahastointiin. Ty<ieliike l/86. ss. 28 29.
Pddministeri Kalevi Sorsa: Eliikemuotojen perusmallit ovat nyt olemassa. Mdkinen Jaakko. Sorsa
Toivo (haastattelijat). Tyoeliike 4/86. ss.4 5.
Salavuo Kari. Tarvitaanko sosiaalipolitiikalle uusi suunta'l Tydeliike 5/86. ss. 38 41.
Salminen Juhani. Tyoeliikejiirjestelmrin kehittdminen. Tycieliike 3/86. ss. 4 7.
Suominen Antti. Eltiketurvakeskuksen rooli tyrieldkelainsddddnndn kehittiimisessii ja soveltamis-
kdytdnndn luomisessa. Tydeliike 4/86. ss. l0-12.
Suominen Antti. Ketjutytisuhteet eldketurvan piiriin. Tyrieliike 5/86. ss. 4 5.
Suominen Antti. Kuntoutuva uskaltaa nyt kokeilla tydhcinpaluuta. Tycieliike l/86, ss. I4 15.
Tuomisto Pekka. Palvelun kattavuus ja yhteistyd juhlavuoden teemana. Tyoeliike 5186. s. 45.
Uusitalo Hannu. Sosiaalipolitiikan kriisi - totta vai tarua? Tycieliike 5/86. ss. 34 37.
Vanamo Jussi. Eldketurvakeskuksen tutkimustoiminnan linjoja. Tydeliike 4/86. ss. l5 17.
Vanamo Jussi. Kansalaispalkka. suunnitelmia toiveita ristiriitoja. Tyrieliike 2/86. ss. l8 20.
Viiliaikainenko tydkyvlttdmyyseliike on vaan? Artikkelissa haastateltu Riitta Kaajaa (LEL Tycielii-
kekassa), Tapani Koskea (Eliike-Varma), Pirkko Lampista (llmarinen) ja Seppo Pietiliiistii (Mela).
Tytieliike 2 86. ss. 6 7.
Viilkevirta Leila. Kesdn keskustelukin sen osoitti: Nriyrien eldkeldisten aika on ohi. Tyrieliike 5/ 86. ss.
26-28.
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M uartv i I je I i I ti n j u p o r t t no n r i.t I u j an tde liik et u rv'u
Sulin Auli. Luopumiseliike pientiloja suosivammaksi. Tycieliike I/86. ss. 26 27.
Sulin Auli. Viljelijiipolvet vaihtuvat vastedeskin. Ty0eliike l/86. s. 25.
Sulin Auli. Milloin viljelijtin ansiot menevdt varhaiseldkerajojen alle? Tyrieliike 5/86. ss
Sulin Auli. Lukuporolla MYELiin. Tydeliike 5/86. s. 17.

18 19

7.a i t e i I i iurt t.t' 6e lti ke t u rvu
Freelancerinkin tyostzi eltiketurvaa. Vastaajina Pekka Merenheimo (LTK), Raimo Vikstrdm (Muu-
sikkojen Liiuo. SAK), Tapio Lehtonen (Yle) ja Marja-Leena Soinne (niiyttelijii). Eteldvuori Pirkko
(haastattelija). Tyoeliike 3/86. ss. ll 14.
Hrirkonen Kari. Eriiiden taiteilijoiden ja toimittajien eliikelain mukaiset vakuutusmaksut tilitetaen
kuten LEL-maksut. Tyciekike 3/86. ss. 22 23.
Mannonen Hillevi. TaEt--eliikkeen laskeminen. Tycieliike 5/86. s. 20.
Savoheimo IIkka. Kuka kuuluu erdiden taiteilijoiden ja toimittajien eliikelain piiriin'? TyOel ake2l86.
ss. 8 10.

' I't' 6 t t 6 t t tiitt I t t i t rtt't' tt I u I t ) I Lt r vu
Lietsala Leena. Syddn-Suomessa ja Lapissa tullaan ty6tt6miksi, Itd-Suomessa menee tycikyky
Tyoeliike 1186. ss. 20-24.
Luoma Helena. Tulevan ajan turva siiilyy tydttdmyyspiiivdrahakaudella. Tydeliike l/86. s. 19.
Luoma Helena. Osalla 193 I syntyneistd mahdollisuus tydttdmyyseldkkeeseen. Tyrieliike l/86. ss
t2 13.
Tyrittcimyysturvaan esitetdan parannuksia. Tycieliike 5/86. s. 44.
Valpola Olli. Vuosi uutta tydttdmyysturvaa. Tydeliike li 86. ss. l6 19.

L' u r ha i.s- f u o.s a- u i k ae I ii k e I ti ise n t y dc I ti k e t u rva
Hrinnikiiinen Martti. Varhennettu vanhuuseldke. Tyrieliike l/86. ss. 6-8.
Hdnninen Markku. Uusien eldkemuotojen liikkeelleliihtri. Pato purkautui. Tydeliike 5/ 86. ss. 12
13.
Jdriskinen Petri. Eldketurvakeskuksen yksikillistii varhaiseliikettii koskevien soveltamisoh.ieiden laa-
dinnasta. Tydelike l/86. ss.9' ll.
Jdriskinen Petri. Osa-aikaelSkkeen saamisen edellytyksistii. Tyoeliike 5/86. ss. l4 16.
Lietsala Leena. Yksilollisen varhaiseldkkeen ensi askeleet. Tyoeliike 4/86. ss. 32-34.
Lietsala Leena. Keskimddrdinen eltikeikii on laskenut 55 64-vuotiaiden erityiseliikkeiden ansiosta.
Tyrieliike 5/86. ss. 6 -ll.
Merimieseliikelakiin esiteteAn joustavaa eliikeikiijiirjestelmrid. Tyriellike 5/86. s. 43.
Niiin miiiir[ytyy osa-aikaeliike. Tydeliike 4/86. s. 31.
Pysyyko eldkeuudistus kustannusraameissaan? Jarmo Pellikan (LTK) ja Jukka Rantalan (STM)
puheenvuorot LTK:n edustajiston kokouksessa 12.5.86. Tydeliike 3/86. ss. 44 45.
Suomivuori Kirsti. Osa-aikaeldkkeen avulla pehmeiisti eliikkeelle. Tycieliike 4/86. ss. 29-31 .

TrieItikket,n Irukentirtert ju tttuutttk.senhuku
Hdnnikdinen Martti. Virheellisestijiirjestetyn eltiketurvan oikaisemisesta laki. Tyrieliike 3/86. s. 10.
Kortesoja lrma. Yrittiijiivakuutus yrittiijiin kuoltua vain poikkeustapauksessa. Tydeliike 4/86. ss.26 28.
Osa-aikaeliikkeen hakemuslomake. Helsinki 1986. Tyrieliike 5/86. ss. 56-59.
Eliikeasiainhoitajat. Huolellisuus on lomakkeiden taytdssa oikeusturvakysymys. Ylla. Tydeliike
l/86. s.5.

Ti'6e liike t urvun val\'ot1t u
Suominen Antti. Eliiketurvakeskuksen rekisteristii puuttuvien tydsuhteiden todentaminen jalkika-
teen. Ty<ieldke 4186. ss. 23-25.

So I rr t i t t u ja sos iuali I urt'uso 1t i rn u k siu
Heinild-Hannikainen Tarja. Suomen ja Sveitsin vrilinen sosiaaliturvasopimus voimaan. Tycieliike
2/86. ss. 35-36.
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l)ltikkeensaqlut lu toitrrcentuk)turvu y,. 2000
Aalto Kaisu. Professori Olavi Riihinen: Tekniikan muutosten seuraukset tdrkedmpid kuin vdestrin
vanheneminen. Tycieliike 2/86. ss. 16-17.
Laatunen Reijo. Paljonko Velkualla asukkaita v. 2010? Suomen vAestdstA kolme eri ennustetta.
Ty0eliike 3/86. ss. 2l -22.Palm Heikki. Sosiaalimenot ja niiden rahoitus vuosina 1986 2000. Tyrieliike 5/86. ss.2l 26.
Takala Mervi. Vuonna 2010 joka neljiis eliikeliiinen yli S5-vuotias. Ty<ieltike 4186. s. 42.

KYSYMYKSIA JA VASTAUKSIA TYOELAKETURVASTA
Kysy tyoelakkeistii. Johtaja Antti Suominen vastaa tyrieldkkeitii koskeviin kysymyksiin. Ty6eliike
l/86. s. 45.
Kysy tyrieliikkeistii. Johtaja Antti Suominen vastaa tycieldkkeitii koskeviin kysymyksiin. Tydeliike
2/86. s. 31.
Kysy tyoelakkeistii. Johtaja Antti Suominen vastaa tydekikkeitri koskeviin kysymyksiin. Tydeliike
3/86. s. 36.
Kysy tydelakkeist[. Johtaja Antti Suominen vastaa tyrielSkkeitd koskeviin kysymyksiin. Ty<ieliike
4/86. s. 56.
Kysy ty<iellikkeistii. Johtaja Antti Suominen vastaa tycieldkkeitd koskeviin kysymyksiin. Tyrielike
5/86. s. 54 55.
Miksi niiin? Eliikkeen hakijan mielipide: yksildllisen varhaiseldkkeen hakeminen helppoa, mutta
paatds viipyy liian kauan. K.S. (haastattelija) Ty<ieliike 3/86. s. 30.
Miksi niiin? Eltiviitkd suomalaiset entistii vanhemmaksi? Vastaajana Hanna-Kaisa Hdmdldinen
Tilastokeskuksesta. K.S. (haastattelija) Tydeliike 3/86. s. 30.
Miksi niiin? Maanviljelijciistti yhii suurempi osa eliikkeellii. Vastaajana Melan matemaatikko Yrjri
Pihkala. K.S. (haastattelija) Ty<ieliike l/86. s. 38.
Miksi niiin? Milloin mydnnetddn ensimmdinen freelance-ekike? Vastaajana Aarre Metso. Makse-
taanko tycieltike ulkomaille? Vastaajana Helena Tapio. K.S. (haastattelija) Tyrieliike 2186. s.25.
Miksi niiin? Varhennetut vanhuuseldkkeet painottuvat TEL:iin. Vastaajana Leena Lietsala. K.S.
(haastattelija) Tydelike 3/86. s. 30.
Miksi niiin? Koivistoinen Pentti: "Varhennetusta vanhuuseldkkeestii voi luopua valitusajassa". Suo-
mivuori Kirsti (haastattelija) Ty<ieliike 4/86. s. 46.
M iksi piiin? Onko yksildllisistii varhaiseliikkeistii valitettu paljon, eldkelautakunnan kansliapriallikkd
Pirjo Akesson? TyOelake 5/86. s. 48.
Miksi niiin? Pellinen Mikko: "Mielenterveyden htiiriot yhd tavallisempi tydkyvytt<lmyyden syy".
Suomivuori Kirsti (haastattelija) Tycielake 4186. s. 47.
Tyrieliikepiiivlin kysymyksiii. Vastaajina prof. Reijo Wilenius ja johtaja Antti Suominen. Ty<ieliike
l/86. s. ,14.

Tyrieliikepiiiviin kysymyksiei. Vastaajana johtaja Antti Suominen. Tycieldke 3/86. s. 35.

SELOSTUKSIA OIKEU STAPAU KSISTA
JA NIIDEN KASITTELYS]A SEKA
LAU S UNNOISTA TYOELAKEJARJESTE,LMAS SA.
Eleiketurvakeskuksen lainopillinen osasto tiedottaa. Edustajan eleiketurva. Tilaus-ja ilmoitushankki-
joiden sekd vakuutusasiamiesten eliiketurva. Veikkausasiamiehen elaketurva. Tydeliike 4/86. ss.
5l-53.
Eliikeasiaa yleisessd tuomioistuimessa. Koivistoinen Pentti. Tyoeliike 5/86. ss. 50 51.

yykkisesti sairaan nuoren miehen tycikyvyn

Yksikillinen varhaiseliike. Sankari Arja.',t ss. 29 30
neuvottelukunnan suosituksia. Yksikillinen varhaiseldke. Sankari Arja.

3l ss. 32 33
cimyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Yksikillinen varhaiseliike. Sankari Arja.

Tyrieliike 4/86. ss. 54 55.
Tydkyvytt<imyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Yksikillinen varhaiseldke. Sankari Aria.
Tyrieliike 5/86. s. 52.
Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Provisiopalkkaiseen esittely- ja
myyntitydta tehneeseen henkildcin sovellettiin YEL:a (ETK:n pititcis 27.1 1.1985). Savoheimo llkka.
Tyrieltike I / 86. s. 40.
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Eldketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Puukyll2istiimdllii tapahtuva pylviis-
lajittelu TEL:n piirissii. Savoheimo llkka. Tydeliike 2/86. s. 28.
Eldketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Puhelinmyyjii tycisuhteessa. Savo-
heimo Ilkka. Tydeliike 3/86. s. 32.
El;iketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. TaEL:n soveltaminen mannekiinin
ja valokuvamallin ty6hdn seki mainoksissa esiintymiseen. Savoheimo llkka. Tycieliike 4/86. ss.50 51.
Eldketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Malleina esiintyvien lasten el6ke-
t-urva. Savoheimo llkka. Tyrieliike 5/86. s. 51.
Akesson Pirjo. Eliikelautalunnan iatkaisuja yksildllisistti varhaiseliikkeistii. Tydeliike 4/86. ss.49 50.

VAKUUTUSOIKEUDEN PAATOTSTA
Vakuutusoikeuden pdiitciksiii. LEL:n viiviistyskorko alennettiin TEL:n peruskoron suuruiseksi.
Koivistoinen Pentti. Tycieliike l/86. s. 39.
Vakuutusoikeuden piiiitdksid. Lapsenhoitajan tycisuhde. Rikollinen toiminta ja TEL. LEL/TEL-
rajanveto. Takautuva vapauttaminen. Koivistoinen Pentti. Tytieliike 2/86. ss. 26-27.
Vakuutusoikeuden piiiitriksiii. Puunjalostusteollisuuden varastopaikka. Koivistoinen Pentti.
Ty<ieliike 3/86. s. 31.
Vakuutusoikeuden p56t6ksiii. Miten menetelliidn, kun Vakuutusoikeuden piiiit<iksiii saatetaan julki-
suuteen? Koivistoinen Pentti. Tydeliike 4/86. ss. 47 49.
Vakuutusoikeuden pddtcis. VAKO:n piiiitris no:t 1466 ja 1612l-85/1363. Koivistoinen Pentti.
Ty<ieliike 5/86. s. 49.

MUUTOKSIA VAKUUTUSYHTIOIATTW
Pentikdinen Teivo. Vakuutusyhtiriill[ vastuu epiikohtien poistamisesta. Tydeliike 3/86. s. 7.
Vakuutusyhticiiden osakeomistusosuutta esitetaen alennettavaksi 50 prosentista 20 prosenttiin.
Ty<ieliike 5186. s. 42.
Vakuutusyhtirjlakiin esitetaan muutoksia. Tyrieliike 5186. s. 42.

TILASTO- JA INDEKSITIETOJA TYOELAKETURVASTA
Eriiilii tilastotietoja tytieliikelaitosten toiminnasta vuonna 1985. Tydeliike 5/86. ss. 69-70.
Eliikkeisiin liittyviii ennusteita vuodelle 1986. Laatunen Reijo. Tycieliike 4/86. ss. 37 38.
Tilastotietoja tyrieldkkeensaajista 31.12.1985. Tytieliike 2/86, ss. 38 39.
Tilastotietoja tydeliikkeensaajista 31.3.1986. Ty'<iellike 4/86, ss. 62-63.
Tilastotietoja tydelSkkeensaajista 30.6. I 986. Ty<ielake 5 / 86, ss. &-66.
Tilastotietoja ty<ieleikkeensaajista 30.9.1986. Tydeltike 5/86, ss. 66 68.
Vuoden 1986 indeksilukua vastaavat markkamiiiiriit. Tydeliike l/86. s. 33.
Vuonna 1984 maksetut tycieliikkeet ja niiden saajat kunnittain. Helsinki 1986. Tyoeliike 3/86. ss.4t-43.

TYOELAK EJARJESTELMAx UpxKILOSToA
ElSkelautakunta 1986 1988. Tytieliike l/86. s. 35.
Eltiketurvakeskuksen edustajisto 1986 1988. Hallitus 1986-1988. Tycieliike l/86. ss. 34 35
Esiintyvien taiteilijoiden eliikekassan hallitus. Tydeliike l/86. s. 36.
Esiintyvien taiteiliJoiden eldkekassan valtuuskunta. Tydeiake l/86. s. 36.
ETK omiensa keskellii. Tycieliike 5/86. ss. 46 47.
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-lhmiskasvoinen 

ETK. T
Nimityksiii. Tydeliike l/
Nimityksia. Tycieliike 2/
Nimityksiii. Tydeliike 3/
Nimityksia. Tyoeliike 4/

ycieliike 4/86. ss. l8-21
86. ss. 36-37.
86. s.24.
86. s. 29.
86. s. 45.

ELAKETURVA MUISSA MAISSA
Eliikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko. Tycieliike l/86. ss. 47 49.
Eliikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko. Tyrieliike 2/86. ss. 36 37.
Elikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko. Tycieliike 3/86. ss. 39- 40.
Eliikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko. Tydeliike 5/86. ss. 62 63.
Eliikkeistii ulkomailla. Janhunen Jouko. Tycieliike 4/86. ss. 58 60.
Janhunen Jouko. Sveitsildisten eldketurva koostuu kolmesta osasta. Tydeliike 2/86. ss. 33 34.

SEMINAARE,JA
Aalto Kaisu. Ilman yhteistd talouspolitiikkaa OECD-maita uhkaa kriisi. Ty<ieliike l/86. s. 32.
Jokisalo Jouni. Koulutusyhteistyd on tarpeen sanelemaa. Tydeliike l/86. ss. 30 31.
Tiedoksi. Tydeliikepiiiva 20. I 1.86. Tyoeliike 2186. s. 32.
Tiedoksi. Ajankohtaista asiaa ty<ieliikepiiiviinii. Tycieliike 4/86. s. 58.
Uimonen Matti. ISSA;n yleiskokous Montrealissa. Tycieliike 5/86. s. 55.

KIRJALLISUUTTA.
7-y de l ti k e t u rvun t ie d o t t u tr r ist'.s l u i u t ie d t tt pt r i l l t' rrtt' r t o.st a

Forss Simo. Kokonaiskuvan ja motivaation puute eldketiedon perillemenon esteind. Tytieliike 3/ 86.
ss.24 25.
Forss Simo. Tydeliiketietoa vastaanottajien ehdoilla. Tydeliike 5/86. ss. 3l 33.
Jddskeldinen Pirkko. Henkildkohtainen tyoeldketiedotus haluttua. Tydeliike 3/86. ss. 26 27.
Jiiiiskeliiinen Pirkko. Ikiiiintyvii ihminen jaesitetiedotuksen tehottomuus. Tydeliike 5/86. ss. 29 30.

tt tLtLtt o k i r lul lixrLrt t u
Riihimeki Hilkka. Selkdvaivoilla yhteys tapaturmiin. Tycieliike 2/86. ss. 2l 23.

UUTTA TYOELAKELAINSAAOANTOA JA UUSIA ESITTEITA

s.6l

Jddskinen Petri. U utta tydelakelainsiiiidiintrjii. Tyoeliike 5 86. s. 53.
Pellinen Mikko. Uudet ohjeet yrittiijiin tydtulon m;ieirddmiseksi. Tycieliike 2/86. ss. ll 12.
Tiedoksi. TaEl-maksusta esite. Tydeltike 3/86. s. 38.
Tiedoksi. Esitteet kertovat varhaiseldkkeistii. Tydeliikejiirjestelmiistd nyt tietoa myris veniijiiksi.
Perhepiiiviihoitajille oma moniste. Tyrieliike 4/86. s. 58.
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Tiedoksi. Uudet vihkoset maatalouden eliikkeistd ilmestyneet. Tydelilke 3/86. ss. 37 38
Tiedoksi. Uusi Ty<ieliike-kirja ilmestynyt. Ty6eliike 3/86. s. 32.
Tiedoksi. Yrittiijiin tydtulo-ohje ilmestynyt. Tycieliike 2l 86. s. 32.
Uusia yleiskirjeita. Tydeleke l/86. s. 43.
Uusia yleiskirjeitii. Tydeliike 2/86. s. 30.
Uusia yleiskirjeitii. Tydeliike 3/86. s. 34.
Uusia yleiskirjeiffi. Tydelake 4/86. s. 55.
Uusia yleiskirjeitii. Tycieliike 5/86. s. 54.

ELAKETU RVAKESKUS TIEDOTTAA
Eteldvuori Pirkko. Eldketurvakeskus palveli yli l3 000 ihmistii kesiin messuilla. Tydeliike 4/86. ss.

43 44.
Jddskinen Petri. Tiedoksi. Vakuutusmaksun viiviistyskorko l6 prosenttiin. Tytieliike l/86. s.46.
Lampi Raija-Liisa. Tiedoksi. Yksilrillisen varhaiseldkkeen ja varhennetun vanhuuseldkkeen vaiku-
tukset ekikesiiiitiriiden siiiintciihin. Tytieltike 3/86. s. 38.
Nissinen Kaija-Liisa. Vuoden l985sisiillysluettelo. Tycieliike l/86. ss.50 54.
Pellinen Mikko. Tiedoksi. Ansioekikelakien piirivuoden 1986 alussa. Tyoeliike l/86. s.46.
Ramberg Hannu. Tiedoksi. Eldkeote uudistuu. Ty<ieliike 5/86. s. 61.
Tiedoksi. Tydeliike l/86. s. 46.
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ENGLiSFI SIJMMARY According to Matti Ui-
monen, managing direc-
tor of the Central Pensi-
ons Secunty Institute, the
{inancial contnbution o{
the deceased should be
given priorrty over sex
when deciding on eligi-
bility to a survivor's pen-
sion. ]n Finland, survi-
vor's pensions are cur-
rently paid out only to
women, subject to cer-
tain limitations. A wido-
wer may aiso be eliqible
to the pension upon the
death o{ the wife, i{ she is
a governmentemployee.

A committee has been
set up to review the sur-
vivors' pensions system
by the end o{ May 1987.
It has already submitted
an interim report in
which several alternative
re{orms are suggested.

According to Matti Ui-
monen, the basic poslti-
on o{ the committee is to
provide the necessary
pensions while taking
account o{ the costs and
to respect the basic prin-
ciples of employment
pensions.

Uimonen thinks that the
main {ault is that survi-
vor's pensions are pard
out needlessly. He says
that it undermines the
foundatrons o{ the sys-
tem: even necessary
pensions wiil gradually
be considered unneces-
sary. "The change will
have to come early
enough to preserve the
soundness o{ the sys-
tem."

"Today pensions are
paid out on the basis of
sex when it would be
much more logicai to see
who is earning more,
says Uimonen.

Under the model suppor-
ted by Uimonen, the
need for a survivor s
pension would be asses-
sed on the basis o{ previ-
ous employment to de-
termine to what extent
both spouses have cont-
ributed to the {amily's to-
tal income. In practice,
the yardstick to measure
this would be the pension
they would be entitled to
in case o{ dlsability.

Urmonen is against the
idea ol taking the wi-
dow's or widower's emp-
loyment into account on-
ly at the time when his or
her spouse dres or shortly
after it. It would be too
much }ike a means test.
Uimonen thinks that age
limitatrons and similar
restnctions would still be
needed. "Adequate, in-
dividual pension secunty
can't be achieved with
routine arrangements."

According to the com-
mittee's proposais, coha-
bitants would notbe entit-
Ied to a survivor's pensi-
on. "The committee feels
that if unmarried couples
wish to live free from the
conventions oi society, it
should apply to survi-
vors' pensrons as well.
Personally, I'd be willing
to grant a survivor's pen-
sion to an unmarried wi-
dow or widower, if the re-
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lationship had ben estab-
Iished over a long period
of time. A chrld's pension
will have to be paid any-
way."

In 1985, 195,500 per-
sons, or lB "/" of all the
pension recipients, re-
veived surrivors' pensi-
ons in Finland, an increa-
se of 17 o/o over 1980.
The growth is due to the
increase in survivors'
pensions because the
number o{ child-pension
recrpients dropped bv 27
o/o. About 2,000 o{ the
survivors' pensions reci-
pients were men.

Usually a widow recei-
ves a pension on the ba-
sis on her own earnings
as well as the death o{ her
husband. Thls is the situa-
tron {or 7l o/o oi the survi-
vor's pension recipients.

In 1985, the average sur-
rivor's pension for a reci-
pient o{ a widow's pensi-
on was FIM 1,319 a
month and {ora recipient
o{ a child's pension FIM
756. The total pension
income ol recipients o{
survivor's pension was
FIM 2,614 per month for
women and FIM 4,156
Ior men.

The flexible pension
ages introduced in 1986
and the gradual raising
of the lower age limit {or
an unemployment pen-
sion {rom 55 back to 60
have made Finns more
inclined to retire.

In 1986, a total o{ 5,000
people applied {or an
early old-age pension,
16,500 {or an advanced
decision on occupation-
based early disabllity
pension and 17,000 {or
an unemployment pen-
sion. Similarly, there has
been increased interest
in {ronlveterans' early
retirement pensions. The
number oi appiicants ior
unempioyment pensions
may also have grown. At
the end of 1986, it was es-
timated that half of all the
55 to 64-year-old popu-
lation is retired. The oc-
cupation-based early di-
sability pension is desig-
ned {or people who are
55 or over and the early
old-age pension for pe-
ople over 60.

A record number ol far-
mers have retired on
their own special pensi-
ons, such as the change-
of-generation pension
and the {arm closure
pension. As a result, a re-
cord number of people in
general retired in 1986.

The local-government
pensions scheme is
going over to {unding. At
the end o{ 1985, the plan
included a total of
415,000 people. The
pension expenditure was
FIM 2.1 billion or 9 o/o of
the wage bill. When the
pension expenditure re-
aches its maximum
around the year 2025, it
will be 38 to 53 "/" o{ the
wage bil1.
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Tydelrike-lehden kirjoitukset ovat
vapaasli lainattavissa. Lainattaessa
on lehden nimi (ja kirjoittajan nimi)
mainittava.



2s
VUOTTA

Suomessa on ldhes kuusituhatta
tyoeldkepalvel u pistetta. N i ita ovat
eldkelaitosten toi m i paikat, pan kit
ja postit Tyoelakepalvelua on
annettu neljannesvuosisata. N/erk-
kivuoden kunniaksi palvelupis-
teet merkitaan yhteiselld tun-
nuksella Siella, missa on tama
tunnus, on asiantuntevaa tyo-
eldkepalvelua.


