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Neljflnnesvuosisata
tytielzikehallintoa

Aikaa tycintekijiiin eliikelain antamisesta lain voi-
maantuloon oli vain yksi vuosi, heiniikuusta heind-
kuuhun. Lain tiiytiinttnnpanoorganisaatiolle an-
netun tehtdvdn laatu ja laajuus huomioon otettuna
tuo aika oli tavattornin lyhy. Olihan woden sisiillii
saatava syntymiidn TEL:n puitesiidnnosten ympd-
rille varsinainen eliikejiirjestelmiin liha ja veri. Oli
laadittava ellketurvan ehdot ja perusteet tuhansine
detaljeineen. Helmikuusa 1962 annetun LEL:n
voimaanpanokiireet eiviit suinkaan tile rchtevde
helpottaneet.

On suoranainen ihme, ettii jokseenkin fyhjiistii
polkaistu lakien toimeenpanoorganisaatio onnis-
tui tehtAviissdAn ja eliketurva saatiin voimaan
1.7.1962. Tiiysin pertstellusti voidaan sanoa, etti
tydeHkejaryestelmiissd tehtiin mahdottomasta
mahdollista jo ennen jiirjestelmiin syntymistii.

Samanlaista pioneerihenkeii kuin tyontekijliin
elikelakien voimaanpanovaiheessa on tyoeliikej[r-
jestelmiissii tarvittu monasti. Jdrjestelmiin alkuwe
sina oli milteipa sidntcinA, etrd seuraavan vuoden
alusta voimaan astuvat tyoelAkelakien parannukset
vahvistettiin edellisen vuoden viimeisinii piiivinti.
Eliikejiirjestelmln asiana oli hoitaa, etti siiiinnoksiA
vuoden vaihteen jiilkeen heti sovellettiin asianmu-
kaisesti. Tydeliikejarjestelmin hallinnon jousta-
vuus, teho jamukautumiskyky ovat olleet myos ai-
van viimeaikaisten uudistusten onnistumisen ta-
kuuna. Joustavan elikeiin toteuttaminen on tdstd
erinomaisena esimerkhnd.

TyrieHkejarjestelmiin toimeenpanon ensi hetkis-
tii nrlee kuluneeksi neljlnnesvuosisata. Tiillaisen
juhlahetken yhteydessii on tdysin paikallaan myos
jirjestelm5n omassa piirissii t5ffirviiisenii todeta, et-
tii jarjestelrniin hallintoorganisaatio - tyoeliikelai-
tokset ja Eliiketurvakeskus - ovat erittiiin hyvin
vastannet niille annettuihin vaativiin haasteisiin.
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EILISEN
YLELLI$ryS

Kun Eldketurvakeskuksen 25-
vuotispdivdnd aprikoidaan sitd,
onko eldketurva toteutunut ai-
koinaan tarkoitetulla tavalla. tar-
joutuvin keino on katsoa, mikd
on el6k keensaajan kokonaisnet-
toeldkkeen (: hdnen eri perus-
teilla saamansa eldke-erdt yhdes-
sd miinus verot) ostovoin.ra td-
nddn ja mitd se oli ennen lakisiiii-
teisen tyoeldkkeen tuloa tai la-
kien soveltamisen ensi vuosina.
Vertailun perusteella voidaan
tehdd pddtelmi:i siitii. miten to-
teutuu vdhimmdistoimeentulon
turvaaminen ja missd mddrin to-
teutuu entisen toimeentulotason
sdilyttdnrinen eldkeaikana.

Tdllainen vertailu pddtelmien
pohjana vain on perin kapea.

Ensinndkddn se ei ota huomi-
oon sitd, millii muilla tavoin yh-
teiskunnan kehitvs on tullut
elikkeensaajan eldmdntilannetta
vastaan. Ndmd muut tavat eivlt
ole eldkepolitiikkaa, totta kylld,
mutta vaikuttavat siihen, mitd
eliikeliiisellii on elSkkcestSdn
kdytettdvissd ostamiseen ja min-
ka ostamiseen. Elziketurvan on-
nistumista ja edelleen kehitUmi-
sen tarvetta ei voi arvioida tdstd
riippumatta.

Onko esimerkiksi asumisen
muutoksissa asuinpaikan
vaihdokset, uudisrakentaminen,
asuntokannan korjaaminen ja
kalton muutokset. ympdristdn
suunnittelu - voitu ottaa el6k-
keensaajat huomioon? Entii lii-
kennepalveluissa') Kulttuuri- ja
viihdetapahtumien luonteessa,
jdrjestdmispaikoissa. hinnoissa?
Miten vaikuttaa television osuus,
clokuvatcattereiden ndivcttymi-
nen. aikakauslehdiston luonteen
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muutos, bingon tulo 6Gluvun Io
pussa'?

Toiseksi on siis kyse paitsi tar-
ionnan myos kysynndn muutok-
sista. Sekd "vdhimmaistoimeeu-
tulo" ctt6 "totuttu toimeentulo"
ovat l98Glu\ulla aivan cri asioi-
ta kuin 1960-lurulla. Tutun esi-
nrerkin tarjoaa televisio. jonka
or.nistajia arvosteltiin tuhlaami-
sesta viel6 60Juvun alussa:kor
kurssiharava on tu()n alan ninti-
tys tv-antennille. Kun radio oli
ylellisyvttA -10-luvulla ja muuttui
uutisten ja mielialan perusvdlit-
tdjdksi sodan aikana. televisio syr-
jiiytti lehdiston pdivittdisen taj un-
nansisdllcjn tuottaiana 1970'.lu-
vun alussa.

Kaikkiaan toi l96G.luku
Suomen yhteiskunnan elintot-
tumuksiin .1a -odotuksiin enern-
nrdn muutoksia kuin toincn
maailmansota. Vielii virsikym-
menluku oli monessa ntielcssri
sodan edellisen kulttuurivaiheen
jatkoa.

Tdssd ei ole mahdollista kir-
joittaa 60-TGlukujen kuluuu-
rihistoriaa el6kkeensaajan odt>
tusten ndkokulmasta. Voi vairt
viitata keskcisiin kulttuurin muu-
toksiin, jotka ovat siirthneet uu-
sia asioita "totutun toimeentu-
lon" piiriin ja laa.;entaneet myos
"vdhimmdistoimeentulon" alu-
etta.

Ravintotottumuksiin ovat
vaikuttaneet. paitsi yleinen elin-
taso ja valistus, tuotannon, kulje-
tuksen. kaupan 1a sdilytyksen
kehitys. Viisikymmenluku oli
vield sodastatoipumisen aikaa.
jolloin rasvaproscntti oli maine-
sana. Vdhitellen tuli tuoretta li-
haa ja vihanneksia ja laaja vali-

koima ulkomaanhedelmid kaik-
kialle maahan kauppoihin tarjol-
le vuoden ympdri. Jiiiikaappi
ylcistyi 6Gluvulla. pakastin on
yleistymdssd.

Vaatteet olivat 1950-luvun lo-
pulla jo yleensd ostovaatteita. joi-
takin neuleita ja naisten leninkejii
lukuun ottanratta. Viisikvmmen-
luvulla ehdottomasti vallinnut
tydvaatetuksen ja "puvun" vas-
takkuus on vdistynyt. Ulkoilu-
vaatetus oli yleistymdssd arkivaa-
tetukseksi jo 50-.luvulla. Kiiytiin-
non viljeneminen on toisaalta
saattanut vdhentddkin vaatekus-
tannuksia. toisaalta vaattciden
kiiyttoikii on lyhentynyt. Useita
vaatekappaleita ei varta vasten
tehddkiihn kcstdviksi. mikd tie-
tysti sinansa on paha asia.

Jouk koliikenteen kehityksestd
huolimatta hcnkiloauto1cn mdd-
rd nelinkertaistui 1o 60-luvulla.
Suuren r.naalta- ja maastamuu-
ton jdlkeen auto onkin tdrketi yh-
teydenpidon vdlinc Irajaantunei-
den sukulaisten ja ystdvien kes-
ken - samoin kuin puhelin, joka
sckin oli 6G'luvulla vasta voi-
rnakkaassa levidmisvaiheessa.
Joka toisessa kaupunkiruoka-
kunnassa oli puhelin 60-luvun
puolivdlissd. - Pohjois-Suomes-
sa ovat liikkurnisen mullistaneet
ticverkon kchitys ja moottori-
kelkan eli peltipailakan ldpimur-
to.

Ehkeipii vield suurempi muu-
tos kuin materian alueella on
tapahtunut henkiselld alueella.
tajunnan sisiillon tuotlamisessa.
omaksumisessa ja odottamises-
sa. Tclevision cnsisijaistunri nen ei
olc syonyt sanomalchtien ju ra-
dion vaikutusta pois. mutta on

muuttanut myos niihin kohdis-
tuvia odotuksia. Viisikymmen-
lu,,un viihteellis-kaunokirjalli-
nen. yleens5 idyllistii maailman-
kuvaa ja staattista arvomaailmaa
heijastellut viikkolehdistci on ko-
kenut perinpohjaisen muutok-
sen. llman television ja aikakaus-
lehdiston tyrkytystd elakkeensaa-
jat - muiden muassa - tuskin
olisivat siind midrin kiinnostu-
neita nuorten ja tekonuorlen
viihdctaiteilijain. urheililain. nris-
sien ja olenrassaolevien tai scpi-
tettyjcn ra haseurapiirien yksityis-
el6mdstd ja pinnallisesta julki-
suusclamdstd kuin nvt nayttavat
olevan. Toisaalta yhteiskunnalli-
nen tarjonta ja vastaanottoherk-
kyys ovat mycis.ionkin verran li-
sddntyneet. mutta tdssikitl tar-
jorrrrassa ja kvsynndssd on usein
sensaation teko pddllintmdiscnd.

Inlbrmaation vastaanottanti-
sen tekniikkaan 60-luku toi kaksi
tuntuvaa muutosta: tottumuksen
tekstin selailevaan lukemiseen -ensin television, sitten lehtien ja
kirjojcn - ja kaikkialla soivan
taustamusiikin. NAmd ovat vai-
kuttaneet ennen muuta nuorten
ikdluokkren kdyttdytymiscen.
mutta tuntuvat mycis el6keldisten
eldmdnpiirissa. Turruttava taus-
tamusiik ki lcvihii kaikkialle. mis-
sri ihmisrti liikkuu. Scn sijaan
70-ttGlukujen uudet apuviili-
neet, kasetit ja pddtteet. levinne-
vdt eldkkeensaajien kdyttoon
yleisesti vasta 9Gluvulla.

*

Vdhimmdistoimeentuloon on
koko nykyaikaisen sosiaalipoliit-
tisen ajattelun ajan kdsitetty kuu-

luvaksi myds muuta kuin ruoka.
asunto ja vaatteet: - vapaus
henkisten vaikutteiden vastaan-
ottoon. ajattcluun ja ilmaisuun.
vapaus liikkumiseen ja ajankiiyt-
toon (tydn asettamin rajoituk-
sin). Jos vapauksia vdhennetddn.
ihminen tuntee itsensh kieltojen
kohteeksi, sidotuksi ja vapaam-
pien suhteen eriarvoiseksi.

Palvelut ja hy<idykkeet ovat
osaltaan vapauksien kdyton vh-
lineitii. Mitka kaikki niistii kul-
loinkin luetaan vdhimmdistoi-
meentuloon kuuluviksi. se jou-
dutaan tavan takaa mearittele-
mddn uudelleen. Kdsitettd ei ole
mahdollista hdmdrtdd tarjoile-
rnalla kaik kea ilman taloudellista
katetta. Jouclutaan myds miet-
timddn. ovatko edes perimmdiset
tarpeet sarlat kaikille: eldmdn
cdellytyksia voivat olla turvan ja
viihtymisen tunne, voivat olla it-
sendisyys ia uudet kokernukset.
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Priiiministeri Kalevi Sorsa:

EHkemuotden
perusmallit
ovat nyt
olemassa
Eldketurvamme kehitys
on viime vuosina toteu-
tettujen voimakkaiden
uudistrsten seurauksena
saavuttanut sen, ettii lii-
hes kaikki inhimillisen
eliimiin sosiaaliset riskit
on oteffu elflketurvassa
huomioon. Turvattu on
vanhuuden, tytikyvyttG
myyden, ikiiiintyneen
henkiltin pitkiiaikaisen
tytitttimyyden j a perheen
huoltajan kuoleman ai-
heuttamat riskit, sanoo
piiiiministeri Kalevi Sor-
sa Tytieliike Jehdelle an-
tamassaan haastattelus-
sa.

Sorsa sanoo, etfd eldkemuotojen
perusmallit ovat nyt olemassa.
Kansaneldkeu udistuksen jiilkeen
eldketurvan perusratkaisut on
tehty ja ndhddkseni jiirjestelmiil-
listd vikaa ei endd ole. Kansan-
eldkejdrjestelmd luo perustoi-
meentuloturvan. myos ihmiselle.
jolle ei ole tytieldkettd karttunut.
Tyoeliike taas on sddstettyd
ansiota vanhuuden pdivien varal-
le.

Katsotteko, etld tycieliketur-
van perusmuodot on ndin luotu
vai vieldko jotakin olennaista
puuttuu?

- Laadullista tarvetta paran-
tamiseen on etenkin perhe-eldke.
turvassa. Se asettaa vieliikin lap
siperheet erilaiseen asemaan siitd
riippuen kumpi perheen huolta-
jista kuolee. Yhden laadullisen
ongelman muodostaa yksityisen
sektorin ja julkisen sektorin eld-
keturvan yhteensovitus. Sitten
kun yksitt6isellii tycintekij?illii on
sellainen valinnanvapaus, etta
hdn voi siirtyii tyc;paikasta toi-
seen ja siiilyttiiii eldketurvan va-
linnan suhteen jo hankitut etuu-
det, olemme riittavan kattavassa
jiirjestelmiissZi. Tarkoitan tdlld
liihinnii julkiselta sektorilta tdlld
hetkellii puuttuvaa yksilollistii
varhaiseldkettd ja varhennettua
vanhuuseldkettd. Sorsa sanoo.

Sorsa arvioi. ettd laadullisesti
merkittdvin uudistus tdmdn hal-
lituksen toimesta ovat olleet jous-
tavan eldkeikijdrjestelyn muka-
naan tuomat uudet eldkemue
dot. Yksilollinen varhaiseldke
antaa mahdollisuuden tavallista
tyokyvyttomlyseldketti pa-
remmin ottaa huomioon ikddn-
tymiseen liittyviit tekrjiit tycin-
teon jatkamisessa. Varhennettu
vanhuuseldke puolestaan antaa
mahdollisuuden tyontekijiille ir
selleen valita eldkkeelle jidmisen
ajankohdan. Ensi vuoden alusta
tulee voimaan mycis osa-aikaeld-
kejiirjestelmii.

Olemmeko
noidankehiisse?

Eliikejiirjestelmid syytetddn m o-
nimutkaisiksi. Tulisiko jiirjestel-
mdd selkeyttdd karsimalla jota-
kin pois? Olemmeko noidanke-
hiissii?

- Noidankehiinli pidiin sel-
laista, josta ei ole ulospiisyd ja
jos sieltdjotakin saa kdteensd. se
ei vdhimmdssdkddn mddrin vas-
taa odotuksia. En kyllii niikisi
eldkejdrjestelmddmme tdllaisena.
vaikka se onkin melko moni-
mutkainen. Tdmd aiheutuu siit5,
etfd eldketurvamme ottaa huo-
mioon kunkin tyontekijiin yksi-
lcjllisen tycihistonan ja ansiotulot
ja siiilyttiiZi hdnen taloudellisen
asemansa riskin kohdatessa.

- Jos eliikkeitii liiaksi yksin-
kertaistettaisiin, tulisi varmasti
perusteltuja moitteita siitd, ette
eliikkeissii ei oteta huomioon
poikkeavia eliimdntilanteita.
Jouduttaisiin ojasta allikkoon,
sanoo Sorca-

- lhmisen luonteeseen tie-
tysti kuuluu voittamaton halu
hallita kaikki omaan eldmddnsd
ja tycihonsii liittyvat asiat. On si-
ten myds tarve tuntea eri elSke-
muodot ja niiden mdiirdytymi-
nen. Uskon kuitenkin, ettd kun
on muutama tovi kulunut viime
vuosi na toteutetuista eldkeuudis-
tuksista. eri eldkemuodot hah-
mottuvat paremmin sellaisille-
kin. jotka valmistautuvat siirty-

mddn elSkkeelle.

Sorsa painottaakin, ettd toi-
saalta eldketietoisuuden liseami-
sessd on ammattiyhdistysliikkeel-
lii ja eliikelaitoksilla jatkuvasti
tycisarkaa yllin kyllin. Mutta vain
tietoa jakamalla voidaan hdlverr
tid ennakkoluuloja.

Eliiken[
ulkomailta

Kansainvdliset sosiaaliturvaso
pimukset ovat tehneet mahdolli-
seki Suomesta tai toisesta sopi-
musmaasta tytireldkettd mycin-
netdessa ottaa huomioon kum-
massakin maassa tehty tyo. Tuli-
siko ansiotyosd tehda eldkkeen
kannalta tdysin kansainvdlisth
valuuttaa?

- Yksilcjn tyohistorian kan-
nalta on tarkeaa. etta han tyd-
paikkoja valitessaan ja toimeen-
tuloa hakiessaan voi luottaa sii-
hen, ettei hdn erilaisten sosiaalis-
ten riskien kohdatessa jiiii vaille
toimeentuloturvaa. Tavalliselle
tycintekijiille toimeentuloturva
on aina kiinni ansaitusta palkas-
ta. Siksi on tdrkedtd, etti palkan
tilalle tulevat eldkkeet siiilyviit ja
ovat saatavissa sitten. kun niiden
tarve todella tulee. painottaa
Sorsa.

- Maamme solmimissa
kahdenkeskisissd sosiaaliturva-
sopimuksissa on ollut liihtokoh-
tana, etH sopijapuolten valtion
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rin tyti€hketurva on lains:daden-
nollii annettu yksityisten tydeh-
kelaitosten hoidettavaksi. En ole
koskaan niihnyt tilannetta sellai-
sena, ettd tyoeHkejerjestelmdi
tiillciin kuitenkaan hoidettaisiin
yksityisenii vakuutuksena. TyG
eliikejiirjestelmdd hallitsee tiukka
parlamentaarisessa jdrjestyksessd
syntynyt lainsiiiidiinto ja el6kelai-
tokset ovat p2iiitciksissiiiin velvol-
lisia noudattamaan sosiaaliva-
k u u t uslai nyddddn tcid.

Sorsa toteaa, ettd ansioeldke-
turvan periaatteisiin liittyen on
luonnollista, ettd mycis tycimark-
kinaosapuolet ovat eliikejiirjes-
telmdn hallinnossa mukana. TyG
eldkehdn on sadstettya palkkaa.
Lain sddnnciksilld ei voida sddtdi
jokaista yksittiiistii tapausta. Sil-
loin on tarkoituksenmukaista,
ettd tulkinta- ja soveltamisohjeet
annetaan sellaisella asiantunte-
muksella, joka sisiiltiiii mycis
tyomarkkinoiden perusteellisen
tuntemuksen. Tydmarkkinaosa-
puolten mukana olemisessa ei ole
niinkddn kysymys edunvalvon-
nasta kuin asiantuntemuksen
kaltdstii.

- Eldketurvakeskuksen kes-
keisend tehtdvdnd on myos seu-
rata tyoetakejdrjestehndn kehi-
tysta ja toimia yhdyssiteend val-
tiovaltaan piiin. Siksi tydmark-
kinaosapuolten edustus on osu-
nut aivan paikalleen, tdhdensi
Sorsa.

Pddministeri Kalevi Sorsa to-
tesi haastattelun lopuksi, ettd ai-
kanaan vaku utusyhtioissd tehdyt
fuusiot olivat riski siihen suun-
taan, etta oltiin irrottautumassa
niistd periaatteista, joiden pohjal-
le koko tyoelakejarjestelmd ai-
kanaan luotiin. Joka tarkoitti sil-
loin sitd, ettd olisi olemassa itse-
niiisiii eliikelaitoksia, joiden hal-
lintoon mycis tycintekijiit osallis-
tuisivat.

Ndmd fuusiot olivat vaarassa
johtaa tilanteeseen, jossa eldke-
vakuutuslaitostenkin eliikepoli-
tiikan olisi sanellut konsernien
politiikka. Ndin ollen tydntekijii-
puolen osallistuminen piiiitcik-
sien tekoon olisi jiiiinyt vaille
merkitystA.

Sen jdlkeen on kuitenkin esi-
tetty terveempid ajatuksia niin,
etld ymmdrretddn vaalia eliike-
jiirjestelmdn itseniisyytfd, totesi
Sorsa.

Hqastattelu:
Jaakko Mtikinen
Toivo Sorsa

kansalaiset rinnastetaan tassa
suhteessa oman maan kansalai-
siin. Me emme siis maksa el6ket-
td kansainvdlisend valuuttana,
vaan kunkin maan omana va-
luuttana.

- Kukin maa voi omien eld-
kejiirjestelmiensd puitteissa taata
mycis vieraan valtion tyontekijiin
eldketurvan, Sorsa sanoo. En oli-
si kuitenkaan suosittelemassa sel-
laista vd6nncistda, etta pyrki-
simme noudattamaan jonkun
toisen valtion eliikejiirjestelmiii.
Syntyisi liiaki monimutkaisuut-
ta.

ETK yhdysside
valtiovaltaan

Eldket urvakeskus tycieliikejiirjes-
telmdn yhteisten asioiden hoita-
jana on organisaatiomuodoltaan
poikkeuksellinen. Sillii on julki-
sen laitoksen tehrdvdt, mutta
tyomark kinahallinto. jossa myds
eliikelaitoksilla on edustuksensa.
Katsotteko, etld hallintomuoto
on osoittautunut tarkoituksen-
mukaiseksi, vai olisiko tarkista-
misen syytii?

- Muu kuin julkisen sekto-
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fiotain ehk6 tietdisin,
olinhan siellfi mindkin)

ELSI.KAI]A LINDQUIST, ZZ<
Ekiketuna keskuksen

tiedotussihteeri

KUINKA
SE OIKEIN

ALKOII(AAN?

Tauno Jylhti. toimitusjohtaja I 96 I - I 967.

Kirjailija Mauno Saari kirjoitti hiljattain, ettd menesty-
dkseen hyvin on organisaation saatava palveluk-
seensa en nen kai kkea keski n kertaisuuksia.

ETK on organisaatio, jonka varsin laajat piirit kat-
sovat menestyneen, toisin sanoen se on tdyfftAnyt
tehtAvAnsd hyvin.

Mauno Saaren teoria heittiid tdyden kuperkeikan,
kun tutustuu ETK:n alkuaikoien johtoportaaseen, jo-
ka koostui alojensa todellisista ekspefteistd.

Eldketurvakesku ksen ensi m mdiseksi toi mitusjoh-
tajaksi kutsuttiin fil.maisteri, osastopdAllikko Tauno
J y lh d Kansanelakelaitoksesta. HAn toi mukanaan
kaksi tyotoveriaan, konttoripdAllikoksi Tarmo R a n-
tase n ja lakimieheksi varatuomari Heimer S u n d-
bergin.

Matemaatikoksi nimitettiin fil.maisteri Markku
K ai k ko n e n ja tiedotuspddllikoksi fil.maisteri Matti
Karjalainen.

Kun joukkoon vield lisdtddn luottovakuutusta ve-
timiiiin otettu fil.maisteri Antti M e I k a s ja jonkin ver-
ran myohemmin tullut valt.maisteri Margaretha A a r-
n io, tutkimuspiiiillikko, onkin alkuaikojen johto-
ryhmd lueteltu.

Keskinkertaisuuksien avulla ei
varmasti olisi pystytty kdynnis-
tdmddn Eldketurvakeskuksen
toimintaa ja kehittiimedn sitd
hoitamaan laissa siiiidcttyjii laa-
joja tehtliviiiiin. Jos misyd. tAssd
tarvittiin paitsi asiantuntemusta
mycis luoluutta ja pioneerihen-
ked.

Johtoportaan jdsenet tulivat
tietenkin sihteerisihmiselle hv-

vinkin tutuiksi. ja kylh joka iki-
nen heistd osoittautui Persoonal-
lisuudeksi isolla P:tlii.

Toimitusjohtaja Tauno Jylh:i,
matemaatikko, oli varreltaan
kookas. valkohiuksinen ja ar-
vokkaan tuntuinen herrasmies,
joka suorastaan huokui auktori-
teettia. Hdnelli oli sitii nykyiiiin
paljon puhuttua karismaa.

Tyohon minut otti juuri toimi-
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tusjohtaja Jylhii. Tilanne jiinnitti
minua aika lailla. Hiin oli erityi-
sen kiinnostunut englanninkielen
taidostani ja antoi ymmdrtdd
osaavansa sitii kieltii aika hyvin.
Hhn otti kirjahyllystiiin ISSA:n
bulletiinin, avasi sen jostakin
kohtaa ja pyysi suomentamaan.
Ilmeisesti tehtdvd onnistui. silld
tyopaikka tuli. Vasta myrihem-
min selvisi, ettd toimitusjohtajal-
la oli suuri joukko ulkomaalaisia
ysuviaja kollegoita, joiden kans-
sa hdn kdvi vilkasta kirjeenvaih-
toa. Vield myohemmin selvisi, et-
td myos rouva Jylhhlld oli erin-
omainen englannintaito, ja luuli-
sin. ettd ensimmdiset toimitus-
jolrtaja Jllhan nimissd laatimani
kirjeet kdvivdtkin Mlintytiellii
englanninkielen oikeellisuustar-
kistuksessa. Toimitusjohtaja
Jylhd samoin kuin hallituksem-
me puheenjohtaja tohtori Penti-
kdinen ymmdrsi kansairrvdlisten
yhteyksierr tdrkeyden sosiaaliva-
kuutusalalla. Niinpii ETK:sta
vdhitellen tuli ISSA:n jhsen.

Toimitusjohtaja Jylh2i oli mie-
lestdni siind mielessd erittdin in-
nostava esimies. ctte han antoi
tehtdvi5, jotka olivat suoritusky-
kyni yliirajoilla. Luottamustaan
hdn osoitti monin tavoin, hiin oli
myds sangen huomaavainen. Ei
ollut sita merkkipdivdd, ettei
hdn sita noteerannut. Erityisesti
tulee mieleen, kun hdn erddltd
ulkomaanmatkalta palattuaan
toi picnelle tyttiirellemme valkoi-
sen nallen.

Helmikuussa 1967 murheelli-
nen velvollisuuteni ja samalla
viimeinen palvelukseni kunnioi-
tetulle esimiehelleni oli yhdessii
johtaja Sundbergin kanssa orga-
nisoida toimitusjohtaja Jylhiin
hautajaiset.

Konttoripddllikko, sittemmin
osastopiiiillikkd ja johtaja Tarmo
Rantanen loi piiiiasiallisesti ne
rekisterit, jotka tiiniikin piiiviinii
palvelevat tyOelakejerjestelmdd
ja vakuutettuja. Hdnen aloittees-
taan aloitettiin mycis otepalvelu
ja saatiin aikaan palveluverkosto

pankkeihin ja postitoimipaik-
koihin. Erityisesti johtaja Ranra-
nen oli huolissaan siitd, ettei pal-
velusta kerrottaessa unohdettu
sanoa: "paitsi maaseudun pienet
postit."

Johtaja Rantanen oli entisend
tilimiehend tarkka raha-asioissa.
Tiimii oli yleisesti tiedossa, ja kyl-
liihiin hiin itsekin asian myonsi,
kun henkilokunnalle erotessaan
pitdmdssldn puheessa sanoi:
"Tiediin, etta minua yleensd pi-
detddn aika nuukana, mutta ha-
luaisin nyt kuitenkin poiketa pe-
riaatteistani sen verran. etta sa-
non teille kaikille tuhannet kii-
tokset."

Toimitusjohtaja Markku
Kaikkonen joutui astumaan
remmiin toimitusjohtaja Jylhiin
jiilkeen. Kaikkonen oli tavatto
man ahkera ja tuottelias. usein
hdn raksutteli laskukonettaan ja
vddnsi kaavojaan ETK:ssa vield
yomyohddn. toipa joskus myos
vaimonsa avuksi. Kaikkosen ai-
kaan meilld ei oltut vield liukuvaa
tyoaikaa, ja minulle tuli
lapsenhoito-ongelmia, kun hoi-
tajan piti ehtid iltakouluunsa en-
nenkuin itse ehdin kotiin. Sydiin
kylmiinii menin ehdottamaan
toimitusjohtaja Kaikkoselle, ettd
saisin ldhted piiivittiiin l5 mi-
nuuttia aikaisemmin. Korvaisin
ajan aamuisin. Taisin olla aika
peldstyneen nikciinen, sillii
Kaikkonen sanoi: "Eihiin se
maailma siihen kaadu, tehdddn
niin." Tdstd olen vield tdnddnkin
kiitollinen.

Tiedotuspiihllikko Matti Kar-
jalainen oli oikea vanhan ajan
herrasmies, joka ehkii nyt ei vdlt-
tdmdttd ollut site mielta, errd nai-
set pdrjdisivdt samoissa hommis-
sa kuin miehet. Hdn otti minut
kuitenkin oppiin tiedotukseen, ja
kas, taas yksi, jota voin kiitollise-
na muistaa. Matti Karjalainen tu-
li teollisuudesta, hdn oli ollut
toimittajana ja hiinellii oli tyhjen-
tymaton varasto anekdootteja eri
aloilta, ei vdhiten sodan ajalta.
Hdnet oli saksankielentaitoisena

komennettu yhteysupseeriksi sil-
loisten aseveljiemme pariin. Mut-
ta kyllii "kallioneuvoksen" Poris-
takin oli tarina poikineen kerrot-
tavana.

Luottovakuutusosaston pddl-
likko Antti Melkas oli arkield-
mdssd melko hiljainen, mutta
scurassa hAn usein osoittautui
melkoiseksi humoristiksi. Mel-
kaken erityisharrastus oli mete<>
rologia.

Margaretha Aarnio tuli Kelas-
ta, hdn oli toimitusjohtaja Jylhiin
entinen tyotoveri ja luotettu."Magan" aikana syntyivdt
ETK:n ensimmdiset tutkimuk-
set, mm. suuritciinen eliikeikii-
tutkimus. "Magan" asiantunte-
nrusta on kdytetty hyvdksi me
nissa kansainvdlisissd yhteyksis-
sd. hdn oli mm kcrran pitempddn
virkavapaana pannakseen sosi-
aalivakuutusjSrjestelmdn pys-
tyvn Liberiassa.

Varatuomari, johtaja, halli-
tusneuvos Heimer Sundberg
vaikuttaa kmkuudessamme edel-
leen kunnioitettuna eminenssind.

Vuonna l96l viclii kovin nuo-
rena tuomarina Sundberg joutui
paljon vartijaksi. Hdnen tyomdd-
rdnsd oli uskomaton. ja aina pai-
noi kiire piiiille. ETK:n hallituk-
sen sihteeriys oli toistii kenties
vdhiten aikaa vaativa homma.
senhdn saattoi sitapaitsi delegoi-
da sihteerille. joka HS:n muis-
tiinpanojen nojalla kyllii pikku-
hiljaa oppi tekemdAn hallituksen
p<iytiikirjat. Suuntoisiii olivat tie-
tenkin lainvalmisteluun ja sovel-
tamiskdydnnon kehittelemiseen
liittyvat tyOt.

Kaytdksel6an HS oli aina iili-
rimmdisen korrekti. Kuvaavaa
on, ettd kun hdn useamman
vuoden yhteistycin jiilkeen ha-
vaitsi, ettd voisi olla paikallaan
olla sinut sihteerin kanssa, hdn
hienotunteisesti kysyi: "Miten-
kahan siH voisi pddstd ldhem-
mdksi tuttavaksi tuommoisen
sihteerin kanssa']" Vastaus: "Ei-
hdn siind muu auta kuin ettii joh-
taja esittaa."

Niihin aikoin siis vield nouda-
tettiin kohteliaita tapoja. mutta ei
se tycin tahtia haitannut. Alkuai-
kojen ETK:ssa vallitsi todellinen
uudisraivaajahenki. Ei siinii kel-
loa vilkuiltu. Jos tycit vaativat. ja
niin ne aika usein tekivat, tultiin
aikaisin aamulla ja jatkettiin piii-
vdd toisestakin pddstd. Ja se oli
hauskaa.

K i rjo i r t aja, t i edo r ussi h t e cri El si-K a i-
ja Lindquist, tuli Eltikcturvakaskuk-
sen palvaluksaen I l. 12. 1961.
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Sirkesalo, Aurela ja numeroinnin tulokser 1967,

a,

niistii yksi". Vastaavalla fi:ttl 732.000:lle ja .valtion'
tavafla voitaisiin t"a.", $ltt ]fi..k[[:?,,:Il'll'*f:11 .EHl:,y*lkeskus,sai
kun Eldketurvakeskus telemisestdtiedettiinaa000hen- JattltasalvoKoneen

Takavuosina televsros-
sa esitettiin sarjaa, jonka
alussa todettiin: "Suur-
kaupungissa on miljoo-
na tarinaa ja fdmd on

ottaa rekisteristd^dn yh-
den henkilon tiedot, jot-
ta eldkelaitos voisi
myontzi:a eldkkeen. Tie-
tojen tdrkeyden kzisit-
tdd, kun alkavan edun

vdsti

Vuodenvaihteeseen tietoja oli
kertynyt yli neljiistii miljoonasta
henkil6st6. Heistii 2891000 oli
ollut TEL+ycisuhteissa kaikki-
aan 9.2 milj. kertaa. Niiistii tyG

suhteista edelleen jatkuvia oli 1,3
milj. Toissii LEl-aloilla oli ollut
2 041 000 henked, joista tietoja oli
35 milj. lohkoa. Yrittiijini oli
YEL:n mukaan 212ffiO henkedja MYEL:n mukaan 524000
henke6. Tydttdmyysaikoja oli

gen osalta. Vanhimmat henkilcit
ovat loppuvuodesta 1897 synty-
neitii ja nuorimmat vuodelta
197 2, sita nuoremmat sdilytetddn
vield erityistapauksina rekisterin
ulkopuolella. Ahkerimmin tyo-
paikkaa vaihtaneilla on jo yli sata
erillistii eldkkeenpalaa, yli 22 0N
merkkid tietueessaan. ETK laatii

terciity. Niinpii Aatami ei paratii-
sista tyomarkkinoille siirryttyddn
tullut turvan piiriin, vain hiki ot-
salle taattiin leivdn ohella. Myo-
hemmin kun eldkkeiden tarpeel-
lisuus havaittiin, eldke liittyi
yleensd vain tyontekijdn uskolli-
seen palveluun samalla tycinanta-

jalla. Vasta 1950-lur,un jiilkeen
elike-edut alkoivat siiilyl tyostii
toiseen siirryttdessd. Silloin tuli
valrtemartdmiiksi tehtyjen toiden
rekisterciinti muuallekin kuin
fohiin Pietann luokse.

Suomen suurimman tietokoneen
tyciskentelyd seuraamaan oli
helmikuussa 1963 kutsuttu leh-
distcin edustajat. Toimittajiin
koneen suuri tyoskentelynopeus,
lukihan se nauhalta 62 500
merkkid sekunnissa, teki huo-
mattavan vaikutuksen. Neljiin-
nesvuosisadan aikana kehitys on
vienyt siihen. ettd nykynuorisoon
kuuluva kotimikron omistaja
ihmetellen vertaa suoritustasoja.
Olihan'jiittiliiisaivokoneessa"
IBM l4l0 aluksi vain 40000
muistipaikkaa keskusyksikcis-
sddn. Suunnilleen sen mddrdn
Commodore 64 ilmoittaa nykyi-
sin vapaaksi. kun siihen virta
kytketddn.

Ennakkoluulottomasti kui-

pd6oma-arvo voi h- F lrlt^ii.. faljonkin tilastoai-
hennellh miljoonaa neistoa rekistereistddn'

markkaa, ylikin ;;-,,,tTilT;',.lil?ii'1il:i',f ;'-?:
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tenkin tycieldkejiirjestelmiissii jo
6Gluvulla tiedot tyosuhteisiin
liittyviistii eldketurvasta siiilcittiin
koneelliseen kiisittelyyn. Monia
tycivaiheita ei koskaan, aluksi-
kaan, ole tehty kiisitydnd. Var-
mistavaa kdsikortistoa hoidettiin
viitisen vuotta, mutta sitten siir-
ryttiin mikrofilmien kaytt6dn.
Suuresta tietomaaras6 syntyvd
laaja rekisteri ja toisaalta koneis-
ton melko rajoitettu suoritusky-
ky pakottivat keksimddn ratkai-
suja. joita jiilkeenpiiin on mie-
lenkiintoista tarkastella. Samat
ongelmat jossakin muodossa
odottavat tiedoston luontia aloit-
televaa vielii nytkin.

Henkilotunnus

Syntymiiajalla ja kunkin synty-
mdpiivdn sislllii juoksevasti
numeroimalla voidaan eliikejiir-
jestelmdn henkilot yksilciidii.
Numeron kdyttci nopeuttaa ja
varmistaa uusien tietojen vientid
tiedostoon. Henkilolle itselleen
rakkain tieto, nimi, on yleensd
pidempi, ei ole yksinddn ldhes-
kiiiin yksikiisitteinen ja vieras kd-
sittelija tekee siind helposti virhei-
td. Uuden numeron antamiseen
liittyviiss,ii nimitunnistuksessa
tdmd on ndhty, on Evert, Eevert
ja Eevertti.

TZirkein ja omaperdisin oival-
lus henkilcitunnuksessa on tar-
kistusmerkki. Tunnuksen oikean
merkitsemisen tarkistavia menet-
telyjii olisi ollut valmiina. jopa
kai IBM:llii erddnlainen standar-
diratkaisu. Kun se ei olisi paljas-
tanut eraild tavallisimpiakaan vir-
heitd. valittiin lukuteoreettisesti
oivallinen. luvulla 3l jakaminen.
Tosin jakojiiiinnos, joka kertoo,
onko tunnus oikein, voi olla
myos 10-30. Jos se halutaan
merkitd yhdellii merkilld, on
otettava kirjaimia avuksi. Kir-
jainten kiiyttd oli 6&luwlla
erdissii konttorikoneissa hanka-
laa. Senaikaisen kritiikin on kehr-
tys osoittanut turhaksi, nyt ldhes
aina numerot ja kirjaimet sycite-
tddn samalta niippiiimistoltii.

Tunnuksen viiliviiva ei alku-
perdisessd kiiytcissil merkinnyt
mitddn. Vuosisata ei ollut vield
ongelma, annettiinhan aluksi
numeroita vain alle 65-vuotiaille.
Kun tunnukset jaettiin koko vd-
estcille, haluttiin l80Gluvulla
syntyneet erottaa nuoremmistaan
*-merkillii. Ehkiipii niille heistii,
jotka vielii vuonna 2000 ovat
hengiss5, olisi silloin tehtave kul-
tareunainen kortti, jossa tunnuk-

sen yksilciintiosaan olisi annettu
ikiilisiiii vaikka kirjaimin. Ttitti-
hiin jo jossakin on murehdittu,
miki onkin hyvii, kun Ruotsissa
I 07-vuotiasta kuuluu hiitistellyn
koulunpenkille.

Tyireldkekortti

Jotta numeroita olisi voitu kdyt-
tdd, ne oli ilmoitettava henkil6ille
itselleen. Sen vuoksi tyontekijiiin
eldkeasetuksessa oli 5 $, jossa
sdddettiin tyoeliikekortin anta-
misesta. Kun sairausvakuutus
1964 aloitti myos kortittamisen,
kdynnistettiin tiivis yhteistyci
tunnusten yhtendisyyden, en-
nenkaikkea yksikiisitteisyyden
varmistamiseksi. Henkilollii voi
olla kaksi numeroa, mutta sa-
maa numeroa ei saanut tulla
kahdelle henkilolle. Kansaneli-
kelaitoksesta tunnukset ilmoitet-
tiin vdestcirekisteriin. Sieltd tun-
nukset levisivdt virkatodistuk-
siin, ajokortteihin ja verokirjoi-
hin. Tunnuksen keyttd vilkastui
ja varsin pian ETK lopetti tyOn-
antajille sen puuttumisesta huo-
mauttelun.

Kun TGluvun loppupuolelle
tultaessa erilaiset rekisterit yleis-
tyivdt maassa eikd endd sanaris-
tikkoakaan voinut ratkaista
henkilotunnustaan ilmoittamat-
ta, katsottiin ETK:ssa, etta vero-
kirjalta tycinantaja saa numeron
jopa paremmin kuin helposti ka-
toavalta kortilta. Niinpii asetusta
muutettiin ja tyoelakekorteista
luovuttiin. Jotkut suremaan jdd-
neet tahot paheksuvat vieldkin
teon epdbyrokraattisuutta. Vie-
tiinhiin niiin ihmisiltii se ainutkin
kouriintuntuva tytreldketurvan
piirissii olemisen tunnus. Osin
ovat oikeassa, mutta kai sama
asia voidaan kertoa kortittakin,
vaikkapa ehkeotteilla eli enna-
koivilla laskelmilla siitii, paljon-
ko eldke tulee olemaan "tieto
jemme mukaan". Korttipeliinkin
voidaan harkita palaamista.
mutta nykyaikaisemmassa
muodossa luottokortin tapaan.
Nythiin isonkaan tyoeldkkeen
saaja ei aina saa korttia edes
pankistaan, luottokelpoisuutta
varjostaa eldkkeen ulosmittaus-
kielto.

Eliikeote ja
tietosuoja

Jo alkujaan tyoelakeasetus mdd-
rdsi ty<intekijiille annettavaksi
rekisteriin hdnestd kertyneet tie-

dot. Vastaava menettely on tu-
lossa henkilorekisterilakiin, jota
eduskunta kdsittelee juuri. Vir-
heet voidaan oikaista, kun ne
ndin saadaan esiin. Luottamus
ETK:n rekistereihin samalla kas-
vaa, kun henkilci itse voi todeta
tietojensa olevan oikein. Toivot-
tavasti ndin kdy tulevaisuudessa
yhd useammin. Tiihiin mennessd
kirjoitetuissa yli kahdessa mil-
joonassa el6keotteessa palautus-
ten mddrd on liikkunut parissa
prosentissa. On siiniikin selvitte-
lemistd riittanyt. Virheiden sdi-
lcimistii rekisteriin pitkiiksi, jos-
kus koko 40 vuoden tyciuran
ajaksi. on pyritty estdmddn pe-
rusteellisilla tietojen alkutarkis-
tuksilla ja ohjelmien huolellisella
testaamisella ja dokumentoinnil-
la. Tdllaista ennakolta ehkdise-
vaa ty6tapaa suosittelen alkaville
rekistennpitiijille. Tietosuoja-
asiamieskin varmaan kiinnittie
tihdn huomiotaan.

Samaiselta tietosuoja-asia-
miehelt2i ETK toivoo pontevaa
apua niitd tahoja vastaan, jotka
rajoituksetta haluaisivat kiiyttiiii
muihin tarkoituksiinsa eldketur-
van hoitamiseen kerittyjd tyci.
suhdetietoja. Edellii olisin piiiis-
tanyt ulosottomiehen hyviituloi-
sen eldkeldisen kimppuun. jos
tdmd vitkuttelee maksuissaan.
En kuitenkaan olisi valmis ker-
tomaan vdlittomdsti jonkun ve-
lallisen uudesta tyosuhteesta.
Pelkiiiin. etta tallaisesta tiedon
kaytdsta seuraisi hidastelua ilmoi-
tusliikenteeseen. Uhka niihtiiisiin
suuremmaksi kuin joskus kau-
kaisessa tulevaisuudessa odotta-
va eldke. Sama koskee monia
muita sindnsd hyvid tarkoituspe-
ri6. Jos taas tiedon tarvitsija ha-
luaa antaa etuutta tycintekrjiille,
hineltii voi pyytiiii valtuutuksen
tiedon saantiin. Niin tehdiiiin jo
nyt metsdalan ikiilisien ja erora-
han myondmisessi. Koko rekis-
terien olemassaolon ajan ETK
on joutunut neuvottelemaan,
joskus kiivaastikin, voidakseen
pitee luottamuksellisina saadut
tiedot ominaan.

Miljoonasiru

Maanantaiaamu kesdkuun 9.
piiiviinii 1986 oli ETK:ssa jiinnit-
fiva ja mielenkiintoinen. Vii-
konvaihteen aikana oli Tietoko-
nepalvelussa asennettu uusi kes-
kusyksikkd IBM 309Gsarjaa.
Vaihto oli onnistunut. Kelt&ijiin
oli aamutoimissaan mahdoton
sitd edes havaita. PeHttya kat-

kosta ei ollutkaan ja koneesta
suuresti riippuvaisetkin tyopis-
teet voivat huoata helpotuksesta.
Ei tullut rokulipiiiviiii.

Koneuutuudessa on viimeisin-
tii tekniikkaa. Muistisirut ovat
entistA kokoa, silminn6hldv6n
pieniii, vain noin sentin kanttiin-
sa. Mutta niiss'd on nyt tilaa yli
miljoonalle muistipaikalle. Se on
Jotunin mukaan noin sata kak-
kosvilillii kirjoitettua A4-lius-
kaa. Eli siis suunnilleen yksi ko-
miteamietinto.

Tyoeliikejiirjestelmi6 ei nykyi-
senlaisena joustavana ja moni-
puolisena vakuuttajana voisi aja-
tellakaan ilman tietokoneita.
Samanaikaisesti kun koneet ovat
kehittyneet, lakeihin on lisdtty
poikkeuksia, a-, b-' ja c-pykiiliii,
jotta erikoistapauksetkin tyd-
eliimiissii on voitu hoitaa. Tieto-
jen miiiirii ja tilantarve on niellyt
tarjolle tulleet mahdollisuudet.
Kiisittelykapasiteetin kasvua seu-
raavan neljdnnesvuosisadan ai-
kana on nyt mahdotonta arvailla
yh6an paremmin kuin 6Glurul-
la.

Tekniikka ei aseta varmaan
tulevaisuudessakaan esteitd eld-
keturvan kehitykselle. Sensijaan
inhimillinen klisityskyky osoit-
tautuu rajalliseksi. Jo nyt tiedot-
tajalla on vaikeuksia kertoa ld-
hellii eliikeikiid olevan eri mah-
dollisuuksista el5kkeen saantiin.
Eldketurvan kehittiijilta odottaisi
maltillista harkintaa, kuinka
tarkka kuvaus yksilcin tydurasta
asetetaan mycinnettdvdn eldk-
keen pohjaksi. Kuinka oikeu-
denmukaisuuden ja yksinkertai-
suuden ristiriitaiset vaatimukset
painotetaan? Itse eldmdkerroissa
kirjavuutta ja yksilcillisyyttii aina
onneksi tulee olemaan. siruilla
mittaamattomasti.

IOUKO SIRKESALO, 16',,1.1

Ekiketuruakeskuksen
varatoimitusjohtaja
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VoelAkelainsaadinnon
kehittdmisessa Ja

soveltamiskaytdnnon
luomisessa

TyOel ii kel a i ns?i6dti ntii
on sen voimaantulosta
liihtien ollut iatkuvan
muutosprosessin koh-
teena. Esimerkiksi
vuonna 1985 tehtiin
tytieliikelakeihin 6l
muutosta. Tyiieliike-
turvan luonteen huo-
mioon ottaen onkin
luonnollista, ett?i elti-
keturvaa jatkuvasti
kehitetti?in muuttuvien
olosuhteiden mukai-
sesti. Us?iksi on muis-
tettava, ettii tyiiellike-
turva on ntiihin pliiviin
saakka ollut raken-
nusvaiheessa. llmeistii
on, ettd ty6eliiketu ruan
voimaantulovaiheen
vtihitellen pii?ittyessii
myiis lains?iiidtintii-
muutosten miidr?i vii-
henee.

Lainsddddntomuutokset tyG
eliikkeissii ovat luonteeltaan pe-
riaatteessa kahdenlaisia. En-

i simmdisen ryhmdn muodostavat
suuret eliiketurvan etuuksiin tai
tasoihin vaikuttavat muutokset,

i kuten nyt toteutetut joustavan
eliikeikiijiirjestelyn eri eldke-
muodot. Niiiden uudistusten lu-
kumddrd on suhteellisen pieni.
Toisen perusjoukon muodosta-
vat muutokset, jotka ovat lihin-
n6 teknisluontoisia tai niiden

merkitys koskee pieniii yksittiii-
siii ryhmiii. Valtaosa on tdmdn-
tlyppisiii.

Tycieliikelainseadanto antaa
ratkaisijalle puitteet sii6, milla
tavoin yksittdisiin tydntekrjoihin
ja yrittZijiin lakia tulee soveltaa.
Soveltajalle jiiii paljon harkinta-
valtaa yksittiisissi tapauksissa.
Harkintavalta ilmenee ennen
kaikkea tyokyvyttomyyseliik-
keisyd. Yksilon oikeusturvan
kannalta tarkasteltuna on vdlt-
tametdnta, ettii tycintekloiden
asiat voidaan ratkaista yhdenver-
taisesti riippumatta siite, missa
eldkelaitoksessa heiddn asiansa
kiisitelliiiin.

Elhketurvakeskus jo lainsdd-
ddnncinkin perusteella vaikuttaa
monella eri tavoin tyoeldkelain-
sddddnnon kehittdmiseen ja se
veltamiskdytdnnon luomiseen.
Seuraavassa on tarkoitus lyhyesti
kiisitellii Eldketurvakeskuksen
roolia edelld mainituissa tehta-
vissd.

Eliiketurvakeskusta
koskeva lainsiiiidanto

Eldketurvakeskuksen tehtdvislA
si6detidn tydntekijliin el6kelain
l4 $:ssii ja ohjesiiiinnossii, joka
on annettu asetustasoisena. oh-
jesiiiinnon mukaan tehHvane on
mm. antaa viranomaisille lau-
suntoja ja tehdii esityksii tyonte-
kijiiin sekii maatalousyrittiijien ja
muiden yrittiijien eldketurvaa tai
sen kehittiimisld koskevissa asi-
oissa. Edelleen tehtdvand on
toimittaa julkaisuja ja muulla ta-
valla antaa tietoja, selvityksiS ja
neuvoja, jotka koskevat tyonte-
kijiiin elikelain, lyhytaikaisissa
tycisuhteissa olevien tydntekijiiin

eldkelain, maatalousyritfdjien
elikelain ja yrittiijien eldkelain
soveltamista sekd siihen liittyviii
seikkoja. Lisiiksi eri eldkelaeissa
on sddnnokset siita, etta Ehke-
turvakeskuksen tehtdvdni on an-
taa sitovia ratkaisuja eldkelakien
soveltamispiiriin kuuluvissa ky-
symyksissd.

Edellii todetut sdAnncikset
ovat pohjana sille toiminnalle,
jonka perusteella Eliketurva-
keskuksen rooli lainsiidddnnon
kehittdmisessi:d sekii soveltamis-
keytannon luomisessa muodos-
tuu. Voidaan todeta, ettd lain-
siiiidiintci jo siniinsii edellyttiia
Eltketurvakeskukselta osallis-
tumista ty6ehkelainsadddnndn
kehittdmiseen samoin kuin eld-
kelakien soveltamiseen vaikut-
tamista. Niiiden sddnncisten poh-
jalta ovat muotoutuneet tietyt,
vakiintuneet periaatteet siiE, mil-
ld tavoin kehitrimistoimenpiteita
ja soveltamiskysymyksiii kiiytiin-
n6ssa toteutetaan.

.. .. 1..l-arnsaaclannon
kehittiiminen

Eldketurvakeskuksen rooli tyG
eldketurvan kehittimisesvd on
keskeinen. Periaatteessa kaikkiin
uudistushankkeisiin sosiaali- ja
terveysministerio hankkii Eliike-
turvakeskuksen kannanoton.
Osa uudistushankkeista ldhtee
vireille Eldketurvakeskuksen
toimesta. Valmistelutycihon osal-
listuvat usein myds tydmarkkina-
jiirjestojen ja eldkelaitosten edus-
tajat.

Valtion asettamissa komiteois-
sa ja toimikunnissa valmistellaan
osa tyoelaketurvan uudistuksis-
ta. Tiillcjin kysymys on yleensd

laajemmista, periaatteellisista
eldketurvan uudistuksista, kuten
esimerkiksi joustavasta eliikeikii-
jiirjestelystii. Myds komitea- ja
toimikuntatyoskentelyssd Eldke-
turvakeskuksen edustajat ovat
usein mukana joko jiiseninii tai
sihteerein6.

Myos tilanteissa, joissa valmis-
telutyci ei suoranaisesti ole tapah-
tunut Eldketurvakeskuksessa,
sosiaali- ja terveysministerici pyy-
tdd sddnndnmukaisesti lausun-
non asiasta ennen esityksen vie-
misfd eduskuntakdsittellyn.
Eldketurvakeskuksen roolin
merkittdvyyrd painaa nimen-
omaan se, etta halinnossa on
edustettuina eri intressitahot.
Eldketurvakeskuksen kannan-
otot edustavatkrn pitkiille tydn-
antaja- ja tycintekijiipuolen, maa-
talousyrittiijien ja muiden yrittd-
jien sekd eldkelaitosten mielipitei-
ta.

Eduskuntakiisittelyvaiheessa
Eldketurvakeskusta kuullaan
sddnnonmukaisesti asiantuntija-
na tyoeldketurvaan liittyvissii
asioissa. Eduskunnan taholta
osoitettu luottamus tdsvi suh-
teessa osoittaa, etta EHketurva-
keskuksen asema tyireldkelain-
sddddnnon kehitldmisessd koe-
taan tiirkeiin6.

Edellii on lyhyesti kisitelty ta-
poja, miten Eldketurvakeskus
osallistuu lainsddddnncin valmis-
teluun. Useimmat muutosesityk-
set ovat jo alunperin Eldketurva-
keskuksen esityksiii sosiaali- ja
terveysministeriolle. Yhteistyci
sosiaali- ja terveysministericin
kanssa on ollut joustavaa ja ta-
pahtunut hyviissii hengessii.

Yleisesti voidaan todeta, etta
ty6ehkelainsaiid[nndn kehittii-
minen edelld kuvatuin tavoin on
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osoittautunut onnistuneeksi.
Tiiillti tapahtunut valmistelutyci
on voinut tapahtua yleensd riit-
tdvin resurssein. Eldketurvakes-
kuksen esitykset ja kannanotot
sisiltdvdt eri intressitahojen ni-
kemykset. Ndin ollen esitysten
vieminen edelleen maan hallituk-
seen ja sitten eduskuntaan on ol-
lut suhteellisen joutuisaa.

Osallistuminen
soveltamiskiiytdnttion

Tycieldketurvaan on tehty, kuten
edellii jo totesin. lukuisia muu-
toksia vuodesta I962 liihtien.
Tdmd osoittaa sen tarpeen mitd
muuttuvassa yhteiskunnassa tyG
eliikelainsiiiiddnnciltl odotetaan.
Useat muutokset ovat merkin-
neet yhd useampien erilaisten
ndkcikohtien huomioimista eld-
keturvaa rakennettaessa Ja tdta
kautta jossain mddrin moninais-
tuvaa ja vaikeutuvaa lainsiiiidlin-
t6a.

Onkin luonnollista, etta ehke-
lakien soveltamiskysymyksiin,
soveltamispiirin rajoihin ym. tul-
kintakysymyksiin on jouduttu
paneutumaan entistd useammin.
Hajautetussa jdrjestelmdssii, ku-
ten tyoeliikejiirjestelmdssd on
tdrkedd ja vilttlimiitonta, ette
kaikki organisaation osaset sG.
veltavat lainsiiidiintdii tulkinta-
kysymyksissd samojen linjojen ja
periaatteiden mukaisesti, jolloin
mycis yksilcin oikeusturva voi to-
teutua. Timd on asettanut hajau-
tetun jdrjestelmdn keskuslaitok-
selle uusia haasteita ja vaatimuk-
sia edelli mainittujen tavoittei-
den saawttamiseksi.

Eldketurvakeskuksen rooli
soveltamiskdytdnncissi toteutuu
liihinnii kolmea eri tietd. Jo lain-
sddddnncin perusteella Eldketur-
vakeskuksen tehtavane on rat-
kaista erilaisia soveltamiskysy-
myksii. Nditd on esimerkiksi
kaikissa yksityisen sektorin tyG
eldkelaeissa oleva sii6nnos, jonka
mukaan asianosaisen pyynnostd
Eliketurvakeskuksen tulee rat-
kaista henkilon mahdollinen
kuuluminen eldkelain piiriin.
Toisena vdlineend on erilaisten
yleisohjeiden valmisteleminen ja
antaminen eliikelaitoksille lakien
soveltamisiin kuuluvissa kysy-
myksissd. Niimii toimitetaan
useimmiten ns. yleiskirjeinii.
Kolmanneksi tulevat muutok-
senhakuasteille annettavat asian-
tuntijalausunnot yksitldisisld va-
litustapauksista.

Eldketurvan soveltamisessa

t2

ovat viime aikoina muodostuneet
vaikeaksi erilaiset rajakysymyk-
set sen suhteen, mitii eliikelakia
tieuyyn tycintekrjiiiin tai yrittii-
jiiiin on sovellettava. Tilldin jou-
dutaan selvitldmiiin tydsuhteenja yriuiijtuuhteen rajankiiyntii
samoin kuin eri tycisuhde-eliike-
lakien raja-alueita. Vuoden alus-
ta voimaan tullut erdiden esiinty-
vien taiteilijoiden ja toimittajien
eliikelaki on nostanut voimak-
kaasti esille kysymyksen tycisuh-
teen ja yrittiijiisuhteen rajan-
kdynnist6. Yhtii vaikeita kysy-
myksiii ovat rajankaynnir sen
suhteen, kuuluuko tyontekijii
ty<intekijiin eliikelain vai lyhyt-
aikaisissa tycisuhteissa olevien
tycintekijiiin eliikelain pririin.

Tiimii Eliiketurvakeskukselle
annettu erdinlainen erotuomarin
rooli on vastuullinen ja vaikea.
Sen menestyksellinen hoitami-
nen edellyttdd asiantuntemusta ja
kehittyviin lainyddddnnrin jatku-
vaa seuraamista.

Lain muutoksia ja lakien se
veltamista siydlthvat yleiskirjeet
ovat keskeinen osa Eldketurva-
keskuksen tycitii. Vaikka niiilll
yleiskirjeillii ei ole juridisesti sito-
vaa merkitystd, niin kiiyuinncissi
eldkelaitokset ja pitkiille myos
muutoksenhakuasteet hakevat
soveltamisnormejaan yleiski{eis-
tii. Selvdd tietysti on, ettd sovel-
tamisyleiskirjeiden Uytyy olla
voimassa olevan lains'iiddnncin
mukaisia. Yleiskirjeet muodos-
tavat perustan eri eldkelaitoksis-
sa ja Eldketurvakeskuksessa
noudatettavalle soveltamiskdy-
tdnncille.

Yleiskirjeet kdyvdt laajan val-
misteluvaiheen. Niiden valmiste-
luun osallistuvat myds eliikelai-
tosten edustajat. Kaikkr sellaiset
soveltamisohjeet, joihin sisiiltyy
lakien tulkintaa, menevdt s66n-
ncinmukaisesti myds Eliketur-
vakeskuksen hallituksen hyviik-
syttaviksi. Hallituksessa ovat
edustettuina kaikkien en intressi-
tahojen edustajat, mukaan luet-
tuna mycis valtiovallan edustus.
Ndin ollen yleiskirjeissii otetuissa
tulkinnoissa on takana laaja hy-
viksyminen.

Eldketurvakeskus antaa kai-
kista valitustapauksista asian-
tuntijalausunnon vakuutusoi-
keudelle. Mycis eliikelautakunta
pyytiie asiantuntijalausuntoja
yksittdisistd valitusasioista. An-
nettavien lausuntojen mddrd on
vuosittain noin 2000. Usein vali-
tusasiaan liittyva kysymys on
luonteeltaan periaatteellinen ja
sen merkitys tulevaan sovelta-
miskiiytiintcidn saattaa olla mer-

kittiive.
Tydkyvy,ttdmyryseldk keiden

ratkaisutoiminta ja siihen liittyvii
harkinta on ehki eniten keskus-
telua aiheuttanut asia. Tycikyvyt-
tcimyrysmiidritelmat ovat puire-
siiiinnriksiii, joissa eldkelaitoksille
on annettu laaja harkintavalta
sovellertaessa miiiiritelmiii yksit-
tiiseen eliikkeenhakijaan. TyG
kFTn arvioimisesta on annettu
yleisohjeita eliikelaitoksille. Tii-
mdn lisdksi mm. Eldketurvakes-
kuksessa toimii tycikyvy'ttcimyys-
asiain neuvottelukunta, josta
eldkelaitokset voivat tulkinnan-
varaisista tydkyvyttctmyysta-
pauksista pWtAA suosituksia
ty6kyvyn arvioimisessa. Neuvot-
telukunnan omaksumia ratkai-
sulinjoja on pitkiilti sovellettu
tyctky!rytt6mlyseldkkeiden rat-
kaisukdydnncissd.

Edelld on lyhyesti kiisitelty
keinoja, miten Eldketurvakes-
kuksen rooli ndkyy eldkeasioiden
soveltamis- ja ratkaisulinjoissa.
Yleiseni lopputoteamuksena
voidaan todeta, etta huolimatta
hankalistakin soveltamiskysy-
myksisli, on tyctehkejdrjestel-
mdssd pystytty ld)'temiien hy-
vdksyttdvdt tulkintalinjat. Eliike-
turvakeskuksen soveltamisrat-
kaisut, yleiskirjeet ja asiantunrija-
lausunnot muutoksenhakuasteil-
le vaikuttavat merkittdvdsti nii-
hin linjoihin, joita tyciehkelain-
sdAddnncin toteuttamisessa
noudatetaan.

AN]TI SUCMINEN
W, ekonomi

Eltiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
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TYOELAKETURUA
uaatii iatkuuaa suunnitteluary

MARKKU UANNINex .az

Eltiketurvakeskuksen
suunnittelujohtaja

Eltiketurvakeskuksen Ty<ieliiketurvan kehitUmistoi- tyrypillisestieldkelaitostenvastuu-
ohjes?idnntin sisiiltii-
mdn asetuksen en-

mlnta on Eldketunakeskuksen aluetta. T
toiminnoissa keskeisel16

Issd kirjoituksessa ra-
kdsittelemd6n Eldke-sijalla.

kehitta-
joitutaan

simmdisessd
ssii, sen ensi

Suunnittelutoiminta on turvakeskukselle luonteenomais-pyt{i!
mmat mistycin osavaihe. Kehitystyo al- ta roolia tyoeldketurvan suunnit-

kaa useimmiten suunnitelmista ja telussa.
sen momentin ensim- pddtyy sddnncisten tai mddrdys-
miiisessti kohdassa ten muutoksiin. Viimeksi mainit-

Eliiketur- tua aluetta on tarkasteltu toisaal- Toimintamuodot
tehtiivii la tdss'i lehdessd. Tdmdn ruoksi

tdssdnd on "tehdli esi- siihen
kirjoituksessa rajoitutaan Tyoeldketurvan suunnittelutoi-
kehittamistydn alueeseen. minta ei ulkoisilta muodoiltaan

n se- jolla tuotetaan ratkaisumalleja poikkea yleisisfd suunnittelun
ien pddtdksenteon pohjaksi. muodoista. Toiminta saa alkun-

todetaan, ettii
vakeskuksen

ia muiden
eltiketurvaa
ttimistti

Laajimmillaan suunnittelu- sa ongelmasta, tarvitsee ja hank-
toiminta sisdltdd eldketurvan kii tietomateriaalin japaatyry rat-
materiaalisen puolen ohella kaisumalleihin. Sittemmin seu-
mycis jiirjestelmdn toimeenpa- raa pddtoksentekovaihe, joka ei
non eri alueet. Toimeenpano on ole suunnittelua.asioissa"

koskevissa
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Tycieldketurvan suunnittelu
on jatkuvaa toimintaa. Se tosin
etenee hanke hankkeelta, mutta
ei ilmeisesti paety koskaan.
Suunnittelun jatkuvuutta on
Eldketurvakeskuksessa tuettu
mycis organisatorisesti. Viiltta-
mdtrintd tietomateriaalia tuote-
taan sddnnollisesti tilastoina ja
tutkimuksina nditd varten perus-
tetussa tutkimusosastossa ja li-
sdksi muuta materiaalia mm.
suunnitteluosaston palveluilla.
Niiiden toimintojen avulla suo-
riudutaan kuitenkin vain pienes-
te osasta Eldketurvakeskuksen
tehtavea. Suunnittelutyossa tar-
vitaan Eldketurvakeskuksen
kaikkien osastojen ja myos eldke-
laitosten asiantuntemusta.

Tyoeldketurvan suunnittelulle
on valttematdnta se tieto ja apu,
joka saadaan tydmarkki najdrjes-
toilta. Talh tavoin on mahdollis-
ta saada myci,s vdliton palaute
niin vakuutetuilta kuin tyrinanta-
jiltakin ja nopeuttaa suunnittelu-
prosessla.

Tyoryhmiitydskentelyd moiti-
taan usein jiiykiiksi. Tdllainen
tyciskentelytapa on kuitenkin
osoittautunut hyviiksi, koskapa
tyoryhmetydskentely on koko
tyoeHkejArjestelmdn
oloajan laajentunut.

votmassa-

Mird suunnitellaan?

Kasite tydeleketurva ymmdrre-
tddn ilmeisen eri tavoin eri ryh-
missd: vakuutetut. tyonantajat.
poliittiset puolueet jne. painotta-
vat tycieleketurvan eri puolia eri
tavoin.

Kdsite "talo" virittdd mieliku-
van asumuksesta. Tarkemmin
katsottuna tuo ilmaisu ei juuri
paljonkaan tdsmennd tarkoitta-
maansa kohdetta. Sama koskee
mycis tyoeldketurva-kdsitettS.
Keskeisld suunnittelutoiminnalle
on ollut tarkentaa koko aian sitd
ty6eldketurvan sisdltod, mitd kul-
loisessakin hankkeessa tarvitaan.

Tycieliiketurvasta on muodos-
tunut vaikutuksiltaan mahtava
yhteiskuntasuunnittelun vdline.
Tdnd vuonna tyOelAkkeita mak-
setaan yksityiseltii ja julkiselta
puolelta yhteensd noin 22 Mrd.
mk. Mainitsen tietoisesti ldhes
ensimmdisend asiana markka-
mddrdn sen korostamiseksi, ettd
tycieldke merkitsee yksildlle ja
perheille tietyssd eltm6nvaihees-
sa toimeentuloturvan takeeksi
annettavaa rahasuoritusta. Jo
ennen eldkevaihetta tyoeldketur-
va heijastaa kuitenkin vaikutuk-
sensa yksildiden talouteen. Ilman

lakisdhteistd tytireldketurvaa jou-
tuisimme ja olisimme jo joutu-
neet jossakin vaiheessa itse mak-
samaan ainakin osan tuosta 22
Mrd. markan summasta. Nyt
meiddn ei tarvitse tdhdn itse va-
rautua. Ilmaista tycieldketurva ei
kuitenkaan ole. On ilmeistd, ettd
tyoelaketurva on vaikuttanut an-
siokehitystd hidastavasti.

Eldkelaitosten vastuuvelka
(ns. rahastot) on vuoden paetty-
essd arviolta 65 Mrd. mk. Tdmdn
verran elinkeinoeldmdltd on ra-
hastoitu varoja tulevia elbkkeitii
varten yksistddn yksityiselld puo-
lella. Tycinantajan pakollinen
vakuutusmaksu heijastuu monel-
la tavalla elinkeinoeldmddn,
mycis elinkeinosektorin rahoitus-
ldhteend.

Tyoeldketurvan kasvulla on
monen asteisia makrotaloudelli-
sia vaikutuksia kansantaloudes-
samme. Tdmdn vuoksi entistd
enemmin on tydelSketurvan
suunnittelussa jouduttu osallis-
tumaan taloudelliseen keskuste-
luun.

Tycieldkkeen ensisijaisena el6-
kepoliitisena tehtdvini on sdilyt-
tiiii yksilon oma kulutustaso suu-
rin piirtein entisend myos eldke-
tapahtuman yhteydessh. Tyoelii-
ke ei turvaa Virtaselle Heinosen
kulutustasoa, eikii Heinoselle
Virtasen kulutustasoa. Eldketa-
pahtuman jiilkeenkin niin Virta-
nen kuin Heinonen voivat jatkaa
entiseen tapaan omaa toimeentu-
loaan. Tdmd on toteutettu mi-
toittamalla tydeldke yksilon
oman kulutustason mukaisesti.

Erddt sosiaalipoliitikot ovat
kyselleet, onko tyoeldke lainkaan
sosiaalipolitiikkaa. Jos kulutus-
tason sdilyttdmisen periaatetta ei
vield nykyisin katsottaisi sosiaali-
sesti jdrkevdksi ja oikeudenmu-
kaiseksi, tulisi tata yhteiskunta-
politiikan lohkoa modernisoida.
Tycieliike on mitd suurimmassa
mddrin sosiaalinen. Tydeldke on
siten sosiaalis- taloudellinen oi-
keus.

Arvioitaessa tyoeldketurvaa
sosiaali poliittisena toimintana on
huomattava, ettd eldkkeellesiir-
tymisen edellytykset ovat tyciel6-
kepuolella ldhes samat kuin kan-
sane16kepuolellakin. Tiisshkin
suhteessa tyoeldketurva on yhtd
sosiaalinen kuin kansaneldke-
turvakin.

Tyoeldketurvan hallinnollista
ratkaisua aikanaan tehtaessa
Iiihdettiin mycis siitd, ettd valittu
hallintomalli antoi tarvittaessa
tdysin keskitettyd mallia parem-
mat mahdollisuudet toteuttaa
sellaiset poi kkeusjiirjestelyt, j otka

ovat tarpeen nlmen omaan tyd-
eldmdsti eldkkeelle siirryttdessd.
Tdllaisesta esimerkkind voidaan
mainita ensi vuoden alusta voi-
maan tuleva osa-aikaeldke.

Tycieldketurva on tycimarkki-
napolitiikkaa. Ty6e16keturvalle
on keskeisen merkityksellistii, et-
td tycimarkkinajirjestcit ovat ol-
leet sekd luomassa tyoeldketur-
vaa etta mukana sen hallinnossa.

Suunnittelutoiminnan
periaafteita

Tydeldkkeen perustavoitteita on
luoda turvallisuutta. lhmisten on
voitava luottaa tdhdn turvaan
myos tulevaisuudessa. Tdmdn
vuoksi tycieliketurvaa kehitetddn
pdiimddrdnd pysyvdt edut. Epd-
varmat hankkeet jdtetddn mie-
luimmin toteuttamatta (eli yksi-
loiden omatoimisuuden varaan).

Tycieldketurva on julkinen ja
lakisddteinen. Tdmdn vuoksi
myos suunnittelutoiminta on
avointa ja pohjautuu tosiasioille.

Tycieldketurvan suunnittelun
yhtenh ohjenuorana on ajatus.
etta tycieldke on vakuutetun
palkkaa. joka on siirretty mak-
settavaksi eldkeaikana. Samalla
kun tdmd periaate on osaltaan
turvaamassa tyoelakkeiden py-
syvyyttd, se ohjaa siihen, ettd ak-
tiiviajan palkkakehitys jattaa ti-
laa el2ikkeille.

Euroopan maissa ei ole harvi-
naista, ettd talouskehityksen ol-
lessa hidasta tai jopa taantumas-
sa heikennetddn eldketurvaa.
Tdstd on ndhtdvissd esimerkkejri
mm. l9TGluvun loppupuolelta
ldhtien. Suomessa taE on pyritty
valttemaan. Mycis Suomessa on
tosin tehty ratkaisuja,jotka ovat
vdhentdneet elSkkeen mddrdh tu-
levaisuudessa. Niiiden korjausten
ldhtokohtana on kuitenkin ollut
koko ajan vain tarkennusten
suorittaminen rikkomatta alku-
perdisid tavoitteita. Poikkeukse-
na tasta linjasta on Suomessakin
mainittava yksi muutos; maan
hallituksen toimesta luoden
1985 alusta poistettiin heindkuun
indeksitarkistus. Periaatteessa
tame muutos on eldketurvan
huononnus, vaikkakaan ei ta-
loudellisesti kovin huomattava.

Tycieldketurva tulee voimaan
asteittain. Etujen ohella tdmd as-
teittaisuus ndkyy mycis vakuu-
tusmaksujen tasossa. Tyoeliike-
turvan rahoituksen tarkkailu on
tdmdn vuoksi 6rkea osa eldke-
turvan hoitamista ja vaikuttaa
selvdsti mycis suunnittelutoi-
meen. Tietyn asteinen viihittiiis-

maksutekniikka tyoelikemak-
suissa edellyttea, ettd jiirjestelmii
aktiivisesti hoitaa maksukoro-
tukset siten, ettd el5keturvaa ei
vaaranneta. Uusia eldkehankkei-
ta arvioitaessa ja suunniteltaessa
joudutaan kiinnittemedn huo-
mio siihen, ettd voimassaolevan
lainsddddnncin etuja ei uusilla
hankkeilla vaaranneta.

Tyoeldketurvan hyodykevali-
koimaa on kehitetty varovaises-
ti - jopa passiivisesti. Mycis tds-
sii niikyy heijastuma "varman
piiiilte" toimimisesta. Jdrjestelmd
on pysynyt mycis hyvin tarkoin
perinteellisilld alueilla. Eliik keistii
ei ole muille alueille laajennuttu.

Kuluvan ja ensi vuoden alusta
toteutettavat joustavat eldkkeelle
siirtymisen muodot saattavat
merkitd uudentyryppistd paino-
tusta eliiketapahtuman edelly-
tyksiii arvioitaessa. Kuvaavaa
kuitenkin on. etta Suomessa nd-
md eldkemuodot toteutettiin vas-
ta sen jdlkeen, kun Ruotsista oli
saatavissa liki l0 vuoden koke-
mukset.

Lihitulevaisuuden
haasteita

Tycieldketurvan kehykset ovat
hyvin pitkiille valmiit jopa niin,
ettd jdrjestelmd takaa automaat-
tisen etujen kasvun. 25 vuotta
vanhat periaatteet ovat edelleen-
kin moderneja.

Yhteiskunta on kuitenkin
muuttunut erdiltd osin niin no-
peasti, ettd se saattaa edellyttiiii
tarkennuksia mycis eldkepuolel-
la. Tdllaisena kysymyksend voi
mainita perhe-eldketurvan.

Makrotaloudelliset ilmidt tydl-
listdvdt entiste enemmln eldke-
turvan suunnittelua. Tdlld alueel-
la tarvitaan paljon uutta tietoa.
Miljoonainen eldkeviestci nyt ja
tulevaisuudessa vaikuttaa hyvin
monella eri tavalla elinkeinoeld-
mdmme mahdollisuuksiin niitii
sekd lisdten ettd rajoittaen.

Tulevaisuudessa eldketurvan
suunnittelu ei ole ldheskddn aina
uuden luomista, vaan sellaisen
tiedon etsimistd ja vdlittimistd,
jonka avulla vakuutettujen eldk-
keet ovat turvattavissa.
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Elaketuruakeskultsen
tutldmustoiminnan
linioia
Asetus, ioka sisd/tdd
Eliiketurvakeskuksen
ohjesddnnon, velvoit-taa Eldketuruakes-
kuksen mm. teke-
mddn vakuutettujen
eldketurvaa koskevia
tutkimuksia ja laati-
maan sifd koskevia ti-
lastoja. Asetuksen
niukka sanamuoto
antaa Eliiketurvakes-
kukselle tutkimustoi-
minnan suhteen ku-
takuinkin vapaat kd-
det. Toisaalta se vol-
daan tulkita niin, ettdt
Eldketurvakeskuksel-
le asetettu tutkimus-
velvoite on hyvin kat-
tava.

Eldketurvakeskuksen
tutkimustoiminnan
yleinen suunta

Tosiasiassa Eldketurvakeskus ei
tietenkddn voi tdysipainoisesti le-
vittdd tutkimustoimintaansa
kaikille niille alueille, jotka jo-
tenkin liittyvdt eliketurvaan. Se
merkitsisi tutkimustoiminnan
laajentamista liihes yliopistolli-
siin mittoihin. Tutkimusresurssit
on mitoitettava niin. ettd ne ovat
sopusoinnussa laitoksen muun
toiminnan kanssa.

Kdytdnnossh tdmd merkitsee
rajoittumista suppeahkolle tut-
kimusalalle. Eldketurvakeskuk-
sen tutkimustoiminta on valta-
osaltaan empiiristd sosiaalitut-

kimusta. Se pyrkii tuottamaan Tutkimuskohteista
tieroa siita. milld tavoin palkka-
tydntekijoiden ja yrittejien tur-
vaksi seedettyjen eldkelakien
tarkoitus on kdytdnnosse toteu-
tunut ja mitd kehittdmistarpeita
siind edelleen on havaittavissa.

Tdmd suuntaus on ollut erit-
tdin perusteltu tydehkejarjestel-
mdn rakentamis- ja laajentamis-
vaiheessa. Kysymys on ollut ni-
menomaan jiirjestelmiiAn koh-
distuvien odotusten ja tarpeiden
selvittelysti jdrjestelmdn kehit-
tdmiseksi. Tydeliikejiirjestelmds-
sd on toki edelleen sekii kehittii-
mistarpeita etti kehittdmismah-
dollisuuksia, joten tamantyyp-
pistii tutkimustakin tarvitaan
edelleen.

Kattawudeltaan tyoeldkejdr-
jestelmd alkaa kuitenkin olla
tiiydessd laajuudessaan. Toisaal-
ta yleinen yhteiskunnallinen ke-
hitys johtaa kysymddn jiirjestel-
mdn perusteiden kestdvryy'ttd eri-
tyisesti taloudelliselta kannalta.
Tdstd syystd on ilmeistd. etti tu-
levaisuudessa on kiinnitettdvd
entistd enemmdn huomiota eli-
kejdrjestelmhd siruavaan talou-
delliseen tutkimukseen. Sen avul-
la voitaneen vdhentdd tulevai-
suuteen kohdistuvaa epdvar-
muutta. Tdmd voidaan ilmaista
mycis niin. ettd vdeston tarpeita ja
odotuksia koskevan tutkimuk-
sen lisdksi panostetaan resursseja
koskevaan tutkimukseen.

Eliikejiirjestelmdn taloudellis-
ten vaikutusten selvittely on itse
asiassa aina kuulunut Eldketur-
vakeskuksen tutkimusohjel-
maan. Sille vain ei ole nhihin asti
voitu antaa jdrin suuna painoa
esimerkiksi tutkimushenkilci-
kunnan rekrytoinnissa. TeUa-
kiiiin hetkellii ei sitd paitsi ole ai-
van selvhd, kuinka paljon el6ke-
jiirjestelmdiin liittyvaa taloudel-
lista tutkimusta on j6rkevdd teh-
dii jiirjestelmiin sisiillii ja mitkii
alueet olisi parempi jettiia ulko-
puolisille tutkrjoille.

Eldketurvakeskus on tehan
mennessd julkaissut nelisen-
kymmenti tutkimuksiksi luoki-
teltavaa raporttia. Se ei ehkd ole
kovin paljon. mutta ei aivan vd-
hiinkiiiin, kun otetaan huomioon
laitoksen verraten rajoitetut tut-
kimusresurssit.

Tdm6n lisdksi on tietysti tuo-
tettu moninkertainen mddrd pie-
nimuotoisempia selvityksiii ja
muistioita, joista osa on ollut
tarkoitettu vain talon sisdiseen
kalttdon.

Tutkimusresurssit on kaytan-
nossd aina jaettu siten, ettd lai-
toksella on ollut tekeilld yksi suu-
ri projekti. joka on vaatinut pit-
kdn ajan ja runsaasti tyovoimaa.
Sen rinnalla on tehty vaatimat-
tomampia tditd. Tellainen me-
nettely lienee yhteiskuntatutki-
muksen alalla toimiville tutki-
musyksikoille aika luonteenomai-
nen-

Laajola, monivaiheisia projek-
teja ovat olleet erityisesti eldke-
ikdtutkimus. jonka pddraportti
julkaistiin vuonna 1975, tyoky-
ryttom)rystutkimus. joka saatiin
pddtcikseen vuonna 1985,ja per-
he-el5ketutkimus, jota on tehty
wodesta 1983 Hhtien ja jonka on
kaavailtu valmistuvan vuonna
1987. Niimii projektit on kehitel-
ty perusteellisten keskustelujen ja
esitoiden tuloksena, mutta ter-
keimpdnd ideoijana kaikissa on
ollut Margaretha Aarnio. Hdn
toimi Eldketurvakeskuksen tut-
kimusosaston piiiillikkonii sen
perustamisesta ldhtien 20 vuoden
aJan.

Ndmd tutkimukset edustavat
ehkii puhtaimmillaan edellii
hahmoteltua tutkimustoiminnan
yleislinjaa. Niiss'i on selvitetty
eldketurvan toteutumista mddri-
tyilld osa-alueilla, jiirjestelmiiiin
kohdistuvia tarpeita sekd sitd,
miten jdrjestelmii niiihin tarpei-
siin vastaa.
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Tdrked linja Eliiketurvakes-
kuksen tutkimustoiminnassa on
ollut ulkomaisten eldkejdrjestel-
mien kehityksen seuraaminen ja
niistd tiedottaminen. Eldketur-
vakeskus on julkaissut ulkomai-
sista jdrjestelmista useita laajoja
yleisesityksid. Tdmdn tyon key-
tdnnollinen merkitys kasvaa jat-
kuvasti sosiaalipolitiikan kan-
sainvilistymisen myotd.

Alusta asti Eldketurvakeskus
on ollut kiinnostunut mycis siit6,
miten hyvin kansalaiset tuntevat
sosiaaliturvansa ja erityisesti tyo-
eldkejdrjestelmdn. Tiedontasoa
koskevia tutkimuksia on tehty
kaikkiaan neljd. Sittemmin tie-
dotustutkimusta on sy/ennetty
tiedon perillemenon ongelmien
suuntaan. Tiedotustutkimus pal-
velee erityisesti tyoelakejarjestel-
man tiedotustoiminnan tarpei-
ta, mutta silld on yleisempddkin
merkitystd. Sosiaaliturvajdrjes-
telmdn kitkattoman toiminnan
kannalta on tdrkedd. ettd kansa-
laisilla on maaratyntasoinen tie-
tous sosiaalisista oikeuksistaan.
Tiedontasotutkimuksiin on yh-
distetty mycis kysymyksiii. joilla
on mitattu yleison mielipiteitii
sosiaaliturvasta.

l97G'luvun alussa Eldketur-
vakeskus teki avauksen ns. hy-
vinvointivaltiotutkimuksen
suuntaan. Silloin tutkittiin edus-
kunnan kaytUytymistii tycieldke-
jdrjestelmdn perustamisvaiheessa
sekd tehdiston suhtautumista jdr-
jestelma6n. Valtiooppiin 1a po-
liittiseen sosiologiaan pohjaava
tutkimus on sen jiilkeen kuiten-
kin jiiiinyt syrjiiiin ajankohtai-
sempien ja kiiytiinnonldheisem-
pien aiheiden tieltd. Siihen on
uudelleen paneuduttu vasta nyt,
kun tyoeHkejdrjestelmd ldhestyy
25 vuoden ikdd.

Eliikejiirjestelmien taloudelli-
sia vaikutuksia ja taloudellisia
edellytyksiii koskeva tutkimus on

Eldketurvakeskuksessa jiiiinyt
viihiin - luultavasti jopa liian
vdhiin. Puolustuksesta tuskin
kdy se, ettei tate aluetta ole ko-
vin syvdllisesti muuallakaan tut-
kittu. Elaketurvakeskus on joka
tapauksessa julkaissut tutkimuk-
sia mm. tulonsiirtojen vaikutuk-
sesta tulonjakoon sekd vakuutet-
tujen tulokehityksestd tyciuran
aikana.

Tulevaisuuden
haasteita

Eldketurvakeskuksen tutkimus-
toiminta noudattelee tiillii hetkel-
ld tutkimusohjelmaa, joka on
vahvistettu wonna 1982. Ohjel-
ma on tarkoitettu "ldhivuosiksi".
Tarkemmin sen toteuttamisaika-
taulua ei ole tdsmennetty. Nalt-
tdd kuitenkin silta, ette ohjelma
voitaisiin pii2ipiirteissiin toteut-
taa Vuoteen 1988 mennessd.

Niiin lyhyellii 6hteimelh Ela-
keturvakeskuksen tutkimuspoli-
tiikassa ei tietenkddn radikaaleja
suunnanmuutoksia tapahdu.
Eldketurvan kdytdnnollisen ke-
hitystyon ja tarpeiden kartoituk-
sen ndkcikulma on voimassaole-
vassa tutkimusohjelmassa edel-
leen vallitseva. Valittdman tut-
kimustarpeen on aiheuttanut uu-
sien eldkemuotojen kayttdonot-
to. Melko runsaasti tycivoimaa
khytetddn liihiaikoina lainmuu-
tosten vaikutusten seurantaan.

Eldketurvan taloudellisia vai-
kutuksia koskevan tutkimuksen
tarve on tutkimusohjelmassa niin-
ikddn otettu huomioon. Talou-
dellisen tutkimuksen tehostamis-
ta on pidctty silmiillii mycis vii-
meaikaisessa rekrytointipolitii-
kassa. Tdmdn tutkimusalueen
laajuuden ja sen vaatiman kapa-
siteetin takia on kuitenkin liih-
detty siitd. ettl Eldketurvakes-
kuksessa harjoitettava taloudel-

linen tutkimus on sovitettava yh-
teen muiden tutkimuslaitosten
samansuuntaisten projektien
kanssa.

Parin viimeksi kuluneen vuo-
den aikana on kdyty melko vil-
kasta keskustelua eldketurvan
sosiaalipoliittisista perusteista.
Keskustelu liittyy laajempaan
kysymykseen koko hyvinvointi-
valtion tulevaisuudesta ja hyvin-
vointivaltiollisten instituutioi-
den oikeutuksesta. Vaikka tdhdn
keskusteluun on varmasti sisal-
tynyt liioittelua ja ylilycintejii, on
todenndkoistii. ettii tutkijoilta ja
pddtoksentekijciiltd vaaditaan tu-
levaisuudessa selkedmpid peri-
aatteellisia linjoja sosiaalipolitii-
kan kehittdmisessd.

Eldketurvakeskuksen tutki-
mustoiminnan laajentaminen so-
siaalipolitiikan peruskysymysten
suuntaan saattaa tdhdnastisen
historian valossa tuntua vieralta.
Eldketurvakeskus ei kuitenkaan
voi jiittiiytyii syrjddn a.jankohtai-
sen sosiaalipoliittisen keskuste-
lun tuntumasta. silld siind punni-
taan paljolti myds tyoelekejarjes-
telmdn perusteita.

Voidaan siis ennustaa. ettd
eldketurvan perusteita koskeva,
sekd empiirinen ettd teoreettinen
tutkimus saa tulevaisuudessa li-
si5 sijaa Eldketurvakeskuksen
tutkimustoiminnassa. Pddtoksen-
tekoa palveleva, kdytdnnonld-
heinen sosiaalitutkimus pysynee
silti tutkimustoiminnan kulma-
kivend. Rekistereiden tutkimuk-
sellisen kiiyton tehostaminen an-
taa sille toivottavasti mahdolli-
suudet entista suurempaan tas-
miillisyyteen ja luotettavuuteen.

IUSSI VANAMO, VTL
Ekiketurvakeskuksen

tutkimusosaslon
ptitillikki)
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lhmiskasuoinen
ETK

Elaketurvakeskus antaa asiasta lausunnon, paatoksen, suosi-
tuksen. Elaketurvakeskus tutkii vakuuttamisvelvollisuuden, val-
voo saatavia. Kirjeissa laitos puhuttelee itseaan kolmannessa
persoonassa: Elaketurvakeskuksen mielesta tulisi ottaa huo-mioon tai ensimmaisessa: Pyydamme lahettamAan meil-
|e...
Useat laheisetkin yhteistyokumppanit ovat tottuneet asioimaan
kollektiivin, epahenkilon kanssa, tai tuntevat talosta muutaman
naisen ja miehen, joihin tietavAt ottaa yhteylta taloa sivuavassa
asiassa kuin asiassa.

Lienee luontevaa talon 2S-vuotispriivana esitellA, minka niminen
yksikko Elaketurvakeskuksessa mitakin tekee. Asioiden henki-
loistamiseksi mainitaan samalla muutama keskeisissa tehtavis-
sA toimiva vastuunkantaja nimelta.

Osastoilta on kultakin pyydetty oma esittelynsa, lukuun ottamatta
paAasiassa sisAista hallintoa hoitavaa hallinto- ja talousosastoa
(jonka paallikko on N/arja-Terttu N/ajander). Osastojaon ulkopuo-
lella huolehtii tyoeldkeasioita o.t o. hoitavien toimihenkiloiden -muun muassa pankkien ja kuntien vaen - koulutuksesta kent-
tayksikko pdallikkonaan lVauri Vanhatalo, elAkelaitoskoulutuk-
sesta koulutuspaallikko Lauri N/dkeldinen, sijoitusasioista Bjorn
Kaustell oman toimistonsa johdossa seka henkil6st6-, tyoter-
veys- ja kiinteistoasioista omat yksikkonsa. tVyos elAkelautakun-
nan valmisteluyksikon vaki kuuluu Elaketurvakeskuksen henki-
lokuntaan.
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Lainopillinen osaslo
Osaston tehtdvdnd on antaa ratkaisuja, lausuntoja, ohjeitaja neuvo-
ja tydehkelains'dddinncin soveltamisesta, seurata lainkiiyttoii sekii
valvoa, etfd tyonantajat ja yrittiijat tiiyttiivat vakuuttamisvelvollisuu-
tensa.

Osasto osallistuu tyoehkkeite koskevien lainmuutosten valmiste-
luun. Tycielhkelainsddddntdd koskevat hallituksen esitykset ja hy-
vdksytyt lainmuutokset ldhetetddn yleiskirjeeni eliikelaitoksille.

Lainmuutosten soveltamisesta tehdddn ohjeet, jotka jaetaan yleiskir-
jeend eldkelaitoksille. Ennen julkaisemista ne yleersd kiisitelliiiin
Eldketurvakeskuksen yhteydessd toimivassa tulkintaryhmdsvd, jossa
osastolta on edusujia.

Vakuutusoikeuden ja eliikelautakunnan lainkdyttod seurataan ja
merkittdviksi katsottavat pddtokset julkaistaan. Osastolla on tieto
pankki tyoeldkelainsidddnnon soveltamista koskevista ratkaisuista.
Soveltamisohjeita julkaistaan erillisinii julkaisusarjoina.

Erilaisten virallisten toimielinten ja neuvottelukuntien sihteerin teh-
tdvdt ovat osaston vastuulla: Eldketurvakeskuksen hallituksen,
edustajiston, tyoky',yttomyysasiain neuvottelukunnan, yrittdjien
neuvottelukunnan ja tulkintaryhmdn sihteerien tehtavat.

Lainopillisella osastolla on noin 100 tydntekrjiii. Osaston piiallikko-
nd on Pentti Koivistoinen ja apulaisosastopiiiillikkonii Tapio Karsi-
kas. Osaston sihteerind on Eeva Kirveskoski.

Suoraan osastopddllikciiden alaisuudessa on eldkelaitostarkastus,
jonka esimiehend on ylitarkastaja Sirpa Collin.

Eldkelaitostarkastus valvoo TEL:n ja,ztai YEL:n mukaista toimin-
taa harjoittavien elSkekassojen ja TEL:n mukaista toimintaa harjoit-
tavien eldkesddtioiden toimintaa. Kassoja ja s2iiiticiitii valvotaan te-
kemiillii niihin tarkastuksia. Toimihenkiloille ja luottamusmiehille
jdrjestetddn koulutustilaisuuksia. TEL:n ja/tai YEL:n mukaista
toimintaa harjoittavista kassoista ja siiiiti6istii pidetiiiin lakisddteistd
rekisterid.

Lainopillinen osasto jakaantuu kolmeen toimistoon.

Eldketoimisto
Yleisoneuvonnassa asiakkaille annetaan neuvontaa eldkeasioissa
sekd henkilcikohtaisesti etri puhelimitse. Yleiscineuvontaan voi
myos jatt?ie eldkehakemuksen.

Eldkehakemusten kdsittelyn yhteydessd ilmenevit tyonantajien ja
yrittiijien vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyonnit selvitetddn ja
huolehditaan siitd, etfd eldketurva jdrjestet66n asianmukaisesti.

Merkittdvdnd tehtavane on mycis osallistua kansainvdlisten sosiaali-
turvasopimusten valmisteluun ja huolehtia sopimusten toimeenpa-
nosta.

Eldketoimiston piiiillikkonii on Helena Tapio.

Lausuntotoimisto
Vakuutusoikeudelle annetaan lausunto kaikista tyoehkkeitd koske-
vista valituksista ja purkuhakemuksista. Eliketurvakeskuksen yh-
teydessd toimivassa tyokyvyttcimyysasiain neuvottelukunnassa kdsi-
teltivdt tapaukset valmistellaan toimistossa.

Toimisto antaa hakemuksesta sitovan ratkaisun siitii, mitii eldkela-
kia henkilocin on sovellettava. Lisliksi toimisto huolehtii varsinaises-
ta asiakaskirjeenvaihdosta.

Lausuntotoimiston piiiillikkcind on Ilkka Savoheimo.

Valvontatoimisto
Toimisto vastaa siitd, ettd tyonantajat ja yrittiijiit ldyttdvdt asianmu-
kaisesti vakuuttamisvelvollisuutensa. Valvontaa toteutetaan viime
kddessd tekemdllii tarkastuksia tydnantajien ja yrittiijien luona. Tar-
kastajia on yhdeksln, joista viiden toimipaikka on pddkaupunki-
seudun ulkopuolella.

Jos tyonantaja tai yrittiijii ei tdytd vakuuttamisvelvollisuuttaan, Ele-
keturvakeskus ottaa vakuutuksen. Tdstd seuraa laiminlyojdn vakuu-
tusmaksuun korotus. Toimisto huolehtii mycis siifd, etli Eldketur-
vakeskuksen tydnantajalle mddrdimdt maksut saadaan perityiksi.

Valvontatoimiston piiiillikkcind on Markku Sirvio.

Luottovakuutusosasto
Luottovakuutusosaston tehtavat keskittyvdt Elaketurvakeskuksen
luottovakuutusliikkeen hoitamiseen.

Tydeliikejiirjestelmdn organisaatio on hajakeskitetty. Suurten va-
kuutusyhtioiden rinnalla eldkkeitii myontevat, niita maksavat ja nii-
td varten varoja kokoavat my6s joko yhden tai useamman tycinanta-
jan piirissd toimivat elSkesiiiitiot ja tiettyjen ammattialojen tydnanta-
jien yhteiset eldkekassat.

Lakisddteistd eldkettd maksavan laitoksen on eldkkeensaajan kan-
nalta oltava ehdottoman turvallinen. Tycinantajan konkurssi ja siitd
johtuva elikelaitoksen purkaminen ei saa vaarantaa eliike-etuja.
Eldketurvakeskuksen luottovakuutuksen tehtava on turvata jdrjes-
telmddn kuuluvien eliikesiihtioiden ja -kassojen varojen riittar,lys ja
olemassaolo silloinkin kun ndiden taustalla toiminut tycinantaja tu-
lee maksukyvyttcimiiksi.

Jdrjestelmidn kuuluvat eliikesiiiitiot ja -kassat ovat velvollisia va-
kuuttamaan el5kevastuunsa Eldketurvakeskuksen luottovakuutuk-
silla. Niiitii vakuutuksia sanotaan pakollisiksi luottovakuutuksiksi.

Vapaaehtoisiksi luottovakuutuksia sanotaan silloin kun niifd kayte-
tddn eldkelainojen vakuutena. Lainan saanut tydnantaja on silloin
ottanut eldkevakuutuksen vakuutusyhtiostii ja ehkd maksanut osan
vakuutusmaksusta velkakirjalla eli saanut vakuutusmaksulainan.
Eldkevakuutusyhtio on voinut myontdd asiakkaansa tarpeisiin sijoi-
tuslainaa. Molempien lainamuotojen vakuudeksi kelpaa Eldketur-
vakeskuksen luottovakuutus. Tdssdkin luottovakuutuksen teh6va-
na on turvata eldkevarojen siiilyvyys tyonantajan tultua maksuky-
lryttcimdksi ja luottotappion uhatessa vakuutusyhticifi.

Seki pakollisia ettd vapaaehtoisia luottovakuutuksia voidaan
myontdd joko ilman vastavakuuksia tai edellytden niiden asettamis-
ta. Koska kysymyksessd on vakuutustoiminta, perustuu luottova-
kuutusmaksun suuruus ja vastavakuusvaatimus tyonantajasta teh-
tyryn riskinarviointiin. Pieneksi arvioitu riski johtaa alhaiseen vakuu-
tusmaksuun ilman vastavakuusvaatimusta kun taas suureksi arvioi-
tu riski johtaa vastavakuusvaatimukseen ja korkeampaan maksuun.

Luottovakuutusriski arvioidaan yleensd tyonantajayrityksen tilin-
piidtostiedoista.

Luottovakuutusosaston osastopiiiillikkond on toiminut,,uodesta
1975 lukien Esko Prokkola SHV.

Suunnitteluosasto
Suunnitteluosasto osallistuu elaketurvan kehittamishankkeisiin ja
eldkejirjestelmdn seuraamiseen tuottamalla selvityksi6 ja laskelmia.
Osastolla tehdddn myos katsauksia ja tilastoja.

Osastolla tehdddn suunnitelmia ja selvityksiii paljolti yhteistoimin-
nassa eri kehittiimisryhmien kanssa. Perhe-eliike, joustava eliikeikii,
perheenemdnndn eldke, veteraanieldke, ylieliike, siind muutamia ai-
hepiirejii. Rooliin tydryhmien sihteerind, asiantuntijana tai jdsenend
saattaa kuulua monenlaista. mutta osastolaisten ominta aluetta ovat
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eldkeliiisten lukumiidrdii, eliikkeiden suuruutta ja kustannuksia kos-
kevat tilastot, laskelmat ja ennusteet.

Elikemenojen ja rahoituksen tulevaisuus kiinnostavat paattajia site
enemmln mild l?ihemmiiksi'tulevaisuus' tulee. laskelmia tytieliike-
jdrjestelmien menokehityksestii pitkiille tulevaisuuteen tehdddn
osastolla nykyisin vuosittain mm. sosiaali- ja terveysministerion PT-
julkaisua varten.

Omaksi 'tieteenhaarakseen' ovat kehittyneet myos eldkkeen mark-
kamiiiriii kuvaavat laskelmat. On vaikea kuvitella kehittdmispro-
jektia, joka ei tycinsd jossakin vaiheessa tarvitse selvitvstd siite. mita
eldkkeestd tai sen parannuksesta jdd k6teen. Eliikkeenhakijan valin-
tamahdollisuuksien lisddntyminen liydd vaatimuksia ja hienosAddcjn
tarvetta myos eldkesuunnittelussa ja tiedotuksessa.

Eliikkeiden mitoittamiseen liittyy myos vakuutettujen palkkakehi-
tysta koskeva jatkuvaluonteinen seuranta ja selvitystyd.

Eldkeasioiden seurantaa raportoidaan mm. julkaistavicn katsauk-
sien, artikkeleiden ja numerokoonnosten avulla. Niisti voi olla apua
vaikkapa esitelmdd laadittaessa.

Voimakkaasti kehittyviin tietotekniikan hyviiksikiiyttci sekd mah-
dollistaa etta edellyttae tdni pdivdnd yhteyksiii atk-pohjaisiin tieto-
liihteisiinja atk-asiantuntijoihin. Todenndkdisesti jatkossa mycis tie-
tojen vdlitt6minen niitd kaytteville tulee teknistymddn ja tehostu-
maan.

Suunnitteluosaston piiiillikkona toimii Antero Ahonen.

Tiedotusosasto
Tiedotusosaston pidtehtivdnd on tydelekkeita koskevan perustie-
don jakaminen ja tycieliiketurvaan liittyvien uutisten levittdminen.

Perustiedon jakamisessa keskeinen vdline ovat esitteet. ETK:n esite-
tuotanto kattaa tyoeldketurv'an koko alueen ja referoi mycis muuta
eliik keisiin liittyvaa sosiaaliturvaa; erikoislakien LE L: n, MYE L: n ja
TaEL:n lihempi selostaminen on asianomaisten eldkelaitosten asia-
na. Perustietoa vdlitetddn runsaasti mycis lehtiartikkelein ja pitamel-
lii yhteyksiii radion ja television valistusohjel mien toi mittaj i i n.

Uutistyossi noudatetaan tycinjakoa. jonka mukaisesti ensikdden
tiedottamisen lainmuutoksista. komiteanmietinnciistd jne. hoitaa
yleensd sosiaali- ja terveysministerici; yksityiskohtaisempaa tycieldke-
lakien muutosten tulkintaa. soveltamisohjeita, kehityksen seuraa-
mista ja tutkimustuloksia koskevien uutisten teko on ETK:n asiana.
Uutistyossd ovat myds radion ja television toimitukset sekii paikallis-
lehdet tdrkeitd.
Tiedotusosastolla toimitetaan mycis Tyoel:ike, alan ainoa anrmatti-
lehti. Se ilmestyry viidesti vuodessa suomeksi ja kahdesti ruotsiksi
( Arbetspension). Ylimalkaan kaikki ETK: n tiedotusaineisto.lulkais-
taan kahdella kielellii.

Tycimarkkinajiirjestoihin ja eri toimituksiin pidetddn yhteyttii jiirjes-
temalla alustus- ja keskustelutilaisuuksia. Alan opiskelijat tekevdt
runsaasti opintokdyntejd ja ottavat yhteyttd harjoitustciitd valmis-
taessaan.

Tiirkeii tiedon levittdmisen muoto on messut, joilla ETK:n lainopil-
linen ja vakuutusteknillinen osasto kolme-neljd kertaa kes5ssd eri
puolilla Suomea hoitavat tyoehketurvan rekisteri- ja neuvontapal-
velua tiedotusosaston suunnitelman mukaisesti ja johtamana.

Tiedotusosaston tiedotetoimisto hoitaa perusvalistusta ja julkaisee
Tyoeliike-lehtea. Toimiston piiiillikk<inii on Pentti Lahtinen. Yhteys-
toimisto huolehtii uutisista ja kontaktitilaisuuksien jdrjestdmisesti.
Toimistoa johtaa osaston piiiillikkd Yrjci Larmola.
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Tutkimusosasto
Eldketurvakeskuksen tehteviin kuuluu asetuksen mukaan mm.
". . . suorittaa tyontekijiiin sekd maatalousyrittiijien ja muiden yrittd-
jien eldketurvaa koskevia tutkimuksia ja laatia sitd koskevia tilasto-
ja". Tiitii tarkoitusta varten Eldketurvakeskuksella on tutkimusosas-
to, jolle kuuluu mycis Eldketurvakeskuksen tilastotuotanto.
Eldketurvakeskuksen tutkimustoiminta on alusta asti painottunut
varsinaisen sosiaalitutkimuksen suuntaan. Tdrkeimmiit projektit
ovat olleet laajoja haastattelututkimuksia, joilla on pyritty karroit-
tamaan vakuutettujen elinolosuhteita eri puolilta el6ketunan ndkG
kulmasta. Tarkoituksena on ollut tuottaa kdytdntcicin sovellettavissa
olevaa tietoa tyciehkejarjestelmdn kehittdmisen tarpeisii n.

Tutkimustoiminnassa kiinnitetddn paljon huomiota myris ulko
maisten eldkejdrjestelmien kehityksen seuraamiseen. Tdstd alueesta
vastaa erityistutkija Jouko Janhunen.
Tilastotuotantoa on viime vuosina kehitetty yh:i nopeamman ja
ajankohtaisemman tiedontuottamisen suuntaan. Siiiinncillisesti jul-
kaistaan Tyoeliikejiirjestelmin tilastollista vuosikirjaa, joka nykyisin
ilmestyy kaksiosaisena, neljdnnesmositilastoa ja kuukausitilastoa.
Yhdessd Kansaneldkelaitoksen kanssa Eldkerurvakeskus julkaisee
niini kiiiin vuosittain Tilaston Suomen eldk keensaajista.

Tutkimusosaston tilastoyksikkci vestaa myos atk:sta sekd tilastojen
ettd tutkimusten osalta. itsendiskdyttci on tosin jatkuvasti [seenty-
nyt ja lisaantynee edelleen. Toisin sanoen pyritiiiin siihen, ettd tutki-
jat pystyisiviit mahdollisimman itsendisesti hoitamaan aineistojensa
atk-kasittelyn.

Tutkimusosasto pyrkii pitiimiiiin yllii kii nteiti yhteyksiii korkea kou-
luihin ja alan tutkimuslaitoksiin. Tata toiminraa koordinoi yhtevs-
piiiillikkd Simo Forss.

Tutkimusosastoon kuuluu mycis Eldketurv'akeskuksen kirjasto. Kir-
jastonhoitajana on Kaija-Liisa Nissinen

Tutkimusosaston piiillikkcind on Jussi Vanamo. Tilasto- ja atk-
asioista vastaa apulaisosastopddllikkci Leena Lietsala.

Vakuutusteknillinen osasto
Vakuutusteknillinen osasto hoitaa Eldketunakeskuksen pitdmdd
tyoelakejarjestelmdn keskusrekisterid ja tuottaa rekisteripalveluja.
Lisiiksi osasto tekee Eldketurvakeskukselle keskuslaitoksena kuulu-
via vakuutusteknisid selvityksid ja valmistelee vakuutusreknisiA pe-
rusteita koskevia esitvksid.

Keskusrekisterin tarkoitus on koota ja siiilvttiiii ne vakuutus-. tvci-
suhde- ja eldketiedot, jotka ovat velttamatromid muun muassa ryci-
elikeratkaisujen nopealle tekemiselle, karttuneen eldkeoikeuden sel-
vittdmiseksi tyontekr.loilleja eldkejdrjestelmiiiin liittl,vien tilastojen ja
tutkimusten tekemiseksi.

Pddosin rekisterciitdvdt tiedor saadaan tycieldkelaitosten ilmoittami-
na. Tietoja rekisteriin ilmoittavat myos julkisen sektorin eldkelaitok-
set, Kansanelikelaitos, tydttcimyyskassat, vaestdrekisterikeskus ja
Riksfcirciikringsverket Ruotsista. Kukin osapuoli antaa ilmoitukset
sille annettujen ilmoitusohjeiden mukaisesti. Ilmoitusvdlineend kdy-
teEan suurimmaksi osaksi magileettinauhaa, mutta lomakkeillakin
joudutaan vielii jonkin verran tietoja vastaanottamaan. Osastolla
suoritetaan rekisteriin ilmoitettujen tietojen alkutarkistukset, episel-
vien henkilcitietojen tapauksessa henkilon tunnistaminen ja tietoko-
nekdsittelyssd paljastuneiden ilmoitusvirheiden selvittely ja korjaus
yhteistycissd eldkelaitosten kanssa.



Tietorekisteripalveluja annetaan eliikelaitoksille ja vakuutetuille.
Osasto muun muassa vastaanottaa Eldketurvakeskukselle lahetetyt
tyoeldkehakemukset sekii liiiikiirintodistukset ja toimittaa ne yhdes-
sh rekisteritietojen kanssa sille eliikelaitokselle,jolle eliikeasian kisit-
tely kulloinkin kuuluu. Vakuutettuja palvellaan hhettamalla eHke-
arvion sisdlt6vie ty6ntekijain rekisteriotteita, vastaamalla kirjeitse ja
puhelimitse yksityiskohtaisesti eldkeoikeutta ja eldkkeen mddrdd'koskeviin tiadusteluihin ja selvittdmdllii ja korjaamalla havaitut
puutteet tai virheet rekisteritiedoissa.

Rekisteritietoja annetaan sekd pyynncista ette automaattisesti tieto-
koneohjelmilla paatetHvissi tilanteissa. Tietojen annossa kiiytet?ihn
lomakkeita sekd magneettinauhoja. Rekisteritiedot ovat saatavissa
myos nayttopiiiitteellii. Eriiiit eliikelaitoksetkin ovat jo piiteyhtey-
desvd keskusrekisteriin. Tietojenannossa huolehditaan mycis tieto-
suojan asianmukaisesta toteutumisesta.

Vakuutustekniset selvitykset liittyviit tydeHkejarjestelmhn rahoituk-
seen. Eldkelaitoksilta kerdtddn tiedot maksetuista elikkeisld, vakuu-
tusmaksuista ja eldkevastuista. Niiden avulla selvitetdf,n vuosittain
kunkin eldkelaitoksen vastuuosuus yhteisesti kustannettavista eldk-
keistii ja annetaan sen jhlkeen vastuunjakopiiiit6kset eHkelaitoksille.
Osasto valmistelee myos YEL:n ja RiVEL:n valtion osuuksia koske-
vat esitykset sosiaali- ja terveysministericin vahvistettaviksi.

Vakuutusteknillinen osasto vastaa myos tyoeliikejiirjestelmdd kos-
kevien rahoitusennusteiden tekemisesfd. Ennusteita tehdddn tyoela-
kemaksun, eldkevastuun ja valtion rahoitusosuuksien kehittymises-

te muun muassa tydeliikejiirjestelmdn sisdiseen kiiyttodn ja valtion
hallinnon PTS-suunnitelmia varten.

Tyoeliikelakeja ja asetuksia tdydentdvdt monet alemman tasoiset
sdidcjkset, jotka vaativat yllipitoa ja uudistamista muun muassa
lainsiiiidiinnon muuttuessa. Sosiaali- ja terveysministerio on vahvis-
tanut muun muassa vapaakirjan ehdot ja perusteet ja vastuunjako-
perusteet, joiden muutosesitykset valmistellaan vakuutusteknilliselh
bsastolla. Clsasto valmistelee myds muutokset rekisteroimiskelpoisia
lisiietuja koskeviin ohjeisiin eli ns. Iisdetujen kartat, jotka Eliiketur-
vakesIuksen hallitus vahvistaa. Sosiaali- ja terveysministeno pyrytiii
Eliketurvakeskukselta myos lausuntoja eldkelaitosten laskuperus-
teiden muutoshakemuksista. Osasto valmistelee ja esittelee lausun-
toehdotukset Eldketurvakeskuksen hallitukselle.

Vakuutusteknillisen osaston ansiorekisteritoimisto hoitaa vakuutus-
ja tyosuhdetietojen rekisterciinnin, tyontekijain rekisteriotteiden ld-
hetiemisen ja puutteellisten tai virheellisten tyosuhdetietojen selvitte-
lyn. Toimiston piiillikkonii on Hannu Ramberg. Elikerekistentoi-
misto hoitaa eldkehakemusten vastaanoton ja eldketietojen rekiste-
r<iinnin sekd epdselvissd tilanteissa henkilon tunnistamisen. Toimis-
ton piiiillikkond on Helena Luoma. Matemaattinen toimisto hoitaa
vakuutusteknisten selvitysten ja ennusteiden teon, perusteiden val-
mistelun ja eldkeoikeuteen sekd eldkkeen mddriin liittyviin tieduste-
luihin vastaamisen. Toimiston piiiillikkond on Synndve Hesso.
Osastopiiiillikkcinii toimii Martti Hdnnikdinen ja apulaisosastopddl-
likk<inii Heikkr Poukka.

TytieHkepziivzi
tytieldkevden perinteinen

Marraskuun pimeind
priivinii sali hiljenee kuu-
lemaan avausta, asiaa
ajankohtaisesta aihees-
ta, esitelmdA yleisluon-
teisesta teemasta. Yksi
puhuu, sadat korvat
kuuntelevat. On meneil-
liidn perinteinen tyoelii-
kepdivd, tyoelhkevden
ainoa yhteistilaisuus
\,,uoden aikana. Vziliaj an
sakeasta puheensorinas-
ta aistii hiiiviihdyksen
me-henke6.

O

Perinne on jotakin sellaista, mitd
vanhempi sukupolvi jattea pe-
rinnoksi nuoremmalle. Se on
tdrked mekanismi siind proses-
sissa, jonka avulla yksilo opaste-
taan yhteisdn tiiysivaltaiseksi jii-
seneksi. Hiin oppii ne sdAnn6t
ja tavat, jotka ovat edellytyksend
hanen tasapainoiselle eldmdlleen
yhteisossii.

Tyoeliikepiiivd epdilemhttd
tiyt*ia perinteen mddrittelyt.
Sielld tuntee olevansa yhteisen
ison asian iiiirelli niin monen
muun kanssa. Tyoeliikepiiiviltii
saa tietoa, joka auttaa menesty-
miiiin piiivittliisissi tehtavisvd.
Sielld kerrotaan uudistusten ta-
voitteista ja taustoista ja v[lite-
tiiiin- ehkii rivien vdlisvd- tydeh-
kejiirjestelmiille tlypillistii ajatte-

lutapaa.
Traditioita yhteenkin piiiviiiin

mahtuu. Erds suosittu perinne on
varatoimitusjohtaja Jouko
Sirkesalon kirjallisuuskat-
saus. Niiden perusteella voitaisiin
Astrid Lindgren ja Kalle
Piiiitalo vihkiii jiirjestelmdn
hovikirjailijoiksi, h.c.

Tehokkaan tuotannon
tutkrmussaarto

Ensimmdinen tyoeliikepiiivii pi-
dettiin jo ennen lain voimaan tu-
loa toukokuulla 19 62. Jirjestiijii
oli Tehokkaan tuotannon tutki-
mussddtid yhdessii Eliketurva-
keskuksen, STK:n ja LTK:n
kanssa. Eliikejiirjestelyn piiivii

kerdsi ldhes 700 osanottajaa eri
puolilta maata.

Eliikelakeja selvitettiin yritys-
ten johtajille ja muille uuden eld-
kelainsdddiinndn kanssa tekemi-
siin joutuville. Avauspuheessaan
eversti Veikko Pe s o n i u s selos-
ti miksi tyonantajat tulivat uudis-
tuksen taakse. Vaa'assa painoi-
vat rahastojen jiiiminen elinkei-
noeldmdn kayttOOn ja tyonanta-
jille annetut vapaudet eliikejiirjes-
telyn muodon toteuttamisen suh-
teen.

Eliikejiirjestelyn piiivillii johta-
ja Tapani Virkkunen selosti
lainsdddAnncin taustaa ja sisiil-
tciii, hallitussihteeri Erkki M ii k e-
I a ekikelaitostyyppejii, fil.tri
Erkki Pesonen lisdetuja, ja
toimitusjohtaja Tauno Jylhii
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Eldketurvakeskuksen tehtavia.
Fil.tn. Kari Karhusen esitys
tietokoneiden kiiytostii on kan-
santajuisuudessaan yhd tuore ku-
ten hdnen valittelunsa siita, ettei-
vdt tietokoneet vield ymmdrrd
puhetta. Karhunen oli Tietoko-
nepalvelun ensimmdinen toimi-
tusjohtaja ja Jylha Eldketurva-
keskuksen.

Elikepiiivdt vuonna
1965

Tyoeliikelakien alkuruosina haet-
tiin niiden soveltamiseen ja kny-
tdntcjcjn yksityiskohtaista opas-
rusta eHkepaiviltii. PiiivillA oli sil-
loin tdrked tehtevansa eri laitos-
ten yhtendisen linjan luomisessa.

Vuonna 1965 Eliiketurvakes-
kus jiirjesti kaksipiivdiset eldke-
piiiviit. Esitelmdaiheet kuvasta-
vat ajan henked: Millaisissa asi-
oissa tyoeldkelaitoksen tulee an-
taa pddtcis valitusosoituksineen,
Eldkelaitoksen pddtciksen muo-
toilu, Tyrieliikkeen ja niiden
mddrdn laskeminen.

Piiivillii oli myos esitykset
kahdesta tydelakepaivien suo-
sikkiaiheesta - tietoliikenteestd
ja tyokyvyttdmlyden kdsitteestd.
Yhii ajankohtaisia ovat eldkelai-
tosliiiikiiri Jussi A n ti I a n valit-
telut, miten soveltaa pykliliiii,
jossa puhutaan idstd. ammatti-
taidosta ja muista seikoista:
"Vaikeudet tycikyvyttomyyden
arvioinnissa muodostavat van-
henevat ja ennen aikojaan van-
hentuneet tyontckijiit".

Jotain nykyajalle vierasta on
sen sijaan vaihdevuosivaivojen
nostamisessa tydkyvyttomyyden
arvioinnin erityisongelmaksi:
"Oman vaikean ryhmdnsd muo-
dostavat viisisvdkymmenissd
olevat naispuoliset tycintekijdt,
jossa idssd tunnetusti esiintyy
hiiiri<jitii, jotka ovat ikiiiin liiuy-
vi5, mutta jotka pahimmillaan
koetaan sairautena."

- 
.. l..lI yoeLakeparva

vuonna 1975

Tyciel?ikelakien ensimmdisten
luosikymmenien aikana laaja-
kantoinen uudistus seurasi tois-
taan. Ajankohtaisia ja tiirkeitd
aiheita ei puuttunut. Liihes joka
luosi oli suuri lainmuutos tyd-
eldkevden pddnvaivana.

Vuonna 1975 tyoelakepaiva
oli muodoiltaan jo pcrinteinen.
Kaikki esitykset olivat muun-
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nelmia teemasta tycieldkkeiden
tasokorotus. Tasokorotus tuli
voimaan samana wonna.

Pdivdn avasi Eldketurvakes-
kuksen uusi toimitusjohtaja
Matti Uimonen. Tyoeldk-
keiden tasokorotusta selosti joh-
taja Lauri Koivusalo ja
lainmuutosten vaikutuksia osas-
topiiiillikk6 A I p o M u s t o n e n.
Molemmat toimivat siltoin Elii-
keturvakeskuksessa.

Olennaisen osan tydelakepai-
vdn ohjelmaperinteestd muodos-
tivat kyselytunnit. Niiden aikana
tilaisuuden osanottajilla oli
mahdollisuus esittaa kirjallisesti
kysymyksiii. Esitelmien pitiijiit
vastasivat niihin paikan piiiillii.
Mycihemmin kyselyunneista
luovuttiin ja kysymyksiin vastat-
tiin Tycieliike-lehden palstoilla.

Vuoteen 1975 saakka tydelh-
kepiiivii oli kevdinen tapahtuma.
Seuraavasta vuodesta alkaen sen
sijainti vuodenkulussa oli syksy.
Ajankohta vakiintui pian mar-
raskuun alkupuolelle. Niiin piii-
vat tuovat tervetulleen vaihtelun
rospuuttoajan harmauteen.

- 
.. l..lI yoelakepalva

vuonna 1985

Kuten muutkin perinteet, tyG
eliikepiiivii muuntautuu aikojen
myciti. 8Gluvulla on ohjelmaan
tullut yleisid, yhteiskunnallisia
aiheita. Lakien ja kiiytiinncin yk-
sityiskohtainen kdsittely on jiiii-
nyt vdhemmdlle.

Kehitys kuvaa tyoeldkejiirjes-
telmdn kasvua ja sen mukana tul-
lutta tycin eriytymistd. Yhd use-
ampi toimihenkilo hoitaa yhtii
osuutta toimeenpanossa ja tar-
vitsee vain siti koskevia yksityis-
kohtaisia tietoja. Muun alueen
erityiskysymykset eivdt hanu
kiinnosta.

Nykyisten tycieliikepiiivien
akateeminen esitys esimerkiksi
hyvinvointivaltiosta ja sosiaali-
politiikan tulevaisuudesta ei olisi
luontunut 6G ja T}luvun tydele-
kepdivien muuhun ohjelmaan.
Nykyisin ehkd tarvitaan entistd
laajempaa ndkemystd kokonai-
suuden hallitsemiseksi ja tulevai-
suuden haasteisiin vastaamiseki.

Vuoden 1985 tyoeliikepiiivillii
toimitusjohtaja M at t i U i m o-
nen kdsitteli ansiosidonnaisen
sosiaaliturvan kritiik kiii, jota ty<i-
eliikejiirjestelma pitea itseensd
kohdistuvana uhkana, varsinkin
jos tycistd tulee yhd suurempi
puute.

Professori Reijo Wile-

n iuksen mukaan tydttdmlry-
den uhatessa tyon kdsite saattaa
muuttua. Hdn puhui tycin alus-
kasvillisuudesta, jota yhteiskun-
tapolitiikan tulisi tukea, ei ru-
kahduttaa. Aluskasvillisuutta on
esimerkiksi pienteollisuus ja
vaihtoehtoinen sosiaali- ja kult-
tuurityo.

Tydeliikepziivien ominta pe-
rinnettd on kuitenkin ajankoh-
taisten aiheiden kasittelv. Niista
tdrkein oli johtaja A n t't i Su e
misen esitys yksilollisestd var-
haiseldkkeesrd ja varhennetusta
vanhuuseldkkeestd. Uudistukset
tulivat voimaan seuraavan vuG
den alussa.

Tyoeliikepiiivien
1....sosEalrnen tehtava

Tycieliikepiiivien tehtdvdstd sosi-
aalisena tapahtumana, tyoeliike-
vden tapaamisena on vain suul-
lista perimdtietoa. Sen mukaan
piiiviin osallistuvat ovat tavallisia
eliikevirkailijoita. Eliittiluonnetta
tyoehkepaivilld ei ole koskaan
ollut.

Tydeliikepiiivd on ainoa tilai-
suus, jossa koko tyoelakejArjes-
telmd esiintyy yhdessd. Sielld ta-
paavat toisiaan henkilcikohtaiset
ja puhelintutut hajautetun orga-
nisaation eri yksikciistii. On
mahdollisuus kysellS kuulumisia.
verrata eri laitosten kiiytiintciii ja
kokemuksia. Jo senkin kuulemi-
nen. etta toisessa talossa on sa-
moja ongelmia kuin omassa, aut-
taa selviytymadn niistd.

Tycieliikepiiivdlld on siis kir-
joittamaton sosiaalinen tehta-
vdnsd tyoeliikejirjestelmdssd
tyoskentelevien yhteenkuulu-
vuuden tunteen luomisessa. Lai-
tosten vdlisen kilpailun kiristyes-
sI muistuttaminen siite, etta
soudetaan kuitenkin samaa ve-
netta, on ainakin yhta tarkeea
kuin tiedon jakaminen.

PIRKKO ]AASKELAINEN,
YM

To i m i nu t Eki k e t urva k e sk uk se n
suunni t !eluo sa stolla t u t k ijana
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Elfrketurvakeskuksessa on valmistunut ohjeet siitfr, miten
vakuuttamattomien, jiilkikilteen esille tulevien tytisuhteiden
selvittelyssii menetellildn. Otrjeistuksen tarkoituksena on
luoda yhdenmukaiset menettelytapasfliinniikset noudatet-
taviksi Eldketurvakeskuksessa ja eri eliikelaitoksissa.

Nyt valmistuneet ohjeet parantavat huomattavasti tyiin-
tekijiiiden oikeusturvaa. Ohjeistuksella pyritiilin menettely-
tapoihin, joilla tytintekijtiille kuuluvat eliikeoikeudet voivat
mytls Mytanndssl toteutua. Toisaalta ohjeistuksella pYT-
tiifln siihen, ettei jiilkikiiteisselvittelyn tuloksena luoda
mahdollisuuksia eldketurvan vdirinkilltiiksiin.

Ohjeistus ei kuitenkaan poista it-
se perusongelmaa siitd. miksi
joudutaan erdissd tapauksissa
selvittdmddn puuttuvia tyosuh-
teita vasta eldkehakemusten yh-
teydessd. Ldhtcikohtana tulee ol-
la. ettd eliketurva jdrjestetddn
kuntoon vhlittomdsti tydsuhtei-
den kestiessd. Ndin ollen pelk-
kien menettelytapaohjeiden ai-
kaansaaminen ei yksinddn ole
riittavd toimenpide. Rinnalla
tarvitaan tydnantajien vakuut-
tamisvelvollisuuden hoitamisen
varmistamiseksi valvontatoi-
menpiteitd. Lisiiksi eliikejiirjes-
telmdn vanhetessa on vakavasti
otettava keskustelun alaiseksi
kysymys siit5. miten voitaisiin jo
tyosuhteiden pddttyessd sitovasti

varmistaa tyosuhteista kertynyt
eldketurva. Tdmd periaatteelli-
sesti laaja ja lainsZiiidiintotoi-
menpiteit6 vaativa kysymys on
parhaillaan selvittelyn alaisena.

Ohjeistuksen tarve

Tyckliikejiirjestelmdn vanhetessa
tulee yhd useammin esiin tilantei-
ta, joissa vasta eldkehakemuksen
yhteydessd joudutaan selvittd-
mddn yksittdisen tycisuhtccn
olemassaolo. Selvityksen hank-
kiminen liilkikiiteen jopa wosi-
kymmenten jdlkeen on vaikeata,
useissa tapauksissa jopa mahdo.
tonta. Kaytenntissd on jouduttu
kysymddn, minkdlaista selvitystd

edellytetddn ja kenen velvollisuu-
tena on ndyton hankkiminen vdi-
tetyn tyosuhteen olemassaololle.
Voidaan kysyd, onko niiyttovel-
vollisuus eli todistustaakka ase-
tettava eldkejdrjestelmdlle itsel-
leen. tyonantajille vai tycinteki-
joille. Niiihin kysymyksiin on
kaytann6n tilanteissa tormatty
jatkuvasti.

Tyoeliikelainsddddnn6n mu-
kaan tyonantaja on velvollinen
hoitamaan tydntekrjdittensd el5-
ketun,an. Tdmd luonnollisesti
edellyttiiii. etta eleketurvan pii-
riin kuuluvien ty6ntekijoiden tu-
lee saada lakisddteiset etuutensa.
Tdmi onkin perusldhtokohta,
joka yleisesti on hyvdksytty tyo-
eliikejiirjestelmiissii. Olisikin pe-

rusteetonta asettaa tyontekrjdille
velvoite varmistaa heille kuulu-
vien etuuksien toteutuminen la-
kisiidteiscssii jiirjestelmdssd. Td-
md ei kuitenkaan merkitse sitd.
etteiko myos vakuutettujen olisi
aiheellista aktiivisesti osallistua
omien etuuksiensa varmistami-
seen.

Lakisidteistd sosiaaliturvaa
toteutettaessa on ldhdettdvd siitd.
ettd eldkelaitosten ja Eldketurva-
keskuksen tehtavane on selvittdd
vditettyjen puuttuvierl tyosuhtei-
den olemassaolo. Periaatteessa
selvittelyoimenpiteet tulee
kdynnistdd suhteellisen epdmdd-
riiisenkin pyrynnon perusteella.
Kdynnistystyon jilkeen on sitten
erikseen ratkaistava. mikd on
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riittava naytto tydsuhteen ole-
massaolosta ja kuka on velvolli-
nen hankkimaan tarvittavat sel-
vitykset.

On tulkinnanvaraista. mitd on
pidettavd riittavana nlyttcind
tyosuhteen olemassaolosta asiaa
jiilkikiiteen tutkittaessa. Kiistat-
tomien tietojen hankkiminen on
usein mahdotonta, koska vero
tietoja ei ole saatavissa. tydnanta-
jaa ehkii ei endd ole olemassa ja
muunkin selvityksen hankkimi-
nen on vaikeata. Osittain epdsel-
vdn tilanteen johdosta on tullut
valttamattdmdksi saada aikaan
mahdollisimman konkreettiset
menettelytavat siita, mille tavoinja miten vaadittava selvitys ja
ndyttci tulisi aikaansaada. Yhte-
ndinen soveltamiskdytiinto hy-
vdksyttyine menettelytapoineen
on vdlttdmiton edellytys tydnte-
kijoiden lakisddteisten oikeuk-
sien toteutumisessa.

Ohjeistuksen siselto

Ohjeistuksessa on kdsitelty eldke-
turvan jdrjestdmisen valvontaa.
Tiissii yhteydessl on selostettu
sekd Eldketurvakeskuksen ettd
eldkelaitosten tehtavia tyonteki-
joiden elliketurvan selvitiamises-
sd ja toteuttamisessa.

Seuraavaksi ohjeissa tuodaan
esille tapoja. miten puuttuva tyo-
suhde yleensd tulee tutkittavaksi.
Tdssd yhteydessa on annettu oh-
jeet siitii, millii edellytyksillii sel-
vittelyyn tyosuhteen todentami-
seksi tulee ryhtyii. Keskeisen
osan ohjeistuksessa muodostavat
kysymykset, joissa otetaan kan-
taa eri tietoldhteisiin ja niistd saa-
tujen tietojen painoarvoon. Jd[-
kikdteen tapahtuvassa selvitte-
lyssd tycisuhteen toteaminen on
aina kokonaisselvityksen tulos.
Ndin ollen myos kdsiteltdvdn asi-
an selvittelytietojen painoarvo ja
myciskin selvityksen tarpeellisu us
tulee punnita kussakin erityista-
pauksessa erikseen. Kokonaisar-
viointiin vaikuttaa luonnollisesti
kaikki saatavissa oleva tieto.

Tietoliihteitii ja tietojen paino
arvoa kdsiteltdessd on erityisesti
tarkasteltu tycitodistuksien ja
saatavilla olevien verotietojen
merkitystd. Oman ongelmansa
tycisuhteen todentamisessa
muodostaa eldkepalkan miiiirit-
tdminen. Useinkaan jiilkikiiteen
ei ole kdytettivissd tarkkoja an-
siotietoja, jolloin joudutaan el6-
kepalkka tietyissd tilanteissa ar-
vioimaan. Ennen eldkepalkan
mddrittelyd on selvitettdva luo-
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tettavasti tycisuhteen olemassa-
olo.

Jiilkeenpiiin selviteltdviksi tu-
Ievista tycisuhteista ovat erityisen
ongelmallisia olleet erilaisten
freelance- ja keikkatydntekijrii-
den tyosuhteet. Eldketurvan pii-

riin tulevalta tyosuhteelta edelly-
tetddn tiettyd vdhimmdisaikaa,
joka tiillii hetkellii on yksi kuu-
kausi. Kuitenkin erillisiin sopi-
muksiin perustuvia, periikkiiin
tai ldhes periikkiiin toistuvia
tyciskentelykertoja saman tyon-

antajan palveluksessa on oikeus-
kdytdnncissd erdissi tapauksissa
yhdistetty yhdeksi yhdenjaksoi-
seksi TEl-tyosuhteeksi.

Jotta yhdenjaksoisuuskysy-
myksistd ei olisi siinncjllisesti
tarpeen pyytifi Eldketurvakes-
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kuksen soveltamisratkaisuja, on
Essa ohjeistuksessa annettu
mycis ohjeita siitii, milloin erillis-
ten lyhyiden tyoskentelyjaksojen
voidaan TEL:iii sovellettaessa
katsoa muodostavan yhden yh-
denjaksoisen tycisuhteen. Tdmd
ehkii muodostaa ohjeistuksen
kaikkein hankalimman ongel-
man. Tdltd osin ei kuitenkaan ole
voitu antaa kovin tarkkoja me-
nettelytapaohjeita, koska sovel-
tamiskdytdnto tdlld alueella on
edelleen vakiintumaton.

Lopuksi on kdsitelty erdiden
yhtiomiesten asemaa eldkelakien
soveltamisen kannalta. Ongel-
maryhm6n muodostavat lZihinnii
avointen yhticiiden ja komman-
diittiyhtioiden yhtiomiehet. joi-
den osalta sekd laki etta hin tul-
kinta ovat,'uosien varrella muut-
tuneet.

Ohjeistuksen vaikuns
selvitysmeneftelyssl

Kuten edelld olen jo todennut, on
soveltamiskdydntci jossain mdd-
rin eronnut elikelaitoksissa ja
Eldketurvakeskuksessa. Menet-
telytapaohjeiden eridnd tarkoi-
tuksena on saada aikaan yhte-
ndinen menettely. Ohjerden sisiil-
td on pyritty laatimaan siind
mdirin konkreettiseksi, ettd edel-
ld mainittu tavoite on mycis kdy-
tdnncissd saavutettavissa. Selvd6
kuitenkin on, ettei ohjeista lciydy
jokaiseen kysymykseen yksiselit-
teistd vastausta. Tdmd johtuu sii-
td, ettei kaikkiin tulkintakysy-
myksiin ole loydettiivissh yksise-
litteistii ratkaisua. Lisiiksi ohjeis-
ta huolimatta ndytdkysymykset
yksittiistapauksissa jddvdt usein
epdselviksi.

Kaiken kaikkiaan voidaan
kuitenkin todeta, ettd tyonteki-
joiden oikeusturvan kannalta oh-
jeet merkitsevdt huomattavaa
parannusta. On aikaansaatu
menettelytapaohjeet kaikille ty6-
eliikejiirjestelmiln eliikelaitoksil-
le ja Eliiketurvakeskukselle, jol-
loin on mahdollista saawttaa
yhdenmukainen ja oikeuden-
mukainen lopputulos.

Eliikkeen enrk[teen
varmistaminen

Nyt aikaansaadut menettelyta-
paohjeet eivit kuitenkaan poista
perussyytd siihen, minkd vuoksi
tyosuhteita yleensdk64n joudu-
taan selvittamiiiin jiilkikiiteen.
On tietenkin tdrkedtd, etta me-

nettelytapaohjeet jiilkikiiteissel-
vittelyssi on nyt saatu aikaan.
Toisaalta on kuitenkin hhdetta-
vii siitd, etU ehkejarjestelmiid on
kehitetrdvd siten, ettei jouduttaisi
jiilkikiiteisiin selvittelytilanteisiin
ja mahdollisiin elAketurvan me-
netykiin.

Eriniiisin keinoin on jo nyt
ryhdyty toimenpiteisiin, joilla es-
tetddn eldkeoikeuden mahdolli-
sia menetyksia. Nailla pyritiiiin
korjaamaan mahdolliset puut-
teet ja virheet valittcimasti tyc;
suhteen pddttyessd eikd vasta
elikkeelle siirrytfiessd. Tyrinteki-
jdt saavat vuoden kuluessa tyG
suhteensa pddttymisestd el6keot-
teen, josta he voivat varmistaa
oman eldkkeensd. Virheiden kor-
jaaminen edellyttiiii kuitenkin
tytieldkevakuutetun omaa aktivi-
teettia. Valitettavasti kaytanto
ainakin erdissi tapauksissa on
osoittanut, etteivdt tyontekijiit
aina ilmoita puuttuvista tycisuh-
teista.

Mycis suoraan tycinantajiin
kohdistuvaa vakuuttamisvelvol-
lisuuden valvontaa on tehostettu.
Aikaisemmin valvonta tapahtui
liihinnii siten, etta tycintekijiin il-
moittaessa puuttuvasta tyosuh-
teesta on asia liltd osin saatettu
kuntoon. Nyttemmin tilanteissa,
joissa on ilmeisesti puutteita kc
ko tycinantajan eldkejdrjestelyn
hoitamisessa, tarkastetaan tycin-
antajan eliikejiirjestely kokonai-
suudessaan. jolloin puutteet voi-
daan korjata yhdellii kertaa.

Eldkeotteiden ldhettdminen
tycintekrjoille ja tycinantajiin
kohdistuva valvonnan tehosta-
minen eivlt kuitenkaan estd ti-
lanteita, joissa hakemusten rat-
kaisemisen yhteydessd joudutaan
selvittdmddn tycisuhteiden ole-
massaoloa hlvinkin pitkiiltii ajal-
ta. Tietojen puuttumisen vuoksi
joudutaan helposti toteamaan,
ettei tycisuhdetta pystlta jalkika-
teen selvitldmddn. Tdllaiset ta-
paukset heikent^dvdt tyontekijoi-
den oikeusturvaa samoin kuin
koko tycieldkejiirjestelmdn us-
kottawutta. Sen vuoksi on vdlt-
tamatdnta etsid ratkaisuja, joilla
nykyistii paremmin pystyHan jo
tyosuhteiden pddttyessd varmis-
tamaan tyontekrjiille siitd tuleva
eldke.

Ratkaisumallina voisi olla tyG
suhteiden ja niistii kertyneiden
eldkeoikeuksien lainvoimaiseksi
saattaminen jo ennen eliikepii'ii-
tcjksen antamista. Nykyisin tyG
suhteisiin perustuvat eldkeoi-
keudet ratkaistaan lopullisesti
vasta varsinaisen el6kepditciksen
yhteydessd.

Menettely voisi olla seuraava:
esimerkiksi viiden vuoden vdlein
Eldketurvakeskus ldhettdd tyci-
eliikevakuutetuille pdiitdksen
muotoon kehitetyn eldkeotteen,
jossa on ilmoitettuna tydsuhteis-
ta kertyneet eliikeoikeudet. Mi-
kali rydnrekijd tiillaisen piiiitok-
sen saatuaan ei ilmoita puutteista
mddrdajan kuluessa, tulevat eld-
keotteeseen merkityisti tycisuh-
teista ilmoitetut el6ke-etuudet
lainvoimaisiksi, ja ne odottavat
lopullisina mycihemmin myon-
nettdvdd eliikettii. Jos otteesta
puuttuu joitain tydsuhteita, tulee
otteen saajan ilmoittaa puutteista
Eldketurvakeskukselle, joka sit-
ten siirt'dd asian selvitettiiviiksi
kyseisen tycinantajan eliikelai-
tokselle pditciksen antamista
vaften. Tiiste paatdksestd tycin-
tekijiillii on sitten valitusoikeus.
Myohemminkin on oikaisume-
nettelyllii mahdollisuus ko{ata
eldkeoikeuksissa ilmenevid vir-
heitii, mutta se luonnollisesti
edellyttiiisi niy'ttcivelvollisuutta
tyontekijiille.

Tiimiintyyppiselld menettelyl-
lii piiiistlisiin nykyisestA epiikoh-
dasta, jossa vasta eldkepddtoksen
yhteydessi lopullisesti vahviste-
taan tyosuhteista syntyneet ela-
keoikeudet. Tyontekrliin kannal-
ta tdmi lisdisi hdnen oikeustur-
vaansa siten, etta korjauksia voi
sitovasti vaatia jo silloin, kun tie-
dot paettyneistd ryosuhteista
ovat vield saatavissa, eikd tdten
mahdollisia eldkkeen menetyksid
pddsisi syntymdiin. Samalla me-
nettely nopeuttaisi eldkepd.dtcis-
ten antamista, koska mahdolliset
selvittelyt voitaisiin suorittaa en-
nen eldkkeen hakemista.

ANTTI SUOMINEN,
W, ekonomi

Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
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InttaJalla on
vakuuttamisvelvollisuus

Maatalousyrittdjien eldkelain
( M YEL) mukaan maatalousyrit-
tiijii on velvollinen ottamaan va-
kuutuksen vanhuuden, tyciky-
vlttdmyyden ja kuoleman varal-
ta Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksesta (MELA). Sama velvolli-
suus koskee muuta ynttlijlili,
jonka on otettava vakuutus tyon-
tekijiiin eldkelain mukaista toi-
mintaa harjoittavasta elAkelai-
toksesta tai sellaisesta vakuutus-
yhtiostii tai avustuskassalain
mukaisesta eldkekassasta. joka
harjoittaa yksinomaan yrittiijien
eldkelaissa (YEL) tarkoitettua
toimintaa. Jos yritt,iijii on laimin-
lyonyt vakuutuksen ottamisen
eikd kehotuksen saatuaan korjaa
laiminlycintiliiin kohtuullisessa
ajassa, vakuutus otetaan yritta-
jAn puolestaja hlnen kustannuk-
sellaan. Pak kovakuutustilanteis-
sa vakuutusmaksua voidaan
laiminlyonnin ajalta korottaa
er.rintddn kaksi nkertaiseki. Maa-
talousyrittdjdt vakuutetaan aina
MELA:ssa, muiden yrittiijien
vaku utuslaimi nly6ntien selvittely
hoidetaan Eldketurvakeskuksen
kautta.

Lainmuutokset 1.4. 1986

Ennen l.4.l986eiviit MYEL:n ja
YEL:n s66nncikset antaneet vas-
tausta siihen, voidaanko yrittd-
jdn kuoleman jiilkeen jiirjestiiii
mainittujen lakien mukainen
eldketurva, jos yrittiijii ei itse eld-
essiin ole ehtinyt vakuutusta
hakea. 1.4. 1986 tulivat voimaan
MYEL 3 $:n ja YEL2 g:n muu-
tokset. Niissd sddderddn, ettei
vakuutusta saa ottaa yrittiijiin
kuoleman jiilkeen, ellei MELA
tai ETK kuolinpesin osakkaan
hakemuksesta erityisestd syysfd
toisin piiiitii.
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FttiiJdn kuoltua
vain poikkeustap

L-ainmuutosten taustaa
Tyoeliikejiirjestelmdsvd pidettiin
vuoteen 1982 selvdnd, etta
MYEL:n ja YEL:n mukaista va-
kuuttamista koskevat velvolli-
suudet ja laiminlydnnit koskivat
paitsi yrittiijiiii itseiiiin mycis hii-
nen kuolinpesiiiinsti. Niissh ta-
pauksissa, joissa kuolleen ynttii-
jiin jiilkeen jiii edunsaajia, vakuu-
tus jdrjestettiin yrittiijiin kuole-
man jdlkeen, ellei yrittiijii eliies-
sddn ollut sita otanut. Vakuu-
tusmaksut perittiin kuolinpesiiltii
ja edunsaajat saivat perhe-eliik-
keen.

Vakuutusoikeuden vuonna
1982 antamat pddtcikset muutti-
vat vallitsevan kdytdnndn. Sekd
YEL:a ettii MYEL:a koskevissa
pddtoksissddn VAKO katsoi, et-
tei yrittiijiille voida vahvistaa va-
kuutusta hdnen kuolemansa jil-
keen, ellei hdn itse ollut ehtinyt
vakuutusta hakea. Kdytdnnossd
tdmd merkitsi sita, ettd vakuu-
tuksensa laiminlycineiden yritta-
jien edunsaajat, sekd lesket ett6
alaikdiset lapset, jiirviit vaille
edunjiittiijiin yrittdjdtoimintaan
perustuvaa perhe-eldketurvaa.

Vuonna 1983 ETK teki sosiaa-
li- ja terveysministeriolle esityk-
sen, jonka mukaan MYEL:iin ja
YEL:iin olisi lisiitty sldnnokset
kuolinpesin velvollisuudesta ot-
taa vakuutus ja maksaa vakuu-
tusmaksut. Esityksessd liihdettiin
siiti, etld yrittiijiit ovat vakuut-
tamisen kannalta samanarvoisia
sekd eldesvddn ettA kuoltuaan,
eivitkd edunsaajat saa joutua
kdrsimdin yrittiijiin laiminlycin-
nistii. Tiimi esitys ei johtanut la-
kiesityksen antamiseen.

Kesiillii 1985 hallitus antoi
eduskunnalle esityksen lakien
muuttamisesta. Lakeihin kirjat-
tiin nyt lisiiys, ettei vakuutusta
saa ottaa yrittiijiin kuoleman jdl-
keen, ellei MELA tai ETK kuo-
linpesin hakemuksesta erityises-

td syysld toisin piiiitii. Hallituk- pesdn osakas, vaikka hdn olisikin
sen esityksessd ei ollut estet6 ta- perhe<ldkkeeseen oikeutettu
kautuvallevakuuttamiselle. edunsaaja.Josleskelldkuitenkin

1.4. 1986 voimaan tulleet lait on kuolinpesdn osakkaana oleva
koskevat kuitenkin vain niifd ta- alaikdinen lapsi, hen voi tehda
pauksia, joissa yrittiijiindoloaika hakemuksen heidiin holhooja-
on jatkunut lain voimaantulo naan.
piiiviinii tai sen jdlkeen. Laeilla ei Sellainen lapsi, joka ei ole
ole takautuvaa vaikutusta, joten edunjdttiijiin lapsi, mutta jonka
ennen l.4.lg86kuolleenyrittiijiin elatuksesta edunjdttiijii ja leski
jiilkeen ei vakuutusta endd voida yhteisesti ovat huolehtineetjajol-
ottaa. la siis on perhe-elikeoikeus, ei ole

kuolinpesdn osakas. Lapsi pii-
Muutoksen pddperiaattee, ;:tl,i:':l[?,ffilif351]I#

kee vakuutusta ja vakuutuksen
Lakien sanamuodosta ja halli- ottamiseen suostutaan. Ei vaadi-
tuksen esityksen perusteluista il- ta, ettd vakuutusta hakeva kuo-
menee, etti YEL:n ja MYEL:n linpesdn osakas itse olisi perhe-
mukaisen vakuutuksen saa ottaa elikkeen saaja.
yrit6jan kuoleman jiilkeen vain, Vakuuttamista koskeva asia
jos MELA tai ETK kuolinpesdn voidaan ratkaista yhden kuo
osakkaan hakemuksesta erityi- I linpesiin osakkaan hakemukses-
sestd syysfd niin piiiitt?iii. Va- | ta, vaikka muut pesan osakkaat
kuuttaminen on siis poikkeusti- | vastusuisivatkin asiaa.
lanne. PddsAdntd on, ettei kuol-
lutta yriuiijiiii jlilkikiiteen vakuu-
rera. Yleisperiaaneet

Hallituksen esityksen peruste- vakuutAmisa harkittaessa
luissa mainitaan myos. ettd ta-
loudellinen riippuvuus edunjiittii- Koska kyse on lakisddteisestA so-
jiistii voisi olla sen laatuinen syy, siaalivakuutuksesu, yleisperiaat-
joka puoltaisi poikkeuksen te- teena on, ettei edunjdttiijtin lai-kemist6. minlyonnin seurauksena tapah-

Salliessaan poikkeuksen du edunmenetyksid. Toisaalta
ETK:n ja MELA:n olisi kiinni- vakuuttaminen kuoleman jdl-
tett6vd huomiota mycis siihen,tu- keen on tehty mahdolliseksi vain
leeko vakuutusmaksu suorite- siind tapauksessa, etta siihen ontuksi. olemasia entyisiii, ldhinnd talou-

dellisia syitii.

Vain kuolinpesrn. ,.ill"i'ilijy,|li,:?ff11x,111
osakkaan hakemuksesta neeita yrittajalta on jaanyt per'he-

eldkkeeseen oikeutettuja omai-
Vakuutus voidaan ottaa vain sia, jotka ovat perherldkkeen
kuolinpesdn osakkaan hake- hrpeessa. Pdinvastainen tilanne
muksesta. Osakkaat on lueteltu saattaa olla muun muassa silloin,
perintdkaaren 18 luvun I $:ssii. kun edunsaajina ovat liihellii 18
Pes6n osakas voi tehda vakuut- vuoden ikii olevat lapset. Tiil-
tamista koskevan hakemuksen, loin vakuutusmaksut saattavat
oli pesd jaettu tai ei. muodostua suuremmiksi kuin

Leski ei voi hakea vakuutusta maksettavaki tuleva perhe<lii-
silloin, kun h6n itse ei ole kuolin- ke.

Muuna vakuuttamista puol-
tavana syyni voidaan pitiiii sitii,
ettii edunjiittiijd oli eliessdiin ryh-
tynyt selvittelemddn vakuutus-
asiaansa, vaikkei vakuutusha-
kemus varsinaisesti vield olekaan
tullut vireille. Esimerkkind tdsld
on tilanne, ettii edunjiittiijii on
pyyt rnyt ETK:lta soveltamisrat-
kaisua siitd, minkii lain mukaan
hdnet on vakuutettava.

On mahdotonta aivan tarkasti
yksil<iidii kaikkia niita tilanteita,
joissa taloudellinen riippuvuus
edunjiittiijiista on olemassa. Va-
kuutuksen mycintdmistd puoltaa
luonnollisesti se. etta edunsaajat
ovat olleet teysin edunjettejan
ansioiden varassa. Ndinhin on
muun muassa silloin, kun yrittdjd
on ollut lastensa ainoa huoltaja
tai leskellii ei ole omia tuloja eikii
eldketld.

Toisaalta on otettava huo-
mioon, ettd vakuutuksen hake-
minen perustuu kuolinpesdn
osakkaan tai osakkaiden va-
paaehtoisuuteen. Tdmdn vuoksi
on kiinnitett6vd huomiota siihen,
tuleeko vakuutusmaksu suorite-
tuksi.

Yrittiijien eldkelaeissa ei ole
sddnncisfd, jonka mukaan va-
kuutusmaksu voitaisiin perii
perhe-eldk keesrd. Eldk keensaaja
ja eliikelaitos voivat kuitenkin
keskenddn sopia, etld vakuutus-
maksuja peritaen my6s eldkkees-
t,ii. Eriiiiksi vakuutuksen mycin-
tdmisen ehdoksi yleensd asete-
taan, etta kuolinpesdn osakas an-
taa sellaisen sitoumuksen, jonka
nojalla vakuutusmaksut saadaan
perityksi.

Se, vakuutetaanko yritQijii
kuoleman jdlkeen perustuu kun-
kin yksittiiisen tapauksen koko-
naisharkintaan. Siihen vaikutta-
vat useat eri tekijiit, esimerkiksi
lesken ansiotulot ja elikkeet,
muualta kuolemantapauksen
johdosu mahdollisesti saatavat
korvaukset ja eldkkeet (liikenne-,
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tapaturrna- ja henkivakuutus
jne.) ja kuolinpesin varallisuus.

Piiiisiiiint6nii voidaan pitid,
ettei vakuutuksen ottamista salli-
ta silloin, kun vakuutusmaksun-
sa laiminlydneelle yriuiijiille olisi
voitu mycintdi vapautus yrittaja-
eldkevakuutuksen ottamisesta,
jos hiin olisi eldesyddn vapautusta
hakenut. Perhe-eldketurvan voi-
daan tdssi tapauksessa katsoa
yleensd toteutuvan riittiivasti il-
man yrittdjdvakuutustakin.

Hakemismenettely ja
asian ratkaiseminen

Yleensi kuolleen yrittiijiin va-
kuuttamista koskeva hakemus
ldhtee liikkeelle ETK:lle tai
MELA:lle ohjautuneesta perhe-
elikehakemuksesta, jossa on
maininta lakien voimaantullessa
jatkuneesta yrittdjdtoiminnasta.
Jos tdllainen toiminta tulee esille
eldkelaitokselle ohjautuneesta
hakemuksesta, laitos siirtdd va-
kuuttamista koskevan asian edel-
leen joko ETK:lle tai MELA:lle
selvitettdvdksi. Tdssd vaiheessa
laitos mycintliii jo mahdollisiin
vapaakirjoihin ja jatkuneisiin
tydsuhteisiin perustuvan perhe-
eldkkeen.

Yrittiijien vakuuttamisen sel-
vittely ETK:ssa alkaa hakijalle
liihetettiiviillii kirjeellii. Kirjeessii
selostetaan vakuutuksen otumi-
sen edellytyksi2i ja pyydetiiiin sel-
laisia, ldhinnd lesken ja lasten
eliikkeitii. omaisuurra ja muita
tuloja koskevia tietoja, jotka ei-
viit kiiy ilmi perhe-eldkehake-
muksesta. Erpen kirjeen ldhet-
tdmistd on kuitenkin jo selvitetty,
ette toiminta olisi kuulunut
YEL:n piiriin. Vastauksensa
mukana hakijaa pyydetiiiin lii-
hettamdln perukirja ja tycitulo
selvityslomake tdy'tettynd. Vas-
tausaikaa on kuukausi. Jos haki-
ja ei halua vakuutuksen vahvis-
tamista, hiintii pyydetiiiin viilit-
tcimdsti ilmoittamaan siitd.

Saatuaan vastauksen hakijalta
ETK plrytiiii hakijan valitsemalta
eldkelaitokselta lausunnon siitd,
pitAisikci vakuutus vahvistaa vai
ei, ja kuinka suuri tycitulo tulisi
vahvistaa, mikd on arvio eldk-
keen mddrdstd ja vakuutusmak-
sun suuruudesta. Laitoksen lau-
sunnon jiilkeen hakijalle ldhete-
tddn kuulemiskirje. Tiissii haki-
jalle ilmoitetaan tiedot perhe-
eldkkeen mddrdstd ja vakuutus-
maksusta. Jos hakija paattaa ot-
taa vakuutuksen ja sitoutuu
maksamaan vakuutusmaksun,
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hdn ilmoittaa siitd. Kuulemisvai-
heessakin hakija voi vield luopua
vakuutuksen hakemisesta.

ETK antaa piiiitciksen siitii,
saako hakija ottaa vakuutuksen.
Mycinteisessd tapauksessa asia-
kirjat toimitetaan hakijan ilmoit-
tamaan eldkelaitokseen, joka
vahvistaa vakuutuksen. ETK:n
lupaa koskevaan kielteiseen pdd-
tcikseen ei voi hakea muutosta,
vaan sild voidaan hakea vasta
eldkepddtoksen yhteydessd.

Menettelytapaohjeita laadit-
taessa harkittiin my6s sit6, ettd
perhe-eldkehakemuksen kiisitel-
tdvdkseen saanut eldkelaitos itse
ottaisi yhteytii hakijaan vakuur-
tamisasian selvittdmiseksi. Kes-
kitettyyn selvittelyyn piiiidyttiin
liihinnii siksi, ettd niin voidaan
paremmin taata yhtenainen k5-
sittely ja vakuutuksen hakijan on
helpompi itse valita se laitos,
jonka kanssa hiin haluaa asioida.

Vakuutusmaksua peritldessd
ei periti maksun korotusta, joka
yleensd seuraa vakuutuksen vii-
vdstymisestd. Viivdstymiskorko
sitd vastoin peritii,iin.

Maatalousyrittdjien vakuur-
taminen tapahtuu MELA:ssa
vastaavalla tavalla. Erona on se,
etta MELA voi itse vahvistaa va-
kuutuksen hakijaa kuultuaan,
jos vakuuttamisen edellytykset
ovat olemassa. lausuntoja
muualta kuin hakrlalta ei tarvita.

Vakuutusmaksut

Yrittajan vakuutusmaksut ovat
hhnen velkaansa ja ne merkitddn
perukirjaan pesdn velkana. Va-
kuutusmaksun ilmoittamisella
pes6n velkana on vaikutusta pe-
rintciveroon. Tulo- ja varalli-
suusverolain mukaisten verovd-
hennysten suhteen noudatetaan
lain 29 $:n s66nnciksid.

I-ainmuutosten vaikutus

Toistaiseksi on vaikea esittdd
edes arviota siitd, kuinka monta
tapausta tulee luosittain liipi-
kiiymiiSn vakuuttamisen selvitte-
lyn ja kuinka monessa tapauk-
sessa vakuutus lopultakin tulee
otettavaksi. Kovin suurta merki-
tystd lakien muutoksella tuskin
yleensh ottaen on, mutta yksit-
tdistapauksissa YEL:n muutos
saattaa olla merkittdvd. Syste-
maattisen yrittdjdvalvonnan ul-
kopuolellehan jaavat toistaiseksi
sellaiset tyciel6kelakien mielessd
yrittiijiksi katsottavat henkilcit,

joita ei esimerkiksi verotuksessa
pidetli yrittiijinii.

Ennen 1.4.1986 kuolleitten tai
tdt6 ennen yrittdjdtoimintansa
lopettaneitten, mutta lakien
voimassaollessa kuolleitten yrit-
tdjien takautuva vakuuttaminen
ei ole mahdollista. Ndiss.d ta-
pauksissa edunsaajien tycieldke-
lakien mukainen perhe-eliketur-
va voi edelleenkin jiiiidii hyvin
vaatimattomaksi tai puuttua ko-
konaan, jos edunjiittiijd toimi
pelkiisfiiiin yrittZijiinii.

sosionomi
Eltiketurvakeskuksen
eltikehakemusjaoston
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Osa-aikaeldke

Kuusikymmentii vuotta tfl fl-
tiineet tytintekijiit ja yrittiijiit
saavat ensi vuoden alusta
mahdollisuuden siirtyil osa-
aikaeliikkeelle ja niiin liihteii
ellkeikifln liikkeelle entistii
pehmedmmin.

Laki koskee tdssd vaiheessa
vain yksityisen sektorin tycieldke-
lakeja (TEL, LEL, YEL, MYEL,
mutta ei erdiden toimitrajien ja
taiteilijoiden eliikelakia ). Julkisen
sektorin osalta asiaa pohditaan
komiteassa. Kansanel6kkeisiin ei
tule osa-aikaehketH.

Ketd uusi laki sitten koskee'J
Vastaajana on Eleketurvakes-
kuksen lainopillisen osaston apu-
laisosastopddllikko Tapio Karsi-
kas.

"Viela tydehmdssd olevia. 60
vuotta Eyttaneiti, jotka halua-

"Toiseksi tdytyry tyciuran olla
suhteellisen pitkii. Viimeisten l5
vuoden aikana on tdytynyt olla
vdhintdAn 5 vuotta tycielikkee-
seen oikeuttavaa palvelusta. Tyri-
el5ke ymmdrretddn tdssd laajassa
mielessd, samanlaisena listana
kuin on TEL 8 $:n 4. momentis-
sa."

"Kolmanneksi tiiytyy tulevan
ajan ehdon tayttye yksityisellA

sektorilla (TEL, LEL, YEL,
MYEL). Ty6eliikelakien piiriin
k u uluvan ansiotycin pddttymises-
td ei ole saanut kulua vuotta pi-
dempiiii aikaa. Mddriaikaa pi-
dentdvdt tydttdmyyspaiviraha-
piiiviit."

"Jos on jo siirtynyt pois tyci-
eldmdstd, ei osa-aikaeldkettd
voida myontdd."

Uudelle osa-aikatyolle
aseteftavat ehdot

Paljonko
eHkettd?

"Eldkkeen laskusddntci on jota-
kin aivan uutta tyoelakejiirjes-
telmdssd. Eliikkeellii korvataan
tietty prosentti ansion alenemas-
ta. Jos palkkaa on ollut 10000 ja
se putoaa 5000 markkaa, eldke

lasketaan tdstd alenemasta eli
5000 markasta."

"lhmisen i5ste raas riippuu se,
montako prosenttia alenemasta
eldke on. Prosenttiluku vaihtelee
viilillii 44-& prosenttia. 60
vuotta tayttaneisiin sovelletaan
44 prosenttia ansion alenemasta.

"Eliikkeen miiiiriillii on kui-
tenkin katto. Osa-aikaeldke ei
saa ylittad 75 prosenttia osa-ai-
kaellkkeelle siirtymiseen men-
nessd ansait usta yhteensovitetus-
ta eldkkeestd."

"Tiimii on aika olennainen
seikka. Jos tycintekijii esimerkik-
si saa tdysimddrdistd tapaturma-
eldkettd, hdn ei saa osa-aikaeld-
ketti koska yhteensovitus vie tyci-
ellkkeen nollille. Ei jiiii mitZian
korvattavaa."

Mikd on osa-aikaeldkkeella
olleen lopullinen
vanhuuseldke?

"Vanhuuselske lasketaan siten.
etti osa-aikaeliikkeelle siirtymi-
seen asti ansaittu ellike ja osa-ai-
katyristd saatu eldke yhdisretddn,
kun ne on ensin laskettu erik-
seen."

"Mutta osa-aikatycistd ansait-
tu eldke lasketaan vanhimmille
ik?iluokille eri tekniikalla kuin
tavallinen tyctelake. Eldkkeen pe-
rusteena olevaa palkkaa noste-
taan tietyilld kertoimilla. Uskoi-
sin, etti eldkelaitokset pyrkiviit
palvelemaan kyselijciit2i mycis
eldkkeen maaraa koskevissa tie-
dusteluissa."

Milloin osa-aikaeldke
lakkaa?

"Osa-aikael6ke edellyttd6, ettd
henkilo on tycissd. Jos hdn on
pois tydstd yli kuusi viikkoa, eld-
ke lakkautetaan. Kuuden viikon
jaksoa laskettaessa ei oteta huo-
mioon vuosilomia eikd sita ai-
kaa. jolta henkilo saa sairausva-
kuutuksen pdivdrahaa."

"Jos henkilo tulee tyokyvyt-
tcimdksi, asia hoidetaan tydky-
vyttcimyyselik keend. "

"Osa-aikaeldkkeen toimeen-
panoa valmistelevan tyciryhmdn
toimeksiannossa on mainittu, et-
ta tydryhman on rakennettava
valvontasysteemi osa-aikaeldk-
keen saajien tycintcon ja ansioi-
den seuraamiseksi. Tdssd joudu-
taan kyselemddn tietoja eldk-
keensaajalta sen lisdksi, ette val-
vonnassa keytetaan apuna Eld-

vat siirtyd eldkkeelle pehmedsti ja
vihentdd ensin tycintekoa..Ehto "Elaker1f, myonnettdessd tarkas_na on, ettii henkilci ei vield saa telravarasiaivoidaanjr[uudhtyd'ehketta." . reen ryhmddn: vanhaan ja urt..,"Yksi viiiirinkdsitys on syyte tydho; liittvvdt ehdot.""
mycis korjata. Osa-aikaeliik keelle .1y631kaa bn osa_aikaeldkkeellepiiiisy ei . edellytd tyoky'"y-rrd- siirrytt?iessii vdhennetrdvd niin,myytta tai edes sairauua.. {yj. .ttajatjellejiiiiviityoaikaon l6_on ihmisen halusta siirtya elak- ZA tuniia uiikorru."
keelle ja siitd, ettd hiinelle jiir.yes- "Tiissii sovelletaan enintddntyy-osa-aikatycitd." 16 viikon tarkastelujaksoa. Ta-
.. "Flil toimeenpantaessa on miin aikana taytyy tyoaikaeh_
ilmeisesti ongelma, mistii lciytyy don tiiyuyii, jos viiftoittainen tyo-osa-aikatoitd. Osatyokyvyttci- aikaviitrl"t""."
myyseldkkeen kanssa koettiin jo "Siten on mahdollista ollase tilanne, ettei osa-aikatdifi viikko tciissii ja viikko kotona.ole." Tyoaika on vipaasti jiirjesteua-

."Nyt on kuitenkin tilanne sel- viisti. kunhan keskimearainenlainen,ettdtydmarkkinajdrjestcit tyciaikaehto tayttyy ja tiillaistasuhtautuvat uuteen osa-aika- tvota lor,tw."
elikkeeseen ja osapdivdtoiden " '.tvtuita Li ,iita, etrd tyoaikaajdrjestymiseen mukavasti. Ajatel- vdhennetddn. Mycis ansion tay_
laan niin, ettd ldmmciiste osa-ai- tyy pienentyd niin, ettii ura.t ui_katydtiitulisijiirjestiiii." riotutotovit35_T0prosenrria

entisistd."
Tyouraan "Mikd sitten on entinen ansio?
liiityvat ehdot No' se on entine.n.eldkkeen Pe-rusteena oleva palkka tai tycitulo.
,,Uusi eliikemuoto asettaa aikai_ Sen markkamddrd lasketaan, ku-
semmalle tycinreolle ti.ttiirJ- "1'5!?:1i,I",:kaisua 

tehtdessd'"

timuksia. Ensin katsota#..;k.,,"Ynttiijilliija maatalousyrittd-
hakija olut viimeisten iii il;: tl1 :,1^:lt:'.t^*atimuksia' Hei-
kauden aikana ottut aina"tin-i2 dan piua joko kokonaa.n lopet-
kuukaurta kokoaikaisesJ'[u,it] ou yritystoimintansa tai puolit-
sd. Jos kokoaikatyo k;"J,r, :i^Y,931!^ Kdvtinncissd ei ole
kahdesta eri ty6srd, iht.d;;- T1TI?^11 ,mahdollista hoitaa
jana on 35 tuitia.;; tammoisri liukuvaa jiir.lestelyii,

" Ku n tarkastellaan, tdyuwk6 j"\X 
:1^'.-?-massa 

tydntekijdi lh.''
tdmd ehto, karsotaan, kJ;liii.; ,, ."Y.1,6]l?.9Ja maatalousvrittd-
tehty tyci tycint.ti;iin'.irk;1;il 8 1i:11 ?:i,lili'liike kiiv semmoi-
g:n'i. monientisrair.t.ttu'L-rii;;- :11:' 

joilla on ollut vritvstoimin-
6tak.luki.n piiriin. Esi#erlitri 1,11 ,:::::: ,T'uq ansiotvcitd'

ulkomalra tetrty ty<i ei tiH;; Y:"',tt:l^l-tko sivutvcistd tai
teyt^ii." Yntujantyosta'
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keturvakeskuksen rekistereitd."
Aivan helppo sovellettava ei

uusi osa-aikaeliike Tapio Kar-
sikkaan mielestd ole. Ydinkysy-
mys on, l6yt1ryk6 toita. Hen
mainitsee Ruotsista toiH l6yty-
neen.

Soveltamishankaluuksia lisiiii
Iain viiljii sanonta. "Mikii esi-
merkiksi on olennainen? Onko se
10,5 vai 20 prosenttia? Enta mitd
tarkoitaa "saada"? Onko se sit6,
etta on eldkkeeseen oikeus vai
taytyykd markat olla kiidessii?"

EHketd valmistelemassa on
useita ty6ryhmid. Kaavaillaan,
ettd jo marraskuussa olisi mah-
dollista ottaa hakemuksia vas-
taan. Lomakkeeksi tulee luulta-
vasti muunneltu vanhuuseldkelo-
make. Soveltamisyleiskirje val-
mistunee syyskuun loppuun.

Nein mzidrdytyy
osa-aikaeldke
Katsotaan, miten osa-aikaelike
lasketaan erdissi esimerkeissd.

Oletetaan henkilcin tayttavan
ensi vuonna 60 vuotta. Hdn on
saanut kokopdivdty6std palkkaa
60fi) markkaa kuussa. Osapdivd-
tycihon ja osa-aikaeldkkeelle siir-
ryttdessd palkka putoaa puoleen.

Esimerkki L
Tycisuhde on alkanut 1.7.1962.
Elaketta on karttunut 37 pro-
senttia. (Karttumisaika 296 kk.)
Vapaakirja on 37 7o x 6000 mk eli
2220 mVkk.

Osa-aikaeldke lasketaan pal-
kan alenemasta, tassa tapaukses-
sa 3000 markasta. Tdmdn ikdisel-
ld elikeprosentti on 44. Osa-ai-
kaefdke on sris44Vc x 3000 mk eli
1320 mkzkk.

(Osa-aikaeliikeprosenttia eli
44 prosenttia nostetaan | /37o-yk-
sik<illii jokaista kuukautta kohti,
jolla henkildn osa-aikaeldkkeel-
lesiirtymisikii ylitua 60 wotta.
Jos siis henkilci siirtyy osa-aika-
eldkkeelle 60 luoden I kuukau-
den idssd, osa-aikaeldkkeen prc.
senttiluku onkin 44 Vo* I / 3 70.)

Karttunut vapaakirja on yh-
teensovitettuna 2220 markkaa
kuussa. Henkilo saa siis osa-ai-
kaeldkkeensd tdysimddrdisend.
(Osa-aikaeldke oli pienempi
kuin enimmdismdiird eli 3/4 va-
paakirjasta.)

Esimerkki 2.

Enimmdismlidriisiiiin nos.
Tycisuhde on kestdnyt vain l5

vuotta. Muuten tilanne sama
kuin yllii. Karttunut eldke on
22,5 prosenttia 6000 markasta eli
1350 mkzkk.

Lasketaan osa-aikaeldke ensin
44 prosenttina palkan alenemas-
ta. Summaksi saadaan 1320
markkaa.

Mutta osa-aikaeldke saa olla
korkeintaan 3/4 karttuneesta,
yhteensovitetusta eldkkeesld.
Kun vapaakir.ya oli 1350 mark-
kaa, enimm6ismddrdksi saadaan
3/4 x 1350 mk eli 1013 mk/kk.

Enimmdismddrdsddnntis ra-
joittaa osa-aikaeldkkeen mdirdk-
si l0l3 mk/kk.

Esimerkki 3.
Osa-aikaeliikkeelld olleen van-
huuseldke

Osa-aikaeldkkeelld olleen
vanhuuseldke lasketaan kahdes-
sa osassa aivan niinkuin teknistd
katkaisua tehtaesse.

Katsotaan, mitii henkilcin lo-
pullinen vanhuuseldke tulisi
olemaan ensimmdisessi esimer-
kissii.

Henkilci on ansainnut tydeH-
ketta taysipaivdisesyi tydsye ol-
lessaan 2220 mVkk.

Osa-aikaty<ist6 vanhuuseld-
kettd tulee lisiiii. Viideltii vuodel-

ta elSkettd tulee 5 x 1,57o eli
7,5V0.

Vanhuuseldk keen perusteena
oleva palkka osa-aikatydstd oli
3000 markkaa. Normaalin las-
kusddnnrin mukaan vanhuus-
eliikettii tulisi osapiivityostd
l,5Vo x 3000 mk/kk.

Mutta ennen vuotta 1930 syn-
tyneihin sovelletaan lopullista
eldkettd parantavaa sdinnostd.
Palkkaa korotetaankin tietyllii
kertoimella, rdssi tapauksessa
kertoimella 1.3. (Kerroin nippuu
iiistZi. )

Lopullinen eliike lasketaankin
palkasta 1,3 x 3000 mVkk. Osa-
aikaeliikkeellii ollessa ja osapdi-
vdtyossd kdydessiidn henkilci on-
kin siis ansainnut lopullista eld-
kettii 7,5 7o ( 1 ,3 x 3000 mk /kk) :
293 mVkk.
Lopulliseksi vanhuuseldkkeeksi
saadaan vapaakirja 2 220 mV kk
* osapdivitycissii kiiydessii ja
osa-aikaeldkkeelld ollessa ansait-
tu elike 293 mVkk eli 2513
mVkk.
Ilman korotusta lopullinen eldke
olisi ollut 2445 mVkk.

Esimerkki l. Tyiisuhde on alkanut l.7.l962,karttunut elike 296 kklta
on 37 Vo.

Esimerkki 2. Tyiisuhdeon kestinyt l5 vuotta, karttunut eldke 180 kh:lta
225 Vo.

mk/kk

Vapaakirja loo-ritr"tat.

l,,vtt

Osa-aikaeliikkeelld olleen vanhuuseliike
uusi karttu- ; Vapaakirja *
minen I uusi karttu-
mk/kk I minen mk/kk

37 %t x 6000

2220

lMVo x 30110
l(.r*:3/4x2220\
l, rzo

(1.3 x 3000) x7,57a

293 2 51,3

Vapaakirja

mk/kk

Osa-aikaeldkc

mk,/kk

Osa-aikaeldkkeellA olleen vanhuuseliike
Uusi karttu- | Vapaakirja *
minen I uusi karttu-
mklkk I minen mk/kk

22,5V0 xfiC0

r 350

M 7o x 3OO0
(max=3/4 x 1350)
t0l3

(1,3 x3000) x7,57o

293 I 643
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Varhaiselekkeiden
synty

Eldkeikdkomitea esitti vuonna
1983 ehdotuksen kihellii vanhuus-
eliikeikiiii olevien ikiiryhmien
joustavaksi eldkej;irjestelvksi.
Ehdotus koostui kolmesta uu-
desta e16kemuodosta: varherr
nettu vanhuuseldke. ammatilli-
nen varhaiseldke ja osa-aikaeld-
ke. Ammatillinen varhaisel6ke
muuttui mycilremmin tyomark-
kinaosapuolten vdlisessd neuvot-
telussa yksikilliseksi varhaiscldk-
keeksi. mikd merkitsi liihinnii
elAkelajin nimen mutta mvcjs
jonkun vcrran sen sisdllon muut-
tumista. Ammatillinen varhais-
elake olisi saattarlut johtaa tiettv-jen ammattiryhmien eldkeidn
alentumiseen, kun taas yksilolli-
sen varhaiseldkkeen tarkoituk-
sena on ottaa huomioon vanhe-
nemisen yksilolliset vaihtelut.

Eldkeikdkouritea ehdotti uu-
sien eldkelajien alaikdrajaksi 60
vuotta. Tycjmarkkinaosapuolet
taas olivat erimielisid yksilollisen
varhaiseldkkeen alaikdrajasta.
Tyonantajajdrjestcit esittivdt 63
vuoden ja tyontekijiijarjestot 55
vuoden alaikiirajaa. Vuoden
1985 TUPO-neuvotteluissa ikd-
raja sittemmin sovittiin 55 r,ue
deksi samalla kun tydttomyys-
elSkkeen alaikdrajaa sovittiin
nostettavaksi asteittain 60 vuo-
teen.

Yksilollinen varhaiseldke ja
varhennettu vanhuuseldke tuli-
vat voimaan tdmin vuoden alus-
ta lukien. Osa-aikaeldkkeen
voimaanpanoa lykdttii n wodella
eteenpdin.

Yksilollisen varhais-
eldkkeen saamisen
edellyrykset

Yksilollinen varhaiseldke on tar-
koitettu pitkiiiin tyoeldmdssd
mukana olleelle ikddntyrreelle
tycintekrjiille, jonka tycikvky -huomioonottaen sairaus, r'ika tai
vanlma, ikdhntyrniseen liittyviit
tekijiit. tyostd aiheutunut rasittu-
neisuus ja kuluneisuus sekd tyo-
olosuhteet - on siinh mddrin
alentunut. ettei hdnen kohtuudel-
la voida edellyttiid endd jatkavan
ansiotyotddn.

Yksilollinen varhaiseldkc ere
aa peri ntcisestd tycikyrvttonryys-
cldkkcestli siind suhtcessa. ettd
sairaudella. vialla tai vammalla
on tyokykya arvioitaessa vihdi-
senrpi nrerkitrs kuin varsin:rises-
sa tyokyttomyyseldkkeessd. kun
taas muilla tycikykyyn vaikutta-
villa tekijdillii, kuten ikddntymi-
sellii. hakr.lalle tydstd aiheutuneel-
la rasittuneisuudella ja kulunei-
suudella. sekd tyoolosuhteilla on
suurempi merkitys.

Yksilcillisessd varhaiseldk kees-
sd kiinnitetddn tycikykyd arvioi-
taessa huomiota siihen. ettd haki-
ja on tyokyrl-ton omaan tyohon-
sd eikd saatavilla olevaan tyoh6n
yleensd. kuten perinteisessd tyci-
kyvyttcimyyseldk keessd.

Yksilcillinen varhaiseldke on
tarkoitettu liihinnii sellaisille
henkiloille, jotka vield ovat tyds-
sa mutta haluaisivat heikenty-
neen tycikykynsi vuoksi lopettaa
tydskentelyn. Hakemismenettely
on tasta johtuen sellainen, ettd
henkilo tyossi ollessaan voi ha-
kea ennakkopddtcistd eldkkeestd.
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Mikiili ennakkopditcis on myon-
teinen ja hakija piiiittiia ottaa
eldkkeen, hdnen on seuraavassa
vaiheessa ilmoitettava tdstd eld-
kelaitokselle. Kdytdnncissd haki-
ja tzilloin ilmoittaa tyon jattdmi-
sesti. koska elikkeen aikaiset
ansiot eivdt saa ylittdd TEL:n ra-
jatuloa. Myonteinen ennakko-
peatds sitoo eldkelaitosta kuuden
kuukauden ajan.

Eldkettd voi hakea myos tyon-
sd lopettanut henkilo, jos tydn
pddttymisestd on kulunut vd-
hemmdn kuin vuosi ja henkil<jllii
on oikeus ns. tiysitehoiseen
el6kkeeseen.

Yksilollisen varhais-
elakkeen hakemukset
ensimmdisen puolen
vuoden aikana

Ennakkopddtoshakemuksia al-
koi virrata eldkelaitoksiin jo syk-
syllii 1985. Vuoden vaihteessa
eldkchakcmuksia oli saapunut jo
yli 2700.

Timdn luoden aikana hake-
musten mddrd on lisddntynl t
noin 1900:lla kuukausittain
tammi-helmikuussa ja noirt
15fi):lla kuukausittain maalis-
huhtikuussa. Toukokuun lopus-
sa tyoelekejarjestelmdhn oli tul-
lut jo yli 10700 yksilollistd var-
haiseldkehakemusta. Touko-
kuun hakemusten lisdys oli vain
runsas 1200, mikd osoittanee ha-
kijoiden alkurynndkcin olevan
laantumassa.

Hakemuksista 7l% koski
TEL- tai YEl-eldkeud, mikd on
noirt l2 (Z -yksikkoii suuremPi
kuin tyokyv-vttomyyselhkkeissd.
LEL+liikehakemuksia oli runsas
8 7. mikii on vain puolet vastaa-
vasta LEL+yokpyttdmyysela-
kehakemusten osuudesta.
MYEl-eliikehakemusten osuus
oli yli 20%, eli hiukan pienempi
kuin vastaavissa tycikyvyttd,mlys-
eldkehakemuksissa.

Etiikelakikohtaiset hakijoiden
lukumddrdt suhteuttuna niihin
vakuutettuihin, joilla on oikeus
tdystehoiseen el6kkeeseen, anta-
vat hakemisalttiudesta kuitenkin
oikeamman kuvan.

Yksilollisen varhaiseldkeha- viihiin tyokyvryttcimyyseliikeldis-
kemuksen on tehnyt 6% TEL/ ten am.ma.teista. Kaupallinen tyci
YEL:n ja LEL:n potentiaalisists on yksilollisessa varhaiseliikkees-
hakijoisia ja4% MYEL:n haki- sd tavallisempaa kuin tyokyvy-
joisti. LEL:n miehillii ndyttdisi tomyyseldkkeissd, naisten palve-
'ol.run jopa TEL:n miehid suu- luammatit ovat taas tyoklryt-
r.mpi ha'kemisalttius. MYEL:n t<imyyseldkkeissd yleisempid.
mietritta hakemisalttius on sitd Alueellisesti yksilollisen
vastoin puolta pienempi kuin varhaiseldkkeen hakijat jakautu-
TE.L:n. vat hyvin samankaltaisesti kuin

potentiaalisiin hakijoihin on tycikyrryttcimyvseldkkeen haki-
laskettu vain ne eldlieoikeutta Jat'
ansainneet henkilot. joilla on oi-
keutta taysitehoiseen eldkkee-
seen ja eivdt ole jo el6kkeellii. Eri Ennakkopdltosten
eldkelaeissa tdysitehoista eleketta ratkaisuista
ansainneiden osuus vaihtelee
niin, ettd MYEL:iin kuuluvilla . . ..
melkein kaikilla on oikeus 15rt1- Huhttkuun loppuun mennessa

tehoiseeneldkkeesee,.;il;;i" oli . tyoelak^elaitoksissa ehditty
noin puolella LEL:iin kr;i;'il;. tglr$ joaZSO 

Jksil6llisen 
varhais-

Hakrloista runsas ilil 9r; :lfl::'1.:?l#?B?i'i,'il-l3i
At'#.lT,f"#iiT,''ilJl'ii:?lilyhf ['il,,?1ffi ;:,t1,:l';
hakemisikd on 55 vuotra 1r"T.:- ;;;kildli;;['annertu hylkiiys_
diaani-ika 59 vuotta. Kun hakt- "::::..:'.-"' ;"
joiden rukumaa.ia ta.d,i.iffi ;3p; iiJlil;l|lf' :|l?,o!J:
suhteessa vastaavaan \aestoon, ------
voidaan havaita ettd vaikka alle seti''..- 

,- ^^^ ,
6Gvuotiaiden trxu*aa)I"#,luutil:tuhvlkiivksistii(1076)
s u urem pi ku i n yri ou*.il ia.,, flTI : ilifu t.:\1L*l?'fl',? li?-
vanhemmilla silti on suurempl :'j:.-. -' ""-'
hakemisalttius. Naisten hrl#i:': I:illlri:* .Tdhrin' 

kun oteta.n

aluius on jonkun ".J;'l;;- !::l,l::: ^:,11'T't il13:.ll:i...pituin.i.rt.n. -, l,il;t'i"'ili,il:Il,11:..;fl"::1?-
Alkuvaiheen hakijoista kolme,..i,jiyossaolon pitkaiikaisuus.

neljdnnestd oli naimisisw,,kuusi E'nsiilmaisen puolen luoden
prosenttia . 

eronneita, yhdeksAn aikina tehtvjen ratkaisujen hyl-
prosenttia leskiii ja saman verran linrrror.niitsi muodostuu 

-n.

naimattomia. Naimisissa olevien iOlqr'. eta1rnitokset ovat hake-
hakemisalttius on suurempi krin .nrri.n suuren mddrdn vuoksi
naimattomien, eronneiden ja te.;- ,f6rL.n*ll..t kovassa paineessa
kien. Perinteisessd tyokyrrytt3- ji orit irmeisesti joutuneet hoi-
myyseldkkeessd..sitd vastoin y.k- iamaan selvdt tapaukset ensi,.
sin elivien hakrjoiden hakemis- O, ""fa vaikea sanoa, onko hyl-
alttius on suurempi kuin naimi- tayrp.or.ntti vakiintumaisa
sissa olevien. noln' nelidnneksen tasolle vai

Alkuvaiheen hakrloiden 3m- muuttuu[o se johonkin suun-
mattijakauma poikkeaa jonkun taan kun kaikkialkuvaiheen ta-
verran vastaavanikhisen vdestcin oaukset on saatu ratkaistua.
ammattijakaumasta. Mieshaki-
joilla on selvd yliedustus teolli-
suusammateissa, kaupallisessa Ennakkoodltoksen
tvossd sekd .k'.ljgtY::- 

j"-llltiT- saaneiden sairausryhmien
tyossA. Naishakijoilla on yliedus- :-i_^ .--:^' -
tLs kaupallis..ti tyotte. lgelli- JaKauma

ohella on jokin tuki- ja liikunta-
elinten sairaus, joka alentaa tyo-
kykyii. Tyokyvyttcimyyseliik-
keissd vastaava sairaus aiheuttaa
vain noin 36% hakemuksista.

Miehillii tuki- ja liikuntaelin-
ten sairauksien osuus on noin
puolet ja naisilla liki kaksi kol-
mannesta. Vajaa neljdnnes mie-
histii ja l5 % naisista hakivat yk-
silollistii varhaiseldkettd veren-
kiertoelinten sairauksien luoksi.
Kaikki muut sairauspddryhmien
osuudet jdivdt alle neljdn prosen-
tin.

Maksussa olevien
eldkkeiden lukum6[r[

Toukokuun lopussa vajaat 2000
yksilollistii varhaiseldketld oli
maksussa. Myonteisid ennakko
piiiitoksiii oli toki annettu jo mo
ninkertainen mddrd mutta ha-
kemusten kaksivaiheisuudesta
johtuen ilmoituksia tyon jattami-
sesta ei ollut viela ennattdnyt
saapua eldkclaitoksiin.

Yksilollistii varhaiselhkettd oli
toukokuun lopussa hakenut jo
runsaat 5t ikiiryhmiin potenti-
aalisista hakr.loista, mikii on
enemmAn kuin mitd vastaavana
vuodenaikana ruosina 1980-85
alkoi eldkkeitd yhteensd tdssd
ikiiryhmiissii. Vuosien 1980-85
ensimmdisind vuosikolmannek-
sirra alkoi omaeldke noin 4%:lla
ikiiryhmiin vakuutetuista. Eld-
kemuodot olivat vanhuus-, tyG
kyrryttomyys-, tYottomYYs-, suku-
polvenvaihdos-, luopumiseldke
ja rintamaveteraanien varhais-
eldke.

Vuoden 1986 ensimmdiselld
kolmanneksella on.jo yli 67c:lle
vakuutetuista alkanut jokin elii-
ke. Kas',tr aikaisempiin v'r.rosiin
verrattuna on noin 2.5 prosentti-
yksikk<iii, vaikka maksussa ole-
vien yksilollisen varhaiseldkkeen
saajia on vasta puoli prosenttia
ikiiryhmiin vakuutetuista ja var-
hennetun vanhuuscliikkeen saa-
jia samaten noin puoli prosenttia
ikiiryhmiin vakuutetuista.

Eliikkeiden mddrdn kasvu joh-
tuu ennen kaikkea tyottomyYs-
eliikkeiden huimasta lisiiyksestii
tdmdn vuoden aikana.
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suudessa, palveluammateissa ja
jonkun verran maatalousamma-
teissa.

Yksilollisen varhaiseldkkeen
hakijoiden ammatit eroavat vain

Ennakkophdtoksen saaneista liki
(fi7o on hakenut eldkettd koska
heillii mahdollisten muiden tyon-
tekoa vaikeuttaneiden tekijoiden



Yksilollisten varhais-
elAkkeiden suuruudet

Huhtikuun lopussa voimassa ol-
leiden yksilcillisten varhaiseldk-
keiden keskielZikkeet olivat noin
viidenneken suurempia kuin
vastaavan ikiiryhmiin tdmdn
vuoden aikana mycinnettyjen
taysitehoisten tycikyyyu6myys-
eliikkeiden. Ero saattaa selittya sil-

ld, ettd yksildllisen varhaiseldk-
keen saajilla on ehkd takanaan
pidempi ja ehjempi ryciura kuin
tydkyvytt6myyseldkkeen saajil-
la. Onhan eldkkeen saamisen
edellytyksend pitk?i ty6ss6olo.
Ero voi myos selittyd sill5, ettii
kun hakija ennakkopddtciksen
yhteydessd saa arvion tulevan
eldkkeen suuruudesta hiin ehkii
piiiittiiii vielii jatkaa tyoskenrelyd,
jos eldke on erityisen pieni.

TYOELAKE
oo

etuuksista ja etld tietoja tarkastel-
tiin entistd monipuolisemmin.
Nykyisillii teknisilh valineillii kir-
ja valmistuu jo tilastov'uotta seu-
raavan puolen woden aikana.

Vuoden 1985 julkaisussa on ri-
lastovuoden tietojen lis6ksi myos
aikasarjatietoja ruosilta 1976-
1984.

Eliikkeiden lukumiiiird
vuoden 1985 lopussa

Vuoden 1985 lopussa eldkkeiden
lukumddrd oli liki 754 000, josta
puolet oli vanhuuselikkeitd,
melkein neljdnnes tyok).\,)ttG
myyseliikkeitii ja l8 prosenttia
perhe-eldkkeit6. Tycittdmyrys-,
sukupolvenvaihdos- ja rintama-
veteraanien varhaiseldkkeet
muodostivat yhteens6 alle l0

O'

REAAL
YLIre

YKSILOLLINEN VARHAISELAKE
TULI VOIMAAN 1.1.1986

Ennakk,
(Hakem

Kaikki
Miehet
Naiset

Kaikki
4280
I 833
2441

TEL
2698
I 008
r 690

opaatdsa hakeneet henkilcit 31.5.1986 mennessd
ruksia yhteensd 10726\

TELKaikki taiYEL LEL MYELKaikki l0 582 7 590 884 2 108Miehet 4539 3186 723 630Naiset 60/3 44M 161 1418

Ennakkopddtciksid annettu 30.4. 1986 mennessd

Ylsityisen sektorin tytieliikkeinii maksettiin vuonna 1985
ll,1 miljardia markkaa. Yhdeksiin vuotta aikaisemmin
vastaava eldkemeno oli vain 2,2 miljardia markkaa. TEL-
indeksillii korjattuna eliikemeno viime vuonna oli yli kak-
sinkertainen vuoteen 1976 verrattuna.

Suurin osa elilkemenon noususta johtuu elflkkeensaajien
lukumiiiiriin kasvusta. Vuoden 1976 lopussa eliikkeiden lu-
kumfrIrii oli noin 434 000 ja vastaava luku vuodelta 1985 oli
754 000, joten kasvu oli periitikohne neljfrnnestii. Tytieliike
jiirjestelmii on yhe voimaantulovaiheessaan ja tulee laaje-
nemaan vuosituhannen vaihteeseen asti. Laajenemisvai-
heelle on ominaista vanhuuseliikkeen ja perhe-eliikkeen saa-
jien osuuden kasvu - nfriden eliikkeiden saajat srurimmak-
si osaksi ovat yli 65-vuotiaita - sillii jiirjestelmln alkuvai-
heessa sen piiriin hrlivat vain tytiikiiiset henkiltit.

Niime tiedot selvifrviit muiden seikkojen ohella vuoden
1985 Tytieliikejiirjestelrniin tilastollisen vuosikirjan ensim-
mlisestd osasta.Keskieldkkeet 30.4. 1986. mk.zkk

Kaikki TEL
Kaikki 2487 3 006

Miehet .. 4237
Naiset .. 2158

: tleto puuttuu

Maksussa olleiden eldkkeiden lukumddrd 30.4. 1986

Kaikki TEL YEL LEL
Kaikki 1262 726 188 202
Miehet 608 296 l0l 180
Naiset 654 430 81 22

YEL
498
280
2r8

LEL
474
395
t9

MYEL
6r0
150
460

MYEL
146
3l

l15

YEL
I ri66

LEL MYEL
2 5,r8 64A

2664
I 501

LEENA LIETSALA, ,71(
Ekiketurvakeskuksen

t u t k imuso sas I on apulaisosas I o-
pritillikkt)

Eldketurvakeskus julkaisi kesii-
kuun ensimmiiiselli viikolla tilas-
tollisen vuosikirjan l. osan: Tilas-
totietoja tyoeldk keen saajista. jo-
ka sisiiltiiii tietoja tyoehkelakien
TEL, LEL, YEL ja MYEL mu-
kaisista eldkkeistd.

Vastaava tilastokirja on jul-
kaistu jo vuodesta 1973 liihtien.
Tuolloin vuotta l97l koskeva
julkaisu sisdlsi tietoja vanhuus-
eliikkeisti ja tyctky\ryudmyys-
eldkkeistd. Vuoden 1985 tilasto.
kirjassa on tietoja vanhuus-, tyot-
tcimyys-, tydk).vyttdmyys-, per-
he-. sukupolvenvaihdos- ja rin-
tamaveteraanien varhaiseldk-
keistii. Nykyisessd laajentuneessa
muodossaan kirja on julkaistu
modesta 198 I liihtien. Tilastokir-
jan laajennus merkitsi, etta siihen
sisdllytettiin tietoja kaikista jiir-
jestelmdn maksamista eliike-
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1976
198s

KUVIO t. Vuosina 197G1985 alknneiden eltikkeiden luku-
miiiirtit e kike lajin mukaan

1 000 rlllrll!
t00

Prrhr-r l!lIrrt
Vrlrroqnlrllklrrl
TIllrvrlillr ,llcmyrt-.l60

Tt!tlamyt!.1!ll..l

1975 1977 197E r979 1910 19lt tt82 t9l5 l9tl t9t5

KUVIO 2. Vuonna 1985 mydnnetyt, piiiittyneet jo 31.12.
1 985 voimasso olleet tyiikyvyttiimyyseltikkeet tyiilryvyttii-
myyden syyn mukaan, Vo

3r.t2.r9E5o/o voimosso olleel
0

(r76Joo

20

40

60

80

tdssa voimaantulovaiheessa olisi,
jos kehitys olisi ollut tasainen. Yli
puolettyokyvyttcimyyseldkkeelle 1 00
siirtyvist[ on ik?iryhmiisti
55-64-vuotiaat. Muut em. ikii- KUVIO 3. Perhe<liikafii ffi avien lakien ja lasten ikiiraken-

prosenttia kaikista eldkkeistd.
Verrattuna tilanteeseen kym-

menen wotta sitten, jolloin eldk-
keiden lukumddrd oli vain
434 000, vanhuus- ja perhe-eldk-
keiden lukumdlrd on kaksinker-
taistunut. Tyokyvyttdmyyseliik-
keiden lukumddrii on kasvanut
vain 6000:lla, mutta muiden eldk-
keiden (tyritt6myys-, sukupol-
venvaihdos- ja rintamaveteraa-
nien varhaiseliikkeiden) miiiirii
66000:lla. Vanhuus- ja perhe-
eldkkeiden osuuden kasvu joh-
tuu miltei puhtaasti ty6ehkejar-
jestelmdn voimaantulosta.
Vuonna 1962 tyontekijoiden eld-
kelakien piiriin tulivat vain tuol-
loin tyoikaiset henkil6t ja yritta-

el6kelait tulivat voimaan vas-
'ta ruodesta 1970 liihtien. Tytiky-
vyttdmlyseHkkeiden kasvu on
jonkin verran pienempi kuin se

ryfq3n eldkkeet ovat site vas- ne vuoden 1985 bpussa
toin lisddntyneet voimakkaasti.

Oman tyouran perusteella eld-
kettd saavien (ei perhe-eliikettii)
mediaani-ikd oli 67 vuotta, mikii
merkitsee sitd, etfd puolet oli alle
ja puolet yli mairutun itn. Perhe-
eldk keet poislukien el6kkeensaa-
jista 301 500 (a9 7o) oli miehiii ja
318000 (517o) naisia.

Vuonna 1985
alkaneet eliikkeet

Viime vuonna alkoi 87 500 uutta
eldkettd. Vanhuuselakkeitii alkoi
noin 36 800, mutta heistd vain

20 15 r0 5
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15 5N (a2%o) oli uusia eliikelzii-
sid, muut 58 % olivat vanhuus-
eldkeidn rdltettyean siirtyneet
tydkyvyttdm)rys-. tydttdmyys-,
sukupolvenvaihdos- tai rintama-
veteraanien varhaiseldkkeeltd
vanhuuseldkkeelle. Vuonna 1985
alkoi 2l 800 tycikyvyttomyyseld-
kettii, l3 100 rydrtomlyseliikettii
ja I I 800 perhe-eldkettd. Vuotta
aiemmin alkoi suunnilleen sama
miird muita ehkkeite, mutta
vain 27 000 vanhuuseldkett6.

Vuosien 1984 ja 1985 alkaneet
vanhuuseldkkeet olivat kumpi-
kin poikkeuksellisia lukumddril-
tddn. Ensin mainitut olivat sota-
vuoden l9l8 jiilkeinen pieni syn-
tymdluokka ja toiset sitd seuraa-
van luoden syntymdbuumi.

Viime wonna omaeldkkeelle
siirtyneiden mediaani-ikii oli 59
vuotta. Eliikkeelle siirtyneistd
(54000) oli miehiii 26400 (497c)
ja naisia 28A$61%).

Vuonna 1985
pdiitryneet eliikkeet

Vuonna 1985 paettyi 15300
vanhuuse16ketta, 4700 tydttG
myyseldkettd, 21 100 tydkyryt-
tomlysehkertii ja 4000 perhe-elii-
kett6. Todellisuudessa paatty-
neiden eldkkeiden lukumddrd oli
pienempi kuin pddttyneet eldk-
keet yhteensd, koska osa eldk-
keensaajista oli siirtynyt eldkela-
jista toiseen. Eldkkeeltii pois siir-
tyneiden lukumddrd oli 27 000
(perhe-eliikkeet pois lukien
23000) vuonna 1985 eli vihem-
m6n kuin puolet elikkeelle siir-
tyneiden lukumddrdstd, mikli
kuvastanee eldkejdrjestelmdn
laajenemista tdssi voimaantulo-
vaiheessa.

Eldkkeensaajan mediaani-ikd
eldkkeen p6dttyessd oli 7l vuotta
vuonna 1985. Yhdeksdn kym-
menesta omaeldkkeestii piiiittyi
eldkkeensaajan kuolemaan. Ts.
kuntoutuneita tai tycihdn men-
neite ehkkeensaajia oli vain noin
2000 vuonna 1985.

El'ikkeiden kesto

Suoraan vanhuuseldkkeelle siir-

tyngiden eldke oli saajan kuolles-
sa kestinyt keskimddrin I I vuot-
ta. Muut vanhuuseldkkeet olivat
kestdneet vain 7 vuotta vanhuus-
eliikkeinii. mutta aikaisempi
eldke mukaan luettuna yhteensd
keskimiiiirin lJ vuotta. Ennenai-
kaiseldkkeelle ja suoraan van-
huuseldkkeelle siirtyneilli kes-
kimddrdinen eldkkeellioloaika
eroaa vain 1,5 wodella.

Tydkyvyttdmyryseldk keiden
kestot ovat riippuvaisia tyoky-
!ryttdm)ryden syrynd olevasta sai-
raudesta. el6kkeen paattymisen
syystd ja saajan i5st5. Vuonna
1985 piiiittyneet elikkeet olivat
kestdneet keskimddrin vajaat 8
vuotta. Neljii viidennestii tyciky-
vyttomyyseldkkeistd piiiittyi
eliikkeensaajan vanhuuseldk-
keelle siirtymiseen.

Kuntoutukseen pddttyneiden
eldkkeiden kestot olivat keski-
mddrin lyhimmiit (n. 2 vuotta).
Kasvainten sairauspddryhmddn
kuuluvien eldkkeiden kestot oli-
vat keskimddrin 3,5 !,uotta.
Nuorten eldkkeet olivat peet-
tyessdan kestdneet huomattavas-
ti lyhyemmdn ajan kuin vanh<>
jen eldkkeet. Kaikkein pisimpiiiin
olivat kestdneet ne mielentervey-
den hiiirioiden vuoksi eldkkeelle
siirtyneiden eldkkeet, joiden
eldkkeen pddttymisen syynd oli
vanhuuseldkkeelle siirryminen
(keskimddrin l0 vuotta).

Vuoden 1985 elikemeno

Jdrjestelmdn eldkemeno ruodel-
ta 1985 oli I1,1 miljardia mark-
kaa. Vuoden 1976 vastaava eld-
kemeno oli vain 2,2 mlljardia
markkaa. TEL-indeksillii ko-
rotettuna vuoden 1976 eliikeme-
no nousee 5,1 miljardiin mark-
kaan. Nykyarvossa eldkemeno
oli siten viime vuonna yli kaksin-
kertainen vuoteen 1976 verrattu-
na. Suurin osa kasl.usta johtuu
eldkkeensaajien lukumddrdn kas-
WStA.

Vanhuus-, tydttdmyys- ja ty6-
kyvyttcimyyseliikkeiden keski-
elikkeet olivat TEL-indeksill2i
korotettuna kasvaneet 31 pro-
senttia ruoden 19761a 1985 viilil-
ld. Nousu selittyy suureksi osaksi

vuosien 1917, 1979 ja 1982 va-
himmdiseldkkeiden tasokoro
tuksilla. Perhe-eldkkeet nousivat
reaalisesti vain 9 prosenttia, mikd
selittyy osaksi perhe-eldkkeen
edunsaajien vdhentymiselld -tapaukset, joissa edunsaajia oli
vain yksi ja eliike siten mddrdl-
tddn puolet edunjiittiij2in vastaa-
vasta eldkkeesti. muodostivat
vuonna 1976 17 7c ja vuonna
1985 9 I ryo perhe-eldkkeisvd.

Eliikkeiden suuruudet
vuoden 1985 lopussa

Vuonna 1985 olivat keskimdd-
rdiset vanhuuseldkkeet I 150
markkaa kuukaudessa. tydttG
myyseldkkeet 1700, dydet tyo-
kylyttdmyyseldkkeet 1550 ja
perhe-eldkkeet 900 markkaa
kuukaudessa. Perhe-eldkkeet
olivat yhden edunsaajan tapauk-
sessa 8(X) ja vdhintdin kolmen
edunsaajan tapauksessa keski-
mddrin 2200 markkaa kuukau-
dessa.

Miesten eldkkeet olivat huo.
mattavasti naisten eldkkeith suu-
rempia kaikissa eldkelajeissa.
Vanhuuseldkkeet olivat miehillii
keskimddrin 1600 markkaa ja
naisilla 800 markkaa kuukaudes-
sa. Miesten keskimddrdiset tyot-
tcimyyseldkkeet olivat 2200
markkaa ja naisten vajaat 1300
markkaa kuukaudessa. Tyoky-
vyttomlysehkkeiden osalta eldk-
keiden keskimddrdt olivat vas-
taavasti 1850ja vajaa 1000 mark-
kaa kuukaudessa. Tycittcimyys-
eldkkeiden noin 300 markan
enemmyys tydkyvyttomyyseldk-
keisiin ndhden johtuu siitd, ettd
tycittcimyyseldkkeissd ei ole juuri
vdhimmdismddrdn mukaisia
eliikkeitii ja kaikki eliikkeet ovat
tasokorotettuja (ts. eliketapah-
tuma on saarunur 30.6. 1975 jal-
keen, jolloin eldkettd on karttu-
nut 1,5% vuodessa). Tyokyvyt-
tdmyyseldkkeistd vield noin 30 7o
on vdhimmdismddrdn mukaisia
ja vajaa 30 7o on tasokorottamat-
tomia (eldkette on karttunut vain
I % tyossdolovuotta kohden).

LEENA LIETSALA, ZT,(
Eltiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
a p u I a i so sa s t o p iiti I I i k k i)
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Katsauksessa on ennustettu yksityisen sektorin eldkemeno, eliikkei-
den lukumddrd, vakuutusmaksutulo sekd vastuuvelka (rahasto)
vuonna 1986. Muista lakisdf, teisistd eldkejdrjestelmisfd on arvioitu
eldkemeno.

Eldkemeno ja eldkkeiden lukumddrd on ollut tiedossa ennustetta
laadittaessa thmdn vuoden l. neljdnnekseltd. Maksutulo ja rahaste
arvion ldhtotaso on sen sijaan varhaisempija ne perustu!'at osittain
eldkelaitosten omiin arvioihin.

Hintojen, ansiotason, tyollisyyden sekd kokonaistuotannon muu-
tokset perustuvat eri taloudellisten tutkimuslaitosten kevddn 1986
katsauksiin.

Eliikelakien muutoksia

Erdiden tycisuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eliikelaki
tuli voimaan 1.1.1986. Samasta ajankohdasta tuli mycis voimaan
"asetus esii ntyvien uiteilijoiden elikekassan ohjesd[n nostd".

Samaan aikaan mycis rintamaveteraanien varhaiseldkkeen saami-
sen edellytyksid lievennettiin.

Tyokyvyttomyyseldkkeen voi saada yksilollisenii varhaiseldkkee-
nd 55 vuodesta ikdvuodesta alkaen, jos tyokyky on siind mddrin
alentunut, ettei ansiotyon jatkamista voida kohtuudella edellyttdd.
Varhennetun vanhuuseldkkeen voi saada 60 ikdvuodesta Hhtien ja
eliike jiiii pysyv?isti alennetuksi.

Tyottcimyyseldkkeen alaikdraja alkaa palautua 60 vuoteen. Kui-
tenkin tdnd vuonna voi v. I 93 1 syntynyt saada tyottomyyselikkeen.
jos eldkkeen saamisen edellytykset tayttyvat viimeistddn 30.6. 1986.

Elakkeiden lukum[dr[

Vuoden 1986 peattyessd on TEL-. LEL-, YEL- ja MYEL-eliikkeitii
maksussa arviolta 784000 kpl. Lukuun sisdltyvdt sekd varhennetut
vanhuus- ettii yksilcilliset varhaiseldkkeet.

etuudet nousivat vuoden alusta n. 7,17o. Kansaneldkeindeksi on
puolestaan pistelur,ussa 863 ja nousua oli 4,9V0.

Perhe-elikkeen saajia (leskia ja lapsia) on ruoden 1986 lopussa
arviolta 158 000. Ndistd on lapsia n. 22N0. Eliikkeiden lukumddrdn
vuotuinen lisdys on n.49 000, mikd on poikkeuksellisen suuri. Tdmd
selittyy osittain joustavien (varhennettujen) eldkemuotojen voi-
maantulosta.

Eldkemeno yh 12,6 miljardia markkaa

TEL-, LEL-, YEL- ja MYEl-eliikkeitd maksetaan wonna 1986 ar-
violta 12,65 mrd. mk. Summaan sisiiltyy n.460 milj. mk rekisteroity-
je lisaehkkeitii.

Taulukossa on kiiytetty 5 milj. mk:n muodollista tarkkuutta.
Varhennetut vanhuusel6kkeet ja yksilolliset varhaiseldkkeet sisdl-

tyvat taulukon 2 lukuihin.- 
Eldkemeno kasvaisi nimellisesti siis n. 15,6%. Jos v'uotuinen

inflaatio on tdni vuonna 3 70, eldkemeno kasvaa reaalisestin. l2,3Vo
eli n. 1340 milj. mk.

Edellisiin sisiiltymiittcimia rintamaveteraanien varhaiseldkkeitd
(yksityisen sektorin) tulee vuoden pddttyessd o-lemaan maksussa n.
TOOO ja tane ruonna niita maksetaan arviolta 200 milj. mk.

Vakuutusmaksun taso, maksutulo ja vastuuvelka

Vakuutusmaksun taso on tind vuonna ldhes vuoden 1982 tasolla.
TEL:n ja LEL:n maksu alle 24-vuotiaista on7,3Vo palkoista.
Tiiysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu on ll,ZVo

tyotulosta. TaEL:n vakuutusmaksu on 12,6Vo palkoista yli 24-vuo.
tiailla ja 1 ,370 tittit nuoremmilla.
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Eliikkeiden indeksiarkistus

TEl-indeksipisteluku on tdnd vuonna I165, joten ansioperusteiset

Taulukko 2. Vuoden 1986 arvioitu eltikemeno, milj. mk

Maksava eldkelaitos

TEL LEL YEL MYEL Yht.

Perusturva
Vanhuuseldkkeet
Tycikyvytt.eliikkeet

37ffi
2430
1035
1055

8280

520
600
180
245

I 545

665
215

25
170

I 135

780
285q
120

1225

5725
3 590
1 280
I 590

12 185

Tycittdmyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

Yhteensd

Lisdturva 455 5 4ffi
Yhteensd 8735 1545 l140 1225 l2U5

T a u I uk k o 1 . T E L-, LE L-, Y EL- i a M Y E L-e kik k e id en arv i o i t u lu ku-
mcicirci 3 I. 12. 1986 ia sen vuotuinen muutos

Lukum66rd Muutos 7olv
Vanhuuseldkkeet
Tyok y'vyttd myyseldk keet
Tyottcimyyseliikkeet
Perhe-eldkkeet

398 000
182 000

62C0
142W0

6,1
1,)
9,8
5,8

Yhteensd 784000 6,6

Taul ukko 3. Keskimcicirciinen vakuutusmaksuprosent ti eliikelaeit
tain vuosina 1982-1986

t982 1983 1984 1985 1986

TEL
LEL
YEL
MYEL

12,4
12,3
1l,l\)

l1,l
n,2
9,8
4,6

I1,1
I 1,6
9,6
4,4

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

t2,2
12,2
I I,l
5,1



Taulukko 4. Arvioitu vakuutusmaksutulo ekikelaitoksittain
v. 1986, milj. mk

Perusturva
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL

Lis2iturva

10730
I 180

855
265
20

300

Yhteensd r3350

etsitflfln katetta
MISTI varat eosiaalidemokraarttien ennrnnim

Ie,man el[kepo'rmin katteekei, kfyt ii" edue.
kunran oppoeitiopiireies[ ja mytie hallitukm
eresa keskuudees,a .
Uusi Suomi
6.4. 1972

Sd-elekepommille

"Pommista" puhuminen
propagandatemppu
Kansan Uutiset
I 5.4. 1972

Plake kedrurtelu - luottamuslause hallitukselle

Priiviin Sanomat
28.6. t972

Eduskunta hyvnksyr
elakepaketin 169 r 3

Eduskunta i?illeen koolle
eltkepaketin vuoksi

Tuomio paketille

EDUSKUNNAN byvlksynl 620 mE:1,.n elllepakettl odottsa ybl vahylsta-
Elstr ,r nyos riholtuslysyEys on .yolnna. Hallltuks€n pllrlssl on vlllyt€tty
rnrhdolllsuutts, cttl p.tettts el esltettlht prcsldentln vrhvlstett0vaksl ennen
Luln rlholtlr' or rrtlalstu.

Hrllltusoncplvirslllscstlklsltcllytelekcpakctln raholtusta. Ncuvottclulssa on
pXldytty sllhen, ctti cdushunte pllllsl kutsua koollc perln vllkon kuluttua hcini-
clokuun vaihtecssr kislttclcmliln rrholtustysymysli.

Kansan Uutiset
I 2.7. 1972

Ele.keturvekeskru on lausunut
lyrkia tuomlon elekepEkeusta.
La^atimassaa,n mulstiossa se
osotbtsa p8ketln mieletfiiman
kellllksl, epeolkeudenmlkala€ksl
Ja koko elfl.kepollulkan vastalste
kehltyDte j&rrubtav&ksl. PlEdyt-
tyeiin niiln klelt€iseen tulokseen
Eleketurvakeskus suostttelee pB-
ketlsta luopurnlsta Ja elilelEls-
ten etujen paranta,Elsts so6te^e-
llsesu olkeudenmukalsemmln.

Etelri-Suomen Sanomat
29.1 2. t972

le rnllJardllle. Teme on nlln
merklttdve nousu, eitE &e vas-
tap. alnakin kolmannesta vuon-
n& l9?l maksetuista eliik.kelst6.
naholttamlsts el vot sjateUa u-
man veroJen tal veroluontols-
tet m8ksuJen korotusts. Ete](e-
tuva}eshrksen Etukaa.n varo-
Jen ottarmlnen pellsnsa"ej[ts
merkltalsl kensaJrelekeva.kuutus-
matsuJen korottsmlsts kolmeEr
permlllE veroeyrUta. Teue h+

Tycieliikelaitosten vastuuvelka (rahasto) 31.12. 1986 on arviolta
64,6 mrd. mk. Lukuun sisiiltyy rekisterdidyn lisdturvan mukainen
rahasto. TEl-laitosten osuus mlArdstii on 57,0 mrd. mk.
.. Las!<upelustekorko l. l.-30.6. I 98 6 oli l0 %, jase laski 9 prosent-

tiin l.7.l986lukien.

Kaikki lakisdateiset elakkeet

Vuonna 1986 maksetaan lakiyiateisinii eliikkeinii arviolta 38,4 mrd
mk.

Kokonaiseldkemeno kasvaa nimellisesti 9,6 7o edellisesti vuodes-
ta. Jos vuotuinen inflaatio on37o, eldkemeno kasvaa reaalisesti n.
6,47o eli n.2,2 mrd. mk.

Kaikkren lakivdiiteisten eliikkeiden osuus markkinahintaisesta
bruttokansantuotteesta on arviolta 10,67a. Kokonaiseldkemeno
kasvaisi siten selvisti nopeammin kuin kokonaistuotanto, silli vas-
taava prosenttiosuus v. 1985 oli l0,47c.

REI]O LAATUNEN K
Eltiketurvakeskuksen

suunni t te I uosa s t on tut k ija

Taulukko 5. Vuonns 1986 maksettavat lakisciciteiset eliikkeet,
mrd. mk

Yksityisen sektorin tyoeldkkeet
(sisiiltyy myds merimieseldkelain mukaiset eliikkeet)
Julkisen sektorin tycieldkkeet
Sotilasvamma-, liikennevaku utus-, tapaturma-
vakuutus-, rintamaveteraanien varhaise16ke,
sukupolvenvaihdoseldke ja luopumiseldkelain
mukaiset eldkkeet

Kansaneldkkeet

12,8

9,1

2,6

13,9

Yhteens?i 38,4
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vUoDEN 1972
aa

I.1. Kuusen tyoryhmnn
suositus elnkejiirj estelmien
tyonjaosta

Sekii keskustapuolueen ettd sosia-
lidemokraattien taholta oli ar-
vosteltu harjoitettua sosiaalipoli-
tiikkaa .ja kokonaiseliikejiirjes-
telmdn puuttumista l96Gluvun
lopulla. Pekka Kuusi oli ilmais-
sut erimielisyytensd tavasta, jolla
yleisen perhe-el5ke-ehdotuksen
tehnyt sosiaalipoliittinen ohjel-
matoimikunta oli lakkautettu he-
ti eliikejhrjestelmdkomitean aset-
tamisen jiilkeen. Mycis keskusta-
puolueen Katri-Helena Eskeli-
nen ilmaisi huolestumisensa ta-
vasta, jolla etujdrjestdt vaiktrtti-
vat peetosten teon valmisteluun
(Varoma 1972,87). Myos tyo-
eliikejiirjestelmiin piirissii nahtiin,
ettei eliikejiirjestelmien vdlinen
kilpailu hycidytii kumpaakaan
eliikejiirjestelm dd, vaan olisi tar-
koituksenmukaista pyrki6 valta-
kunnalliseen kokonaiseldkejdr-
jestelmddn (Pentikdinen 1984,
282). Tiissii ilmapiinssii asetettiin
pddmi nisteri Karjalaisen toimes-
ta eliikepoliittinen tyoryhma,
jonka tarkoituksena oli selvittdd
eliikejiirjestelmien yhteistyon ke-
hittiimist5 ja eriiitii muita siihen

SG
sialidemokraattinen sosiaali- ja
terveysministeri Pekka Kuusi ja
muiksi jdseniksi Tyoeldkelaitos-
ten Liiton edustaja Teivo Penti-
kiinen ja Kansaneldkelaitoksen
johtaja Jaakko Pajula.

Tyciryhmii laati suositukset
eldkejdrjestelmien yhteensovit-
tamisesta, Kansaneldkelaitoksen
hallituksen jiisenmddrdn lisiiiimi-
sestd ja sosiaalipolitiikan suun-
nittelun jdrjestdmisestd. Suosi-
tukset ryoryhmii jiiui pddminis-
teri Karjalaiselle 19. heindkuuta
1971. Suosituksen eliikepoliitti-
sen osan mukaan eliikkeiden yh-
teensovitus tapahtuisi seuraavas-
ti:
l) Pienten tyoelSkkeiden saajat

POM
saisivat lyhentdmdttcimind ty6- keuudistusta, jonka puitteissa
eliikkeenjakansanelAkkeen. Suomen kansalaiset lopultakin
2) Kansaneliikettd ei annettaisi saatettaisiin samanlaiseen ase-
lainkaan niille, joiden tyoelake maan eliketurvan suhteen. Sosia-
vastaisuudessa muodostuisi niin lidemokraatit arvostelivat Kuu-
korkeaksi, etti se jo yksin riittaisi sen klubin suunnitelman valmis-
antamaan hyvakli katsottavan telutapaa ja katsoivat, ettd eldke-
eldketurvan. 

- jdrjestelmid olisi yhdisteltiivii ja
3) Keskisuurteneldkkeidenosal- koordinoitava mutta menettely-
ta sovellettaisiin siiiintoii, ionka tapojen tulisi olla julkisia. Suun-
mukaan tyoeldkkeen kasvaessa nitelman sisiiltdj! p-idettiin oike-
oikeus kansaneldkkeeseen asteit- ansuuntaisena. TPSL suhtautui-
tain alenisi siten, etta kansanelh- kielteisesti suositukseen ja katsoi
ke lakkaisi kokonaan tultaessa kokonaiseliikejdrjestelmdn ole-
tyontekijiin keskimddrdisld tulo- van tarpeellinen, muttei tyoehke-
luokkaavastaavan tdyden tavoit- , 

jarjestelmdi hoitavien vakuutus-
teen mukaisen tyoeldkkeen tasol- | yhtioiden vallan kasvuna kan-
le (Ministeri Kuusen tyoryhmiin saneldkejdrjestelmdn kustannuk-
suositus 19.7 . 197 l). sella. Kansandemokraatit kat-

Yhteensovitussddnncin mu- soivat tyciryhman suosituksen
kaan valtakunnallinenkokonais- merkitsevdn tydeHkkeen muut-
eliikejiirjestelmd muodostuisi si- tamista peruseldkkeeksi ja.siten
t.n,.ita tyo.liike olisi peruseldke vallan ja varojen siirtoa yhteis-
ja kansaneldke eldkevdhenteinen kunnan omistamalta kansaneld-
huoltoeldke. kejiirjestelmiilta yksityisten va-

kuutuslaitosten hallitseman tyo-
eldkejdrjestelmdn kiisiin (Va-

I.2 Kuusen tyoryhm[n roma 1972,90; H' Niemelii 1985'

suositus ja poliittiset 183]j.a 
,r,.^,^ir

intressit ' Tycieldkelaitosten Liitossa
tyoryhman ehdotuksia pidettiin
tyoeHkejarjestelmdn kannalta

Suhtautuminen Kuusen tyd- perusteltuina ja tarkoituksen-
ryhmdn suositukseen oli pddosin mukaisina (Tela:n vuosikerto-
myonteistd, joskin asian kiisitte- mus l97l). Vakuutusyhtioiden
lyn salaperdisyytfd arvosteltiin. Keskusliitossa nahtiin ansio-
Kokoomuksen Uuden Suomen eldkkeen tekemisen ensisijaiseksi
mukaan suosituksessa oli kysy- aiheuttavan paineita ty6-
mys kansaneliikejiirjestelmiin ja eliikejiirjestelmin hallinnollisen
tyoeliikejiir.lestelmiin yhteistycin kehyksen tarkistamiseen. TyG
kehittamisesta eikii jomman- eldkkeenmerkityksenlisddminen
kumman eliikejiirjestelmdn alis- voimistaisi vaatimuksia lakisiiii-
tamisesta niinkuin oli vditetty. teisen palkansaajaedustuksen ot-
Lehti arvosteli myos "vasemmis- tamisesta yksityisten el6keva-
toradikaalien"hankkeita,joiden kuutusyhtioiden ylimpiiiin toi-
tarkoituksena oli tehdii Kansan- meenpanevaan johtoon. Niiihin
elSkelaitoksesta valtio valtiossa. tulisi vakuutusmaailman huolel-
Lehti viittasi mycis hankkeisiin lisesti varautua (Vakuutussa-
tyontekijiiin tapaturmavakuu- nomat 9/1971).
tuksen keskittiimiseksi Kansan- SAK:ssatodettiinelAkejiirjes-
elSkelaitoksenhoitoon(Varoma telmien selkeyttdmisen olevan
1972,901' H. Niemelii 1985, 182). oikea oivallus. Yhteensovituksen
Keskustapuolueen Suomenmaa osalta todettiin, ettei siind saanut
tervehti -ehdotettua uudistusta tapahtua uutta tulonsiirtoa pal-
ensimmdisend askeleena kohti kansaajienkustannuksella'Tyo
puolueen vaatimaa kokonaiseld- eldkkeen tekemisen ensisijaiseksi

olisi kytkeydyttdvd ammattiyh-
distysliikkeen lisddntyneeseen
valvontaan tyciel6kerahastoissa
(H. Niemelii 1985, 184; Savola
6.3. 1985). STK:ssa suhtaudut-
tiin myonteisesti Kuusen tyo-
ryhmdn suunnitelmaan. Tycin-
antajien mielesti tydryhman
suunnitelma selkiytiiisi eliikejiir-
jestelmien tyonjakoa: tyG
eldkkeestd tulisi peruseliike ja
kansaneldke antaisi minimitur-
van niille, joille eldkettd ei ansain-
taperiaatteen mukaan karttuisi
(H. Niemelii 1985, 185; Virkku-
nen 7.2. 1985).

Karjalaisen hallituksen erot-
tua lokakuussa l97I Kuusen
tyoryhman tyoskentely paattyi.
Kuitenkaan tdmd ei keskeyttiinY
sosiaalipoliittisten ty6ryhmien
tyoskentelyi, vaan ne jatkuivat
aktiivisena puheenjohtajien
vaihdoksesta huolimatta. Esi-
merkiksi kansaneldkkeiden ko
konaisuudistus eli historiallinen
kompromissi syntyi Kuusen tyG
ryhmdn pohjalu ruonna 1976.

I.3 Paasion vlhemmisto-
hallinrksen esitys kansan-
ehkkeiden korottamiseksi

Rafael Paasion sosialidemok-
raattinen vdhemmistcihallitus
nimitettiin helmikuun lopulla
1972. Hallituksen ohjelmassa oli
kohta, jonka mukaan eliikejiir-
jestelmien jiirkeviiii kehittdmistd
varten aloitettaisiin kiireellinen
selvitystyo (Hakovirta & Koski-
aho 1973, 323). Osittain tiihiin
pohjautuen alettiin Paasion halli-
iuksen sosiaali- ja terveysministe-
rin Osmo Kaipaisen johdolla
kiiydii eliikepoliittisia keskustelu-
ja keviiiillii 1972.') Keskustelui-
hin osallistui edustajia valtio

t) Osmo Kaipainen oli asiantuntiia-
Iri rik rir inri S A K : n so siaalio ns t ol la ja
hiin oli toiminur myds Kelan asian-
tuntijaliiiikiirinri vuodesta 1966 (Ku-
ka kukin on 1978).
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varainministeriostii, sosiaali- ja
terveysministericisfd, SAK:n,
STK:n, MTK:n ja TVK:n edusta-
jia sekii molempien eliikejiirjes-
telmien edustajia (H. Niemelii
1985, 190).

Kaipainen kuten useat muut-
kin sosialidemokraattisen puo-
lueen vasemmistosiipeen lukeu-
tuneet nuoremmat poliitikot ja
tydmarkkinamiehet eivdt olleet
hyvdksyneet Kuusen ty6ryhman
eliikepoliittista osaa, vaan arvioi-
vat suosituksessa sekd keskusta-
puolueen eliikepolitiikan etti yk-
sityisten vakuutuslaitosten saa-
neen liikaa painoa. Toisaalta t6-
md ryhmittymd ajoi samaan ai-
kaan kansaneldkejdrjestelmdd
pe ru seltikej ii rj estel md ksi Ru otsi n
eldkejdrjestelmdn mallin mu-
kaan, ja oli tavoitteen saavutta-
miseksi valmis neuvottelemaan
ja sopimaan eri tahojen kanssa
(Salminen 1982,35).

Eliikepoliittisia keskusteluja
kiiytiin kevddn aikana neljd ker-
taa, joskaan niissd ei tehty mitiiin
piiiitoksiii vaan selviteltiin eri
toimintavaihtoehtoja eliikejiirjes-
telmien kehittdmisessd.

Neuvotteluiden ensimmdises-
sd kokouksessa ministeri Kaipai-
nen toi esille kansaneliikejiirjes-
telmdn kehittdmisen tavalla, joka
mycihemmin tunnettiin Paasion
hallituksen esityksend. Kaipaisen
mukaan kansaneldkejdrjestel-
mdd olisi kehitettlvd paranta-
malla asumistukijirjestelmld,
korottamalla tukilisid sekd tyritu-
lojen etuoikeuttamisella kansan-
eldkkeen tukiosaa myonnettdes-
sii (Muistio Kaipaisen klubin ko
kouksesta 22. 3. 1912). Kokouk-
sessa lisndolevista STK:n,
TVK:n ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteridn vakuutusosaston edus-
tajat seka rydeHkejarjestelmdn
edustajat arvostelivat ty6tulojen
etuoikeuttamista kansaneldk-
keen tukiosassa. Heiddn mu-
kaansa tdmd olisi johtanut tasa-
eldkeratkaisuun kansaneldk keis-
sd. MTK:n, kansaneldkejdrjes-
telmdn ja SAK:n sosiaaliosaston
edustajat olivat tietynasteisen
tyotulojen etuoikeuttamisen
kannalla (H. Niemel5 1985, 190).
Asiasta ei kuitenkaan tehty mi-
taan paatdsta.

Kansaneldkejdrjestelmdn pa-
rantaminen tuli esille mycis edus-
kunnassa huhtikuussa 1972, kun
kiisiteltiin Kansanelikelaitoksen
vuosikertomusta vuodelta 1970.
I(eskustapuolueen edustajat esit-
tiviit tllloin sosiaalivaliokunnan
perusteluihin lisiiystii, jossa kan-
sanelf, kejirjestelmdstd olisi kehi-

N

tetty peruseliikejiirjestelmii yhdis-
fimalle perusosa ja tukiosa.
Keskustapuolue esitti mycis eld-
kepoliittisen viilikysymyksen
Paasion hallitukselle. Viilikysy-
myksessd tiedusteltiin, mitii halli-
tus aikoo tehdii eliikejiirjestel-
mien yhtendistdmiseksi, tarve-
harkinnan poistamiseksi ja vd-
himmiiiseliikkeen aikaansaami-
seksi.

Viilikysymyksen esirtdmisen
j2ilkeen SAK esitti jyrkiisti vas-
tustavansa esitetyn eldketurvan
toteuttamista. My6s muut pal-
kansaajajdrjestcit AKAVA,
SAK, ST-[K ja TVK esittivdt ta-
saeldkelinjaa vastustavan lau-
sunnon. Ne katsoivat tasaeldk-
keiden merkitsevdn tulonsiirtoa
palkansaajilta maatalousviestdl-
Ie ja olevan uhkana koko ansio
eliikejiirjcstelmiille (TVK-lehti
3/1912\. Mycis STK vastustijyr-
kdsti tasaelikelinjaa ja ehdotti,
ettd eldkekeskustelun pohjaksi
otetaan Kuusen tyoryhmdn suo-
sltus.

Viilikysymyksestii kiiydyssii
el6kepoliittisessa keskustelussa
sosialidemokraatit katsoivat, etta
tuloeroja voitaisiin tasoittaa vain
kehittiimiillii kansanelSkejiirjes-
telmdd entistd enemman Arve-
harkintaiseen suuntaan. Kan-
sandemokraatit ehdottivat kan-
sanel6kejdrjestelmdn ja tyoelake-
jdrjestelmdn yhdistiimistii valrion
sosiaaliturvalaitokseksi kuten
Ruotsissa oli tehty. Kokoomus
taas esitti. ettei se missddn vai-
heessa kannata keskustapuolu-
een tasaeldkelinjaa vaan sen ta-
voitteena on elAketurvan kehit-
tdminen ansaintaperiaatteen poh-
jalta. Seuranneessa vdlikysymys-
ddnestyksessd Paasion hallitus ei
saanut epaluottamuslausetta (H.
Niemelii 1985, 194).

Paasion vdhemmistcihallituk-
sen esitys kansaneldkkeiden ko-
rottamiseksi annettiin eduskun-
nalle toukokuun alussa 1972-
Esitys noudatti ministeri Kaipai-
sen eldkepoliittisissa keskuste-
luissa esille tuomaa linjaa paitsi.
ettd pddministeri Paasio oli teh-
nyt siihen korjauksen poistaen
kohdan tydtulojen etuoikeutta-
misesta kansaneldkkeen tuki-
osassa. Korjauksen pddministeri
Paasio oli tehnyt Eliiketurvakes-
kuksesta saamansa muistion pe-
rusteella, koska tyotulojen etuoi-
keuttaminen kansaneldkkeen
tukiosassa olisi merkinnyt kah-
den eliikej5rjestelmdn vdlisen ris-
tiriidan puhkeamista ja tyo.
markkinajiirjestojen eldketoimi-
kunnassa valmistellun tyoehke-

uudistuksen romuttumista (Sal-
minen 1982,59). Hallituksen esi-
tyksen mukaan tukilisiii korotet-
taisiin 55 markalla kuukaudessa
ja asumistuen tiiyttii miiiiriiii I l0
markalla kuukaudessa. Korotus
koskisi 350 000 eliikkeensaajaaja
olisi kustannuksiltaan 215 mil-
joonaa markkaa vuodessa. Tdsti
Kansaneldkelaitoksen osuus olisi
190 miljoonaa markkaa, valtion
l7 miljoonaa markkaa ja kuntien
osuus 8 miljoonaa markkaa (HE
78/t972).

Ennen kansanelike-esityksen
antamista hallitus ei ollut yhtey-
dessii etujiirjestoihin eika tydele-
kepuolen asiantuntijoihin. Etu-
jiirjest<it ja tycieldkelaitosten
edustajat arvostelivat hallitusta
siite, etta se oli niitd kuulematta
antanut esityksensd eduskunnal-
le. STK:n, ETK:n ja Tela:n edus-
tajat olivat varoittaneet Kaipais-
ta esityksen antamisesta, koska
sen rahoitus oli auki. Lisiiksi oli
pelattevissa. ettei esitys pysyisi
hallituksen kiisissii vaan muut-
tuisi oleellisesti sisdllciltddn edus-
kunnassa ja ndin vaarantaisi tyo-
eldkejdrjestelmdn kehittimistd
(H. Niemelii 1985, 197).

I.4 Paasion vlhemmisto-
hallituksen kansaneleke-
esityksen eduskunta-
kasittely

Hallituksen esityksen kdsittely
eduskunnan sosiaalivaliokun-
nassa oli sekavaa ldhestyvien
kunnallisvaalien takia. Valio
kunnassa Sdnestettiin usein, ei-
vdtkd valiokunnan jdsenet tien-
neet muutosehdotusten kustan-
nusvaikutuksista. Kokoomuk-
sen, RKP:n ja LKP:n edustajat
dAnestivdt keskustapuolueen
tarveharkintaa lieventdvien esi-
tysten puolesta vastoin aikai-
sempaa eldkepoliittista linjaansa.
Sosialidemokraatit puolustivat
hallituksen esitystd saaden jois-
sakin kohden tukea SKDL:n
edustajilta. Hallituksen esitystd
muutettiin sosiaalivaliokunnassa
siten, ettii liihes kaikki omakoti-
talossa asuvat tulivat asumistuen
piiriin. Tukilisdn ja asumistuen
saamiseen oikeuttavat tulorajat
kaksinkertaistettiin sekd tulosi-
donnaisuusastetta alennettiin 80
prosentista 70 prosenttiin. Lisiik-
si omaisuustulojen tulosidonnai-
suutta lievennettiin. Eliikepake-
tin kokonaiskustannukset nousi-
vat valiokunnassa kerralla 220

miljoonasta 4/n miljoonaan
markkaan.

Toisessa kisittelyssii eduskun-
ta hyvdksyi keskustapuolueen
kansanedustajan Orvokki Kan-
kaan aloitte.en, jonka mukaan
kuntaryhrrutys poistettaisiin
kansaneldkkeen tukiosaa mdd-
rattaessi:d. Niiin eliikepaketin kus-
tannukset nousivat noin 650 mil-
joonaan markkaan. Eliikepaketti
hyviiksyttiin eduskunnassa kol-
mannessa kdsittelyssd vain kol-
men kansanedustajan ddnestdes-
sd sitd vastaan.

Eliikepaketti muotoutui taten
kolminkertaiseksi siitd kustan-
nusmidrdstd, jota hallitus oli esit-
tenyt.

Tycimarkkinajerjestdt suhtau-
tuivat eduskuntakdsittelyn lop
putulokseen erittain kielteisesti.
SAK:ssa katsottiin keskustapuo-
lueen tasajakolinjan toteuttami-
sen eldkepolitiikassa merkitsevdn
aktiivivdestcin reaaliansioiden
pysdhtymistd useiksi vuosiksi
(Hiimiiliiinen 1972, 9- l0). SAK
arvosteli mycis voimakkaasti
kuntaryhmityksen poisramista
kansaneldkkeistd, koska se olisi
vienyt varoista suurimman osan
maaseudulle (Ssd 26.8.1972\.
STK:n taholta oli eduskuntakd-
sittelyn aikana oltu yhteydessd ei-
sosialistisiin puolueisiin eldkepa-
ketin kdsittelyn siirthmiseksi, sii-nii kuitenkaan onnistumatta.
STK:ssa nahtiin tehdyn elike-
ratkaisun vaikeuttavan olennai-
sesti elikejiirjestelmien kehittd-
mistd harmooniseksi kokonai-
suudeksi sekd siirtdvhn tdhdn
suuntaan vaikuttavat ratkaisut
kauaksi tulevaisuuteen (Laatu-
nen 1972,12-13).

Tydeliikejiirjestelmdn piirissii
eldkepaketin katsottiin suosivan
liihinnZi varakkaampia 1a pa-
remmassa asemassa olevia eldke-
liiisiii. Paketin ndhtiin antavan
pddosan etujen lisdyksestd maa-
talouseldkeliisille, noin U3 etu-
jen lisdyksen kokonaismddrdsta.
Lisiiksi eldkepakeuia pideuiin
erittain epdjohdonmukaisena
kuntaryhmityksen poistamisen
osalta. Eldkepaketin menojen
arvioitiin olevan niin suuria, ettd
ne kaksinkertaistaisivat lruotuis-
ten eldkemenojen kasvun. Eld-
kepaketti pysihdytiiisi eldkepo-
litiikan kehittdmisen useiksi luo-
siksi ja tiime pysahdys tulisi ta-
pahtumaan heikompiosaisten
tyrhliikkeen saajien kustannuk-
sella (ETK:n muistio eldkepake-
ti n vaikutuksi sta 29.6. 1972).

Vakuutusyhtididen taholta
eliikepakettiin suhtauduttiin kiel-



teisesti ja edellytettiin, etta suuri-
suuntaiset e16kepoliittiset ratkai-
sut tapahtuisivat kokonaiskehi-
tyksen tahdissa ja siihen saumat-
tomasti liittyen. Eldkeldisten
asemaa ei edistettdisi piiiit<iksillii,
jotka inllaation mycitd lopulta
palaisivat heidin itsensd makset-
taviksi (Vakuutussanomat
8/t972).

1.5 Eliikepommin
purkaminen

Velittomiisti eldkepaketin hy-
vdksymisen jiilkeen Paasion vd-
hemmistohallitus harkitsi eron
prytamista. Kuitenkaan tdmd ei
vield tuolloin tullut ajankohtai-
seksi ja hallituksen keskuudessa
piiiidyttiin siihen, ettei se tule esit-
tdmddn tasavallan presidentille
eldkepaketin vahvistamista.
Heindkuun lopulla 197 2 P aasion
hallitus jdtti eronpyynt<!,nsd ja
elokuun alussa 1972 sosiaali- ja
terveysministeri Kaipainen otti
yhteytta presidentti Kekkoseen
eldkepoliittisen neuvottelun ai-
kaansaamiseksi. Presidentti
Kekkonen kutsui 11. clokuuta
1972 Tamminiemeen eliikepoliit-
tiseen neuvotteluun :) Kaipaisen
lisiiksi Niilo Hiimiiliiisen SAK;-
sta, Timo Laatusen STK:sta ja
Veikko Ihamuotilan MTK:sta
(H. Niemelii 1985, 202).

Presidentti ilmoitti tapaami-
sessa ldsndolijoille, ettd hiin oli
liihdossii epdviralliselle matkalle
Moskovaan.r) Kun hiin palaisi
tdlth matkalta. olisi hdnelld olta-
va ndiden kolmen etujhrjeston -STK:n, SAK:n ja MTK:n - laa-
tima eldkepoliittinen paperi. jon-
ka perusteella hiin voisi jiitthii
eldkepakettilain vahvistamatta
(Hiimiiliiinen 197 5, 32-T; HA-
millinen 6.3. 1985). Tdmdn ta-
paamisen perusteella muodostet-
tiin tyoryhma, johon kuuluivat
STK:n johtaja Tapani Kahri,
SAK:n sosiaalisihteeri Matti Sa-
vola.ja MTK:n agronomi Heimo
Tuomarla. Tyoryhmii laati mdd-
rdaikana, joka oli Kekkosen
Moskovassa viettdmdt kolme
piiiviiii. esityksen eldkepommin
purkamiseksi. Purkuesitys tuli
ldhes sellaisenaan Paasion vd-
hemmistcihallituksen jiilkeen
muodostetun Sorsan enemmis-
tcihallituksen ohjelmaan, jonka
pohjalta eduskunta hyviiksyi
myohemmin uuden eldkepaketin
(Hiimiiliiinen 6.3. 1985; H. Nie-
melii 1985,203).

Tydmarkkinajiirjestojen tyo-

ryhmdn mukaan kansaneldkkei-
den tukilisiii korotettaisiin 270
miljoonalla markalla, seki lie-
vennettdisiin eduskunnan teke-
mid muutoksia tukilisdn ja asu-
mistuen tulosidonnaisuuden
osalta. LisAksi paikkakuntaluo
kitusta ei esitetty poistettavaksi
vaan tutkittavaksi. Jirjestot so.
pivat mycis MTK:n vaatimukses-
ta sukupolvenvaihdoseldkkeen
toteuttamisesta. ElSkejiirjestel-
mien vastaisen kehittdmisen
osalh jerjestdt katsoivat, etta
niiden tulisi voida osallistua kiin-
tedsti sosiaalipolitiikan suunnit-
teluun ja etta tallaista suunnitte-
lua ylliipidettlisiin sosiaalipoli-
tiikan kehityksestd vastaavien vi-
ranomaisten toimesta. JiirjestG
jen kdsityksen mukaan eldkepoli-
tiikkaa suunniteltaessa olisi tar-
peellista laatia ehdotukset: el6k-
keiden tasosta, el6kejdrjestelmien
sisdisestd kehittdmisestd, kan-
sanelike- ja tyci- ja virkaeliikejiir-
jestelmien tydnjaosta ja yhteis-
toiminnasta, eliikejiirjestelmienja sairausvakuutusjdrjestelmien
suhteesta sekii eliikkeiden verc
tuksesta. Eliikkeiden indeksisi-
donnaisuusjdrjestelmh olisi pi-
kaisesti tarkistettava sekd myos
tyoehkkeiden karttumisnopeut-
ta ja vahimmdiseldkeprosenttia
korotettava samalla kun poistet-
taisiin suurten tyo- ja virkaeliik-
keiden etuoikeus kansaneldkettd
mddrdttdessd (SAK:n, STK:n ja
MTK:n tyoryhmdn ehdotus eld-
kejiirjestelyksi 17. 8. 1972).

Ennen Tamrniniemen tapaa-
mista olivat elokuun alussa 1972
alkaneet hallitusneuvottelut. kun
Paasion hallitus oli ilmoittanut,
ettei se voinut ottaa kantaa EEC-
kysymykseen. Hallitusneuvotte-
lut kiiytiin neljdn puolueen
SDP:n. keskustapuolueen.
RKP:n ja LKP:n kesken, koska
SKDL oli ottanut kielteisen kan-
nan EEC-vapaakauppasopi-
mukseen (Myllymiiki 1979, 135).
Neuvotteluissa olivat keskeisesti
esillii EEC-vapaakauppasopi-
mus. eldkepaketin purku ja pre-
sidentti Kekkosen uudelleen va-
Iinta. Neuvotteluissa eldkepake-
tin purku tuotti vaikeuksia, kos-
ka keskustapuolue yritti loppuun
asti pitaa kiinni kuntien kalleus-
paik kaluokituksen poistamisesta
(H. Niemelii 1985,2M). Niiin ol-
len koko hallitusneuvotteluiden
ydinkysymykseni oli kesiillii
1972 hyviiksytyn kansaneldke-
uudistuksen rahoitus. Tahin ve-
doten presidentti pyysi tydmark-
kinajiirjestdiltd apua eldkepom-
min purkamiseki, jotta enem-

mistcihallituksen muodostami-
nen kdvisi mahdolliseksi (Myl-
lymiiki 1979, 135). Keskustapuo-
lue hyvdksyi kuitenkin hallitus-
ratkaisun 29. elokuuta 1972 sen
jiilkeen kun tasavallan president-
ti oli kiiynyt keskustapuolueen
valtuuskunnan kokouksessa tai-
vuttelemassa puoluetta enem-
mistcihallitukseen.

Ndin ollen hallitussopimus, ns.
Sorsan paketti tuli h)'vaksyttya,
ja samalla se merkitsi eduskun-
nan kes'illi hyvdksymin eldke-
paketin purkamista (H. Niemelii
1985, 204-205). Sorsan halli-
tuksen lisipciytiikirjaan tuli myos
SAK:n, STK:n ja MTK:n sopi-
ma jiirjestely eldkepaketin pur-
kamiseksi melkein sen alkuperdi-
sessd muodossa (ks. Hakovirta &
Koskiaho 1973, 328-331). Sa-
malla hallituspuolueet olivat si-
toneet itsensd tyoelakkeiden ta-
sokorotuksen sekh kansaneldk-
keen ja tyoeldkkeen vilisen yh-
teensovitustavan muuttamisen
liipivientiin, jotka olivat kdsitel-
tdvind samanaikaisesti tydmark-
kinajiirjestojen eldketoimikun-
nassa.

I.6 Sorsan hallituksen
esitys kansanehkkeiden
korottamiseksi

Kun tasavallan presidentti oli
kiiynyt keskustapuolueen val-
tuuskunnan kokouksessa ia saa-
nut puolueen tailutetuksi mu-
kaan kaavailtuun enemmistcihal-
litukseen ja kun muut mahdolli-
set hallituspuolueet olivat hyviik-
syneet hallituksen muodostajan
kompromissiesityksen. nimitti
presidentti Kekkonen puolusih-
teeri Sorsan johtaman enemmis-
tohallituksen 4.9. 1972 (Mylly-
miki 1979. 136). Syyskuun alus-
sa 1972 SKDL, SMP ja SKL te-
kiviit viilikysymykset siita, ai-
kooko hallitus esittld kesdkuussa
1972 hyviiksytyt el2ikepakettilait
vahvistettavaksi. PAdministeri
Sorsa vastasi vdlikysymyksiin, et-
td hallituksen mukaan eduskun-
nassa hyviiksytty eldkepaketti
olisi uhannut rahanarvoa, mak-
sutasetta ja tydsuhteessa olevan
vaeston ansiotasoa. Lisiiksi
eduskunnan hyviiksymii eliike-
paketti ei olisi kohdistanut el6k-
keiden korotuksia niiti eniten
tarvitseville kuten hallitussopi-
muksessa tehty eldkeratkaisu te-
kee. Viilikysymysiidnestyksessd
mycis kokoomus dinesti hallitus-
rintaman kanssa vilikysymyksiii

vastaan (H. Niemelii 1985,206).
Hallitussopimuksen mukai-

sesti Sorsan enemmistcihallitus
antoi syryskuun lopussa 1972
eduskunnalle lakiesitykset kan-
saneldkelain sekii tukilisii- ja
asumistukilain muuttamisesta.
Samalla ilmoitettiin, etta tasaval-
lan presidentti ei ollut vahvista-
nut kesdkuussa h)'vaks)'ttye eH-
kepakettia (Myllymiiki 1972,
136). Hallituksen esitys noudatti
piiiiosin etujiirjestcijen keskenddn
sopimaa eldkepaketin purkupa-
pena.

Sosiaalivaliokunnan mietin-
toon jiitettiin kolme eriAvid mie-
lipideuii. Ndmd olivat SKDL:n,
SMP:n ja SKYP:n eridvdt mieli-
piteet. SKDL:n mukaan halli-
tuksen esityksen pddheikkous oli
siind, ettei se edellyttdnyt kan-
saneliikkeen tukiosan maksamis-
ta kaikille samansuuruisena ta-
saeldkkeend paikkakunnasta
riippumatta. SKYP kiinnitti
huomiota siihen, ettd kansan-
eldkkeiden kokonaisuudistus oli
tekemette ja niiin ollen kansan-
elSke ei kykene antamaan perus-
turvaa heikossa asemassa olevil-
le. Hallituksen esitys jdttdisi suu-
ren osan kansaeldkeldisiii ratkai-
sevasti huonompaan asemaan
kuin alkukes'dste 1912 hyviiksy-
ty sosiaalivaliokunnan mietint6.
SMP katsoi hallituksen esityksen
merkitsevdn eduskunnan kes6-
kuussa hyviiksymien el5kelakien
korjausten kutistumista "mini-
el6kepaketiksi" (Sosiaalivalio-
kunnan mietintcj 15/ 1972\.

Eduskunta hyviiksyi kansan-
eldkkeiden korotukset hallituk-
sen esityksen mukaisina I2. jou-
lukuuta 1912. Tdmd merkitsi si-
ta, etta suomalainen kokonais-
eldkejdrjestelmd oli kehittymdssd
niiden suuntaviivojen mukaises-
ti, jotka oli viitoitettu Kuusen
tyciryhmdn toimesta heindkuus-
sa 1971.

)) Elcikepoliittinen neuvortelu kriS,tiin
lrihinnd tasavallan presidenrin ja
kolmen etujrirjestdjohtajan vrililki
(Hrimrilriinen 6. 3. 1985).t) Presidentin Moskovan matka liit-t)'i Suomen EEC-neuy'otteluihin.
Matka tuli kuuluisaksi ns. Zavidovo-
vuodon yhteltdessti (Apunen 1977,
330).
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Vuonna 2010
joka neljfls
eldkeikziinen yli
8S-ruotias

Vanhusten lukumddrd ja vdesto-
osuus kasvaa Suomessa edelleen.
tosin vanhuuseldkeidn saavutta-
vien vuosiluokkien koko piene-
nee vuosituhannen vaihteeseen
mennessd, arvioi Tapani Valko-
nen pohjoismaisessa gerontolo-
gikokouksessa. Vdestcinkehitys
on kaikissa pohjoismaissa ollut
samansuuntainen, joskin Suo
messa kasvu on ollut heittelehti-
vdmpdd kuin muissa pohjois-
maissa. Kaikissa maissa kasvaa
erityisesti vanhimpien vanhusten
osuus. Esitelmdssd arvioitiin, ettd
!,uonna 2010 joka neljds suoma-
lainen eldkeikdinen on 85 ruotta
taytEnyt.

Tiimii kehitys on ollut ennen
kaik kea seurausla parantuneista
elinoloista, mutta se myds asettaa
lisiiii ja uudenlaisia haasteita ter-
veys- ja sosiaalipolitiikalle. Siksi
gerontologiselta tutkimukselta
edellytetddn kdythnnon sovellu-
tuksia ehki enemmdn kuin muul-
ta tutkimukselta.

Kahdeksas pohjoismai nen ge-
rontologikokous pidettiin Tam-
pereella 25.-28.5. 1986. Ko-
koukseen osallistui nelisensataa
tutkrjaa kaikista pohjoismaista.

Laeketieteelliselle vanhustut-
kimukselle dementia on keskeisid
tutkimuskohteita. Dementiaa
esiintyy enemmdrn kaikkein van-
himpien keskuudessa: yli 85-vuo-
tiaista l7 prosenttia on vaikeasti
tai keskivaikeasti dementoitunei-
ta, kun 65-vuotiaista osuus on
seitsemdn prosenttia. Suomalai-
nen tutkijaryhmd arvioi, ettd
demcntiasta kdrsivien mdard
kasvaa 39000:sta luonna 1980
jopa 87000:een vuonna 2030, el-
lei dementiaan kyetd kehitta-
mddn nykyistd parempia hoito-
keinoja. Dementian tutkimuk-
sessa onkin keskitytty biolddke-
tieteelliseltd pohjalta etsimddn
taudin syita.

Sosiaaligerontologiassa on
alettu yhd enemmdn soveltaa
eldmdntapatutkimuksen niiko-

kulmaa. Yhtii lailla kuin on fdr-
keiitii etsid parannuskeinoja
vanhuuden sairauksiin. tulee
vanhuksille turvata mahdollisuus
eldd tdysipainoista eldmdd, olivat
he sitten terveiti tai sairaita. Edel-
lytyksiii hyviille vanhuudelle etsi-
tddn sellaisessa sosiaaligeronto-
logisessa tutkimukscssa, jossa
tutkitaan vanhojen ihmisten
omia kdsityksia tarpeistaan ja
elhmdntilanteestaan.

Esimerkiksi ruotsalaisen Lars
l'ornstamin johtamassa van-
huuden yksindisyyttd tutkivassa
projektissa on voitu osoittaa, et-
teivdt vanhukset suhteessa nue
rempiin ikiiluokkiin ole niin yk-
sindisid kuin yleensd luullaan.
Yksindisyyden kokeminen on
my6s laadullisesti erilaista eri
ikiiryhmissii.

Useissa tutkimuksissa on to-
dettu, ettd ne vanhukset, joilla on
lapsia, ovat heihin usein yhtey-
dessd ja lapset auttavat tarvitta-
essa vanhempiaan. Timo Suu-
taman tutkimuksessa Jyvdsky-
lhssd todettiin, etta vanhusten yh-
teydet lapsiinsa ja lastenlapsiinsa
olivat tiiviitd ja niihin oltiin
yleensd tyvtyvdisid. Erityisen tyry-
tyvdisid olivat isodidit, isoisdt ar-
vioivat yhteyksien merkitykselli-
syyden neutraalimmaksi.

Sosiaaligerontologiassa on
kiinnitetty paljon huomiota van-
husten asumiseen ja asumisvaih-
toehtojen kehittdmiseen. Erilai-
sista kokeiluista on yleensd ollut
mycinteisid kokemuksia ja jopa
kaikkein vaikeimpina pidett-vjii
vanhuksia on saatu uudelleen
kiinnostumaan arkipiivdn aska-
reista. Asumiseen liittyy myds
vanhustcnhuoltolaitosten roolin
ja tehtdvien uudelleenarviointi.

MERVI TAKALA, I/ffi
El tike t urya k e.sk uksen t u t k i nus-
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kilteen paperin, jossa
tiedot ellkkeeseen oi-

keuttavista tytisuhteista.
ETK:n osastolta oli suo-
ra tietokoneyhteys Hel-
sinkiin. Liseksi moni ti-
lasi omat tietonsa kotiin.

Tiinii vuonna kiiytiin
Kokkolan, Imatran, Ro-
vaniemen ja Tampereen
messuilla. Kokkolasta
raportoi Pirkko EteH-
ruori, Tampereelta
Jaakko Mdkinen.

Miehet naisia
kiinnostuneempia
tyoelikkeestiinn

pia tyoeldketietojensa l

Usein he ovat tutustuneet

aa

aa

puolestaan valttevat
Eldketurvakeskuksen

kaisemmin eldkeotteen kotiinsa.
Joillekin on jddnyt kdsitykseksi
se, etta tiedot ovat epaUydellisie.
Messuilla on sitten pystytty kes-
kustelemaan, miksi jokin tyo
puuttuu otteesta. Useassa ta-
pauksessa puuttuva tyo oli jo
mukana messuotteessa.

Asiakkaat pitevat Eldketur-
vakeskuksen messupalvelua eri n-
omalsena.

Eriinen tyoeliike

Pietarsaarelaiset Soja Ju-
din ja Leena Alanko hi-
dastivat vauhtiaan Eldketurva-
keskuksen osaston kohdalla
Kokkolassa sen verran, ettd sain
heiddt tulemaan osastolle. Soja
Judin oli herkempi tulemaan.
Leena Alanko suostui mukaan.
Kumpikin sai messuotteen mu-

SI mmatnen. Leenalle

-

el kiinnosta' Judin p

oten
muu-

aa

PALVELI YLI 13OOO IHMISTA
KESAN MESSUILLA

Yli 13 000 ihmistii palveli i:'1!k'i:?:;3ssd se nvt on", ori

Elrketurvakeskus'kesiin X[i"-f;11X,:f ;..f,',11f]""-
messqilla antamalla heil- Osa asiakkaista on saanut ai-

SxOnont
FOR D

kaansa.
"Nyt siiilytiin papenn iiit ja Paperitydntekiiti loja Judin tciyttrici tybekikkeen tiedusteluo ensim-

ajat",- Leeni etantb vakuutii. mriistii kertoa. "Henkildtunnuksenko vorassa eltikeqikainen toimeen-
Kummallekin rekisteriote oli en- tuloni on?", Judin hcimmristelee.

tyoehk-
oli tuttu,

yhdistystoiminnan punssa. Nai- ihmlnen.

tyrieldke-
havaittu

sille tycieldkeasiat ovat vreraam- hettdnyt
pla, SC ole kuulunut tyopaikan Alanko kertoo.
tai ammattiyhdistyksen naisjaos-
ton puheenaiheisiin. Paitsi mes-

Paperiliiton naisjaostolla

suilla mlesten Ja nalsten
tilaisuuksissaan ollut puhetta tyG

ty6ela- tdmAdn.
keasioihin esimerkiksi ammatti-

tietAmyksen eroJa on
mycis Eldketurvakeskuksen tut- ko sanoo.

Eila Tuominen: Ylei-
so ja tydelakelait 1979 (s. 56-
5e).

Nuoret ovat mutkattomia tyo-

mlna nuon seen, en tunne eldkeasiaa llihei-
seksi. Meilte Schaumannilta on
kyllh paljon tyttdja jiiiinyt

, Judin
55- Rekisteriote

vuotiaana elAkkeelle ker- tyotiedotteena
ole too. "Silloin kyllii, kun joku Jaa,

kertoo. Minulla on vield toista vastaus
vuosikymmentd aikaa eldkkee- nus jae aluksi

elAkkeen laskemisesta. Jyvdskyl6ldinen

Messuil la miehet ovat rohkea koskam- erds tyotoveri oli kerran
ja kehottanut tayt-
inulle tuli heti sellai-

kysyjiii. sen antanut
"M

nen tunne, ettd enhdn
En tdyttdnyt enkd ld-
korttia", 35-vuotias

eldkeasioista. "Emme

keen tiedustelukortti

Soja Judin oli

tydta, aloitin Gwotiaana hdn lukorttia huolellisesti: Sukunimi,
suomeksi. Henkilcitun-

merkitsemdtfd.

el jutellaan
Muuten rmyciskddn asia

Su SJ L e p

keskustele eldkeasioista Alan- sanoo. Hdnen S6nensd
luun. Leppilampi on osallistunut
useille kurssille, joilla on kiisitelty
eldkeasioita ja sosiaaliturvaa. Ti-
laisuuksissa, kursseilla ja koulu-
tuksessa ei ole kuitenkaan jaettu
tiedustelukortteja. Nyt hdn on
messuilla mukana koko ammat-
tikurssin kanssa.

"OIen kerran tilannut otteen ja
nykyisin se tulee minulle itses-
tddn". hdn kertoo. "Papen ei

kertoo, nen
etta pettymys nuoruuden tyti-
luosien puuttumisesta ei hevillii
kaikkoa.

a mpi on erityisen fyytyvai-
Eldketurvakeskuksen palve-

Nuoruuden tyo
kysyjiii. Eliikeikiiii tol pettymyksen

Sojalla ei ole perhettd,
tyrin loputtua hdnelld ei ole

tulemaan osastolle. Etenkin vuoden tdyttdmisen jiilkeen.
J,uttuus saa messuvle- ta tvcieldke

ta rvaa kuin eldke. Nyt hdnentu
mieleensi on hiipinyt epiiilys sii-

olisi pienempi kuinpettynyt siihen, et- ta, etta eldke
karttuu vasta 23 ka- hdn oli ajatellut. palkkakinJa

puuttuu otteesta Soja Judin!"
paikallisen radion ohjelma tol "Olen nuoresta pitden tehnyt huudahtaa. Hdn teyttiiii tieduste-
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jouda roskiin, kiiytiin sitd tyotie-
dotteena", Leppilampi sanoo.
Ote on tullut 2S-r,uotiaalle Leppi-
lammelle kolme tai neljd kertaa.

Leppilammella on sattunut
kaksi kertaa sellainen ote. josta
puuttui maanrakennusalan tyo-
td. Sesonkiluonteen takia alan
tycillii ei perhettd eliitii. Nyt hiin
vie16 epdilee alan tvonantajia
huithapeleiksi. koska rekisterisyd
ei ole aina ollut kaikkra toitii. Nyt
puuttuvat tyot ovat otteessa ja
kerron Leppilammelle. ette re-
kisteri ei ole reaaliajassa. Leppi-
lampi on kiiynyt prosessiteolli-
suudenhoitajan kurssia.

Hdn arvelee, etta varat elak-
keisiin kerdtddn sosiaaliturva-
maksulla. Eliikkeelle hiinen tieto-
jensa mukaan pddsee eldkeidn tai
sairauden perusteella. Leppi-
lampi ei tahdo ajatella tyouG
myys- tai perhe-eliikettd.

Leppilammella on mycintei-
nen kisitys eldkeasioista. "Mi-
nun ei tarvitse huolehtia van-
hempieni toimeentulosta, he ovat
olleet sellaisten tyonantajien pal-
veluksessa, ette elakeasiat ovat
kunnossa. Toinen valtiolla ja
toinen SOK:ssa", Leppilampi
kertoo myhdillen. Han pitda
vanhempien tycinantajien ansio
na heiddn hyviii eliikkeitiiiin.

AmrnatnJarJestot,
tarkistuttakaa
tytiehketiedot!

Rakennusliiton vt. toimitsija,
kirvesmies Markus Dahl
kdvi tutustumassa Eldketurva-
keskuksen osastoon avajaisten
j,iilkeen heti ensimmdisend mes-
supdiviind. "Eldkelaitosten pit2ii-
si vedota ammattijdrjestciihin.
jotta nimd kehottaisivat tilai-
suuksissaan ihmisiii tarkasta-
maan eldkettd varten kerdtyt tie-
dot", Dahl vaatii.

"Tuskin harjakaisten esiinty-
jdd muistetaan vakuutusmaksuil-
la", Dahlaprikoi ja jatkaa: "Uu-
distukset unohtuvat kiyfdnnon
eldmdssd." Dahlin mukaan eri-
tyisesti omakotirakennuttajat ja
remontinteettiijiit, jotka eivdt ole
varsinaisia tycinantajia, ovat on-
gelmallisia eri vakuutusten kan-
nalta.

Dahl on saanut useita kertoja
postissa luettelon tydnteostaan.
Hdn on myos lukenut kirjeen
huolella. Hdn muistelee kirjeen
tulleen LEL-Tycieldkekassasta.

Tycieldkeasioita ja sosiaalitur-
vaa yleensd on tullut tavaksi kdsi-
telld ammattiyhdistyksen tilai-
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suuksissa. Tdnh kevldna tosin
eldkeasiat eivdt ole olleet esilld
lakkokiireiden vuoksi.

Rouva Dahl oli halukas jiii-
mddn eldkkeelle lakisddteistd
eliikeikiiii aiemmin, mutta han
epiiili, enii aikaistetut elhkejiirles-
telyt ovat parempiosaisia varten.
Markus Dahl on niin innostunut
nykyisesld toimitsijan tehtavasta,
ettd eldkkeelle jiiiinti ei hdntd
houkuta.

Automaattinen ote
pysiihdyttiin messuilla

Asentaja Pentti Aho l<iysi
El6keturvakeskuksen osaston
messujen toisena pdivdnd ohitet-
tuaan kymmenid osastoja. Muis-
tin sopukoista juolahti mieleen
kirje. jonka hdn jokunen vuosi
sitten oli saanut eldkeasioista.
"Kirjeen liihettiijiiii en muista.
mutta kaikki tekemdni tyo ei ol-
lut siinii mukana. Paperin panin
roskiin. Jatan kaiken vapaaeh-
toisen tekemdttd, en ryhdy oma-
aloitteisesti ottamaan asioista
selvdii", Aho kertoo.

"Jos ihmisell5 ei ole kiirettii,
niin ainakin ihminen tekee itsel-
leen kiireen", Aho perustelee ai-
kaisempaa suhtautumistaan.
"Nyt pysiihdyin, kun tekstinne
niin kehottavat."

Aho tiiytti tiedustelukortin ja
odottelee vastausta kolmen vii-
kon sisdllh. Aikaisemmasta ot-
teesta puuttuneet tyot oli tehty
2}-2|vuotiaana ja ne olivat
puolen vuoden jaksoja.

PIRKKO ETEL,AVUORI
Eltiketurvakeskuksen

tiedotussihteeri

ETK suosittu
Tampereen messuilla
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Rakennusliiton vt. toimitsija Markus Dahl vaatii ekikelaitoksia potis-
tomoon ammottiyhdistl'ksiri tcil,ttrimririn tydekikkeen tiedustelukortte-
ja. Htin tutustui Ekiketur"takeskuksen osastoon Kok kolan messuilla.

Eldketurvakeskuksen messu-
osastolla Tampereen kansai nvdli-
silld messuilla tehtiin kaikkien
aikojen enndtys eldkeotteiden
annossa. Parhaana pdivdnd an-
nettiin 1507 oretta. Kaikkiaan
messuilla annettiin yhdeksdn
pdivdn aikana yhteensd 8100
otetta. ETK:n messuosasto oli-
kin yksi messujen suosituimpia
yleisokohreita. ETK sai myos
runsain mitoin julkisessa sanassa
palstatilaa ja llihetysaikaa.

ETK esiintyi TV 2:n "Viesti
messuilta" -ohjelmassa, Yleisra-
dio l:n "Luvallanne Tampereen
messuilla" -ohjelmassa ja lisliksi
Tampe reen alueradio teki suoran
ohjelman osastoltamme. Lehtien
puolella Aamulehti ja Kansan
Lehti - Tampereen piiiilehdet

- kertoivat useammin ETK:n
messuilla olemisesta ja tarkoi-
tuksesta.

Suureksi tilaisuudeki muo
dostui myos Eldketurvakeskuk-
sen ja Kansaneliikelaitoksen jiir-
jestdmd yhteistilaisuus - Ellike-
ldistapahtuma I 1.8. Ohjelmatelt-
ta oli jo ennen tilaisuutta teytty-
nvt viimeistA jalansijaa myoten.
Ohjelmassa esiintyi imitaattori
Reijo Salminen, joka otti kuuli-
jansa tdydellisesti hallintaansa.
Ja tilaisuuden tietopuolesta vas-
tasivat ETK:n tiedotuspiiillikkd
Yrjci Larmola ja Kansaneldkelai-
toksen tiedotussihteeri Ilkka
Viippola.

Tampereen messuilla kiivijoitii
oli 120 000. Heistd noin seitse-
mdn prosenttia pyysi el6keot-
teen. Noin 4000 Aytti tyoeldke-
turvan tiedustelukortin.

]AAKKO MAKINEN
Ekiketurvakeskuksen

tiedotussihteeri
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NIMITYKSIA
oimitusjohtaja

vaihtuu Kansassa

Kansa-yhtymd Oy:n toimitus-
johtaja Erkki Pesonen
eroaa tehtdvdstdiin sYvskuun le
pussa. Toimitusjohtajaksi on yh-
ticin hallintoncuvosto kutsunut
lokakuun alusta diplomi-insi-
noori.ekonomi M at t i Pac k a -
l6nin. Pesonen jhd edelleen
Kansan hallituksen ja konsernin
ulkomaantoiminnan johtoryh-
mdn jdseneksi.

Matti Packal6n on 39-ruotias.
Hdn toimii Nokia Oy:n koneteol-

' lisuuden johtajana. Aikaisenlmin
hdn on toiminut Sako-Tikan
toimitusjohtajana, Valmetin
traktoriryhman johtotehtdvissd
ja Suomen Varsovan suurlShe-
tystcissd kaupallisena attaseana.

Vuodesta 1973 Kansaa johta-
nut Erkki Pesonen on kutsuttu
Kansan osakkuusyhticin Claren-
don Group Ltd:n pddtoimiseksi
hallituksen puheenjohtajaksi ja
erityisesti Clarendon-konsernin
Intemational Insurance CrouPin
vetiijiiksi. HAn on jo useita vuosia
toiminut silutoimisesti Claren-
donin hallituksen puheenjohta-
jana.

Eliike-Varma
Eldke-Varman hallintoneul'osto
on nimittdnyt yhticin apulaisjoh-
tajat. tllosolian maisteri, SHV
J orma Leinosen ja oikeus-
tieteen kandidaatti Tapan i
K osken johtajiksi 1.6.1986 al-
kaen. Heiddn vastuualueensa py-
syvdt ennallaan.

Ndin ollen Jorma Leinonen
toimii edelleen yhtion ylimate-
maatikkona. Tapani Koski puo'
lestaan vastaa sekd elSkeosastos-
ta etta eldkkeiden ratkaisutoi-
minnasta.

E16ke-Varman uudeksi yliliiii-
kiiriksi on nimitetty I 1.8.1986 al-
kaen dosentti (LKT) Sakari
T o I a. Hdn siirty-v Eldke-Var-
maan MehilAisen sairaalan yli-
liiiikiirin tehtiivesta.

D

Merimieselfr kekassalle
uusi toimitusjohtaja
Merimieseldkekassan toimitus-
johtajaksi on 15.8.1986 ldhtien
nimitetty eldkeka^ssan hallint<>
johtaja, oikeustieteen kandidaat-
ti Helena Jaatinen.

Helena Jaatinen on syntynyt
12.2.1945 Leppdvirralla. suorit-
tanut ylioppilastutkinnon Etela-
Espoon Yhteiskoulusta vuonna
I964 ja valmistunut oikcustieteen
kandidaatiksi Helsingin yliopis-
tosta vuonna 1969.

Valmistuttuaan hdn toirni
aluksi Uudenmaan lddninhalli-
tuksessa esittelijdnd sekd kuusi
vuotta yleisend ja lohtavana oi-
keusavustajana Hangon ja Vaa-
san oikeusaputoimistoissa. Me-
rimieseldkekassan palvelukseen
hdn tuli vuonna 1979 toimien
kassan lakimiehend vuoteen
1984. jolloin hdnet nimitettiin
apulaisjohtajaksi. E16kekassan
hallintojohtalaksi Jaatinen nimi-
tettiin vuonna 1985.

Tapani Koski

Matti Packaldn

Jornru Leinonen

Hclena .loatinen

Sakqri Tola
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VARHENNETUSTA
VANHUUSELAKKEESTA
VOI LUOPUA
VALITUSAJASSA

Pentti Koit'istoinen

kana vaikuttamassa ovat myds
sattumanvaraiset seikat, kuten
kuolema."

"Eldketurvakeskuksen tavoit-
teena on monipuolinen asiakas-
palvelu. Neuvominen voi kui-
tenkin joissakin tapauksissa olla
niin vaikeata. ettei osata neuvoa
muuta kuin kysymddn neuvoa
toisesta paikasta."

Onko trillaisia ekik keen peruutus-
tapauksia paljonkin?

"Lukumidristd ei ole tietoa. Sen
vuoksi asia oli tulkintaryhmdssd.
koska kdytdnncissd ilmeni lukui-
sa mddrd tdllaisia tapauksia niin
kela-puolella kuin meilliikin."

Mita tehda, kun ei haluakaan jo
mycinnetty6 varhennettua van-
huuseldketfd? Vastaajana on Eld-
keturvakeskuksen lainopillisen
osaston piiiillikk<i Pentti Koivis-
toinen.

"RiitUe. kun eldkkeensaaja
ilmoittaa eldkelaitokselle valitus-
ojosso, ettei haluakaan varhen-
nettua vanhuuseldkettd-"

"Tdllaisessa tapauksessa Eld-
keturvakeskus suosittelee. ettd
eliikelaitos peruuttaisi antaman-
sa pddtoksen."

"Eldket urvakeskuksen suosi-
tus ei ehdottomasti sido eldkelai-
tosta. Mutta suositus on syntynyt
tulkintaryhmhssi, jossa valtaosa
el6kelaitoksista on edustettuna.
Jos joku haluaa valttamarta poi-
keta teste suosituksesta, ei siti
voida estdd. Valituselimet viime
kddessd ratkaisevat asian."

Voiko hakija saada ennakkoon
tiedon varhennetun vanhuuseltik-
keen mririrristci?

"Kyllii tiillaisen ennakkolaskel-
man voi saada."

Onko mqhdollista luopua myds
vor henne I us ta kansane I ci k kees t ci?

"Keskustelua on kiiyty, etta he
olisivat valmiit tdhdn samaan."

Onko ihmisillci oikea kcisitl,s
elcikkeen suuruudesta? Julkisuu-
dessahan kerrottiin muun muosso,
ettd vorhennettu ekike nousisi 65
vuoden irin tullessa tdyteen.

"Niiin voimaantulovaiheessa
saattaa viilirinkiisityksi6 sattua
paljon. Tiediin. ettd juuri mainit-
semiasi harhaluuloja on esiinty-
nyt. Kannattaa hankkia etuk6-
teen tietoa esimerkiksi siltd eldke-
laitokselta, missd on vakuutettu
tai Eldketurvakeskukselta erilai-
sista vaihtoehdoista eldkkeelle
siirtymisen suhteen ja mita ne ta-
loudellisesti merkitsevdt."

Onko trillaista tietoo sitten saata-
vana?

"Valintatilanteet eri etuuksien
vdlilld ovat lisddntyneet ja tulleet
hankalammiksi. Hakrla saattaa
teytHa edellytykset useamman
eri elSke-etuuden saamiseksi. Sen
arviointi, mikd on edullisinta,
saattaa usein olla erittain vaikea-
ta. Monet seikat vaikuttavat lop
putulokseen, mm. verotus. Mu- Haastattelu: K.S.
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MIELENTERVEYDEN HAIRIOT YHA
TAVALLISEMPI
wOKYVYTTOnAvYoEN SYY

Mikko Pellinen

Mielenterveyden hiiirid tyciky- ta oli 39 500. Tuki- ja liikunta- tdmd merkitsee nousuir
vyttomyyseldkkeen syrynd on elinten sairauksien perusteella 22 fi)O:sta 33 000:een. Jos trendi
yleistymdssd. Tiimii niikyy Ty6- eldkettii saaneiden kasvu oli sa- jatkuu, ollaan muutaman vuG.
eldkejdrjestelmdn tilastollisen
vuosikirjan ykkososasta, joka pi-
tdh lukua yksityisen sektorin tyci-
el2ikkeistii.

Miltii kehitys ndyttdd? Vastaa-
jana on Eliiketurvakeskuksen ti-
lastosuunnittelija M ik k o Pe I I inen

"Merkittdvimpiinii tycikyry-
tcimyyden syynd ovat 7O-luvun
puoleen vdliin asti olleet veren-
kiertoelinten sairaudet. Niiden
osuus on koko ajan ollut tasaises-
ti aleneva, kun taas tuki- ja lii-
kuntaelinten sairauksien osuus
on kasvanut. Verenkiertoelinten
sairauksien perusteella tydky\ryt-
t<imyyseldkettd sai vuonna 1976
53 400 ihmistii, \,uonna 1985 hei-

maan aikaan 53 000:sta
58 300:aan. Nyt ruonna 1985 oli
verenkiertoelinten sairauksien
osuus 22.4 prosenttia voimassa
olevista tydkyvyttdm)ryseHk-
keistii ja tuki- ja liikuntaelinten
sairauksien osuus 33,1 prosent-
tia."

" Mielenterveyden hdiri6t ovat
pitkiiaikaissairauksina nouse-
massa ldhes yhtd suureksi tyciky-
rryttcimyyseldkkeiden syyksi kuin
verenkiertoelinten sairaudet.
Mielenterveyden hiiirio on nyt
syrynii 19.2 prosenttiin voimassa
olevista tyokyqttdmyyseldk-
keistd. Vuonna 1916 osuus oli
13,1. Eliikkeiden lukumidrissd

den kuluttua siind, ettd mielen-
terveyden hdiriot ovat toiseksi
tdrkein tyokyv),tt6m)ryden syy."

"Alle 45-vuotiailla mielenter-
veyden h,iiiricjiden osuus on mer-
kittevan suuri. Kulumista johtu-
vat sairaudet eivdt edusta kovin
suurta osaa niiillii ikiiryhmillii,
eivdt myoskddn verenkiertoelin-
ten sairaudet tai tuki- ja liikunta-
elinten sairaudet. Mielentervey-
den hiiiriciitii on lukumddrdisesti
enemmdn alle 45-vuotiailla kuin
myohemmissii ikiiryhmissii."

Haastattelu: K.S.

VAKUUTU SOIKEUDEN PAATOKSIA
Miten meneteileiln, kun Vakuutusoikeuden
peettiksie saatetaan julkisuuteen?

Otsikolla viittaan siihen jiir.les-
telmddn, jota noudatetaan, kun
VAKOn merkitykselliset tycield-
keratkaisut saatetaan yleisesti
tiedoksi. VAKO ja ETK ovat ke-
vddlld sopineet erdistd muutok-
sista jdrjestelmiiiin, j olla VA KOn
ratkaisut julkistetaan. Esittelen
tdmdn julkistamisjiirjestelmdn
lyhyesti, mutta kokonaisuudes-
saan.

Nykyj iirj estelmiin alku
Huomattava muutos VAKOn
pditcisten seurannassa tapahtui
kolmisen !uotta sitten. Silloin
VAKO ryhtyi pitamaan ATK:lla
oikeustapausrekistenii (OTR)
ratkaisukdytdnnon kannalta
merkittdvistd piiiitoksistli. Piiii-
tokset on talletettu paetoslyhen-
nelmind. Vakuutusylituomari

paattaa siitd, talletetaanko pdd-
tos OTR:iin. Rekisteriin. jossa
tiillii hetkellii on noin 750 piiiitds-
td, viedddn wosittain noin 50
uutta peatdstd eli noin yksi pro-
sentti VAKOn vuosittaisesta ta-
pausmddrdst6. Tyoeliikepiiiitos-
ten osuus on noin puolet.

Alkuvaiheessa VAKO ei vield
ollut sitd mieltd. ettii kaikki
OTR:n tyoeliikepiiiitokset voitai-
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siin julkaista tyctehkejarjestel-
mdssd. Niinpn ETK valitsi
VAKOn kanssa neuvoteltuaan
ne pddtokset. jotka otettiin
ETK:n ylliipitiimiiiin VAKOn
julkaistujen p66tcisten kokoel-
maan.

Uusi vaihe paat0sten julkis-
tamisessa alkoi viime vuonna,
kun VAKO ryhtyi toimittamaan
piiiitciksiiiiin Finlexiin. Finlexhdn
on oikeusministericjn tietojiirjes-
telmdyksikcin ylliipittimii oikeu-
dellisen aineiston tietopankki. Se
sisdltdd tietoa tuomioistuimen
ratkaisuista, kansainvilisistd so
pimuksista, lakien eduskuntakd-
sittelysta seki viittauksia oikeus-
tieteelliseen kirjallisuuteen.

VAKO siirtiiii nykyiidn oi-
keustapausrekisterisyd kertyneet
pddtciksensd kolme kertaa vuo-
dessa Finlexiin, josta ne ovat pe-
riaatteessa kaikkien saatavissa.
Mycis tavallinen kansalainen voi
kay'tHa Finlexin eri rekistereita
tai tilata tulosteita rekistereiden
sisdllostd oikeusministeriostd.

Uudessa tilanteessa ETK:n ja
VAKOn kesken on tehty pddl-
lekkiiistii tyotii. Kaiken kaik-
kiaan VAKOn liityuyli Finlexiin
on ETK:n rooli VAKOn pdAtos-
ten julkaisijana muuttunut eikd
tehtavejako ole endi ollut selked.
Tdmdn vuoksi VAKOn ja
ETK:n kesken on sovittu uudet
pelisddnn6t.

Uudet meneftelyavat
VAKOn pddtoksistd
tiedottamiseksi

Kun asia on ratkaistu VAKOssaja todettu OTR-tapaukseksi.
VAKOssa laaditaan yleensJ vii-
meistddn kuukauden kuluessa
pddtciksen postittamisesta OTR-
lvhennelmd. joka toimitetaan
ETK:lle. OTR-lyhennelmdt laa-
ditaan tiettya vakiintunutta kir-
joittamistapaa noudattaen. Ly-
hennelmd sellaisenaan soveltuu
yleensd ETK:n toimesta julkais-
uvan peet6ksen yldreunaan kir-
joitettavaksi selostustekstiksi. Jos
ETK kuitenkin esim. tiedotuksel-
lisista syistd haluaa muuttaa teks-
tia, ETK neuvottelee asiasta
VAKOn kanssa, minkii j,iilkeen
tekstitys laaditaan sen mukaan,
kun asiasta sovitaan. Jollei eri-
tyistd syytd ole, ETK julkaisee
kerrotulla tavalla kaikki OTR:n
kautta Finlexiin menevat ta-
paukset. Kun VAKO toimittaa
p2iiitdksiiiiin Finlexiin kolme ker-
taa vuodessa. takaa edelld selos-
tettu menettely sen. etta ETK saa
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normaalisti VAKO:n pddtoksen
julkaistuksi ennen FinlexiS.

Jos ETK katsoo, etld joku sen
mielestd julkaisemisen arvoinen
pddtos syystd tai toisesta on jiiii-
nyt VAKOssa noteeraamatta
OTR-tapauksena, ETK ottaa
yhteytti VAKOon. VAKO har-
kitsee tdllciin asiaa uudesuan, jol-
loin pddtcis voi tdten tulla ETK:n
aloitteesta julkaistuksi sekd
OTR:ssii ja Finlexiss'd ettd ETK:n
julkaisukokoelmassa.

Uudet menettelytavat
I ..Kaytannossa

Seuraava VAKOn pddtoslyhen-
nelmd on tekstitetty ETK:n jul-
kaisemaan VAKOn pdltokseen.
Tiitii kirjoittaessani lyhennelmd
ei kuitenkaan ole vield Finlexissi.
Pddtcislyhennelmd: "Eliikelai-
toksella ei katsottu olevan vdli-
tcintd oikeudellista etua valvotta-
vanaan asiassa, jossa eldkelauta-
kunta oli kumonnut eliikelaitok-
sen pddtoksen tydkyryttomy,vs-
eldk keen maksamisesta tycinteki-
jiiin eliikelain l9 $:n 2 momentin
nojalla sosiaalilautakunnalle.
Eldkelaitosta ei ndin ollen ollut
pidettdvd asianosaisena ja sen te-
kemd valitus jiitettiin tutkimat-
ta."

Paitsi etta ETK julkaisee
VAKOn pddtoksen se vie sen
mycis omaan SoRA-tietopank-
kiinsa, joka on ETK:n lainopilli-
sen osaston ylliipit?imii sovelta-
mis- ja ratkaisuasioita sisdltdvd
tietopankki. Pankki toimii Oy
Tietokonepalvelu Ab:n jdrjes-
telmissd IBM:n ohjelmatuotteen
STAIRS-DL/l puitteissa IMS:n
alla. Tietopankissa on 1200 eril-
listd dokumenttia. joista 23 on
numeroituja "esseitd". Esseessd
on selostettu tietty soveltamis- tai
muu kysymys ja siihen on liitetty
asiaa valaisevia oikeustapaus- ja
kiryoitusviitteitA. Esimerkki es-
seesla, jonka aihepiiri liittyy edel-
ld esitetyn VAKOn pddtciksen
asianosaisuuskysymykseen :

ESORDOKU DOCUMENT:
I OF2

RATKPV: 19841122
RATKAISUPAIVA ISU+I IZZ
RATKAISIJA ETK/19
RATKAISU ESSEE3

ASIA Tyonantajan
asianosaisuus ja
valitusoikeus eliikeasiassa

Valitusoikeus eldkeasiassa kuu-
luu sille, jolla on asiassa vdlitcintd
oikeudellista etua valvottava-
naan, siis asianosaiselle. Paitsi
ellikkeenhakrjalla ja eliikelaitok-
sella myds vakuutusmaksuista
vastuussa olevalla ty6nantajalla
voi olla eldkeasiassa oikeudellista
etua valvottavana ja niiin ollen
hdntd on pidettdvd asianosaise-
na. Tyonantaja on kuitenkin
asianosainen vain silloin, kun
hdnet eldkepddtoksessd vastoin
omaa kdsitystaen velvoitetaan
jirjestiimiiiin eldketurva ja hhnel-
Ih ei ole ollut muutoksenhaku-
mahdollisuutta aikaisemmassa
vaiheessa tai asia on lain sovel-
tamisen osalta muuttunut muu-
toksenhakuelimessd. Jos ty6n-
antaja on jiirjestanyt eldketurvan
kuntoon jo ennen eldkkeen
mycintdmistA. hiinellii ei ole vali-
tusoikeutta tyontekijen elike-
pddtoksestd. Hiinellii on ollut
mahdollisuus tehdd vakuutus-
maksuista perustevalitus.

VAKO 6344/7 1/ l 1 86. tietr>
pankissa, julkaistu
VAKO 8933/7 I / I 544, rieto-
pankissa, julkoistu
VAKO 8I I5/75/915. tieto-
pankissa, julkaistu
VAKO 7031/80/ I 132, tieto-
pankissa

Viitteet
VAKO 4831 /1 3/ l9 13, julkaistu,
ETK 2771 vanha arkisto, post.
30. 1.75.
vAKO 5683/80/t t6. ETK 7899.
post. 16.2.81,
VAKO 4120/71/n. ETK t543
vanha arkisto, posr. 24.3.12,
Tycieliike 2/ 7 5, T y iSelake I / 7 8.
Yleiskirye 20184.

Hakusanat
TEL.22.$.2.M. tyrinantajan vali-
tusoikeus, asianosaisuus. suur-
tyOnantaja

Tietopaketd

Lopuksi luettelo, josta ilmenee,
minkdlaisia pddtcislyhennelmid
3.6.1986 lciytyy Finlexistd haku-
sanoilla: Tycieliike. asianosainen.

TEL.I98.I
Tycieliike
El6kkeen hakeminen
D:682:65
Asianosainen

Tycikyvyttcimyyseldkeha kem us
hyliittiin, koska henkilcj
sddn ei itse ollut hakenut eld
eikZi sitii hdnen puolestaan
hdnen elinaikanaan haettu ei
leskellii ollut itsendisfd
eldkkeeseen. Eliikelautak
paatosE ei muutettu. V-jaosto
VAKO 998:76,4009:81,
Tycieliike l/73,4/79 +

TEL.2l.l
Tycieliike Muutoksenhaku
Valitusoikeus

Asianosainen
D:8933:71 Tycinantaja
R:29.11.1912/0

Eldkelaitos myonsi henkilol
tyoky\.yttom)ryseldk keen. T
antaja valitti peatoksesre
soen, ettei eldkettd olisi ollut
mycinnettdv6. Valitus jiitettiin
tutkimatta, koska tycinantajalla
ei ollut asiassa vdlitontd oikeudel-
lista etua valvottavanaan. Eliike-
lautakunnan paatosH ei muutet-
tu.
III-jaosto VAKO 634412,
Tycieliike 2/75, l/78 +

TEL 2I.I
Tycieliike Mu utoksenhaku
Valitusoikeus

Asianosainen
D:81l5:75 Tyonantaja
R:26.5.1976/0

Eldkelaitos mycinsi henkilcille
taysitehoisen tydk)'vyttomyys-
eldkkeen osakeyhtiocin olleen tyG
suhteen perusteella. Osakeyhtic)
valitti piiiitdksesta katsoen. crta
henkilci oli ollut tyokylyton jo
ennen tyosuhteen alkamista.
VAKO ei tutkinut valitusta. kos-
ka osakevhticillii ei ollur asiassa
v6litontd oikeudellista etua val-
vottavanaan. Eldkelautakunnan
paardsre muutettiin, III-jaosto
Tycielzike l/78 +

TEL.2l.l
Tyoeliike Muutoksenhaku
Valitusoikeus
Asianosainen Tyonantaja,z0
D:6344:71
R:21.9.1972

Tydnantajalla oli valitusoikeus
eldkelaitoksen pddtciksestd, jossa
oli kysymys siitii, oliko henkilci
tycintekijii vai yriuiijii. Ill-jaosto
Ty<ieliike 2/75.1/78 +

TEL,2I.I
Tycieliike Muutoksenhaku
Valitusoikeus



Asianosainen
D:7019:69 Eldkelaitos

11.3.1970/0

valitus jdtettiin
koskei sillii ollut oi-
etua valvottavanaan

maksetun takautu-
el6ke-erdn

Eldkelauta-
n pddtdsti muutettiin.

II-jaosto *
TEL.2l.l

'kike Muutoksenhaku
alitusoikeus Asianosainen

Eliikelaitos,z0
1237:81. D:1239:81
30.9.1982

, joka yhtion ohella
,li valittanut, oli pidettdvd asian-

osaisena ratkaistaessa, minkd
piiriin tycintekija tai tyO

uului. Eliikelautakunnan pdd-
tosra muurettiin. I-jaosto
VAKO 9102:69.7031:80

1/18 +
EL.2l. r

Tycieliike Muutoksenhaku
Asianosainen

D:5406:73
R:27 .l | .197 4

MELA oli valittanut eldkelauta-
kunnan piiiitoksestii, jonka se oli

olevan vakuutetulle
epdedullinen. VAKO jiitti vali-

tutkimatta. koskei eldke-
la ollut asiassa vdlitiintd

valvottavanaan. Laajennet-
jaosto (dhnestys 4-3) *

,TEL.2l. r

Tycieliike Muutoksenhaku
alitusoikeus Asianosainen

t977

oli myontdnyt
taysitehoisen tydky\,yttOmyys-
eldkkeen siten, etta vastuu eldk-

kuului toiselle eldkelaitok-
selle. Eldkelautakunta ei tutkinut
tdmdn elikelaitoksen tekemdd
valitusta. VAKO katsoi, ettd eld-
kelaitoksella oli asiassa vdliton

etu valvottavanaan
etta site niin ollen oli pidettiivii

Tdysistunto (dd-
t2-4) +

.2t.1
Muutoksenhaku

Asianosainen
rvakeskus/0

7:82

Eldkelautakunnan
ratkaisuja
yksiltillisistii
varhaiselzikkeis&i

tyt neljd tapausta. Ndisld kahdes- hylkiiiivii pdhtcis kumottiin.
sa eldkelautakunta on katsonut,
etta muutoksenhakijalla on oi-
keus yksildlliseen varhaiseldk- Tanaus 2
keeseen ja kahdessa. ettei oikeut- ^ -r--" -
ta mainittuun eldkkeeseen ole

El5kelautakunta ratkaisi ensim-
mdiset yksilcillisth varhaiseldket-
th koskevat valitukset huhtikuun
lopussa. Jaostojen ensimmdiset
ratkaisut yksil<illistii varhaiseld-
kettd koskevissa asioissa kiisitel-
tiin eldkelautakunnan puheen-
johtajien kokouksessa. Talh
menettelylld pyrittiin luomaan
mainituissa asioissa yhtenevdi-
nen ratkaisulinja eldkelautakun-
nan neljdn eri jaoston kesken.
Puheenjohtajien kokouksessa on
kiisitelty 29 yksilollist?i varhais-
eldketth koskevaa tapausta.

Eldkelautakunnan muotou-
tumassa olevaa ratkaisukdytdn-
tod ilmentdvdt jiiljempiinii esite-

Tapaus I
A on 62-vuotias tyoeldmdssd
vuodesta 1955 alkaen mukana
ollut nainen. Nykyisessi ty6pai-
kassaan anniskeluravintolan
kassanhoitajana hdn on ollut
wodesta 1972 alkaen.

A:n tyohon kuuluu itsepalve-
luravintolan kassamyynti itse-
palveluasiakkaille ja alkoholi- ja
bongimyynti tarjoilijalle sekii il-
tarvuorossa myds salivalvonta.
Tyci on yksinomaan seisomatyci-
td ja luorotycitd. Tyoworot ovat
kello 17.0H)1.00 ja kello
9.00-17.00. A:n tyciviikot ovat
epdsddnncillisid. joskus seitsen-
piiiviiisiii.

Tyon tekemistd haittaa A:n
mukaan jalkojen tunotus ja pa-
kotus. Lisdksi A mainitsee muis-
tinsa ja huomiokykynsd heiken-
tyneen.

Ldiketieteellisesfd selvitykses-
td ilmenee, ettd A:lla on molem-
missa jaloissa mahtavan suuret

suonikohjut. Jaloissa on turvG.
tustaipumusta ja jalkaholvi on
laskeutunut aiheuttaen huomat-
tavat kdnsdmuodostumat jalka-
pohjiin. Muistin ja huomiokyrryn
heikentymisestd ei ole lausuntoa.

Sairauspdivdrahaa A ei ole
saanut ainakaan parin viimeisen
vuoden aikana. Kansaneldkelai-
tos on todennut 17.1.1986 anta-
massaan pddtoksessd, ettd A:lla
olisi oikeus kansaneldkelain mu-
kaiseen yksilolliseen varhais-
eldkkeeseen.

Eldkelautakunta katsoi, ettd
A:lla on oikeus saada tyoky\yt-
tomyyseldkettd yksi16llisend var-
haiseldkkeend. Eldkelaitoksen

B on 55-vuotias rakennusmesta-
ri. Hdn on ty6skennellyt l940Ju-
vun lopulta liihes l0 vuoden ajan
muurarin apulaisena ja muurari-
na. Kdytyddn teknillisen koulun
B on toiminut rakennusmestari-
na vuodesta 1962 alkaen useiden
eri tydnantajien palveluksessa.
Nykyisessii tycipaikassaan B on
ollut vuoden 1980 syyskuusta.
B:n tydhcin kuuluu muun muas-
sa tydmaan suunnittelua, tciiden
jirjestelyii, tycinjohtoa, laskenta-
ja tilaustehtdvia ja neuvotteluja
aliurakoitsijoiden ja rakennusvi-
ranomaisten kanssa. Tyoolot
ovat syksyllii ja talvella ulkotois-
sd epdmukavat ja sisdtciissd puo-
lestaan vetoisat ja polyiset. Ker-
rostalon rakentaminen on ruu-
miillisesti raskasta runsaan kii-
peilemisen takia. Henkisesti
tyossa taas rasittaa ainainen kiire
ja vastuu niin tyciturvallisuudesta
kuin taloudellisesta lopputulok-
sestakin.

B toteaa kdrsineensd wodesta
1980 alkaen vdsymyksestd, muis-
tin heikentymisestd. keskittymis-
vaikeuksista ja ajoittaisesta hui-
mauksesta.

Eldketurvakeskuksella on sen
tydelakejarjestelmdn piiriin kuu-
luvien tehtaviensa luonteen
luoksi oikeus esiintyd asianosai-
sena ratkaistaessa kysymystA,
minkd tyoeldkejiirjestelmiin pii-
riin henkilo kuuluu. IV-jaosto f

PENTTI KOIVISTOINEN ,?
Eltiketurvakeskuksen

I a i nopi I I i sen o sa s t o n ptiti I I i k k i)

24.5.1984
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Liiketieteellisen selvityksen
mukaan B sairastaa verenpaine-
tautia kuudetta vuotta ja hlnellii
on todettu viitteita iskeemisestd
syddnsairaudesta. Niiihin sai-
rauksiinsa B:l16 on jatkuva liiiiki-
tys. Niskaoireet vaivanneet l0
moden ajan samoin kuin iikilli-
set huimauskohtaukset. Alaraa-
jojen syvAt veritulpat B sairasti
vuosina 1982 ja 1983. Vasemman
solisluun ulkopddn leikkaus teh-
ty vuonna 1983. Edelleen B:llii on
todettu aivo.oireita, muistamat-
tomuutta ja keskittymiskyryn
puutetta. Psykologrn testeissd
epiiilty alkavaa dementiaa.

Sairauspdivdrahaa B on saa-
nut 7 .-24.6.1984.

Tycinantaja on ilmoittanut B:n
tyoky!ryn selvdsti laskeneen pait-
si muuta muistamattomuuden
johdosta ensimmdisen veritulpan
sairastamisen jiilkeen l.r.ronna
1982. Ty6kyky on tiisH edelleen
laskenut toisen veritulpan jiil-
keen. Tyonantaja ei ole luoden
1984 jlilkeen voinut laittaa B:td
ollenkaan hoitamaan uudisra-
kennuskohteita. Hdnen on kat-
sottu pystyvdn hoitamaan vain
pieniii remonttihommia. Esi-
merkiksi nouseminen talojen ka-
tolle ei endd B:ltd onnistu.

B:n tycimatkat, joita kert)ry
100 km pdivdssd omalla autolla,
kdyneet myciskin raskaiksi. V5-
symyksen vuoksi B ajanut tyo-
matkalla kolarit ','uosina 1983 ja
1984.

Eldkelautakunta katsoi, etti
B:lld on oikeus saada tydkyvyt-
tcimyyseldketti yksilollisend var-
haiseldkkeen6. Eldkelaitoksen
hylkiiiivii pdltcis kumottiin.

Tapaus 3

C on 59 wotta tayttanyt nainen.
Vuosina 1955-1979 hdn on har-
joittanut maanviljelysfd. Tdmdn
tydn C ilmoittaa lopettaneensa
homepcilykeuhkon vuoksi ja
myyneensd tilan pojalleen. C ha-
ki sukupolvenvaihdoseldkettd,
mutta hdnen hakemuksensa on
hyliitty. Vuoden 1979 loppupuo
lella C meni nykyiseen tyopaik-
kaansa. Teurastamossa C on siis
tyoskennellyt 6 vuotta.

Tyo teurastamossa on likaista
ja raskasta. C joutuu ratkomaan
eldinten mahoja ja suolia ja pe-
semddn niitii. Lisiiksi tycih6n
kuuluu teurastamon siivousta.
Tyopaikka on C:n mukaan sekd
kostea etta meluisa.

C on ilmoittanut tycin kdyneen
hdnelle raskaaksi. Kddet tur-
poavat ja ovat kankeat. Lisiiksi
tycitahti vaatii liian suurta nG
peutta ja kiiy C:n voimille.
Myciskin hengenahdistuksesta C
kertoo olevan haittaa.

Leeketieteellisestd selvitykses-
t2i kiiy ilmi, ettd C:ll6 on ollut
vuosikausia migreenityyppistd
piiiinsiirkyii ja ettA hdnelld on

vuonna 1979 diagnosoitu home-
polykeuhko. Tutkimustulokset
lonkkien, polvien ja oikean olka-
pddn osalta ovat olleet vdhdiset,
eikd merkitrdvdd nivelten toi-
minnan rajoitusta ole todettu.

C:lle ei ole viime r.uosien aika-
na maksettu sairauspdivdrahaa.

Eldkelautakunta katsoi, ettei
C:llii ole oikeutta yksilolliseen
varhaiseldk keeseen. ElSkelaitok-
sen hylkddvd peatos pysyrerriin.

Tapaus 4

D on 57-vuotias omaa yntystiilin
35 vuotta hoitanut mies. Yritys
myy ja huoltaa tieto.. kopiointi-
ja konttori- ym. koneita ja laittei-
ta. Vuonna 1983 D myi yrityk-
scnsd suuremmalle alan yrityk-
selle ja jiii yritykseen toimitusjoh-
tajaksi.

D ilmoittaa, ettei hdn endd ole
henkisesti eikd lyysisesti siind
kunnossa. kuin mitd vaadittaisiin
yrityksen toimialan kaltaisella
kilpailulla alalla. ATK-tekniikan
jatkuva nopea kehittyminen edel-
lyttdisi ainaista opiskelua ja td-
hiin D ei katso endd pystyvdnsd.
D mainitsee oppimiskykyns,ii
huonontuneen. Tyon vaatimia
ylipitkiii piiiviii ja oitii D ei eniiii
jaksa tehdd. Tycisuhde pddtetty
vuoden 1985 lopussa. Yritykseen
palkattu nuorempi henkilo toi-
mitusjohtajaksi, joka pystyy hal-

linnollisten tehtdvien lisliksi toi-
mimaan tietokonemyyjdnd.
Viimeksi mainittua rehravaa D ei
ilmoituksensa mukaan jaksa'
tehdii eikli tietomddrdnyd puoles-
ta edes siihen pysty. 

ID on todennut vaivoikseen
rintakivut ja vdsymyksen. B-lau-1
sunnossa ei ole mainittu mitddn
diagnoosia. Sairauspdivdrahaa
D on saanut viimeksi vuonnd
197 4 1a hdn.on hake.n-ut piiiviiral
haa tammikuussa 1986 vasem-
man polven nivelsiteiden re-,
pedmdn perusteella. A-todistukl
seen ty6ky,,ytt6myysajaksi on
merkitty 9. 12. 1985-9.2. 1986.

Eldkelautakunta katsoi, ettei
D:llii ole oikeutta yksildlliseen
varhaiseldk keeseen. ElSkelaitok-
sen hylkddvd paeros pysyreuiin. 

I

Przuo Arsssou, orr
Eltikelautakunnan
kansliapcirillik ki)

ti tai pddtoimisesti.

Valokuvamallin tyo
Valokuvamallin tyollii tarkoite-
taan kuvausta, jossa henkilci joko
esittelee tuotetta tai hdntd muu-
toin mallina kuvataan esim. jo
tain julkaisua tai julkista
mistd varten. Tdssdkddn ei
tehty erottelua sen
kuka valokuvamallina esiintyy
Lain ulkopuolelle jiiiiviit
kin henkilot, jotka ovat
eiviitkii varsinaisen valokuvauk
sen kohteena.

ETAKETURVAKE SKUKSE N ANTAMAT
SOVETTAMISRATKAISUT ]A LAUSUNN
TaEL:n soveltaminen mannekiinin ja valokuva-
mallin tytihtin sekfr mainoksissa esiintymiseen

Mainostoimistojen tiedusteltua
ETK:lta TaEL:n soveltamista ot-
sikossa mainittuihin tyoskente-
lyihin, antoi ETK asiasta sovel-
tamisohjeen 25.4.1986. Ohjetta
kdytettdessd on otettava huomi-
oon, etta TaEL:n piiriin kuulu-
misen edellytysten on taytytt?iva
ennen kuin jdljempiinii annettuja
ohjeita voidaan soveltaa.

Mann&iinin tyo

TaEL I $:ssd ei ole erikseen mai-
nittu mannekiinia eikZi valoku-

vamallia. Lain perusteluista loy-
tyy sen sijaan maininta. jonka
mukaan muuna esiintyvdnd tai-
teilijana pidettiiisiin esimerkiksi
mannekiinin tehtavissa toimivaa
tycintekijiiii. Man nekiinit tekevdt
myos valokuvamallin toitd, joten
taman tyon mukaan ottaminen
on tarpeellista.

Periaatteessa TaEL:n sovel-
taminen ndihin kahteen ammat-
tiryhmiiiin on kunnossa. Amma-
tikseen mannekiinin ja valoku-
vamallin tydta tekevat henkilcjt
kuuluvat TaEL:n piiriin. Jos
kiiyettiiisiin pelkiistiiiin niiitii

henkil6itii, ei soveltamisessa olisi
vaikeuksia. Ongelmaksi ovat
muodostuneet tilanteet. joissa
henkilo satunnaisesti esiintyy
kuvauksissa. eikd varsinaiseksi
ammatikseen tee sanottuja toita.

Mannekiinin tydn kuulumi-
sesta TaEL:n piiriin on annettu
seuraava ohje. Kaikki henkilcit,
jotka esiintyvdt mannekiineind
muotinaytdksissa yleisolle tai
esim. yritysten sisddnostajille,
kuuluvat TaEL:n piiriin.
TaEL:ssa ei ole asetettu vaati-
muksia ammattitaidolle eikii sil-
le. tehdAdnko tycitd siwtoimises-
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Esiintyminen
mainosfilmeissd

esiintymiseen
niiyttelijiin tyostd an-

ohjeita eli niiy'tteh.yiinii pi-
henkilciii. joka esiintyy

roolissa taijolla on esityk-
sellainen osa - tai a'"usta-

tehtdvd. jossa on riittdvd esi-
tai taiteellinen panos.
tyona pidetaan mm.
mainoskuvauksissa.

Mainosfilmeisvd esiintyvddn
sovelletaan ndin ollen

aEL:a. Soveltamisessa on kui-

tenkin otettava huomioon se, et-
ta pelkke mukanaolo mainos-
filmissd tai muuten vdhdinen esi-
tyksellinen osuus ei riith.

Mycis pelkiit puheosuudet
mainosfilmeissd kuuluvat
TaEL:n soveltamispiiriin. Puhe-
osuus voi olla pitempi selostus tai
lyhyt repliikki. Lakikoskee myos
mainosfilmissd esiintymdtontd
henki16ii, jonka iiiintii kdytetddn
jiilkiiiiinityksessii.

Jos mainosfilmiin liittyy mu-
siikkia, muusikon tyo kuuluu
TaEL:n piinin mycis mainoksia
tehtdessd.

Tehry ryo ratkaisee

Mainosfi lmid tehfdesvd henkilciii
kuvataan hyvinkin paljon. Kaik-
kea ei kuitenkaan esitetd, vaan
lopputuloksen mddrdd esim. fil-
min leikkaus. TaEL:n sovelta-
minen ei kuitenkaan miiiiriiydy
lopputuloksen mukaan, vaan to-
siasiallisesti tehdyn tycin perus-
teella. Tdmdn vuoksi, jos henki-
lod kuvataan esim. mainosta var-
ten ja tydstd maksetaan palkkio,
TaEL:n soveltamiseen ei vaikuta
se kdytetdinko hdnestd otettua
kuvaa mainoksessa vai ei.

Monesti kuvauksissa kd1'te-
tddn kaiken ikiiisiii henkiloitii.
TaEL:ssa ei ole ikiirajaa, joten
lakia sovelletaan henkilcin idstl
riippumatta. TaEL-vakuutus-
maksu on siten suoritettava seki
alaikiiisistii ettd eldkkeelld olevis-
ta.

ILKKA SAVOHEIMO WU
Eltiketurvakeskuksen

lausun t o t oi m i s t on ptiri ll i k k t)

MrcTTURVAKESKUKSEN
LAINCPILLINEN CSASTO TIEDCTTAA

EDUSTAJAN
ELAKETURVA

Selvitettiesvd edustajien eldketurvaa rajanveto joudutaan suoritta-
maan TEL:n ja YEL:n viilillii. Yksiselitteisten ratkaisuperusteiden
mddrittely ei ole TEL:n ja YEL:n vdlisessd rajanvedossa mahdollista,
vaan kussakin tapauksessa joudutaan ottamaan huomioon yksitt6i-
set seikat. Mitd tiiviimpi tyonteettajan johto ja valvonta on ja mitd
pienempi tappionriski tydntekijiillii itsellddn on, sitd enemmdn li-
sddntyvdt niikcikohdat siihen suuntaan, etta kysymyksessd voidaan
katsoa olevan tycisuhteen. Asiaa ratkaistaessa on selvitettdvd toi-
minnan yksityiskohdat ja erityispiirteet. Edustajan ja toimeksianta-
jan viilillii tehdyn sopimuksen lisiiksi joudutaan ratkaisua harkitta-
essa ottamaan huomioon myos kulloinkin vallitsevat olosuhteet.

Palkanmaksutavalla on ollut edustajan kohdalla keskeinen mer-
kitys. Pelkkii provisiopalkka viittaa aina vahvasti yrittiijyyeen. Jotta
provisiopalkkainen edustaja voisi kuulua TEL:n piiriin, edellyte-
taan, etf, hdn- on muulla tavoin voimakkaasti sidottu tydnteetta-

Viitteend tyosuhteesta voidaan pirdS mm. seuraavia seikkoja

- edustajalle annetaan kayttoon tydnteettajan tiloja

- edustaja ei saa kdyttdd tycissdin apulaista tai sijaista tyonteette-
jdd kuulematta

- muille tyciskentelyd on rajoitettu

- edustajalla on usein tapahtuvaja seikkaperdinen raportointivel-
lisuus toiminnastaan

- hdnelle on annettu myyntitavoite

- hdnelle on annettu asiakasluettelo

- tyonteettajd korvaa tycistd aiheutuneita kuluja, esim. matkakor-
vaukset, puhelinkulut ja pdivdrahat

- edustajalla on oikeus vuosilomaan tai wosilomakorvaukseen
Mikiili edustajalle suoritetaan kiinteiiii pohjapalkkaa provision li-

siiksi, kysymyksessd on katsottu olevan tyosuhteen. Jos pohjapalk-
ka on kuitenkin ainoastaan nimellinen suhteessa muihin ansioihin,
voidaan tdstd huolimatta katsoa kysymyksessd olevan yrittdjdtoi-
minnan, mikdli muut seikat eivdt puolla tyosuhdetta.

VIITTEET
TEL t.5.1.M, YEL1.S,
Tydelrike l/86, Tybeltike 2/80

OIKETiSTAI'AI.]KSIA
RATKAISUPAIVA
RATKAISIJA
RATKAISU
ASIA

VIITTEET

RATKAISUPAIVA
RATKAISIJA
RATKAISU
ASIA

197 10517
ELK
Paatcis
Myyntiedustaja, joka suoritti pddasiassa
yhtidn konttorista kdsin puhelinmyyntid
provisiopalkkaa vastaan, oli tycisuhteessa
yhti<ion. Hiinellii oli oikeus keyttaa myyn-
tityosvien veloituksetta yhtion konttoria,
puhelinta, mainoslehtisid, konttoritarpeita
ja tarpeen mukaan postitusta. Mahdollisis-
ta edustuskustannuksista sovittiin kussakin
tapauksessa erikseen. Hdnelle oli mycis
maksettu matkakustannusten korvausta.
Hdn otti tilaukset yhticin nimissii ja yhti<)
toimitti tilatut tavarat ostajille. Yhtio peri
myyntihinnan ostajilta ja vastasi mahdolli-
sesta maksuky\yttdmyydestd. ETK sov.
306, asiakoodi TEL.l.$.1. M, julkaistu,
ELK IL52/70
TEL.l.S.4.M

t979t2tl
ETK
lausunto/15
Edustaja, joka on saanut provision lisdksi
kuukausittain pohjapalkkaa, on katsottu
TEL:n
kenteli

punln
yhtion

kuuluvaksi. Edustaja tycis-
tiloissa, hiinellii oli mddritty

myyntipiiri, hdnen oikeuttaan ottaa vas-
taavia myyntitehtavia muilta oli rajoitettu
sekd hdn oli velvollinen antamaan mddrd-
ajoin tietoja toiminnastaan yhticille. Myyn-
nistd aiheutuneita kuluja yhtio ei korvan-
nut eik6 antanut kiiyttocin autoa. ETK sov.
10750, asiakoodi TEL. l.$. l.M
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RATKAISUPAIVA
RATKAISIJA
RATKAISU
ASIA

VIITl'EET

RATKAISUPAIVA
RATKAISIJA
RATKAISU
ASIA

VIITTEET

1983081 I
VAKO
raatos
Hautakivien myyntityote rchneelle henki-
kjlle maksettiin korvaus tycisti provisiope-
rusteisesti. Myyntityosti aiheutuneita kulu-
ja ei erikseen korvattu. Hiinell?i oli oikeus
valtakirjan nojalla hautakivitilausten vas-
taanottamiseen. Myyntitavoitetta ei ollut
asetettu eikii yhti6n puolesta ollut jiirlestet-
ty tyciskentelytiloja. Henkilci hoiti tehtdvaa
sivutoimisesti. Edustajan katsottiin toimi-
neen itsendisenii yrittiijiinii. ETK: ELK:
VAKO. ETK sov. 120, ETK l2l5l. VA-
KO 5ffi/82/ I ll0, post. 7.9.83
YEL.t.S

l98zl08l4
VAKO
Paatds
Palosuojeluartikkeleita myynyt edustaja oli
yhtion kanssa tekemiensd kirjallisten iopi-
musten mukaan hyvdksynyt itselleen ia-
kuupiirit, joiden alueella hdnelld oli yksin-
myyntioikeus. Palkka perustui provisio ja
tavoitepalkkioehtoihin. Ehtojen mukaan
provisiot lasketaan tilausten bruttosum-
masta. josta vdhennetddn liikevaihtovero.
Fdustajalla oli oma takuumyyntipiiri ja
hdn sai provision kaikista tilauksista, jotlia
tulivat talta alueelta huolimatta siita. bliko
edustaja itse ottanut tilauksen vai oliko ti-
laus ldhetetty suoraan yhtioon. Edustaia ei
saanut yhtidlta pdivdrahaa eikA luonroisetu-
ja. mutta hdn sai vuosiloman tai sitd vas-
taavan korvauksen. Hdnelle ei annettu au-
toa myyntitydta varten. Matka-, puhelin-
tai muita myynrikuluja ei korvaftu erik-
seen. Muita edustuksia samanaikaisesti yri-
tyksen toimialalta ei rajoitcttu. Hdn ei saa-
nut tekemistAdn sopimuksista provisiota,
jos asiakas ei maksanut tilaamaansa tuotet-
ta. Hdnelle ei annettu asiakasluetteloa.
Edustajan katsottiin kuuluvan YEL:iin.
ETK : ELK : VAKO. ETK sov. 747.
ETK 13010, VAKO 1916/83/t291. post.
29.8.84
YEL.l.$

TILAUS. JA
ILMOITUSHANKKIJOIDEN
SEI!i VAKUUTUSASIAMIESTEN
ELAKETURVA

Jos yllii mainitut henkilot tydskentelevdt pelkiist?iiin provisiopalkal-
la, he ovat yleensd itsendisid yrittiijiii. Jotta tdllaiset henkilot voisivat
kuulua TEL:n piiriin, vaaditaan, etta he ovat muulla tavoin voi-
makkaasti sidottuja tyontecttdjdnsii johto- ja mddrddmisvaltaan. Jos
julkaisija maksaa provisiopalkkaiselle asiamiehelle lisiiksi kiinteae
aikapalkkaa muusta tyostd, kuten esim. konttoritycistd, eika palkka
ole vain nimellinen, voidaan aikapalkan maksamisen katsoa olevan
vahva viite ty6suhteen olemassaolosta. Tiilloin henkikin koko eldke-
turva joudutaan yleensii jiirjestdmddn TEL:n mukaan.
vrrrrEET TEL.l.S.l.M, YEL.l.$
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RATKAISUPAIVA
RATKAISIJA
RATKAISU
ASIA

RATKAISUPAIVA
RATKAISIJA
RATKAISU
ASIA

RATKAISUPAIVA
RATKAISIJA
RATKAISU
ASIA

RATKAISUPAIVA
RATKAISIJA
RATKAISU
ASIA

198301 l2
KHO
Paatds
Sanomalehred julkaiseva yhti6 oli I

nyt tilaushankinnassa asiamiehid.
miehet eivdt olleet saaneet yhticiltii kii
are korvausta aslamrestol mlnnassaan Asi-
amiespalkkioita oli heille suoritettu air
taan maksetuista tilaushankinnoista
siis peruutetuista tilauksista
olivat itse vastanneet toiminnasta aiheutu-
neista kuluistaan. He olivat toimineet
ndisesti eikli heidiin oikeuttaan edustaa
muita toimeksiantajia ollut rajoitettu. Leh-
tiasiamiehille maksetut palkkiot eivdt olleet
ennakkoperintdlain 4 $:n 2 momentissa
tarkoitettua palkkaa. Yhtio ei niin ollen ol-
lut velvollinen toimittamaan pal

maksua. Veror,uosi 1980.
Verovuosi 198 I . D:6247 / 2l / 80. T : I 64

198301 l2
KHO
l'aatos
Kirjanmyyntiasiamiehet olivat vilitthneet
niin sanottujen suurteosten tilauksia kirja-
toimistolle. Asiamiehet eivet saaneet toi-
mistolta kiinteatd korvausta asiamiestoi-
minnasta. Asiamiehet olivat itse vastanneet
toiminnasta aiheutuneista kuluistaan. Heil-
lii oli ollut oikeus edustaa samanaikaisesti
useita kustantajia ja myos myydi hankki-
mansa tilaukset valitsemilleen toimistoitle
seka muutoinkin jiirjestiiii toimintansa it-
sendisesti. Asiamiespalkkioon heillii oli ol-
lut oikeus ainoastaan maksettujen tilausten
osalta eikd siis peruutetuista tilauksista.
Kirjanmyyntiasiamiehille maksetut palk-
kiot eivdt olleet ennakkoperintdlain 4 $:n 2
momentissa tarkoitertua palkkaa. Kirja-
toimisto ei ollut velvollinen suorittamaan
palkkioiden perusteella tyonantajan sosiaa-
liturvamaksua. Veroruosi 1980. D:1574/
2l/82,T:16l

t918ffi14
ETK
Lausunto
Toimistovirkailija suoritti vapaa-aikanaan
vakuutusten hankintaa vapaaehtoisesti.
Paatoimesta hiinellii oli kuukausipalkka ja
hankinnan osalta provisiopalkka. Han-
kinnan suhteen ei annettu ohjeita ja miiii-
riiyksiii. Koska vakuutusten myyntitycitd ei
voida pitiii toimistovirkailijan tyosuhteesta
erillisend tydna, vaan tycitehtavat muodos-
tavat yhden kokonaisuuden, vakuutusten
myyntitycistd saadut palkkior on otettava
huomioon TEL:n alaisen tyosuhteen osalta
eldkkeeseen oikeuttavana tulona. ETK
sov. 10644.

19840228
VAKO
Eaatos
Vja tyciskennellyt vakuutusyhticin asiamie-



VIITTEET

l()tKt 
l \l \1, \r K.\t \

, RATKAISUPAIVA
Innrrerst:n
RATKAISU

IASIA

RerrersupArvA
TKAISIJA
TKAISU

henii v. 1959 alkaen. Yhtion mukaan vja
saanut provisiopalkkaa, lisiksi hdnelle on
ajalta l. I l. 76-30.9. 77 korvattu matka-
kustannuksia. ETK on katsonut valituksen-
alaisella ptiiitcikselliitin, ettei vja ole tyds-
kennelly tjan johdon ja valvonnan alaisena
eikii siis siten ole tycisuhteessa vakuutusyh-
ti66n. ELK ei muuttanut ratkaisua. (Selvi-
tykset tydskentelysld kovin puutteelliset ja
sekavat). ELK 4l 50/8 I . VAKO ei muuua-
nut. VAKO 2678/82/393, post. 29. 3. 84,
ETK sov. 694, ETK I 1480 (purkuhakemus
hyliitty, ETK l,l4O8, VAKO 1735/84/8W).
YEL.l.S

VA

veikkausasioiden hoidon katsotaan liittyvdn hen-
tycisuhteeseen, josta saatavaan
mycis veikkausasioiden hoitami-

.M, TEL.7.S.3.M, Tyoel2ike

r9720817
ETK
Paatos
Henkild toimi Oy Veikkaus Ab:n piiri-
konttorin alaisena veikkauskuponkitilitys-
ten noutajana mainitun yhticin asiamiehiltii
ja uusien veikkauskuponkien sekd muun
asiamiestoiminnassa tarvittavan aineiston
toimittajana asiamiehille. Hdn suoritti nou-
to- ja jakelutehtdviit omalla autollaan, josta
aiheutuneet kulut hdn maksoi itse. Palkki-
oista suoritettiin ensin veron ennakonpidi-
tys verokirjaa keyttaen ja mycihemmin hd-
nellii oli ennakkoverolippu. Kuponkien ja
muiden tarvikkeiden jakelua valvottiin
suorittamalla Oy Veikkaus Ab:n taholta
tarkastuksia. Henkilon katsottiin olleen
tyosuhteessa Oy Veikkaus Ab:hen. ETK
sov. 386.

t9'74t028
ETK
[.ausunto
Oy Veikkaus Ab:n keskusasiamiehen teh-
fdviin kuului mm. pitiiii saatavilla yhti6n
tarvikkeita, koota mddrdajassa tilitykset
asiamiehilt6, laatia yhteenveto tilityksistii ja
selostukset puuttuvista tilityksistii sekd pi-
t66 mycis muulla tavoin yhteyttii piirin asia-
miehiin ja yhti66n. H6nen oli miiiriiai-
koina oltava henkilcikohtaisesti tai puheli-
mitse tavattavissa. Keskusasiamies toimi
omissa liiketiloissaan. Palkkio oli veik-
kauskierroskohtainen ja teh6van hoitami-

ASIA
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VIITTEET

sesta aiheutuneet kulut korvattiin erikseen.
Sopimukseen sisiiltymiittcimistii tehtiivistii
yhtici maksoi erillisen sopimuksen mu-
kaan. ETK:n mielestd keskusasiamies oli
Oy Veikkaus Ab:hen tydsuhteessa. ETK
sov. 10338.

19840p20
ETK
lausunto
Kauppaliikkeen palveluksessa ollut tyon-
tekijii hoiti samalla mycis kauppaliikkeen
veikkauspistetld. Hin sai tilitdmiensa
veikkausmaksujen yhteenlasketusta mdd-
rdstd prosenttipalkkion, jonka h6n viihensi
viikoittain Oy Veikkaus Ab:lle tilitettiiviistii
summasta. Kauppaliike lisdsi asiamies-
palkkiot tycintekijiin palkkaan suorittaes-
saan veron ennakonpid'dtyksen. ETK:n
mielestl asiamiessuhde oli kirjallisen sopi-
muksen perusteella syntynyt ainoastaan
Oy Veikkaus Ab:n ja kauppaliikkeen viilil-
le, jolla ei ollut oikeutta ilman yhticin lupaa
siirtae veikkausasiamiestoimintaa kol-
mannelle. Tyontekijiin veikkaustoimintaan
liittyvien tehtavien katsottiin kuuluvan h6-
nen kauppaliikkeeseen olevan tycisuhteen-
sa tehtdviin. Huolimatta siifd, etrd tycinteki-
jd suoraan pidiittipalkkionsa Oy Veikkaus
Ab:lle tilittiimistiiiin veikkaustuloista, kor-
vaukset katsottiin kauppaliikkeen tyonte-
kijiilleen maksamiksi palkkioiksi, jotka
kuuluvat TEl-ansioihin ja ndin ollen elii-
kepalkkaan. ETK sov. l1l12.

19850610
ELK
Paatos
Veikkausasiamiessopimus on ollut osuus-
kauppa X:n nimisvd. Asiamiehen ty6t on
tehnyt osuuskaupan palveluksessa liike-
apulaisena tyciskennellyt Y yhdessd mie-
hensd kanssa. Asiamiehen tyot Y on tehnyt
tdysi n itsendisesti ja kustantanut mycis asia-
miestoiminnasta aiheutuneet kulut. ELK
on katsonut, ettii asiamiehen tycit ovat kuu-
luneet Y:n ty6tehtaviin tycisuhteessa
osuuskauppa X:iiiin ja muuttanut eliikelai-
toksen pditostd niin, ettd asiamiespalkkiot
on otettava huomioon Y:n tyciansioissa
eldkepalkkaa laskettaessa. Erikoista ta-
pauksessa on se, ett'd palkkioiden mhdrdstii
osuuskaupalla ei ole milddn tietoa, koska
vero niistd on piddtetty kayttaen ennakko.
verolippua. ELK 39 19 / 84.
TEL.7.$.

Ab tekee

anneta.
hoitaa oman tydnsd

olevaan
on otettava mukaan

saatu ansio.
VIITTEET TEL.1

2/85



TYOKYVYTTOUyYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA
vrsu,orLINEN vARHAISpTAT

TAPAUS I.

Neljiikymmentd vuotra
tyoskentelyd

M. on 6l-vuotias nainen, joka on
kiiynyt kansakoulun ja konttori-
kursseja. Hdn on tydskennellyt
toimistotycissd kolmella eri tyon-
antajalla yhteensd runsaan nel-
jdnkymmenen vuoden ajan.

Tyonantajan kuvaus

M:n viimeisin tycisuhde on alka-
nut vuonna 1967 ja jatkuu edel-
leen. M. toimii kassanhoitajana.
Hdnen pddtehtdvAnsd on hoitaa
manuaalisesti tycinantajan koko
rahaliikenne, mm. sadan toimi-
henkilcin palkanmaksu. M:n
vanhuuseldkeikli ko. tyosuhtees-
sa on 63 wotta.

Mahdollisesti jo vuoden 1987
alussa tydpaikalla toteutetaan
u udelleenorganisointi, jolloin tie-
tojenkisittely siirtyy ATK:lle.
Tiissii yhteydessd mycis M:n toi-
menkuva muuttuu. Tydnantajan
mielestd on kyseenalaista, kan-
nattaako M:dd enid kouluttaa
uusiin tvomenetelmiin. varsin-
kin, kun hiinellii on vanhuuseld-
keikii liihellii ja sairaudet rasirta-
vat.

Sairauspoissaoloja M:lla ei
kuitenkaan juuri ole ollut. Hdn
on tydnantajan mielestd erittAin
hyvd tycintekrjii ja pyrkii siihen,
ettei kenelldkddn olisi huomaut-
tamista hdnen tycintekonsa suh-
teen.

Hakilan kuvaus

Tyci on vastuullista ja tarkkuutta
vaativaa. Pohjakoulutuksen
puuttumisen vuoksi tyciasioiden
siirtyminen ATK:lle pelottaa,
koska silloin joutuu mm. tulkir
semaan vieraskielisiii nimik keitii.
Muisti on aivan oleellisesti huo
nontunut. Tuntuu, ettei jaksaisi
endd opetella kokonaan uusia
asioita tyossd.

Terveydentilastaan M. on to-
dennut mm., ettd niskassa on ku-
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lumia, kdsissd puutumista ja oi-
keassa kddesyi slirkyii aika-ajoin.
Vatsavaivoja on ollut wosi-
kymmenid. Mitiiiin elimellistd
sairautta ei ole kuitenkaan loyty-
nyt. M. on epiiillyt. etta osa vai-
voista on hermostollisia, koska
vuoteen I 975 asti hiinen pddasial-
linen tycinsd oli konekirjoitusta.
Tdmdn tyon hdn koki hyvin ra-
sittavaksi.

Sairaus on M:n mukaan jak-
sottaista. Saattaa olla viikko pa-
rempia piiiviii ja sitten saman
verran tai enemmdn huonoja
piiiviii. Esiintyy unettomuurta. ja
usean valvotun yon jdlkeen on
vdsymyksen vuoksi vaikeaa olla
tyossa. Sairauden takia M. ei ole
ollut pois tyost6. koska on olet-
tanut vaikeaksi saada vdhdn vd-
liii liiiikiirintodistuksia. Sairaa-
nakin pitdd joka tapauksessa
mennd tyopaikalle viemddn kas-
sakaapin avain ja laskemaan
kassa.

Terveydentilaa koskevat
tiedot
B-liiiikdrinlausunnossa M:n ter-
veydentila on kuvattu hyviiksi.
Vatsavaivojen vuoksi hdnen on
mainittu olleen tutkimuksissa jo
l96Gluvun lopulla. Pahimmiksi
vaivoikseen M. on liiiikiirille il-
moittanut pdivittdisen tayttavan
tunteen ylavatsalla sekd korven-
tavan tunteen rintalastan takana.
HAn herdd usein 6isin niiden
r,uoksi. Raskaat ateriat pahenta-
vat vaivoja. Lisiiksi M. on liiiikii-
rille valittanut lieviii siirkyjii nis-
kassa ja hartioissa.

Kliinisessd tutkimuksessa
helmikuussa 1986 M:ssa ei todet-
tu poikkeavaa. Laboratorioko-
keet osoittivat veren korkean ko-
lesterolipitoisuuden. Sydiinfil-
misyd ei havaittu muutoksia. Ve-
renpaine oli normaali. Tiihystyk-
sessd M:lla niihtiin merkkejd ma-
hanesteen takaisinvinauksen ai-
heuttamasta ruokatorven lima-
kalvotulehduksesta. Aikaisem-
min otetussa rcintgenkuvaukses-
sa oli todettu viihiiistii paksusuo-
len drtymistd ja hiljattain

suoritetussa kaularangan ront-
genkuvauksessa rappeumaa.

Neuvottelukunnan tarkasta-
van lddkirin mielestd todetut
ruoansulatuselimiston oireet
ovat pddasiassa toiminnallisia ja
liiiikkein sekd ruokavalioin hoi-
dettavissa. Niillii ei ole merkitys-
td M:n tydkykyii ajatellen.

Sairausplivlraha ja
kansanekike

M. ei ole hakenut sairauspdivd-
rahaa. Yksilcillistd varhaiseldket-
td koskeva hakemus oli vireillii
Kansaneldkelaitoksessa.

Suositus

M:lla ei olisi oikeutta yksilolli-
seen varhaiseldkkeeseen. Suosi-
tus annettiin dAnestyksen jdlkeen
(Priytakirja l5186, kohta 2)

TAPAUS 2.

Tyoeldrrrdss2i noin
35 vuottr

Y. on juuri 55 vuotta tdyttdnyt
mies. joka on hakenut yksilolli-
sen varhaiseldkkeen ennakko-
paatosta. Hdn on tyciskennellyt
melko yhdenjaksoisesti luodesta
l95l lukien. Ennen tyoeldkela-
kien voimaantuloa hdn on tehnlt
erilaisia ruumiillisia sekatciitd
mm. rakennuksilla ja tehtaassa.
Vuodesta l97l alkaen hdn on ol-
lut trukinkuljettajana konepajas-
sa.

Tyonantajan kuvaus

Trukissa on kovat renkaat, min-
kd vuoksi tycissi esiintyy tdrinii.
Selk6sairauden vuoksi Y:n tyos-
kentely on melko vaikeaa. Var-
sinkin taaksepAin katsominen

tuottaa vaikeuksia. Sairaudesta
johtuvia poissaoloja Y:lld on
tenkin ollut vdhdn. Muuta
tyonantaja ei pysty jiirjestimddn.

Hakilan kuvaus

Tyo trukinkuljettajana on
tyotii. Siihen kuuluu tavaroiden
siirtamista trukilla koneelta toi-
selle pddasiassa sisdtiloissa. Tru-
kinkuljettaja joutuu istumaan
pienessd tilassa, jossa jalkoja ja
selkdd ei saa suoraksi. Trukissa
on lisdksi jatkuva tdrind, koska
konepajan lattia on epdtasainen.
Jatkuva istuminen ja tdrind rasit-
tavat selkdd. Mycis jalat kangis-
tuvat istuessa. Selkii on ollut ki-
ped useita vuosia. Iskias oli en-
simmdisen kerran v. l984,jolloin
Y. oli noin kuukauden sairaslo-
malla. Iskiasvaivoja esiintyy edel-
leenkin. Valilh Y. joutuu nou-
semaan trukista jaloittelemaan ja
lepuuttamaan selkiiii ja jalkoja.
Kahta tuntia kauempaa hdn ei-
jaksa istua trukin kopissa. Td-
mdn vuoksi tydnteko on vaikeu-
tunut.

Sairausgdivdraha ja
kansaneldke

Sairauspdivdrahaa on maksettu
vuosina 1978, 1983 ja 1984 ku-
nakin alle kuukauden ajan.

Yksilollistii varhaiseldkettA
koskeva hakemus oli Kansan-
el6kelaitoksessa vireilld.

Terveydentilaa
koskevat tiedot

Y:lla on esiintynyt ajoittaisia vat-
savaivoja. Hlnellii todettiin v.
1982 haavainen paksunsuolentu-
lehdus, jonka oireet ovat kuiten-
kin vdhitellen kadonneet. Viime
vuosina Y. on valittanut pddasi-
assa selkdvaivoja, jotka tuntuvat
pahimpina aamuisin ja pann
tunnin yhtiijaksoisen trukilla
ajon jiilkeen.



UUTTA TYOELAKE-
LAINSAeNANTOA

Liiiikiirin tutkimuksessa Y:n
todettiin olevan suhteellisen hy-

ntoinen. Seldn taivutukset
sujuivat kankeanlaisesti, mutta
liikelaajuudet olivat suurin piir-
tein normaalit. Rcintgenkuvauk-
sessa ndhtiin lannerangassa kah-
den alimman nikamavdlin ma-

ja ensimmdisen lanne-
kaman kiilamaisuutta sekd

muitakin merkkej6 luustokasw-
hiiiriostii.

Neuvottelukunnan ortopedin
mukaan sairausloydcis on hyvin
vdhdinen. Y:n tila on ldhinnd
ikdd vastaava.

Suositus

Y:lla ei neuvottelukunnan mle-
lestd olisi oikeutta yksilcilliseen
varhaiselSkkeeseen. (Pciyiikirja

)13/86, kohta 3).

Virheellisen
vakuuttamisen
oikaiseminen

LAKI tydntekijiiin eldkelain
muuttamisesta (283l I 8.4. 1986).

LAKI lyhytaikaisissa tyosuh-
teissa olevien tydntekrjiiin eliike-
lain muuttamisesta (284/
18.4. 1986).

ASETUS lyhytaikaisissa tyG
suhteissa olevien ty6ntekijiin
elAkeasetuksen l3 a $:n kumoa-
misesta (285/ I 8.4. 1986).

t.ainmuutoksilla fisattiin
TEL:iin ja LEL:iin sddnn6kset
siitd, miten menetelliln joudut-
taessa oikaisemaan jomman
kumman lain mukaan jiirjestettY
eldketurva toisen lain mukaisek-
si.

Samalla LEL:sta poistettiin
shdnn6s, joka koskee LEL Ty6-
eldkekassan ilmoitusvelvollisuut-
ta valtiokonttorille erdissd ta-
pauksissa. Tiihiin liittyen kumot-
tiin myos LEA 13 a $.

Lait ja asetus tulivat voimaan
1.5. 1986.

LAKI valtion eldkelain muutta-
misesta (333/9.5. 1986).

Vahvistettu lainmuutos mer-
kitsee sitd, etth eldkeoikeus mdd-
rdtddn kustakin palvelusjaksosta
erikseen. Menettely vastaa valti-
onhallinnossa soveltuvin osin
TEL:n ns. vapaakirjatekruikkaa.

Lainmuutoksella toteutettiin
mycis TEL:n ns. tycisuhteen tek-
nistd katkaisua vastaava menet-
tely.

Laki tulee voimaan 1.1.1987.

PMRI ]AASKINEN, I,T
Ekiketurvakeskuksen
lainopillisen ososton

lakimies

UUSIA YLEISKIR]EITA
Virheellisen vakuuttamisen oikaiseminen
n:o 13 22.4.1986

MYEL l3 $:n ja YEL 12 $:n muuttaminen
n:o 14 24.4.1986

Osa-aikaelAke
n:o l5 13.5.1986

Avopuolisosta siiiinncjksiii MYEL: iin
n:o 16 23.5.1986

Kela:lle regressioikeus tycieliik keisiin
n:o 17 28.5.1986

Luopumiseldkelain muuttaminen
n:o l8 30.5.1986

Muutoksia VEl+liikkeen laskemistapaan
n:o 19 2.6.1986

Virkatodistus eldkehakemuksen liitteend
6.6.1986

TEltydsuhteen todentaminen jiilkikdteen
23.6.1986

Tyokyvyttomyyselikepiiiit6sten perusteleminen
n:o 20 25.6.1986

Virheellisten vakuuttamisten selviffamismenettely TElJaitosten ja
LEL Tyciehkekassan viiliilii 3.7. 1986

I AR]A SANKARI, I/N
lEl iik e t u rva k c sk u k se n I a u sun I oa s i a i n
I iootton hoiraia
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VEL+liikkeen
laskemistavan
muuttaminen



ELAKIG

Tiillti palstallo Eliiketur-
v ake s kuk s e n lain o p i I I ine n

taja Antti Suominen
vastoo tltdeltikkeitti kos-
keviin kysy myksiin, j oilla
soattoo ollo yleistiikin
mielenkiintoa.

Tyoe liike asio i t a ko ske-
viin kysymyksiin vasta-
taon Eltiketurvakeskuk-
sesto myds kirjeitse ja
puhelimitse. Kun kirjoi-
totte, moinilkaa ttiydelli-
nen nimenne, o s oit t eenne

henkilotunnuksenne.
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KYSYMYS

Tiiytiin pian 60 vuotta ja olen
koko ikiini ollut mukana tyo-
el6mdsvd. Nyt jiittiiisin mielelliini
tydt nuoremmille, vaikka elAke-
ikddn on aikaa vield viitisen wot-
ta. Jos olen ymmdrtdnyt oikein,
tdmdn vuoden alusta 55 vuotta
tayttenyt voi saada vanhuus-
elikkeen suuruisen yksilcillisen
varhaiseldkkeen.

Tiillii hetkellii olen raskaassa
tehdastycissd, joka lisiiksi on
kaksivuorotydte. Tata tyotd olen
tehnyt vuodesta 1975. Aikai-
semmin olin talonmiehen6 valti-
on omistamassa oppilaitoksessa
liihes 30 vuotta. Onko minulla
sellaisia edellytyksiii e16kkeen
saamiseen, ettd hakemus kannat-
taa tehdd? Mitiiiin erityisie sai-
rauksia minussa ei ole todettu,
mutta yleisesti ottaen tunnen it-
seni hyvin vdsyneeksi eivdtkd
tydt enea tahdo sujua samoin
kuin aikaisemmin!

VASTAUS

Yksilollinen varhaiseldke on ty6-
kyrryttomyyseliike, joka voidaan
mycintdd tiillii hetkellii ainoas-
taan tycintekijiiin eldkelakien
(TEL, LEL), yrittiijien eliikela-
kien (YEL, MYEL) ja kansan-
eldkelain (KEL) mukaan. Asia
varhaiseldkkeen ulottamisesta
koskemaan myds julkista eldke-
jirjestelmiiii (valtio, kunnat,
kirk ko) on selvitettdvdnd.

Kysyjii ilmoittaa tiillii hetkellii
olevansa tehdastyossd ja ilmei-
sesti TEL:n mukaisen eldketur-
van piirissd. Suurimman osan
tyoeldmdstddn kysyji on ollut
valtion palveluksessa, josta eld-
keturva mddrdytyry valtion eldke-
lain (VEL) mukaan.

Kysyjiin TEL:n mukainen
eldketurva jdd nAin ollen suhteel-
lisen pieneksi eli noin 24 prosen-
tiksi elSkkeen perusteena olevas-
ta palkasta. Vaikka siis kysyjiillii
katsottaisiinkin olevan oikeus
yksilcilliseen varhaiseldkkeeseen,
hdn saisi eldkkeen ainoastaan
nykyisestd tyosuhteestaan sekd
kansanelf,kkeen, ei valtion palve-
lussuhteen perusteella karttunut-
ta eldketti, koska VEL:svd ei ai-
nakaan vield ole yksilcillistii var-
haiseldkeoikeutta.

Yksilollisen varhaiseldkkeen
saamisen edellytykseni on, etta
hakijan tydkyky on pysyvdsti sii-
nd mdirin alentunut, ettei hdnen
kohtuudella voida edellyuiiii jat-
kavan ansiotydtiiiin. Ty<ikyrryn
alentumista arvioitaessa otetaan

huomioon, sairaus, ikii2intymi-
nen, rasittuneisuus, ammattissa-
olon pitkdaikaisuus sekd tyci ja
tyoolosuhteet. Eldkehakemuk-
seen tulee aina liiuiiii liiiikiirin-
lausunto.

KYSYMYS

Mieheni kuoli vuonna 1983 eikii
meilld tuolloin ollut endd alaikdi-
sid lapsia. Itse olin Eyttanyt 43
vuotta ja nuorin lapsemme oli
l9-luotias. Otin selvdd tuttavil-
tani ja yst?iviltiini perhe-eliikkees-
tii ja he olivat sita mieltd, euen
voi sitd saada, koska itse olin
tydssa ja lapsemme olivat jo tiiy-
si-ikiiisiii. Kansaneldkelaitokselta
kylld sain eldkkeen ja hautaus-
avustuksen. Nyt kuulin, etta mi-
nulle kaikesta huolimatta kuuluu
eliike ja hainkin sitii. Eliike oli
kuitenkin maksettu vain luoden
ajalta takautuvasti eikd heti mie-
heni kuolemasta. Enkci voi saada
eldkettd endd sieltd lukien. mistd
se lain mukaan minulle kuuluisi'l

VASTAUS

Tyontekrj2iin eldkelain (TEL) 4 b
$:ssd on siiiidetty perhe-el6kkeen
alkamisesta ja lakkaamisesta.
Sen mukaan perhe-ehketG ei il-
man erityistd s)ryta suoriteta ta-
kautuvasti pitemmdltd ajalta
kuin eldkkeen hakemista seuraa-
vaa kuukautta edeltdneen luo.
den ajalta. Kuten lain sanamuo-
dosta ilmenee, eliikettii voidaan
maksaa takautuvasti pitemmdl-
tiikin kuin vuoden ajalta, jos sii-
hen on olemassa erityinen syy.

Yleensd hakemuksen viiv6s-
tymisen syyn6 on tiet?imiittG
myrys. Kuitenkaan tietdmdttG
m)ytd eldkeoikeudesta ei voida
pitaa lain tarkoittamana erityise-
nd syynii. Periaatteessahan ldhes
jokainen voisi vedota siihen vii-
vdstymistapauksissa.

Tydeliikejiirjestelmdsvd on ol-
lut kiiytossii sdinncillinen perhe-
eliikkeitii koskeva ilmoitusme-
nettely jo vuodesta 1980. TalH

tarkoitetaan sitd, ettd eldkelai-
tokset valvovat automaattisesti
vakuuttamiensa edunjiittiijien
jiilkeen tulevan perhe-eldkkeen
hakemisen. Vdestorekisterikes-
kukselta El6keturvakeskuksen
kautta saatujen kuolin-ja osoite-
tietojen perusteella eldkelaitokset
ilmoittavat perhe-eldk keeseen oi-
keutetuille eldkeoikeudesta ja
kehottavat hakemaan eldkettd el-
lei hakemusta oma-aloitteisesti
ole tehty. Tdstd syrysti viivdsty-
misid eldkkeen hakemisessa endd
harvoin pddsee syntymiitin, jos
aikanaan on varmistuttu
siita, etta elaketurva on
mukaisesti jiirjestetty.
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Toimikunta esittiili
elilkelakien sovel-
tamisrajojen pitd-
mistri ennallaan

Sosiaali- ja terveysministerion
asettama toimikunta, erdiden s<>
siaalivakuutuslakien soveltamis-
rajatoimikunta. on tutkinut
mahdollisuuksia poistaa ongel-
mia,.jotka aiheutuvat eri eldkela-
kien soveltamista rajoittavista t u-
lorajoista.

Toimikunta toteaa. ettd eri
elhkelakien sov'eltamisessa kiiy-
tettAvat tulorajat ovat syntyneet
kunkin lain tarpeita silmiillA pi-
tden. eikd niiden yhdenmukais-
taminen ndytd mahdolliselta.
YrittaJeelakejdrjestelmdssd va-
paaehtoinen vakuutus, joka on
saatavissa samoin kustannuksin
kuin pakollinenkin vakuutus,
tarjoaa mahdollisuuden estdd
elaketurvan menetys, jos tycitulo
jiiii alle rajatulon.

Toimikunta on erityisesti tut-
kinut olisiko maatalousyrittdjien
eldkevakuutukseen mahdollista
yhdistiiii maatalouden siwelin-
keinojen eliikejiirjestelyt. Yleinen
saent6 on, etU sivuelinkeino kuu-
luu yrittdjien el6kelain piiriin, jos
sill6 on huomattavaa taloudellis-
ta merkitysti, muutoin se kuuluu
maatalousyrittiijien eliikelain pii-
riin. Toimikunta on pitiinyt ny-
kyistii jhrjestelyii selkeiinii ja yk-
sinkertaisena.

Toimikunta on mycis tutkinut
nykyisen menettelyn tarkoituk-
senmukaisuutta, kun metsiityotd
tekevien traktoriyrittiijien eldke-
turva vakuutetaan lyhytaikaisis-
sa tycisuhteissa olevien ty6nteki-
jiiin eliikelain mukaan. Nykyisen
jirjestelyn on katsottu vakiintu-
neen tycinteettiijien ja yrittiijien
kannalta hyvin toimivaksi koko
naisuudeki eikd sen muuttamis-
ta pideti suositeltavana. Sen si-
jaan toimikunta ehdottaa muu-
tettavaksi vddnncistd, jossa mdd-
rite[aen milloin koneurakoitsi-
jan on katsottava suorittavan
metvdtyou.

Toimikunnan mietintocin liit-
tyy neljiin jiisenen eriAvdt mielipi-
teet.

Julkisen hallinnon
eliikeikiikomitealle
liyiaikaa

Julkisen hqllinnon elcik eikcikomi-
teo on soonut listiaikaa 30.9. asti.
Mcirirriajan piti pcitittl'ri I 5.6.
Komitean tehtdvdnd on "selvit-
td5. miten valtion. kunnan ja
muihin julkisiin eliikejlirjestel-
miin on mahdollista sisiillyttiiii
vastaavat joustavan eldkkeelle
siirtymisen mahdollistavat eld-
kemuodot, jotka toteutetaan yk-
sityisissd tyoelakejarJestelmissd,
sekd tdsui johtuvat julkisen sek-
torin eldkkeellesiirtymisjiirjes-
telmdn muutostarpeet".

turv'aan ja eldketurvan
kustannuksiin.

Syyskuussa 1985 sosiaali- ja
terveysministeri6 pyysi komitean
osamietinnostd lausunnot yli 40
eri taholta, joita uudistus talou-
dellisesti tai periaatteellisesti kos-
kee.

Loppuraporttinsa valmiste-
lussa komitealla on kaytettevis-
sldn paitsi asiantuntijalausunnot
mycis Eldketurvakeskuksen laaja
tutkimus leskitalouksien talou-
dellisesta ja sosiaalisesta hyvin-
voinnista. Markku Koponen

Perhe+kikekomitean
tyti loppusuoralle

Valtioneuvosto on 24.4. 1986 pi-
dentdnyt perhe-eldkekomitean
mdiirdaikaa vuoden 1987 touko
kuun loppuun asti. Asiasta oli
sovittu myos kevddn tulopoliitti-
sissa neuvotteluissa tyonantaja-ja
tyontekijiijiirjestojen keske n.

Perhe-eldkekomitea asetettiin
huhtikuussa 1983. Tdtd ennen
midrdaikaa on pidennetty kah-
desti.

Komitean tehtdvdnd on ollut

- selvittAd perhe-eldkkeensaa-
jien toimeentuloturvan ja ku-
lutuksen rakenne erikokoi-
sissa, eri-ikdisissd ja erilaisissa
oloissa eldvissd perheiss:i

- selvittdd miten toisen tai mo
lemman perheenhuoltajan
kuolema on muuttanut edel-
ld mainittuja rakenteita.

Niiiden selvitysten perusteella
komitean on laadittava ehdotus
nykyisen perhe-eliketurvan uu-
distamiseki.

Komitea luovutti sosiaali- ja
terveysministericille viime elo-
kuussa laajan osamietinndn
"Perhe-eldketurvan kehittdmisen
liiht<ikohdat ja vaihtoehdot".
Osamietinnossddn komitea kat-
soo selvittdneensd tehtdvdnsd en-
simmdisen osan. Komitea selvitti
myds nykyiset perhe-eliikejiirjes-
telmdt. keskeiset ulkomaiset per-
he-eldkejdrjestelmdt, perhe-el6k-
keen kehittdmiseen liittyvdt kes-
keiset yhteiskunnalliset kysy-
mykset, perhe-eldketurvan ta-
voitteet sekd useiden vaihtoeh-
toisten uudistusmallien vaiku-
tukset eri perheiden toimeentulo-

TEL-vakuutusmaksu
nousee l3Vo:iin

Sosiaali- ja terveysministerici on
14.8.1986 vahvistanut vuoden
1987 TEL-vakuutusmaksun las-
kuperusteet. Keskimddrdinen
TEl-maksu on ensi vuonna
13,0% palkasta. mika on 0.8
prosenttiyksikkod tdmdnvuotis-
ta maksutasoa korkeampi.

Alle 24-vuotiaista perittdvd
TEl-maksu on 8,1% palkoista.
Tdtd vanhemmista tyontekijciistd
perittdvd maksu on pientyonan-
tajilla (alle 50 tydntekrjiiii) 14 7o
palkoista ja suurtycinantajilla
tycintekijdn idstd riippuva.

Laskuperustekorko
laski 9 Vo:in
TEL:n mukainen laskuperuste-
korko on 1.7. 1986 alkaen vahvis-
tettu 9 prosentiksi '"uodessa. T:itd
korkoa sovelletaan muun muas-
sa TEL-vakuutusmaksulainois-
sa.

Kanadan sosiaali-
turvasopimus
on valmis

Kanadalaisten kanssa on parin
vuoden aikana neuvoteltu eldk-
keitd koskevan sosiaaliturvaso-
pimuksen solmimiseksi. Touko
kuun lopulla kiiytiin kolmas -javiimeinen - kierros. Sopimus
on nyt valmis allekirjoitettavaksi
ja parlamenttien hyvdksyttdvdk-
si. Quebecin provinssin kanssa
neuvottelut jatkuvat elokuussa.
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Kesdkuussa eduskunta tdydensi
varhaiseldkeyddnnoksid liittii-
miillii niihin osa-aikaelakkeen ^. r r/.
kolmantena elakemuotona. Kak- AJanKonmlSta astaa

Sveitsin sosiaali-
turvasopimus voimaan

Suomen ja Sveitsin vdlinen so.
pimus sosiaaliturvasta on ratih-
oitu .;a se on tullut voimaan
1. 10. 1986.

Sopimus kattaa liihes kaikkr
molempien maiden sosiaaliva-
kuutusjirjestelmdt. Sopimusta
sovelletaan myds ennen sen voi-
maantuloa sattuneisiin el6keta-
pahtumiin. Eliikkeen maksami-
nen sopimuksen nojalla voi kui-
tenkin alkaa aikaisintaan
1.10.1986. Sveitsin eliikejiirjes-
telmd6 ja sopimuksen sisdltcid on
selvitetty Tydeldkkeen numeros-
sa 2/86.

Esitteet kertovat
varhaisellkkeistl

si muuta, varhennettu vanhuus-
eliike ja yksilcillinen varhaiseldke,
hyviiksyttiin vuosi sitten.

Uusi eldkemuoto, osa-aikaeld-
ke, edellyuiiii 60 vuoden ikiia ja
siirtymistd osa-aikaiseen tycis-
kentelyryn, eldkkeen korvatessa
osan ndin aiheutuvasta ansion-
menetyksestd.

Eldketurvakeskus on julkais-
sut esitelehtisen "Osa-aikaeldke
vuoden 1987 alusta",jossa kerro
taan tesu uudesta elikkeesti.
Aikaisemmin voimaantulleita
yksildllistii varhaiseldkettd ja
varhennettua vanhuuseldkettd
selostetaan esitteesvd Joustavasti
eldkkeelle. Esitteita voi tilata
Eldketurvakeskuksesta, puhelin
(90) l5ll,/postittamo. Molem-
mat esitteet ovat saatavissa myos
ruotsiksi.

Tytieliikej iirjestelmiistii
nyt tietoa mytis
venejeksi

Eldketurvakeskus on nyt julkais-
sut Suomen yksityisen sektorin
tydeHkejarjestelmdd selostavan
esitteen mycis vendjdksi.
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Esite on julkaistu myris ruot-
sin, englannin, saksan ja ranskan
kielellii. Esitteita saa tilata Eldke-
turvakeskuksen postittamosta,
puhelin (90) l5l I maksutta.

Perhepziiviihoitajille
oma moniste

Eldketurvakeskuksen postrtta-
mosta saa tilata monistetta
"Oletko yksityinen perhepdivd-
hoitaja? Voit olla velvollinen ot-
tamaan eldkevakuutuksen".
Monistetta on jaettu myos kun-
tien perheplivAhoidon ohjaajille
toimitettavaksi eteenpdin. Me
niste on julkaistu myds ruotsiksi.

Tytieliikepiiivzinii

Ajankohtaista asiaa taas kerran
on tarjona Messukeskuksessa
20. I l. pidettiiviinii Tycieliikeplii-
viinii. Tiillii kertaa puhutaan
mm. osa-aikaeldkkeestd, yksilol-
lisen varhaiseliikkeen ja varhen-
netun vanhuuseldkkeen toteu-
tumisesta, tydeliikejiirjestelmdn
rekisterien tietosuojasta. parisu
ETK:n tutkimuksesta sekd palve-
lu- ja tietoyhteiskunnan ihmis-
kuvasta.

Lisiitietoja saa Eldketurvakes-
kuksen koulutuspddllikdlt?i Lau-
ri Miikeliiiseltii.

ELAKKEISTA
IJLKOMAILLA

RUCTSI

-
TYOMARKKINAELAKKEET

Seuraavassa luettelossa ovat tdrkeimmdt tyomarkkinapohjaiset
eldkejdrjestelmdt:

Yksitvisen
sektoiin
toimihenkilot
Valtion palve-
luksessa olevat

Kunnat ja maa-
kunnat

Osuustoiminta-
liike

Vakuutus-
yhti<it

Pankit

Arkkitehdit

Sanomalehti-
miehet

och

PAK,/LPAK KPA

ITP
(Teollisuuden

PA
(Eliikesopimus)

tlen

KTP

Vakuutusalan
eldkejdrjestelmd

Pankkialan eldke-
jiirjestelmii

ITP

Hallintolaitos
SPP
(Svenska Personal-

SPV
(Statens lcine-

Kommunernas

KP

FPK
<irsiikri

BPK
lldas

SAR:s
Pensionskassa

Pressens
Pensionskassa

ITP

Yksityisen
sektoiin

STP

Niiiden eliikejiirjestelmien lisiiksi mm. merenkulkijoilla ja
on omat lisieliikej?irjestelmdt.

Ruotsissa on kiiytiinnollisesti katsottuna koko

AMF



I

YLEINEN EI-ATERAHASTO
wosrNA 1983-1985
I
I

Alla olevassa asetelmassa on tietoja Ruotsin yleisestd eldkerahastos-
vuosilta 1983-1985. Yleisessd elakerahastossa ovat yleisen lisd-

(ATP) varat.
Milj. kruunua

1983 1984 1985

ulot:

ALANKOIUAAT

ASUINKUMPPANIELAKE
SULINNITTEILLA

Hollannin talousministeri on ehdottanut asuinkumppanielSkkeen
ke)'tt66nottoa leskeneldkkeen korvikkeena sellaisille yhdessd asuvil-
le henkilcjille, jotka eivdt voi saada normaalia avioliittoon perustu-
vaa leskeneldkettd. Asuinkumppanieldke perustuisi paitsi naisen ja
miehen avoliittoon myos kahden naisen tai kahden miehen vdliseen
avoliittoon.

Asuinkumppanin kuoltua eldke maksettaisiin edunsaajalle, joka
on naimaton j a 22 vuottatayttanyt. Lisiiksi edellytetddn, ettd yhdes-
sa asumista olijatkunut vdhintiiiin kaksi luotta. Asuinkumppaneita
on pitdnyt olla vain yksi ja hiinenkin naimaton. Sukulaisuussuhde
on esteend eldkkeelle. Asuinkumppanuus on voitava todistaa viralli-
sesti.

Talousministeri ehdotti asuinkumppanieldkkeen liitettdvdksi sekd
kansaneldkejdrjestelmddn etta tyoehkejdrjestelmiin. SelvittamdttG
miii kysymyksid on edelleen runsaasti. Mitd esimerkiksi pitiiisi tehdii
hankitulle etuudelle asuinkumppanuuden pddttyessd eroon. Onko
kyseessd avioeroon verrattava tapahtuma? Etuuden kayttoonoton ei
uskota tapahtuvan aivan lihivuosina.

Hollannin kansaneldkejhrjestelmdssd perhe-eldkettd maksetaan
tiillii hetkellii vain naisleskelle. Miehellii ei ole leskeneldkeoikeutta.
Tilanne on sama useimmissa yksityisen sektorin tyoelekejarjestel-
missd.

TYO KYVYTT6VTYYSUAA NTTE L.
MAAN TULOSSA MUUTOS
Hollannissa aiotaan muuttaa tyokyv)'ttdmyyseldkkeen saamisen
edellytyksiii siten, ettd tyokyvyttomyyseldke myonnetdisiin yksin-
omaan lcitiketieteelliser tyokyvyttomyyden perusteella. Nykyisen
tydky!ryttomyysmddritelmdn mukaan eldke myonnetddn myos
tyomarkkinasyill2i eli tyottdmyryden tai tydllisUmisvaikeuksien
vuoksi.

PUOLUEKIISTA ELAKE-
UUDISTUKSESTA
Iso-Britannian hallitus on antanut parlamentin kisiteltdvdksi la-
kiehdotuksen nykyisen ansioeliikejiirjestelmdn uudistamisesta siten,
ettA lopputuloksena on eldketason aleneminen tulevaisuudessa.
Tarkoituksena on ennen muuta sddstdd valtion eldkemenoja.

Hallitus aikoo toimia siten, ettd tyonantajat kiinnostuisivat ny-
kyistd enemmiin yrityskohtaisten ansioeliikejiirjestelmien perusta-
misesta. Lisiiksi hallitus suunnittelee ns. henkilokohtaisten eliikkei-
den kdyttoonottoa. Henkilcikohtaisessa eldkkeessd vakuutettu itse
jiirjestiiisi oman ansioeldketurvansa. Tycinantaja osallistuisi vakuu-
tusmaksuilla henkilokohtaisen eldkkeen rahoitukseen.

Oppositiossa oleva tycivdenpuolue on ilmoittanut valtaan piiiisty-
ddn kumoavansa kaikki konservatiivihallituksen tulevat eldkeuudis-
tukset ja palauttavansa tilanteen sellaiseki kuin se on tdlld hetkell2i.
Sosiaalidemokraattien ja liberaalien liitto on sitd vastoin suurin piir-
tein samoilla linjoilla hallituksen kanssa. Parlamenttivaalit pidetiiiin
todennlkoisesti vuoden 1987 aikana. viimeistidn kuitenkin !'uonna
1988.

vakuutusmaksut
korot etc (netto)

eldkkeet
hallinto

31.12.:
josta 4. rahasto
josta palkansaaja-
rahastot

keet eivdt ole

'akuutusmaksut
tuotto

ikorkovero valtiolle

kartuttaneita
heistd aktiivivakuutet-
tuja tilastoluonna

29 574
22908

k an sa n e ld k ej d rj este I m dssd.
ansioperusteisia. Jokainen

1984

2tlt
4190

5l I
592

36320

32461 36172 42116283 309 336

222786 245356 266611
3076 3128 4122

398 l 533 2893

(viihintiiiin 20 ty<intekijiiii) tycinteki-
vakuutusmaksuista kertyneistA va-

toimivat mycis wonna 1983 perustetut viisi alueellista

JJJ
3 200

33 283
25243

Tuhansia
354

3 500

35 193
21998

1986

2255
5 963

669
r 190

48963

374
3 300

KATANS

ALKANSAAJIEN LISAELAKE-
ArupsrELMA WoSINA 1984-86

1964) kuuluvat
nsaajat. Jiirjes-

telmdstd maksetaan vanhuus-ja leskeneldkkeite; viimeksi mainittuja ISO-BRITANNIA
la perusteilla sekd nais- ettd miesleskille. Eliikeikii on 67 vuot-

eli sama kuin Lisiie liikejiirjestel min
vakuutuswosi kartut-

el6kettd tietylld tasasuuruisella summalla
Alla olevassa asetelmassa on erhitd keskeisid numerotietoja pal-

lisiieliikejiirjestelmdstd vuosilta 198,f-86. Vuoden I 986
wt ovat arvioita. Luwt on otettu lisaehkejdrjestelmdn hallinnosta

van eldkelaitoksen vuoden 1985 vuosikertomuksesta.

1985
Milj. kruunua

2236
5 578

589
869

42876

2452 2 500 2 550
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KANADA

-

ELAKEOIKEUDEN JAKO
AVIOEROSSA
Ontariossa, joka on yksi Kanadan l2 provinssista, on hyviksytty
uusi perheoikeuslaki, jonka perusteella avioerossa jaetaan puolisoille
avioliiton aikana karttunut eldkeoikeus tasan heiddn kesken. Laki
koskee myds avioliiton mitdtdimistii ja pysyviiii erossa asumista.

Jo vuodesta 1917 on elikeoikeus voitu koko Kanadan alueella ja-
kaa avioerossa puolisoiden kesken, mutta jako ei ole pakollinen.
Eldkeoikeuden tasajako tehdddn jomman kumman puolisoista sitd
vaatlessa.

VIRKAMIESTEN ELAKEIKA
Kanadan liittohallitus poistaa pakollisen eroamisian fiittovaltion
virkamiehiltii. Virkamiehilli on periaatteessa vapaaehtoinen lisield-
kejiirjestelmii, joka tliydentii6 kansaneldkkeen ja yleisen lisiieliikkeen
antamaa eldketurvaa. Eliikeiiin poistaminen ei koske kansaneldkettii
eikd yleistA lisdeldkettd, vaan ainoastaan virkamiesten omaa lisiielii-
kettii. Vaikka virkamiesten oma lisiieliikejdrjestelmd on vapaaehtoi-
nen, siihen kuuluminen on ldhes lOGprosenttista.

Vastaavanlainen pakollisen elikeiiin poistaminen virkamiehiltd
on tehty aikaisemmin Yhdysvalloissa.

]OUKO ]ANHUNEN, rl/
El ri k e t urva k es k uk sen t ut k imus-

osaston erit yistut k ija
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Prime Minister Kalevi Sorsa
says in an interview with the
Tyoelake magazine that the
basic models lor various pen-
sions already exist."As a result ol the major
reiorms carried outduring the
past iew years, almost all
social risks assocrated with
human hle are now covered
by the pensions scheme. Risks
caused by old age, disability,
Iong-term unemployment {or
a person advanced in years,
and the death o{ the bread-
winner in a {amily are all re-
cognised in legislation , says
Pnme Minister Sorsa.

"Once the national pension
scheme is reformed, all basic
policy decisions will have
been taken. Personally, I don't
see any more Iundamental de.
Iiciencies in the system. The
national pension scheme will
give a basic income to all even
il they haven't been able to
accumulate an employment
pension. The employment
pension, in tum, is income
saved up for old age."

AccorrCing to the Prime
Minister, there is still scope for
improvement in the Iamily
pensions system. "Families
with children are put in two
diflerent positions, depending
on wich one of the bread-
winners dies."

Another problem in his
opinion is that il a person
retires on an early disability
pension or an early old-age
pension, he will not receive

the pension he has earned in
the public sector.

Mr. Sorsa thinks that the
most slgni{icant reiorm of his
present government is the
troduction ol the
retirement age. "The early
ability pension gives more
{reedom than the normal dis-
ability pension to take into
account the dilierent age-
related Iactors when con-
sidering a person's ability to
conhnue in his work while
the early old-age pension
allows the employee to c
when he wants to rehre. And
the part-time pension system
will be introduced at the be-
ginning ol 1987."

The Pnme Ministerdoes not
think that the pension system
will take us into a vicious
circle. "l wouldn't say it's iike
that, although the system ls
Iairly complicated. This is due
to the lact that our pension
system takes into account a
person
history

s individual work
and income so that

he can maintain his living
standard in times oi trouble.
If the system were stream-
lined, we'd certainly get a lot
o{ complaints about the pen-
sions not making allowance
{or exceptional circumstances.
Things would just get worse."

Mr. Sorsa points out that the
employment pension scheme
is requlated by legislationl
which has been hammered
out in Parliament, althouqh
actual management oi the

I



is handled by
pension insurance

whose decision-
is subject to social

legislation.
Considering the principle

beshould
Sorsa does not lind it

that employer and em
organizations are in-

in in the administration.
' all, the employment pen-
is saved income. The

that these organizations
pate in prepanng in-

{or interpretation
nd applicahon is not so much
matter oi tryrng to protect

interests than using
advrce.

ol the main lunctions
the Cenhal Pension Security

is to monitor the
o1 the employ-

pension scheme and
the State. For this
it's litting that the

and employee
are involved",

Minister Sorsa em-

head ol the legal department
atthe Cenhal Pension Security
Institute, the problem with the
practical application oi the
law will be where to Iind part-
time iobs. Forexample, people
who are partially disabled
have not been able to find any.
No illness or reduced capacity
Ior work is a pre-condition to
receiving a part-tme pen-
slon.

A person applying {or a
part-time pension must have
held a job during the pre-
ceding year. During the past
18 months, he must have had
Iull-time work {or at least a
year. A1l in all, he must have
been gainiully employed lor a
total 5 oJ the preceding 15
years.

For a part-time pension,
working hours must be cut
down to 16-28 hours a week.
The person may work every
second day or week as long
as the average working hours
are completed wrthin a period
ol 16 weeks and no inter-
ruptions exceeding 6 weeks
occur.

The income ol part-time
pensioners must be reduced
to 35-70 o/o ol the previous
pay. The pension will be a
certain percentage ol the
reducilon in pay, which
depends on age. A person
rehnng on a part-bme pension
at 60 wrll receive a pension
which ts 44a/o o{ the pay re-
ducbon. The pension is in-
creased by l/3 ol a percent-

age point per every month by
which the age o{ the person
involved exceeds 60 at the
time o{ going into retirement.

The part-time pension may
not exceed 'l5o/o o{ the em-
ployment pension that the
pensioner has eamed at the
time when he is pensioned.
The payment ol the part-time
pension will be stopped i{ the
pensioner stays out o{ work
{or more than 6 weeks at a
time.

By the end oi April 1986,
a total o{ 3,117 persons had

it down. At the same time, the
recipients o{ early disability

pensions have a ionger and
more continuous working liie
behind them than recipients
ol normal disabihty pensions.

In 1985, the pension bill {or
the private sector was FIM
1 I .1 billion. Nine years earlier,
the corresponding figure was
only FIM 2.2 billion. The real
value o{ the pension bill has
more than doubled since
1976.

The main reason {or the in-
crease ol the pension bill is

people
belore.

At the end ol 1976, a total oI
434,000 pensions were being
paid out whereas the corre-
sponding {igure Ior 1985 was
754,000. The employment
pension scheme is still in the
process o{ being introduced
and will grow unhl the year
2000.

new parltime pension is
being discussed in

periodical. The law will
into ellect rn l9B7 and

people 60 years ol
or over who wish to go
retrrement by gradually

down on the amount
work they do. According
Tapio Karsikas, assistant

v

received an early disability thelactthattodaymore
pension. On average, every
{ourth application was rejec-
ted. The author o{ the articie
titled "The first steps in the ear-
Iy disability pension" writes
that it is too early to say whet-
her this percentage wili stay
the same in the fufure.

About 60 % of the appli-
cants were sullering lrom
diseases ol the musculoskele-
tal system and connective
tissues whereas the corre-
sponding figure lor applicants
ior disability pensions is 36 "/".

At the end o{ May, a little
less than 2,000 early disability
pensions were being paid out.

At the end ol April, it
seemed that the dverage pen-
sion of the recipients of early
disability pensions was clearly
hlgher than that ol people
receiving normal disability
pensions. It is possible that the
applicants who would receive
a small pension simply tum

receive a pension than

6l



TILASTOTIETO]A
TYOELAKKEENSAA]ISTA 3 1. 3. 1986

Taulukoiden lulut ovat vahimnlaisturvan mukaisia

-.1 I .3. l9U6 oli maksussa kaikkiaan 748 000 tyoelaketta. Muutos cdcllisesti vuodcsta on *40 000 kappaletta cli 5.7 pro
senttta.
Ndist:i oli vanhuuscldkkeiti 378 0()() kappaletta lsuluissa m uutos cdcllisen r.uodcn rastaavasta a_jankohdasta )(+2(XX[ ).
tvdkyvvttdmvvsellikkeiti I 76 0$ kappalctta (+5(n). tyiitttjnrwselak keite 55 000 kappalctta (* l0 000) ja perhc-elakkei-
ta l-16000 kappalctta (+7000). Vuoden alussia voinraan tullcct lait: r'arhcrrnetut ranhuuselAkkeet l4-10 kappaletta ja
yksildlliset varhaisclikkect 595 kappaletta.
Vanhuuseldkkeiden keskimiiiirii oti I 22tt mk/kk. varhennettujen vanhuuselikkeiden I 337 mk/kk. tyokyvyttdmyys-
elSkkeiden I 606 mk./kk. yksilcillisten varhaisellkkeiden 2 576 mk,/kk. tyottomyyselak keiden I 83-3 mklkk ja perhe-
el2ikkeiden 95-3 mk,zkk.

VANHUUSELAKKEET (ei sisalla varhennettuja vanhuuselakkeita)
Vrrirl:rsra olcr:rt .l l. l. l9li6

Eldkkeensaajia Keskinriiiiruiincn pcruscliikc rnk./kk

El:ikkcen mriintdjli Miehet Naiset Yhteens:i N{ichct Naisct Ylrtcc'nsli

TEL-cldkelaitokset 67563 112808 180371 I61.1 I Il-l I 685

Y EL-cldkelaitokset 15062 12095 27 t57 2322 I 546 I 977

MYEL-el:ike laitos 50 261 72360 t2262t 75-1 .l-s5 5lt(
L E L-cLikelaitos -r4 I 2l t3271 47 392 I 070 +15 E95

Kaikki tyocl:ikelaitokset t67007 2105-14 377 541 t 7l6 840 I l2tr

Alkaneet eldkkeet l. l.-l l. -1. l9ti6

Karkki tl,oelikelaitokset _t 985 5 08rt 9 07-1 I 947 924 I -17-l

VARH ENNETUT VANH UUSELAKKEET
Voinrassa olevat -1[. -]. l9l(6

Lliik ke crrsira.jiir Keskinriardincn pcruselakr' mk./kk
Eliikkeen nrvtrntAjii \l iehct Naiset Y hteens:i \l iclrct Naise t Yhteensri

l'E L-ellkelaitokset r65 719 8t34 ,105,1 991 I 562

YEL-ellkelaitoksct 87 I 18 205 -1 066 I (X)5 I rJt(0

M Y EL-eliikclaitos -14 2r5 249 7-r0 29-l -t5l
LEL-eliikelaitos -12 60 9l I -.1,16 212 616

Kaikki tvoelakelaitokset _318 I lt2 I 4-10 _1 156 tt l7 r 137

TYo KYVYTTo IVYYSELAKK EET (sisaltaa tdydet ja osatyokyvyttomyyselakkeet)
Voimassa olevat -11.3. l9ti6

Eldk kcensaajia Keskimddrdinen peruseldke mk/kk
Miehet Naiset Yhteensi Miehct Naisct Yhte ensi

TEL-e ldkelaitokset 1423r 17 018 9l -109 2 8-18 t 4l-l 210.1

Y EL-cldkelaitokset 7 952 3402 l r 354 2 070 I -r23 l 846

MYEL-eliike laitos t7 625 l9 29t{ 36 92-1 895 _157 614

LEL-eldkelaitos _3 L157 5 356 36 7l _3 I .1 l.{ 5tt3 I 29-l

Kaikki tyoelakelaitokset l0l 165 75 134 176299 I 998 I 079 I 606

Alkancet eldkkeet l. l.-3 t. 3. l9tt6

t228 1827
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Kaikki tycielAkelaitokset 2 948 2 387 5 3-35 2_ll_l

Eliikkeen myontliji



OSAELAKKEET
Voinrassa olevat 31. 3. l9lJ6

Eliikkeensaajia KeskimAdrdinen perusel6ke mk/kk
ElSkkeen nryrintiijd Michet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensi
TEL-eldkclaitokset I )7t) I 670 2940 I tJl4 958 I 328

Y E [ --eLikclaitoksct I 182 116 l618 I 4(A 991 I 294

M YEL-eLikclaitos 3 9iJ6 4 514 8 5-10 629 281 414

LEL-e l:ikclaitos I lr8 t14 t 262 ll14 ltt lMt
Kaikki tyticliikelaitokset 7 556 6794 t4 150 Iolt 497 773

Alkancet cldkkect l. l.-3l. 3. l9tl6

Kaikki tytteliikelaitokset t97 193 190 ll15 667 994

YKSI LOLLISET VARHAISELAKKEET
Voir.nassa olevat -ll. -1. 1986

[:kikkeensaaria KeskimAdrdinen peruseldke mk/kk
Ekikkecn nr1'cintliji Miehet Naiset Yhteens:i Miehet Naiset Yhteensd

TEL-e ISkelaitokset l4t )02 343 427 | 2206 3055

Y [] L-eldkclaitokse t 47 50 91 2 550 I 32ri t 920

MYEL-eliikelaitos l9 -19 58 l 57-1 410 79t

LEL-eldkclaitos ti5 t2 97 2746 I 621 2 608

Kaikki rvdelakelaitokser 292 .r( )-l 595 I 375 l 807 2576

TYOTTOMYYSELAKKEET
Vrrintassu olcrrt .1 l. J. l9t{6

ElAkkeensaa jia Keskimdiriinen peruseldke mk/kk
El:ikkeen nryontijii Michet Naiset YhtecnsA Miehet Naiset Yhteensd

TE L-eldkelaitoksct t4 532 23273 -17 tt05 3 0l,l I 588 2144

Y [: l--clakelaitoksct 7t4 795 I 509 I 873 101.1 | 42t

M YEL<liikclaitos 2 t10 2 460 4 6-10 r 3r9 456 860

[- liL-eldkclartos 1492 11466 I 526 g2 I 251

Kaikki tliicliikclaitoksct 25 190 -r0 020 55410 2-18 I I t70 I 8_1_3

Alkaneet clikkcct l. l.-ll. 3. l9lt6

Klrkki tviiclikclaitokscl I 162 2756 4 918 2571 l 308 I 863

PERHE-ELAKKEET
Voimassa ol*at 11.3. l9tt6

Elikkeidcn
lukumAiiri

Keskimdl-
rAinen

peruselike
mk,/kk

Eldkkeensaajia

Lesket LapsetELikkecn mlontii.jii Yhteens;i

l'E L-el:ikclaitoksct 64001 I l4{) 59991 12885 72876

Y EL-eldkclaitoksct 11666 I t6l il 283 t 976 13259

MYEL-eliikelaitos 27 697 _r78 27 02t 3287 30 308

LE [--eliikelaitos -12 861 609 -r I 129 5 210 -16 559

Kaikki tvdeliikelaitokset t36225 951 129624

Alkaneet cliikkcct l. I.-ll. 3. l9tt6

Kuikki tydeliikelaitoksct 3027 r u)7

23 378 r53002
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KAIKKI ELAKKEET
Voimassa olevat 31.3. 1986

Eliikkeen my6n6ja
Eliikkeiden
lukumiidrd

Keskimii-
rdinen

peruseliike
mk./kk

TEL-el?ikelaitokset 3747 t3 t 715

YEL-eliikelaitokset 5r 988 I 749

MYEL-elikelaitos 192 t78 524

LEL-elSkelaitos t2862t 969

Kaikki tyrjeliikelaitokset 747 5(n lll3

Alkaneet eldkkeet l. l.-3 L 3. 1986

Kaikki tyoehkelaitokset 24390 r 550

Perhe-eldkkeista 4937 oli lis,iietujen mukaisia, keskim6Arin I 193 mk,zkk.
Muista eliikkeiste 2l 625 sai lisiiksi rekister<iityd lisiieltikettii keskimiidrin I 475 mk,zkk. Ndmd olivat etupaassa TEL-
ja YEL-eliikkeita.

MAKSETUT ELAKKEET 1.1.-31.3.1986 MILJ.IVK
Vrihimmriisturua

TEL-eldkelaitokset I 995,3

YEL-elSkelaitokset 215,5

MYEL-eliikelaitos 304.0

L E L-r:lakelaitos 374.2

Kaikki tvoelSkelaitokset 2949.0
Re ki srerdi t1' lisii t u rva ll-3.0
Yhteensd 3 062.0
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Tilaa oma Tybekike, puhelin I 5 I l/
poslilus.
T,ytielrike-lehden kirjoitukset ovat
v a po as t i l a i no t t av i ssa. Lainail aes sa
on lehden nimi Qa kirjoittajan nimi)
mainittava.
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TYOE,LAKE,
86
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Pddministeri Sorsa
kii rehtii perhe-elakeuudistusta s.4
lhmiskasvoinen ETK s. '18

Ensi kokemukset
yksilol lisesta varhaiseldkkeestd s.32

Ty6eldkemeno kaksrnkertaistui
kymmenessA vuodessa s.34

I


