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Valtiokin omaksuu TEltyylin:

AIKOJtrN
LASKEMISESTA

aa
Tvcieldkkeen mddrddn vaikuttaa
kohne tckijdd, karttumisprosent-
ti, e;ldkkeeseen oikcuttava aika ja
eldkepalkka. Tyontckr.loiden
eldkelain mukaan cldkeclikeutta
mur>dostuu kustakir.r tycisuhtecs-
ta crilliscnd palasena. jotka eldk-
kecn alkaessa laskctaar.r yhtecr.r.
Jokaisesta tvcisuhtccsta laskc-
taan cri eliikepalkka.

Vtrodcn 1985 alusta ririnralur
trrllccn nrrrrrtokscn .iiilkccn jopi.r

.jatkuva ty'osuhdekin.jactaan las-
kelmassa osiin, jos tyontekild siir'-
tvv osr.r-aikaisecn tyt-rlron tai vtrs-
tlravrrsti lisdzi tloskentcllddn osa-
aikaiscsta tdyspdir,'diseksi. En-
sir.nmiiisen vuoclcn aikana tdllai-
sia "tckuisid katkaisula" on re-
kisteriin tullut noir.r 50 tapausta.
Osapdivdtciiclcn saanti on cdcl-
lce n 'u'aikeaa. kutcn muutosta
Tyoeldkkcesse l/85 esitcltiicssd
otaksuttiin.

Vaslaavaa osittclua cldkkcen
laskcr.r.risccn r,'altion ekikelain
puolella ei ollut yhtd hclppo
omaksua. raikka siclld se on r,'ie ld
tarpeellisempi joiclenkin yksit-
tAistcn tapaustcn oikean kohtc-
lun r,'arnristamiscksi. Siclliikin
luruutos sisdltvi vuoclcn 1984 tyG
eht()sopimusratkaisuur-r.

Valtiolla kaikista cri palvelus-
.laksoista on laskettu cldkcpalkka
vai rln iirncrsen. .jur.rri er-rncn elik-
kcclleldhtod tclttlvrr tr ou mtr-
kaan. Tdllaisclla mcnettell,l16
hclpotcttiin rekistericn pitoa. kurr
nvkvisiri tictojcnkdsittclynrahdol-
lisuuksia ci ollut. Laskutapa
mahclollisti n-rvcis mennecn t1,os-
kctrtchrt liktrjcrr ltttolttioolt ot-
tanriscrr voi rnaarrt ulor,'aiherssa.

Viirnc nrarraskuurr alussa hal-
litus antoi ccluskunnallc csitvk-
scrr rulliorr eldkcllin nrrruttunri-
scsta. Esitvs r>n tarkoitettu tule-
nritan r'oinraan vuoclcr-r 1987
alusta. Muutos krlr.jaa osa-aika-
tfiihon siirt-v"l'dn cldkcturvaa.
Sanralla rnuuttuu l'altion eliik-
kectr ltrske rttistapir r lci:crnrttin-
kin -IEL+vvliseksi. Mvcis VEL-
elaikc nrliirdytyy muutokscn .jAl-
kccn kultakin pah.,elus.jaksolta
criksecn. ElikcoikeLrs'u'oidaar.r
krskcir r ultitrrt pirlr cltrn pliiitt\cs-
sd. Mvcihcnrpi uusi palvclus.jakstr
ci nrtttrta uiktri:rrnpiur kct t\ lnlii.

Eri ellikelakicn vf,lisct erot
ovat tarpecn ,jotta kunkin tyon-
tekijlipiirin olosuhtect mahclolli-
simrnan hyvin tulisivat huo-
mioonotetuiksi. Nyt poistumassa
oleva ero ci kuitcnkaan ollut tdlld
tapaa perusteltavissa. Muutok-
ser.r jdlkecn valtir>llakin cldke en-
tista parerrmin mhdriiytyy tyci-
historian ja ansiotason perusteel-
la. niin kuin esityksen peruste-
Iuissa todctaan. Suurin osa val-
tion cldkkcistd tullaan edelleen
laskcnraan nvkviselld tavalla.
niirr kauan kuin pitkdt vhteniiiset
tliirurat ovat valtiolla lcirnaa an-
ta'"'ina. Mutta tyor.r.rark kir.roiclcrr
kchittl-essd valtiokin r.'rli saacla
etua tycivoinrau liikkuvuuden li-
sAAntymisestd. Tarve palvelujen
tar'lollaokrort lisdd clrkd osa-ai-
kaisen tvcjvoiman kiiyttori. Muu-
toirrkirr r1il.rut()s ta\ilnncc tyopil-
nokscr.r jakaantumista cri ikd-
rvhnricn vdlilld. Esirnerkiksi ope-
tusalalla ci cliikcikliii ldhcstvviin
ole tarpecn kuonrittaa lukujalr-
.j.^styst;iiin parcmnran eldkkecn
toivossa. r,aan "teknisecn katkai-
sur.rn" turvaten tyciviikkoa voi
olcrtnuiscsti kcvcntiil.i ilruirrr cttli
sc .juurikaan rriikll elhkkeen
nrddriiss6.

Laskcntatavan ylrtcndistlrn'ri-
ncn antaa ntvcjs cntistd parcm-
mat n.rahdollisuuclct Elriketurva-
kcskukscrr .ja Valtiokonttoliu jo
pitkiiiin .jatkur.ree llc re kistcrivh-
teistvollc. Valtiokonttori voi ryh-
tyii rekisteriinsd laskenraan ker-
tyncitd clSkcoikcuksia. Niist;i on
mahdollista antaa nykvista pa-
renrpia ennakkolaskelmia joko
suoraan tai ETK:n rckistcriottcil-
llr. Nrtltin EJ'K roi latrsutr vtrirr
rru'sitt litkottiscsti: "Tictojcntntc
r-nukaan saatattc kuulua '"altion
eldkc'ldrjcstchnrin piiriin". Elzi-
kchakcmusten kdsittclvvn muu-
[()s tu() uusilr rropcutttrr iir piiltci-
14. Kaikkiaan siis tcrvetullut
nAppair;irr muotoi nerr nr utrtos.

.louko Sirltcsalo

trLAKtr-
OIKEIJKSItrN
YHTE,E,N-
LASKEMIStrEN
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LtrSKtrN
KOSKE,-

Perhc-elriketurvan uuclistarrir.rcr.r
or.r r ire illd olcvista e liikckvsr,-
nrr ksistd \ crnrttonlilsti tar kciir.
Scn yhtoclessii olisi tilaisuus te h-
dd oikcan suuntaista sosiaalipoli-
tiikkaa. joka parantaisi perhe-
e lilkcturvan tasoil. rnutta samalla
lcikkaisi merkittdviin osan tul()s-
sa oleVasta pcrhc-cldkckustan-
nustcn kasvrrsta.

Leskcn eliikc olisi tarkoituk-
scnmukaista muuttazr sellaiscksi.
cttd eldkkecrt nrliira riippuisi.
paitsi r ainil jiln tuloista. nr\ o\
lcsken omista tLrloista. ainakin
elrikctuloisttr .iu rnielcllddn nrros
avioliiton aikaisista palkkatulois-
ta. Timdn suuntaiset lcskcn
eldk kcen uudistamisa.jatuksct on
kuitcrrkin pr rittr tl rmdrirndin
silld. cttd lcskcr.r omista tuloista
riippuvaincn leskcneldkkecn
mddrd olisi tyocldkkcen peruspc-
riaatteidcn vastainen. On vditct-
ty. ctta malli loukkaisi eldketur-
\'an koskemattomuutta .ja an-
sai ntaperiaatetta.

Tdllaisten vdittciclen taustalla
on kdsitesekaannust samanlai-
ncn kuin tdmdn jutun otsikossa.
Minun logiikkani mukaan ky-
s)mys on eldketurvan tavoitc-
asettelusta. Ei nykyinenkddn les-
keneldke ahtaasti katsottuna ole
ansaintaperiaatteen mukainen
tai koskematon. Leskeneldkkee-
seen syntyy oikeus vain leskelld.
Siind on ensimmdinen ehto: tdy-
tyy eliiii kauemmin kuin avio-
puolisonsa. Lisiiksi leskeneldk-
keen saamiselle on asetettu muita

elttoja; kvsvmvkscssd tziy't1'1' olla
"lapscllir.ren leski" tai 40 r'ucltta
te),ttan)t leski. jonka avioliitto
oli kcsthnyt 3 \'uott.r. Tiillaisilla
lajauksilla or.t itse asiassa nvkvi-
scssii pcrhe-cldkejdrjestclnrhssri
pl ritty kohdistarraan elaikkeet
niillc lcskillc. joidcn arrsiornalr-
dollisuuksia avioliitto toclenr.r:i-
koiscsti on nrcrkittai'uiisti hut>
rlontilnut.

Uudessa pe rhc-e ldkc.jdr.jcstcl-
rliissd..jortka rrtirrd rrdcn tlrr oittc-
lcnrisen anoisena. cdelld tarkoi-
tctrrt raj:rrrksct hoitlettuisiin toi-
sclla talalla.ja l'dhcrrnriin sattu-
manvaraisesti eli oikeuderrnru-
kliscmrnin. LcskcnelSkc lajoitct-
taisiin niihin lcskiin. joilla ci
ouricn t ulojensa pcrustcella io ole
kuolcnraa ecleltdne ihin oloihin
ve rrattuna riittdvdd toimecntu-
Ioa. Pcriaattecssu lcskcn ornierr
ttrlojcn huomioon ()ttamiscssa
rln kr:r mvs uir an santasta asias-
ta kuin edclld tarkoitctuissa les-
kcn ikiiii ja avioliiton kcstoa kos-
kcvissa ra.joituksissa. Kvsymvs
on siis eldketurvan tavoiteasettc-
lusta.

Ansaintaperiaattecsta ja eldke-
t urvan koskemattomuudesta ptF
huttaessa haluan korostaa sitd.
cttd kaik kinaiset perhe-eldketur-
van uudistuksct olisi hoidettava
niin pitkiijiinteisesti, ettei missddn
olosuhteissa tule tarvetta puuttua
olcmassa oleviin cldkkeisiin. ja
ettd leskeneldkkeen mitoituksen
ldhtokohtana on kuolleen puoli-
son tycitulo.

MATTI UIMONEN, z"
Eltiketurvakeskuksen

toimirusjohtaja
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ELAKEASIAIN-
HOrIAJAI!
Fluolellisuus on

lomakkeiden tiiyttissii
oikeusttuvakysymys

Tyoekikkeiden keskusrekisterissd tyoskentelevii
selvittelijii on laatinut aloitteen. Hdn puhuu katke-
ralla rintaddnelld, pit kiistai kokemuksesta, seuraa-
vaa, ja osoittaa sanansa sekri tyonantajien eldke-
asiainhoitajille ettii pankkien elikeneuvojille:

"TeAlla tietojen tutkimuksessa on koko toi-
minnan ajan kiroiltu, pdivitelty ja kylliistytty sii-
hen, etteivdt tyonantajat ja etenkdd.n pankit osaa
tayttaf lomakkeita oikeaoppisesti.

Tyonantajat valitsevat talon huonoimman k6-
sialan omaavat henkilot tiiyttiimii:in tyontekijoi-
den tiedot. Henkilotunnus on vadrin tai vajaa, ni-
mistd ei saa selv66, palkat on laskettu pdin seinid.
Miten voi olla ndin monien vuosien kuluttuakin
niin taitamatonta porukkaa sellaisissa tehtrivissd?

Pankit huitaisevat leimansa varmasti SS-koo-
din kohdalle aina siten, ettd se peittiiii tyonantajan
nimen, osoitteen, palkkasumman, vakuutusmak-
sun tai muun Hrkeen tiedon. Tallentajan tiiytyisi
kuitenkin saada oikea tieto, ota siind siiten selvdd,
mitd leiman alla lukee. Lomakkeen alalaita olisi
vapaa leimaa varten.

Meiltii vaaditaan ehdotonta oikeellisuutta tie-
donkdsittelyssd. Saisi se vaatimus koskea heituikin,
jotka meille materiaalin toimittavat."

Mit2i tiihan o[si lisdttdvissd? yLta

5



VAI{HI.]US
Tausta ja tarkoitus,
niveltyminen
muihin eldkelajeihin

Varhcr-rncttu vanhuusclaike ort
vksi .joustavan cldkcikii.jtirjcstc-
lvn toteuttamiscen liittl,vistd eki-
kernuodoista. Mttttt kaksi ovat
tumntikuuu alusta rtiirt ikAArr tr>
teutcttu yksilollinen varhaiseliikc
ja malrdollisesti cnsi vuoclcn altrs-
ta totcutuva osa-aikaelhke.

Joustavan etzikcikdidricstcl-
nrarl toteuttanrincn on tullut tar-
pcclliseksi, koska ikddntymistd
koskcrat tutkimukscl ja nrlos
kdltdnncin kokcttrus ovat ostlil-
taneet. ctta ihmisct r"anhcncvat
hyvin cri tavoin. Kiintcd cldke-
ikiijiirjcstelmii ci ota huomioott
ikddntymiscstd johtuvia yksilolli-
sil eroja tyossd selviytymiscssd.

Yksilollisen varhaiseldkkeen
toteuttamisella on pyritty siihen.
etta yksilolliset erot vanhcnemi-
sessa ja tyoolosuhteissa voidaan
()ttaa huomioon tyokvrl ttomvl s-

Tfrmzin ruoden alusta tu-
li voimaan joustavan
eliikeikiijiirjestelmiin yh-
tenil osana laki varhen-
netusta vanhuuselik-
keestfi. Se oikeuttaa siir-
tymfriln vanhuuselilk-
keelle normaalia 65 vuo-
den elzikeikiiil varhem-
min, aikaisintaan kui-
tenkin 60 vuoden idstzi.
Varhennettuna alkava
vanhuusellke mytinne-
tidn pienempflnd kuin
elilkeieistfr alkava van-
huuselilke. Vfrhennys on
pysyve. Varhennusoi-
keus liittyy yksityisen
sektorin tytielilkkeeseen
ja kansanelilkkeeseen.

oa

cldkettd myorrnctt:iessd. Var-
hennctur.r vanhuuse liikkcen ta-
r"oittccna puolcstaan on lisdtri
rksilon rirlinulrr vupauttu niin.
ettri tyontckijtillil itselliiiin olisi
mahdollisuus vaikuttaa cliik kecl-
le siirtvmisen a.jankohtaan.

Eliikkeen saamiset
edellytykset

Tycieldkkeen voi hakca ,u'arlren-

ncttuna ty-ontekiia. joka on ollut
tycintckijdin cldkclain (TEL). ly-
hl,taikaisissa tycisuhteissa cllcvict.t
tydntckijdin eldkclain (LEL) tai
crdidcu tvosuhtcc\sa olevicn tai-
teilijoiden ja toimittajicn eldke-
lain alaisessa tyosuhteessa
(TaEL). Myos yrittiijicn eldkelai r.r

(YEL) tai maatalousyrittdjicn
eldkelain (MYEL) piiriin kuulu-
nut yrittaja on oikeutettu var-
hennettuun vanh uuselik keL'seen.
Niin ikiiiin karrsancldkkccn voi
sauda varhcrtncttuna. Scn sijaan

6

,l*
'ts



toistaiseksi uudistus ci koske jul-
kisen sektorin eliikelakeja (VEL.
KVTEL, KiEL) cikii mcrimics-
eldkelakia (MEL).

Varhennetun vanhuuseldk-
keen saaminen edellyttdd, ettd
eliikkeenhakrja on teyttanyt 60
vuotta. Jos tyontekijd on TEL:n
alaisessa tyosuhtecssa, edellyte-
tiiiin lisiiksi, ettd tycisuhde pddt-
tyy. Sitii vastoin yrittlijiitoimin-
taa tai LEL:n sekd TaEL:n mu-
kaista tyontekoa voidaan edel-
leen jatkaa.

Varhennetun vanlruuseldk-
keen voi saada mycis henkilo, jo-
ka on jo aikaisemmin lopettanut
tydnteon. Myos yksityiseltzi
tycinantajalta valtion tai kunnan
palvelussuhtcescen siirtynyt voi
hakea vanhuuselSkkeen varhen-
nettuna yksityisen sektorin tyd-
suhteiden osalta.

Varhennettua vanhuuseldket-
td ei voida peafiee,vaikka henki-
lo palaisi tdysipainoisesti takaisin
tyoelSmddn.

Eliikkeen suuruus

Varhennettu vanhuuseldke mdd-
raytyy eldkkeelle siirtymiseen
mennessd ansaitun eldkeoikeu-
den perusteella. Varhentamisen
johdosta ansaittua eldkettd vd-
hennetddn varhentamisaikaa
vastaavasti. Vdhennys on ennen
1923 syntyneell2i TEL:n, LEL:nja TaEL:n mukaisen eldkkeen
osalta 0,33 7o jokaista varhenta-
miskuukautta kohden eli noin
4%o vuolla kohden. Vdhennyk-
sen mddrd kasvaa nuorempiin
syntymavuosiluokkiin siirryt-
tdessd ja on 1937 tai mycihemmin
syntyneilld 670 vuolta kohden.

Yrittiijiieliikelakien mukainen
vdhennys lasketaan muutoin vas-
taavalla tavalla. mutta vahen-
nyksen suuruuteen vaikuttavat
syntymdvuosirajat ovat 193 I ja
t945.

Varhennusvdhennyksen suu-
ruutta valaisec seuraava kuva.
Siitd ilmenee vdhennyksen jdlkei-
sen ansaitun eldkkccn mddrd
prosentteina varhentamattomas-
ta e ldkkeestd. Jos esimerkiksi
vuonna 1926 svntynyt tycintekijii
siirtyy tdnd vuonna 60 vuoden
idstd varhennetulle vanhuus-
etdkkeelle. on hdnen eldkkeensd
17.2% ansaitusta eldkkeestd.
Yrittiijiieliikelakien r.nukaincn
eldke olisi vastaavasti 80 % ansai-
tusta eldkkeestd.

Varhennusvdhennyksen lisdk-
si eldke pienenee varhennettaessa
sen johdosta. ettd elAkkeen kart-

Kut'o l,

Prclsenttia

tumisaika lyhenee. Jos varhenne-
tulle vanhuuseldkkcelle siirry-
tddn esimerkiksi 60 vuoden idstd,jiiii el,iikkeen karttumisajasta 5
vuotta pois. Tiiltii ajalta eldkettd
olisi ehti.yt karttua lisaa 7,5V0
eldkepalkasta. Jos tyontekijdlle
karttuisi 65 ruoden ikddn men-
nessd eldkettd 40 7o palkasta, olisi
60 vuoden ikddn mennessd an-
saittu eldke 32,5 % palkasta. Var-
hetrnusvdhennykscn jdlkecn eld-
ke olisi 25,lVo palkasta (1926
syntynyt tydntekrja). Esimerk kid
valaisee kuva 2.

Varhennettu elcike / onsaittu ekike
(fEL, LEL.ja TaEL)

netulle vanhuuseldkkeellc sen ka-
lerrtcrivuoden aikana, jolloin hdn
tayttaa 63 vuotta. cldkkeeseen
oikeuttavana aikana otetaan
huomioon aika tdmdn kalenteri-
vuodcr.r lopusta 65 vuoden idn
tdyttdn.riseen. Tdssd tapauksessa
eldkettd j:id karttun.ratta eldk-
keelle siirtymisen ja 63 r'uodcn
idn tdyttdmisvuoden lopun vdli-
seltd ajalta eli enint:idn yhdcn
vuoden ajalta.

Varhcnnuksen johdosta van-
huuseldkkeeseen tuleva vdhen-
n\s ()n pysyvd. E,ldkkccn nrddrd
pysyy rnuuttumattomana mycis
65 vuoden idn tdyttdmisen jiil-
keen. Hcnkilci voi kuitenkin var-
hcnnetulla vanhuuseldkkeelld ol-
lcssaan tehdli tyoeldkelakien
mukaista tyotd. Tdllaisesta tycin-
teosta karttuu normaalisti cldke-
oikeutta lisiiii. Se lisdtddn eldk-
keensaajan hakemuksesta van-
huuseldkkecn mddrddn. Jos var-
hcnnetussa vanhuuseldkkeessd
on otettu huomioon aika 63
vuoden idn tdyttdmisvuoden lo-
pusta 65 vuoden ian tayttami-
secn. ei eldkkeen aikaisesta tycin-
teosta kuitenkaarr kartu endd
eldkeoikeutta.

Heijastusvaikutukset

Varhennettu vanhuuscldke vai-
kuttaa myos perhe-eldkeoikeu-
den mddrddn. Vanhuuseldkkeel-
ld olleen edunjiittiijiin jiilkeen
maksettava perhe-cldkc meidrdy-
ty1, vanhuuseldk keen pcrusteella.
Jos cdunsaajia esimerkiksi on
yksi. on perhe-eldkc puolet van-
huuscldk keestd. Jos vanhuuseld-
ke oli mycinnetty varllennettuna.
on pcrhc-eldke puolet varltennc-
tusta Vanhuuseldk kecstd.

Tr(iclikc ()tetailn hrromitlon
kansaneldkettzi laskcttaessa.
Varhcnnetun vanhr.ruseldkkeen
clsalta kansanel6kettd'"'rihentd-
r dksi t uloksi katsotlran nrl cis
r arhcrrnusr'Shcnnykse rr rnddrd.
Sen sijaan kartturuisajan lyher.r-
tynriscstd johtuvaa piencnnystd
ci oteta tulona huomiocrn kan-
:ancl6kkecssd. jotcrr siltti osirr rtri
kartsartcldkkccn suurencmincn
osa ksi kontpensoicla varhennuk-
sestu jolrturau t1t-relAkkccu vd-
hcncmistd.

Alennetut ehkeidt ja
rekisteroidyt liseelekkeet

Varhennetullc var.rhuuseldk keelle
l'oidaan siirtyh nrvcis eliikejiirjes-
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Eldkkeen karttumisaika ei
kuitenkaan varhentamisen joh-
dosta lyhenc, jos henkilo siirtyy
suoraan tydsuhteesta tai yrittiijii-
toiminnasta varhennetulle van-
huuscldkkeelle sen kalenterivuo-
dcn jdlkeen, jolloin hiin tiiyttiiti
63 vuotta. Tdlkiin eldkkeeseen
oikeuttavana aikana otetaan
huomioon mycis tyonteon lopet-
tamisen ja 65 vuoden idn tdyttd-
misen vdlinen aika.

Mycis silloin. kun lrenkilo suo-
raan tycisuhteesta siirtyy varhcn-

Kuvo 2. Varhennettu vanhuuselcike 60 v. icistri

( I 926 syntynyt tycintekr.lii)
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tcl-v"stii. jossa on alenncttu cliikc-
ikii. l'iilldin varhcnnusviiltcnnls
luskctuan sirrttoirt kcltoirniir kiivt-
tiicn kui r-r viihinr rliiistur'\'!ln nlu-
kaiscn ckikeii-in tapauksessa.
Varhcnnusaika laskctaan alcnnc-
tusta eliikeiristd alkacn.

Varhcrrnctun ."'anIruusclik-
kccn,vhtcvclcsszi on nrvrinncttiivd
nrviis tvoclrikclakicr.r r.nukaincr.r
rckistcldity tisiiclAkc. .jos tvontc-
ki jii on kuul Lurut tvijnanta.ian.i.ir-
.jcstlin.rain lisAclzik* akuutukson
piir iin. Lisle likkcenri rtttortrtc-
tri;in trilloin cllikkccllc siiltrrrti-
\ccn nlcllncs\u lrrtslrittrt cllkt'..j,t
ta varhcnnukscn johdosta \a-
Ircrrrtctlidrt sosirrlrli- .iil tcr\ e\ snli-
rristcriorr rlrltristlrrrticrr pcrrrstei-
clcn nrukaiscsti r.'akuutusnratc-
nrulttiscsti cIikclr.jrrn pitlcntl rrris-
tri r rrstlur irsti. Lisacllikkcisiirr ci
sitcn sovclleta laissa olcvia vli-
hcrrnvskcrtoir-nia.

T-v-dna ntaja l'oi ja rjestiid rck is-
tcroitr d lisacL.ikcturr llr rrtr iis
varltcr-r ltct u r.t vanh u Llscla k kccll
maariin td1'clcntdnriscksi. Lisii-
e liikc voiclaan vakuuttaa var-
hcrrnctullc l'arrhuusclSkkccllc
siirtrr ille csinrcrkik.i :cu sttttrtti-
scksi. cttii pcrus- .ja lisrielliketLrr-
ran rnukainen varhcnncttrr r.an-
hur.rscliikc vl'ttccr-tsii ()n samln-
suuruincn kuin 65 ruoclcn ikriiin
r-r-rcr.rnessii ansaittu normaali
vanhuuseliikc olisi ollut. Jiirjeste-
lvstii on tchtli"'d ctukatccn n()r-
rnrurli li:acLiker lrkuttttts:t rpittttts.
.jossa nr:iilitelLiin hcnkildpiiri .ja
lisiie liikkccu suuruus. Vakr,ru-
tusrnaksut tiillaiscsta .jiirjcstcll'stti
roiciaan pcriii vasta sitii r-nrrkaa
kuu hcnkilot siirtl'r'iit r.urhcnr.rc-
tullc r :rnhuuscldkkccllc.

Ty (iuanta.ja i oi cnnalta .jiirjcs-
tni.i mvos alenr.tcturt clrlkcidn niiI-
lc vakuutctLritle. .jotka ltaluarat
siirtlt ik:irrililki 60-64 r'uotta
cnncnaikaiscllc vanhuuscldk kecl-
lc. Tiillaisccn eliikervhmiidn kutr-
Iuvallc nrvorrnctaian varhennct un
vanhuuseltikkccn ascmcsta alcr.t-
lucttr.lr.ur cliikeikdiin penrstr.r\a
r rrrtlttrrt:clLik,:. l-lijkcikri nlirinil -
t11 tiilliiin vksilollisesti kuukau-
cleu tarkkuudclla scr.r urukaiscsti.
nrilloin vakuutcttu siirtll c[ik-
kccllc. AlenncttuLrn clikcikri.jiir-
.jcstcll,y'n liittvvd vanhuLrscliikc
orr lrlrsllittrrr cllikkccn :trrrrrrirtert.
Varhcnnusvdhenu!ste vastaava
ansaitun cldkkccn pie ncntarni-
ncn tchclliiin tiillt)in lain aikai-
scmnrista n'osuhtcista kcrt\'rrccn
elliketurvan osalta. Myiis tiillai-
scssa cl:ike.jarjcstehssii rakuu-
Ittsrnirksttt r oidlurrr pcril.i r ltstlr si-
tli nrukaa ktrrr r uktttttctut \iilt\-
viit ckikkccllc.

Varhennettujen
eldkkeiden lukumddrd
ja kustannukset

Varhcrtnct ullc r.'anhuuscliik kccllc
on arvioittr thni'"'uonna siirtvvAn
rroin 400 lrcrrkil(iu. Mtrrrtlrnrau
vuoclcn voir.naantukrvaiheen .jdl-
kccr.r cldkcttii saavia hcnkiliiitA
ancllaan olcvan noin tultat.

Ainakin cnsimmriiscn vuodert
rr:lltir cllikkccllc riirtr r icrr rttidra
r.utroclostuu cnnakkoan ir)til suu-
rcr.r'rnraksi. silki viinrc vuoclcrr
krpptrurr rncr.rr-rcssai l'arltcrtncttrta
r"anltuuscldkcttri on t1 (ieliikcjiir-
.jcstclmiistri hakcr.rut liihcs 800
hcnkilol.

Varhcnr-rcttu vanhr-rrtseliikc ci
pitkrillii aikajanteclll .iuuri lisiiS
t1ocliikckustannuksia. johtucn
varhcnnusviihennykscstii. Liihi-
r,'uosina cliikcr-r-rcr-urt kuitcnkin
kiisr ar at. Suurirnmilluan lislivs
on l5 nriljoonaa rnarkkaa vtur-
clcssa.

Kuvassa 3 on py..ritt1, ltal'ain-
nollistanturrt cldkkecllc siirn rni-
scrr jtlrrstlrr uuttu enlrcn taman
vuodcr.r alusta totcutcttr-ra uLrclis-
tusta. Kur,asta ilmcnec muur-r
muassa. ctth ldhcs 60 % yksitl,i-
scllii scktorilla t_,-oskennellcistd
on jiidnyt eliikkeellc ennen 65
r uoclcn cliikeikiili. Vuoclen 1984
Iopussa allc 65-vuotiaita oli eldk-
kcellti l"hteense 260000. Varhen-
ncttu varrhuuselaikc ja vksilolli-
ncn varhaiscldkc tuovat pitkilllii
aikajiintccllii aniolta l2Un li-
srivksen cleikkccnsaajicr-r luku-
nriiiiriidn. Ennen 65 vuodcn ikiiri
rnvtjr.rnct tdviit cIiik kcct IisA1't1'r. at
tuuclistukse n johckrsta va.jaa 5 %.
TAssd suhtccssa ei sitcn ole kv-
svrr.rvs kovin laa.jasl.it Lruclistuk-
scsta. Sc ei kuitenkaan riihcnnd
tuuclistukscn arr oa. Uudistr"rs arr-
ta:r n'rahdollisuLrclcn siirt-v-ii cliik-
kccllc ai kaiscnrpaa -"-ksilolliscur-
rttin pclttstcitl. ()ttlrctl ltuotttio,rtt
t1'6ntckijiin voir.nat. tvon raskaus
.ja cldkkcclle siirtlnriscrr ltaluk-
k trtrs.

Kuvu -1. Elrikkccllci olcvien osuus 31. 12. 1984
(TEL, LEL, YEL.ia MYEL)
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Uudistus suhteessa
muihin ennenaikaisiin
elikkeisiin

l'ii hii u k i rr n-tcr t r-tcssii or-t cr.t r.tcrt 65
r rtotlcrt iarr tar ttarni:ta rrritrttt
saaclu t1okl r l ttornl r'scliikcttii.
triittiirrrrrscliikctti t:u lintlrnrrr-
r ctclaanicr.r r. arlraiscl:ikcttii. Li-
si.iksi triinarrta.jat orat .jeirjesti-
ncet tlijntckiioillccn vapaalnuo-
toiscsli trri troclAkr'lakicrr prrit-
tcisslr rrlcrrtcttrrja clakcikii. joi-
de n piiriin kuuluu 1'ksitvisclld

scktorilla noin (r-7 proscuttia
trontckiiiiista. I EL:n puittci:su
lulcnrrcttrr elakciki on -ilir-icstcttr
noirt kulttlcllc pnrscntillc trirrttc-
kiioistii.

MARTTI HANNIKAINEN
I:K

l:ltik (turw k (.\kuksctt
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Ehketulvakeskuksen
aa aa

YKSILOLLISTA
VARHAIStrLAKtrT}i

koskevien
soveltamisohjeiden

ta

vuoden alusta voimaan
yksiltillinen vanhuuselil- l:ll::. f:ikkcuksctta Eliiketur-

ke ja varhennettu tliil- i;',li'[iil::i,, l[:lll*:::,J';i'i-

Osana joustavaa eliike-
ikiijiirjestehnee tdivat

kiitty vanhuuseldke.
N:iist:i molemmista Elii-
keturvakeskus on lilhet-
tdnyt soveltamisohjeet
tytielfl kelaitoksille (yleis-
kirjeet 36/85ja 53185).

Tiissii kirjoituksessa
on tarkoitus kiisitellii yk-
siltillisen varhaiselilk-
keen soveltamisohjeiden
valmistelua sekl varhais-
ellkkeen saamisen edel-
lytyksifl tytikpyn alen-
tumista harkittaessa.

Soveltamisohleiden
valmisteluvaiheista

lvltmissri. .joissa Eliikcturvakcs-
kttkscn etlrrstulrcrr lisliksi toinrii
tr iicllikeluito:tcrr lrsilurt turti.joitu.
Tviirvhnriin chdotus klisitclliirin
t:inrain jiilkccn ns. tulkintar\ll-
ruassij. .josslr or lrt ctltrstctt trinir
eclcllii mainittu jcrr lisiiksi ntr i)s
.julkincn elrikesektori. Lopulliscs-
ti sovcltarnisvleiskirjciclcn sistil-
lon h1 r Aksr l Ekikctr.rn.ukeskuk-
scn hallitus.

Yksilcilliscn varhaiscliikkccn
sorcltarnisolr.jeiclcrr r'almistclu
llkoi nonnaalisti n'dr1'hntdn ni-
ntciillisclld. Eldkcturrakeskuk-
scr.t toinritus,johta.ja oli ascttanut
rrs. koorclinointin hntein scurilit-
ntaan.ja ohjaitn-ritan mu un lnuas-
sa ko. tvcirl'ltmdn tr'ciskcrrtelrii.
Koorclinointit'n'iirr hnrdrin. .joka
cclcllccn .jatkaa tl6skcnlclvAzin.
kuuluu vksitl iscn tldcldke'jrirles-
tclmdn cclusta.jicn lisiiksi kcskcis-
tcrr tvcinrarkki na.jdr.jcstt).jcn cclus-
.jirr. Jtrrrli r iirncksi nurirrittrrlcrr
osallislun.rincn vleiskirjccrr val-

mistclutr 6hon poikkesi totutr.lis-
ta nrcnettclvta\,()ista. ulnt. tulkil1-
tarlhmdk:isittclr .jdi pois.

Tr ijmark kina.jiirjesto.fcn ()t-
tar-nirrcr-r nrukaart valuristelur ai-
hccsccr.r oli perustcltLra kihinnii
siksi. cttd klsc oli suurcsta cldkc-
poliittiscsta uudistukscsta, .jonka
sor clta nrisoh.jeiclcu valntistcl uurr
katsottiin tarvittar an niiclcn
rrsianltrnlcntrrstu. Slrnrirlll pr rit-
tiin siihcn. cttli ohjciclen sisiillijstii
riilittrisi ctukiitccn ticto Eliikc-
turrakcskukscn Itallitukscssa
cclustettuna olerallc t1(inrark-
kinakcntaillc.

-lo valsin varhaiscssa vlilrces-
sa oli sclriiii. cttii vksilolliscu var-
lraiscldkkcen toimecupanoa var'-
tcn tLrltaisiin luontaau vilslila\ uu-
lrrirten enrlrkkt,ilrloitrrs- -ja rrcrr-
r"ottclunrcncttch' Karrsancliike-
laitokscn kanssa kuin "tavallisis-
sa" tVokyVvttiimvYscleikcta-
pauksissakin. Tiintin r uoksi kat-
sottiiu tarpce lliscksi pitAa
l,htcvttai KELA:an nrvcis siinii
miclcssd. cttcivat tl,ocliike'jdrjcs-
tchniin .ja kansane liikc' jiirjcstcl-
miin asiasta alrtanrat sorcllantis-
oh.icct tulisi kor,'irr paljon poik-
ku^arnitar1 t()isistaau. -l'airnti tar,oi-
tc saar utcttiinkin critt:iirr hvvirr.
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Miidritelmii

TEL 4e $:n l. momentti: "Sen
estamatta, mitii 4 $:n 3. momen-
tissa ja 5 b $:n l. momentissa on
sdddetty tayden tyctkyv)ttomyys-
eldkkeen saamisesta. 55 vuotta
tiyttdncelld tyontckijdlld on oi-
keus saada tycikyvyttcimyyseld-
ketta yksildllisend varhaiseldk-
keend. jos hdncn tycikykynsd
huomioon ottaen sairaus, vika
tai vamma, ikddntymiseen liitty-
vat tekijet, ammatissaolon pit-
kdaikaisuus, hdnelle tycistd ai-
heutunut rasittuneisuus ja kulu-
neisuus sekd tyoolosuhteet, on
pysyvdsti siind mddrin alentunut,
ettei hdnen kohtuudella voida
cdellyttdd entid jatkavan ansit>
tyotddn. Edellytykscnd on kui-
tcnkin, cttd tyontekijd on krpet-
tunul 8 lf:u 4. rnomcntissl maini-
tuissa lacissa. cldkctrhjesddnnos-
sd tai cldkcsddr.rnoissd tarkoite-
tun ansiotyon tai cttd hdncn an-
siotul<>nsa ndistd toistd voidaan
arvioida k uukaudcssa kcskimdd-
rin pienemmiksi kLrin I $:n l.
rnomentir.r 2 kohdassa tarkoitct-
tu n.rarkkamddrd. Yksilollise Ir
varl.raiseldk kcen saamisen cdelly-
tykscnd on lisdksi. ettd vksilollis-
td varhaiscldkcttli mddrdttdcssd
voidaan eldk keesccn oikcuttava-
na ottaa huomioon rnyos eldkc-
ian saavuttamisccn jdlielld oleva
aika tai sit:i vastaar.'a ansio."

Mddritclmdn mukaan tyokl'-
vvn alencnrista arvioitacssa ote-
taan siis Ituomioon sairaus. vika
tai varrnra, ikzieintymiscen liitty-
vet tckiiet. arlrratissaolon pit-
ktiaikaisuus. hakrjallc tyostii ai-
Ireutunr,lt rasittuncisuus ja kulu-
ncisuus sckii t1'riolclsuhtect.

Mddritelmdn
"purkamisesta"

Akrittacssaarr rksiliilliscn var-
lraiscliik kceu mddritclmiin "pr,rr-
kamiscn" trtirvhmtilld oli cclcs-
siidn kaksi l'ailttoclrtoa: .joko kir'-
.ioittaa suoraar-r ukrs laissa olcvat
cclclll,tr,kset tai kcksih .iokin toi-
ncn r,'ailrtochto.

Vaihtochtoa lrarkittaessa tyti-
rvlrnrfur oli ratkaista\a. kcncllc
sorcltarttisolr.jeet on trrlkoitctttr.
Koska k1-sy'rry'kscssd oli tl'okr'-
r"vtt(in.ryyscliikkccn uusi la.ji tun-
tui luonnolliselta. cttii mAiiritcl-
r.r.riiti tulisi yrittii5 tarkastclla lai-
hinn:1 cliikchakcn.rustcn ratkaisi-
.joiclcn niikcikulnrastu unohta-
rnutta ktritertkulrn tictlottlrjil .irrsitii karrtta cliikkccrrlraki.joita.

Tyciryhm6n oli siis asetuttava
ratkaisijan rooliin.

Yksilollisten varhaiseldkkei-
den, kuten muidcnkin tycikyvyt-
tomyyselSk kciden rat kaisenri ncn
sisdltid aina harkintaa. Teta
harkintaa suorittaessaan ratkaisi-
ja joutuu toisaalta punnitsemaan
cldkkcenhakijan tyon asettamia
vaatimuksia ja toisaalta hakijan
kykyii sclviytyd tycissddn.

Edelld olevan vuoksi tyoryh-
mdstd tuntui luonnolliselta yrit-
rae ryhmitella madritclmdn sisdl-
tamat cdcllytyksct vastaavasti.
Ryhmittely2i tchdessddn tyoryh-
md joutui tekemddn lakitekstillc
licvdd "vdkivaltaa". Esimcrkiksi
maaritclman sisdltdmdt tyoolo-
suhtcct liittyviit niin olcclliscsti
hakijan tyohcin. cttd tyory'hmh
piiiityi kiisitte lcmddn niitd yhtcnii
kokonaisuutena. vaikkakaan
laissa ei mainita kuin tyciolosuh-
tect.

Ehkd suurimmat vaikcuclet
tyoryhmdssd ilmcni silloin, kun
pyrittiin selvittdmddn. nrikd sisdl-
to oli anncttava mbdritclmidrr si-
sdltyville clementcille ikddntl-nri-
sccn liittlvlt tckijdt. arrrmatissa-
olor.r pitkdaikaisuus, hakiiallc
tliistd ailrcuturrut rasittuncistrus
ja kuluncisuus sekd tvoolosuh-
tcct. Vaikcudct.johtuir"at lShinnd
siitd. ettci hallituksen esity'kses-
tiikddn loy'ty'nyt ndillc rnAzircillc
cksaktia sisiiltod.

Tvorvhmd piiiityi siis ryhmit-
tclcmdlin l,ksilolliscn varhais-
cl:ikkcen saarniscn cdclly't1-kset
kahtcen osaan riipplrcn siitd. orr-
ko ky'sc cldkkecnhakijaan liittl-
Visra tckijoista vai tckijoistd,.jot-
ka liitty'r. eit hfurcn t1'6lronsai.
Eclcllisce n ryhn.rdrin tydrl'hnrd si-
:Illrtti iirr. suir:rrrtlen. rian tiri
vilnrman ja ikdiintl,rnisccn liittl -
r.'dt te kijiit .ja jiilkimrndisccn ry'h-
mriiin amnratissnolor.r pitkiiai kai-
suuclcn ja hakijan tydn.ja siilrcn
liitty'l iit tvtiokrsuhteet. Ryhnricn
vllirtlrastoort trorrhnrd si.ioilti
tr(isti llillcutunccn rusittrrnci-
suuclcn ja kuluncisuuclcn. koskir
tarttiin crlcllvtr kscrt klrtsottiirt si-
:liltiirlin uincksia rrtolcntrttirtu
rvhnristii.

tiiii, mikiili mahdollista, tyciel?i-
kctieteellistd ndkemystd, koska
eldkkeen myontdmisessd on rat-
kaisevaa hakijan tyokyky suh-
tecssa hdnen tyonsd asettamiin
vaatimuksiin.

Kuitenkaan laaketieteellisie
tekijditii ei painoteta samalla ta-
voin kuin tycikyvyttomyyseldk-
keessi yleensd, vaan cltikkeen-
hakijan sairaus, vika tai vamma
on crds tekijd ktrkonaisarviota
suoritettaessa. On huomattava.
cttd varhaiscldkkecn mycintdmi-
sen cdellytykseni ci ole. ette sai-
raus olisi aiheuttanut hakrjalle
sellaisen tydkvr.'yttomyyclen kuin
tdydcssd tai osacliik keessd vaadi-
taan.

Ikiidntymiseen
.. I ....llrffyvat tekuat

Ihnrisen suorituskykyh .ja sen
riippuvuutta iiistii ja rnuista tcki-
.joistd nritataan tarkoitusta var-
tcn laaclituilla crikoisilla tcstcilld.
Tutkirnukse n kolrtccna or at osil-
tain puhtaasti I_vysiset suorituk-
sct. krrtcn lihasvoinra. ticttr.jcrr
tchtdvicr-t suoritusrtopeus, kcuh-
kojen hcngitrskapasitcetti lai sr-
cldmcn suorituskyky. Vanhcnc-
misprosessin erdind tutkimus-
kolrtcirta roidaart ki.irttiii mliis
pulrtlrusti I'r:ioltlgisia lurr lrirtttl.ju.
csinrclkiksi clinristorr rcsipitoi-
sur.lltu. airove|crtkicrtoa .inc.
Mvos hcnkista suorituskykvii,
csinrerkiksi rnckrrarristir rnuistiir
.ja loogista piiiittclykykyd voi-
dlurrt tesllte lrrsistcrr tlnrirlri-
suuksicr.r tapaa,i.-

Vajoitnratla r atrhe trcntisott-
gclrnetan sen svr,cnttndllc. ty'o-
rvhn.rd piiiitl,i siihen. cttd tyypilli-
ncn ikdiintl-rrisccn liittyva tckii:i
on ihmise n mukautunliskvkr'.
Esimcrkiksi vanhan ja tietty'ihin
olosulttcisiin .ja ty't)menctchliin
t()ttr.iltrcrt lre rrkilorl t,tl uscitt r lti-
kca nrukautuu merkittti'u'Asti
muuttuncisiin olosuhte isiin,
nluun tt)uasslt lr0tt lttttrlrtrlratiott
vlrtcyclcssd.

matillisen varhaiseldkkeen yh-
teydessd. ettd tycintekijin tai yrit-
tdjdn on ollut oltava l5 viimeksi
kuluneen vuoden aikana vdhin-
tii2in l0 kalenterivuonna tyoeld-
kclakien piirissd. Vastaava sddn-
tci on voimassa RiVEL:ssa.

Koska laissa ci ole mainittu
edcllytykselle tarkkaa aikamdd-
rerra, tydryhmii piiiityi sckaan-
tumisien vilttimiseksi siilren. et-
tei viittausta 10,/15 vuotta sddn-
tddn oteta soveltarnisolr.jcisiin.
Sen sijaan piiiidyttiin totearnaan,
ctta pitkaaikaisuuden harkinta
on osa eldkkeensaannin koko-
naisharkintaa. Varhaiseldke tuli-
si rnvontdd sellaiselle hakijalle.
.jolla on pitkdaikainen ja tZiysi-
painoirrcn tyohisttrria. Anrrnatis-
saolon pitkdaikaisuuden tarkas-
teluun civdt vaikuta tyottcimyy-
clcstii. sairaslomista tai lapscn-
hoiclosta aiheutuvat katkoksct.
Yleiskir.jeestii kdy tarkcmmin il-
mi, rnillaincn t)d otctilun huo-
mioon pitkdaikaisuutta tarkas-
teltaessa.

Hakijan tyo ja
ryoolosuhteet

Ectcllii .jo todcttiin. (rtta ternd
eclelll'tys ei vasl.aa suoraan lain
sanamuotoa. Tyoryhmi lihti
kuitenkin siita. ctta cnnen cliikc-
Irirkcrnrrkscrt ratkuiscrnistu orl
viilttdn.rdtcinth hankkia hakijan
tvcinkur"aus. Nhin siksi. ettzi voi-
taisiin arvioicla tyon hakijallc ai-
hcuttama rasittuncisuus ja kulu-
rucisuus. Pdisddntoiscsti kttrlrus
hankitaan hakijan nykviscst:i
t-,"ostti.

l'r iirtk trvirtrksc\sa ()n critr iscs-
ti kiinrrirertl.ira hu()mi()tit tiiihirr
tckiii)ihin..joidcn pcrustcclla voi-
claarr anioida ty'on elrikkecnlra-
ki.jallc uilrcrrttarnir tvcirt ku()nuit-
tur uus cli tr ostd irihcrrtunut rirsit-
tur-rcisur.rs .ja kul uncisuus.

Tvon kuormitustckijiit ktxrs-
lr.l\ltt muun mulrssa trort \'lrirli-
rn uksista. t1 or,'dlincistii sckii I -r'1-
siscstd .irt sosiurrliscstu tlor rttpd-
ristiistd. Ty'cin kuclrmitustckijat
voivat olla luontceltaan l_r'lsisiii
.ja psr'1'kkisiii. Niiistii or.r sovclta-
rur isohjcissa csi nrcrk kc'id.

Tvoolosuhtcct kiisittccnai pi-
tii\iit srsi.illaalt larsirt laa.jasti rrc
cri tckijit.jtrtklr liittlr:it tlirrrtcort
l nrpdrist6on. ts. crddnlaisccn
"nhyttrin.rocin". jossa t_,-o teh-
iliizin.

T1'(iolosuhtcct voiclaan jakaa
sckii I-vysisiin ettri ps1,1'kkisiin.
Esinrcr k kcjii e nsiksi nrainituistlr
on l,lciskirjccsecn otcttr.l r1lur.llr

Ammatissaolon
Sairaus, vika tai vamma pitkiiaikaisuus

Yksiliilli ncn r"arhaiscldke ort lai tt-
siiiitliinnolliscsti tr iikr r r tto-
nrvvsclrikkccn laji. Tiistii s1'y'stii
n'orllrnrd piti itscstiidn sclvdrrai.
cttd ckikchakcurustcn kiisittcll n
lhto dcssii cr-lcllytctdAn liiiikiiri n-
t()clistr.rsta. 1'yorvhnrhn miclcstii
lridkiirintodistukscn tulisi sisAl-

Laista scn parcr.nnrin kuin halli-
tLrkscn esitvkscstakaan ci kiif il-
mi. kuinka pitkhli tfiiskcntcll-d
vaaclitaan cnnen eldkkcellc siir-
t1'r.nistd. Alkuun tyoryhmii haki
johtoa tdllc cclcllltyksclle cltike-
ikdkonritcan nrietinn6isti'i. Ko-
mitea csitti cltckrttarlansa am-
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Imuassa tl oturvallisurrslaista.
Pslykkisistd tyoolosuhtcista on
mainiltu tydidrjcstcll r. e rin is-
plosuhteista lohtuvat vaikcat
lhmissuhdckvsymykset ja yksin-
tyoskentelli.

lfyostd aiheutunut
rasittunelsuus ja
kuluneisuus

Aikaiscurmin on jo todettu. etta
,tdnrd y'ksilollinen r.'arhaisclAk-
kce n saar.nisen cdcltl'ty's liitty'1'
sekd ihn.riscen ctta hAnen tvo-
honsd.

Ihrniscn krrorntittumisccn
vaikuttavat toisaalta tvon kuor-
mitustekijdt.ja toisaalu ihmiscn
orninaisuudct sckd tcrvevclcntila.

Elilaisista tvon kuorrritustcki-
jdisth nruodostuLr n ontckijaiain
kohclistur"a tvcikuorma. Kuor-
r.na-kuormittumisnrallissa (Lah-
dc Tl'L. 1983) korostr"ru. ctta ih-
nriscn kuormitturrrinen orr vksi-
lollisra. Ktrolnrilttrrrrista :adtclc-
r"dt p;iiiasiassa ihmiscrr r ksilolli-
lsct onrinaisuuclct -ja tcr"'cy'dcnti-
la.

Sovcltanrisohjcissa tr ostii ui-
hcutunut rasittur.rcisuus ja kulu-
ne isuus on .jtitcttl sLrhtcclliscn
r"hlrlllc huontiollc pridasiassa
eclclly't1'ksen rnonitahoisuuclcn
vuoksi.

Kokonaisarvio
tyokyvyn alentumisesta

Koktlnaisan ion tckcr-nincrt olisi
r oittr pitkdlti csitt:iii kttornra-
kuornrittunrirrcn -rnallilla. Tiiss:i
nrallissa on csitcttr. nrillaiscssa
vrrorovaiktttttksessa Ion kttor-
nritustckiiiit. iltmiscn 1'ksiliillisct
onrinaisuLrclct .ja ihnriscn kuor-
nritlturtirtcrt rrrrtt kcskr'rlliritt.

Triilr lrrnl paatr i k,rkr,rttislrr
rrossulrrr lriukan toisenlitiscctt
ratkaisuurr..joka ktritcnkin krpul-
Ita.jolrtau sul)uriln lopputukrksccn
krrirr ctlclIi c:itettr utlrllr.

Lcltrskunnan srisiaalir aliokuIr-
ta lausui nrictinni)ssiiiin nruulr
l'llr.lilisi.r \ctII ili.l\ lril: "At r it,itlte:slt
cliik kccnha k i ja rr clii mrint ilantccn
r aikutrrsta hiine rr ty'i)ky kvr nsii
,trrlcc kri:srr rrrrrirtittrrirr tekiiiiitri
'krisite llli kc.kcrr:iarr r lrtri plirur-
vinrr sitcn. cttci kuitcirkuan cclcl-
ll tctii kaikkicrr tckiii;irlcn sa-
nranaiklrista ilnrcncrt-ttstli."

Sor cltlrr-nisoh.jcissl ci ()le ()tct-
trr klrntlra rllii olcraatt. \aalr ()n
llihrlcltr siitli. cttli |lltkili\ul ()r')

aina tchtdvd vksilotasolla kunkin
tapauksen erityispiirteet huc>
rnioon ottacn.

PETRI]AASKINEN T
l: l ii k c t L r t v o li t' t l' t r k.: L' r t

lo i rtopil I i v'tr o.stt : t ott lu k i t rt i c.t

ETK:n esitevuosi 1986:
perusvalikoima
hyviiksi havaittu

Ekikctrrr-r akeskukscu pcrttscsit-
teistl.i on ()tcttu Llr.l(lct painokset
.ja csittciclcn sis:iltii on saatcttr.l
a.jan tasallc.

Lsitcvalikoinra on sliilr tcltr
cntisclliilrr. Tunnc niicl:ikctrrr-
r asi -esitc ou tarkoitettu laalaan
rlei.iiilrkeltrtut c[ikellrittrstr'rt.
plrrrkkicrt. ptrstitoirni:tojctt .il
nruirlcn palrclupistciclen katttta.'l'rtrrrtcki.liin cliikc .ja Yrittiijiin
cliikc. .jotku sisiiltiii iit r ksity is-
kohtaiscrupil ticttla ty ticllik keis-
tii. or a( cdcllccn kiil tctttir issii
cliikcneuvonuuu aprrna. Niitlen
sisiiltlinlit r-rurttcloticclot \astira-
r lrt r-rtrclcn kalcntclir rroclcn tasoir
.ilr lckrlissli r)ll ()lctttl Ittt,,l'tti,x,tt
tu rrrlct lai nn-tu rttoksct.

Viirrrc \ ur )nln ilnrcslr rrr tllr
r-rrrsistu r rlhaiscllik kcistii kcrtt>
r ulr csitcttii -loustur asti cliikkecllc
on crlcllcctt saittar isslt. Srtntoitr
on sultu\ issa liecluncc-tr iintcki-
jriirr cIikettrr'\lr\lll keIt()\lril ('\i-
tcttii. .josslr sclostctaarr r troclcr.t

Irlussa r oirtuuln tullLrttll ur.rtta
cleikcla kia.

Lahiaikoina ilnrcsn'r'rit pai-
nosta uusittuiulr .la a.iarr tlsallc
sautcttr.ri na ty't)nauta.iillc.ia r rittii-
.jillc tarkoitctut kaksi csitcttii:
I rocllikcr lrkrrrrtrrs .1lr trirrlrtrtlr-
.jan nrur.lt sosiallirakttutuksct
sekii [:liikct urr a kesk ukscrr olr.iect
llittiijiin tr(itulon nraiira:inti-
scksi.

Ulkonrlalaisillc asiant turti.joil-
lc .ja nruille Suonrcn tr ijcliikcr a-
ktrulukscsta kiinnostrurcillc Illii"
kcttlr'\lrkr'\ktlkselllt t,tt ltl()t\itl.
cnglannin. ranskan.ia saksur-t kic-
lincn csitcr ilrkone n. Vcrriijankic-
lirtcn 1'rainos ilurcstl l r uorlcr.t ul-
kupuolclllr.

Niiitii csittcitii roicirran untuir
ttlk,,rturrrkri.ille rtlrtkoir'rt .ilr r ie-
ruiIu jcn lhtclclcssii.

Kark kia csittcitli r oirlaan tilatu
Eliikcturrlkcskuksestu. P[. I l.
(X)52I l lclsinki. l.rulrclin (90) l5 l l
./postittunto.
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Osalla 1931
syntyneistzi mahdollisuus

tytitttimyyseldkkeese€n
Tr titttimvvseliikc on tar-
koitettu pitkriiin triittti-
min:i olleiden ik:iiintr-
ncidcn hcnkiltiidcn toi-
nrcentulotun aksi. I'-Lik-
kcen roi sirada scn jiil-
kcen, kun trtitttinrvrs-
piiiviirahaa on rnaksc.ttu
r rihintiirin 200 piiiviilt:i
60 r iikon aikana tai kun
ansioon suhtcutcttuurt
tf iitttirnv vspd iv:irahaan
ci eniiil olc oikcutta.
'l-r'iittiirnr r scllkkecn
ikriraja on 60 r'uotta. lla-
.iaa on kuitcnkin tilaprii-
sesti alenncttu. niin ctlri
eliikkcen saa vuonnA
1930 tai sitil cnnen svn-
trnrt.ia ruoden 1986
irlusta rnvtis scllaincn
\ uonna l93l sl'ntl'nr t,
jolla tvtitttimvlden kcs-
toa koskevat chdot tdrt-
tvviit viinreistdiin kesii-
kuun 1986 krpusszr.

-l'l ottonrvvscldkc' jdr jcstclnrti pc-
nrstuu Eleikc.jdrjcstelrrrdkonri-
tean osar-r-rictintoon VI vuoclclta
197 l. Kun ikdeintvncill:i t)-ottti-
millii ci vlccrrsii cndti olc rraltclol-
listrtrttrr sitlrdlr trotli. olr korDitclrrt
nriclestA pitkhiin tvtjttonriirrai ol-
lciclcn toimccntulon .iatkur uus
t urvatta\ a t uolloista t1'(itttirnvvs-
kolvausta tarkoitukscurtrukai-
scnrnralla tar ulla. Ilatkaisuksi
komitca chdotti tliittontvvsclek-
kccn Iiittdmistii t1,-i)clrike-.jl kau-
slrrrcllikclukcilrin. Tr ottiirlr r s-

eldk kcen saar.r.riscen oikcutta"'ak-
si ikdrajaksi komitca chdotti 60
vuotta.ia ty6ttomy'1,clen kestoksi
200 piiiviiZi vuoden aikana.

Tvottomvvscldkc liitettiin kt>
rnitcan clrclotustcn nrukaisesti
ty'cie ldkelakeihin hciniikuun l.
pdivdnii 197 I '"'ointaantullce lla
lailla. Sanrasta a jankohclasta
tlottdnry'y,sclAkc liitcttiin kan-
sancliikclakii n .ja'"'altiorr claikcla-
kiin sckd toteutcttiin kunnalliscs-
sl clAkt'jiir jcstclrniissd. Mcrinrics-
clikelakiin tvcittcimyvscliikcttA
koskevat s;idnnciksct lisdttiin 1.6.
1980 r'oinraan tullcclla lailla.

Tyottomyyselikkeen
ikiiraja

1'1 ottcinrl'1 scldk kccsccn oikcut-
tava ikdra.ja on 60 vuotta. Iklira-
.jaa on kuitcrrkin uscaalr ottec-
seen tilaphiscsti alenncltu. Eltikc-
ikiiralaksi sridclcttiirr 5tJ r"uotta
1.7 .1918-31.12.1919 r dliscksi
rrjaksi. Vtrotlcn l9tl() altrstrr tv(it-
tourrrscllkc'iIr'lcstclrttlrt piiliirr
pilisivtit vuonnil 1925 tai sit:i cn-
ncn svrltvncct. Vuoclesta l9tl I

\ u()tccn l9l{5 sr ntr rrtl.ir trosirr jlur
nostettiin r uosittain. niin ettii
eliikkcclle ovat voincct pdAstii ai-
na kvsciscn r'uoclcr-t aikana 55
\Ll()tta ta\tta\iit ja sitii varrhcn.r-
ntat.

Eduskuunan sosiaalivaIit>
kunnan ehclotukscsta tclrtl'
luinrrtuutos. .ioku r ultr istcttiirt
I l. 12. 1985. \lilttlll trottiirttrrs-
cliikc' jiirjcstclrrdn piiriin r uodcr.t
1986 llrrsta Ittkiett trtriis osutr
\,Llonua 193 I sr ntr ncistei pitkd-
aikaisesti tvottonrista.

Koska il,iittonlvvscltikcikrira-
.ja on laissa siiiiclcttl 60 r uoclcksi.
ci i krira.jan "palauttar.r.rir.rcn" tila-
pdiscsti alcrrnetusta 55 r'r.roclcsta
60 \uotccn cclcllrtd ruitiidn lain-
sddcltintoil. Vuor.rna 1932 .ja scn
iiilkccrr s\ r'lt\ ncct r oir ut :itcn
paiiste t\ottdmr'yscliikkecllc 60
vuotta tAvtcttviiiin. Sanra koskcc

niitii vuor.rr.ra 193 I syntvncitd
.ioilla r.'iime ksi sdiiclety t poik.
kcukselliset tvottcintvvscldkkecr
saanriscr.r ehcl-ot civli iiir, t1 .

Pitkeaikainen
tyottomyys

Tv6ttcinrv-vscldk kcen saan.rirrcr
crlclhttli pitkdlrikuistlr trotto
rnrrllri. Ellikkccn haki.jlrrr on pi.
tdnl't saacla joko ansioou suhtcr,r.
tett ua tai perr-rspdir,:irahaa veilr in.
rriiin 200 piiiviiltii 60 r'iikon aika.
na. ElAkkcen saa ntr,(is sillii pc.
nlstcella. cttd hakijalla ci cndd ok
oikcr,rtta ansioou sulrtcutcttutu:
piiir aruhutrn. Oikcrrs lrnsioor
srrhlcrrtctt trurr pdir Illrhlrlru ptidt-
t1'1,. kun sitti or.t nraksettu nelier
vuoclcr.r aikana llrtcensii 500 piii-
i'iiltii. Jos hcnkilii kuitcnkin 50C
t1'ottonr-v1sp:iilzirr cnimnriiis-
nrlirln tdrttrcs:i otr t:irlttiull
55 vuotta. ansioon suhtcutcttuun
pdiviirahaan on viclli oikcus 25C
lisiipiiiriiltii. l-iilloiu nrvoskeiiin
t,ikctrs tvol.torrrr rscliikkcc:ccrt cr
laukca vicki 500 piiir iin pcnrstccl-
llr. rlurrt rlrstlr kurt tr(itttlrrrvrs-
pdi"'iei on 60 l'iikon aikarra 200
tai riinrcistlian 750 tr(ittcintrrs-
pdir dn .jiilkce n.-lrtlttttrrtrrtcrrsli osoittlrrui-
scksi ellkkccrr haki.jtr tlrrr itscc
tvcivoimatoir.r.riston .ja piiir.Ala-
harr maksa.jan antamat toclistuk-
set. Piiiriirahan nraksaja antaa
totlislrrkscrt nllrksctr.listu t\ottd-
n.r1'l,spdiviiralroista.'r leensii hcti
kun ptiii iirahaa ou nrakscttu 200
piil,iiltii tai cnimmiiisa.jalta.
Tyovoimatcliruistosta Iraki jan on
itscrtsr.i luretllrra ttxlistus trotto-
mvvclcstii .ja siitii. cttei hdncllc
voicla osoittaa tlotii. 60 r.iikon
aika..johon r aaclittu jcn 200 tvot-
torttr r spiiir l.irt ort :rjoittrtttrr a.
llrskctrtan piiirristd. .joklr on lri-
kaisintaan kuukautta cnncn lvci-
voinratoir-r-riston toclistukscn al-
le kirjoituspiir 6i.
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fyottomyysehke
vuonna 1931 syntyneelle

Vuonna l93l syntynyt voi saada
tyottomyyseldkkcen enncn 60
vuoden ikiiii, jos tyottdmyyspdi-
vdrahaa on makserru 200 piiiviil-
tii 60 viikon aikana ja 200:s t1,ot-
tornyyspdivd ajoittuu viintcistddn
kesdkuun 1986 viimcisecn pdi-
vddrt. Eldkkccn saa\at rurcis trc
vuonna 193 I syntyneet..joilla cm.
200 piiiviin chto ei teYt\,. mutta
joilla ausioon sulrteulct un tyotto-
myyspdivdrahan cnimntdisaika
500 piiiviiii tayttyy'u'iimcistddn
30.6.1986, cdellyude n kuitenkin.
ettd hcnkilo ei tdllciin r.'icld olc
tayttanyt 55 vuotta. Eldkeoikeus
koskee luonnollisesti rnvds niith
tycittonrid. joilla muut kLrin ikdd
koskcr,'at eldkkcen saarrriscn edel-
lvtvksct ovat ta\ttvncet jo ruo-
dcn 1985 puolclla.

Jos ansioorr suhteutetun pAi-
vdrahan enin.rntdisurddrd 500
paivaia tayttyy enncn kesdkuun
loppua 1986. mLrtta lrcnkilo or.r
tar"tt5nyt tdtd cunen 55 vuotta.
hdnelli or.t oikeus ansioon sul.r-
tcutcttuun pdivdrahaan l'ielii 250
lisiipiiivSlrii. Elzikcrtii ci tiilloin
sau 500 pdivln cnimnreiisrnddrdrr
pe ru:tcclla. \ aan srlt saarnincrr
edcllvttdd 200 tvdttcimyvspdir dh
60 r.'iikon aikana cr.rr.rcn heind-
kuun alkua. Ellci ehto tdvtv.
tvottomyvseldkkce rt voi saada
vasta 60 vuoclen ian tavttiimiscn
jdlkccn. Tilanne on ainakin tco-
riassa nrahdollincn. miktili tvot-
tdrttl r s ci olc trllut r lrdcnlaksois-
ta. \,ailn hcnkilo on vdlillri ollut
ansiotro:sd rriirr. cttii 60 r iiruci-
sen viikon a.jallc ei satu 200 t1'ot-
tomr,r'spdivdd.

Tyonomyyseldkkeen
maksaminen

T-viittonr,vyseldkcttd alctaan
nraksaa se uraa\ an ktrtrkattcler-t
alusta scn.jIlkccn. kun kaksi

kuukautta on kulunut pdivdra-
har.r rnaksajan antaman toclis-
tukscn allckirjoittamisesta. Siind
taplruksessu. cttd cldkc rnvcin nc-
tddn pdir"draltan enimrrrdisntdii-
rir.r tayttymisen pcrusteella.
cldkkcen maksaminen alkaa to-
distukscn antamistal seuraaviln
kuukaudcn alusta.

Tvottcimrrscldkc nrrttnue-
tddn toistaiscksi. cikii scn rnak-
samirrcr.r edellytd sch,ityksie rvol-
tdmvyclen jatkur.r.risesta (vuoteen
1985 saakka cldkkcensaajan oli
sddunollisin riilialoin toinrircrra-
r l clAkclaitokse llc trcivoirrravi-
t.artontlrisclta stata\ il lr ottorttr r -
dcntodistus). Tvott6ml,vscldk-
kccn saaja on kuitcnkiu relvolli-
ne n vdlittcimdsti ilntoittanraan
cldkclaitokscllc an:iotvci:tddn.
jos ansiot kuukaudessa Ilittiivht
1477 nurrkkarr. TAlluisiltr krru-
kausilta ci eldkettii ntakscta.
T-v"ottonrvvse ldkkcensaa ja on
rnlcis edcllecn tvottonriind tvon-
Irrrkijlrrra troroirrtrtoiruisto:sir .ilr
velrollinen ottilrltaan vastillut
hdncllc osoitettua. r,iihintdAn
kuukaudcrr kcstoista trtitd. Tvon
\ astaalr()tto\,'clvoll isuuclcstil scu-
I l[t |ttt os sc. cttci tr t-lttclr)lr r :-
cldk ke cnsaa ju r. oi vlcensli olcs-
kclla rrlkorrrlilltr ktrrrkautrl pi-
tlcmprii aikaa.

I IIrLI',NA 1,1.1()MA r,r
E lti k c t u r w l; cyk u l; sL'n

t I ii k c r c k i.t t c r i t t t i t t r i.s t r t t r
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Vuoden alusta tuli voi-
maan tytieliikelakien
muutos, jolla paranne-
taan eliketurvaa tapauk-
sissa, joissa uusi eldketa-
pahtuma sattuu vuoden
kuluessa aikaisemman
tytikyvytttimyyseldk-
keen pzidttymisestfl. Uu-
distuksella taataan enti-
sen suuruinen eldketurva
tilanteissa, joissa eliik-
keen pfrdttymisen jeL
keen tytihtinpaluu epe-
onnistuu ja johtaa uuden
elfrkkeen mytintilmiseen.
Teknisesti lainmuutos on
toteutettu laajentamalla
nykyistzi tytintekijdin
eldkelain 6 $:n 4. mo-
mentissa toteutettua
menettelyd eldkkeen
mytintilmisestd entisin
perustein.

Nykyinen tilanne

Uusi tyijkvvvttolllvvseliike
r-nvdnnetdAn entisten pcrusteiden
rurukaan silkrir-r. kurt uusikin cld-
kc nrlcinrtctaiin :arttalr sairirrr-
clcn. r'ian tai ranrman pcrustecl-
la. -I'iirndn tvcirrtckijrii n cltikelain
6 $:n 4. rtl()ltlctlti\\i-l trlcr atr sa:irt-
niikscn talkoituksena cln tuke:r
tyontekijdn paluutzr tyoeltirnAdn.
Sriiinnoksclld taataalt. ctta tvo-
kr r r rr pulatrttrnrire n ollessu viia-
vaista cpdor-rnistuncet tvolrorrpa-
luLrl'rity'ksct civrit',,aikuta cldkc-
tur'\ ilan hcikentdveisti. r'aau cllkc
rttrorrrretaarr crttiscrr strrrrtrisenrr.
Lainkolrtaa on kuitenkin sovcl-
lettu kiivtiinnclssA vain tapar.rk-
siin, joissa on kvsvmvs sarnar-r
sairauclcr.r uusiutuntiscsta. Sai-
rlrutta .ju :iitI lrilrcrrtunuttu t\ o-
k!\)'ttouryvttd ci vlccrrsA olc pi-
(lctt\ slllltl-lnu. .jos cliik kecn pdlit-
t\ nliscll .itr slinrrrtlcn rrusiuttrnri-
scn .ja siitd aiheutuvan t,l,okvvvt-
tonrllclcn rrilillii on kulunut vli
kaksi vuotta.

Sen sijaan tapauksissa, joissa
kysymykscssd on uuden sairau-
dcrr ailreuttanra tyokl vyttomyr.s.
ei edelld nrainittu sddnnos eldk-
keen myontdmiscstd cntisin pe-
rustein tulc kysymykscen. Mikdli
tvontckijd ci olc ollut uudessa
tycisuhteessa eldk keen pddttymi-
sen jdlkeen. uusi e ldke tulec rndh-
rdtthvhksi niin sanottuna vapaa-
kirjaeldkkcend. koska tiilloin ci
ole olemassa tulevan ajan cdelly-
tystd. Eldkkcen pddttymisen jdl-
keerr tulevan ajan oikeus ci sdily
vuoclen r.nittaista aikaa kuten
tvosuhtccn pdrittyessd. lirisin
sanoen tulevan ajan cclellytystei
rertkaistaessa elzikkcclldoloaikaa
ei rinnasteta tyosuhdeaikaan.

Paitsi tyokyvvttdn.ryvstapar-rk-
sissa eldketurvan tason alcner-ni-
nen kdytlnnossa saattaa svntvA
t r cit t (ini r vs- .ja pcrlrc-cla k cia-
pauksissa. T1'okyvytt6myys-
cldkkecn paatyttya tyontekijiin
sulrttaa olla r uikcuta lo1tiri uutta
tvotd. jolloin llen .ioutul,l tlotto-
mdksi. Tvottrjrnvyseliik kccn saa-
n.risen edcllvtysten taytyttya cl5-
kc tulcc vlstaurasti ntvonncttl-
vdksi vapaakirjaeliikke'enii. kos-
ka aikaise mpi. mddrdaikaincn
tvcikvvvttorrvvsel6ke ci tdvtd sitd
edcllj rvstf ..lorika p.rurre.:lla uu-
si eldkc voitaisiin ntvontdi tdvsi-
tehoisena. Vastaavi.r tilanne on
pc rltc-cld kcta pir u ksissu. .jt rissa
tyokvvvttcin.rvvseldk kcclld aikai-
semmir.r oll ut cclurrjrittd.jd kuolee
e ikd hdn ole ollut ty6ssd cldkkecn
pd:ittvnrisen jdlkcen.

Yksiltillise n varhaiscldk keerr
Inlcirttdrttiscn crlcllvtykscrrl ou.
cttd eldkettii miidrdttdessd voi-
claan ottaa Iruor.r.rioon cldkcidn
t:ivttArniscen .jiiljcllii olela aika.
Ilrnlrrr rrrt t()tculcttuu ltrirrnrrru-
tosta lainsdackinto olisi .johtanut
siihcn. cttci rnddrdaikaiscrr tr o-
kl,vvtt6nrvyscldk kecn pdAtty'essi
1'li 55-vuotiaalle henkilollc olisi
voitr"r lainkaan mvontiid vksilol-
listr.i r lrrltlisclakeitii. r uikil hiiu
r.r.ruutoir.r olisi tdvtthnvt clrikkccn
saamiscn edellvtvksct. Kii1,,tdn-
rros:d tdllairrcrr tilunuc roi csiin-
ty'zi tapauksissa. joissa henkilolle
on selr"dr-r sairaudcn perustcella
mydnnctty n.rdrirdaikairren tvcj-
kir r ttonri r sellikc. .jokir riticrr
Inv(intiinriscn pcrustecna ollecu
sairaudcn parantur-nisen vuoksi
lakkaa. Kuitcnkin hcnkilollii
saattaa parantLlneclt sairauder-r
lisdksi n.ruutoin olla t-r-cikykv
alcnturrut vksilollisccn valhais-
cliikkeescen cdcllvtctvllii ta"alla.
nrutta sc olisi ilman lainnruutctsta
.iotrtlrtttu cr iiiinradn trrlcvirrr a.ian
ccle llytvksen puuttuuriscn -joh-
ckrsta.

Uudisruksen
toteuttaminen

Uudistuksen toteuttantisen ldlr-
tcikohtana on se. ette ta),sitchoi-
sella eldkkcclld oloaika rinnaste-
taan tyosuhdcaikaan ja tata
kautta turvataan aikaisentman
cldkkcen tascln sdilyrnincn tictl,il-
lii edellvtyksilld. Tekniscsti tdmd
on toteutcttu Iaajentamalla eldk-
kcen mycintdrnistd entisin perus-
tcin. Tyokyvl,ttdruyvden alkaes-
sa uuclellcen vuoclen sisdlll tdvsi-
tchoisen cldkkeen pddttvmisestd
cliikettd nraksetaan 5161rjen pe-
rustciclen mukaan kuin aikai-
scr.npaa eldkettd, vaikkci uuclel-
lecn alkancen tvcikvvvttonryyclcn
srrni cntid olisik:ran surna sai-
raus.

Lainrnuutokscrt mukaan uu-
dcn eliiketapahturlan tulce sat-
tuu r.'uodcn kulucssa aikaisenr-
mar.r el:ik kccn phdttl-misestii. jot-
ta cldkc voitaisiiu n.rycintiiri cnti-
sin perustein. Tdssd vhtevdessd
on todcttava. cttci ur"rclistuksclla
puututa jo r"oirnassa ollceseer.r
cliikkecn nrvorttdntisccrt crrtisin
perustein. mik:ili kvsvmvksessti
olr siuna sairaus. Tiilkiin ei uudcr.r
cldkctapahtuman tarv'itse tapah-
tua vuoden sisdlld tA-"-sitchoisen
trokyryttourlrvscldkkecn pdat-
tvmiscstri. Nvt toteutettu uuclis-
ttts ort laulcnnus cldkkecn mrcju-
trimiscerr cntisin penlstein. jolloin
sc tulee sovcllettar.'aksi tapauk-
siin. .joissa ci olc kysyrnvkscssri
luirt tlrrkoittlrnla sanlil slririttrs.

Tiivistctysti r,oidaan todcta.
cttd uuclist us tulec sovellcttavaksi
kaikkiirt niihin trpauksiin. joissa
tlir sitc lroise n tr (ikyr r tt o rnr r s-
elrikkcen priittl,ntiscn .frilkccn
r.,uodcn sisdlld tapahtuu uusi elii-
ketapalltulna. Vaikka tyontekijd
olisikin ollLrt tyossd ndidcn cldke-
.jaksojcn viilillii.jAtetiiiin mahdol-
lisct lr lrr ct trcisrrlrtcct lrrrorniortrr
ottarnatta.

Eclcllii.yo toclcttiin. cttd uudcn
t_,'cik1-r,'vttonrvydcn .ia tydtto-
myvclcn on alcttava tai pcrhc-elii-
kctapauksissa kuolcrnan tapalr-
cluttal'a r, uoclen kuluessa aikai-
sellurilu tvokvvvttontvvscldk-
kccn pAiittl nti*.lsti. Tlissl rtrh-
tccssa se poikkeaa ntcncttclystA
ratkaistaessa oikcr.rtta tulcr,an
a.jan nrukaanottantiscen tvcikv-
l yttorrvvsckik kccu ntriAr:ivtynti-
scss6..jolloi n vuoclcr.r nreidrdai kaa
lisrihl'iit lIrr. tvottdntvvsturvan
ntukirisct pdivlirlrhat .jtr opirrto-
r.'apaa-aika.

Uudistuksen merkitys

Kaiken kaikkiaan nyr tehdylla
lainrnuutoksella ei ole laajaa
merkitystd el6keturvaan. KLri-
tenkin yksittdisissd tapauksissa
eldkkeensaajan cldketurvan
kannalta silld on huomattava
vaikutus. Uudistuksen seurauk-
scna jokaisclla henkilollii on
vuoclen a.jan tdvsitehoiscn tydky-
vyttomvlsellkkccn pddttymisen
jdlkcen varmuus siitd. ettd uuden
tyt.rkr vvltonN vdcn. tyottonrvy-
dcrt tli kuolcrnan jdlkeen mycin-
nettavan cldkkeen taso sdilyy ai-
kaisernmi n mvcinnetvn eliik kcen
suurLllsena.
Yksilolliscn r"arhaiseldk kccn sc.r-

vcltamisen kannalta nvt totcutct-
tu uuclistus oli siind suhteessa
valttanraton. cttd n.rdlrdaikaiscn
tl okyr 1 ttrirnyvscldk kccn piilit-
ttcssd ort rDalrdollista nryontdd
yksilcillinen varlraiseldkc. Iln.ran
lainmuutosta olisi .joucluttu han-
kaliin tilanteisiin, .joissa ratkai-
suksi olisi jouduttu harkitsemaan
rndiirdaikaiscn tyokyvyttomvvs-
eldkkeen jatkan.rista edelleenkin
tyokvvyttorrvvscldkkeend tai
cldk kccrr mvdrrtdmisti e rrtisirr
pcrusleirr. jolloin olisi taytyrlyt
katstra kr syrur kscssi olcr an aina
saman sairaudcn. Nvt eldkkcen
jatkar.r.rineu voiclaan totcuttaa
sclkein lainsddundkscn ar,'ulla.
Joka tapauksessa yksilolliscn
'"'arhaiseliik kcen hcnsert r.uukais-
tir on. cttii cclcllvtystcrr tirtlrcssd
nrddriiaikaista, peattynytta tvo-
kvvvttdmyvscldkettd l'oidaar.r
jatkaa yksilolliscnii varhaiseliik-
kccnri.

ANTTI SUOMINEN
VT, cltottonti

I : ki k c t u r ru k c.y k u k.s L' n
lo i nopi I I i ncn .joh t u ja
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Uusi srrornalaincrr tlottomlr:-
turvaiArjestelmd on ollut runsailn
ruodert kd1 tossd. Trcittomrls-
turr ulaki t602/84\ .i.r rnuu asiaurr
liitty'r'h lainsdddhntci tuli voi-
maan vuoden 1985 alusta.

N1krlAricstelrnd lakertrrcttiin
luronessa suhtcessa vanhan poh-
.jallc. Vultion maksarrta trotto-
mvvskorvaus muuttui pcruspdi-
rdrahaksi. Sarnalla perusturvas-
sa sovcllettava tarveharkinta
hienran lieveni. tai paremminkin
Ioircrri. Tvottdnrr rsklrsstr.jcn j5-
scnille tarkoitctusta tldttcinrv\s-
ar ustukscsta tuli ansioon suhteu-
tcttu paivaraha. Sc orr nirneusa
rurukaiscsti --ja nyt nr1,os toclclli-
sttuclcssa - ansioiclen surlnlu-
tcc|r si(l()ttr.r ctur.ls. Yht(rincll ni-
nritrs kumr.nallckin or.r t1-dttii-
nr llsp:iir. 5ralra.

Utrtlistus rur istcli nr\ os t\ iit-
tourvvstur'\'an hallintoa. Ti onja-
ko trdrointapoliittistcn .jlr t,,i-
lurccnt ulotur\ aky'sy'nr1'stcn vhlilld
sclkir tr i. Ensik:i uririrritut asirrt
kuulu'"'at tvovoinraministerion
hallinrronhaaraan - niiltdkin

'trsin. ktrirr rrc krtkcrtrrAt trol-
tciml I spli'u'drahan saanriscn clr-
toilrirt. Sosiuali- ja tcrr cr sruirtis-
tcrici " jolrtaa. r,alvoo.ja kchitthzi
r lirrrpdnd r ilauonuriscrlr toi-
llrcclltul( )tur\ aurr liittr r ia a:ioi-

r til" cli ctuuk\iir ju rriidcrr rnakse-
I tusta.

Ansioturvan td1,'tAntcicinpancr
krrrrl utr cllti\ccn tlrpalln unlnllltti-
liitto.icu rht*'clcssd toirlivillc
tl ottonrl lskassoillc. Pcrustur-

, r'an ctuudct nryonthd.ja uraksaa
I Kcla. tarkcmnrin scn paikallis-

toinristot sek:i sosiaali','akuutirs-
toinrikunnat. T.v-dttcimy'y'spriiv:i-

I rahan r-nvontdr-niscn tvovoima-
poliittisista edcllvtvksistd antaa
triir oinratoiurikuuta tai -toirnis-
tcl nraksa.jataho.ja sitovan l:ru-
stut ll()l l.

Tiihiinkin sosiaaliturvan krh-
koon liitcttiin rruussl sosiaali'u a-
krrtrtrrkscssrr pitkuan itscstain
sclr"dnA piclcttl' oikcussuojakc-i-
no. nrahclollisuus hakca piliitok-
secrl rltur-ltosta ratkaisun tchnecs-
tii lurllinlo-or'g,auisilirti()stir riip
pLlmilttouralta taholta. Ensi as-
tccrr rlrlittrsclinrcrrd orr t\otto-
rrlrrstulrlrluutakurttu. Scn pdd-
tiikscstd voi valittaa cclcllccn va-
k uutusoikcutccr-r.

Kiynnistysvaikeudet
jo takanapiiin

Viimc vuosina on vakiintunut
ke),tento. etta sosiaaliturvaa
koskel'icn laajavaikutteistenkin
lainmuutosten tdytdntoonpanol-
lc ci varata riittdvdd tai edcs koh-
tr,rullista valmisteluaikaa. Tyot-
tomvvsturvan kokonaisuudistus
licrree tdnrln kchitr ssurrnnarr AI-
rirrmdincn ilmentymd.

Uusi lainsddddnto nruutti rnil-
tei kaikkia tyottomr-ysctr.ruksicr-r
nrvorrtdnris- ja laskcrrtupcrtrstei-
ta, maksatuskdy'tdnnon. hakc-
nrismcnettcllrr jnc. Pcrusturvar-r
kohclalla koko.j:ir.jestehra siirret-
tiin cri organisaatiolle kuin aikai-
scmpi vastaa\ a. Vcrovapaat
korvaukset .ia avustuksct nruut-
tuivat v'cronalaisiksi ptiiviira-
Iroiksi. jolloin kussat joutrrirat
cnsi kcrtaa or-nakstrmaan ertna-
kortpitldtrkseu toirnittarniscn
tckniikarr. Tr or trinruhallirtnort.jlr
pdiviirahan nraksaiatahojcn vA-
lillc oli Iuotava uuclet yhtevclen-
pidon n.ruodot. Sisiiincr.r kor.rlu-
tus ja vle incn inlbrmaatio oli jiir-
je-stcttdvii. lorr-rakkect ja n.ruut
tekniset apu','dlincet suunnitclta-
va ja nrur"u-r lruassil atk<rhjelnrat
saatava toirnir-naan.

Kaikcllc tdllc .1rii aikaa rairr
nr-lutama kuukausi. Etuuksista
sddtdlddn 1.1,'ottdmvvst r"rn'alakiin
tchtiin cclLrskur.rtak:isittelvssd
clokuussa 1984 Lrseita muutoksia
hallitukscn esinksecn nahden.
Esinrcrkiksi pcrustur\ un tA1 tan-
tocinparrossa kcskcincn val-
tit>rtcuvoston pAetos tar\,e har-
kinnassa nouclatettar"ista vleisistd
pcrustci\til llM/841 airncttiirr
vasta marraskuussa.

Seuraukscna oli haker-r'rustcr-t
ruuhkautur.r.rincn. siitd ailreut uva
julkiucn arvostclu ja sindnsii
rtrr tlrttci:en asItn lcinratrtut]li n(]l)
hallinnollisten ongelnticn vririt-
tdmdlld tar,alla. Lisiiksi ntaksa-
tuksen valvonnasta tLlli pikku-
tarkka ja hallinnolliscsti t1'oliis.

Tilantccn pddosin raultoitr"rt-
tulr ja kohtuuttun)ull tvtipairrcctr
alla puurtaneisiin kasso.jcn ja Kc-
lan toinrihcnkilciihin kohclistettu-
jcn pahimpicn svlttell,jcn laan-
nrrttua. r'oisiVat ntros pddttdjiit
ottaa opiksi. Poliittisia rcalitccttc-
.ja on toki pakko yrnntiirtaa. .ia
tiskin dArcssri kaikkcnsa vrittava
rturtalapllkkaincu r irkailiju on jtr
tottturut rooliinsa: olcn-raarr svrr-
tipukki lShcs klrikkccn. Mrrtta ta-
Iouclcllisessa ahdingossa olcvaa
ihr-rristd on loitava auttaa u(l-
pcasti: toimccntuloor] ci saa tulla
katkoksia.

Tyottomyysturvan
kolme piiiilajia

Suornalainen tyottomyysturva
muodostui cnnen uudistusta
tyottomyyskorvauksestir. tyot-
t6myysavustrrkscsta (plivdavus-
tu\. kassa-aVustus). t\oltom)\s-
eldkkeestd ja crorahasta.

Korr aus oli tarveharkintaincn
pcriaattcclla joko kaikki tai e i mi-
tdiin: jos puolisoiden yhtecnlas-
kctut tulot markallakin alittivat
tulorajan (r'uonna 1984 3000
mk,/k k). korr"aus rnaksettii n tdy-
sinrridrdiscnd. toisaalta pienikin
raian ylitys esti kokonaan kor-
r,'atrkscn saamiscr-t.

Arrrstus oli nruodolliscsti ()t-
tacn ansioihin sLllrteutettu, lairl
mukaan 3/4 piiiviipalkasta. Kd1'-
tdnncissS sitd kuitenkin makset-
tiiu r lrkiornadrdiscrrd. ja vairr
hienran korvausta suurempana.
Laissa oli ninrittdin nrv6s seadet-
ty suurillrmasta nlaksettavasta
pdir,':iavust ukscsta. Tdnrd mark-
kan'rddrii oli .jiiiinvt palkkakehi-
t1'ksestd siinti mddrin jdlkccn, ct-
td alunpcrin tarkoitettu sidon-
naistrus trrrsit,trrloon rncrtctti ajart
mvotd rnerkin'ksensd.

Kun tvcittonryl'skorlaus l.l.
I 985 muuttui peruspdir.'drahaksi,
tarr,'charkinta samalla "loiveni".
Tulora.jan vlitvttyd r.'oiclaar.r
nraksaa vdhcn ncttvd pdivirahaa.
k ttnncs tictr :ta tultrjcn nr.drillstl
l:ilrtien pdiriiraltaa ei er-riid lain-
kaan makscta. Tzinrd on tuonLlt
-joukiu l'crran Iisaiii t1'ottorniii pe-
rr"rsturr,'an piiriin.

1'1'6ttonr1'y sar.'ustuksen nruu-
tutl.ua ansioor-r suhteutetuksi
paivArahaksi totcLltui todellinen
tr otrrltlihin pornrstanrincu. ci
krritcrtklran suonrr iir liscsti. r alrn
tr ot rrltr.jcn mdalistd liippucu
clcgrcssiivisesti kahta cri proscnt-
tilukua sovcltacr.r.

Samasta ajankohdasta muut-
tuivat mvtis tl,cittcinry 1'selhkkccn
rnaksamista koskcvat sridnnok-
set. Elolultu. -joka ort kcrtasuori-
tus. sdilvi uruuttunrattomana.

Aikaise mpina vuosiua tvot-
tolrvvsaVust us on sekti tasoltaar-r
cttd saajicn lukumdlrdn sulrteer.t
r-r-ruodostartut tvottdnryvst url'ar-t
tiirkcir.nnrdn clcmcr.rtin. l'vottci-
nrvvskolr ltrs oli tasoltrrirn inata-
lin tvottonr\vsturvall muoto.
-eltikc prroleslllan scn sa:r.jicrr
Itan aluktrisuuclcn vuoksi nrcrki-
t1'kscltdiin vdhiiisin.

Tlillii hctkclli tl'cittcinrvvst ur-
rlrrt kolntc ptiilliia orat crdiissii
sulrtccssa tasapainotilassa: pcrus-
tur\,ila. ausiotr.lrvail .la eliikcttti
saavicr.r lukumdhrdt ovat rr-riltci

samat. 55000-65000 tyotontii
saa kulakin ndistd eltrtrksista.

Kun Kela perusturvan ohella
rnaksaa - yhdessd tyoeldkelai-
tosten kanssa - tydttcimyyseldk-
keitd. sen asiakkaina on ndin ol-
lcn noin kaksi kolrnestu tyotto-
lur yvst urvan saajasta.

Uusier.r lakie n ohella asctcl-
man muuttumisccn ovat vaikut-
tancct tycittdmvys ja sen rakcn-
ncnruuloksct. T1 ottciml 1s ndyt-
tdd rukiinturrccn .joukkomittai-
scksi. tyottrimien rnddrd on jiil-
leen nousussa ja crityisesti ikddn-
tvne idcn henkiloiden kohdalla
tyottomy'ydcn kcskimddrdincn
kesto on pidentynyt. Niimii teki-
jdt ovat korostanect t),dttdmyvs-
cl6kkccn sckd kcstoltaarr rajoit-
tamatt()man perusturvan merki-
tvsta.

Er-ritcn uuden tilantcen svntv-
lnisccrr orr vaikuttlrnrrt tlotto-
nrr r sclik kciden ltrk rrrnliirdn uu
pca lisddntvnrir.rcn. Kasvu on to-
sin jo selvdsti hidastunut. mutta
oli vield esimcrkiksi r.narraskuus-
ta 1984 r.iime vuoden urilrras-
krrrrhtrrr rujaat l9 pr()sclrttia
(kar.rsanclhkclain mukaisct tlcit-
ton.ryyseldk keet ).

E,l:ikkeiden vlcistvmiscn seu-
raukscna tvcittomr'\'sturvan
nrurk kurtrddrlirte n tlso orr asiau
kokonaisuutcna tarkasteltacssit
kohcntr,lur.lt. koska vlccnsii
ktrntrttlrlllrki rt tlrltoltlr. klrrtsrrtr-.ju
trocliikkccni. utakscttur ie tt
cl:ikkciclcn y'lrtcisnrtidrd nouscc
ansioon suhtcutettuakin pdivii-
rahaa suurcmnraksi. -I-Ahrin vai-
kutta'u'at osaltaarr ve rotukse n
eldkctulovdhennvksct. Pcrusphi-
'''hraha puolcstaan on tdlsinriia-
rdiscneikin aina piencmpi (har-
voissa poikkcustapauksissa ylttd
suuri) kuin ansioturvil. Sc.jd6 ta-
soltaan nrvijs selvdsti allc pclkdn
tdy'sinrAdrdiscn kansancli'ik kccn.
Pcrusphiviiraha. joka on lisdksi
tallcharkintainen. nruoclostaa
sitcu ralrassu n-ritattuna tl'ottd-
rnvvsturvan hcikoimman lenkin.

Perusturva ja sen
tarveharkinta

l'iivsimddrdi nen pcruspAi'u tiralta
on 70 markkaa. Sitii ruaksctaat.t
cni ntriln viidclti piiir.'iiltii viikos-
sa. Kcskinrddriiiscksi krrtrkatrsi-
tuloksi kcrtoimclla 21.5 saaclaart
1505 r.narkkaa kttukattclessa.
Koko vuoclcn t1,i'rtttinrzind ollccl-
lc n-ruoclostuu kuukausitult>ksi
vcron.jiilkccn allc I 200 tnarkkaa.
jos vain vilan puolcsta tehtii,uiit
r'6lrcrtrtr kscl ()tctllltt t ltttotttitltrtl.
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Peruspdivdral.ra maksetaan
tdytend, jos tycittomdr.r ja hdnen
puolisonsa yhteenlaskctut tulot
jiiiiviit alle 3500 markan kuukau-
dessa. Yksindiselld tuloraia on
2340 markkaa. Rajan ylittyessd
pdivdrahaa pienennetddn 7 5 %o:n
sidonnaisuudella. Kun tulot nou-
sevat huoltovelvollisella 5410 ja
yksindisclld 4250 markkaan. ci
peruspdivdrahaa makseta (kuvio
I ).

Lapsikorotus on yl.rdestd lap-
sesta 15. kahdesta 22 ja kolmesta
tai useammasta yhteensi 28
markkaa. Lisiiksi jokainen alle
l8-vuotias huollettava lapsi ko-
rottaa em. tulorajoja 300 mar-
kalla.

Keskimddrdinen peruspdivd-
raha oli tammi-syyskuussa 67
markkaa eli noin 1440 nik/kk
(brutto). Vdhennettyd peruspdi-
vdrahaa sai l6oo kaikista saajis-
ta. Huollovelvollisia oli runsas
kolmannr's ja lapsikorotusta sai
joka ncljds. Enemmistd perus-
pdivdrahan saajista (63V0) on
miehid. Alle 25-vuotiaiden osuus
on ollut 43 (%. Mainittakoon, ettd
maanviljelijciitd peruspdivdrahan
saajista on noin 0,47rr.

Uudistuksen yhtcydcssd ta-
pahtuncen perusturvan tarvc-
harkinnan lievcntvutiscn ansios-
ta tyottomyysturvaan ensi kertaa
oikeutcttuja arvioidaan koko
vuonna 1985 ollcen 23500. kun
pcruspdivdrahaa kaikkiaan mak-
settiin noin 2m000 tyottomdllc.
Uusista peruspdir drahan saajista
96(h; on avio- tai avoliitossa.
Kaksi kolmesta on naisia, ja yli
puolella or.r lapsia huollcttava-
naun. Ylcisin anrmattiala on nai-
silla palvcluala ja miehillA tcolli-
rrcn tyo.

Estccnd tyottomyysturvan
saan.riselle <>livat aikaiscrnmin ol-
lcct miltci poikkeuksctta puoli-
son tulot. Sanrasta syvsta nykyi-
sin makscttava pdivdraha on hcil-
ld picrrcmpi kuin pcruspdivdraha
keskimiidrin.

Tarvcharkinnan licr.'entdmi-
ncn ci nrivtd tuonccn tl,ottomyys-
turvan piiriin mcrkittriviisti hcn-
kiloita. jotka civdt tosiasiallisesti
olisi trottomiS. raurr ilnroittau-
tuisivat tr ovoirwrlrlinristoorr r uirr
talouclcllisista syistd. Valtaosa
hcistd on.jo aikaiscnrnrinkin ollut
tyonhakijana. vaikka civdt olc
tycjttornyysturvaa saancctkaan.
Niiin ollen tarvclrarkinnan vdl-
-jcntymiscr-r vaikutus tl,ottom_'-ys-
ilstecscen licnec ollut viihdiner.r.

Tarveharkinta-
toimikunnan esitykset

Sosiaali- ja terveysministericin
ascttama tyottomyysturvan tar-
veharkintatoimikunta jdtti vuo- 79

KUVIO 1. Tulojen vaikutus peruspeiverahaan

den vaihtcessa kolmannen c-rsa-
mietintcinsd (samalla loppumic-
tinto; KM 1985:59). Toimikunta
on rnietinrrciissddn mm. kcrdnnyt
perusturvan tarveharkintaa kos-
kevat eduskunnan ja muiden ta-
hojerr kannanotot sckd selvitellyt
tyottcimyyst urvauudist uksen
vaikutuksia erityiscsti tarvehar-
kinnan aiheuttamicn epdkohticn
kannalta. Toimikunta hahmot-
taa erilaisia malle'ja tarveharkin-
nan licvcntdmiscksi ja suosittaa
asteittaista ctcncmistapaa niidcn
totcuttamisessa.

Erddnd mallina tulisi luonnol-
liscsti kyseeseen tarveharkinnan
lakkauttaminen kokonaan. Td-
mdn ratkaisun toimikunta csittc-
lcc "ldhinnd vertailuvaihtochto-
na muihin vaihtoehtoihin ndh-
clcn".

Lievempid vaihtoehto.fa olisi-
rat tarrcharkinnan purkaminen
vain ansiotl,ossd jo olleiclen osal-
tu. tai heidlnkin kohdallaarr vain
500 piiiviiksi. jos tl,oton on alle
55-vuotias .ja 750 piiiviin ajaksi.
.ios ikii on 55 vuotta tai enem-
rndn. Ndirr samalla poisluisi sc
epdkohta. cttd ikdehdon tdyttd-
vdllekddn pitkdaikaistvdttcimdllc
ei tarveharkinnan seuraukscna
aina synny oikeutta tyottdm),]-s-
cldkkecscen. kun peruspdivdra-
haa ei ole voitu maksaa.

Pcrhccllistcn trottdmien asc-
rnaa voitaisiin parantaa lisddrndl-
Iti allc l8-vuotiaan lapsen korot-
til\aa raikutusla tulorajaurt.
Eclcllcen olisi mahdollista licvcr.t-
thd tarvcharkinnassa sol'ellcttava
tulosidonnaisuus 75:std csirucr-
kiksi 5070:iin. Puolison tulojer.r
huornioott ottamiscssa r oitaisiin
sor cltaa lictl rt suuruistil etuoi-
kcutetun tulon rajaa. tai .iattae
puolison tulot kokonaan huo-
nrioorr ottamatta. Viimcksi rlai-
nitun r.nallir.r kustannusvaikutus
olisi mclko ldhelld tarvcharkin-
nan tdy'dcllistd poistarrtista (ar-
violta 100 mmk/l' r'uodcn 1985
rahassa).

Arsioturva ja
sen kesto

Tvottonryyskassarr jdsencllc
maksettava ansiol ttrva rluocltls-
ttru pcrrrspdir lilaltart suuntiscsta
pcnls()\usla (70 rrrk) ja lttsi.>
osasta. Ansir>()sit ou 45\1, tyol-

tOmvvtta edeltAnccn piiiviipal-
kan ja perusosan erotuksesta.
Kun palkka ),lirraa 6300 mark-
kua kuukaudcssa. on ansit>osa
20 % (kuvio 2). Ansioon sulrteu-
tetun paivarahan suuruus lapsi-
korotuksinccrr '"oi olla enintddn
90 7r., pdivdpalkasta.

Tdhdn pdivdrahaan ei sovelle-
ta tarveharkir.rtaa. Lapsikorotus
on sarnil k ui n peruspiiivdrahassa.

Arrsioon suhtcutcttr"r pdivdra-
ha alence 100 rnaksupdiriin jiil-
keen 20(h:. Tdtd muullc sosiaali-
turralle \icra\ta p()rra\tu\ta ci
olc csinrcrkiksi hallitukscrr csi-
tvkscssii perusteltu.

Ansioturvaa maksetaan cr-rir-r-
tddn 500 piiiviiltii nclidn perdk-
kdisen kalentcrivuoden aikana.
Jos tl,oton on tdyttdl.ryt 55 vuotta
enncn 500 piivAn tdyttynristd.
ansioon sul.rtcutctt ua pdivhrahaa
voiclaan maksaa vielli 250 lisii-
piiiviiltS. Kuuclen kuukar.rclen
tyossdolo palauttaa oikcudcn
ptiildrahaan. .jolloir.r enimnrdis-
a.jat lasketaar.r uudelleen alusta.

Peruspdivdrahaa ci alenneta
nrldrda.ian rrnrpccnkultrttua. ja
sitd rnaksctuln ajalliscsti ra.jtlit-
tamattomiina.
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Eri tulolajien
yhteensovitus

I E.aat tydttdmyysturvalaissa luc-
tcllut sosiaalietuudet estdvdt ko
konaan tycittonryyspdivdrahan
saamisen. Toisaalta jotkLrt haki-
jan saamat sosiaalietuudet civdt
cstd pdivdrahan myonthmistd,
mutta ne vdhennethiin sellaise-
naan teyden pdivdrahan (sekd
pcrus- ctta ansioon suhteutetun)
mddrdstd. Kolmanneksi on laissa
lueteltu nc sosiaalietuudet. jotka
eivdt ccles vdhennd tvcittcirnvvs-
pdivdrahal.

Pcruspdivdrahaa. josta jokin
sosiaalietuus on vdlrcnncttv eli se
on "r lrtcensor itctrrr". r criutairn
hakrjan ja hdncn puolisonsa
kaikkien tulojcn pcrr.rsteella cli
"tarveharkinnan" silir-rtojerr rnu-
kaan laskettuun pdiviirahaan.
Haki jallc maksetaan peruspriivd-
ralroista piencntpi.

Jos tvdttonrl'r spdir.'drahan ha-
kijalla on cnnen tvottcir.ur.'rder.r
alkanrista ollut sivutvo..jota hdn
.jatkaa n'ottomvvden aikana. si-
r"utvostd saatLr palkka vl.rtccr.r-
sovitctaan peiivdrahan kanssa.
Triy'clcn pdir irahan kuukautta
kohti laskctusta miiiir;istri vd-
hcnnetddn 75(ri sirut1-on palkan
siitd osasta. .joka r littriri 400
nrark kaa.

TrOttonriillc. .i()ka ()ttaa vas-
taan osa-aikatlon. r'oiclaan ntak-
saa sovitcltua tvdttonrvr,sptiiri-
rllrlrlr. P:iirlilirllrrt rnlilildstli ili-
hcrrnctiiiin J5(,i osa-aikutr0n
plrlkrr:tlr. Sor itcltrur pl.iir rillrirlrrr
r-naksctaarr enint:iiin 75','iilrcn-
tAmatti)ntell t!ottdntr l spliir ii-
rlrltlur srrtrltrirrcrr nrlililli.

'I'r'ottiinrr \slurr an tarr char-
kitttlrtoirttikrrntll t()tc\i .io riirtrc
r rrrrtlen lotrkoktrrr:slr .ilittdrrra:-
\liain toi\c\sil oslrnrict i nrrossli. ct-
tii lriklri:erttPlut trrrk(r'llpi :()\ilut-
lietttuk\icrl. :ir tttr ottrlojcrr.jtr .,str-
aika['ostli saatLr jcr-r ansiotulo.jen
Itttor-nioon ()ttantinclt ()n ntcr-
kirtrtrt ctrrtrk\icn ku\enlul)ri\tll
criiissii tapauksessa aikaiscntutau
.jair-jestclnuin nrukaisiin ct truksiin
\crrattunit (KM I9tt5:29. s. 36).

Lopprrrrtietitltiis:5lirt to1s111-

kunta tarkastclec nrahclollisuut-
ta. cttai sivutriit:i koskeraa an-
siotrrkrr-r llrtccr.tsovittrsllcncttc-
lrri lrlettai:irrr \()\clli.l l nrriis trslr-
rrikrrtriilrorr. eli tril[rirrkin otct-
taisiin huomioou vlir-r 400 ntar-
kirrt kttttklrttdcs:lr r littlir r.i o:rrrrs.
Tdnrri nrliis poistaisi klivtrin nos-
sd vaikciksi ()soittaLrtultcct ra-
.iiutr cto.,nr.lclntlrt :ir tr- .jir oslr-
aikatliirr r iililld.

Ttli:c:slt oslrtttictittttci::iilirt

toimikunta ehdotti, ctta ty6tto-
myyspdivdrahan vhteensovituk-
scssa ja perusturvan tarvehar-
kinnassa ci tulisi otlal huomi()on
itscssddn tarvcharkintaisia Kelan
r.naksamaa rintanrasotilaseldket-
tii ja yleistii perhc-elaketta eike
sotilasvammalain mukaista t:iv-
dennvskorkoa.

Milti ndyttdd
hhitulevaisuus?

Valtion vuoden 1986 tulo- ja mc-
noarvioon ci sisdltynyt lnuutos-
chdotuksia tvdttolnyvsturvan
etuuksiin. Tydttcimyvsplivdra-
hat eir.'iit myciskridn l. l. 1986 ko-
rottuncct. koska niitl - nluistit
so:iiralirlrktrutusctuuksistll poi-
ketcn - ci ole sidottu inclcksiin.
Pdiviirahoja. lapsikorotuksia ia
tuloritjo.ja voiclaan tarkistaa ase-
tuksclla. "jos maan vlcinen palk-
kataso olcunniscsti ntur.rttuu".

Tl,ottom-v-ysturvalakiin sisdl-
lvtettv mii;irittclr siiilrttiiri jo ai-
kaiscnrpaar.r .jiirjcstelnrd:in Iiittr
nccn tulkintat'rneclntan. kuinka
sr-l[rrcstil palkkatason nruutrtk-
scstl ()rt krsr rrrr:. Slrnlrntaprri-
scn tarkistusstiiinnoksen sovcl-
tanrisk:ivtiinndn scuraukscna
vanha tvottollvrsturva .liii esi-
rncrkiksi trollisrrsluirr roinuurn-
tr,ll()stll 1972 kr nrnre rrcsrli r tro-
clcssa crriin osin vli 30 lzr jiilkccn
paitsi palkka-. mri)s hintakehi-
tr kscstli. Nr kr isccrr :lltsi()tut-
vaarr orkcutcttu jcn asenra on kui-
tcnkin arrsiotulo.jen r. aikutrrkscn
scuraukscna trrlvaturrrpi. tlusi
laki keivttiiii lisiiksi ntiiiiritclrn;iii
"asctuksclla on tarkistcttaVa".
kun tvollisvvslaissa (946171) .jar:tltlrkttrrtllrlliri:ttr trottonrrrs-
k:rs:tristtr :lnnctu\sll Itrisvr ( i25,/
34) kaivtcttiin r.r.rtrotoilu ja "\ alti(F
ncu\osto voi" ja "r'altioncuvos-
tolla on oikcus".

Edclld on ldltinnti sclostcttu
pcrLlstur\aillt kaaVailtuja ntuu-
toksia. koska.juuri niitii on st-u.lu-
nitcltu uuciistukscrr vttirnuantu-
Iosta liilrticn uruLln utuassil tviit-
ttitttrrsttrrrlr-lrsilrirr trctrrt,ticltr-
ktnrtisslr sekd nrairtitrrsslr so:irur-
li- .jlt terrcrsrttirrirtcli(in t,rirrri-
k lr n nassa.

l'r rittiinrr rscllikkccn ikdra-
jaan liittrricn ratkaisLrjcn \hte\,-
clessd ccluskurrta viintc r uoclcr-r

.jorrlukuun lopLrlla santalla kat-
soi. cttai t\iitti)ln\\stul'r'alakiin
olisi tchtdvii clziitii nruutoksia
(1985 ip. - EclLrskulrtAn vits-
taLls - Hsitls r.r:o 22-j.ja lakialttitc
ttO). Hallitukscn cclclh,tcttiirr
"huolchtiran sekii pcruspiiir.iira-

haa ettd ansioon suhteutettua
pdivdrahaa saavicrr pitkliaikais-
trol.tdmicrr ascman parantarrri-
sesta. Tdssd tarkoituksessa on
pcruspriivdrahan tasoa korotct-
tava ja puututtava niihin te kijcii-
hin.jotka alentavat ansioon suh-
tcutctun piir dr.lrharr nrldrdd r ar-
sinkin nottonrvvrlcn kestdessd
pitkddn. Osa-aikatycissi olcvien
tycittomyysturvaa on parannct-
tava. pdivhrahaa koskevia sddn-
ndksia on vddristynricn osalta
korjattava .ja sddnnciksid on yk-
si nkertaistettava. Tarvittavat hal-
litukser.r csitykset on anncttava
cduskunnalle kevdtistuntclkau-
clella l9tl6."

OLLI VALPOLA, oTK
.laosropriiillik k d.

K t r t t.t o t r t' I ti k t I u i t r *.u' t t .t i h t c t r i y t r)

TT]LEVAN AJAN
TURVA SAITYY

TYOTTOUyySpATVA-
RAHAKAUDELLA

-I'vontcki jtirr tullcssa trOsuhtccn
kestiicssei oikcutctuksi tviikvvt,t-
tiinrr r :cllik ke*ccn. trtcilrrri cid-
kcttd miiliriittlicssai cliik kccsccn
oikcuttarana aikana tvtisulttccn
pcIu\tcr'llll ltttontio()n rttriis trtl-
kr,r'vttdnrvvclcn alkantiscsta clli-
kcikliin .jiiljellli ol*a aika. Sa-
r-noin menctellzidn. .jos tr okt r r,t-
tonryvs alkaa vuoclcrr ktrlucssa
tr tjsulrtccn p:iiittr nriscsti. T'Atti
vuodcn j:ilkikarcnssiaikaa orut
piclcr-rtiincct tvotttir.nvvsl.liiiViit.
ioiltrt,,rt ulilk\cttu t\iittont\\\-
turvalain nrukaista ansioou suh-
tcr.ltcttua peiiviirahaa tai aikai-
scnlpaa tr ott(jntt YsavustUstit.
NAirr lriirrtckilrilla,rn pitcnrpilri-
kaisesta ki n tl,ottt)ntvvclcstti huo-
linratta siilr nr t oikcus cliikc-
iktiiin jiillcllii ols,an a jan hl,riik-
silukcntisccn. ntilld saattaa olla
srrtu ikirr r lrikrrt rr: clak kccrt nl.ili-
laiein.

Vrrotlcrr 1986 ulrrstir t\otto-
rttrrspiiiriit. .ililtlt ptt IttttL.:ctltt
t1"6ttdm1,,""sturl'alair.r r.nukaista
pcrusl-riiir iirahaa. ;liclcnt:iv iit .jiil-
kikarcnssiaikaa sauroirr kuin

n (rtti)nrr r spi,iir. rit,.joiIta on nta k-
sctt u ar-rsirxrr-r sulrtcutctt ua pdir, ri-
ntltlllt. Httorttioorr ()tcttLr\icn
lr (ittiirtrr r spliir i.'rr rrrati|il ()n
ktritenkin llr.jrrilcttrr. rriirr cttii sc
l'astaa ansioon sulrtcutctun prii-
rrillrlurn rrrirksirrrriserr cnint-
miiisnrriArtiii. Eninrnriiisnrdzill
on 500 paiir.'iiii allc 55-r,irotiaalla
ia 750 piiir riii hcnkildllii..ioka 500
pdiViiu tliYttvcssii on tdrttlntt 55
Vu()tta.

Kiil'tiinniissii trivsitchoincu
cleikcturr.'a roi sliihi rhclcniak-
:oiscrt trotttirlr,.i",r kcstlicssli
noin kaksi \uottl nclia kLrLrkaut-
til t\Lrsul)tcclr plilittr rniscstli. .1tl:
lrcrrkilo orr lrllc 55-r trtrtirts.irr rlr-
.jaa kolnrc.ja puoli vuotta vli 55-
vLrotilalla. .jolla tvi)ttt)nrvvspdi-
\iai ()tctaan huonrioon 750.

T,v-i)ttiimvvsp:ii r iit piclcntlvAt
.jiilkikarcnssiaikaa .ja \'oivat niiin
raikuttaa huon-rattalastikin
claikkccn nrdiirAain nr)Os t)'otto-
rrrr r s- .ju pe rlrc-clIkcttA utilillit-
tiicssil.

Ilelcna l-uonu
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Tytitttimyyseldkkeiden milHril on kymmen-
kertaistunut kuudessa vuodessa. Syksyllii
1985 50 000 elfrkkeensaajan mddrd tuli tiiy-
teen. Vuoden lgS{lopussa 19 900 miestil ja
25 600 naista sai tdtil eliikettii.

Tytitttimyyseliikkeiden lisililntyminen al-
koi vuonnal97S,jolloin Suomi oli laskusuh-
danteen aallonpohjassa ja tytitttimyys hui-
pussaan. Sen jiilkeen on talouselfrmii elpynyt
ja tytitttimyyskin ajoittain laskenut, mutta
tytitttimyyselilkkeiden kasvu on silti jatkunut.

Alueittain tarkasteltuna tytitttimyys- ja
tytikyvytttimyyseliikettii saavien vdesttiosuu-
det eroavat toisistaan. Suhteellisesti eniten
tytitttimyyselilkkeitfl on Lapin, Hilmeen ja
Keski-Suomen lililneissil. Tytikyvytttimyys-
eliikkeitri taas on eniten ltil-Suomessa. Tytit-
ttimyyselilkealueina erottuvat selvilsti vanhat
teollisuuspaikkakunnat.

Tyottomyyseldke

Vturdcsta l97l on 60-64-r'uo
tiailla pitkiiAn n'ottdminzi olleilla
rakuutetuilla ollut oikeus tvot-
tontrrscllkkccsccrr. Vrrt,rlta
l9TU cldkkccn alaikiirajaa alen-
ncttiin 58.ja vuonna 1980 cilcl-
lecrt 55 r ttotecrt. Aluiklirujlur nos-
tctaan vuoclcsta 1986 alkacn us-
teittain takaisin 60 r,uoteen.

Pitkiidn tl,ottomdnd ollecksi
katsotaan nrinhakija. .joka on
saanut t\ottcrnrv)\aVustustLr tlli
-kor\ lusta 20() piitvZiltii viirnciscn
60 r iikon aikana tai saanut
crtirunriiisurddnirr triiilirrrrrrs-
aVustLlsta.

Strrrltrrrdeltluur t\ottolll\\s-
clrikc r lrslirlr traikr r r itornr rieiLi-
kcttd.

taan lopett:rr-r-riscsta aiheut uneita
tvcillisvvsongelrnia vritcttiin hcl-
p()ttaa nrYdntdnrAll6 tt,iik1,v1-'ttd-
mvlsclike kaikissa niisii tapauk-
sissa. .joissa sc lAiiketicteellisesti
suinkin oli r.nahclollista. Tointin-
tansa l()pcttauut vritvs oli paik-
kit kunnurr p:idasialIinerr tr ijlIist:i-
.lai. .lotcn cldkkciclen ntlijnthnti-
ncn oli sosiaalisesti perustcltr-ra.

Tydttonry'ydcstti ailtcut urreerr
t()inlcctttul()tut'\'lll) ltoitlrntistu
lalikctietccllisirr pcnrstein rrrr ou-
nctuivdllri cldkkcclli ei katsottu
hvr2iksi ratkaisuksi. Lisdksi n,o-
kr r r ttorttvr sclakkcistd rnrr.,cl,,s-
tui vksitthisclle cliikclaitoksclle
r ltrsi rt :utrri tulotrtlcllirrcrr lit:it trr.

Tvonantajan orna vastuu tvrj-
kyr,'1'ttornyvstapaht urrrista aihcu-
tuvista kustanr-ruksista ou p()r-
rastcttu ty,cinte kijciicle n Iukurtriiti-
r;irr nrukaan. Alle 300 ty'ontcki-
.jAn vrin'kset vastilavat kustan-
nuksista y,hclcss6. 300-1000
tl,ontcki jdn vritvkset osittain vh-
tcis\ltstuulliscsti -itr tr:ittlrirr itsc.
lli 1000 tr,ontckijdn yritvkset vas-
taar"at k ustar-rnLrksista itse.

Tycittdrnvvsclikkcet sdAclct-
tiin sitd vastoirr vhtcisesti kustan-
ncttaviksi. rnikri merkitsce sitii.
cttd cldkclaitclksct kantar at niistii
Vastuulr r ltdcssd.

Viimc vuosina on kdvnvt il-
ntci:cksi. cttA tr orurntajrt [.a. t-
tdrlt trottonrrrscltikkcrtd surrcc-

Tyottomyyselekkeen
voimaantuloon
vaikuttavat tekilat

1'-""ottonri,yscl;ikc svnn i Lirtrra-
rnon konritean tvrjr-r tuloksena
vr.r()nna |970. Tviittontl,l'sclaik-
ke'cn sddtdnrisen taustalla oli
1960-luvun lopulla lisddntvnvt
t1-ottom1,1,s. Alktrsvsiivksen utt-
dcn eliikela.jin svut\'\'n tiettal asti
antoi 1960-luvun loppupuolclla
sattunr.lt tapilus. jossa crddn tch-

rauskeinona. Yksittdiset tycinan-
tu.jat ovat ndin voirreet picnentdd
tycivoimaansa sultteellisen pienilt
kustannuksin. koska cldkelai-
tokset yhdessd -.la viime kddes-
sd tyonantajat yhdcssd - kus-
tantavat tyottcimvyseldk keet.

Tyottomyyskehitys
Suomessa

Suorressa on ollut tycivointan
vlitarjontaa koko sodanjdlkcisen
.1an. Silti rckistcrciitv t1,ottomy,1's
pvsvi mclko alltaisena 1960-lu-
vur.r klppupuolclle saak ka.

1960-luvun alkupuolella,u'al-
linnccstir noirr 1.5 proscrrtirr tu-
sosta tyottomvvsaste kaksinkcr-
taistui vuonna 1967 ja cdellcen
crrrmnrdrr kuin kolrninkcrtaistui
\ uonna 1968. Talloirr nricstcu
tyottciml,vsaste oli rtoussut perdti
5.7 proscnttiin. Naisilla tyottci-
nrvvsastc ()li vuotccn 1980 saak-
ka alhaiscmpi kuin michill;i. eikA
sc ilrneiscsti sanritssil ntddrin hci-
.justartut todcllista tvott(irrrr r s-
kchitrstd krrin nricsten t\6tto-
lI\'\,saste.

Vuoden 1968 jiilkccn t),tjtto-
mien n.rddrA pvsvi rnclko picncnd
rilkkalrr nllu.r\llnrur.lt()n .jlr roi-
makkaan ckikcldistvntiscu au-
siosta. Tvottcimvvsaiteen ollcssir
allurisirnnrilllln pulluttiin .i()pl
tlor oinrapulasta.

Kur-r tuotanr.tort kasr.'tr pt,siih-
t1,i 1970-lLrr un puolir iilin jdlkccn.
vAhcrri n,dxrirnan klsvntri liki
150000 henkiloll:i. nrinkd takia
n'cittonrvvsastc ldhes ne linkcr-
taistui .jaksolla 1975- I 978.

Vuorrna 1978. jolloiu oltiiu
laskusulrclantccn aalkrrrpohjassa.
tl6ttonr1'1'sastc oli noin 7-tJ
proscr.rttia. Teissi tilantccssa arl-
koivat rnvos trottiinrr I'scldkkcet
lisddntr ii.

Lar.r.rar.r jiilkcen taloLrseliirtti
clp1,i varsin nopcasti ja tl,otti;
llr\\sa\tc llski 4.7 proscrrttiirr
vu()nna l9tl0. vaikka tviivoima
sarnanaikaisesti lisiidntf i ntclkein
l(X) 000 hcnkilcilld. Vuotccn 1984
mcuncssd kasvu oli .io 200000
henkilod.

Tyovoiman mdd,rdssd ja
rakenteessa viime vuosina
tapahtuneet muutokset

l'roroinlur kusr u .johtrri ctrr-
pId:si naistcn lisdlirrtrrrccst:.i
osal I ist rr nr isestu t r ttclii nrdlirr.
Mros uricstr(irtliml lisdarrtri
tyoikdisen vdestcin rrvdtri. nr utta

heiddn tyovoimaosuutensa ei
muuttunut.

Tyovoimaan sisdltyvdt sckd
tyollisct ettd tydttcimdr. Vuodcs-
ta 1980 tyottdmiksi on laskcttu
mycis tyottomyyscldkeliiset; en-
rtcn vu()tta I980 heidiin mddrdtr-
sd oli suhteelliscn pieni.

Ikdryhmittdin rarkasteltuna
tyovoiman kasvu vuttsirra
1978-1984 oli voimakkainra
55-64-r,uotiailla. Tdssd ika-
ryhrndssd tycivoima lis?iiintyi yli
neljdnne kselld. kun keskimddrdi-
nen kasvu oli kahdcksau pro-
senttia.

Tr ovoirttaosrrtrdct rtorrsir at
keskirnddrin kohrc prosenttiyk-
sikkoii vur>sina 1979-1984.
Taulusta I rrAhdddrr. ettd nricstcn
kesk i mddrdisct n,or,'oi r.naosu udet
pr sr ir dt tdnA ajanitrksona r arsirr
rakaina. vuikka ranhimnrissa
ikdryhmissd esiintyikin satun-
rraisraihtclul. Sila rirstoin nais-
ten tvovoirnaosuus lisddntvi ta-
saisciti: r li 55-r trotiailla kasi rr t,li
12. 45-5lvuotiailla 8 ja tiitii
nuorcnrmilla 2-3 prosenttilk-
sikkoii.

Tattlttssa I csitctl.idn nrvris
tvcittornvvsastcct. Allc 55-r uo-
tiailla tvottciur\'\'saste kasvoi
ruosicn 1980 ja 1984 viilitlii ja
kiidntvi laskuuu vuonna 1984.
Yli 55-r uotiailla ncittonrlls r.r.ro-
ninkertaistui sarnana aikana eikii
strinkaan alcntr.ulut vu()nnil
l9tl4. Esinrcrkiksi 60-64-r'uo-
tiuitlcn nuistcu |rhnrls:a trotto-
mvvs vtlouna 19tt0 oli 6.t3 pro-
scrttti:r.ia l9t'{4 jo f l.(r proscnttirr.
PoikkeLrksclliscn korkcat luvut
sclittyvdt silld. ettii uiilrin sisAltl'-
r, dt tldttdnl\'\,seliike ldisct. .los
eldkcliiiset .i:itetdain tarkastclur.r
Lrlkopuolcllc. tvottiimien tvtjn-
haki joiclcn osuus n ijr oinrasta oli
5.7 prosertttia vuonna l983.ia 5.-j
pl'osenttia vu()nna l9tJ4 eli trcncli
oli laskeva kutcn allc 55-l uotiail-
lakin.

'I'vol'oinran lisdl's ohjautui
suurimr.naksi osaksi palvclualoil-
lc. .jrrlkinen lurllinto luajcntui
vuosina 1978-1984 kolman-
rue ksella.ja muut palve lut noin 30
prosentilla. Mr(js tcollisuuclcn
piiris:li tvovoirttir lisiilirttri r ttrr
tcen 1982 saakka. minkri.idlkccn
t\ on tuotta\ uLls on rilti()nalisoirl-
ticn ja uuclcn tcknologian avr-rlla
kilsvilrrtrt Iu()tant()ll nopeltnrnrin
.ja tvovoiuran tarvc piencntvnr:t.

T1 ollisterr kokorlrisnr:.iiirI orr
r.'iinre vuosir-rit kasvanut. n-tutta
tcollisuudcssu toinriricu rnlidrA
on laskcr.rut vuoclcsta l9tl2 lah-
ticn. Micstcn nrllilri rdhcni crri-
te u metsataloudessa .ja tointiala-
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I ,,i ,1 I i. Tytivoimaosuudet vuosina 1979-1984,V0 Yhteenvetoa
tyomarkkinoilla
tapahtuneesta kehityksesti

55-59 v
MIEHET

60-64 v.
NAISET

60-64 v. Kcskimddrin
(15-74 v.)

Keskimddrin 55-59 r'
(15-14 v.\

1919
r980
l98l
1982
1983
1984

26
27
32
34
37
38

6'7
68
69
10
68
70

60
6l
62
64
64
65

42
43
44
46
44
43

13
74
14
74
74
74

55
57
59
64
64
66

5445-30-34 35-44
96
89

25-2920-24 v
72
7t

19v
-tt
35

1984
Michct
Naisct

89
85

96
86

92
82

T.t'cit tdntyy'sast cct vuosinu I 979- I 984, Ll

55-59 r
MIEHET

60-64 r.
NAISET

60-64 r.
Kaikki

ik;iryhmdt
kcskim;iiirin

Kaikki
ikdryhmdt 55-59 v

kcskimiiiirin

t919
t9u0
l98l
1982
r983
I 984

4.4
4.2
6.0
1.6

10.3
13.6

3.4
3.0
6.8

r2.l
t2.2
15.2

6.4
4.7
5.2
6.0
6.2
6.t

5.6
5.4
8.8

I t.3
I 1.5
t4.9

6.8
5.1

r0.7
t6.2
18.3
2r.8

5.4
4.1
5.0
5.0
6.0
6.2

1984
Miehct
Naiset

-19 r
t 4.8
t4.9

20-24 t
8.7
8.0

25-29 v'

5.1
4.6

35-44 r
3.1
)5

45-54 r
4.2
4.0

3430-
5.0
4.0

LAhdc: Tvtivoimakatsaus 2u vsk/1. 1985 Elokuu.
Tiovoirlanrinisterio. Suunrritteluosasto. Hclsinki.

(Huont. Aikasarjoissa on tapalrtunLrt nruutoksia vuosina 1965 iu l9tJ3. Niinrii mutttoksct orat vaikut-
tancct takautuvasti my'os cclellisiin vuosiin.)

Tt' dt' o i ntao.suu de t i k ci r y h m i t t (i i n .s 1, k s 1' I I ci

Tycivoiman elinkeinorakcnteen
muutokset 1960- ja l9TGluvuilla
supistivat alkutuotannon osuutta
tyollisistd 37 prosentista l2 pro-
scnttiin. lisdsi jalostustoiminnan
osuutta 32 prosentista 34 ja pal-
vcluelinkeinojcn osuutta 31 pro-
sentist.r 54 proscnttiin.

Ede llistcn r uosikl nrnrcnicrr
luikarra tapahlunut kchitvs ()n
jat k urrrrt palvcluclinke iutr.jcrr
alueclla. Pal"'clujer.r osuus tl,cilli-
svvdcstd on t;illd r"uosikvmr.rtc-
ncllii rroussut 55 proscnttiin. Sitd
rusloi|t ltlktltu()tann()rt supisttt-
ntinct.t ttt.t piiiittl,ttl,t .ja .jalostus-
se-ktoriu supistur.ninen alkanut.
Tvcjr,'oirnan tarpccu Vdhcne nri-
ncu tcollisuuclessa rt:ivttd:i r,ai-
kuttunccn nrr'6s t1'dttdr-r-rvvscliik-
kciclcn kclrity ksccn.

Htronurttln irr nr,lr.lt(): tlo-
nrurkkirttrillu ()r'r ()llut nili\tcn
tr iissikir rrrrin lrsilirrtr rrtirrcrt.
Vrronulr 1984 ciri.it rnic:te rt .jit
ruristcrt tr iir oitrtltosutrdet crraa
pal.joa poikenncct toisistaau (ku-
r io I ). Nlri:tcrl ()\Lltl: tr or oitttlt:-
ta oli uilliiin 48 prose nttia. Enitcn
tvovoirttaostrLrs on kasvanrrt vli
5GvLurtiailla naisilla.

Sanrarrai kaiscsti krur t-v-dllistcrr

.joukkoon on rit'rartt.tut tlovoi-
rttlrrt ttlkopuolclta r li 50-r trotiur-
ta naisia. on pitkii;in t,,-iissa ollei-
Ill :iurtlllt ikalrltrtrdrt ttlti:irt .i.,tt-
tLurut t\iittatuuiksi. Yli 50-ruo-
tilritlcn trott(irtrien rruilirL ()u l)t(F
nirrkcrtaistunut l9tJGlLrr ulla.
Esirncrkiksi ) li 60-r uotiaiclcn
naistcn tliiroirlan lisiivs on kus- I

\ attanr.lt cncr.r.rr.r.riir.r tl dttiinlicn
krrirr trirlli:tc|l lrlri\tcll nuili|lili.
TiinrI kchity's ltcijustancc ran-
Ircnrpie n nlistcu nrarginaalista
llscnllur triinrlrrkkirroillu.

Vanhinrpiiu ikiir'1,hnriin kcs-
kittrnlt nijtttjnrvrdcn kasvu ci
niivtii -juulikaan hclpottanccn
nLr()rtcn tl,iihiin piiaisvii. Nuor-
tcn ja ranho.jcrr viilissii olcvat
ikiiry'hnriit ovat siitd, niihtiivdsti
Itrirtrrrcct. Arrrnllrttiliritoistir
r anlraa ndntckijtiii .^i ihnciscsti
\()ida k()r'\ntlt rttrorelllr .ja trnr-
lltilttitai(lottoutaIla.

l-rtittiinrr iclcu rakcuuc on
muuttunut. Tyottcimyl'dcn kes-
tot ovat piclcnty'neet. rnikii osal-
taan nostall tviittonrvvsluktra.
'l-1'citti)mr 

I s.jakso.jen picle nn'nri-
ncn ailrcrtturt osaksi trcimarkki-
noiclcn lisiilirrn'r.reesti jliykkv1'-
clcstli. miki nrcrkitscc. ctta a\'()i-
nrct tropuiklrt.jit triittiiurat triirr-
hakilat eir iit e ntisccn tapaan

KUVIO I
t984, %

Iuokassa puu-. paperi- .ja graali-
nult tc( )lli\ur.ls: kuik kilurtt ruics-
tcrr rrrarini tcollistturlcsslt picrtcni
4 prrrscntilllr. Nili\tclr rrralrl rii-
heni kaikilla tcollisuuclcrr akrilla
ja kcskimriiirin l0 proscntilla.

Yli 55-r'uotiaidcn ikiiri,hmiis-
:ri plrlr eluclirtkcirtoictt kitsr ttit e i

csiiutl-nyt niinkAiin .julkiscssa
hallirrnossa vaan toimialaluo-
kassa nruut -julkisct pal'"clut. .it>
hon sisriltvr.rit rrtnt. terrclclen-
huolto .ja sosiaalitoirninta. -['col-

li:utttlcr:u ) li 55-r trotiuitlcrt rrrili-
ni rlilrerrr keskinrlialaistii crtcrtr-
ntiirt.

lrottrintrrs ort riitrtc ruositlt
kasvnr-rtrt cnitcn rtretsiitalotrclcs-
sa. k uIut ustav unrtcolIistrudcssu
sckei puu- .ja papcriteollisuuclcs-
su. Tcollisuuclessa. .jossa sckii
rnies- ettii naistv(ivoinran kvsr n-
tei laski 1982. tr(ittdnrvvslstc sa-
ntlrririklriscsti rttrrtsi ririrt rlri:tcrt
kohdalla.

t(x).0

90.0

ri0.0

70.0

60.0

50.0

40.0

-10.0

20.0

I0.0

0.0

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

10.0

20.0

10.0

0.0
t5-t9 20-24 25-29 -rG,r4 -15--19 4()44 45-49 5G54 55-59 6G64

IKA

( Liilrclc: l'ilastoticclotus l'Y 1985:2tJ. Tr6r'oiutatutkintus 1984. tvo-
roirttrurrt krrulururrs. Tilastokcskrrs. Hilsirrki I9E5.)

MIEHET
NAISET
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kohtaa tyomarkkinoilla. Voi-
daan olcttaa, etta tyottdmien ika-
rakenteen muutokset, tyotto-
myydcn keston pidentyminen ju
tyomarkkinoiden jdykistyminen
korreloivat keskerrddn.

TAI-ll,U 2. Vuosina 1976-1984 myiinnetyt yksityisen sektorin tytitttimyyseliikkeet
(TEL, LEL, YEL, MYEL)

1976 t91t 1918 t9t9 1980 l98l 1982 1983 1984

491
605
482
460
558

Ika
55
56
51
58
59
60
6l
62
63
64

120
166
125
122
124

263
309
198
l9t
235

638
537
JJJ
280
39r

I 130
t24l
l3l I
I t94

813
602
359
361
318
350

l 340
6t2
598
599
571
45t
420
237
218
270

I 614
1023

826
154
t5l
715
635
5rtO
299
392

2 018
| 1t7
| 502
| 331
1286
1220
t022

869
111
642

2417
2250
I 597
1 518
1253
l119
l 030

806
699
161

808 I 645

Ylrteensd 651 I 196 2981 4241 1819 5 316 7 555 12 330 13 510

Voinrassa
olleet
31.12. I 536 2195 4513 I 553 14008 t7 615 23057 326t9 43 355

l',\ t I L LJ 3. Tytitttimyyself,kkeensaajien vlesttiosuudet, %

1978 1979 r980 l98l 1982 r983 1984

Tyottomyysehkkeiden
kehitys

Ensimmdisend viisivuotiskaute-
na lain voimaantulon jdlkeen
tyottomyyseldkkeidcn lukumdd-
rd kasvoi hyvin hitaasti. Se onkin
luonrrollista. kun kclritystd tar-
kastcllaan 1970luvun alkupuo-
len tyollisyyden valossa.

Vuoden 1978 lopussa tyotto-
myyseldkkeensaajia oli koko
maassa 4700 ja vuonna 1984 hei-
tii oli jo 45 500. Tvottomyvseldk-
keidcn mddrd on siis miltei
kymmcnkertaistunut kuudessa
vuodessa. Vuoden 1985 lopussa
eldkkeensaajia oli jo arviolta
54 000.

Taulukosta 2 r.rdl.rtdvissd ole-
vat l ksitl iserr scktoriu piirissd
myonnettyjen eldkkeiden luvut
kuvaavat tilannetta. jolloin tyot-
tomyyscldkkeiden rnddrdt alkoi-
vat voimakkaasti kasvaa. Vuo-
desta 1976 vuoteen 1980 mvon-
ncttvjen mddrd kaksinkcrtiistui
vuosittair.r. Sitten kasvu pvsdhtvi
pariksi vuodeksi. mutta kiihtyi
jdllccn vuosina 1983 ja 1984.
Viinreisten ncljdn vuoden aikana
on 55-64-vuotiaillc rnr orrncttr
erter]r]]dr] tl,ottorny'ys- kuin tyci-
k)rvyttor.nyyselaikkcita. Silti
nrycirrrrcttvjcn tyokrrrttornvvs-
eldkkciden mddrd on kasvanut
samanaikaiscsti.

Eldkkeiden ikdjakaumasta
Iruomataan. cttd ikdraian alen-
tamincn on lisdnnyt kasvuvaulr-
tia. Enitcn eldkkcitd on mrcinnct-
tv uusillc ikaltrokille. Eritl iscrr
selvhsti se ndkyv vuodcn 1980 lu-
luistu. .jolloin rrcljd uuttl vuosi-
luokkaa tuli lain piiriin, mutta
tcndenssi ndkyy myos scn jhl-
keen.

Tarkastcltacssa rnvonncttl,jd
cldkkcitd suhteessa potcntiaali-
siin hakiioihin voidaan todeta.
etta mvonnettv.jcn osuus on
lroLlssut puolitoistake rtaiseksi
vuonna 1980ja yli kaksinkertais-
turlut \ uotccrr 1984 rttctrncssa.

Tlottomrrseldkettd suavicn
vdestoosuus on rnclkcin kvm-
rncrrkertaisLurrut vuosiua l9i9-
1984. Tiimli ilrnenec taulukosta
3. nristd rnlris on havaittarissu.
cttd clSke vu()teen 1980 saakka
oli tar ulliscrnpi nriehillti kuin ulri-
sillu. urinkd ldlkccn niri\ct mcni-

Kaikki 1.0

55-57
58-59
60-62
63-64

Mie het

55-57
58-59
60-62
63-64

Naisct
55-57
58-59
60-62
63-64

1.0
1.1
1.9

2.1
2.9
2.7

3.1

2.6
3.0
3.8
3.5

3.9

3.8
4.5
4.3

50

4.3
5.2
5.7
4.9

1.1

1.9

)1
3.r
3.1

1.6

t.9
2.7
2.3

6.9

5.8
1.7
7.8
6.7

6.8

8.9

71
10.2
10.0
8,7

8.7

7.3
l0.l
9.5
t{l

9.1
71

10.3
10.4
9.0

3.4

2.9
3.1
4.2
3.9

3.9

3.3
3.8
4.5
4.4

4.9

4.2
5.2
5.5
5.0

5R
1.1
1.5
6.6

,q
2.3
2.9
3.5

3.9
_1.J

-3.u
4.4
4.2

5.1
4.4
5.2
5q
4.9

1.0
5.8
7.8
8.0
6.7

(Eliiketurvakcskukscrr ja Kansaneldkclaitoksen yhrcistilasto)

r"dt ohi. Lukumddrdiscsti naistcn
cncmnl\ v\ tlrr viclzi sutrlernpi
kuin suhteessa r,'destcion. Vur>n-
na 1984 19900 miestii ia 25600
naista sai eldkettd.

Tyottomyysehkkeiden
lukum[drlt alueittain
Sulrtcclliscsti enitcn tvcitton.rvvs-
cldkkeitd on Lupirr. Harrrccn .ja
Kcski-Suorren lAdncissd. Kan-
sancldkclaitoksen vuoden 1984
tilast()n ntttkaart cldkkccnslrajierr
osnus vilstaavasta vdestostd oli
l4 prosenttia Lapin. l2 proscut-
tia Hdnrecn.ja I I proscnttia Kes-

ki-Suon.rcn lddnissd. Picninrmdt
tyottornyyseldkkecnsaajien osuu-
det ovat Altvenannraalla. ULrclel-
larnaalla.ja Vaasan lddnissai. jois-
sa t/., 4 ja 6 proscnttia vastaa-
vanikdisestd r'Sestdstd sai cldkct-
ta vuonna 1984. Muissa lhdncis-
s;i tlrittt.rnrvlscldkkccn suuiicrr
osuuclct vaihtelivat t3 ja l0 pro-
sentin vdlilld.

Yllzi olcvat vcrtailuluvr-rt civiit
sisdllf, iharr k:rikkia rrrulrn trottt.r-
ml,vscliikkeitzi. Kansancldkcla-
kien nr ukaista tycittouryyscldkct-
td saanciden vdcstciosuus oli kcs-
kimdririn 8.5 prosenttia. kun sc
kaikki tyottonrvvscldkkcct ntu-
kaurt luclturru oli 8.9 pr()\cnttiit.

Kurttatasolla lcil,tvy huorrrat-
tavasti suurenrpia tasoeroja kuin
lddrritasrrlla. Karrpungcista csi-
nrcrkiksi Forssassa joka nelj:is
.ia Pictarsaarcssa .joka r,'iicles
viicstcin 55-64-vuotirrista sai
tyottcimyyseldkcttii. Yli 20 pro-
sentin osuuksia oli mvcls Pellos-
sa. Kcminrnaalla .ja Siyniitsalos-
sa. Liki 20 prosentin osuuksia oli
csinrerkiksi Jvvdskvldn nraalais-
k ur.r nassar. Aairekoskclla. Vi ialas-
sa. Kittil6ssii. J'ervolassa. Ke mis-
sd, Savonlirtrrassa .ja Porissa.
l5-16 prosentin osuuksia oli
nrm. Tampcrcclla. Nokialla. Val-
kca koskclla .ia Ka.jaanissa.

Vcltailtaessl trrlttiimlrs- iu
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tydkyvyttdmyysehketta saavien
vdestoosuuksia alueittain kiinnir
tyy huomio siihen. ettd pienten
vdestciosuuksien alueet ovat sa-
mat, mutta suurten osuuksien
alueet eiviit. Tydttdmyyseliik-
keissd ltd-Suomen merkitys on
pienempi kuin tydkyvyttdmyys-
eldkkeissS, Hdmeen ja Keski-
Suomen suurempi. Lappi on tyot-
tcimyyseldkealueista pahin. mul.-
ta tyokyvyttomyyseldkealueena
vain jonkin verran yli keskitason.

Tyottomyysavustusta
saaneet henkilot
yksityisellii sektorilla

Yksityisen sektorin tydttdmyys-
kehityksestd saadaan jonkinlai-
nen kdsitys vertaamalla eri vuo-
sina tycittdmyyskassa-avustusta
saaneiden hcnkilciiden lukumdd-
rid. Luvuissa ovat mukana kaik-
ki ne henkilot. jotka vuoden ai-
kana ovat saaneet avustusta.

Tyottcimyyskassa-avust usta
saadakseen on tyontekijdn oltava
tyottdmyyskassan jdsen. Muut
tyottdmat voivat saada tyott6-
myyskorvausta. Vuodcn 1985
alusta lukien tydttomyysavustus
muuttui ansiosidonnaiseksi tycit-
tcimyyspdivdrahaksi.

Korkean tyottcimyyden vuon-
na 1978 perati 250000 henkilci,ii
sai tyottomyysavustusta. Vuon-
na 1980 henkilciiden lukumddrd
vdheni nriltei puoleen. Vuonna
1982 se taas r.rousi mclkein
190000:een ja laski vuonna 1984
alle 160000 henkilo6n. Tdmd
tyottomyysmittari kuvaa siis
melko hyvin ylcistd trendid, mut-
ta tasoa ja aikasarjassa tapahtu-
vaa tasovaihtelua on varottava
yleisthmdstd. Se kuitenkin mah-
dollistaa ikdryhmicn ja suku-
puoltcn vdlistd vertailua sitcn.
ettA tyottomyyseldkkeiden vai-
kuttrs on poistcttu.

Alle 55-vutltiaitlen miesLcn
tyottomyyskchitys on ndiden lu-
kujen mukaan ollut selvdsti posi-
tiivisempaa kuin kehitys keski-
n.rddrin. Avustusta saanciden
mddrd vdher.ri vuonna 1980 jopa
alle puolccn siitd. mitd se oli ollut
lurnavuonnu 1978 ja laski vuon-
na 1984 taas miltci vuodcn 1980
tasolle. Yli 55-vuotiailla rniehillzi
trendi oli aikasarjan alussa sa-
nranlainen. mutta vuodcn 1984
luku 1'lsi melkcin 1978 tasolle.

Naisilla on ollut michid cpd-
vakaampi tyollisyyskehitys.
Al'ustusta saaneiden lukumdd-
rdn vdhcntymincn sekzi vuonna
1980 cttii vuonna l9[34 oli suh-

teessa pienempiiii kuin miehillii.
Yli 55-vuotiaiden naisten ryh-
mdss6 oli enemman avustusta
saaneita korkeasuhdanteen vuo-
tena 1984 kuin laman vuotena
1978.

I-opuksi

Edellii esitettyjen lukujen valossa
ndyttdisi siltd. ettd tyottdmyys-
eldke on vaikuttanut tyottdmyy-
den rakenteeseen. Se on kaiketi
vdhentdnyt muiden ikiryhmien
rvottomyytta. koska tyottomyys-
elSkkeelle pddsyn mahdollisuus
on merkinnyt. etta irtisanomiset
on suuressa mddrin kohdistettu
54-vuotiaisiin ja sitd vanhempiin.
Mutta tycittcimyyseldkkeiden
voimakkaasta lisddntymisestd
huolimatta yli 55-vuotiaiden
tyottomien mddrd on kasvanut.
Se johtuu tyottomyyscldkkeen
tydtt6myytt5 lisidvdstd vaiku-
tuksesta tdssd ikdryhmdssd. On-
han eldkkeen saamisen edelly-
tyksend pitkii tl,ottomyys.

Eldkkeen alaikdrajan nosta-
minen saattaa muuttaa tyottG
myyden rakennctta. Ikdrakenne
voi muuttua. koska ncittomyls-
clAkejdrjestel mdn automaatio as-
teittain poistuu 55-59-vuotiailta
henkilciiltii.

Kun ikdvuosiluokat 55-59
vdhitcllen siirtyvdt tyottcimyrvs-
eldketurvan ulkopuolelle. ei ole
varmaa, ettii nykyjiirjestelman
mukaiset tyottomyyselakejaksot
ihan suoraan siirtl vdt t),otto-
myysjaksoiksi. Tycittcimyyscliik-
keiden viimeaikainen lisddnty-
mincn or.r nimittdin saattanut
vddristdd todellisia tyovoima-
osuuksia ja tycittcimyyslukuja si-
tcn, etta tyovoimaan kuulumat-
tomia on tyottornyyseldkkeen
kautta tullut tlovoiman piiriin:
tvrivoimaanhan luetaan kuulu-
vaksi tl,cilliset. tyottdmat seke
tlottomylseldkcldiset. ntutta ci
esimerkiksi tyokyvryttomyysel6-
keliiisiii. NdmA trovoiman 1a
t1'ottomier.r m:iiirittelyihin liittl,-
vdt scikat ovat vain teknisid.
mutta ne saattavat vaikuttaa lu-
kuihin. Henkiloiden itsensd kan-
nalta saattaa olla sanrantekcvdh
ovatko he tyottcimyyseldkkeclld
tai muulla cldkkcclld. kunhan
toinrcentukr ()n turvilttu.

Osa t1'ottomyyscldkeldisistti
tulcc varr.naankin tyoky'r1'tto-
miksi cnncn vanhuLrscldkcikdh ja
silloin he kuuluisivat tyokyvytto-
myyseldkkccn piiriin ja tyovoi-
nrarr ulkopuolellc. Orr mvcis
rrhhdollista. ettd alunpcrin tyo-

kyr,yttdmiit ovat hakeneet tyot-
tcimyysel6kettd siihen liittyvdn
automaation vuoksi ja koska se
on erorahan vuoksi edullisempi.

On mycis mahdollista, etta osa
niistd henkiloistii, jotka nykyjir-
jestelmdn mukaan pddsevdt ty6t-
tcimyyseldkkeelle ovat oikeutet-
tuja yksilolliseen varhaiseldkkee-
seen.

t-AI IDI-l.t I LTI'l:l.O
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Viljelijlpolvet
vaihtuvat

vastedeskin

T[n[ vuonna elakkeelle
1931 syntyneet

Sukupolvenvaihdoseldkeoi keus
on edelleenkin syntymflvuoteen
sidottu. Tdnd vuonna nuorin
cldkeoikeutettu ikiluokka on
l93l syntynyt. ensi vuonna pdd-
sevdt eldk kcelle I 932 syntynect ja
vuonna 1988 ovat vuorossa 1933
syntyneet.

Kdytdnncissdhdn syntyma-
vuosirajat mcrkitsevdt, ettd cldk-
kecn voi saada, jos tekee tilakau-
pan aikaisintaan sind vuonna,
jona tdyttdd 55 vuotta. Scn sijaan
55. ikdvuosi ei tarvitse olla vield
tilakauppaa tclrtdessd tdytettynd.

Uinuvan sukupolvcnvaihdos-
eldkkecn voi tdnd vuonna saada.
jos on syntynyt 1932-35. Ensi
vuonna ovat uinuvaan eldkkec-
secn oikeutetut 1933-36 sekii
vuonna 1988 vuosina 1934-31
syntynect.

Uinuva cldkc voidaan ntyon-
tdd silloin, kun nuorcmpi puoliso
Irropuu yhdessd varsinaiscen
s uk upolvenvail.rdoseldkkcescen
oikeutetun puolisonsa kanssa.
Tdmd mcrkitsi. ettii vanha lakijiitti lesket ja kansancldkkccn
(tvokyvyttomyyselSkkeen) saa-
jien puolisot uinuvan eldkkecn
ulkopuolellc.

Uursien sddnnostcr-r mukaar-r
uirruvan cldkkccn voi saada
myos leski tai tyokyv),ttdman
puoliso. jos vanhempi puoliso
tal,tti sukupolvcnvaihdoseldk-
kccn chdot silloin. kun alkoi saa-
da kansar.reldkcttd tai kuoli ja jos
tuo tapahtui scn vuoden jdlkeen.
jona uinuvan eldkkeen hakrja oli
tayttanyt 50 vuotta.

Sivutulosddnnos
lieveni

Sukupolvcnvaihcloseldke on tar-
koitcttu asiallisesti pddtoimisille
viljelijoillc.

Aikaiscrlpien sdrinncistcn vaa-
timus oli. cttd viirncisen viiden
vuoclen aikana piti vdhintdhn
puolct tuloista olla kihtoisin
mairtilataloudcsta. Uusien sdrin-
rlostcn mukaan e ivdt noin 20 000
markan (vuodcn 1986 taso) vur>
situlot kuitcnkaan estd cldkettd.
vaikka maataloustulo jdisikin
nditri picnemrr.rdksi.

Lisdi estdvid eliikkeitd

Aikaisempien sddnnostcn mu-
kaan sukupolvenvaihdoscldk-

keen esti vain kansaneldkkeen
tydky!yttomyyself, ke.

Nyt ovat sukupolvenvaihdos-
eldkkeen tielld mycis uudet var-
haiseldkkeet: kansaneldkkeen
yksi16llinen varhaiscldke ja var-
hennettu vanhuuseldke. Estdvien
cldkkeiden luetteloon on lisdtty
myds tyottcimyyseldke.

Tydeliikejiirjestel mdn eldk keet
eivdt edelleenkddn estd sukupol-
venvaihdoscl6kettd.

Peltoalavaatimus paikoin
neljdan hehtaariin

Jatkamiskelpoiselta tilalta vaa-
dittavat peltoalat pienenivdt
kymmcncssd pohjoisimmassa ja
kuudessa saaristokunnassa.
Ndissd oli ennen vaadittu peltoa
vdhintddn viisi hehtaaria. nykyi-
nen vaatimus on neljd hehtaaria.

Jatkajan on oltava tydkykyi-
ncn ja asuttava sukupolvenvaih-
doksen jiilkecn tilalla. Tdmd on
ollut kdytdnto enncnkin, mutta
nyt se kirjoitettiin ilmi mycis la-
kiin.

Lisiiksi lainmuutoksiin sisdl-
tyy joukko vdhdisempid tasmen-
nyksiii ja tcknisluorrteisia muu-
toksia. Uusia sddnnoksid sovclle-
taan tilakauppoihin, jotka teh-
diihn 1986-8ti.

AULI SLJLIN, I,II
M u a t u I o u :;.r r i t t ri f i t, tr

cl rik clu i t o k sen t i ulo t u s t oi nt i t t ajo

Sukupolvenvaihdoseldkesiidnntiksifr on jatkettu
kolmella vuodella eteenpilin. Nykyisin sdfrnntiksin
eldkkeelle voi pziristfr siis, jos tekee tilakaupat vii-
meistddn vuonna 1988.

Lain jatkamisen yhteydessd siihen ei tehty kovin
olennaisia muutoksia; vain muutamia luovuttajaa,
jatkajaa ja jatkamiskelpoisuutta koskevia vaati-
muksia tarkennettiin.
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Luopumiseldke
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PIEWOJA
SUOS I
Luopumiselilkkeen saa nyt entistil helpommin sil-
Iil, ettfr vain metsittdfr peltonsa.

Uudet eldkkeen laskusdlnntit suosivat entistl
enemmiln pienten alueiden luovuttajia sekfl niitI,
jotka luopuessaan ovat jo jollain muulla ekikkeel-
H.

Luopumiselilkkeen vakuutusmaksua ei enfrfr
peritzi.

Luopumiseliikelaki sai sukupolvenvaihdoselil-
keslflnntisten tavoin jatkoa kolme luotta.

Ikddntyvid viljehjriitii pvritddn
nyt houkuttclenraan luopumis-
cldkkeellc rroirr licvennetyin
sdannoksin. Tdmdn eldkkeenhdn
voi saada 55 vuotta tdyttdnyt vil-
.jehjli. Vaimo tai naisleski saa
eldkkecn jo 45-vuotiaana.

Metsitys
helpommaksi

Luopurniseldkkccr.r pddehto on
tilan tai vdhintddn peltojcn
myynti lisdmaiksi toiseen rilaan
taikka maatilahallitukselle. Met-
sitys on ollut kuitcnkir.r vaihtoel.r-
to niille. jotka ovat hulunnect pi-
tdd omaisuuden vield turvanaan.

Vanha laki vaati, ettd pellon
oli oltava huonoa tai lisdmaiksi
sopimatonta, .jotta sen olisi voi-
nut metsittaa. Hyvd pclto oli aina
myytdvd.

Nyt ei vaadita endd pellon
huonoutta; mctsitys hyvdksy-
tddn. cllei sc lraittaa olcnnaiscsti
paik kakunnan n.raatilojcr.r kel.rit-
tdmistd.

Eldke suosimaan
pientiloja

Luopumiseldk kecn mddrd laskc-
laan scr) mukaan. kuinka suuri
pinta-ala luopumisessa myvdddn
ja metsitetddn.

Ensimmdiset luovutetut hch-
taarit kartllttavat cldkettd

enemmdn: sitd mukaa kun luo-
vutettu pinta-ala suurence, heh-
taarikohtainen eldke pienenee.

Hchtaarikohtaisia eliikkeitii
on uudessa laissa porrastettu en-
tistd jyrkemmin niin, etti ne tuot-
tavat entiscen ndhden paremmat
eldkkeet pienistd alueista luopu-
jille.

Ensimmdiseltd kolmelta heh-
taarilta (: MYEL-hehtaarilta)
eldkettd tulec 417 mk/ha. seu-
raavilta kolmelta 139 mk,/ha ja
seuraavilta l,hdcksdltd hehtaaril-
ta 37 mk,/ha.

Luopumiseldkettd ei estd.
vaikka tila olisi suurempikin
kuin l5 MYEl-hchtaaria. l5
MYEL-hehtaarin ylirdvalrd alal-
ta ci lasketa kuitcnkaan cndd cld-
kettd. Tdmd yliiraja oli vanhassa-
kin laissa.

Suurempi ehke
eldkehisluopujille

Luopumiscldkc sopii erinomai-
sesti varsinkin scllaisille viljeli-
joille. jotka jo ovat tydkyvytto-
myyscldkkeclld. tyottcimyys-
cldkkcelld, yksilollisellii varhais-
eliikkcellii. varhennctulla van-
huuseldkkeelld tai varsinaisella
vanhuuscldk keclld.

Jo: luopumiscldkkcen suaja
saa jotain noista cldkkeistd
mycis Kansanekikclaitokselta tai
on tayttanyt 65 vuotta. luopu-
miseldke maksetaan hdr.relle v6-
hcnr-rcttynd:.

Aikaisemmin vdhennetty luo-
punrisclAkc oli aina 40 prosrnttia
tdydestd eldkkeestd. Nyt vdhen-
netty cldkc on 60 prosenttia. jos
luopumiseldke alkaa vdhennct-
tynd elijos viljelijellii jo luopucs-
saan on jokin kansaneldke.

Mutta jos luopurniseldke al-
kaa taytenaja kansanelSke tulee
vasta luopumiseliikkeellii ollessa.
pdtec vanha sddntci: elSkc muut-
tuu 40-prosenttiseksi.

Luopumiseldkkeen midridkin
koskevia muutoksia sovclletaan
vain aikaisintaan vuoden 1986 tai
scn jhlkeisiin luopumisiin. Van-
hat eldkkeet eivdt siis muutu.

Vakuurusmaksut pois

Aikaiscnrrnin ulle 65-vuotiaana
luopunut joutui maksamaan ker-
ta\akuutusuraksun. joskirt suu-
ruudeltaan ldhinnd muodollisen.
Vakuutusmaksu on n)t poistct-
tu.

Vakuut usnraksusta scurasi, ct-
td luopunriscldkc oli osittain vc-
rot()nttr. Vakuutusntaksun pois-
tuminen merkitsee mycis, ettd
uudcn lain mukaiscsti mycinnctyt
eldkkeet ovat aina kokonaan vc-
ronalaista tuloa.

AI]11 SULIN I II
:ll utr t u lt u s rri t t i f i or
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Kunnallinen elzikej erjestehme

OSMSEE,NMSTO
KVTEL-jarjcstelmdn nykyincn
rahoitus tapahtuu jakojiirjestcl-
mdn pohjalta. Kunnallisen cldkc-
laitokscn menot jaetaan iokaiscl-
ta varair.rhoitovuodclta jdsenyh-
teisojen vastattavaksi niidcn si nii
varainhoitovuotcna KVTEL:n
alaisclle henkilokunnallc suorit-
tamien palkkojen suhteessa. Lain
piirissd on talla hetkelld n.
400000 trenkilod.

KVTE L-cliik kcidcn lukurrdei-
rd on kasvanut kcskimddrin 9%,
vuodcssa. Vuclnna 1984 eliikkci-
td oli maksussa noir.t 70000 .ia
cldkcmcnot olivat l.tJ nriljarclia
markkaa. Eliikkeiden lukurrdti-
rin kasvusta huolinratta cldkc-
rrenojcn osuus palk kasurlnrastir
on pvs\rlyt suhtcelliscn all.taiscna
(8,5% ruonna 1984). I'drnii joh-
turr kurutirllisr:n henkilomliill.irr
voirna k kaasta kasvusta KVTE L-
.jdr.jcstclrnln voirnassaolon aika-
na. Tulevaisultclessa henkilci-
kurrnarr miidriln kasvu ktritcr-rkin
hiclastuu. sen ikiirakenrre r,'anlre-
ncc .ja elAkkecnsaajicn lukumiii-
rd kasraa'u'oirnakkaasti.

Sisrilsiairrntirtistcrio irsctti
23.3.1984 toit.nikut.tnitn. .jonka
tclrtdviiksi tuli
l) arr,ioida kunnalliscn e l:ikc'jzir-

jeste lnrdn e l6kcrncno.jcn ke-
hit1's.

2) sclvitt:id elrikcurcno.jcn raltoi-
tr.rs ottae n eritl isesti hur>
rr.rioon kunnalliscn clhkc'jiir-
jestclnriin nrahclolli nerr ralras-
tointitarvc:

l) sclvittdd osittain rahastoi-
rirlrr jiir.jcstclnrdarr siirtrrtti-
sccu liittl'r'5t .lulkistalouclclli-
set .ja kansantalouclcllisct nii-
kokohclat: sekd

4) tchdii ehclotukset tarpecllisik-
si toinrenpiteiksi.

Toinrikunnassa olivat cclrrstct-
tuina Kuunalline n eliikelaitos.
kr,rn nallisct kesk rrsjeir-jcstot.ja l'al-
tio. Pttltccrtiolrtir.jart:r ttrittli osits-

topiiiillik ko Aulis Poyhoncn sisd-
asiainministericist:i. Toirnikunta
sai tl,dnsd vahniiksi sYYskuussa
1985 (komiteamictinto 1985: l0).

Eldkemenojen kasvu
voimistuu

Toimikunta teki sclvitystycinsd
polr.laksi ennustccn K VTE L-clii-
kenrenojen kchitvkscstl vuotecn
2030 asti crilaisin KVTEL-hcnki-
lcipiirin ja rcaaliar.rsiotasc'rn kas-
l'ua koskcvirr oletuksin. Laskcr-r-
tar aihtoelrto jcn pcrusteena oli-
vat vlcisct vaestdn ja talouclcn
ke hitvsnAkymdt sekii tieclot
KVTLL-henkilopiirirr iki-. su-
kupuoli- .ja amnrattirakeltteesta.
En nuste-cr.r r.nukaan K VTEL-cl2i-
kcrncnojcn osuus palkkastrnr-
masta nousec vr-lotcelr 2030
me nnesszi nrkviscstd 13.5 prose n-
tisla (\. l9t(4) .1t{-5.1 pr()scnttiin
lktiir ipiilin .jlr lctrulilursiotlrst,n
kchitvkscstii riippucn. l':inli
nrcrkitsce cliikcnrcno.jcrr kasvua
nvkvisestii 1.8 nrrcl. rlarkasta
2l-34 rnrcl. urarkkaan l,lurclcr.r
1984 hinnoin (taulukko l).

Rahastointi tasaamaan
eldkemenoja

Toimikunta chckrttaa mictinrtt)s-
sdtin. ettii kurrnallinen eli,ike'jiir-
.jc:tclntA rnuutctillllr osittlrrt nr-
llrstoiruksi .jiir.icstclrniksi pcltrs-
tauralla Kunnalliscen cliike lai-
toksecr-r cliikcvastuurahasto.
Toinri k unnar.r nrielestii n,,-kf istii
kcskitcttvd vhtcis'uastuullista .jir-
jestclrrdii ei olc slrtd purkaa ra-
Itirstoirtrtin r u, rksi. Rultrst.rirrti
totcutcttaisiin siten. cttii
KV-I'EL-maksu lastaisi kcski-

mriririistd TEL-maksua (tauluk-
ko 2) ja rahastoon siirrettdisiin
r uosittain TEL-maksun .ia
KVTEL-eliikemenojen vrilinen
cr()tus (tauluk ko 3). Rahastointia
.jatkcttaisiin niin kauan kunnes
KVTEL-cldkcmcnot ylittdvdt
TEL-rnaksun. Tdmdr.r jiilkcen
Kunnallisclle Eldkclaitoksclle
mirkscttu\ at maksut r astaisir at
vlurtuisia mcno.ja. kunnes ralt:ts-
toa alettaisiin kal'ttaa KVTEL-
r-naksun alcntamiscen. Maksun
alcntamisesta toinrikunta ei olc
tchnvt yksitl,iskohtaista chdotus-
ta \,'aan csittdd. cttA sc tapalrtuu
erikscen suoritettavicn laskcl-
micn pohjalta.

Toinrikurrtlr rhdottuu. cltii
nrytis rahastoita\ a KVTEL--
ruaksun osur.ls sisiilly'tcttdisiirr
\lrlti()n()sur.ltecn oikcttttlrviirt
kriy'ttokustanrrr.rksiin. Valtiorr-
ilvun osuLls KVTEL-e ldkcnrc-
noista or.r tiilli hctkclld karkeasti
arr ioiclen 40 (,1 . Toir.nikunnar-r
chrkrtukscr-t mukainen c[ikcra-
hastointi olisi l. 1984 lisiinnvt
Kurrnulliscn cllikellritokscn .ji-
se nr hlcisojen cldkcrncno.ja yh-
tecnsd 584 nril!. rnk. .josta .iiiscu-
l,htcisd.jcn raltoitr-rsosu us olisi ol-
Iut r.urin -150 rnilj. rlk ja valtion-
aptrjcn kilultl tulcvlr osr.rus noirl
234 nrilj. rnk.

Elrikcr aslrrrrrlrltrstoort siirlct-
tiir,'h clsuus KVI'EL-maksusta
kchitty isi laskcntatllctuksista
riippuen taulukon 3 osoittanralla
tavalla. Rahastointiaika p.iAtt),-isi
kasvuolctuksista riippucn .joktr
air,an'uuositulrarrncn lopulla tai
hcti cnsi vuosituhannen altrssa.
Rahustoituva nriiksur-r osuus olisi
cninrnrilldiin vuollna 1990. .jol-
loin se olisi 3.2 9t palkoista eli 990
mill. nrk vuoclen l9tJ4 hinnoin.
Rahastoituvan r-naksunosan li-
sr.iksi lultlrstoort siirlcltaisiirt r tto-
sittaiu ralrastor.r'"arojcr.t siloituk-
sista saatava trurtto.

Rahastoinnin taloudelliset
vaikutukset

Kunnallisen cldkerahastoinnin
taloudellisct vaikutukset ilnrcnc-
vdt selvinrmin alkul'aihccssa
11 hdyttrics:d raltustoimalrn. si.jor-
tcttacssa rahaston varo.ja sckd
mvohenrmir.r kiivtettdessd rahas-
ton varo.ja cliikemenojcn rahoi-
tukseen. R1, hcl1'ttriessd n.ruodos-
tamaan cliikeralrastc'ra ja korotet-
tucssa eldkcntaksua raha:trtittti-
rnaksun vcrriln. vaikuttaa sc vc-
rotuk:ecn. Erlcllr ttiicrr. clta ril-
hastoitava osuus katctaun kokr>
naan ver()tuloilla. noin 3 proscr-t-
tir-t suunriscn rahastointimaksun
arr"ioiclaan .jt>htar"an noin 0.2
proscntti., ksikon suuruisecn r e-
roasteen nor.rsur.ln. Totetrltrvaan
VCroastccn ltor.lsuun vaikrtttalt
kuitcnkin sc. r-r-ritcrr raltastorr la-
rat si.joitctaan .ja nriten kunnalli-
ncn toir-ninta rcagoi uutccn ntak-
sr,lull.

Toi rnikunta csittiiii. cttii ralras-
t()ll \llnrl si.jtritctrurn ttrlraarlrsti
.ja tuloa tuottaVilsti. .i()tta rahas-
tointi r leensii olisi pe ruste ltua. Si-
-joitustoiminnassa olisi asctcttavil
ctrrsi.iullc llrltirston klrrtuttlrrrri-
:ecrt oslrllistur icrr r htei:iijcrr ltrt>
tanrrollisct scka tuotaunollista .ja
e linke inotoinrintaa eclistdviit
kohtect. -I'iillaisia voisi'"'at olla
nrr. sijoitukse t kLrnnalliste k-
niikkaan. i'oinraloilrin. teolli-
sr.r trshalleih i n. asurlt()tuotillrto()n
.ilr lirkcrrrrer htcr ksiin. lrlrntrtti-
koulutuksccn. r'icnnin cclistdnri-
seen. t r.ltkirrr.lksecrr.ja t uotckchit-
telvn tukcmisccn sekri n-ruuhun
I u( )l Jllt( )- -jl clirrkeirrotrrirnrttrltrr
llcisccrr lainoituksccn tai vastaa-
vaan tukenrisecr-t. Joissakin ta-
prtttk.isslt lirirro.jir r oitaisiin
rnrorrtlii elitrisistli sristli nrvos
lakisiiitcistcrr tchtrivicn hoidon
kannalta tai rnuutoir.r i'SlttAntdt-

!t!
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tcimiin kohteisiin vuotuisissa si-
joitustoiminnan yleissuunnitel-
missa tarkemmin maariteltavella
tavalla.

Lainae hdot noudattelisivat
maan luotonantolaitoksissa
yleensd kiiytettyjii luottoehtoja.
kuitenkin niin. ettd rahastolla
saadaan riittdvdn suuri positiivi-
nen reaalikorko. Lainanannossa
ei noudatettaisi yksitvisen sekto-
rir.t autonraattista takaisinlai-
nausta.

Rahaston hallinto

Taulukko l.
KWEl-eliikemenot 1984-2030 vuoden 1984 hinnoin, miljardia mk

Vuosi Piirin kasvu hidas Piirin kasvu nopeahko Piirin kasvu nopeaRcaaliansiotaso Reaaliansiotaso Reaaliansiotascr270/v I Vc/v 27c/v I o/o/v 2%t/v I Vo/v

KWEl+liikemenot, prosenttia KWEl-palkkasummasta

1984
1990
2000
2010
2020
2030

Vuosi

1984
1990
2000
2010
2020
2030

1,9
3.4
1,1

r 3.3))a
28.2

2.1
3.5
6.8

I 1.8
18,4
20.9

Piirin kasvu hidas
Reaaliansiotaso2(t4,/v I % /v
8.3 8.3

I r.5 I 1.819.2 20.031.5 33.247.1 50.449.6 53._l

1,9
3,4
1.1

r 3,5
23.8
3l.l

2,1
15
6,8

I1.9
t9.l
))q

Piirin kasvu nopeahko
Reaaliansiotaso2%/v l%/v
8.3 8.4

l l.l n.4
t] .l 18.521.9 29.441.0 43.443.3 46.3

1,9
3.4
1.1

13.1
24.6

2.1
15
6.9

t2,l
19,7
24.8

Piirin kasvu nopca
Reaaliansiotaso

2('/o/v I a/o/v

8.3 8.4
10.9 t.2
16.6 17.3
25.0 26.3
35.7 31.6
31.1 40.2

Toimikunta chdottaa. ctta Kun-
nallisen eldkelaitoksen yhteytcen
mutrdoste[aisiin rahaston sijoi-
tusneuvottelukunta, .jossa eldkc-
laitoksen lisdksi valtio olisi edr-rs-
tettuna.

Sijoitusneu'"'ottelukunnan tch-
tdvdr.rd olisi vuosittain maaritelld
sijoitustoiminnan tdsmdllisem-
mdt suuntaviivat laatirnalla vuo-
tuincn sijoitustoinrir.rnan yleis-
sr"rur-rniteh-rra sckd seurata sen to-
teutumista edclld todcttujerr
y'leistcrr sijoitusperiaattcidcn poh-
.jalta. Sijoituspddtokser tekisi
Kunnallisen eldkclaitoksen halli-
t us.

Toin.rikunta ei pddssyt vksi-
miclisvvtecn neuvottcIukunnar-r
krlkoonpanosta. Kunnallishal-
linnon cdustal'at katsoivat. ctte
el:ikelaitokscn edustajilla tulisi
olla cncrnmistci neur.,itttelukur-r-
nassa. Valtiota edustavat jlscnct
puolcstaan katsoivat. ctta valtior.r
cclustus olisi ntdeiritcltdvd siten.
ettci cliikelaitokscn cdusta.lilla
olisi enen.rmistcid.

Vaik ka neuvottelukurrnan kt>
ko()npan()k\\rrnrs tlrrkirt pcri-
aattcellincn ja scu vuoksi tdrke:i.
oh kuitenkin todettava. etta toi-
mik unta pvrki .johdonrrukaisesti
loytiintddn l,ksimiclisvvclcn .ja
lovsikin scn kaikissa itse cliikcra-
hastoinnin kannalta olcellisissa
kvsvr.nvksissd. Tdmiin vuoksi cln
perusteltua olcttaa. etth kys-"-m1,s
ncuvottelLlkunnan kokcxrnpa-
nostakin saadaan tl,l,dyttrir,dsti
ratkaistua asiarr .jatkovalnriste-
Iussa.

Raltastoi ntiasian .jatkovaln-ris-
tclussa on r.arauduttu siihen. cttd
sisiiasiai nmi nisterici voisi aloittaa
rahastoinnin edcllvtt:imdn lain-
valnristclur.r r,'uodcr.r l9tl6 alussa
tan'ittavat lausunnot saaluaarl.
Tdlloirr nrlrastoiurrin lloitturrri-
scrt uiklrisirr rnulttlollirrcn l.jlrn-
kohta olisi l'uoclcn 1987 alku.

Taulukko 2

Vuosi TEL-maksu
% palkoista

t2.l
t4.l
l6. r

l8. t
19.9
2t.l
23.5
25.3
27.1
28.9

1986
1990
r 995
2000
2005
20 l0
20t5
2020
2025
2030

'l'aululiko J.
Rahastoituva maksuosuus, prosenttia KVTEl-palkoista

Piirin kasvu hidas Piirin kasvu nopeahkoRcaaliansiotascl Rcaaliansiotitso2c/r,/v | %/v 2%./t I (,4 /t
1986
r990
1995
2000
2005

SIMO LAMSA T
K u t um ll i :c n c I ti k L, lu i t t * san

toinrirusjohto ja

Vuosi Piirin kasvu nopca
Rcaaliansiotaso

2()t h I (/r,/v

2.9
3.0
1.9
0.4
0

2.6
2.3
0.5
0
0

2.8
2.6
1.0
0
0

2.7
)'7
r.3
0
0

2.9
t?
2.4

2.8
2.9
1.9
0.8
0

1.5
0
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KOIJLruSYHTtrISTYO
on

"Tytielflkepalvelu ja -
neuvonta ovat Kelan pai-
kallistoimistojen nor-
maalia toimintaa."

"TELasiat tulevat
vastaan pfrivitfdin."

Niime kehlaisten Kai-
ja Heiskasen jaRai-
ja Milnnisttin sanat
kuvaavat hyvrn tytieliike.
jiirjestelmiin ja kansan-
eliikejiirjestelmiln rin-
nakkaineloa tasa-
kiiyntiii. Yhtii lailla ne
kertovat yhteistyiin tar-
peesta koulutuksessa.

Tyoelikejiirjestelmdn, ETK:n, ja
Kelan koulutusyhteistyolld on
kymmenen vuoden historia. Td-
nd aikana ETK:n kenttayksikko
on kouluttanut Kelan paikallis-
toimistoicn vdked tyoeldkeasiois-
sa niin perus- kuin jatkokursseil-
lakin.

Kurssien ohjelmat sisdltdvdt
sekd periaatteellisempaa tyoeld-
keasiaa ettd kdytdnnon yksityis-
kohtia: on eldkelakeja ja niidcn
soveltamista, on tycieldkkeiden
laskemista ja markkamddrid sc-
kd lukematon joukko kurssin ai-
kana esille nousseita arkipdivdn
asioita cldkevakuutettujen
kertomaa.

Kuopiossa pidcttiin aivan vii-
me vuoden lopulla koulutusyh-
teistyon kymmenvuotisjuhla-
kurssi - kuten asianosaiset sitd
kutsuivat. Myos Ty6eliikc-lehti

seurasi kurssia. Kyselimme kela-
laisten kuulumisia ja ajatuksia
koulutuksesta.

Jututtamiemme kurssilaisten
asenteissa oli selkeiisti yksi yhtei-
nen nimittdjd - korkea koulu-
tusmotivaatio. Kuin yhdestd
suusta he pendsivdt lisdd koulu-
tustilaisuuksia: mddrdllisesti ja
ajallisesti.

Mutta annetaan heiddn itsensd
puhua.

"Toivon. ettd Kelassa vietetty
asiakaspalvelun teemavuosi joh-
taisi koulutuksen tehostamiseen.
Omalle kohdalleni tdmd kurssi
osui kreivin aikaan. sillii olin vii-
me syksyyn saakka ditiyslomalla.
Lomani aikana tuli paljon uudis-
tuksia ja putosin ikiiiinkuin kcl-
kasta. Ndiden pdivien aikana on
syntynyt sellainen tunne. ette
asiat alkavat olla taas omissa lc>

oa

keroissaan ja eldkeasiat hyppy-
sissd."

Ndin sanoo Riitta Th i I ma n
Karjaalta.

Hdn toivoo, cttii kursseilla oli-
si aikaa syventyd tarkemmin uu-
distuksiin ja etta yha useammalle
kelalaiselle avautuisi mahdolli-
suus osallistua ndille kursseille.

Monipuolisuus valttia

Lappeenrantalaiscn Raiia M h n -
n i std n mukaan monipuolisuus
oli kurssin parhaita puolia. Asioi-
ta oli laidasta laitaan ja TEL:n
ohella myos muille ajankohtaisil-
le ja kiinnostaville asioille loytyi
aikaa - kuten Raija asian ilmai-
see.

"Monipuolisuus on tdrkedd
muun muassa sen vuoksi. ettd

Kclan kautta kulki v,iintc vuonna art'iolti hicntun yli 50000 t.t'ciclcikc-
hakcnrustct. Jokaincn voi tcistci peiritcllti, t'ttci paikallistoinistoi.vs;u tarvi-
taan todclla paljon tictcintl'stci. Sicllci kohelatuan moncn ihmisot clci'

meinkoari juut'i siinri aidointnrussu nuotlossa .ia jokaistci asiakasta on
voitat,u tevalla tai toisella auttaa. Kuva Kuopiossa piclarysrci t1'deliike-
palvclun ia nL'uronnon kurssi.rta.
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kykenemme palvelemaan eldke-
vakuutettuja mahdollisimman
hyvin, ettd huomaamme kaikki
vakuutetun turvaan liittyviit
asiat."

Raija on aikaisemmin kiiynyt
sek6 perus- ettd jatkokurssit.
Mutta kertaus on opintojen diti.

"Olin niiillii kursseilla jo 7G
luvun puoliviilissii. Tiimiin jiil-
keen on tycieldkepuolellakin ta-
pahtunut paljon - ja vuoden
vaihteessa tulevat joustavat eld-
keikiijirjestelyt, joten ajan tasalla
pysyminen edellyttiiii jatkuvaa
asioihin perehtymisti."

Tehokas tietoisku

"Tdllainen tiivis kurssi on mah-
dottoman tehokas tietoisku."
Ndin sanoo muoniolainen Raija
Lehtimiiki.

"Meitii on Muonion toimis-
tossa vain viisi henkilciii. N2iin
pienessd l.oimistossa loutuu jo-
kainen tekemdzin kaikenlaista.
Tydeldkeasiat tulevat vastaan
pliiviuiiin."

"Suoralta kiideltii en osaa sa-
noa, mitd tdlle kurssille pitiiisi li-
sdtd. Kurssilla on kdsitelty sekd
tyocldkepuolen perusasioita ettd
esinrerkkien avLrlla thrkeimpid
yksityiskohtia. Aika on tictysti
yksi asia,.jota pitiiisi mietiskelld.
Nyt kurssiaika on kovin l1,hyt ja
suurct asiat joudutaan n.renc-
mddn nopeasti ldvitse. Aika on
siis yksi ja toinen on se. ctta yha
useamman kelalaisen pitdisi l,'oi-
da osallistua ndille kursseille".
Raija Lehtimdki sanoo.

Tiedon taso lisddntynyt

Kclan koulutustarkastaju - ja
Kuopiossa pidctyn kurssin oh-
ja.Ua-Kaija Heiskane n ko-
rostaa. etta tyoelakepalvelu ja
-neuvonta on yksi Kelan paikal-
listoimistojen normaalcista tt-ri-
minnoista - yhtd tdrked kuin
kaikki muutkin.

"Asiakaspalvelun kehittami-
sen kannalta - onhan meilld
juuri ollut asiakaspalvelun tee-
mavuosi - olisi toivottavaa, etta
mahdollisimman pian piiilstiiisiin
yhdistdmddn hakemusmenette-
lyii niin, ettd samalla hakemus-
lomakkeella haettaisfin sekd tyo-
etta kansaneldkettd", Kar.1a
Heiskanen sanoo.

Kaija on seurannut koulutusta
jo vuosikymmenen ajan. Koke-
muksesta hdn toteaa. etta kurssi-
laisilla on nyt huomattavasti
enemmdn taustatietoja tyoelak-
keistd kuin silloin kymmenen
vuotta sitten. "Alkuaikoina
kurssiaikaa meni suuri osa kdy-
tdnnon asioiden opettamiseen -muun muassa hakulomakkeiden
teyttamiseen liittyviin yksityis-
kohtiin. Tdndein voidaan keskit-
tyd erityiskysymyksiin."

Kysymykseen ETK:n ja Kelan
koulutusyhteistycin riittdvyydes-
tii Kar.1a vastaa: "Tdmdhdn ei ole
ainoa yhteistydn muoto - eikii
sc thllaisenaan riittdisikddn. Kun
kursseja nykyisin jlirjcstcAan yk-
si-kaksi vuodessa, tarkoiltaa sc
sitd, ettd vuosittain pddsce koulu-
tukseen yksi toimihenkilci joka
viidcnnestd Kelan paikallistoi-
mistosta. Tdmdn lisdksi on tdr-
kedd. ettd ETK:n kenttdkoulutta-
jilla on mahdollisuus kiiydii pai-
kallistoimistojen toimipaikka-
koulutustilaisuuksissa kertomas-
sa ajankohtaisia tycicldkeasioi-
ta."

"Me illd on mycis mahdollisuus
.jiirjestiiii ldhitoimisttlen yhteisih
pienryhmdkoulutustilaisuuksia.
Piddn tdtri ktrulutusrnuotoa crit-
tdin hyvin sopivana juuri tl,oelii-
keasioiden opiskeluLrn."

]OUNI ]OKISALO
Eltik ct uryukesk Ltksan

tiedot u:;sih tacri
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Ilman yhteistzi
talouspolitiikkaa

OECD-

I
Elleivrit OECD-maiden
talouspolitiikat sovi hy-
vin yhteen, maailmanta-
lous kriisiytyy. Minkiiiin
maan taloudelle ei ole
eduksi, jos kaikki yli 5$
vuotiaat vetilgyviit
elilkkeelle. Nilin vriitti
OECD:n johtaja Julian
Aveling muuttoliikesym-
posiumissa Turussa.

KAISU AALTO, y,I.

I:l ti k <' t u r w k c.v k u ksu t
t tt t k i rr ru.v.t k.si k itr r u t k i.ja

I
I

Talouskasvu vdhentld
tyottomyyttl
Jotta tydttomyys hiiviiiisi
OECD:n alueelta. talouskasvun
tulisi olla hyvin voimakasta,
Aveling korosti. OECD:n ennus-
teen mukaan ensi vuoden kasvu
OECD:n alucella pyorii kolmen
prosentin tienoilla.

Taloudcllista kchitystd. tyot-
tomyytta ja muuttoliikcttd poh-
tinut tyoryhmd arvioi, cttd vuosi-
tuhannen vaihteessa maassam-
mc olisi noin 100000 tlotcintd.
mikdli talouskasvu olisi kolmen
proscr.rtin vuosiluok kaa. Jos kas-
vu pysdhtyisi vhtcen prose rlt-
tiin. tyottomicn nrdlrd norrsisi
250 000:ecn.

Koko 70-luvun ja 80-luvun
alun ajan tyt-rikdistcn osuus vrics-
tttstd on kasrartut proscrrtin r uo-
sivauhtia OECD-rnaissa. Ikdra-
kcnne on ar"rtomaatior.r lisiksi
svvnd siihcn. miksi tyottomyys
on ollut viimc vuosikvrnmenet
OECD-rnaidcrr r,'itsaus. Ty'o-
ikdisten suhteelliscn osuudcr.r
kasvu on pysdhtvnyt Yhdysval-
Ioissa .ia Euloopassa. Japartissa
se vield jatkLru.

OECD-uraidcn hallituksct
ovat kiinnostur.reita muuttoliik-
kccstd. Tulevaisuudc;sa aluc-cn
ikiirakcnrrc r anhcncc. Muullajal
ovat ylecnsri nuoria. r.'ahvoja.
liikkuvia ja vrihiiin tyytyviii.
Avclir.rgir.r mukaan he rnaksavat
eliike- ia n-ruihin sosiaaliturv'ara-
hastoil.rin paljorr enemmdn kuin
saa",at sieltd etuuksir-ra takaisin.

Mor.tissa OE,CD-nraissa so-
siaaliturvan rahoitus on crilai ncr.r
krrirt Suomcssa. Sc perusturr ju-
kojdr'lestelmdiin. Siksi siirtolai-
suudcn ja sosiaaliturvan veiliset
-,-hte1-dct ovat rronissa OECD-
nraissa crilaisct kuin Suomcssa.

Voiko
hoitaa

tyoftomyytta
elakepolitiikalla?

OECD-maat ovat ratkoncct
tyottonryysongelmiaar.t pidcn-
tdnrhllri nuorten koLrlut usaikaa.ja
alcrrtarnalla cliikeikiiii. Useim-
n.rissa OECD-r.naissa clzikeikd on
puclor.rr.rut kahclclla tai koh.r.rclla
l'r,rodclla.

Al clingin rnukaan tuskin
nrinkii6n nraan talous kcsuiisi.
.los klikki r li 55-r uotirrlrt :iirtr isi-
viit cliikkccllc. Sc e i olisi ecles ih-
miste n itse nsiikd:in toivcidcn
nrukaista.

Avcling kolosti. etta OECD-
nraissa on lroiclcttu lvhlcn aika-

vdlin ongelmia. Pitkii aikavdlin
yhteiskuntasuunnittelu on lai-
minlycity.

Mailla, joiden ikhrakenne
vanhenee. ei ole varaa talouskrii-
siin. Avelingin mukaan OECD-
maiden talouspolitiikat tulisi so-
vittaa hyvin yhteen, jotta talous-
kriisi vdltettdisiin.

Kansainvdlinen kauppa, ta-
louspolitiikka ja -kasvu ovat toi-
sistaan riippuvaisia. Aveling tot
tcsi.

Tyon
tulisi

k?isitera
laajentaa

Taloudcllista kchitvstd. tyotto-
n.rvvttd .ja muuttoliikettA pohti-
nccn tydryhmdn muk:rarr tvon
khsitetth tulisi laa je ntaa. Olisi
rnrtlrrncttdvd muurrkin kuin var-
sinaiscr.r ansiotvdn arvo. Olisi
tun|luslctta\ a k()tona tlmaistlran
hoitavan henkilon tvon arl'o.

Jtls vhteiskrrDta tunrrust:risi
tdllaiscn tyon arvon. siitd kcrtyisi
luonnollisesti sosiaaliturvaa. On-
gelmana on se, kuka palkan ja
sosiairlil urr amirksut rttaksaisi.

Tyottomyvs ei johdu tckemdt-
tt-rmdrr tron puuttccsta. rlart sii-
td. ctteivdt kaikki halukka.lt saa
pirlkkatr otA. rvhnra t()tcsi.

Osa-aikatyo yleistyy
tulevaisuudessa

Jo nyt pddosa ALrstralian. Kana-
dan ja Polr iois-Euloopan rtaisisla
tekee osa-aikatycitii. Suomcssa
osa-aikatyotd te hdddn se lr';isti
r ahemnrin kuin rnt,rrissl nrrtissa
OECD-maissa.

Monet csitclmoiisijdt puhuir, at
osa-ai katvcjnteki jciiclcn puutteel-
liscsta sosiaaliturvasta. A"'elingin
mukaan .joissakin r.naissa tvijn-
antajat suosivat osa-aikatyotti
olcnlrtl,rrnicn tli picrrtcrr sosiulr-
litrrrvakrr;tartnu\tcn \ uoksi.

Trillzi hetkclld osa-aikatvdn-
tckiiit ()\at piculcrr ltrstcn Iitt'iii.
Tr.rlcvaisuudcssa osa-aikat1,i)
rlcistrl atttrlrnairtiort lrrtsiostlt.
Tulcr,'aisuudessa trci ci enAii clle
niin paljon paikkaan tai aikaan
sidottu kuin nykyisin.

Stronresslr osl-aikatrrirt cr)-
nustctlan \ lci\t\ \ er) critr iscsti
liikcatalla.

Svrnposiunrin "MuLrttoliikc .la
tictolhtciskunta" .jdrjcsti Siilto-
llristrtrsinstituutti. .jokir toirnittlur
paraikaa tilaisuuclcsta kiriaa.
Kirjaan tulc!at esitclmeit .ja tlii-
r'1 ltrrticrr raportit. Sr rrrpo:irrrrr
pidcttiin l'unrssa nrarraskirun
Iopussa.

Piidosa csitclnroirsii(iisrii oli

vhtciskuntatietcidcn ja tckniikan
asiantuntijoita. My'6skin puo-
I ucilla .ja tyomarkkinajiirjcstoillii
oli cclustajansa tilaisuuclcssa.
Krrnsirirrriili:en rrdkrikrrlnrlrr ti-
laisur-rtcen toi OECD:n johtala
J Lrlian Ar,'cling, joka tvoskcntclce
Plriisissl OECD:n pdlirtrr jirssrr.
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TEL:n piiriin kuuluminen . .

Jos yhteensovitusperuste ylittiiii 586 mklkk
(ind. 142) kansaneldke huomioirava

LEL-eldkkee;een oikeuttavien LEL-palkkojen
alaraja vuodessa

Tulevaan aikaan oikeuttavien LEL-palkkojen
mddrdvuodessa...
Jos LELIycintekijiillii mycis oikeus tdytecn
MYEL-ty<iky!yttomyyseldkkecscen. LEL:n
tulevaan aikaan oiker"rttava LEL-ansio 200 rnk
vuodessa

YEL:n piiriin kuulumiscn alaraja

Vahvistettavan vuotuisen tvotulon suurinnrarkklmddrd ......

YE,L-vakuutusn'raksun rnddr:ivtvntinen

YEL-vdhimntdiseldkett:i laskcttaeisa huontioi-
tava rajan.rhdrri

MYEL:n piiriin kuulumiscn alara.ja

mrncll

MYE L-l'a kuutusntaksur-r ntridriivtvnti nen

YhtccnsovituspcrLlstetta valittacssa MYEL-
tvotulona otettava huomioon teihintiiiin 6000
nr k,/r .

MYEL-n'otulo suurentpi kuin 2200 urk r,tro-
dcn alussa. vak.nraksun maksupiiirdt 2tt.2..;a
31.8. MYEL-tyottrlo piencnrpi tai vhtii sLruri
kuin 2200. nraksupdir.ii 11.5. . .

l'r'ijklvvttonrrr's- .ja vanhuLrscldkc oltava rii-
hinftidn 250 nrk/kk..jottu voiclaan ntronriiii r.u-
pauttauriucn YEL-.ia MYEL-vakuuttantisvcl-
r"ollis r-ruclcsta

Kcrtasuolitukscna roiclaart ntaksaa ranhuus-
tai pcrhc-eldkc tai rapaakirjaan perustur,a tiivsi
t1"t)klvrttdmvvscldkc. jos elikc enncrt r lrteeu-
srrtitttstrt,,u plcrtcnrl'ri ktrirr 2.50 mk/k( ....
Tvot tci m'u'1'selii ket t:i ci nta kscta. .j cls k u uka u si-
ansiot r littiii'dt ra.jan

.los ctuuclcn korotus tiitd piencntpi. kor()tusta
ci maksctir

TaE l--eldk kccsecn oikcuttava TuE L-arrsioiclcrr
alara.ja vuoclessa

l'aEL-cldkkeesccn oikcuttavaksi luctaan tro-
krrrttiinnrtlcrr slrtttrnlisr tronnlt ktrltuttrl lriku
ennen tvokvr')-ttiim)'vclcn aIkantista. .jos k u u-
kausiansio ainakin rajutulon verran

TELI$:nlmom.

Vuoden Alkuperdi-
1986 alusta nen markka-

mddrd

738.38 90.00

TELS$:n2mom. 4 807,68 586.00

LEL5g:nlrnom. 2 330.00 200.00

LELT$:nlmom. 9 320.00 800.00

YELI g:n I mom. 295685.28

YEL9$:n2mont.
t7 l4t.t2
59 137.06
47 309.64

LELT$:n4mon.r
YELI$:n3mom

YEL l9 $:n 5 ntont.

MYELI$:n3rnorr.r.

MYELSQ:n5rnorn.
MYEL l0 Q:n I ntorn

YEL I \:n ia MYEL
4 \:r-r solcltantiscsta
annetun pdiitokscn I \

I
I

2 330.00

1416.16

200.00

180.00

50000.00

3 000.00
l0 000.00
8 000.00

20 000.00

500.00

[ ]13:[]3( 125.00

L,i3 []li

35.00

80m.00

I

I

MYEL-t1'otulon ntiiiirdvtvmincn ntaataktus-
maan helrtaaricn pcrusteclla MYEL tJ $:n 2 monr.

Poronomista.jan vuotuiselt tvottrkrn ntzidrrivtr'

l182t4.tl
2 956.85

3252.54
I 330.58

739.2t
295.69

I 3 010. l5

206.98

47 390.64

MYEL 19 $:n -3 monr. 35482.2-1 60(n.00

MYEA 17 $:n 2 nrorn. 13010.15 2200.00

22t1.64 37-5.00

TEL l9b g:n 4 ntorlr 20.5 r 2.50

]'El- l9c \:n 4 ntorn t 416.16 r80.(x)

TEL 19cl Q:n 4 rnorrr r7.(x) 15.00

TaEL3{:rr2nronr 4 410.2lJ 540.00

45.00TaEL4$:n2nror.r.r 369. I 9

-1J

E-.r

E-.ra

DV
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ELAKETURVAKESKUKSEN
EDTJSTA]ISTO 1986- 19EE

Sosiaali- ja tcrvcysntir.risterio on mdlrdnnyt Eldketurvakcskukscn cdustajistor.r kolmivuotiskaudcksi
1986-1988 seuraavassa kokotlnpanossa:

puheenjohtaja
kinsliapiirillikko Kari Puro (hcnkilcikohtaisena varamiehendhn toimitusjohtaja Matti
L. Aho)

varapuheenjohtaja
kansanedusta.ia. I.r.rinisteri M a t t i Puhakka (henkilokohtaiscnavararnichetrddntoimitus- 

]johtaja Pentti Kostamo)

Ellketurvakeskuksen ohjeslSnniin sisdltivdn asetuksen 4 $:n 2. momentissa tarkoitetut muutjdsenetja hei-
diin henkiliikohtaiset varamiehensd

piiijohtaja Vrppu Taipalc (osastopddllikko Paula Kokkonen ); ja
ioi,i.rituri,,trta.la.vakuutusneur,'os Mariti Rahnasto (varatoimitusiohtaja,oikeustieteen
liscr.rsiaatti Se ppo Pictildine n).

tytinantajajiirjestiijen edustajat ja heidiin henkiliikohtaise't varamiehensl
ioiilitusjohraja n ci1. K a u k o n e n (varatointitusjoStaia O I t i P a r o I a )l
\,aratoin]itusjirhtaia Harry Mildh (toimitusjohtaja Jlakko Rar.rrar.uo);
teollisuusnetivos Vrjo M. Lehtoncrr (vuorincuvos Kauko Mai.i ala):

toimitusjohtaja Pe tttti Somerto (iolrtaja Seppo Riski)l
,l-ruo^il1.l1,.,.,cuvos ErkkiPaIojdrvi (toimitusjohtajq Markus TiitoIa): ia
toimituijohtaja Jart.t.to Pcll ik ka (iohtaia Jarmo Sicrla ):

tytintckijiijiirjesttijen edustajat ja heidiin henkiliikohtaisct varamiehensd-putrccnjotrraia 
Pe rt t i V i i n a, c n (puhceniohtaja H c i k k i -Pe I t o. c. );

puhccnjohta.la Pe r-Erik Lundh (puhccnjolrtaja Risto K.uisnra);
puhcerlolrtaja M a t t i H a a p a k o s k i (pLrhec'niohtajl f,l . i k k i P o h j a ):
il puhieniohtaja Tirlo Rautarinta (puhccnjohtljq J3rl Sund);
toiiriprurijo[taia Raiuro Pohjaviirc (tointinnanjohta.ja Pckka Porttila);ia
puhccniolrtaja Jorma Rcini (pddsihtccri Jarnlo Tamnlcnnlaa );

maatalousyrittiijiijiirjesttijen edustajat ja heidiin henkiliikohtaiset varamiehensd
"putrciriiol'rtaia H c i k k i H a a v i s t o (nraanviliehla O.s m o P i c t i k d i n c n )l
emdrrtd Leina Pihl (cmdntd Raili Puhakka);ja
puhecp.jo[taja. agr()r.ror.t.ti O l a R o s e 6 d a I l (kalastaja V i li o S a I l s t c rl ):

muiden lrittnjiijiirjesttijen edustajat ja heidiin henkiltikohtaiset varamiehensd' toiinittis.iohia.ia Tapl ,ii Kutso (toimitus.iolrtaja Tapio Vasara);.ia
kauppia.s Erkk i Rai tala (iiricstojohta.ia Tauno Jalonen );

eldkevakuutusyhtiiiiden cdustajat ja heidiin henkiliikohtaiset varamichensd
tllosollan n.raisteri Lars Palm6n (lilosollar.r ntaisteri Asko Tanskanen);
ekonorni JLrkka Syrjhne n (lilosotian kandidaatti Heikki varho); ia
lllosoljanntaisrcri Kirit Lrungman (tilosotianlisensiaatti Markku Veste rir-rcrl):

avustuskassojen edustaja ja hdnen henkiltikohtainen varamiehensl
puhccnjohri.ia Mikko Haratno (ohtaja Juhar.ri Lainc):

eliikesiiiitididen edustaja ja hlnen henkiliikohtainen varamiehensd
henkilostoiohiaia Eclis Makkor.tcn (talousjohtaja Jaakko Harj u);

vakuutuslilketieteeseen perehtynyt edustaja ja hlnen henkiltikohtainen varamiehensd
piiiijohtaja. laiketieiein ja kirurglan tohtori Jorma Rantanen (osastonjohtaja, liiiikc-
iictccn ja kirurgiar.r tohtori Vcsa Vaarane rl); sckd
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FIALLITT]S 1986-1988
Eldketurvakeskuksen hallitus on nimetty uudeksi kolmivuotiskaudeksi 1986-1988. Puheenjohtajana
toimii edelleen sosiaali-.ja.terveysministeri6n vakuutusosaston ylijohtaja J u k k a R a n t a I a. Varapu-
heenjohtaja edelleen toimitusjohtaja Ju h an i Kolehmainen.

Eldketurvakeskuksen edustajisto nimesi hallituksen jdseniksi tyonantajien edustajina johtaja
I--o::g I aatusen (varallaagr.Henrik SumeIius),johtaja Pekka Merenheimon (ohtaJa
H e i k k i Ro ppo n e n ), varat. M a u ri Mo 16n i n (varat. R i s to Us k i ).

Tyontekijiiinedustajinavalittiinsosiaalisihteeri Markku Hyvdrinen (yritysdemokratiasiht.Matti Kopperi),sihteeri Pekka Ahmavaara (puhjoht.KaleviAronen),puheenjohta.ja
Nils Komi(osastonjohtaja Iikko B. Voipio).

Maatalousyrittdjienedustajanavalittiinvarat. Bruuno Mattila (agr.Keijo Hyvonen).
Yrittiijien edustajana valittiin toimitusjohtaja Ukko Laurila (hall.tiet.iri Waldemar

Bi.ihler).
Asiantunti.ioina hallitukseen valittiin lliiikct.lis. Martti Lehtinen (dos. Timo Somer),

toimitusjohtaja Altti Aurela (varatoimjoht. Taisto Paatsila) ja toimitusjohtaja Juhani
Salminen (varat. Esa Mattinen).

ELAKELAUTAKUNTA 1986- 19BE
Sosiaali-.ia tervevsmirtistcrio on rnddrdnnyt kolmivuotiskaucleksi 1986-1988 eliikelautakurrnan kc>
koonpanon scuraavaksi :

puheenjohtaja
hallitusneuvos He imer Sunclbcrg;

varapuheenjohtajat
csittclijdneuvos Erkki AIronen. hallitusneuvos Lasse
hallitussihteeri TuLrIikki Haikarainen:

Si rr ivi rta ja'",anhcntpi

muut jisenet ja heidiin henkiliikohtaiset varamiehensd
osastopdiillikko J u Ir a n i J zi n t r i (toimisropldllikko S c p po V i r t a n e n );
lil.kand. Kari Vllirrdki (lil.nraisr. Yr.j(i TLrrriainen ):
lidketietcen lisensiaatti .larnro Vuorincn (leidketictecn lisensiaatti paav.o
Poukka);
doserttti Martti Olkinrr()ra (ldaikctietcen.ja kirurgian tohtori Antcro Lcppii-vuori);
lddkintoncur"os Jttssi Antila (liiiikctictecn liscnsiaatti Paul Sanclstrom); .ja
dosentti Heikki Takkune n (ldAketictcen liscnsiitatti Pcnrri Ristola):

tytina ntajajiirjestiijen ehdotuksesta
varatuomari J u k k a A lr t c l a (oikcustictcen kandiclaatti Ta p i o K u i k k o ):
oikcustietecnk:rncirdaatti Johln Astrom (v'arertuomari Hannu Rautiaine n):
varatuomari Taur.ro Nouro (filosolian kandidaatti Ve ikko Savela); .iaagrot]omi Vilio Sirkii (maatalous- ja metsdtietciclcn liscnsiaatti Patrick Hack-
man);

tytintekijejerjestiijen ehdot uksesta
talotrcle'nhoitaja Antti Hietancn (asiantuntijaldiikiiri Markkrr Toropaincn):
toinritsija Scppo Niininen (toinritsija Kai.la Kal lincn ):
tvosLrtlelusihtccri Pcntti Keurulainen (tl,6suo.jclutointitsija.lussi Koivu):.ia
sosiaalipoliittittert silttccri. r'altiotictcen kandiclaatti -lukka Vainio (tl,iielttoasiaiu-
sihtecri. r'aratuclntari Rai Ia Ka ngasperko);

maatalousyrittiijiijiirjesttijen ehdotuksesta
agrononti Paavo Vuoksinen (agrologi Tage Ginstrcjrtr).
r.altiotietccnlisensiaatti Kaarina Knuuti(asrononri Kr-istcr Saloncr.r);
asronor.rri Tapani Vanhala (agrolclgi Johanne s I.j as):.1u
varatuomari O u t i A n t i I a (agronon.ri L c c r.r a Po h.i a I a i r-r c n ). sckii

r rittiijiijiirjesttijcn ehdotuksesta
lakir.nics R i t v a H a n s k i - P i t k I k o s k i (lakinries R i t v a S.i ii h o I m ):.ia
lainopin kartdiclaatti R a i rn o L u h t i u e n (r'aratuctntari K a i L i b li c k ).
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ESIINTYVIEN TAITEILI]
ELAKEKASSAN
VALTUUSKUNTA

IDEN

Puheenjohtaja
Liittosihteeri Jorr.na Kal I io

Varapuheenjohtaja
Suunnittelujohtaja Mark k u Hdn n i nen

VARSINAISET JASENET (suluissa henkilokolrtaincn varamies):

tytinantajajiirjetiijen edustajina
varatuomari J ukka Ahtela (r'aratuomari Hannu Rautiaincrr )l
varatuomari Matti Anderz6n (ekonomi Se ppo Laakso):
oikeustieteen kandidaatti J u ha na H i n tsa nc n (oikeustieteen kandidaatti
Klaus Kallioinen)l
oikeustieteen kandidaatti Ta pi o Le h t on e n (oikcustieteen kandidaatti
Harri Lemmetti);
toimitusjohta.ia R e i j o T u o m o l a (toimitusjohtaja Pe r t t i K u i s rn a tr e n )l
liittoasian.rie; J o u n i S a a s t a nt cl i t.t e n (asiamies J u k k a K o s k i p i r t t i ):
toimitusjohtaja Juha Ry'drna n (r'aratuomari Juhani Hopsu ); ja
osastopddllikko J u h a n i V i I a n k a (varatuomari Ta p a n i H i i r o n c n ); sekd

tytintekijnjnrjestiijen edustajina
graafikko Maarit I nbar (elokuvasuunnitteliia Jorrko AaItortert):
pd:iluottamusmics Vei kko Byysing (laula.iatar Ai ra Hartntrla ):
rnuusikko Jussi Raittincn (oikeustictecn kandidaatti Anita Iiiis)l
toiuriunanjohtaja T u i r e L a r.r k i r.t c n (niiytteliiii K e i t o K o m p p a ):
pukusuunnitteliia L i i s i Ta n d e l'c t t (dramaturgi M a a r i a K o s k i I u o m a ):
toimittaja Seppo Sacleo.i a (taloussilrtccri ArTne Laine):
lllosollanlisensiaatti Bo Gronholm (ntatkanjolrtaja Mir.j a Rantala): .ia
su()mcllta.ia Leena Vallisaari (stromcntaja Mir.i a Rr.rtane Ir).

ES]INTYVIEN TAITEILI]
ELAKEKASSAN
HALLITTJS

IDEN

puheenjohtaja
johtaja Pek ka Merct.th ci nto :

varapuheenjohtaja
varatoirritusjclhtaja Jou k o S i rkesal o ;

VARSINAISET JASEN ET (suluissa varitidscnet):

tytinantajajiirjcstiijen edustajina
johtaja Lasse LaatuncIr ("altioticteerl rnaisteri Pckka l'uomoIa):
bikcustieteen kandidaatti Joha n Astro m (oikcustietccn kandidaatti
Martti Huttunen);
apLrlais.johtaja Jukka Sariola (irsiamics Ve ikko Save la): sekd

tyiintekijnjiidestiijen edustajina
puhecr.rjohtaja Ra into Vikst rtinr (toiminrtaniohtaja Ra irno Sode r);
Iiittosihtecri -l uha r-r i MattiIa (toimitta-ia Kari Varvik ko ); ja
toinritsija Scppo Niinincrr (suontet.rta.ia Hei kki Kask inr ies).
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Toimitusjohtaja
Juhani Kolehmainen
jatkaa TELAn
puhccnjohtajana
Eldkc-Varrr-ran toimitusjohtaja
J uIrani Kolehmaincn va-
littiin I 6. I 2. 1985 Tyoe ldkelaitos-
ten Liiton (TELAn) hallituksen
puhcenjolrtajaksi vuodeksi 1986
liiton sddntcjmddrhiscssd syyskc>
kouksessa. Tdssd tehtdviissd Kr>
lehnraincn on toimir-rut vuoclcsta
1985 ldhtien.

Varapuhcerrjohtajiksi valittiin
cdellcen LEL Tyoeliikckassan
toimitus.johtaja Aarrc Met-
s o. Eldkeviritioy'hdistyksen pu-
hccnjohtaja. .iohtqa L, e I is
M a k k o nc n .jir Maatalottsrrit-
tdjicn clhkelaitoksen toirnitusjoh-
taja. vakuutusueuvos Martti
Rahnasto.

Tr ocldkclaito:tcn Liitto ()n
Suomcn lak isriiiteistd ar.rsiocldke-
turvaa totcuttavien tloeliikelai-
tosten )'hteist'no- ja eclunvalvon-
taiiirjcsto. Scn.jdscnid ovat kaik ki
TEL-.ia Y E L-r ak trutustoittrttttrta
harjoittavat vakuutusvhtitit.
TE L-cldkekassat .ja -seidtiot sckd
Maatalousvrittdjicn cldkclaitos.
Merirniescldkckassa. LEL Tyo-
cldkekassa. Kunnalliner.r clAke-
laitos.ja Valtiokonttori.



Ilmarinen
Eldkevakuutusosakeyhtio Ilma-

t risessa on nimitetty johtajiksi
1.1.1986 lukien apulaisjohtajat
Maire Rantanen ja Kycis-
t i Po u t ia in e n. Johtaja Ran-
tasen vastuualueeseen kuuluvat
eliike- ja vakuutusosasto seka
1.2.1986 alkaen myos kenttd-
osasto. Johtaja Poutiaisen vas-

I tuualueeseen kuuluvat perintd-ja
suunnitteluosasto sekh yhticin
tietojenkdsittelyn koordinointi.

Apulaisjohtajiksi on 1.3.1986
lukien nimitetty osastopddllik ko,
lll.maist. Pirkko Jdrveld.
osastopddllikkci. valtiot.maist.
I lkka Mikkola. henkilostci-
piiiillikko. vhteiskuntat.maisr.
Te I I e rvo N o ppaja ekonomi
Vesa Pohjankoski. Apu-
laisjohtaja Jdrveld vastaa tiedG
tusosastosta, apulaisjohtaja
Mik kola yleisestd osastosta. apLl-
laisjohtaja Noppa henkilostci-

osastosta sekd koulutuksesta ja
apulaisjohtaja Pohjankoski kent-
tdosastosta-

Ilmarisen johtajien vastuu-
alueet ovat 1.1.1986 lukien seu-
raavati

Varatoimitusjohtaja Lauri
Koivusalon vastuualue kasittaa
lainaosaston ja kii nteistciosaston.

Varatoimitusjohtaja Heikki
Varhon vastuualue kasittee laki-
ja ratkaisuosaston. matemaatti-

sen osaston, tutkimusyksikcin
1.2. 1986 lukien ja yleisen osaston
l.3.l986lukien.

Apulaisjohtaja Uski vastaa
lainaosastosta ja 1.3. 1986 lukien
myds kiinteistciosastosta.

Ilkka Mikkola

LEL Tytiekikekassa
Valtioticteiclen maisrcri Ri itta
Hcinoncn on niutitettv l.l.
1986 alkucn LEL Troelii(ekrrs-
sull tic(lotu\osir\ton ipullliso\lls-
topaiillikoksi. Hdn orr roirninut
vuoclesta 1976 Iiihtien tieclotus-
trsastollir toirni:topadllik k(irrd.

K1,'dsti Poutiainen

Tellervo Noppa

Elfrketurvakeskus
Valtiotieteen n.raisteri Han-
Iru Rlrrnhclu on rtirnitettr
Eliikct rrrr lkcskriktcrr vrrkrrrrttri-
tcknillisen osast()n ansiorckisteri-
toirniston piiillikoksi 1.2. 1986
alkaen.

Rarrberg siirtvi Eldketun,a-
kcskuksen palvcluksccn Eliike-
Slttttmtlstlr. .it,sstr lrdn on ltrirni-
nut projektip:irillik konii.

Hallintonotaari Marja-Liisa
l'akala on nimitcttv tieclotr.rs-
sihteeriksi ElSkcturr iikcskukscn
ticcl()tr-lsosastolla l. l. I 986 lukicrr.
Hrin on tullut ETK:n palvcluk-
scen lainopilliselle osastollc 1974
ja toiminut ticcft rt irsosastr)lt osils-
tosihtcerirrd vuoclcsta 1976 lu-
kicn.

Moirc Rantanen Pirkko Jcirvelii

Vasa Pohjonkoski

Hannu Ranberg

.luhani Kolchmaincn Riittq Heinoncn Mat'ja-Liisa Takalo
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Maanviljelijtiistii
yhe suurempi osa

eldkkeellil

I
!

Maatalousyrittajista alkaa yhii
suurempi osa olla eliikkeellii.
Vuoden 1984 lopussa Maata-
lousyrittdjien eldkelaitokselta sai
eldkettd 183 000. kun vakuutettu-
ja oli 220000. Vuoden 1985 lo
pussa eldkettii sai 190000, va-
kuutettuja oli 213 000.

hyvin yleisesti viljelerndin vasta
30-35-vuotiaana. Siind on yksi
syy, miksi ikdrakenne ei ole td-
mdn nopeammin nuorentunut."

"Vaikutusta lienee mycis li-
sddntyneelld osa-aikaviljelyllii
sekd silld, ettd erdiden alojen al-
haiset eldkeidt antavat mahdolli-
suuden siirtye elekepAivilld maa-
ta viljelemddn."Miten on, milloin ekikettri saa-

via on enemmdn kuin aktiivivries-
t tiii ma a t o louden p i i ris s ci? V as t ao-
j ana M aat a I ou sy ri t t cij ien e I tik e I ai-
toksen matemaatikko Yrjd Pihka-
lo.

Ovatko sukupolvenvaihdos- ja
luopumisckikejri'iestelmrit nuo-
rent aneet i krirakenne t ta?

"Kyllii niil16 on ollut oma tdr-
"Niiin kiiy jo parin ruoden ku- ked merkityksensd tdssdkin suh-

luttua. Ennusteiden mukaan teessa. Kaikkiaan 15000 suku-
vuoden 1988 alkupuoliskolla polvenvaihdosel6ketilaaonvaih-
MYEL-vakuutettujen lukumdd- tanut omistajaa vuodesta 1974.
rd laskee alle 200000:n. Samana Luopumiseldketiloja on siirtynyt
vuonna MELA:n eldkkeen- 4000. Mutta ndmdkin ovat liian
saajien lukumddrd yltiiii pieniii lukuja ikdrakcnteen no-
200000:ecn." peaan nuorentamiseen. Onhan

"Jos luopumiseldkkeensaajat, tbhdn mennessisiirtyneiden tilo-
sukupolvenvaihdoseldkkeensaa- jenmddrdvainrunsaskymmenes
jat ja perhe-eldkkeensaajat jdtc- vakuutettujen tilojen mdhrdstd."
tddn pois, elikkeensaajien ja va- "Ennen Iuopumisjdrjestelmien
kuutettujen lukum66rdt kohtaa- voimaantuloa maatalousyrittd-
vat neljd vuotta myohemmin." jien keskiikii oli noususuunnas-

sa. Luopumisjirjestelmien voi-
Mik(i on maatalousvciestdn maantulovuosinamiestenkeski-

keski-ikri? ikii kiiiintyi laskusuuntaan. Nais-
ten osalta vastaava kdlnne ta-

"MYEL-vakuutettujen keski- pahtui tdmdn vuosikymmenen
ikd on nyt 46 vuotta. Suunta on alussa, kun sukupolvenvaihdos-
hivenen nuorenemaan pdin. Kun eldkkeen ik:irajaa alennettiin ja
ensimmdinenikdjakautumaajet- jlrjestelmdn merkitys kasvoi.
tiin vuonna 1971, keski-ikii oli Tdhdnastisista sukupolvenvaih-
46,7vuotta.Senjdlkeenkeski-ikd --dosel6kekaupoista on kaksi
pysyi samana tai oli lievdssd nou- kolmasosaa sijoittunut SGlu-
susuunnassa kymmenisen vuot- vulle."
ta. Tillii vuosikymmenell6 ollaan
sitten tultu alaspdin. Vuoden Entti rahat? Paljonko nwksc-
1984 lopussa keski-ikii oli 46,3 taan ekikkeinci ja paljonko saa-
vuotta ja vuonna 1985 saatettiin daan vakuutusmaksuja?
alittaa niukasti 46 vuotta."

"Maatalousvdestd painottuu "MYEL-jaluopumisjdrjestcl-
sulrteellisen vanhoihin ikiiluok- micn eldkkeitd maksettiin vuon-
kiin piiin. Viljehjiit civdt saa tar- na 1985 1200 miljoonaa. Vakuu-
pceksi nuorina tilaa hallintaansa. tusmaksutulo oli noin 230 mil-
EikohZin TEL-tycisuhtecsecn joonaa."
rnennd yleensd viimeistddn 25-
vuotiaana, mutta tilaa pddstddn Haastattelu: K.S.
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LEL:n viivistyskorko
alennettiin TEL:n
perustekoron
suuruiseksi
,\srart krisittclr.ititie:tr:tli roitiin
rksinkcrtlri:itur lol.rltrrtrrkrksen
k ri lsi nlit tu.

Maksuunpano

LEL Tyoeliikekassa oli tammi-
kuussa 1983 todennut, ettd Oy:n
palveluksessa oli ollut kolme kir-
vesmiestd, joiden cliiketurva oli
hoidettu TEL:n mukaisesti. ETK
oli saman vuoden lokakuussa
antamallaan pddtcikselld katso-
nut. ctta yhtion olisi jarjestcttdvd
kirvesmiesten eldketurva LEL:n
mukaan. Pddtcikscn johdosta
Ilmarinen oli peruuttanut k.o.
tyosuhtect Oy:n TEL-vakuutuk-
sesta ja palauttanut vakuutus-
maksut valtakirjan nojalla LEL
Tyoeldkekassalle.

LEL Tyoeliikekassa oli seu-
raavan vuode n tammikuussa
maksuunpannut Ov:n suoritta-
maan kirvesmiestcn palkoista
LE,L-r"akuutusmaksua ya sille
viivdstyskorkoa. Kun taste
surlmasta oli vdhennettl, Ilmari-
sclta saatu palautus. Oy:n ntak-
serravaksi oli jiiiinyt noin 5000
markkaa.

Muutoksenhaut

Oy haki r.naksuunpanoon rlur.l-
tosta elk:lta -ja vaati maksctta-
vaksi mddrdtvn noin 5000 rnar-
kan viivdstl skoron poistarlistu.
koska vhtio oli hoitanut elzikev'a-
kuul u:mlksut oikcl-aikaiscsti.

Eldkelurrtakrrntu karsoi. cttci
Oy ollut asiassa esitettvvn sclvi-
tyksecn ndhden laiminlyonyt
vclvollisuuttaan surtrittaa vakuu-
tusnraksua.ja ettei vhtio r.riin ollcn
ollut vclr ollinctt muksarlaau r ii-
r"tistyskorkoa. J'dmzin vuoksi elk
kurnosi maksuunpanon viivlls-
tyskoron osalta.

LEL-kassa vaati elk:n piiStdk-
sen kumoamista.ja sitd. cttd kas-
sart nlrkstrunpano ruhvistcflui-
siin oikcaksi. Kirssu csitti asilrn
siirtdmistd ETK:llc. sikiili kuin
asiassa on kysy'm1's TEL l5a
$:ssd tarkoitct usta hakcmukscstlr
saacla osittainen \,apautus takau-
tuvista .jdrjestetvn elaketurvarl
kustannuksista.

VAKO:n ratkaisu

VAKO oli sitd mieltii. ettd asiassa
esitettyyn selvitykseen ndhden ei
ole syytd kokonaan vapauttaa
Oy:td suorittamasta LEL:n no-
jalla mddrdttyjen vakuutusmak-
sujcn viivastyskorkoa. vaan vii-
vdstyskorkona on perittdvl
TEL:n perustekoron suuruinen
korko. Elk:n pddtos siis kumot-
tiin ja kassan maksuunpanoa
muutettiin viivdstyskoron osalta.

VAKO:n pddtos mcrkitsee
kannanmuutosta. Aiemmin
VAKO ei ole viivdstyskoron
alentamiseen suostunut, vaan
alentamiset on hoidettu TEL
l5a $:n mukaisessa menettelvs-
sd. VAKO:n ratkaisu on tehty
laajennetussa jaostossa ddnin
6-l.

LEA 7 li:n mukaan LEL Tyo-
cllkekassalla on ollut oikeus pe-
rid vakuutusmaksulle laimin-
lycintitapaukscssa en in tddn
sosiaali- ja tervevsministerion
LEL l0 $:n 4. ruomentin perr.rs-
teella rnddrdhmdn korkoproscn-
tin mrrkaan luskcttrr vuotuincn
korko. Ndin ollcn kassa on roi-
nut maarata viivtistyskoron vah-
vistettua korkoprosenttia alhai-
scmrnaksikin.

Silloin kun tvonantaja pyrkii
huolchtimaan tycintckijoittensd
cldketurr,'asta asianmukaisesti.
rnuttu \ukuuttau heitlit rddrdrr
lain mukaan. on kohtuullista. ct-
td viivdstvskorko on alernpi kuin
varsi naisissa laiminlycintitapauk-
sissa. Tdmd on mvcis LEL-kas-
:irn kiir lantd. .jos trcinlrrrta.ja orr
ollut l'ilpittomlissd miclessh. Kun
TEL-cldkclaitos palauttaa va-
kuutusmaksut pcrustckorkoi-
ncen ja LEl-kassa perii LEL-
nraksut tiivsimaidrriisellii viiviis-
tYskorolla. joLrtur,r tvonantztjir
suorittamaan vlimAiirdiscnd vii-
vdstvskoron.ja pe ruste koron e ro-
tuksen. Viiv;istyskorkoa ei tulisi
perid td1,'sir.n6iirdiscnd niidcn-
kdein tyontckijoiden LEL-pal-
koista..joitir ci olc ilnroitcttu
TEL:iin tvoslrhteidcn 11,hy,cr.r kes-
toajan vuoksi.

TEL l5a $:dii sovellcttaessa
ETK on mcr.retcllvt siten kuin
VAKO nvt selostctLlssa l'atkai-
sussaan. ETK esitti lausunnos-
saan VAKO:lle. cttd maksuur.r-
panovalitr.rstcn vhtevclcssii olisi
turkoitukscnrrruk:rista -jtr joust:r-
r lra kdsitclll tdllairrcrr asilr rrr t
tehdrlld tlrvllla siirrdrnatrri siili
TEL l5 a $:n pcrustcclla ETK:llc.

VAKO:n pldtds aikaansaa
se n. ctta TEL-laitoksen palautta-
nra .ja LEL-laitoksen nrddrririma

maksu vastaavat suurin piirtein
toisiaan eikii kumpikaan osapuc-
li .youdu kohtuuttomasti kdrsi-
m6dn tilanteesta.

Vuoden alusta on tullut voi-
maan lainmuutos, jonka mu-
kaan viivdstyskorko on yksiselit-
teisesti l6 prosenttia. Kuluvana
vuonna tulee ilmeisesti voimalrrr
myos lainmuutos, joka koskec
virheellisen vakuuttamisen oikar-
sua (ETK:n yleiskirje 50/85).
Laki ei poista koron mddrddn
kohdistuvaa problematiikkaa,
mutta vahentdd sen merkitvstd.

VAKO:n pricirds
n:o 3395/84/1630
(ETK-ar k i s t onumero I 5 70 l)
Annettu 10.10.1985.

VAKO ja yhden-
vertaisuusperiaate

\ \K() I)()i:tl ()nlltn Ir;ililiikrerr'u
r lr,i, rtr ( r t,il .llL,\l\'n r 1., .k.r

VAKO <'ii 24.5.1984 antamal-
laan pddtoksclld katsontrt. ettci
ollut edcllytyksiii TEL 7 g:n 2
momentin soveltamiselle. Elak-
keensaaja oli viitannut VAKO:n
20.9.1984 antamaan. eldkkcen-
saajan cntistd tvotovcria koskc-
vaan pdhtciksecn, jossa sama
myos k.o. eliikkecnsaa.jaa koske-
nut tyonscisaus oli katsottu pe-
rusteeksi tarkistaa harkinnanva-
ririscsti elakepalkkau ju vaatinut
r.r.rvcjs oman eldkepalk kansa tar-
kistamista. VAKO on oikeuden-
kdymiskaarcn 3l luvun 7 $:n I
momcntin 3 kohdan.ja l6 $:n no
jalla purkanut oman pddtdksen-
sti silld perusteclla, ettd e l:ikkecn-
srrir ja orr viittaarnalll hdncn tro-
tor t'rillce rr \ astaa\ a:sa asiiissa
anuettuun pddtoksccn vcclonnut
seikkaan..jota ei aikaisemmin olc
csitcttr .ja -iorrka csittiimincn to-
tlcnrrdkoiscsti olisi .jtllrta.rrut toi-
sccn l()pputuloksccrr. Alncslys<')

VAKO:n pciritds
rt:o 1686/85/ 1630
( ETK tr k i s t ortu tncro I 65 44)
,4nncnu 10. 10. 1985

t i, L"i'; Lr,l v'I5 l r ,)ilrj I,,l.l r 7

Lkik at urw kc.yk uk sL'n
la i tnp i I I i se n o.su.tt on pticil I i k k r)
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Provisiopalkkaiseen esiffely- ja myyntitytitii
tehneeseen henkiltiiin sovellettiin YEL:a
@TK:n piiiittis 27.11.1985)

Edustajien ollessa kysymyksess6
rajanvetoa joudutaan tekemidn
TEL:n ja YEL:n viilillii. Lakien
vdlisessd rajanvedossa ei ole yksi-
selitteisid ratkaisuperusteita.
Asiaa ratkaistaessa on selvitetti-
vd toiminnan yksityiskohdat ja
erityispiirteet. Mite tiiviimmalta
tyontcettajan johto ja valvonta
vaikuttavat ja mitii pienempi
tyontekrjiillii itsellhdn on taP
pionriski, sitd todenndkoisem-
min kysymyksessd otr tyosuhde.

Palkanmaksutavalle on annet-
tu suurta merkitystd edustajien
ollessa kysymykscssd. Pelkkii
provisiopalkka viittaa aina vah-
vasti yrittdjyyteen. Jotta provi-
siopalkkaa saava voisi olla tyo-
suhtcessa edcllytctddn, ettd hdrt
on r.nuulla tavoir.t voir.nakkaasti
sidottu tyontcettajaAnsd. Viittee'
nd tyosul.rtccsta voiclaal.r pitdd
mm. seuraavia seikkoja:

- edustajallc cln anncttu kdyt-
tocjn auto tai muita tyovali-
r.reith. kutcn puhclin

- edustaja ei saa kdytthd t1,os-
shdn apulaista tai sijaista
tyontecttdjld kuulematta

- edustajalla otr uscin tapahtu-
va ja scikkaperdinen rapor-
trlintir clvollisutts loitnittttas-
taan

- cclustajalla on oikeus kal'ttaa
tyontccttdjdn tilola

- edustajalle on alltettu ntvvlt-
titavoite

- edustajan tyoskentclyd rruil-
lc on rajoitcttu

- tydntcettaiii korvaa tycisken-
tclysth aiheutuncita kuluja
kutcn esirn. matkakorvauk-
sct, pdivdrahat ja puhclin-
kulut

- cdustajalla on oikcus lut-rsi-
lomaan tai vuosilomakor-
vauksecn.

ErIs tdrkcd tvosultdctta osoit-
tava scikka on kiintedn pohja-
palkan nraksarrtittert provisir-t
palkan lisiiksi. KLritenkin ios
pohjapalkka on vait.t nir.uellirrcrt
suhtecssa ansioihir.r. voi kysy-
mykscssd olla lritt[jdtoirnirtta.
jolleiviit muut scikat puolla tyo-
suhdctta.

myyntitycitS. Tyostii maksettiin
provisiopalkka ja hdnelle korvat-
tiin erikseen matka- ja puhelin-
kuluja. S:n mukaan hdn ei saanut
samanaikaisesti tehdii tydta
muille toimeksiantajille eikii
kliyttiiii srjaista tai apulaista tycin-
teettajaa kuulematta. Myyn-
tielrdot anncttiin puhclimitsc tai
kor.lttorissa kiiydc;sii. Veron ert-
nakonpiddtys toimitettiin enna-
kon piddtystodist uksclla.

Osuusliikkeen mukaan S:lle
anncttiin myyntitiliin nrtidrdtty
mddrd tarvikkeita, ldlrinrti nrotx-
torisahoja. Myytyiiiin koneen se
laskutcttiin hdneltd ja palkkioksi
S:llc jiii ostohirrrrau ja rttvvnti-
hinnan vdlinen crotus. Kuukitu-
sipalkkaa tai pdivdrahaa ci rnak-
scttu. Myciskddt.r vuosilomakttr-
vausta ei makscttu eik:i S:n oi-
keutta ottaa muita cdustuksia ol-
lut rajoitettu. Hiinellii oli kuitcn-
kin rajattu myyntipiiri. S ei saa-
nut kayttaa apulaista tai sijaistl
yritystd kuulcmatta. M1r rrtita-
voittcita ci ollut asctettu eikii hii-
nellc korvattu kuluja.

ETK:n ratkaisun
perusteet

Jos tarkastcllaan S:ll taparlsta vl-
la sanotun pcrusteclla. loytyy
hdnen tyoskentelystddn sekd tyci-
suhdelta ettd lrittliidtoittritttaa
puoltavia piirteitd. Tilarrne ei olc
r.r.ritenkiidn harr"inainetr. Uscir.t
m),os tyontccttiiiiin ia tyonsuorit-
tajarr arttantat tiedol sor itttsta
or"at ristiriitaisia. Tdmd ei kui-
tcrrkairrr tllc tahullista. \itan t\os-
kcntelyst:i on sovittu epdmddrdi-
sesti, jotcll kumrrallakir.r ort
cridvid kdsityksid vclvollisuuksis-
ta.

Jos ristiriitaiset ticdot tyosken-
telystd karsitaan pois, jiiii tyo-
suhclctta puoltavia seik koja tdssd
tapaukscssa niukalti. Puhtaasti
tyosuhdetta osoittavia tekij6itii
()vflt \aill nrjalttt Invrtttipiiri .14

sc. ctlei upulaista tai si.iaista satr-
nut kd1'ttdd tyontcettijdd kuule-
rnatta. Scn siiaan yrittdjdtoimir.r-
taa osoittavia scikkoja oli rut.t-

Tyoskentelytiedot saasti.
Ndistd voi mainita Pelkdrr

S. oli ilmoitukscttsa mukaart teh- prtlr"isiopalkan ja erit-viscsti scn.
nyt osuusliikkeellc tnaa- ja n.ret- ettd koneita otcttiin myytdvdksi
sitalouskor.reiden csittely- ja erityiscert my'yntitiliin. S:llc ei

korvattu mydskddn myyntitycis-
td aiheutuneita kuluja eikh an-
nettu tyovalineitd eike hdnelle ol-
lut asetettu my) ntitavoittcita.
Yleensd mycis verot.r pid[tyksen
suorittaminen ennakonpiddtys-
todistuksella viittaa yrittdjyyteen.
Aina on kuitenkin sclvitettdvd,
mista tydskentelysth enr.rakonpi-
ddtystodistus on henkilollc arr-
nettu, jottei tchtdisi virhepdf,tel-
mid.

Edelld on sclostettu yhden ta-
pauksen ratkaisu. Samoihin
seikkoihin joudutaan kuitcnkin
kiinnittAnrddn hutlmiota Ittuita-
kin tapauksia ratkaistaessa.

ll KKA SAVOI]EIN1O I I II
Eliik eturvu kcsk uk sen
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Psyykkisesti sairaan nuoren miehen
tytikyvyn arviointia
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Tyoskentelyii
runsaan vuoden

l8-vuotias K. tyoskenteli kesinli
1982 ja 1983 leipdtehtaalla leipien
pakkaajana. Lisiiksi hdn tycis-
kenteli kahdeksan kuukauden
ajan lauantaiapulaisena samassa
tycipaikassa. Tycinjohtajan mie-
lestd K. oli terve ja reipas tvcinte-
kr.yii, jonka tvcinteossa ei ollut
huomauttamista. Tydsuhde
piiiittl i. kun K. hankki roisen
tyopaikan.

Hdn siirtyi osa-aikaiseksi tun-
titvontekijdksi hampurilaisravin-
tolaan heindkuussa 1983. Tvotd
oli rnyos iltaisirr ja viikonlofpui-
sin. Siihcn kuului hampurilaistcn
grillausta. ml,vntid ja rahastusta.
Tvdsuhteen jatkuttua va.jaat yh-
deksin kuukaulta K. sanoutui ir-
ti oman ilmoituksensa mukaan
tyon rasittavuuden.ja tyotoverci-
dcn kiusaamisen vuoksi. Esimie-
het olivat tydpaikalla vaihtuneet.
mirrkd vuoksi K:n tvonteosta ci
saatu tydnantajan lausuntoa.
Tycistd poissaoloja K:lla oli r,'ain
rnuutama pdivd.

Ammamikoulun kdynti
keskeytyi

K. aloitti anrrnattikoulurr nrvin-
tolalinjan syksylld 1983. Koulua
kivclessddn hin kdvi tvcissd ntai-
r.titussa hampurilaisravir.rtolassa.
Koulu keskevtli tammikuussa
l9tt4. JAritrlilin p()is mvos t\ostri
huhtikuussa 1984 K. didin ihroi-
tuksen mukaan cristdvtr,i kotiin
ja oli n.rasentunut. Hdri el kuire n-
kaan krcrrrl I lrukcnraarr apua ti-
laansa.

Sairauden vaiheet

K. trrli 19.6. I984 p:vkilrrisen sai-
raalan piiivvstyspoliklinikallc di-
clin saattarnana uncttomuuden
vuoksi. Muir.ra oircina diclin ker-
tt'rr-nan r-r-rukaan olivat joulusta
1983 ldhticn csiintyneet levotto-
nruus .ja riilaisuus. K:lla oli il-
nlcnn\ t nrr os r ainolrarlrlrisiu lju-
tuksia. Tovcreihin hdn ci uskal-
tanut vai noarlisa.jatustcn vuoksi
ottaa 

-r' 
htcyttii. Omasta aloittees-

taan K. ei poliklinikalla puhunur
rtritidrr. Hanct ()tettiin sitirlu-
laan. rnissd hdn oli hoidettavana

elokuun 1984 puoleen v;iliin
saakka taudinmddrityksend
mddrittelemdton mielisairaus.
Sairaalasta pddstyddn K. oli nuo-
risopoliklinikalla avohoidossa.
Hdn suunnitteli koulun jatkamis-
ta. Suunnitelmat kuitenkin jdivdt
toteutumatta, koska K:lla oli
cdcllecn mascrrtuneisuutta ja
vainoharhaisuutta.

K. joutui syyskuussa 1984 uu-
dellcen sairaalaan. Hdnet kotiu-
tettiin toukokuun 1985 lopussa.
jolloin oireet olivlr licvirtyncct.
mutta K. vaikutti cdclleen uupu-
ncclta .ja masentuncclta. Perlrcti-
lannc tuntui olevan avainongcl-
ma oireisiin. Taudi runddritykscs-
sd pdddvttiin vainitharhaispsy-
koosiin .ja jakomieliseen persoc
nallisuuclen hdiriocin. Viimei-
simmdssA B-lddkdrinlausunnos-
sa K:n arvioitiin olevan tyokyvy-
tcin 31.8. 1985 saakka.

)arrauspalvaraha Ja
kansaneldke

K. sai sairauspdivdrahaa t-,-on-
tcon lopettar.niscsta huhtikuusta
l9tl4 lukicn nriltci vhdenjaksoi-
sesti huhtikuun l9i5 loppuLrn
saakka. Kansaneliikelaitos
nryt)nsi tvcjkvvvttontvvscllkkecn
vailittomdsti toukclkuun 1985
alusta saman vuoden ekrkuur-r
Ioppuun saakka. K:n jatkoha-
kemus oli vircill:i.

Kysymykset

Neuvottclukunnalta ticdusteltiin.
onko K. tvokvvvtcin ja ntvcintci-
sessd tapauksessa. mistii lukien.
Lisdksi kvsr ttiin. tulisiko r iimei-
sccn vhclcksdn kuukautta kestd-
neescen tvosuhteesccn sovcltaa
TEL 4 $:u 4. momcrrtirr ltr.jtritus-
sridnncistA.

Suositus

NcuvottelukLrnta piti K:ta tvo-
ky'r'lttomdnd huhtikuusta 1984
lukicn ja suosittcli clikkccn
myontdmistd elokuun 1985 lop
puuu saakka. K:n sairaudcn kat-
sottiin olleen tvontckoa ltaittaa-
\ anil ()lcrnassa \ lrsta r iirnciscn
tycisuhteen alkanriscn jdlkeen.
jotcn tlihdn tr osulrtccsccrr ei rre u-

vottelukunnan mielestd tule so-
veltaa rajoit ussddn nostii.

Penrsteluita

Sairauden kulku. luonne ja sai-
raalahoidot puolsivat eldkkeen
myontdmistd. Tvcikyvyttcimyy-
den alkamisajankohtana pidet-
tiin huhtikuuta 1984. jolloin K.
jiii pois tyosta ja eristdytyi kotiin.
Mycis sa-irauspdivdraharatkai-
sussa on pdddyttv sumaan ajan-
kohtaan.

Rajoitussddnncikserr sovclta-
rnista harkittaessa kiinnitertiin
huomiota K:n didin kuvaukseen
K:n tervevdentilasta. Aidin an-
tamat tiedot viittasivat siihen. et-
tii K:n tyokvvvttdmyydcn pdd-
ltsiallisena sl ynA oleva suirarr: on
tycicldkelakicn tarkoittamassa
mielessd alkanut vuodcn vaih-
teessa 1983-1984. Myoskiiiin ei
ollut ndr tto:i siitd. cttd sairaus
t>lisi haitannut K:n tvoskentelvri
.i() tvcisulttccn ulusra. K. tlli isc
ilmoittanut. etta kolnte kuukaut-
ta cnnen tYontcolr pddttymistd
hdn ei aina jaksanut keskittvd
tyohcirr.ja olla tyopiiivddnsd lop
puun asti. Sairauspoissaoloja oli
vain ncljd pdivdd ruonna 1983.

ElAkcttri ei suositcltu rnrdn-
llcttti\aksi pidcrtrnriiksi alk,,,r
kuin clokuun 1985 loppuun
saakka. mihir.r asti K:n tvok_"-vyt-
tomvvclen on arrioitr.r B-laeka-
rinlausurrnossa jatku'",an. Jatko-
cltik kecstri orr ratkaisu aihccllista
tehdd vasta scn jdlkccn. kun
K:sta on saatu ur.rsi psrkiatrir.t
larrstrr.rto. (Povtiikirja 2l/85.
kohta 4.)

AI]JA SANKAI]1, I,r.
liltik c turyo kcsk uk.sL,tt

lau sutt toa si u i n .ju o :; t on hoi t a jo
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STM:n vastuun-
jakopiiiittis
So.-siaali- ja terveysministerion
PAATOS perusteista, joiden
mukaan eltkelaitokset vastaavat
tyontekijiiin eldkelain l2 $:n L
momentin 4 kohdassa tarkoite-
tuista k uluista (791 / 4. 10.1985).

Uusi vastuunjakopiiiitcis joh-
tui 1.1.1986 voimaantulleesta
lieelance-laista (TaE L).

Pddtcis tuli voimaan 1.1.1986.

Palkkaindeksiluvun
vahvistaminen
So-siaali- ja terveysministericin
PAATOS tyontckijdin eldkeasc-
tuksen 9 $:ssd tarkoitetun palk-
kairrdcksiluvun vahvistamiscsta
(839/30. 10. 1 985).

TEA 9 $:ssd tarkoitettu palk-
kaindcksiluku vuonna 1986 on
I 165.

Pddtos tuli voimaan 1.1.1986.

LEL:n maksu-
prosentti
Sosiaali- .ja terveysministerion
PAATOS lvhvtaikaisissa tvcisuh-
tcissa .llcr r.'n 

-trontckijiiirr 
eldkc-

lain l0 $:n l. momentissa tarkoi-
tctun nraksuprosentir-r val-r.,,ista-
nrise:ta (8zml30. 10. 1985).

LEL l0 N:n I rlorncrrli\sa tar-
koitettu rlaksuprosentti on vut>
dcu 1985 .jdlkecrr rt)aksetuislil
palkoista 13.2 1a 24 \'uotta nuo-
rcmurilla 7.3.

Pd:itos tuli voinraan l.l.1986.

Freelance-asetus
Eniitlcrr trosrrlttccsslr oler icrt tlri-
teilijoidcn .ja toimittajien elAke-
ASETUS (870/13. r l. r985).

TaEL:n l2 $:n nojalla annct-
tiirr usetuksclla tlrrkemnurl sddrr-
rtoksct llrin ui1tintoorrpurrosta.ju
sovcltarnise sta.

Asetus tuli voimaan l.l.1986.

TEA:n, LEA:n,
MYEA:n ja YEA:n
muutoksia
ASETUS tyontekildin cldkease-
tukscn r.nuuttan-riscsta
13. I r. r985).

ASEI'US lvhytaikaisissa t1'd-
sulrte issa olevicn tyontekijiiin
cllkclrsclrrkscn r)ruuttilmiscstu
(872/13.1 1.r985).

ASEI'US n)ilutul()u\\ rittd.iicn
cla k casct uk sctr ttt u tttta nt iscsta
(87-3lr3.r 1.1985).

ASETUS yrittiijien eldkease-
tuksen muuttamisesta (874/
l 3. l l.1985).

Asetuksiin tehtiin joustavasta
eliikeik?ijiirjestelystd ja TaEL:sta
jol.rtuvat muutokset. Lisiiksi
muutettiin YEA:n valtion mak-
suosuuden ennakon mhdrddmis-
td koskevia sddnnoksid.jotta en-
nakko voitaisiin arvioida tar-
kemmin vastaamaan lopullista
valtion osuutta.

Asetukset tulivat voimaan
l. l.1986.

MYEL:n perus-
prosenffi ja YEL:n
maksuprosentti
So,siaali- ja tervevsministerion
PAATOS maatalousyrittdjien
eldkclain l0 $:ssii tarkoitetun pe-
rusprosentin ja yrittiijien cliikc-
lain 9 $:ssd tarkclitetun maksu-
prosentin vahvistamisesia (928/
27. r r. 1985).

MYEL I0 $:rr I momcntissa
tarkoitcttu perusprosentti ja YEL
9 $:n I momentissa tarkoitcttr,r
maksuprosentti vuonna 1986 on
12.2

Pddtcis tuli voimaan 1.1.1986.

YELkassojen
rekistertiiminen ja
valvonta Elzike-
turvakeskukselle
Vultionctrr osron PAATOS criii-
den. yrittzijicn eldkclain mukaista
toimintaa harjoittavicn. avustus-
kasso.jcn rckistcroirristd .ja val-
\()r'lt;-ur koskcrien tclrtdricn siir-
tdmiscstd Eldket urvakeskukselle
(936/ 14.12.1985).

YEL:rr mttkaistit toinritrtua
vksinorraan tai TEL:n nrukaiscr.t
i.,imiunirrr ohclla harjoittarictt
avustuskassojcn rckisterin pitii-
rnirtcrr ta vitlvoutu siirrcttiirr
STM:Itii ETK:IIC.

Pdiitos tuli voimaan 15. 12.
I 985.

Luopumiselflke-
j:irjestelmiin

rszrz jatkaminen
LAKI luopunrisclSkelain rnuut-
tamisesta ( 1087/-l l. 12. 1985).

LAK I maataloirsy rittd.jien elh-
kelain 6 $:n 5 momcntin.ja l0 $:n5 rnonrcrttin ktrntoanrisestir
( 1089/3 r.12.1985).

ASETUS h.ropunriseldkease-

tuksen muuttamisesta (1090/
3 1. 12. 1985).

Luopumiseldkejdrjestelmdd
jatkettiin kolmella vuodella, jol-
loin se koskee viimeistdAn vuon-
na 1988 tapahtuvia luo,,utuksia.
MYEL:stii poistettiin luopunris-
korvausta koskevat kohdat.

Siiiidokset tulivat voimaan
1.1.1986.

Perusturvan mukaiset
tytitttimyyspilivdt,
vakuutusmaksun
viivdstyskorko,
TKV+liike entisin
perustein
LAKI tyontekijdin eldkelain
muuttamisesta (1120/31.12.
1985).

LAKI lyhytaikaisissa tycisuh-
teissa olcvien tyontckijdin eldke-
lain 7 ja l0 $:n n.ruuttamisesta
(n2t/31.12.1985).

LAKI mcrimicselikelainl
muuttamiscsta ( l122/31.12. Ire8s). I

LA KI maatalousyrittdjicn cld-
kclain l2 $:rr rnuuttamiscsta
(l 12313r.12.1985).

LAKI y'rittii.jicn cldkelain l2
[i:n rruuttamiscsta ( ll24/31.12.
1985).

LAKI crdrtlcrt t1ort,l,rt..rral
oler icrr taitcili.ioidcrr la t,rinritra-l
.jicrr cldkcllirr 8 $:rt muutllrnriscs-
ta (125/31.12.1985).

Lainmuutostcn mukaan tycit-
tonrvvsturvalain pcrulsturvan
rnukaisct t)'ottom),),spaiVht rin-1
nastetaan t!'ottom)')'st r.lrr'alaissa
sdddcttyilrin ansioturvan nrukai-
siin tycittdmyyspdiviin tdvsite-
hoista t1,oky'r"vttom1-vscldkcttAt
n.rhhrdttiicssii ia cliike palkan I

IrarkinrrarrVaraisessa tarkistan.ri-
sessa.

M uutosten .johdosta ur-rsi t1,ci-
kr vr ttonrr r scldke ntr ourtet:iiirr
entisin perustein nrr ijs silloin,.los
tyoky\ )'ttoml'r s alkaa uuclcllccrt
vuoclcr-r kulucssa aikaise mnrau
cliikkccn' pddttvnriscstd cdclly't-l
taen. etta aikaiscrnpaa eldkcttti
nrlliratticssd ()tctlllln httorniotltt
r.rs. tuleva aika.

Vakuutusnraksurr r,'iivzistvs-
korkoa koskcvat sddnnoksctl
rrrutrtcttiin vastllJnlaalr korktr
llrissa :dadcttr ti l6 pnrscntirr
korkokantaa.

MEL:iirr lisiittiin sdrinnokset
siitd. ettd tiiysitchoiscn tvdkvvyt-i
tcimvvseliikkecn saamincn edel-
l1'ttdd muun ohella r"iiclcn vr"ro-
den Suomessu asumista.

Lait tulivat voimaan 1.1.1986.
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Sukupolvenvaihdos-
eliikejiirjestelmiln
jatkaminen
LAK I maatalousvrittdjicn clSke-
lain muuttamiscsta ( 1 126/31.12.
l98s).

Lainmuutokse lla jatkcttiin
suk upolvenvaihdoscldke, jiir jcs-
tclmdd vuoden 1988 loppuun.
Sukupolvcnvaihdoseldkkeen
ikiiraja sliilyy 55 vuotena. Sarual-
la selvcrrncttiirr ja tarkerrncttiin
erditd luovutlajaa, luovutukser-r-
saajaa ja viljelmdn .jatkanriskcl-
poisuutta koskevia sdiin nciksid.

Laki tuli voimaan L1.1986.

Tytitttimyyselfrkkeen
ikiiraja
LAKI tyontekijdin cldkelain 4c
S:n muuttamisesta ( ll2l/31.12.
le85).

LAKI merimieseldkelain l5e
$:n muuttarnisesta ( I 128/31.12.
l98s).

LAKI kansaneldkelain 20 $:nmuuttamisesta ( I 129/31.12.
1985).

LAKI valtion eldkelain 9 a $:nnruuttamisesta ( I 130/31.12.
l98s).

Tycittomyyseldk kecn alaikdra-
ja nousi alkuperdiscen 60 vuoden
ikddn. TvottomyyselSkertd on
kuitenkin oikeus saada mycis sel-
laisella vuonrm 193 I syntyneelld
eliikkeenhakijalla, jolla eldkkeen
saamisen mukaiset edellytykset
tayttyvat viimeistddn 30.6. 1986.

Lait tulivat voimaan 1.1.1986.

Tytieliikeasetusten
muutoksia
ASETUS lyhytaikaisissa tycisuh-
teissa olevien tyontekijdin eldke-
asetuksen muuttamisesta (l13l/
3r.r2.r985).

ASETUS erhiden tycisuhtees-
sa olevien taiteilijoiden ja toimir-
tajien cldkeasetuksen nruuttami-
sesta ( I 132/31.12.1985).

ASETUS maatalousyrittdjien
eldkeasetukscn muuttamisesta
( l 133/3 r.12.1985).

ASETUS yriudjien eldkease-
tuksen l2 a $:n muuttanrrscsta
( I 13413 l.12.1985).

Asetuksiin tehtiin rydkvvyr-
tdnrl vseldk keen saa.jan ilmoirus-
velvollisuutecn. viivdstvskor-
kotrn. perusturvan nru[aisiin
tydttomvvspaiviin, sukupolven-
vaihdoseldkejdr.jestelmdn jatka-
miseen ja joustavaan cldkeikdjdr-
iestelvvn liittvvid muutoksia.

Asetukset trrlivat voimaan
1.1.1986.
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Yksilolliscn varhaiscldk kcen soveltamisohjeet
n:o 36 16. 10. 1985

Muutos yleiskirjeesccn 7,/82
n:o 37 17.10.1985

Sosiaali- ja tervcysmir.ristericin vastuunjakopddtds
n:o 38 18.10.1985

Uudet elSkchakemuslomakkcct (TE- ja VEJornakc)
n:o 39 21.10.1985

Ll. 1986 voimaantulcvien lainmuutostcn vaikutukset E,ldketurva-
kesk uksen rekistereihin liittvvhdn tietoliikentee;ccn
n:o 40 25.10.1985

Vastuunjakokertoimct vuodelle 1984
n:o 4l 28.10.1985

Vuodcn 1986 palkkaindeksiluku ja tyoeldkelaeissa sdddetyt mark-
kamddrdt sekd yhteensovituksessa huornioonotettavat kansaneldk-
keen ja perhe-cldkkeen markkarnddrdt vuonna 1986
n:o 42 31.10.1985

Eldketurvakc;k uksen kustannusten korvaamiseksi suoritettavan lo
pullisen maksun ja ennakkomaksun perusteissa esiintyvien erdiden
kertoimien arvot vuosille 1985 ja 1986
n:o 43 l.l 1.1985

Sukupolvenvaihdoseliikejiirjestelmdn jatkam i nen
n'.o 44 l2.l 1.1985

Oikaisu yleiskirjeeseen 40,/85
13.11.1985

Muutoksia VEL-eldkkeen laskemistapaan
n:o 45 14.1 1.1985

Luopumiseldkelain muuttaminen
n:o 46 l5.l 1.1985

Tycieldkelakien m uutoksia
n:o 4J 22.11.1985

TEA:n, LEA:n, YEA:n ja MYEA:n muutoksia
n:o 48 25.1 L 1985

Freelancereiden eldkeasetus
n:o 49 26.1 1.1985

Virheellisen vakuuttamisen oikaiscminen
n:o 50 27.1 1.1985

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden kertoimien arvot vuo-
delle 1985 n:o 51 2.12.1985

LEl-keskipalkat vuodelle 1986 n:o 52 4.12.1985

Varhennetun ja lykiityn vanhuuselikkeen soveltamisohjeet
n:o 53 10.12.1985

TEL I I $:n mukaiset rekisterciimiskelpoiset lisdedut
n:o 54 I 1.12.1985

TEL-, LE L- ja TaE L-vakuu t usmaks ut sekii MYEl-perusprosentti
ja YEL-maksuprosentti vuodelle 1986
n:o 55 12.12.1985

Vastuunjakoperusteet n:o 56 16.12.1985

Valtioneuvoston pddtos YEL-kassojen rekisterciir.rnistd .ja valvon-
nasta n:o 57 11 .12.1985

Rintamaveteraanien varhaiseldkeasetukscn I I $:ssd tarkoitetut pe-
rustcet valtion korvauksesta r.r:o 58 18. 12. 1985

Rekisteriotteiden tulostus ja el6ketietojen rekisterointi piiivittiiin
19.12.1985

1.1.1986 voimaantulevien lainmuutosten vaikutukset Eldketurva-
keskuksen tyosuhderekisteriin liittyviin ilmoituksiin
23.12.1985

Vapaakirjan ehdot ja perusteet 23.12.1985
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Tytiellkepdivfl nri tc'htyi-
hin kvsymvksiin vastaa-
vat nyt professori Reijo
Wilenius sekd Eldketur-
vakeskuksen lainopilli-
nen johtaja Antti Suomi-
nen. Pariin kysymvkseen
palaamme m-viihemmin.

KYSYMYS

Voiko yksilollisen varl.raiscldk-
keen eldketapahtuma olla ennen
55 vuodcn idn tdyttdmistd esi-
merkiksi silloin, kun tyosuhdc on
paattynyt enncn mainitun idn
tdyttdmistd'l

Mikali eldkctapalrtumapdivd
ndissd tapauksissa voi olla tyci-
suhteen pddttymispdir'5, kuinka
pitkii aika saa llosuhtecn pddt-
tynrisen ja eldkkcen maksun al-
kamiscn viilillii olla?

VASTAUS

Eldketapahtumahetke nd pidc-
rd:in sitd piiiviiii, jolloin kaikki
yksilollisen varhaiseldkkeen saa-
nriscrr edcllytykset ovut ld1tt1-
nect. Yleensd eldkctapalrtunta-
hctkeksi nruodostuu tyon lopet-
tamispdivd. koska elhkkeenhaki-
ja usemmitcn on teyttanyt rnuut
cldkkeen saamiser.r cdellytyksct jo
aikaisemmin. Kuitcnkin eldketa-
palrtuma voi olla aikaisintaan
hcnkilcjn 55 vuodcn ian taytta-
rrispdivd. Jos tdlloin eldkkecnha-
kijan eldkelakicn piiriin kuuluva
tydnteko on pddttynyt ennen
nrainitun idn tdyttdmispdivdd.
tiiytyy cliikkeenhakijalla olla 55-
vuotispdivdnd oikeus tulevart
ajarr eldkkeesccn. Lain voimaatr-
tulovaihcei;sa aikaisin eldketa-
pal.rturnahetki voi kuitcnkin olla
aikaisintaan l. l. 1986, jolloin yk-
silollistii varhaiseldkettd koskc-
vat sAdnncikscl tulivat voimaan.

KYSYMYS

Kysvmykscssd tiedustellaan yksi-
lollisen varhaiseldkkccn muutta-
mista tdvdcksi tyokyl'yttornvYs-
cldkkceksi. Eldkctur.rakcskuk-
scn yksilollisen varhaiseldkkccn
sovcltanrisohjetta koskcvassa
yleiskirjcessd 36,/85 todetaan. ct-
td mikdli yksilollistii varhaiseld-
kcttd saava ehdotton.rasti haluaa
siirtl ii tdydclle tvcikr vvttontr vs-

eliikkeelle ja syyt ovat esimerkik-
si yleiskirjeessd mainitut, on tdysi
eldke mycinnettiivli. Kysyjii tie-
dustelee, eiko ;tiiysi eldke tule
kaikissa tapauksissa myontd6,
jos sen mycintdmisen edellytykset
ovat olemassa.

VASTAUS

Yksilcillistii varhaiseldkettd saa-
van sairaus voi luonnollisesti pa-
Ircr)tua. nrinkd vuoksi Irdn saat-
taa hakea varhaiseldkkeen muut-
tamista tdydeksi t) 6k) vyllo-
myyseldk kccksi. Yksilcjlliscn var-
haiseldkkeen muuttamiselle tdy-
deksi tyokyvyttdmyyseldkkecksi
on luonnollisesti ehdottomana
vaati mukscna. ettd eldk keerrsaaja
tavttaa tdlden cldkkccn srrami-
scn cdellytykset. Tassa tilantcessa
on kuitcnkir.r todettava. etta yksi-
lollinen varhaiseldke or.r TEL:n.
LEL:n. YEL:n ja MYEL:n osalta
saman suuruinen kuin td""-si tlro-
kyvyttdmyyseldkc. Ndin ollen
eldkkecnsaajan kannalta tarkas-
teltuna cldkkeen muuttamisella
tdydcksi tyokyvyttonryyseldk-
kecksi ei yleensd ole taloudellista
merkitystd.

Eldketurvakeskukscn sovel-
tantisoltjeissa oukin lAlrdctty siitd
pcriaatteesta. ettei tdllaisissa ti-
lantcissa olisi syytd nruuttaa yksi-
lijllistd varhaiseldkcttd tdydeksi
t),'okyvyttdmyyseldkkccksi. Scn
vuoksi tapauksissa. joissa yksilol-
listd varhaiseldkettd saava henki-
lo hakee eldkkccn muuttami\ti.l
tdydeksi tyokyvyttomyysclik-
kceksi. eldkelaitoksen tulisi sel-
vittea hakiiallc eri c16kemuotojcn
nrcrkitrs .la opasl.aa. cttei nruu-
toksella ole merkitystd cldkkcen
suuruutccn.

Eldkkeen muuttamisella tdy-
dcksi tyokyvyttomyyseldkkeeksi
voi olla kuitenkin merkity'std jul-
kisen scktorin cldkkeiden ja
rnahdollisesti muualta tulevien
ctuuksien kannalta. mikiili niiden
myontdminen on kytketty
TEL:n mukaisen tdydcn tyoky-
vyttornl vseldk kccn saamisectr.
Jos cldkkeer.rsaaja td1'ttdd tdllai-
sessa tapaukscssa tbydcn tYokY-
vvttonr\ ) selakkccn saamisctt
cdellytyksen .ja eldkkeen muut-
tan.risella on vaikutusta eldkkccn
rnddrddn, tulee yksilollillen var-
haiseldke muuttaa tdydeksi ty<J-
kyvyttomyyscldkkeeksi. Tal'all-
on.raisin tdllainen tilanne on ta-
pauksissa. .ioissa c16kkeensaaju
on aikaisemmin ollut valtion tai
kunnan pall'e lukscssa. jolloin
vasla tdl dcn tyokl \ vttorn) Ys-

eldkkeen myontdmisen jiilkeen
eldkkeensaaja saa mycis el6kkeen
julkisen sektorin palvelun osalta.

Antti Suontinen

KYSYMYS

Mita miel6 prol-essori Wilenius
on tyOn siirtdmisestd kotiin'l Mi-
ten kdy sosiaalisten suhteiden.
kun kontaktit tyokavereihin vd-
littyvdt vain tictokonepddtteiden,
tydasem ien vill ityksellii'?

Kysymys on ajankohtaincn
vakuutusalalla. jossa automaatio
etcnce rajusti eteenpdir.r ja puhcet
kotona tehtdvdsth tyosta ovat sil-
loin tdlloin esilld.

VASTAUS

Esitelmdssdni tyoelakepaiville
yritin osoittaa. etta eras tvdn
olcnnaincn puoli on myds jdscn-
tyminen tycil,hteisoon, vdliton
suhde tl,otovereihin. Tdmd tycin
ulottuvuus kuilrturr. jos trci siir-
tyy kotityoksi. Enkii ole varma.
ettd pcrhcsuhteetkaan siitri para-
ncvat.

Tosin omasta kokenrukscsta
tutkijana tieddn. ettd osan tycistd
voi vicdd kotiin. mutta kokonai-
suutena katsoen t),dn lruLlttu-
rninen kokor.raan kotitl,6ksi scl-
vdsti kovhdytttiisi ilrnrissuhclc-
kulttr.ruria konekulttuurin hv-
vdksi.

Reijo Wilcttius
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KYSYMYS

Olen ollut tycissd pienessd maa-
seudun kauppaliikkee;sd vuo-
desta 1960. Ikdni on nvt 57 vuot-
ta ja olen Liikeliiton jdsen. Nyt
on paatetty, etta tama liike lak-
kautetaan. Mitddn mahdolli-
suuksia saada vastaavaa tvota
tiiiiltii kotipaikkakunnalta 

- 
mi-

nulla ci ole. Liihimpiidn kaupurr-
kiin orr matkaa yli 50 km enkli
tieda. olisiko sielldkddn endd so-
pivaa tvotd saatavana. Pitaakd
minun nvt jdddd odottamaan 65
vuoden ikiili vai voinko saada jo-
tain eldkcttd ennen sitd? Omasta
mielestdni olen vicld terve ja tvo-
kykyinen. joten en ilmeisesti ldd-
kdrintodistusta e ldkettd v,artcn
voisi saada. Olcn perheellinen.
mieheni kdv tvcissd ja lapset ovat
aikuisia ja jo poissa kotoa.

VASTAUS

Antamiensa tieto.jen pcrusteella
kysvjiillii nd1'tthisi olcr, an oikeus
n'cittcimvvseldkkee:ccn. Sita
maksctaan vuonna 1930 tai sitii
cnnen svntyneille pitkdaikaiscsti
tycittcimille henkiloillc sckd an-
siocliikclakien ettd kansaneliike-
lain mukaan. Eldkkccn saaclak-
seen hakijan tulee kuitenkin olla
tvottomarrd trcinhakijantr tro-
voimatoi nristossa. Lisdksi edcllv-
tctaan. ctta lrrinclle ei r oida os.lir-
taa scllaista tyotA, jonka vas-
taanottarnisesta hdn ei voi kicl-
tdytyd ilman. ettA llan mcnettdd
oikeutcnsa tycittontvvsturvalain
mukaiscen tyottomyyspdiviira-
haan ja hakija on 60viimcksi kr.r-
luneen r iikorr uikanu saanut trot-
tdmr r spdir drahua vhteensd vd-
hintddn 200 piiiviiltii tai hdn on
saanut tyottdrryvskassaltaan an-
sioon suhteutettua pdivdrahaa
enimmdisajan. Enirnmdisaika
voi olla korkeintaan 750 piiiv'iizi.
Mvos v'uonna 193 I svntvnvt
henkilo on oikeutcttu tvdtro-
nrr r :clAkkceseen cdcllr ttdcin. ct-
td edclld mainitut eldkkcen saa-
miscn edcllyt),kset tayttyvet vii-
n'rcistdiin kesdkuur.r loppuun
1986 rncnnessd

Jos kvsvjdjoutuu tydtromlk-
si, hdnen on ensin ilmoittauclut-
tava trortrimutoimistorlrt tvon-
hakiiaksi. Mikiili hiinclle ei pvstr-
tA osoittamaan t1otd. k1s1jd voi
saada tvcittomyyskassaan kuu-
luvana jdscncnd ansioon suhteu-
tettua pdivdrahaa (aikaisen.rpaa
pdivdavustusta). Tdtd maksaa
tyottrimvyskassa -ja se on veron-
alaista tuloa.

Kun pdivirahaa on maksettu
200 p?iiviiltii, tyottcimyyskassa
lahettaa tasta todistuksen. Todis-
tukseen on ennen eldkkeen ha-
kemista haettava vie16 tycivoima-
toimiston merkinndt ja allekirjoi-
tus. Vasta teman.ialkeen eldkcttd
voidaan hakea sekd Kansancld-
kelaitoksclta cttd tyoeldkepuolel-
ta.

Tvdttomlysclhkkecn mycin-
tdminen edellyttiiii, ettd eldk keen
hakija on cldkettd hakicssaan ja
el6kkeen alkaessa tyotdn. Mvo-
hemminkhdn tyottornyyselSket-
tii ei makseta niiltd kalentcrikuu-
kausilta. joina clikkccn saaja on
ansiotvcissd .ja hdncn saamansa
ansiotulot kuukaudcssa clvat v5-
hintddn 1416.16 mk (vuoden
I 986 TEl-indeksissii). Elrik keen
maksun kcskel,'ttdntine n tulee
harkittavaksi mvos. kun eldk-
kccn saaja on r.rlkomailla vli
krrukludi'rr a.fan. Tdnri lxrri,i-
taan kussakin yksittaistapauk-
sessa crikseen. Muutcr.t eldkkccr.r
maksun .jatkr.rntinen ei eclcllytii
csim. .jatkotodistusta tai ntuuta-
kaan tyovointaviranor-naisen scl-
vitysta tydttomvvden jatkunti-
sesta.

KYSYMYS

Minulle on mvonncttv korvausta
vakuutusvhtiostii silld pcrusteel-
la, cttd olen jr)Lrtunut liikenneon-
nettomuuteen. Var-nmani tulec
jddrnddn ilmciscsti plsr'','dksi cn-
kii siis cndd rtri pulutu cnliseeu
tropaikkaani. Trorlrrrta.ja on
nraksanut mir.runkin palkastani
tvocldkemaksut. .jotcn rninulla
on kai oikcus nvt saacla cldkettd
tyokvvyttomvvtcni pcrusteella.
Onko niin. etta en voi saada vhtd
itikau cldkcttd sekA liikcrrrrc'r u-
kuutuksesta ettd tvcieldkctti'l Jos
nain on. kumpaa cliikctt:i tiissd
tuparrksc:sa olisi edulliscmpaa
saacla'l

VASTAUS

Liikcnnevahinsosta ailteutunr:ct
hoitokulut .ia ansionnrenctys
korvataan pllosin liikenncva-
kuutuslain perusteclla. Liikennc-
vakuutuslaki nouclattaa tdyderr
korvauksen pcriaatetta. Tdm;i
tarkoittaa sitd. cttd korvaukset
:uoril.etaan tlrsinraaraisesti lo-
dcllisten ansionnrcnctvsten mu-
kaisena. kun tvocldklicissd tdy-
sin.rddrdinen cldke on 6(lproscnt-
tine n. Ndin ollcn lakisii;iteisen
turvan taldcntdmiscrr tlrrvetta ei
errdd varsinaisesti ole.

Lii ker.r ner,'ak u ut uskorvau ksct
ovat ensisijaisia sairausvaku utus-
.ja t-,-oeldkekorvauksiin ndhder.r.
Kuitcnkir.r liikenneortnettolluu-
rlcn aihcuttama vdhintdlrr ruo-
dcrt kestdr d tr okr r I ttttrnr vs
saattaa oikeuttaa n.rvos n,ocldkc-
lirkicrr pcnrsteella rnaksc'ttirrtrarr
tyokvvvttcirnr,l,seldk kee;ecn.
T-u"oeldkcla keihi r.r sisdltvvien vh-
teensovitr-rssddnltostcn vuoksi
tycieldkkccstl maksetaan kLri-
tenkin r,'ain sc osa. joka on su[r-
rempi kuin liikennevakuutus-
korvaus.

Pitkdaiktriscrr lilrirrtddn vut>
clen kestzivdn tt,cikvr vttdmvvclen
kohdatessa kalt nat t.ra t-v-oeldkct-
tlkin kuitcnkilr lrina lrlrkea.ion-
kin muurr k()rvaukscn saamiscs-
ta huolimatt:r. Hrrolirrratta rsi-
merkiksi liikcnncvakuutuksen
tdvden korvauksen peliaatteesta
tvcicldkettd l'oi tulla llilksctta-
vaksi crilaisten n.rddrittelyperus-
tciclcn johclosta. Korvauksia ja
eliikkcitii maksavat r. akuutusyh-
ticit .ja clakelaitoksct rehitraiat
keskcnddn mahdolliset kvsceseen
tulcvat vhteensovitusvri-hcnnvk-
set. Tillzl hct kelld liikenrrclakirtr-
tuslairr rtrrrkuinen trciansion rnc-
netvs sckri tydkvvr-ttomvvseldke
kuten n-rvos tvoeldkkcet ovat vc-
roualaista tuloa.

KYSY
TYO-

ELAKKEISTA

Trillri palstalla Ekiketurua-
keskuksen lainopillinen
johtaja Ant ti Suominen vas-
taa tytiel(ikkeitci koskeviin
kysymyksiin, joilla saattaa
olla yleistrikin mielenkiin-
toa.

Tyoelcikeasioita koske-
viin kysymyksiin vasta-
t oon Ekik et uruok esku k ses-
ta ntyiis kitjeitse ja puheli-
mitse. Kun kirjoitatte, mai-
ni t k aa t r)ydellinen ni menne,
osoitteenne ja henkildtun-
nuksenne.
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Vakuutusmaksun
viivdstyskorko
16 prosenttiin

Tyoeldkelakeihin (TEL, LEL,
MYEL. YEL, TaEL ja MEL) li-
sdttiin vuoden 1986 alusta uudet
viivdstyskorkoa koskevat sddn-
rrokset.

Aikaisemrnin voimassa olleen
TEL 19 $:n l. momentin mu-
kaan eldkelaitoksen tai Eliike-
turvakeskukscn tdmdn lain nojal-
la mSsrddmAlle maksulle voitiin
suorituksen viivdstymisen ajalta
laskea vuotuista korkoa enintidn
STM:n mddrddmdn korkopro-
sentin mukaan. Korkoproscntti
saattoi olla enintddn kuusi pro-
senttiyksikkcid suurempi kuin
Suomen Pankin kulloinkin raha-
laitosten keskuspankkiluotosta
veloittaman peruskoron korkc>
prosentti. Peruskoron muutos
otettiin kuitenkin huomioon vas-
ta sit:i seuraavan kalentcrivuo-
dcn alusta. Vastaavan sisdltciiset
sddnnokset sisdltyivdt LEL l0
$:n 4. momenttiin, MYEL l2 $:n
2. momenttiin ja YEL l2 $:n 3.
nromenttiin sekii MEL 8 $:n 2.
monrenttiin.

Hallitukserr esilvksessd perus-
tcltiin viivdstl skoron muuttamis-
ta muun ntuassa scuraar asti:
"Nykyiset viivhstyskorkoa kos-
kcvat sddnnoksct voivat johtaa
siihen. cttd maksuvaikeuksissa
olevalle tycinantajalle or.r edulli-
sempaa siirtdd eldkevakuutus-
maksuja kuin muiden maksujcn
suorittamista. Tdtd ei voida pitdd
tarkoitukscnmukaisena, koska
kysymys on lakisddteisistd, el6kc-
turvan nrlroittamiseksi pcrittdvis-
td nraksuista. Sen vuoksi viivds-
tvskorkoa koskevia sddnnciksiA
elrdotctaan muutettaraksi sitcu.
cttd korkokanta vastaisi korkc>
laissa sdddettvd l0 proscntirr
korkokantaa."

Todettakoon. ettd vuonna
1985 viivdstyskorko oli 15,5 pro-
scnttia. Ilman cdclld sclostcttuja
lainnruutoksia viivdstyskorkoa
olisi jouduttu alcntarraan Suo-
rnen Pankin peruskoron alenta-
nrista kosko'an pddtokscn joh-
dosta vuoden 1986 alusta.

Ansioeldkelakien
piiri vuoden 1986
alussa

Tytinantajan
sosiaaliturvamaksut
vuonna 1986

Yksityisen tyonantajan sosiaali-
turvamaksu vuonna l986on 5,90

- 6,85 - 1,40 prosenttia enna-
konpiddtyksen alaisesta palkas-
ta. Maksu koostuu kansaneld-
kemaksusta ja sairausvakuutus-
maksusta. Lapsilisdmaksua ei ole
tdllekddn vuodelle mddrdtty.

Maksun suuruus on riippu-
vainen tyonantajan tckcmistd
poistoista. Kansaneldkemaksun
osuus cdelld mainituista sunrmis-
ta on 4,45 - 5.210 - 5,95 pro-
senttia ja sairausvakuutusmak-
sun osuus 1,45 prosenttia palkas-
ta.

Kcskirnddrdinen tapaturma-
vakuutusmaksu on 1,3 proscnt-
tia palkoista. Tdssdkin maksu
vaihtclce tapaturmariskin mu-
kaan; suurilla ja keskisuurilla yri-
t1 ksill2i se on yrityskohtainen.

Tyottomyysvaku utusmak-
suksi on vahvistettu 0,95 prosent-
tia. Tiihiin sisdltyy myos erora-
hamaksu.

Lopulliseksi ryhmdhenkiva-l
kuutusmaksuksi vuodelle 19861
on vahvi\tel.tu 0.095 prosenttia.
Sekd tycittomyys- etta ryhmd-
henkivakuutusmaksu laskutc-
taan tapaturmavakuutusmaksun
yhteydessd.

Sosiaaliturvasopimus
Espanjan ja Itlvallan
kanssa allekirjoiteffu

Suomen ja Espanjan sckd Suo-
mcr.r ja Itdvallan vdlinen sosiaali-
turvasopimus allckirjoitettiin pe-
riittiiisillii viikoilla joulukuun
puolivdlissd. Sopin-rukset ovat
nvt valnriit ratilioitaviksi sopi-
musmaiden parlamcnteissa. jt>
ten ne tulcvat ilnreisesti voimaan
vuodert 1986 aikana. Voimaau-
tulon jdlkeen csimerkiksi eldk-
keet t;llaan maksamaan sopi- i

musmaasta toiseen ja suomalais- I

turistit Espanjassa voivat saada
espanjalaisia sairaanhoitopalve-
luja rnaksutta

Yksityinen
sektori

Muutos
ed. vuodesta

TEL
TaEL
LEL
YEL
MYEL
MEL

l140000
l0 000

240 000
135 000
215 000

12m0

+10000
+10000

0
+ 5000

- 5000

- 2000

Julkinen
sektori

vEL*) 268000 + 1000
KVTEL 4r3 000 +15 000KiEL 14000 + 1000

Henkilo voi sarlanaikaisesti
kuulua useankin eri eliikelain pii-
riin. Esimerkiksi yksityisellh sek-
torilla noin 50000 henkilollii oli
samanaikaisesti kaksi tai useam-
pi yksityisen puolen eldkelain
mukainen tyosuhde.

Vuoden 1986 alusta on ollut
voimassa erditd tycisuhtecssa
olevia tuitcilijoita ja toinrirtajia
vartcn sdddetty cliikelaki TaEL.
Scn piiriin on arvioitu kuuluvan
noin 10000 henkiloii.

TEL:iin kuuluvicn mddrd on
.idllecn kddntynyt kasvuun ja
YEL-vakuutettujenkin mddrd
kasvaa cdelleen. LEL:n on ar-
vioitu pysyvdn jokseenkin ennal-
laan. MYEL:in piirin picncne-
rnineu taas jatkuu tasaiscsti noin
5000 henkilcin vuosivauhdilla.

Mcrenkulun tyollisyyskehitys
Ireijastunee M EL-vakuutett ujen
luvussa.

Julkisen sektorin luvut ja kas-
vuurr iot pcrustr,lvat ao. laitostcn
antamiin lukuihin. Merkittdvim-
pdnd voi todeta kunnallisella sek-
torilla jatkuvan voimakkaan
kasvun. joka ci ndytd osoittavan
laantumiscn merkkejd.

Mikko Pellincn

*) VEL:in piit'i sisriltciri myds Suo-
nrcn Pankin, Postipankin ja
Kansanelcikelaitoksan palvc-
luksessa olevat.
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NORJA
Uusi perusmililrd
Pcrusm:idrd on nostettu
NOK:rrun 26300 vuodcsrd vLr()-
tlcn 1986 ulustu. Entirrcn mdArA
oli NOK 2590(). Pcrrrsmiidnin
mukaau rnd:irdrtyl'iit mm. kan-
saneltikkeet ja ylciscn lisdcldk-
kccn penrstcena oleva tulo.

Vakuutetun sosiaali-
vakuutusmaksuun korotus

Vakuutetun sosiaali'u'akuutus-
maksua nostcttiin vr.roden 1986
alussir 6, 71t:iin clakkecn perus-
tecna olevasta palkasta. Vtrorrna
l9u5 n.raksu oli 6.3%. Tistii
rnaksusta rahoitetaan cldk kciclcn
ohclla tyottonty,i,s- ja tapatur-
mar,'akuutusten mcno-ja. Tvor-r-
antajan maksua ci nostettu vuo-
clcn l9ti6 alussa. Valtio ntaksaa
ne sosiaalimenot. .ioita ci vclicla
kattaa vakuutcttujcn .ja tvc'inan-
tajicn uraksuilla.

RUOTSI
Tutkimus Ruotsin
elSkeldisistd
Sociahrvtt-lehdcsszi (8,285) rclL-
roiclun Iraastattelutrrtkimukscn
tttttkiurrt Ruot:in cllkcldisct or lrt
tcrvcitii. ntutta Iksindisiii. -lut-
kirttrrkscn tcki tilir:ttrkcskrr: -jrr :c
koski 65-84-r,uotiaita vaultuus-
cldkkccr.r saajia vuorrrra 1981.

Noirr 90(, cllikkcctrsrrtrjisrrr
asui cclcllce n kotonaan. Jokir
koln.ras hcistA asui r,ksirr. Yksi-
ndisvys kocttiin vaikcaksi on-
gelrnirksi. Te rr cr s sild r asloirr e i

ollut vhtii suuri ongelr-na. PLrolct
haastatclluista piti vointiaan lrr-
r aul.i. Slrrnrur rrrie ltii oli r iclii rnrll-
kcin puolet kaikkein vauhinr-
nrisla cli 1,li 80-ruotiaista. Naisct
olir lrt siriluall.,iscnrpia krrirr rnic-
hct. l'alouclclliset asiat olivat
nrelko hlvdssd kur.rnossa. Kaikis-
ta haa^statclluista 70% sai kan-
sanekikkccn liseiksi ansiocliikcl-
ra.

ATP-maksua
nostetaan
vuona 1987
Tr (inanta-jan lisdclAkentaksu orr
ollut vuodcsta 1984 liihticn 10 ?i,

palkkasummasta. Rucltsin halli-
tus on ehclottanut parlanrentille.
ettA maksua nostettaisiin Vuodcn
1987 alussa 0.2 prosenttiy,ksik-
kcjii. Ruotsin lisiicliikkcet (ATP)
rahoitetaan tyonantajicn vakuu-
tusmaksuilla sckd lisdcldkcrahas-
ton tuotolla. Vuonna 1985 ra-
kuutusnraksujen yhteism:iiird
lience.jiihnvt noin SEK 9 miljar-
clia pienemrndksi kuin eliikemc-
not. El.ikeraltaston korkotuoton
ansiosta rahaston reaaliarvtt kLri-
tcr.rkir.r kohosi noin I (l.

l6-64vuotiaista
6 Vo saa tytikyvyttG
myyselilkettd
Alla olcr a rik:lolsdkrirrrsr cr-
ketirr tilasto r>soittaa. ettii I6-
64-r'uotiaista ruotsalaisista 6 %saa tvcikvr r,ttdntvvse ldkcttii.
Naistcn ja r.niestert r,:ilillei ci tissd
olc croa.kuin vksi kvrnmcncsosa
pr()scnttla.

'l'.r'dlt.t'r'.t'ttdtn.t'.r'scliikcttti.t;uut,ienosuus l6-61-t.uotiui.ttar,ukuutctuisto
vuodcn 1981 lopus:so, (,4,

Ikii
vuotta Miclrct

Osuus (ri,

Naisct Kaikki

t6-29
-10-49
50-59
60-64

0.9
2.6

I 1.0
29.1

0.8
3.0

l2.l
24.1

0.9
2.t{

I 1.5
2l.t

Yhtecnsl 5.9 6.0 6.0

Ltihtlc: RFY Statistisk-inlbrmarion 30/ l 9u5

T.trik.r'r'.rtttinr.t'.tsclciltattcisuut,it,nosuus l6-64-t'uotiui.stut'ukuutt,tui.fiu
vuodut 1984 loptr.ssa Suonrcs:u, (/r.

Ikai

JJ

o
MJ
D

F-{
U)
td
MV
Jt!

\ Ll()tta Michet
Osuus ( i

Naisct K:rikki

t6-29
-r0---49
50-59
60-64

1.6
1.6

20.9
42.9

t.2

t6.2
13. r

1.4
4.2

18.5
-r7.1

Yhtccnsri 6.O 1.5 8.0

I-rihdc: 1981 tilasto Suor.ncn elaikkcensaajista

Vertailurt vuoksi r,ll;i ol*.aar.r
taulukkoor-r on laskittu vaslal-
\at lu\ut t\ok\\\ttont\,r'scliik-
kccrr :lurji:tri Srrarjr.,r.r,r irrt,tlt.rr
l9tl4 lcrpussa. Suor.rrcssa 16-6+
rrtrrtilristlr 8ri slri trokrrrili!
mlvscltikcttli eli 2 proscnttivk-
sik koii e rrcntrrran kuin Rtrotsis:lr.
Sttorttcssu rlrisistrr 7.5t i .lir rrrie-
lristd t{.6' i rut trtikrr \ttrill\\:-
cla ke t ta.
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Tuloharkintainen
asumislisfl noin joka
kolmannella kansan-
elf,kkeen saajalla

Vanhuus-, tyokyryttomyys- tai
leskeneldkettd saavalla kansan-
eliikeliiisellii on Ruotsissa oikeus
tulosidonnaiseen kunnalliseen
asumislisririn. Tulosidonnaista
asumislisdd maksetaan myos
vaimokorotuksen saaialle. Kun-
nallisen asumislisdn maksamisen
aloittamisesta kunnat ovat voi-
neet pddttdd itsendisesti. Nykyi-
sin kaikki kunnat maksavat
asumislisdd.

Kunnallisen asumislisdn tulo-
harkinta tehdddn siten, etta vuo-
sittaista asumislisin teytta maa-
rdd alennetaan kolmasosalla siitd
eldkkeensaajan tulosta, joka ylir
tdd kansaneldkkeen (eliikelisiillii
lisiittynii)ja sen lisdksi muista tu-
loista yksin6isellii henkilollii SEK
1000 ja naimisissa olevalla SEK
750. Vaimokorotus on kunnalli-
sen asumislisdn tavoin tulosi-
donnainen etuus. Vaimokoro-
tuksen tuloharkinta on sidottu
asunrislisdn tuloharkintaan sitcn,
ctti vaimokorotuksen tulohar-
kinta tehdddn asumislisdn tulo-
harkinnan jiilkeen.

Kunnat kustantavat itse asu-
mislisdt. mutta saavat niihin val-
tionapua.

Viereisessd tilastossa on
kunnallista asumislisdd saavien
mddrdt eldkclajeittain hein6-
kuussa 1985.

Heindkuussa I 985 asumislisdd
maksettiin 31,9 Vo:lle kansaneldk-
keen saajista. Osuus on alentunut
viime vuosina. Vuonna 1981 se
oli 42oh ja vuonna l97l 46V0.

Kansaneldke Eldkkeensaajia Heistd asumis-
lisdn saajia, 7o

Vanhuuseldke
Tyokyvyttcimyys-
eldke
Leskeneldke
Vaimokorotus

1 459756

315 306
73 003
4t 17t

34,2

27.5
t6, r

I 1,8

Yhteensd l 889236 3 1,9

Ltihda: F.FY Statistisk-inlbrmation 32/ 1985

Tytimarkkinasyillii
mytinnetyt tyti-
kyvytttimyysellkkeet
Ruotsissa on 60-64-vuotioilla
mahdollisuus saada tyokyvyt-
tomyyseldke tycimarkkinasyilld
ilman lddketieteellistd tyokyvyt-
tomyytta. Ehtona on, etta tydton
vakuutettu on saanut tYdtto-
myysetuutta tyottomyyskassal-
taan tai valtiolta pisimmdn mah-
dollisen maksuajan.

Seuraavassa taulukossa on tru-
.rler tycimarkkinasyillii myonnct-
tyjen tyokyvyttcimyyscldk keidcn
mddrdt sckd promilleosuudet
60-64-vuot iaista vakuutct uista
vuosina 1982-1985.

Ty6markkinasyilld myonnct-
tyjen tycikyvyttomyyscldk keiden
midrd on kaksinkcrtaistunut ku-
luneen kolmen vuoden aikana.
Niiiden eldkkeiden saajat ovat
noin 970 kaikista 60-64-vuo-
tiaista tyokyvyttomyyseldkettd
saavista henkilciistii ja noin 2Vo
kaikista 60-64-vuotiaista henki-
loistd.

Tammikuu Miehet
luku-
mdird

t)/u.,60-6+
vuotiaista

Naiset
luku-
mddrd

o/,)o 60-6+ Ylrteensd \t/oo 60-6+
vuotlalsta vuotlarsta

1982
1983
r984
1985

2495
2629
3 644
6 509

10,5
I1.0
15,2
)'7 )

2960
3223
3 960
5 488

5 455
5 852
7 604

lr991

I 1,8
12,7
15.6
21.5

fi.2
I1.9
15.4
24.3

ALANKOMAAT IRLANTI

Lcihde: RFY Statistisk-inlormation 39l85

Pakollinen
tytieliike edelleen
vastatuulessa
Irlannissa on l.rarkittu ansiocldk-
kcitd maksavan tycicldkcjdrjes-
telmdn kdyttddnottoa jo yli l0
ruodcn ajan. Askcttiiiscssd par-
larnenttipuhecssaarr rraalll so-
.yiaalirrini.vtcri toivoi hallitukscr.r
It.vlkricivcitt a.iatukscrr r le ise Ir t1o-
e ld kejd ricstclma rt pr:rustu nt iscs-
ta. Ministcrin ntukaan vapaaeh-
toise t lisdeliikc' jArjesteln.rdt ovat

Kansanelflke-etuudet
jiiiidytetiiiin
vuodeksi 1986

Hallitus on ehdottanut parla-
mentille sosiaalietuuksien. nrm.
kansancldkkeiden. sckd vdhim-
mdispalkan korottamisesta luo-
pumista vuonna 1986. Kansan-
cliikkcitii ci olc korotcttu vuoden
1984 tammikuun jdlkeen. Koro-
tuksista luopurnisclla hallitus on
pyrkinyt sosiaalirrer.rojen kasvut.t
h illitscrnisce n.

jatkuvasti laajentuneet yha
uscampiin palkansaajiin ja cdut
ovat sanranaikaisesti parantu-
ncet.

Irlannissa on voinrassa eldkc-
jdrjestelmd, josta maksctaar.r pal-
kansaajille tasasuuruisia van-
huus-. tyokyvyttomyys-.ja perhe-
eldkkeitd. Neljd viidcsosaa .iulki-
scn scktt,rirt palkansaajista ou
oikeutettu ansioperusteisiin lisri-
cldkkcisiin. Yksitl,isclld sektorilla
vastaava osuus on r"ain yksi kol-
lnasosa.

Itsenaiisct I'r'i t rri.lc)t ju nruawil-

lclijrit ovat kokonaan lakisddtei-
scn eldketurvan ulkopuolclla. He
voivat saada ainoastaan tulohar-
kintaisia eliikkcitli sosiaaliavus-
tusjdrjestelmdstd.

Sosiaaliministerin mielcstd
palkansaajicn yleisen eldkejhrjes-
telnrdn etuuksia tulisi nostaa tyci-
cldkrjAricstclmdn perustumiscn
ascn-lcsta. T:illii hctkcllh _,' ksindi-
sen henkilcin vanhuuseldke (lEP
51.40 viikossa; noin FIM 345) o6 r

29' i .ia avioparicldkkccrrsairjau
48 % tcollisuuden keskipalkasta.
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ISO-BRITANNIA

Valtion hoidossa
olevaa ansioeldke-
jiidestelmiiii
ei lakkauteta

Englannin hallitus on paatfinyr
luopua suunnitelmastaan valtion
hoidossa olevan ansioeliikejiirjes-
telmdn lakkauttamiseksi. Suun-
nitelmasta luopuminen epdile-
matta johtui sen saamasta ldhcs
rikkumattomasta vastustuksesta.

Hallitus aikoi lakkauttaa an-
sioeldkejdrjestelmdn valtion c1a-
kamenojen ka.svun pvsdyttdmi-
seksi. Eldkemenojen kasvua py-
ritaan nyt valtion osalta hillitse-
mddn siirtdmdlld vastuuta ansio-
eldkkeistd yhd enemmdn valtiol-
ta tycinantajille ja vakuutetuille
itselleen sekd alentamalla valtion
ansioeldkkccn tasoa.

Hallitus aikoo helpott.aa tydn-
a n t aj a k o h t a i s t e n a n si o e I ci k cj cirj cs-
telmien perustamista. Lisdksi
kaytto6n otetaan niin kutsutut
henkil6kohtaiser ansioelcikkect.
Niilld vakuutcttu itse jiirjestiiii
oman ansioeldketurvansa.
Tyonantaja osallistuu kuitcnkin
eldkkeen kustantamiseen.
Englannissa yleinen eldketurva
koostuu peruscldkkeeste .ia sita
tdvdentdvdstd ansiocldkkeestd.
Tyonantajakolltaiset ansioelake-
.jdrjestelmdt voivat korvata val-
tion hoidossa olevan ansiocldk-
kcen. jolloin tdllaisccn rr rjnanra-
juliirjcstclmriiin kuuluvat irrore-
taan r,'altion ansioeldkkeestd.
Noin puolct plrlkarrsaajista on
tiillii hctkcllii valtion ansioeldk-
kccn ulkopuolclla. Hciddn ansit>
eldketurvansa muodostuu tyon-
antajan ansiocliike.jiirjestclmdn
cldkkcestd.

Valtiorr htridossa olcvair ansiu
eldkkeen toroitetasoa hallitus ai-
koo alentaa asteittain 25o/o:sta
20( i:iin \ uotccn 1998 merrncss:.i
ja edelleen 16Vo:lin vuoteen 2037
mcnnessd. Ansioeldkkcen perus-
teena olevalla palkalla on ala- ja
ylSraja. Alaraja on GBP 35.50 ja
yliirala GBP 265 ,uiikossa.

Eldkepcrusteena tullaan kdvt-
tAmddrr indcksilld rarkisrcrruju.
koko tyouran ansioita. (Ansiot
luskctlau jArjstelntrin voimuun-
trrlosta vuodesta 1978.) Talla
hctkclld cllikc perustur.r 20 par-
Itaan vuoclcn ansioilrin.

Vuoclcr.r 2000 hulrtik u ussa /r,.r-
kctrcliilic alennctailn 50 tii :iin
cclrrnjAttd.jrin cldkcoikcuclcsta.

Tiillii hetkellii leski saa koko sen
eldkeoikeuden, jonka edunjdtti-
jd oli kartuttanut itselleen.

LINKARI

Sosiaaliturvan
hallinto ammatti-
liitoilta valtiolle
Sosiaaliturvan hallinto on siirret-
ty ammattiliitoilta valtion hallin-
toon. Hallintoa varten on perus-
Ieltu sosiaaliturvalaitos, joka on
suoraan maan hallitukscn alai-
ncn.

Sosiaaliturvan hallinto on
kuulunut ammattiliitoille vuo-
desta 1950. Ammattiliitot ovat
mm. maksaneet eldkkcet ja ke-
rdnneet vakuutusmaksut paikal-
lisverkostonsa avustuksella.

Hallinnon uudistuksen jel-
keen antmattiliitoille on jddnyt
ldhinnd neuvonantajan rooli. So-
siaaliturvan hallintoon on tata
varten perustettu uusi elin. jonka
nirni on sosiaaliturvaneuvosto.
Neuvostossa ovat edustcttuina
tyonantajat, tyontekliit sekd
erddt vhrciskunnallisct organi-
saatiot. Neuvosto on koordinoi-
r a ia rteuvoa-antar a clin.

Sosiaaliturvan hallinnon siir-
tdmincn ammattiliitoilta valtiolle
johtuu siite. ette sosiaaliturva on
astcittain laajennettu koko vdes-
ton kattavaksi. mvos niihin arn-
mattiryhmiin, jotlia civdt kuulu
perinteisiin ammatriliittoihin.

Esimerkiksi elcikejciriestcl-
riaan kuuluvat palkansaajat. kd-
siteollisuus- ja maatalousosuus-
kuntien jdsenet. kasityolaisct.
vdhittdiskauppiaat sekd l,rittiiji-
nd toimivat taiteihjat .ja lakimic-
het.

]OUKO ]ANHUNEN, /,M
Eltiket urlakL,:ik uk sot

t It I k i t t t tr.to.ttl.r t t tn ti t.ri.t t u t A i.ju
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Uimonen Matti. Tervetullut sopimus. Tyoeliike no l. s. 3.
iai*ota Yrjo. 15.3.1985. Joustiva elakeika ja veteraanit pddllimmdisend eduskuntaryhmien ajatuksis-
sa. Tyoeldke no 2. s. 3.
Larmola Yrjo. Miten yksilo asennoituu cldkkee;een? Tycieldke no 3. s. 3-

Larmola Vrjo. Etat<eiissd.jousramiset on tarkoitettu vain ehdot tdyttdville. Tyoeliike no.4. s. 3. 
_

Larmola Yrjo. Ammattikunnittainen eliikeikiijiirjestelmd on summittainen ja kallis. Tyoeldke no 5. s. 3.

KOt tr\1NlI

Larn.rola Yrio. Tyoeliike ilmestynyt 20 vuotta. Tyoeliike no I' ss.4-5.
Vanha ilrmiircn suoritusten kolldeyksikkdnii. (YLla) Tyciclhke no 2. ss. 4-5.
Ticdon rnaaperh. Sosiaalialan tiedrxtamista koskcvien ajatustcn l6htokohtia. (YLla) Tyoelake no 3. ss.

4-5.
ElAkcikiiisyys ei ole cldtteclla oloa. (YLla) Tvoeliike no 4. ss. 4-5.
Hiimiiliiinin Sinto. Ncvalaincn Matti Ensio. selkd. Ty'oeldke no 4. ss. 4-5

r\lttlKKlllI
Eldket urvasta .ia eldk kecnsaa.iicn toi nlccnttllot Llrvasta

- L'lrikcpolitiikku ia raluiru.t
Eldkcoiieuden kartunnan ntahditllisuuksia lisiittdl'5. sano!'itt picnry'hrrAt:clSkkecllc pliiisy'ti helpotct-
trir. 5rnun,ut yascmmistorvhntdt: mahdollisuuksicn ra.jtrissa. tanot at porr arirvhmdt. T!ocldke no 2. ss'

6-l l.
H6ppikdilcn Martti. -l'l,oetlikkciden ralroitukscn kchitys vuosina l9u4-2000. T1'oeldke no 2. ss

r3-15.
K6stante Pcntti. Ansioperusteise n sosiaaliturvatt kriisia jatus leikkii vakavalla asialla. T1'oeliike no 4. ss.

6-1.
Lacsyurtri Arto. Hidas talguskas.,u vaikeuttaisi sosiaalitunan raht>itusta. Tyoeliikc no 2. ss. I l-12.
Prokkola Lsko. Luottovakuutus ntuuttuvassa ympeiristossiiatl. KorYattksiit rullsaasti r"uorlna 19134.

Tvocldke r.ro 4. ss. 8-9.
Silnrincn Kari. Tyocllikekomitcan asettamisetl tattstaa. 1'y'ocliike ntl 5' ss. -1-l-15.
Vapante Jussi. Tl,,oelakkect. oiker-rclcnrnukaisuus.ja tasa-arvtl. Tf iiclhke tttl J. ss. l5-17.

- l'.liAkcr'tttuu.iut .t l(tt\ti
Gustal.sson t re lvia. Elflketuloa 1'li nril.joonalle. ElAkkcistii veroa -J.6 rniljarclia trlarkkaa. 1'locliike no 3.

ss. 34-37.
.liiryir.rct.r f into. Yksit-,'isep sektorin tyiicldke lakicrt piiriss:i 2 5tt5 000 allc 65-r'trotiasta. Tydcliikc tlo l. ss.

26-29.
Jaiiskcldilcp Pirkk6. Lictsala Lccna. Naiset ja nrichet cliikkecrtsatrlirla. -I'r'iicldkc no 4. ss. 20-23.
Lualuucl Reijo. Elrikctulr,akcskus arvioi: 1'!ocldkkcitd ntaksussa l'utlclct.t lopttssa 7340m. ellikctllentr
10.9 nriljarclia. -I'r'ocldkc tro 4. ss. 21-26.
pcitinc,t'tr,,tiffo.Yksit-v-iscnscktorirtniieliikctt:isai vli 6500(X)vuonllil l9tJl.-I'voeliikctlo2.ss.2(r-21 -

- I'i't'L'lattccrit
Su11tlipcn Antti. Frcclancc-tlontckiji)idcn ctzikelaki cdttsktttrtaatl. l'ioelake no 3. ss. 8-10.
Su6prir.rc6 Antti. Orr.ra cldkciaitos trite uttanraan fl'celartce-(r orttcki.ioiden cldkctun aa. Ty'dcliikc rlo 5.

ss. I l-12.

- I \t h u' I ci k t' I ti i :t' t, S pv E-c I ti k c I ti i.vL' t
I lassincn Saara. LEL Tvocldkckassa sclvitti: Leskct tr ttecn clitltaso siiili r . l'r ocliike rlo l. ss. l8-2 l.
Koponctr Markku. Pcrlre-cldkc lltt.ltllostcrl cclessii. l'r6cliikc' tlo 2. ss. l6-113.
K,rp,,nc,t Markku. Krtnritca sclvitti pellre-cliiketurvun kchittiilniscrt railttocllclot. Ti'ciellikc tlo 4 ss.

t4-19.
N6rr.ut[1 Kiltr.19. Pcrhc-cldk kcctr saa jat vuoclcn I9tl I kotitalottstictlustcltttl t alosslt. 1'1 ocllkc llo 2. ss.

l9-2 I .

Pictiliiincn Scppo. Sukupolvcrrrnihcloscldkc ort cldkc. ci tttkit.tlttoto. Tviieliikc rlo 5. ss.3l--13.

- Kuliu t'a lruisa\tikliccIILt.'
Alrppel Arrtcrp. Valinnauralua cliikkccllc siirtrrttisccrt. 'l'1'dclakc tlo 4. ss. l0-ll.
Mi6istcri Matti Pullrkku.ior.rslavilsta clakcilistli. Pcrttstclttl sttttrttttdisttts. l'vtleliikc rlo 3. ss.6-7.
Kpirusal6 Lauri. -l'ri)klrin arriointi rksiliilliscsszi varhaiseliikkccssa.'l'1'dcl:ikc tltl 4. ss. l2-13.
Sulprilcp I{1nnclc. Krr(u piiiiscc.joustavitsti eliikkccllc'l Tldcliikc Ilo 5. ss. l8-20.

-'I' t ix' lti k k ct' n lt u l\ c t tt i tt('tt, )' lt l c t t t.sot' i t u s .iu nt u rr t o l; scttltu l; u

Alairrusua Anrrcli. Yksili)llistii ritrhaiscldkcttii roi hakcir. Tliieliike rlo 5. s. l-1.

Hiirt likiiipcl Martri. I-liik kccl h1kcrlisalttius nAk r r, tr iikl r r ttiinrl r slry lkt.ir stcrt rttiiiirissii. -[f i)e liikc rltr
5. ss. 25-27.
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Jdiskinen Petri. Eliikkeen viipyessd etuutta korotetaan. Tycieliike no l. ss. 14-15.
Kaaja Riitta. Milloin yhteensovitus tehdiiZin? Tycieliike no 2. ss. 22-25.
Kaaja Riitta. Yhteensovituksen ongelmia ja kehitystarpeita. Tydelake no 3. ss. 24-33.
Koivikko Ritva. Eliikehakemuslomakkeet uusittu. Tyoeliike no 5. ss. 14-17.
Kortesoja lrma. Tyosuhteen tekninen katkaisu. Tyoeliike no L ss. I l-13.
Suominen Antti. Sokkeloista muutoksenhakutietl yhtenhistettdvii. Tydelzike no l. ss. 6-9.
Luoma Helena. Yhdenmukaisuus tuloksena tycikyvyttcimyysratkaisujen vertailusta. Tycieldke no 3.
ss. l0-l l.
lillikka Mikko. Vakuutusoikeuden kdsittelyajat lyhentyneet. Tyoeldke no 3. ss. 20-21.
Akesson Pir.yo. Eliikelautakunta pyrkii jousiavuuteen. Tydeliike no 3. ss. l8-19.

- Vokuutusmaksut ja valvonta
Alaluusua Anneli. Eldkelaitostarkastuksessa huomio varainhoitoon ja vastuunjakotietoihin. Tyoeliike
no 2. s. 28.
Savoheimo llkka. YEL- ja MYEL-vapauttamiss.idnnosto uusittu. Tyoeliike no 4. s. 29.
Sirvici Markku. TEl-valvonta tehostuu keviiiillii. Tycieliike no l. s. 34.
Sirvici Markku. Tehostuneesta yrittdjdvalvonnasta tuloksia. Tyciellike no 3. ss. 22-23.

LAINN4t.rtl IOS.I'EN VAIKt I'ftlKS[S'fA I:LAKt: I L]R\/,{r\N

Luoma Helena. Tyottcimyysel2ikkeisiin muutoksia 1.1.1985 lukien. Tyoeliike no l. s. 10.
Hdnninen Sirkka. Tulevan ajar.r oikeuden siilyttdminen eldkkeelldolon jdlkeen. Tycieliike no l. ss.
t6-11.
Savoheimo Ilkka. Vapauttamissddnncjstcid esitetddn muutettavaksi. Tyoeliike no l. s. 30.

Aalto Kaisu. Tuler,'aisuuden tietoyhtciskunta uusii lakikielen. Tydelike no l. ss. 32-33.
Aalto Kaisu. Tekniikan muutokset heijastuvat eldketurvaan. -|yoetakc no 2. ss. 29-30.
Sirkesalo Jouko. HETU henkilcitunnus ei miestd pahenna. jos ei mies HETUA. Tycieliike no 5. s. 8.

LI-AKEI.I IRVAN fU I KIMLIKSES fA

Lundqvist Bo. Eliike'liirjcstelmdd sivuavan taloudellisen tutkimuksen tarpeita. Tyoeldkc no 4. ss. 32-
JJ.

K\ S\ \1\ KSIJ\ .I.\ \I,\S I AI ]KSIA 1:I,AKI]'I I]R\1,\S IA

Kysy tyoelakkeistd. Johtaja Antti Suominen vastaa tycieliikkeitii koskeviin kysymyksiin. Tydelzike no l.
s. 40.
Kysy tyoelakkeistd. Johtaja Antti Sr"romir.ren vastaa tyoe hkkeita koskeviin kysymvksiin. Tyoeldkc no 2.
s. 38.
Kysy tydelakkeistd. Johtaja Antti Suominen vastaa tvoeliikkeitii koskeviin kysymyksiin. Tyoeldke no 3.
s. 43.
Kysy tyoelakkeistd. Johtaja Antti Suomir.ren vastaa tydelakkcite koskeviin kysymyksiin. Tyocldke no 4.
ss. l,!-y'J.
Kysy t),oclakkeistd. Johtaja Antli Suominen vastaa tydcHkkeita koskeviin kysvmyksiin. Tycicldkc no 5.
s. 48.
Tyoeliikepiiivdn kysymyksid. Vastaajina yli;ohtaja Jukka Rantala, hallitusncuvos Heimer Sundber"
koultrtuspddllikkci Lauri Mdkeldinen. Tyoeliike no l. ss. 4l-42.
Tyocliikepiiivdn kysymyksid. Vastaajana.yohtaja Antti Suominen. Tyoeldke no 2. s. 37.
Tyciel5kepiiivdn kvsvr.nvksid. Vastaajana johtaia Antti Suominen. Tyoeldke no 4. s. 44.
Miksi ndin'J Elakeotteita uusille ryhmille? Vastaajana ansiore kisteritoirniston piiiillikkd Veijo Nauma-
ncn. Tvoclhkc no l. s. 35.
Miksi ndin'/ Tarvitaanko eldkctietopankkia'? Vastaa.jana Eldkkeer.rsaa.jien Kcskusliiton puhecnjolrtaja
Aaro Kdrkkdincn. Tycicldke no 2. s. 34.
Miksi ndin'J Sosiaalihallitus etsii vdliinputoajia. Vastaajana ylitarkastaja Kauko Salo. (Haastatteli
YLla.) Mitii lieelanccr or.r suomeksi'l Vastaa.jana Kielitoinristor.r edusta.ja Anneli Rliikkdld. Tyoeldkc no
3. s. 40.
Miksi niiin'? Onko sukupolvcnvaihdoseldke eldke vai toimcentulotuki'l Vastaajana ETK:n johtaja
Markktr Hdnnincn. (Haastattcli K.S.) Sosiaalisuus ei radiosta lopu. Vastaajana johtaja Jouni Mykkii-
nen. (Haastatteli YLla.) ETK:lle postilokero. ETK:n konttoripalvelurointiston piirillikkoii Teppo
Konttiii haastatteli K.S. Tycieliike no 4. ss. 38-39.
Miksi niiin'? Tyoeliikc-lehclestd saalistetaan sanoja. Vastaajana Kielitoimiston tutkija Taru Kolehmai-
nen. Voiko tietopalvelun tietojdrjestelmddn murtautua'l Vastaajana Tiett>koncpalvelun varmistuspddl-
likko Scppo Savola. Messut myos Kelalle hycidyllinen kokemr"rs. Vastaa.jana ticdotusp:idllikko Ivlikko
Tuohi. Tyoeldke no 4. ss. 40-41.
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Sankari Arja. Tyokyvyttcimyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Tyokyrrytcin alkoholin kiiyton ai-
heuttamien sairauksien vuoksi. Tyoeliike no l. s. 39.
Sankari Arja. Tyokyvryttcimyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Hengenahdistuksen vuoksi tilan
ty6t lopttanutta maatilan emdntdi ei pidetty tydkyvyttomanii. Tyoeliike no 2' s. 36.
Sankaii Arja. Tyokyvyttomyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Osaeldkettd ei ollut syyta lakkaut-
taa. Osaeldke tiiyden eldkkeen jatkoksi. Tycieldke no 4. s.41.
Sankari Arja. Ty<ikyvyttomyysasiain neuvottelukunnan suosituksia. Konttoristi-matkanjohtajaa ei pi-
detty tyokyvyttomdnd. Vajaamieliselle henkilcjlle suositeltiin my6nnettavaksi tyokyvyttomyyseldke
tyonteon peettamisesta lukien. Tyoelike no 5. s. 45.
Savoheimo Ilkka. Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Veikkausasiamies
tyosuhteessa. Tyoeliike no 2. s. 35.
Savoheimo Ilkka. Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Suunnistuskartoit-
tajicn tycih6n sovellettiin YEL:ii. Tyoeliike no 3. s.42.
Savoheimo Ilkka. Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot. Kehitysvammaisia
hoitavan perheenhuoltajan elaketurva. Tyciellke no 5. s. 44.

\ ,\Kr t tt s()tKt t I)l \ l'i.t IilKsl t
Yrittdjdtoiminnan alkamisajankoltta. LEL-palkka arvion perusteella. Kausilutmteisesti toimiva saha.
Koonnut Pentti Koivistoiner.r. Tydeldke no l. s. 37-38.
Oikeus perhe-cldkkeesee n avioliiton perusteella. Tyotulopiiiitoksen ja ETK:n soveltamisratkaisutl sull-
teesta. Koonnut Pentti Koivistoinen. Tyoeliike no 2. ss. 34-35.
Saamatta jddnyt palkka otettiin huomioon eldkepalkassa. K,iiiintii.jiin tyosuhdc. Tycisuhteen ja yrittiijii-
toiminnan rajanveto. Koonnut Pentti Koivistoinert. Tyoeldke no 3. s. 41.
Lehtiavustajaan sovellettava eldkelaki. Valitusaika. Koonnut Pentti Koivistoinen. Tyocldke no 4. ss.

39-40.
Tyciskentely ulkontailla suomalaisen tydnantajan palvcluksessa. LEL, karjut. solrnit ja siemenr'tlotto.
Lipscn oilicus perhe-eldkkeeseen isdnsd tai ditinsd jdlkecn. Koonnut Pcntti Koivistoinen. Tydeldke
no 5. ss. 42-43.

III \S I()- .I \ INt)I]KSI III Io.I,\ I I ,\KI It It\ \S I \

Tilastotietoja tyoeldkkeen saajista 30.9. 1984. Tyoeliike no l. ss. 52-53.
Tilastotietoja tyocldkkeen saajista 31.12.1984. Tyoeliike no 2. ss. 43-44.
Tilastotietoja tycieldkkeen saajista 31.3.1985. Tyoeliike no 3. ss. 48-49.
Tilastotietoja tycieldkkeen saajista 30.6.1985. Tyoellike no 4. ss. 52-53.
Tilastotietoja tydeldkkeen saajista 30.9. 1985. Tyoeliike no 5. ss. 56-51 .

Vuodcn 1985 indeksilukua vastaavat n.rarkkantddrdt. Tvoeldke no l. s.43

sl'O\'l\l ,\lSIt:N l:l,,\Kl Itl<\ \Sl\I IKO\l \ll I \
Hcinild-Hannikaincn Taria. Svcitsinia Suor.ncrr r.'6linen sosiaaliturvasopiurus tttlossa voil.naart. Tyoeki-
kc no 4. s. 37.
Sirkcsalo Jouko. Kiinnostus sosiaaliturvasopimuksiir.r kasl'aa. Tvoelrike no l. s. 31.

I I \I(I II Ii\,.\S I \ \II ISS \ \I \IS\ \

Eriksen Tor. Ruotsin osacldkcjdrjestelmii. T-,-oeldke no 4. ss. 35-36.
Heinild-Hannikainen Tarja. Eldkevakuutuskuulurnisia E,nglannista. Tyocldkc ncl 3. s. 39.
Janlruncrr Jouko. Eliikkeistii ulkomailla. Tyoeldke tro l. ss. 4gl .

Janhuncn Jouko. Eliikkeistii ulkonrailla. Tyoeliike no 2. ss. 4l-42.
Janltuncr.t Jouko. Eliikkeistii ulkontailla. TyoelSkc t.to 3. ss. 497.
Janhunen Jouko. Eliikkeistii ulkomailla. T1'cieldke no 4. ss. 48-51.
.lanhuncn Jouko. El.iikkcistii ulkomailla. Tvocldke no 5. ss. 54-55.

52

I I \t.t tt It\ \Kt sl(t s lll I)() I I \ \
Englislr Summary. TyoclAke no l. s. 51.
English Summarv. Tyocliike no 2. s. 45.
English Surnmarv. Tyoeliikc no 3. s. 50.
English Suurnrary. Tyocliike rto 4. s. 54.
English Surnrnarv. T-""ocliikc no 5. s. 5lJ.
Fil.maist. Olavi Suomine n kuollut. (YLla) Tvocliikc no l. s. 36.
Merkkipiiivii. Vakuutusneur'os Martti Rahnasto 60 vuotta 2.4.85. Tyoeliikc no 3. s. 42.



Merkkipiiivii. Varatoimitusjohtaja Jouko Sirkesalo 50 vuotta. 28.1 L85. Tyoeliike no 5. s. 48.
Nimityksiii. Tyoeliike no l. s. 36.
Pekka Ahmavaara ja Lasse Laatunen Eldketurvakeskuksen hallituksen uudet jdsenet. Tycieldke no I
s. 35.
Nimityksiii. Tycieliike no 3. s. 42.
Nimityksii. Tydeliike no 4. ss. 42-43.
Nimitvksiii. Tydeliike no 5. s. 48.
Janhunen Jouko. Basic I'eatures o1'Finland's pension schemes. Tyoeliike no l. ss. 54-55.
Nissinen Kaija-Liisa. TyoeliikeJehden sisdllvsluettelo vuodelta 1984 Tydeliike no l. ss. 47-50.
Rekisterit. Naumanen Veijo. Uusi tyontekrjiiin rekisteriote kayttddn cnsi vuonna. Tydeliike no 4. ss
21-28.
Ticdoksi. Tyoeliike no 1. ss. 44 45.
Tiedoksi. Tycieldke no 2. ss. 40-41.
Tiedoksi. Tyoeliike no J. ss. 44 45.
Tiedoksi. Tyoeliikc no 4. ss. 4g'7.
Ticdoksi. Tycicldke no 5. ss. 52-53.

KIli.t \l I lst lrt'1 ,\ .r,.\ KIlt.l,\-,\R\'()s ll I t .r \

- Esittect
Eldkctictoa numeroina ilntestynvt. Tvcieldke r.ro 3. s. 45.
Freelancercillc on.ra eldkelaki vuodcn 1986 alusta. Esite ja tyonantajatiedotc kcrtor,at TaEL:sta cnem-
mdn. Tydeldke no 5. s. 55.
Jttustavasti eldkkeelle vuodcsta 1986. Yksilollinen varhaiseldkc: 'u'arhennettu vanhuuscldke. Tvoelikc
no 5. takasivu.
Ulkomaillc ldhctetyn tvontekijdn sosiaaliturr,asta ur.rsi csite. Tvoeldke no 3. s. 45.

- Oppikirlat ja tiedon toso
Aalto Kaisu. Tvocliike vo-kokclaille tuttu ja tuntematon. Tyoel5kc no 5. ss. 36-37.
L'trrnola Yr.;o. Riittiinrdton. muotorurrsas. vaikeaselkoinen. Suomcn sosiaalivakuutus vhteiskuntatic-
cl.rn oppikirjqcntekijoiden ntukaan. Tyoelilke no 3. ss. 12-14.

- Uusia tutkirnuksio ju kirfa-arvostclula
Ajat muuttur"at. Karisto Antti. Elinolojen muutossuurluat Suorressa. Sclvitvs sosiaalihuollon suunnitte-
lusta. Sos.hallituksen.julkaisuja 3/1985. Kirjan arvosteli Jussi Vanamo. Tvoeldke no 5. ss.50-5 l.
Gould Raija. Tvokvvvttomrvs tutkimukscn kohteena. Tvdeliike no 5. ss. 20-24.
Hcinonen Markku. Tutkinrus merirniesten eldkkeclle siirnnrisestii. STM:n tutkir.nus vuoclclta 1984.
Tvoeldkc no 3. ss. 37-38.
Kivekiis Jukka. Rakennussiir,t)o.iien terve)s ja troolot tutkittu. Tvdeldke no l. ss. 22-25.
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BASIC FEATURES CF
FINLAND'S PENSIONS
SCHEMES

1. Development of the
pensions schemes

A national pensions schemc
covcring the population as a
whole has been in lbrce since
1939. Until 1956 national pen-
:ions werc bised on thc contri-
butions paid which, in turn.
dcpcndcd on thc annual incomc
ol' the insured. The scheme was
radically rclbrmcd in 1957. The
contributory principle was aban-
doned, and a flat-rate system
with supplemeutary nleans-tested
bcnel'its was introduced. As ol'
January 1983 the schcme was
again anrerrded by climinating
mcans-tcstirlg lbr other ineomc
than employmcnt pensions. and
rnaking thc pensions in part as
taxable incomc.

Thc changc to llat-ratc na-
tional pensions in 1957 rnade it
neccssary to incrcasc the pen-
sion protectior.t ol- thc wage-
carning population. Anothcr
pensior.ts schenre in which the

was created to complernent the
national pensions scheme. This
new scheme which entered into
fbrce in July 1962, covers wage
and salary earners with the
cxception ot' civil servants, local
governmcnt ofllcers and seamcn.
who have tl.reir own special
systems.

In 1970 earnings-related pen-
sions werc cxtcnded to farmers
and otlrer sell'-employed persons.
In January 1986 lieelance ent-
ployees rcceived their own pen-
sions law.

As lioru January 1986 a
tlexiblc retirerrent age - lbrmcd
by an early disability pcnsion and
an carly or det'erred old-age pen-
sion was introduced to the pri-
vate-sector employment pcn-
sions scheme and thc national
pcnsions schemc.

and unemployment penslons are
lbrmed by a flate'ate basic'
amoum and a pensions-testetl
additional amount. ln pcnsion-
testing all statutory employment
pcnsions are taken into account.

The old-age pension age is 65
years. The clisqbilit.y pcnsion is
paid to persons aged l6--64 in -
capacitated lbr work. In connect-
ion witl.r thcse two pensions /rclpr-
lcssncss supplament are paid
Io those rcquiring continuous
assistancc or carc. For llcxible
retircment age - see tlrc enrploy-
ment pensior-rs scheme.

Tl'tc uttcntplo-yment pcnsion is
paid to an unemployed pcrsor.t
agc,J 56-64 who during the last
60 wecks has receir"cd a daily
benellt lbr at least 200 days fiom
an uncmploymcnt scheme and
who cannot Ilnd a suitable work.

An increqsc is paid to pen
sioners/br a chikl under 16.

The suntivor's pcn.tion is paic
during the llrst six months alier
the husband's death to all l'r7ol'r
below the age ol'65, providec
that she is supporting a child or
she was married to him belore hr
reached the age ot'65. Af ter that
period the pension is paid onlS
to a widow supporting a chilc
under 16 and to a widow agec
40-64 vcars and rnarried lbr at
least threc years. fhe size of thr
pension during the llrst sir
rnor.rths is thc same as the tull olc
age pension. aiicr tl.rat period it
is subject to a nreans-test wher(
even the incomes liom work are
included.

A child is entitled to t
survivor's pension until the agt
ol' l6 or 2l if continuirrg studies

Provision is made l'or a buria,
gronl.

2. The national
pensions scheme

pensions are related to past Under the natiortal pensions
earnir.rgs and insurance period scheme, the old age, disability
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A housing allowance is paid to
national pensioners to decrease
housing costs. A child care
qllowance is paid for children
under 16 who need a special care
ofsome other person because of
illness. disablement or injury.

National pensions are auto-
matically adjusted to Lhe cost-of-
living index once a year.

The basic and additional
amounts of the national pensions
are treated as taxable income.
All other parts of the national
pensions as well as survivor's
pensions in total are tax-free.

The co-els of the scheme are
jointly defrayed by the insured
persons, employers, the State and
local governments.

The scheme is administeredby
the Social Insurance Institution,
which is subordinate to Parlia-
ment.

3. The employment
pensions Scheme

3. I. Wage-earners
The wage-earners' employment
pensions scheme is based on the
following laws: the Employees'
Pensions Act (TEL). Temporary
Employees' Pensions Act (LEL)
and Freelance Employees' Pen-
sions Act (TaEL). LEL is a
special law for those employed
in forestry, agriculture, con-
struction and dock work, in
'which short-term contracts are
common. TEL covers all other
employees excluding specified
freelance employees who are
covered by TaEL.

The compulsory pension cover
under the laws consists ol' old
age, full and partial disability,
unemployment and survivor's
penslons.

Entitlctl to thc old agt'pmsion
is an employee of 65 years of age.; The r'arl1 old-agc pcnsion ma1
be drawn as fiom age 60 at
earliest. The per.rsion may also
pe de/bnad beyond age 65.
, Entitlcd ro rhc Jull di.tabilirl'
oension is an crnployec whose
working capacity has gone down
ly at least threelllihs. Il'the de-
:rease is less but at least two-
ifths, the employee is entitlcd to
ihe partial pcnsron. When assess-
ng employee's working capacitl
Tis training, earlier work, agc,
rousing conditions, and other
:omparable factors are taken
nto account.

The early disability pension is
rayable to a person aged 55 years

or over whose working capacity
has gone down to such an extent
that he cannot reasonably be
expected to continue working in
his profession.

Entitled to the unemployment
pension is an unemployed em-
ployee aged 56-64 who during
the last 60 weeks has received
a daily benefit for at least 200
days from an unemployment
scheme and who cannot lind
work suitable lor him,/her.

Enirled to the survivor's pen-
sion are the widow and the child-
ren ol'the employee. The children
are entitled to the survivor's pen-
sion alier the death of both the
lemale and the male employee.

The survivor's pension is pay-
able to a fieloy', provided that
she was married to tl.re employee
before he reached the age of 65.
A further condition is that the
widow has reached the age ol'
40 and that the marriage has
lasted lbr three years. Also a
widow under 40 years of age
receives the pension, if she has a
dependent child who is entitled
to the survivor's pension; the
paying of the pension will con-
tinue even if the child's entitle-
ment to the pension would cease.
The pension will be payable to
the widow until her death. The
paying of survivor's pension
ceases if the widow remarries.
but sl.re then receives a lump sum
equal to the amount oltwo years'
penslon.

A c'hikl is entitled to the pen-
sion until he reaches the age of
l8 and even alier this age. if he
is disablcd.

The size ol' rhe pension is
govcrned by the wages paid and
thc period ol'servicc completed.
Earned cntitlcmcnt to a pcnsion
benetlt continues when the job
is changed or when the employec
ceases to work. Thc pcnsions arc
taxable income.

Thc size of the olcl agc ptnsion
is determined by taking 1.5 per
cent of the wage or salary and
multiplying by the number ot'
years of service. The wage or
salary is the average annual
earnings of the two most aver-
age years of the last fbur years of'
work. For seasonal workers the
wagc is the average of all pay
rcccived during the years em-
ploycd.

Persons retired since Januarv
1983. gct a minimum pensi.rn
ol'38 pcr ccnt ol thc pay.

Thc rnaximum pension is 60
per cent ol' the pay. Howcver,
combined with the b:r-sic amount

of the national pension and some
other pensions, the pension may
not exceed 60 per cent of the
final pay.

Drawn before age 65, the re-
duction in the old-age pension
is 4-6 per cent, depending on
the ycar of birth. ol the pension
accrued by the date ofretirement.
Del'erment beyond age 65 in-
creases the size of pension 12 per
cent per year.

The size oJ'the disability and the
early disobility pension is de-
termined on the same bzLses as
the old age pension. However,
also the time between the event
entitling to the pension and the
age entitling to old age pension is
counted as time of service. The
size of the partial disability pen-
sion is one-half of the full pen-
sion.

The size of the unemployment
pension equals the disability pen-
sion payable to the beneficiary.

The otd age, disability and
unemplolmenI pensions are in -
creased by the child s supplement;
at the most 20 per cent of the pen-
sion for one and 40 per cent lor
two or more children under 18.

The siza of the suntivor's pen-
sron is calculated on the basis of
the old age pension or disability
pension the ernployec received or
would have been entitled to at
the time ol'his death. If there are
at least three persons eligible lbr
survivor's pension, they will
receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's
old age or disability pension. II'
there are two beneficiaries, the
size of the pension is three-tburths
of the full pension. If there is
only one beneticiary, the size
of the pension is one-hall'ol-the
Iirll pension.

Survivor's pension covcr is
supplemented by a special group
liJb scheme. It is financed by em -
ployers, and run by life assurance
companles.

Automatic linkage with the
TEL-index (calculated by the
avcrage of'changes occurrcd in
general earnings and prices levels)
is applied once a year in employ-
ment pensions. It is applicd in
calculating thc pay o[' earlier
years and ad.justing thc annual
pension payable.

Pension protcction accumu-
lates according l.o ccrtain le-
gulations also during tha puiods
rhen the employee is out oJ work
through no fault of his own and
when he receives unemploymcnt
benefit from his unemployment
iund.

Employers alone finance the
compulsory minimum pension
cover. The current contribution
under TEL and LEL is 13.2 per
cent of the pay. For employees
under age 24 the contribution
rates have been lowered to 7.3
per cent. The contribution under
TaEL is 12.6 per cent, and 7.3
per cent for freelancers under
age 24.

The employer may provide
for his employees additional
voluntary benefits, creating even
better pensions benefits than the
minimum level guaranteed by
law. Benefits that come into
question here include a higher
pension. lower pensionable age
and burial grant. Employees
generally participate in the costs
ol' such additional benetlts.

The adm i n i st ra t i ve organ i sa t ion
qf thc cmploymcnt pcnsions
scheme is decentralized. Em-
ployers may elect the type of
arrangement they wish Ibr real-
isation of the pension scheme.
It may be donc by taking out
an insurance with a pension
insurance company or by lbund-
ing a pension fund or pension
fbundation in the employer's
business. This choice does not
apply as regards seasonal work-
ers tbr whom the scheme com-
prises one special employment
pension fund. For freelance
employees there has been
established a pension fund of
their own.

The work of the various pen-
sion institutions is coordinated by
a central organ. the Central Pen-
sion Security Institute. It keeps
thc registers ol-the insured and
their pension benelits. It will also
kecp a register ol'pensions cover-
ed by special pensior.rs schcmes.
The general dcvelopmcnt ot'tl.re
schemc has also bccn entrustcd
to the Central Pension Sccurity
Institute.

The insurcd and the employcrs
participate in the administration
ot' the scheme through their re-
prcsentatives in the administra-
tive organs o1'the Central Pen-
sion Security Institute. The
highest authority under the
scheme is the Ministry of Social
AUairs and Health.

3. 2. Thc seU-ernplo.t'ed
TIrc sell:cmploved pcrsons' em-
ploynrent pcr.rsior.rs scheme
(closely cor.rnected with TEL) is
basecl on two laws: the Farmers'
Pensions Act (MYEL) and tl.re
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Self'-Employed Persons' Pcn-
sions Act (YEL). MYEL covers
farmers, prol-essional lishermen.
and reindeer-owners. YEL covers
other sell:employed persons.

The bencfits and quali/1,ing
conditions are like in TEL. Old
age pension is paid independent-
Iy ol'whether or not the selfem-
ployed continues with his entre-
preneurial activity.

TIte size ol the pcnsion is
calculated like in TEL. The pen-
sions lbr the sell'-employed
(MYEL and YEL) are based on
the annual earnings conlirmed
by the pension institution lbr the
insured, the size of which depends
on the quality and branch ol'
activities.

Persons born before 1930 get
greater pensions as they otlrer-
wise would be entitled to. The
amount ol'pension is 38 per cent
of the income.

Schemes are jinanc'ed by the
insured and the State. In MYEL
and YEL tlre contribution ol'the
insured is 12.2per cent ol'the in -
come. The percentage is smaller
lbr the insured with low income.
The State pays 50 per cent ofthe
costs of'MYEL and in both sys-
tems the costs the contributions
ot'the insured do not cover.

The administt'ation of MYEL
belongs to the Farmers' Social
Insurancc Institution. The other
sell--employed have to take out
pension insurance eithcr in some
of the pension insurance com-
panies or pension Iunds taking
carc oI TEL or in some pcnsion
tund or insurance company
established by the sell:employed.
The Central Pension Security
Institute is thc central organ ol'
MYEL and YEL as it is that ol'
TEL.

3.3. Farm t'lo.sure schcnrcs
Fornt closurc pensions arc paid to
55-year<rld farnters wlto cease
larming and scll the whole larm
or the arablc land.

Thc pcnsion is a llxed sum of'
moncy pcr cach ltectarc up to l5
hcctarcs. At thc age ot' 65 the
pensior.r is dccreased because of'
l)rnrcr's receipt ol'MYEL and
national pensior.rs.

Costs ol'Ilre closure pcnsions
arc mcl br thc Slale: clainrants
under 65 pay a lump sLlm prc-
lItulTl.

C I wngc-o I -tt't rc ra t i ( )n pt'tt.tiott.r
are paid to 55-64-ycar-olcl
l'arnrcrs who transl'cr tltcir Ilrnt
to a close relativc.

The pension is composed o1'a
basic amount and a supplement.
Basic amount equals the l'armer's
pension under MYEL, and the
supplement the full national pen-
sion. The pension is ceased at 65
when the larmer receives his
MYEL and national pension.

Pensions are financed by the
contributions ot'f'armers and the
State to the lhrmer's MYEL-pen-
sions schenre.

Administration ol' lhrrrr clo-
surc schemcs belongs to agri-
cultural authorities and the
Farmers' Social Insurance Insti-
tution.

4. I'ublic sector ancl
othe'r pensions schemes

The regulations concerning the
pensions of persons in the em-
ployment ot'the State cover old
age, disability, unemployment
and survivor's pensions. These
beneflts are financed by the State
alone. The administrative organ
is the State Treasury Olfice.

The pension cover ol local
government oflicers is based on
the pensions law which entered
into force in 1964 and was
modelled on the employment
pensions legislation. The
financing is borne by the local
governments and associations o1'
communes. The Local Govern-
ment Pensions Authority takes
care of' the administration of
the scheme.

The persons covered by the
Seamcn's Pensions Act reccive
old age, disability, unemploy-
rrrcnt and survivor's pcnsions.
The insured. employers and the
State jointly flnance the pen-
sions. The scheme is administcr-
ed by the Seamen's Pensions
Fund.

Persons employed by thc
Evangelical-Lutheran and Orthc>
dox Churches Iravc separate pen-
sions sclremes of their own.

Sorne p()plrlati()r) r]lrtri
on Finlrrn.l

Finland's total population is 4.9
millic'rn ol'which 2.2 nrillion arc
gaintirllv emplol,cd.

Thc distribution ol' thc cain-
lirlly enrpkrycd population b1'
occupation is: agriculture and
lirrestrv I I pcr cent, ir.rdustrv
and construction 35 pcr cent.
comnlcrcc l4 per cent. transport

and communications 8 per cent
and service industries 32 per cer.rt.

Eight per cent ol' the total
population are disabled and l3
per cent over 65 years ol'age.

JOUKO ]ANHUNEN,I.,tZ
Elcikcturwkcsk uk scn
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ENGLISH SUMMARY

The managing director o{
the Central Pension Se-
curity Instrtute, Matti Ui-
monen, discusses the re-
{orm of the survivors'pen-
sions. He considers re-
{orm to be by lar the most
important of the pension
problems pending.

'lt would provide an
:pportunlty to direct a
;ocial policy along the
right lines: the sumvor's
pensron cover would be
mproved butatthe samejme a significant part o{
he approaching growth
n its cost would be re-
luced."

According to Uimonen it
would be appropriate to
:hange the law relatrng
o a survivor's pensions so
hat the amount o{ the
:ension would depend
>n the survivor's own in-
lome as well as that o{
he deceased spouse. It
;hould at least depend on
he survivor's pension in
:ome and pre{erably also
)n the earned income
luring marriage. It has
>een claimed that such a
nodel would harm the
ntegrity of the pension
>lan and the principle oI
:arning one's pension.
'he present survivor's
>ension cover does have

outlines aimed at chan-
nelling pensions towards
survivors whose pro-
spects for earning a liveli-
hood have in all proba-
bility been made con-
siderably worse by marri-
age, the writer points out.
And so the survivor must
have a minor as her de-
pendant or she must be
over 40 years of age and
the marriage must have
lasted at least three years.

Mr Uimonen thinks that
the outhnes rn the new
survivors' pensions sys-
tem couid be managed in
the way he proposes less
haphazardly and more
practically. A survivor's
pension would be limited
to those whose income
does not provide an ade-
quate livelihood when
compared with the period
prior to the death o{ the
spouse. In principle it is
a question of very much
the same thing as in the
existrng restncttons.

In Mr Uimonen's opinron
the handling of ail re-
{orms o{ the survivor's
pension plan should be
so long term that there
will be no need {or pen-
sions that are already in
existence to disappear
under any circumstan-

ces, and the basis for cal-
culatrng a survivor's pen-
sion rs the earned income
o{ the deceased spouse.

There are two arhcles
aboutthe unemployment
pension. One explarns
the present terms on
whlch an unemployment
pension is awarded and
the other describes the
trend in unemployment
penslons and unemploy-
ment rn Finland.

The unemployment pen-
sion rs intended to secure
the livelihood of persons
who are advanced in
yearc and have been un-
employed lor some time.

The pension becomes
payable aiter a daily un-
employment benefit has
been paid ior 200 days
durlng the previous 60
weeks or a{ter the right
to an earnings-related
daily unemployment be-
ne{it no longer applies.

The age limit for an un-
employment pension is
60. The limit has, how-
ever, been temporarily
lowered so that some-
body born in 1930 or be-
{ore is entitled to the pen-
sion. From the beginning
o{ 1986 somebody bom
in 1931, whose length

of unemployment meets
the legal requirements at
the end o{ June by the
latest, can receive the
pension.

The age limit has pro-
vislonally been lower
than 60 lor some trme.
An age limit o{ 58 pre-
scribed starhng {rom Iuly
1978 nqht throush to the
end ol l-979. At the be-
ginning of 1980 those
born in 1925 or before
became eliglble lor un-
employment pension.
The limit was raised each
year between 1981 and
1985 so that those who
were 55 or older during
that partlcular year have
always been able to draw
a pension.

Unemploymentpensions
are not granted inde-
{initely. The person re-
ceiving a pension con-
tinues to be looked on by
the labour exchange as
an unemployed person
seeking work who is
obliged to take on work
that will last at least a
month, i{ it ls o{fered to
him. There{ore a person
receiving an unemploy-
ment pension cannot
generally stay abroad
longer than a month.
The number of un-
employment pensions
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has risen ten-fold in six
years. The increase be-
gan in 1978, when Fin-
land was in the trough o{
a recession and at the
peak o{ unemployment.
Aiter that the economy
picked up and un-
employment, too, {eil at
times, but even so the
gorwth in unemployment
pensions has continued.
In the autumn of 1985
the number oi those re-
ceiving the pension re-
ached 50,000. Up to
1980 more men than
women were receiving
the unemployment pen-
sion but since then the
position has been re-
versed.

The pension payable to
{armers and entrepre-
neurs who voluntanly
give up unprofitable
businesses ({arm closure
pensron) and the pen-
sion paid on the trans{er
o{ a iarm to a descendant
(change-of generations
pension)have both been
extended {or three years.
The regulations {or cal-
culating the {arm clo-
sure pension were
made more lavourable
for those giving up rn
small business areas. The

same applies to those re-
ceiving some other pen
sion. The pension can
now be obtained by
someone who merely
forests his/her land more
easiiy than before. A
farmer who has reached
theageo{ 55 may receive
a Jarm closure pensron.
A wi{e or widow receives
the pension at the age
o{ 45. The change-o{-
generations pension is
{ixed to the year ol birth.
This year the youngest
people entitied to the pen-
sion are those born rn
1931, next year it will be
those born rn 1932 and in
19BB those born in 1933.
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Vastaan-
ottaja

maksaa
posti-

maksun

Vastausldhetys

HKI53/52Lupa 228

ELAKETURVAKESKUS
Opastinsilta 7

OMO3 HELSINKI3OO



illii kortilla voitte ilmoittalr osoitteenne muutoksesta Eliketurvakeskukselle. Kortilla voi mycis
rlata Tyciel?ike-lehden vuosikerran hintaan 50 mk.
.oimipaikkatieto tarvitaan "ain silloin, kun lehti on tullut tai se tilataan tydpaikalle.

] Oroitte.n muutos E Uusi tilaus

OSOITE
JOHON
LEHTI
HALUTAAN

Nimi

Toimipaikka

Liihiosoitr

postinum, rro I Postitoimipaikka

Merkitkiii, tihdn se vanha osoite. johon lehti on ennen tullutVANHA
OSOITE Nimi

Toimipail.ka

Ldhiosoit:

Postinum,:ro I Postitoimipaikka



Tilao oma T_t dakike. puhelin 1 5 I l,/
postil us.
Tydelcika-lehdcn kiloituksct ovar
va po a.\ I i la i na t ta vi sso. La i na t taessa
on lahden nimi (ja kijoitrn jan nini)
nainittav'a.
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ELAKETURVAKESKUKSEN
OHJEET YRITTAAN TYOTULON

Y44BffigISEKSI

Esitevihkonen il mestyy mool isku usso
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