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El[keiiissf, j oustamiset
on tarkoitettu vain ehdot

tziyfttiville

o
Joustavan eldkeidn eduskunta-
kiisittely viritti keskustelun, joka
mielenkiintoisella tavalla osoiG
taa, millaisia eri odotuksia lain-
uudistukseen kohdistuu. Eri elii-
keperusteita vertaillaan taytta
pddt6. Ansiotyon ulkopuoliset
on jdlleen nostettu esille: entd
heidiin eliikeikiinsii? Erddn mieli-
pideryhmiin mukaan tulisi pit-
kddn jatkuneen tycittcimyyden
kiiydii eliikeperusteesta siinii mis-
sd tycissd visyminenkin kdy.

Tyciel6mdssd on ikiiiintyviii
ty<intekijoitii, jotka eivdt endd
jaksa ahertaa Uyttd tydpeivae,
kuten parhaina pdivinddn. Jak-
samattomuus on ilmeinen tosi-
asia, vaikka suoranaista tyciky-
vyttomyyttd. sairaudesta, viasta
tai vammasta nimenomaisesti
johtuvaa, ei voidakaan liiiiketie-
teellisten muutosten perusteella
osoittaa. Tdmin ryhmiin kiiyt-
tocin on tarkoitettu yksilcillinen
varhaiseldke ja osa-aikaeldke.
Eraet ikaantyvit tyontekijdt ha-
luavat, tydssd jaksamista koske-
vaa skrutiinia hpikaymetta siir-
tyd omalla riskillhiin eldkkeelle,
vaikka kuukausieriltddn vdhem-
mdllekin. Heille on tarkoitet-
tu varhennetun eldkkeen systee-
mi.

Yleisesti tiedossa on. etta
ikddntyvien tyontekijoiden eliik-
keelle siirtdmiseen on - eridn-
laisena muiden eldkemuotojen
korvikkeena - kaytetty tyott6-
myyseldkettd. Tyonantaja on.
paastyaan yhteisymmdrrykseen
asianomaisen kanssa, siirtdnyt
ty6ntekrjan tydstd syrjddn. sen
tiedon varassa, ette tydttdmyys-
turvajdrjestelmii toimii ja aika-
naan saattelee eliikkeelle. Tyot-
tcimyyseldkkeen kausaalisuhde
on ndin meneteltdessd kddntynyt
pddlaelleen. Tycittdmyyseliik kei-
td on oltava tarjona, koska on

tydttdmia; tyottomdksi ei ketdin
tule tehdd sen vuoksi, ettd tarjona
on tyottomyyseldkkeitd.

Tycittcimyyseliikkeen kiiyttii-
mistd apu-, saati saneerauseldk-
keend ovat kaikki pitiineet vir-
heen6. Jos nyt tycittomyys sindn-
sA riittdisi joustavassa jiirjestel-
missdkin el6keperusteeksi. eivdt
spekulatiiviset'eldkeliiiseksi teke-
misen' mahdollisuudet yhtddn
vdhenisi.

*

o

Joustavan eldkeidn ohjelmalla
oli tarkoitus irrottaa ajatukset
yhtendisen el6keidn kdsitteestd,
auttaa tajuamaan. ettd ihmiset tu-
levat eri-ikdisind eliikeikiiiin.
Kiyty keskustelu osoittaa. ettd
"eliikeiiille" yhtii kaikki on ase-
tettava alarala. Alle 6Gvuotias
tycikuntoinen henkilo, tycitonkin,
kuuluu periaatteessa potentiaali-
seen tycivoimaan eikd - periaat-
teessa - tyost6 vapautettuihin eli
"eliikeliiisiin".

Eldke on jokaista kiinnostava
asia, ellei omakohtaisesti. niin
omaisen tai tuttavan vuoksi. On
ymmdrrettdvaa - ja aikaisem-
pien eldkeuudistusten yhteydesti
tuttua - ettd eldkeparannukset
nostatf avat tunteita ja iaaja-aiai-
sia toiveita. Joustavan eldkeuu-
distuksen yhteydessd on valtta-
matontd pitdd uudistuksen todel-
linen tarkoitus, kohderyhmdt ja
saantiehdot tarkasti mielessd..
Tyoeliikejiirjestelmdnkin on uu-
distusta esitellessddn opittava
virheestd, jonka teimme vuonna
1974 kertoessamme tycieldkkeen
kartunnan puolitoistakertaista-
misesta. Voimakkaalla ja opti-
mistisella tiedottamisella erehdy-
timme osan yleisciii luulemaan,
ettii kaikki tyciellkkeet kertahei-
tolla puolitoistakertaistuisivat.

Yrjd Larmola
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Kansanradion toimittaja, jonka
henkilcikohtainen kansantribuu-
nin maine orr valrva ja varmasti
kolauksiakin kestdvd. erehtyi
kerran alkukevddstd sanoissaan.
ja kuulryoidcn rcaktio oli nopta.
jyrkkii ja yksirnielinen.

Tuomo Talvi tuli puhuneeksi
eldkeldisistd, joita aktiivivdcsto
elattea.

Hdn tarkoitti pelkkiiii hyviiii,
kuten mycihemmin tarkoituk-
siaan tulkitsi: sita, ettd tyossd ole-
van ja kansantuloa kartuttavan
vdestonosan velvollisuus on pitii2i
huolta niiden yhteiskunnan jd-
senten toirneentulosta, jotka eivdt
ole mukana tyocldmdssd. - Sa-
noltuua tdssd virkakielisemmin
kuin T.T. itseddn ilmaisi.

- Eliike on meiddn rahaam-
rnc. mciddn tyolldmme ansaittuaja meiddn eldkcpdiviksemme
sddstcion pantua, kuului eldk-
keensaajien vastalause. Ellikeliii-
nen on omillaan olija, ei elatetfi-
vi. Ansaitulla ja oikcutetulla
eliikkeellii ymmdrrettiin kaiketi
sckd ansio ettd kansaneldkettd.

Kansantaloudellisella argu-
nrentaatiolla olisi vaikea mennd
veittelemaan yleistii mielipidettiija oikeustajuntaa vastaan.
"Vaikka eldkesddstot ovatkin
syntyaikanaan muodostamassa
pddomaa kansantalouteen, eldk-
keet ovat kulloiscnkin kansanta-
louden aktuaaleja kustannuk-
sia." "Eldkesddstd on muuttuva
suure. eldkeindeksi vaikuttaa sii-
hen, millaiseksi 'sddstcion pantu
oma raha' kehittyy." Jne. Tdllai-
set eivdt ole relevantteia vaitteita
sitd vastassa, miten eldkkeen an-
saitsija ymmdrtdd yhteiskunta-
eldmdn jatkuluuden ja sopimus-
ten pitdvryyden.

Inflaatio, joka soisi eldkesdds-
tot. samoin kuin kartuntaperiaat-
teiden muutokset olisivat el6ke-
ldisten silmissd tuhlausta tai
kaappaus. Niin ne ovat olleet ai-
kaisemminkin.

Olisi mielenkiintoista tutkia,
miten sosiaalietuuksien luonne

on yleisessri tajunnassa ntuuttu-
nut. Yleensa etuuden hakeminen
koettancen oikeudeksi, ei nciy-
ryyttdvdksi'avun' hauksi, tilanne-
kohtaisia poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. Eldke taas todella tun-
nettaneen enemmdnkin kuin oi-
keudeksi. korostuneenrmin: an-
saituksi tuloksi.

Vastaavasti palkan kdsite on
ylciscssd tietoisuudessa laajentu-
nut koskcmaan myds muuta
kuin nimcllistd rahapalkkaa
(anglosaksir.ren termi on money
wages reaalipalkan vastakohta-
na), nimittdin tycisuhtecscen liit-
tyvid muita sopimuspohjaisia
ctuuksia, joista eldkc on yksi. Sitii
mukaa kun tvcieldkc- ia kansan-
cllikejiirjestclmdt ovaI vksiryis-
kohtaist'.ricet. ne ovat entista
cnemmdn kictoutuncct toisiinsa
ja kdsitctddn kokor.raiseldketur-
van kahdeksi osaksi.

Palkan kdsitettd on pohdittu jo
Vanhan tcstamerttin ajoista asti.
Eri koulukunnilla on ollut omat
teoriansa, akvinolaisista lysio-
kraatteihin. liberaaleista sosialis-
tr'ihin. Sikiili kuin teoriat ovat
kuvastanect yleistd oikeustajun-
taa, ne ovat aina joutuneet otta-
maan huomioon sen, ettd palkan
tulee olla suhteessa tehdyn tyo-
panoksen kvantiteettiin ja kvali-
teettiin.

Nykyaikainen ihminen lienee

- ainakin kysyttdessd - valmis
tunnustamaan solidaarisen vas-
tuunsa muista ihmisistd siihen
mddrddn asti. etta kaikkien toi-
mcentulo Iulee turvatuksi, mutta
rinnan tdmdn kanssa kuuluu
tyontekijdn maailmanjdrjestyk-
seen, ettd tycistd on saatava tydn
palkka, rahana ja turvallisuus-
etuuksina, joiden suhteen vield
on oltava liikkumavaraa. valin-
nanvapauksia. Sosiaaliturvan te-
keminen tasaviipaloiduksi pak-
kopullaksi louk kaisi ikiaikaista ja
keskeistd tydnteon motivaatiote-
krjaa.

YLla
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sosiaaliturvan
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Maamme sosiaalipolitiikan ta-
voitteena oli 1950-luvulla lakisd6-
teisesti jdrjestdd vain tietty va-
himmdistoimeentuloturva. Tar-
peellinen lisdturva tuli itse kunkin
hoitaa omin keinoin. Kohtuulli-
sen toimeentuloturvan ansioiden
lakatessa sai vain se, jolla oli
hen varaa tai voimaa. Suomes.
heita olivat liihinnii teollisuuden
johtavat toimihcnkilot ja virka-
miehet-

Yhteiskunnallisesti tilanne oli
kestamaton. Sosiaalipolitiikkaa
uudistettaessa 1960-luvulla ta-
voitteeksi asetcttiin, ctl.d ansiotu-
lon katkctessa sen sijalle tulee an-
sioon suhteutettu toimcentulo.
Tavoite toteutetl.iin tapaturma- ja
liikennevakuutuksessa, tvcieldke-
vakuutuksessa sekd l980luvulla
sairaus- ja tycittomyysvakuutuk-
sessa.

Asianomaiscn ei cndd larvitse
luopua saavutetuista elinolosuh-
teistaan eikii jiilkeenjddneiden
toimeentulonsa turvatakseen hh-
vittaa site eldrndntyotd, joka yh-
teisen eldmdntaipaleen aikana on
hankittu.

Ansioon suhtculettu toimcen-
tuloturva ulottuu mycis niihin,
joilla omatoimisesti ei siihen ole
edellytyksi:i. Toimeentuloturva

6
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Parannettu ktiyhiiin-
hoito ei riitzi nykyai-
kaisen sosiaaliturvan
perusteeksi, toteaa
Tydelzikelaitosten Lii-
ton (TELA) toimitus-
iohtaja Pentti Kosta-
mo kirjoituksessaan.



a
on tasoittunut eri yhteiskuntaryh-
mien sisdlld ja vdlilld. Jos ansiotu-
lo lakkaa tapaturman, sairauden,
tyokyvyttomyyden. tyottomyy-
den tai perheenhuoltajan kuole-
man johdosta, ei endd ajauduta
koyhyysloukkuun.

Menneisyyteen
ei paluua

Erd.issd viimeaikaisissa puheen-
vuoroissa on arvosteltu ansioon
sidottua sosiaaliturvaa. On vaa-
dittu erilaisten kattojen kautta
paluuta viihimmdistoimeentulo-
turvaan. Paluuta omatoimiseen
sosiaaliturvaan ei ole. Pelkkii vli-
himmdistoimeentuloturva joh-

ci"lt';;ffi"#;xtix?:ltf;:
suuden tai muiden tulojen joh-
dosta ei ole riippuruutta palkka-
tuloista.

Vfi immiiistoimeentulo-
turvaa on kehitetty

Kiiydyssii keskustelussa on
unohdettu, ettd ansiosidonnaisen

' sosiaaliturvan ohella vdhimmdis-
I toimeentuloturvaa on viime vuo-

sikvmmenind voimakkaasti kehi-
I tetiy. Viimeisimprind esimerkki-

na tastd on kansaneldkeuudistus,
jossa tuloharkinnasta luovuttiin.
Tycissdoloajan toimeentulosta
riippumatta taataan verotukselli-
set edut huomioon ottaen toi-
meentulo, joka on parempi kuin
vdhimmdispalkkatasolla eliiviillii
tai pienipalkkaisella perheellisel-
la.

Suomessa on onnistuttu yh-
teensovittamaan vd.himmiiistoi-

meentuloturva ja ansioon sidottu
toimeentuloturva. Sosiaaliturvaa
ei ole rasitettu erilaisilla katoilla.
Pelkdstddn yksityiset ja tyo-
markki naperusteiset lisdturvajdr-
jestelmdt eivdt tdstd syystd ole
saaneet maassamme merkittavdd
jalansijaa. Ndin on vdltytty koh-
tuuttomilta ylikompensaatioilta;
piiZillekkiiisiltii ja kesken66n risti-
riitaisilta lisiijiirjestelmiltii, joihin
yhteiskunnan valvonta ei ulotu.

Ansioperusteisen sosiaaliturvan
kehittdmisessd ovat tycimarkki-
najdrjestcit olleet keskeisesti mu-
kana. Tdmd ei ole kansallinen
onnettomuus. Maksajat ja mak-
sunsaajat ovat voineet yhteisesti
sopia pcriaatteista, joilla sosiaali-
politiikkaa on rakennettu. Etuu-
det on vahvistettu eduskunnan
mycitivaikutuksella.

Ratkaisuille on haluttu ja saa-
tu demokratiamme edellyttdmd
vahvistus. Etuudet on voitu ulot-
taa kaikkia kansalaisia koskevik-
si, lakiin perustuviksi ja yhteis-
kunnan valvontavallan alaisiksi.
Ndin on Iurvattu se. etta myd5 ne.
joilla ei ole varaa tai mahdolli-
suuksia omatoimiseen toimecn-
tuloturvaan. saavat riittdvdn
toimeentulon ansiotulon lakates-
sa.

Vdliinputoajien aika

On rohjettava tunnustaa, etta
paatavoitteet on saavutettu. ei
kiellettdvd niitii. Nyt voidaan
kiinnittdd aikaisempaa enemmdn
huomiota viiliinputoajiin ja mat-
kan varrella syntyneiden aukkcr
jen tdyttdmiseen.

Tdmd ei tarkoita kehityksen
kddntimistd menneisyyteen. Ky-
symys on sosiaalipolitiikan pai-
nopistealueen siirtdmisestd esi-
merkiksi perhe- ja vanhuspoli-
tiikkaan sekd palvelujen kehit-

suurta tycieldkettd saavalta kan- tamiseen. Kun toimeentuloturua
saneldkkeen pohjaosa koko on rakennettu ansioihin suhteu-
naan. tettuna, on syytd tarkastella mycis

sitd, onko palveluja haluavien
mycis niistd maksettava kykyjen-

Tyomarkkinajdrjestojen sh mukaan.
rooli

Kaikkia
samalla

nrloja kohdeltava
tavalla

Viimeaikaisessa keskustelussa on
vaadittu eldketurvan leikkaamis-
ta ja puhuttu ns. ylieldkkeistd.
Eliikkeiden erisuuruisuus johtuu
palkkatason erilaisuudesta. Jos
eldkeaikaisia tuloeroja halutaan
kaventaa. on tarkastelun piiriin
otettava kaikki eliikeaikaiset tu-
lot.

Palkkaansa ansaitsevan ja silld
eldketti6n kartuttavan eldketur-
vaan puuttuminen on yksipuoli-
nen toimenpide, jolla lisdtddn eri-
arvoisuutta eri yhteiskuntaryh-
mien kesken.

Keskustelussa on myos ohiter
tu verotuksen vaikutus. Kun
2000 mk kuukaudessa saavan
bruttopalkan ja 20 000 mk kuu-
kaudessa saavan bruttopalkan
erotus on kymmenkertainen. on
pelkdstddn eldketulon varassa
eldvdn vanhuuseldkkeensaajan
eldketurvan ero endd runsas kak-
sinkertainen. Tdmd johtuu vero-
tuksen tuloja tasaavasta vaiku-
tuksesta ja siiti, ettd isoa tyoele-
kettd saava saa vain kansaneldk-
keen pohjaosan. Jos muutoksia
halutaan, helpointa on poistaa

PENTTI KOSTAMO, oTT
Tyde ltik e lai t ost en Lii ton

toimitusjohtaja
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KOR\AUKSIA
RUNSAASTI
VUONNA
.1

Viime vuonna ensimmdisen ker-
ran ETK:n luottovakuutuksen
historiassa korvaustcn mddrd
ylitti maksutulon. Tosin vield
vuoden 1984 kuluessa aivan niin
paljoa ei maksettu. mutta kun
otetaan huomioon thlle vuodelle
siirtyneet viime vuoden tapauk-
siin liittyvdt suoritukset. on teme
tulos kuitenkin ilmeinen. Vakuu-
tusalan kielellii sanottuna vahin-
kosuhde oli viime vuonna yli
t00%.

Edellinen muistiin jddnyt ras-
kas korvausvuosi sattui 1968.
Tyypillistii kummallakin kerralla
oli se. ettd melko suuri osa vahin-
komenosta aiheutui yhdestd ai-
noasta suurcsta konkurssista.

Onko tdtd pidettdvd halytta-
vdnd luottovakuutuksen oman
turvallisuuden kannaltal Onko
aihetta olettaa. ettd vahinkosuh-
de on nyt pysyvdsti muuttunut
entistd huonommalle tasolle?

Tuskinpa ndin kuitenkaan on.
Todenndkciisimmin kysymykses-
sd on satunnainen korvausme-
non heilahdus. Jo sekin, ettd yh-
dclld tapauksella on niin suuri
merkitys korvausmenossa. viit-
taa tdhdn. Viime vuoden tapah-
tumat ovat siis pikemminkin
muistutus siita. etta luottovakuu-
tus on normaalia vakuutustoi-
mintaa, johon mycis vahinkome-
non vaihlclu vuode;ta toisecn
kuuluu normaalina ilmicinii.

Luottovakuutus
vaikuttaa
ymperistbonse

Varsin yleisesti tunnustetaan ny-
kyisin, ettd luottovakuutus on
olemassaolollaan alentanut
pankkitakauksen taril1la. Kun
neljdnnesvuosisata sitten luott<>
vakuutusta suunniteltiin tydeld-
kejdrjestelmdn rakentamisen yh-
teydessd, ndhtiin erddksi sen
p,iiiimiiiiriiksi vaikuttaa alenta-
vasti silloisiin korkeisiin pankki-
takauksen taritleihin.

Tariflien alentumisen lisdksi
takaustoiminnassa on tapahtu-
nut toinenkin muutos. Yhd use-
ammin pankkitakaus sidotaan
osaksi yrityksen rahoituspaket-
tia, jolloin yritykselle eijiiii mah-
dollisuutta valita. ottaako se ta-
kauksen pankista vai luottova-
kuutuksen Eldketurvakeskukses-
ta. Tdmd tietenkin on oire pank-
kien vdlisen kilpailun kiristymi-
seste.

Samantapainen pakettiajattc-
lu on myos levinnyt vakuutus-
toimintaan. Yrityksen kaikki va-
kuutukset sen mukaan pitdisi ot-
taa samasta vakuutustavarata-
losta.

Jokin vuosi sitten nahtiin Ela-
keturvakeskuksen luottovakuu-
tus pankkitakauksen kilpailijak-
si. Tdnd pdivdnd tilanne on jo
toinen. Pankkikilpailun kdynnis-
tiijiinii pidctddn ulkomaisten
pankkien tuloa maahamme.
Luottovakuutus olikin vain hyvd
harjoit usvastustaja ennen nykyis-
td tosikilpailua.

Voidaan kuitenkin kysyd, on-
ko kehitys ollut joka suhteessa
tervctta. Onko esimerkiksi aivan
viisasta, ettd luottojen ja takauk-
sien antaminen sidotaan samaan
pakettiin? Takaustoiminnan pii-
rissd tunnetaan tapauksia, jolloin
vahinkoa on turhaan pyritty lyk-
kiiiimiiiin lisdluototuksella. Kun
yritys on lopulta kaatunut, on
rahalaitoksen kannettavaksi jdd-
nyt vahinko ollut jo huomatta-
vasti alkuperaistd suurempi. Ra-
hoituspaketissa saattaa piillii
vaaroja, kun se kootaan yhteen-
sopimattomista aineksista.

Nykyisen kaltainen tiukka kisa
tuskin kuitenkaan jatkuu loput-
torniin. Jos takausten tai luotto-
vakuutusten myontdmisessd ol-
laan vdlilld ehkd hieman varo-
mattomia. kova todellisuus
erddnd pdivdnd palauttaa takaa-
jat kuitenkin normaaliin pdivd-
jdrjestykseen.

Kilpailutilanteen aiheuttamat
varomattomuudet eivdt siksi ole
laajemmin huolestuttavia. Taiste-
lussa saadut haavat r.ruollaan ke
tipesdssd liikoja ulospiiin valit-
tamatta. Valta ja vastuu ovat so-
pusoinnussa ja talouseldmdn lait
toimivat normaalisti.

Luottovakuutus
sij oitustoiminnan ukena

Takaustoiminta - sekd luotto-
vakuutus ettd pankkitakaus -ohjailee sijoitusvarojen jakautu-
mista yrityksille. Ohjaus on mo-
nessa suhteessa automaattista ja
viileiiii. Takaaja ei pyri piiiitoksil-
lddn kehittdmeen yhteiskuntaa
suuntaan eikd toiseen. Ainoa
tdrkea kysymys on, pystyyko ky-
seinen yritys maksamaan lainan-
sa takaisin.

On luonnollisesti hyvin tdrke-
dd, ettd esimerkiksi tyoeldkevare
jen sijoitukset osuvat oikeisiin
kohteisiin. Edelld esitetyn perus-
teella on ilmeistd, ettdjuuri takaa-
ja - siis pankki tai luottovakuu-
tuksen antaja - on tdssd luon-
nollinen sijoittajan auttaja.

Viime aikoina tln tehty muita-
kin kaavailuja tydelakcvarojen
ohjailemiseksi. Tdllaisten suunni-
telmien laatijain olisi syytd muis-
taa, etta systeemi, jota eivdt ohjaa
taloudelliset realiteetit. on tue
mittu epdonnistumaan. Jos ra-
havirtojen ohjaajalle on taloudel-
lisesti jokseenkin yhdentekevdd,
onnistuuko ohjaus, on koko oh-
jausmenetelmd virheellinen.

Lopuksi mainittakoon, etth
joskus takaajaan yritetddn vai-
kuttaa poikkeuksellisin keinoin.
Yleensd se ei ainakaan lisiiii yri-
tyksen mahdollisuuksia saada
takaus. Tarkemmin jddkoon ana-
lysoimatta, minkd vuoksi jotkut
alalla toimivat sanovat, ettd vii-
meistddn sillloin takaajan on syy-
ta suhtautua yritykseen varovai-
sesti, kun sen puolestapuhujiksi
on lciydetty kansanedustajia.

ESKO PROKKOLA, FM, SHV
Ekik eturvnkeskuk scn
luo t I oro k Ltu t u so sasl on
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Ensi vuoden alussa voimaan tulevat uudet
elikemuodot, yksilollinen varhaiseltike ja
varhennettu vanhuusel6ke tulevat tuntuvas-
ti lisziiimiiiin ikiiiintyvien tyontekijoiden va-
linnanmahdollisuuksia eliikkeelle siirtymi-
sessd.

Uudistus on osa hallitusohjelmaan sisdl-
tryui joustavan eldkeidn kokonaisuutta,
jonka kolmas elementti, osa-aikaelSke, on
suunniteltu voimaantulevaksi vuoden 1987
alusta lukien.
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Eliikeikiiuudistuksen aikataulu ja
toteutuminen vahvistui alkuvuo-
desta kun tydmarkkinajdrjestot
pddsivdt siitd sopimukseen. Uu-
distuksen sisiltciii jdrjestcijen so-
pimus muutti siten, ettd alunpe-
rin eldkeikdkomitean esittemasffi
ammatillisesta varhaiseldkkeestd
tuli nimeltddn yksilollinen var-
haiseldke ja varhennetun eldk-
keen alennusasteikkoa licvennet-
tiin niillii ikiiluokilla, jotka eivdt
vield saavuta tdyttd tycieldkettd.
Varhaiseldkkeen ikdraja on 55
vuotta komitean kaavaileman
60:n asemesta.

<silollinen
varhaiseleke

Yksilcilliseen varhaiseldkkeeseen
olisi oikeus 55 vuotta tdyttdneelld
tyontekijiillii tai yrittiijiillii, jos
hdnen "tycikykynsd. huomioon
ottaen sairaus, vika tai vamma,
ikddntymiseen liittyviit tekUet,
ammatissa olon pitkdaikaisuus,
hAnelle tyostd aiheutunut rasittu-
neisuus ja kuluneisuus seka ty6-
olosuhteet, on pysyvdsti siind
mddrin alentunut. ettei hdnen
kohtuudella voida edellyttf,d
endd jatkavan ansiotycitddn".
Viimeisen tyosuhteen tai yrittiijii-
ndolon pddttymisestd saa kulua
korkeintaan vuosi.

Kysymys on siis nykyisen tyo-
kyvyttcimyyskdsitteen lieventd-
--isestd pitkiiiin tyossd olleiden,

keikiiii ldhestyvien osalta.
Myos lakiteknisesti yksilollinen
varhaiseldke on uusi tyOkyvyt-
tcimyyseldkkeen alalaji tdyden
tydky\ryttomyyseldkkeen ja osa-
eldkkeen rinnalla.

Selvdn rajan vetdmistd ndihin
eldkemuotoihin ndhden vaikeut-
taa se, etta nykyisinkin tyokyVYt-
tomyyseldke mycinnetddn yksi-
lollisin perustein kiinnittden

, huomiota sairauden ohella tyo-
' olosuhteisiin yms. seikkoihin.
I Varhaiseldkkeessa nema tekijet
I painottuvat siten. ette tyouran
1 rasitus ja pitkiiaikaisuus koros-
I tuu puhtaasti lddketieteellisen
haitta-arvion saadessa viihlii-
semmdn painon. Ammatin mer-
kitys painottuu mddritelmdssd
myos sitd kautta. etta tyonteon
jatkamisen kohtuullisuutta ar-
vioidaan nimenomaan hakijan
omaa tyota silmdlldpitden.

Uutena piirteend tyokyvytto-
myyseldkkeeseen niihden on li-

sdksise, eud eldkkeen hakija voi Henkilopiiri ja
vield tycisuhteessa ollessaan kustannukset
hankkia eldkeoikeudestaan en-
nakkopiriloksen samaan.tapaan Uusien el6kemuotojen kustan-
kuin RiVE-eliikkeissii. Varhais- nusarvior oerustuvai olettamuk-
eldke alkaa vdlittomisti hdnen ,..n. etta vksitdllinen varhaiseld-
pidtettyddn tyosuhteensa, ilman ke lisiiii tyokyvytromyyselak-
tydkyvyttdmyyseldkcttdnormaa- keiden lukumiiiiriiii runsaalla
listi edeltdvdii sairauspdivdraha- 10000:lla. T6md taso oletetaan
,jaksoa. Miiiiriiltiiiin varhaiseldke saavutettavan muuraman vuo-
vastaatayttatydkyryttdmyyseld- 6.n kuluttua voimaantulosta.
kettaja varhaiself,kkeen voi saa- Varhennetun vanhuuseldkkeenda myos kansanelhkejdrjestel- kiiyttiijiimiiiirdksi on vastaavastimdstd' arvioitu noin 1000 henkiloii.

YksilollinenvarhaiselAkeedel- Eldkemenoia uudistus lisiiii
lytda kaytanndssd ansiotydn lo- (raman vuoden tasossa) noin 350
pettamista. Eldkkeelle hakeutuva miljoonaa markkaa. jo.t, tyO-
voi ansaita korkeintaan TEL-ra- elalkeiden osuus on-noin 250jamddrdn eli kuluvan vuoden milioonaa markkaa. TEL-mak-
indeksitasossa noin 700 mark- .uur, liihinnii sen tycikyvyttci-
kaa kuukaudessa. .yyioraun, tdmi meikitsee noin

0,4 prosenttiyksikcin korotusta.
Yksilcillinen varhaiselike ra-

hoitetaan tydkyvyttomyyseldk-
keen tavoin riskimaksulla, joten
se korottaa vdlittcimdsti ja t2iysi-

Varhennettu painoisesti vakuutusmaksua.
vanhuuselake Varhennettu eldke vaikuttaa ld-

hinnd vain tasausliikkeeseen, jon-
vanhuuscleikkcen voi ottaa en- ka menoja se voimaantulovai-
nen normaalia etat<eitaa. iottoin heessa.lievdsti kasvattaa'
eldke on tietyn asteiko;";;- , . Yk1it1'11n sektorin eldkela-

kaan pysyvdstialennettu. Lanio .\": piiiilly.yl"at 55-64-vuo-
kohranaonollut.euduulr.i*iiu J tiaat . jakarutuvat nykyisellddn
eldkkeen aleneman _;;;;r; (vuoden l9g4 lopussa) arviolta
maksaa eldkejdrjestetmdlle nor- seuraavastt:

maalia aikaisemmasta eldk keellc
siirtymisestd saamansa 

. 
edun. Tvcissdolcvat 150 000

Tdmd eldkemuoto on mahdolli- aii;dr, eika ctakXeetta 90000
nen 60 vuoden idstd lukien iy;ii,trl-V,*

Paitsi ettd se normaalin. van- .flf.[!.fia 110000
huuseldkkeen tavoin edellyttdd i;;ii;;;rr.llikkeellii 43000
tyosuhteen pddttdmistd. se. olisi Li,"or.irl i"-rrf.*muuten tdysin vapaavalintainen. r"fr!""rinj"seldkkeelld 13000

Eliike jiiii kahdestakin.syystA Vr"nrri.f^f.f."ffa 3000normaalimddrddnsd pienem- nVn_.iaf [."f fa 7 000
mdksi. Ensiksikin eldkkeen pe-
rusteena ovat vain ehkk;;ile sil- Yhteensd 416000

tymiseen mennessd kertyneet an-
saintavuodet. Tata eldkkeen t .. . -.- -
mddrdd alenneraan, {;Hl ".'.'":}"lXtd'1*ffi""i$ilH:la kutakin varhenramisvu-ol: il;; ii,vE_"iar.t.iden,puit_kohden. Esimerkiksi eldk keen ot- ;;/ri; 1;p;i;i;eelte eliikeikiiiiiy_raminen kotmella vuodella,yT ;;;;.r..i.,iiyt..tt.. Nuorim_hennettuna eli 62 vuoden iasta [uiO"il ueieiaan,_it atuokar saa_pudottaa .siihen menne:.1-[Xi]- ;;;;;;, ;il" vuosikymmenentunutta eldkettd ts plos;nlt]lft Lr;pr;; .....*a yteiien eldke-Alennuskerroin on \Y:tt,l.\ll ;;:il;; RinE-jiirjestermii me-vdhimmlissddnnon piirrrn -kuu- ;i;;;,i.,..ti,ut r.nrd siihen ensiluvilla ikdluokilla (eli TEl:ssa : :'::: -" ;..' :l
ennen vu orra r sz:'y,tv 

"iiira )"; H",.t"'li':i:lx il::ilffil;l'ilis;:prosentin asemesra 1 p.o:..:,,i| i;,tilil;;Ekeikiiraja purrr_kohoten asteittain siten, etta .. ;ir;";;i 'uroa.n alusta lukien
vuonna 1937 ja mydhemmin syn- 

"i "i,i"l" ,u[u6n 60 vuoreen.
tyneillii on 6 prosenttia.

Myos kansaneldkkeen voi ot- Erityisestityottdmyyseldkkecn
taa varhennettuna, jolloin sen huomattava kiiyttiijiimiiiirii an-
maaraa alennetaan 6 prosenttia taa aiheen olettaa, etti mielen-
kutakin varhennusluotta koh- kiinto ja paine uusia el6kemuoto-
den. ja kohtaan tulee olemaan laaja.

Tiimii edellyttii, ettd neuvonta,
hakemusten kesittely ja menette-
lytavat erilaisissa tilanteissa olisi-
vat vuoden vaihteeseen mennessd
kiiyty liipi ja muuttuneet lomak-
keiksi, ohjeiksi ja henkiloston
valmiudeksi vakuutettujen palve-
luun. Valmisteleville tyoryhmille
ja muille toimeenpanosta vastaa-
ville syksy tulee siis olemaan kii-
reistd aikaa.

ANTERO AHONEN K
Eltiketurvakcskuk san

su u n n i t t c luosa.t t on pcir)l I i k k r)
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VARHAISEL ESSA
Hallituksen eduskunnalle antaman esityk-
sen mukaisesti toteutetaan vuoden 1986
alusta lukien joustavaan elikeikiijlrjestel-
m56n liittyviit yksilollinen varhaiseliike ja
varhennettu vanhuuselSke. Joustavaa eld-

k<i hiin muutoin varhaiseldkkeen
saamisen edellytykset. Annettu
ennakkopddtcis sitoo eldkelaitos-
ta kuuden kuukauden ajan piiii-
tdksen lainvoimaiseksi tulosta
lukien.

Tdssd kirjoituksessa ra joitu-
taan tarkastelemaan ldhinnd vain

keikajarlestelm6d on valmisteltu eliikeikii- ::,lT::1 \-'nlt:l tarkoitettua
tvokyvyn arvlolntla.

komiteassa ja viime vaiheessa tyomarkkina- ' tiaarittetyn ldhtcjkohtana on
jiirl_estojen tieskiniiisissr neuvottetuissa. 

l fj[:":l:1,'i#"?i[?'il1'T,':_
Vaikeimmaksi ongelmaksi ennen esityk- nemista. tima sinania-kuuluu

sen antamista muod6stui yksilollisessa var- ffi]lffit:..::::i,'*:H'J.,)fi
haiSel[kkeeSSS nOUdatettaVa ikf,raia. yksilcillinen varhaiseldke on.----!:-- Lakitekstiin on pyritty mah-

Hallituksen esityksessd piiiidytiin siihen, doiiisimmankattavisiiotiamaan

ettii yksilollisfii varhaiseliikeft[ olisi oikeu- H i'j,j*ji'ffi,J,T,;:1;[1'#,-
tettU Saamaan 55 vuotta fiyttenyt tyOntekiif, yksil<illisen varhaiseldkkeen

tai yrittiijf, taissa mainittuj.n .a.uytysten :lii}:Tif:'y#[1i1fl]JJ,l?
t[yttyeSS6. VarhennetUn VanhUUSel6kkeen ketlle svntvv, kun tvontekiid tai

tkarija sird vastoin pysytettiin .rir..i^dil ill','i',ft,:::111-/"T:l',1fi1'3 o,
mitean esitrdmdssii 60 r,uodessa 'Tffi[Jfi;'i#,:L::3;, joudu-

taan selvitiamddn ensiksi asian-
omaisen terveydentila. Ndin ollen
yksil6llistii varhaiseldkettd kos-

Jiiljempiinii on erdith keskeisim- punut tai ansiotulot toista ei- kevaa hakcmusta kdsiteltdessd
piii kohtia yksikollisestii varhais- vat ylita TEL I $:n markka- tarvitaan aina lddkdrinlausunto.
eldkkeestd: rajaa eli noin 690 mVkk vuo- Sen perustcella todetaan, onko
L Yksilcillinen varhaiseldke on den 1985 indeksitasossa. henkilcilld ensinkddn sairautta.

tycikyvyttdmyyseldke. 4. Eldkkeeseen tulee liittyd ns. jolla olisi vaikutusta tyokykyyn.
2. Oikeus saada yksilcillistd var- tuleva palvelusaika tai sitd Jollei sairautta minkddn asteise-

haiseldkettd or.r 55 vuotta tdyt- vastaava ansio. Tdmd merkit- na ole todettavissa, ei varhaiseld-
tdneelld tydntekrliillii, jos hii- see sitd, ettd siirtyminen yksi- kekddn tule kysymykseen. Sai-
nen tycikykynsd huomioon lolliselle varhaiseltikkeelle voi rauden kdsitteelle tulec tdssh yh-
ottaen sairaus, vika tai vam- tapahtua vain, jollei tyosuh- teydessd tietenkin antaa se sisdl-
ma, ikddntymiseen liittyvilt teen paattymisesti ole kulu- to, mikd sille lddketieteessd anne-
tekr.1Zit, amnratissa olon pitk6- nut yli vuotta. taan.
aikaisuus, hdnelle tyostd ai-
heutur.rut rasittuneisuus ja ku-
ylTili"'r',il 'J"'"?.,H}|T: oike,-s Yksilolliset erot
alentunut, ettei hdnen koh- ennakkopidtokseen huomioon
tuudella voida cdellyttdd endd
jatkavan ansiotyotddn. Lain mukaan tyontekijiillii on Yksilollisen varhaiselSkkeen

3. Eldkkeen saaminen edellyttdii oikeus viel6 tyossd ollessaan saa- mearitelma korostaa voimak-
myds, etta tycinteko on lop da ennakkopddtos siitd. 6),ttae- kaesti myos muita tekijoita. En-

srmm5rsenA muuna seikkana
mainitaan ikddntymiseen liittyviit
tekrjiit. Tdmii korostaa eldke-
muodon yksilollisiii piirteitii. F '

yksilciillii ikddntyminen ilmen
eri tavalla ja eri vaiheessa. Aistien
heikkeneminen mm. voi vaihdel-
la merkittdvdsti eri henkiloill6.

Tyokyvyn arvioinnissa tulee
niimii yksildlliset erot ottaa hue
mioon. Nc. joilla ikddntvminen
on aiheuttanut tyokykyii heiken-
tAvid muutoksia jo muita pi-
demmdlle. ovat talta osin ldhem-
pdnd varhaiselaketta.

Ammatissa olon pitkdaikai-
suus on seuraava ndkokohta.
Yksilollinen varhaiseldke on tar-
koitcttu tilanteisiin. joissa pit-
kddn tyoeldmdssd mukana ollut
on ennenaikaisesti kulunut lop
puun. Hyvin lyhyen ajan tyoeH-
mdssd ollut tai siitd jo aiemmin
luopuneet eivit kuulu tdmdn eld-
kemuodon piiriin. Mikii on pitkd
tai lyhyt aika tdssd yhteydessd?
Ldhtcikohtana voidaan pitaa si
ettd kvsymyksessi on ollut jot*
kuinkin aikuisikdnsd tyossl ollut
henkilo.

Lakiin ei ole haluttu sisiillyttiiii
tarkkoja aikamddriueitd taltd
osin, koska ne tdllaisessa yhtey-
dessd helposti aiheuttavat kovin
jyrkkiii rajoja. Ratkaisutoimin-
nan on kuitenkin lehdettive siita.
etta perustana on aikuisikdinen
tyohistoria. Tiistii poikkeavat ta-
paukset harkitaan erikseen muut
eldk keensaamisedellvtykset
huomioon ottaen.

Mddritelmddn sisdltyy mvos
kohta. jossa mainitaan asian-
omaiselle tyostd aihcutunut rasit-
tuneisuus ja kuluneisuus. Tiillii ei
tarkoiteta sindnsd rasittavaa tai
kuluttavaa t),dta. mika helposti i

johtaisi toiden luetteloimiseen 
I

raskaisiin ja keveisiin. Sddnnos
Uhtaa nimenomaan yksilollisyy-
teen.

Tvostd voi aiheutua toiselle ra-
sittuneisuutta .ja kuluncisuutta.
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vaikka toisclla samassa tehtdvhs-
sd ollcella henkilollii ei havaita

, ehkd nritddrr rastaavra mcrkkejd.

le:'.o; "',:il I I "&?H i"ll r,'J,i ::I vuudesta ia rasitluneisuudesta.
I rutun jisuurta .ja rasirrunei-
I suutta mitattacssa tulee ottaa
I huomioorr sekd l'vysincn ettdI hcnkincn rasittuneisuus ja kulu-

neisuus. Miten tunnusmerkit on
havaittavissa. ratkeaa cldkelai-
tokscllc esitcttyjcn selvitysten pc-
rusteella. E,rddn osan selvittdd
lAdkdrinlausunto. nrutta mvos
muut mm. tyopaikalta saadut
selvitykset auttavat tdmdn koh-
dan ratkaisemiscssa.

Tyoolosuhteilla
merkitystd

I'yoolosuhtcilla voi olla mvos
nrerkityksellinen o\Lru\ tvcikvIvd

asiloliiscssh varhaiscldtt<6e'ssa
Vvioitaessa. Tdstd kuvaus saa-

daan seki tyontckijiiltii itscltddn
etta tarvittaessa tydpaikalta. Mi-
ten tyoolosuhteet vaikuttavat ar-
viointiin, jiiii riippumaan koko-
naistilanteq;ta muutoin. Se voi ol-
la ratkaiscvakin. jos muut tckijdtjo sindnsd ovat viencct ldhelle
eldkkeen myontdmistd. 1'yoolo-
suhteet voivat nterkitd esimerkik-
si cpdedullista tvoskcntrlv-ylnpa-
ristoa. Niirr ikddn tvon suoritta-
minen voi vaatia eslm. hankalia
uscnttrja. jotka asiarrornaiscn
kartnalta ovat vaikeita tai lopa
vlivoimaisia. Tvciolosulrtecl r oi-
r at siten ilmctd nroninaiscssa
nruodossa tycikykyyn vaikutta-
vana tekijdnd.

Edelld sanottuje n te kijdiclen
on taytynyt alentaa tl,okykyii sii-
nd mddrin, ettci tyontekijhn endd
kohtuudella voida edellyttda jar-
kavan ansiotvotddn. Tilan pysy-
vvydesta ci tietcnkddn tulcvaisuu-
teen ndhden voida koskaan tehdd

chdottomia ratkaisuja, mutta toi-
saalta asiantuntevat ratkaisijat
pystyvat selvitvsten perusteella
toteamaan. milloin suurclla to-
denndkciisyydelld tdllaisesta ta-
pauksesta on kysymys.

Mddritclmddn sisdltvy rarsin
paljon tcrmejd, jotka edellyttdvdt
lrarkintaa. Joudutaan arvioi-
maan sairauden vaikutuksia. ku-
luneisuutta ja rasittuneisuutta.
ikddntyrniscn vaikutuksia, tyo-
olosuhteita. pysvvyvtta ja koh-
tuutta. Samankaltaista harkintaa
kuuluu nykyisinkin cldkelaitos-
tcn tehtavepiiriin, kun ne tekcvdt
piiiitoksiii tycikyvyttcimyyseldk-
kcistd. Ndin ollen valmius uuden
tyokyvyttdrnyyseldkclaji kkcen
kaytannon sovellutuksiin on eld-
kelaitoksilla olerrrassa.

Ndin suppeassa csitykscssd ci
ole mahdollisuutta puuttua so-
veltamisen kaikkiin yksityiskoh-
tiin, joten edelld oleva on otettava
vain yleisluoteisena soveltamis-
linjojen hahrnotteluna.

Erddnh arviointiin vaikutta-
vana seikkana tulce olemaan
mvos mm. se. miten paljon enner-r
vanhuuseldkeikdd varhaiscldk-
keelle ollaan hakeutumassa.
Ndin ollen ylecnsd eldkkeellesiir-
tymiskyr.rnys varhaiscldkkcessd
voidaan asettaa jorrkin verran
korkeantntallc tlokykld anioi-
taessa esimerkiksi 55-r,'uotiaalle
kuin 63-vuotiaalle.

Kokonaistilanne
harkittavaksi

Yksilollisessd varhaiselhkkecssii
ratkaisua tehtdessd joudutaan
tarkastelemaan hakijan kokc>
naistilannetta lain n.rddrddmien
edellytystcn puitteissa. Eldkkeen
saaminen tyokyvyn osalta edel-
lyttae, etta mddritelmdn tekiioi-
den tyokykyii alentavina tulce ol-
la riittdvdn objektiivisesti todcn-

ncttavissa. Tdhdn sisdltyy aina
harkintaa kuten tyokyvyttdmyys-
cldk keeseen ylccnsdkin.

Tapausten mddrd tulce kui-
tenkin olemaan sen verran lukui-
sa, ctta hyvin nopeasti on muo-
dosletlavissa ratkaisukAytanto.
joka kohtelee erilaisia tapauksia
mahdollisirnman yhdcnntukai-
scn ja oikcudenmukaiscn astei-
kon mukaarr. Mldhemnrin ntuu-
tokscnhakuasteiden ratkaisut
thydcntdvdt tiitZi Iinjaa. Tdmdn li-
sdksi kdytettdvissd tulce alusta
alkacn olcnraan clakcasiantunti-
joiden laatimat soveltamisohjcet,
joilla alkuunldhto voidaan to-
tcuttaa kitkattomasti.

Yksilollinen varhaiseldkc on
tark()itcttu yhtcnd kcinorra jous-
tavoiltarnaan elikkeelle siirtr-
mistl Tdstl syvstA liikau ei voi
korostaa sitl scikkaa. etta ar-
vioinnissa yksi16llisct scikat
rnuoclostavat ratkaisukritceris-
ton.

Hakrloita ei voida ctukdteen
luokitclla crilaisiin nvhntiin. vaun
lreidat jokainen ()n ()tctla\il ai-
nutkcrtaisena tapauksena. jonka
kohdalla rutkitaan ryokyky hii-
nen l,ksilcillisestd tilantccstaan
ldhtien.

LAURI KOIVUSALO T
Elrikeva kuu tusosa ket,ht iri

Ilmarisen
varatoimitus johta ja
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Pefhe-elilkekOmitea On tehnyt SelvitykSen Kuvio t. Leskiperhecn nerrorulor kulurusrksikkbei kohtlen proscilrcina

perhe-eldketurvan kehiff iimisesui. Elokuussa k u o t e ma a e det t cine i st ci

julkistetussa osamietinntissflfln komitea on
laatinut perhe-eldkeuudistuksen tavoitteet ja
perustelut sekl selvittilnyt useiden vaihtoeh-
toisten uudistusmallien vaikutuksia eri per-
heiden toimeentuloturvaan ja elilketurvan 
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kustannuksiin.

Naisten tytissiikiiynnin yleistyminen, suku- r40

puolten tasa-arvotavoitteet ja perheen perin-
teisen rakenteen muuttuminen edellyttarat t20

1960-luvulla laaditun eliikejiirjestelmiin uu- r.00

istamista. Neitii perheelilketurvan muuttu-
neita taustatekijtiite on kilsitelty Tytieliike' 80

lehden numerossa 2/85. Tiissii artikkelissa
komitean sihteeri Markku Koponen tarkaste-
lee komitean esittilmiil vaihtoehtoisia ratkai-
suja perheellketurvan uudistamiseksi.

Nykyiset ep[kohdat

Nykyinen verotuskdytdnto, perhe-eldkkeen riippumattomuus lesken
omista tyci- ja eldketuloista sekd lesken eldkeoikeuden riippuminen
sukupuolesta johtavat siihen, etti perhe-eldkkeen antama toi-
meentuloturva muodostuu hyvin epdtasaiseksi perheenhuoltajan
kuolemaa edeltdneeseen tilanteeseen verrattuna. Vinoutumia ja on-
gelnria aihcutuu mycis perhe-el6kkeen saamisehdoista, perhemuoto-
jcn criarvoisuudesta ja perhe-eldkejdrjestelmien erilaisuuclesta. Epd-
kohtia on tarkasteltu rnycis tdmdn lehdcn numerossa 2,/85.

Ansioeldkkeet ovat nykyisin veronalaisia. yleinen perhe-eldke vc-
tonta. Tdstd huolimatta mycis perhe-eliikkeensaajilla on oikeus

erotuksen eldkctulovdhennykseen. Se on eldkkeensaajakohtainen,
jolloin sekd leskelld ettd lapsilla kullakin on oikeus omaan, samoin
perustein mddrdvtyvddn vdhennykseen.

Eldketulovdhennyksen takia jo pienituloisissa perheissd ncttotulot
saattavat muodostua markkamddrdisestikin suuremmiksi kuin
edunjiittiijiin cldessd. Suurempituloisissa perheissd eldkkeen jakami-
nen verotuksessa eri edunsaajien kesken aiheuttaa veroprogression
alenemisen. mikd edclleen kasvattaa eldketulovdhennyksen vinouG
tavaa vaikutusta. Kun lisdksi otetaan huomioon, ettd perheestd on
poistunut yksi aikuinen kuluttaja. johtaa nykyisen tasoinen perhc-
el6ke yhdessd verotuksen kanssa usein ylikorvauksiin perheen toi-
meentuloturvassa. Tdmd ylikompensaatio saattaa merkitd keskei-
silld tuloalueilla 20-40 prosentin nousua perheen kulutustasossa
kuolemantapauksen jdlkeen. Toisaalta pienituloisissa perheissd,
miesleskien perheissd ja perheissh. joissa on vain lapsia edunsaajina,
nykyiset perhe-cldkkeet eivdt aina turvaa riittdvdsti jdlkeenjddneiden
toimeentuloa.

Lesken oikeus eldkkeeseen ei enhd nykyisin ole rajattavissa perhe-
eldkkeen sosiaalipoliittisen tarpeen kannalta yksinomaan lesken
ikdd, huoltovelvollisuutta tai sukupuolta koskevilla mddreilki. Enem-
mdn kuin ndistd seikoista leskeneldkkeen tarve riippuu siitd, onko
leski ansiotyossd tai saako leski omaa eldkettd.

Kuviossa 1 on esitetty kaksilapsisen perheen kulutustason muut-
tuminen silloin, kun elaketurva on nykyisen tavoitetason mukainen
eli ffiVo palkasta. Kaikilla tuloalueilla perheen kulutustaso nousee
kuolemantapauksen jdlkeen.

Naisleski. aktiivi
Lapsia 2 Edunjiittiijiin palk ka

7o
3 000
5 000

l0 000
---- 20000

mVkk
mklkk
mklkk
mVkk

Leskcn palkka
mk,zkk

0 5 000 l0 000 l5 000 20 000

Tavoifteet

Perhe-eldkkecn tehtdvdnd on perhcenhuoltajan kuoleman jAlkeen
turvata lasten ja lesken toimeentulo. Komitea on ascttanut perhe-
eldkkeelle seuraavat kolrnc tavoitetta:
l. Perhe-eldkkeen tulee tun'ata ensisijaisesti niiden alaikdisten las-

ten toimeentulo. joiden elatuksecn huoltaja oli ennen kuolemaan-
sa osallistunut tai oli vclvollinen osallistumaan.

2. Perhe-eldkkeen tulce tdydentdd lesken toimeentuloa silloin. kun
leskcn omat tulot eivdt hdnen ansiomahdollisuutensa huomioon
ottaen riittdvdssd mddrin turvaa lcsken toimeentuloa verrattuna
kuolemaa edeltdneeseen tilanteeseen.

3. Perhe-eldkkeen tulee auttaa perhettd sopeutumaan uusiirr, muut-
tuneisiin olosuhteisiin.

Lapseneldkkeen luonnollisena tavoitteena on mycis, cttd se kohte-
lisi lapsia tasapuolisesti syntyperaste ja perhetaustasra riippumatta.
Thmdn lisdksi voidaan tavoitteeksi ascttaa mycis se, ettd lapseneldke-
oikcus ja eldkkeen mddrd olisivat mahdollisimman riippumattomia
lesken eldkeoikeudesta ja lesken tuloista.

Leskeneldkkeen tulee kornpcnsoida kuolemantapauksen aiheut-
tamia suoria ja valittomia vaikutuksia. Jos leski puolison kuollcssa ei
ole tycieldmdssd kodin ulkopuolella eikd omalla eliikkeellii, leskerr-
cldkkeen tulisi antaa pddasiallinen toimeentulo leskeyden alkuvai-
hecssa. Tdrndn jdlkeen tulisi tavoitteena olla tukea tydkykyisen .ja
-ikdisen lesken hakeutumista ansiotyohon. joka turvaisi lesken pdd-
asiallisen toimeentulon.

Uudisnsvaihtoehdot

Komitea on osamietinnossddn tutkinut seitsemdd vaihtoehtoa per-
he-eliikejiirjestelmdn kehittdmiseksi. Keskeisind tavoitteina ovat
miesleskien ja lasten perhe-eldketurvan parantaminen sekd lesken
omien tulojen huomioon ottaminen eldkkeen mddrdd mitoitettaessa.

Kaikissa vaihtoehdoissa mycis miesleskilld olisi oikeus leskcneldk-
keeseen samoin ehdoin kuin naisleskillii. Tiilldin on tdrkeiid. ettd
perhe-eldkkeen mddrdytymistapa ottaisi riittdvdsti huomioon lesken
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oman tytitulon ja leskelle kertyneen clman eldkkeen. Jollei tdllaista
muutosta nykyiseen samalla tehdd. lisddntyy olennaisesti niiden ta-
pausten rnddrd, joissa leskcneldke mucldostuu ylikompensoivaksi eli
joissa kuolema parantaa perhcen elintasoa.

Komitean tarkastelemat vaihtoehdot, mallit, ldhcstyvdt perhe-
eldkckysymystd cri ndkokulnrista. Mukana on mycis malleja, joissa
on pyritty yhdistelemddn periaatteiltaan crilaisten vaihtoehtoien piir-
teite.

Mallcissa on tarkasteltu cllkkccn miiiiriid ylciscssii perhc-cldk-
kcessd ja ar.rsiocliikkccssd sckii cldkkciclcn verotusta. Scn siiaart Inal-
leissa ci yleiscsti ()le otettu kantaa rnnt. cclunsaa.japiirin mdtirittelyyn
nricsleskien eldkeoikcutta lukuunottatrutta. T'eorcettiscssa ntallissa
on ldhinnd kokonaiskuvan aikaansaaruiscksi tarkastcltu myos Irditd
te kiloitii.

Mitadn olecllisia nruutoksia nvkviseetr cclunsaa.iapiiriin ci ole tul-
Iut esillc. Niinpii csime rkiksi lcskcnel5kettd konritea ci csitti laa.iennct-
tavaksi avoliittoihin. Avoliitto. toisin kuin avioliitto. pcrustuu talou-
clcllisilta sidonnaisuuksiltaan henkildiclcn vapaaehtoisiirt jirjestclf i-
hin. Tdmiin takia ci kornitean jiiscntcn ntie lestti puolisoide n talor,rc'lcl-
lisia siteitii korostava pcrhc-cliiketurva luot.ttccltaart sovcllu avoliitos-
sa olevien aikuisten hcnkiloiclen taloudclliseksi turvaksi.

Vaihtoehto 1:

noastaan turvaa lesken tclimeentuloa, vaan silld kompensoidaan
rnyos niitd kulutuseroja, jotka aiheutuvat puolisoidcn tuloeroista.
Jos taas kuolleen puolison tulot ovat olleet vdhdiset leskcn tuloihin
verrattuna. ei lcskeneliiketta makseta lainkaan.

Vaihtoehto 2:

I tt lr i t tt t rtti i t t u t'r'tt tt tu I I i

I.t ttllt\Dtullt

Kulutusrakcntcett Irtrtuttlkseell pcrusttlvil tcorcettincn nralli eli ns.
crotusuralli lhhtcc siiti, etta pcrhecn kttlttttrsrake-trteessa ia kulutr-rk-
sen rlridnissii kuolcurantapauksen seuraltksetta tapahtuvzlt nrttutok-
set meerittelcvrit perhc-cllketurr"an tarpeell. Ndiclen rntlutttlmista
komitca on selvittiinvt tutkimustcn ja tilastojcrt sekii kehittdrniinsd
teorccttisen laskcntanrallirt avttlla. .ioka on rnahclollistanut eri pcr-
hetyyppicn moniulotteisen vertailun.

Mallissa perhc-eldkc muoclostutt lapseneldkkeistd ja leskcncldk-
keestii. Nc maeritcllaan tcorecttisestiscllaisina keskintdiiriiisir.rti kulu-
tusosuuksina..iotka edunjdttii.jifu.r tuloista oli rllcrlrll't Iasten ktrltrttrk-
sce n sckii leskcn kulutuksee rr.ia pcrhecn kiinteisiin kultrihin. Salllalla
otetaan huornicrot.t. ettti perhecstii ort ptlistt-tt'tttt yksi aikuinen ktrlttt-
ta ja.

Ansioeliikejiirjestelmirsd lapser.rcldk keet mdiirdytyisivdt suoraa n
eclun jdttd jdn eldkkcestti, civdtkii uiihin vaikuta leske n tai lastcn onrat
tulot. Lapscncliikkeet olisi'"at 25-50 1,1 cduniiittii.iZin cliikkecstai (eli
60 (Z :n cliikctasolla l 5-30 7, cclunjdttiijdn palkasta).'Iiilli)in 1'hclen
lapscn eltike olisi nvkvisen suuruinen, vhtii useamrnan hicnran nr'-
kyistii picnempi.

Lcskeneldkkcen taysi mlidri (alkueliikc) olisi I.tvkvisctt lcskct'r-
cldkkccn suunrincn eli puolct cclunjAttdidn cliikkccstd. Kttuclctr
kuukauden jdlkecn tulottorran leskcn eliikc s6ilf isi tdmdn sutr-
ruiscna. mLrilla leskillii onrat ansiotulttt tai clzikc v:iherttiiisi"tit
td1-sirndardistri lcskcneldkcttli 30-proscrtttiscsti. Jos lcsken tulot olisi-
vat yli 1.7-kertaiset edunj;ittiijAn tuloihin vcrrattuna. lcskcncliike
vdhenisi nollaan. Elekcttai vhhcntAviind tLrlona kdvtettiiisiin lcskcrl
or.r.raa elAkctuloa tai.jos leski ei vield ole clAkkecllii. leskclle lasketttra
ansaitur.t t1'cik1r'1 ttdrrt1')'scltik kee n nriiirtid. ei siis ansiotvcissii tlle vall
lesken kunkin hctkistii ansiotttlon mtiiirii;i.

Yleinen perhe-eldke lesken osalta miiiirhyt-v"isi kuten nyk1,'isin polt-
.jaosasta.ja lisdosasta. Lapsenclikc nruoclostuisi nvkviscn orvoncliik-
kccn suuruisesta pcnrsmiirirlistii ( I 8 I nrk,zk k) ja si ihen ntakscttavasta
tulosiclonnaisesta lisdstii (20-l mk/kk). Triysimiidrdine n. tttkrtlor.ttallc
lapselle rnakscttava eliikc olisi clatustucn suuruincn. Lapsett Ittttut
pcrlre-elhketukrt viihcntAisiviit 50-prosenttisesti lisiiosaa 2010 rtrark-
kaa ),littavalte osalta. T':ivson'on cliike olisi kaksinkertainen puolior-
von cllk kcesecn !'erratturla.

Mallin teorian ruukaan perlre-cliik keen ntdiir:ivtt'ruiscssa otctaalt
huonrioor.r perheen kulutusrakcntccn nrur-ltos siten. ettd pe rhc-cliike
t urr. aa kulutustason sliilyn'riscn huolta.jan kuolcmaa ecleltdncelld ta-
solla. Tdmii .johtaa puolisoiden tuloeroista riippuvaan lcskcncliik-
kecsccn. Mit;i suurcrlpi tlmii tulocro on ollut. sitA suurempi ot.t
picnituloiser.nman puolison lcskcnelzike. Tiilloin lcskencliikc ei ai-

VAhinrmdisturvapainottciscssa erotusmelllissa eli ns. r'Ahimn-riiistur-
l'anrallissa perhc-cldkcturvan painopistcttd kohdistetaan crityisesti
pienituloisiin leskiin, lapsiin ia tlil'sttrpoihill. Pcriaatteeltaan rl.ralli
rakcntuu samoirt kuin crotustnalli kuolenlantapaukscsta aihcutuvil-
lc kulutusrakenteen.ia kulutusntddriin nruLrtoksille. Kuitenkin picni
tuloisille pcrhcille eliikcttd makscttaisiirt cncntntdt.t kuin mitii kulu-
tuksessa tapahtuneet trtuutoksct eclcllyttdisivdt.

Ansioeliikejiirjestelmin lapscncliikkcct ttlisir"at samat kuin cr(F
tusn.rallissa. M1'os lcskeneldkc nriiiiriiytvisi nttttttoit.t santoitr kuitr
crotr-lsnrallissil. mLltta lcskelld allc 1000 r.narkatt eliiketulo tai sitii
vastaava t-"-dtulo ci vicld viihcnnii lcskencliikettii.

Vdhimm;iisturvaa painotctaan mvtjs yleiseen perhe-elflkkeeser
tehtivill:i korotuksilla sekii lastcn ettii lcskcn osalta. Puoliorvt'rt,
lapscncliikc nratrdytyisi r11uutcn satroitt kuin er()tttsttlallissa, mdliriit
vain olisivat hiukan korkeantntat (pcrusntriiird 200 rnk,/kk ja tulosi-
donnaincn lisii 300 mk,zkk). Tiil'sttrptr.jcn lapscne liikkeet nttlo(lostl-li-
sir.'at sitcn. ettd yksi tiivsorpo saisi lcskcnelikkcen suttrttiserl lapsct.t-
cliikkecn .ja muut pttoliorvon lapscnclhkkccn. Leskcn 

"';ihirlln.riiis-turvaa painotetaan siten. cttd mv6s ei-lttroltovclvollisell. tulottolnall
lcsken viihimmiiistuna olisi karrsancliikkccn tasolla.

Mvt)s vcrotukscssa tanta ntalli poikkcaa kaikista ntttistit trallcista
(ks. Vcrotus).

Vaihtoehto 3

1 ri7,rr1 77, l,tl' L t t tLtll t

Ruotsin kornitean esitlkscstii rnukaillussa nrallissa cli ns. lapscrtcla-
kcnrallissa pcrhe-cldkctun an pairrtlpistc olisi lastcrt eliikcturvassit.
Keskeiscnii pcriaatteena r-nallissa oll. ctte leskert toit-t-tcctttttlo pcrtrs-
tuisi siirtl'nraivaihccn jiilkccn orraan arrsiotvciht)l.r tai se It pe rttsteclla
rutitiriiy't1r Azin e ldk ke csccn.

Kaikille lcskillc cliikcttA rraksettaisrin siirn'nriivaihecn a.iart eli ,,-ksi
vuosi cclunjAttiijAn kuolernasta. Trind aikana lcski sopeutr.li.'
uusiirr. rnuuttuncisiin olosuhtcisiin. Lcski r.oisi ntt'iis saacla koulutu.
ta tl6cldrnaidn pd:isenrisen hclpottarliscksi.

.los leskcllii on Irr,rollettavanaan picniii lapsia. clakcttii Itrakscttai-
siin vicld '"'uocle n.jrilkccnkin siihcn saakka, kun nttoritr lapsi ta,""tttiai
kahclcksan vuotta. Vuclclcr.t pituiscrt siirtyntiiraihccn jiilkccn cliikctti
maksettaisiiu mvos scllaisille leskille..jotka eileit ikinsd tai rtttrtrn
pcrustcllur-r svvn takia pystl' hankkintaatr toittrcerrtuloartrt ontitlla
ansiotl-olltitin.

Ansioeliikejiirjestelmisti makscttavat lapserteldkkeet olisivat nv-
kr istd huon.rattavasti suurcnlnrilt. laste n lukurniidrdstii riipptren 40-
907 cclunjiitt:i.jiin eldkkeestii (cli 24-54(7 cdunidttei.ihn palkasta
tavoitctasolla). Leskcneldkc olisi lapsiperhcissA l0(,/r .ia muissa ,107
cclunjiitttijiirr cldkkecstii (6-18 7 cdunilitt:iitin palkasta). Lcskcn
onrat tulot civlit vaikuta cliikkeen ntdtiriiiin siirtlntailaihecn aikatta,
eir:itkii niin kauan kuin lcskelld ott huollcttitvlttraatr allc tl-t'ttotias
lapsi.

Vdhirnrntiisturvaa tote uttava yleinen perhe-eldke ntd;irii1,t1,isi tdssti
mallissa sanroin kuin erotusmallissa. Alkue l:iketlA maksettaisiin kui-
tenkin aina vuodcn ajalta. Pohjaosaa ci maksettaisi lcskeneldkkee-
see n cndd scn.jzilkcen kun nuorin lapsi tdyttdti tl vuotta.

Mallin nrr-rkaisecn perhe-eldkkcesecn siirtvtniscert tarvittaisiin
nrelko pitkl siirtymAkausi. Sc voisi sitcn kctskea aitttrastrtatl esitnet'-
kiksi lain voir.r.raar.rtullessa alle 50-vuotiaita henkiloiti. Niiin niillekirl
perheille. joissa vain toincn puoliso ott altsiotvcissii. idisi riittdvdrl
pitkii aika halutessaan sopeuttaa perheen sis;iisct valinnat niin. cttii
niissl on otettu huornioon uuclertlairtert pcrhe-cldkcttlrva.
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Vaihtoehto 4:

I't 0tt'ttl ttrtttllt

Mycis lapsipainotteisessa tasaprosenttimallissa eli ns. prosenttimallis-
sa perhe-eldketurvaa kohdistetaan nykyistd enemmdn lasten eldkc-
turvaan. Ansioeliikejiirjestelmdn perhe-eldkkeessd korostetaan myos
ansaintaperiaatetta maerittelemdlld leskeneldke kaavamaisesti, les-
keneldkkeen keskimddrdiste tarvetta vastaavana, jolloin se olisi myos
riippumaton lesken omista tydtuloista. Eldkeaikana leskeneldke yh-
teensovitettaisiin lesken oman eldkkeen kanssa.

Ansioelikejiirjestelm{ssi lapseneldk keet ol isi vat 3 5-1 3 7o edun-
jattajan ehkkeestd (eli 2l---44 /6 edunjiittiijiin palkasta tavoitetasol-
la). Tdysorvoille maksettaisiin lisdksi yhteisesti leskeneldkettd vas-
taava mddrd. Tdysi leskeneliike olisi 27 7o edunlittdjhn eldkkeestd
(16 7o edunjdttdjdn palkasta). Eliikeaikana dytte leskeneldkettd vd-
hentdisi 50-prosenttisesti lesken oma eldke, siltd osin kuin thysimdd-
rdinen leskeneldke ja lesken oma eldke yhteensd ylittavat noin 3000
mk/kk.

Vihimmiisturva mddrdytyisi tdssd mallissa yleisen perhe-eldke-

lin rnutaan kuten nykyisin.

Vaihtoehto 5:

\ ltlat tt\o\ ittt:tttttllt

Ansaintapainotteisessa eldkkeiden yhteensovitusmallissa eli ns. yh-
teensovitusmallissa korostetaan tydelakejdrjestelmdssd eldkkeiden
ansaintaperiaatetta. Leskeneldkkeeseen eivdt vaikuttaisi lesken omat
tyotulot. Leski saisi siten aina tdysimddrdisen, nykyisen suuruisen
leskeneldkkeen omista tyotuloistaan ja toimeentulostaan riippumat-
ta. Tdltd osin ainoa muutos nykyiseen perhe-eldketurvaan olisi. etta
my6s mieslesket saisivat leskeneldkkeen.

Etiikkeellii oltaessa sen sijaan ansiotydhon perustuva lesken oma
eldke picnentdisi leskeneldkettd samoin kuin erotusmallissa. Tdllciin-
kin ansair.rtaperiaatetta korostetaan siten. ettei lcskeneldke ndin voisi
pienentyd nollaan, vaar.r leskelle taattaisiin oman eldketulon suuruu-
desta riippumatta aina vd.hintdhn l/3 taydesta eldkkeestd.

Ansioeldkejdriestelman lapseneldkkeet sekd vdhimmdisturvaa to-
teuttava yleinen perl.re-elhke mddrdytyisivdt mallissa kuten nykyisin.
Mallin mukaan ainoa muutos nykyiseen perhe-eldkcturvaan olisi
siten leskeneldkkcen vhteensovittaminen lesken oman eldkkeen
Lanssa e ldkeaikana sekd leskeneldkkeen maksaminen mvos miehille.

Vaihtoehto 6:

pivia, keskeisid periaatteita ja perhe-eldkkeen mddrdytymissdiintojd.
Keskeisend tekijiinii on tdlloin lapsiperheiden toimeentulon turvaa-
minen. Perhe-elSketurvaa kohdistetaan lasten eldkkeisiin sekd ansit>
eldketurvassa ettd vdhimmdisturvassa.

Leskeneldke turvaisi tulottoman lesken toimeentulon ja tdydentdi-
si toimeentuloa keski- ja pienituloisilla leskillii. Lesken oma tyo- tai
eldketulo vdhentdisi siten leskeneldkett6. Ansaintaperiaatetta koros-
taen kaikille leskille taattaisiin kuitenkin tietty osuus (eli l/6) edunjiit-
tiijlin eliikkeestii.

Ansioeliikejiirjestelmlssi lapsene16kkeet olisivat nykyistd suu-
rem mat, 3 3-8 3 7c edunjattajan e ldk keestd (eli 20- 50 o/o edu njdttd-
jdn palkasta tavoitetasolla). Leskeneldke olisi yleisesti 1/6 cdunjiittii-
j5n etdkkeesta(eli l07o palkasta) kaikille leskille tuloista riippumat-
ta. Tdmdn lisiiksi leskille, joiden tyci- ja eldketulo olisi pienempi kuin
edunjiittiijiin tulo, maksettaisiin eldkett6 siten, etta tulottoman lesken
eldke olisi nykyisen suuruinen eli puolet edunjiittiijiin eldkkeestd.
Leskeneldkeja lapseneldkkeet voisivat yhteensd olla enintddn edun-
jattejan eldkkeen suuruiset. Tapauksissa. joissa tdmd ylitettdisiin,
ylite vdhennettdisiin leskeneldkkeestd.

Vihimmiisturva mhdrdytyisi samoi n kui n erotusmallissa.

Verotus

Nykyinen perhe-eldketurvan verotuskdytdntd vinouttaa perhe-eld-
keturvan korvaustasoa, joten myos verotuksen uudistamisen kon.ri-
tea on nhhnyt velttamattomdksi. Komitea ei olc vield vdlimietinr.ros-
sddn mddritellyt kantaansa verotuksen yksityiskohtiin. Eri vaihtoeh-
toja vertailtaessa esilld on ollut kaksi erilaista verotusmallia.

Ensimmdisen mallin mukaan kaikki ansioeldkkeet sekd vdhim-
mdisturvan leskeneldke olisivat veronalaisia. Eldketulovdhennys
myonnettdisiin perheeseen vain yhdelle henkilcille ja sen saisi leski
leskeneldketulonsa perusteella. Lapsilla ei olisi oikeutta eldketulovd-
hennykseen, jolloin myos vdhimmdisturl'an lapseneldkc olisi vcro-
tonta.

Toisen verotusmallin mukaan kaikki perhe-eldkkeet olisivat ve-
ronalaisia. Tiilloin leskelld sekd tdysorvoilla lapsilla olisi oikeus tdy-
teen eldketulovdhennykseen. Puoliorvoilla lapsilla olisi oikeus vd-
hennykseen, jonka suuruus olisi puolet thydestd eldketulovdhennyk-
ses6. Tata verotusmallia on sovellettu vaihtoehdossa 2. Kaikissa
muissa vaihtoehdoissa verotus on ensimmdisen mallin nrukainen.

Verotuksen vksitviskohdat ot'at n.rhdritettdvissd vasta sen jdlkeen.
kun pcrhc-eldkcturva kokonaisuudessaan muotoutuu riittdvdrr yksi-
tyiskohtaiseksi. Ansioeldkcjdrjestelmdn perhe-eldke. yleincn pcrhc-
cldke ja vcrotus yl.rdcssd on saatettava tarkoituksenmukaiseksi ko-
konaisuucleksi.

Vaikutukset perheiden kulurustasoon

Laskettaessa. miten eri vaihtoe hdot vaikuttal'at perheen kdytcttdvis-
sd olevaan tuloon, on otettava huomioort mm. verotus ja se. etth
perheestd on poistunut vksi aikuinen kuluttaja.

Silloin kun leski ei itse vield ole omalla vanhuus- tai varhaiseldk-
keellA (eli leski on ns. aktiivi), l,hteensovitus- ja laajennusmalleissa
perhe-el6ke mddrdytyy kuterr nykyisinkin. paitsi etta myos miesleski
saa eldkkecn. NdmA mallit johtavatkin tdhes kaikilla tuloalueilla
siihen. cttd perheen kulutustaso parallee kuolcmantapaukscn seu-
rauksena (vrt. Nykyiset ephkohdat).

Silloin kun cdunjiittiijii on ollut pienituloinen. kaikissa malleissa
lapsiperheidcn sckd ei-huoltovelvttllisen. aktiivin lesken kulutustaso
sdilyy entisellddn tai cdelleen paranec kuolemantapausta edeltdnee-
seen tilanteesecn verrattuna. Eri mallien viilillii ei tdssd suhtcessa ole
olcnnaisia eroja, joskin vdhimmdistun'amalli johtaa varsin yleisesti
muita suurcmpaan kululustason parartcmiseen. Eldkkcelld olcvan
lcsken kulutustason mallit turvaavat yleisesti vdhi Irtddn 95-proscntti-
scsti. lapscneldkemalli alimmillaan noir.r 80-prosenttisesti.

Jos edunjdttdjd on ollut keskituloir.rcn. vksilapsisissa pcrheissd
kaikki mallit turvaavat aikaiscmn.rasta kulutustasosta vdhintddn
90olc. useampilapsisissa tdtdkin encmmdn. Kuviossa 2 on esitetty

l
I

I

I

I

I itLti( ttttt\t)ktlIt

I ut ittutirttrnrlli

Nykyturvan michiin laajentavassa mallissa eli ns. laajennusmallissa
asetetaan ensisi jaiseksi perusteeksi ansaintaperiaate ja etenkin saavu-
tettujen etujen koskemattomuusperiaatc. Sen mukaisesti nykyisecn
perhe-eldketurvaan ei tehtdisi muita muutoksia kuin ettl rnvds mies-
lesket saisivat leskeneldk keen.

Mallin toteuttaminen merkitsisi perhe-eldketurvaan sisdlty-
vien epdkohtien ja vinoutumien laajenemista entisestddn. Mies-
leskille maksettavat nykyisen tasoiset. tuloista riippumattomat les-
keneldkkeet iohtaisivat nykyistdkin suurcmpiin ylikompensaatioihin
perhe-eldketurvassa. Tdmd merkitsisi myos tydelaketurvan tavoite-
tason selvdd ylittymistd useissa tapauksissa ja lisiiisi olennaisesti
perhe-eldkekustannuksia. Komitea onkin todennut, eltci miesten
mukaanottarnista perhe-eldkkeensaajiksi tulisi tehda nykyisten
sddnncistcn mukaisesti.

Vaihtoehto 7

Ansaintapainotteisessa erotusmallissa eli ns. variaatiomallissa on
p1,ritt1, yhdistelemddn edelld esitettyjen mallien yhteisiii ja vhtcenso-
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Kuvio 2. Kuolemen eiheuttama muulos perheen kulutuslasossa pois-
.jririnyt kulutus huomioon ollaen

Erotusmalli
Viihimmiiisturvamalli
Lapseneldkemalli
Prosenttimalli
Yhteensovitusmalli
Laajennusmalli
Variaatiomalli

Edunjiittiijiin palkka 6000 mk,zkk
Lcski aktiivi
Lapsia 2

Kulutustason muutos
mk,/kk

l 000

Kustannuksiin vaikuttavat malleissa tarkasteltujen mddrdytymis-
sddnnosten ohella mycis edunsaaiapiirien mddrittelyt ja siirrymii-
sddnnokset. E,ldketurvaan tchdyt parannuksct ja siirtymdsddnndkset
saattavat alkuvuosina aiheuttaa huomattaviakin lisdkustannuksia.
Seuraavassa on esitetty kustannusvaikutukset uusiin eldkkeisiin ts.
kustannusmuutokset jo vakiintuneessa tasapainotilassa verrattuna
nykyisten jdrjestelmien kustannuksiin (plusmerkki tarkoittaa kus-
tannusten lisdystd ja miinusmcrkki siiiistoii). t
K u s I o n n us t a n muu t o k.se t ( (:,4t )

AnsioclSkkcct-1 )' --:..-'

Erotusmalli
Vdhimmdisturvamalli
Lapscncldkemalli
Prosenttimalli
Yhteensovitusmalli
Laajennusmalli
Variaationralli

Yleincn perhc-eldke
Leskcn- Lapsen-
cldkkeet eldkkeet

+7 +37+35 +80
l),I Jt

-L1
_L1
)-1tt+t +37

500 '' -'lt-,,

Lesken-
eldkkeet

-30
-17
-81
-56
-16+9

'\1

Lapsen-
cldkkcct

11

+r8
+5
-5
-5+5

Leskcn palkka
mVkk

l0 000 l5 000

kaksilapsisen perhccn kulutustason muutos (n.rklkk). Vaaka-aksclin
alapuolella kulkeva kdyrd osoittaa kulutustason laskua. yldpuolella
kulkeva sen nousua kuolemantapauksen seurauksena. Yhteensovi-
tusn.rallia esittiivd kiiyrii yhtyy laajennusmallin kdyrziiin.

Ei-huoltovelvollisen lcskcn kulutustason mallit keskcisilld tulo-
alueilla sdilyttdvdt 80-90-prosenttisesti. lapseneldkemalli alimmil-
laan noin 60-prosenttisesti. Lesken tulojen kasvaessa laajcnnus-.ia
yhteensovitusmalleissa melko yleisesti lesken kulutustaso paranee
kuolemantapauksen seurauksena.

Kenenkdln eldke ei alene. Veroedut pois.

Kaavaillut muutokset eivdt koskisi tiillii hetkellii perhe-eldkettd saa-
via leski6 eikd lapsia vaan pelkdstddn siirtymdvaihcen jdlkeen alkavia
uusia eldk keitd. Poik keukscna ovat yleisen perhe-eldk kcen mahdolli-
set parannukset.

Kenenkddn lesken tai orvon nykyistd eldkettd ei ole ajateltu alen-
nettavaksi. Sen sijaan mahdollinen verouudistus poistaisi elhketulo-
vdhennyksen piiiillckkiiisyydestd aiheutuneen vlikorvauksen. mikd
h"ronnollisesti vdhentdisi tata ylietua saanciden pe rheiden ncttotuloja.

Kustannusvaikutukset

Eri 
"'aihtochtojen 

kustannusvaikutuksct poikkea'u'at l.ruornattar,asti
toisistaan. Jotkut malleista aiheuttavat lisdkustannuksia. toiset taas
saavat aikaan huomattaviakin kustannussddstoid. Kon'ritean toi-
rrcksiannossa on toclettu. etta esit)'stelt tulisi malidollisuuksien mu-
kaan aikaansaada sddstcivai kutuksia.

Jatkotoimet
Komitean ensir.nmdinen osarnietinto on periaatcmietinto. joka pcr-
hc-cldketurvan taustaselvitvsten lisiiksi sisaltda vaihtoehtoisia uudis-
tusmallcja. Komitca ei viel5 ole ottanut kantaa minkiidn vaihtoch-
clon puolesta.

Komitcan osamictintci sisriltdd nc keskeisct tekijiit. jotka mahclr
listavat uuclen perhc-eldket urvan ru kenta nriscn nl,kyista parcnrnrin-
perhcidcn muuttuneita olosuhteita ja perhe-cldkkccn tarvctta vas-
taar.'aksi. Uudistustvcin seuraavan.l vaiheena selvitctridn lausurrtt>
mencttclvlla. rnitkd eri vaihtoelrto.jcn piirteet ovat keskcisinrpiA .ja
rrikd or.r eri tavoitteiden tdrkeys.jdrjcstvs. Lausuntokierrokscn .jdl-
keen konritea pvrkii laatimaan yksitl,'iskohtaisen chclotuksen perhe-
clekct un itn trtrdistumiseksi.

MARKKU KOPONEN,I.aZ
Elakc-S unt rrtott

t i edo tu.t- .lu t ut k i m u.st o i nr i.y t on
pritillik ki)

0

i

I

5 000
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\ leirtcrt
perhc-cliikc
l-upscne liike

Lcskcncliikc

,\ rrsiocliikkect
Lapscrt-
cliik kcct
I lapscllc

2 lapscllc

-j lapscllc

4 lapsclle

lirotusmalli Vihimmiist
malli

una- [,apscncllkemalli Proscnttimalli Yhtcensovitus-
malli

Laajcnnusmalli Variaatiomalli

PcrusmAiird
l8l nrk/kk
Lis:inrdiirri
203 mk/kk
- perhc-cldke-

vdhenteinen

Tdvsorr,'olle
kummankin
vanhemtnan
.jdlkecn

Kutcr.r
r.rykyisin:
kansaneldk-
kecn pohja-
osa ja lisriosa

Pcrusrnddrd
200 mVkk
Lisiimiiririi
300 mk/kk
- perhc-eldke-

vdhenteinen

l. tiil,sorvort
cleikc
suuri

yhtd
kuin

leskcncldke,
rnuidcn kuten
puoliorvon
eldke

Kuten
nykyisin, paitsi
ettd myos yksi-
nziiner.r leski saa
tukrvdhenteisen
pohjaosan

Ktrten erottrs-
nrallissa

Kutc-n
n,vk-"-isin. paitsi
ettd alkucld-
kcttd rnakset-
taisiin vuoclcn
ajan ja lcski
saisi polrjaosan
nuonrnman
lapsen 8.
ikdvuoteen asti

Kuten
nykyisin:
Puoliorvon
eldke
l8l mklkk
Tdysorvon
eldke
362 mk/kk

Kuten
nykyisin
(ks. erotus-
rnalli)

Kute n
nvkvisin
([s. prosentti-
nralli)

Kuter.t
nykyisin
(ks. erotus-
malli)

Kuten
nykyisin
(ks. proscntti-
nralli)

Kuten
n1'kYisin
(ks. erotus-
malli)

Kutc'n crottts-
maIlissu

Kutcn
nykyisin
(ks. crotus-
malli)

25(,1, clt'r
cldkkecstd
37 % c1n
eldkkecstd
451, c.it't
eldkkccstzi
50%, ej:n
eliik keestd

Alkuelike:
(6 kk):
507r. ejn
eldkkeestii.
.latkoelike:
Alkucliike
vdhennettl'nd
30 %:lla lcs-
ken tyokl-vyt-
tiimyyseldk-
kcestti

257a ej:n
elikkeestA
37 Vc e.it't
elikkces;td
45V,t ejtr
eldkkcestd
507o ej:n
cldkkeestd

Kuten erotus-
mallissa paitsi,
ettd lcsken
oma eldke vd-
hentdi lesken-
eliikettd vain
1ffiO mk ylit-
Uvaltd osalta

40(r/r ei:n
cldk kecst:i
60%, ej'.n
cldkkeesui
80 %, cj:n
eldk keestA
90% cj:n
eldkkcestd

Lasta huolta-
vallc lcskelle
l07o e-j:n
cldkkeestd.
rnuille 30 % c.j:n
clikkcestd.
Eldkcttd nrak-
setaan kaikille
I vuosi. ja lasta
huoltavillc
nuorimman
lapsen 8. ik6-
vuotcen asti.
sekd tydeld-
n'rddn sijoittu-
mattonrille les-
kille cnintdiin
65. ikavLlotcen
asti

35% ej:n
eliikkeestd
57 o/o elt'r
eldkkeestd
67 Vc ejn
eldkkeestzi
7370 e1n
el6kkeestd
Tlysorvoille
lisiiksi les-
kene16ke,
27 7o ejrr
el6kkeestii

27 c/o e1.n
el6kkeestd.
Eliik'keellii
olevan lcsken
oma el6ke vd-
hentdd Iesken-
elSkcttd
50%:sti.
jos oma cldke
.ja lesken-
eldke ylittdvdt
3000 mk/kk

25c/r cjn
e16kkc-cstd
50 % cj:n
eldk keesth
ffic/o e.i:n
cldkkeestd
67 7r, ei:n
eldkketstd
Jos leski ei ole
cdunsaaja.
lapscnc16k-
keet ovat
50-100% e.j:n
eldkkecstd

50 %, cj:n
eldkkcestd.
Eliikkeelln
olevan lesken
oma eldke vd-
lTentdd leskcn -
el:ikettd
30 %:sti.
eldkc kr"ritenkin
vdhintdzin
1l o/c q'.n
ekik kcestd

Kuten
nykyisin:
(ks. yhteerr-
sovitusmalli)

Kutcn
nyk1,'isin
50c/r, ejtl
cl6k kccstri

33l)i ej:n
eldkkccstii
58 ?i, ej:n
eldkkccstii
75 (,4 cjt'r
eldkkce-std
83 % c1:n
ekikkcest.l

Kaikille
17 c7, ei'.r'r
eldkkccstS:
keski- ia
pienituloisillc
lisdksi enin-
tddn 3-l % c'i:n
cldkkcestd.
jota leskcrr
oma cldke
vdltentAd
3l %:sti

e'j : cdunjiittii.jd

l9
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NAIStrT JA MItrHtrT

OOtrLArcENSNINA
Tilastot elilkkeensaajista hahmottavat kuvan
terveydeltdan heikommasta sukupuolesta,
miehestil. Jo lapsena hoitotuen piiriin tulee
enemmiln poikia kuin tytttijzi. Nuorissa tyti-
kyvytttimissil on miesenemmistti. Iiin mytitii
nousee miesten tytikyvytttimyysriski naisia
nopeammin, mutta niin nousee kuolleisuus-
kin. Vanhuuseldkkeen saajissa on selvil nais-
enemmistti.

Eldketurvakeskuksen ja Kansan- on tietoja vksitviscn puolen va-
eldkelaitoksen yhtcistilastoon on kuutettu.jen tvourista.ja eldkepal-
koottu tictoja kansanelAkkeen.ja koista. Kirjassa on ntyos tyokl--
tyocllkkeen saajista sukupuolcn vvttcimvvsalkavuutta ja kuollei-
ja idn mukaan ryhnriteltl,nd. Sa- suutta vksityisell;i puolella kuvai-
man tilaston perusteella voi ntyos levia tilastoja. Artikkclin tiedot
vertailla miesten .ja naisten saa- ovat em. tilastojulkaisuihin pe-
micn eldkkeiclen suuruusero.ja. rustuvia. Tilastotietoja tdydennc-

Eldketurvakeskuksen tilastol- tiidn erriillS lasker.rnallisilla ar-
lisen vuosikir.jan toisessa osassa l,ioilla.

Eldkkeensaajien
ttlukumaarat

Kokonaisuutcna ottaen eliik-
kcenslljrcrr r:rtum rnisto rln nlrisia.
Kr nrrnertestd e ldkkecnslurlustu
kuusi on naista.ja nelld nticstri.

Tar.rlukko I kuvaa m.rarnrre
cliikkeensaa.jia i;in. eldkcla.jirr .ja
sukupuolen mukaan jaoteltuna.
Mukana ovat mvcis lasten hoito-
tuct. joita Klrnsaneldkclait, rs suo-
rittaa sairaillc tai avuttontillc lap-
sille.

Lastcn hoitotucn saajissa on
poikia enemmisto. Jos lukumdii-
rid vcrrataan kaikkiin alle l6-
vuotiaisiin, har,'aitaan. cttd l4
prornillea po.lista ja I I promillca
tytoistd saa hoitotukea.

Tl okyr'1'ttonrl,vseldk keiden
tarkastclu vahvistaa kuvaa suo-
malaisen miehen heikosta ter-
vevdcstd. ainakin mitd tvokvvyt-
tomyysalttiuteen tulec. Sama il-
nrio on tuttr.l vaestotilastoista,

hcnkir.akuutLrsalalta .ja karrsain
viilisistd tutkimuksista.

Nrrore t tl rlkr r l ttonrat ()\ itt
tusclmmirt mielrru ktrirr rr:.risiu.
Allc 20-r'uotiaissa havaittu tvii-
kyl'y'ttomy-v-seliikkecllii olcvien
ero shilyy' kcski-ikddn suunnil-
lccn slrmunlr. Stthleessit racstt-riirr
n.richid on ncl.jrinncksen enem-
rriin tyok1,r,'yttomy'1-scldkkccll;i.

Etiikcikiiii ldhelld oloat ikd-
Iuoklrt voivat l\okv\l ttolnv\s-
cliikkeen lisaksi siirtva tvi)tto-
rrtr r s- tai crin iscldk krlcllc. N,iiitii
ovilt rnm. rintamasotilaseliike ja
rintamavctcraanien v'arhaiscldkc.
jotka ovat ldhinnd ntiesten eldkc-
la.jeja. Rintamavctcrrrarricn vur-
Iraisclikkecn lleisirr nrrontope-
rustc on alentunut tyokyky.

Tyottonryyseldkkeissd on sel-
vii naisenemmisto. Sc saattaa hei-
.iastlur paitsi ikddntr r icn nirislen
huoncr.ja tvonsaar.rtimahdolli-
suuksia. rnvos sanecrausluudar-r
osumista naisiin useamntin kuin
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TAULUKKO l. Kaikki Suomen eltikkeensaajat ekikelajin, itin ja sukupuolen mukaan 31.12. 1984.

ElSkkeensaajan ikd

-19 20--44 45-54 55-& 65- Kaikki

miehiin. Kuten tunnettua, tydt-
tcimyyseldkettd kiiytetddn keino.
na saneerata yritysten henkil6s-
torakennetta.

Vanhuuseldkkeelle tultaessa
muuttuu sukupuolten lukum6i-
rdsuhde. Naisenemmisto valtaa
alaa, mitd korkeammaksi ikii tu-
lee. Kaikkiaan vanhuuseliikettd
saa l6hes 200000 naista enem-
m6n kuin miestd.

Perhe-eldkkeen saajia ei ole
mieltd tarkastella sukupuolen
mukaan, koska se yleensd makse-
taan vain naisleskelle. Poikkeuk-
sena on valtion eliikelaki, jonka
mukaan myos mieslesket voirat
saada perhe-el6kettd. Sindnsd
perhe-eldkkeen saajat osaltaan li-
sddvdt eldk keensaajien kokonais-
lukumddrdn naisvoittoisuutta.

Eliikelaji
Lapsen hoitotuki
Perhe-elike

Erityiseldke
Vanhuuseldke
Kaikki

Lapsen hoitotuki
Perhe-eldke
Tycikyvyttomyyseldke
Tycittcimyyseldke
Erityiseldke
VanhuuselIke
Kaikki

26t
29 651

l 853
34344

8 640
2t 448

15 875
25151

MIEHET
7 398

l6 505
| 493

25 ttl
NAISET

5 567
16621
I l16

23 098

962
28 825

I
29 613

328
32255

526
l7 181
r9 936
30496
r8070

127 831

43912
74881
25 581
l0 733
16 859

146 086

867

77 719

| 602
395204
395 575

7 398
19 188

140 360
19936
32 174

236065
4328t4

5 567
162767
t22602
25 581
12486

412015
633964

I 678
215 881
215 865

lf 151ll
39 592

Tyokyvynomyysalkavuus
ja kuolleisuus

Kuvio I esittdd miesten ja naisten
tyoky\,yttdmyyseldkkeiden alka-
vuutta sekd vastaavien ikiiluok-
kien kuolleisuutta ruonna 1983.
Vertailukohtecna on vastaava ei-
eldkkeelld oleva v6esto. Luvut
kuvaavat yksityisen puolen tyci-
eldkelakien piirissd olevaa vdes-
toa.

Miesten tyoky\ryttomyysalka-
vuus oli vuonna 1983 noin 9
promillea. Tdmd tarkoittaa, etta
kyseiseni v,ttonna tuhannesta
miehestd yhdeksdn siirtyi ty<iky-
vyttomyyselak keelle. Vastaavasti
tuhannesta naisesta kahdeksan
siirtyi tyokyvyttomyyseldk keelle.

Miesten ja naisten tyokyvyt-
'mdksi tulemisen riskid voidaan

verrata kiiyttiimiillii ikdvakioin-
tia, jolloin standardiviestdna on
koko yksityisen puolen vdesto.
Silloin vertailuun ei vaikuta mies-
ten ja naisten erilainen vdestora-
kenne.

Ikdvakioidun vertailun mu-
kaan miesten tyokyvyttomyysal-
kavuus on 1,4-kertainen naisiin
verrattuna. Luku on pysynyt
suunnilleen samana useina pe-
rdkkiiisind vuosina. Huomatta-
koon, ettS terveydellisistd syistd
rintamaveteraanien varhaiseldk-
keelle siirtyneet eivdt ole tarkaste-
lussa mukana.

Ian noustessa miesten ja nais-
ten erot tydkyvyttdmyysalttiu-
dessa korostuvat. Suurimmillaan
ne ovat ennen eldkeikdd.

Kuviossa alemmat kiiyriit ku-
vaavat kuolleisuutta. Ne kerto-
vat, montako tuhannesta ikd-
luokkaan kuuluvasta henkilostd
on kuollut tarkasteluvuonna. Jo

K UVI O l. T\'deltik ejritjcstelmtin .t,k si t t,iselki sektori lla vuonna I 983
alkaneiden tydk1,vy177;*r'r'selcikkeiden promilleosuudet vastaavasla ei
elrikkeellcj olevasta vciestdstti sckri vuoden I 983 kuollaisuusluvut, 0/ o,
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pikasilmiiys osoittaa, ettd miesten
ja naisten kuolevuuden ero on
hiitkiihdyuiivii. Vuonna 1983
ikiivakioitu miesten kuolleisuus
on 5,3 promillea ja naisten 1,9
promillea.

Miesten kuolleisuus on mel-
kein kolminkertainen naisiin ver-
rattuna.

Kuten tyokyvyttomyydessd
myos kuolleisuudessa on miesten
ja naisten vdlinen ero sitd suu-
rempi mitd korkeammaksi ikd tu-
lee. Merkille pantavaa on, etta
miesten kuolleisuus kiiiintyy
jyrkkiiiin nousuun selvdsti aikai-
semmin kuin naisten.

Kymmenvuotisluokittai nen
tarkastelu osoittaa. etta 50-59-
vuotiaiden miesten kuolleisuus
on huomattavasti korkeampi
kuin 40-49-vuotiaiden. 50-59-
vuotiaista miehistd kuolee vuo-
den aikana seitsemdn tuhannesta
enemmdn kuin 40---49-vuotiaista
miehistd.

Naisten kuolleisuus ei 5G-59
vuoden idssd sen sijaan poikkea
yhtii paljon ruosikymmentd nuo-
remmasta ikdluokasta. 50-59-
vuotiaista naisista kuolee vuoden
aikana kaksi tuhannesta enem-
mdn kuin 40-49-,uuotiaista nai-
sista.

Miehiin verrattuna 50-59-
vuotiaiden naisten kuolleisuus on
jopa hieman alempi kuin 40--49-
vuotiaiden miesten. Naisten kuol-
leisuus alkaa nousta vasta kuu-
denkymmenen ikdvuoden jdl-
keen.

Miesten ja naisten kuolleisuu-
den vertailu osoittaa, ettd naisten
yli 8 vuotta miehiii pidempi elii-
mdnkaari piirtyy jo keski-idssd,
ennen vanhuuseldkkeen alkamis-
ta.

Elakkeen suuruus

Eldkkeensaajan e[6ke voi koos-
tua useista el:ikkeistd tai vain yh-
destd. Tavallisimmin henkilo saa
tycielSkettd ja kansaneldkettd.
Tyoeliikettii henkilo voi saada
yksityiseltd ja julkiselta puolelta
tai vain toisesta.

Kuvio 2 vertailee rinnakkaisil-
la pylviiillii miestcn ja naisten
omaeldkkeiden eroja. Omaeldke
tarkoittaa vanhuus-, tyokyv1lt-
tomyys- ja tydttomyyseldkkeitd.
Pylvddn ollessa kaksiosainen sen
yldosa kuvaa kansaneldkkeen
osuutta ja alaosa t),oelaketta.

Jo silmdmidrdincn tarkastelu
osoittaa miesten eldkkeiden ole-
van noin 1.5-kertaisia naisten
eldkkeisiin verrattuna. Ero on
samantapainen siitd riippumatta

saako henkilo eldkettd yksityisel-
td vai julkiselta puolelta.

Vain kansaneldkettd saavien
keskuudessa ei miesren ja naisten
keskimidrdiselld omaeldkkeelld
ole eroa. Keskimddrdinen oma-
eldke pelkkiiii kansaneldkeud
saavilla on l38l markkaa kuu-
kaudessa miehillii ja 1379 mark-
kaa naisilla.

Kokonaiseldketilastojen pe-
rusteella voidaan tarkastella
miesten ja naisten eldkkeiden
suuruuseroja lakikohtaisesti, la-
jikohtaisesti ja maantieteellisesti.
Tarkastelu osoittaa, ett5 suuria
eldke-eroja on KVTEL:ssa,
TEL:ssa ja MEL:ssa sekd erdissd
pieni ssii jiirj estel m issd.

Eliikelajeittain tarkasteltuna
erot ovat suurimmat vanhuus-
eldkkeissd. Alueellinen niiko-
kulma paljastaa etenkin Uudel-
lamaalla ja Ahvenanmaalla ole-

Kaikkien mahdollisten eliikkei-
den keskieldke 31.12.1984 on
miehillii 2810 markkaa kuukau-
dessa eli 33 720 markkaa vuodes-
sa. Naisten elSke on 2020 mark-
kaa kuukaudessa eli 24240
markkaa vuodessa. Miesten eld-
ke-etu on siis noin 10000 mark-
kaa arvokkaampi vuodessa kuin
naisten.

Eldke-edun arvoa voidaan mi
tata arvioimalla se aika, joka
kuolleisuustilastoihin perustuvan
todenndkoisyyden perusteella
eldkettd tullaan maksamaan.
Esimerkiksi 65-vuotiaalla TEL-
el6kkeen saajalla on keskimddrin
odotettavissaan 13 vuotta eldke-
aikaa, jos hdn on mies, l7 vuotta,
jos hdn on nainen.

TEL:iii saavien miesten kes-
kimddrdinen kokonaiseldke on

mukaan keskimddriinen miesten
eltkkecn arvo on 540000 mark-
kaa. Naisten keskimdirdinen
eldke-edun arvo 480000 mark-
kaa. Naisten pitempi maksuaika
ei riitd kompensoimaan pienem-
piiii eliikeu?i.

Tyouran pituus

Naisten ja miesten tydehkkeiden
erot voivat johtua kahdesta pdd-
tekijastd, naisten lyhyemmdstd
tydurasta ja alhaisemmasta
palkkatasosta.

Yleinen kdsitys lienee, ettd
naisten tyciura on lyhyt ja se joh-
tuu lastenhoitoajoista. Varsin ta-
vallisena pidetiiiin myos perhe-

[?l'fr *::iJ3l[:g: ko'lona ra
Eldketurvakeskuksen rekiste-

riin kirjataan tycisuhteet ja piiiit-
tyneiden tycisuhteiden eldke-
palkka. Tdmd lasketaan pdd-
sddntciisesti neljdn viimeisen
tycissdolovuoden perusteella
"kaksi keskimmdistd"-s66nncilld.
Tietojen perusteella on mahdol-
lista arvioida em. olettamusten
pitavyyua.

Voimassa olevia tyG ja yrittii-
jdsuhteita oli vuoden 1983 piiiit-
tyessd 910Ofi) miehillii ja 660000
naisilla. Sen mukaan tycissd oli
noin 250000 miestd enemmdn
kuin naista.

Taulukossa 2 on kuvattu voi-
massa olevat TEl-tyosuhteet tyo-
uran pituuden ja iiin mukaan.
Tyciura tarkoittaa TEL:n, YEL: n
ja MYEL:n mukaisia tyosuhteita
lakien voimassa olon ajalta. Ml
kana ei ole tyouraa ennen 2-.
ikdvuoden tdyttdmistd eikii julki-
sella sektorilla tyoskenneltya ai-
kaa.

Lyhyissii tyciurissa ei miesten
ja naisten vdlilli ole eroja missdhn
ikdluokassa. Lyhyt tyoura ei ndin
ollen ole mitenkddn erityisesti
naisille tyypillinen.

Tyouran pituudessa on sen si-
jaan eroja, kun tyoura on yli 15
vuotta. Pitkd tyoura on yli 80
prosentilla miehistii ja yli 60 pro-
sentilla naisista. Tyouran mak-
simi on 21 vuotta. mikd aika on
kulunut TEL:n voimaantulosta
vuonna 1983.

Vanhimmassa ikdluokassa
miesten ja naisten tyciuran ero on
suurimmillaan. Tyciuran me-
diaani on molemmilla luokassa
l5-21 vuotta. joten ero miesten
ja naisten mediaaneissa on vain
pari vuotta.

Tyouran pituudessa on siis
jonkin verran eroja, jotka saatta-

KUVIO 2. Omaekikkeensaajien keskimcicirciinen omaekike 31. 12.
1984, mUkk.

Vain
.julkinen

Julkinen
Yksityinen
ja julkinen

Vain
yksityinen

Yksityinen

Samanaikaisesti Kelan Vain tycielSke Vain
ja tyoelake Kelan eldke

l=..:l Kelan eliikkeen osuus, miehet f_l Kelan eldkkeen osuus, naiset

ffi Tyoeliikkeen osuus, miehet N Ty<ieliikkeen osuus, naiset

Ekdke-edun arvo

0

I

I

van suurempia eroja miesten ja 3482 markkaa ja naisten 2371
naisten eldkkeissd kuin muualla markkaa. Odotettavissa olevan
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maassa. 65-vuotiaan eldkkeen maksuajan
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TAULUKKO 2. TEL-tydsuhteessa 31.12. 1983 olleiden tydurien pituudet*) lain voimassaolon aikana, %o

Tyciuran pituus,
alle 2

vuosla24 5-9 10-14 t5-21 Kaikki

at johtua lastenhoitoluosista.
Tyouran pituuden vaikutus

eldkkeen mddrddn voidaan ar-
vioida noin l0 prosentin suurui-
seksi. Tdllciin eliikepalkka on ole-
tettu sekd miehille ettd naisille
samaksi, 5000 markaksi kuu-
kaudessa. Tyoura on 45-*
vuotiaiden jakauman mukaan
laskettu. Todellisuudessa 4544
vuotiaiden miesten tydky\Ttto-
myyseldke on liki kaksi kertaa
suurempi kuin vastaavan ikdisten
naisten.

\))
6,1
1,3

15,0

lR7
I 1,3
23,3

Ikiiryhmii
24-29
30--4
45-U
Kaikki

2+-29
30--44
45-&
Kaikki

MIEHET
26,4

1,8
0,6
6,9

2t.4
30.2
15

2t.5

233
83,3
11 1

100,0
100.0
100,0
100,0

NAISET
27,t

2,9
0,9
6,9

s0,3
8,3
)5

14,5

18,4
63,2
28.1

22,6

9,2
24,0

36,8
24,2
25,9

00,0
00,0
00,0
00,0

Elilkepalkat

Toinen tydeldke-eroihin vaikut-
tava tekijd on palkkaerot. Taulu-
kossa 3 on vuonna 1983 piiiitty-
neiden TEltyosuhteiden el6ke-
palkat. Tvosuhde voi pddttyd

Q;l fi:ffi . i *],'l}ii; t;,.:',1;::
td.

Yleishavai ntona voidaan tode-
ta miesten keskimddrdisen el6ke-
palkan olevan l6hes puolitoista-
kertainen naisten eldkepalkkaan TAULUKKO 3. Vuonna 1983 pddttyneiden TEL-tydsuhteiden eltike-
verrattuna. Suhde on samanta-
painen kuin niiden kokonais-
eldkkeiden suuruussuhde. jossa
on tyoeldke mukana.

Miesten eldkepalkkojen pa-
remmuus on systemaattinen.
Miesten etdkepalkka on 1,3-ker-
tainen jo nuorilla ja jo lyhyissii,
alle kahden vuoden tydsuhteissa.

Varsinainen "kaula" niiyttiiisi
miesten ja naisten eldkepalkkojen
vdlille venyvdn 30-44-vuotiaina.
Keskipitkissii eli 2-9 vuotta jat-
kuneissa tyosuhteissa miesten
eliikepalkkojen ero naisiin on sel-
viisti yli puolitoistakertainen. Yli
puolitoistakertainen on miesten
eliikepalkka myos 45-64-vuo-
tiailla pitkiiiin jatkuneissa tyo-
suhteissa.

palkat tydsuhteen keston mukaan, mk/kk.

Ikiiryhmii MIEHET

*) Sisriltriri myds mahdolliset YEL- ja MYEL-joksot. Ei sisrillti tyduroo ennen 23 ikrivuotta.

Tyosuhteen kesto, vuosia
alle 2 2-4 5-9 l0- Kaikki

I

I

-2930-44
45-&
65
Kaikki

-2930--44
45-&
65
Kaikki

3 288
4285
3 845
I 701
3 534

4611
6 389
6541
6 335
6453

3 419
4 157
4007
3 610
3994

3 412
4946
5268
5 494
4 033

2 580
3 053
3027
3 185
2754

NAISET
2519
27 t]
2342
I 889
2544

4 170
5 788
5 053
3 521
4 861

4 561
6 147
5 353
3 815
5 548

3 084
3 405
28t4
20/9
3 163

PIRKKO ]AASKELAINEN
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3251
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Yksityisen sektorin tytieldkkeitzi eli TEL-, LEL-,
YEL- ja MY El-ekikkeit:i on Eldketurvakeskuksen
arvion mukaan vuoden lopussa maksussa 734 000.
Viime vuodesta luku on kasvanut 5,1 prosenttia.
Nopeimmin on noussut tytitttimyysellkkeiden luku,
19,4 prosenttia.

TflnI vuonna maksetaan yksityisen sektorin tyG
elfrkkeiti arviolta 10,9 miljardia markkaa. Sum-
massa on mukana rekistertiityji lisdeldkkeitl noin
405 miljoonaa markkaa.

Vakuutusmaksuina kerf,tfrfrn arviolta ll,8 mil-
jardia markkaa. Viime vuodesta kasvua on arviolta
1,3 miljardia markkaa.

Tdssd katsauksessa on ennustettu liihinnii yksityisen sektorin tyoela-

J'fi :i-";;l*:.;i1!|:ilTifl :t*"]*iitiffi fi tHL:tHt?iliir:_
ten eliikejiirjestelmien maksama eldkemeno.

El6kemenoa ja elSkkeiden lukumddrdd koskeva ennuste perustuu
kuluvan vuoden l. neljdnneksen.jo toteutuneeseen havaintoon.

; Maksutuloennuste taas perustuu tdlle vuodelle vahvistettuun
maksutasoon sekd oletettuun ansiotason ja tycillisen tyovoiman kas-
vuun. Osittain maksutulotiedot ovat eldkelaitosten itsens6 arvioimia.

Kansantalouden suureisiin liittyvat ennusteet perustuvat valtioval-
lan ja erdiden taloudellisten tutkimuslaitosten tata vuotta koskeviin
tuoreimpiin kdsityksiin.

Erdidi elekelakien muutoksia

Vielii tiin,i vuonna tycittcimyyseldkkeen saa 55-vuotias tai sitd van-
hempi pitkiiaikaisesti tydton. Vastaisuudessa ikdraja nousee asteit-
tain 60 vuoteen. Lisiiksi tycittdmyyseldke myonnetddn toistaiseksi
eikd sitd endd makseta 6 kuukauden jaksoissa. Osatydkyqttcimyys-
eldkettd saava voi saada mycis tycittcimyyseldkkeen.

Eliikkeiden ennakkotarkistus jdi tdnd vuonna pois. Sekd tyci- ettd
kansaneldkkeita tarkistetaan vain kerran vuoden alussa.

Kansaneldkeuudistuksen kolmas vaihe toteutui vuoden alusta ja
iin ollen kansanelikkeen lisdosan suuruuteen eivdt endd vaikuta

. idoma- eivdtkii yrittiijiitulotkaan, vaan se on yksinomaan riippuvai-
nen kunkin eldkkeensaajan henkilokohtaisista tyo- ja ansioeliikkeis-
td, perhe-eldkkeistd sekd niitd vastaavista lakisddteisistd korvauksis-
ta.

Rintamasotilaseldkkeitd korotettiin maaliskuun alusta siten. ettd
tdvsi rintamasotilaseldke on yhtd suuri kuin pohjaosa, tdysi lisdosa ja
rintamalisd yhteensd.

TEl-indeksipisteluku on tena vuonna 1088. Ansioperusteiset eldk-
keet nousivat siten tammikuussa n. 6,8 prosenttia. Kansaneldkkeet
nousivat 5,1 prosenttia. Muita indeksitarkistuksia ei tana vuonna
tule.

Perhe-el6kkeen saajia (leskiii ja lapsia) on woden 1985 piiiirtyessii
arviolta 151000.

Tycittcimyyseliikkeiden mddrd kasvaa edelleen eniten. Mycis van-
huuseldkkeiden luku kasvaa tavallista enemmdn, sillii ikiiluokka
1920 syntyneet on edellisiin nihden poikkeuksellisen suuri.

Eliikkeiden indeksitarkistus

Eldkemeno yli 10 miljardia

TEL-, LEL-, YEL- ja MYEl-eliikkeitl maksetaan tdna vuonna
arviolta 10,93 mrd. mk. Mddrddn sisdltyy rekisterciity.jd lisiieliikkeitli
n.405 milj. mk.

TAULUKKO 2. Vuoden 1985 arvioiru elcikcmeno, milj. mk.

Maksava eldkelaitos

TEL LEL YEL MYEL Yht

Perusturva
Vanhuusel6kkeet
TYcikY.'Ytt.etiikkeet
Tycittomyyseldkkeet
Pcrhe-eldkkeet
Yhteensd

Lisiturva 400 405

Yhteensd 7 410 I 360 995 I t05 10930

Taulukossa on kdytetty 5 milj. mk:n muodollista tarkkuutta.
Eldkemeno ndyttdisi nimellisesti kasvavan edellisvuodesta noin

15,5 prosenttia. Jos vuotuinen inllaatio jdd oletettuun 6 prosenttiin,
eldkemeno kasvaa reaalisesti n. 8,9 prosenttia eli n. 850 milj. mk.

Edellisiin lukuihin sisdltymdttdmid rintamaveteraanien varhais-
eliikkeitii oli 31.3.1985 maksussa n. 7600, mistd yksityisen puolen
osuus oli n. 6900. Miiiirii on tasaisesti vdhenemdssd vuoden loppua
kohti. Rintamaveteraanien varhaiseldkkeind maksetaan tdnd vuon-
na n. 235 milj. mk, mistd yksityisen puolen osuus on n. 170 milj. mk.

3250
2 135

750
935

I 010

680
275
40

ll0
I 105

4910
3 195

950
I 410

10 525

455 585545 2q
1,10 20220 145

I 360 990
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Elakkeiden lukumddrd

Vuoden 1985 paattyessli TEL-, LEL-. YEL- ja MYEL-eliikkeitd on
maksussa arviolta 734000. Luku ei sisdlld sukupolvenvaihdoseldk-
keita eika rintamaveteraanien varhaiseliikkeitii.

TAULUKKO 1. TEL-, LEL-, YEL-.ia MYEL-aleikkeiden an,ioitu
lukumcicirci 31.12.1985 jo sen vuotuincn muutos.

Lukumddrd Muutos 70./v

Tyoehkkeiden taso

1.7. 1985 tuli kuluneeksi l0 vuotta 1970-luvun merkittdvimmdksi
mainitusta tyoeldkeuudistuksesta: ns. tydelekkeiden tasokorotukses-
ta. Tdrkeimmdt muutokset tuolloin olivat: ennen 1.7.1915 alkanei-
den eldkkeiden vdhimmdistaso nousi 22 prosentista 25:een ja jdlkeen
1.1 .1975 alkaneiden elikkeiden karttumisprosentti nousi l:st5
1,5:een ja vihimmdistaso nousi 33 prosenttiin.

Jdlkeen 1.7.1975 alkaneita eliikkeitii sanotaan seuraavassa taso-
korotetuiksi.

Tasokorotettuja eliikkeitti oli 31.3.1985 jo 55,2 prosenttia kaikista
eli n.390000.

Taulukossa 3 on tarkasteltu eldkelajeittain ja eldkelaitoksittain
keskimddrdisi6 tasokorotettuja ja tasokorottamattomia kuukausi-
eliikkeitii 31.3.1985. Tycittcimyyseliikkeiti taulukossa ei ole, silld ne
ovat kaikki tasokorotettuja.

VanhuuselSkkeet
Tycikyr,yttomyryseldk keet
Tycittcimyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

372Cn0
176 000
52 000

r34000

5,4
0,3

t9,4
5,8

Yhteens6 734000 5,1

25
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TAULUKKO 3. Keskimricirriinen kuukqusiekike mk/kk 3 1.3. 1985
elrikelajin, -lailoksen ja alkamisajankohdan mukaan.

Tasokorotetut el6kkeet (1.7 .191 5 jiilkeen alkaneet)
Laitos: TEL LEL YEL MYEL Yht.

Edellisvuodesta maksutulo kasvaisi niiin ollen n. 1,3 mrd. mk.
Tyoeliikelaitosten vastuuvelka (rahasto), rekisterdity lisdturva

mukaan lukien,3l.l2.l985 on arviolta 57,6 mrd. mk. Tiistii TELlai-
tosten osuus on 50,8 mrd. mk. Vuoden 1982 vakuutusmaksun alen-
nuksesta syntynyt vastuuvajaus tulee tdnd vuonna loppuunkuolete-
tuksi, joten lakisddteistd vastuuvajausta ei vastuuvelan mddrddn si-
siilly.

Laskuperuste- ja takaisinlainauskorko on tdnl vuonna l0 pro-
senttia. Vuonna 1984 se oli 9,75 prosenttia.

Kaikki lakisiiiiteiset elakkeet

Vuonna 1985 maksetaan lakisidteisind eldkkeinii arviolta 34.9 mrd.
mk.

TAULUKKO 6. Vuonno 1985 maksettavat lakisddteiset ekikkeet, mrd.
mk.

VanhuuselSke
Tyokyvyttdmyyseldke
Perhe-el6ke

t767
2142
1659

906
t373
849

l95l
t'794
t245

l30l
t682
1235

s50
626
495

Tasokorottamattomat el6kkeet (ennen 1.1 .1975 alkaneet)
Laitos: TEL LEL YEL MYEL Yht. I
Vanhuuseldke
Tyci kyvyttcimyyseldke
Perhe-eliike

t3t7
1340
t0t5

754 t73t
889 t455413 913

956
984
716

4A2
457
282

Ero tasokotettujen ja muiden viilillii on mitd ilmeisin. Pienin
suhteellinen ero on YEl-laitosten maksamien vanhuuseldkkeiden
valilla 12,7 prosenttia ja suurin LEL-laitoksen perhe-eliikkeiden viilil-
ld 79,5 prosenttia. Tdssd yhteydess6 ei ole mahdollista tarkemmin
analysoida eroja ja niiden syitd.

Maksutulo ja vastuuvelka

TAULUKK O 4. Keskimriiirciinen vakuutusmaksuprosent ti elcikelaeit-
toin vuosina 198 l- 1985.

l98l 1982 1983 1984 1985

Yksityisen sektorin tyoeldkkeet
(sisiiltiiii myds merimieseldkelain mukaiset eliikkeet)
Julkisen sektorin tydeldkkeet
Sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturma-
vakuutus-, rintamaveteraanien varhaiseldke-,
sukupolvenvaihdos- ja luopumiseldkelain
mukaiset eldkkeet

KansanelSkkeet

I I,l
8,3

)'l

13,2

Vakuutusmaksun taso on edellisvuodesta hieman noussut, mutta
se on edelleen vuosien l98l-1982 tasoa matalampi.

TEL:n ja LEL;n mukaiseen maksuun sisdltyy 0,3 prosenttiyksik-
kcjd vuoden 1982 vastuuvajauksen kuoletusta; alle 24-vuotiaiden
TEL- ja LEl-maksu on 6,7 prosenttia palkoista.

Tiiysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu on I 1,2 pro-
senttia tydtulosta.

TAULUKKO 5. Arvioitu vakuutusmaksutulo elcikelaitoksittain v.
1985, milj. mk.

Yhteensd 34.9

Kokonaiseldkemeno kasvaa nimellisesti I 1,6 prosenttia vuodest
1984. Mikali vuotuinen inflaatio pysyy 6 prosentissa kuten on enna-
koitu, eldkemeno kasvaa reaalisesti n. 5,3 prosenttia eli rahassa lau-
suttuna n. 1,8 miljardia markkaa.

Koko eldkemenon osuus markkinahintaisesta bruttokansantuot-
teesta on tdnd vuonna n. 10,2 prosenttia. Bruttokansantuote kasvaisi
niiillii niikymin hieman eldkemenoa nopeammin.

REUO LAATUNEN
Eltiketurvakeskuksen

suunni t t e lu o sas t o n t u t k ija

TEL
LEL
YEL
MYEL

13,3
13,3
I1,6
51

t2,4
12,3
I l,l
s?

11,1
1,2
9,8
4,6

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

I I,l
r 1.6
9,6
4,4

I

Perusturva
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Ensi vuonna kiiytttiiin
otettavasta uusihsta
tytintekijln rekisteriot-
teesta on pyritty saa-
maan entisH selkeilmpi.
Ote antaa aikaisempaa
enemmiln toimintaohjei-

tytihistoriansa
elikkeeseensii ja

eldkkeen karttumisperi-
aatteet.

Martkamiiiireistii
eldkearviota ei otteessa
jatkuvan TELtytisuh-
teen tai yrittiijdtoiminnan
osalta ole. Otteen saaja
joutuu tiiiltiin itse laske-
maan mar*kamdflriisen
elilkkeensd otteessa ole-
van oltjeen pohjalta.

Eldketurvakeskuksen ehkd nd-
kyvin palvelumuoto kentdlld on
vakuutettujen rekisteriotepalve-
lu. Tata otepalvelua on hoidettu
'hes parikymmenta vuotta ko-

,,eellisesti. Tyrieliikejiirjestelmdn
alkuaikoina tdte tehdvaa hoidet-
tiin pelkiistiiiin kirjeenvaihdolla.

Otteen tehtavdnd on toimia
tiedotuksen ja valvonnan vdli-
neend. Aikaa mydten kdytossd
olevalla rekisteriotteella on ha-
vaittu erilaisia ymmdrrettdvyy-
teen liittyvid puutteita ja ongel-
mia. Toisaalta mycis eldkelain-
sidddnncin kehittymisen seu-
rauksena on otetta jouduttu
paikkaamaan.

Otteen ymmerrettevyys vaih-
telee tyohistoriatilanteen mu-
kaan. Vaikka nykyinen ote on
toiminut varsin hyvin, vakuute-
tut eivdt aina ymmdrre otteen
tarkoitusta tai he eivdt hahmota
eldkearviota oikein. Usein kdy
myos niin, ettei itse otetta, otteen
kddntcipuolen ja liitteen ohjeita
ole luettu riittdven huolella. Nd-
md ongelmat heijastuvat Eldke-
turvakeskukseen tulevissa kyse-
lyissii ja selvittelypyynnciissd.

OO

Tavoitteeksi uudelle otteelle ase-
tettiin, etta se on luettavuudel-
taan entiste selvempi. Vakuute-
tun tulee mycis ymmdrtiiii, miksi
hdn otteen saa varsinkin silloin
kun ote annetaan automaattisesti
ilman pyyntcid. Otteen tulee an-
taa entista enemmdn toimintaoh-
jeita siltii varalta, ettd tyosuhde-
tiedoissa on virheitd. Otteen tulee
myds antaa kdsitys tyoeldketur-
vasta.

Kehittamistyd merkitsi suurel-
ta osin otteen uutta muotoilua ja
sanontojen hiontaa sekd atk-tek-
nistd uudistusta. Otteen hei-
koimmaksi kohdaksi jiiii yhii elii-
kearvio. Markkamddrdinen ar-
vio on edelleen otteen saajan itse
laskettava jatkuvan tyoskentelyn
osalta, silld jatkuvien TEL+yo-
suhteiden ja yrittiijiijaksojen
palkkoja ei Eldketurvakeskuksen
tycisuhderekisterissd ole.

Otej akelun kohderyhmdt

Nykyiset otteiden antosyyt sdily-
viit. Pyydettyjen otteiden lisdksi
otteita liihtee TEL-tyosuhteen
pddttymisilmoituksen jdlkeen tai
kun henkilci on tullut ensimmdi-
sen kerran TEL:n tai LEL:n pii-
riin. Vastaavasti LEL-henkiloille
suoritetaan ns. massajakeluja ku-
ten tdhdnkin asti.

Uudeksi ryhmiiksi tulivat mes-
supalvelun yhteydessd annettavat
otteet. Lisdksi pddtettiin varau-
tua kokeilumielessd tyonantajan
valvontaselvittelyn pddtteeksi
annettaviin otteisiin.

Otteen sis[lto

Uuden otteen asiaryhmittely on
lyhyesti seuraava:

- otteen antosyy

aa ao oa

- ETK:n tyosuhderekisterin si-
siilto ja kdyttcitarkoitus

- tarkastuskehotus ja ilmoitta-
minen virheistd

- lakikohtaiset ansaintatiedot

- tycittcimyysavustuspdivdt

- laskentatulos (ansaittu eldke
.ja jatkuvien tyd- ja yrittiijii-
jaksojen prosentit)

- mahdolliset viitetiedot julki-
sen sektorin palvelussuh-
teista.

Otteelle annetaan eldkearvio
vain TEL:n, LEL:n, YEL:n ja
MYEL:n alaisesta tydskentelys-
tii. Eliikkeellii oleville henkilciille
ei otteella anneta eldkelaskelmaa.
LEL:std, pddttyneistd TEL-,
YEL- ja MYEl-jaksoista laske-
taan otteelle karttuneen elSkkeen
mddrd. Jos kysymyksessh on jat-
kuva TEl-tyosuhde, YEL- tai
MYEl-toiminta, otteelle laske-
taan ns. tulevan ajan prosentti.
Prosentti on laskettu ao. tydsuh-
teen tai yrittiijiijakson alkamis-
pdivdstd 65 vuoden ien tdyttd-
mispdivf,dn asti.

Vakuutetun saadessa uuden
otteen on tarkeaa, etta han tar-
kastaa tyciskentelytietojensa oi-
keellisuuden huolellisesti. Erityi-
sesri tulee kiinnittii,ii huomiota
mahdollisiin tietopuutteisiin, al-
kamis- ja pddttymispdivien oi-
keellisuuteen sekd eldkkeen pe-
rusteena olevan palkan mddrddn.

Otteen eldkearvio-osa on py-
ritty laatimaan siten, etta otteen
saaja osaisi laskea yhteenjo kart-
tuneen ja tulevan ajan osuudet.
Niissii kohdissa, joissa on merkit-
ty vain pelkkii tulevan ajan pro-
sentti, on tarkoitus, etta kysyja
kiiyttiiisi keskimddriistd kuukau-
sipalkkaa tai -tyotuloa laskies-
saan tdsth karttuvaa eldkettd.
Osasten summa antaa kdsityksen

\^rorxfa

aa

tulevasta eldkkeestd. Tdssd on
tdrkedd huomata, ettd tarkka
eldkkeen mddrd voidaan laskea
vasta eldkehakemuksen ratkai-
sun yhteydessd.

Elaketurvakeskuksen anta-
masta eldkearviosta puuttuu
kansaneldkkeen ja julkisten eliik-
keiden (mm. valtio. kunta ja
kirkko) midrdt sekd yhteensovi-
tus. Tycieldke on saajalleen veron-
alaista tuloa. Otteella oleva ar-
vio on tycieldkkeen mddrd ennen
verotusta ja kdteen jdd siten vd-
hemmdn.

Vuoden 1986 alussa voimaan
tulevien lainmuutosten osalta ot-
teen suunnittelu on vield kesken.
Uusi ote on kuitenkin tarkoitus
ottaa kiyttcion vuoden 1986
alussa.

VEUO NAUMANEN, LuK
Elcikcturvakeskuksen

ansi o re k i s te r i I o i mi s t o n
pt)rillikki)

T]IJSITYOWKUAI\
REKTSTtrRIOTE

on ensl
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UUSI REKISTERIOTE
MATTI II{EIKALAINEN 10.6.L985
IVIATTAKSENTIE 5
72300 ORIMATTILA 3O

I{EfKALAINEN, MATTI, henkil6tunnus 301023-02LL

Vastauksena tiedusteluunne liihet5mme Teille tiedot tlihdnastisesta ansio-
tydstHnne.
Eltiketurvakeskuksen ty6suhderekisteriin kootaan tiedot niistti tydeliike-lakien (TEL, LEL, YEL ja l,lYEL) piiriin kuuluvista arrsiot6ist6, jotka onilmoitettu tydeltikelaitoksille. Rekisteriii pidetliiin henkil6n koko tyds-siioloajalta ja eliike lasketaan niiiden tietojen perusteella.
Tarkastakaa tiedot huolellisesti. Jos luettelosta puuttuu ty6suhteitatai siinii on muita virheitii, pyyd5mme ilmoittamaan siitii meille viipy-miittS. Niiin varmistatte eliiketurvanne.
TEL-ty6suhteet elEikkeen perusteena oleva

I

LEl-ty6suhteissa ansaitut palkat (rakennus-, metsii-, maatalous- tai
satama-aIa)

SAVON PUUTAVARA OY
OY TEHDAS AB FABRIK

LEl-palkat yhteensEi vuodelta
LEl-palkat yhteensE vuodelta
LEL-palkat yhteens5 vuodelta
LEL-palkat yhteens5 vuodelta
KARJALAN RAKENNUSLIIKE
KARJALAN RAKENNUSLIIKE
KARJALAN RAKENNUSLI TKE
LEL-palkat yhteensH vuodelta

31.10.64 04.04.73
01.09.74 jatkuu

palkka mk/kk

2262,4L

5289,39
6638,56

27 0 ,00
410,00
517, 00
235, 00
879,00

1631,00

197 3
L97 4
t97 5
L97 6

1977

1977
L97i
L97 7

maaliskuu
huhtikuu
heiniikuu

Tydttdmyysavustusp5iviit vuonna t973 L74

Ede115 mainitusta LEl-tydstii ja pAiittyneestd TEl-ty6stti yhteensH karttu-nut eliike on 1220 mk/kk.
Jos ty6ntekonne jatkuu keskeytymdttii vanhuuseliikkeeseen (65 vuoden iiintiiyttiimiseen) saakka, Teille karttuu l-isiiii eliikettii oheisen prosentti-
luvun mukaisesti. TekemiillS seuraavan laskelman nykyisen palkkanneperusteella saatte kiisityksen tulevan kuukausieliikkeenne tasosta. Eliikeorisi samaa tasoa, jos tydntekonne keskeytyisi tydkyvyttdmyyteen.

2l t 0L.09.74 alkaneen TEL-tydsuhteenne
kuukausipalkasta
jo karttunut elSkesumma (katso ede115)

Yhteensii
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YEL- jaVtYEL-
vapauttamissddnnosto

a

uusrtfu

I

I

Sosiaali- ja terveysminis-
terio on 5. 6. 1985 anta-
nut uuden pzizitoksen
vapauttamisen perus-
teista. PiiAtos tuli voi-
maan l. 7. 1985 ja sitii
sovelletaan voimaantu-
lon jeilkeen kiisiteltaviin
YEL- ja MYEL-vapau-
tushakemuksiin.

Uuden vapauttamis-
sd^dnnoston kenties tdr-
kein muutos on sd^dnnos
takautuvasta vapautta-
misesta. Yrittaja, jolla ei
ole voimassa olevaa va-
kuutusta, voidaan va-
pauttaa takautuvasti
ajalta, j ona vapauttami-
sen edellyykset tziytty-
vdt.

Vapauttamissddnncistossd on
myos otettu huomioon tyoelek-
keisiin tullut tasokorotus \uonna
1975. Samoin pdhtoksessd on
mddrdykset vapautuksen hake-
misesta 62 ikdvuoden tdyttdmi-
sen jdlkeen .ia vapauttamisesta
maksettavan eldkkeen perusteel-
la. Vapauttamissiiiintojii on neljd.

Vapautamisen
edellyrykset

Ministerion pddtdksen 2 $:ssd on
lueteltu ne edellytykset, joiden
perusteella yrittiijiille voidaan
mycintdd vapautus vakuuttamis-
velvollisuudesta.

l) Vapautus tulee hakemuk-
sesta mydntaii yrittijiille, jonka
muu kuin YEL:ssa tarkoitettu
eldke voidaan arvioida el6ke-
ikain jiiljellii oleva aika mukaan-
luettuna nousevan vuonna 1985
2 0'7 1.07 markkaan kuukaudessa.
Samalla edellytetidn, etta yritta-
jiin YEL:n mukaisesti arvioitu
tydtulo on enintddn neljdnnes
hdnen muista eldkkeeseen oi-
keuttavista tuloistaan.

2) Jos yriuiijiin YEL:n mukai-
nen tyotulo on enemmdn kuin
neljdnnes hdnen muista eldkkee-
seen oikeuttavisra tuloistaan. va-
pautus myonnetddn,

- jos hdnen muu ansioty6hdn
perustuva eldketurvansa on vd-
hintddn kolmannes hdnen kaikis-
ta samanaikaisista el6kkeeseen
oikeuttavista tuloistaan ja

- vdhintddn 2011.0'7 markkaa
kuukaudessa vuonna 1985.

3) Vapautus myonnetddn
mvos yrittdjdlle. jonka samanai-
kaiset eldkkeeseen oikeuttavat
muut kuin YEL:ssa tarkoitetut
tr:rlot ovat vdhintddn yhtd suuret
kuin YEL 7 $:n I momentissa
saadetty tydtulon yldraja,joka on
vuonna 1985 276142.13 mark-
kaa vuodessa.

4) Samoin vapautus myonne-
tean yrittajalle, jonka eldketurva
on vuonna 1985 7670.61 mark-
kaa kuukaudessa. mikd on kol-
mannes YEL 7 $:n I momentissa
sdddetystd tyotulon yldrajasta.

ILKKA SAVOHEIMO TTU
Elciketurvakeskuk sen

lau sun t o t oi m i s r o n prid I I i k k t)
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"Tyoelikejiirjestelmiissi pyritddn siihen, ettd
asiaa katsottaisiin tyokyvyttomSn n[kokul-
masta. Lahtokohta on elikkeensaajan toi-
meentuloturva. Jiirjestelmdt eivf,t ole itsetar-
koitus, vaan niiden on palveltava sosiaalitur-
vaa."
Eliketurvakeskuksen lainopillinen johtaja
Antti Suominen mddritteli niiin tyoeliikejiir-
jestelmin roolin tyokfryttomyyden arvioin-
nissa Elf,keturvakeskuksen elf,kekassoille ja
eldkesddtioille jiirjesfiimiissii tyokyfitG
myyden teemapdiviissii. Tilaisuuksia oli kak-
sikin: 25.4.ja 15.5. sss{N$N

Muina alustajina olivat dosentti
Sakari Tola Wdrtsildn eldkesdd-
tioistii, apulaisosastopiiiillikko
Tapio Karsikas Eldketurvakes-
kuksesta, toimistopddllikko He-
lena Luoma Eldketurvakeskuk-
sesta, toimistopiiiillikko Kristina
Matikka Ilmarisesta. toimisto-
piiiillikko Irmeli Ruokonen Kan-
saneldkelaitoksesta ja kuntout-
tamispiiiillikkci Tauno Ruuska
Vakuutusalan Kuntouttamis-
keskuksesta.

Antti Suominen korosti ko-
konaisuuden tarkastelun merki-
tysfti. "Liian paljon on vield sek-
torikohtaista ajattelua: meiddn
sektorimme on maailman tdr-
kein."

Hdn arvioi 75-80 prosentin
tycikyvyttcimyyseldkehakemuk-
sista tulevan ratkaistuksi puh-
taasti lddketieteellisin perustein.
Eldkelaitokset eivdt hdnen kdsi-
tyksensd mukaan aikaisemmin
juuri panneet painoa sille, oliko
tyokyvyttcimyysmddritelmdn
edellyttdmdd saatavissa olevaa
tyotd todella olemassa.

Tdmd kysymys oli myos esilld
tycikyvyttcimyyden ar.yioi ntitoi-
mikunnassa. Suominen mddritte-
li lain edellyttdvdn tiettyd konk-
reettisuuden astetta saatavissa
olevalta tyoltd. "Yleisesti ottaen
se merkitsee, ettii hakijan paik-
kakunnalla on oltava saatavilla
tydta, jota hdnen voidaan koh-
tuudella edellyttiiii pystyven te-

kemddn. Tycipaikan ei tarvitse ol-
la avoinna. mutta normaalitilan-
teessa hdnelld tulee olla mahdolli-
suus tata tycitd saada."

Flarkinta vaikuttaa

Myos julkinen keskustelu vaikut-
taa Suomisen kokemuksen mu-kaan tydkyvyttomyysharkin-
taan. "Seitsemdnkymmentdlu-
vulla puhuttiin, etti koko Suo-
men kansa on kohta tyokyr,ryt-
tomyyseldkkeelld ja keskustelua
kiiytiin tasta. Hylkaysprosentti
alkoi kasvaa. Julkisessa keskuste-
lussa pddteltiin sitten, ettd hyl-
kdysprosentti nousee liikaa. Kun
sitten sanottiin. ettd eldkkeitd on
hyliitty liikaa. hylkiiysprosenrri
alkoi laskea."

Myos ratkaisrjan henkilokoh-
taisilla ndkemyksilld on Suomi-
s'en mielestd olennainen merkitys
tyokyvyttomyyseldkehakemusta
kasitelfiessa. "Me olemme ihmi-
sid ja siten yksilcillisiii. Joskus
painotetaan lddketieteellistd
puolta, joskus sosiaalista ahdin-
kotilaa. Ei voida sanoa varmasti,
ette tama ratkaisu on oikea tai
vddrd. Kysymys on tulkinnasta ja
harkinnasta."

Antti Suominen kiinnitti
huomiota tyoky\.yttomyyden al-
kamispdivdn mddrittelyyn. Ai-
nakaan keinotekoisesti ei sitd sai-
si asettaa niin. ettd elakkeestd tu-
lee vapaakirjaeldke. Nf,in voi

kiiydii, kun tycikyvyttomyyden
katsotaan muutoksenhakutilan-
teessa alkaneen vasta vakuutus-
oikeuden pddtciksestd. "Ei saisi
toimia niin, erte tehdaan keino-
tekoisesti olemattomia eldketur-
vatilanteita. Tiimii ei voi eikd saa
olla eldketurrran tarkoitus."

Oikeusturva t[rkei
Hakijan oikeusturvan huo-
mioonottamista Antti Suominen
piti tarkeana. Sosiaalivakuutuk-
sen tehtdvdnd on hdnen mukaan-
sa antaa myos sellaista, jota eliik-
keen hakija ei osannut vaatia.
"Tiimii periaate on omaksuttu
hyvin pitkiille. Siita ei ole erimie-
lisyyksiii olemassa."

Eliikepiiiitoksen saajan tulisi
hdnen mielestddn kyetd itse toi-
mimaan niin, ettd hdn saisi oi-
keusturvansa varmistetuksi.
"Tarkoituksena ei saa olla, ettd
on turvauduttava asianajolaitok-
seen. Sitd paitsi ei ole erikois-
asiantuntijoita, jotka perusteelli-
sesti tuntevat tyoeldkkeit6. Asiat
taytyy pystya meilld hoitamaan."

Uusi hallintomenettelylaki tuo
kannanottoja, jotka edellyttdvdt
tdssd mielessh entistd suurempaa
aktiivisuutta tyoelakejerjestel-
mdlt6.

Suominen huomautti jirje:
tclmdllc olevan huonoa mainos-
ta, kun eduskunnan oikeusasia-
miehestd on tullut ylimddrdinen
muutoksenhakukeino. "Tosin ei
voida estdd, cttd perusoikeutena
kantelumahdollisuus on olemas-
sa."

Nykyistii pddtosten perustele-
mattomuutta Suominen piti on-
gelmana. "Nykytilanne ei ole oi-
keusturvan kannalta riittave.
Tyontekrliillii tiiytyy olla mahdol-
lisuus valituskirjelmdssd kiinnit- I
tdd huomiota niikokohtiin. .joi- I
den perustcella asia on hyletry. i
Ratkaisija ei esimerkiksi aina tie- |
dd, millaista hakijan tyo on: onko
tehdastyd napin painamista vai
nostetaanko raskaita esineitd."

Perustelemisella on hdnen
mukaansa vaikutusta myos rat-
kaisun sisdltoon. "Lopputulos
voi olla toinen. kun ratkaisu jou-
dutaan kohta kohdalta peruste-
lemaan."

Ponelissa vostosivat k.vsymyksiin Ekiketuttakcskukscn lainopillisen ososton
apulaisosastopcirillikkr) Tapio Karsikas, lainopillincn.iohta.io Anti Suomincn
sc k ri d o se n t t i S a kar i Tol a Wtir t si lcin c ki k csci ci t i tii s t ri.
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Vakuutuslddkdrin silmin tar-
kasteli tyokpryttcimyyden ar-
viointia dosentti Sakari Tola
Wdrtsildn eldkesddtioistd.

"Vakuutuslddkdri ei ole pai-
nostuksen kohteena eikii hiin
joudu vaihtamaan roolia autta-
jasta taloudellisten etujen mycin-
tiijiiksi", Tola huomautti. Hdnen
mielestddn vakuutuslddkdrid tar-
vitaan nimenomaan edustamaan
vakuutuslddketieteen asiantun-
temusta. yhtendistdmdin ar-

iointeja ja tekemddn objektiivi-
sia huomioita.

"On ddrimmdisen vaikeata
ldytiiii juristia, joka puhuisi
yleensh vakuutuksesta. Sosiaali-
vakuutus on vaikeata ja moni-
mutkaista. Siksi on turha kuvitel-
la. ettd kdytdnncin lii.iikiint voisi-
vat hallita sita silH tarkkuudella
kuin vaaditaan. Lddkdrin tulisi
kehittaa itseddn hoitajana ja liiii-
kirinii". hdn korosti.

Arviointi vaikeata

"Tyokyvyttomyyden arviointi on
vaikeata silloin, kun sitd ei voida
ratkaista yksinomaan l6dketie-
teellisin perustein", Sakari Tola
maaritteli. "Tydkyvyttdmyytta
arvioitaessa tarkastellaan sita,

riten hyvin tydntekijii pystyy
rykyisin ja ldhitulevaisuudessa
suoriutumaan tyostddn. Tiilloin
otetaan huomioon tyon ruumiil-
liset ja henkiset vaatimukset, ih-
miscn terveys ja henkiset voima-
varat. Katsotaan mvos. miten
ihminen yleisesti ottaen jaksaa,
onko hdn loppuunpalanut", To-
la sanoi.
"lhmiscst'i on kuitenkin aina
loydettdvd selvd, koululddketie-
teen mukainen sairaus. El2ikettii
saatetaan tarjota ratkaisuksi ih-
missuhdeongelmiin. kun asiat ei-
vdt suju. Tdmd ei kuitenkaan ole
mikiiiin eldkkeen mycintdmisen
peruste", Tola korosti.

Eleketta haetaan hdnen ko-
kemuksensa mukaan usein, kun
eldmdssd kdy huonosti: avioliitto
rakoilee, rahat ovat lopussa, ih-
missuhteet huonoja. "Mutta
eldkkeen perusteluksi taytyy loy-
tyi sairaus, vika tai vamma kou-
lulSiiketieteen mukaan."

Potilaan oma kdsitys voi olla

ratkaiseva. "Hen saattaa tulla
vastaanotolle ja sanoa, etta tydt
on nyt tehty. Jos joku tulee vas-
taanotolle talH mielellii, hdn
yleensd saa eldkkeen joko en-
nemmin tai myohemmin."

Tola viittasi tutkimustuloksiin,
joiden mukaan potilas on yleensd
oikeassa. "Kunnallisen eldkelai-
toksen ja Tyoterveyslaitoksen te-
kemdssd tutkimuksessa sekd Is-
mo Takalan vditoskirjassa arvioi-
tiin ihmisiii, jotka itse olivat il-
moittaneet itsensd tyokylryttd-
miksi tai alentuneesta tyokylystd
kdrsiviksi. Oma ilmoitus ja ob-
jektiivisesti mitattu tycikykyarvio
osuivat hyvin yksiin."

"Tuki- ja liikuntaelinten sai-
rauksissa osuvuus oli huomatta-
va, syddntaudeissa 80-90-pro.
senttinen. Potilaan ilmoitukseen
on siis suhtauduttava vakavasti.
Mutta ei eldkettd voi pelkdn
oman ilmoituksen mukaisesti
mycintdd. Hajontaa on kum-
paankin suuntaan."

Tola ndki yhteiskunnassa kas-
vavan uussorrettujen ryhmdn.
"Sairaus kolottaa. taustalla on
ehkii maskeerattu depressio.
Eldmd on sekaisin. Kysymykses-
sdr ovat subjektiivisesti hyvin sai-
raat ja onnettomat ihmiset. Mut-
ta suuri ongelma-alue on, ovatko
he sairaita tycieldkelainsddddn-
non tarkoittamalla tavalla."

Kollegatkaan eivdt heitd aina
mielell6dn hoida. Nopeasti kehir
tynyt ulkosyntvinen sairaus on
palkitsevampi ja sen hoito kiin-
nostaa l66kdreitd usein enem-
mdn. Tola arvioi.

Tyopaikalta tietoa

Vuosikausia potilasta hoitanut
liiiikiiri on Tolan mielesta paras
asiantuntija, mutta esimerkiksi
sairaalan erikoislddkdri ei vdlt-
tematta tunne hakijan tyota. Po-
tilasta pitkddn hoitaneen liiiikiirin
merkitys kasvaa erityisesti silloin,
kun on vdhdn sitdja vdhdn tuota,
mutta mikddn loydos yksin ei tee
potilaasta tydkyrrytonti.

"Kuinka moni tiet66. mitd te-
kee yloslydjii?", Tola kysyi. "Mi-
ta tekee 'nuorempi ammatti-
mies'?" Tycinimike voijoskus olla
harhaanjohtava ja olemassa vain

palkkaussyistd. Ihminen tekee
tosiasiassa ihan muuta". hiin
huomautti.

Tola piti tycinjohtoa hyvdnd
ldhteend. kun lisdtietoja tarvi-
taan. "Valtaosa tycinjohdon teh-
tdvissd olevista toimii vastuulli-
sesti .ja antaa rehellisen vastauk-
sen. Tyciterveyshuollolla on tosin
tydkyvyttdmyysarviointia ajatel-
len parempi tieto kuin tydnjoh-
dolla. Tyciterveyslddkdriltd saa-
daan luotettavin mahdollinen
selvitys, jos hiin hommansa
osaa."

Tycipaikalta saadaan tietoa
myos siitd, miten henkilon jiiljellii
olevaa ty6kykyd voidaan mah-
dollisesti kaytUa. Tycikyvytto-
myysratkaisu on aina kallis rat-
kaisu, joten eri vaihtoehtoja on
syytd punnita.

"Rajatapauksissa voi olla ky-
symys kohtuullisuusharkinnasta,
joka ei ole ensisijainen ldiketie-
teellinen kysymys", Tola muis-
tutti. "Tyokyr.yttomyyden ar-
viointi ei ole auktoriteettikysy-
mys vaan yhteistydtii. Liiiikiirin-
koulutus antaa yhteistycihon
osallistumiseen hyvdt edellytyk-
set. mutta ei yksinomaista vii-
sautta", Tola kiteytti.

Tyokyvryn arvioinnista yhte-
ndisend prosessina puhunut apu-
laisosastopddllikko Tapio Karsi-
kas sanoi. ettei ratkaisutoimin-
nasta juuri ole sddnnoksiii. "Hal-
lintomenettelylain edellyttemia
uusia ohjeita valmistellaan kiirei-
selld aikataululla". hdn kertoi.

Joustava eliikeik?i vaatii eh-
kehakemuslomakkeen uusimis-
ta. "Nyt on hyvd tilaisuus kertoa,
mita uutta lomake tarvitsee.
Meille piiin voi ldhettdd posti-
kortteja. Lomakkeen pitiiisi olla
kdytossd vuoden vaihteessa. Saa
ndhdd miten aikataulun kanssa
sitten on", hdn aprikoi.

Saatavilla olevaa tyotd hdnen
mukaansa selvitetddn hyvin har-
voin. Oikea paikka sen tutkimi-
seksi on tycivoimatoimisto, hdn
neuvoi. "Eldketurvakeskus ldhet-
ti tdstd kirjeen tycikyvyttomyy-
den arviointitoimikunnan tyon
tuloksena. Myos sosiaali- ja ter-
veysministeri6 on kiinnittdnyt
huomiota siihen. ettd tyon saata-
villa olo on selvitettdvd."

Seuranneessa panelissa poh-

dittiin mm. sitd. onko liiiikiirei-
den kasvanut mddrd merkinnyt
ammattitaidon laskua. Hakijan
tydte ei aina tunneta. Esimerkin
Tycikyrryttdmyysasiain neuvotte-
lukunnassa sattuneesta tapauk-
sesta toi Antti Suominen esiin.
Sisdvesilaivan kippari haki siite-
polyallergian perusteella eldkettd,
mutta olijdddd ilman. kunnes jo-
ku keksi kysyii, mitii hdn tekee
jdrven ollessa jiiiissii. Kun kuul-
tiin, etta metsdtoissdhdn sita, eh-
kekin lohkesi.

Video tyostA

Eridn eldkelaitoksen edustaja
kertoi Tyciterveyslaitoksen ylldr
tyneen, kun heiltd luvattiin ldheG
td6 videotllmi eldkkeenhakijan
tyostd. Suomen "suurimman ja
hienoimman" kotelotehtaan
edusta.jilta olivat liiiiLkiirit tehdas-
kdynnin yhteydessd kysyneet,
missd varsinaiset tyontekijiit
ovat. "Niimdhan ovat suojatycin-
tekrjoitii", olivat kiivr.yiit epdilleet.
Joku kysyi tdmdn innoittamana,
pitiiisiko tehdd videofilmi niiille
tycistd vieraantuneille lliiikiireille.

Lddkdreiden tycieldkekoulutus
todettiin yhteisesti vdhdiseksi.
Helsingin yliopistossa koulutusta
on tunnin verran, Oulussa puoli-
toista tuntia. Kiinnostusta va-
kuutusalaan on. VakuutuslSdkd-
reiden yhdistyksen jiirjestiimii
teematilaisuus pidetddn aina tdy-
delle salille.

Yhti kysyjiiii askarrutti. mil-
laisen selvityksen eldkelaitos on
eldkkeenhakijalta oikeutettu vaa-
timaan.

"Riiuea, ettd henkilci 6yuaa
eldkelomakkeen ja toimittaa tuo-
reen B-lausunnon", Antti Suo-
minen vastasi. "Eldkelaitos ei saa
tehdd ratkaisua puutteellisin tie-
doin. Ellei ndilld perusteilla voi
eldkettd myontd6, eldkelaitoksen
vastuulla on lisdselvitysten
hankkiminen. Aika vaikeaa on.
ettd hakijalle annetaan selvittA-
misvelvollisuus. "

Tapio Karsikas mainitsi poh-
j oismaisen sosiaaliturvasopimuk-
sen sisdltdvdn palveluartiklan.
Sen perusteella E16keturvakes-
kuksen ulkomaisten asiain jaosto
voi hankkia lddkdrintodistuksen

I
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muusta Pohjoismaasta, jos sel-
laista tarvitaan.

Pddtosten perustelemisen us-
kottiin olevan vaikeata ja johta-
van psyrykkisissd sairauksissa jo
pa kunnianloukkausjuttuihin.

Suominen mycinsi tiedossa
olevan ongelmia ja vaikeuksia.
"Yleensd keskustelussa on tuotu
kaikkein hankalimmat tapaukset
esille. Tarkoitus on kuitenkin
yrittdd luoda kokonaisvaikutel-
ma asioista. siite mita henkilci on
tehnyt ja arviointi siitii, mitii hii-
nen katsotaan pystyvan teke-
mddn."

Tyokyvryttomyys ei aiheena ol-
lut aivan haudanvakava. Yksi
kuuhja kertoi esimerkin Eelistii,
joka oli rattijuoppouden vuoksi
korttinsa menettanyt, mutta
piiAssyt eldkkeelle.

"Miten se kdvi?" oli kerto-
iamme kysynyt.

"Liiiikiiri kysyi, ottaisiko Eeli

KIRSTI SUOMIVUORI
Eliiketun'akeskuk sen

t iedo tussi h t eeri

El6kesektoria sivuava taloudelli-
nen tutkimus vdhentdd osaltaan
tulevaisuuteen kohdistuvaa epd-
varmuutta. Eliikejiirjestelmiin
liittyvdn taloudellisen tutkimuk-
sen tarve on mittava. Eliikejiirjes-
telmdn sisiillii niikokulma kui-
tenkin poikkeaa ulkopuolisen
tutkijan ndkokulmasta. Hedel-
mdllisinth onkin. ettd tutkimusta
tehdddn eri tahoilla suoranaista
piiillekkiiisyyttd vdlttden. Kes-
kusteluyhteyden luominen ja sdi-
lyttdminen on tarkeaa. Tulisikin
pyrkid selvittdmddn. missd mdd-
rin on jdrkevdii tehdii tiitd tutki-
musta elSkejdrjestelmdn sisiillii ja
missd mddrin voidaan tavoitl.eel
saavuttaa ulkopuolisten tutkrjoi-
den toimesta.

Tuotanto

Eldkkeet ja muukin sosiaaliva-
kuutus on tdysin palkkakustan-
nuksiin rinnastettava osa tuotan-
tokustannuksia. Se on viel5 ny-
kyisin koko jalostusarvoon tai
palkkasummaan verrattuna vd-
hdinen kustannus, mutta sen
alulla voidaan lyhytaikaisesti ta-
louspoliittisin pddtoksin varsin
helposti vaikuttaa tyon hintaan.
Tdlld alueella on tutkittu viilillis-
ten muuttuvien ja kiinteiden tyci'
voimakustannusten vaikutuksia
erityisesti tyovoiman kysyntddn.
Muuttuvien eli tehtyjen tydtun-
tien mddrdstd riippuvien tyovoi-
makustannusten (esimerkiksi
eldkemaksut) osuus on jatkuvasti

kasvanut. Viime vuosina tdhdn
alaan liittyvdd tutkimusta on ol-
lut aikaisempaa enemmdn.

Tyoeliike on haluttu katsoa
palkan osaksi. Selvimmin tdmii
niikyy yksityiselld puolella, missd
suuret eldkepSdtokset on tehty
tuloratkaisujen osana. Tdmd on
johtanut eldketurvan rahoittami-
sessa vakuutusperiaatteen mu-
kaiseen maksuun, jolla pyritiiiin
elinkaaren mittaiseen sddstdmi-
seen. Tutkimuksen kannalta
kiintoisa kysymys Suomen yksi-
tyisen sektorin eldkejdrjestelmds-
sd onkin se, paljonko tyoeldke-
turvan toteuttaminen on hidas-
tanut palkankorotuksia. Eldke-
jdrjestelmdn piirissd puhutaa
paljon rahastoinnin palkansaa
jien palkkavaatimuksia alenta-
vasta vaikutuksesta. Aihetta ei
kuitenkaan ole juurikaan tutkir
tu. Tycivoimakustannusten tut-
kimisen ongelmana on olemas-
saolevien mallien staattisuus. Us-
kottavampien dynaamisten mal-
lien teorianmuodostus taas on
ilmeisen hankalaa.

Kansantalouden koko tuc-
tannosta on julkisen sektorin
palvelutuotannon osuus nopeasti
kasvanut. Sen osuus tydvoimasta
ja palkkasummasta on kasvanut
tiitiikin nopeammin.

Ennustamisen kannalta tarvit-
taisiin tutkimuksia siitd, vaikut-
taako julkisen sektorin suoraan
budjeteista rahoittamien eldke-
menojen tuleva kasvu avoimen
eli ulkomaan kaupassa kilpaile-
van sektorin tuotantoon. Kiintoi-
saa on mycis selvittdd, mikd on
avoimen ja suljetun sektorin
palkkakehityksen vdlinen riippu-

Eldkej arjestel mee
I

SIVUAVAN
taloudel lisen

tutki muksentarpeita 1

kansaneldkkeen. Kun sanoin. et-
rdainaorenkaikkiraakaiin'mai- Suomen tytieliikejfrrjestelmdssil on veltfe-
rddmiit liiiikkeet svonvt' olieliike mfrtttimyyden pakosta jouduttu osallistu-selvd"'oliEelinvastaus' 

maankeskusteruunerilkejrdestelmientarou-
dellisista vaikutuksista. Syynil on ollut eko-
nomistien puutteellinen tiet imys eHkejflrjes-
telmiln sisfrlltisH, rakenteesta ja kehityslin-
joista. lmeisesti muissakin Pohjoismaissa on
ajauduttu samankaltaiseen tilanteeseen. EH-
kejdrjestelmiln kannalta on olennaista varmis-
taa luvattujen elflkeetujen toteutuminen tule.
vaisuudessa. Lupausten toteutumismahdolli-
suuksien kulloinenkin uskottayuus riippuu
kovin lyhyen ajan taloudellisista niikymistii.

I
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vuus ja erityisesti mikii on el6ke- van suunnittelulle. Vuoden l98l
etuuksien merkitys palkkatason kotitaloustiedustelun mukaan
kehityksessd. eliiketuloja maksettiin l47o:lle

Eliikejiirjestelmiin luomisen "aktiivi"talouksistaja"passiivi"
jiilkeen l96G ja l9TGluruilla talouksien henkiloistii oli 9Vo
avoimensektorinsosiaalivakuu- ammatissa toimivia. Vuoden
tuskustannukset moninkertais- l9T6kotitaloustiedustelussaniis-
tuivat (Taulukko l). sii talouksissa, joihin ylipiiiinsii

Tauluk ko 1. Ty dnant ajien sosiaaliv akuuusmaksut prosentt eina palk-
kasummasta avoimella sektorilla, julkisessa toiminnassa ja koko kan-
santaloudessa vuosina 196O- I 983.

1960 t9'70 1980 1983

Avoimet sektorit 7 16 24 22
Julkinen toiminta 20 23 23 23
Koko kansantalous I I 16 23 2l

toivomaan suuntaan?
Arvailujen tasolle on paljolti

jiiiinyt kysymys elinkaaren mit-
taisesta tulonmuodostuksesta ja
tulonsiirtojen osuudesta siinii.
Mittavimmat tulonsiirtojiirjes-
tehat (ehke- ja sairausvakuutus)
alkavat tulla siihen ikddn, ettii on
mielekiistii tutkia tiitiikin kysy-
mystii. Siiniikin on taas merkitys-
tii tarkastelukulmalla: kotitalout-
ta, henkilciii vai kulutusyksikkciii
kohti. Elinkaaren mittainen tar-
kastelu toisi keskusteluun paina-
vasti mycis sen, ettd ainakin
Suomessa vield koko tiimhn luo-
sisadan eliikkeelle siirtyminen
merkitsee selviiE tulotason ja ku-

nikyi kansantalouden rahoitus-
sektorissa. Suomen ykityisen tyG
el6kesektorin rahastoinnilla on
varsin huomattava merkitys ra-
hoitusmarkkinoilla. Nykyisin
koko maan luottokannasta noin
17 7o on eliikelaitosten mydnta-
miiii. Tiistii huolimatta on tun-
nustettava, ettii jos elinkaaren
mittaista tulonjakoa tarkastel-
laan tydeliikesriiislimisen kannal-
ta, jiiA rahastoinnin osuus mak-
settavista eliikkeistii pieneksi.
Osittainen rahastointi jo merkit-
see, ett6 vanhuuselikkeen alku-
miiiiriislAkin vain osa on rahas-
toitu. Indeksikorjausten maksa-
minen yhteisesti kustannettavasta
maksun osasta johtaa siihen, ett6
rahastoinnin osuus riippuu inf-
laatiovauhdista. Tutkimustieto
rahastoinnin merkityksesfii,
eduista ja haitoista auttaisi ra-
hoitusjiirjestelyjen suun nittelua.

Elinikiiisen tulonjaon kannal-
ta on varsin suuri merkitys aktii-
viaikana karttuneella varallisuu-
della. Keskimddrin ottaen oman
asunnon osuus on siitd merkittd-
vin. Tdhdnastisista siidstiimistut-
kimuksista puuttuu eldkkeensaa-
jan niikcikulma, ts. ei ole tutkittu
mikii merkitys toimeentulossa on
aktiiviaikaisella siiiistiimisellii ja
varallisuuden kartuttamisella.

Hyvinvointivaltioissa usein
kuultu kysymys on: "Kannat-
taako sddstdminen, kun toimeen-
tulojdrjestelmlt takaavat elinta-
son elikeaikanakin?".

Nykyisten siiiistiimistutki-
musten sanoma on, ette suoma-
lainen sddstdd.jonkin verran eld-
keajan varalle, mutta eniten hdn
siiiistiiii eliikkeellii ollessaan.

Pohjoismaisessa sosiaalivakuutuk-
sen tut kijakokouksessa Sddertiiljes-
sd huhtikuussa pidetty alustus.

BO LUNDQVIST, WK
Ekiketurvakeskuksen

suunni t t e I uo sas I on I u I k ija

Avoimen sektorin eldkekus- maksettiin eldketuloia. oli tuloien lutusmahdollisuuksien . . laskua'

tannukset vaikuttavat suoraan keskimiiiiriiinen jalauma .iu- ilit?#JfiS.e|,#;fJill?,iXffilansainvdliseen kilpailukykyyn. raavai
Iuiden sektoreiden kustannls- Tuotannontekiiiitulo t 51 Eo valn osan aKtllvlvaeston saamas-

ten vaikutus kilpailykykyyn on Elaketulot 36% ta reaallKaswsra'

epdsuora. Muut tulot 7 Vo
Jos vientihycidykkeiden hin- Usean sukupolven kotitaloy- Rahoitusmarkkinattoihinsisiiltyyenemmdnsosiaali- det ovat selvdsti vdhentyneet ja ---

kustannuksia kuin tuonnin hin- kotitalouksien kestik:\g-p].,!:l- yksityisen tycieldkesektorin ra-taan vastaavia ulkomaisia kus- tynyt, mutta edelleen,,ylgl::k"",1- frarioirtiin tiittyy Suomasa va-tannuksia, voidaan sanoa, ettd tuvat "suunnittelua hdiritsevds- [urirr-uLrulainaus, josta myosulkomaat rahoittavat osan sosi- ti".
aalirurvaamme. Sen rahoittami- Hyvinvointival,,l,.l k-..11,1II ;1.:'ljitj[,lifiit#:1?]l'#$1[nen suoraan esimerkiksi liike- nenonjohtanutsiihen.ettdHhes ,ul.fu maksu mddritell,iin vu.,-vaihroveroila merkirsee. etra ra- kaikki kotital..19:!:i:ilqiklt iiriai", ilI;,ilrfi.a.1vivlrinhoitusrasitus siirtyry vientihyG sesti sekd kustantava.l..::i*li- yiityr 'roi velkakirjalla ,i-,it .uudykkeilta tuontitavaroiden hin- etuuksia etta hyotyvet niiden irui vakuutusmaksuista. Lakr_taan. Teoriassa kotimaisen tuG tuomasta turvasta. Tu.lonsiirto iaai.i.irratin el6kkeissii se on
tannon kilpailukykyii voidaan si- jen kohtaantoa.ja merkitysd o.n- .nftassa vakuutusma[sujiirjes_ten tilapdisesti parantaa siirtd- kin tutkittu aina kotitaloustie- i"i--,.
malla .rahoitusta palkkaverosta dusteluj.n tulortJn ;;il;id;; tt'3.1i 

urrttu on halutru lieven-liikevaihtoon perustuvaksi. Saa- vuoden vdlein. Tulostel luf tjnt.a taa tyoetat<e.yarjestelmdsr, yrityk_vutettu etu tasaantuu ajan mit- riippuu usein siitd pid.etiidnkci.ol iiiL iin.utuvai taloudellisia rasr_taan, kun kuluttajahintojen ko keampana tarkastella I9,il3. ,.iru niin kauan, kuin se on mah_
hoaminen_ heijastuu palkkavaa- louksien toimeentulomahdoll- aoitirta. Nykyisin vakuutusmak_' austen kautta tuotannon hin- suuksia kotitaloutta. kulu.tusyk- iutuinurt ..n korko on lii.helld'aan. sikkoii tai henkiloii k-oh,!l,lTl:l- -ui't t inuto.koa, sen tekee yri-

Rahoitustavan muutos on si- tujen tulojen avulla (Taulukko 2). ir[riff. houkuttelevaksi normaa_ten.ajoitettava suhdannepoliitti- Tutkimuksellista mielenkiin- lia pitempi laina_aika. Vutru_
sesti oikein. Muutos tulee,!..h9]:- roa.on mycis.eldkkeensaajien tu- iusriaksuiainauksen merkitystd
taa vain sellaisiin maksuihin-, jot- lonkiiyton selvittdmisessa. Kulu- yiitytt.n pddtciksenteossa ja yri-ka ovat palkkaveron luonteisia tustut-kimukset .antavat hyody\- iyri'utora.rra ei ole tutkittu juuri
tulonsiirtoja sukupolvien viilillii ks16sn kulutuksesta hyvinkin ii-luun. -I-iilloinhiin suorirettu
tai tycivoimasta muulle vdestolle. seikkaperdisen kuvan. Tulevai- valuutusmat<su ei merkitse sa_

suuden ja tyrillisyyden kannaltaon entista merkittdvdmmdksi
mansuuruista rahavirtaa pois yri-
tyksen kassasta. Tarvetta olisiTulonmuodostus, muodostumassa eldk keensaajien tutkia. miten vakuutusmaksulai-

tulonjako ja tulonkiiytto palvelujen kysyntd. Mitd palvelu- naus vaikuttaa esimerkiksi yri-
tyksen hinnoitteluperiaatteisiin.ja eldkeldiset vaativat? Mitd pal-

Tuotannosta saadut tulot kulute- veluja he kiiyttiiisiviit? On tydn ja pddoman kysyntddn jne.
taan suurimmaksi osaksi kotita- velutuotannon tekniikka

ko pal-
kehir Eliikesiiiistiimisen ja siten suku-

louksissa. Kotitaloussektori jae- tymdssd palvelujen kiiyttiijien polven sisdisen tulonjaon tulee
taan usein aktiivitalouksiin ja
ammatissa toimimattomiin ta- Taulukko 2. Eri sosioekonomisten ryhmien kciytetttivissci olevat tulot vuosien 1971, 1976 ia l98l kotitalous-louksiin. Edelliset saavat tulonsa
osallistumisesta tuotantotoimin-
taan, .jiilkimmiiiseen kuuluvat

I saavat yleensd pidasiallisen toi-
meentulonsa el6kkeistd. sosiaali-
avustuksista jne. Jyrkkii kahtia-
jako on kuitenkin veiiird ja he-
delmdtcin lihtcikohta sosiaalitur-

tiedusteluissa. Kaikki kotitaloudet t00.

Yrittejat
Palkansaajat
Amm. toimimattomat

Kotitaloutta kohti
tgtt t976 1981

Henkilod kohti
rgtt t976 l98l
81 83 86ll0 106 106
89 94 89

109
l15
58

l4
tt4
60

t2l
116
57
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rutkinruskertoo Tyopaine jakiire
ongelmia asiakaspalvehrssa

"Tyopaine tyopaikallani
on lisddntynyt wosien
varrella. Uusia ohjeita
tulee jatkuvasti, on suG-
rastaan vaikea jirjestiiii
aikaa tyopaikalla ohjei-
den lukemiseen, tdmd
taas on valttamatonte
hyviin asiakaspalvelun
onnistumiselle ja yleensd
toiden onnistumiselle.
Niinp2i kannan ohjeet
kiltisti kotiin ja luen ne
siellzi, koska sitd kautta
voin palvella paremmin
asiakkaitani ja saada
myos joskus tyydytystii
tyostdni."

"Koska toimin KE-
LA:n sv-puolen ainoana
neuvoJana, on asemaru
hankala. Sektori on var-
sin laaja, joten tiedon-
kulku olisi varsin toivot-
tavaa. Asia, johon vi-
ranomaiset eiviit ole
lainkaan kiinnittdneet
huomiota, on yksind.iset
ihmiset, joiden liihiomai-
set ja ystdvdt ovat kylliis-
tyneet kuuntelemaan
sairaan valituksia. Kun
kukaan ei kuuntele,
psyykkinen paine lopul-
ta kiiiintyy fyysiselle
puolelle. Vanhempien
ihmisten kuntoutukselle
ei ole osoitettu mddrd-
rahoja, mihin pannaan,
ei ole sairaalapaikkoja,
vanhainkotipaikkoja ei
riittav*ti kotisairaan-
hoitajia."

Niimii kaksi KELA:n paikallis-
toimistojen etuuskasittelijoiden
ndkemystd tyonsd erdistd ongel-
mista ovat yleistettdvissd. TyG
paine ja kiire ovat selvdsti visai-
simmiksi koettuja ongelmia
etuuskdsittehjdin ohella monissa
muissakin asiakastyon amma-
teissa.

Myos ohjeistokeskeisyys ja
turhaksi koettu paperityci koette-
lee monen kiirsiviillisyyttii tyG
paineen keskelld. Virkakoneiston
jatkuva eriytyminen tuottaa
kddntcipuolenaan eri viranomais-
ten keskindisen yhteistycin lisddn-
tyvdn tarpeen ja siinii tiedonku-
lun ongelmia sekd eriytyneiden
tehdvien keskindisen koordi-
noinnin tehtavat.

Kaupungistumisen (ia mm.
muuttoliikkeen) kielteisid vaiku-
tuksia ilmentiivdt jdlkimmdisen
kannanoton esiintuoma vanhus-

ten yksiniisyys, joka ei ole tdnd
piiviinii vdhdinen pulma. Jos
julkisten virastojen tydntekijdita
tarvitaan vanhusten eldmdnon-
gelmien kuuntelijan osaan, kielii
se ndiden ihmisten huutavasta
yksindisyydesti: kun omasta ld-
hiympdristostd ei lciydetd kans-
saihmisiii, jolle tuskaansa purkai-
si, kelpaa tdhdn osaan pakon
edessd toista maailmaa edustava
viranomainenkin. niin etdiseksi
kuin hdn auttamatta jaiikin.

Paljon ongelmia

Asiakastycin pulmat ovat monet.
Osa niistd on seurausta niukoista
resursseista, osa liittyy ldheisesti
tyon luonteeseen (eri viranomais-
ten keskindisen yhteistyon tarve
on suuri, tarvitaan paljon lo-
makkeita ja dokumentteja. on

tunnettava niin maanviljclijdin
erityisongelmat kuin oltava se lvil-
lii pankki- ja verotusasioista. on
hallittava eldkelait jne.), osa taas
tyon organisoinnin ja johtamisen
puutteellisuuteen, ja huomattava
osa muihin tekrjoihin.

K ELA:n paikallistoimistr-rissa
monetkin asioinnin ongelmat
vaikuttavat tyontekijdin koke-
mina huomattavilta. Erilaiset
hakemismenettelyt koetaan tur-
han mutkikkaiksi ja virkakieli-
ongelmat erityisesti vanhusten
asioidenhoidon osalta suuriksi.
Asiakkaita joudutaan usein pal-
lottelemaan viranomaisen luota
toiselle mm. siitd syystd, ettd ndil-
ta puuttuu tietoa asioinnista. I

Niinpii ehdotetaan: "Minusta
saman viraston teh6viin tulisi
kuulua mahdollisimman paljon
erilaisia tehtavia. jottei tarvitsisi

a
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ihmisi2i juoksuttaa luukulta luu-
kulle".

Ollaan tyytymdttomiii ohjei-
dcn liialliseen sitovuuteen. ja
muiden virastojen tyontekijoihin
verrattuna huomattavan monet
arvostelevat toimistonsa .johdon
johtamistapaa. .la pitdvdt toimis-
tonjohtoa asiantuntemattoma-
na(yli neljdnnes arvioi sen hait-
taavan tyotaan suuressa mddrin).
Yleisid ovat kommentit: "Tycin-
johto ei tarpeeksi paljon arvosta
asiakaspalvelua; se on paljolti si-
vutyou, ja joka pitaa tehdd mui-
den pakottavien tdiden viilillii."

Moneen muuhun valtion pal-
velulaitokseen verrattuna on
automaattista tietojenkdsittelyd
otettu runsaasti k;iyttcion KE-
LA:n paikallistoimistoissa, ja

ontekrjiit katsovatkin atk:lla
levan jo nykyisin suuren merki-

tyksen tyolleen. Paikallistoimis-
tot tarjoavatkin siten kohteen
atk-teknologian sovcltamisen.
merkityksen ja siihen liittyvien
ongelmien tutkimiseksi.

Atk:n edut ja
haitat
Atk:n eduiksi mainittiin yleisim-
min se, ettd asiakasta koskevat
tiedot ovat helposti ja nopeasti
saatavissa, minkd katsottiin li-
sddvdn asiakaspalvelun jousta-
vuutta ja vdhentdvdn paperis<>
taa. Mutta esitettiin myos nega-
tiivisia arvioita, joskin myonteisid
kommentteja selvdsti vdhem-
mhn. Mielenkiintoista niissd oli
mm. se. etta ne saattoivat olla
mycis vastakkaisia myonteisille
kannanotoille.

Niinpijotkut sanoivat atk:n li-
sddvdn ohjeistokeskeisyyttii.
Tycin koettiin myos muuttuvan
liukuhihnamaisempaan suun-
taan. sen tulevan'teknisemmdk-
si', ja tiihiin liittven pikkutark-
kuuden lisddnrlvdn. NdmA on-
gelmat ovat vleisid atk:n roimis-
tosovellutuksissa tdnl pdivdnd.
kuten kyseinen tutkimus useiden
muiden tutkimusren lailla osoitti.

Sangen mielenkiintoinen on

kommentti, jonka mukaan luot-
tamus asiakkaaseen uhkaa vdhe-
td tietokoneelle siirryttdessd. Tot-
ta onkin. ettd tietokoneeseen syG
tettava abstrakti tosiasia (tieto-
konetieto on luonteeltaan abs-
traktia, konkreettisista yhteyksis-
tA irroitettua tietoa) saattaa hel-
posti syr1ayttiiii paitsi primddrin
asiakassuhteen (koska'tarvitta-
vat tiedot'saadaan koneesta. je
hon ne on syotetty muissa yh-
tevksissd) mycis kansalaisen usein
mutkikkaat konkreettiset asiayh-
tevdet, joilla kuitenkin on yleensi
varsin suuri merkitys yksilcillisen
ja (pitkiillii tiihtiiyksellii) tuloksel-
liscn asiakaspalvelun kannalta.
Tyontekr.liit itse arrrioivat tdrke-
iiksi perehtymisen a^siakkaan
eldmdntilanteeseen ja taustaan.

Tarvitaankin tyontekijdin ta-
holta suurta valppautta atk:n
kdyttcionottotilanteessa. Tek-
niikka sindnsd on huomattavan
neutraalia; ihmiset ottavat koneet
keyttdon ja voivat mycis olla ot-
tamatta tapauksissa ja tavalla.

jotka johtavat tyon laadun heik-
kenemiseen. Atk:n kaytt66n-
otossa tulisi hyodyntiiii asiakas-
tydntekUain tietoa konkreettises-
ta tydstddn ja tyonsd ongelmista.

Mm. yllri esitetyt tiedot ovat tuloksia
tutkimuksesta Esa Konttinen: Kiiret-
rti .ju paperi.totau (Valtion puinutus-
keskus, 1984).

ESA KONTIINEN, L.TT
J.t' t'ri.s k.y ki n .v I i o p i s t o n
sosiologian laitoksen

ys. assistentti

RIIOTSIN
OSAtr
JffiSTELMAoo

-farrrnrikr,rLrssa 1984 Rikslbrsiikrinssverkct csittcli
raportin ninteltd "Os:rclakc ju liukuvu cldkcikd

-scLlrlnta;.r .ja aniointia". Seuralrvlr csitvs. .joka
kr.isi ttclcc ir i n( )lrstuan j oi ta k i n osrrelii ke' jdrjestel llii n
puolia. pcnlstur.r laitoksen rirp()rtissrr esitcttvihin
ttrloksiin.

63-70 vuotta. lasketaan vakuu-
lusmatemaattisin perustein siten.
etta siita tulee kustannusneutraa-
li. Aikaisempi tydkyvyttomnis-
eldke muutettiin samalla ennen-
aikaiseldk keeksi.

Syyskuussa 1969 Rikslorsiik-
ringsr erket antoi selvityksen. jos-
sa esitettiin ennenaikaiseldkkeen
saamisen ehtoja lievennettdviksi.

-
oa

TOR ERIKSEN T
Osastopritillikkei,

U t v rird er i ng sa v d e I n i n g e n,
Rik sldrsiik ri ngst crkcr

Ohjeissa esitettiin, ettd "selvityk-
sen on eritvisesti pidettdvd tdh-
tdimessddn niitd, joiden ikdnsd
perusteella ju niiden vaalimustcn
johdosta. joita moderni tycieldmd
asettaa, on vaikeajatkaa tycitddn
tai saada muuta vakinaista ja so-
veltuvaa tyo6". 

+>

Sdlnnoston kehitys

Kun laki yleisestd vakuutuksesta
(AFL) astui voimaan tammi-
kuussa 1963 tuli mahdolliseksi
saada vanhuuseldkkecnsd muu-
na ajankohtana kuin yleisessh
eldkeidssd 67-vuotiaana. Eldke.joka voitiin ottaa ikiiviilillii
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Heiniikuun l. piiiviinii 1970
lievennettiin mm. lddketieteellisti
ehtoa, ja jatkossa tuli kiinnittiiii
suurempaa huomiota kuin aikai-
semmin ikiidntymisesfd johtuviin
muutoksiin. Lainmuutokset
vuosina 1972ja 1973 antavat va-
kuutetulle, joka on teyftanyt 60
vuotta, oikeuden ennenaikais-
eldkkeeseen ilman liidketieteellis-
t6 tutkimusta, jos hiin on tydt6n
ja sen seurauksena on kayttinlt
oikeutensa tydttOmyyskorvauk-
seen.

Hein6kuusta 1976 laskettiin
yleinen eliikeikii 67 ruodesta
65:een ja tehtiin mahdolliseksi
saada puolet vanhuuseldkkeestd.
Ennenaikaisel6kkeen alempi ikii-
raja laskettiin 63 vuodesta 60:een
ia o sa e I ri k eva k u u t us tuli voimaan.

Ylldoleva lyhyt selostus pyrkii
osoittamaan, ettd liukuvan eldke-
iiin jdrjestelmd on kehittynyt pit-
k6n ajan kuluessa. Liukuvaa eld-
keikiiii kiisitell6dn nyt liihinnii hil-
jattain asetetussa parlamentaari-
sessa komiteassa, joka on ottanut
nimekseen pensionsberedningen.

Mihin liukuvalla
eliikeiEllii pyrittiin?

Iiikkiiiden miesten osalta TGlu-
vun alku merkitsi heikentynyttd
tydllisyytte, korkeaa tydttomyyt-
td, lisddntyvdd mddrdd pitkiiai-
kaissairaita ja ennenaikaiselSk-
keelle siirtyneitS. Tutkimuksissa
ja keskusteluissa kdsiteltiin tyG
markkinoilta sivuun joutumista.
Tiimdn katsoivat monet johtu-
van elinkeinoeldmdn rakenne-
muutoksesta. Ongelmat, joita
ikddntyneet kohtasivat, olivat
toisin sanoen kollektiivisia luon-
teeltaan.

On huomattava, ette liukuvan
eldkeidn piiiimiiiiriit ndissi olo
suhteissa kuitenkin pddasiassa tu-
livat olemaan yksilcion kohdistu-
vla.

Lisiiiimiillii mahdollisuuksia
liukuvaan cldk keellesiirtymiseen
60 ja 70 ikdvuoden viilillA halur
tiin

- etta idkktiiden tydntekijoi-
den keskuudessa olisi viihem-
mdn kulumismuutoksia ja
terveysongelmia

- enemmdn mahdollisuuksia
iiik kiiille pysyd tycieldmdssd

- .joustavampaa siirtymistd
vanhuuselikkeelle.

Yksilci saisi eri eldkemuotojen
avulla suuremmat mahdollisuu-
det vdhentdd ansiolyotddn oman
halunsq mukaan.

Osaeliikkeet -kuinka kilvi?

O sae ldk ke iden lukumiiiir ti
joulukuussa

Vuosi

sessa tutkimuksessa on saatu tu-
loksia, jotka viittaavat siihen, ett6
yritykset ja ammattiyhdistykset
ndyttelevdt aktiivisempaa osaa,
kuin haastattelututkimuksesta
ktiy ilmi. Painostuskeinoja lienee
kuitenkin voitava pitiii "peh-
mein6".

Mahdollisuudet
osa-aikatyohon:

Tycimarkkinoilla on luotu suuri
mdiird osa-aikaisia tycipaikkoja.
6G-64-vuotiaista tycissd olevista
miehistd I l3 000 teki vuonna
1982 tiiysiaikaista tycitii, 41000
osa-aikaista tyota elakkeellii ja
2000 osa-aikaista tycitd ilman e16-
kettt. Naisten kohdalla vastaavat
lurut olivat 39000, 21000 ja
5 I 000.

Tyiitehtiivtit:

Tycisuhteissa on tapahtunut va-
hdisessii miiiirin muutoksia.
Ty6n vdhentdmlnen on yleensd
tapahtunut oman tycin puitteissa
siten, ettd entiset tydtehtdvat ovat
sdilyneet.

T y ii nt e o n v tih e nttimine ru

Tavallisimmin tydajan vdhentd-
minen osaelSkkeen yhteydessd
on tapahtunut siten, ett6 on siir-
rytty kokopiiivdisestd tyosta puG
lipdivdiseen. Vihentdminen ta-
pahtuu yleensii kerralla. Vain
pieni osa vdhentdd tyoaikaansa
asteittain.

Edelleen voidaan todeta, etta
on suhteellisen harvinaista, ettd
osaeldkkeensaajat siirtyvdt en-
nenaikaiseliikkeelle.

Yritykset ovat useiden tutki-
musten mukaan osoittaneet
suurta halukkuutta ratkaista ne
kdytdnnon ongelmat. joita syn-
tyy, kun tycintekrjii siirtyy osa-ai-
kaiseksi.

Uusia tyopaikkoja

Liukuva eliikeikii voi suoda yri-
tyksille parempia mahdollisuuk-
sia sovittaa toimintansa esimer-
kiksi suhdannevaihteluiden mu-
kaan. Muutaman vuoden ikdiset
tutkimukset osoittavat, etta pois-
jeenytta tyoaikaa ei korvattu
lainkaan puolessa tapauksista, ja
neljdnneksessd tapauksista se
korvattiin vain osittain.

K tirin ntis: E l si-K a ij a Li ndq ui s r

976
978
980
982
984

Luku-
miiiirii
14 560
4t913
67 837
61132
472M

Naisten
osuus 7o

30
30
3l
35
4A

Osaeliikkeiden lukumddrdn
lasku vuoden 1980jllkeen lienee
pddasiassa yhteydessi siihen, ettd
kompensaatio uusille el6kel6isille
vuonna 1981 laskettiin 65To:sta
50 To:iin ansionmenetyksestI.

"Tyiillisyys":

O sae ltik keensaajien osuus eri t yd t-
tdmyyskassojen 6044-vuotioista
jcisenistri (t : toimihenkik)kassa).
Ne kassat, joissa on suhteellisesti
eniten osaekik keensaajia, on otet-
tu mukoan.

Tytitttimyyskassa miehiii
Akateemisten (t) 8,6
Ty<injohtajien 18,9
Rakennustycildisten ll,2
Tehdastyciliisten 21,3
Kaupan toimihenk. (t) 18,8
Teollisuustoimihenk. (t) 26,8
Kunnall. toimihenk. (t) 16,5
Kunnall.tyontekrjciiden 18,0
Metallitycildisten 33.5
Paperitycildisten 21,8
Valtion tycintekijciiden 4,2
Valtion virkam. (t) 12,6
Puuteoll. tydntek. 21 ,3

Tyiittiimyyskassa naisia
Akateemisten (t) 19,8
Vaatetustycildisten 21,3
Tehdastycildisten 15,2
Kaupan toimihenk. (t) 17,2
Kaupan tyontek. (t) 17,5
Teollisuustoimihenk.(t) 25,4
Hotelli- ja ravint.tycintek. 15,2
Kunnall.tycintekijoiden 7,3
Kunnall. toimihenk. (t) 225
Elintarviketycintek. 22,7
Metallitydlaisten 27,1
Valtion tydntekijdiden 6,5
Valtion virkam. (t) 16,9

Oma aloite:

Eriiiissd haastattelututkimukses-
sa vuodelta 1979 selvitettiin, ettd
86 prosenttia osaeldkkeensaajista
katsoi itse ottaneensa aloitteen
eldkeasiassaan.

60 prosenttia oli sita mielte, et-
tei kukaan ollut vaikuttanut hei-
ddn piidtokseensd. Erd.d.ssii toi-

t
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Sveitsin jaSuomen vdlinen
sosiaaliturvasopimus

imaan

pdiito_kseen tana kevyi- lll:llx,fTifii:;,j:l,xy!il:ffi ;:i:]Jf5?:,1',?"";lli?i;l:?;- 
rannan merkeissd

nii. Uusi sopimus tulee alat<si komennukielle toiseen so- jia makseta muille kuin Sveitsissd

{-r'J}:'ffi[:litil.i
panin Pohjoismaiden,
Saksan liittotasavallan
ja Ison-Britannian lisiik-
si. Monia r,uosia keiyn-
nissd olleet neuvottelut
Sveitsin kanssa saatiin

voimaan noin vuoden
kuluttua sopimuksen al-
lekirjoittamisesta eli to-
denndkoisesti ensi
\uonna.

Sosiaaliturv'asopimukscn sovel-
taminen rajoittuu sopimusmai-
den kansalaisiin. joita sopimuk-
sen nojalla on kohdeltava tasa-
vcrtaisesti. Ndin ollen Sveitsi ei
endd voi edellyttdd suomalaisilta
monicn vuosien odotusaikoja,
jotta oikeus sveitsilhiseen elSk-
keeseen syntyisi. Tdllaisia odo-
tusaikoja Sveitsin lainsddddnncis-
sd on muutoin edellecn olemassa
ulkomaalaisia varten.

TdhAn mennessd Sveitsi ei ole
. maksanut sielld ansaittuja eldk-
I k.ita Suu-.en, vaikka eldketri-
I keus siellii olisikin syntynyt. Td-
I mekin rajoitus poistuu sopimuk-
I sen voimaantullessa-

Alueperiaate

Sopimusmaiden kansalaisten
vhdenvertaisen kohtelun ja
etuuksien maasta toiseen mak-

samisen lisdksi uudessa sopimuk-
sessa tullaan soveltamaan muu-
tenkin samoja periaatteita kuin jo
voimassaolevissa Suomen sol-
mimissa sosiaaliturvasopimuk-
sissa.

Niinpii vakuuttaminen hoide-
taan sielld, missd ryo tehdddn.
Tdstd alueperiaatteesta poike-
taan samoin kuin voimassaole-
vissa sopimuksissa silloin, kun

pimusmaahan.
Uutta tdssa sopimuksessa on,

ettd tdksi lyhyeksi mddrdajaksi
on sdddetty 24 kuukautta. mikd
on uusien sosiaahturrrasopimus-
periaatteiden mukainen kdytdn-
tci. Suomen "vanhoissa" sosiaali-
turvasopimuksissa mddrdaika on
l2 kuukautta. mikii on usein
osoittautunut lyhyeksi.

Sveitsin eldkcjdrjestelmii poik-
keaa huomattavasti suomalaises-
ta jdr.lestelmdst;i. Jiirjestelyistd
tdrkcin on yleine n, pakollinen
eldkejdrjestelmd. Sen piiriin kuu-
luvat kaikki Sveitsissd asuvat
henkilot. Vapaaehtoisia Iisiicliik-
keitri jdrjestetddn hyvin yleisesti,
kuten useimmissa Keski-Euror>
pan maissa. Sveitsildiscksi erikoi-
suudeksi voi sanoa kantonicn
tdydentdvid eliikejiirjestelyjii.

Yleisen jdrjestelmin mukaiset
eldkkeet edellyttdvdt. ettd tyon-
antaja ja tyontekiia maksavat va-
kuutusmaksuja jdrjestelmddn.
Eldkkeiss5 on tasasuuruinen ja
ansioperusteinen osa. Eliikelajeja
ovat vanhuus-. perhe- ja tyoky-
vyttomyyseltike. Vanhuusellke
voidaan naimisissa oleville nykyi-
sin maksaa ns. avioparieldkkee-
nd, jota el2ikelajia ollaan kuiten-
kin poistamassa. Leskeneldke
maksctaan vain naisleskille. mut-
ta se r oidaan maksaa myos

eronneille vaimoille.
Tyokyvyttomyyse16k keisiin

liittyvii erityispiirre on, ettd td-
mdn elSke lajin mycintiimisestd
paattae kunkin kantonin tyoky-
lryttomyysvak uut uslautakunta,
joka on eldkejdrjestelmiistii riip
pumaton elin.

Yleisen elikejdrjestelmddn
kuuluu ylimdlrdinen eldke, joka
on sosiaalihuoltoon rinnastettava

asuville.

Pakollinen tyoeliike-
.i

Jarjestelrna el mukana

Mielenkiintoinen uutuus on
Sveitsissd tdmdn vuoden alusta
voimaan tullut pakollinen ty<>
eldkejdrjestelnrd. joka ei kuiten-
kaan ole mukana sosiaaliturva-
sopimuksessa. Tyoeliikejii4es-
telmdssd on samat eliikela.jit kuin
vleisessd jdrjestelmdssd. Sen pii-
riin kuuluvat kaikki vksitvisen ja
julkiscn sektorin palkansaujat.
joiden on tyonantajansa ohella
maksettava jdr.jcstclmddn vakuu-
tusmaksuja.

Vaikka tydelakejerjesrelmd ei
sisdllrkddn sosiaaliturvasopi-
mukseen, Sveitsissd tyoskennel-
leen suor.nalaisen on mahdollista
saada kyseinen eldke, koska jdr-
jestelmdssd ei ole rajoituksia ul-
komaille maksamisen eikii
ctuuksien saajan kansalaisuuden
suhteen.

Varsinaisen sopimuksen val-
mistuttua on vappuviikolla jo
ehdittt kiiydd hallintosopimus-
ncuvottelul. joissu sor ittiin sopi-
muksen toimeenpanon sddnnciis-
td. Kun kdvtdnncin pelisddnrrot-
kin on hvvissd ajoin selvitettr. voi

sopimuksen soveltamiscn suju-
miseen luottaa.

Sveitsin valtuuskunnan pu-
heenjohtaja pahoiueli viimeiselld
neuvottelukierroksella omaa
eliikkeelle jii2imistddn: ndin hdn ei
pddse seuraamaan sopimuksen
kdytdntoon soveltamista eikii
kokemaan tulevina vuosina
mahdollisia Suomen vierailuja
sopimuksen toimeenpanon seu-

TAR]A
HEINILA HANNIKAINEN,

m
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Onko sukupolven-
vaihdoseldke ellke vai
toimcentulotuki?

Sukupolvenvaihdoseliikejiirjes-
telmdd jatketaan siiiitiimiillii
kolmeksi vuodeksi oma laki, jos
luopumis- ja sukupolvenvaihdos-
eldkejdrjestelmicn kehittemis-
toimikunnan ehdotus toteutuu.
Miten on, onko sukupolvenvaih-
doseldke itse asiassa eldke ollen-
kaan? Kysymykseen vastaa toi-
mikunnan jdsen, Eldketurvakes-
kuksen suunnittelujohtaja
Markku Hiinninen.

"Sukupolvenvaihdoseldkejdr-
jestelmd ei ole mielestdni valta-
kunnallista ellkepolitiikk aa. Ld-
hinnd kyseessd on erityistoimeen-
tulojdrjestelmii viljelryoille ja osa
maatalouden rakennepolitiik-
kaa. Toimikunta maarittcli lain
perusteluissa lain tarkoitukseksi
maatalousyrittdjdpolven vaih-
tumisen edistdmisen." Hdnninen
lainaa mietinncin sanamuotoa:
"Lain tavoitteet ovat suurelta
osin maatalouspoliittisia."

"Valtakunnallisen eldkepolitii-
kan kannalta olisi jopa selkedm-
paa, jos sukupolvenvaihdos-
eldkkeen nimend olisi vaikkapa
sukupolvenvaihdostuki. Tosin
on .jdrkevdd hoitaa sukupolven-
r aihdostukr Maatalousvrittdjicn
eldkelaitoksen yhteydessd. Ky-
secssdhdn on pitkdaikainen suG
ritus. MELA sen kykenee parhai-
ten hoitamaan tdssh maassa."

Mqrkku Hrinninen

"Sukupolvenvaihdoscldkettd
pitdisi mielcstdni arvioida ensisi-
jaisesti maatalouspoliittisesta nh-
kokulmasta. Tdmd mddrdd. mi-
ke on tarkoituksenmukainen
edun taso. Voi csimerkiksi las-
kca. ettd jos molemrnat aviopuo.
lisot saavat eldketth kvmmener.t
vuotta, tilaa kohti rahaa kertyy
satojatuhansia markkoja. Onkcr
tarkoitukscnmukaista suunnata
tiloille nyt kdytettdvdt noin 200
miljoonaa markkaa vuodcssa
nykyistcn perusteiden mukaisesti
vai jollakin muulla tavalla'J"

"Erityisesti nvt, kun joustavat

eldkemuodot ovat tulossa on pi-
dcttdvd mielessd, ettd sukupol-
venvaihdoseldkettd kehitetddn
uuden tilanteen mukaisesti."

"Kun jatkossa puhutaan suku-
polvenvaihdoseldkejdrjestelm;is-
te, joudutaan kiinnittdmddn
huomiota siihcn. cttd on uusia
cldkemuotoja. Nykytilanteessa
miSrdaikainen jarjestelmd on pe-
rusteltu. Vielii ei ole kokemusta.
miten joustavat vaihtoehdot
maatalousvdestOn parissa tulevat
toin.rimaan."

Haaslatlalu K.S.

milloin parhaiten tavoitetaan ne
joita asia koskcc. joudutaarr jat-
kuvasti keskustelen.raan. Sosiaa-
liscn kirjelaatikon tukena on tra-
ditio ja vakiintunut kuulijakunta.
.ioista tietvsti pyritddn pitdmdan
kiinni.

Ohjelman kohtaloa koskevat
arvclut saattavat liittyd radioka-
navien prolilointiin. Kakkos-
verkko. entinen rir.rnakkaisoh-
.jelma. keskittvv nvkvisin a.jan-
kohtaisuutecn. tilantcen mukai-
seen joustavuutcen, siilrerr. cttd
kiinteitd ldhetysaikoja on vdhdn.
Ykkcisverkko on kiintedd aika-
taulua noudattava pdakanava.
Erilaiset ohjelrnia koskevat rcak-
tiot ja huhut kuuluvat murros- l

vai hcescen.
Radio Ioivoo yhtcistlon eri r i-

ranomaisiin ja asiantuntijajdr.jes-
tciihin jatkuvan kitkattomana

I
I

Sosiaalisuus ei radiosta lopu

.louni Mvkktinot

Pitkiiiin on huhuttu, ette yhtd ra-
dion vanhimrnista ja vakiintu-
neimrnista palveluohjelmista. So-
siaalista kirjelaatikkoa. oltaisiin
lopettamassa. Minkdlaisia suun-
nitelmia tiihiin ohjelmaan liittyy.
Yleisradion
Mykkdnen

Sosiaalisen kirjelaatikon
lopettaminen ei olc suunnitclmis-
sa. Tietenkin ohjelman olemuk-
sesta kdydddn jatkuvasti kcskus-
telua. kuten on kdyty kautta vuo-
sikymmenien, mutta ensi talven
ohjelmatuotannon ldhtcikohtana
on, ctta ohjelma jatkuu suunnil-
lecn cntisellddn. ldhctctddn peri-
aatteessa kerran kuukaudessa.
Ohjclmaa on kehitctty suoran ld-
hctvkscrr suunl.aan. siihen toivt>
taan paitsi kir1eitii mvcis vlciso-
puheluja, velitdnta ilmettd. Asia-
kysymlksiin vastaanrisen vaati-
ma valmistelu ja toisaalta elii-
vvvs, spontaanisuus. on pl,rittiivd
pitamaan tasapainossa.

Muu yhteiskunnan tiedotus-
toiminta ei ole tel.rnyt radion pal-
veluohjelmia tarpeettomiksi.
Muodoista. ldhetysajasta, ohjcl-
man pirrrudesta. siitd. miten .ya
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palveluohjelmien teossa. Ohjel- ff(:lle oostilOkeromia kehitettdessd on otettava t

huomioon, ettd radio palvelulai-
toksena on omanlaisensa, ohjel-
mien kdyttomahdollisuus doku-
mentoimiseen on pienempi kuin
painetun sanan. Radioohjelmaa
ci voi viedii dokumenttina mu-
kanaan viranomaisen luona
asioidessa. Radion tulee antaa
impulsseja, tarjota selkeitd perus-
sanomia: ndmd sddnncikset ovat
voimassa, nama muuttuneet, tie-
toa saa sielt2i ja sieltd. Palvelu-

, asioissa radio on tietotoimisto.
I kenoo mistd tietoa saa.

' Radi..ohjelman tdytyy mennd
aika pitkiille popularisointiin.
Lausuttujen sanojen pitdd mennd
perille ilman kuvan ja kirjoitetun
tckstin tukea, myos kasvamassa

Q;l'J[, :',u lii,',1 lJ,l.:' l:,, i : ] il-
tyind, hahmottavat toisella taval-
la kuin ennen. Kuullun ja ndhdyn
kokonaishahmotusta, joka ilme-
nce esimerkiksi nuorison reagoi-
dessa rock-konsertteihin. on aika
paljon tutkittu. Mikii on ddncn Ttpprt fti;p111
varassa tvoskentelevdn radion
asema kokonaisuudcssa. siitd tie-
tysti on kyse jokaista ohjelma-
aluetta ja -tr yppiii kehitettdessd.

Haostat teli (heinrikuussa) Y Lla

Niinkuin tarkkasilmdinen TyG
eldke-lehden lukija on jo huo-
mannut. Eldketurvakeskus on
ottanut kdyttcidn uuden osoit-
teen, PL 11,00521 Helsinki. Mi-
kd tdssd on takana. vastaajana
talon konttoripalvelutoimiston
piiiillikko Teppo Konti?

"Tarkoitus on, etta postinkul-
ku ETK:ssa nopeutuisi niin, ettd
tuleva posti saataisiin jo aamu-
piiiviillii .jaettua. Posti on perin-
teisesti tullut lajitteluun noin kel-
lo 10.30. jolloin tydpciydille se on
saatu vasta noin kello l-2 llta-
piiiviillii. Tarkoituksena on, ette
taloon tuleva posti saadaan jo
aamupdivdlld jaettua."

Pallonko taloon tulee postia?

"Vaihdcllen. kaksi-kolme sdkil-
list,ii. Eliikchakemuksia pelkds-
tddn tulee yli 200 piiiviissii. Kyllii
se vli tuhannen kappaleen me-
nee."

Miten uutlesta postilokero
osoitteesta on tiedolettu?

"Uusi osoite on uusissa esitteissd
ja ulosmenevissd kirjeissd. Kaikki
lomakkeet uusitaan vdhitellen.
Niitd on muuten noin 500 kappa-
letta, joihin osoite pitdh muuttaa.
Unohdetaan Opastinsilta 7 muu-
ten kuin asiakaspalvelun kdynti-
osoitteena."

O nk o pe I cit t civi ssti se kaannust a,
kun on kriytossci kolme
eri osoitetta?

"En usko. etta sekaannusta tulee.
Suurin osa yrityksistd toimii tiillii
hctkelld niin. ettd on toimitus-
osoite, kdyntiosoite ja postiloke-
ro. Varsinainen hyoty postinku-
lun nopeutumiscsta tulee vasta
vuoden - kahden kuluttua. Sc
on pitkd proscssi."
Haastattelu K.S.

VAKUUTUSOIKEUDEN PAATOKSIA

Lehtiavustajaan
sovellettava clfr kelaki

VAKOn prir)tds 3-170/84 .ia
3584/84/384
( ETK-ark i sr onumero I 4908).
Anneuu 28. 2. 1985.

Pitkriaikainen ja sddnnollincn,
lehden linjalle uskollinen artikke-
lien kir.joittaminen ei riittdr.ryt te-
kemddn tyoskentelyd tyosuhtees-
sa tapahtuneeksi.

Tyoskentelyehdot

Z oli toiminut suullisen sopimuk-
scn perustcclla lehden elokuva-
kriitikkona ja alaa koskevicn
muidcn artikkelicn kirjoittajana.
Annetun todistuksen mukaan
hdn oli tyoskennellyt lehdellc
vuodesta 1948 vuoteen 1981.
Tyon hdn oli tehnyt kotonaan
ihran erillisid kulukor.rauksia ei-
kii hiinellii ollut oikeuttu r uosi-
loma- tai sitd vastaavaan kor-
vaukseen. Z:n oman ilmoituksen
mukaan hdn oli ollut lehden kult-
tuuriosaston .johdon ja valvon-
nan alainen .ia saanut ohjeita,
neuvoja ja suosituksia viikoittain
artikkeleita jdttdessddn. Hdn oli
myos ilmoittanut noudattaneen-
sa lehden omaksumaa poliittista
linjaa. Hdn sai tehdd samanaikai-
sesti t1,otd muille tyonteettiijillc

lukuunottamatta muita sanoma-
lehtiii.

Lchden rnukaun Z oli itse tar-
.lonnut juttujaan lehteen. Lehdcn
mukaan hdnelld oli n-rvcis tdvsi
oikeus kirjoittaa muihin lehtiin
sekd tvciskennelld r akituiscsti
rnuillekin tl,cinteettdjille. Edellcen
lehden mukaan palkkion suu-
ruus oli riippurairrcn juttuien pi-
tuudesta ja se oli juttukohtaincn.

Z:n nrukaan hdn sai viikkoar-
vostelusta mddrdsuuruiser.r viik-
komaksun, joka tyosuhteen lo
pulla oli 200 markkaa. Lisiiksi Z
oli ilmoittanut tyostaan seuraa-
vaa: Hdn oli pitdnvt elokuva-ar-
vostelijan palstaa lehden sunnun-
tainumerossa ja .jossakin mddrin
mvris keskelld viikkoa. Tvon
vuoksi hdn oli joutunut kaiso-
maan 4-5 pitkdd clokuraa rii-
kossa elokuvateattereissa. Vii-

koittainen artikkeli hdnen oli
toimitctl.ava toimituksccrt mdii-
rdpdivAnh.

Soveltamisratkaisut

ETK totesi tamnrikuussa 1984
antamallaan piiiitdksellii. ellei Z
ollut clokuva-arvostclijana toi-
miessaan ollut siind mddrin leh-
dcn johdon ja valvonnan alaincn.
etta han olisi ollut tydsuhteessa
siihcn. r'aau hdn oli toiminut itse-
ndisend yrittiijiinii. Tdn.rdn vuoksi
ETK mddrdsi hdneen sovclletta-
vaksi YEL:a.

Z haki pddtciksecn muutosta.
Hdn ilmoitti toimittaneensa elo
kuvakatsauksen viikoittain mdd-
rdpdivind alusta alkaen tchdyn
suullisen sopimukscn mukaan.
Hdn oli todennut saaneensa kat-
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sauksista 200 markkaa viikossa
katsauksen pituudesta riippu-
matta.

Eldkelautakunta oli sita miel-
te. etta Z oli ollut siind mddrin
lehden johdon ja valvonnan alai-
nen, etti hiin oli ollut tyosuhtees-
sa siihen. Tiimdn vuoksi eldke-
lautakunta kumosi ETK:n piiii-
tciksen.

ETK ja lehtiyhti6 hakivat
kumpikin erikseen muutosta
pddtokseen vakuutusoikeudeltaja vaativat asian jattamisa
ETK:n antaman pddtoksen va-
raan.

VAKO kumosi elikelauta-
kunnan pddtoksen ja palautti
asian ETK:lle toimenpiteita var-
ten. Pddtcjksen perusteet olivat
samat kuin ETK:n pddtoksessd.

EHketurvakeskuksen
kana

Vakiintuneen kdytinn6n mu-
kaan juttukohtaisella kappale-
palkalla kotonaan tydskentelevia
lehtiavustajia on pidetty itsendi-
sinii yrittiijinii. Osoituksina tdsta
ovat mm. VAKOn piiiitdkset 16.
6. t97t (4896/70/152) ja 3. 7.
t9t4 (933/73/t40).

Ensin mainitussa pddtoksessd
henkilon, joka oli provisiopalkal-
la laatinut artikkeleita er56n yh-
tion kustantamaan lehteen. kir-
joittanut yhticin toimeksiannosta
kirjan sekd pitanyt yhtion pyyn-
noste esitelmid, ei katsottu olevan
tydsuhteessa sanottuun yhticion.

Jdlkimmdisessd tapauksessa
toimittajan, joka laati kotonaan
artikkeleita osakeyhticin julkai-
semiin lehtiin saaden palkkion
jokaisesta artikkelista erikseen ja
jonka oikeutta laatia artikkeleita
toisten kustantajien lehtiin ei ol-
lut rajoitettu, katsottiin tycisken-
nelleen itsendisend yrittiijiinii.

Eldkelautakunta poikkesi tds-
tii jo pitkZizin noudatetusta kdy-
tdnnostd katsoessaan Z:n olleen
tyosuhteessa. Kuitenkaan Z:n
tyoskentelyehdot eivdt olennai-
sesti poikkea aikaisemmin yrittd-
jiinii pidettyjen lehtiavustajien
tyoskentelyehdoista.

Z:n tyciskentelysta puuttuivat
piirteet, joiden perusteella lehti-
avustajaa yleensd pidetiiiin tyG
suhteisena: aikapalkka. kustanta-
jan tyotilat ja tyovdlineet sekd
kiinteii tydaika. Hdnen itscnsd
ilmoittamissa tiedoissa on kolme
seikkaa. jotka viittaavat tycisuh-
teeseen: l) lehti on antanut ohjei-
ta ja neuvoja hlnen tyohonsa
ndhden .la 2; raioittanut ositl.ain

hdnen oikeuttaan tyciskennell2i
muille lehdille. 3) Lisdksi hiinen
siiiinncillistd ja pitkiiaikaista
tyoskentelyddn samalle kustanta-
jalle voidaan pitaa viitteena tyG
suhteesta. Koska Z:n tyotii ko
konaisuutena tarkastellen yrittd-
jyryteen viittaavat piineet painot-
tuvat selvdsti enemmen kuin tyG
suhteeseen viittaavat, hiintii pi-
dettiin itsen6isend yrittdjdnd.

Mainittakoon. ette ensi vuo-
den alusta voimaan tuleva erdi-
den tycisuhteessa olevien taiteili-
joiden ja toimittajien eliikelaki ei
muuta YEL:n piiriin kuuluviin
lehtiavustajiin sovellettavaa eld-
kelakia. Laki koskee tyosuhteissa
olevia freelancereita eikd silld ole
tarkoitus puuttua tyosuhteen ja
ynttiijiitoiminnan vdliseen rajan-
vetoon.

Valitusaika

VAKOn pddt6s n:o 286/84/438
(ETK-arkistonumero 14783)
Annettu ll. 3. 1985

YELtydtulon vahvistamispdd-
tcis oli postitettu 9. 3. 1984. Ilma-
risen asiamies. Hdmeen vakuu-
tuksen keskindisen yhtion vakuu-
tustarkastaja oli ilmoittanut ot-
taneensa vastaan Z:n muutok-
senhakukirjelmdn 14. 3. 1984.
VAKOon muutoshakemus oli
saapunur mddrdajan jiilkeen 19.
4. 1984. VAKO katsoi. ettd ha-
kemus oli saapunut eldkelaitok-
selle 14. 3. 1984 eli ennen kuin
valitusaika sen 9. 3. 1984 postit-
tamasta pddtoksestd oli kulunut
umpeen. Asia siirrettiin eldkelau-
takunnalle valituksena kasitelta-
vdksi.

Mainittu pdatos oli viimeincn
sysdys, joka kirvoitti ETK:n ke-
sdkuussa lahetdmaan eldkelai-
toksille "esseen" valituksen vireil-
letulosta (ETK:n tiedote 2,/85).
Sen pddasiallinen sis5lto oli seu-
raava:

Valituksen vireilletulo

Asianosainen. joka on tyytymA-
ton saamaansa pddtokseen. voi
hakea siihen muutosta viimeis-
teiiin 30. pdivdnd sen jdlkeen..;ona
hdn sai tiedon pddtoksestd. Jollei
muuta osoiteta, valittajan katso-
taan saaneen pdbtoksestd tiedon
seitsemdntend piiiviin2i sen jdl-
keen. kun pddtos on postitettu
hdncn ilmoittamaarlsa ost-rittec-
seen (TEL 2l $). Jos mddrdajan
viimuinen pdivd on p1 hlipiiivii. it-
scndisyyspdir d. r apunpair d. jou-

lu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai. voi valituksen toimittaa
ensimmdisend arkipdivind sen
jiilkeen. Valitus on teh6va kirjal-
lisesti. Eldkeasioihin sovelletaan
lakia sdddettyjen mddrdaikojen
laskemisesta ( 150/30).

Henkilrin tekemri valitus katso-
taan ajoissa tehdyksi, jos se on
saapunut mddrd?jassa ETK:hon
tai johonkin yksityisen sektorin
eldkelaitokseen. Jos valitus on
saapunut yksityisen sektorin ul-
kopuoliselle eldkelaitokselle
ajoissa, mutta mydhessii ETK-
jdrjestelmin elAkelaitokselle tai
muutoksenhakuelimelle. sen kat-
sotaan saapuneen myohdssd.
Niiin ollen valitus ei tule vireille
saapuessaan Kunnalliselle eldke-
laitokselle tai valtiokonttorille tai
nIiden laitosten pddtoksistb teh-
tdvid valituksia kdsittelevddn
muutoksenhakuelimeen.

Melan asiamiehelle tai Kan-
saneldkelaitokseen valitusajassa
saapuneen valituksen katsotaan
saapuneen aJolssa.

Pankin ja postin osalta vali-
tuksen vireilletuloa koskeva ky-
symys ei ole ollut muutoksenha-
kuelinten ratkaistavana. Kun
otetaan huomioon VAKO:n
kanta Kansaneldkelaitokseen
saapuneen valituksen osalta sekd
se. etta pankkien ja postitoimi-
paikkojen asema tyoeldkehake-
musten vastaanotossa ja tydela-
keneuvonnassa on sopimuksella
jdrjestetty samaan tapaan kuin
KELAn osalta on erikseen sovit-
tu, ETK katsoo, ettd myds ndille
mddrdajassa saapuneet valitukset
olisi tutkittava.

Elcikeloitoksen tekemtin vqli-
lrzA.ren katsotaan tulleen mddr6-
ajassa vireille ainoastaan silloin
kun se on tullut ajoissa ao. vali-
tuselimeen.

Mikiili henkilci mainitsee saa-
neensa tiedon pddtoksestd ennen
7 . paivaa. valitusaika alkaa jo il-
moitetusta pdivdstd. Eliikelaitok-
sen katsotaan saaneen tiedon
eldkelautakunnan pddtoksestd
sind pdivdnd, jona pddtos siihen
tehdyn merkinndn mukaan on
saapunut eldkelaitokseen.

PENTTI KOIVISTOINEN, zT
Ekiketurvakcskuk sen
lainopillisen osaston

pr)rlllikki)
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TYCKYVYTTCMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAN SUCSITUKSIA
Tapaus l.

OSAELAKETTA
EI OLLUT SYYTA
LAKKAUTTAA
Yli 40-vuotiaalle naiselle on
mydnnetty osaelhke vuodesta
1977 lukien toistaiseksi. Hdn on
silloin siirtynyt sairauden vuoksi
tehtaalla suorittamastaan vuoro-

ostd kevyempaan toimistotyo-
;n. Ansiot ovat siirron my6td

alentuneet osacldkkcesecn oi-
keuttavassa mddrin.

Tyokyvyn tarkistus
vuonna 1985

Eldkelaitoksen ticdusteluun A.
on vastannut pitdvdnsd itseddn
edelleen osittain tyokyvyttomd-
nd. mutta tiedustellut mvds
mahdollisuuttaan saada tdysi
eliike. Nykyistd tyotddn hdn on
ilmoittanut pystyvdnsd teke-
mddn. Kiputiloja on voitu jatku-
valla fysikaalisella hoidolla hie-
man helpottaa. A. orr lisdksi toi-
mittanut eldkelaitokseen uuden
lddkdrinlausunncln.

iraus hitaasti
paheneva

A. on kdrsinvt vuodesta 1958 lu-
kien alaraajojcn imusuonter.r
tukkeurnaa. joka aiheuttaa
etcnkin vasemman alaraajan
huomattavaa turvotusta. Turvc)-
tuksen vuoksi on suoritettu kaksi
lcikkausta. Oikcan polven rusi-
tuskipujen vuoksi tehdyissd tut-
kimuksissa on epdilty kierukka-
repedmdd ja nivelrik koa.

Nykyinen istumatyo pahentaa
lddkdrin mukaarr jossain mddrin

Itur\()tusta. Tdmd tvcj sopii kui-
I tenkin vuorot\ota parcmmin A:n
ltcrvevclentilalle. KysymyksessA
oleva sairaus on hitaasti pahcne-

iva eikd sitd pystytd parantamaan.

i

Ansiovertailua

Osaeldkkecn mycintdmistd l.rar-
kittaessa on vli 35 prosentin ansi-

oiden alentuman yleensd katsot-
tu riittevan eldkkeen myontdmi-
seen, jos muut edellytykset tdyt-
tyvdt. Toisaalta, jos osaeldkkeelld
oleva henkilcj ansaitsee yli 60 pro-
senttia eldkepalkasta, on harkittu
eldkkeen lakkauttamista. Vertai-
lu on suoritettu tyontekrjiille
maksettujen palkkojen viilillii ot-
tamatta esimerkiksi huomioon
sita palkkaa, jota tycintekijd olisi
saanut. jos hdn olisi sairastumat-
ta voinut jatkaa tyoskentelyd en-
tisessa tehtavessean.

A:n palkka nykyisessd toimis-
totyossd on sama kuin muillakin
vastaavaa tyotd samalla tydnan-
tajalla suorittavilla henkiloil16.
Jos tata palkkaa verrataan
myonnetyn osaeldkkeen perus-
tcena olevaan palkkaan. on ansi-
oiden alentuma 27.5 prosenttia.
Toisin sanoen A:n osaeldkkeelld
saamat ansiot ovat 72,5 prosent-
tia eldkepalkasta. Ansiovcrtailuja
suoritetl.aessa ei kuitenkaan aina
pddstd kovinkaan suureen tark-
kuuteen. A. on ollut osaeleikkeel-
l5 jo pitkiiZin. eikd incleksilld kc>
rotettuilrin palk koihin suoritettu
vcrtailu neuvottelukrrnnan mic-
lestd anna oikcaa kuvaa ansiota-
son kehityksestd. 'IImdn vuoksi
neuvottelukunta piiiitti siirtdd
asian kdsittelyd.la hankkia selvi-
tyksen siitd, mikd A:n palkka oli-
si tiillii hetkelld,.fos hdn olisi voi-
nut .jatkaa tvciskentelvd cntisessh
urakkatyossddn.

Osaehke edelleen

Kun selvityksen tulokse na saatua
palkkaa, jota kys-v-mykscssd ole-
l'assa urakkatyossd tyoskentele-
vdt tyontekijdt tdlld hetkelld saa-
\ at, vcrrataan A:n toimistotvtistd
saamaan palkkaan. on ansioiden
alentuma 38 prosenttia. Tdmdn
se kd varsinkin A:n sairauden
etenemisen ja huonon ennusteen
huomioon ottae n neuvottelu-
kunta asiaa kokonaisuutena tar-
kastcltuaan pddtyi tdssd tapauk-
sessa suosittelemaan osaeldkkeen
maksamista edellcenkin.
(Poytiikirjat TkN 8/85. kohta 2.
ja l0185. kohta 2.)

Tapaus 2.

OSAELAKE
TAYDEN
ELAKKEEN
JATKEEKSI

45-vuotias nainen H. on tvcis-
kennellyt sekatavaraliikkelssd
liikeapulaisena vuodesta 1969 lu-
kien heindkuuhun 1983. Hdnelle
on myonnetty selkdsairauden
vuoksi tdysi tycikyvyttcimyyseld-
ke tydnteon lopettamisesta 31. l.
1985 saakka. Neuvottelukunnal-
ta tiedusteltiin. onko hakija tyG
kyvytdn vieli tdmdn jiilkeen.

Toipuminen
leikkauksesta hidasta

H:n selkdoireet ovat pahentuneet
vuoden 1983 alusta. Samana
vuonna H:lle on suoritettu leik-
kaus sel6n vhlilevyn luiskahtu-
man vuoksi. Toipuminen on su-
junut hitaasti ia H on valittanut
vdsymistd ja siirkyii etenkin rasi-
tuksissa. Perusteellisissa tutki-
muksissa syksyllii I 984 loydcikset
ovat kuitenkin jddneet viihdisiksi.
H:n liikehtiminen on helmikuus-
sa 1985 ollut melko vaivatonta.
eikd hoitava liiiikiiri ole pitdnyt
H:ta endd tdysin tyokyvyttoma-
nd.

Entinen tyo liian
raskasta

H:n tyohcin liikeapulaiscna on
kuulunut myyntitydn lisdksi ras-
kaita tehtavia. mm. maidon si-
sddnottamista. Entiselld tvonan-
tajalla ei ole mahdollisuutta jdr-
jestdd kcvyite toira. H;n koti-
paikkakunnirn l.rcivoimaviran-
omaisilta saadun tiedon mukaan
H:llc ei tiillii hctkellii ()lc tar.iota
hdnelle sopir.'aa tyotd.

Osaeldke tyohonpaluun
nrkemiseksi

Neuvottelukr"lnta ei pitenyt H:ta
selkdsairautensa vuoksi TEL:n
tarkoittamassa mielessd tyoky-
vyttomane 31. 1. 1985 jiilkeen.
Tyohcin paluun tukemiseksi neu-
vottelukunta kuitenkin suositteli
eldkkeen jatkamista osaeliikkee-
nii TEL 5 b $:n 4 momentin no
jalla vuoden 1985 loppuun saak-
ka. (Poytiikirja TkN 9,285, kohta
J.)

AR]A SANKARI, IzIv
Eki k c I un'u k es kuk sen
I o usun t oa s i a i n .j uo s t on

hoirola
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UUTTA TYOELAKE- UUSIA YLEISKIR]EITA
LAINSAADANTOA
VEL:N
IVUUTTAIVINEN
LAKI valtion elSkelain muutta-
misesta (326/19. 4. 1985).

VEL:a muutettiin siten, ettd
tyokyvyttomyyseldke voidaan
mycintdd myos osaelSkkeend,
mikdli edunsaajan palvelus on jo
paattynyt. Samalla yksinkertais-
tettiin VEL:n yhteensovitussddn-
noksid.

Lakitulivoimaan l. 5. 1985.

YEL-KASSOJEN
VALVONTA
ELAKETURVA-
KESKUKSELLE
LAKI avustuskassalain muut-
tamisesta (356/26. 4. 1985).

Avustuskassalain muuttami-
sella valtioneuvostolle annettiin
valta midrhtd ettd YEL:n mu-
kaista vakuutustoimintaa har-
joittavien avustuskassojen rekis-
terin pidminen sekd nditd kasso-
ja koskevia STM:lle kuuluvaan
valvontaan liittyviii toimeenpa-
notehtavie siirretdan ETK:lle.

Laki tuli voimaan l. 6. 1985.
Valtioneuvosto antanee syksyn
aikana pddtciksensd.

NIMITYKSIA

tT/YEL:N
]VIUUTOKSIA
LAKI maatalousyrittdjien eldke-
lain 6 ja 6 f $:n muuttamisesta
(328/19.4. 1985).

LAKI maatalousyrittdjien
eldkelain l2 $:n muuttamisesta
(331/ 19. 4. 1985). Lailla 328/85
muutettiin MYEL:a siten, ette
viljelmiin peltoala, jota pidetiiiin
kesannolla tai hoidetaan nurme-
na maataloustuotannon ohjaa-
miscsta ja tasapainoittamisesta
annetun lain mukaan, katsotaan
normaalilla tavalla viljellyksi ja
maatalousyrittdjdn tekevdn ty<i-
ta viljelmiillii sopimuskauder.r
aJan.

Samalla lailla muutettiin
MYEL:a niin, ettd sukupolven-
vaihdoseldkkeen pddoma-arvolle
peritddn korkoa jo perimispiiii-
toksen antamisesta lukien eikd
pditciksen lainvoimaiseksi tulos-
ta kuten aikaisemmin.

Lailla 331/85 seki eriiillii sii-
hen liittyvillii laeilla vdltetddn
maatalousyrittdjien kaksinker-
tainen vakuuttaminen suhteessa
maatalousyrittijien tapaturma-
vakuutuslakiin. Samalla yksin-
kertaistettiin MYEL:n ja MaTa:n
nojalla mddrhttyjen vakuutus-
maksujen perimistd.

Laki328/85 tuli voimaan l. 5.
1985 ja laki 331/85 l. 6. 1985.

Tycieliikkeistii viivdstymisajalta maksettava
korotus

TEL:n ja LEL:n Hysitehoisen tydkylyttcrmyys-
eldkkeen edellytykset

Freelancereille oma eldkelaki

Eldkkeen maksaminen muulle kuin eldkkeen-
saajalle itselleen

MYEL:n muutoksia

Valtion eldkelain (VEL) muuttaminen

Viivhstymisajalta maksettava korotus VEL:n
ja VPEL:n nojalla maksettaviin eldkkeisiin

Rintamaveteraanien varhaiseldkelai n
muuttaminen

J ous ta va eliike i kiij iirj estel y

Eldkkeen karttuminen Hysitehoisen eldkkeen
aikana sekd tdysitehoisia eldkeaikoja koskevat
ilmoitusohjeet

Yrittiijien vakuuttamisvelvollisuudesta
vapauttaminen

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden
kertoimien arvot vuodelle 1985

n:o l5 16.4.1985

n:o 16

n:o 17

11.4.t985

22.4.1985

n:o 18

n:o 19

n:o 20

24.4.1985

26.4.t985

8.5.1985

n:o 21 13.5.1985

n:o 22

n:o 23

n:o 24

n:o 25

n:o 26

r4.5.re8p
29.5.t985

6.6.1985

13.6. 1985

19.6.1985

LEL Tytielfrkekassa

Sosionomi Toivo Kyllonen
(41) on nimitetry l. 8. 1985 lukien
LEL Ty<ieliikekassan tiedotus-
osaston osastopddllikciksi.

Hiin siirtyi Tyoeldkekassaan
Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjdrjestcistd SAK:sta, jossa hdn
on ollut toimitsijana vuodesta
1974 liihtien, ensin koulutusosas-
tolla ja lokakuusta 1975 jiirjestG
osastolla. Sitd ennen hdn on toi-
minut mm. Kainuun Maakunta-
liiton elinkeinoasiamiehend .la
Suomen Kansan Demokraatti-
sen Nuorisoliiton ay-sihteerind.

MET,A
Maatalousyrittdjien eldkelaitok-
seen (MELA) on perustettu ela-
kejohtajan toimi. Eliikejohtajan
vastuualueena ovat luopumisjar-
jestelmdt, tyoky\.yttomyyseldke-
asiat sekd tycit ur.rallisuusasiat.

Eliikcjohtajaksi on nimitctty
agronomi Pentti Saarimiki
(37). Han siirtyi tiihiin tehuvaan
Maataloustuottajain Keskuslii-
ton (MTK) sosiaalipoliittisen sih-
teerin toimesta 1.6. 1985.

MELAn kentdn johtajaksi on
nimitetty 1.5. 1985 ldhtien agro-
logi Ossi Vuorenmaa (41).
Kentdn johtajan pddvastuualu-
eena on asiamiestoiminta. Vuo-
renmaa on toiminut aikaisemmin
kenttaosaston piiiillikkonii ja hiin
hoitaa tdt6 tehtiiviiii johtajan teh-
tdvien ohella edelleenkin.

Maatalousyrittdjien eldkelai-
toksen yliliiiikiiriksi on 1.6.
1985 nimitetty neurologian do-
sentti Arto Nuutila (49). Hiin
on toiminut aikaisemmin m
I -EL-Tyoel2ikekassan asiantun
jaliiiikiirinii vuodesta I 980 ldhtien
ja Tag at urmaviraslon asiantunti-
jaliiiikirinii vuodesta 1912 lal.r-
tien.

MILA:n yliliiiikiiri johtaa
maatalousyrittiijien tycikyr,yttG
myyseldke- ja tapaturmakor-
vausten lddkcticteellistd ratkaisu-
toimintaa.
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Eldketurvakeskus

Eldketurvakeskuksen tydnanta-
javalvontaa tehostetaan. Tdssd
yhteydessd on toteutettu seuraa-
vat nimitykset.

Tydnantajavalvonnan ylitar-
kastajaksi on nimitetty sosiono
mi Juhani H yv6nen l. 3. 1985
lukien. HIn on tullut taloon
tycinantajatarkastajaksi vuonna
1910.

Tyonantajatarkastajaksi Ou-
luun on nimitetty sosionomi
Rainer Holappa 20.5. 1985
lukien. Hd,n on aikaisemmin ol-

lut toimistonhoitajana Pudasjiir-
ven tyovoimatoimistossa.

Tycinantajatarkastajaksi Vaa-
saan on nimitetty Hikan J o -
hansson 1.4.1985 lukien. Hdn
on tullut Eldketurvakeskukseen
tydnantajatarkastajaksi luonna
1974.

. Tyonantajatarkastajaksi Kucr
ploon on nlmrtetty yemer-
konomi Vesa Kettunen 1.4.
1985 lukien. Hdn on tullut Eldke-
turvakeskukseen vuonna 1980 ja
toiminut mm. talon luottovakuu-

tusosastolla luottovakuutusmak-
sun mhdrittiijiind.

Tycin antajata rkastajak si
Tampereelle on nimitetty yo-
merkonomi Tapani Norppa
20. 5. 1985 lukien. Hdn on aikai-
semmin toiminut Vaasan liike-
vaihtoverotoimistossa tarkasta-
jana.

Tycinantajatarkastajaksi Hel-
sinkiin on L 4. 1985 lukien nimi-
tetty ycmerkonomi Matti S a v o
I a in e n. Hdn on tullut taloon
vuonna 1980 ja toiminut aikai-

semmin mm. vakuutusasiain k6-
sittelijiinii.

Tycinantajatarkastajaksi Tur-
kuun on nimitetty varanotaari
Pirkko Vuorinen l.4. 1985
lukien. Hdn on tullut Elhketur-
vakeskuksen palvelukseen vuon-
na 1972 ja toiminut mm. talon
lausuntotoimistossa lausuntojen
kirjoittajana.

Tapani Norppa

d
qm

Juhani H1'vdnen

Matti Savolainen

Rainer Holappa

Pirkko Vuorincn

Hdkan Johansson Vesa Kettunen

TELA
Tyciel6kelaitosten Liiton (TELA)
kentdn johtajaksi on l. 9. 1985
lukien nimitetty SAK:n sosiaali-
sihteeri Lauri Kaarisalo.
Kentan johtaja vastaa perustetus-
ta kenttdtiedotusyksikostd. Tie-
dotuspiiiillikolle kuuluneet kent-
tdtiedotuksen valvontatehtevat
siirtyvdt Kaarisalolle mainitusta
pdivdmddrdstd lukien. Kenttd-
piiiillikko Antti Suhonen siir-
tyry eldkkeelle l. ll. 1985lukien.

Johtaja Henry O I a n d e r vas-
taa edelleen ruotsinkielisestd kes-
kus- ja kenttdtiedotuksesta.

Tiedotuspddllikko Kari Pe k-
konen vastaa muusta tiedotus-
toiminnasta kokonaisuudessaan
vuoden 1986 alusta lukien, jolloin
julkiseen sanaan kohdistuvasta
tiedotustoiminnasta vastaava
apulaisjohtaja Kauko T o iv <>
n e n siirtyy eldkkeelle.Ossi Vuorenmaa Arto Nuutila Lauri Kaarisalo
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TYOELAKEPNVAI\TKYSffiIA
aa aa

K aht ee n t y de I cikepciivcinci t e ht y yn
kysymykseen vastaa Ekiketuna-
keskuksen lainopillinen johtaja,
varatuomari Antt i Suominen.

Kysymys:
Saako vakuutusyhtio julkistaa
pddtciksessddn hakijan sairau-
den'l Eiko hakrlalla ole intimiteet-
tisuojaa?

Vastaus:
Tycintekrjliin eliikelaissa (TEL)
on sddnncis, joka rangaistuksen
uhalla kieltdd luvattomasti ilmai-
semasta. mitd mainitussa laissa
sdddettyd tehtdvid tdytetteessa on
saatu tietee.jonkun hcnkilcin ta-
loudellisesta asemasta tai tervey-
dentilasta.

Sdddcistasolla ei ole mdd-
rdyksid siitd, mitd seikkoja elSke-
laitoksen peatdksesta on kdytdvd
ilmi tai mitri siihen ei voida kir-
joittaa. Erityisesti kielteinen pdd-
tos olisi perusteltava. Kielteisten
tyokyvyttcimyyspddtosten perus-
telemiskysymys on parhaillaan
sosiaali- ja terveysministerion
asettaman tyciryhmdn selvitettd-
vdnd. Silloin kun on kysynrys
tycikyvyttomyyseldkkeestd ja
ndin ollen terveydentilaa koskc-
vien seikkojen arvioinnista. jou-
dutaan puuttumaan mycis intimi-
tectti\uojan piiriin kuuluviin asi-
oihin.

Laki asiakirjojen julkisuudesta
(AsiakJulkL) koskcc vain viran-
omaisia eikd siis suoranaisesti yk-
sityisia eldkelaitoksia. Hallinto-
menettelylain sddnnoksi6 ollaan
saattamassa koskemaan mycis
yksrtyistd eldkcjdrjestelmdd.

Edelld mainituissa laerssa on
pddperiaatteena, etta henkilcj saa
tietoja kaikista itseddn koskevista
seikoista, mutta niiden antami-
nen ulkopuoliselle on tarkasti ra-
Jattu silloin kun ne koskevat tiet-
tyjd salassa pidettdvid asioita.

Varsinaisen lainsddddnncin
puuttecsta huolimatta samoja
menettelytapoja noudatetaan
mycis yksityisissd el6kelaitoksis-
sa. Niin ollcn eldkclaitoksen pAA-
toksessd olevat terveydentilaa ja
taloudellista tilaa koskevat tiedot
on pidettdvd ulkopuolisclta salas-
sa. Niillii on siis vain asianosais-
ju I k isu us. Eliikepiiiitostii ei toimi-
teta kuin eldkkeen saajalle itsel-
leen.

Sen sijaan elSkelautakuntaa ja
vakuutusoikeutta koskee asiakir-

aa aa

jojcn julkisuutta koskeva laki,
koska molempia pidetdiin laissa
tarkoitettuina viranomaisina.
joiden piiiitcikset yleensd ovat
julkisia. Niidenkiiiin piiiitciksiii ei
anneta ulkopuolisille silta osin,
kuin ne koskevat henkilcin ter-
vcydentilaa ja taloudellista tilaa
koskevia tietoja. Olipa kysymyk-
scssd siis eldkclaitoksen tai muu-
toksenhakuelimen pddtos. jossa
on kuvattu sairauksia ja henkilon
terveydentilaa, saa siitd antaa ul-
kopuoliselle tiedon rain asian-
osaisen luvalla.

Kysymys:
Kenen tehtdvdnd on ensisijaisesti
ilmoittaa hakijalle sairauden laa-
tu ja vaikeusastel Hoitavan ldd-
kdrin vai eldkelaitoksen'l

Vastaus:
Eldkelaitoksen tehtavana on
huolehtia tydelekejerjestelmdn
toimeenpanosta. Elekkeite
rnvontdcssddn cldkclaitos joutuu
ottamaan kantaa sairaudcn laa-
tuun ja vaikeusasteeseen. Tdlloin
harkitaan aina sairauden vaiku-
tusta ansiotasoon ja eldkkeen
hakrjan mahdollisuuksia hank-
kia toimeentulonsa tyonteolla.
Eldkelaitokscn ratkaisutoiminta
perustuu ulkopuolisen liiiiklirin
antamaan lausuntoon ja muihin
sille toimitettuihin selvityksiin.
Erditd kuntoutukseen liittvvid
toimenpiteitd lukuun .,tfamatta
eldkelaitoksen tehtavana ei ole
puuttua varsinaisiin hoitrltoi-
menpiteisiin, vaan tAma on hoi-
tavan ldAkdrin tchtdvdnd.

Ndin ollcn sairauden laadusta
ja vaikeusasteesta kertominenkin
kuuluu cnsisijaisesti hoitavalle
liiiikiirille. Tdmd ei kuitenkaan
estd eldkelaitosta ottamasta kv-
seisid seikkoja koskevia kannan-
ottoja esimerkiksi tydkyvytto-
myyseldkettd koskevaan paatok-
seen. nriklli pddtoksen asian-
mukaincn perustelu sitd raatii.

Tilloin on kysymys kieltcisten
tyokyvyttomyysratkaisujen pe-
rustelemisesta. Lisiiksi eldkelai-
toksen on muullakin tavalla
eldkkeen hakijan pyynnostd se-
lostettava ratkaisuun liittyviii
seikkoja my6s siltd osin, kuin on
kysymys sairaudesta ja sen vaiku-
tuksesta ratkaisuun.

Kysymys
Tydkyrynomyyseldkkeeni
mycinnettiin viitisen vuorta sitten
vaikean selkdsairauteni perusteel-
la. Aluksi eldke oli mddrdaikai-
nen. mutta kun leikkauskaan ei
tuonut toivottua tulosta. sain py-
syvdn eldkkeen. Eldkettd maksaa
mycis Kansaneldkelaitos.

Olen yrittdnyt liikunnalla .ja
kuntoutuksella vahvistaa selk6d-
ni, ja mielestdni edistymistd ter-
vcydentilassani onkin tapahtu-
nur. Nyt en tiedd, mita elekkeel-
lcni tapahtuu. jos yritdn jotain
kevyttd tilapiiistyotii.

Lakkaako eldke ilman muuta
silloin, jos saan kokopdivdiscn
tyon ja jos pystyn sitd tekemddn'l
Jos eldkkeeni lakkautetaan. mitd
selvityksid taas pitdd olla scn urr--
dellc.in raamisci:i. r ai tulcck.r !
automaattisesti, jos ilmoitan, ct:-
ten sairauden vuoksi selvid tv(is-
sd?

Vastaus
Tyokyvyttomyyseldkkecn tar-
koituksena on korvata sairauden
vuoksi poisjddnyttd ansiotukra.
Eldkc voidaan rnyontdd mddrA-
ajaksi tai toistaiseksi. Kun eldkc
myonnetddn mddrdajaksi, tyo-
kyvyttomyyseldkeoikcuden py-
syvyys ei elikettd myonnettdcssX
olc vielS luotcttavasti arvioitavis-
sa. Toisaalta se. ettd eldke on
mydnnetty toistaiseksi, ei kuiten-
kaan tarkoita. ettei eldkettl
muuttuneissa olosuhteissa voida
lakkauttaa.

Eldkettd lakkautcttaessa vaa-
ditaan kuitenkin selvcmpi osoitus
tyokykyisyydestd kuin hyldttdes-
sd eldkehakernus silld perustcc
ettei henkilo ole tyokyvyti
Muuttuneita olosuhteita arvos-
teltacssa ci cldketta lakkauteta ti-
lapdisten tai vdhdisten ansioidcn
takia.

Eldkkeen lakkauttamista har-
kittarssa olr otettava huomiotln
ansioiden lisdksi sairauden laatu
ja arviointi sairauden kehitykscs-
td, eldkkeensaajan ikii, eldkkeel-
ldoloaika. cldkkcen mdard. tyos-
sdoloaika ja tyon jatkuvuus sekh
tycissd selviytyminen. Ndiden
seikkojen selvittdmincn kuuluu
eldkelaitokselle.

Jos kysyjdn terveydentilassa
tapahtuu pitkdaikainen muutos
ja muutkin olosuhtcet tckevdt
tyohonpaluun nrahdolliscksi. 

,

hdnen eldkkecnsa roidaan lak-l
kautlaa tai ainakin muuttaa osa-
cldkkecksi sen mukaan, millai-l
seksi hdnen ansiotasonsa tulee
muodostumaan verrattuna en-
nen eldkkeen myontdmistd val-
linneeseen tasoon.

KYSY
TYOELAK-
KEISTA!

Trillri palstalla Ekiketurua-
keskuksen kinopillinen joh-
taja Antti Suominm vostao
tydelrikkeitti koskeviin ky-
symyksiin, joilla saattaa ollo
y lei s t cikin mi el enkiint oa.

Tydeltikeasioita koske-
viin kysymyksiin vastataan
E lcik e t unt ak e s kuk s e s t a
myds kirjeitse ja puhelimit-
se. Kun kirjoitaue, moinit-
kaa rriydellinen nimenne,
osoitteenne ja henkilotun-
nuksenne.
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Tycieldkelainsaadanto on kui-
tenkin pyritty laatimaan sellai-
seksi, etti epdonnistunut tyG
hcinpaluuyritys ei vaikuta eldk-
keen mddrddn. vaan mahdollinen
uusi eldke voidaan m66rdtd sa-
mojen perusteiden mukaan kuin
aikaisempikin el6ke. Tdlld tavoin
pyritiiiin edistdmddn tyoky\yt-
tomyyseldkkeelld olevien paluuta
takaisin tyoeldmddn. Pelko eld-
ketason alenemisesta ei tdlloin ole
tycihcinpaluun esteena.

Jos tycikyvyn palautumisen
jiilkeen tyohonpaluukin onnis-
tuu. mutta henkilo tulee myG
hemmin uudelleen tydky\ryttG
mdksi. uusi eldke voidaan laskea
normaalilla tavalla, jos palkka on
aikaisempaa tasoa. Eldketurva ei
.'lloin kuitenkaan heikkene. Mi-

li taas tyossdolojakso on jddnyt
sairauden vuoksi lyhyeksi eik,ii
henkilo ole selviytynyt tyostddn,
hdnen tyokykynsd ei voida kat-
soa tdllaisissa tapauksissa palau-
tuneen. Tiilloin eldke voidaan
mycintdd uudelleen velittomasti
eldkkeen paattymisesta lukien.
Epdonnistunut tycihonpaluu
voidaan tulkita tyokokeiluksi.

Yksiselitteistd ratkaisumallia
tydkyvyttomyyseldkeasioissa ei
voida antaa. koska ratkaisut pe-
rustuvat pddosiltaan harkintaan,
jossa on pyrittdvd tasapuolisuu-
teen ja oikeudenmukaisuuteen.
Tdssd on otettava huomioon sai-
rauden lhhketieteellisen n.ridritte-
lyn ohella vaikutukset eldkkeen
m1drdn muodostumiseen.

Eldke voidaan myontdd vain
hakemuksesta. Jos tycintekijd tu-

eldkkeen lakkaamisen jdlkeen
delleen tyoky\lttomaksi, eld-

kettd on erikseen haettava. Ha-
kemukseen on liitettdvd selvitys
terveydentilasta (B-lausunto) ja
tydskentelysta.

Kysymys:
Olen ollut kenkdtehtaan palve-
luksessa 30 vuotta. Kun tehdas
lopetti toimintansa jdin tyotto-
mdksi. P66sin kuitenkin muuta-
man kuukauden kuluttua kau-
pungin palvelukseen, mistd toistd
jdin vanhuuseldkkeelle 58 vuotta
taytettyani. Kaupungin palveluk-
sessa ehdin olla vain 10 vuotta.
minkii johdosta kunnan palve-
luksesta kertynyt eliike jiii suh-
teellisen pieneksi. Yksityisen
tycinantajan palveluksessa an-
saitsemaani eldketurvaa ei minul-

td saan eldkettd kenkdtehtaan
tyosuhteeni perusl.eella vasta tay-
tettyini 65 vuotta. Samanikdiset
entiset tyotoverini kenkdtehtaalla
saavat tietojeni mukaan eliikkei-
td, joissa heiddn tyciskentelyai-
kansa kenkdtehtaalla on otettu
huomioon. Minkii takia tiimii 65
vuoden raja koskee ainoastaan
minua?

Tdmd mahdollisuus siirtyd var-
hennetulle eldkkeelle koskisi se-
kd yksityisen sektorin tyoeldke-
turvaa etta kansaneldkkeitd.
Alennuksen mddrdksi on esitetty
6 prosenttia vuotta kohden, kui-
tenkin vanhempien ikdluokkien
osalta tyoelakkeiden kohdalla
ainoastaan 4 prosenttia.

Joustavan eldkeidn toteutues-
sa vuoden 1986 alusta lukien on
kysyjiillii edelld esitetyn mukai-
sesti mahdollisuus saada kenkS-
tehtaan palvelun osalta tyoeld-
kerta 60 vuotta taytettyiiiin kui-
tenkin edelld sanotulla tavalla
pienennettynd verrattuna siihen,
jos hin ottaisi mainitun vanhuus-
eldkkecn vasta 65 vuotta taytet-
tyddn. Sama periaate koskee
mycis kansanelaketta.

Kysymys
Teen kahta tyota yhta aikaa eli
olen samanaikaisesti kahden eri
tycinantajan palveluksessa. Tyoni
on molemmissa siivousta ja eld-
keturvaani tarkistuessarti l()tesin.
etta nrolemmat tycinantajat ovat
maksaneet elSkevakuutusmak-
sut.

Jos jatkan naita toitani elake-
ikddni saakka. saanko eldketth
myos molemmista toistd vai on-
ko kahden tyon tekemisestd n.ri-
tddn hvotyd? Mitd tarkoittaa se.
ctta elakkeet vrrivat nousta rain
tiettyyn rajaan saakka palkasta'l

Vastaus
Elakette voi ansaita samanaikai-
sesti kahdesta tai useammastakin
tycisuhteesta tai yrittdjdtoirnin-
nasta. Eldke lasketaarr kuiter.rkin
erikscen kurrkin tyosuhteeu tai
yrittdjdjakson osalta ja eldkkeellc
jiilidcssii eri jaksoista ansaitut
elikkeet vhdistetdAn. Siind vai-
heessa, kun eldkc r.t.tyonnetddn.
eri eldk keiden keskcn sttoritetaatr
ns. yhteensor itrrs. Yhtecnsovi-
tuksen tarkoitukscna orr rajoittaa
samalla henkilollii lakiin perus-
tuvien tyG ja virkaeldkkeiden,
kansaneldkkeen, tapaturma-
vakuutuslain mukaisen pdivdra-
han. eldkkeen tai elinkoron sekd
liikennevakuutuslain mukaisen
jatkuvan korvauksen summa 60
prosentiksi korkeirnmasta indek-
silld korjatusta eldkkeen perus-
teena olevasta palkasta tai tyotu-
losta.

Rinnakkaisesta tyoskentclystd
saattaa olla elhkkcen suuruuden
kannalta etua silloin, kun yhteen-
sovitus suoritetaan. Siind tapauk-
sessa, jos rinnakkainen tyosken-
tely on jatkunut yhdenjaksoisesti
vdhintdin kuusi kuukautta, yh-

teensovitusperustetta (korkein
el6kkeen perusteena oleva palk-
ka tai tyotulo) mddrdttdessd ky-
seiset eldkkeen perusteena olevat
palkat ja tyotulot lasketaan yh-
teen. Mikdli tdmd markkamdhrd
on suurempi kuin kaikkien mui-
den tyossdolojaksojen eldkkeen
perusteena oleva palkka, sitd
kdytetddn yhteensovituksessa.
Kdytdnnossd tdmd merkitsec si-
ta, etta rinnakkaisista tydsuhteis-
ta on eldkkeensaajalle hycityii si-
ten. etta eldkettd suoritetaan
kummastakin tyostd saman peri-
aatteen n-rukaisesti, kuin jos ky-
seinen rinnakkainen tyoskentely
olisi suoritettu yhdessd tycisuh-
teessa. Tdterr kahden rinnakkai-
sen tydn tekeminen hyodyttiiii
tyontekrjiiii el5keturvan kannal-
ta.

Todettakoon vielii, jos kysyjii
on ldhelld eliikcikiiii. etti van-
huuseldkkeessd ansioita seura-
taan vain 63 vuoden ian taytta-
misvuoden loppuun. Ndin ollen
hdnen eldkkcensd suuruutecn ei
eniiii 63 vuoden idn tdyttdmis-
vuoden jdlkecn vaikuta se, onlo
han tyc;ssii tai millaisia ansioita
hdn saa.

, le kuitenkaan myonnetry.
Nyt kysynkin. miksen saa eld-

kettd kaikista tycisuhteistani ja
miksen saa mydskddn kansan-
eldkettd. Minulle on kerrottu, et-

Vastaus
Kysyjii on tyohistoriansa aikana
kuulunut sekd tyontekrjiiin eliike-
lain ettd kunnallisten viranhalti-
jain ja tyontekr.liiin eliikelain pii-
riin. Yksityiselld puolella van-
huuseldkeikd on 65 vuotta. mutta
kuntasektorilla vastaava ikd on
yleensd 63 vuotta, kysyjiin koh-
dalla kuitenkin sitdkin alhaisem-
pi, 58 vuotta.

Yksityisen ja julkisen sektorin
eldkejdrjestelmat ovat siind suh-
teessa toisistaan riippumattomia.
ettd vanhuuseldkkeelle siirrvmi-
nen on jiirjestelmiikohtaista. jol-
loin kysyjiin tapauksessa yksityi-
sen sektorin vanhuuseldkcikii sii-
lyy 65 vuoter.ra, vaikka henkilo
lahtisikin eldkkeelle julkiselta
puolelta aikaisemmin.

Eldkkeenhakijan toimeentu-
lon kannalta tarkasteltuna tlllai-
nen tilannc ei varmaankaan ole
tyydyttiivii etenkddn silloin, kun
aikaisemmasta eldkeidstd saatu
eliike jiiii suhtecllisen pieneksi.
kuten kysyjdn kohdalla. Nyky-
sdAnnristen mukaan tilanne on
sc. etle vksityisen scktorin van-
huuseldke maksetaan vasta 65
vuoden idstd, kuten myos kan-
saneldkkeen kohdalla.

Kysyjii toteaa, etta henen ai-
kaisemmat tydtoverir.rsa kcnkd-
tehtaalla olisivat saaneet ennen
65 vuoden ikee elakctta. Tame
on kuitenkin malrdollista vain
sellaisten tycintekijoidcn kohdal-
la, jotka ovat ennen 65 vuoden
ikdd tulleet tyokyvyttomiksi tai
tyottomiksi ja o','at sitd kautta
saaneet joko tyokvvyttomyvs- tai
tycittomyyseldkkeen. Sensijaan
vanhuuseldkettd he eivdt ole voi-
neet saada.

Ensi vuonna tulee voimaan
joustava eldkeikduudistus, joka
koskee yksityisen sektorin tyd-
eliikkeitii ja kansaneldkkeit6.
Siihen sisiiltyy varhennetun van-
huuseldkkeen saamismahdolli-
suus, joka koskisi 60 vuotta
te).tteneita tyontekijoitii.

Tiilloin kuitenkin vanhuus-
eldkkeen mddr55 pienennettlisiin
verrattuna siihen, minkii eliik-
keenhakija saisi 65 vuoden idssd.
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Tytiellikepliivli l4.ll.
rYOEI-ArppAIvA pidetiiiin
marraskuun 14. piiiviinii Helsin-
gin Messu- ja Kongressikeskuk-
SCSSA.

Ohjelmaan sisiiltyy jilleen se-
kd ajankohtaisia tyoeldkeasioita
ettd muuta alaan liittyvdd tietout-
ta.

Kuolleen yrittiijiin
vakuuttaminen
mahdolliseksi
Hallitus antoi kesdkuussa esityk-
sen MYEL 3 $:n ja YEL 2 $:n
muuttamisesta. Mainituissa laeis-
sa ei ole sddnnoksid siitd, voi-
daanko kuolleen yrittiijiin jiilkeen
jiirjestiiii MYEL:n tai YEL:n
mukainen eldketurva, jos yrittiijii
ei ole eldessddn hakenut itselleen
vakuutusta.

Aikaisemmin pidettiin selvd-
nd, ettd yrittdjien velvollisuudet ja
Iaiminlyonnit koskivat paitsi yrit-
tiijiii mycis heiddn kuolinpesiddn.
Nyttemmin vakuutusoikeus on
karsonut, ettei yriuiijiille voida
ottaa vakuutusta hdnen kuole-
mansa jdlkeen.

Hallituksen esityksen l6hto-
kohtana on. ettei eldketurvaa
voisi ottaa yrittiijiin kuoleman
jiilkeen. Joissakin tilanteissa olisi
kuitenkin kohtuutonta, mikili
pddsddnnostd ei voitaisi poiketa.
Tiillaisia ovat tapaukset. joissa
vakuutuksensa laiminlyoneen
yrittiijiin jiilkeen iiiii henkiloitii,
joilla olisi oikeus perhe-eldkkee-
seen. mikdli vakuutus olisi otettu.
Timdn vuoksi ehdotetaankin, et-
ta yrittajan kuoleman jdlkeen tu-
lisi voida poikkeuksellisesti jdrjes-
tdd eldketurva. jos erityiset sosi-
aaliset syyt sita vaativat. T[llaise-
na syynd voisi olla taloudellinen
riippuvuus edu njiit tiijiistii.

Ehdotuksen mukaan MELA
voisi kuolinpesdn osakkaan ha-
kemuksesta piiiittiiii vakuutuk-
sen ottamisesta maatalousyritU-
jdn kuoleman jdlkeen. YEL:n
osalta vastaava tehtava olisi
ETK:lla. Silloin kun poikkeus
salliuaisiin, tulisi mainittujen lai-
tosten kiinnittdd huomiota myos
siihen. tuleeko vakuutusmaksu
suoritetuksi.

Esityksen tultua hyvdksytyksi
ETK tullee antamaan ohjeet
lainmuutosten soveltamisesta.

Tiiysitehoisen tyii-
kyvytttimyys-
eldkkeen
mytinfdmiselle
lisiiedellytys

Syyskuun alussa tuli voimaan
lainmuutos, jolla tdysitehoisen
tycikyvyttomyyseldkkeen mydn-
tdmistd koskeviin edellytyksiin li-
sdttiin vaatimus siitd. etta vakuu-
tettu on asunut Suomessa vdhin-
tddn viisi vuotta ennen tyokyvyt-
tomdksi tuloaan.

Tdmd odotusaika vaikuttaa
liihinnii ulkomailta Suomeen ly-
hyeksi ajaksi tulleen tyoeldkkeen
suuruuteen siten. ettei tdllainen
henkilo saa Suomesta oikeutta
suurempaan eldkkeeseen kuin
hdnen tosiasiallinen tyopanok-
sensa tddlld edellyttiiii.

Eldketurvakeskus voi piiiirtiiii,
etti viiden vuoden asumisaika-
vaatimuksesta luovutaan. jo,t
vaatimusta on joissakin erityista-
pauksissa pidettdvd kohtuutto-
mana.

Ulkomaiset elilkkeet
yhteensovitukseen

Tydeldkkeen yhteensovitus-
sddnnoksiin tehtiin samassa yh-
teydessa muutos, joka antaa
mahdollisuuden yhteensovituk-
seen myos silloin, kun TEL 8 $:n
L ja 5. momentissa tarkoitettua
etuutta vastaava etuus makse-
taan vieraasta valtiosta.

Toimikunta:
Sukupolvenvaihdos-
ja luopumiseliike-
jiidestelmiii
jatketaan
kolmella vuodella
Suk upolvenvaihdos- ja luopumis-
eldkejirjestelmien jatkamista sel-
vittanyt toimikunta ehdottaa, et-
td sukupolvenvaihdoseldkettd
koskevat sddnnokset otettaisiin
luopumiseldkkeen tapaan omaan
lakiinsa ja ettd molempia eldke-
jiirjestelmiii jatkettaisiin toistai-
seksi kolmella vuodella. Lait tuli-
sivat voimaan cnsi vuoden alusta.

i:'r : il :' ff,];[j ff:Til:ilToivo Yl,iijiirvelle 14.6.

Su kupolvenvaihdoseldkkeen
iklirajat pysyisivdt suurin piirtein
ennallaan. Yleisesti ikiiraja olisi
ehdotuksen mukaan 55 vuotta.
Ns. uinuvaa eldkeoikeutta, jonka
perusteella nuorempi puoliso voi
pddstd eldkkeelle jo 50-vuotiaa-
na, toimikunta ehdottaa jonkin
verran laajennettavaksi.

Su ku polvenvaihdoselSkettd
koskevat sddnnokset toimikunta
ehdottaa yhtendistettdvdksi
mahdollisimman paljon maatila-
lain ja luopumiseldkelain vastaa-
vien sddnncisten kanssa. Kiiytiin-
ncissi tdmi merkitsee esimerkiksi
site, ette luovutettavan maatilan
peltoalaa ja metsdntuottoa kos-
kevat vaatimukset olisivat samat
molemmissa eldkejdrjestelmissd.
Oikeus tontin ja ns. arvokkaiden
alueiden pidiityksiin sukupol-
venvaihdoskaupan yhteydessd
miiiiriiytyisi maatilalain mukaan.
Menettely olisi tiilloin aikaisem-
paa joustavampaa.

Sukupolvenvai hdoselikkeen
saamisen ehtona olisi edelleen, et-
td luopuja on saanut vdhintddn
puolet toimeentulostaan maata-
lousyrittdjdtoiminnasta.

Sivutulosddnnostd toimikunta
ehdottaa tarkennettavaksi. Jos
sivutulojen maara ylittae maata-
lousyrittdjdtoiminnasta saadut

I
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tulot, ne eivdt estdisi elikkeen
saamista, jos ne ovat enintddn
l9 330 markkaa.

Muilta osin sukupolvenvaih-
doseldkkeen ehdot pysyisivdt vd-
hdisi6 tarkistuksia lukuunotta-
matta ennallaan.

Luopumiseldkkeen saamisen
ehtoihin ei ole tulossa muita
muutoksia, kuin ettd pellon voisi
metsittea nykyistii useammissa
tapauksissa. Sen sijaan eldkkeen
m66rd porrastettaisiin uudelleen
niin, etti eldke suosisi nykyistd
enemmdn pieniii tiloja. Toimi-
kunta ehdottaa mycis, ettd vd-
hennetyn luopumiseldkkeen
m6drd nostetaan vdhennettyni
alkavissa eldkkeissii 60 prosent-
tiin tdydestd eldkkeestd. Nyt se on
40 prosenttia. Tdmd korjaus

QiI] ::,, l'lh. J,'.'Ifl il,",t *:-
saneldkkeen pysyviillii tyoky\ryt-
tdmyysel6kkeelld, ty6ttdmyys-
eliik keellii tai vanhuuseliik keellii.

Luopumiseldkkeensaaja on
joutunut maksamaan vakuu-
tusmaksun, jos hdn on luopunut
alle 65-vuotiaana. Toimikunta
ehdottaa vakuutusmaksun pois-
tamista.

Toimikunnan puheenjohtaja
on toiminut maatilahallituksen
piiiijohtaja Kaarlo Muuramo se-
kd sihteereind varatuomari Pirk-
ko Kemppainen Maatalousyrit-
tdjien eldkelaitoksesta ja toimis-
topiiiillikko Timo Tolvi maatila-
hallituksesta. Mietintdcin liittyy
valtiovarainministeriotd edusta-
neen Flannele Laihosen eridvd
mielipide.

Vuoden 1984 lokakuussa oli
upolvenvaihdoseldkkeelld

ru588 suomalaista. Luopumis-
eldkkeensaajia oli samaan aikaan
6022.

Toimikunta jatkaa
miettimilllil
kalastajien ja

KOtOna laStaan tycituloa .koskevien siiinnosten

hoitavan vanhemman ilIi:ffilif ' r,,'l1l'j1'?ili,[]T
SOSiaalitUfVaSta haan tuloista. riippumatta sekd

KOIInOIOOn tUen maKsamrsta
OSamUiStiO mycis sairausvakuutuksen 6itiys-

on antanut luopumiseldkkeitd
pohtineen toimikunnan tehtii-
vdksi selvittd6. tulisiko luopumis-
eldkejdrjestelmd ulottaa koske-
maan porotaloudenharj oittajia ja
kalastajia. Niiiden sukupolven-
vaihdoksen ja ammatista luopu-
misen ongelmat ovat usein sa-
manlaisia kuin maanviljelijdillii.

Toimikunta selvittdd myos.
olisiko maatilan jatkamiskelpoi-
suutta lievennettdvd muissakin
saaristokunnissa kuin Houtska-
rissa ja Inioss6. Toimikunnan on
lisdksi ratkaistava, pitdisiko vuo-
denvaihteen 1985 jilkeen mak-
settava uinuva sukupolvenvaih-
doseldke mSdrdtd tdnd vuonna
voimaan tulleiden s6dnncisten
mukaisesti, jos tila on luovutettu
ennen tdtd vuotta.

Valtio maksaa
kolmanneksen
yrittiijiieliikkeistii
Valtio maksaa taman vuoden
yrittiiiiieliikkeistd kolman neksen.
Eldketurvakeskus arvioi valtion
osuudeksi 284 miljoonaa mark-
kaa. Summa on korkoutettu hei-
ndkuuhun 1985.

Yrittiijien eldkelain mukaan
maksetaan kaikkiaan tdnd vuon-
na elakkeitd arviolra 935 miljo<>
naa. Valtion osuus eldkemenois-
ta on vdhdn pudonnut, vaikka
yrittiijille maksettu eldkesumma
on kasvanut viime vuodesta sa-
dalla miljoonalla markalla. Td-
md johtuu mm. vakuutusmaksu-
tason noususta. Keskimddrdinen
yrittiijien el6kelain mukaincn va-
kuutusmaksu oli viime vuonna
9,6 prosenttia tyotulosta, kun se
nyt on 10,0 prosenttia.

Yrittiijien eldke lain mukaan
maksettiin viime vuoden lopussa
eldkettd 56000 ihmiselle keski-
mddrin 1200 markkaa kuussa.
Yrittiijien eldkelain mukainen
vakuutus oli viime vuoden lopus-
sa 132000 itsendiselld yrittiijiillii
ja ammatinharjoittajalla.

Maatalousyrittdjien eldkkeistd
raltio maksaa tdnd vuonna arvi-
olta 949 miljoonaa markkaa, nel-
jd viidesosaa eldkemenosta.

Kotona lastaan hoitavan sosiaali-
turvan selvitystyciryhmd on jht-
tdnyt heindkuussa osamuistionsa
sosiaali- ja tervevsministericjlle.

Tyoryhmdn tehtdvdnd on sel-
vittdd. miten kotiin lasta hoita-
maan jddvdn vanhemman sosiaa-
liturvaa olisi kehitettdv6.

Osamuistiossaan tyoryhmd on
tarkastellut erityisesti tyoeldke-
turvaa sekd sairaus-, iiitiys- ja
vanhempainloma-ajan toimeen-
tuloturvaa. Tarkastelu on rajattu
koskemaan sellaisia kotona las-
taan hoitavia vanhempia. joiden
nuorin lapsi on alle kolmivuotias.
Tvorvhmd on alustavasti selvit-
tanyt useita vaihtochtoja. mutta
ei olc ottanut kantaa niiden tar-
koituksenmukaisuuteen.

Tyoelaketurvan osalta on ny-
kymenettelyn jatkamiscn vaihto-
ehtona tarkasteltu mallia. jossa
tvcisuhtceseen liittyvdstd lastcn-
hoitoajasta r.r.ruodostettaisiin tek-
nisesti r>sittain nvkyistd tyokyvyt-
tomyyseldkctapahtuman yhtey-
dessd muodostettavaa eliikejak-
soa vastaava. eldkettd kartuttava
lakso. Lisdksi on tarkasteltu mal-'
lia. jossa kaikki lastcnhoitoajat
otettaisiin tyoeldkettd korottava-
na huomioon ty6ttomyyslisdd
vastaavalla tekniikalla. Tvcirvh-
mdn on jatktrtyossddn tuikoitut
sclvittdzi myos perhehoitajatoi-
mikunnan mietinnossd esitettyjd
erditd erillisen vakuutuksen mal-
1"j4,

Aitiys- ja pdivdrahan sekd ko-
tihoidon tuen osalta tyoryhma
on tarkastellut vaihtoehtoina
pdivdrahan perusteena olevaa

ja pdivdrahan aikana.
Tyciryhmiin on mddrd saada

tycinsd valmiiksi tdmdn vuoden
aikana.

Osa-aikaeliike-
jiidestelmiiii selvit-
telemilfln tytiryhmii
Sosiaali- ja terveysministerio on
asettanut tyciryhmdn,.loka selvit-
tdd osa-aikaeldkejdrjestelmdn to-
teuttamista Eldkeikdkomitean
mietinncin pohjalta. Pohjana tu-
lee olemaan myos hallituksen la-
kiesitys joustavasta eliikeikiijiir-
jestelystd sekd tyomarkkinajiir-
jestojen viilillii I 1. l. 1985 laadittu
neuvottelumuistio.

Tyoryhmdn puheenjohtajana
toimii osastopdlllikko Jukka
Ra n t a I a sosiaali- ja terveysmi-
nisteriostd ja edustettuina tyci-
ryhmdssd ovat kaikki keskeiset
t yd ma rkk i najdrjestot.

Tyoryhmdn tulee saada tyonsd
pddtokseen eldkelainsddddntcjd
koskevilta osin 31.12. 1985 men-
nessd ja muilta osin viimeistddn
3 L3.1986.

Tyoryhmdn kokoonpano on
seuraava: puheenjohtaja osasto-
ptiiillikkd, yhjohtaja Jukka Ran-
tala. sosiaali- ja terveysministerici,
jdsenet vt. apulaisosastopiiiillik-
kci Jorma Perdld, sosiaali- ja
terveysministerici, vanhempi hal-
litussihteeri Tuulikki Haika-
rainen. sosiaali- ja terveysmi-
nisterio. sosiaalisihteeri Markku
H y v dri ne n, Suomen Ammat-
tiliittojen Keskusjdrjesto SAK ry,
johtaja Lasse Laatunen,
Suomen Tycinantajain Keskus-
liitto. sosiaalisihteeri Kai L i-
b ii c k. Akava ry, johtaja Pekka
M e re n h e i m o, Liiketvcinanta-
jain Keskusliitto LTK ry. sosiaa-
lisihteeri Veikko Simpanen.
Suomen Teknisten Toimihenki-
lcijlirjestcijen Keskusliitto STTK
ry, osastonjohtaja Iikko B. V o i -
p io, Toimihenkilo- ja Virka-
miesjiirjestojen Keskusliitto TVK
ry ja lainopin kandidaatti Juhani
Sa lm inen. Tvcieldkelaitosten
Liitto ry TELA.

'l

VIaa- ja metsdtalousministerio

41

$c

ffi



EI-AKKEI STA TJLKOMAILLA

RUOTSI

Liszie16keoikeutta
lapsen hoidosta kotona
Vuodesta 1982 on ollc 3-vuoriqsra lasrakotiinhoitamaan jdiinyt iiiti
tai isd voinut kartuttaa itselleen lisciekikettci hoitovuodelta.

Rikslbrsdkringsverket on tehnyt l0 prosentin otostutkimuksen
siid. missa mddrin lapscn hoitomahdollisuutta kotona kdytettiin
hyvdksi vuosina l982ja 1983. Tulokset ovat alla olevassa taulukossa.
Miehiii ei mddrdn alhaisuuden vuoksi voitu jakaa ikdryhmiin.
Tauluk ko. Lisrielcikcpisteit ri oman lapsen hoidon perusleella kortul to-
ncat vakuutetut. joilla ei ole ollut ansiotuloja.

Ikd. vuotta 1982 1983

Naiset

Lain suomaa mahdollisuutta on kdytetty odotettua vdhemmdn.
Noin 50000 vakuutetulla laskettiin olevan mahdollisuus etuuteen.
Vuonna 1982 heistii noin 30 prosenttia ja vuonna 1983 noin l0
prosenttia kiytti sitii hyvdkseen. Rikslorsdkringsverketin mukaan
syy voi loytya siita, etta tieto etuudesta ei ole mennyt perille.

50

Tyomarkkinasyillii myonnetyt
tyo kyvytto myyseld"kkeet

420 Ruotsissa on 60-64-vuotiailla mahdollisuus saada tycikyvyttcim
440 eldke tycimarkkinasyillii ilman lddketieteellistd tyokyvyttomyytta
990
160
240

10

Ehtona on, etta tyciton vakuutettu on saanut tyottomyyset

l6-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40--44
45-49
50-&
Yhtecnsd

60
l 360
4430
5 300
3 200
t0l

10

r5130
il0

15240

5 310
80

5 390

tyottomyyskassaltaan tai valtiolta pisimmdn mahdollisen
aJan.

Michet
Kaikki
Ldhdc: RFY /Statistik-inlbrmation I l/ 1985
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Oheisessa kuviossa on tycimarkkinasyill2i myonnetty.jen rrz.ven
tvdkyvyttomv.yselcikkeiclen mddrdt vuosina 1917-1984 erikseen
miehillii ja naisilla. Lrihde: RFU/Smrisik-information 10/ 1985.

Lukumririrri
Miehet

Naiset
4000

2000

3000

-00

0
VEDilSlPAMVuosi

Vuosina 1980-82 uusia tvdmarkkinasyihin perustuvia tyokyvyt-
tomyyseldkkeitii mydnnettiin vuosittain 3500-3600. Vuonna 1983
mddrd kasvoi puolclla ja vuonna 1984 noin 65 prosentilla. Vuonna
1984 uusia eliikkeitii mycinnettiin kaikkiaan 9124. Kaikista uusista
tydkyvyttomyyseldkkeistd tyomarkkinasyilld myonncttyjen osuus
on allc l0 prosenttia.

ATP-maksuissa korotustarvetta
Ruotsin Iisdelhkerahastojen toimitusjohtajan mukaan (Social lbr-
sdkring -lehti 3 /85) ATP-maksua on nosteitava ainakin 0,2 prosent-
tiyksikkoii nykyisestd I 0 prosentista (palkkasummasta). jotta rahas-
toja vuonna 1986 uhkaamassa oleva kriisi voitaisiin vdlttdd.

Lahastojcn tuotto oli vuonna 1984 keskirniiiirin I 1,2 prosenttia eli
.,-rkein sitten vuodcn 1969. Inllaation huomioon ottaen reaalituotto
oli 3 prosenttia. Tiillii hetkelld kuitenkin ndyttdd siltd, ettd vuonna
1986 on tulossa ahl2iiimiiii noin SEK l0 miljoonaa.

Vuoclen 1984 lopussa rahastoissa oli SEK 239958 ntiljoonaa.
Edellisestd vuoclesta kasvua oli SEK 20761 miljoonaa.

Tilastotietoj a ATP-eliikkeistri
wosilta 1984 ja 1983
SEK miljoonaa 1984 1983

O saelzikkeessd palataan
alkuperdiseen korvaustasoon
Ruotsin sosiaaliministerion kansliapiilillikon mukaan palataan osa-
aikatyohon yhdistetyssd osa-aikaeldkkecssd ldhiaikoina alkupcrdi-
seen 65 prosentin korvaustasoon tyotulopoistumasta. Korvaustaso
alennettiin 50 prosenttiin tyotulopoistumasta tammikuussa 1981.

Uusien osa-aikacldkchakemustcn mddrd on viime aikoina vdhcn-
tynyt. Osaeldkerahasto on sitd vastoir.r kasvanut. Rahaston kasvu
antaa mlhdollisuuden korvaustason nostumiscerr.

Varhaiseldkkeen kiiyttoonotto
selvitetdan
Tanskan varhaiseldkejdrjestelvn (elierlon/.jiilkipalkka) mukaisen
varl.raiselrikkeen kdy ttcionoton rnahdollisuuclet Ruotsissa tutkitaan
kuluvan kel'diin aikana. Sclvitvs tehddiin viimc r"uonna asctctussir
eldkckomiteassa.

NORJA

Painetta elzikeizin alentamiseen
Yleisen clhke alentarninen 67 vuodesta on nousemassa yhdeksi l.'arzlr-
t eeme k si syksyn parlamenttivaaleissa. Joustavan eliikcidn k;iyttdon-
ottoa kohtaan tunnetaan myos mielenkiintoa. Oppositiossa oleva
tycivdenpuolue sekd ammattiyhdistysliike o'"'at ehdottaneet eldkci5n
laskemista 65 vr.roteen ja varhaisel6kkeen kayttoonotroa64 vuoden
idssd.

Hallituksen asettama tyciaikaa.ja e ki k ei k tiri t ut k ivo k o nti t ea tekee
haastattelututkintuksen,.jossa tiedustellaan 5000 haastateltavalta hei-
diin mielipiteitddn joustavasta eldkeidstd ja lyhyemmdstd tyoajasta.

ATP-maksut ( l.---4. rahirstot)
( palkansaaiarahastoista)
yhteensd

ElSkemenot
Hallintokulut

vhteensA

32662
1246

33 m8
36 112

297
36467

29 514
398

29912
32467

283
32750

ATP-eliikkeitii (3 l. 12.) 1984 1983

anhuuseldkkeitd
Tyokyryttomyyseldk keitd
Leskeneldkkeiti
Lapseneldkkeitd

945 0U l
252221
292548

38 556

908 809
240 136
27801 l

40419
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TANSKA BELGIA

Palkansaajien lisiieliikejirjestelmii
vuosina 1983-1985
Tanskan lisiieliikejiirjestelmd (voimassa vuodesta 1964) kattaa l6-
66-vuotiaat yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajat. Jdrjestelmds-
tii maksetaan vanhuus- ja leskeneldkkeitd; viimeksi mainittuja sekd
nais- etti miesleskille samoilla perusteilla. Eliikeik2i on 67 vuotta eli
sama kuin kahsaneliikejiirjestelmdssi. Lisiieliikejiirjestelmdn eldk-
keet eivit ole ansioperusteisia. Jokainen vakuutuswosi kartuttaa
eldkettii tietylld tasasuuruisella summalla.

Seuraavassa asetelmassa on erditii keskeisid numerotietoja pal-
kansaajien lisiieliikejiirjestelmdstd vuosilta 1983-1985. Vuoden
1985 luvut ovat arvioita. Luvut on otettu lisdeldkejdrjestelmdn hal-
linnosta vastaavan eldkelaitoksen woden 1984 vuosikertomuksesta.
Eldkelaitoksen nimi on sama kuin jiirjestelmiinkin eli Arbejdsmar-
kedets Tillregspension.

1983 1984 1985
Milj. DKK

Vakuutusmaksut 2091 2l7l 2203
Rahaston tuotto 4558 4829 5084
Eldkemenot 451 5l I 596
Reaalikorkomaksu valtiolle 507 592 820
Rahasto 30510 36319 42125

Tuhansia
Eldkkeensaajia 311 335 356
Eldketurvaa kartuttaneita 3125 3200 3200

- heistd aktiivivakuu-
tettuja tilastovuonna 2402 2 500 2 500

Komiteaehdotus osa-aikaelzikkeesta
Tanskan tyonantajajiirjesto ehdotti vuonna 1982 Ruotsin mallin
mukaisen osa-aikatycihon yhdistetyn osa-aikaeldkkeen kiyttcionot-
toa. Sosiaaliministerio asetti hieman myohemmin komitean tutki-
maan eldkeikakaydntoa. Komitean iiskettiiin julkistamassa mietin-
ncissd ehdotetaan osa-aikaeliikkeen kayttddnottoa.

Ehdotuksen mukaan osa-aikaeldke maksetaan 6G-6Gvuotiaalle
vakuutetulle, joka on ollut palkansaajien ty<ieliikejdrjestelmiin piiris-
sd vdhintddn l0 vuotta viimeisistd 20 vuodesta ja joka on ollut tyossd
viimeiset 12 kuukautta ennen eldkkeen hakemista.

Tyoaikaa tulee vd.hentdi vdhinti6n 25 prosenttia siten, ettd edun-
saajan tulee edelleen ty6skennelld viikossa viihintddn 15 ja enintldn
30 tuntia.

Osa-aikaeldkkeen mhdrii jiiii riippumaan siitd kuinka paljon
edunsaaja vdhentdd tyoaikaansa. Yhdessd osa-aikatyostd saadun
ansion kanssa kokonaisetuudeksi tulee 90-95 prosenttia palkasto
ennen osaeldkkeelle siirtymist6.

Sosiaaliturvakortti kayttoon
Belgian parlamentti on lopullisesti hyvdksynyt hallituksen esityksen
sosiaaliturvakortin kdyttcionotosta. Kortin tarkoituksena on estdb
tycissd olevia henkilcjitd saamasta samanaikaisesti sairaus-, tydky\,ryt-
tdmyys- tai tyottomyysetuuksia.

Sosiaaliturvakortti annetaan jokaiselle vakuutetulle. Vakuutettu
luovuttaa kortin tycinantajalle tai sosiaaliturvalaitokselle sen m
kaan kummasta ldhteestd hdn saa toimeentulonsa.

Sosiaaliturvakortin kdyttcicinotto johtuu sosiaalivakuutusjdrjes-
telmdn vaikeutuneesta taloudellisesta tilanteesta.

ESPANJA

Elzikeuudistus parlamenttiin
Espanjan hallitus on pddttdnyt viedd parlamentin kdsittelyyn eldke-
uudistuksen, jolla toivotaan saatavan muutosta sosiaaliturvan vai-
keaan rahoitustilanteeseen. Eldkeuudistus merkitsee eldkemenojen
alentumista 8 prosentilla. Ammattiyhdistysliikeja maan viisi milj
naa eldkkeensaajaa vastustavat hallituksen suunnitelmaa.

Uudistuksessa nykyiset 12 ammattiperusteista vakuutusmaksu-
luokkaa poistetaan. Vakuutusmaksut ja etuudet tulevat perustu-
maan todellisiin ansioihin.

Varhennettu ekike voidaan ottaa ennen normaalia 65 vuoden
eliikeikiiii. Eliike voidaan lisiiksi maksaa alentamattomana 64 ruo-
den idssd, jos eldkkeelle siirtynyt korvataan yrityksessd tyottomalla
henkilcillii.

Vanhuusekikkeer saamiseksi vaadittavaa vakuutusaikaa on tar-
koitus nostaa viidellii vuodella nykyisestd 10 vuodesta. Lisdksi vaadi-
taan, ette vakuutusmaksut on maksettu kahden vuoden ajalta vii-
meisten kahdeksan vuoden aikana ennen eldkkeelle siirtymistd. Kdy-
tdnncissd tema merkitsee sitd. ettei vanhuuseliikkeen saaminen edel-
lytd tyossdoloa siind vaiheessa, kun vakuutettu Eyttae eldkeidn.

Tydkyvyttdmyysekikkeissci vakuutusmaksuvaatimus muutetaan
nykyisestd 1800 piiiviistii ikddn perustuvaksi. Alle 2Gvuotiaan
tetddn maksaneen vakuutusmaksut vdhintddn puolesta siite ajasta
joka on tyokyvyttdmaksituloiiin ja l6 ikdvuoden tdyttdmisen
26 luotta Uyttaneelta vakuutusmaksut vaaditaan
joka on kulunut 20 ikdmoden tdyttdmisen jdlkeen.

3/8 siite

timus on vakuutusmaksu viideltd vuodelta ja kolmelta
viimeisten 10 vuoden aikana.

Tycikyr.ryttomyyseldkettd on tarkoitus ryhtyd maksamaan
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Vanhuuseldke perustuu nykyisin kahden parhaan vuoden keski-
ansioon viimeisten seitsemdn vuoden ajalta. Uudessa jdrjestelmdssd
perustana on viimeiset kahdeksan luotta, joista kahdelta viimeiseltd
vuodelta kdytetddn todellisia ansioita ja kuudelta niitd edeltdneeltd
vuodelta kuluttajahintaindeksillii tarkistettuja ansioita. Tydkyrryt-
tcimyyseldkkeessd tullaan kdyttdmddn samaa eldkeperusteen lasku-
tapaa kuin vanhuuscldkkeessd.

Nykyisin maksussa olevat ekikkeet larkislelaan kerran vuodessa
lkkojen, hintojen ja maan yleisen taloudellisen tilanteen muutok-
n mukaan. Uudessa jdrjestelmdssd eldkkeet sidotaan kuluttajahin-

taindeksiin. Tarkistus on tarkoitus tehdi etukdteen siten, etta perus-
tana on tarkistusajankohtaa seuraavan vuoden indeksin laskettu
muutos.

ISO-BRITANNIA

Hallitus aikoo lopettaa
yleisen ansioel6kej Zirjestelmdn
Englannin hallitus aikoo lakkauttaa valtion yleisen ansioeliikej?irjes-
telmdn. Tdth ennakoi keviiiillii julkistettu "vihred kirja". Kirja on
tarkoitettu yleisen keskustelun pohjaksi. Englannissa eldketurva
koostuu peruseldkkeestii. joka on kansaneldketyyppinen. ja ansio-
^'^kkeistd, joita tydnantajakohtaiset eldkejdrjestelmdt ja valtion

inen lisdeldkejdrjestelmd yhdessd toteuttavat. Tyonantajilla on
urrut mahdollisuus irrottaa eldkejdrjestelmdnsd valtion yleisestd
ansioeldkkeestii tai jiiiidii mycis valtion ansioeldkkeen alaisuuteen.

Jos hallituksen suunnitelma menee ldpi parlamentissa, ansioeldk-
keitd voidaan ansaita vain tyonantajakohtaisissa elakejdrjestelmissd

- joiden piirissd on tdlld hetkelld noin puolet palkansaajista - sekd
suunnittelun alaisina olevissa ns. henkilokohtaisissa ansioeldkejdrjes-
telmissd. Viimeksi mainituilla tarkoitetaan ansioeldkkeitd, jotka va-
kuutettu jdrjestdisi itse itselleen jossakin vakuutuslaitoksessa samaan
tapaan kuin tycinantajat tdlld hetkellii tyontekijoilleen. Suunnitelman
mahdollisesti tultua parlamentin kdsittelyyn ja siellii hyviiksytyksi
maksaisi valtion yleinen eldkejdrjestelmd vain tasasuuruisia perus-
eldkkeitd. Vastaavan sisdltoinen muutos on jo aikaisemmin toteutet-
tu tapaturma- ja tydttomyysvakuutuksessa.

"Vihredn kirjan" mukaan valtion ansioelSkejdrjestelmd lakkaute-
taan asteittain. 45 vuotta teyttaneet naiset ja 50 vuotta tayttaneet
lmiehet ma ksaisivat edelleen vakuutusmaksuja valtion jdrjestelmdlle.
lHcidiin osaltaan valtion ansioeldkejdrjestelmdd ei lakkautettaisi.
Nuoremmat henkilcit joutuisivat maksamaan henkilokohtaisen an-
lsioeliikejiirjestelmdn mukaisia vakuutusmaksuja, elleivht he kuulu
Ityonantajakohtaiseen ansioeldkejdrjestelmddn. Valtion ansioel6ke-
jdrjestelmdssd ansaitut edut sdilyvdt vapaakirjoina.

Valtion yleinen ansioeldke tuli voimaan vuonna 1978. Elaketta
karttuu 1,25 prosenttia eldkepalkasta vuodessa. Tiiysiii eliikkeitd

-25 prosenttia eldkepalkasta - oli tarkoitus maksaa vuosituhan-
nen vaihteessa. Eldke lasketaan 20 parhaan ansiovuoden perusteella.

]OUKO ]ANHUNEN ,u
Ekikcturuakeskuk sen

t u t k i m u soso.s I un cr i t.t'i r t u t k Uu
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TILASTOTIETO]A TYOELAKKEE N-
SAA]ISTA 30 6 1985

Taulukoiden luvut ovat vdhimmiiisturvan mukaisia.

30.6. 1985 oli maksussa kaikkiaan 717000 tycietdketti. Muutos edellisesti vuodesta on 36000 kappaletta cli 5,2
prosenttia.
Niiistd oli vanhuuseldkkcita 363000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+ I 7 000), tyokyvyttdmyyseldkkeitd I 75 000 kappaletta (+2 000), tydttdmyysel:ikkeita 48 000 kappaletta (+9 000)
ja perhe-eldkkeite l3l 000 kappaletta (+7000).
Vanhuuseliikkeiden keskimAiird oli I 137 markkaa./kk, tydkyvyttomyyscldkkeiden 1463 markkaa,/kk. tycitto-
myyselAkkeiden I 646 rnarkkaa,/kk ja perhe-eliikkeiden 888 markkaa,/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1985

ElSkkecnsaajia Kcskimziiriiinen peruscldke nrVkk
Eliikkecn mydntiijii Miehet Naisct Yhtcensd Miehet Naisct Yhtcensh
TEL-eliikclaitokse t 65404 107 452 172856 2421 I 037 I 561

YEL-eldkelaitokset 14481 lL454 25941 217 | I 452 I 854
MYEL-eldkelaitos 48 905 68 879 l7 784 691 328 419
LEL-eldkelaitos 33609 12604 46213 978 413 824
Kaikki tyoelakelaitokset 162405 200389 362794 I 519 778 I 137

Mydnnetyt eldkkeet l. l.-30. 6. 1985

Kaikki tyoetekelaitokset 8 436 l0 329 r8 765 | 775 u06 I 242

TYOKYVYTTOMYYSELAI{GET (sisdrtid osaerrikkeet)
Voimassa olevat 30.6. 1985

El6kkeensaajia Keskimddrdinen peruseldke mklkk
Eliikkecn myontdid Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-etiikctaitoksct 43539 45892 89431 2610 r 2it9 | 932
YEL-elzikelaitokset 7 854 3 346 il 200 t922 | 217 llt2
MYEL-eliikelaitos 18261 20 t59 38 426 816 559

LEL-elhketaitos 3l 089 5268 36357 I 298

Kaikki tyoelakelaitokset 100149 74665 175414 1 U26 913 I 463

Myonnetyt elilkkeet l. 1.-30. 6. 1985

Kaikki tydelakelaitokset 6 030 4919 10949 2 t27 I 115 1 612

OSAELAI(KEET
Voimassa otevat 30.6. 1985

Ekikkeensaajia Keskimdiirdinen peruseldke mk,/kk
Eliikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset I 302 t1t6 3 0r8 1 616 883 1 225

YEL-el6ketaitokset 1 228 476 I 704 I 320 919 I 208

MYEL-eldkelaitos 4268 4919 9247 586 263 4t2
LEL-eliikelaitos I 139 145 t 284 I 021 481 960
Kaikki tyoelekelaitokset 7 937 7 3t6 15253 e4l 455 708

Myonnetyt e likkeet I . 1.-30. 6. 1985
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Kaikki tydelekelaitokset 468 494 962 I 123 558 833
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ryOrrOuvvsrl-Arccr,r
Voimassa olevat 30.6. 1985

Eliikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseliike mVkk
Eldkkeen myontiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliiketaitokset 12240 19885 32125 2741 I 441 l 939

YEL-eliikelaitokset 596 708 13M t723 966 13t2
MYEL-eliiketaitos l 931 2146 4077 I t94 431 792

LEL-eldkelaitos 7 20t 3 193 10394 I 355 587 I l19
Kaikki tycieliikelaitokset 2t968 25932 47900 2126 1240 | 646

Myrinnetyt el5kkeet l. l.-30.6. 1985

Kaikki tydeHkelaitokset 3 335 3 549 6 884 2343 I 404 I 859

PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1985

Elikkeen myrjntiiiii

Eliikkeiden
lukumiiirii

Keski-
mddrdinen
peruselAke

mk,/kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 6t 678 1248 57 59r 13346 70937
YEL-eliiketaitokset lL027 l 087 10658 2037 t2695
MYEL-eldkelaitos 26222 351 25497 3 5,10 29037
LEL-eldkelaitos 3t992 566 30425 5592 36017
Kaikki tydeHkelaitokset 130 919 888 t24t7t 24515 148686

Myonnetyt eldkkeet 1. 1.-30. 6. 1985

Kaikki tyoehkelaitokset 6 180 955

VANHUUS-, TYoKYVYTToMYYS-, TYoIToMYYS- JA PERHE-ELArc<E,Er
Voimassa olevat 30.6. 1985

Keski-
maaralnen
peruseldke

mVkk

Eliikkeiden
lukumAdrd

Eliikkeen myontdjd
TEL-eliikelaitokset 356 090 I 634
YEL-eldkelaitokset 49 472 I 637

MYEL-eliikelaitos 186 509 484

LEL-eliikelaitos 124956 889

Kaikki tyoehkelaitokset 717 027 1205

Mycinnetyt eliikkeet l. l.-30. 6. 1985

Kaikki tvdelakelaitokset 42778 l 205

Vanhuus-. tydkyvyttdmyys- ja tydttomyyseldkkeensaajista 19 928 sai lisdksi rekistertiityii lisiieliikettii keski-mdiirin
1429 mVkk. Ndmd olivat etupdissii TEL- ja YEl-elakkeita. Perhe-eliikkeistii 4680 oli lisiietujen mukaisia,
keskimiidrin I 135 mVkk.

MAKSEruT ELAICGET 1. 1.-30.6. 1985, MILJ. MK
Vrihimmciistuma

3 468.2
YEL-eliikelaitokset 487,3

MYEL-eliikelaitos 543,2
LEL-eliikelaitos 67 t,t

Kaikki tyoehkelaitokset 5 169.8

Re k i s t e rii i t y I i sri t u nt a 201,0
Yhteensd 5370,9
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ENGLISH SUMMARY

From the beginning of next
year, Finns will have greater
freedom in choosing theirtime
ol retirement when the new
{lexible retirement age system
comes into Iorce.

Employees or seltemployed
persons are eligible for an
occupation-based early retire-
ment pension at the age ol 55
ii, as the law stipulates, "the
person's abilitv to work, taking
into account iilness, deiect or
injury, lactors connected with
advancing age, the duration
ol service in his/her pro-
{ession, the stress and strain
caused by worh and the work-
ing conditions, is permanently
impaired to the extent that he,/
she cannot reasonably be re-
guired to continue in paid
employment."

No morethan one year may
elapse from termination ol
employment or {rom the time
the person was last self-em-
pioyed. The purpose is thus
to make the definition ol work
disability sliqhtly more lenient
Ior those who have worked Ior
many yedrs dnd are approach-
ing retiring age.

Those seeking retirement
may apply {or a ruling on their
eliqlbility while they are still
employed. Early retirement
begins as soon as employ-
ment ceases, and the amount
payable is egual to the 1u11

disability pension. Eariy re-
tirement pensions are aiso
availabie under the national
pensions scheme.

To qualify Ior an occupation-
based early retirement pen-
sion a person virtually has to
give up paid work. A person
receiving the pension is
allowed to earn a maximum
o{ FIM 700 a year.

From the beginning oi next
year, those aqed 60 wili qualify
ior an old-age pension at a
permanently reduced rate.
The retiring age proper in
both the private-sector em-
pioyment pensions scheme
and in the national pensions

scheme is 65.
This {orm o{ early retirement

pension requires that employ-
ment be terminated. The pen-
sion is usually reduced by 6 o/o

{or each year, o{ the pension
accumulated by the date o{
retirement. The percentage
is smaller {or the oldest age
groups. A nahonal pension
can also be drawn eariy.

There is considerable
interest in new {orms o{ pen-
sion, which are hence subject
to direct pressure.

The statistics on pensioners
show that men enjoy poorer
health than women. The
majority ol dlsabled young
people are men. Like mortality,
the risk ol disability increases
Iaster among men than
women with advancing age.

Women are in a clear
majority among those on old-
age pension. Women account
for 60 o/o of all those receiving
a pension.

Men receive around FIM
10,000 (in a year) more in
pensions than women. The
dverage salary, which {orms
the basis lor calculating the
pension, is almost one and a
half times higher {or men than
{or women. There is some
dillerence in the length o{
service, presumably due to
the years women spend at
home with their children.

The Central Pension Secu-
rity Institute estimates that
734,OOO people will be
receiving employment pen-
sions at the end of the year,
an increase ol 5.1olo on the
previous year. The Iastest in-
credse has been in unemploy-
ment pensions, at 19.4olo.

Revenue lrom contributions
will reach an estimated FIM
11,800 million, FIM 1,300
million up on the previous
year.

Swltzerland and Finland
have signed a social security
agreement. The agreement
will probably come into el{ect
next year.
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Freelancereille oma elfrkelaki
vuoden 1986 alusta

Erdiden tyosuhteessa olevien
taiteihjoiden ja toimittajien
eliikelaki, TaEL koskee

muusikkoa:

niyttehjiiii, tanssijaa
ja muuta esiintyvdd taiteilijaa,
ohjaajaa, dramaturgia, koreogralia,
pukusuunnittclijaa ja lavastajaa:

sanoma- tai aikakauslehden toimittajaa
toimituksellista avustajaa ja
muun painomenetelmhlld
aikaansaadun teokscn valmistajaa;

radio ja televisioohjelman toimittajaa,
kuuluttajaa ja taiteellista avuslajaa:

{.

kielenkddntdldii ja tulkkia ja opasta:

valokuvaajaa, elokuvan valmistukseen
osallistuvaa kuvaajaa,
leikkaajaa ja taiteellista avustajaa.

d<

Lain piiriin kuuluminen edellyttiiZi,
ettd tyosuhdc on tarkoitettu
alle vuoden mittaiseksi ja
luovan taiteellisen tai esityksellisen
tycin osuus on ratkaiseva.

Esite ja tyonantajatiedote kertovat TaEL:std enemmdn

tilaa tietoa Eldketurvakeskuksen postittamosta
(90) 151I, PL I l, 00521 Helsinki
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JOUSTAVASTIoo

ELAKKEELLE
vuodesta 1986

yksilollinen
varhaiseldke

varhennettu
vanhuusel6ke

Esite kertoo yksilollisestzi varhaiseldkkeesti ja
varhennetusta vanhuuseldkkeest[.

Esitettri voi maksutta tilata Eliiketurvakeskuksen postittamosta.


