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Joustava el6keika ja veteraanit
eduskuntaryhmien

ajatuksissa

Mahdollisuus irrottaa eldkkeelle
siirtyminen 65. vuoden maagises-
ta rajasta on eduskuntaryhmien
mielestd tdrkein tekeillii oleva
ty6elhkeuudistus. Eltikeikiiii pi-
tdisi voida siiiidellii seka tydn ku-
luttaluuden ettd osaksi myos
tycillisyysniikcikohtien mukaan.
Niimd painotukset kuvastuvat
selkedsti vastauksista, j otka edus-
kuntaryhmdt antoivat Tyoeliike-
lehden haastattelukysymyksiin
helmikuussa.

Tydeldkelainsliiidiintocin ja -
kdytdntoon liittyviii hankkeita on
samanaikaisesti meneill6dn usei-
ta. tdnd kevddnd. jona myos
muihin sosiaalipoliittisiin kysy-
myksiin liittyvli keskustelu on
vilkasta ja joka ainakin teta kir-
joitettaessa ndyttdd muodostu-
van tyomarkkinapoliittisesti ta-
pahtumarikkaaksi. Eriasteisessa
tarkastelun, kchittelyn tai val-
miiden lakiehdotusten vaiheessa
ovar paitsi elSkeikdkysymys
mycis mm. kysymykset yrittiijien
ja puolittaisten yrittdjien eldkc-
turvasta, perhe-eldkeoikeuden
jaosta miehen ja naisen kesken ja
mahdollisesta ulottamisesta enti-
seen aviopuolisoon, kotityotd te-
kevdn eldketurvasta, maatalou-
den sukupolvieldkkeistA sekd ve-
trraaneista. Koska osa asioita
otettiin toteutettavien ohjelmaan
jo viime budjettineuvotteluissa ja
koska kaikkea uutta hyvdd tus-
kin seuraavaankaan budjettiin
mahtuu, Tyciel[ke pyvsi edus-
kuntaryhmid priorisoimaan lue-
tellut tai muut toteutettaviksi tdr-
keet tydehkeuudistukset. Muut
kuin tyoeliikkeitd koskevat asiat
jiitettiin tassa syrjaan. Vastaukset
pyydettiin lyhyitii, joten kiireelli-

syysjdrjestyksen perustelemiseen
ei ollut tilaa. Toivelistan nume-
rointiin eivet kaikki vastaajat
suhthutuneet samalla tavoin. jo
ten jonkin verran tulkinnanvarai-
seksi jiii, mikd kenenkin mielestd
on tiirkeintd, mikd vield sitiikin
tdrkedmpdd.

Eliikeikiikysymyksen nousu
piiiillimmiiiseksi osoittaa, ette
ajatus yksilcillisen tilanteen mu-
kaan mdirdttdviistd eldkkeelle
siirtymisestd on lyonyt itsensd ld-
pi. Sitii pidetiiiin tarkoituksen-
mukaisempana ratkaisuna kuin
ammattikunnittaista sitomista
),hteisiin eliikeikiin, jos kohta
amnratillisten eldkeikien ajatus-
kaan ei ole tdysin unohtunut.

Pddhuomio on kohdistunut
eldkkeen varhentamisen mahdol-
lisuuteen. Lykkiiyksen tarjoamis-
ta pidetddn kaiketi pikemmin oi-
keuksien laajentamisena kuin
minkddn sosiaalisen ongelman
hoitamisena. Keskustelua jatket-
taessa lienee silti tarpeen tarkas-
tella myds sitd, mita ongelmia
tycikuntoiseksi itsensd tuntevan
65-vuotiaan haluun jatkaa tycis-
sddn liittyv. puolin.ja toisin. niin
vdhdiseksi lukumddrdltddn kuin
tdllaisten joukko saattaa jaada-
kin.

Toiseksi eniten kiirehdittiin
vastauksissa veteraanieldkkeen
parannuksia. Seuraavaksi eniten
hdnid saivat - kaavamaisesti las-
kien - perhe-eldkeoikeuden laa-
jentamincn aviomiehiin ja uudel-
leen jdrjesteiminen. kotityotA te-
kevdn perheenjdsencn eldketur-
van kehiudminen ja yrittiijiiryh-
rnien el6keturvan tarkistamincn.
Maatalouden luopumis- ja suku-
polvcnvaihdoseldkelakien voi-

massaolo piiAttyy ensi vuoden-
vaihteessa; ndiden etuuksien tu-
levaisuus liittyy useimpien vas-
taa.jien mielestd yleiseen eldke-
ik6d koskevaan ratkaisuun.

Tiirkeysjiirjestykseen on vai-
kuttanut se. etta toiset esitetyistd
ajatuksista ovat taloudellisesti
isoja ja raskaita, toiset suhteelli-
sesti kevyitdja siten ehkd nspeas-
ti toteutettavissa.

Eliikeikiikysymyksen keskei-
nen asema ei ollut ylldtys, ei liioin
perhepolitiikan painotus. Mie-
lenkiintoista on todeta. mita
eduskuntaryhmdt halusivat tdh-
dentdi tarjottujen nuottien ulko-
puolelta.

Menokehityksen hallitsemises-
ta muistuttivat kokoomus. kes-
kustapuolue ja ruotsalaiset. Tycit-
tomyyselikkeen ikirajan halusi
kristillinen liiuo pysyuiiii 55. ike-
vuodessa. Perustuslaillisten mie-
lestd rintamapalvelu tulisi lukea
eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi.
Ikdrajakysymyksen kaikinpuo-
lista selvittamistd tdhdensivdt so-
sialidemokraatit ja kansandemo
kraatit; viimeksi mainitut halusi-
vat pitaa mycis ammattiinsidotut
eldkkeet ohjelmassa ja ottaa
eldk keiden ansiosidonnaisuuden
tarkasteltavaksi. Maa,seudun
puolue halusi luoda kaikkia kan-
salaisia koskevan verovapaan pe-
rustoimeentuloturvan-joka sisdl-
tdisi myos vdhin.rmdiseldkkeen.

Eduskuntaryhntien
ovat sivuilla 7-l l.
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Suomen viralliseen tilastoon liit-
tyvdss6 sosiaalisten erikoistutki-
musten sarjassa on ilmestynyt
suppea tyd, I), joka luonnostelee
"vanhustenhuollon optimointi-
mallin". Sen avulla on tarkoitus
"voida laskea yhteiskunnalliset
kustannukset minimoiva van-
husten huoltomuotojakauma,
kun otetaan huomioon annetut
resurssirajoitukset, huollon taso-
vaatimukset ja huollon kysyntd".

Siis on kyse seuraavasta:
Vanhat ihmiset asuvat joko

omissa asunnoissaan tai laitok-
sissa. Vanhustentaloja, joissa on
palveluja mutta asuminen on it-
sendistd, on jonkin verran, ja sel-
laisia palvelutaloja, joissa kdy-
dddn pdivisin, on tulossa. Iso-
vanhempien asuminen lastensa
perheessd on harvinaistunut.
Mallin laatijat kysyvdt nyt, mikd
on yhteiskunnan kannalta talou-
dellisin asumisen ja huollon vaih-
toehto. Eikii yksin yhteiskunnan:
pyrkimiillii arvioimaan mycis
omaisten, muiden vapaaehtois-
ten auttajien ja jopa vanhuksien
itsensd tyopanoksen arvoa tutki-
jat kysyvdt nyt, mikd on tarkoi-
tuksenmukaisinta kansantalou-
den kokonaisuuden kannalta.

He ovat selvilld siitd, etta yhta
vastausta ei ole. ltsendisesti asu-
va. omillaan toimeen tuleva tai
vain vdhdistd apua tarvitscva
henkilo on todenndkoisesti kun-
nan talouden kannalta ke,,yempi
hoitaa kuin laitoksessa asuva -ainakin taajamassa. mutta ken-
ties ei endd mcikissh jiirven ja
metsan takana. Sen vuoksi tutki-
jat ovat pyrkineet laatimaan yh-
distelmdn, mallin. jonka avulla
voitaisiin laskea. mikd on kussa-
kin kunnassa eri asumismuoto-
ien taloudellisin kombinaatio.

kun kunnan vanhukset jaetaan
huollon tarpeen suhteen luok-
kiin. Tutkryat varoittavat, ettd
malli on varsin alustava, testaa-
maton, mutta tarjoavat sitd kui-
tenkin apuvhlineeksi kuntien
vanhustenhuollon suunnitteluun.

Siis: suunnitteluun eikd ole-
massa olevan huollon tason mit-
taamiseen. Kyse on siis ainakin
abstraktiotasolla tavoitteen aset-
telusta, arvojen asettamisesta.

Tutkimuksen yhtend Hht6-
oletuksena on, etta "samantasoi-
sella hoitovuodella eli huollolla,
tapahtuipa se minkd huolto-
muodon piirissii tahansa, on sa-
manlaiset vaikutukset vanhusten
hyvinvointiin". Tdmd tarkoitta-
nee oletusta. ette samantasoinen
kahvi hoitajan tai tyttdren tarjoi-
lemana tuottaa kaikille vanhuk-
sille samanlaisen kokemuksen.

Huollolle asetetaan ndin muo,
doin seuraavat tavoitteet: Kaikis-
sa huoltomuodoissa tarjotaan
samat tavarat ja palveluksetl tar-
joamiscn frekvenssi ja ajoitus
ovat samat; palvelukset tarjoaa
samantasoinen henkilokunta:
asumistaso on sama; oman kodin
ulkopuolella tarjotut palvelukset
tarjotaan samoissa ulkopuolisis-
sa paikoissa riippumatta vanhus-
tcn ajatellusta asumisesta asuin-
talossa tai laitoksessa.

Ei kiiy ilmi, tarkoitetaanko il-
mauksella "asumistaso on sama"
kirjaimellisesti sitd mitd sanotaan
vaisitd. etta asumisen ero.ja ei ote-
ta mallissa huomioon, kunhan
asetettu asumisen ja palvelun ta-
so voidaan saavuttaa.

Kustannuksina tutkijat otta-
vat huomioon palkat sivukului-
neen (ohtokuntien kokouspalk-
kioita myoten), palvelujen tuot-
tamiseen tarvittavat materiaali-

a

kulut (vuokra tai vastike, liimpo,
sdhkci, vesi, nuohous, puhelin,
ravinto, vaatetus, pesu, puhtaa-
napito, lddkkeet, sairaala, poli-
klinikka, laboratorio, radio ja
tv-lupa, lehdentilaus ja harras-
tukset, huoltopalvelusta aiheutu-
vat matkat) sekd vuotuiset inves-
toinnit. Huollon tason arvioin-
nissa kdytetdiin pohjana eriidn
varhemman tutkimuksen osoit-
tamaa tosiasiallista tasoa; kdytet-
tdvissd ei ole ollut vuotta l97l
tuoreempaa aineistoa. Vanhus-
ten itsensii tekemistd tciistii,
omaisten tekemisld tciistii ja ko-
dinhoito- tai laitoshenkilokun-
nan toista saatiin keskenddn ver-
rattavia suureita laskemalla suo-
ritelrekvenssejd ja suoritusten
kestoaikoja.

Ndin on siis vanhuksien hy-
vinvointiin tdhtddvd tyo teorioitu
mittaamista ja mallir.rtekoa var-
ten. Vastaavasti on toki myos
vanhus tyypitettdvd ja abstrahoi-
tava. Se tapahtuu asteikossa suo-
riutuminen contra avun tarve.

Muuttujia ovat siis se, pystyy-
koleiko pysty vanhus lakaise-
maan lattiansa. kylpemiiSn.
saunomaan. peseytymddn. pu-
keutumaan. laittamaan ruokaa.
aterioimaan, kdymddn WC:ssd,
kulkemaan sisdlld, ulkona, por-
taissat ndkemddn (lukea, kulkea);
kuulemaan; vastaamaan kysy-
myksiin: olemaan tietoinen ajasta
ja paikasta; pidattamaan.

Tutkijat ovat koeajaneet mal-
linsa suhteuttamalla sen siihen.
mite tiedetaan erddn kunnan
vanhusten asumisesta ja hoito-
paikkojen ja kodinhoitajien mdd-
ristd. Kuten odotettavaa oli. ajo
osoittaa tuntuvaa joko hoito-
paikkojen tai hoitajien tai me
lempien vajausta, huollon toteu-

tusvaihtoehdosta riippuen. Tut-
kijat katsovat, ettd mallia edel-
leen kehitettdessd tulisi mm. sel-
vitt66, miten "erilaiset oletukset
omaisten ajankdytcin vaihtoeh-
tokustannuksista vaikuttaisivat
tuloksiin" ja "miten malli kiiyt-
tiiytyisi, .jos luovuttaisiin mallin
sisddn rakennetusta eri hoito-
muotojen samantasoisuudesta ja
kdytettdisiin esim. ajankdyttoker-
toimina niita aikoja, joita todella
laitoksissa ja asuintaloissa kdyte-
tiiiin erityyppisten vanhusten hoi-
toon". Jo tutkimusta rajatessaan
tutkljat toteavat, ettd "vanhus-
tenhuollon vaikuttavuus eli ns.
lopulliset vaikutukset vanhuksiin
ovat kuitenkin monimutkaisia ja
vaikeasti todettavia mittaamises-
ta puhumattakaan".
Tutkimus on rehellinen. Se rajaa
kysymyksen- ja tavoitteenasette-
lunsa selkedsti taloudelliseksi ja
tdmdn mukaisesti esineellistdd
vanhan henkilon lyysisth apua
tarrritsevaksi,/tarvitsemattomaksi
objektiksi viileydellii. joka on
luullakseni meilld harvinaista.
Tutkijat varmastikin pitdvdt sel-
vhnh, ettd on myos muita ldhes-
tymistapoja, mutta eivat lausu si-
ta.

Arveluttavaa on avun ja avun
tekeminen keskenddn vaihdan-
takelpoisiksi suureiksi riippumat-
ta siiU, kuka apua ja liiheisyyttii
antaa, mill6 mielelld antaa. Tok-
ko asetettuja tyysisenkddn hyvin-
voinnin tavoitteita on lainkaan
mahdollista saavuttaa, jos koko
inhimillinen komponentti jdte-
tddn huomiotta. T;issA pelkistd-
misessd on tosiasiat syrjdytetty
siind mddrin, ettd voidaan kysyd,
onko tutkimus sittenkddn rehel-
list6. Ilman pelkistyksi2i mallia ei
voida rakentaa. Voidaanko sitd

a

suontusten
kohdeykikkonzi

4



siis ylipiitinsii rakentaa?
Kohtalokkainta on tietenkin

kaikki se vanhaa henkilcid itseddn
koskeva, joka tarkastelusta on jd-
tetty pois. Hdnen oikeutensa it-
sendisyyteen. omista asioistaan
paattamiseen, joka on suorassa
suhteessa hdnen suoriutumisky-
kyynsd, tai paremminkin ulottuu
vield vdhdn matkaa hdnen suo-
riutumiskykynsd ylitse. Hdnen
henkil6kohtaiset tottumuksensa
ja luontumuksensa, oikeutensa
ympdristodn ja esineisiin, ihmis-

suhteisiin ja kohtuullisessa mdd-
rdssd myos niistd kieltdytymi-
seen, hdnen henkinen ja lyysinen
omistusoikeutensa.

Aineellisten voimavarojen ja
standardoitujen tycituntien esti-
mointia koskeva tutkimus palve-
lee aineellisten tarpeiden tdyttd-
mistd. ja niiden suhteen on [ie-
tenkin paljon vajausta taytetta-
vdnd. Mutta tuloksia, jotka yli-
pddnsd ndkyisivdt hyvinvoinnin
lisddntymisenii - jos nyt hyvin-
voinnilla ymmdrretddn mycis

muuta kuin kuivana ja puhtaana,
ldmpimdssd ja ravittuna pysymis-
tii - ei saavuteta ilman huollon
henkilcikohtaisuuden kehittemis-
td. Henkisen puolen tavoitteita ei
voida asettaa aineellisista erilleen
eikd niiden jiilkeen. Sen vuoksi
tutkimuksessa luonnosteltu malli
tuskin palvelee suunnittelua, ke-
hittemista, kuin vain vdhdiseltd
osalta.

t) Sintonen, Harri: Vanhustenhuollon
optimointimalli. Hki 1984.
Suomen virallinen tilasto. Sosiaalisia
erikoistutkimuksia SW XXXII: 103.
Tutkijaryhmci Harri Sintonen, Esa El-
lala, Risto Suominen, Arto Aro.
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sanovat porvariryhmrit

Eliikeiiin joustavoittaminen, yriuiijiieliik-
keen paikkaaminen ja perhe-eliikkeen uu-
destij5rjestely sisiiltyiv[t jokaisen eduskun-
mryhmiin toivomuslistaan. Vastausten s8-
\ryyn saafroi vaikuttaa myos kysymyksen*
asettelu, jossa niiitii asioita tarjottiin vaihto-
ehtoisina ajettaviksi: oli vaikea olla ajamatta
kaikkia.

Ryhmiltii pyydeuiin kolmenkymmenen
konekirjoitusrivin vastausta. Kaikkien vas-
taus ei annettuun tilaan mahtunut. Karsi-
minen olisi kuitenkin vaikeampaa kuin epa-
tasapuolinen tilan myont[minen tarpeen
mukaan, joten ryhmien tarvelistat julkais-
taan aakkosjiirjestyksessd sellaisinaan. Mis-
sii ilmaisu on lyhyttii, lyhyyteen on syynii
toimituksen tahbon nouitaitaminen. Vitiot-
sikot toimituksen.

Vihreiden' eduskuntaryhmiiltii ei uudiste-
tusta pyynnostii huolimittu r*tu eldkepo-
liittista kannanottoa.



Kansallinen Kokoomus Tulevia sosiaalipoliittisia uudis-
tuksia suunniteltaessa on Ko-
koomuksen eduskuntaryhmdn
mielestd jo aloitetut uudistukset
vietdvd pddtokseen ja tehtave
niihin tarpeelliseksi havaitut kor-
jaukset. Uusia laajoja uudistuksia
suunniteltaessa on kuitenkin
otettava huomioon yhteiskun-
nan taloudelliset resurssit.

Yksittdisten tycieliikepoliittis-
ten kysymysten tdrkeysjdrjestyk-
sesta on todettava, etta useimmat
niistd koskettavat eri tyontekija-
ryhmid .ja ovat ndin kullekin
henkilokohtaisesti tdrkeite, joten
niitd tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan tarkastella rinnakkaisina.
Kuitenkin esimerkiksi joustavan
eldkeidn toteuttaminen on ylei-
sesti koettu tarpeelliseksi. Siind
on kuitenkin otettava myos huo-
mioon kansantalouden resurssit.
Kokoomuksen eduskuntaryhmd
pitaakin tdrkednd. etta jousta-
vuuden lisddmismallit olisivat
sopusoinnussa tyonantajan
mahdollisuuksiin vastata osal-

taan eldkekustannuksista. Ta-
mdn vuoksi uudistus tulisikin to-
teuttaa liihinnii jdrjestelmien si-
sdisten jdrjestelyjen kautta.

Toisena asiana Kokoomus pi-
t66 tdrkeiini veteraanien varhais-
eliikejiirjestelyjen loppuunsaat-
tamista. Kokoomus on jo kohta
20 vuoden ajan ajanut-varhais-
eldkejdrjestelmdn toteuttamista.
Kun laki vihdoin saatiin voi-
maan, siind oli selvdsti huomat-
tavia puutteita, jotka estivdt vete-
raanien eldkkeelle siirtymisen.
Nyt tdmd asia alkaa olla jo myci-
hdinen, joten epiikohdat olisi kor-
jattava nopeasti.

Kolmantena asiana Kokoe
muksen eduskuntaryhmd koros-
taa kotona lapsia hoitavan puoli-
son eldketurvan jiirjestiimistii.
Lasten tasapainoisen kehittymi-
sen ja kotona tehteven tyon ar-
vostamiseksi tulisi em. jiirjestelyt
saattaa alulle.

R.y hmcin puolesta vas I os i
puheenjohraja, ed. Ulla Puolonnc

Rinnakkaisia asioita vaikea
asettaa lirkeysj iirj e stykse en

Keskustapuolue:

Toteuttamisaikataulu ei
villffamiltt| ole sama kuin
yleinen merkitsevyys

Esille tuomistanne sosiaalipoli-
tiikan kehittdmiskohteista useat
ovat sellaisia. ettd eduskunta-
ryhmdmme pitdd niiden toteut-
tamista erittdin tdrkeind. Esimer-
kiksi rintamaveteraaneille jo lu-
vatut varhaiselikejirjestelmdn
parannukset on toteutettava. Jo
vakiintuneita ja tarpeellisia suku-
polvenvaihdos- ja luopumiseld-
kejdrjestelmid on jatkettava jnc.
Tdmdn tyyppisiii asioita edus-
kuntaryhmd ei ole asettanut eikd
voikaan asettaa ehdottomaan
tiirkeysjii4estykseen. Myds vksi-
tyisen kansanedustajan, jollaisc-
na vastaan kysymykseenne, kan-
nalta laadittu tdrkeysjdrjestys on
hyvin mielivaltainen erityisesti lis-
tan kdrkeen kuuluvien tdrkeim-
pien asioiden osalta. Seuraavassa
esitettyyn listaan on vaikuttanut

asian tdrkeyden ohclla ndkemyk-
seni siitd, kuinka pian asiaa kos-
kevan ratkaisun eteen vdistdmdt-
td joudutaan:

I ) Luvattujen rintamaveteraa-
nien varhaiseldkejdrjcstclmdn pa-
rannusten toteuttaminen vuoden
1986 alusta.

2) Sukupolvenvaihdos- ja luo-
pumiseliikejiirjestelmien jatka-
minen vuodesta 1986. Asiaa tut-
kii parhaillaan toimikunta. Ny-
kvisin voimassa olevat jiirjestel-
mdt eivdt mielestdni velttametta
vaadi kovin suuria muutoksia.
Toivoisin kuitenkin ainakin su-
k u po I ve n vai h doseld k ejiirj es te l-
mdn mddrdaikaisuudesta jo luo-
vuttavan. Jatkamiskelpoisten ti-
lojen sukupolvenvaihdokset ovat
kuitenkin pysyvd ongelma, jonka
helpottamiseksi sukupolven-

vaihdoseldkejdrjestelmhd tarvi-
taan vastakin.

3) Joustava eliikeikii olisi to-
teutettava nimenomaan ras-
kaimmissa toissd olevien kohdal-
la. Ndiden ihmisten varhaiseld-
kemahdollisuuksicn parantamis-
tarve on todettu puolueemme
puoluekokouspddtciksissd. Yksi-
lollisten ndkokohtien lisddntyvd
huomioonotto on mycis kanna-
tettavaa. Osa-aikae16kejdrjestel-
mdn kehittdminen on pitkiillii
tahtaimelle tdrkedS eikd sen to-
teuttamista pidii liikaa lykiitii.

4) Pientii lasta kotiin hoita-
maan jddvdlle kuuluu tyoeldke-
turva. Mielestdni on tArkedd pyr-
kid kattavaan jdrjestelmddn ai-
nakin uutta kotihoidontukea
saavien henkiloiden osalta. Myos
sellaisten vanhusten hoitotyo k<>
tona. jotka eivdt vksin selvivtyisi.
on yhteiskunnan kannalta tdr-
keiiii ja hyodyllistii tyotA ja siita-
kin tulisi karttua tyoelSketurvaa.

5) Yrittljiin tydeldketurvan
kohentaminen parantamalla
mm. sivutoimisesta yrittamisesta
karttuvaa tydeldketurvaa. Esi-
merkiksi maatalousyrittiijiin si-
vutoimisesta YEL-toiminnasta
olisi kartuttava lisdeldketurvaa
silloinkin, kun toiminta on ver-
rattain vdhdistd. Sama pdtee
kaikkeen muuhunkin sivuan-
sioon. koska MYEL-eldkkeet

ovat yleensd pienid.
6) Perhe-eldkejdrjestelmd on

uudistettava siltd pohjalta, ettd
perhe-eldke mddrdytyy todellisen
tarpeen pohjalta. jolloin se voi-
daan yhtiiliiisin perustein maksaa
naisille ja miehille.

7) Tarpeettomien eldkemeno
.jen karsiminen. Perusteetonta on
esim. ylisuurten eliikkeiden au-
tomaattinen reaalinen kasvatta-
minen indeksitarkistusten yhtey-
dessd. Ylisuurten eldkkeiden
leikkaamismahdollisuuksia on
edellecn selvitettdvd tutkimalla
mm. degressiivisen eldkeasteikon
kayttddnottoa. Mikeli mentrjcn
kasvun hillitsemisen osalta ei
pdAstA jdrkeriin maltillisiin rat-
kaisuihin ajoissa. on peldttdvissd.
etta pitkalle tahteykselle ajaudu-
taan suuriin vaikeuksiin koko
el6kejdrjestelmdn rahoituksen
suhteen.

Ryhmtin puolesta vas tasi
so siaa li pol ii t ti se n toi mi kunnan

puheenjohtaja, ed. Olavi Martikainen
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Kristillinen Liitto: Uudistus- ja kehitystarpeet kii-
reellisyysjiirjestyksessd ja joitakin
perusteluja:

Veteraanien varhaiseldke on
vihdoinkin heti toteutettava.
Kohta ei voida endd puhua mis-
tii6n varhaiseliikkeestii, kun vete-
raanit jo saa!.uttavat normaalin
el6keiiin.

Joustava eliikeikii tulee toteut-
taa. Tycintekijciiden henkiset ja
ruumiilliset voimavarat vaihtele-
vat ja eldkeika tulee sopeuttaa
tiimiin yksilollisen eroavuuden
mukaisesti.

Pientd lasta kotona hoitavan
puolison sekii pitkiiaikaissairas-
ta, vammaista tai avun tarpeessa
olevaa vanhusta hoitavan henki-
lon elaketurva tulee jdrjestdd niin.
etth hoitovuodet luetaan tdysi-
mddrdisesti tyoeldkkeeseen oi-
keuttavaksi ajaksi.

Kertyneen tyoelSkkeen jako

puolisoiden kesken on perustel-
tua silloin, kun pitkiiiin jatkunut
avioliitto pd6ttyy eroon.

Sukupolvenvaihdos- ja luo-
pumiseliikejiirjestelmien jatka-
minen ja kehittiiminen on vdlt-
tdmdtontd nykyisten epdkohtien
ja puutteiden korjaamiseksi.

Yrittlijiin tyciel6keturvaa tulee
kehiuea niin, eud yriuiijiin tulo
jen, vakuutusmaksujen ja eltike-
etuuksien mddrdt suhteutetaan
keskenddn samojen periaatteiden
mukaisesti kuin MYEL-jiirjes-
telmdssd.

Miehen oikeus leskeneldkkee-
seen tulee toteuttaa kaikissa eld-
kejdrjestelmissd.

Lisiiksi tulee tyottcimyysikiira-
ja siiilyttiiii nykyisend 55 vuotenaja eldkeikdrajan korottamis-
suunnitelmista tulee luopua.

Vastaus ryhmrin nimissri

Myos muu kotityo
kuin lapsenhoito
otettava huomioon

Perustuslaillinen Oikeistopuolue:

Rintamavuodet
kartuntawosiksi

Perustuslaillinen eduskuntaryh-
ma asettaa kehitteillii tai toreuret-
tavi na olevista sosiaalipoliittisista
uudistuksista tyoeldkettd koske-
vat ongelmat seuraavaan priori-
teettijdrjestykseen:

l. Budjettiratkaisun yhteydcs-
sd sovittujen veteraanien varhais-
eldkettd koskevat piiiitcikset pi-
tdisi toimeenpanna vdlittcjmdsti.

2. Joustava eliikeikii pitiiisi to-
teuttaa huomioon ottaen tyoky-
vyn ja -ymphriston vaikutukset.

3. Miehen oikeuttaminen les-
kene16kkeeseen pitiiisi mahdollis-
taa ja tdten saattaa aviopuolisot
tasa-arvolseen asemaan.

4. Yrittiijien aseman paranta-
minen tyoeldkclurvan suhtcen pi-
tdisi uudelleen maaritelle. Var-

sinkin huonossa asemassa ovat
epdsdinnollisen tulon varassa
tyciskentelevdt ja sivutoimiset
yrittejat.

5. Sukupolvenvaihdos- ja luo-
pumiselikejiirjestelmdd pitiiisi
jatkaa vuoden 1986 jiilkeenkin.

6. Pientd lasta huoltamaan ko-
tiin jf,dncen puolison mahdolli-
nen eldketurva tulisi tutkia.

7. Pitiiisi tutkia mahdollisuu-
det kertyneen tyoelekkeen jaka-
miseen puolisoiden kesken pit-
kdn avioliiton pddttlessd eroon.

8. Kiireellisesli tulisi ratkaista
yksityisoikeudellisessa tycisuh-
teessa sotiemme aikana olleiden
oikeus lukea rintamallaoloaika
eldkkeeseen oikeuttavaksi.

Vastaus ryhmrin nimissri

Ruotsalainen Kansanpuolue:

Vahaisin kustannuksin
toteute ttav at uudistu kset
realistisimpia

- Tyoeliikemaksuihin kohdis-
tuneen pitkdaikaisen paineen
vuoksi kalliit uudistukset olisi to-
teutettava piddttyvdisesti. Jos tyo-
eldkejdrjestelmddn tchdddn pa-
rannuksia sellaisella vauhdilla. et-
td jonkun l0 v. jiilkeen joudutaan

ilmoittamaan, ettei yhteiskunta-
talous pysty vastaamaan luva-
tuista eduista, se ei ole jdrkevdd
politiikkaa.

- V. 1984 budjettiriihen yh-
teydessd tehdyt sopimukset tulee
tietenkin viedd loppuun. Edus-

kunnan tulee viilrytyksettd saada
luvattu veteraanien varhaiseld-
kettd koskeva esitys,jotta se olisi
loppuunkdsitelty eduskunnassa
hvrissd ajoin cnnen uusien sAdn-
nosten voimaantulemista.

- Paatos joustavaa eliikeikiiii
koskevista toimenpiteiste tulisi
nyt tehdd. TAssd suhteessa tyo-
markkinajdrjestot ovat raivan-
neet tietd. Erdissd suhteissa kus-
tannustcn arvioiminen on r ai-
keata. Sen vuoksi on syytd edetd
varovaisesti ikdrajaa nrddritcl-
t;iessd kun invalidiel6kkeiden pii-
riin kuuluvia yksil<illisiii ammat-
ritekrjoira lisarean.

- Edelleenkin avoinna olevat
puutteet tyoehkejarjestelmdssd
on korjattava. Talla tarkoitam-
me esim. eldkekysymyksid. jotka
koskevat lieelancerina toimiviu
ja osapdivdtyota tekcvia.

- Perhe-eldkejdrjestelmd ei
vastaa temen pdivdn vaatimuk-

sia. Sen uudistus on mahdollinen
ilman huomattavia kustannus-
nousuja.jos se laaditaan siten. et-
tdr lastcn ascnran lurvaaminen on
tdrkein pddmddrd. Kysymyksen.
joka koskec tyoeldkkeen jaka-
mista puolisoiden kesken pitkdn
avioliiton pddttyessd eroon. kd-
sitte lya tulee mycis jatkaa.

- Milloin perheenisd on ollut
kotona ja vaimo tuloillaan on
vastannut perheen clatuksesta,
michen tulee voida saada lesken-
elikettd vastaava eldke. Poistet-
tava olisi se seikka. ettd kun leski.
joka nauttii leskcnelSkcttd. me-
ncc uuteen avioon. niin hdn mc-
nettdd leskeneldkkeensd koko-
naan.

- Sukupolvenvaihdos- ja luo-
pumiseldkettd tulisi kehittdd edel-
leen mm. siten. ettd yksindisten
naisten asema olisi samanlainen
kuin naimisissa olcvien naistcn.

Vas taus ryhmrin nimissti
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Sosialidemokraattinen Puolue:

Budjetissa sovittu
toteutettava

Sosialidemokraattinen eduskun-
taryhmd pitdd ensisijaisena jous-
tavan eliikeikiijiirjestelmdn to-
teuttamista hallitusohjelman ja
vuoden 1985 budjettiin liittyvdn
lupauksen pohjalta. Uusi jiirjes-
telmd on tarpeen. koska se ottaisi
nykyistd paremmin huomioon
ihmistcn yksilolliset erot ja tar-
peet sekd tyon rasittavuuden.

Eduskunta on kytkenyt tyot-
tomyyselSkkeen ikdrajan nosta-
misen joustavan el6keikdjdrjes-
telmdn toteuttamiseen. Mycis
maatalouden sukupolvenvaih-
dos- ja luopumiseldkkeen ikdra-
jaa on tarkasteltava samassa yh-
teydessd. Itse jdrjestelmdn jatka-
mincn vuoden 1986 jdlkeen on
parhaillaan sclvitettdvdnd.

Miehen mahdollincn oikeut-
taminen leskeneldkkeeseen kuu-
luu perhe-eldkctoimikunnassa
parhaillaan khsiteltdvhnd oleviin
kysymyksiin. Tdssd vaiheessa on
todettava. ettd perhe-eldkejiirjes-
telyissh on ennen kaikkea kiinni-
tcttava huomio lapsen toimeen-
tulon turvaamiseen.

Freelancereitten eldkckysy-
mykset on pikaisesti jdrjestettdvd
hallitLrksen esitykscn pohjalta.

Episiiiinncillisten tulojen varassa
eliivdt on saatettava normaalin
el6keturvan piiriin.

Veteraanien el6keturvaa on
parannettu viime vuosina. On it-
sestddn selvdii, ette budjetin yh-
teydessd sovitut ratkaisut toteute-
taan. Sosialidemokraattinen
eduskuntaryhmd korostaa sa-
malla kuitenkin veteraanien avo-ja kuntoutuspalvelujen kehittii-
mistd. Yleisestikin on todettava.
cttd eldkeldisvdeston asemaa ei
paranncta pel k kien tulonsiirtojen
avulla. Voimavaroja on suunnat-
tava asumisen ja palvelujen tur-
vaamisecn. Niissd olevia ongel-
mia ci poisteta esimcrkiksi muu-
taman kymmenen markan koro-
tuksilla eldkkcisiin.

Picntd lasta kotiin hoitamaan
.jddneen puolison mahdollista
tycieldketurvaa on tarkasteltava
osana perhcpoliittista kokonai-
suutta. Sen yhteydessd sosialide-
mokraattinen eduskuntaryhmd
korostaa. ettd kunnalliscn pdivd-
hoidon jdrjestdminen sitd tarvit-
seville lapsille ei saa jdddd toissi-
.larseen asemaan.

Vastaus ryhmin nimissti

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto:

Varhaisekikkeessa
monta vaihtoehtoa

SKDL:n eduskuntaryhmd pitdd
tdrkcimpdnd ja kiireellisimplinii
tydeldkekysymyksenh erilaistcn
varhaiseldkcmuotojen kehitta-
mistd.

Eliikeiiin ale ntaminen olisi
SKDL:n mielestd aloitcttava ras-
kaista, kuluttavista ja vaarallisis-
ta ammateista sddtdmdlld amma-
tillinen varhaiseldke. Eldkkeen
alaikdrajaksi tulisi saataa 55
vuotta hallituksen kaavaileman
60 vuoden ascmasta.

Tyottdmyyse16kkeen ikiiraja
on poikkeuslacin alcnnettu erdi-
dcn ikiiluokkien kohdalla varsi-
naisen lain 60 vuodcsta 55 vuo-
tcen. Erittdin korkean tyotto-
nryyden vallitessa sc on osoittau-
tunut perustclluksi. Samassa yh-
tcydesse on myds sukupolven-
vaihdos- ja luopumiseldkkeen
ikiiraja vastaavasti alennettu tila-
piiisin poikkeuksin. Seka tyot-
tomyyseldkcikdrajan alcntamista
etta vastaavaa maatalouden jir-
jestelyii on perusteltua edelleen-
kin jatkaa. Vasta varhaiseldk-
keen lopullisen sisdllcin selvittyd
voidaan ottaa kantaa siihen. on-
ko tycittomyyseldke tarpeeton.

Miehen oikeuttaminen lesken-
eldkkececn. kertyneen tyd-

eldkkeen jakaminen puolisoiden
kcsken samoin kuin pientd lasta
kotiin hoitamaan jddneen puoli-
son mahdollinen tydeldketurva
ovat oikeudenmukaisuuskysy-
myksid. joiden jiirjcstdminen ci
niinkdAn edcllyttdnc sopimistl
rahoituksesta kuin itse pcriaat-
teesta. Siten ne liencvdt nopeasti-
kin totcutettavia.

Yrittiijien eldkcturvan ongel-
missa on osaltaan kysymys ra-
jankdyntiongelmista. jolloin lii-
oin ei varsinaisesti ole kysymys
rahoituksen loytdmisestd kuin ti-
lanteen selkeyttdmisestd.

Sosiaaliturvan kehitykselle
maassamme on viime vuosina ol-
lut lcimallista ansiosidonnaisuu-
den korostuminen tasa-arvon
ascmasta. Ansiosidonnaisuus
heijastaa tietenkin tyoeldmdn an-
sioiden vaihtelua, mutta tasta
huolimatta olisi koko sosiaalitur-
van osalta tarpeen uudestaan
harkita ansiosidonnaisuutta. Pe-
rustoimecntuloturvaa niin van-
huuden. tydttcimyyden kuin sai-
raudenkin osalta tulisi kehittaa ja
vastaavasti erittdin suuria ctuuk-
sia tulisi leikata.
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Veteraanit, invalidit ja perustoimeentulo
Suomen Maaseudun Puolue:

SMP on jo pitkiiiin vaatinut ja
esittdnyt sotiemmc veteraanien ja
invalidien eldkeasioiden kuntoon
saattamista. Tdmd asia joustavan
eldkkeellesiirtymisen ohella on
liihinnii SMP:n sydiint,ii, jolloin
vuoden 1985 budjetin perustelu-
jen mukaan tulemme pitdmiidn
kiinni siitii, ettd siind esitetyn lau-
suman mukaisesti veteraaniem-
me ja invalidiemme varhaiseldk-
keelle pddsyn esteet ja epdkohdat
poistetaan.

Joustavan cldkkeclle siirtymi-

sen jdrjestelmdn lopullinen sisdltci
tulee ratkaisemaan sen, tiiytyykci
vielh jatkaa vuodelle 1986 lakia
tycittomyyseldk keelle siirtymises-
td ja samoin joudutaanko teke-
mddn muutoksia sukupolven-
vaihdoseldkkeiden mddrdytymi-
sen sisdltoon. Ndmd asiat rat-
keavat sen jdlkeen kun hallitus on
antanut esityksensd joustavasta
eldkeidstd. Tdmdn jdlkeen rat-
keaa SMP:n kansa.

SMP on aina cdustanut sitd
ndkemystd. etth maahamme olisi

luotava kaikki kansalaiset katta-
va perustoimeentulojdrjestelmd,
joka pitiiisi sisdllddn myos oikeu-
denmukaisen vdhimmdiselSk-
keen. Eduskuntaryhmdmme on
viimeksi helmikuun alussa mdd-
ritellyt. cttd tdllaincn pcrustoi-
meentuloturva tulisi olla 2000.-
kuukaudessa verovapaana.

Kun eduskunta on tehnyt lain
lasten kotona tapahtuvasta hoi-
tamisesta. olisi tietenkin kohtuul-
lista. ettd henkilo. joka jiiii pois
tydstd hoitamaan lasta kotiinsa.

ei menettdisi sen vuoksi eldke-
etuuksiaan.

Samoin SMP kannattaa myds
miehen oikeutta leskeneldkkee-
seen.

Itsendiscn yritfijan eldke-
etuuksien parantamista olemme
valmiit tukemaan aina pien- ja
perheviljelmien emdnticn ja isdn-
tien eldkeasioidcn parantamista
myoten.

Ryhmrin puolesta vastasi
ryhmtin sihteeri, ed. Pentti Kettunen

Hidas talouskasw vaikeuttaisi
sosiaaliturvan rahoitus ta

Taloudellisen kasvun siilyessi nykyiselie a-
sollaan ei sosiaalimenojen kansantuote-
osuuskaan vuoteen 2000 mennessa olennai-
sesti muuttuisi nykyisesta. Talouskasvun
hidastuminen I %o'.n vuotuiselle tasolle joh-
taisi kuitenkin osuuden merkiftavlin kas-
\.uun, arvioi sosiaali- ja terveysministerio
uusim massa sosiaalimenolaskelmassaan.

Ministerion mukaan sosiaaliturvan tule-
vaisuuden ongelmat liittyvat ennen kaikkea
rahoitukseen. Menokehitys ei sellaisenaan
nlyttdisi poikkeavalta vemattaessa sita jo
totcutuneeseen tilanteeseelt Iltotrissa teolli-
suusmaissa. Kysymys on rahoittajien tule-
vasta halukkuudesta liszitei panostaan me-
nokehityst6 vastaavasti. Sosiaali- Ja ter-
veysministerio povaa, ettl tulevaisuudessa
tultaneen edelleenkin kiyrndf,n keskustelua
siita, miten tyonantajien vdlillisten tyovoi-
makustannusten kanssa tulisi menetellf,.

Laskelmien pemsteet

Laskelmien tarkoituksena on
kuvata menokehitystd, johon
nykyisin voimassaoleva sosiaali-
ja terveyspolitiikan lainsddddnto
johtaisi. Laskelmat perustuvat
moniin olettamuksiin. Osittain
talous- ja tulopoliittisiinkin rat-
kaisuihin kytkeytyvdn taloudelli-
sen kasvun cnnakoiminen vuosi-
tuhannen vaihteeseen saakka on
menokehitysta varten tehGvisfi
olettamuksista pulmallisin. Las-
kelmien perustaksi on siksi valit-
tu kolme vaihtoehtoista brutto-
kansantuotteen kehitysuraa:
kansantuotteen keskimddrdisen
kasvun on oletettu olevan 3 %.
2o/o tai I 7o vuodessa.

Tyotulclen ja palkkasumman
on oletettu kaikissa vaihtoeh-
doissa kasvavan hitaammin kuin
bruttokansantuotteen. Lahto-
kohtana on mycis ollut. ettd reaa-
liset tycivoimakustannukset kan-
santaloudessa eivdt kohoa tuot-
tavuuden kasvua nopcammin.
Jotta tyonantajan sosiaalivakuu-
tusmaksujen kasvu voitaisiin ra-
hoittaa myds tuottavuuden kas-

Sosiaalimenojen kasvu on sitd
nopeampaa mitd korkearnmaksi
kansantuottcen ja ansiotason
kasvu muodostuu. Menojen
bruttokansantuoteosuuden kehi-
tykseen kansantuotteen kasvulla
on pdinvastainen vaikutus. Vuo-
teen 20fi) yltdvdn laskelman mu-
kaan kansantuotteen 3 Vo:n vuo-
tuisclla kasvulla sosiaalimenot
kasvaisivat 3,6 % vuodessa, mut-
ta menojen bkt-osuus kohoaisi
vuosituhannen vaihteeseen men-
nessd vain 2,I %-yksikkoZi nykyi-
sestd 22.3Vo:sla.

Tydclii kcjii rjestcl mdn asteittai-
sesta voimaantulosta ja vdeston
i kdrakenteen muuttumisesta joh-
tuen ei sosiaalimenojen kasvu vrri
kovin olennaisesti hidastua,
vaikka bruttokansantuotteen ja
ansiotason kasvu hidastuisivat-
kin. Kansantuotteen I Vo:n vuo-
tuisella kasvuoletuksella sosiaa-
lirnenot kasvaisivat edelleen
2,7 0)b vuodessa. Tdmd johtaisi
menojen bkt-osuuden voimak-
kaaseen kasvuun. Vuonna 2000
osuus olisi laskelmien mukaan
29,1% eli ldhes 7 7o-yksikkoii
korkeampi kuin nykyisin.
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vun rajoissa, on reaaliansiotason
oletettu kasvavan jonkin verran
hitaammin kuin tuottavuuden.

Laskelmat on tehty kiintein,
vuoden 1984 hinnoin. Ansio
eliik keitii koskevat kehitysarviot
on tehty Eldketurvakeskuksessa
ja kansanel6ke- ja sairausvakuu-
tusmenoarviot Kansaneldkelai-
toksessa. Ansio ja kansaneldk-
keiden menokehitys on sovitettu
yhteen kussakin vaihtoehdossa.

Ansioeliikkeet
menoeriste merkittavin

Sosiaalimenoista nykyisin noin
60% koostuu sosiaalivakuutuk-
sen menoista eli ansioeldkkeisti.
kansaneldkkeist6. sairausvakuu-
tusmenoista seka tyOttdmyystur-
vasta. Sosiaalivakuutusmeno.jen
kasvu tarkastelujaksolla ei riipu
kovinkaan paljoa taloudellisen
kasvun nopeudesta. Keskimdd-
rdinen kas',u olisi 2.6-3.1%a
vuodessa kansantuotteen kas-
vuoletuksesta riippuen.

Sosiaalivakuutusmenojen li-
siyksestd woteen 2000 noin 75-
85 % aiheutuisi ansioel6kemen<>
jen kasvusta. Kansaneldkemeno
sitd vastoin lievdsti alenee nyky-
tasoltaan. Tiimii johtuu kansan-
eldkkeen lisdosamenon supistu-
misesta ansioeldkkeiden yleis-
tyessdja niiden etuustason paran-
tuessa. Vuosituhannen vaihteessa
noin puolet sosiaalivakuutusme-
noista koostuisi ansioeldkkeistd
1a vajaa 20Vo kansaneliikkeistii.
Ansioeliikkeiden bkt-osuus ko
hoaisi vaihtoehdosta riippuen
2-3 Vo-yksikkod nykyisestd
5,4%o:sta.

Laskelman mukaan ansioeld-
kemenot vuoden 1984 rahassa
mitattuna noin kaksinkertaistu-
vat nroteen 2000 mennessd. Noin
2/3 arvioidusta lisdyksestd ai-

heutuu vanhuuseliikemenojen
kasvusta. Yksittiiisistii el6kelaeis-
ta voimakkaimmin nousivat
TEL-eldkemenot.

Rahoitusrakenne ennallaan
hitaan talouskasvun
vallitessa

Sosiaalimenojen rahoitustulot
vuonna 1984 olivat yhteensd 70
mrd mk ja olivat ndin 1,2 mrd
mk bruttomenoja suuremmat.
Ero johtuu sosiaalivakuutuksen
rahastoinnista. Laskelman mu-
kaan sosiaalimenojen nykylain-
siiiidiinnon ja perusteiden mukai-
nen rahoitustarve edellyttdd ra-
hoitustulojen kasvavan vuoteen
2000 keskimdirin 2,6-3,8o/o
vuodessa. Rahoituksen kasvu on
sitd nopeampaa mitd ripedmpi
on bruttokansantuotteen kasvu.
Vakuutusmaksuperusteiden sdi-
lr essA nykylainsddddnncin mu-
kaisina myds rahoitusylijiiimiit
kasvaisivat reaalisesti lukuunot-
tamatta hitaimman kasvun vaih-
toehtoa.

Nykyisin sosiaaliturvamenois-
ta rahoittaa valtio 30 %. kunnat
valaa 200/0, tyonantajat ldhes
40o/o sekd vakuutetut ja sosiaali-ja terveyspalvelujen kayttdjat
runsaal. l0 %. Sosiaalimenoista
tydnantajat rahoittavat etupdds-
sd sosiaalivakuutusta, valtio sekd
kunnat sosiaali- ja terveyspalve-
luja ja.valtio muun sosiaaliturvan
menoJa.

Hitaimman talouskasvun
vaihtoehdossa eri rahoittajaryh-
mien rahoitusosuudet sdilyvdt
ldhes ennallaan. Nopean talou-
dellisen kehityksen vallitessa
tycinantajien ja kuntien rahoitus-
osuudct kasvavat ja vastaavasti
valtion pienenee. Pidosin tlmd
on seurausta tyonantajien rahoit-

taman tyoelakejdrjestelmdn me-
nokasvusta sekii kuntien sosiaali-
ja terveyspalvelumenojen kasws-
ta. Vakuutettujen ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen kiiyttiijien
maksuosuudet pienenevdt jonkin
verran kaikissa vaihtoehdoissa.

Tyoehkevakuutusmaksut
nousevat

Sosiaalivakuutuksen rahoitustu-
loista tydnantajat maksavat ny-
kyisin noin 2,/3 loppuosan jakau-
tuessa piiSosin valtion ja vakuu-
tettujen maksettavaksi. Tycinan-
tajien maksut koostuvat palkka-
perusteisista sosiaalivakuutus-
maksuista, joita yksityisen sekto-
rin toimialoilla ovat tyoeldke-
maksu (TEL. LEL), kansaneld-
kemaksu, sairausvakuutusmak-
su, tydttomyysturvamaksu sekd
tapaturmavaku utusmaksu.

Kaik k ien tydnantaj ien la k isii2i-
teisten sosiaalivakuutusmaksujen
bkt-osuus vuonna 1984 oli 9%0.
Taloudellisesta kasvusta riippuen
sosiaalivakuutusmaksujen osuus
kansantuotteesta tulee vuoteen
2000 mcnnessd kohoamaan noin
2-3 %-yksikkcjd. Pddosa nou-
susta johtuu tyoeldkemenojen
kasvusta. jonka rahoittamiseksi
tyoeldkevakuutusmaksuja on
korotettava.

Yksityisen sektorin TEL-LEL
-maksun on arvioitu olevan
vuonna 2000 nopean talouskas-
vun vaihtoehdossa keskimddrin
187o ja hitaan kasvun vaihtoeh-
dossa 2070 vastaavista palkka-
summista. Kun TEL-maksu
vuonna 1984 oli keskimddrin
ll.l % olisi TEL-maksun vuosit-
tainen korottamistarve vuodesta
1984 vuoteen 2000 keskimiiiirin
0,4-0,6 %-yksik koii vuodessa.

ARTO LAESVUORi
Eltiketurvakeskuksen

suunni t t e luo sa s t on tu t k ij a

t2



ao aaTYOEL IDtrN
rahoituksen kehitys

o

vuosma
lgg4- 2000

l3

M
ry&&@e*

:il

@.:

w



Tyoeliikkeiden rahoituksen kehitys

Elf,keturvan rahoitusn6kym[t ovat suhteel-
lisen valoisat ainakin t6m1n vuosituhannen
ajan. Yksityisen sektorin tyoeliikkeiden ra-
hoitus tosin lisiiii tyonantajien kustannuksia Tyollisyyden kehirys
keskimd^drin 0,45{'55 prosenttia vuodes- tutora.rtinen kehitys vaikuttaa rycivoiman rarpeeseen ja tycilrisyystr-
sa.

Sosiaalimenojen yhteenlaskettu osuus
bruttokansantuotteesta ei kuitenkaan Suo-
messa vielii vuosituhannen lopullakaan
nouse yht[ korkealle kuin mitii meno-osuus
on jo nyt erSissd teollisuusmaissa. Timf,
ilmenee sosiaali- ja terveysministerion 6sket-
tiiin julkaisemasta selvityksestS. Seuraukse-
na on kuitenkin sosiaalimenojen rahoitus-
rakenteen muuttuminen, ellei rahoituspe-
rusteita uudisteta.

Sosiaali- ja terveysministerici on julkaissut 28. 1.1985 selvityksen
sosiaalimenoista ja niiden rahoituksesta vuosina 1984-2000. Selvi-
tykseen sisdltyvdt tyoeldkemene ja -rahoitusennusteet perustuvat
Eliiketurvakeskuksessa viime elokuussa tehtyihin laskelmiin. Eld-
kemenoennustetta on yksityiskohtaisesti kuvattu Tycieldke-lehden
numerossa 5/84. Tiissii artikkelissa kiisitelliiiin ministerion selvityk-
sen pohjaksi tehtyjii tycieldkemenojen rahoituslaskelmia.

RAHOITU SLASKELMIEN PERUSTA

Tyciel6keturvan rahoitusperiaatteet on sdddetty tyoeldkelaeissa.
Eliikkeistii osa on sdddetty mddrdtyn eldkelaitoksen vastattavaksi ja
osa eldkelaitosten yhteisesti vastattavaksi. Ensin mainitulta osin ra-
hoitus tapahtuu rahastoivan jdrjestelmdn ja viimeksi mainitulta osin
jakojiirjestelmdn mukaisesti. Kulloinkin perittdvien vakuutusmaksu-
jen suuruus mddrdytyy tyoeldkelakien ja niiden pohjalta vahvistettu-
jen laskuperusteiden mukaisesti. Ndin ollen vakuutusmaksujen kehi-
tys voidaan arvioida yksikdsitteisesti, kun kdytettdvissd ovat laskel-
mat eldkemenoista ja oletukset rahoitukseen vaikuttavien ympdris-
totekrloiden kehityksestd.

lanteeseen, joilla on vaikutuksensa eldkemenoihin ja niiden rahoi-
tukseen. Seuraavasta taulukosta ilmenee oletettu tycillisyystilanteen
muutos ja siitii edelleen johdetut arviot eri eldkelakien mukaisen
aktiivipiirin muutoksille woteen 2000 mennessd.

Yksityisen sektorin eldkejdriestelmiissii aktiivipiirin kehitys ndyr
tiiisi, MYEL:n kehitystd lukuun ottamatta, jopa heikon taloudellisen
kehityksen tilanteessa suhteellisen vakaalta. Aktiivipiirin picnenc-
mistd ei ainakaan siind mddrin ndytthisi tapahtuvan, etta siita aiheu-
tuisi ylimddrdista korotuspainetta vakuutusmaksutasoon.

OLETUKSET YMPARISTOTEKIJOTOEN
KEHITYKSES]A

Taloudellinen kehitys
Sekd el6kemenoihin ettd vakuutusmaksuihin vaikuttaa voimakkaas-
ti kansantaloudellinen kehitys. Laskelmat on tehty kolmella vaihto-
ehtoisella oletuksella. Mittarina on kdytetty bruttokansantuotetta
(BKT). Sen on oletettu kasvavan keskimddrin 3Vo.27o ja l%
vuodessa. Kokonaispalkkasumman reaalikasvuksi on oletettu
2,5 7o,l,7 7o ja0,5 % vuodessa ja reaaliansioiden vuotuiseksi kasvuk-
si vastaavasti 2,070, 1,5% ja 0,5 7o vuodessa.

Rahastoj en reaalituotto
TEL-jiirjestelmdssd vakuutusmaksutason kehitykseen vaikuttaa ra-
hastoillesaatava reaalikorko. Reaalikoroksi on oletettu ennustevdlil-
lii keskimiiiirin | 7o/v.
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Ty1voiman ja tydllisyyde* sekd eWkelakien aktiivipiiien arvioidut
muutokset.
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RAHOITUSLASKELMIEN TULOKSET

Seuraavassa taulukossa ilmenevdt eldkevakuutusmaksut vuosina
1984 ja 2(X)0 prosentteina vastaavasta palkkasummasta. Budjettiva-
roilla rahoitettavan valtion eldkkeen osalta eldkevakuutusmaksuna
on pidetty eldkemenon mddrdd' Yrittdjdvakuutusten kohdalla on
ndkyvissd sekd yrittdjien oma etta valtion rahoitusosuus.

Vakuutusmaksu on tdlld hetkellii korkein valtion eliikejiirjestel-
miissii. TE L-LE L-jiirjestelman maks utaso saavuttaa vasta wonna
2000 valtion t'dmdnhetkisen tason. Nopeinta maksutason nousu on
TEL-LEL:n ja KVTEL:n kohdalla. Yllattavinta on kuitenkin kehi-
tys YEL- ja MYEl-jarjestelmdssi. MYEL:n kohdalla valtion ja
vakuutettujen yhteinen maksutaso on jo tiillii hetkellii ldhes valtion
eliikejiirjestelman asoa, mutta kasvaa woteen 2000 mennessi sel-
visti suuremmaksi eli yhteensd 33-37 To:iin tydtulosta. YEL:ssd
puolestaan voidaan panna merkille valtion kustannusosuuden las-
keminen nykyisestii tasostaan samanaikaisesti kun vakuutettujen
kustannus nousee ldhes kaksinkertaiseksi.

Oheisesta kuviosta ilmenee TEL-LEL-vakuutusmaksutason kehi-
tys myds vuosien 1984 ja 2000 viilillii.

RAHOITU SKEHITYKSEN TARKASTELU A
TEL-LEL-vakuutusmaksu nousisi edelld esitettyjen laskelmien mu-
kaan keskimdiirin 0,45-0,55 prosenttiyksikkod vuodessa. Vuonna
1983 sosiaali- ja terveysministerion asettamassa tyoeldkemaksuryh-
miissii (TEMA) piiiidyttiin siihen, ettd tycieldkemaksun tasausosan
nousu olisi 0,3-0,5 prosenttiyksikkcjd vuodessa. Nyt esitetyt laskel-
mat ovat tasausmaksun osalta yhteensopivia TEMA:ssa esitettyjen
arvioiden kanssa.

Silloin tiilloin julkisuudessa on esitetty kasityksie, ettd Suomen
kilpailuasema tulisi vaarantumaan muun muassa nousevien el6ke-
kustannusten mydtd. Sosiaali- ja terveysministericin selvitys kuiten-
kin osoittaa, ettd huolimatta eliikemenojen kasvusta, sosiaalimeno.
jen osuus bruttokansantuotteesta ei ndyttdisi olennaisesti kohoavan,
jos taloudellinen kasvu siiilyy nopeahkona. Meno-osuus on sitd
paitsi jo nyt erdissd teollisuusmaissa korkeampi, kuin se Suomessa
tulee olemaan vuosituhannen lopulla. Kun sosiaalimenot muualla-
kin ovat kasvussa, ei Suomen kilpailuasema ainakaan sosiaalimenc>
jen kaslun johdosta ndyttdisi uhatulta.

Eldkevakuutusmaksujen nousu kuitenkin lisiiii tydnantajien
osuutta sosiaalimenojen rahoittajana. Osuus on nykyisin 39,3%o.Se
nousisi nopean taloudellisen kasvun tilanteessa 42,1 Vo:lin ja hitaan
kasvun vallitessa 40,6 Vo:lin.

Olisikin perusteltua etsid entistd painokkaammin ratkaisuja, joilla
sosiaalimenojen rahoitusrasitetta tycivoimavaltaisilla aloilla voitaisiin
helpottaa. Tama toteutuisi, jos palkkaperusteisista vakuutusmak-
suista osittain luovuttaisiin ja siirryttdisiin muilla perustein mddrdttd-
viin maksuihin. Tdmdnsuuntaiset ratkaisut olisivat mahdollisia
muussa sosiaaliturvassa kuin tyoajan ja palkan mukaan yksilollisesti
mddrdytyvdssd tycieldket urvassa.

Keskimddrdinen TEL-LEL-vakuutusmaksu
1984_2000
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Naisten tydssakdynnin yleistym i nen, suku-
puolten tasa-arvon tavoite ja perheessa
tapahtuneet muutokset ovat kasanneet
paineita myos perhe-elaketurvan uudis-
tamiselle. Keskustelussa sukupuoleen ja
avioliittoon sidottu seka lesken omista toi-
meentulomahdollisuuksista riippumaton
leskenelake on asetettu perusteiltaan ky-
seenalaiseksi.

Perhe-elakkeen juuret ovat syvAlld
suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen pe-
rusyksikossa perheessa. Siksi perhe-ela-
kekeskustel ussa tu n nepohjaiset arvostuk-
set helposti syrjdyttavat yhteiskunnan tar-
joaman sosiaaliturvan kehittamisen ratio-
naaliset perusteet.

Perhe-elaketurvan uudistaminen on
selvitettavana valtioneuvoston asettamas-
sa komiteassa. Tdssa artikkelissa komi-
tean sihteeri lr/arkku Koponen tarkastelee
niitd yhteiskunnallisia muutoksia, jotka ovat
johtaneet perhe-elaketurvan perusteiden
selvittelyyn.

Perhe-eldke liitettiin yksitl,isen
alan tyoeldkelakeihin (TEL,
LEL) vuonna 1967. Yriuiiiiielii-
kelakeihin (YEL, MYEL) se on
sisdltynyt lakien voimaantulosta
eli vuodesta 1970 alkaen. Tiitii
aikaisemmin perhe-eldketun,a oli
jo mm. julkisen alan virkamiehil-
lii. joiden varhaisimmat perhc-
eldkejdrjcstclyt. leski- ja orpokas-
sat. ulottuvat .jo 1800-luvun al-
kupuolellc.

Sen jdlkecn kun vdhimmdis-
toimeentuloa turvaava vleinen
perhe-eldke tuli voimaan vuonna
I 969 ja julkisten alojen perhe-eld-
kejiir.lestelmiii tdydennettiin, oli
pcrhe-eldkkeestd r.uuodostunut
kaikkia kansalaisryhmid koskeva
sclsiaalitunan muoto.

Perhe-ehketurvan
taustaa

Perhc-cldketurvaa 1960-luvulla
rakennettaessa katsottiin. cttd
tdydelliseen eldkejdrjestelmddn

kuuluu mycis perhe-eliike, joka
turvaa perhecn toimeentulon
huoltajan kuoltua. Lakiesitvstcn
perustelujer.r mukaan "perhe-eld-
ketun,an tarvetta on varsinkin
niill2i lapsilla. jotka eivdt vield ole
sijoittuneet tyomarkkinoille, sekd
sellaisilla naispuolisilla leskillii.
joiden on vaikca lrukeutua ansio-
tyohonjoko ikdnsd tai perheensh
hoidon takia".

Lapselle asetettiin l8 vuoden
i kiiraja perhe-elak kccn saumisen
ehdoksi. Naislesken cldkeoikeus
asetettiin riippuvaksi ensinndkin
lasten olemassaolosta. Jos leskel-
ld oli huollettavanaan allc l8-
r uotiaila lapsia. hdn sai aina per-
he-eldkkeen. Jos ndin ci ollut.
cdcllytcttiin. ctth leski perheen-
huoltajarr kuollessa oli tdyttdnvt
40 vuotta ja avioliitto olijatkunut
vdhintddn kolme vuotta. Aviolii-
ton kestoa koskeva rajoitus otct-
tiin lakiin ldhinnd keinottelun cs-
tdmiseksi.

Muulloin lcsken ei yleensd kat-
sottu joutuncen siind mddrin svr-jiiiin tvomarkkinoilta, etteiko

hdn voisi hakeutua uudelleen
tyohcin, vaikka hdn avioliiton
solnrittuaan olisi jddnytkin pois
ansiotyost6. Mieslcskcn ei katsot-
tu olevan perhe-elhketunr'an tar-
pecssa. Perusteluna oli. cttd mics-
lcski yleensd joko pvstvv cleittei-
mddn itscnsd tvollAdn tui saa
toimee ntulonsa turvaamise ksi
tarkoitctl ua tr cikl vr ttornr ys- tai
vanhuuscldkcttd.

TEL:iin ja LEL:iin liitctl,t pcr-
he-elakesdidokset tulivat sit-
temmin ldhes samansisdltoisin:i
muihin cldkelakeihin. Mcrkittd-
r in poikkeus oli valtion uusi pcr-
he-eldkelaki (1969). jonka mu-
kaan mytis micslcskelld on oi-
keus pcrhe-cldkkecseen samoin
edellytyksin kuin naisleskelld.
Miesleskicn perhc-eldkeoikeus oli
sisdltynyt jo valtion vanhoihin
perhe-el6kesdiidoksi i n.

I 960-luvulla luodut perhe-eld-
kesdddokset ovat voimassa vield
nykvisinkin ldhes muuttumat-
tomina.

Yhteiskunnallinen
kehitys
Pian perhe-eldkesdddcisten tultua
voimaan kiihtyi entisestddn sc yh-
teiskunnallir.ren muutos, josta oli
havaittavissa mcrkkejh jo 1960-
luvun alkupuolella. Elinkeinora-
kenteessa tapahtuneet muutoksct
merkitsivdt teollisuus- ja palvelu-
alojen nopcaa kasvua, samalla
kun maataloudessa tyoskentele-
r,'ien rnddrd pieneni enndtysvauh-
tia. Muutto maalta kaupunkiin
kasvoi entisestaan. Erityisesti tata
muutosta ovat ollect toteutta-
massa 1940-luvulla svntvneet
suuret ikdluokat.

Samanaikaisesti vhteiskur.rnal-
lisen muutoksen kanssa - tai
chkdjuuri sen seuraukscna - ta-
pahtui muutoksia myos perhees-
sd. Kcskimddrdine n lapsiluku
pierrcni, lastenhoito kodin ulko-
puolclla vlcistyi. avioerojcn mdl-
rd kasvoi ja avioliittojen rinnalle
tulivat avoliitot.

Eritvisen voimakkaana kehi-
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tysprosessi on niikynyt naisten
siirtymisenii ansiotyohon kodin
ulkopuolelle. Piidasiassa kotita-
loustycissd oli l96Glurun puoli-
viilissd viel6 joka neljiis tyciikiii-
nen nainen. Vuoteen 1983 men-
nessd mddrd oli pudonnut jo alle
l0 prosentin kaikista tyoikiiisistii
naisista. Ndistd noin kolmasosa
kuuluu vanhempiin ikiiryhmiin
(yli 50:vuotiaisiin).

Naisten osallistuminen ansio
tydhon on yleisintd 35-49-vuo.
tiailla. Noin 90 prosenttia tdm6n
ikiiisistii naisista kuului tyovoi-
maan vuonna 1983. Miesten vas-
taava tycivoimaosuus oli noin 95
prosenttia.

Naisten tyossdkdynnin yleis-
tymiseen ovat ilmeisesti vaikuG
taneet mm. koulutustason nou-
su. lasten lukumddrdn pienene-
minen, lasten hoitopalvelujen
kehittyminen ja vanhempainlo-
man piteneminen. Mycis elinkei-
norakenteen palveluvaltaistumi-
nen on lisdnnyt tyopaikkoja ni-
menomaan perinteisesti naisval-
taisilla aloilla.

Naisten osallistuminen entistd
yleisemmin ansiotycihdn on mer-
kinnyt muutoksia myds perheen
elatustehtdvdn toteutumisessa.
Mies on yleisesti ottaen menetta-
nyt valta-asemansa perheen pdd-
asiallisena tai ainoana toimeentu-
lon hankkijana. Molemmat puo-
lisot kdyvdt aikaisempaa ylei-
semmin ansiotycissd sekd lasten
ettd puolisoiden keskindisen ela-
tuksen turvaamiseksi. Vaimo
saattaa olla puolisoista suurempi-
tuloinen - jopa perheen pdd-
asiallinen toimeentulon hank krla.
Jos puolisoiden omat ansiomah-
dollisuudet orat riittdvdt, ei toi-
sen puolison kuolema automaat-
tisesti merkitse toimeentulon va-
jausta leskeksi jddneelle puolisol-
le - sukupuolesta riippumatta.

Tasa-arvo
Perhe-eldkekeskustelussa on
usein nostettu esiin kysymys su-
kupuolten tasa-arvosta. Nykyisin
leskeneldkettd voi yleensd saada
vain naisleski. Ainoastaan val-
tion perhe-e ldkkeessd mycis mies-
leskelld on oikeus eldkkeeseen
samoin ehdoin kuin naisleskelld.
Lapsilla sen sijaan on jo nykyisin
oikeus eldkkeeseen kaikissa eld-
kejdrjestelmissd molcmpien van-
hempiensa jdlkeen.

Jo cdelld kuvatut tycieldmdssd
tapahtuneet muutokset osoitta-
vat. ettci lcsken eldkeoikeutta ole
nykyaikana perusteltua :itou

sukupuoleen. Tasa-arvoisuutta ei
perhe-elik keessi kuitenkaan voi-
tane toteuttaa nykyisen perhe-
elikkeen pohjalta.

Jos miesleskille maksettaisiin
eldkettd nykyisin perustein, ko-
rostuisivat entisestddn ne epd-
kohdat, jotka aiheutuvat, kun
leskenel6kettd maksetaan riip
pumatta lesken omista ansio tai
eliketuloista.

Sosiaaliturvan kehittdmiseen
kdytettdvissi olevia niukkoja ta-
loudellisia voimavaroja on voita-
va kohdistaa sellaisiin leskiper-
heisiin, joissa toimeentulon tur-
vaamisen tarve verrattuna tilan-
teeseen ennen perheenhuoltajan
kuolemaa on todella olemassa.
Tarvitaan siten muita ratkaisuja,
jotka nykyistd joustavammin ja
lesken sukupuolesta riippumatta
ottavat huomioon perhekohtai-
set erityisolot.

Smipareista
avoliiftoihin
Samanaikaisesti muiden perhees-
sd tapahtuneiden muutosten
kanssa tulivat myos avoliitot
1970-luvulla avioliittojen rinnal-
le. Tdmd vielii 50- ja 60-luvulla
susipariksi kutsuttu perhemuoto
yleistyi l9TGluvulta alkaen eten-
kin nuoremmissa ikdluokissa.
Vuonna 1983 eli aroliitossa
235000 l5-64-vuotiasta henki-
lod cli noin seitsemdn prosenttia.
Alle 65-vuotiaiden parisuhteista
noin l1 prosenttia on avoliittoja,
alle 3O-vuotiaiden noin kolman-
nes. Uusista parisuhteista yli kak-
si kolmasosaa on alkanut avolii-
tolla.

Myos lainsddddnnossd. erityi-
sesti sosiaalitr"rrvassa ja verotuk-
sessa avoliitot ovat viime vuosina
saanect "laillistetun" aseman -ne rinnastctaan avioliittoihin. Ju-
ridisesti avoliittoa ei ole mddritcl-
ty. Tiilloin puhutaankin "miehes-
td ja naisesta, jotka avioliittoa
solmimatta eldvdt avioliiton-
omaisissa olosuhteissa". Usein
edellytetddn lisiiksi, ettd heilld on
yhteinen lapsi.

Nykyinen perhe-eldketurva
vaikuttaa sekd avoliittoja vastaan
ettd niiden puolesta. Avoliitosta
"lcskeksi" jiiiineellii puolisolla ei
olc oikeutta leskeneldkkeeseen.
Toisaalta avioliitosta leskeksi
jiirineen henkilon lcskcneldke ei
lakkaa. jos hdn menee avoliit-
toon. Leskeneldke sen sijaan lak-
kaa, jos leski solmii avioliiton.
Tdstd on ollut luonnollisena seu-
rauksenu. ctta lcsket uutta pari-

suhdetta muodostaessaan tavan-
omaista useammin valitsevat
avoliiton.

Perhe-eldk keen suhteen avolii-
tot ovat huomattavasti moni-
mutkaisempi asia kuin muussa
lainsddddnnosse, jossa etuudet
ovat yleensd lyhytaikaisia. tiet-
tyyn ohimenevddn tilanteeseen
liittyviii (sairauspdivdraha, van-
hempainraha, tyOttomyysturva,
toimeentulotuki). Perhe-eldke on
sen sijaan usein pitkdaikainen,
jopa vuosikymmeniksi myonnet-
ty etuus. Avoliitossa olevilla puo-
lisoilla ei myoskddn ole juridisia
sitoumuksia esimerkiksi elatus-
velvollisuuden tai omaisuuden
suhteen. Avoliittojen todentami-
seen liittyy myos kdytdnncin on-
gelmia esimerkiksi silloin, kun
avopuolisot tilapdisesti joutuvat
asumaan erillddn.

Juridisten sidonnaisuuksien
puuttumisesta huolimatta avolii-
toissa on my<is sellaisia. joissa
toisen puolison kuolema merkir
see olennaista aukkoa jiilkeen-
jddneen puolison toimeentulo-
turvassa samoin kuin avioliitois-
sa. On kuitenkin muistettava, et-
td nykyisin lapsilla aina on oikeus
perhe-el5k keeseen vanhempiensa
jiilkeen riippumatta vanhempien
siviitisliiidystii. Avoliittoihin liit-
tyvd ongelma koskee siten yleen-
sd vain aikuisia henkiloitii.

Paineet perhe-eldke-
turvan kehittemiseen
Perhe-cldketurvan kehittdmisen
keskeisimmdt kysymykset liitty-
vet tyoelamassd ja perheessd ta-
pahtuneisiin muutoksiin. On rat-
kaistava myos, mikd on lakisdd-
teisen perhe-eldketurvan tehtava
suhteessa muuhun sosiaalitur-
vaan, yksilcin omiin ansiomah-
dollisuuksiin ja velvollisuuteen
hankkia toimccntulonsa omalla
ansiotycillddn.

Mutta yhta rarkeaa kuin on
tunnustaa tapahtunut yleinen yh-
teiskunnallincn kehitys on myds
huomata keskimhdrdisyyksien
harhaisuus. Pcrhe-eldkkeen ke-
hittdminen sosiaalipoliittiscsti ()i-
keudenmukaisella tavalla edellyt-
tddkin nykyistl joustavampia .ia
perhekolrtaisempia mdlravtr-
misshdnnoksid tilastollisen kes-
k iarvoa.iattcl un asemasta.

MARKKU KOPONEN K
Eltik t'-Su mmon t iedo ru s- jo

r u t k i mu s t o i m i s t on prir)l I i k k r)

l8



PERHE

SAAJAT
rrtroden
1981
korolo.r.-
tiedustelun
valossa

a

Suomalainen perhe-
elakejarjestelma sai
nykyiset muotonsa
1960-luvun jdlkipuo-
liskolla Valtioneu-
vosto asetti kevadlla
1 983 perhe-elake-
komitean, jonka sel-

vitystyon pohjalta
tehdddn jdrjestel-
maan muutoksia,
Tassd esityksessa
tuodaan esille yksi
poikkileikkausnako-
kulma perhe-elak-
keensaajiin. Esityk-

sessA tarkastellaan
perhe-eldkkeensaa-
jien ,elaketuloja ja ta-
loudellista asemaa
vuoden 1 981 kotita-
loustiedustelun ai-
neiston valossa.

Esit 1,s perustuu sosiaali- ja terveysmi-
nisteriijn tutkimusosaston julkaisuun
" So.siaaliturvan kohdcntumincn
vuonna 1981. Osa 3. Perhe-eltikeuii
saqvat perheer". Julkaisuja 1/ 1985.
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N ykyi nen perhe-eldkejdrjestelmd
muodostuu tydeldkesektorin
perhe-eldkkeistd ja Kansaneldke-
laitclksen hoitamasta yleisestd
perhe-eldkkeestd. Keskeiset tyci-
markkinajhrjestcit sopivat vuo-
den 1966 tyomarkkinaneuvotte-
lujen yhteydessd tyciel6kesektori n
perhe-eldkkeistd. Eldkkeitd alet-
tiin maksaa 1.1.1961 lukien si-
ten. ctla cdunjiittiijien piirin
muodostivat TEL- ja LEL-va-
kuutetut. Ennen vuotta 1967 oli
jo merirniesten. valtion viran- ja
toimenhaltijoiden, pddosin kun-
tien tyontekijciidcn ja viranhalti-
joiden sekd kirkon palveluksessa
olevien perhe-eldketun'a jdrjes-
tctty.

Tyoeldkesektorin perhe-eldk-
keet mddrdytvvdt periaatteessa
samalla taralla kuin varsinaiset
an:ioeldkkeet. Eldkkccn mddrd
riippuu cdunsaajien lukumadrds-
tli. Eliike on kokonaisuuclessaan
veronalaista tuloa.

Kansanel6kelaitoksen hoita-
ma yleinen pcrhe-elhkc tuli voi-
maan kahdessa vaiheessa. Lasten
ja lasta huoltavien naisleskicn oi-
kcus cldkkeeseen tuli roimaarr
l. 10. 1969. Yksindisten naisles-
kien perhe-elhke tuli mahdolli-
seksi vuoden 1970 alusta. Kclan
perlrc-cldkc. .joka perustuu t,sit-
tain tulosidonnaisuuteen. on kr>
konaisuudessaan verovapaata tu-
loa.

Yhteiskunnassa on tapahtunut
viimeisten r uosikyrnmcnien ai-
kana sellaisia muutoksia, joidcn
voidaan nhhd:i asetta'"'an kvseen-
alaiseksi joitakin nvkviscn jdrles-
telmdn piirteitd. Suurimpana
nruutoksena voidaarr pitdh suku-
puoltcn tasa-arvoon liittyviiii ke-
hitystd. Nykyinen perhe-eldkejdr-
.jcstclmd rajaa muutamaa poik-
kcusta r; lukuun ()ltilrniltta mics-
lesket edunsaajicn ulkopuolcllc.
San]anaikaisesti on naistcn tvos-
slkrivnti ) lcistyn) t. Ylrii
useammin perheen toir.ncentulo
perustuu kummankir-r vanlrcm-
n.ran tyossdkdyntiin.

Mros yleinen suhtarrtumirren
avioliittoon on muuttunut. Avo-
liittoon pe rustuva r htcisasrrrni-
nen katsotaan usein tasuvcrtui-
seksi vaihtocl.rdoksi avioliitctn
kanssa. Kuitenkin perhe-eldkc-

t1 Mieslcski suanaa olla etlun:saojuna
vnltion pcrhc-ckikclain (VPEL) ju
kirkon eltikclain (KiEL) nutkaan.
Myds meri nt i csa ki k cla i n.ja kunnal-
li.sten viranhol t ijoin .ja r.rr)ntekiidi-
clen elcikelain (KVTEI-) mukaan
ntiesleski yoi saudu cltikcttri. ntikrili
rtlutrlcittrijri ttli ollur lr:kot priti-
nsio l l inen elii t t ri iti.

sddnnciksissd tehdddn hvvin sel-
ked ero avo- ja avioliiton viilillii.

Joitakin aineiston
rajoituksia

Tilastokeskuksen kerddmdt koti-
taloustiedustelut pyrkivdt esti-
moimaan luotettavasti ja moni-
puolisesti koko maan kotitalouk-
sien tuloja ja kulutusta. Tiedot on
saatu, paitsi haastattelemalla.
myos osittain julkisen vallan eri
rckistereistd. Tyoeldkesektorin
pcrhc-el6kkeet sisdltvivdt varsi-
naiscssa kotitaloustiedustelussa
ansirtlAkkeiden koktrnuissum-
maan. Aineistoa on tdydennetty
mycihen.rnrin Eldketurvakeskuk-
selta saaduilla henkil6tason per-
he-eldketiedoilla.

Aineiston lopullinen otoskoko
oli vajaat 7400 kotitaloutta. Pcr-
he-eldkcttri saavia kotitalouksia
sisdltyi aineistoon 443 kappalct-
ta. joista lShcs 90 prosenttiu sai
tyoeldkesektorin perhe-eldkettd.

On syytd pitad mielesse se. etta
kotitaloustiedustelun tiedot or.'at
kotitalouskohtaisia ja perhc-eld-
ketulot ja -sddnnokset paaosill
henkilokohtaisia. Kotitaloustie-
dustelun perhe-eldketalouksiin
sisdltyy hyvin crilaisia kotita-
louksia. ja kotitalouden tulotie-
toihin on laskettu rrrukaan kaik-
kicn jdsenten tulot. Koska airrcis-
ton kcrdvstarkoitus oli kattaa
kaikki Suomcn kotitaloudct. on
suppcan osa-aineistor.r tarkastelu
vmmarrettava hyvin pitk:illc vain
suuntaa antavaksi.

Perhe-eldkkeensaajat
hyvin heterogeeninen
ryhmii

Eldketurvakeskuksen ja Kansan-
eldkclaitoksen tilastojen mukaan
vuonna l98l sai perhe-eldkettii
vajaat 129Ofi) naislesked. Mies-
cldkkeensaa.jia oli runsaat 1600.
Noin 43 000 orpoa (oko puoli-
tai tdysclrpoa) sai lapsen perhc-
eldkettd.

Lapsista suurin osa sai sekd
Kelan ettd tl,oeldkcsektorin eld-
kettd. Naisleskisth sai llihes 97
prosenttia tyciclSkcsektorin cld-
kcttd ja l7 prosenttia Kclan eld-
kettd.

Tycieldkepuolen cldkkeiden
rrddrd riippuu eldkkecn perus-
tccna olevasta laista. Nc pcrhe-
eldkkeensaajat, joiden eldke pe-
rustuu johonkin julkisen scktorin
ansioeldkelakiin, saavat perhe-
eldkettd sclvdsti keskimddrdistd

enemmdn. Kotitaloustiedustelun
aineisto ei kuitenkaan tehnyt
mahdolliseksi tarkastella talouk-
sia eldkelain perusteella, vaan
ongelmaa tarkasteltiin muiden
taustateki joiden suhteen.

Tarkastelu osoitti. ettd perhe-
eldkkeensaajat sijoittuvat hyvin
erilaisiin kotitalouksiin. Kotita-
louden koon. suuralueen. kun-
tamuodorr. pddmiehen idn. sosi<>
ekonomisen aseman ja sukupuo-
len mukaincn tarkastclu osoil.ti
rvhmdn kirjavuuden. Myos saa-
tujen eldkkeiden mdArd vaihteli.
Perhe-cldkettri saavat kotitalou-
det sijoittuvat cri tulokasittcidcn
mukaan vlldttdvdrr tasaiscsti
kaikkiin tukrluokkiin.

Koska kotitalouksien rakcn-
netekijdt (csimerkiksi koko ja
elinvaihe) sclittavdt osan kotita-
louksien vllisistA croista. esitc-
tddn seuraavaksi .joitakin yksi-
tyiskohtaisenrpia tuloksia kol-
mcn tiivistetvn kotitaloustvvpin
mukaan. Kotitaloustyypit 1: Ln-
titalouden rakcnnc) ovat yhden
hengen taloudet. yksinhuoltajata-
loudet r)ja n.ruut kotitaloudet.

Taulukossa I on csitetty koti-
talouden rakentccn.ja prilmiehen
ammatissa toimivuuden mukaan
lasketut keskimddrdiset perhe-
eldkkeet ja joitakin taustatekijcii-
ra.

Kotitalouksien kdvtcttdvissd
olevat tulott) ovat sefvdsti suu-
rcmnrat niissd kotitalor.rksissa.
joiden piiAmics on tyossd khyvri.
Ammatissu toimivuus nlirttaa
merkitscviin vksinhucllta.jata-
louksillc kcskinrd6rdistd picrtcnr-
pdd Kelan perhc-eldkettri .ja vh-
dcn hengcn talouksillc suurcm-
paa tyoeldkcsektorir.r eldkettd.

Taulukossa 2 on esitcttv koti-
laloudcn rukcrrtccrr.ia pddmichcrr
koulutustasorr r-rrukainen tarkas-
telu. Pd:inrie hcn koulutustaso
vastaa ih.r.rcisen uscir.r edunjdttd-
jdn koulutustasoa (a tdtd kautta
tulotasoa). silld saatu tl,cieldke-
scktorin perhe-clakkccn mridrl
t,n sill korkeumpi mit:i cnem-
rndn pidmiehclld on koulutusta.
Korkeampi koulutustaso nayttaa
tiissii tapauksessa mcrkitsel'dn
sclvristi keskimdrirhistd korke-
ampail tulotasoa.

: 1 Y k.s i nhrutl t u.jut a louk.ti i n on la.y k c t -
tu tti.s:;ti tapaukscssa kuulutuk.si
voin sclloi:sct kotituloudct, joissa
,, n y k.ti tt h u, t I t u.i i t' n I i.tti A.si t t i n t ut :;-
tuun stlluisitt lap.sia, loillu ci olc
oniu t.r'dtuloja.

r) K{i.tlcttcit'is.\ri olat'at tulot - tuo-
tannontcki.jotulot t .saodut tulon.tiir-
rot - nruksctut tulonsiirrot (kihinnti
ycilittdnrit vcrut).

Vertailu kaikkiin
kotitalouksiin

Kotitaloustiedustelun aineisto
tarjoaa mielenkiintoisen mahdol-
lisuuden verrata perhe-eldkettd
saavia kotitalouksia muihin koti-
talouksiin. Verrattaessa asumi-
seen liittvvid tunnuslukuja voi-
daan havaita. ettd perhe-eldkettd
saavat yhden hengen taloudet ja
yksinhuoltajataloudet asuvat
jonkin verran vdljemmin kuin
kaikki yhden hcngen ja yksin-
huoltajataloutlct. Viiljempiiiin
asumiseen liittvr kuitenkin se. et-
td asumismcn()l ()\at mrcis suu-
re mmat. Erot ovat kuitenkin
suhteellisen pieniii.ja saattavat se-
littyd jonkin muun taustatekijdn
avulla (esim. ikd tai alue).

Taulukossa 3 on tarkasteltu
rinnakkain kotitalouden raken-
tecrt mukaan pcrhe-clikcttd satr-
r.'ien kotitalouksien .ja kaikkicn
kotitalouksien tukrnnruoclostus-
proscssia. Lukujen pe rustce lla
niiyttdii siltd. ettri perhe-eldkettd
saavicn vksinhuoltajatalouksicn
kdytettdvissd oler,at tukrt r>l'at
korkearnnralla tasolla kr.rin vk-
sinhuolla.jicn kcskimddrirr. Ero
johtuncc kuitcnkir.r enentmAn vk-
sinhuoltajicn ylciscsti hcikosta tu-
lotasosta kuin perhe-cldkcttii
saavien korkcasta tulotasosta.

Yhden hcngcn kotitalouksien
kohdalla nAl,ttdd tilannc pdinvas-
taisclta. Pcrhc-elikcttli sauricrr
tulotaso on .jonkin vcrran alhai-
sempi kuin kcskimdArin. On kui-
tenkin svvtd pitiiii rniclcssd mah-
clollisct muut rakenncteki jilt.

Lopuksi

Kotitaloustiedustelun runsas
tausta-aincisto tuo miclenkiintoi-
sia nrikokulmia myos pcrhe-cld-
kett:i saavicn taloudellista ase-
maa tarkasteltaessa. Tarkastclu
toi esille e roja niin itse eldkke issii
kuin rnuissa tekijoissd. Ero.fcn
svstcnrirattincrr selittdmincn tlri
cdes rniclckkh;in yhtccnveckrn
esittdminen on hyvin vaikeaa, sil-
ld orrgclnrakcntta on hvvitt tttt,-
niulottcincn. Erot ndyttdvdt kui-
tenkin hyvin usein seuraar"at.t
varsinaistcn cldkesddnncistcn
mddrdyksih.

Thmdnkaltaine n "makrota-
son" poikkile ikkaustarkastelu,
joka esittdd pddasiassa kcskiarvo-
tietoja, vddristdd helposti kuvaa
todcllisuudesta. Varsinkin kun
jokaisen perhe-eldkcttd saavan
torlellisuus on erilaincn.

20



Toulukko l. Saodut perhe-elcikkeet keskimricirin markkoina kotitaloutta kohti, kotitolouden rakenne ja
pricimiehen ommatissa toimivuus vuonna l98l

Yhden hengen
kotitaloudet

Yksinhuoltaja-
kotitaloudet

Muut
kotitaloudet

Kaikki

Kyllii
Pddmiehen ammatissa toimivuus
Ei Kyllii Ei Kyllii Ei

Perhe-el6k keet yhteensd
Tycieldkesektorin perhe-
eldkkeet
Kelan perhe-eldkkeet
Kdytettdvissd olevat tulot

8 500
800

n9m
r2 300
6 300

4t 700

r3900
600

38 500

l4 100
32ffi

60 400

8 400
2 100

76 500

14500 9300 17300 18600 10500 12ffi ll 300

9 900
27ffi

46200

9 600
I 700

46900
Kotitalouden koko
Lapsien lukumddrd
Ammatissa toimivien
lukumddrd
Eldketulonsaajien lukumddrd
Kotitalouksien lukumddrd *)

1,0
0,0

2.4
1.2

)1
1,3

3,3
0,6

)1
0.4

2.0
0,3

KIMMO NORRMEN, zzT
Turkija

aste aste

1,0
0,0

0.4
2.1

14164

0,8
1,4

126629

*) Julkaisussa on otostason tieto korotettu estimoidun perusjoukon tasolle kdyttdmiillii hyviiksi koti-
talouskohtaisia painokertoimia.

I,0
1,0

t3322

0,0
1,0

48632

1,0
1,9

8214

0,0
2,7

3 188

1.8
1,6

38 510

Taulukko 2. Saatlut perhe-elcikkeet kaskimcicirin markkoina kotitaloutta kohti, kotitalouden rakenne ja pcicimiehen koulutustaso vuonna l98l
Yhden hengen kotitaloudet

Pdimiehen koulutustas<.r
Perus- Keski- Korkea-
aste aste aste

Yksinhuoltajataloudet Muut kotitaloudet Kaikki

Keski- Korkea-Perus- Keski- Korkea- Perus-
aste aste aste aste

Perhe-el6kkeet yhteensd
Tyciel6kesektori n perhe-eldk keet
Kelan perhe-eliike
Kdytettdvissd olevat tulot

9200
8 400

800
26300

12100
11900

800
25 500

26 100
26 100

50 700

13 000
8 500
4 500

5l 500

2450i.')
2r 300

3200
51 200

25tN
22100

3 600
75 000

9 800
7 500
2 300

63 900

11300
9 100
2200

7t 200

21 8m
25 800

2 000
108 000

11300
9 600
I 700

46 900
Kotitalouden koko
Lapsien lukumddrd
Ammatissa toimivien lukumddrd
Eldket ulonsaajien I ukumddrd
Kotitalouksien lukumddrd

1,0
0.0
0,2
1.0

48101

1,0
0,0
0,3
1,0

l0 983

1,0
0,0
0.2
1.0

2270

)5
1.2
0,6))

6 903

?s
1.2
0,8
2.0

3 566

2,1
I,l
0,9
1.8

933

3.0
0.5
1.4
1.8

34 155

t?
0.7
1.5
1.5

16814

3,6
1.3
1,6
2.0

2304

2.0
0.3
0.8
1.4

126629

Taulukko 3. Perhe-elcikkeensaajakotitalouksien ja kaikkicn kotitalouksien tulonmuodo.stus keskimcicirin kotitaloutta kohti tnorkkoino koti-
louden rqkenteen mukaan vuonna l98l

Perhe-eldkkeensaajat Kaikki kotitaloudet
Yhden
hengen
koti-

taloudet

Yksin-
huoltaja-

koti-
taloudet

Muut
koti-

taloudet

Kaikki Yhden
hengen
koti-

taloudet

Yksin-
huoltaja-

koti-
taloudet

Muul.
koti-

taloudet

Kaikki

Tuotannontekijiitulot
Saadut tulonsiirrot
Bruttotulot
Maksetut tulonsiirrot
Nettot ulonsiirrot
Kdytettdvissd olevat tulot

t2 100 43 600
20200 23900
32 300 67 700

- 5200 -1230015000 l l 600
21 t00 55 200

58 zlix)
25 000
83 800

-15 300
9100

68 100

34400
22600
57 100

- l0 100
r2 500
46 900

25600
11800
37 500

- 8000
3 800

29 400

44 500
l2 900
57 600

-10 200
27OiJ

47 200

8l 500
14 300
96 100

-22800- 8600
72900

64 300
l3 500
78 100
r8 200
47{J0

59 600
Kotitalouksien lukumddrd

2t

6t954 lr402 53213 126629 531671 59215 1276248 I873 t39



I
ao aa

YHTEtrNSOVITT]S TtrHDA$I?
RIITTA KAA]A, OTK, LEL Tydelcikekossan eltikeosaston lakimies

Tyoeliikkeen yhteensovitusta muiden eliikkeiden
ja korvausten kanssa ei voida tehdii milloin tahan-
sa, kun nayttird siltd, ettd tilanne on joltain osin
muuttunut ja eliike joko suurenisi tai pienenisi
yhteensovitusta tarkistamalla.

Lainsiiiitiijb on ottanut sen kannan, ettd myon-
netty tyoeliike on suhteellisen vakaata tuloa. Sen
tarkoitus ei ole seurata muiden korvausten vaihte-
luita. Ne tilanteet, jolloin yhteensovitus tarkiste-
taan, on mddritelty laissa yksityiskohtaisesti. Vali-
tusasteet ovat tulkinneet lain sddnnoksiii mie-
luumminkin sanatarkasti kuin viiljentiiviisti.

Kiiytiinnossd yhteensovitrstyotb tekevd j outuu
toteamaan, ettei yhteensovitrs aina tiukasti "lain-
mukaisena" toteuta tasapuolisesti tarkoitustaan.
Kuitenkin sddnnokset siitd, milloin yhteensovitus
voidaan tai saadaan tehd6, ovat olleet yli kaksi-
kymmentd vuotta periaatteiltaan muuttumatto'
mrna volmassa.

Sddnnokset sisdltyviltTEL 8 S I momenttiin,
perhe-elSkkeen osalta 5 momentin l. virkkeeseen
sekii 8 a $:iiiin. Seuraavassa keskitytd5n selvittd-
mddn yhteensovitusta sadnnosten mukaisena.

A. ENSIMVTAMPX
YHTEENSOVITI]S
Yhtecnsovitus tehdddn aina eldkettd ensi kertaa mycinnettdessd. Sil-
loin otetaan huomioon eldkkeensaajan saamat muut korrrauksct ja
eldkkcct ja todetaan, paljonko eldkettd tulec rnaksettavaksi.

Jos muita korvauksia tai eldkkeitd ei olc. tarkistetaan, joudutaan-
ko laskelmallista eldkettd alentamaan pelkdn yhteensovitusrajan
vaikutuksesta. Nykyinen eldkkeen karttumisprosentti ja jo pidenty-
nyt eldkkeen ansainta-aika ovatjohtancct siihen, ettd varsinkin nucl-
rempien henkiloidcn tyokyvyttomyystapauksissa laskelmallincn
eldke ylittdd uscin vlrtcensovitusrajan.

El:ikkeen al kanrishctkcn trtr.rkatst'sri

Yhteensovitus tehdddn eldkkecn alkamishetken mukaiscna ia tasos-
sa. Tyokyvyttom.vyselake alkaa vasta sairauspdivdrahan cnsisijai-
suuskauden paatyttya. Vaikka eldke lasketaan ty6kyvyttomyyden
alkamispdivdn mukaisena, yhtcensovitus kuitenkin on syytd tehdd
vasta siihcn ajankohtaan. josta eldkettd aletaan maksaa.

Laissa ci ole tdstd mitddn mddrdystd. mutta olisi turha ottaa
huomioon tapaturmakorvauksia. lapsikorotusmuutoksia tms. ajal-

ta, jolta eldkettd ei kuitenkaan makseta. Korvaukset ja muut eldk-
keet otetaan huomioon sellaisina kuin ne ovat eldkkeen alkaessa.

Lykiitty vanhuuselSke

Erityinen sddnncis on olemassa lykdttyd vanhuuseldkettd varten. Jos
vanhuuseldkettd ei mycinnetd normaalisti eliikeiiin tdyttdmistd seu-
raavan kuukauden alusta, vaan myohemmdstd ajankohdasta, yh-
teensovitus ajoitetaan TEL 8 $ 1 momentin viimeisen virkkeen
mukaan eldkeiiin tiiyt tamispiiiviille (eikii esimerkiksi seu-
raavan kuukauden ensimmdiselle piiiviille, .josta el6ke alkaisi nor-
maalisti). Ndin yhteensovitettuun vanhuuselikkeeseen lisdtddn lyk-
kdyskorotus ja eliike korotetaan indeksilld alkamishetken tasoon.

Takatrtuvut,,'htr'rnsovitrrksct plililiistli anncttuesslr

Kun eldkettd myonnetddn takautuvasti, on usein jo ticdossa eldk-
keensaajan tapaturma-, liikenne- tai sotilasvammakorvauksen muu-
toksia. Jos korvauksen mddrd on vaihdellut elSkkeen alkamisen ja
mycintdmisen vdlisend aikana, vaihtelut voidaan ottaa huomioon
yhteensovituksessa.

Nhin tulee tehdyksi ensimmdisen pddtoksen yhteydcssd ikaankuin
"uusia yhteensovituksia". Sama koskee mlohempid piiiitoksiii. Nii-
md "uudet yhteensovitukset" ovat valitusasteet hyvdksyneet.

Eiuz. Tyokyvyttdmyyselake myonnetddn maaliskuussa 1985 al-
kavaksi L 7. 1984 ja mddrhaikaisena 31.12. 1986 saakka. Hakija saa
tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta. josta eldkettd mydn-
nettlcssl on tiedossa seuraavat mddrdt:

3070 paivaraha 30000 mk/v 23.6.8't-10.8.84
100%, .. 100000 mk,/v I l. 8.8.t-27.8.84
50Vo ,, 50000 mk./v 28.8.8+-12.2.85

100 % tapaturmaeldke 100 000 mklv 13. 2. 85-20. 9. 85
Yhtcensovitus tehdddn ensinndkin el5kkecn alkaessa 1.1. 1984.

Scn jdlkeen tarkistetaan yhteensovitus sen mukaan. mikh on tilannc
kunkin kalenterikuukauden alussa. Ensinrnrdinen eldkepddtos sisdl-
tdd sitcn yhtecnsovituksct seuraavina ajankohtina:
1.7. 1984, l. 9. l984ja l. 3. 1985.

Ktrukau.l,.'n I l.iiirrin tilann,.'

Nykyisin on pdddytty yhteisymnrdrrvkseen siitd. ettd vhtect.tsttvitus
tehdddn vain kalcnterikuukauden crtsimntdisen phivin tilanteen
mukaan, onpa kysymyksessd sitten cldkkeen vdhentdmincn tai ko-
rottaminen ja tapahtuupa korjaus takautuvasti tai l'ie ld maksamat-
tomaan eldkkcq;ccn. Perustana on tycintekijdin cltikcasctuksen.
TEA I5.l g. .iosla jiiljempiinii.

Eldkehdn craentyv kuukausimddrdrrh. Siten korvaukscn tai muut.t
eldkkeen mddrd otetaan huomioon sellaisena kuin sc on kalenteri-
kuukaudcn L piiiviinii. Jos korvausta on makscttu tai muutos on
ollut voimassa vain kalenterikuukauden sisdlld. sitd ei oteta huo-
mioon. (Edcllii olevassa esimcrkissd aika I l. 8.-27. 8.)

Vii rrrt'i nt'n vhtccn.r.,r it rrsti larr tre jrili r,'or nrirln

Kun cliike mycinnetddn pidcmmdlle kuin mihin korvaus tiedetdhn.
viinrcinen yhteensovitus jdd voimaan. Sitcn edcllisessh esimerkissl
100%:in mukainen korvaus vhteensovitetaan ajalle 1.3.85-3 l. 12.
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86, vaikkakin korvaus on tassa vaiheessa myonnetty vain 20.9. 85
saakka.

Eliikelaitoksilla lienee kdytdnnossd erilaisia tapoja suhtautua tdl-
laiseen tilanteeseen. On mahdollista valvoa jatkokorvauksen mydn-
temista ja hrkistaa yhteensovitus l. 10. 1985 lukien, varsinkin, jos
eldkettd tulisi maksettavaksi enemmin. Lain mukaan aloite jiiii
eldkkeensaajan tehtaveksi, jonka siis tulisi hakea uutta yhteensovi-
tusta, jos korvaus alenee.

Jos korvausasia on vireilld

El5kchakemus on ratkaistava viivyttelemdttd, joten vireillh olevan
korvausasian ratkaisemista ei voida kovin pitkddn odotella. Eldk-
keensaaja saattaisi kuitcnkin hyotyii kohtuuttomasti, jos hdnelle
myonnettdisiin suuri eldke yhteensovittamattomana ja tulossa olisi
korkea korvaus, jonka ratkaisu saattaa viipyii pitkiilin. Tdllaisissa
tilanteissa olisi joustavinta mycintdd eldkc korvauspaat6sta odotta-
matta vdliaikaisella pddtoksellii sillii edellytyksella, ettd el6kkeensaa-
ja antaa suostumuksen mahdollisen liikaa maksetun el6kkeen peri-
miseksi vaku utusyhticiltd.

B. UUDELLEEN
YHTEENSOVITTAMINEN
Kun eldke on mvonncttv ja silloin yhteensovitettu. on cdcssd kvsv-
mys. voidaanko ja milloin el6kkcen mddrd tarkistaa uudella yhteen-
sovituksella. Eldkkccnsaajalle voidaan myontdd uusia korvauksia ja
cldkke itd. niiden mddrd voi muuttua ja mvonnetvssd el6kkeessd voi
tapahtua muutoksia. Luonnclllista olisi ajatclla. ctta elakkccn maara
seuraisi tapahtuncita muutoksia, jolloin kokonaiskorvaus p1-syisi
kaikcn aikaa lainsddtdjdn mitoittamalla tasolla. Lainsddtdjd on kui-
tenkin, kuten mainittiin. nrihnyt asian toisin. Myonnctty eldke saa-
daan yhteensovittaa uudellccn TEL 8 a $:n mukaan vairr sr-uraavissu,
strlrtcelliscn ltarvoissa tilantcissa:
l) kun eldkkccnsaajallc myonnetddn uusi peruseldke

2) kun cldkkccnsaajan silanran muun pcruseldkkccn nrddrd muut-
tuu valitukscn johdosta

3) kun tvokyvyttomyvs- tai tyottcimyyseldke nruuttuu vanhuus-
eldkkccksi siten. cttA eldkkeen mriiird muultr.ru

4) kun cldkkeensaajallc nrlonnetdAu tapaturmilvakuutus-. liikcn-
nevakuutus- tai sotilasvammalain mukaincn elinkorko tai cldke

5) kun clhkkeensaajalle mvonnctldn muu tvci- tai virkasuhtcescen
perustuva eldke kuin pcruseldkc

6) kun taiysi tyokyr'1'ttomvvsclhkc muuttuu osaeldkkeeksi tai osa-
eliikc thydeksi tvdkyr.'yttcimyyseldkkeeksi

7) kun osatyokyvyttomyyseldke muuttuu tl,ottomy'y'scltikkeeksi
(tullut voin'raan 1.2. 1985)

8) kun cldkkeen mdhrd muuttuu lapsikorotuksen muuttucssa

9) kun pcrhe-eliikkeen edunsaajana oleva lapsi tdyttiid l6 \,uotta.
.jos eldke uuden vhteensc'rvitukse n johdosta suurcnee

l0) kun muu ech.rnsaaja kuin l6 vuotta tayttenyt lapsi lakkaa olc-
masta eclunsaajana,.jos cldke siten suure nee

I l) cldkkeensaajan hakcmuksesta, jos prii"'drahan. muun eldkkeen
tai elinkoron mddrd on olcnnaisesti muuttunut.

Lain sisdllosti r,'oidaan todeta, etta yhteensovitus olisi tehtrivii
r"ruclelleen silloin, kun eldkkeensaajalle mvcinnetldn uusi eldkc tai
korvaus ja hdnen korvaustilanteensa siis muuttuu olenr.raisesti. Yh-
tcensovitus tarkistetaan myos silloin. kun itse eldkkecn peruste ja
mhdrd muuttuu olennaiscsti. kuten tycikyvyttcimyyseldk keen muut-
tuessa tdydcstd cldkkca;td clsaeldkkccksi tai pdinvastoin. Pier.rempi
cldkkecn muutos saattaa olla kysymyksessd silloin. kun lapsikorotus
cldkkeessd muuttuu.

Poikkeava varaus on tehty perhe-eldkkeen kohdalla kahdessa
tilanteessa uuden yhteensovituksen ollessa sallittu vain, jos eldke
siten suurenee! Thmdkin osoittaa, ettd tyoel6kkeen mhdrin tulisi olla
suhteellisen vakiintunut eikd siihen puututtaisi tdssdkddn tapaukses-
sa muuten kuin el6kkeensaajalle edulliseen suuntaan.

Suojas:i.{nnos

Yhteensovittamisen tietyistd kaavamaisista laskentatekijdistd saattaa
seurata, etU lopputulos ei ole tarkoituksenmukainen. Sen vuoksi on
TEL 8 a $ 2. momentissa nykyddn ns. suojasddnncis estdmhssd eldk-
keensaajaa joutumasta uuden yhteensovituksen johdosta huonom-
paan asemaan kuin cnnen yhteensovitusta.

Sdlnnoksen mukaan myonnettyd ja yhtecnsovitettua eldkettd ei
saa uuden yhteensovituksen johdosta vdhentdd enempdd kuin sen
verran, ettd henkilon saamien etuuksien yhteismddrd pysyy vdhin-
tdln yhtd suurena. kuin se oli ennen uutta yhteensovitusta. Laske-
taan siis yhteen ennen yhteensovitusta maksetut korvaukset ja eldk-
kect ja toisaalta l,hteensovituksen seurauksena makscttavat kor-
vaukset ja eldkkect.

Nditd vertaamalla saadaan se enimmhisvdhcnnys. joka eldkkeestd
saadaan tehdd. Suojasidnnos vaikuttaa itsestddn selvdltd ajatukselta.
joskin se kdytdnnossd tulee ilmeisesti kysymykseen erittdin harvoin.

L)tr.len yhteensovituksen sisdlti)

Kor','auksct aian tasallc

Kun jonkin tapahtuman johdosta tchdddn uusi vhteensovitus. sc
nrcrkitsee. cttA yhteensovitukseen vaikuttavat seikat voidaan arvioi-
da uuden tilanteen mukaisesti. Selvitctddn eldkkecnsaajatt saarttien
muiden korr,'austen ja cldkkeiden scnhctkinen taso ja ne ()tclaan
vhteensol'ituksessa jdllecn huomioort todellisina mddrind niin pitkdl-
lc. kuin nc uuden yhteensol'ituksen hetkelld ticdctddn. ElAkkeen
mddrii voi uuden yhtccnsovituksen johdosta joko suureta tai picnetd.
Poikkeuksina ovat mainitut perhc-cldketth koskevat tarkistukset.
joiderr.iohdosta cldke roi vain n()ust:.I.

Sovellctaan nykyisiii sddnnoksil
Yl.rtecr.rsovitussdAnnoksille on tyypillistii. ctte soveltanrissAhnndksct
eivdt olc sidottuja cldkctapahtumaan, vaan yhtcensovitus tehddiin
kulloinkin voimassa olevien sddnnosten mukaisesti. Niinpii csimer-
kiksi kansaneldkc otetaan nvt tchtavissa vhtccnsovituksissa huo-
mioon edellisen kalenterivuoclcn marraskuun l. pdiviin mukaiscsti.
vaikka cnsinrmiiiscssd yhtccnsovitukscssa chkd kdvtettiin tammi-
kuun l. pdi"'iin kansaneldkettd. Uudessa yhteensovitukscssa r,'oidaar.r
mcrimieseldkelain mukaincn cldke yhtcensovittaa suhteellisesti,
vaikka se ehkd edellisessd yhteensovituksessa ensisijaisena eldk-
keend alensi kokonaan maksettavan eldkkeen jne.

Y htcensovit nsraja

Poikkeuksena on l. 7. 1975 r'oimaan tullut lainmuutos. joka yhteen-
sovitusrajan suhteen jakaa eldketapaukset kahtccu rvhmiidn scn
nrukaan. nrillclin eldketapahtuma on sattunut. Kun cldketapalrtuma
on sattunut ennen l.1.l9l5, sovclletaan uusiin vhteensor,'ituksiin
.jatku",asti srlloista vhtee nsovitusra.laa..joka lisAksi riippuu siitii. onko
cldk keess:i lapsikorotus. l. 7. I 9T5.iiilkeisiin elrikctapahtumiin pcrus-
tuvissa cliikkeissd yhtcensovitusra.ja on nvkf isin voimassa olcvan
mukaincr.r.

Entinen vhteensovitusperuste

Ensi mmdisessd yhteensovituksessa valittua vhteensovit uspcrustetta
kdvtctddn jatkuvasti uusissa yhtccnsovituksissa korjaamalla se yh-
teensovituksen indcksitasoon. Palkka,johon cldkkeen taso on sidot-
tu. maarevtv),' ninrittdin eldketapahtuman yhteydcssii. Eldketapah-
tuman jdlkeiset scikat eir"dt'u'oi siihen endd vaikuttaa. Eri asia on. jos
cldkkeensaajallc r.r.rvonnetddn nrvohemmir.r uuden eldkctapahtuman
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johdosta uusi peruselike, jonka yhteensovitusperuste on korkeampi.
Silloin tiitii perustetta kiiytetddn uuden peruseldkkeen alkamisesta
lukien.

Tarkastelemme seuraavassa hieman laajemmin eri tilanteita, jois-
sa yhteensovitus lain mukaan tehdiiiin.

l. Kun elikkeensaajalle mycinnethdn uusi peruselike

Koska ty6eldkelakien mukaiset elAkkeet laukeavat yleensd saman
eldketapahtuman johdosta, on harvinaista, ette eldkkeensaajalle
myonnetddn uusi peruseldke. Ei ainakaan siten, kuin pykdldn sana-
muodosta voisi pddtelld, ettd TEL-eldkkeensaajalle mydnnettdisiin
uuden eldketapahtuman johdosta uusi TEL-el6ke. Sen sijaan on
tavallista, etta elakepaat<ikset annetaan jonkin verran eri aikoina.
Esimerkiksi TEL-eldkkeensaaja voi saada pddtciksen KVTEL-el6k-
keesta muutamia kuukausia myohemmin. Tiilloin TEL-laitos yh-
teensovittaa KWEl-eliikkeen vasta tiedon saamista seuraavan
kuukauden alusta lukien.

Yrittiijiielikelakien mydhemmdn voimaantuloajan johdosta joil-
lakin yrittiijillh on voimassa yrittdjdvakuutus, vaikka he ovar muun
lain mukaisella tyokyvyttomyyseldkkeell6.

Yriuiijiin rullessa yrittiijiitoimintaan tyokyvyuomdksi tai teyttaes-
sd vanhuuseliikeilin myonnetddn entisen peruselSkkeen lisdksi
MYEL+ai YEl-eliike. Neissa tilanteissa peruseldkkeen saajalle
mycinnetddn uusi peruseldke. jolloin tehdddn uusi yhteensovitus.

Tieto myonnetysti perusel6kkeestd tulee eldkelaitokselle yleensd
eldketapahtumarekisterin otteella. Siitd ilmenee myos mycinnetyn
eldkkeen yhteensovitusperuste, joka saattaa olla suurempi kuin eld-
kelaitoksen itsensd kiiyttiim2i 1a antaa aiheen aikaisemman yhteen-
sovituksen oikaisuun.

2. Kun eldkkeensaajan saaman muun peruseldkkeen 1q4411
muuttuu valituksen johdosta

Jos yhteensovitetun muun peruseldkkeen mhdrd muuttuu valitusas-
teen pddtokselld, katsotaan se aiheeksi uuteen yhteensovitukseen
riippumatta siitd. miten suuri muutos on.

(Tdssd ei tarkoiteta eldkelaitoksen oman eldkkeen muuttumista
valituksen johdosta. On luonnollista, etta jos eldkkeen mddrd vali-
tuksen johdosta muuttuu, tehdddn eldkettd laskettaessa myos yh-
teensovitus uudelleen.)

TEL 8 a $:iiii tutkimalla tulee siihen tulokseen, ettd edelld mainittu
ei koske perhe-eldkettd. Jos muun laitoksen myontdmd perhe-eldke
muuttuu valituksen johdosta, muuttuneen perhe-eldkkeen mddrdn
johdosta ei saisi tehdd uutta yhteensovitusta. On epdselvdd. miksi
tdssd olisi tehfive ero muihin eliikelajeihin ndhden.

On huomattava, etta vain p e r u s eldkkeen muuttuminen valituk-
sen johdosta antaa tilaisuuden uuteen yhteensovitukseen. Lain mu-
kaan yhtcensovitusta ei sen sijaan saa tarkistaa ensisijaisen korvauk-
sen muuttuessa valituksen johdosta.

Kdytdnnossd se on kuitenkin varsin tavallinen tilanne. On yhteen-
sovitettu esimerkiksi 40 (/r,:n haitta-asteen mukainen tapaturmakor-
vaus, joka ei alenna eldkcttd. Korvaus nousee valituksen johdosta
takautuvasti 10070:iin, mikd alentaisi eldkkeen kokonaan. Yhtecn-
sovitusta ei voida tarkistaa. vaan eldkettd maksetaan alentamatto-
mana (kunnes mahdollisesti sattuu jokin uuteen yhteensovitukseen
"oikeuttava" tilanne).

3. Kun tyokyvlttcimyys- tai tyottomyyseldke muuttuu
vanhuuseldkkeeksi siten. ettd eldkkeen ntddrd muuttuu

Samalle henkilolle maksettavan jatkuvan eldkkeen muuttuminen
toisen nimiseksi. kutcn tyokyvyttomyyseldkkecn muuttuminen van-
huuseldkkeeksi eldkkeensaajan tdyttdessd 65 vuotta. ei aiheutit uutta
yhtccnsovitusta. Sitd ei ole myoskddn lupa tehdd. vaikka jotain
aihetta tuntuisi olcvan. Jos cldke sen sijaan eri syistd lasketaan
uudelleen sen muuttucssa vanhr.rusel6kkeeksi, tehdddn myos yhteen-
sovitus uudelleen. Se tehdddn eldkeidn tdyttdmistd seuraavan kuu-
kauden alusta, mistd lukien uudelleen laskettu eldkekin muuttuu.

Tyokyvyttcimyyseldke lasketaan uudelleen sen muuttuessa van-
huuseldkkeeksi silloin. kun se on ollut osaeldke. tai kun vanhuus-

elSkkeeseen tulee lisitrdvdksi sellaisista tycisuhteista, yrittiijiijaksoista
tai LEl-ansioista karttunutta eliikettii, joka on jidnyt ns. rajoitus-
sddnnon vuoksi pois tydky!ryttomyyseldkkeestd.

Samoin silloin, kun tydky!ryttdmyyseldke on ollut ns. vapaakirja-
eliike, el6kkeen aikana tehdystd ty<istii karttunut el6ke lisdtddn van-
huuseldkkeeseen. Kun elikkeen maare nousee, tarkistetaan yhteen-
sovitus muuttuneen tilanteen mukaisesti kokonaisuudessaan.

Vastaavasti tehdddn uusi yhteensovitus tycittcimyyseldkkeen
muuttuessa vanhuuseldkkeeksi, jos eldkkeen m66rd muuttuu. Se
voinee muuttua vain, jos el6ke on ollut vapaakirja, jolloin sen aikana
on voinut ansaita lisdeldkeoikeutta.

+. frn .t*t ..n.urj.
liikennevakuutuslain tai sotilasvammalain mukainen
elinkorko tai eldke

Uusi yhteensovitus saadaan tehdd, kun eldkkeensaajalle m y o n n e-
t a a n tapaturma-, liikennevakuutus- tai sotilasvammalain mukai-
nen elinkorko tai eldke.

Tapaturmavakuutuslain mukainen pd i vdraha ei aiheuta uut-
ta yhteensovitusta silloin. kun se myonnetean elakettd jo saavalle.
Pdivdraha ei siis alenna eldkettd.

Perusteena on se, etta osaeldkkeen saajan oletetaan olevan tyossd
ja hiinellii on osaeldkkeen rinnalla oikeus saada mahdollisen tyota-
paturman johdosta lyhytaikaisesti pdivdrahan muodossa korvausta.
Muiden eldkkeensaajien kohdalla tyotapaturman johdosta makset-
tavan pdivdrahan saaminen ei liene edes todenndkoistd.

Yhteensovitus voidaan tehdd vain silloin, kun tapaturma-. liiken-
nevakuutus- tai sotilasvammakorvaus myonnetddn. Korvausten jat-
kuminen vakuutusyhticin uusilla piiiitciksillii tai vaihtelut korvauk-
sien mddrdssd eivdt lain mukaan oikeuta uuden yhteensovituksen
tekemiseen.

Jos eldkkeen alkaessa on yhteensovitettu vaikkapa l5 7o:n haitta-
asteen mukainen tapaturmaeliike, joka nousee puolen 

"uoden 
kulut-

tua407o:1in ja vuoden kuluttua l00Vo:n mukaiseksi, yhteensovitusta
ei voida korjata muutoksien mukaiseki.

Korvaustaso voi luonnollisesti vaihdella toiseenkin suuntaan si-
ten, etta on yhteensovitettu korkeampi korvaus, joka myohemmin
alenee.

Lain mukaan eldke kuitenkin jiitetiiiin viimeiseki tehdyn yhteen-
sovituksen tasolle.

Ennlrkkokt,rvlrr.rkscrr vhtccnsovittunrinen

Valitusasteetovatottaneetsen kannan,ettd en na k ko na makset-
tuja korvauksia ei voida yhteensovittaa, koska niite ei ole myonnetty
varsinaisella piiiitoksellii. Tdmd kannanotto ei koskc vain uutta
vhteensovitusta, vaan myciskin yhteensovitusta eldkkeen alkaessa.

Ennakkona korvauksia voidaan maksaa vakuutusyhtioistd kc>
vinkin pitkiiiin, jopa useita vuosia, jos korvauspdhtcjksestd on valitus
vireillh tai vakuutusyhticj odottaa esimerkiksi liikenncvahingossa
poliisitutkintapoytiikirjoja tai oikcuden ratkaisua.

Yleensh lopullinen korvaus on vdhintddn ennakon suuruinen.
mutta mikdli se jdd pienemmdksi, liikaa maksettua ennakkoa ei
perita takaisin. Ennakkokorvauksen yhteensovittaminen olisi ndin
ollen puolustettavissa. Jos korvauksen ennakkoa ei yhtcensoviteta.
eldkkeensaaja saattaa saada vuosiakin sekd korvausta ettd elaketd
piiiillekkiiin. Tdllaista usein suurtakin ylikompcnsaatiota tuskin voi-
taneen pitdd oikeana.

Valitusasteet hyvdksvvhtkin ennakkokorvauksen yhteensovitta-
misen. jos se tehdddn antamalla tvoeldkkeestd ns. vdliaika inen
p Ad t os ilman valitusosoitusta (ennakkopddtos). Tlimiikin koskee
sekd ensimmdistd ettd myohempid vhteensovituksia. Vdliaikaista
paatosfi kayttamella eldkelaitos pddsee yhteensovittamaan ennak-
kokorvauksen eikd ylikompensaatiota synny.

Ndin mencteltdessd on epdkohtana kuitenkin se, etta ettd eldk-
kcensaaja ei voi valittaa myoskddn pddtoksen muista osista, eldk-
keen mddrdstd, osatydkyvyttomyysratkaisusta tms. Varsinainen eld-
ke olisikin myonnettdvd normaalilla valituskelpoisella piiiitciksell,ii.ja
vain yhteensovituksen osalta annettava vdliaikainen pddtos.
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5. Kun eldkkeensaajalle myonnetddn muu tyo- tai
virkasuhteeseen perustuva el6ke kuin peruseldke

Uusi yhteensovitus tehdddn silloin, kun eldkkeensaajalle myonne-
tddn muu eldke kuin peruseldke. Tiillaisia ovat ldhinnd valtion ja
kuntien vanhojen elikejirjestelmien mukaiset eldkkeet.

6. Kun taysi tyoky\,]ttdmyyseldke muuttuu osaeldkkeeksi
tai osaeldke tdydeksi tyoky\yttomyyseldkkeeksi

Ndissd tilanteissa onkin uuden yhteensovituksen tekeminen vdltti-
mdtontd, sillii tiiyden ja osatyokyvyttomyyseldkkeen yhteensovitus-
rajat poikkeavat olennaisesti toisistaan.

7. Kun osatyokyvyttomyyseldke muuttuu tycittomyyseldkkeeksi

Myos tdllaisessa tilanteessa on luonnollisesti yhteensovitus tarkistet-
tava. Osaeldke nousee tiilloin tiiyden tyokyvyttomyyseldkkeen suu-
ruiseksi. Tdmd muutos on tullut voimaan 1.2. 1985. Ilman laissa
olevaa mainintaakin uusi yhteensovitus olisi tehtdvissd edellisen
kohdan mukaan, sill?i tycittomyyseldkkeeseen sovelletaan eldkkeen
mddrdn osalta soveltuvin osin tydkyvyttdmyyseldkettd koskevia
sddnnoksid.

8. Kun eldkkeen maare muuttuu lapsikorotuksen muuttuessa

Alunperin lapsikorotus oli eldkkeessd 20Vo:n tai 40Ta:n suuruinen.
Lapsikorotuksen muuttuessa kahdesta lapsesta yhteen tai yhdestd
"nollaan" lapseen, muutos eldkkeen mddrdssd oli olennainen. Yh-
teensovituksen tarkistus oli muutoksen yhteydessd tarpeen, kun vield
yhteensovitusrajakin saattoi muuttua.

Nyttemmin lapsikorotuksen osuus eldkkeen mddrdssd on yhd
vdhdisempi, jolloin sen muutos ei vaikuta paljonkaan eldkkeen
mddrddn. Kuitenkin silloin, kun lapsikorotukseen oikeuttavien las-
ten lukumdhra muuttuu siten. ettd eldkkeen mddrd muuttuu. eli
viilillii 0-l-2 lasta, tehdddn myos uusi yhteensovitus.

Kun uuden yhteensovituksen yhteydessd tarkistetaan tilanne ko-
konaisuudessaan. lapsikorotuksen muutos antaakin usein mahdolli-
suuden sellaisen vhteensovitustilanteen korjaamiseen, johon ei ole
muuten voitu puuttua.

9. Kun perhe-eldlleeqeduqsq4jqna qley4 !4psi tdyttdd 16 yrp!!q,
jos eldke yhteensovituksen johdosta suurenee

Yhteensovitus tarkistetaan edunsaajana olevan lapsen tdytthessd 16
vuotta, jolloin hdnen osaltaan putoaa yhteensovitusrajasta yleisen
perhe-eldkkeen (PEL) mukainen puoliorvon mdhrd pois. Tdnd
vuonna kyseessd oleva mddrd on l7l mk,/kk. Jos nruita alle lGvuo-
tiaita edunsaajia ei ole, myds lesken PEL - nyt 292 mk/kk - jZiii
pols.

Uutta yhteensovitusta tehtaessa kuitenkin tarkistetaan muutkin
yhteensovituksessa vaikuttavat tekijdt ajan tasalle. maksettavat kor-
vaukset jne. Eliike ei sen vuoksi aina nouse PEL:n poisjiidmisen
takia. silld esimerkiksi liikennevakuutuslain mukainen koruaus saat-
taa nousta lapsen osalta vastaavalla mddrdlld.

Kysymyksessl on siten vain yhteensovituksen tarkistus. ja eliik-
keen mddrd jdd ennalleen, ellei uusi yhteensovitus johda eldkkeen
suurenemlseen.

10. Kun muu edunsaaj a kuin 16 wotta tdyttdnyt lapsi
lakkaa olemasta edunsaaja, jos eldke yhteensovituksen
johdosta suurenee

Olisi oletettavissa, ettd uusi yhteensovitus tehtdisiin aina edunsaajien
lukum66rdn muuttuessa, kun se tehdidn lapsikorotuksenkin muut-
tuessa. Lain mukaan ndin ei kuitenkaan ole. Yhteensovitusta ei saa
tarkistaa aina silloin, kun edunsaajien mddrd ja samalla eldkkeen
mddrd muuttuu, vaikka kysymyksessd on yleensd suurempi muutos
kuin lapsikorotuksen kohdalla. Laissa annetaan lupa uuden yhteen-
sovituksen tekemiseen vain silloin, kun "muu edunsaaja kuin 16
vuotta tayttanyt lapsi lakkaa olemasta edunsaaja" ja lisiiksi edellyte-
td6n, ettd "eldke siten suurenee".

"Muu kuin 16 vuotta tiyttinyt lapsi" voi olla leski tai alle lGvuo-
tias lapsi. Jos ndiden ellkeoikeus pddtt1ry, voidaan uusi yhteensovitus
tehdii, jos el6ke siten suurenee. Lainmukaiset yhteensovituksen tar-
kistustilanteet perhe-el6kkeen kohdalla ovat siten seuraavat:

- leski solmii uuden avioliiton

- leski kuolee

- alle lGluotias lapsi annetaan ottolapseki

- alle lGvuotias lapsi kuolee.
Muita muutoksia edunsaajien m66riiss6, esimerkiksi sitd, ettd lapsi

tayttaa l8 vuotta, ei hyviiksytii uuden yhteensovituksen syyksi.

I l. Eliikkeeng4qian !gk.*rkr.rt", j..
tai elinkoron mddrd on olennaisesti muuttunut

Eldkkeensaaja voi aina hakea uutta yhteensovitusta. Eldkelaitos
arvioi, onko yhteensovitustilanne muuttunut niin paljon, ettd sill6 on
olennaista vaikutusta el6kkeen mddrddn. Kdytdnncissd ilmeisesti uu-
si yhteensovitus tehdddn, vaikka eldke sen johdosta nousisi vdhem-
mdnkin. Sen sijaan eldkkeensaajan vahingoksi tuskin uutta yhteen-
sovitusta tehdddn. Tiihiin laki tosin antaa tdydet valtuudet.

Yhteensovitetun korvauksen maksaminen kertasuorituk-
s en a ei hakemuksestakaan oikeuta uuteen yhteensovitukseen, silld
kysymyksessd on samantasoisena sdilyvdn korvauksen maksuajan
muuttuminen.

Jr4akscttu.:r eldkettd ei voida alentaa takautuvasti

Yhteensovituksen luonteeseen kuuluu, ettd siita riippumatta, mistd
lukien jokin muutos, muu eldke tai korvaus vaikuttaisi eldkkeeseen,
jo maksettua eldkettd ei alenneta takautuvasti eikd siten myoskddn
voida perid takaisin. Tiihiin ldytyy sddnncis TEA l5,l $:ssd (vastaa-
vasti LEA 18.1 S, MYEA 16,1 S, YEA l5,l $), jonka mukaan
vdhennettyd eldkette suoritetaan l6hinnd seuraa-
vasta mahdollisesta erddntymispiiivdstd.

Liihinnii seuraava erddntymispdivd on seuraavan kuukauden l.
pdivd, kun el6ke maksetaan kuukausittain. Jos eldke maksetaan
neljdnnesvuosittain, seuraava erddntymispdivd on seuraavan vuosi-
neljdnneksen l. piiivii.

Eldkkeen mddrdn muuttuessa yhteensovituksen johdosta, asiasta
annetaan uusi pddtos. Koska eldkettd ei voida alentaa takautuvasti,
alennettu eldke voi alkaa aikaisintaan pddtciksen antamista seuraa-
van kuukauden alusta, kun on kysymys jatkuvasti maksettavasta
eldkkeestd. Tulisi kiinnittdd huomiota myos siihen. ettd eldkkeensaa-
ja ehtii saada tiedon eldkkeen alentamisesta ennen maksupiiiviiii.

C. YHTEENSOVITUKSEN
OIKAISI]
Uudesta yhteensovituksesta yhteensovituksen oikaisu eroaa sitcn,
etta oikaisussa puututaan jo tehtyyn yhteensovitukseen takautuvasti.
Yleisesti omaksutun periaatteen mukaan ja yhteensovituksen luon-
teeseen kuuluen yhteensovituksen johdosta liikaa maksettua eldkettd
ei peritd takaisin. Yhteensovitus voidaan siten oikaista takautuvasti
vain silloin kun eldke nousee. Jos on erityinen syy maksetun eldkkeen
alentamiseen. sitd ei voida hoitaa pelkiilld yhteensovituksella, vaan
silloin on kiiytettdvd muuta tietd, haettava pddtcikseen purkua.

Syynd yhteensovituksen oikaisuun on yleensd joko se, etta kor-
vaus onkin ollut pienempi kuin yhteensovituksessa on huomioon
otettu, tai ilmenee korkeampi yhteensovitusperuste.

Yhteensovitus oikaistaan takautuvasti niin pitkliltii ajalta, kuin
mihin oikeilla tiedoilla tehty yhteensovitus olisi oikeuttanut.

Jos sotilasvammakorvaus onkin ollut 3070:n mukaista jo vuodes-
ta 1978 l6htien eikii 50 %:n mukaista, kuten on yhteensovitettu, eldke
oikaistaan vuodesta 1978 lukien. Jos esim. VEL-eliike myonnetddn
nyt annetulla piiiitoksellii alkavaksi l. 3. 1983. ja VEL-palkka osoit-
tautuu korkeimmaksi yhteensclvituspalkaksi, oikaistaan aikaisem-
min mycinnetyn LEl-eliikkeen yhteensovitus 1.3. 1983 lukien.
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Eldketurvakeskuksen dskcttriin julkaisema
Tyoelzikej drj estel rntir-r ti lastollinen vuosi k i rja
1983. osa II antaa erditd uusia ndkokulmia
tvoeldkeilrjcstelmhn vksitvisen scktorin
tarkastelulle.

Tvosuhtccssa ollcisiin .ja heihin liittl,viin
erziisiin uusiin ns. riskilukuihin tutr-rstr.rttiin
j o cdcllisesszi Tvoelzi kc-lehdcssd Ti mo Jdrvi-
sen artikkelissa. T6sszi tarkastclussa stroritan
erditd "poikkcuvia" poiminto.ia io t),6clak-
keellei olcvista kihinnd kuvaarn:ran sita ctuus-
vhdistclrnien nrnsautta. .johon nroniulottei-
n cn c lei kc' j zirj cstc I nlzim r-nc vltea. Ta rkastcl ut
painottuvat vksitvisen sektorin cliikkcisiirr.
rruttit nruutkin .jarjestchleit ovat kuvussu
nrLrkanlt.

Laajasti ymmdrrettynd tyoeldke-
jdrjestelmdn yksityisen sektorin
eldkettd sai vuoden 1983 lopussa
653 710 henkiloii. Jos MYEL:iin
sisdltyvdn sukupolvenvaihdos-
eldkkeen. luopumiseldkelain
mukaiset luopumiseldkkeet sekd
valtion maksamat rintamavete-
raanien varhaiseldkkeet jdtetddn
pois laskuista. oli cldkkeensaajia
638 085 henkildii. Heistd 78 pro-
senttia - jokseenkin puoli mil-
joonaa hcnkiloii - sai yksityisel-
td sektorilta vain omaan tvo-
uraan perustuvaa vanhuus-. tvo-
kvvr ttomr vs- tai tyottomlrvs-
eldkettd. ns. omaeldkettd. Oma-
elAkkccn oltella myos yksityisen
scktorin perhe-eldkettd sai 7 pro-
senttia eli 43 166 henkilciii ja pel-
kdstddn perhe-eldkettii sai 15
prosenttia (95415).

Kaikkiaan omaan tvouraan
pcrustuvalla tyoehkkeelle oli
vuoden 1983 peettyessii 645557
henkilod. Hcistd 84 prosentilla
(469 109) oli yksitl,isen ja27 pro-
sentilla (\76 448)julkisen sekto-
rin eldke, joten kummastakin jdr-
jcstclmdstd sai eldkettd I I pro-
senttia (73 561) kaikista oma-
eldkkcen saa.jista.

Naistcn osuus kaikista oma-
eldkkeen saajista on runsas puo-
let (50.9 prosenttia). He ovat tyy-
pillisemmin vhdcn sektorin el6k-
keensaajia, silld vain 7.5 prosent-
tia naisislir (a 15.4 prosenttiu
miehistd) sai omaeldkettd kum-
mastakin jdrjestelmdstd.

Yksityisen sektorin vanhuus-
eldkettd saavista (338 855 henki-
loe) I1,4 prosenttia sai mycis jul-

kisen puolen vanhuuseldkettd.
Vastaava osuus tyokyvyttcimyys-
eldkkeissd (171 210) oli 14.1 pro-
senttia ja tyottcimyysel6kkeissd
( 32 624) suurin eli 19.2 prosenttia.
Miehill2i perdti joka neljds
(24,1 7o) tycittomyyseldke sisdltdd
mycis julkisen sektorin eldkettd.
kun vastaava osuus muissa eldk-
keiss5 oli noin l6 proscnttia.

Tyottdmyysel6k keissd j ulkisen
sektorin osuus painottuu muu-
tcnkin toisin kuin vanhuus- ja
tyokvvyttomvyseldkkeissd. Yksi-
tyiscltd ia julkiselta sektorilta
tyottcimyyselhkettd saavien kes-
kieliike on reilun viidenneksen
puhtaita yksityisen sektorin tyot-
tomyyseldkkeitd pienempi, kun
tilanne muissa eldkelajeissa on
ldhinnd pdinvastainen.

Edelleen ndissh kahden sektc'r-
rin tyottomyyseldk kcissd julkiscn
puolen markkamiidrdinen osuus
on vair.r noin ncljrisosa, kun se
vanhuuscldkkeissh on pereti 64
prosenttia ja tyokyv-vttdmyys-
eldkkeissdkin yli puolet eli 54
prosenttia. Samalla ndissd tycitto-
myyseldkkeissd yksityisen sekto-
rin markkamddrdinen keskieldke
on kuitenkin molemmilla suku-
puolilla korkeampi kuin van-
huus- ja tydky\,]ttdmyyselik-
keissd. Sama tosin pdtee myds
puhtaisiin yksityisen sektorin
tyottomyyseldkkeisiinkin muihin
lajeihin ndhden.

Yksityisen sektorin vanhuus-ja ty6ttomyyseldkkeen saajista
alle puolet (4670)ia tyokyvytto-
myyseldkkeen saajista yli puo-
let (58 %) on miehid.

Kansaneldkkeistii

Yksityiseltii sektorilta vanhuus-
eldkettd saavista vain yksi pro-
sentti (4196 henkiloii) on ilman
kansaneldkettd. He ovat liihinnii
alle 65-vuotiaita, joiden oikeus
KELA:n vanhuuselhkkeeseen
alkaa vasta 65 vuoden idss5.
Joukossa on myos henkilciitii,
jotka el2ikeiZinkddn jdlkeen eivdt
ole hakeneet vanhuuseldkettd.
ovat lykdnnect sen alkamista tai
asuvat pysyvdsti ulkomailla.

TYdkYvlittomYYseldkettd saa-
vista joka kymmenes (16922
henkiloii) on ilman vastaavaa
kansaneldkettd. Yleisin syy on
tycieldkkeend rnyonnetty osatyo-
kvvyttomyyseldke. .jollaista ci
kansaneldkejdrjestelmdssd ole.
Myos pysyvd ulkornailla asumi-
nen on erds syy.

Tycittomyvseldkcttd saavista
vain puoli prosenttia (164 henki-
lcid) ei saanut tilastointihetkclld
kansancldkettii. Tiimii suuruiset
erot voivat jo hyvinkin aiheutua
rekisterciintikdytdnnon croista eri
jdrjestelmissd.

Leskeneliikkeisti

Naispuolisista 65 vuotta tdytta-
neistd yksitl,isen sektorin eld,k-
kcensaajisla l2.l prosenttia
(26353 henkilciii) sai vain lesken-
cldkcttd. 15,6 prosenttia (32274
henkiloii) myos yksityiscn sekto-
rin vanhuuseleketta ja 71.7 pro-
senttia (148727 henkilod) vain
vanhuuseldkettd.

Yksityiseltd se ktorilta sckd
oma- cttd perhc-cldkettd saa\ ista
leskistd kolme neljdste oli 65
vuotta tdr-ttaneitd. Vain omaeld-
kettd saavilla osuus oli 65 pro-
senttia ja vain perhe-eldketta saa-
villa 38 prosenttia.

Rintamaveteraanien
varhaiseldkkeisrii

Vrroden 1983 lopussa sai rinta-
maveteraanien varhaiscl6kettd
6730 henkilod ja heistd runsas
puolet (3427 henkildii) sai myos
jotain KELA:n maksamaa eld-
kettd. Yksityisen sektorin tyosuh-
teisiin perustuvaa RIVE-eldkettd
sai 6021 veteraania. joista 93 l:llii
oli myos julkisen sektorin eldke-
oikcus. Vain julkisccn trciuraan
pcrustui 939 RIVE-eliikettii.
Ndistii vain l ksi viidestd saijotain
KELA:n maksamaa el6ketth.

MIKKO PELLINEN, Wr LuK
Ekiketurva kcskuksen

tutkimusosaston
tilastosuunnittelija
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Elzikelaito starkastuks es s a
huomio varainhoitoon
ja vastuunj akotietoihin

Ellkekassojer-r .ya -sziiitioicJen tarkastuksilla
on perinteisesti keskitvttv elzikeprizitosten
oikeellisuuden tutkinriseen. T:istd ldhtien
eldkelaitosten varojer-r hoito .fa cldkkeiden
vastuunjakoa vaften annettervien tictcr.jen
oikeellisuus ovat entistd enenrmdn tarkas-
tusten kohteena.

Tarkastuksilla on havaittu, ettd
eldkekassoien ja -sddticiiden taito
tehdd oikeita eldkepddtoksid on
vuosien mycitd oleellisesti kohen-
tunut. Tdmdn vuoksi Eldketur-
vakeskuksessa on viime vuoden
aikana selvitetty tarkastustoi-
minnan kohdentamista. Selvitys-
tycin perusteella on pddtetty ottaa
tarkastusten uusiksi painopiste-
alueiksi eldkelaitoksen varojen
hoito ja eldkkeiden jakaminen
osiin vastuunjakoa varten.
Kumpikaan ndistd kohteista ei
ole uusi tarkastusalue, mutta vast-
edes niihin kiinnitetS6n entistd
enemmdn huomiota.

Luottovakuutus

Siind valtioneuvoston pddtcikses-
sd. joka koskee eldkekassojen ja
-sddtioiden valvonnan siirtimistd
Eldketurvakeskukselle, on koros-
tettu erityisesti sen valvomista. et-
U TEL l3 $:ssii tarkoitettu luot-
tovakuutus on otettu.

Eldketurvakex;kuksen luotto-
vakuutusosastolla on eldkekasso-
jen ja -siiiitioiden luottovakuu-
tukset keskitetty yhdelle luotto-
vakuutustarkastajalle. Hdn ei tee
sddnncillisi6 tarkastuksia eldke-
laitoksissa. Tdmdn vuoksi eldke-
laitostarkastajat tutkivat tarkas-
tusmatkoillaan luottovakuutuk-
sen hoitamisen kannalta tarkeita
eldkevastuun katteena olevia

omaisuuserid. niiden hoitoa sekd
eldkelaitoksen sijoitustoimint aa.

Tiilloin katsotaan muun
muassa. ettd arvopaperit ovat
asianmukaisin siirtomerkinnciin
varustettuna eld.kelaitoksen hal-
lussa, ettd kiinteistcijen osalta
ovat omistusoikeus ja rasitteet
selvdt ja ettd asuntolaina-asiakir-
jat ovat kunnossa hyvdksyttdvine
vakuuksineen jne.

Elakkeiden jakaminen
vastuunjakoa varten

Eldkelaitokset ilmoittavat ker-
ran vuodessa vastuunjakoa var-
ten maksamansa eldkkeet eldke-
lomakkeella Eldketurvakeskuk-
selle. Lomakkeiden tiedot tarkas-
tetaan perusteellisesti Eldketur-
vakeskuksessa. Yksittaisten
eldkkeiden jakamista vastuunja-
koa varten tarkastetaan kuiten-
kin muun tarkastustoiminnan
yhteydessd eldkelaitoksessa. Tata
varten eldkelaitoksessa tulisi olla
tausta-aineisto kaytettavissa.

Koska varsin usein eldkelai-
tokset ovat antaneet tdmdn osan
eldkelaitoksen tehtdvistd ulk<>
puolisen palvelutoimiston tehte-
vdksi, tarkastuksen tuloksellinen
suorittaminen saattaa edellyttiiii
palvelutoimiston edustajan pai-
kalla oloa. Yleensdkin tarkastus-
ten aikana on niiden henkilciiden
oltava tavattavissa, jotka vastaa-

vat eldkelaitoksen eri tehtdvd-
alueiden hoitamisesta.

Ehkepdltokset

Eliikepiiiitoksid ei alussa esitetys-
td kommentista huolimatta jatet6
syrjiiin tarkastuksilla. Edelleen-
kin kiinnitetaen erityista huo-
miota uusien lainmuutosten so-
veltamisccn sekd yhtcensovitus-
tapauksiin. Suurimmat virheet
ndyttdvdt olevan juuri mainituis-
sa tilanteissa.

El2ikekassojen ja
-sddtioiden lukumddrl

Tiillii hetkelli on tarkastettavana
84 eliikesiiiitiota ia 12 eldkekas-
saa. Tavoitteena on suorittaa
tarkastus jokaisessa elikekassas-
sa ja -sddtiossd kerran r,,uodessa.
Tavoitteeseen on yleensd mycis
piiiisty. Tarkastettavista eldkelai-
toksista on 62 Helsingin seudulla
ja loput ympdri maata, kaukaisin
Oulussa.

ANNELI ALALUUSUA, oTK
Ekiketurvakeskuksen

e ltik e I a i t o s t ar ka s t uk se n
ylitarkasraja
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Teffian muutokset
HEIJAS

ao

Tekniikan ntuutoksct r,'aikeuttar,'at ikeih-
mistcr-r sclvivtvntistii tvoclAmdssel. -lotkut
tvor-tantu.;at ldhettiiviit k i n rn ieleIldzirr va nho-
.ja tvontckijditddrr tyi)ttorrtvvsckikkcclle.
Eld keidn -jousto vdhen t:iri tvor-nark k i noiclen
k i tkera: jos tv6tehtdr'ht t unt uvat r,,livoi rtraisi l-
ta, vanhat tr,(intekrldt voil'at itse hakcutuir
varltaiseldkkccllc.

Tekninen kumous on kehittynyt
hyppiiyksittiiin tdlld vuosisadalla
yhdysvaltalaisen professorin
Nathan Keyfitzin mukaan. Par-
aikaa automatisoituu toimisto-
tyci. Maanviljelys koneistui 50-
luvulla ja tehdasteollisuus 30lu-
vulla.

Nathun Keylitz on tunncttu ja
tunnustcttu matemaattisten en-
nustemenetelmien kehittiijii. Hiin
.johtaa sosiaaliturvan tutkimusta

Sovelletun systeemianalvvsin
kansainvdlisessd laitoksessa
(IIASA:ssa) Wienissd.

Te kniikan ja eldketurvan vdli-
siii kytkentojii Keyfitz on kdsitel-
lyt mm. selvityksessddn "Miten
ik;i vaikuttaa tycihon ja kulutuk-
seen" (Age EII'ects in Work and
Consumption, IIASA, 1983).
Hdnen mielestddn uusi tekniikka
ei edellytd erityistaitoja, vaan
yleisempdd valmiutta oppia ja

sopeutua.
Suomessa rnikroelektroniik-

kaa hvodynncttiin tdmdn vuosi-
kymmencn alussa vield varsin
vdhdn. Valtion teknillinen tutki-
muskeskus ennustaa. ettd hvo-
dyntdminen yleistvl, hvvin nope-
asti 90-luvun alussa. Silloin tieto-
koneet ja robotit vastaavat mG
nista toimistojen rutiinitoistd
(Siivonen T. ym. 1982).

Uusi tekniikka lisdd tvdrto-

myyttri. vaittavat prot'essorit
Paavo Uusitalo ja Jaakko Uotila.
He ennustavat. ettd vuonna 1995
on Suomessa yli neljdnnesmil-
joonaa uuden tekniikan vuoksi
tyottomdksi jaanytU henkiloii.
Kaikkiaan tycittomiS or.r silloin
liki puoli miljoonaa.

Uotilan ja Uusitalon ennuste
perustuu oletukselle. etta mikro-
proscssoritekniikka otetaan tdy-
sitehoisesti kdyttci6n (Tyrittd-
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myys, lakija talous, 1984).

Ikiiihmisten asema
....ttyoelarnassa horJuu

Jos tekniikka muuttuu vain vd-
hdn tai ei ollenkaan, kokeneisuus
(ikiiiintyminen) parantaa tycin tu-
loksia, Keyfitz kirjoittaa. Silloin
idn mukaan porrastettu palkka
on oikea ratkaisu.

Keyfitz korostaa, etta tilanne
on pdinvastainen, jos tekninen
muutos on nopea. Paremman
koulutuksensa ansiosta nuoret
oppivat. uutta tekniikkaa no
peammln.

Ei ihme, etti jotkut tyonanta-
jat Suomessa liihettdvit mielel-
liiiin vanhoja tycintekijciitiiiin
tyottcimyyseldkkeelle. He mak-
savat idkkdistii tyontekijciistiiiin
korkeampia vakuutusmaksuja
kuin nuorista. Vuoden 1984 lo-
pussa tycittomyyseliikeliiisiii oli jo
45 5t1 .

Yksityisen puolen tydttomyys-
eldkemeno oli viime ruonna ld-
hes 700 miljoonaa markkaa.
Summa kasvaa yli I100 miljoo-
nan markan, jos mukaan laske-
taan KELA:n ja julkisen puolen
menot.

Viime vuosina tyottomyys-
eldkkeelle on pddssyt jo 55-ruo-
tiaana. Sama ikdraja on maanvil-
jelijdiden sukupolvenvaihdos-
eldkkeessd. Ikdrajan alennus on
vdliaikainen ratkaisu.

Monissa muissakin maissa on
samanlainen tilanne. Esimerkiksi
Japanissa 55-vuotiaat tycintekijdt
vaihdetaan mielellddn nuorem-
piin. joidcn palkka on vain picni
osa vanhempien tyontekrjoiden
palkasta, Keylitz kirjoittaa.

Uusi. yksilcillisesti joustcttu
eliikeikiikiiytiinto tekisi ajan mit-
taan mielestdni edclla mainitut
cldkemuodot tarpeettomiksi.
Uudistus on tirked.

Tycinantajajdrjestot ehdotta-
vat jouston alarajaksi 63 vuotta.
Tyontekijiijiirjestot kannattavat
55 vuoden ikdrajaa.

Kyse on suurista rahoista.
Vuoden pudotus yksilollisesti
joustetun jdrjestelmhn alarajassa
maksaisi kymmenid miljoonia
markkoja. Yleisen eldkeikdrajan
alentaminen vuodella maksaisi
satoja miljoonia markkoja.

Yhd harvemmat
ikdihmiset ryoskentelevdt

Viime vuosikymmenind 65-vuc>
tiaiden ja sitd vanhempien tyos-

kentely on Yhdysvalloissa huo-
mattavasti vdhentynyt. Keyfitz
ennakoi. ette vaheneminen jat-
kuu. paitsi Yhdysvalloissa. mycis
Japanissa prosentin vuosivauhtia
8G'luvulla.

Kehitys on ollut samansuun-
taista mycis Suomessa (ks. Helka
Hytti 1983 ja 1977;' Terho Pulk-
kinen 1969).
Eldketurvan tasosta luonnollises-
ti riippuu, minkii ikiiisind ihmiset
haluavat jiiiidii eliikkeelle. Jollei
ole elSketurvaa, on pakko tyos-
kennelld viimeiseen asti.

Kehittyneissd teollisuusmaissa
ihmisen elinikii on jatkuvasti ki>
honnut ja kansanterveys paran-
tunut. Keyfitzin mukaan ihmi-
nen voi olla tyokykyinen 50 vuot-
ta.

Neuvostoliitossa on alueita,
esimerkiksi AzerbaidZan. jossa
ihmiset eldvdt ylldttdvdn van-
hoiksi. AzerbaidZanin kuusimil-
joonaisesta vdestcistd on runsaat
3000 ylittiinyt sadan vuoden idn
(Neuvostoliitto l/85).

Yksi pitkiin idn salaisuuden
avain on kiintoisa tyci tai puuhai-
lu.

Tuleeko eliikkeitii sitoa
" ' 'l "" 1ammattlln tar lkaanl

"Kehitys on pirstonut ja muo.
kannut tyoprosessit uudelleen,
yhtii hyvin savotoilla kuin kont-
toreissa, moniin erikoisvalmen-
nusta vaativiin tehtaviin. Mets6-
tyomies voi olla monitoimiko
neen kuljettaja, konttorityonteki-
jd tietokonepddtteen kayttaje ja
teollisuustvontekrjiin tehtaviin
saattaa kuulua suuren. auto-
maattisen tuotantoyksikcjn val-
vonta" (Mikko Anttikoski,
1980).

Monct ammatit ovat hdvin-
neet viime vuosikymmeninii. Ti-
lalle on syntynyt uusia ammatte-
Ja.

Kenties tulevaisuudessa ihmi-
set tyoskentelevht eldmdnsd ai-
kana moncssakrn eri ammatissa.
Kcylitz kirjoittaa.

Tekniikan kumous cdellyttdd
jatkuvaa jatko- ja tdydennyskou-
lutusta. Puhe elinikiiisen koulu-
tukscn tarpeellisuudcsta ei ole
pelkkiiii utopiaa.

Kehitystd jarruttaa r.rykyinen
eliikeikiikiiytiintd. jonka ctuudet
ovat ikaan sidottuja. Tdn66n
ammateittain porrastettu eldke-
ikiikiiytiintci ei ole yhtZi houkutte-
leva ratkaisu kuin vield muutama
vuosikymmen sittcn.

Sekd tycintckijd- ettd tyonanta-

jajiirjestot ovat yksikillisesti jous-
tetun eldkeikdkdytdnncin kannal-
la.

Tulisi sallia
sapattivuosien vietto

Keyfitz esittaa, eud tulisi sallia
sapattivuosien vietto. Vdlivuo-
sien aikana voisi vaikka opiskella
uuden ammatin. Esimerkiksi
keski-ikliiselle henkilolle voitai-
siin maksaa kahden vuoden ajan
eldkkeen suuruista palkkaa, mi-
kiili hiin myohentdisi vanhuus-
ellkkeelle vetaytymistaen kol-
mella vuodella.

Keylitzin laskelmien mukaan
uudistus ei maksaisi pennidkddn.

Oman eldmdn kulkua. jopa
eldkkeelle siirtymisen ajankoh-
taa, saisi suunnitella itse. Kieltd-
mdttd Keyfitzin ehdotuksen to-
teuttaminen kohentaisi ihmisen
itsetuntoa.

Myos yhteiskunta hyotyisi,
Keyfitz kirjoittaa. Ihmiset hakeu-
tuisivat koulutukseen. jota uusi
tekniikkaa edellyttdd. Erityisesti
uudistuksesta hyotyisivdt hdnen
mielestddn Aidit. joiden ammatti-
taito kotona lapsia hoitaessa on
ruostunut.

Suomessa kansalaispalkka-
ajatusta ovat markkinoineet mm.
Jaakko Uotila ja Paavo Uusitalo.
He uskovat, ctti uudistus lisdisi
tydpaikkoja. Etta tyollisten ja
tycittomicn vdlinen ra.ja-aita kaa-
tuisi.

Kaatuisiko myos eldkeldisten
ja tyollisten vdlinen raja-aita'l

Katteettomat lupaukset
sosiaaliturvan kriisin syy

Vdeston vanhuus ci Keylitzin
mukaan ole 80-lur.'un sosiaalitur-
van kriisin syy. Tdnddn ja vielii
vuonna 2000 tyoikiiisten osuus
kaikkien teollisuusmaiden tyo-
ikdisestd vdestostd on kaksi kol-
masosaa.

Vasta vutrden 2020 jiilkccn vii-
estdn vanhuus tuo mukanaan
ongelmia. Kcytitz kirjoittaa. HA-
nen chdtrtuksen\u loteuttamincn
vdhcntdisi vdestopoliitikkojen
huolen aiheita.

Kattccttomat lupaukset ovat
Keytitzin mukaan sosiaalipolitii-
kan kriisin varsinainen syy. Yh-
dvsvalloissa ja monissa nruissa-
kin maissa vdestcille on luvattu
suurempia etuuksia kuin pysty-
tdln maksamaan.

Keylitzin mukaan eldkcjdrjcs-
tclmrin pitdisi olla ainakin osit-

tain rahastoiva. Rahastoiva jdr-
jestelmd lisdd sukupolvien vdlistd
solidaarisuutta.

tAnrrtr:
Anttikoski, Mikko: Kasvatus on vies-

tinttiti. Teoksessa Viestintri uuteen
aikaan (toim. Seppo Sistittd). Wet
lin & Gdds 1980

Grigojev, V. : Pi t krii krii syys. Neuvos-
roliirto 1/85

Hytri, Helka: Vanhuste n jo tyiik),vyt-
td mien k ok onoi se kik et urva ja t u lo-
taso vuoden 1974 lopussa. Kansan-
elrikelaitokscn julkaisuja; M:26,/
1977

Hytti, Helka: Vanhuus- ja tydkyvyttd-
myyseltikkccn .saujien rulot 1980.
Kansoneltikelaitoksen julkaisuja:
M:42/ 1983

Ke.rlir:, Narhan: Aga E/Jects in l4/ork
and Consumption. IIASA: WP-
1983 - t7

Pulkkincn. Tcrho: Ekikcturw .ju roi-
mecntulo. WSOY 1969

Siivonen, T. & Ldng, K. & l,kbcrg, J.
& Kempa, B. & Nikulin, H. & Uo-
sukainen. S.: Joukkoyiastinncin
t a k nologi ne n ke hi t y s v uo t ccn 2000.
VTT O/Jsetpaino 1982

Uotila, .laokko & Uu.sitalo. Paavo:
Tydt rt)my ys, la k i ja ta lous. Tantnti
1984

KAISU AALTO <
Ekiketurva keskuksen

r u t k i musy k si kdn tutkija
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Pitkaaikaiset sairaudet ja tyokyvyttomyys-
elakkeet ovat ikaantyneilla maanvillelijoilla
yleisia Silti tilasta ja sen viljelysta ei usein-
kaan luovuta. Tama kay ilmi N/aatalousyrit-
tajien elakelaitoksen kevaalla 1982 teke-
m ista haastatteluista.

Syita viljelyn jatkamiseen on useita: sai-
raus er riita tyokyvyttomyyselakkeeseen,
elakkeella ei tulla toimeen tai tila on myos
puolison tyopaikka, minka vuoksi viljelya on
jatkettava

hes kokonaan ja osacldkkeen
saajistakin oli lopettanut ntlin
puolet.

Kaikilla osaelakeleisilla
ei endd tyopaikkaa

Tyoeliikejiirjestel mhssd tycikyvyt-
tomvvseldke voidaan mycintdd
joko tdytend tai osaeldkkeend.
Osaeldkkeen mlcintdmiscen riit-
tdd vdhdisempi tyokvwn alen-
tuminen. Osacldkkcen mddrd on
puolct tdvdcn clakkcen mddrds-
ra.

Osaeliikejiirjestclmdd sdddet-
tAessd oli tavoitteena eldkkeen ja
ansiotyon yhdistdminen. Tarkoi-
tuksena oli. ettd osaeldkkeensaa-ja edelleen osallistuisi tyoele-
mddn saaden ansiotvostd osan
toimeentulostaan. Eliikkeiden
myontdmiskdytanto on kuiten-
kin johtanut siihen. ettd osaeldkc
voidaan myontdd myos henkilol-
le. joka ei ole endd tvdssa. mutta
jolla ei ole riittdr.'dsti lddketictecl-
lisid perusteita tdyden eldkkeen
saamlseen.

Osaeldkkeet ovat MYEL-jdr-
jcstelmdssd melko yleisid. ylei
se mpid kuin palkansaajilla tai
rnuilla yrittdjilld. Vuonna 1983
nryonnetyistd MYEL-tyokyvyt-
tcimvvseldkkeistd noin 28% oli
osacldkkeitS. Osacldkkccn ja an-
siotyon yhdistdmisen on katsot-
tu soveltuvan maatalousy'rittdjille
paremmin kuin muille, koska
tyoskentelyd tilalla v'oidaan
yleensd jossain nrddrin jatkaa.

Kaikilla osaclhkkeen saajilla ei
kuitenkaan tyopaikkaa omalla ti-
lalla ole. Tutkimuksessa todct-
tiin. cttd osacldkeldisista 62c,l
asui tiloilla. joiden toiminta jat-
kui. Kuitcnkin vain puolet osa-
eldkcldisisth jatkoi tyoskentelyd.

Eldketurvakeskuksessa tch-
dyssd tutkimuksessa on todettu,
end47 cl TEL- ja LEL-osael5kc-
liiisistii kiiy ansiotyossd. Voidaan
piilitellli. ette MYEL-. TEL- ja
LEL-osaeldkeldisten viilillii ei
tyoskcntel),n jatkamisessa ole
olcnnaista eroa.

Viljelijen ammatti
melko joustava

Oman anrmatin harjoitta.jana vil-
jehjii roi s()peuttaa tilansa toi-
mintaa ja omaa tyoskcntelyddn
tyokykyiiiin vastaavaksi.

Aluksi on melko tavallista. et-
td tycikyvyn alentuessa lisdtddn
vain ornaa tyoaikaa. jotta samat
tyot tulisivat edelleen tehd-,-iksi.

Niistii viljelijdistd. jotka itse
kokivat tyokykynsd selvdsti alen-
tuneeksi. mutta jotka eivdt viel5
trllcct rldkkeella. 39(/( katsoi tc-
kevdnsd samat tyot kuin aikai-
scrnminkin. T;-oaikansa he kat-
soi"'at kuitenkin lisddntyneen.

Tyoaikaansa olivat lisdnneet
muita useammin tutkitusta ikd-
rvhmhstd nuorimmat (50-55-
vuotiaat) sekd nc, jotka eivdt
tienneet mita tilan viljelvksille ta-
pahtuu senjdlkeen kun itse lopet-
taa.

Tavallista on kuitenkin se. ettd
tilun toimintau supistetaan ja ti-
lan kehittdmiscsta luovutaan. Jos
tdllainen tilanne jatkuu pitkiiiin.
voi seurauksena olla. etta mah-
dollinen jatkaja saa aikanaan hal-
tuunsa tilan. lolla inrestointitur-
pect ovat poikkeuksellisen suu-
ret.

Sopivaa sukupoh.'envaihdos-
ajankohtaa mddriteltiessd tulisi-
kin voida ottaa huomioon mvcis
vanlrcmman sukupolvcn tydky-
l'vn alcncminen.

I,AHTI.-ET

Knuuti, Koorirut: Vil.jcli.jr)idcn t.vds-
k a n t c I y ja r vcik.t' k.y. M uot a I o us.t' ri t-
tri.licn ckikclaitoksL'tt .julkaisuju
3/84. Espoo 1984.

N i L'rtt i, J unrtu : Tt dk t r tn alcn t u nti.tcn
vaikutus tilan hoitoon. Maatalou.s-
.t'ri r t ti.j i an e lrik c la i r o k sen .jul k a i su ja
2/83. Espoo l9lt3.

KAARINA KNUUTI, ,?Z
Maatalousyrittcijien

ekik elai tok sen tutkija

Maatalousyrittdjicn cldkelaitok-
sessa tutkittiin. miten tyokyvyn
heikkeneminen vanhemmalla idl-
ld vaikuttaa viljehjiin tyoskente-
lyyn ja tilan toimintaan.

Tutkimus pe rustui keviilillii
1982 tehtyihin haastatteluihin.
Haastatteluja tehtiin kaikkiaan
1208 kappalctta 50-64-r uotiai-
den viljelijoiden keskuudessa.
Mukana tutkimuksessa oli sekd
eldkkeelld olevia ettd ns. aktiir,'i-
viljelijoitii.

Yrityksen
toiminta jatkuu

Vaikka pitkdaikaisct sairaudet.ja
tyokyvyttomyvseldkkeet ovat 50
vuottil tdyttdncilld nraatalous-
yrittiijillh hyvin yleisid, on tilasta
ia sen viljelystd luopumincn kui-
te nkin tutkitussa ikdryhmdssd
l'arsin epdtavallista.

Tilan toimintaa joudutaan
lulentuneella tvokr r r lld usein jat-
kamaan mm. seuraavista syistd:
I. Tyokyvyn alcntuminen on jo

selvdd. mutta ei vielh riita ty,o-
kvwttomlyscldkkeen saanri-
seen

2. Eleikc on niin picni. cttci sillh
tule toimeen

3. Tila on myos puolison tyo-
paikka. minkd vuoksi toinrin-
taa on jatkettava.
Tilan toiminnan jatkamincn

eldkkeelle siirtymisen jdlkcen on
suurcsti riippuvainen siith, onko
hcnkilollii puoliso ja onko puoli-
so cldkkeelld vai ei.

Tutkimuksessa todcttiin. cttd
.jos vain toinen viljelijdpuolisoista
oli eldkkeelld. l3Vr yrlieli,,'ield it-
sc tilaansa. Jos molcnrmat puoli-
sot olivat eliikkeellii. 52% vlljeli
itsc. Yksindisistekin tyokyvytto-
myyseldk kcelld olevista viljelijois-
tii joka kolmas viljeli itse. Tdssd
tarkastclussa nryos osaeldkkeen
saajat luettiin tyokvvryttomyys-
eliikeliiisiin.

Alentuneen tyoky'wn vuoksi
tilalla kuitenkin jdrjestell6dn tciitd
uudcllccn. loimintaa supistetaan.
uusista investoinneista luovutaan
jn..

Niillii tiloilla. joiden viljelijiit
oliv'at tyokl'r'-,-ttdmyy'seldkkeelld.
tuotanto oli alhaisempaa kuin
rruilla tiloilla ja tuotantosuuntaa
oli usein muutettu vdhdtoisem-
mdksi. Lypsykarjatalous oli tyo-
kyvyttornien tiloilla pddtuotanto-
suuntana epdtavalliscmpi kuin
muilla tiloilla. Keskimddrdistd
uscanrmin harjoitettii n heindn- ja
viljanviljelvii sekd naudanlihan-
tuotantoa.

Vaikka tilan toiminta jatkui-
kin. oli eldkkeellc siirtynyt puoli-
so kuitenkin ldhes aina selvdsti
r"dhentdnl,t tl,cintckoaan. Tdyden
t1 okyr 1 ttomyvscldkkeen saajista
75% oli lopettanut tyonteon ld-
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VALILL JTJL
HALLNTO
esilld TurussA

" Koska viilillisestii julkisesta hal-
linnosta on olemassa varsin v5-
hdn systemaattista tietoa, on ken-
tdn empiirinen kartoitus erddssh
mielessd ndhtdvd itseisarvona.
Sen lisdksi voidaan havaita il-
meinen oikeussystemaattinen
tarve vdlilliseen hallintoon liitty-
vdn kdsitteistdn tismentdmiseenja kehitt,iimiseen." -Ndin totesi
prof. Allan Rosas Abo Akade-
missa jdrjestetyssd seminaarissa.
Viilillist?i julkista hallintoa
(MOF) pohtinut seminaari pidet-
tlin 4-5.2.
- Seminaarin olivat jdrjestdneet
Abo Akademin oikeustieteen lai-
tos ja sen MOF-projekti. Semi-
naari liittyi viilillistii julkista hal-
lintoa koskevaan tutkimuspro-
jektiin. Tutkimusprojektin ja se-
minaarin rahoitta.jana toimii
Suomen Akatemia. Projektin
loppuraportti on tarkoitus saada
valmiiksi tdmdn ',uoden kulues-
sa.

Seminaariin osallistui noin 50
henkilcjii. Osallistujiksi oli kutsut-
tu ldhinnii keskushallintotasolla
toimivien MOF-yksik<iiden sekd
erdiden ministeri6iden ja kor-
keakoulujen edustajia. Seminaa-
rin alustukset julkaistaan my6-
hemmin erillisessd seminaarijul-
kaisussa. Seminaarin tarkoituk-
sena oli keskustella viilillistii jul-
kista hallintoa koskevista ajan-
kohtaisista ongelmista sekd oi-
keustieteellisestd ette vleisem-
mdstd ndkcikulmasta.

Viilillinen julkinen hallinto si-
sdltdd keskenddn hyvin hetero-
geenisid aineksia Suomen Pan-
kista vapaapalokuntiin. Tutki-
muksen kannalta onkin esitetty
epiiilyjii siitd, muodostaako vdlil-
linen julkinen hallinto mielek-
kddn tutkimuskokonaisuuden.

MOF-tutkimuksen kannalta
viilillisen julkisen hallinnon kiisite
rajattaneen siten, ettd sen ulke
puolelle jiiisiviit varsinainen val-
tionhallinto, kunnallishallinto,
valtiokirkot ja Ahvenanmaa. Vd-
lilliseen julkiseen hallintoon kuu-
luisivat silloin:

- itsendiset julkisoikeudelliset
laitokset (Eldketurvakeskus,
Maatalousyrittiijien eliikelai-
tos, LEL Tycieldkekassa, Me-
rimieselikekassa, Kunnalli-
nen eldkelaitos. Kirkon kes-
kusrahasto, Postipankin eld-
kelaitos. Suomen Pankki
jne.)

- julkisoikeudellista luonnetta
omaavat liikelaitokset (Oy
Alko Ab, Oy Yleisradio Ab
jne.)

- julkisoikeudelliset yhdistyk-
set (Avustuskassojen yhdis-
tys, Suomen Punainen Risti,
tiekunnat, ylioppilaskunnat
jne.)

- julkisia tehHvie hoitavat yk-
sityiset yhteisdt (esim. yksi-
tyiset oppi- ja huoltolaitok-
set. Suomen Ulkomaan-
kauppaliitto r.y.)

heeseen liittyi mycis postiyli-
johtaja Asko Saviahon kom-
menttipuheenvuoro posti- ja
telehallituksen niikcikulmasta

- Itseniiiset julkisoikeudelliset
hallintoyksikcit valtionhallin-
non ndkokulmasta (apulais-
virastovaltuutettu Markku
Temmes)

- Lainsiiiidiintcineuvos Timo
Mdkisen alustus MOF-vksi-
k6iden toimihenkilciiden ri-
kosoikeudellisesta virkavas-
tuusta. Kysymys on epdselvd
ja vaatinee jat kopohdiskeluja
monien MOF-yksikciiden

MOF-yksikot
tutkimuksessa

Viilillisen julkisen hallinnon mer-
kitys on lisddntynyt toisen maail-
mansodan jiilkeen. Suomessa
MOF-yksikoiden mddrd lienee
suurempi kuin muissa Pohjois-
maissa. Suomalaiseen hallinto-
oikeuden tutkimukseen kdsitteen
toivat l95Gluvulla liihinnd Ryt-
kolii ja Merikoski.

Seminaarin alustukset
ja puheenvuorot

Erityisen mielenkiintoisia aiheita
olivat:

- MOF-yksikoiden itsendisestd
asemasta seuraavat edut ja
haitat. joita valotettiin erityi-
sesti Postipankin, Oy Alko
Ab:n ja Siihkcitarkastuslai-
toksen ndkokulmasta

- Julkisoikeudelliset liikelai-
tokset - uusi kategoria. Ai-

punssa
OTT Kaarlo Tuorin puheen-
vuoro, jossa kritisoitiin viilil-
lisen valtionhallinnon kdsi-
tette ja pohdittiin mm. val-
tion budjettitaloutta mahdol-
lisena varsinaisen.la v6lillisen
valtionhallinnon rajanveto-
kriteerin6.

PENTTI KOIVISTOINEN,
W

Ekiketurvakeskuksen
la inopi I I i sen o sas t on ptitil I i k kb
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MIKSI
NAIN?

Aaro Krirkktiinen

TARVITA{\TKO
ELAKENETO-
PANKKIA?

Neljd valtokunnallista ekik-
keensaajien keskusjrirjestdr)
(Elcikkeensoajien Keskusliit-
t o, Kansa I linen Ekik e kii s lii t-
to, Suomen Ruskaliitto ja
Svenska Pensionrirsfdr-
bunde) jrittivrit joulukuun 21.
priivrinri sosioali- ja tenteys-
ministeri Matti Puhakalle
ministeritille osoitetun kirjel-
mrin "tietopankin" perusta-
misesta ministeriddn.

- Mita on tdmhn ehdotuksen
takana. ldhetystod johtanut
Eldkkecnsaajien Keskusliiton
puheenjohtaja Aaro Kiirkkiii-
nen'?

- Niin kuin jdttdmdssdmme
kirjehndssdkin todetaan, on ene-
nevdssd mddrin alkanut esiintyd
epiiilyjii siit6, voidaanko endd tu-
levaisuudessa suorittaa lainsdd-
ddntomme mukaisia el2ikkeitii.
Onpa eliike-etujen leikkauksia-
kin esitetty. Tillaiset pyrkimyk-
set hdmmentdvdt luonnollisesti
elSkkeensaajien mielid.

- Sosiaaliturvamme tilasta ja
tulevaisuudesta on tosin olemas-
sa tietoa ja laskelmia, joissa ei ole
piiiidyuy hiilyuiiviin tuloksiin.
Tdstd huolimatta eldkejdrjestel-
miemme kriisitilaan jout umisesta
esitetddn toistuvasti vditteitd.
Osin ndmd vaittamat ovat vali-
koivia. osin mahdollisesti virheel-
lisiiikin. Ministericin tiedot esite-
tddn ndiden vaitteiden yhteydessd
vanhentuneiksi.

- Ndistd seikoista johtuen jdr-
jestcit ovat pitaneet tarpeellisena
korostaa sosiaali- ja terveysmi-
nistericille jatkuvasti ajan tasalla
olevien ja luotettavien tietojen
tarpeellisuutta. Luotettavan pe-
rustiedon, ennusteiden, analyy-
sien ja kansainvdlisten vertailujen
ajan tasalla pitdminen kuuluisi
jiirjestcijen mielestd sosiaaliminis-
tericille, koska esimerkiksi jiirjes-
toillii ei ole siihen mahdollisuuk-
sia.

- Jiirjestojen mielestd tdllai-
sen "tietopankin" tietojen tulisi
olla kaikkien kdytettdvissd. Mi-
nisterici on tdhdnkin saakka suo-
rittanut ndiden tietojen kerddmis-
tii sekii julkaisemista. Jiirjestcijen
mielestd titd toimintaa tulisi kui-
tenkin olennaisesti tehostaa ja
systematisoida.

VAKUUTUSCIKEUDEN
PAATCKSIA

OIKEUS PERHE-
ELAKKEESEEN
AVIOLIITON
PERUSTEELLA

VAKO:n pcirirds n:o 469/84/2228
(ETK-ar k is ronumero I 4 3 2 I )
Anneuu 13.12.1984

A ja B olivat avioliitossa vuosina
1955-1979. Vuonna 1982 he
solmivat uuden avioliiton. B kuo-
li vuonna 1983. A oli miehensd
kuollessa tayt6nyt 40 vuotta.
Hiin haki perhe-eldkettd, mutta
eldkelaitos hylkiisi hakemuksen.
Valittaessaan A vetosi siihen. ettd
hdnen ja B:n yhteiseldmd oli ollut
keskeytyksetcintd ensimmdisen
avioliiton alusta B:n kuolemaan
saakka.

Eldkelautakunta (elk) ja
VAKO hylkiisiviit valituksen,
koska A:n huoltoon ei ollut jiiii-
nyt perhe-eldkkeeseen oikeutet-
tua lasta eikd hdnen ja B:n avio-
liitto ollut jatkunut vdhintd[n
kolmea vuotta (TEL 4a 8:n 1.
mom.). Oikeus perhe-eldkkee-
seen syntyy siis edunjiittiijiin
kuollessa voimassa olleen aviolii-
ton perusteella.

ETK on aiemmin julkaissut
pSdtoskokoelmassaan VAKO:n
pddtciksen n:o l03l/81/1259,
jossa VAKO:n laajennettu jaosto
on dinin 4-3 ottanut saman
kannan kuin tdssd pddtciksessd,
joka mycis on julkaistu. Merkit-
tdvdksi nyt selostetun tapauksen
tekee se. ettd kysymyksessd on
VAKO:n erittdin harvoin. kdyt-
tdmd tdysistuntoratkaisu. Adnes-
tystulos oli 9-5.

TYOTULO.
PAATOxSEN JA
ETK:N SOVELTA-
IVISRATKAISUN
SUHTEESTA

VAKO:n peiritds n:ot
2368/
2369/84/2 t50
2438/
(ETK-ark ist onumero I 449 3)
Annettu 29. I l. 1984

Muusikko haki vuonna 1910
YEL:n mukaista vakuutusta.
Tyotuloselvityslomakkeessa hd-
nen toimialakseen oli ilmoitettu
muusikon ja kapellimestarin tyo.
Tdssd yhteydessd oli myos mai-
nittu radiolle .ja televisiolle tehtd-
vii tyo. Eliikelaitos vakuutti muu-
sikon l.l. 1970 alkaen ja tarkisti
sittemmin hdnen tyotuloaan
useaan otteeseen. viimeksi 22.5.
1978 alkaen.

Muusikko pyysi 2'1. 1. 197'7
ETK:n ratkaisua siitii, oliko hii-
nen tyoskentelyynsd sovellettava
TEL:a siltd osin kuin hiin oli
tyoskennellyt MTV:lle ja Yleisra-
diolle. Tdmhn jiilkeen muusikko
22.5.1978 pyysi eldkelaitosta
muuttamaan hdncn tycituloaan
siten. etta hdnen saamistaan ko-
konaisansioista vihennetddn
tycisuhteessa tapahtuneesta tyos-
kentelystd mm. Yleisradiolta ja
MTV:lta saadut ansiot ja jeljelle
jiiiivii tulo olisi YEL:n mukaista
tycituloa. Eldkelaitos menetteli
hakemuksen mukaisestija oli sitd
mieltd, etteivdt ko. tyosuhteet
kuuluneet YEL-vakuutukseen.
Koska muusikon TEL:n piiriin
kuulumista ei oltu lainvoimaisel-
la piiiitoksellii ratkaistu, ETK an-
toi vuonna 1983 TEL:n sovelta-
misesta ratkaisut, joissa se katsoi
Yleisradiolle ja MTV:lle tycisken-
telyn tycisuhteiseki.

Elk katsoi Yleisradion ja
MTV:n valituksen johdosta an-
tamissaan piiiitciksissii, ettd muu-
sikon kuuluminen YEL:n piiriin
nyt kysymyksessd olevien tyos-
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kentelyjen osalta oli jo eliikelai-
toksen lainvoiman saaneilla tyo-
tulopiiiitoksilld ratkaistu. Tdmdn
vuoksi ja koska mainittua seik-
kaa ei voida ottaa uudelleen kdsi-
telfivaksi hakematta VAKO:lta
ndiden pddtcisten poistamista, elk
on kumonnut ja poistanut
ETK:n sanotut piiiitokset ja jiir
tanyt muusikon 27.1.197'7
ETK:lle toimittaman hakemuk-
sen tutkimatta.

VAKO:n kanta

ETK ja muusikko valittivat
VAKO:een, joka katsoi, ettd
muusikko on tyciskennellyt edel-
la mainittuihin tyonantajiin
TEL:n piiriin luettavissa tydsuh-
teissa, minkd lisdksi hdnelld on
ollut YEL:n alaisia tycisuorituk-
sia. VAKO harkitsi oikeaksi
poistaa valituksenalaiset paatok-
set ja palautti asian elk:lle uudel-
leen kesiteltdvaksi.

Oikea meneftelytapa

VAKO on aiemmin antanut rat-
kaisuja, joissa se on ollut sitd
mieltd. ettei ETK voi antaa endd
soveltamisratkaisua eldkelaitok-
sen annettua aikaisemmin tycitu-
lopddtoksen ko. toiminnasta.
Tdmd on koskenut tilanteita, jol-
loin soveltamisratkaisua on pyy-
detty teysin samasta toiminnasta.
jota tyotulopddtos koskee.

Eldkelaitos alensi viimeiselld
tydtulopiiiitciksellddn tyotuloa
nimenomaan silld perusteella, et-
td muusikolla on ollut samanai-
kaisesti tycisuhteessa tapahtunut-
ta, YEL-vakuutukseen kuuluma-
tonta tyoskentelyd. Eldkelaitos
siis ratkaisi tyotulopaatoksellddn.
etteivdt ko. tl,osuhteet kuuluneet
muusikon YEL-vakuutuksen pii-
riin.

Tdmdn vuoksi ETK saattoi
antaa TEL I $:n nojalla sovelta-
misratkaisun muusikon ETK:lle
tekemdn hakemuksen johdosta.

Kun eldkelaitos antoi YEL-tyo-
tulopddtciksen muusikon YEL:n
piiriin kuuluvasta toiminnasta. ei
se voinut olla esteend sille, ettd
ETK antaa soveltamisratkaisuja
h6nen YEL:n piiriin kuulumat-
tomasta muusta toiminnastaan.
Mikdli muusikon toiminta vas-
toin ETK:n ndkemystd olisi kat-
sottu ratkaistuksi eldkelaitoksen
tyotulopddtokselld koko toimin-
nan osalta. olisi huomattava osa
muusikon ansioista jdinyt eldke-
turvan ulkopuolelle. koska tyotu-
loa ei voida muuttaa takautuvas-
ti.

PENTTI KOIVISTOINEN,
W

Ekiketurvakeskuksen
la inopi I I i se n o sa s t o n ptitil I i k kr)

ELAKETURVAKE SKUKSE N ANTAMAT
SOVELTAMISRATKAISUT ]A LAUSUNNOT

I VEIKKAUS-
ASIAIVIES
TYOSUHTEESSA
Oy Veikkaus Ab tekee asiamies-
sopimuksia veikkauspisteen hoi-
tamisesta yhteiscijen ja yritysten
kanssa. Ilman veikkausyhtion
suostumusta ei veikkausasia-
miesoikeutta saa toiselle luovut-
taa eikd veikkauskuponkeja vas-
taanottaa muualla kuin siind
paikassa, mihin veikkausyhtici on
oikeuden mycintdnyt. Yksityis-
henkiloille ei asiamiesoikeuksia
anneta. Veikkausasioiden hoi-
tamisessa tarvittavan henkilcistcin
hankkiminen on sopimuksen
tehneen yhteisdn tai yrityksen
asla.

Kun yhteiso tai yritys on siir-
tanyt veikkausasiamiessopimuk-
sessa sovitun veikkauspisteen
hoidon tydntekrjiilleen, on synty-
nyt epdselvryyttd eldketurvan jiir-
jestAmisestd testa tydsta.

ETK:n kasiteltavane on ollut
lyhyen ajan kuluessa kaksi tdllais-
ta tapausta. Molemmissa ta-
pauksissa tydntekrjii oli kauppa-

liikkeen palveluksessa, ja hoiti
oman tycinsd ohella suullisen so-
pimuksen perusteella myos veik-
kausasioita. ETK:n mielestd
veikkausasioiden hoito liittl,i
kauppaliikkeeseen voimassa ole-
vaan tyosuhteeseen, josta saata-
vaan TEl-ansioon oli otettava
mukaan mycis veikkausasioiden
hoitamisesta saatu ansio. Seu-
raavassa toisen tapauksen tar-
kempi selostus.

Tiedot tyoskentelystii

Kauppaliike oli suullisen sopi-
muksen perusteella siirtdnyt
veikkauspisteen hoidon tyonteki-
jiinsii henkilokohtaiseksi tehtS-
vdksi eli tyontekija hoiti kdytdn-
nossd veikkausasiamiehen tehtd-
vdt kauppaliikkeen puolesta.
Tyontekijii hoiti tehtivdd oman
tyonsd ohessa kauppaliikkeen ti-
loissa ja ilmeisesti myos tyciaika-
na.

Veikkausasiamies saa prosent-
tipalkkion tiliuemiensa veik-
kausmaksujen yhteenlasketusta
mddrdstd. Hiin tilitti veikkausten

vastaanottamisesta saadut rahat
suoraan Oy Veikkaus Ab:lle ja
vdhensi samalla asiamiespalk-
kion, jonka hdn ilmoitti tycinan-
tajalleen. Kauppaliike lisdsi veik-
kausasiamiespalkkiot tycinteki-
jdn palkkaan ja suoritti veronpi-
ddtyksen.

ETK:n kannan perustelut

ETK:n mielestd asiamiessuhde
on kirjallisen sopimuksen perus-
teella syntynyt ainoastaan Oy
Veikkaus Ab:n ja kauppaliikkeen
viilille, jolla ei ole ollut oikeutta
ilman yhtion lupaa siirtdd veik-
kausasiamiesoikeutta kolman-
nelle. Siksi kauppaliikkeelld on
ollut vastuu veikkauspisteen hoi-
tamisesta ja sen kautta myds joh-
to ja valvontaoikeus tycihcin.

Tycintekijiin veikkaustoimin-
taan liittyvien tehtavien on kat-
sottava suullisen sopimuksen pe-
rusteella kuuluvan hdnen kaup
paliikkeeseen olevan tyosuhteen-
sa tydtehtaviin. Vaikka tyonteki-jii itse on suoraan pidattanyt
palkkionsa Oy Veikkaus Ab:lle
tilittamistaan veikkaustuloista.

ndmd korvaukset on katsottava
kauppaliikkeen tycintekijdlleen
maksamiksi palkoiksi, joten ne
on liitettdvd vuotuiseen TEL-an-
sioon.

Veikkausasioiden hoito veik-
kauspisteessd voidaan tietenkin
jiirjestiiii myos muulla tavoin.
mutta ndin jdrjestettiessl eldke-
turva on hoidettava edelld sano-
tulla tavalla.

ILKKA SAVOHEIMO, wrr,r
Eltiketurvakeskuksen
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TYCKYVYTTCMYYSASIA]N

SUOSITUKSIA

Hengenahdistuksen vuoksi tilan tyiit
lopeffanutta maatilan emilntII
ei pidetty tytikyvytttimiinl

Viljan ja sokeri-
juurikkaan vrljelye

Hakija on vdhdn yli 5Gvuotias
maatilan emintS. Hdn on tycis-
kennellyt maatalousyrittdjdnd
l96Gluvulta liihtien. Vuonna
1969 tilalla on ollut peltoa 16 ha
ja mets6d 19 ha. Vuonna 1983
peltoa on ruokrattu lisdd vajaat 4
ha. Hakrja on vakuutettu
MYEL:n mukaisesti emdnndn
normaalia tyopanosta vastaaval-
la tycitulolla. Tilalta on vakuutet-
tu emdnndn lisiiksi isiintii, joka
on tyciskennellyt myds tilan ul-
kopuolella.

Tilalla ei ole ollut karjaa. Siellii
on vuonna 1983 viljelty viljaa l4
ha:n, sokerijuurikasta 5 ha:n ja
perunaa 0,40 ha:n aloilla. Vuon-
na 1984 viljan viljelyii on lisdtty 3
ha:lla, kun taas sokerijuurikkaan
viljelyii on huomattavasti vdhen-
netty.

l-opettanut
vaikeuksien

ryot hengitys-
vuoksi

Hakrja on todennut kdrsrvdnsd
mm. niin kovista hengitysvai-
keuksista ja syd2inahdistuksesta,
ettii kaikki tyot on tdytynyt lopet-
taa joulukuussa 1983. Myos pol-
vet ovat kipeiit, minkd vuoksi
kdvely on vaikeaa. Hakija ei il-
moituksensa mukaan tee endd
mitaan tyo6, ei edes kotitalous-
ty6ta. T6is6 huolehtivat isdntd,
poika vapaa-aikoinaan ja emdn-
ndn vcljen vaimtl. Aikaisemmin
hakija on ilmoittanut tehneensd
kaikki tilan tycit ulkona ja sisdlld.
Tydhdn on kuulunut mm. vil-
jankorjuuta ja perunan sekd so-
kerijuurik kaan viljelytydtii.

Keuhko- ja
syd:inloydokset

Liiiikiirintodistusten mukaan ha-
kijaa on hoidettu kymmenen
vuoden ajan verenpainetaudin
vuoksi. Noin kolmen vuoden
ajan hakija on kdrsinyt pahene-
vasta hengenahdistuksesta, joka
ilmaantuu vdhdisessikin rasituk-
sessa. Verenpaineliidkkeet ovat
aiheuttaneet lievid nivelvaivoja.
Sairaalatutkimuksissa vuonna
I 984 keuhkojen rcintgenkuvauk-
sessa ei havaittu poikkeavaa.
Myds sydiinloydds oli normaali.

Kahdessa kolmen viikon vdli-
ajoin suoritetussa rasituskokees-
sa hakijan suorituskyky osoittau-
tui huonoksi. Koe keskeytyi jo
alussa vdsymyksen ja hengenah-
distuksen takia. Kokeissa ilmeni
viitteitd liikahengitysoireistosta.
Keuhkojen toimintakokeissa ei
todettu poikkeavaa, ei myciskddn
merkkejd rasitusastmasta. Ve-
renpaine oli normaalilla tasolla.
Rcintgenologiset nivelmuutokspt
polvissa, ranteissa, kiisissii ja ja-
loissa olivat viihiiisiii.

Psykiatrin tutkimuksessa ke-
siillii 1984 kiivi ilmi, euii hakija on
hyvin kiinnittynyt ahdistusoirei-
siinsa. Psykiatriseen diagnoosiin
oikeuttavaa oiretta ei kuitenkaan
loytynyt.

)iurauspalvarahaa
myonnetty

Hakijalle on maksettu sairaus-
paivarahaa 3 l. 12. 1983-30. I l.
1984. KansanelSkelain mukainen
tydkylvyttcimyyseliik ehakemus
oli vireillii.

Ei tyokyvyton
normaaleja neuvottelukunnan mielestii

Neuvottelukunta oli sita mieltd.
ettei hakijalla oli sairautta, joka
aiheuttaisi tyciel6kelakien tar-
koittaman tydkyvyttomyyden.

Asiasta keskusteltiin neuvotte-
lukunnassa pitkiiiin. Todettiin
mm., etta hakija on hoitanut suu-
ren osan tilan tciistd isanndn
tydskennellessd virassa tilan ul-
kopuolella. Hdn on ilmoittanut
lopettaneensa tyot ja on itse tey-
sin vakuuttunut tydky\.yttdmyy-
destidn. Hengenahdistuskoh-
taukset ovat todellisia eikti niitii
pystyta hoitamaan. Suoritettujen
tarkkoien tutkimusten mukaan
kysymyksessd on kuitenkin tdy-
sin vaaraton toiminnallinen oi-
reisto, ja tutkimustulokset ovat
normaaleja. Ndin ollen neuvotte-
lukunta piidtyi suosittelemaan
eldkehakemuksen hylkiiiimistii.
( Poytiikirja 2/ 85, kohta 3.)

AR]A SANKARI, ZN
Ekiketurvakeskuksen
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36

NEUVOTTELUKUNNAN



oo

Miten voidaan poistaa sairaus-
pdivdrahan ja tyokyvryttomyys-
elSkkeen vdlinen "turvaton aika"
varsinkin, kun edessd on viivis-
tyskorotuksen mukaantulo eldk-
keisiin?

Onko esimerkiksi

- ensisijaisuusajan miiiirdimis-
ajankohtaa aikaistettava tai

- yllyteuava ehkkeenhakijat
jettameen eldkehakemuk-
sensa jo ennen hakemiskeho-
tusta?

VASTAUS:

Sairausvakuutuksen pdivdrahan
ensisijaistamisen tarkoituksena
oli liihtcikohtaisesti. ettd henkilo
on ensimmdisen vuoden sairaus-
vakuutuksen piiiviirahalla ja ty6-
kyvyttOmyyden jatkuessa tdmdn
jiilkeen hiin siirtyy eliikejiirjes-
telmien piiriin. Nyt on kuitenkin
osoittautunut, etta vain osa tyo-
kyvyttomyyseliikkeistii voidaan
myontdd niin varhaisessa vai-
heessa, ettd pdivdrahan pddttyes-
sd eldke on jo el6kkeensaajalle
maksussa. Tarkoituksena kui-
tenkin oli. ettei eldkkeensaajan
toimeentuloturvassa synny kat-
kosta eli "turvatonta aikaa". Vii-
vdstymistd lisiiii vielii omalta
osaltaan ennakkoilmoitus- ja
neuvottelumenettely.

Tyokyvyttomyyseldkepd[tcis-
ten mycihdinen ratkaiseminen on
todellakin asia, johon on kiinni-
tetty huomiota eri tahoilla. Niin-
pd on parhaillaan selvitetlAvdnd,
miksi osa eldkehakcmuksista tu-
lee vireille niin myohdisessd vai-
heessa, ettei niita enndtetd ajoissa
ratkaista. Tilanteen parantami-
seksi on jo muutettu eldkkeenha-
kijalle l2ihetcttdvdd hakemiskeho-
tuskirjeen sanamuotoa. Samoin
tiillii hetkellii kehotuskirjeet tyo-
elhkkeen ja kansaneldklieen 

-ha-

kemiseksi l6htevdt samanaikai-

oo

krja saa B-liiiikiirinlausunnon
terveydentilastaan varsin myo-
hdisessd vaiheessa. mikd osaltaan
viivdstyttdd el6kehakemuksen vi-
reille saattamista.

Saattaa olla, ettd liiiikiirit eiviit
lausuntoja kirjoittaessaan mielld
Blausunnon kiireellisyyden tar-
vetta, koska sairausvakuutuksen
pdivdraha-aikaa on vield reilusti
jaljella. Tdssd suhteessa on ilmei-
nen tarve tiedottaa lZiiikiirikun-
nalle lddkdrinlausunnon kiireelli-
syytta. jotta eldkkeensaajan toi-
meentuloturvassa ei syntyisi
"turvatonta aikaa".

Kysymyksessd esitetyt lddk-
keet tilanteen korjaamiseksi tus-
kin tulevat kysymykseen. Ensisi-
jaisuusajan aikaistaminen toisi
ilmeisestikin melkoisen mddrdn
aiheettomia eldkehakemuksia.
koska osa tapauksista olisi vain
sairausvakuutuksen piiriin jiiiiviii
lyhyehkdjii sairaustapauksia.
Hakemuksen jdttdminen ennen
kehotusta ei myciskddn ratkaise
tilannetta, jollei ole kdytettdvissd
pysyvdmpi6 lddkdrinlausuntoja.
Lisiiksi yhdenmukaiseen loppu-
tulokseen p66seminen tyo- ja
kansaneldkejdrjestelmissd edel-
lyt6a ehkehakemusten saman-
aikaista vireille tulemista mo
lemmissa jhrjestelmissd.

Uskonkin. etta tehokkaalla
tiedotus- ja koulutustoiminnalla
eliikkeenhakrloille ja hoitaville
liiiikiireille parhaiten voidaan
vastaisuudessa vdlttdd "turvaton
aika" sairausvakuutuksen pdivd-
rahan ja tyoky\ryttdmyyseldk-
keen saumakohdassa.

KYSYMYS:

Pitiiisiko edellyttdd, etta tyoky-
vyttdmyyseldkehakemukseen tu-
lisi liitteend vaatia mukaan tycin-
antajan lausunto jo hakemisvai-
heessa? Ndin saataisiin nykyistd

kysymyksici

oo

VASTAUS:

Perusl6htcikohtana tydkyvyttG
myyseliikehakemusta ratkais-
taessa on, ette eHkelaitoksella on
kdytettdvissd kaikki asiaan liitty-
vdt tiedot. Mikiili eliikehakemus-
asiakirjoissa ei ole riittdvid tietoja
esimerkiksi hakijan tycistii tai tyG
olosuhteista, on ne hankittava
ennen ratkaisun tekemisti. Tieto-
ja tyooloista saadaan sekii haki-
jalta itseltaan etta tyonantajalta.
Etenkin epdselvissd rajatapauk-
sissa on aiheellista hankkia tieto-ja sekii hakijalta itseltaen etta
tyonantajalta.

Nykyisessd eldkehakemuslo-
makkeessa kysytddn eldkkeen-
hakijalta tietoja hdnen tyostddn
ja tyciolosuhteistaan. joten haki-
jan kuuleminen telta osin toteu-
tuu. Tdssd suhteessa vain on
huomattavasti toivomisen varaa
hakemuslomakkeiden tdyttdmi-
sessd. Sen sijaan tycinantajalta
saatavien tietojen hankkiminen
on perinteisesti ollut eldkelaitok-
sen tehtavana.'

Kysyjii on esittdnyt tydnanta-
jan tietojen hankkimisen liittd-
mistd eldkehakemuksen tekemi-
seen. jolloin velvoitekin tietojen
saannista tulisi eliikkeenhakryalle.
Tdllaisen lisdvelvoitteen antamis-
ta eldkkeenhakijalle tuskin voi-
daan pitdd perusteltuna, silld se
varmastikin vaikeuttaisi ja hidas-
taisi el6kehakemusten tekemistd.
Eldkkeenhakijan on saatava ele-
keasiansa vireille nopeasti ja vai-
vattomasti eikd hdnelle voida
mielestdni asettaa edelld esitettyd
lisdrasitusta. Eldkkeenhakijan
tyon ja tyoolosuhteiden selvittd-
minen on tdrkedtd ja velttama-
tonte. mutta sen tulee olla el6ke-
laitoksen tehtdvdnd.

KYSYMYS:

Voitaisiinko TEL:n muuroksen-
hakusddnnoksiin (valitus) lisdtd

oo

on ehkd tdrkein oikeussuojakei-
no lakisiiiiteisten eldke-etuuksien
toteutumisessa. Muutoksenha-
kumenettely takaa piidtoksensaa-
jalle mahdollisuuden saada asi-
ansa kdsiteltdvdksi seuraavassa
portaassa. Kaikki sellaiset toi-
menpiteet, jotka tavalla tai toisel-
la pyrkivdt rajaamaan valitusoi-
keuden kdyttdmistd, johtavat
helposti mycis oikeusturvan
heikkenemiseen. Klytdnnossd ei
myoskddn ole ilmennyt sellaisia
syitii, jotka perustelisivat vali-
tusmahdollisuuden rajoitusta.

Mikiili kysyjd on todellakin
kysymyksessidn tarkoittanut va-
litusoikeuden rajoittamista siten.
etta valitusmahdollisuus olisi
olemassa vain painavien syiden
vallitessa, ei tdllaisen lisdyksen ot-
taminen -lEL 2l $:n sddnnoksiin
ole mahdollista edelld esittamil-
l6ni perusteilla.

Kysymyksestd ei kuitenkaan
tdysin ilmene, mitii kysyjii todella
tarkoittaa. Tdmdn vuoksi yritdn
hakea oikeata vastausta kysy-
myksen sisdltcicin. Laissa on
tarkkaan sdddetty, missd ajassa
valitus on tehtava. Joskus valitus
jostain syyste tehdaan niin myd-
hddn, ettd se joudutaan jdttd-
mddn tutkimatta liian mydhddn
tehtyne. Tiukkojen mddrdaik<>j.n noudattaminen sosiaaliva-
kuutusjdrjestelmdssd tuntuu jos-
kus kohtuuttomalta ja tdssd
asiassa mielestdni tulisi selvittdd
mahdollisuudet joustavamman
menettelyn aikaansaamiseksi.

Mikiili kysyjii on tarkoitranur
tdtd olisin henkilcikohtaisesti tds-
sd suhteessa valmis joustamaan
muodollisista prosessimddrdyksis-
td asiallisesti oikean lopputulok-
sen saavuttamisen suuntaan. Tdl-
lciin valitus voitaisiin kiisitellii
myohiiiinkin tehtyne "painavien
syiden" vallitessa.
Yhteen kysymykseen palataan
mycihemmin.

ANTTI SUOMINEN ,T
ekonomi

El ti k e t u rva k e s k u ksen
lainopillinen johraja

E
KYSYMYS:

sesti, joten eriaikainen vireilletulo parempaa valaisua eldkkeenhaki- "painavat syyt"?
tyo- ja kansaneldkejdrjestelmdssd jan tydkykyisyydestd ja tyon aset-
pitiiisi olla vdhentymissd. tamista vaatimuksista.

Erddnd ongelmana eldkeha- VASTAUS:
kemusten vireille tulemisessa
ndyttdd olevan, ettd eldkkeenha- Muutoksenhakumahdollisuus
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KYSY
TYOEUry-
rErsrnr

Ta[a pahtalla
Eldketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen
vastaa tyoeliikkeitii
koskeviin kysymyksiin,
joilla saattaa olla
yleistiikin mielen-
kiintoa.

Tyoeliikeasioita
koskeviin kysymyksiin
vastataan Eldketurva-
keskuksesta myos
kirjeitse ja puhelimise.
Kun ki{oitatte,
mainitkaa Hydellinen
nimenne, osoitteenne
ia henkilotunnuksenne.

KYSYMYS

Saan ilman mhiirdaikaa mycin-
nettyd tydky\yttdmyyseldkettd
kroonisen sairauteni perusteella.
Eldkkeex;eeni sisdltyy lapsikoro-
tus. koska minulla on kaksi lasta.
Jokin aika sitten vanhin lapsista
6ytti l8 vuotta ja tdllciin minulle
annettiin tieto, ctta tdmdn lapsen
osalta lapsikorotus peattyy. La-
hetin kuitenkin lddkdrinlausun-
rrorr lapscni tcrverdcntilasta. jot-
ta lapsikorotusta hdncr.t osaltaar.t
voitaisiin jatkaa sillri perusteella.
cttd poika on kchitvsr arnrrtainen.
Hdn ei itse pystv huolehtinraan
itsestddn eikd hankkimaan toi-
mcentuloaan. Johonkin pyk:i-
lddn vedoten minullc kuitenkin
ilmoitettiin. clten cndd tasta p(F
jasta hdnen sairaudestaan huoli-
matta voi saada lapsikorotusta.
Onkohan menettely kohdallani
ollut lainmukainen'l

VASTAUS:

Tyontckijiiin eldkclakien mu-
kaan lapsikorolus lisdtddn cnnen
vuotta 1939 syntyneen vanhuus-,
tydkyvyttom),ys- tai tycittomyys-
clakkccn saajan clAkkccsccn. jos
hdne lld tai hiincn puolisollaan on
sellainen allc I S-r,uotias lapsi. jol-
la olisi oikcus perhe-eldkkeeseen
eldkkeensaa.jan jdlkcen. Yrittd-
jien eldkelakicn mukaan lapsiko-
rotusta maksetaan sanroin cdcl-
lr t1 ksin. mutta \\'ntvr1)Ivuosirajir
on tdlloin vuosi 1947. Kahdcsta
lapscsta lapsik()r()tusprosclttti orr
2--40 prosenttia riippucn clhk-
keensaajan idstd.

Lapsikorotuksesta on sdddetty
tyontekijdin cldkelain 7c $:sszi.
Thrndn mukaan lapsikorotus
voidaan myontdd vain, jos eldk-
keensaajalla on l8 vuotta nuo-
rcmpi lapsi. Sen maksukauder.r
.fdlkeen. jonka aikana lapsi tdyt-
triii rrainitun i5n, lapsikorotusta
e i enAd missiidn pclikkeustapauk-
sissakaan (sairaus, opiskelu)
nrakseta, sillii ikiiraja on ehdo-
ton.

Perlrc-clikkccrr saajana serr si-
jaan voi olla l8 vuotta vanhcm-
pikin lapsi. Normaalisti mvds
pcrhe-cldkc paattyy lapsen osal-
ta. kun hdn tiiyttdd 18 vuotta.
Kuitcnkin t),okvvyttomal lapsen
perhc-eldke jatkuu niin kauan
kuin h:incn tvcikvvvtt6mvytcr.rsd
yhdenjaksoiscsti kcstdS.

KYSYMYS:

Miten tulevassa eldkkeessdni ote-
taan huomioon se. etta olcn me-
nettanyt palkkaa tyossa sattu-
neen tapaturman vuoksi'] Jou-
duin olemaan tyostd poissa yli
kolme kuukautta. Sain luonnolli-
sesti tycinantajani tapaturmava-
kuutusyhticiltd korvaukset tapa-
turman aiheuttamasta ansitrn-
menetyksestd, joten tdssd vai-
heessa en vield ole joutunut ta-
loudellisesti kdrsimdhn. mutta
olcn ajatellut, miten tdmd vaikut-
taa e ldkkcesccni ja olisiko minul-
la ehkd mahdollisuus hakea eld-
kettii tyokyvyttcimyydesfdni ta-
pat urmakorvauksen lisdksi.

VASTAUS:

Jos kysyjAn tycikyvyttomyys on
.jatkunut lain hrincn rnairtitse-
mansa runsaitn kolnrcn kuukau-
dcn ajar.r. hiincllii e i tdmdn tyoky-
vyttornyyden pe rustcclla ole
mahdollisuutta saada tyokyvyt-
tomyyseldkettd tyoeldkclakie n
mukaan. Eldkkcen saanriseksi
nimittdin cdcllytctddn. ctta tyo-
k),vyttdmyys jatkuu yhdenjak-
soisesti vdhintidn vuodcn vcrran.

Se. miten palkaton sairaudesta
.johtuva poissaolo vaikuttaa tule-
vaan eldkkeeseen riippuu 16hinnd
siitd. onko kysyjii ollut tyonteki-
jiiin eliikelain (TEL) vai lyhytai-
kaisisa tyosuhteissa olevien tycin-
tckryiiin cldkcllirr (LEL) piiriin
kuuluvassa tyosuhteessa. Tdmd
jolrtuu siitd. ctrd cldkkeeseen vai-
kuttavat ansiot otctaan TEL:ssd
huomioon toisin kuin LEL:ssd.

Kun TEL-cl5kettA lasketaan.
cldkkccseer.r vaikuttavat tyosuh-
tcen ncljdn viimcisen kalenteri-
vrrodcn lrikirrtir sairdut ansiot.
Ndistd ncljristiikin'"'uodcsta vali-
taan vield ansioiltaan kaksi kes-
kimmdistri vu()ttil, jr>ider.r perus-
teella lasketaan keskimdririiinen
ansio kuukautta kt>hden. Tdmri
on eldkkeen pcrustccna oleva
palkka. Eldkkeeseen oikeuttava
palvelusaika orr vlccnsA sama
kuin TE,L-tyosuhtecn kesto.
TEL-eldkkcen laskutavasta joh-
tuu, etta tvcisuhteen kesthessd ol-
lcet lyhyet palkattomat jaksot ei-
vdt yleensd vaikuta tulcvan cldk-
kccn mddrddn.

LEl-eldkkeen taso vastaa li-
kimain TEl-cldkettf,. mutta sen
laskutapa on toinen. LEL:ss:i ei
eldkettd lasketa erikseen jo
kaisesta tyosuhteesta tycisuhteen
loppupalkan perusteella, vaan
eliikc laskctaan suoraan prosent-

tujen LEL-palkkojen summasta.
Eldkkeen perusteena on siis taval-
laan tyontekijdn koko tyossdolo-
aikanaan LEL:n alaisissa tciissd
saama keskipalkka. Koska eldke
lasketaan kaikista LEL-palkois-
ta, on palkattomilla sairausjak-
soillakin vaikutusta eldkkeen
mddrddn. silld eldkettd karttuu
ainoastaarr tvoansioista. ci csim.
sairausvakuutuslain tai tapatur-
r.navakuutuslain mukaisista pdi-
vdrahoista. Toisin sanoen ansio
tasossa tapahtuneet vaihtelut
vaikuttavat LEL:ssd eldkkeen
mddrddn ja mitd enemmdn LEL-
palkkaa on ansaittu, sitd parem-
pi eldkekin aikanaan on.

Kun otetaan huonrioon sc, et-
ta LEL-tvoalat kutcn tnctsd- .ja
rakennustvot, ovat ruumiilliscsti
raskaita ja ansiotaso saattaa sa-
mallakin tyontekr.l[llii tycin kausi-
luontoisuuden ja oman kunnon
mukaan vaihdella eri aikoina.
LEL-laskutapa antaa tyonteki-
jdn todcllisiin ansioihin perustu-
van eldkcturvan, jossa myos hy-
vdt ansiot mahdollisten huonojen
kausicn lisdksi on otettu huo-
mioorr.

Syytd lienee vield todeta erik-
scen tydttomyydesta johtuvat
palkattomat jaksot. Niiden vai-
kutus cldkkccseen korvataan
k()r()tlumalLl cldkcttd ns. trcit-
tornvyslisdllA. jos tvontekijd on
saanut tyottomvvskassalta an-
sioon suhteutettua tvottornvvs-
pdivlrahaa laikaiscniprur piiivii-
avustusta). Tyottorlvysturvalair-r
rrukaincn peruspdivlraha (aikai-
scmpi tvottcimvvskorvaus) ci kui-
tenkaan oikeuta tyottcimyysli-
sddn.
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UUTTA TYOELAKELAINSAADANTOA

VIIVASTYNEEN
ELAKKEEN
KOROTUS
LAKI tyontekrjain eldkelain
muuttamisest a (938 / 21.12. 1.989.

LAKI merimieseliikelain
mu uttamisest a (939 / 21. 12. 1984).

Lainmuutosten .johdosta eldk-
keen tai muun etuuden viivds-
tvessh elhkelaitokset ovat velvol-
lisia maksamaan eldkkecn tai
muun etuuden korotettuna. Ko-
rotus vastaa l6 prosentin viivds-
tyskorkoa.

Lait tulivat voimaan 1.4. l9lJ5.

KVTEL:N SOVEL-
TAIVISALAN
LAAJENTAIVINEN
LAKI kunnallisten viranhaltijain
.ja t1,<intekijiiin eldkelain I g:n
muuttamisesta (40/ 18. l. 1985).

Lainmuutoksen johdosta
KVTEL:a sovelletaan mycis sel-
laisen osakeyhticin tydntekijddn.
jonka osakekannasta kunnat.
kuntainliitot tai Kunnalliscn eld-
kclaitoksen jesenvhtcisoiksi liir-
tyneet vhdistykset omistavat 100
proscntti:.r. Lain sovellanrincn
edellvttdd. etta osakeyhtio on liit-
tynyt Kunnallisen eldkelaitoksen
jdsenyhteisoksi. Lakia ei kuiten-
kaan sovelleta sdhkcilaissa tarkoi-
tettua sdhkolaitosta ylldpitdvddn
osakeyhtiocin.

Laki tuli voimaan 1.2. 1985.

TVYEL 6 a $:N
IVUUTTAIVINEN
LAKI maatalousyrittdjien eldke-
lain 6a $:n muuttamisesta (49,/
18. l.1985).

Lainmuutokser.r johdosta
vuonna 1985 sukupolvenvaih-
doseldkkeelle pddsevdt vuonna
1930 tai sitd ennen syntyneet
maatalousyrittdjdt. Vastaava oi-
keus on myos sellaisella vuonna
193l-1934 syntyneelld maata-
lousyrittiijiillii, jonka aviopuoli-
sokin on oikeutettu sukupolven-
vaihdoseldkkeeseen. kuitenkin si-
ten, ette eldkettd ei makseta ajal-
ta ennen 55 vuoden ien tAvtte-

mistd (ns. uinuva eldkeoikeus).
Lainmuutoksen johdosta nyt

myos isdnndt saivat ensi kertaa
uinuvan eldkeoikeuden, joka on
aikaisemmin ollut vain naispuoli-
silla maatalousvrirtiijillii.

Laki tuli voimaan 1.2. 1985.
Lakia sovelletaan kuitenkin l. l.
1985 lukien.

TYOTTOIVYYS-
ELAKETTA
KOSKEV!EN
SAANNOSTEN
IVUUTTAIVINEN
LAKI tyontckrliiin eldkelain
muuttamisesta (50/18. l. 1985).

LAKI lyhytaikaisissa tvosuh-
tcissa olevien tycintckijriin eldke-
lain 7 $:n muuttamisesttr (51/
18. l.1985).

LAKI merimieseldkelain
muuttamisesta (52/18. l. 1985).

Lainmuutoksilla mahdollistet-
tiin mvcis vuonna 1985 55 r,'Lrotta
tdyttdville eli vuonna 1930 synt_v--
nc:ille pirkAaikaisesti rrortomiilc
oikeus siirtyd edelll,tysten tdyt-
tl-'essa t ),ot td myyseldk keelle.

T1 ot tomvyseldkc myonnctldrr
nyt toistaiscksi cikd eldkettd endd
makscta kuuden kuukauden jak-
soissa. Tvovoimariranomaiset
eivdt siten endd anna todistuksia
eldkkeenmaksun jatkan.riseksi.

Eldkkeen maksamiscen tuli ra-
joituksia niissd tapauksissa. joissa
cldkkeensaaja on ansiotycissd tai
hdn ei ulkomailla olcskelun tai
muun syyn vuoksi voisi ottaa
vastaan hanellc malrdtrlliscsti tar-
jottavaa tycitii. Myos tvostd kiel-
tdytyminen aiheuttaa clzikkeen
maksun keskeytvksen. Aiheet-
tomasti maksettu eldke voidaan
nyt peria takaisin.

Tvokyvyttomyvscldkcttd osa-
clAkkccnd saavalle mahdollistet-
tiin oikeus saada tyotton-rvvsela-
ke.

Lainmuutoksct tulivat vtri-
maan 1.2. 1985. Niitdsovelletaan
kuitenkinerdiltdosinjo l. L 1985
lukicn.

LEL TYOELAKE-
KASSAN
OHJESAANNON
IVUUTTAIVINEN
ASETUS tyoeldkekassan ohje-
sddnnon sisdltdvdn asetuksen 1

$:n muuttamisesta (57/18.1.
1985).

Asetuksen I $:di muutcttiin si-
te n. ctta tyoelhkekassa voi E,ldke-
turvakeskuksen suostumuksella
ottaa hoitaakseen tehtavia. jotka
liittl,viit muidenkin kuin LEL:'
piirissh olevien tl,ontekiliiin elli-
keturvan hoitamisecn.

Asctus tuli voimaan l. 2. 1985.

VEL:N JA VPEL:N
IVIUUTTATVINEN
LAKI valtion cldkelain muutta-
misesta (91/31. L 1985).

LAKI valtion perhe-eldkelain
rnuuttamisesta (92/31. l. 1985).

VEL:iin tehtiin tydttomyvs-
eldkkeen osalta vastaavat muu-
tokset kuin yksitl,isen sektorin
ty<ieldkelakeihin. Lisdksi laajen-
nettiin erdiden VEL:n ja VPEL:n
no.lalla annetlar icn pAdtostcn
muutoksenhaku kaksiasteiseksi.

Lait tulir.'at voimaan l.2. 1985.
Niitd sovelletaan l. l. l9tt5 lu-
kicn.

TYOELAKE-
ASETUSTEN
IVUUTTAIVINEN
ASETUS tyontekrliiin eldkease-
tuksen muuttamisesta ( 106/3 l. l.
r985).

ASETUS lyhytaikaisissa tyo-
suhtcissa olevien tyontekijiiin
elAkcasctukscn muuttamiscsta
(101/31. r.1985).

ASETUS maatalousvrittdjien
clakeasclukscrr muutiamis.'sta
(108/31. r.1985).

ASETUS yrittdjien eldkeasc-
tuksen nruuttarnisesta ( 109,/-1 l. l.
l98s).

Tyoeliikeasetuksiin lisdttiin
sddnnokset. joidcn mukaan tyot-
tomvvseldkkeensaaja on velvol-
linen ilmoittamaan eldkelaitok-
selle eldkkeen nraksuun vaikut-
tavista seikoista.

Asetukset tulivat voimaan l. 2.
r985.

PETRI ]AASKINEN, I,7
Ekik eturva keskuksen

I aino pi I I i sen osas ton la k i m ies

UUSIA YLE]SKIR]EITA
V;rstuunjakoperusteissa csiintyvien erdiden kcrtoimicn
arvot vuodelle 1984. n:o l.4. l. 1985

Tyoeliik keisiin viivdstymisajalta maksettava
korotus. n:o 2,7.1.1985
Valtion eldkclain (VEL) ntuuttaminen. n:o 3, 8. l. 1985

Tyosuhtcen tckninen katkaisu. n:o 4, l l. l. 1985

T-v-'ottor-ur vsc16k keerr maksant ista koskevat
lainmuutokset, 14. l. 1985

LEL Tydeliikckassan ohjesdhnndn muuttaminen. n:o 7. 25. l. 1985

KVTEL:n sclveltamisalan laajentamincn. n:o 8. 28. l. 1985

TEA:n. LEA:n. MYEA:n ja YEA:n muuttaminen, n:o 9, 5.2. 1985

MYEL:n muuttaminen. n:o 10. 6.2. 1985

Postipankin eldkelaitoksc-n perustaminen. n:o I l. 14.2. 1985

Valtion eldkelain (VEL) .ya valtion perhc-cldke-
lain (VPEL) muuttamincn. n:o 12. 15.2. l9tl5
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TIEDCKSI
TYORYHMA
SELVITTA]VAAN
YLIELAKE.
ONGELMAA

Sosiaali- ja terveysministerio on
asettanut tyciryhm6n selvittS-
rniiiin ylieliikkeiden aiheuttamia
ongelmia. Ryhmdn tehtdvdnd on
tutkia mahdollisuudet erilaisten
ylieliikkeiden ja ylisuurten eldk-
keiden syntymisen estdmiseksi.
Puheenjohtajana toimii ylijohtaja
Jukka Rantala. Tyon on mddrd
valmistua taman vuoden lop
puun mennessd.

VIIVASTYNEELLE
ELAKKEELLE
IVAKSETAAN
KOROTUS

jokaiselta piiiv?iltii siitd lukien,
kun kolme tdyttd kalenterikuu-
kautta on kulunut eldkehake-
muksen saapumisesta eliikelai-
tokseen tai johonkin hakemusten
vastaanottopisteeseen. Eliikelai-
tokselle jiiii ndin 3-4 kuukauden
kdsittelyaika. jolta korotusta ei
makseta.

Tyokyvyttomyystapauksissa
voidaan kolmen kuukauden aika
laskea hakemuksen jdttoaikaa
myohiisemmdstdkin ajankoh-
dasta, jos kdytettdvissd ei ole ollut
riittdvdd lddketieteellistd selvitys-
ta hakijan terveydentilasta.
Vaikka hakemuksen kiisittelyai-
ka olisi neljdd kuukautta pitem-
pikin. ei korotusta makseta. jos
eldke maksetaan sen alkamis-
kuukauden aikana.

Viivistynyt eldke maksetaan
korotettuna myos niissd tapauk-
sissa, joissa eldkettd ryhdytiiiin
maksamaan vasta muutoksen-
hakuelimen pddtciksen perusteel-
la. Tiilloinkin aika, jolta korotus
maksetaan mldrdytyy yleensd
elhkehakemuksen ajankohdan
perusteella.

Eldkelaitos ilmoittaa eliik-
keensaajalle eldkepddtdksen yh-
teydessd mycihempien eliike-
erien maksupdivdn. Jos el6kkeen
maksu viivdstyy ilmoitetusta erd-
pdivdstd. maksetaan eldkkerseen
korotus jokaiselta eriipiiiviin .yiil-
keiseltd pliiviilrii.

Korotuksen maksamincn ci
koskc viivdstyneind myonnettyjd
eliikkeitii, joita on haettu ennen
1.4. 1985. Ndin ollen eldkkeen
korotus voi tulla maksettavaksi
aikaisintaan elokuussa 1985. Jos
sen sijaan aikaisemminkin
myonnctyn eldkkeen mycihem-
mdn erdn maksu viivdstyy er6-
pdivdsth huhtikuussa 1985 tai sen

.lalkeen. korotus nraksctaan.

TOIIVIKUNTA
POHTITMAAN

tehtavane on tutkia mahdolli-
suudet kehittiiii tyoeliikejiirjes-
telmdd niin. etld voitaisiin poistaa
mahdolliset ongelmat, jotka ai-
heutuvat kussakin eliikejiirjes-
telmdssd sovelletusta omasta ala-
rajasta, jota pienemmdt tyotulot
eivdt kartuta eldketurvaa.

Toimikunnan tulee mycis sel-
vitt6d ne tydehke- ja tapaturma-
vakuutuslainsddddntcion liittyviit
kohdat, jotka mahdollisesti han-
kaloittavat lakisddteisen vakuu-
tusturvan asioiden hoitamista ns.
monitoimiyrittdjille tyypillisillii
tyoaloilla, kuten turkistarhaus- ja
metsitrak toriyrityksissd.

Tekemiensd selvitysten pohjal-
ta toimikunnan tulee tehdd tar-
peellisiksi katsomansa esitykset
sekd selvittdd yksityiskohtaisct
laskelmat niiden taloudellisista
vaikutuksista.

Toimikunnan puheenjohtaja-
na on hallitusneuvos Heimer
Sundbcrg sosiaali- ja terveysmi-
nisteriostd. Toimikunnan on saa-
tava tyonsa valmiiksi vuoden
loppuun mennessd.

SOSIAALIHAL-
LITUS TUTKII
VALIINPUTOAJ!A

Sosiaalihallitus on asettanut hel-
mikuussa toimeentuloprojektin.
.ionka tchtdvdnd on sclvittdd, mis-
td syistd taloudellista vdliinpu-
toamista syntyyja mitkd ovat vd-
liinputoajaryhmien suuruudet.
pyrkiai hank kimaan lisdtietoja eri
ainccllisista hurlnrrosaisuuteen
liittyvistd tekijciistii sekd tehdh
toimeentulotukea koskeva tuG
kirn ussuunnitelma.

forkimyksend on loytdd ne
ryhn.rdt. jotka jdrjestelmdn toi-
mimattomuudesta johtuen tai
muusta svvsta ovat taloudellisesti
huono-osaisiit. Ensi vaiheessa
tarkoituksena on analysoida
toimeent ulot urrlajdrjestelmid.

Projcktin johtorvhmdrt pu-
heerrjohta.jana on pliiijohta.ia
Vappu Taipale.

,'

Huhtikuun alussa tulivat voi-
maan sddnnokset viivdstvncellc

:lti[x: il1[:jr"Hf-.11ffi EI-AKEJARJ ES-
toistaiseksi vain yksityisen sckto- TELtMIEN
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sddnnokset myohemmin myos
.lulkishallinnon elhkelakcihin ja
kansanelhkelakiin.

Viivdstyneelle elhkkccllc mak-
scttavu korotus on l6 prosenttia
vuotta kohden. Eldkkcenhakijan
ci tarvitse erikseen ,u'aatia koro-
tusta, vaan eldkclaitos on scn vel-
vollinen omasta aloitteestaan
maksamaan. Korotusta ei kui-
tcnkaan maksctu..jos sc on md6-
rdlthdn alle l5 markkaa.

Eldkkcen korotus lasketaan
Sosiaali- ja
ascttanut

terveysministerio on
toin.rikunnan. jonka
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TMAATALOUS-
YRITTAJIEN
ELAKELAITOK.
SEN LAKI-
KIRJASTA
UUSI PAINOS

Maatalousyrittdjicn eldkelaitok-
sen lakikirjasta on ilmestynyt uu-
si, tdydennetty.ja a.jan tasalle saa-
tettu painos. Kirjanen sisdltdd lai-
toksen toimeenpanemat lait ja
asetukset sekd niihin ldhcisesti si-
doksissa olevat sdddokser. Kirjaa
saa rajoitetusti Maatalousyrittd-
jien eldkelaitoksen postituksesta.
Ensisijaisesti se on tarkoirertu ra-
lon hcnkilcikunnun ja asiamies-
ten kayttdon.

TURVETYON-
TEKIJOIDEN JA
IVETSUREIDEN
TERVEYDENTI-
LAA TUTK!

LEL Tyoeliikekassa tutkii yhteis-
tyossd Tyciterveyslaitoksen kans-
sa metsureiden ja turvetycinteki-
joidcn tcrveldentilaa. Tavoittcc-
na on srlvittdd pitkdaikaiscn tur-
vepolylle altistumisen vaikutuk-
sia tydntckijoiden hengityselimis-
tocin. Metsureista etsitaen moot-

torisahan aiheuttamia tdrindsai-
rauden oireitaja tdrindn yhteytte
ranneluiden muutoksiin.

Tietojen keruu aloitetaan tou-
kokuussa ja tutkimuksen odote-
taan valmistuvan kesdkuussa
1986.

TOIIVEENTULO-
TURVASTA
UUSI JULKAISU
Eldke-Sampo on julkaissut 160-
slvulsen
va 1985.
Lakisddteinen sosiaaliturva ja
vapaaehtoiset vakuutukset. Ala-
otsikko kuvaa kirjan ldhestymis-
tapaa: kokonaisvaltainen toi-
meentuloturva muodostuu sekd
lakisddteisestd sosiaaliturvasta et-
ta sita dydentivistd vapaaehtoi-
sista vakuutuksista.

Toimeentuloturvaa kirja esit-
telcc vakuutustapahtumittain.
NditA tapahtumia ovat esimer-
kiksi lyhytaikainen sairaus, tyd-
kvvyttcimyys. lyotlomyys. tyota-
paturma, sukupolvenvaihdos ja
vanhuus eli yksilon todelliset ti-
lanteet.

Kirjassa on kdsitelty mm. uut-
ta tyottomyysturvaa, lasten koti-
hoidon tukca ja vanhempainra-
haa. Lisdksi taulukoidut yhtecn-
vedot antavat kokonaiskuvaa
vaikkapa lakisddteisestd sosiaali-
turvasta. vapaaehtoisten vakuu-
tusten korvauksista tai sosiaali-
turvan rahoitukscsta.

Kirja vastaa vuoden alussa
voimassa ollutta lainsdiidiintoii.
Huomioon on otettu myds tam-
mikuussa tiedossa olleet lain-
muutokset.

.Kirjaa voi tilata Eldke-Sam-
mosta.

Kansaneldkelaitoksen eldkeosas-
to on muuttanut kokonaisuudes-
saan Pitdjiinmdelle. Uusi kiiynti-
osoite on Hoyliiiimotie I a B.
00380 Hclsinki. Postiosoite tru
PL 640.00101 Helsinki. Puhclin-
vaihde vastaa numerosta
(90) 5607 l.

Toimeentulotur-
alaotsikkona on

kirjan
Kirjan

ELAKKEISTA
T]LK MAILLA
NORJA
Vakuutetujen vakuutusmaksuj a nostettu

Vakuutettujen sosiaalivakuutusmaksua on nostettu 5,9%o:sta
6,3%:iin. Maksusta rahoitetaan eliikkeiden lisilksi tapaturma- ja
tycittomyysvakuutusten menoja. Vakuutusmaksua kootaan eldk-
keen perusteena olevan palkan osalta siten, ettd yldrajana on 12
kertaa perusmdIrdn suuruinen tulo. Perusmddrd on NOK 24 200
vuodessa \.uonna 1985. Tycinantajien vakuutusmaksua (16,870) ei
nostettu wodelle 1985.

RUOTSI
Perusmdfui on SEK 21800 vuonna 1985

Ruotsin yleisten el6kejdrjestelmien kiytldmdn perusmddrdn suuruus
on SEK 21 800 vuodessa vuonna 1985. Vuodesta 1984 nousua on
7,47a.

Perusmddrd6n ovat sidottuja useimmat sosiaalivakuutuksen
etuudet, mm. eldkkeet. Perusmddrd toimii myos yleisen lisiieliikejiir-
jestelmdn mukaisen ansioeldkkeen eldkeperusteen alarajana.

Alla olevassa asetelmassa ovat perusmddrdn mddrdt vuosina
1960-85 kunkin luoden tammikuun alussa.

Vuosi Perusmddrd Vuosi PerusmddrdSEK/vuosi SEK,/vuosi1960 4200 t974 8 1001961 4300 1915 90001962 4500 t976 97001963 4'740 1911 109001964 4800 1978 118001965 5000 1919 13 1001966 5 300 1980 13 9001961 5 500 l98l 16 1001968 s 700 1982 17 8001969 5 800 1983 194001970 6000 1984 20300t97t 6400 1985 21 8001972 7 100t913 7 300

Tyonantajien vakuun$maksut lakisdiiteisiin ja sopimus-
pohjaisiin sosiaalietuuksiin vuonna 1985 Ruotsissa

7o palkkasummasta
10,0
9,5
9,45
0,5
0,6
0,155

KANSANELAKE- Ltkisciciteiset:

LAITOKSEN Tydntekijoiden ja toimihenkiloiden osalta:

ELAKEOSASTO LisderdketvuurTl [llHi:?]il.''*
PITAJANIMAELLE osaerdke

I yotapaturma
Tyosuojelu
Tycimarkkinamaksu

- tydttdmyys ja koulutus
Aikuiskoulutus
Palkkatakuu
Lastenhuolto
Yleinen palkkamaksu

1,6
0,25
0,2
1')
2,0

36,455
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Lisiieliike
Ryhmdhenkivakuutus
Eroraha
Tycitapaturma

Lisdeldke
Ryhmdhenkivakuutus
Ryhmdsairausvakuutus
E,roraha
Tyotapaturma
Lomautuspalkka
Tyoturvarahasto

Tyomarkkinamaksua lukuun ottamatta maksut ovat yhta suuret
kuin ruonna 1984. Tyomarkkinamaksu nousi 0,3 prosenttiyksikkcid.

Tammikuusta 1985 liihtien tyonantajat maksavat sosiaalivakuu-
tusmaksut kuukausittain. Aikaisemmin maksut suoritettiin joka toi-
nen kuukausi helmikuusta liihtien.

Sopimuspohjaiset:
Toimihenkiloiden osalta:

% palkkasummasta
8,5
0,3
0,9
0,05

9.75

Vuoteen 1984 verrattuna lisdeldkemaksu on alentunut 1,5 pro-
senttiyksikk6d ja erorahamaksu kohonnut 0,4 prosenttiyksikk6ii.

Sopimuspohjaiset:
Tyonteklciiden osalta:

oZ palkkasummasta
t15
0,51
1,10
0,30
0,42
0,05
0,23

vuoden ajan mycintdnyt lisiieldkevakuutuksia ulkomaille tyoskente-
lemddn liihetetyille henkiloille.

SAKSAN LI I TTOTASAVALTA
Selvirys palkkojen ja eliikkeiden ostoarvon sdilymisest:d

Liittotasavallan taloustutkimuslaitoksen ja eldkelaitosten liiton te-
kemdn tutkimuksen mukaan palkkojen ja eldkkeiden ostoarvot ovat
alentuneet viisivuotiskautena 1979-84. Palkkojen ostoarvo aleni
5,570 ja eliikkeiden 3,6%.

]OUKO ]ANHUNEN ,U
Ekik c turvo keskuksen

tu tk imusosa.ston
arit.vistutki ja

5.86
Tyontekijoiden osalta sopimuspohjaiset maksut ovat pddosin sa-

man suuruisct kuin vuonna 1984. Erorahamaksu on alentunut 0.2
prosenttiyksikkciii. Ryhmiisairausvakuutusmaksu gn kohonnut 0. I
prosenttiyksikkod vuodesta 1984.

Vapaaehtoinen lisdehke ulkomailla tyoskenteleville

Yksityiseen sektoriin kuuluvien ruotsalaisten yritysten palveluksessa
ulkomaille tyoskentelemddn ldhetetyt henkilot voivat tammikuusta
1985 l2ihtien pysyd edelleen yleisen lisdelhkejdrjestelmdn piirissd, jos
tycinantaja suostuu maksamaan vakuutusmaksun Ruotsiin. Tdmd
koskee myos maita. joiden kanssa Ruotsilla on sosiaaliturvasopi-
mus. Seurauksena on kaksinkertainen vakuuttaminen, koska pid-
sddntdisesti vakuutus on otettava mvos tvdskentelymaassa.

Toimihenkiloiden sopimuspohjaisen liseelekkeen
voimassaoloaikaa j atketu

Tyomarkkinajdrjestot ovat sopineet teollisuuden ja kaupan alojen
toimihenkilciiden ja tyonjohtajien lisiieliikejiirjestelmdn (ITP) ja
ryhmdhenkivakuutukscn (TGL) voimassaoloajan jatkamisesta
vuodcn 1985 loppuun. Edellinen lisheldkesopimus olisi pddttynyt
maaliskuun lopussa 1985 ja ryhmdhenkivakuutus jo joulukuussa
t984.

Ur;si sopimus ulkomailla ryoskentelevien
henkilolden ehketurvasta

Tyomarkkinajdrjestot ovat tehneet sopimuksen ruotsalaisten tyta-
ryhtioiden palveluksessa ulkomailla tyoskentelevien ruotsalaisten li-
sdeldkkeistd. Sopimus tulee voimaan 1.4. 1985. Sopimuksessa on
otettu huonrioon toimihenkiloiden ja tyontekijdidcn sopimuspohjai-
sissa lisheldkejdrjestelmissd (lTP ja STP) mycihemmdssd vaiheessa
tehdvet muutokset.

Uusi sopimus koskee vain niitd vrityksia, jotka civdt vielzi olc
jdrjestdncct tytdryhtioittensh palveluksessa ulkomailla olevien lisd-
eldketurvaa. Ruotsin SPP-henkilokuntaeldkekassa on jo muutaman
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TILASTOTIETO]A TYOELAKKEEN_
SAA]ISTA 31 12 1984

Taulukoidcn luvut ovat vdhimmdisturvan mukaisia.

31. 12. 1984 oli maksussa kaikkiaan 698 000 tyoetdkettd. Muutos edellisestd vuodesta on 35 000 kappalctta eli 5.2
prosenttia.
Nriistd oli vanhuuscl:ikkeitii 353000 kappaletta (suluissa rnuutos cdclliscn vuodcn vastaa,v'asta ajankohdasta)
(+ I 3 000). tyokyvyttomyvseldkkeitd I 75 000 kappaletta (f4 000). tyottomyyseldkkeitd 43 000 kappalctta (+ I I 000)
ja perhe-eldkkeite 127 000 kappaletta (+7 000).
Vanhuusclhkkeiden kcskimdiir:i oli I 058 markkaa,/kk. t1"cik1,vy'ttom_v"-v-scldkkeiden I 347 markkaa,/kk. tydttci-
myyselhkkeiden I 503 markkaa,/kk .la perhe-eldkkciden 830 markkaa./kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 31.12. 1984

Eldk kecnsaajia Keskin.r:irirriinen pcrusel6kc mk,/kk
El:ikkeen myontdji Michet Naisct Yhtccnsd Michct Naiset Yhtcensl
TEL-eldkelaitokset 63 858 103 889 t67 747 2249 965 t 454
Y EL-cliikelaitokset t4046 ll03t 25 077 2036 r -368 t 742
MYEL-eldkelaitos 47 963 66425 I 14 3t{t 639 305 445
LE L-elhkelaitos 33 350 t2165 45515 903 386 765
Kaikki tvoelhkelaitokset t592t7 193 510 352727 I 463 725 I 058

Mvrinnetyt eldkkcet l. 1.-3 l. 12. 1984

Kaik ki tvoelakelaitokset 12t61 14 890 27 051 I 641 165 I 159

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET t,ir,ilrea t,slcui k kccr )
Voimassa olel'at 31.12. 1984

Elak kcerrsaajia Keskimddrhinen perusclSke mk,/kk
El:ikkeen myont:ijri Miehet Naiset Yhteensh Miehet Naiset Yhteensd
TEL-ekikclaitokset 43082 45 184 88 266 2421 I l9l I 791
YEL-eldke laitokset 78r6 -l 358 I t74 I 184 I 138

MYEL-eldkclaitos r8813 20 860 -19 673 155 301 516

3r051 5 187 36 238 I r96 5ll r 098
Kaikki t),oclakelaitokset 100762 14589 175 351 I 683 892 I 341

Mvcinnetvt eldkkeet l. l.-3 l. 12. 1984

Kaikki tyoelekelaitokset 1t 793 92r8 210lr 20t9 I 066 I 601

OSAEL-AKKEET
Voimassa olevat 31.12. 1984

Ekikkccnsaajia Keskimd:irziinen perusel6kc mk,/kk
Eldkkee n a Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naisct Yhteensd
TEL-cldkelaitoksct | 327 I 692 3 019 I 573 818 I 150

YEL-cl6kelaitoksct | 289 494 I 783 I 251 872 I 146
MYEL-eldkelaitos 4458 5245 9 703 550 241 386
LEL-cl6kclaitos r 163 t45 I 308 960 455 904
Kaikki rvdelakelairokser 8237 7 576 15 813 882 4t9 660

Myonnet-v"t eldkkeet l. l.-3 l. 12. 1984

Kaikki tvoeldkelaitokset 930 921 r 851 I 062 505 785
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TYCTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1984

Eliikkeensaaiia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/kk
Eliikkeen
TEL-el,iikelaitokset

Miehet Naiset Ylrteensii Miehet Naiset Yhteensd
10949 18026 28975 2521 l316 t77t

YEL-etiikelaitokset 524 &2 I 166 t 592 903 t 2t3
MYEL-eliikelaitos l7M 1966 3 710 l 099 408 733
LEL-cliikelaitos 6 483 302t 9 504 1242 546 I 021
Kaikki tydelakelaitokser 19700 23655 43 355 I 950 I l3l l 503

Myrinnetyt eldkkeet l. l.-31. 12. 1984

Kaikki tyoelakelaitokset 6 125 7 385 r3510 2289 I 334 1 767

PERHE-ELArcTTET
Voimassa olevat 31. 12. 1984

Eliikkeen myontild

El:ikkeidcn
lukumddrd

Keski-
maaralnen
peruseldke

mk,/kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 59984 I t@ 55869 13620 69489
YEL-eliiketaitokset r0 578 I 017 10201 207t t2272
MYEL-etdkelaitos 25 172 329 24417 3761 28 178

LEL-eldkelaitos 31 155 529 29572 5 828 35400
Kaikki tvoelakelaitoksct 830 120059 25280 r45 339

Myonnetyt eliikkeet t. l.-31. 12. 1984

Kaikki ty6elakelairoksct r0 916 902

VANHUUS-, TYOKYVYTToMYYS-, TYOTTOUyyS- JA PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 31.12. 1984

Eldkkeide n
lukumddrd

El6kkeen myontdjA
TEL-ctiike laitokset 3M972 I 516
YEL-elikelaitokset 47 995 I 534
MYEL-eldkelaitos 450
LEL-eliikelaitos 1224t2 823
Kaikki tyoelakelaitokset 698322 ||l
Mycinnetyt eldkkeet L l.-31.12. 1984

Kaikki tvricliikelaitoksct 72494 1 362

Vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja tyottomyyseldkkecnsaajista 19037 sai lisiiksi rekisterciityii tisiieliikcttd keski-
m6irin 1360 mk,zkk. Ndmd olivat etupddssd TEL- ja YEl-eldkkeitd. Perhe-elAkkeista 4497 oli lisAetujen
mukaisia, keskimAdrin I 077 mk/kk.

MAKSETUT ELAKKEET 1. 1.-11. t2. t984, MILJ. N4K

Vrihimmtiistunta
TEL-eliikelaitoksct 6 061 .6
YEL-eliikelaitokset 870,7
MYEL-etiikelaitos 975.9
LEL-eldkelaitos I 194.8

Kaikki rydelakelairokset 9 r03.0
Rc k i s t e rdi t 1' I iscit urva 36t.4
Yhteensd

Keski-
midrdinen
peruseldke

mk/kk
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The leading arhcle comments
on the questronnaire request
ing the vdnous political groups
in the Finnish Parliament to
grve their views on the mo
dilication to the legislatron on
retirement age which today is
65. All groups questioned {elt
that the age at which people
retrre should be adjusted
according to how exhaustrng
the occupation involved is.
Simllarly, the labour market
situation should also be taken
into account when setting
age limits.

The answers indicate that
the idea o{ an rndividually ad
justable retirement age has
been generaliy accepted. It is
considerable ds d more appro-
priate procedure than retire
ment upon reaching d pre-
deiermined dge, a notron
which has not yet completely
vanrshed.

In additron to increased
llexibility rn retirement, all the
parliamentary groups which
answered [o the guestionnaire
called {or a re{orm to the
sel{-employed people's pen
sion system and for a re
organizahon of {amlly pen-
sions. Nearly all parlia
mentary groups answered the
questrons.

Assuming that economic
growth continues at the pre-
sent rate, the share ol socral
security expenditure will
remain virtually unchanged.
This is a conclusion drawn in
the article describing a suruey
undertaken by the Ministry ol
Soclai Wel{are and Health.
The report is dealt with in
greater detail in another
article o{ this publication with
specral emphasis on employ-
ment pensions.

However, should the growth
rate drop to one per cent, the
share ol social weliare ex-

penditure wouid be greatly
rncreased. As such, this trend
is not unusual when compared
to developments in other ln-
dustnalized nahons. The moin
issue is whether those
{inancrng the wellare system
will be willing to increase their
contributions accordingly.
The Ministry expects a debate
on how to deal with the in
direct labour costs ol the em-
ployers in near {uture.

The survey lorecasts ex-
penditure up to the year 2000.
With an annual GNP qrowth
rate oi 3 per cent, wellare ex-
penditure is expected to in
credse by 2.1 percentage
points lrom the present 22.3
per cent of the GNP. Should
growth remain at one per cent,
the share o{ social security
expenditure o{ the GNP will
increase by 7 percentage
points by the year 2000.

Currently, socral secunty
expenditure is covered ds
follows: state 3006, munr.
cipalities a little less than 20 o/o,

employers nearly 40olo, and
the insured themselves and
those who use social security
and health care services 1O o/o.

Acconding to the survey, the
{inancing prospects are Iairly
briqht {or this century. h
should be noted, however, that
in the pnvate sector employ-
ment pensions increase em-
ployers' labour costs by .45
1o.55 per cent on the average.

The wnter ol the article
thinks that eiiorts should be
intensilied to {ind a way oi
relieving the strain on em-
ployers in labour-intensive
areas o{ the economy.

One solution suggested in
the article is that social secunty
payments should no longer be
based on wdges, except in
the case ol employment pen-
sion contnbuilons.
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OIKAISU
Viime TyoelikeJehdessii julkaistussa
Jukka Kivekkiidn artikkelissa
Rakennussiivoojien terveys ja
tyoolot tutkittu olivat
kuvan l. tekstit vaihtaneet paikkaa.

Alla korjattu kuva.

t0

25

20

ffi rezo ! rszo f reso m le82

Osuus alan
tvdntckijdiste

Osuus alan
lydkyv-vtt6myyselakkeista

Osuus alan
tydll6myyselakkeista

Kuva l. Rakennusalan naispuolis-
ten tydntekiAiden osuus alan tydn-
t e k ryt)i s t ci, al a I le m ybnne t yi st ti t yr)-
kyvyttomyyselcikkeisrti ja alalle
mydnne t y is t ci t yd t tt) m y y se kik k ei s-
tti vuosinq 1970, 1976, 1980 ja
1982, %
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Tyde lii k e- I e hde n k i rj o i tu k se t ova t
vopaasti lainaltavissa. Lainattaessa
on lehden nimi (ja kirioittajan nimi)
mainiltava.
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KESALLA MESSIJILLE
Tietokoneen tulostaman luettelon tyoeHkelakien piiriin kuuluvista tyopai-
koistaan saavat Eliiketurvakeskuksen messuosastolla kes[llii kiiyviit mukaan.

Ensi kesiin messupaikkakunnat ovat Oulu 30. 5.-3. 6. jaLahi 26.7.*4.8.

Myohemmin syksylli mennddn vielii Mikkeliin sekl osallistutaan Vanhusten
viikkoon Helsingissii.
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