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LAKILIJONNOS REKISTERIEN JULKISIJUDESTA
JA EHDOTTOMASTA SALAISIJUDESTA

Huoli kansalaisten eldmld kos-
kevan rekisterciinnin runsaudesta
oli aikoinaan aiheena tietosuoja-
komitean asettamiseen. Komi-
tean vuonna 1981 jiittiimiin mie-
tinnon pohjalta ovat virkamiehet
tiiksi syksyksi valmistar.reet ehdo-
tuksen henkilorekisterilaiksi ja
siihen liittyviksi laeiksi. Tulos
luonnollisesti kiinnostaa. paitsi
itse kutakin kansalaisena. eritli-
sesti rekisterien pitoon velvollisia
viranomaisia ja laitoksia.

Lakiehdotuksessa on muun
muassa pyritty estdmddn rekiste-
rin kasvu alkuperAisen tehtavan-
sd ulkopuolelle. Eri rekisterien
yhdistdminen on kielletty. paitsi
jos se tapahtuu lain nojalla tai
rekisteroityjen suostumuksella;
nimenomaisesti aiotaan kieltde
rekisterciityjen valvonnan vuoksi
tapahtuva rekisterien yhdistiimi-
nen. Rekisterien sisdllcistd tulee
pitae nekyvilld selostetta. Rekis-
teroidyllii on oikeus saada tietdd
kaikki, mite henesta rekisterissd
kerrotaan. Jos rekisteristii loytyy
virheellinen henkilotieto ja tiimii
oikaistaan, oikaisusta on ilmoi-
tettava kaikille niille, joille vir-
heellinen tieto on mennyt, mikdli
virhe saattaa vaikuttaa rekiste-
roidyn etuihin ja oikeuksiin.

Tyoeliikejiirjestelmdn nhko-
kulmasta on sanottava. ettd lain
luonnostelija on nyt asettanut pe-
riaatteelliset tavoitteet niiden
normien tasolle, joita tycieliikejiir-

jestelmdn rekisterinpidossa on
alusta asti noudatettu. Teknistd
toteuttamista ei lainlaatija ole vie-
lh loppuun asti ajatellut, eivdtkd
kdytetyt termit ole yksiymmdrtei-
sid. Kun valmistelutydssd ei ole
kdytetty esimerkiksi ElSketurva-
keskuksen asiantuntemusta ja
kun lakinippu ei tiettdvdsti ole
liihdossii lausuntokierrokselle,
viimeistddn asetuksia tehteessa
tulee asiantuntijoita kuulla riitt6-
vdn monipuolisesti, jotta toteut-
tamisohjeet tulevat realistiselle
pohjalle.

On mm. tdsmennettava, mita
rekisteritietojen yhdistiiminen
on. Jos ammattiliiton jiisenkirjee-
seen saadaan postiosoitteet liiton
.jdsenrekisteristii ja henkilcikoh-
taiset el6ketiedot Eldketurvakes-
kuksesta, onko tdmd yhdistiimis-
th? Jos rekisterinpitijdn tiedos-
tosta saadaan erilaisilla hauilla
erilaista tietoa ulos, kuka piiiit-
tlii, milloin on kyseessd yksi iso
rekisteri. milloin monta pienem-
pdd rinnakkaista?

Vaatimus oikaistun tiedon
toimittamisesta kaikille niille, joil-
le sama tieto on joskus mennyt
ennen oikaisemista, velvoittaa
erillisen diariorekisterin pitoon.
Tietenkin jokainen viranomai-
nen diarioi myos liihettdmdnsd
kirjeet. mutta millainen laajeneva
mekanismi muodostuu oikaisu-
tietojen lhhettdmisestd rekisterien
kehittyessd?

Oma ongelmansa on rekiste-
rien kdytto tieteellisen tutkimuk-
sen ja tilastojen tekoon. Niimii-
hdn edellyttdvdt eri ldhteistd saa-
tavien tietojen yhdistelemistii. Va-
rovaisesti sdddcjstekstin kirjoitta-
ja suhtautuu mm. mielipidekyse-
lyihin, ilmeisesti rekisterien kau-
pallista kiiyttoii hillitdkseen. Kui-
tenkin vain mielipidetutkimuksin
voidaan saada selville esimerkik-
si kansalaisten odotukset eldke-
turvan kehittdmisen suhteen. En-
nakkosuostumuksen kysyminen
jokaiselta otantaan osuneelta,
saati jokaiselta tutkimustilastojen
lukuihin ykkcisen verran vaikut-
taneelta on tietysti mahdotonta.
Tutkimus on siksi kallista tyotii,
ettd voimien yhdistiminen on
kansantaloudellisesti jiirkeviiii.

On tarpeen, ettd kansalaisen
yksityisyydensuo.jaa lain tarkoit-
tamalla tavalla lujitetaan. Mutta
suojasddnncikset eivdt saisi olla
niin pitkiille menevii, ettd hdnen
muiden etujensa ajaminen han-
kaloituu. Laita on sama kuin
tyosuojelun: suojalaite ei saa es-
tdd koneella tyciskentelyd. Toi-
saalta rekisterinpitiijiin velvolli-
suus yleiselld tasolla kertoa kai-
kille. mitii hdnen varastossaan
on. ja yksityiselld ta;olla intimi-
teetin varjelu eivdt saa joutua ris-
tiriitaan. Tasapainopisteen lciy-
tdminen ndiden punnusten vdlilld
ei ole helppoa.

Yjd Larmola
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tuskin tuntre omaa
fyostii niin viisynyt

piikana ja
amaNessa
sikkien
seitsemdn

ja liihestymiset

ja eliikkeelle;

ettii alkaa tuntea

taakka,
miehen
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Eliikelakeihin muutoks La
valtion tulo- Jamenoarviossa

Ty d t t o my y s e kik k e en i k rir aj a p al aut e t aan a s t e i t t ain
60 woteen. Sukupolvenvaihdosekikkeeseen anne-
taan edelleen oikeus jo 5S-vuotiaille maatalousyrittri-
jille.

Joust avaqn e lcik eikcicin siitt"y t ritin ast ei t t ain wo-
den 1986 alusta. Rintamaveteraanien varhaisekik-
ke en s aant ie ht oj a liev enne t cicin vuo de s t a I 9 86.

Valtion elcikkeen laskemisessa siiruyttirin vopaa-
kirjaperiaatteeseen.

Muun muosso ncimri esitykset sistiltyvtit valtion
tulo- ja menoantioon vuodelle 1985.

Taloudeliinen tausta lous pyrkii siten varautumaan v.
1986 odotettavissa olevaan las-
kukauteen. Bruttoveroasteen
kasvu runsaalla puolella prosent-
tiyksikollii 36 prosenttiin on kui-
tenkin suurelta osin laskennallis-
ta, koska tyottomYYsturvauudis-
tuksessa ennen verottomat etuu-
det tulevat veronalaisiksi. Julki-

Valtion vuoden 1985 tulo- ja me-
noarvion laatijoiden tyotd on sel-
vdsti helpottanut meneillhdn ole-
van taloudellisen nousukauden
todenndkoinen jatkuminen var-
sin voimakkaana vuoden 1985
puolelle. Lisiiksi kuluvan vuoden
alkupuolella solmitut tyciehtosr>
pimuksct jatkuvat Yleisesti vuo-
den 1986 alkuun saakka. joten
tyokustannusten ja niistd aiheu-
tuvien hintapaineiden suuruudes-
ta on varsin tarkat arviot.

Helpotukset eivdt olc kuiten-
kaan poistaneet valtiontalouden
rakenteellista ahjii2imiiii, ts. mc-
not ovat edelleen tuloja suurem-
mat ja alijiiiimd katetaan lainan-
otolla. Tdmd ns. Irettorahoitus-
tarve pienenee vuonna 1985'
mutta on edelleen noin 3 miljar-
dia markkaa. Lisiiksi valtionvelan
kuoletuksia varten tarvitaan 6,5
miljardia markkaa, joten koko
lainanottotarve on 9,5 miljardia
markkaa. Se on tarkoitus ottaa
suurimmaksi osaksi kotimaasta.

Tulo- ja menoarvion loPPu-
summa on 93 miljardia markkaa.
Kasvua edellisesth vuodesta on
l0 prosenttia. Suhdannesyistd ve-
roaste kasvaa hieman asetettuia
tavoitteita enemmdn. Valtionta-

selta yksityiselle sektorillc muk- -,.., .r _:_ -::.r..
settav;t tuionsiirrot supistuvat ja trlakelalnsaaoannon
ns. nettoveroaste tulee kohoa- muutolGet
maan vuonna 1985 yhdellii Pro-senttiyksikollii Tyottomyvseldkeikhra-

Infiaatio hi<lastuu edellcen, j a palautetaan astcittain pysyvdn
vaikka noususuhdanne pyrkinee I lain mukaisc'cn 60 vuoteen'
vaikuttamaan vuoden tgdS ait<a- Vuonna 1985 tyottomyyseliik-
na vastakkaiseen suuntaan. Hal- keen saavat siten edcllee Ir vuonna
lituksen vuodelle 1985 asettaman 1929 tai sitd ennen syntyncet'
tavoitteen saavuttaminen (hinnat S u k u p o lv e n v a ih d o s-
nousevat 5 prosenttiajoulukuus- etd k keen ikdrajaa sen sijaan
ta 1984 joulukuuhun- 1985) voi ehdotetaan edelleen alennetta-
vaatia hallitukselta ja Suomen vaksi siten, ettd el6kkeelle pddse-

Pankilta inflaationvastaisia lish- vat vuonna 1930 ja sitd ennen
toimia. syntyneet maatalousyrittdjdt'

Tyollisyystilanneparaneeedel- Rintamasotilaseldke-
leen. Su'hdanteidin arvioitu lakia esitet66n muutettavaksi
kilntymincn laskuun vuoden l' 7. 1985 alkaen siten, ettd eldk-
1986 kuluessa lisdnncc taas tyot- keen tdyttd mddrda korotetaan
tomyytte. Vuoden 1985 tyoito- tulorajaa alentamalla ja mitoit-
myysaste on ennustettu 5,2 pro- tamalla tulosidonnaisuus uudel-
..niltri. kun vuoclen 1984 ics- leen. Lisdksi kansaneldkkeen rin-
kimiiiirii on noin 5,8 prosenttia. tamalisdd voitaisiin maksaa
Ty6ikiiisen vdcstdn jatkuva kas- myos Suomessa asuville ulk<>
vu merkitsee, cttd tyollinen tyo- maan kansalaisille'

voima kasvaa edellcen 1,5 Pro-
sentin vuosivauhdilla. Teollisuu-
dessa kas,uuvauhti on yksi pro-
sentti ja palveluelinkeinoissa noin
kolme prosenttia. Muuttoliike
jatkuu edelleen lievdsti Paluu-
muuttovoittoisena.

Rintamaveteraanlen
varhaiscldkclakia esite-
taan muutettavaksi 1. l. 1986 al-
kaen siten. ctta elakkeen saami-
sen edellytyksista poistetaan ra-
sittavan tycin vaatimus. Lisiiksi
muilta kuin sotainvalideilta edcl-
lytetldn. etta tyokyvyn alencma
haittaa ansiotycitd (nYkYincn
edellytys: olennaiscsti haittaa).
Sotainvalidcilta haitan vltittimus
poistetaan kokonaan. Alle Yhden
vuoden rintamalla Palvclleiden
ikiiraja alennetaan 63 vuodesta
60 luoteen.

Joustavaan eldke-
i k ii ii n siirtyminen aloitetaan as-
teittain vuoden 1986 alusta. Hal-
litus lupaa antaa eduskunnalle
uudistuksen toteuttamisen vaa-
timat lakiesitykset.

Vuoden 1984 tulopoliittiseen
kokonaisratkaisuun liitetty tyon-
tekijiiin eldkelain muutos mah-
dollisti elikkeen laskemisen
erikseen tyosuhteen tdysiaikaisen
ia osa-aikaiscn .iakson osalta.
Haltitukscn on tarkoitus antaa
vastaava muutoscsitys v a lt io n
eliikejdrjestelmdn osalta'
Muutos edellyttiia loppuPalkka-
periaatteen korvaamista vapaa-
kiriatekniikalla. jolloin eldke
mddrdytyisi kustakin valtion pal-
veluksesta erikscen.
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Lisiiksi selvitetddn mahdolli-
suuksia ratkaista ongclmat. joita
syntyy henkilon siirtyessd julki-
sesta eldkejdrjestelmdstd toisecn.
Perhe-eldkekomitean ehdotusten
perusteella tullaan tutkimaan
mahdollisuudet perhe-eldke-
sddnncjsten muuttamiseen mycis
valtion eldkclainsddddnncissd.

Maksut

Tyonantaja

Vdliaikaiseksi tarkoitettua tyon-
antajain lapsilislmaksua ehdote-
taan kannettavaksi 0.5 prosentin
suuruisena marraskuun loppuun
1985 saakka. Yksityisen tyonan-
tajan ja valtion tyonantajana
suorittamat kansaneldkevakuu-
tus- ja sairausvakuutusmaksut
sdilyvdt vuoden 1984 tasolla.

Uudistetun tyOttdmyysturvan
piiivdrahan veronalaisuudesta
johtuva kuntien ja seurakuntien
verotulojen lisdys on tarkoitus
palauttaa valtiolle korottamalla
niiden tyontekrjdistiiiin maksa-
mia sosiaaliturvamaksuja: sai-
rausvakuutusmaksu 2,45 prosen-
tista 4 prosenttiin ja kansaneld-
kcvakuutusmaksu 4.7 prosentis-
ta 6,? prosenttiin palkoista.

Kaikkiaan lapsilisdmaksu
mukaan luettuna sosiaaliturva-
maksut ovat yksityiselli tycinan-
tajalla palkkojen ja poistojen
mddrdstd riippuen 6,15 prosent-
tia, 7,1 prosenttia tai 7,65 pro-
senttia palkoista. valtiolla ja sen
laitoksilla 7,65 prosenttia sekd
kunnilla ja seurakunnilla 10,7
prosenttia palkoista.

Yksityisen sektorin tyonanta-jan viilillisiii tycivoimakustan-
nuksia lisdd TEl-vakuutusmak-
sun kohoaminen 0,4 prosenttiyk-
sikollii, jolloin keskimddrdinen
tycieldkemaksurasitus vuonna
1985 on I 1,5 prosenttia palkoista.
Tycinantajan tyottomyysvakuu-
tusmaksu kohoaa lisiiksi 0,2 pro

senttiyksikollii 1,2 prosenttiin
palkoista. Kaikkiaan tycinanta-
jien sosiaalivakuutusmaksut ko-
hoavat siten vuonna 1985 palk-
koja nopeammin.

Vakuutettu

Vakuutetun sairausvakuutus-
maksu kohoaa ensi vuonna 1,7
penniin ja kansaneldkevakuu-
tusmaksu 2,05 penniin ayrilta.
Korotukset eivdt ndy ennakon-
pidiityksessd, koska maksut ovat
vuoden 1984 loppupuolella jo ol-
leet korotetulla tasolla.

Valtion osuudet

Valtion YEL- ja MYEL-osuudet
kasvavat vuonna 1985 yhteensd
l,2l miljardiin markkaan. Li-
sdystd vuodcn 1984 varsinaisesta
ja lisdmenoarvioista on I I,7 pro-
senttia.

Valtion kansaneldkelain mu-
kainen maksuosuus on vuonna
1985 arvioitu liihes 1,6 miljardiksi
markaksi. Kasvu on vuodesta
1984 runsaat 700 miljoonaa
markkaa. Menonlisdys johtuu
pldosin kansaneldkeuudistuksen
kolmannen vaiheen voimaantu-
losta.

Bo Lundgvist,rtrx
Ekiketurvakeskuk.sen

suunni I I e I uo so s t on t u t k ija
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kannffiaottaa
itselleen hyvii
YEL-vakuutus

Mrkko Pelhnen, t't'k. t Lrt

Ekiketurvo keskuksen
tutkimusosaston

tilastosuunnittelija

Yrittajiieliikevakuutus on yrittiijzille hyvei sijoitus.
Esimerkiksi 25-r,uottaana 100000 markan YEL-
vakuutuksen itselleen ottava saa jo ensimmdisend
toimintavuonnaan 2,4 miljoonan markan eldke-
turvapddoman tyokyr,yttomyryden varalle.

Yrittzij ien elzikevakuutusmaksu on verotuksessa
vdhennyskelpoinen. Yrittiijiin YEl+yotulon ja
verotettavien tulojen ollessa vuodessa 100 000
markkaa nettomaksuksi jii.ii priiv:iei kohden 12
markkaa 30 pennizi. Talla saanee salukerasian ja
pullon keskiolutta tai maitolitran ldhikaupasta.

Valtio osallistuu yritteijien ekikkeiden rahoituk-
seen kolmanneksella. Yrittiijien sitkedhenkispttri
kuvaa, ettd vuonna 1910 vanhuuseliikkeelle siirty-
neistd oli viime r,uoden lopussa elossa,78-vuotiai-
na, ldhes 70 prosenttia.

YEl-vakuutus on yrittdjdlle edullinen jo siksi, etta sen vakuutus-
maksuprosentti on sidottu TEL-vakuutusmaksuprosenttiin, joka
TEl-vdeston nuoremman (: edullisemman) ikdrakenteen takia on
alhaisempi kuin se vastaavin peruste in YEL:ssd olisi. Vakuutusmak-
suprosentin mukainen vakuutusmaksutulo ei ndin ollen vastaa ny-
kyistd elikcmenoa, vaan valtio lupauksensa mukaisesti osallistuu
kustannuksiin - nykyisin noin kolmanneksella.

Lisiiksi vakuutusmaksun verovdhcnnysoikeuden takia em. pro-
senttikin saattaa nettovaikutukseltaan aleta jopa alle puoleen brut-
tomddristddn - verotettavista tuloista riippuen. Jos esimerkiksi
yrittiijiin sekd verotettava tulo etta YEl-.tyotulo ovat 100 000 mark-
kaa vuodessa, on alennus 10,7 prosentin vakuutusmaksusta 58 pro-
senttia. Nettomddrdiseksi maksuksi jiiii vain 4,5 prosenttia, mikii
mcrkitsee 4500 markan vuotuista menoerid. Tdmb on pdivdtasolla
tarkasteltuna l2 markkaa 30 pennid, jolla saanee rasian savukkeita ja
pullon keskiolutta tai maitolitran ldhikaupasta.

Vakuutuksen ottamisen myota yritfijdlld on vanhuuseldkkeen
luokkaa oleva eldketurva heti alusta alkaen, eikzi etu pienene vaan
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pikemminkin karttuu idnkin karttuessa. Maksettava kuukausieldke
ei toisin sanoen pienene, vaan indeksitarkistusten myota saattaa
reaaliarvoltaan jopa nousta.

Eridn kuvan YEl-vakuuttamisen edullisuudesta antaa 25-vuo-
tias yrittiijii, joka ottaa itselleen 100000 markan YEL-vakuutuksen,
Oletetaan, ettd hdn tulee vuosien varrella maksamaan siitii keski-
miiiirin l5 prosentin vakuutusmaksua, eli l5 000 markkaa vuodessa
(brutto). Ensimmdisend toimintavuonna hhn varmistaa tuolla l5 000
markan maksulla 2,4 miljoonan markan eldketurvapdioman tydky-
vyttcimyyden varalle. Yritysr,uosien vieriessd summat kehittyvdt seu-
raavasti (bruttotarkastelu):

Taulukko l.

Aktiiviyrittaja on eldkeidn saavuttaessaan maksanut vakuutus-
maksuna 600000 markkaa. Tyokyvyttomyyden kohdatessa hdn on
hyotynyt vakuutuksestaan eldketapahtumaidstd riippuen jiiljellii
olevan tyokyvyttomyyseldkepddoman verran. Jos ja kun hdn on
elossa 65-vuotiaana, on hdnelld - etenkinjos on suhteellisen hyvds-
sd kunnossa - hyvdt mahdollisuudet eldd vield sama, minkl vastaa-
va 65-vuotias vdesto muutenkin keskimddrin cl6d. eli 8Gvuotiaaksi.
Tdmd merkitsee hdnelle 900000 markan vanhuuselaketuloa. Jokai-
nen eletty vuosi pddlle 80 vuoden tuottaa vielii 60000 lisdmarkkaa.
Yrittiijien sitkedhenkisyyttd kuvannee se, ette YEL:in voimaantulo-
vuonna 1970 vanhuuseldkkeelle siirtyneistd oli vuoden 1983 lopussa
elossa 7S-ruotiaina viel6 liihes 70 prosenttia.

Vanhuuseldkeian &iytettyaan yrittijii saa vanhuuselikkeen, vaik-
ka jatkaisikin yritystoimintaansa, vaikkapa entiseen tahtiin. Jos hdn
kuitenkin lykkld vanhuuseldk kcensd alkamista, korotetaan eldketti
perusmhdrdstii lykkiiysajan pituudesta (66:sta 73:een ikdvuoteen)
riippuen I l-150 prosenttia.

Vanhuuseldke myos yrittejdtoiminnan jatkuessa

Jos yrittijii tulee ennen vanhuuseldkeikiiii tyokyvyttomdksi niin, ettd
hinelle mycinnetddn osaellke, voi hdn edelleen sopivassa muodossa
jatkaa tyoskentelyddn, saada osaeldkettd (: puolet tdydestii)ja sa-
malla olla tdysimddrdisen tyokyvyttomyys- ja vanhuuseldketurvan
piirissii ilman vakuutusmaksua. Jos kyseessd sitdvastoin on lyhyt-
aikainen (esimerkiksi muutaman vuoden) tdysi tyokylyttcimyyscld-
ke, tdmd osaltaan kartuttaa yrittiijiin vanhuusc16keturvaa vapaakir-
jana. Kuoleman kohdatessa vaimolla ja lapsilla on perhe-cldketurva,
joka saattaa nettomddrdltddn olla jopa korkeampi kuin kuolleen
tyokyvyttdmyysturva oli. Tiimii on mahdollista tapauksessa, jolloin
edunsaajia on vdhintdhn kolme, jolloin tyokyvyttomyyseldkkeen
suunrinen eldke jaetaan ensin edunsaaiakohtaisiin osiin 1a sitten
vasta verotetaan niinikdln edunsaajakohtaisesti (os verotettavaa
jiiii). Mahdollinen kansaneldkkeen maksama perhe-eldke on tdmdn
piiille lisiiksi verotonta.

Yrittiijiieliikkeen vdhimmdismddrd alkavissa eldkkeissd on nykyi-
sin 38 prosenttia. Tdmd mcrkitsec nyt 54 vr.rotta (ennen 1.5. 1930
syntyneille) tdyttdneille parannettua eldkcturvan karttumista siten,
ettd tdn6 vuonna vanhuuseldkkeelle siirtyvilld karttumincn on suurin

- pcrdti 2,7 prosentin luokkaa, jos koko YEL:in voimassaoloaika
voidaan ottaa lukuun. Myos jo aiemmin alkaneiden eldkkeiden
vdhimmdisprosenttitasoa on lain voimassaoloaikana korotettu usc-
ampaankin kcrtaan.

Vuoden 1983 lopussa yrittiijiieliikettii saaneet ja heidiin keskimdd-
rdinen kokonaisel6kkeensd (sisiiltiiii myos mahdolliset kansaneldke-
etuudet ja muut tycieldkkeet):

Taulukko 2.

Yrittdjien el2iketurva 31. 12. 1983

Yrittiijiille saattaa olla myds edullista parantaa eldketurvaansa
lisiieduilla. Rekisterciityjen lisdetujen ottamincn on kuitcnkin ollut
harvinaista. Vuoden 1983 lopussa nditd vakuutuksia oli voimassa
seuraavasti:

YEL-tyotulorajan alapuolella olevia
Eliikeikii alle 65 vuotta
Korotettu eleketurvan taso
Parannettu perhe-eldketurvaa (korotettu taso, lasten ikd-
rajoja muutettu, leskeneldkkeen saamischtoja parannettu)
Yhteensd vakuutuksia

68klll k
100 k

pl
pl
pl

58 kpl
337 kpl

Henkilomddrd on pienempi kuin 337, silld samalla henkilollii voi
olla useampiakin mainituista eduista. Lisdeliketurvaa saavia yrittd-
jid oli vastaavana ajankohtana 3M.

Osasyynd lisdetujen vdhdiseen kiiyttcicin liencc lisdvakuutusmak-
sun rajoitettu vdhennysoikeus verotuksessa, silld tdysimddrdinen
maksun vdhennysoikcus koskec vain pakollisia YEL:in mukaisia
maksuja. Vapaaehtoisen YEL:in mukaisen lisdvakuutuksen mak-
sun yrittdjd saa vdhentdi l5 prosenttiin asti ansiotulonsa mddrdstd.
Vdhennysoikeuden mddrdd laskettaessa otetaan huomioon kuiten-
kin sekd lakisddteisen ettd vapaaehtoisen vakuutuksen maksut. Jos
lakisddtcisen vakuutuksen maksu jo on I 5 prosenttia ansiotulosta, ei
lisivakuutuksen maksu ole endd osittainkaan vdhennyskelpoinen.

Rekistcroity lisdctu ei kuitenkaan periaattccssa ole pcrusvakuutus-
ta kalliimpi, vaan lisdvakuutusmaksu perustuu lisdedun arvioituun
hoitokustannuksecn. Jos esimcrkiksi tdysimddrdisen e li 60 prosentin
eldkkeen karttumisaikaa halutaan lyhentdd lisdvakuutuksella 40:std
30 vuoteen. maksetaan vakuutusmaksuna 30 vuodcssa 40 vuotta
vastaava maksu - yksinkertzrisesti ilmaistuna. Vakuutusmaksu
nousce siis kolmanneksella - kdytdnnossd kuitenkin vajaalla kol-
manneksella. silld vakuutuslaitokselle karttuvan vakuutusmaksu-
pdioman hyoty lasketaan vakuutettavan hyvdksi - mutta sita mak-
setaan vain 30 vuotta.

YEL- ja TEl-eldke

YEL-eliikkeen perusteena oleva tycitulo ja sen perusteella mddrdttd-
vd ns. el6kepalkka aiheuttaa jatkuvasti sekaannusta yrittijdkunnas-
sa. Yrittdjdeldkkeen perusteena oleva eldkepalkka mddrdytyy peri-
aatteessa YEL:ssd aivan toisin kuin TEl-jiirjestelmdssd. TEL:ssd
kunkin tyosuhteen eldkepalkka mddrdytyy ncljdn viimeisen vuoden
palkoista kahden keskimmdisen mukaan ja tyoky\,Tttomyys- tai
muussa ennenaikaiseldkkeessd ns. tulevan ajan (aika eldkctapahtu-
masta vanhuuseliikeikiiiin) eliikepalkka viimeisen tyosuhteen mu-
kaan. YEL:ssd eldkepalkka mddriiytyy kaikkicn eri tyotulojaksojen

Yrit ys-
vuo.\to

Ikd Kertyvri
vakuutus-
maksu-
pcicioma

mk

Elriketurva- Ekiketurva-
pcicioma pcicioma

tyokyvyttd- vanhuus-
ntyyselrik- cltikkeellc

keelle
mk mk

Hydty
yrirtrijtille

mk

1.

I l.
2t.
31.
40.

25
35
45
55
64
65

l5 000
165 000
3 15 000
465 000
600 000
600000

2 400000
l 800000
I 200000
600000 +
60000 +

Ei arvioitu

zsob00
900000
900000

2 385 000
I 635 000

885 000
9 l5 000
360000
300 000

Eliikelaji Lkm Vo

Keskielhke mk,zkk

YELrliikel kokonais-
I eleke

Vanhuuscl6ke

Tyokyvyttcimyysel.

- ndistd i'rsatyok.el

Tycittomyyseliike
Veteraanieldke

Perhe-cldke

- lesket

- lapset

Yhteensl

2391t
10766

I 791

891

461

98ll
9403
2 t5t

45906

\))

21.4

100.0

26.4

I 631

I 469
I 066

t t02
| 669

957

2691
2258
l34l
2120
2249
| 721
I 951

748

l0



kestoilla painotetulla keskiarvolla - samoin myos tuleva aika, jol-
loin eliketapahtuman sattuessa ensin lasketaan toteutuneiden tydtu-
lojaksojen keskityotulo em. tavalla ja tehdn liitetddn tuleva aika vain
el6keprosenttia kartuttavana.

Kdytdnncissd ero eldkepalkoissa TEL- ja YEl-jiirjestelmissd ei
kuitenkaan liene kovin suuri, silld esimerkiksi 40 vuotta kestdvii
tyOsuhteita esiintynee eldketurvan yleistyttyii yhd harvemmin. Sivun
alareunassa oleva kaavio kuvaa eldkepalkan ja mycis eldkkeen eroja
TEL:ssii ja YEL:ssd samankaltaisessa palkka- ja tyotulokehityksessd:

Niihdiiiin, ettd jo 4Gvuotisen TEl-jakson puolittuminen pienen-
tiiii eliikkeiden eron alle puoleen alkuperdisestd erosta ja neljdn
TEl-jakson tapauksessa ollaan jo liihellii YEl-eldkettd. Siis mitii
useampia TEl-tyosuhteita, sita ldhemmdksi YEL-periaatetta tul-
laan.

Lopuksi vield aiemmin esitetyn eldketila;ton vastapainoksi tilasto
vuoden 1983 lopussa yrittdjdsuhteessa toimineista:

Taulukko 3.

Yrittiijinri toirnivat elinkeinoittain vuoclen 1983
lopussa

Yriuiijinii toimi 127 500 yrittijiiii, eli ldhes kolme jokaista eldkkeel-
ld olevaa kohti. Yrittiijien lukumddrd on kasvanut vuodesta 1976 yli
30000:lla ja on nyt suurempi kuin koskaan. Suhteellisesti suurinta
kasvu on ollut palvelualoilla ja rakennustoiminnassa ja suppenevaa
kaupan ja liikenteen parissa. Kaikissa elinkeir.roluokissa on kuitenkin
tapahtunut lukumddrdistd kasvua.

Esimcrkki YEL- ja I'EL-eldkkeen crosta sanriurkaltaiscssa tyotulo,/palkkakehitykscssd
Oletuksct: liihtopalkka ja l2ihtotycitulo 10000 mk,/v, palkannousu
l07o/5 vuoden vdlein

Aika luosia
1-5

6-10

I l-15

t6-20

2t-25

26-30

3l-35

3A
14925 mk/v
kaikkien jaksojen keskiarvo

Eliike: 715 mk/kk

YEL -eliikepalkka mWv
l0 000

1r000

l2 100

13310

1464t

l6 105

t7116

t9 481

TEL-el,iikepalkka

16398 mVv
2 20 vuoden jaksoa

820 mVkk

_l
19 481 mWv
I 40 vuodenjakso

914 mVkk

14975 mVv
4 l0 vuoden jaksoa

149 mVkk

31.12.1983

luku-
miftirii a/r,

Muutos pdivd-
maarasta

31.12. l98l
luktr- To-yk-
mddrii sikkoii

Muutos pdivii-
mddrilst?i

31. 12. t976luku- %-yk-
miiiirii sikkciii

Maa- ja mctsatalous
Teollisuus ja kzisityo
Ra ke nn ustoimin ta
Kauppa
Palveluksct
Liikenne
YEL yhteensii

| 844
22450
12625
3t 782
32740
2t 062

t27 503

5.4
t7,6qq
24,9
)\1
16,5

100.0

+0.5
+0.2
+0,8
--{.9
+1,1

-t,7

+ 1343
+ 2143
+ 2314
+ 25&
+ 4931+ 509
+t4 404

+0,8
+0,9
+2,2

- 1,9
+3,1

-5.1

+ 2348
+ 6200+ 5132+ 561t
+t0766+29
+30 146

ll
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ul nu.tlntu siite, milloin ja min-

a O O kdlaisin edellytyksin elikkeenha-

aryloffita []3i'3]13:',o"ava 
orevan tvo-

soveltamis-
ohjeet

oa

Ekiketurvakeskuksessa on valtristunut ohjcisto
tyokyqrn ar.,rioinrisesta ja t1'ok,vr,'l,ttomyysc'ldk-
kciden myontdr-niscstd. Tyokvwn ja tyokl,vyttii
myyden arr,ziointi on tunnetusti kaikkein vaikcir-n-
pia tyoeliikkeisiin liittyviti kysymyksizi. Ohjeiston
tarkoituksena on ensinnzikin koota koko tyoky-
vyttomyyseldke rnenettelyyn liittyvait sddnno kset ja
sovellutusohjeet yhtendisen kiisikrrjan muotoon.
Edelleen ohjeistolla tdsmcr-rnctziar"r r-rykyisin hyvtik-

viilillii sekii toisaalta rajankdynti

Tyokyvyttomyyden
arviointitoimikunnan
mietinto
Keskustelu tyokyvyttomyys-
eldkkcistd johti tyokyvyttomyy-
den arviointitoimikunnan asct-
tamiseen talvella 1980. Toimi-
kunnan tehtdvdnd oli mm. selvit-
tdd tycikyvyttomyydcn toteami-
sccn ja tydkyvytt6myysasian rat-
kaisua koskevaan toimintaan liit-
tyvat puutteet ja cpdkohdat ot-
taen huomioon mvcis ratkaisu-
kdytdnnon yhtendisyl,s. Tdmdn
mukaisesti perusteellisesti selvi-
tettiin koko tycikyvyttomyyseldk-
keiden ratkaisumcnettely, joka
alkaa eldk keenhakijan kdynnistd
liiiikiirin luona ja pddttyy usian
kdsittelyyn muutoksenhakueli-
missd.

Selvittelytydn yhteydessd oli
mahdollisuus kiinnittiiii hu<>
miota nrcncttelyssd oleviin pic-
niinkin yksityiskohtiin, jotka
saattavat ratkaisevastikin vaikut-

sclvdsti toimikunnan tekcmissd
parannuschdotuksissa. Niissd ei
ole suuria yksittiiisiii muutoseh-
dotuksia, vaan yksittdiset ehdo'
tuksct muodostavat laajan ko
konaisuuden. ioka vasta yhdessd
toteutettuna merkitscc todellista
kehitystd tyokyvyn arviointiin.
Osa esitetyistd muutoksista edcl-
lyttda lainsaiidAntotoimenpiteita.
mutta suuri osa on mahdollista
toteuttaa alemmanasteisilla mdd-
riiyksillii ja pelkillii sovcllutusoh-
jeilla.

Tyokyvyttornyyden arviointr-
toimikunnan esittamdt ehdotuk-
set antoivat lopullisen sysdyksen
laajan tyokyvyttomyyden ar-
viointia ktisittclevdn ohjeistukscn
valnristclullc. Luonnolliscsti ai-
kaise mminkin yleiskirje issd on
sivuttu yksittiiisiii tyokyvytto-
myyden arviointiin liittyviA ky-
symyksid.

Laajan ylciskirjeen valntiste-
le mista puolsi m.vos se ndkokoh-
ta. ctta arviointitoimikunnan sel-
vittclyn tuloksena todettiin. ettd
mcnettelytavat eri eldkclaitoksis-

svttv kavtZinto ja pvritiAn takaitntiuur vhdcnmll- taatydkyvynarvioinnin lopputu-

kairicn rirtkaisLi[aiiiintd. l"H;l; 
rarkasterukurma ndkyy

Valmistunut kiisikirja on ensrm-
mdinen ylciskirje, jossa koko tiet-
tyd kysymystd koskeva proble-
matiikka on esitetty saman ylcis-
kirjeen puitteissa. Tdmd on sitd-
kin merkittdvdmpdd, kun liik-
keelleldhto on tapahtunut chkd
kaikkein vaikeimmalla tyoclak-
keiden soveltamisalueella.

Tyokyvyttomyys-
yleiskirjeen tarpeista

Vuikcus tyokyvyn irrvioirrrrissa ja
tyokylytto myyselrik keiden
myontdmisessh pelkistyy harkin-
taan se n suhteen, milloin ja millii
edellytyksetlii henkiloii voidaan
pitliii tycikyvyttcimdnd. Juuri
harkinnan cllemassaolon suhtecn
tyokyvyttomyyselakerat kaisu-
toiminta poikkeaa muista cl5k-
kcistd. loissa jo lainsddddnto tar-
koin mddrittelee myontdmisedel-
lytyksct. Tyokyrryttomyyseldk-
keistd ci ole mahdollista laissa
maaritella yksiselitteisid ratkai-

superusteluita, vaan tyokyvyt-
tomyysmddritclnrd luo ainoas-
taan puitteet yksilolliselle sovcl-
tamiselle.

Hajautettu tyoelekejerjestcl-
mhn organisaatio asettaa omalta
osaltaan vaatimuksia yhdenmu-
kaisen ratkaisukdytdnnon saa-
vuttamiseksi. Tdmd on mahdol-
lista silloin. kun on kdytettdvissd
vleisct mcucttclytapa- ju arvioi-
misohjcct, joita kaikissa ratkaisu-
ja tckevissd yksikoissd kdytctddn.
Etcnkin picnten e16kcluitostcn
kohdalla tdmhnlaistcn yle isoh-
.jcittcn olcmassaolon tarve on
huor-nattava.

Tyokyvyttomyyseliikkcistii ja
niidcr.r ratkaisutoiminnasta on
viimc r uosina puhuttu cncmmdn
kuin mistdhn muusta eldkekysy-
myksestd. Useimmiten tdlloin on
ollut kysymys siita, miksi tyoky-
vyttomyyseldkehakemusten hyl-
kdysprosentti on kasvanut. Td-
n.rhn ohella keskustelun kohteena
ovat olleet ristikkdiset ratkaisut
tyo- ja kar-rsaneldke'jzirjestelm;in
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sa poikkeavat jossain m[6rin toi-
sistaan. Eliikkeenhakrjoiden oi-
keusturvan kannalta tarkasteltu-
na yhdenmukaisen menettelyn
omaksuminen koko tydehkejar-
jestelmdssd on tdrkedtd.

Oikcusturvakysymyksiin ovat
eri yhteyksissd kiinnittdneet
huomiota oikeuskansleri ja
cduskunnan oikeusasiamies.

Pari vuotta sitten ryhdyttiin
kokoamaan tydkylyttdmyys-
asian kdsittelyssd tarvittavia oh-jeita yhtendisen ohjeistuksen
muotoon. Valmistelutyd on suo-
ritcttu Eldketuruakeskuksessa ja
valmistelussa on kuultu tvoelike-
laitosten edustajia.

Ohj eistuksen sisallosta

Yleiskirjeessd on kdsitelty koko
tyokyr,ryn arviointiin .ja tyokyrryt-
tomyyseldkkeen mycintdmiseen
liittyviii kysymyksiii. Yli kahden-
kymmenen vuoden kokemukset
tyoeldkelainsddddnnon sovelta-
misesta tyoky\.yttomyyseldketa-
pauksissa antavat kiisittelylle
pohjan.

Aikaisempi ratkaisukdytdntci
menettelyincen ja tulkintoineen.
aikaisemmat yleiskirjeet sekd
tycikyvyttcimyyden arviointitoi-
mikunnan esittdmzit ndkcikannat
ovat olleet pohjana laajan ohjeis-
tuksen tekemiselle.

Tdlld tavoin rakennettuna on
ollut mahdollista luetteloida ja
perustellen kuvata ne tavoittcct ja
menettelytavat, joita tycikyvryn
arvioinnissa tulee noudattaa.

Yleiskirje on ensisijaisesti tar-
koitettu tyoel6kelaitosten kdyt-
t6on yksittiisid ratkaisuja tehtd-
essd. Luonnollisesti siitii on hyci-
tyd myos muille. jotka joutuvat
tekemisiin tyossddn tyoky,vytto-
myyden arvioinnin ja tydkykyii
koskevan pddtoksenteon kanssa.

Yleiskirjcen sisdllostd voidaan
ensiksikin todeta, ettd tyokyrryt-
tcimyysmddritelmiin sisriltod on
kdsitelty perusteellisesti. Erityi-
scsti on kiinnitetty huomiota
mddritelmdn kaksijakoisuuteen,
toisaalta lddketictcellisten ja toi-
saalta sosiaalis-taloudcllistcn te-
kijoiden merkitykseen. Miiiiri-
telmdn kohtaa "saatavissa olevol-
la sellaisella tydllci", kun arvioi-
daan el6kkcenhakijan jaljelh
olevaa tyokykyd, on kdsitelty eri-
tyisesti silt6 ndkokannalta, mikd
konkreettisuuden aste lain sa-
nonnalle asetetaan.

Painoa yleiskirjeessd on kiinni-
tetty mencttelytapoihin, jotta taa-
taan tyokyvyttomyysmddritcl-
mdn sisiillon toteutuminen. Tyci-

kyvryttdmyysmaaritelma luo ai-
noastaan puitteet ratkaisutoimin-
taan, joten ratkaisrjoille ja ratkai-
semisessa kiiytettiiville menettely-
tavoille jdd merkittdvd painoar-
vo. Hankalissa rajatapauksissa ei
ole olemassa ehdotonta totuutta
joko mydnteiselle tai kielteiselle
ratkaisulle.

Ratkaisijan omilla henkilci-
kohtaisilla nakemyksillii ja muilla
vastaavanlaisilla seikoilla on oma
merkityksensd lopputulokseen.

Niiin ollen on vzilttiimdtcintd
varmistaa mahdollisuuksien
mukaan samanlainen kaytetta-
vissd olevin keinoin yhdenmu-
kainen linja myos harkintaa si-
s6ltdvissd ratkaisuissa.

Tyokyvyttcimyysyleiskirj eessS
on omat lukunsa tyokyvyttd-
myyselSkkeen hakemista edeltd-
vistd toimenpiteista, ehkkeen
hakemisesta. eldkehakemuksen
ratkaisemisesta, el6kepddtoksen
antamisesta sekd muutoksenha-
kumenettelystd. Edelleen on kdsi-
telty tyoky\ryttomyyseldkkeelld
olevien valvontaa. eldkkeensaa-
jien palaamista takaisin ty6elii-
mddn sekd tyokyvyttomyyseld-
ketapauksissa kansainvdlisten
sosiaaliturvasopimusten perus-
teella kdytettdvd6 menettelyd.

Kuten jo edelld totesin, ohjeis-
tuksessa esitetyt ndkemykset
tyokyvyttomyysmddritelmdn si-
sdllostd ja ment:ttelytavoista ovatjo aikaisemmin olleet pitkiilti
kdytdnnossi omaksuttuja. Tdssd
suhtcessa ne eivdt merkitse rat-
kaisevaa muutosta vallitsevaan
kdytdntcidn.

Kuitenkin ohjeistuksissa on
kohtia, joissa tdsmennetddn ja
selvennetddn aikaisemmassa
menettelyssa esiintyneitd erilaisia
ndkemyksiii. Tdssd yhteydo;sd ei
kuitenkaan ole aihetta yksityis-
kohtaisemmin ldhted kdsittele-
mddn yleiskirlcen sisdltcid.

Haluan tdssa yhteydessd kui-
lcnkin ottaa esillc yhdcn asian.
jossa on kdytdnnon ratkaisutoi-
minnassa esiintynyt erilaisia nd-
kemyksid. Tarkoitan tiillii aikai-
semman tyoky\f/ttomyyseldke-
pddtokse n merkitystd samaa
asiaa uudelleen kdsiteltdessd eli
kielteisten tyokyryttomyyseldke-
pddtdsten ns. oikeusvoimavaiku-
tusta.

Aikaisempien pi5tosten
oikeusvoimavaikutus

Pddtoksen oikeusvoimalla tar-
koitetaan ratkaisun sitovuutta tu-
levaisuuteen ndhden. Tyokyr,yt-
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t6myyseldkeasiassa oikeusvoi-
mavaikutus tulee esille silloin,
kun tyontekijd hakee uudelleen
eldkettd jo kertaalleen eliikelai-
toksessa, eldkelautakunnassa tai
vakuutusoikeudessa ratkaistulta
osin. Tiillciin on epdsehlryttd jat-
kuvasti aiheuttanut kysymys,
onko aikaisemmalla piiiitciksellii
ratkaistu peatosta edeltdneeltd
ajalta tycintekijdn oikeus tyoky-
vyttomyyseldk keeseen, joka sitoo
uutta peatdste tehtaessa.

Kdytdntdnd on ollut. ettei
asiaa uudelleen kdsiteltdessd ajal-
lisesti mennd aikaisemman rat-
kaisun taakse. Automaattisena
seurauksena tdstd on ollut niin
sanottujen vapaakirjaeldkkeiden
syntyminen, vaikka 16dketieteel-
liseltii kannalta tarkasteltuna
tyoky,vlttomyys olisikin alkanut
vdlittcimdsti tycisuhteen pddttyes-
sd.

Vallitsevaan tilanteeseen on
kiinnitctty huomiota useassa eri
yhteydessi. Tyokyvyttomyyden
arviointitoimikunnan kannan-
oton mukaan tyokylryttomyys-
eldkeratkaisu ei voi tulla siten lo
pulliseksi, ettei sitd voitaisi kasi-
telld uudestaan siltdkin osin, kuin
se on ollut aikaisemmin esillii, jos
on saatu uutta selvitystd. Toimi-
kunta on lisdksi katsonut. etta
sddnnokset tdstd on sisdllytettdvd
lakiin, jollei prosessisddntcijd voi-
da soveltaa sosiaalivakuutussek-
torilla pelkdstddn ohjeluontoisi-
na.

Asiallisesti ottaen ei kdsitykse-
ni mukaan olc pcrusteita evdtd
oikeutettua eldketurvaa pelkds-
tddn muodollisin perustein. Sa-
ma periaate on omaksuttu myos
tyokyWttomyysylciskirjeessd.
Tycikyvryt tomyyseld keasioissa.
joissa on saatu uutta selvitystd, ei
muutoksenhakuelinten piiiitok-
selld ole oikeusvoimavaikutusta.
TydkyrryttomyyselSkeasia tulee
tiilloin tutkia uudestaan ja haki-
jalle on myonnettava tyoky!ryt-
tcimyyseldke muutoksenhaku-
elimen pddtoksen antamista edel-
tavelta ajalta, mikiili uusi selvitys
osoittaa sen aiheelliseksi. Tdmdn
periaatteen omaksuminen pois-
tanec suurimmaksi osaksi arvos-
telua aiheuttaneet ns. vapaakirja-
eldkkeet.

Samaan kysymykseen on
kiinnittiinyt huomiota eduskun-
nan oikeusasiamics valtioneuvos-
tolle ldhettdmdssddn kirjelmdssd.
Hdn toteaa pddtcisten oikeus-
voimaisuutta korostavan tulkin-
tatavan kohtuuttomuuden tule-
van esille erityisesti silloin, kun
tyokyvryttcimyyden sclvitys on

joko liihketieteellisesti tai muuten
tavanomaista vaikeampaa.

Nein nayttae olevan asianlaita
usein selkd- ja muiden tukiran-
gan sairauksien sekl mielenter-
veyshdiriciiden osalta.

Vapaakirjaeldkkeeseen johta-
va tilanne saattaa syntyd myds
silloin. kun eliikkeenhakrja ei va-
lituksen vireilld ollessa ymmdrrd
toimittaa lisdselvitystd terveyden-
tilastaan.

Yhteenvetonaan cduskunnan
oikeusasiamies toteaa, ettd eldk-
keen jddminen vapaakirjaeldk-
keeksi ainakaan muodollisin pc-
rustein ei vastaa nykyaikaiselle
sosiaaliturvallc asetcttavia vaa-
timuksia. Hdn viittaa edelleen
tyokyvryttomyyden arviointitoi-
mikunnan esitykseen tdltd osin.

Omana kdsityksenddn hdn
kuitenkin toteaa, ettii jiiykiihk<)
tulkintalinja niiyttiiisi edelleen
sdilyneen pddpiirteissddn ennal-
laan, mikd johtaa vapaakirja-
eldk keiden syntymiseen.

Hdn nimenomaan katsoo. ct-
teivht voimassa olevat sdSnnok-
sct tai sosiaalivakuutuksen peri-
aatteet aseta estettd omaksua lie-
vempf,d tulkintalinjaa, joka joh-
taisi asiallisesti oikeaan lopputu-
lokseen.

Yleiskirjeessd omaksuttu linja
on yhdenmukainen oikeusasia-
miehen ndkemyksen kanssa.

Antti Suomrnen, w,
ekonomi

Ekiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
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E$,ikkeen maksaminen'elitkkeensaajale it-
selleen on pyritty tymtrtikejiirjestelmiissti
turvaamaan rnahdollisimman hprn. Niin-
pS el6kkeen, maksaminen muulle taholle tu*
lee kysymyksmn vain poikkeustapauksissa
ja t8llaisissa tilailteissa,rat.kaisun tiiytyy olla
hffi pgrusteltavisca.,, .

Tiettyjen lainstiiinnosten perusteella elt-
kelaitoksen on krliffikifi' maks€tt&va el6ke
mt llel ih . sen"saeialle i i*€llffin,, T&illoin
eliikkeensaajalle on yleensl suoriteffu jotain
"fiB".Iilte, i kpry&$sta ennen el[kkeen"lnal$ufl
alka{Aiqt+. Korv{u&en'", rx}&ks, jai, FSy6&
suorittamans4 korvauksen. kanssa samalle
aja{tre&hdisfuvaa t*kgUtuvaa -eld$tt&. iffiL
t.en.



Eliikkeen maksaminen
takautuvalta ajalta
sairausvakuutus-
rahastolle
Jos tyontekijiille tai yriuiijdlle
mycinnetddn tyokyvyttomyys-
eldkettd takautuvasti. sairausva-
kuutuslain mukaista pdivhrahaa
vastaava osa el6kkeesti tulee tie-
tyissd tapauksissa suoritettavaksi
sairausvakuutusrahastolle.

Jos tyoelSkepaatosfi ei ole eh-
ditty antaa sairausvakuutuslain
mukaisen pdivdrahan ensisijai-
suusaikana, jolloin tiiysi tyoky-
vyttcimyyseldke tulee myonnet-
tdvdksi ta kautuvasti cnsisijaisuus-
ajan paattymisestd lukicn. suori-
tetaan eldke sairausvakuutusra-
hastolle silth osin. kuin se vastaa
samalta ajalta maksettua pdivd-
rahaa.

Samoin suoritetaan tdyden
tydkyvyttomyyseldkkeen ja osa-
el6kkeen erotus sairausvakuutus-
rahastolle pdivdrahaa vastaavalta
osin. kun osaeldkettd saava on
hakenut tdyttd tyokyvyttomyys-
eldkettd ja tiiysi elSke myonne-
tddn takautuvasti sairausvakuu-
tuslain mukaisen pdivdrahan en-
sisijaisuusajan pddttymistd seu-
raavan kuukauden alusta.

Myos rintamaveteraanien
varhaisel6kelain mukainen eldke
maksetaan sairausvakuutusra-
hastolle, jos varhaiselSkettd
mydnnetddn samalta ajalta, jolta
rinlamaveteraani on saanut sai-
rausvakuutuslain mukaista pdi-
vdrahaa. Eldkkeestd maksetaan
sairausvakuutusrahastolle enin-
tddn pdivdrahaa vastaava mddrd.

Eliikkeen maksaminen
takautuvalta ajalta
tyonantajalle
Tyoehtosopimusten perusteella
ty6nantajat ovat velvollisia mak-
samaan tyontekijciilleen sairaus-
ajan palkkaa sopimuksissa mdd-
ritellyn ajan. Koska tydkyvytto-
myyseldke pddsddntoisesti kui-
tenkin maksetaan vasta noin
vuoden pituisen sairausvakuutus-
lain mukaiscn pdivdrahan ensisi-
jaisuusajan jiilkeen. eldke ja sai-
rausajan palkka vain harvoin
kohdistuvat samalle ajalle.

Joskus kahdenkertainen kor-
vaus eldkkccnd ja sairausajan
palkkana kuitenkin saattaisi tulla
kysymykseen. Tiilloin tycinantaja
voi hakea takautuvaa el6kettd ir
selleen. El6ke maksetaan tycinan-

tajalle kuitenkin enintidn samal-
ta ajalta maksetun palkan mdd-
rdisend. Elaketta ei makseta
tyonantajalle silt?i osin kuin
tycinantaja on jonkin muun lain

- esimerkiksi sairausvakuutus-
lain - nojalla saanut korvauk-
sen maksamastaan palkasta.

Eliikkeen maksaminen
takautuvalta ajalta
tyottomyyskassalle tai
tyovoimatoimikunnalle
Jos tycintekija on saanut tydlli-
syyslain mukaista tyottomyys-
korvausta tai valtakunnallisista
tydttdmyyskassoista annetun
lain mukaista pdivdavustusta
(1. l. 1985 alkaen tydttdmyystur-
valain mukaista tyottcimyyspii-
vdrahaa) samalta ajalta, jolta hii-
nelle myonnetidn el6kettd takau-
tuvasti. eldkelaitoksen on tyo-
voimatoimikunnan tai tyotto-
myyskassan vaatimu ksesta suori-
tettava takautuvasti maksettava
el6ke tycivoimatoimikunnalle tai
tydttomyyskassalle siltd osin kuin
se vastaa samalta ajalta makse-
tun tycittcimyyskor-vauksen tai
pdivdavust ukscn mddrdd.

Mainittakoon. eua l. l. 1985
alkaen tyovoimaroimikuntien si-jaan tulevat sosiaalivakuutus-
toimikunnat.

Eliikkeen maksaminen
sosiaalilautakunnalle
Tyontekrjiiin eldkelain l9a g:n
mukaan eldkelaitos voi sosiaali-
lautakunnan hakemuksesta
piiiittiiii, ettd eldke tai osa siitd
maksetaan lautakunnalle kdytet-
tdvdksi eldkkeensaajan huoltoon
tai sellaisen henkilon hoitoon,
jonka elatukscen eldkkeensaaja
on velvollinen osallistumaan.
Takautuva el5ke voidaan suorit-
taa sosiaalilautakunnalle mycis
silloin, kun lautakunta on mak-
sanut eldkkeensaajalle toimeen-
tulotukea ennakkona odotetta-
vissa olevaa e16kettd vastaan.

Ehdottomat perusteet

Sosiaalilautakunnalla on tietty-
jen lainshdnncisten perusteella oi-
keus vaatia eldkkeen maksamista
itselleen. Mainitut sddnncikset
ovat seuraavat:

- Lastensuojelulaki 46 $
- Sosiaalihuoltolaki 29 I

- Sosiaalihuoltolaki 38 g

- Laki piiihdyttiivien aineiden
viiiirinkiiyttiijien huollosta 8 g

Lastensuojelulain 46
$ :n mukaan sosiaalilautakunta
voi perid sijaishuoltona annetusta
perhehoidosta ja laitoshoidosta
seka tukitoimena annetusta vas-
taavasta hoidosta asetuksella
sdddettyd maksua lapsen van-
hemmilta.

Sosiaalihuoltolain 29
$ : n mukaan sosiaalilautakunta
voi peri6 ja nostaa mm. henkilol-
le tulevat eldkkeet, milloin henki-
lolle on jiirjestetty sosiaalihuolto-
lain tarkoittamaa laitoshuoltoa
tai perhehoitoa siltd ajalta, jonka
mainittu huolto tai hoito kestaa
ja kiiyttiiZi niitd hoidosta tai huol-
losta mddrdtyn maksun korvaa-
mlseen.

Sosiaalihuoltolain 38
$: n mukaan. milloin toimeentu-
lotukea on myonnetty joko ko
konaan tai osaksi ennakkona
odotettavissa olevaa eldkettd tms.
vastaan, voi sosiaalilautakunta
periii ja nostaa henkilcille tulevat
korvaukset ja muut saamiset silte
ajalta, kuin tukea on annettu en-
nakkona, ja keyttaa niitd ennak-
kona annetun tuen takaisinperin-
taan.

Paihdyltevien ainei-
den vddrinkiiyttiijien
huollosta annetun lain
mukaan sosiaalilautakunta voi
mddrdtd. ette mm. eldke tai sen
osa on mddrdajoin maksettava
lautakunnalle k6ytettivdksi val-
vottavan tai hdnen perheensi
vastaiseen elatukseen ja muihin
tarpeellisiin menoihin. Eldkkeen
maksaminen sosiaalilautakun-
nalle tulee mainitun lainkohdan
mukaan kysymykseen, jos val-
vottava laiminlyo puolisonsa tai
alaikdisen lapsensa elatuksen ja
laiminlyonti huomautuksesta
huolimatta jatkuu.

Tyontekijiiin eldkelain l9 a g:n
2. momentin sddnncistd sovellet-
taessa voidaan ldhted siitd. ettd
mikiili edellii mainituissa lain-
kohdissa asetetut vaatimukset
eldkkeen maksamiseksi sosiaali-
lautakunalle tayttyvat myos
tydntekrliii n eldkelai n asettamien
edellytysten eldkkeen maksami-
seksi lautakunnalle on katsottava
olevan olemassa. Siten eldkelai-
toksella ei edelld mainituissa ta-
pauksissa ole harkintavaltaa
asiassa. vaan eldke on maksetta-
va lautakunnalle, jos sen hake-
mus on saapunut eldkelaitokseen
vdhintddn kaksi viikkoa ennen
el6kkeen maksupdivdd.

Harkinnanvaraiset perusteet

Ldhtcikohtana sille, ettd el6kelai-
tos harkitsee oikeaksi maksaa
eliikkeen sosiaalilautakunnalle,
on se, etta eliike kiiytetiiiin eliik-
keensaajan tai sellaisen henkilcin
huoltoon, jonka elatukseen eldk-
keensaaja on velvollinen osallis-
tumaan. Koska eldke kuuluu en-
sisijaisesti eldkkeensaajalle itsel-
leen, tulee sosiaalilautakunnalle
maksaminen kysymykseen vain
poikkeustapauksissa.

TEL 19a $:n 2. momentin so-
veltaminen ei edellytii, etta elak-
keensaa.ja saa toimeentulotukea
tai muuta huoltoa tai hoitoa.
Ratkaisun on perustuttava ld-
hinnd tarkoituksenmukaisuus-
harkintaan.

Tiillciin on otettava huomioon
eldkkeensaajan eldmdntavat, hi-
nen lyysinen ja psyykkinen ter-
veydentilansa, mahdollinen yh-
teiskunnan huollon kohteeksi
joutuminen, elatusvelvollisuuden
laiminlydminen ynnd muut vas-
taavat seikat. Ndyttcivelvollisuus
on sosiaalilautakunnalla.

Perusteiden on oltava selvdt.
Eldkkeensaajan tai hdnen huol-
lettavanaan olevien henkilciiden
huollon vaarantumisen on oltava
ilmeistd. Mikiili elikkeensaajalla
ei ole huollettavia omaisia. ovat
sosiaalilautakunnalle maksami-
sen edellytykset vieldkin tiu-
kemmat.

Jos eldkkeensaajan ja niiden
henkilcjiden, joihin niihden hiin
on huoltovelvollinen. toimeentu-
lo vaarantuu pelkistiiiin eliik-
keen pienuuden vuoksi, ei edelly-
tyksiii eldkkeen maksamiseksi
sosiaalilautakunnalle ole.

Eldkelaitoksen ei valtEmaua
tarvitse maksaa sosiaalilauta-
kunnalle koko eldkettd. vaan lau-
takunnalle voidaan maksaa vain
osa siiti.

Ennen pddtoksen antamista
on eldkkeensaajalle varattava ti-
laisuus esittdd oma ndkemvksen-
si asiasta.

Eliikkeen maksaminen
edunvalvojalle
Jos eldkkeen hakija on alaikiii-
nen tai jos hiin sairauden tai
muun syyn takia ei itse pysty ha-
kemaan eliikettii ja jos hiinellii ei
ole holhoojaa tai tata tarkoitusta
varten mddrdttyi uskottua mies-
td, eldkelaitoksen hyviiksymii
hakrjan ldhiomainen tai muu ha-
kijasta huolehtinut henkilcj voi
hakea eldkettd hdnen puolestaan.
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Elikelaitos voi my6s suorittaa
eliikkeen sen saajan ldhiomaiselle
tai muulle henkilcille.

Kun eliikehakemuksen on al-
lekirjoittanut joku muu kuin
eliikkeenhakija itse, ei eldkelaitos
yleensd vaadi erityistii niynciii
sairaudesta tai muusta syystd ku-
ten ulkomaanmatkasta, vaan
edunvalvojan ilmoitus asiasta
riittaa. Hakemukseen tulee mer-
kita, miksi eliikkeenhakrja,,ei itse
hae eldkettd ja mill2i perusteella
kyseinen henkilcj toimii edunval-
voJana.

Kun on kysymys elhkkeen
maksamisesta muulle kuin eliik-
keensaajalle itselleen, on eliikelai-
toksen noudatettava suurempaa
varovaisuutta hyvdksyessddn
edunvalvoian eldkkeen nostajak-
si kuin hakijaksi. Epdselvissd ta-
pauksissa eldkelaitos pyrkii
hankkimaan lisdselvitystd esi-
merkiksi sosiaalilautakunnalta.

Eliikkeen suoritta-
minen valtakirjalla
Yleensd eldkelaitokset eivdt mak-
sa eldkettd suoraan valtakirjan
esittiijiille. Tosin kiireellisissd ta-
pauksissa kertavaltakirja voi-
daan poikkeuksellisesti hyviik-
syi. Toistaiseksi voimassa olevaa
valtakirjaa ei hyvdksytd, koska
eldkkeensaaja on saattanut val-
takirjan antamisen jdlkcen esi-
merkiksi peruuttaa sen.

Pddsddntciisesti el6kelaitokset
toimivat siten, ettd elSke makse-
taan elhkkeensaajan nimelld hd-
nen ilmoittamalleen tilille raha-
laitokseen. Valtakirjan hyviik-
syminen on siten rahalaitoksen
asla.

Eliikkeen
ulosmittaaminen
Tyontekijiiin elSkelaissa kielle-
tiiSn eldkkeen ulosmittaaminen.
Mycis ulosottolain mukaan eldk-
keen ulosmittaaminen on kiellet-
tya joitakin poikkeustilanteita
lukuunottamatta. Ulosmittaus
el6kkeest6 on mahdollista silloin,
kun on kysymys puolisolle tai
lapselle taikka avioliiton ulko
puolella syntyneelle lapselle tai
vahingonkorvauksena lapselle
maksettavasta elatusavusta.

Kun ulosmittaus toimitetaan
eldkkeestd. joka maksetaan tie-
tyin viiliajoin, on kuitenkin aina
jatettava ulosmittaamatta vdhin-
tddn tietty asetuksella mddriittdvd

osa. Asetuksessa ulosmittaamat-
ta jatettavestd palkan mddrdstd
tdmdn osan suuruus on miidritty
sen mukaan, kuinka paljon velal-
lisen on katsottava seuraavaan
palkanmaksupiiviilin asti tarvit-
sevan itsensd ja puolisonsa sekd
hiinen elatuksensa varassa ole-
vien omien ja puolisonsa lasten ja
ottolasten elatukseen. Vuonna
1984 tama mddrii on velallisen
omalta osalta 44,00 markkaa ja
kunkin edelld mainitun omaisen
osalta 16,00 markkaa piiivii koh-
ti. Niim5 mSiirdt on sidottu elin-
kustannusindeksiin.

Ulosottolain mukaan velalli-
sen palkassa on jatetteva ulosmit-
taamatta kaksi kolmasosaa siitd,
mitd palkasta tulee ulosmittauk-
sen ja seuraavan palkkapdivdn
viiliselle ajalle.

Tdmd sddnnos ei koske niitd
tapauksia, joissa eldkkeen ulos-
mittaus voi tulla kysymykseen.
Ulosmittaamatta jitettdven
eldkkeen osa voidaan siis ndissd
tapauksissa mddrdtd kahta kol-
masosaa pienemmdksikin ottaen
kuitenkin huomioon edelld mai-
nitut suojaosuussd6nncikset.

Ulosmittausta koskevan lain-
sdiddnncin kehitystyot ovat ol-
leet jo pitkiiiin vireilld. Tulevat
muutokset aiheuttanevat muu-
toksia mycis eldkkeiden ulosmit-
taussddnndksiin.

Sirpa Col1in,,rr,,rz
Ekiketurvakeskuksen
e lcik e la i to s tar k as taj a
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Suomen eldkettu:van piirteitzi
Oheisessa kirjoituksessa tarkastellaan suomalaisen
eldketurvan erditd erikoispiirteitii pitaen taustana
liihinnii muiden Pohjoismaiden eliiketurvaa.

Suomessa eliike on selkeimmin ansiosidonnai-
nen muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tiimii piirre
on varauksettoman myonteinen. Tasaeldkettd,
esimerkiksi Tanskan malliin, vditetdiin usein so-
siaaliseksi, vaikka se kiirjistiien sanottuna on mitd
epdsosiaalisin ja epdtarkoituksenmukaisin. Toiset
se palkitsee ruhtinaallisesti, toiset jattaa puuttee-
seen ja kurjuuteen, ainakin heidiin tyossdoloaikai-
seen ansiotasoonsa verrattuna.
Tycieliike on selvdsti tasaeldketti tu tydnteon seuraamisesta 65.
halvempi vaihtoehto, jos liihtd- ikdvuoden jiilkeen.
kohdaksi otetaan koko maan Myoskiiiin yrittiijien ansiotoi-
vdestcin kohtuullinen eldketurva. mintaa ei seurata 65. ikiiluoden
Tyoeliike on tarkoitettu korvaa- tultua tayteen. Voidaan hyvin ar-
maan poisjddnytta ansiotuloa, si- vostella tdmdn ratkaisun oikeu-
tii ei jaeta sattumanvaraisesti sin- denmukaisuutta ja tarkoituk-
ne tdnne. T6ssd suhteessa se on senmukaisuutta.
tasaeldkkeeseen ndhden ylivoi- Ldhtcikohtana on kuitenkinmainen. ollut se, etta yrittaja kustantaa

Jotta kovin moni ei jiiisi itse oman elAketurvansa. Sen
"puutteeseen ja kurjuuteen", pi- vuoksi olisi kohtuutonta vaatia
tii6 taseldkkeen olla korkea. Jos yritystoiminnasta luopumista 65
se on korkea, tyciaikaisiin ansioi- vuoden idssd eldkkeen maksami-
hinsa verrattuna tarpeettoman sen ehtona.
suurtaelakettdsaavaihmisjouk- Varhaiseldkemalleja kehitet-
ko paisuu suureksi. Vaihtoehto- tiessA on syytii pitiii mielessd, et-
na tasaeldke on siis huomattavan tii tyoeliike on tarkoitettu mak-kallis. settavaksi poisjddneen palkan ti-

lalle, ja vdltettivii ratkaisuja, jois-
sa tdysi palkka ja tiiysi elike

Tyoelake palkan tilalle juoksevat rinnan.

Periaatteessa tyoelSke on tarkoi-
tettu tulemaan vain poisjddneen Looginen kokonaisuus
ansiotulon tilalle. Tiista, niinkuin
kaikista sosiaalivakuutuksen pe- Mutkikkuudestaan huolimatta
riaatteista, on omat poikkeuk- suomalainen eldketurva muo-sensa. dostaa loogisenja kansainvilises-

Ehdoin tahdoin ei sosiaaliva- si vertailussa jopa selkeiiksi pal-
kuutuksen hallinnon ole syytd jastuvan kokonaisuuden. Meillii
pyrkiii liian yksityiskohtaisesti on poikkeuksellisen hyvin onnis-
nuuskimaan ihmisten tekemisid tuttu yhdistdd kaikille maksetta-ja olemisia. Siksi TEL:ssa on va kansaneliike, lakisddteinen
vanhuuseldkkeen saamisen edel- tyoetiike ja niiitii kahta teydenta-
lytyksend, ettd TEL:n alainen vdt aikaisemmat vapaaehtoiset
tyosuhde peattyy. Ndin ollen uu- tydelakejdrjestelyt toimivaksi
den tycisuhteen alkaminen ei estd kokonaisuudeksi. Muissa maissa
vanhuuseldkkeen maksamista. tamaonharvinaista.
Ndin saadaan varmasti yli 90 Meidin eldkejdrjestelmdllem-
prosentissa tapauksia hoidetuksi me ovat ominaisia rinnakkaiset
se, etta eldke tulee vain poisjiid- tycieldkelait. Voidaan tosin ai-
neen ansiotulon tilalle. Vain hy- heellisesti kysyd, tarvitaanko se-
vin harvoilla yli 65-vuotiailla on kii TEL:a ettd LEL:a. Vastaus on
kdytAnncissd mahdollisuus saada ehdoton kyllii, kumpaakin tarvi
taloudellisesti merkittivaa tyotd taan. Ilman TEL:a eleketurva
pitkdaikaisen tyosuhteensa piiii- olisi liian kaavamainen, murra
tyttyii. LEL:n puolella on luovut- ilman LEL:a se olisi liian aukolli-

nen.
LEL toteuttaa puhdasta an-

saintaperiaatetta jokaisen LEL-
palkkamarkan kartuttaessa eld-
kettd. Toisaalta LEL ei tunne mi-
tidn karriddrikorotusta. Elaketta
kartuttavat vain palkkamarkat.

Mycis TEL toteuttaa varsin
pitkiille ansaintaperiaatetta.
vaikka se joustaakin tdstd peri-
aatteesta tycisuhdekohtaisessa
loppupalkassaan. Tdmd jousto
tekee kuitenkin eldkkeestd so-
siaalipoliittisesti oikeudenmukai-
semman.

Eliikkeelle siirtyvin ihmisen
ndkdkulmasta katsoen tydeHke
tulisi varsin pitkiille sitoa hdnen
omaan viimeaikaiseen ansiota-
soonsa, niinkuin esimerkiksi val-
tion eliikejiirjestelmdss6 tapahtuu
loppupalkan m66ritessd koko
tyouran aikana ansaitun eliik-
keen suuruuden. Kaavamainen
loppupalkan kdyttdminen voi
kuitenkin johtaa eptoikeuden-
mukaiseen, jopa kohtuuttomaan
lopputulokseen. Mycihempi,
huonommin palkattu tycijakso
voi nimittdin olennaisesti heiken-
td6 jo ansaittua eldketurvaa.

TEL:ssa tycisuhdekohtaisen
loppupalkan kiiyttiiminen yhdis-
tdd varsin onnistuneesti ansain-
taperiaatteen ja eldkkeen mitoi-
tuksen eldkkeen tarpeen huomi-
oon ottavasti.

Toinen TEL:n vahva puoli on
kiistatta el6keturvan muunnelta-
vuus. Pidetddn yleisesti hyviinii,
ettd el6ke voi olla tycisuhteen eh-
tojen yksi osa. Missiidn muussa
maassa ei tiettdvdsti ole kuiten-
kaan onnistuttu toteuttamaan
lakisddteisen eldketurvan tydnan-
taja- ja tyosuhdekohtaista
muunne.[avuutta. Meillii tyd-
suhdekohtainen muuntelu on
osattu vieda niin pitkiille, ettii
nryos entisissd tyopaikoissa an-
saitut elakkeen osat pystytddn
sopeuttamaan viimeisen tyosuh-
teen ehtojen mukaisiksi.

Rakenteeltaan suomalainen
eldketurva on ainutlaatuinen.
Viimeisen laitoksen periaatteen
ansiosta jiirjestelmii mycis toimii
joustavasti ja tehokkaasti. Halut-
taessa voidaan viimeisen laitok-
sen tai viimeisen palvelusuhteen
periaate laajentaa myos katta-
maan julkisen sektorin ehketur-
va.

Suomalaiseen verrattuna yhta
muunneltavaa eldketurvaa ei

missddn muualla ole pystytty to-
teuttamaan, ei ainakaan niin, ettii
muunneltavuuden aiheuttama
elikekustannusten jako eri tyon-
antajien kesken olisi likimain-
kaan oikeudenmukainen, niin-
kuin se meilld on.

TEL:n ja LEL:n rinnakkai-
suus on siis tarpeen ja ehdotto-
masti sdilyttdmisen arvoinen.

Tdssd valossa on myos tarkas-
teltava viimeaikaisia lainmuutos-
esityksia, suunnitelmia lreelan-
cereitten el6keturvasta ja tycisuh-
teiden ketjuttamisesta TEL:n pii-
riin tuleviksi sek6 niin sanottua
tycisuhteen teknisti katkaisemis-
ta.

Yksittdisinii lainmuutoksina
ndmd saattavat tuntua eldketur-
van tarpeettomilta mutkistamisil-
ta, mutta ne ovat kuitenkin tar-
peen kiistatta hyvdn asian.
TEL:n ja LEL:n rinnakkaisuu-
den, sdilyttdmiseksi. Kokonaan
toinen kysymys on se, onko
TEL:n ja LEL:n nykyinen ra-
janveto joka kohdassaan oikea.
Ehkii joskus tulevaisuudessa tdtd
kysymystd olisi tarkasteltava
kriittisesti.

Maltillista kehityst[

Suomessa on eldketurvaa kehi-
tetty varsin maltillisesti. Tyoelii-
kejiirjestelmiit tulivat Suomessa
ja Ruotsissa voimaan suunnilleen
samanaikaisesti, mutta Ruotsissa
mycinnettiin ensimmdiset ttydet
vanhuuseldkkeet jo luonna 1982.
Norjan tycieliikejiirjestelmd astui
voimaan viisi vuotta Suomea
myohemmin; tdydet vanhuuse-
liikkeet mycinnetddn siellii ensi
vuonna. Meillii TEL:n ja LEL:n
mukaiset tdydet vanhuuseldk keet
mycinnetddn ensimmdistd kertaa
vuonna 2rJ02. Yrittajien eldkela-
kien mukaiset tdydet vanhuus-
elikkeet siirtyvdt vield kauem-
maksi.

Mattl Uirnonen, I r
Ekiketurvakeskuksen

toimitusjohtaja
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YHTEENSOV

Etsittaesse enimmdisrajaa eliik keenhakijalle maksettavalle eldk keelle
ei viimeisten vuosien ansiotaso ole mddrddvd. Yhteensovitusta varten
kiiydiiiin liipi koko henkildn tycihistoria, ja yhteensovitukseen vali-
taan korkein eldkkeen perusteena oleva palkka.

Tyoeldkkeen enimmdisrajan mddrddminen on siis jiirjestetty hie-
man erikoisella tavalla. Perusteena ei ole, kuten voisi a.iatella, vakiin-
tunut ansiotaso, vaan korkein palkka voi olla perdisin hyvinkin
satunnaisesta, vuosien takaisesta tyosuhteesta. Jos sen sijaan tyohis-
toria muodostuu vain muutamasta pitkiistii perdkkdisestd tyosuh-
teesta, palkkaperustekin kuvaa todellista ansiotasoa. Useissa ta-
pauksissa ndin onkin.

Periaatteena on, ettd yhteensovitusperusteena voidaan kiiyttiiii
vain sellaista palkkaa, joka on peruseldkkeen eldkepalkka, siis palk-
kaa, josta jokin mycinnetty eldkekin on laskettu. Se korkein palkka,
joka valitaan yhteensovituksessa kdytettdvdksi, on nimeltddn "yh-
teensovitusperuste" (TEL 8 $ 2. mom. L virke).

TEL-tycisuhteen eldkepalkka,
LEl--tyonimikkeen keskipalkka tai todellinen LEL-palkka.
MYEL-tyotulo tai MYEL-vdhimmdistyotulo,
YEL-tyotulo,
KWEL-eliikepalkka,
VEL-eliikepalkka,
KiEL-eliikepalkka,
MEL-eliikepalkka,
muut peruselakkeen eldkepalkat eli Suomen Pankin, Postipan-
kin, Kansaneldkelaitoksen tai ortodoksisen kirkkokunnan (tyo-
tai virkasuhteen) eliikepalkka,
kahden tai useamman samanaikaisen, peruseldkkeeseen oikeut-
tavan tyo- tai virkasuhteen tai yrittdjdtoiminnan yhteenlaskettu
palkka tai tydtulo,
kymmenen kuudesosaa entisestd eldkkeestii lisettyna uuden pe-
ruseldkkeen palkkaan.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Yhteensovitusperusteeksi valitaan kunkin eliikkeenhakijan koh-

,HTEENSOVITUS,ERUSTEENA dalla kaytettavissd olevista vaihtoehdoista se palkka, joka indeksilld

KA,TETTAVA' palfaf korjattuna on suurin. Indeksikoriaus tehdidn eldketapahtuman ta-

Muita kuin edelld lueteltuja palkkoja ei voida kdyttdd. Esimerkiksi
Riippuen siita, minkalaisessa tyossd eliikkeenhakrja on ollut, on valtion ja kuntien ns. vanhojen eldkkeiden palkat eivdt tule kysy-
yhtiensovituksen korkeinta palkkaperustetta valittaessa kdytettdvis- mykseen. Merimieseldkelain, MEL:n mukainen eldkepalkka on kdy-
id seuraavat mahdollisuudet: tettdvissd 1.4. 1983 jiilkeen tehtdvissd yhteensovituksissa.

1l

18

O a

a



2000
TEL

8000
TEL4000

KVTEL 2800
MEL

6000
VEL

7000
YEL 4000

LEL 3500
KiEL

3m0
TEL

E si merk ki /. Korkein eldkepalkka valitaan yhteensovituksen perusteeksi.

t.7 .1962 1970

Tycikyvytt
alkaa

60Vo: 48C0
mk./kk

r980 t984

merkitsee tilityskuittiin tyoalan numeron. Tycinimikkeen numero
siirtyy tycisuhderekisteriin palkan rinnalle.

Yhdistettdessd LEL-palkat vuosiansioiksi rekisteroidddn .jokaisel-
le ansiovuodelle se tyonimike, jolla ansioita on eniten.

Tycinimikkeet ovat maatalousalalla I l-29 viilillii
metsdalalla 3l-45
rakennusalalla 5l-61
satama-alalla 1l-75

Esimerkiksi rakennusalan vaativat ammattitydt -nimikkeen nu-
mero on 53 ja keskipalkka tdmdn vuoden taulukossa 79000 mklv,
urakkapalkkainen uittotyci 36 ja palkka 56000 mk/v ja maatalou-
den lomittaja 22 ja palkka 35 500 mklv.

LEL:n osalta kdytetidn yhteensovituksessa kahden viimeisen
"vakuutusvuoden" tycinimikkeiden keskipalkkaa. Vakuutus'"uosi
on sellainen kalenterivuosi, jona tydntekijii on ansainnut vdhintddn
LEL:n 200 markan vdhimmdismddrdn ansioita LEL:n piiriin kuulu-
vassa tycissd eli on siten vakuutettu LEL:n mukaan. Mikii on "vii-
meinen" ja site edellinen vakuutus'"uosi lasketaan eldketapahtuman
mukaan. Jos eldkkeenhakija on ndind kahtena viimeisend vuonna
tehnyt erilaisia tdita, kdytetddn ndiden kahden vuoden tyonimikkei-
den keskiarvoa.

Tyonimikkeiden keskipalkkana kdytetddn e I d k e t a p a h t u m a-
vuodelle vahvistettuja palkkoja. Jos eldke alkaa myohemmin
kuin eldketapahtuman sattumisluonna tai uusia yhteensovituksia
tehdddn mycihemmi n, korjataan keskipalkka indeksillii.

Esimerkki 2. Metsuri tulee tyokyrryttomdksi lokakuussa 1984,
mutta tycikyvyttomyyseldke alkaa sairauspdivdrahan ensisijaisuuden
takia maaliskuussa 1985.

Hdn on ansainnut eldketapahtumavuonna 1984 eniten LEL-an-
sioita tyonimikkeelli 31, urakkapalkkainen metsatyd, ja edellisend
vuonna tydnimikkeelld 35, sahatyci. Keskipalkat otetaan woden
1984 taulukosta ja lasketaan niidcn keskiarvo.

Tyonimike 31 50000 mklv
Tycinimike 35 56500 mVv

106 500 mVv: 2: 53 250 mk/v : 4 431.50 mk/kk
Ndin saatu keskipalkka korotetaan yhteensovitus-
hetken indeksitasoon tehtaessa yhteensovitus eldk-
keen alkaessa l. 3. 1985.

II

Kuvion tapauksessa henkil6 on ollut useamman eliikelain piiriin
kuuluvassa tyci- ja virkasuhteessa ja yrittiijiinii. Eliikepalkat mk/kk
on korotettu ty6kyvyttdmyyden alkamisen indeksitasoon. Tode-
taan, etta korkein palkka on erddn TEl+ycisuhteen palkka l97Glu-
vulta. Sitd kdytetddn yhteensovitusperusteena, josta lasketaan yh-
teensovitusraja 60 prosenttia.

Yhteensovitusrajan estdmdtta tame elakkeenhakija voi siten saada
tyoeldkkeend ja muina korvauksina yli 4 500 mk/kk (kun kansan-
eldkkeen osuuskin on vdhennetty), vaikka hdnen viime aikojen ansio-
tasonsa on ollut tdta matalampi.

Eldkkeen myontdnyt eldkelaitos ilmoittaa kdyttimdnsd yhteenso-
vitusperusteen markkamidrdn Eldketurvakeskuksen eldketapahtu-
marekisteriin. Ndin se on muiden eldkelaitosten ndhtdvissi. Pienend
puutteena voidaan pitdd, ettei markkamddrdste voi paarellli, mikii
palkka tai palkkayhdistelmd on kysymyksessd. Tarpeen mukaan voi
luonnollisesti ottaa yhteyden ao. eldkelaitokseen.

Koska eri palkkaperusteet ovat muotoutuneet eri tavoin, on syytd
tarkastella niiti kutakin erikseen.

Tyontekrjiiin eldkelain eli TEL:n mukainen eliikepalkka lasketaan
jokaisesta tyosuhteesta erikseen. Korkein palkka on valittavissa eri
TEl-palkkojcn viililld. Tyontekijiillii saatraa olla kovinkin monia
TEL-tyosuhteita. Eldketurvakeskuksen tyosuhderekisteriotteelle on
laskettu valmiiksi korkein TEL-palkka, mikii siiiistiiii jonkin verran
vertailutyotd el6kelaitoksissa.

TEL-eldkepalkka

LEl-tyonimikkeen keskipalkka

LEL:n osalta rekisteriotteella ei ndy valmiiksi lasketrua eliikepalk-
kaa. kuten muissa eldkkeissd. ElSkelaitosten on silloin. kun eldk-
keenhakijalla on myos LEl-ansioita, meariteltave erikseen LEL-vh-
teensovituspalkat. Sen',uoksi kdsitelliiiin niitii seuraavassa vahen
laajemmin.

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tycintekrjiiin eldkelain eli
LEL:n piiriin kuuluvissa tcjissd ansioiden mdirdt vaihtelevat kuu-
kausittain ja vuosittain. Eliike muodostuu vuosiansioista. Ansiota-
son maarittelemisen helpottamiseksi on LEL:id varten luotu ns.
keskipalkkajiirjestelmd, joka palvelee pelkdstddn yhteensovitusta
(LEL 5 $ 5. momentti, joka on l. l. 1983 lukien muuttunut 6.
momentiksi. LEA 5 S).

Eldketurvakeskus julkaisee vuosittain LEL-alojen vahvistettujen
keskipalkkojen taulukon. Se synryy siten, ettd LeL tyoetatekassas-
sa selvitetddn kunkin,r.uoden loppupuolella, millaine n palkkataso eri
LEl-aloilla on ollut. LEL Tycjeliikekassan esitvksestd Eldketurva-
keskus vahvistaa keskipalkat seuraavalle vuodeile. Niiitii keskipalk-
koja pidetiiin tydntekr.liin palkkana yhteensovituksessa, ellei hdnen
todellinen palkkansa niistd olennaisesti poikkea.

Eri tydaloilla on oma ns. tyonimikenumeronsa. Maksaessaan
LEL-vakuutusmaksua tydntekijdn palkan perusteella tycinantaja

Todellinen LEl-palkka

LFL-keskipalkat on rarkoitettu kayrctteviiksi silloin, kun ne pddpiir-
teissdein vastaavat tyontekUan todellista ansiotasoa. KeskipalkkoJa ei
kuitenkaan kiiyteti, jos tyontekijan todellinen palkka on ollut olen-
naisesti toinen. Silloin kiiytetddn yhteensovitusperusteena LEL:n
osalta hdnen todellista palkkaansa (LEL 5 $:n nykyinen 6. mom.,
ennen l. l. 1983 5. mom.). Todellinen palkkataso voi olla huomatta-
vasti korkeampi tai alhaisempi kuin vahvistettu keskipalkka. yleen-
sii keskipalkkajdrjestelmdd kuitenkin sovelletaan vain eldkkeensaa-
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jalle edulliseen suuntaan - siis silloin kun se on todellista palkkaa
suurempi. Ndin menetelliiiin LEL Tydeliikekassassa.

Miten sitten voitaisiin mearite[a tydntekijin "todellinen palkkata-
so"? Kdytiinncissii tyontekijdn todellisena keskim66rdiseni ansiona
pidetiiiin LEl-eliikkeeseen oikeuttavista ansioista laskettua keski-
mddrdistd palkkaa. Se saadaan jakamalla LEl-ansioiden yhteis-
m66rd niiden ansaitsemiseen kiiytetyllii ajalla. Kiiytiinnossd se on
sama palkka kuin ns. tulevan ajan eliikeoikeuden mddrddmistd var-
ten laskettu kuukausipalkka. Tdllaisen menettelyn ovat valitusasteet
hyvdksyneet.

Vastaavalla tavalla laskettua keskimddriiisti LEl-palkkaa on
keytetty myos LEL-vapaakirjaeliikkeiden kohdalla, vaikka niissd ei
tulevan ajan palkkaa jouduta laskemaan. Ominaista laskutavalle on,
ettd huomioon otetaan vain sellaiset ansiovuodet,.joina LEL-ansioi-
ta on vdhintddn LEL:n 800 markan vdhimmdismddrd.

Esimerkki 3. Rakennustyontekijii on ollut rakennuksilla toissd viisi
vuotta ennen kuin on tullut tycikyvyttomdksi. Sairaus ja tyokyvyt-
tdmyys ovat alkaneet 13, 7. 1983.

Hdn on ollut wonna 1978 myos yhdessd TEl-tyosuhteessa, jonka
eliikepalkka on 4 807,22 mVkk indeksissii I 006. Muissa toissd hdn ei
ole ollut.

Tycikyvyttomyyseldke myonnetddn LEL:n ja TEL:n nojalla ja sen
laskelmallinen mddrd on 2616,30 mVkk indeksissl 1006' ElSke
alkaa ESA-ajan paatyttya l.6. 1984.

Yhteensovitus l. 6. 1984

60(Zo 5336,36 mk:sta

- kela

- LEL+TEL-eliike

3 201,81 mk
71,09 mk

- 2 616,30 mk

ei ylitettii

Yhteensovitus ei alenna eliikettii. TEL-
palkkaa tai LEl+yonimikepalkkaa kiiyt-
then se olisi alentunut.

+ 514,42mk

LEl-palkat:

Vuosi
1919
1980
198 l
1982
1983

mWv
34450,00
443t4,10
43U5,30
35 960,65
33617,18

Indeksissd
1006

mWv
57 001.15
67 037.57
58 098,59
43 213,22
36960,s3

Ansainta-
aika

12 kk
12 kk
12 kk
l2 kk
6kk13pv

Tyottdmyys-
A!,rrSTUS-
piiiviii
5l pv

65 pv

yhteensd 262371,06 54 kk 13 Pv 116 Pv

Yhteensovitusta varten on valittava korkein palkka yhteensovi-
tusperusteeksi. Tdssd tapauksessa on kolme mahdollisuutta:

l. LEl-tydnimikkeen keskipalkka.
2. Todellinen LEl-palkka.
3. TEl-eliikepalkka.

Kahden viimeisen vuoden LEl-tyonimikkeet ovat 59, vaativat
sekatyot, keskipalkka on eldketapahtumavuoden 1983 taulukon
mukaan 48 500hk/v eli 4041,66 mk/kk. Indeksiin lfi)6 korjattuna
se on 4443,61 mk/kk.

Eldkkeenhakijan todel I inen LEl-palkka lasketaan kuten ns.
tulevan ajan keskimddrdinen palkka, seuraavasti:

Ansioiden yhteismiiiirii jaetaan ansainta-ajalla, josta vdhennetddn
tyottomyysavustuspaivat. (Tyottdmyysavustuspdivdt muunnetaan
';kalenterikuukauden piiiviksi" suhteella 30/22. Nain saadut 158
pdivdd vdhennetliiin piiiviksi muutetusta ansainta-ajasta 54 kk 13 pv,
joka on 1633 pv siis 1633-158 : 1475 pv).

MYEL- ja YEl-tyotulo

Maatalousyrittiijien eliikelain ja yrittiijien eldkelain piiriin kuuluvan
toiminnan osalta yhteensovitusperusteena on se tyotulo, josta
MYEL- tai YEl-eliike on laskettu. Yrittiijiijakson eldkepalkka on
muodostunut siten, etta toiminnan aikana tapahtuneista tydtulon
muutoksista on laskettu aikaan suhteutettu keskimddrdinen tycitulo.
Yrittejatyotulo edustaa siten ainakin "eldketeknisesti" melko todel-
lista tulotasoa. Jos yrittiijiijaksoja on useampia, kustakin on laskettu
tyotulo ja eliike erikseen.

MYEl-tyotulon vdhimmdismddr:i

Pienviljelijoille on taattu erdhnlainen vdhimmdiseldke siten, ettd
yhteensovituksessa tycitulona on MYEL:n osalta aina pidettdvd vd-
hintddn 6000 markkaa vuodessa vuoden 1970 tasossa ilmaistuna
(MYEL 19 $ 3. mom.). Jos todellinen MYEl-ty<itulo on tiitii pie-
nempi, kdytetddn yhteensovituksessa mainittua mddtdd, joka esi-
merkiksi tdmdn vuoden indeksissd on 30 639 mk,/v eli 2553 mk/kk.

MYEl-viihimmdismddrdd kdytetddn my6s ns. korotetuissa yh-
teensovitusperusteissa, joista jiiljempdnd, kun todellinen tyotulo on
plenempl.

Muut peruseldkkeen perusteena olevat palkat

KVTEL-, VEL- ja KiEL-eliikepalkkoja voidaan kayttae yhteensovi-
tusperusteena silloin, kun on myonnetty ko. lakien mukainen perus-
eldke. Sama koskee Suomen Pankin, Postipankin, Kansanelikelai-
toksen tai ortodoksisen kirkkokunnan eldkeshdntcijen mukaisten
eldk keiden eliikepalk koja.

Julkisen sektorin eliikkeille on ominaista, ettd el6ke lasketaan
"loppupalkan" perusteella. Niinpii KVTEL-, VEL- ja KiEl--elilke-
palkka on muodostunut viimeisen ko. lakien piiriin kuuluvan palve-
iun perusteella, aikaisemmista palvelujaksoista lasketaan vain palve-
luaikaa. Palkan mddrdytyminen vaihtelce siten eri eldkejdrjestelmis-
sd.

Merimieseldkelain (MEL:n) mukaista eldkepalkkaa ei voitu kdyt-
t6d yhteensovituksessa ennen l. 4. 1983, jolloin ko. eldke ei kuulunut
peruseldkkeiden joukkoon. Nyttemmin palkkaa voidaan kiiyttiiii'
kuten muidenkin peruseldkkeiden palkkaa. Ja jopa sellaisissakin
eldkkeissS,jotka ovat alkaneet ennen 1.4. l983,jos niiden kohdalla
on tehtava uusia yhteensovituksia.

30x
262371,06 mk

1475 pv
: 5 336.36 mVkk

Yhteenlaskettu palkka k ahdesta
tai useammasta tyosta

"Todellinen LEL-palkka" on siten 5 336,36 mk/kk inde ksissd Eldkkeenhakijan tyoansio voi jonakin lyhyempdnd aikana tai sddn-
l006ja koska se on korkein palkka, sitd kdytetddn yhteensovitukses- nollisemminkin muodostua useammasta rinnakkaisesta ansiotyostd.
sa. Ylteensovitus tehdddn elekkeen alkaessa l. 6. 1984: Tdmd on otettu huomioon yhtcensovitusperustetta ajateltaessa.

20



Kuuden kuukauden aika on katsottu riittdvdn pitkiksi rin-
nakkaisuudeksi, jolloin yhteensovitusperustetta voidaan korottaa

-alunperin TELtyosuhteen vihimmdisaika. Niinpii, jos eldkkeen-
hakija on ollut samanaikaisesti vdhintddn kuusi kuukautta yhtajak-
soisesti kahdessa tai useammassa pe ru seldkkeeseen oikeuttavassa
tyci- tai virkasuhteessa tai yrittiijiind, lasketaan yhreensovirusperus-
tetta maarattdessd kyseessh olevat eldkepalkat tai tydtulot yhteen
(TEL 8 $ 3. momentin 1. virke).

Useille tyontekrjiiryhmille on ominaista, ettii heillZi on pearyon
ohella jokin sivutoimi tai useampiakin. Liiiikiireillii se lienee tyypillis-
td. Samoin on esimerkiksi siivoojilla useita tyopaikkoja samanaikai-
sesti. Tdllaisen tilanteen tulee yhteensovitusperustetta ajatellen jat-
kua vdhintddn kuusi kuukautta.

Samanaikaisia tyo- tai virkasuhteita voi olla eri eldkelakien piiris-
sd, TEL:n, KVTEL:n, VEL:n jne. ja toisaalta samaan aikaan yrittd-
jdtoimintaa YEL:n ja MYEL:n piirissd. Edellytyksend, ctta tyon
tulee olla peruselSkelakien piiriin kuuluvaa. Mainittu kuuden
kuukauden aika ei kuitenkaan koske LEl-tyote, vaan LEL:n koh-
dalla samanaikaisuus on jdrjestetty omalla sddnncill6dn.

Esimerkki 4. Eliikkeenhakija on ollut TEl-tyosuhteessa 2.3.
1973-20.8.1979 ja toiminut yrittiijiinii t. t.1979-5.5. I982. Eliike-
tapahtuma sattuu vuonna 1984.

Koska hdn on ollut ajan l. \.-20.8.1979 eli vdhintdin 6 kuu-
kautta samanaikaisesti kahdessa peruseldkkeescen oikeuttavassa
tycissd lasketaan TEl+ycisuhtcen palkka ja YEl-tyotulo vhteen
korkeinta yhtcensovituspalkkaa etsittdessd.

2.3.73 20.8.79. elSkepalkka 3 500 mk/kk
(ind. 60ti)

tyotulo 70000 mk,zr.'
(ind. 836)

yli 6 kk
samanaikaisesti

Kun yhteensovitus tehdddn esimerkiksi \.uonna 1984, korjataan
TEL-palkka ja YEL-tyotulo ensin vuoden 1984 tasoon ja lasketaan
sitten yhteen.

TEl-palkka *YEl-tydtulo
(ind. 1006) 579l,ll mk/kk + 7019,53 mk/kk : 12810.64 mk/kk

Huomattavaa on, etta yhtcen lasketaan se palkka tai tydtulo,.ioka
on e ldkkee n perusteena, ns. eldkepalkka, joka mddrdytyy omien
sddnncistensd mukaisesti. Se ansio. mitii henkilo on tosiasiallisesti
saanut tuon kuuden kuukauden ajan esimerkiksi edellisen esimerkin
ti lanteessa molem mista tycipai koistaan TEl-tycissd ja yrittiijiinii on
todenndkciisesti ollut jotain muuta. Tdssdkin mielessd yhteensovi-
tuspalkan mddrdytyminen on melko kaavamaista. Tavoitteena on
kuitenkin, etti kaikki se eldkeoikeus, jota tyontekrjii hankkii, myos
mahtuu mukaan lopullisessa eldkkeessd.

LEL:n piiriin kr.rr.rluvan tytrn ja
muun ty(in rinnakkaisuus

Yhteensovitusperusteen korotus ei aikaisemmin koskenut LEL-ty6-
t5. Vasta l. 7. 1981 lukien - sen jdlkeisissd eldketapahtumissa - on
myos LEL-tyo muun tycin kanssa voinut korottaa yhteensovitus-
palkkaa. Koska LEL:ss6 ei rekisterdidd tydsuhteen kestoa, vaan

LEL on jiirjestetty vuosiansioiden pohjalle, lasketaan LELtyonteon
samanaikaisuus k ale nterivu osina. LEL+vcin rinnallatehdvltd
tyoltd vaaditaan - ei kuuden kuukauden kestoa - vaan ettd se on
kestdnyt tdyden kalenterivuoden (TEL 8 $ 3. momentin viimeinen
virke, LEL 5 $:n nykyinen 7. momentti, entinen 6. momentti).

Jos siis tyontekijiin jokin peruseldkkeeseen oikeuttava tyo- tai
virkasuhde tai yrittiijiitoiminta on jatkunut tiiyden kalenterivuoden
cli tammikuun L pdiviistd joulukuun 31. p2iiviiln ja hdn on saman
kalenterivuoden aikana ansainnut LEL-toissii vdhintdin LEL:n Sfi)
markan mddr6n (esimerkiksi vuonna 1984 viihintiiiin 8048 mk),
lasketaan korkeinta yhteensovitusperustetta valittaessa ko. tyci- tai
virkasuhteen el2ikepalkka tai yrittiijiitulo ja ko. kalenteriwoden kes-
kimddrdinen LEL-ansio vhteen.

Jos rinnakkaisia kalenterivuosia on useampia, lasketaan niiden
LEL-ansioista keskiarvo, joka lislitiiiin tuohon muuhun palkkaan.

Esimerkki 5. Ellikkeenhakija on ollut KVTEL-virkasuhteessa 3.2.
l98l-7. l. 1983 viilisen ajan. Vuonna 1982 hiin on ollut lisdksi
LEL+ciissii ja ansainnut 27 050 mk.

tarsi kalenleriruosi

l9lt I

-t.2.tt I

t9tr2 l9ti-1

7. 1.83
KV'I ELrliikepalkka
5780.67 nrk,zkk
(ind.9l5)IilIif,ilI
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1.
I

I

l5 045.10 nrk 27050.fi) rrk
(incl. U.'16)

KVTEL-virkasuhteeseen sisdltyy yksi kokonainen kalenterivuosi,
nimittdin 1982. Sen aikana on LEL-ansioita yli 800 markan rajamdd-
rAn. joka vuonna 1982 on 6688 mk/v. Niinpii tdssd tapauksessa
KVTEl-eliikcpalkka ja vuoden 1982 keskimiidrdinen LEL-palkka
lasketaan yhtcen. Vuoden LEl-ansiot jaetaan l2 kuukaudella. In-
deksillii vuodelle 1983 korjattu LEl-ansio on 29606,16 mk.

5780,67 mk/kk + 296"0-6'16 mk/kk: 8241,85 mk.zkk (ind. 915)l2

Korkeinta yhteensovitusperustetta valittacssa on kdytettdvissd
ndin laskettu palkka.

Aikarsenrnran e1:ikkee'n (10 /6x ekike) ja
uuden eliikkeen elekepalkan yhrcenlaskemincn

Eliikkeellii olcva henkilci voi ansaita uutta eldkeoikeutta jatkaessaan
edelleen tycintekoa. Ettd yhteensovitus ei "sy6" ndin karttunutta
uutta eldkettS, on jdrjestetty siten, ettd yhteensovitusperustetta koro-
tetaan entisen eliikkeen johdosta ns. kymmenenkuudesosa-korotuk-
sella (TEL 8 g 3. momentin 2. virke).

Jos eldkkeenhakija on

vrittdjiijakso
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- valittOmasti ennen kysymyksessd olevaa eldketapahtumaa

- saanut jotain peruseldkettd tai muuta siihen verrattavaa eldkettd
vdhintddn kolmen vuoden ajan

- ja on ollut samarraikaisesti vdhintddn kolmen vuoden ajan perus-
eldkkeeseen oikeuttavassa tyci- tai virkasuhteessa tai yrittiijiinii

- lisiitiiiin yhteensovitusta varten tycisuhteen palkkaan tai yrittiijii-
tuloon l016 eldkkeenhakijan saaman aikaisemman elhkkeen
miihrdstd.

Edellytyksenii on, etta tyontekrjii on saanut jotain peruseliikettii
tai muuta siihen verrattavaa eldkettd valittOmdsti ennen nyt
kyseessd olevaa uutta eldketapahtumaa. Sen lishksi edellytetddn, ettd
hdn on vdhintddn kolmen vuoden ajan ollut samanaikaisesti
tydsuhteessa tai yrittiijiinii. Lainkohdassa ei ole vaatimuksena, ettd
tyontekijii olisi ollut tycisuhteessa tai yrittiijiinii vdlittcimdsti ennen
uutta eliketapahtumaa, joten vdhintddn kolme vuotta kestanyt tyo-
suhde tai yrittiijiitoiminta voi olla myos aikaisemmalta ajalta, kun-
han tycisuhte on kestdnyt vdhintddn kolme vuotta eliikkeellii ollessa.
LEL-ty<in osalta on tdssdkin oma sddnnoksensd.
Kolmen vuoden tyonteko on voinut muodostua myos useammasta
kuin yhdestii tycisuhteesta tai yrittiijiijaksosta. Jos tyontekijd on ollut
elAkettd saadessaan useammassa tyosuhteessa jaltai yrittajana yh-
teenlaskien vdhintidn kolmen vuoden ajan, korotetaan eldkepalk-
kaa l0l6:lla. 1016 eliikkeen md5rdstd lisdt66n tilloin jokaisen tyci-
suhteen ja yrittajetoimintajakson palkkaan erikseen ja valitaan yh-
teensovitusperusteeksi korkein.

Esimerkki 6. Veturinkuljettaja on saanut VEL:n nojalla elhkettd
alennetun eldkeidn perusteella 55 vuoden iasta lehtien. Eliikkeellii
ollessaan h6n on toiminut vahtimestarina TEL-tycisuhteessa ensin l3
kuukautta ja sitten l0 kuukautta ja pitiinyt kioskia 20 kuukautta.

65-vuotiaana hdn hakee vanhuuselzikettd ndiden toiden perusteel-
la. Hdnelle myonnetddn vanhuuseldke TEL:n ja YEL:n nojalla.

Hdnen jatkuvasti saamansa VEl-eliikkeen perusosa on tdlloin
4220 mk/kk.

VEL-r:liikc
alkanut esim. l0 v

r. altion
palvelus

Oletetaan, ettd B-palkka on korkein, indeksilli korjattuna vaik-
kapa 3780 mVkk.

f x VEl-peruseldke 4220 mk/kk -t

TEl-palkka 3780 mVkk: 10813 mk/kk

Yhteensovitusperusteeksi saatiin rdllh tavoin niin korkea palkka,
etta entisen eldkkeen lisiiksi henkilo saa hyvakseen eldkkeelld olles-
saan ansaitsemansa uuden el6keoikeuden.

LEL:ssi oma saennokserrsd

LEL-tydnteon osalta on edelli kerrotun kolmen ruoden edellytyksid
jonkin verran muunneltu, jotta voitaisiin ottaa huomioon LEL:n
tyyppinen tyonteko. Edcllytetddn, cttd henkilo on saanut eldkettd
vdhintddn k o I m e t e y t t a k a I e n t e r i v u o t t a ja samanaikaises-
ti perdkkdisen kolmen kalenterivuoden aikana ansainnut ku-
nakin vuonna LEL:n 800 markan vdhimmdism5drdn ansioita.

Rinnakkaisten LEL-ansiovuosien keskimddrdiseen palkkaan
(vuosiansiot jaetaan l2:lla) lisiitiiiin tdllciin kymmenen kuudesosaa
aikaisemmasta eldkkcestd (LEL 5 !i nykyinen 7. mom.).

TEL<like-
tapahtuma 65 v

Wllkk + l0kk + 20 kk :4lkk:vli 3v

Koska hdn on saanut eldkettd vdhintddn kolmen vuoden ajan
vdlittomdsti ennen TEL-YEL-vanhuuseHketapahtumaa ja ollut sa-
manaikaisesti vdhintddn kolmen vuoden (tai 36 kuukauden) ajan pe-
ruseldkkeeseen oikeuttavassa ansiotyossii, hiinellii on oikeus koro-
tettuun yhteensovitusperusteeseen.

A:n, B:n ja C:n kesken valitaan indeksillii korjattuna korkeir.r
palkka ja kymmenen kuudesosaa VEL-eliikkeen perusosasta lisd-
tddn siihen.

Riitta Kaaja, orr
LEL T.r'dekikekassan
e lrik eosas t on la ki mi es
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Seuraava esitys perustuu pddosin ETK:n 25.6.1984 pdivdttyyn kar
saukseen "Eliikkeisiin liittyvia ennusteita vuodelle 1984". Katsauk-
sessa on painopiste selvisti yksityisen puolen el6kkeissd; muita jhrjes-
telmid siind vain sivutaan. Joiltakin osin katsauksen tieto.ia on voitu
hieman tarkentaa ja laajentaa.

Yksityisen puolen eliikkeitzi lehes 700 000 kpl
Vuoden 1984 paattyessii TEL-. LEL-, YEL- la MYEL-eliikkeitd on
voimassa arviolta 696000. Eliikkeiden mdhrd kasvaisi ndin ollen tinh
vuonna 32000:lla.

Viiden viimeisen vuoden aikana on lisdystd ollut 163000 kpl eli
vuosittain noin 5,67o.

Tqulukko 1. TEL-, LEL-, YEL ja MYELeliikkeiden arvioitu luku-
miiiirii 31. 12.1984 ja sen vuotuinen muutos.

Lukumddrd Muutos 7clv

Taulukko 2. Vuoden 1984 arvioitu eldkemeno, milj. mk

Maksava eldkelaitos

TEL LEL YEL MYEL Yht.

Perusturva
Vanhuuseldkkeet
Tyokyv-vtt.eliikkeet
Tycittcimyyseldkkeet
Perhe-eldkkeet

590 4315
255 2790
30 615
100 t245

860
8rm
520
820

2 415
475
ll0
200

510
220

l5
125

Yhteensh 696000 4.9

Kasvu on vuonna 1984 siis lievdsti hitaampaa kuin keskimddrin
edellisten viiden vuoden aikana.

Perhe-eldkettd saa vuoden I 984 pidttycssd arviolta I 47 000 leskcii
ja lasta.

Tyottomyyscldkkeiden mddrd kasvaa cdelleen voimakkaasti ja
myos tyokyvyttomyyseldkkciden mddrd ndyttdisi vuosien jiilkeen
olevan kasvussa.

Vanhuuseldkkeiden mddrd sen sijaan kasvaa poikkcuksellisen vd-
hiin. sillii eldkeidn saavuttaa itsenhisyyden ajan pienin ikiiluokka'
vuonna 1919 syntyneet.

Yhteensi 6040 r 200 870 915 9085

Lisdturva 360 5 365

Yhteensd 6400 l 200 875 915 9450

Taulukossa on kaytetty 5 miljoonan markan muodollista tark-
kuutta.

Eldkemeno kasvaisi siten cdellisvuodesta noin 1,35 miljardia
markkaa eti noin 16,1 70. Maamme eldke-jdrjestelmistd yksityisen
puolen eldkkeet ovat edelleen nopeimmin kasvava osa. Tdmd joh-
iuu, paitsi eldkkeiden lukumddrdn lisdyksestd, myos eldkkeiden ta-
son jatkuvasta kohoamisesta. Niinpii esimerkiksi TEL- ja LEL-tyo-
kyvyttcimyyseldkkcet ovat jo yleisesti 38 a/rt'.r't vdhimmdistasoa pa-
rempra.

Rintamaveteraanien varhaiselilkkeet

Vanhuuseldkkeet
Tyokyvyttomyyseldk
Tyottcimyysel6kkeet
Perhe-eldkkeet

kcet
352 m0
174000
42Cn,}

128 000

15
t.7

28,8
6,8

Kcsdkuun lopussa rintamaveteraanien varhaisel2ikkeitii oli maksus-
sa n. 7500 kpl. Niiistii yksitl,isen puolen eliikkeitii oli n. 6700 kpl.

Vuoden 1984 paattyessd rintamaveteraanicn varhaiseldkkeitd on
arviolta olcva voimassa yli 8000. Tdnd vuonna varhaiscldkkeind
maksetaan n. 210 milj. mk, mistd yksityisen puttlen osuus on noin
144 miljoonaa markkaa.

Maksutulo ja vastuuvelkir

Taulukko J. Keskimiiiirdinen vakuutusmaksuprosentti elikelaeittain
vuosina 1980-1984

Elakkeiden indeksitarkistukset
Vuoden 1984 TEl-indeksipisteluvuksi vahvistcttiin 1006 ja niiin
ollen ansioeldkkeet nousivat tammikuussa n. 5.7 %. Kansaneldkkeet
puolestaan nousivat 4,0 70.- 

Vastaisuudessa heindkuussa tapahtuva indcksitarkistus jhd pois.
Tdnd vuonna se ktritenkin toteutettiin 40-prosenttisesti. Niinpd an-
sioeldkkeitd korotcttiin heindkuussa 1,29 %t .ia kansaneldkkeitd
1.437c,.

Elhkemeno
TEL-. LEL-, YEL-ja MYEL-eliikkeitd rnaksetaan tana vuonna noin
9,45 miljardia markkaa. Mddrddn sisiiltyy rckisterciityjd lisiie liikkeitii
noin 365 miljoonaa markkaa.

1980 r98l 1982 1983 1984 
I

TEL
LEL
YEL
MYEL

13,3
13,3
I 1,6
51

13,3
13,3
I 1,6
51

t2.4
t2,3
11,1\)

I l.l
tt.2
9.8
4,6

1l,l
I 1.6
9,6
4,4

Vakuutusmaksu on tdnA vuonna suunnillecn cdellisen vuoden
tasolla. mutta kuitenkin vuosien 1980-1982 tasoa matalammalla.

TEL:n ja LEL:n mukaiseen maksuun sisiiltyy 0.4 prose nttiyksik-
kod vuodcn 1982 vastuuvajauksen kuoletusta; alle 24-vuotiaidcn
TEL- ia LE,L-maksu on 6,47c palkoista.

Tiiysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu on 10,77c
tycitulosta.
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Taulukko 4. Arvioitu vakuutusmaksutulo ellkelaitokittain v. 1984,
milj. mk Eldk keensaaj ien k okonaism:iHrd

Viime vuosilta on ollut mahdollista saada tilastotietoja maamme
kaikkien e16keldisten lukumddrdstd.

Perusturva
TEL
LEL
YEL
MYEL

Lisiiturva

8 130
I 040

605
195
280

Vuosi
Kaikkieliik-
keensaajat

Osuus koko
vilestcistd, %

Kasvu edell.
r.uodesta, %

Yhteensd l0 250

Maksutulo ka-svaisi edellisestii vuodesta noin 1000 miljoonalla
markalla. Koska maksun taso sdilyy suunnilleen samana, maksutu-
lon kasr.u sclittyy ldhes yksinomaan ansiotason ja vakuutettujen
mddrdn kaslusta.

Tycieliikelaitosten vastuuvelka 31. 12. 1984 on arviolta 50,1 mil-
jardia markkaa. Tistd on TEl-laitosten vastuulla n.44,0 mrd. mk.
Edelleen mainittuun mddrddn sisiiltyy n. 270 milj. mk vastuuvajausta
vuoden 1982 maksualennuksen luoksi.

Laskuperuste- ja takaisinlainauskorko on tdnd vuonna 9,1570,
kun se edellisend vuonna oli 9.5V0.

Vuosi 1984 on arvio. Asetelmasta ndhdddn selvdsti, ettd jo vuosien
ajan noin joka viides kansalainen on ollut eliikkeellii. Samoin voi-
daan todeta, ettd eldkeldisten mddrd on kasvanut n. I prosentilla
vuosittain, mikd osoittaa, ettd el6kemenon kokonaiskasvusta eldke-
ldisten lukumddrdn kasvu sindnsd selittaa vain vdhdisen osan.

t979
1980
1981
1982
1983
1984+

I 014 300
l 023 500
t029ffi
I 036 300
t054200
I 065 000

21,3
21,4
21,4
21,4
21,1
21,8

,B
0,6
0,6
1,1
1,0

Kaikki lakiseHteiset eldkkeet
Vuonna 1984 maksetaan lakisddteisind eldkkeind arviolta 31.3 mrd
mk.

Taulukko 5. Vuonna 1984 maksettavat lakisliteiset eldkkeet, mrd. mk

Rer;o Laatunen, /A'
Ekiketurvakeskuksen

suunni I teluo sas ton tu tk Uo

Yksityisen sektorin tyoeldkkeet (sisdltdd myos
merimieseldkelain mukaiset eliikkeet)
Julkisen sektorin tycieldkkeet
Sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturma-
vakuutus-, rintamaveteraanien varhaiseldke-,
sukupolvenvaihdoseliike- ja luopumiseldkelain
mukaiset eldkkeet
Kansaneldkkeet

9
1

,6
,6

2,1
t2,0

Yhteensd 3 1,3

Eldkemeno kasvaa edellisestd vuodesta noin 14.3% eli selvd-sti
nopeammin kuin inflaatio, jonka kasvu jddnee tdnd vuonna noin 7
prosenttiin.

Kokonaiseldkemenon niiinkin voimakas kasvu selittyy tehdyistii
uudistuksista (esimerkiksi kansaneliikeuudistus), tycieldkkeiden ta-
son noususta, el6kkeensaajien rakenteen muuttumisesta (esimerkiksi
pelkkiiii kansaneliikettd saavien mdIrii vdhenee jatkuvasti) sekd
eldkkeiden lukumddriin kaswsta.

Kokonaiseldkemenon osuus bruttokansantuotteesta on kehittv-
nyt viime vuosina seuraavasti:

Vuosi Osuus BKT:sta
7a

1980
198 I
1982
1983*
1984*

9,10
9,33
9.49
9,95

10,1 I

* Vuodet 1983 ja 1984 ovat ennakollisia.
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Ansioelzikkeiden menokehil

Tapio Klaavo, r.r
Ekiketurvo keskuksen

suunni I teluosaslon
matemaotikko
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fs ennustettu vuoteen 2W
Ehketurvakeskuksessa on ennustettu ansioeliik-
keiden menokehitys vuoteen 2000 asti kiiyttiien
viittii eri oletusvaihtoehtoa.

Korkeinta taloudellista kasvua edustavan vaih-
toehdon mukaan vuonna l99O maksetut ansio-
elekkeet nrlevat olemaan 13,3 prosenttia palkka-
summasta, kun ne vuonna 1983 olivat 1 1.,5 pro-
senttia. Vuoteen 2000 mennessl osuus nousisi
1 7, 7 prosenttiin palkkasummasta.

Matalimman talouskasvun vaihtoehdossa eh-
kemenot vuonna 1990 olisivat L4,4 prosenttia
palkkasummasta, kun vuoden 2000 vastaava
osuus olisi 20,6 prosenttia.

jiiin sekii maatalousyrittiijien ja muiden yrittiijien eldketurvaa tai sen
kehittamisa koskevissa asioissa".

Tata tehtavaaluettaan Eliiketurvakeskus ei kykenisi kustannustie-
toisesti ja suunnitelmallisesti hoitamaan ilman ennusteita eliikejiirjes-
telmien ja muidenkin sosiaaliturvajdrjestelmien tulevaisuudesta.

Eldketurvakeskus onkin koko olemassaolonsa ajan harjoittanut
ennusteiden laatimista tydelakejerjestelmiist6, erityisesti eldkemeno.
kehityksestd. Eldkemenojen kasvaessa tdmd tyd on muodostunut
entistlkin rdrkcimmdksi.

ETK:ssa tehtdvid ennusteita voi luokitella eri perustein, esimerkik-
si ennustejakson pituuden tai kiiyttcitarkoituksen mukaan. Useat
ETK:n ennusteista ovat lyhyen tdhtiimen ennusteita ja palvelevat
tiettyd spesilista tarkoitusta. Tiillaisia tehdiiiin mm. vastuunjaon
ennakon mddrddmiseksi, YEL-valtionavun ja rintamaveteraanien
varhaisel5k keiden budjetoimiseksi.

Tiissii kirjoituksessa rajoitutaan pitempien, yli viiden vuoden pd5-
hdn ulottuvien, eliikejiirjestelmien yleistd suunnittelua palvelevien,
kohteeltaan kattavien ennusteiden kdsittelyyn.

Ihmisen halu tunkeutua nykyisyydestd tulevaisuuden puolelle on
ainakin yhtd vanha kuin kirjoitustaito, luultavasti paljon vanhempi-
kin. Menetelmid ovat esimerkiksi profetointi, vedonlycinti, vakuut-
taminen. suunnittelu ja ennustaminen.

Jokapdivdisessd puheessa ennusteet mielletddn usein varsin pelkis-
tetysti - analogia haetaan vaikkapa sddn ennustamisesta. Tdllciin
tarkoitetaan niin sanottua puhdasta ennustetta. Tiillaisia ovat esi-
merkiksi "huominen piiiviilimpotila on * I I astetta" tai "eldkemeno
vuonna 1985 on 17 520 mmk".

Toinen tyyppi ennusteita on ns. ympdristciehtoinen ennuste. Se
ilmoittaa ennustettavien suureiden arvot tulevaisuudessa edellyttden,
ettd maailma ennustushetkelld on oletetun kaltainen. Ympdristcieh-
toinen ennuste esitetaan siis muodossa jos - niin. Mit?i pitempi
ennustevdli on, sitd velttemattdmdmmdksi ympdristoehtoisuus kdy.
Esimerkiksi vdite: "eldkemeno vuonna 2050 on 152600 miljoonaa
markkaa", on mieletcin, ellei samalla esitetii pitkiii luetteloa muita
vuoden 2050 asiaintiloja kuvaavia suureita eli ympdristdmuuttujia.

Ansioeldkkeita ennustettaessa tdllaisiksi ympdristomuuttujiksi on
valittava ainakin kuolevuus, synty!ryys, tydllisyys, ansiotaso ja sairas-
tavuus. Ympiristcimuuttujien valinta taas on oma ongelmansa. Tyh-
jentdvdsti tulevaisuuden maailmaa ei voi kuvata, mutta ei ole tar-
peenkaan.

Tuskin on olemassa ehdotonta sddntod siitd. milloin voi esittdd
puhtaita ennusteita ja milloin taas ympdristoehtoisia.

Ympdristciehtoinen eldkemenoennuste tuskin koskaan toteutuu
sellaisenaan, eika sit,ii sellaiseksi ole tarkoitettukaan. Pikemminkin
sen tarkoituksena on kuvailla asioiden vaikutuksia toisiinsa. Siksi
ennusteita usein tehdddn vaihtoehtoisilla ympdristcimuuttujien ar-
voilla. Ja jos ennuste viittaa epimieluisaan tulevaisuuteen, ryhdytliiin
tietoisesti estdmddn ennusteen toteutumisen mahdollisuus. Ennuste
on tdlloin hyodyksi, vaikkei toteudukaan. Ennusteen totcutuminen
ei siis suinkaan ole mikddn mitta cnnusteen hyqydelle.

Aiemmisa ennusteista

Ennusteiden laatimisen vhlineet ovat tietotekniikan kehityksen myci-
td radikaalisti muuttuneet ETK:n olemassaolon vuosina. I960-lu"ul-
la ja 1970-luvun alkuwosina laskelmat tehtiin kyniiii, paperia, las-
kukoneita ja ihmisjiirked kdyttden. 1970-lur.un puoliviilistii ldhtien
ovat tietokoneet pikku hiljaa syrjiiyttineet kolmea ensinnd mainittua
ennustamisen vdlinettd. Toivoa sopii, ettd neljdnnelle on jiiiinyt ja
cdelleenkin jiiisi riittiiviin kokoinen rooli.

Sosiaali- ja terveysministericjn asettama sosiaaliturvan menokehi-
tysta ja toteutumismahdollisuuksia arvioiva tyoryhmd, ns. STAT-
ryhmA tyciskenteli vuosina 1978-1980. Tyoryhmiin tarpeisiin tehtiin
ETK:ssa laaja ansioeldkkeitd koskeva vuoteen 2030 saakka ulottu-
nut ennuste. Tdssd tyossd olivat tietokoneet merkittdvdsti mukana:
elikkeensaajien lukumddrdt laski tietokone, etuuksien markkamdd-
rdt laskettiin vield perinteisin menetelmin.

Vuoteen 1982 saakka selvittiin pitkiilti mainitun STAT-ennusteen
varassa. Vuosien 1982 ja 1983 aikana-lyciskennelleen tyoeldkemaksu-
tyciryhmdn (ns. TEMA-ryhmdn) tarpeita varten kehittyivlit ennuste-
ohjelmistot edelleen siihen pistee;een, ettd tyciryhmd sai TEL-LEL-
ennusteen, jonka laskentatyci oli kokonaan koneellistettu.

Vuoden 1983 lopulla ohjelmistoihin liitettiin YEL ja MYEL sekii
VEL ja KVTEL. Maaliskuussa 1984 saatiin valmiiksi perhe-eldke-
komitealle perdti vuotecn 2050 saakka ulottuva ennuste, joka koski
eliikelakeja TEL, LEL, YEL, MYEL, VEL ja KWEL.

Elokuussa 1984 tehtiin sosiaali- ja terveysministericin pyynncistd
vuoteen 2000 ulottuva ennuste, joka em. jdrjestelmien lisdksi kasittae
mycis mm. MEL:n ja KiEL:n mukaiset eldkkeet. Ennusteen tekijdt
keyttivat tdlle tydnimea PTS84, koska ennuste liittyi ministericin
pitkiin tiihtliimen suunnitteluprojektiin. TatA ennustetta ja sen tulok-
sia k6sitellaan tarkemmin jdljempiinii.

Ennusteiden tarpeesta

Kun eldketurvan jdrjestdminen on varautumista tulevan varalle, ei
ole ihme, cttd eldketurvan hoitoon liittyy runsaasti e nnustamistarvet-
ta.

Eldketurvakeskukscn oh jesddnnossd on ETK:n tehtevaksi sdddet-
ty mm. "antaa viranomaisille lausuntoja ja tehde esityksid tyonteki-

Metodi

Edelld kuvattu kehitys on johtanut tiettyyn ennustemalliin, jota
scuraavassa lyhyesti luonnehditaan.

Kunkin eldkelain ennustaminen tapahtuu jakamalla eldkelain piiri
idn ja sukupuolen mukaisiin kohorttcihin. Kukin kohortti jaetaan
vield eri tiloihin: eldkkeensaajat eldkelajien mukaan. ja muu piiri
jaetaan kahteen tilaan sen mukaan, onko tyosuhteessa vai ei. Ku-
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hunkin kohorttiin liitetZiiin lisZiksi tiedot keskieliikkeestii, keskipal-
kasta, ansaittujen vapaakirjaoikeuksien keskim6dristd ja voimassa-
olevien tydsuhteiden keskikestosta. Ndmd tiedot kerdtddn, osin tilas-
toista ja rekistereistd, osin arvioiden, ennusteen ldhtoluoden mukai-
slna.

Lisiiksi tarvitaan ns. siirtymdparametrit, jotka ilmaisevat suhteelli-
set vuotuiset poistumat (: kuolevuudet) ja siirtymit kohortin sisilld
eri tiloista toisiin.

Kun vield kiinnitetidn ennustejakson ajalle siiiintci, jonka mukaan
piiriin tulee uusia vakuutettuja, ja palkkojen ja eldkeindeksin kehitys,
voidaankin kdynnistf,d laskenta, jossa luoden mittaisin askelin ko-
hortit elatetedn tulevaisuuteen. Kullekin ennustettavalle vuodelle
lasketaan kohorteittain tilamiehitykset siirtymiilukujen avulla. Kun-
kin eldkelain erityispiirteet huomioon ottaen lasketaan alkavien
eldkkeiden keskimddrdt sekd niiden ja indeksimuutosten perusteella
uudet keskieldkkeet. Keskieliikkeiden ja eldkkeensaajien lukumdd-
rien avulla tulostetaan sitten eldkckanta,josta edelleen saadaan vuo-
tuinen eldkemeno.

ELAKEMENT)ENNLISTE PTS84

Taustasa ja toteutuksesta

Kuten edelld todettiin, tehtiin ETK:ssa sosiaali- ja terveysministerion
pyynnostd ansioeldkkeitd koskeva vuoteen 2000 ulottuva ennuste.

Ennuste koskee seuraavia eldkejdrjestelmiii: TEL, LEL, YEL,
MYEL, VEL, KWEL, MEL, KiEL, valtion ja kuntien ns. vanhat
elikkeet sekd Kansaneldkelaitoksen, Postipankin.la Suomen Pankin
eldkesddntcijen mukaiset eldkkeet. TEL:n, LEL:n, YEL:n ja
MYEL:n mukainen ns. lisdturva ei sisiilly ennusteeseen eivdtkd
MYEL:n sukupolvenvaihdoseldkkeet.

Ennusteen laadinta toteutettiin siten, etta edelld kuvatun ennus-
temallin avulla ennustettiin TEL, LEL, YEL, MYEL, VEL ja
KWEL. Ldhtovuotena kiiytettiin vuotta 1982, mutta jonkin verran
voitiin ennusteita tarkentaa vuoden 1983 tilastotietojen avulla. Val-
tion ja kuntien ns. vanhoista eldkkeistd tehtiin erillinen ennuste.
MEL:n, KiEL:n, PSP:n SP:n ja KELA:n kehitys arvioitiin varsin
karkeasti. Ndmd on esitetty valtion lukuihin yhdistettyinii, paitsi
MEL, joka on esitetty yhdessd TEL:n ja LEL:n kanssa.

Taustaolettamukset

Ennuste laadittiin viiden eri vaihtoehdon pohjalta, joista neljdssd va-
rioitiin ansiotason ja ty6llisyyden kehitystd, viides laskettiin korot-
tamalla tyoky\,f ttomyysalkavuutta. Olettamusten pddpiirteet annet-
tiin ministericistd. ETK:ssa kiinnitettiin yksityiskohdat.

Olettamukset

Aktiivipiirien kehitystd arvioitaessa nojauduttiin Kansaneldkelaitok-
sen vdestoennusteeseen (Vdestoqnnuste Eliik keensaajien lukumddrii
koskevat ennusteet, Kansaneldkelaitoksen julkaisuja ^19:22).

Tyokyvvttcimvys- (vaihtoehdot I-I9 ja ty6ttomyyseldkkeiden
alkavuuden oletettiin sAilyvdn vuosien 1980-1983 keskimddrdisel16
tasolla. Tyottomyyseliikkeiden ikiirajan on oletettu kuitenkin nouse-
van 60 vuoteen siten, efie 1929 syntyneet ja sitd vanhemmat siiilyttii-
vdt oikeutensa tyOttdmyyseldkkeq;een.

Ennuste pohjautuu ETK:n rekistereiden pohjalta laskettuihin
vuoden 1982 kuolemanvaaralukuihin. Kuolemanvaaralukuja on
pienennetty yhdellii prosentilla vuosittain vuoteen 2000 saakka. Tii-
md kuolevuuden pieneneminen on sopusoinnussa edelld mainitun
Kansaneldkelaitoksen vdestoennusteen olettamuksien kanssa.

Vuotuinen inllaatio on kussakin vaihtoehdossa oletettu seitse-
mdksi prosentiksi ennustejaksolla.

Vaihtoehto I:

Reaaliansiotason nousu on 2 prosenttia, ja kokonaispalkkasumman
reaalinousu 2,5 prosenttia luodessa.

K ehi ty s sekt oreittoin:

- TEl-aktiivipiirin on oletettu kasvavan nykyisestd noin
I 1200fi):sta 0,5 prosentilla vuosittain vuoteen 2000 saakka.

- LEL-ja YEL-aktiivipiirit siiilyviit henkilciluvultaan nykyisellddn,
eli LEl-piiri noin 149000:na ja YEl-piiri noin 121000:na.

- MYEL-piiri kehittyy vuoteen 2000 saakka Maatalousyrittdjien
eldkelaitoksen tilastovuosikirjassaan (tilastovuosi 1983) esittii-
mdn ennusteen mukaan: 210000 vuonna 1985, 172000 vuonna
1990, 146 000 wonna 1995 ja 130 000 vuonna 20(X).

- VEl-piirin nykyinen henkilcjluku (runsaat 250 000 henkiloii) siii-
lyy liihes ennallaan: kokonaisvdhennys on koko ennustejaksolla
noin 25fi) henkilciii eli 0,06 prosenttia ruodessa.

- KWEl-piirin, joka nykyisellf,dn on noin 375 000 henkilod, on
oletettu vuosina 1983-1990 kasvavan seuraavan asetelman mu-
kaisesti:

84-85 85-86

Vuodesta 1990 KWEL-piiri kehittyy kuten l6-64-vuotias
vdesto, mikd merkitsee l,l prosentin kokonaiskasvua aikavdlilld
1990--2000.

Seuraavissa taulukoissa on ennusteen eldkemenojen markkamdd-
rdt esitetty ensin laeittain, sitten lajeittain vaihtoehdon II mukaan.

Taulukko,l. Elzikemenot laeittain, mrd. mk (1984 rahassa)
ja prosentteina palkkasummasta, vaihtoehto II

Vuosi 83-84
Kasvu-T0/v 3,4 )(2,9

8G-90
1,9

Vuosi
TEI, + T-EL

+ MEL
mrd. mk lc

YEL + MYEL

nrrd. mk ('/c

Vultio
KiEL 1nr.

mrd. nrk t'(

Kunnat

mrd. rrrk c l

YhlccDsii

rnrd. rrrk li
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1995
2m0

9.0
9.4
9.9

10,3
10.7
I l.t
I 1.6
14.0
17.0

1.6
ri. I

8.7
9.2
9.tt

10._]
10.9
t4.4
19.0

1.6
t.6
1.6
1.7
t.1
1.8
t.8
2.0
2.-l

r6.3
16.6
l7.t
17.6
l8.l
18.6
19,0
2 t.0
22.6

4.8
4.lJ
4.lt
4.9
4.9
5.0
5.t
5.lJ
6.6

2t.5
21.3
2r.3

2 1.3
21.5
21.6
)) o
24.8

2.6
2.1

.'1.0

l.l
3.-1
4.5
6.0

I 1.5
I 1.6
I1,7
I 1.9
12.0
12.2
12.6
15.6
I9.6

r6.4
I7.0
17.8
I ti.6
19.4
20.3
2t.2
26.1
3.1.9

I 1.9
12. I

12.5
I 2.8
l3.l
13.4
l3.ri
l6.l
I8.9

Taulukko 2. Eliikemenot eliikelafcittain, mrd. mk (1984
rahassa) ja prosentteina palkkasummasta. vailrtoelrto II

Vrrosi
Vanhuuv
cliikkcct

mrd. mk Y(,

T!dkt\!tt.-
cldkkcct

mrd. mk q.

T!dttdnr)r-s-
clrikkcc-t

mrd. mk ti
Pcrhc-

cl?ikkcct
mrd. nk q

Yhtecnsii

mrd. mk ,i
1984
r985
1986
t98',7
1988
1989
I990
1995
2m0

9.6
10.0
10.5
l 1.0
I I.6
t) )
t2.9
t6.1
2 1.5

7.0
7.2
1.4
7.6
7.8
8,1
8,4

10.0
r2.0

3.7
3.1
1.9
4.0
4.2
4.4
4.6
5.9
7.5

2;/
2.7
2;7
2.8
2.8
2.9
3.0
3,5
4.2

0,7 0.50.8 0.6o.lJ 0.6o.it 0.50.7 0.50.7 0.40.6 0.40.3 0.20.4 0.2

2.4
2.5
2.6
2;7
2.9
3.0
3.2
,1.9
4.5

1.7
1.8
1.8
t.9
1.9
2.0
2.1
2.-.]

16.4
17.0
17.8
18.6
19.4
20.1
21.2
26.1
lt.9

I 1.9
l2.l
12.5
12,8
l3,l
13.4
r3.8
l6.l
t8.9
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Vaihtoehto II:
Reaaliansiotason kasvu on 1,5 prosenttia vuodessa ja kokonaispalk-
kasumman reaalikasvu 1,7 prosenttia vuodessa.

- YEL:n ja MYEL:n aktiivipiirien lukumddrdt ovat samat kuin
vaihtoehdossa I.

- TEL:n, LEL:n, VEL:n ja KVTEL:n aktiivipiirien lukumidrien
vuotuisia muutosprosentteja on vdhennetty 0,3 prosenttiyksik-
kod vaihtoehton I vastaavista.

Vaihtoehto III:

Reaaliansiotason kasvu ja palkkasumman reaalikasvu ovat kumpi-
kin 0,5 prosenttia vuodessa.

- Palkansaajaryhmissd aktiivipiirien lukumddrien vuotuisia muu-
tosprosentteja on vdhennetty 0,5 prosenttiyksikkoii vaihtoehdon
I vastaavista.

Vaihtoehto IV:
Reaaliansiotason ja reaalipalkkasumman kaswprosentit ovat seu-
raavan taulukon mukaiset:

Vaihtoehto V:

Kuten vaihtoehto II, mutta tyokyvyttcimyysalkavuutta on korotettu
siten, ettd vuonna 20fi) piiidytiiiin STAT-laskelman mukaiseen tyci-
kyvyttdmien suhteelliseen osuuteen. Tycikyvyttcimyysalkavuus on
muihin vaihtoehtoihin verrattuna l,Gkertainen.

Ennusteen tuloksista

Alla olevassa kuviossa on esitetty eri oletusvaihtoehtojen mukaiset
eldkemenot prosentteina vastaavista palkkasummista.

Vaihtoehdoista korkeinta taloudellista kaslua edustaa vaihtoehto
L Sen mukaan eldkemenojen osuus palkkasummasta kohoaa luo.
teen 1990 mennessd vuoden 1983 noin ll,5 prosentin tasolta 13,3
prosenttiin ja wonna 2000 17,7 prosenttiin. Matalimman talouskas-
vun vaihtoehdossa (vaihtoehto III) eldkemenojen osuus palkka-
summasta on vuonna 1990 14,4 prosenttia ja vuonna 20fl0 20,6
prosenttia. Vaihtoehdossa II vastaavat luwt ovat 13,8 ja 18,9 pro-
senttia. Vaihtoehto IV edustaa erdstd mahdollista suhdannevaihte-
lukehitystd ja sen mukainen eldkemenoprosentti vaihtelee woteen
1990 saakka ddrivaihtoehtojen I ja III viiliss2i ja liihestyy vuoteen
2000 tultaessa vaihtoehtoa II. Vaihtoehdossa V tydkyvyttcimyys-
eldkkeiden suuri mddrd vie eldkemenoprosentin korkeammaksi
kuin muissa vaihtoehdoissa: vuonna 1990 se on 14,9 ja vuonna
2000 21.2.

1.1

Vuosi
84-86
87
88-89
90-

Ansiotaso Palkkasumma
)\
0,5

_0,5
1,7

2
0,5
0
1,5

20

Palkkasumman kehitys on saatettu taulukon mukaiseksi varioi-
malla palkansaajaryhmien aktiivipiirien kehitystii.

Elikemeno prosentteina palkoista eri ennustevaihtoehdoissa
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ITYOTTOTOME M\AISru
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Tydttr)mien toimeentuloturvaa koskeva kokonais-
uudistus toteutuu l. priivcistri tammikuuta 1985 lu-
kien. Uudistuksen torkoituksena on porontaa erityi-
sesti pitkciaikaistydtttimien asemoa tydtttim))ys-
e t uuk si en t os o o koro t t amall a j a s aatt amal I a e tuude t
v e r onal ai s i k s i, p ciiv rir ahan s a a mi s en e de I I y t y s t en y h-
tenriistriminen, hqllinnon uudistaminen sekri muu-
t o ks enhakuj cirj e st e lmrin kehi t t ciminen. Uudi stus on
jatkoa niille sosiaalituntaa koskeville muutoksille,
j otka t ot eut ett iin sairaus-, t opoturma- i a liikennev a-
kuutuslqinsriridrintrici uudistettaessa vuoden 1982
alusta.

I

i

.s
utd

Sakari Heikkilti, rr
S o.;i aali- ja t ervc y sministerion

vanhempi ha ll i t ussi h teeri

.'X.**.'
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\

t
Tyottomyysturvana maksettava
etuus on tyottcimyyspdivdraha.
Pdivdrahaa voi saada Suomessa
asuva tyciton tyonhakrja, jonka
toimeentulon on katsottava pe-
rustuvan toiselle tchtdvastd tyos-
ta saatavaan palkkatuloon. Ylei-
scnd cdellytykscnd ci sitcn cndd
olc Suomen kansalaisuus.

Tyottdmyysturva jakaantuu
valtion varoista makscttavaan
perusturvaan ja valtion, tyonan-
tajien ja tyontekijoiden rahoitta-
maan ansioturvaan. Perusturva
muodostuu tasasuuruisesta tar-
veharkintaisesta peruspdivbra-
hasta. Sen toimeenpanoon liitty-
vistd tehtdvistd vastaavat Kan-
sanelSkclaitoksen sosiaalivakuu-
tustoimikunnat. Ansioturvan eli
vckuutusmuotoiscn. unsioon
suhteutetun tyottomyyspdivdra-
han toimcenpanosta huolehtivat
edelleen tyottcimyyskassat.

Tyottomyysturvan toimccrr-
panoa johtaa, valvoo ja kehittaa
ylimpiinii viranonraisena t()i-
mcentuloturvaan liittyvicn asioi-
dcn osalta sosiaali- ja tervcysnri-
nisterio sekd tycivoimapoliittisten
asioiden osalta tyovoimaminislc-
rici.

Tydttomyyspdivdrahan saa-
misen edellytyksid mddriteltdessd
on otettu huomioon tycillistdmis-
tavoitteen tdrkeys. Tyovoima-
toimikunta antaa sosiaalivakuu-
tustoimikuntaa ja tydttcimyys-
kassaa sitovan lausunnon tYot-
tcimyysturvan saamisen tYovtli-
mapoliittisista cdcllytyksistd.

Tyottomyysturvauudistukses-
sa toteutuu muita sosiaalivakuu-
tuslakeja vastaava muutokscn-
hakujf,rjestelmd. Muutoksenha-
kuelimiii ovat tyottdmyysturva-
lautakunta ja vakuutusoikeus.

Tyottomyysturvan
saamisen yleiset
edellyrykset
Ty6ttomyysturuan saamisen
tyovoimapoliittisena edellytykse-
na on. ctta henkilo on ilmoittau-
tunut tyovoimatoimistoon kr>
koaikatyoth hakevaksi, on tyo-
kykyincn, tycimarkkinoiden kiiy-
tettdvissd ja ettd hdnelle ci ole voi-
tu osoittaa tyota tai koulutus-
mahdollisuutta.

Tyottomyyspdivdrahaoi keus

edellyttiiii, ettd henkilo on ilmoit-
taulunut ty(jvoimatoimistoon
tyottcimdksi kokoaikatyonhaki-
jaksi. Koska osa-aikalycin saanti
on rajoitcttua, ei yksinomaan
osa-aikatyotd hakevia olc katsot-
tu voitavan sisiillyttiiii tyotto-
myysturvan piiriin. Laki ei kui-
tenkaan esta tyottomyyspdivdra-
han maksamista henkilcille, joka
ensisijaiscsti hakee osa-aikatydte.
mutta on valmis vastaanotta-
maan kokoaikatyoth.

Tycittomyysturvan saamiseksi
edellytetddn, ettd henkilo on tyo-
kykyirren. Mikali tyonhakija on
ilmcisesti oikeutettu sairaude n tai
tyokylyttdmyyden perusteella
sairauspdivbrahaan tai tyokyv-yt-
tomyyseldkkeesecn, hdnet on oh-
jattava hakcmaan sosiaaliturvaa
nhidcn jdr.jestelmien piiristd.

Tyohon rinnastettavalla kou-
lutusmahdollisuudella tarkoite-
tiran Lycivointavirartomaise n
clsoittamaa ammatillista sekd
uudellecn-, tdydennys- ja jatk<>
koulutusta. jonka aikanu tyot-
tomdn henkilon ja hdnen huollet-
taviensa toimeentulo kohtuulli-
scsti korvataan.

Tyottomyyspdivdrahaan ei ole
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oikeutta henkilollii, joka ei ole
Hyttanyt 17 vuotta tai joka on
tayttenyt 65 vuotta. Kun tdyteen
vanhuuseldkkeeseen oikeutta-
vien palvelusvuosien perusteella
eldkettA saavan henkilcin toi-
meentulon pddasiallisena perus-
tana ei endd voida katsoa olevan
toiselle tehtavesta tyosta saatava
palkkatulo, ei tyottomyyspaive-
rahaa makseta tdllaista eldkettd
saavalle henkilolle, vaikka hdn
olisi 65 vuotta nuorempi. Samoin
menetellddn, kun hcnkilci saa
tycinantajan ja tycintekryiin viili-
sen sopimuksen tai muun pysy-

vdn perusteen (esimerkiksi yksi-
tyisen eldkevakuutussopimuk-
sen) mukaan tiysimddrdistl eld-
kettd.

Ammatillinen ja
alueellinen liikkuvuus

TyottOmyysturvalain mukaan
henkilo voi pdivdrahaoikeuttaan
menettamatte kielHytya kolmen
ensimmdisen tycittcimyyskuu-
kauden aikana tyostd.jota ei voi-
da pitiiii hdnen ammattitaitonsa
huomioon ottaen hlnelle sopi-
vana.

Ammattitaitoisella henkilollii
tarkoitetaan laissa tycinhakijaa,
jolla on joko ammatillinen kou-

lutus sekd siihen liittyvii viilttii-
mdtcin tyokokemus tai vastaa-
vasti ammattitaidon saavuttami-
seksi riittdvdn pitkd tycikokemus
kyseiselld tyoalalla. Tyonhakrja
on velvollinen selvittamaan. etta
hiinellii on kyseisen ammartitai-
don edellyttdmd koulutus ja tyo-
kokemus.

Tycittcimyysturvajdrjestelmd ei
saa hidastaa tycittcimdn hakeu-
tumista tydmarkkinoilla avoinna
oleviin tydpaikkoihin. Tyon
saantia ja tyopaikkojen tdytty-
mistd voidaan edistiiii liikku-

Kun tyottdmyyselike* on tar-
koitettu rinnakkaiseksi etuudek-
si, tyottcimyyspiiiviirahaa ei mak-
seta henkilolle, joka saa tycittd-
myyseldketti. Rintamaveteraa-
nien varhaiseldkkeestd annetun
lain mukaista eldkettd tai suku-
polvenvaihdoseldkettd saavat ei-
vdt myciskddn ole oikeutettuja
tydttcimyyspdivdrahaan.
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vuusavustuksilla. koulutuksella.
eriiillii tyovoimaviranomaisten
toimenpiteilh ja tyon vastaanot-
tovelvollisuutta koskevilla sddn-
nciksilld.

Alueellista liikkuvuutta koske-
van sddnnoksen mukaan alle 50-
vuotias yksiniiinen henkilo ei voi
pdivdrahaoikeuttaan menetta-
mdttd kieltdytyd hdnen tyossd-
kdyntialueensa ulkopuolelta tar-
jotusta pysyvdisluonteisesta toi-
meentulon turvaavasta kokoai-
katyost6, josta maksetaan tyoe h-
tosopimuksen mukainen palk ka,
jos uudella paikkakunnalla on
kohtuullisin chdoin saatavissa
tyottomdlle sopiva asunto. Sama
koskee perheellistd alle 50-vuo-
tiasta henkiloii, jonka perhesuh-
tect eivat este muuttamista. jos
uudella paikkakunnalla on koh-
tuullisin ehdoin saatavissa tyot-
t6mdlle ja hdnen perheelleen so-
piva asunto. Asunnon katsotaar
olevan saatavissa kohtuullisirt
ehdoin silloin, kun se pdipiirteit-
tein vastaa kustannuksiltaan .ja
laadultaan tydttdman ja hdnen
perheensi aikaisempia oloja.

Henkilo voi kuitenkin kiel-
taytya tyossakdyntialueensa ul-
kopuolelta tarjotusta tyostd, jos
hiinellii on siihen painava henki-
lokohtainen syy. Ndiden asioiden
selvittdmisessd on asianomaista
aina kuultava. Lain tarkoittama-
na tydssdkAyntialueena pidetdhn,
jollei erityisistd syistd muuta joh-
du. henkilon asuinpaikkakuntaa
sekii paikkakuntia, joilla henki-
lon asuinpaik kakunnalta yleisesti
kiiydiiiin tyossii.

Henkilo voi pdivdrahaoikeut-
raan menettamatu kieltiiytyii
vastaanottamasta tyOta valta-
kunnan rajojen ulkopuolelta.

Henkilo, joka on ilman plte-
vdii syytd kieltiiytynyt hdnelle tar-
jotusta tyostd, ei ole oikeutettu
tyOttomyyspeivdrahaan ennen
kuin hdn on ollut tyosse tai tyon-
hakijana tyovoimatoimistossa
kuusi viikkoa tyos0 kielGytymi-
sestii lukien. Jos tyo olisi kestdnyt
enintiidn viisi piiiviiii, oikeus tyot-
tomyyspdivdrahaan alkaa vas-
taavasti kolmen viikon kuluttua.

Jos henkilo toistuvasti ilman
piiteviiil syytii kieltiiytyy tyostii tai
hdnen tdtii vastaavasta menette-
lystiidn muutoin voidaan piiiitel-
16, ettei henkilo halua ottaa vas-
taan hlnelle sopivaksi katsotta-
vaa tycitd, hiinellii ei ole oikcutta
tyottomyyspaivdrahaan ennen
kuin hiin on ollut tydssd kahdek-
san viikkoa.

Omavastuuaika on viisi pdi-
viiii, joka on kerryttiivd kahdek-
san perdkkdisen kalenteriviikon
aikana.

Phivirahan saamisen
erityisedellyrykset

tuntia ja palkka tyoehtosopi-
muksen mukainen.

Jos henkilcj on hyvdksyttdvdn
syyn johdosta estynyt olemasta
tyomarkkinoilla, voidaan 24
kuukauden tarkastelujaksoa vas-
taavasti pidentiiii.

Phivirahakauden
kesto
Peruspdivdrahaa maksetaan
ajallisesti rajoittamattomana ja
ansioon suhteutettua pdivdrahaa
enintdin 500 tycittomyyspiiiviiltii
neljdn perdk kdisen kalenterivuo-
den aikana.

Ikddntynciden tyottomien uu-
de'llecn tyohon sijoittamincn on
osoittautunut vaikeaksi. Tdstd
.johtuen heiddn tyottomyysai-
kansa on huomattavasti keski-
mddrdistd pitempi.

Tyottomien toimecntulotur-
van kokonaisuudistusta valmis-
teltacssa on ikddntyneiden pitkd-
aikaisesti tyottcimien toimecntu-
loturva hoidettu tilapiiisjiirjeste-
lyillii alentamalla tyottomyys-
cldkkeen saamiscn alaikdrajaa
poikkcuslaeilla. Alle 60-vuotili-
den, pitkiiaikaiscsti tyottdmien
toimeentulo on kuitenkin hoidet-
tava tydttomyysturvajdriestel-
miillii pidentiimdlld ty6ttomyys-
phivdrahakauden enin.rmdisai-
kaa cikd eldketurvan avulla. Td-
mdn vuoksi henkilolle, joka on
dyttanyt 55 vuotta ennen 500
pdivdn enimmdisajan tdyttymis-
td, voidaan maksaa ansioon suh-
teutcttua pdivdrahaa 500 piiiviin
lisiiksi enir.rtddn 250 piiiviiltii.
Tarkoituksena on korottaa tyot-
tomyyseldkkeen saamisen ikdra-
ja asteittain 60. ikdvuoteen.

Henkilolle,.joka on saanut an-
sioon suhteutettua paiverahaa
500 tyottomyyspiiiviiltii neljiin
perdkkdisen kalenterivuoden ai-
kana, voidaan maksaa ansioon
suhteutettua pdivdrahaa vasta
sen jdlkeen, kun hhn uudelleen
on tayttanyt 26 viikon tyossdolo'
ehdon. Jos henkilo 500 piiiviiii
saadessaan on kahdeksan kuu-
kauden tarkastelujakson aikana
teyttanyt 26 viikon tyossboloeh-
don, aloitetaan 500 pdivdn las-
keminen alusta.

Osa-aikaisten
ryontekijein
ryottomyysturva
Nykyisessd tycittomyyskassajdr-
jestelmdssi osapdiviityotd teke-
vat eivAt saa tyottomyysturvaa.
Sen sijaan osaviikkotyotd tekevdt
ovat oikeutcttuja kassa-avustuk-
seen tydttomyyspaivilta. Kor-
vausjdrjestelmlssd voidaan osa-

I

i

Peruspdivdrahaan on o11.u, Plivdrahansuuruus
hcnkilollii. joka cdellii mainittu-
.i." Vl"itt." i,a.llytysten lisdksi on P^cruspdivdrahan tdysi mddrd on
ialoudellisen tr.niorp..rt- Tar- 70. markkaa .piiiviiltii' Ansioon
u.t-,urt intu on pii2ipiirteissiiiin suhteutettu pdivdraha muodos-
nykyisen kdytdnncin ^mukainen, tuu tdyden peruspdivdratT :-ll-
mutia nyt yisen tarveharkinnan rulsesta .perusosasta Ja anslG
[uurirnuitrudcsta johtuvat epa- osasta' Ansio-osan suuruus on
[nr',aut on poistettu. ij,:g:.1*',1fl::1Xi?l[X'r,jff;

TdysimdhrAisen 10 markan on kuukaudessa suurempi kuin
perusphivdrahan kuukautta koh- 90-kertainen perusosa, on ansie
ti lasketusta n.rddrdsth vdhenne- osa tdmdn rajan ylittdvdlta pei-
tddn huoltovelvollisella 75 pro- vdpalkan osalta 20 prosenttia.
senttia 3500 markkaa ylittdvien
tri.l., osasta. Yksinliiiella hen- Ansioon suhteutetun pdivdra-
kilollii viihennetaen vastaavasti hal srruruus lapsik^o^rotuksineen

7i ptot.nitiu siita tulojen oiuitu, voi olla. enintddn 90 prosenttia

.;ot'a ytittaa kaksi k;lm;;otou vakuutetun. pdivdpalkasta'.. ku.i-

huoltovelvollisen edelld mu;nf tenkin vdhintddn mahdollisella
tusta 3500 markan tulorajasta. lapsikorotuksella korotetun pe-

Huoltovelvollisen tuloraiai pf- rusosan suuruinen. Henkilon
rotetaan 300 markalla iot ulr.n saatua ansioon suhteutettua pdi-
huollettavan allc tg-iuotiaan vdrahaa 

-100 
piiiviiltii pdivdraha

lapsen osalta. 
' 

alenee 20 prosenttia' ei kuiten-
kaan perusosaa ja lapsikorotusta

Henkildllii, joka tulee ensim- pienemmdksi.
mdistd kcrtaa tydmarkkinoille.
on oikeus pcruspeivarah;;;;;;- , Ylinit]u 190 

piiiviin laskenta

ta scn jdlkeen, [un hdn o" our, 1toi1911an 
ulaa!3n 'ly:lllITtyossiiiai tyoudmana tyonhakr- 1:ll'lo.on sanotun maaraalan

jana tyovoimatoimi.to.iu' lr',- IavlY'i::1]a]keen ollut 8 kuu-
ieense kuusiviikkoa r' [l[|;iJ?i[l;;''Y;ffi',1#*i36

Edelld sanottua rajoitusta ei peivaa.
kuitenkaan sovellcta h"lSllio^l Ansioon suhreutettu pdivdra-joka on tullut tycinhakijaksi val- hr';rk;;;enkiton vakiintu_mistutruaan ammattiin :,TTlj- ;;;;;l'd por.,lirtu tai, mikiili
tioppilaitoksesta eikd henkiloon, ;;ik[;;i; "; ollut kausituon_joka on aikaisemmin toiminut i;iri;; Uiaiinnollista, ruosi_yrittiijiinii ja hdnen voidaan \1, iri"" trrt'uuitu kohti lasketusta
soa ammattitaitonsa ja tekcmdn- ;il;a;4."-"'sd tyo huomioon ottaen olleen "'--'*''-'
tyomarkkinoilla ja hiin on kes- Ty6ttomyyspdiviirahan saajal-
keyttdnyt tai lopettanut yritys- lc, jolla on huollettavanaan 18
toimintansa. vuotta nuorempi lapsi, makse-

Ansioon suhreutett u un_ pilla- :?ff |fl li[ft :i |:il:'::'Jffi lT;
rahaan on oikeus tyottomyye ;il;; l;;*ja 15 markkaa,
kassan jdsenelld (vakuutettu); l* ["1,a..]u' flpr.riu yhteensii 22
ka on ollut vakuutettuna vahin- [u.[lu iu lttn-,..tu tai useam_
tddn kuusi liihinnii edellistd.kuu- ;;;;;-l;.;il ynt..nra 28
kautta ja joka on vakuutcttuna *uiirtuu. ""--
ollessaan teyttanyt tyossaoloch-
don. Tyossdoloehto tSyttyy, kun Jos maan yleinen palkkataso
henkilo on 24 liihinnii edellisen olennaisesti muuttuu. asetuksella
kuukauden aikana (tarkastelu- on tarkistettava tyottomyystur-
jakso) ollut 26 viikkoa sellaisessa valaissa sdddetyt markkamiidrdt
tyossA, jossa tyoaika kunakin palkkatason muutosta vastaa-
viikkona on ollut vlhintddn l8 vassa suhteessa.
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aikatyontekijoillc maksaa sovi-
teltua korvausta.

Tycittomyysturvalain mukaan
kokoaikatyostd osa-aikatyohcin
joutuneet voivat tietyin edelly-
tyksin saada tycittomyyspdivdra-
haa riippumatta tyoajan lyhen-
tdmistavasta. Mikali tyo.Uan l),-
hennys on toteutettu pdivittdisen
tyoiuan lyhentdrnise nd, oikeus
pdivdrahaan on rajattu tiukem-
min kuin niissd tapauksissa..iois-
sa lomautus on toteutettu lyhen-
tAmella viikoittaista tyoaikaa yh-
delld tai useammalla piiiviillii.

Osapdivdtyontekijdn pdivdra-
han saamisen edellytyksend tdl-
loin on. ettd keskimddrdistd tvo-
aikau viikossa lyhennctddn vd-
hinthdn neljdnne kselld ja henkilo
on ollut yhdenjaksoisesti koke
aikaisessa tyosuhtecssa samaan
tyonantajaan vdhintddn edelliset
I 8 kuukautta. Tyottomyyspdivd-
rahaa maksetaan enintddn 75
tdyttd tyottomyyspiiivii,ii vasraa-
valta ajalta lomautuskertaa koh-
tl.

Tyottomvyspdivdrahaan oi-
keutetulle henkilollc. joka ottaa
vastaan osa-aikatyotd, voidaan
maksaa tvottomyyspaivarahaa.
mikiili ryoaika ei llitd neljd vii-
desosaa alalla sovellettavasta ko-
koaikaisen tyontekrjdn eninr-
mdistvoajasta. Tyottomyvspdi-
vdrahaa maksetaan siten. ettd se
ja 75 prosenttia osa-aikatyon pal-
kasta vhteensd nousevat siihen
mddrddn. johon hdnelld olisi oi-
keus. mikdli hdn olisi ollut koki>
naan tvciton. Soviteltua ty6tto-
mvvspaivdrahau maksctaan enin-
tAdn 75 tdyden tl,dttdmvvspdir,,d-
rahan suuruinen mddrd.

Koska sanottu enirnmdismdd-
rd r oi tAvttvA sangcn nopcasti. ()n
laissa unrrett u cni mmdisa.jan saa-
r.reclle mahdollisuus irtisanoutua
osa-aikatvcistd pdivdrahaoikeut-
taan nlenettdmatta.

Jos tvc'intekijhn tyoaikaa on
tyon vAhyvden takia lvhcnrrettv
yhdcllA tai uscammalla piiiviillii
viikossa .ja palkkarr virstilava\ti
vdhennetty, on hduellh oikeus
tyottomyyspaivdrahaan nailta
tyottcimyyspaiviltd sitcn, ertd ty6-
ja korvattavien phivien lukun.rdd-
rd viikossa on yhtcensd eninteerl
vilsl_

Pdivdrahaa ntaksetaan lyhen-
nctyilld tyoviikoilla olevalle enin-
tliiin 500 tyottomyyspaivdltd nel-
jdn perdkkdisen kalenterivuoden
aikana.
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KansAneHkkeiden
tmreharkinta purkautuu-
lislosa eltikevzihenteiseksi
Kansanelikkeen tarveharkinta siirtyy histo-
riaan vuoden 1985 alusta. Kansaneliikkeen
lisiosaan vaikuttavat endil elf,kkeensaajan
omat, muualta maksettavat el6kkeet ja nii-
hin rinnastettavat jatkuvat korvaukset. Sa-
malla kansanel6keuudistuksen III vaihe
merkitsee lykk5yskorotuksen laskemista
kuukauden tarkkuudella ja ulottamista
pohjaosan lisziksi myos lisbosaan.

Kansaneldkkeen tarveharkintaa eldkeluonteisten tulojen perus-
on purettu pala palalta kansan- teella.
eldkeuudistuksen yhteydessd. Tarveharkinnan purkamincn
Uudistuksen aikaisemmissa vai- oli kansaneldkeuudistuksen kes-
heissa, jotka ovat IA-, IB-, IIA-ja keisimpiii tavoitteita. Sen totcu-
IIB-vaiheisiin jakautuneina tul- tuminen edistdd niin ikddn tavoit-
leet voimaan ldhes vuoden vdlein teeksi asetettua eldkejdrjestelmdn
vuodesta 1980 alkaen, on tarvc- yksinkertaistamista. Vuoden
harkintaa jo lievcnnetty: mm. 1985 jiilkeen ei kansaneldkkeen
tycitulon kansaneldkettd pienen- suuruuden mddrdimiseksi endd
tdvd vaikutus on asteittain pois- tarvitse selvittdh el6kkeenhakijan
tettu. varallisuutta tai muita sivutuloja.

Vuoden 1984 ajan ovat kui-
tenkin muualta maksettavicn
eldkkeiden lisiiksi myos eliik-
kecnsaajan phdomaluonteisct tu-
lot ja vdhennykset vaikuttaneet

Hi'i-.Li."'""eldkkcen 
lisdosa. Tiiyden kansaneldkkeen

mddrd ei muutu

F' ' [x11fl:,;fix:1i:l*Y "ffH]E'EKeJarJestelma mdiscldleturvan tason korotta-
yksinkertaistuu minen ja henkilokohtaisen eldk-

kecn pcriaatc - on toteutcttu jo
Kansaneldkeuudistuksen III vai- ennen III vaihetta. Viihimmiiis-
he sisdltiid ennen kaikkea kan- eldketurvan eli tdyden kansan-
saneliikkeen lisdosan muuttami- eldkkeen taso on korotettu kol-
sen eldkevdhenteiseksi. Pdf,oma- messa eri vaiheessa yhteensd
tulojcn ja vastaavasti esimerkiksi 158-183 mklkk eldkkeensaajan
velan koroista aiheutuneiden vd- perhesuhteista riippuen. Vuoden
hennysten vaikutus poistuu. Li- 1985 alusta tdyden kansaneldk-
sdosa mddrdtddn sen jiilkeen jo- keen mddrd, joka vuoden 1984
kaiselle pelkdstiidn henkilcikoh- jiilkipuoliskolla on esimerkiksi
taisten, muualta maksettavien yksindiselld henkilollii l. kunta-

ryhmdssd 1655 mk/kk, ei siten
endd muutu.

Kansancldkkeet eriytettiin eli
puolison tulojcn vaikutus poistct-
tiin IIB-vaiheessa vuoden 1984
alusta. Jos molemmat puolisot
saavat eldkettd, lisdosana makse-
taan kuitenkin vain 8l proscnttia
yksindiselle maksettavasta tdysi-
m6Srdisestd lisdosasta. Tdmdn
eroavuuden poistaminen sisliltyy
vasta uudistuksen IV vaiheescen.

Suomen kansaneldkkeen
osuus kokonaiseldkkeestii jiiii
kuitenkin III vaihcen jiilkeenkin
tasoltaan yleisesti muista naapu-
rimaista jdlkeen. Kansaneldk-
kcen lisiiosa, jonka osuus on run-
saat 80 prosenttia tdydestd kan-
sancldkkeq;td. on eldkevdhentei-
send ansioeldkkeisiin ndhden
toissijaincn. Kansaneldkkeen teh-
tdvind on turvata vdhimmdis-
eldketaso ja tydelakkecn puolcs-
taan shilyttdd saavutettu tulota-
so. Sitd mukaa kuin ansioeldke-
jhrjestelmin kattavuus saavuttaa
lopputavoitteensa, kansaneldk-
keen osuus kokonaiseldkkeestd
pienenee.

Lykkeyskorotus
1.raa]enee

Vuoden 1985 alusta kansaneldk-
keen lykkdyskorotus muuttuu
seki laskutavaltaan cttd sovelta-
misalaltaan. Jos henkilo haluaa
lykdtd kansaneldkkeensd alka-
mista yli 65 vuoden idn, hdn saa
kuukauden tarkkuudella laskc-
tun korotuksen sekd pohjaosaan
rtta mahdolliscen lisdosaan.
Lykkdyskorotus on 0,93-72,36
prosenttia pohjaosan ja lisdosan
mddrdstd. Ldhtokohtana on. etta
cldkkeen lykkiiysajalta kertyvd
sddsto hyvitetddn eldk keensaajal-
le korotuksen muodossa.

Korotusta noin 250 0OO
eliikkeensaajalle

Kansaneldkelaitos toteuttaa III
vaiheen muutokset vakiintuneen
kiiytiinncin mukaisesti viran puo-
lesta kaikkiin maksussa oleviin li-
sdosiin. Noin 250000 eldkkeen-
saajan on arvioitu saavan koro-
tusta. mistd mddrdstd noin
235000 on ennestddn lisdosaa
saavia. Keskimddrdinen brutto-
korotus on noin 150 mVkk ja
nettona noin 100 mklkk. Jos
cldkkcensaajalla on ollut esimcr-
kiksi ve lan korkoja encmmdn
kuin pddomatuloja, hdnen lisd-
osaansa ci molcmpien poistami-
sen yhtcydessd kuitcnkaan pie-
nennetd. Ndin syntynyt makset-
tavan cldkkecn suoja on mddrd-
aikainen ja poistuu asteittain.

Yksindincn cldkkccnsaaja saa
lisdosan, jos hdnen muualta
maksettava eldketulonsa ei ylitii
L kuntaryhmiissii 2884 mklkk ja
2. kuntaryhmassa 2742 mk,/kk.
Eldkkcensaajapuolisoilla vastaa-
vat rajat ovat2366mVkk ja2252
mk,/kk. Sellaisia pohjaosar.rsaa-
jia, joilta p66omatulo joko yksi-
nddn tai yhdessd eldkevdhenteis-
ten tulojen kanssa on tdhdn
saakka estanyt lisdosaoikeuden,
on arvioitu olevan 15000. Lisd-
osaoikeus ci siten laajcne suuritu-
loisiin, joilla jo muu eleketurva
ylcensd estdd lisdosan saamisen.
Uutta lisdosaa koskeva hakemus
on tchtdvd Kelan paikallistoimis-
toon.

Vuoden 1985 alusta toteutu-
van III vaiheen bruttokustan-
nukset ovat noin 450 miljoonaa
markkaa. Kansaneldkeuudistuk-
sen I-III vaiheiden bruttokus-
tannukset ovat siten yhteensd
2770 mllloonaa markkaa. Uudis-
tuksen IV vaihe,jolloin el6kkeen-
saa.iapuolisoiden tdysi eldke ko-
rottuisi saman suuruiseksi kuin

I
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yksiniiisellii ja lisdosa voitaisiin
maksaa vdhentdmdttcimdnd
mycis laitoshoidossa olevalle, on
aikataulultaan edelleen avoin.
Sen bruttokustannuksiksi on ar-
vioitu I100 miljoonaa markkaa,
joten koko uudistus maksaisi il-
man verotuksen vaikutusta 3870
miljoonaa markkaa vuoden 1984
indeksitasossa.

Kansaneldkeuudistuksen I-
III vaiheissa eldke on korottunut
pddasiassa sellaisilla eliikeliisillii,
joidcn tyoeliike on pieni rai enin-
tddn keskisuuri raikka joilla sitii
ci olc lainkaan. Tulos vastaa siten
myos uudistuksen alkuperdisid
tavoitteita. Kansaneldkkeen kas-
vu on suurimmillaan niillii, joi-
den tyoelake on noin 1000
mVkk. Kansanel6kelaitoksen ja
Eldketurvakeskuksen yhteistilas-
ton mukaan 58 prosentilla kaikis-
ta eldkkeensaajista kansanelik-
keen ja tycieldkkeen yhteismaara
oli 31.12.1983 tasossa enintddn
1999 mVkk.

Kansaneldkeuudistuksen III
vaihe ei koske rintamasotilaseld-
kettd, perhe-eldkettd tai ellik-
keensaajien asumistukea. Ne
ovat edclleen tarveharkintaisia.
eikd niiden tarveharkinnan pur-
kaminen ole suunnitteilla.

Ritva Mainnynoksa, zr
K a n.ta ne ltik e I ait o k sen

c I ci k aosas t on o sa :to si h t eeri

Mauri Vanhatalo
kurssin tavoitteen:
tuksissa tuotaisiin

el5- symys, lakikirjat
kaytosse. Oikea
tiivi
nen au-lapsi on
seen oikeutettu.
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"Ri$tanxalla',ollut, sairaslloinen,
t*llii h*tteltii ty$t6h &vuotias
raAenarmfiIie$ on i$*anut hylkiiii-
viin pti?itdksen tydkyrytdmyys-
eliik*hakernr.lkseensa, Hiin tulee
Iuoksesi mukanaan oheinen hyl-
kypdntds pyytiien valituksen laa-
timista Miten toimit?'

Kysymystii pohti Kuusankos-
kella syyskuun lopussa pari-
kymmentE kuntien yleistii oi
keusavustajaa, liihinnii Kymen ja
Mikkelin liiiineistii. He olivat tul-
leet kaksipiiiviiiselle tyoeliike-
kurssille, jonka yhteistycissii j6r-
jestivit Eliiketurvakeskus ja oi-
keusministeri6.

Aikaisemmin on vastaavia
kursse.ia :pdetty *iniijoella ja
Joenslrxs*.,Tarkoigus on ksu-
ltrttan,vajaai?syjsistAo;
keusavustajaa ensi vuoden hel-
mikuun puoleen viiliin mennessi.. .. r:rr:ri::t:il:ii:l,iij:i::::::',
I ?iiEaikq$fl noivat Elii-kerurYa :'ke*ttepticllik-

kii'M.A,u'f,i, VAn aIaIS, lAki,
mies- ,011i Lappalainen ja
ker*riikouluttaja Ka I e v i Ma-
tilainen.

TyoeHkkeistfr kurssit
OIKTUSA/US LLE
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pienet rahasummat. Kun 5000
markan kuukausipalkalta lahdc-
tddn elikkeelle, on tydkyvytto-
myyseldke 3G-4G'vuotiaalla
pddoma-arvoltaan ldhempAnd
puolta miljoonaa markkaa,
Mauri Vanhatalo laskee. "Eliike-
ratkaisu tehdddn useimmissa ta-
pauksissa ihmisen loppuiiiksi.
Esimerkiksi kolmi-nelikymppi-
nen ehtii saada tyokyvyttomyys-
eleketta 13.7 r,uotta."

Esimerkin rakennusmiehelle ei
tydkylTttdmyyseldke ole ainoa
vaihtoehto, painottaa Kalevi Ma-
tilainen. Valitus kannattaa toki
kirjoittaa ensimmdiseksi.

Tarjolla on myos tyottomyys-
turvaa erorahoineen sekl rinta-
maveteraanien erityiseldkkeitd.
Tosin rintamavctcraanicn var-
haiseldke jii2i muita etuja hei-
kommaksi, siihen kun ei liity
kansaneldkettd. "Mutta ennak-
kopddtds rintamavcteraanien
varhaiselSkkees6 kannattaa pyy-
taa. ette ndkee eldkkecn suuruu-
den". Matilainen ehdottaa.

Kaikkia ei Matilaisen esitys to-
sin vakuuta. "Tarjotaan ndin pal-
jon, mutta todellisuudessa ihmi-
nen ei saa mitaan". kuuluu taka-
penkistd.

Keskustelua herdttdd myos se.
millainen eldkevalituksen tulisi
olla. Valitusten kirjoittamista si-
ndnsd pitdd moni Arsyttdvandtai
turhauttavana. Verovalituksista
menee jonkun mielestd paljon
useampi liipi. Kaksikintoista eld-
kevalitusta on yksi oikeusavusta-
ja rustannut samalle ihmiselle,
enncn kuin cldke heltisi.

Riittaisikd siis valitukseksi
pelkkii eldkepddtdkseen raapus-
tettu tyytymattdmyys, niinkuin
jollekulle oli joskus vditetty'?

T6116 kurssilla ei neuvota n6in
helppoon ratkaisuun. Uusi ldd-
kdrintodistus olisi hankittava,
mieluimmin erikoisliiiikiiriltii.
Selvitystd voi pyytiiii myos haki-
jan liihimmiiltd esimieheltA. Mi-
ten sairaus nimenomaan on tycin-
tekoa haitannut? Joutuuko esi-
merkiksi astmaatikko tyciskente-
lemhdn pcilyisessd huoneessa?
Yksityiskohtainen tycin kuvaus
on aina paikallaan.

Puhtaasti l6dketieteellisten
seikkojen lisdksi otetaan huo-
mioon myos sosiaalis-taloudelli-
sia scikkoja. vaikka 80 prosentin
ratkaisuista arvioidaan k in mene-
viin pelkdn lddkiirintodistuksen
perusteella.

Pitkiiii tyrihistoriaa kannattaa
korostaa Kalevi Matilaisen mie-
lestd, jos sellainen hakijalla on.
Tyon perhssd ei tarvitse muuttaa,
jos perheelld on omakotitalo,
puoliso on tyossd ja lapset kou-
lussa. Pitkdaikainen koulutus ja
tycikokcmus tarjoavat ammatti-
suojaa: mitd tahansa tycitd ei voi-
da edellyuiiii hakrjan silloin koh-
tuudella ottavan vastaan.

Mielipiteet menevdt tdssdkin
ristiin. Tydvoimaviranomaisen
todistusta ci oikcusavustajien
mielestd aina noteerata tarpeeksi,
ei myoskddn lddkdrintodistusta.
Salatieteeksikin kiirkkiiin vdittdh
koko tycikyv-vttomyyseldkekdy-
tdntcid.

Katkeruutta on
"Eliikeasiakkaat ovat vdhdn kat-
keria siitd, kun Helsingissii kirjoi-
tuspoyddn takana eliike hylii-
tdhn, vaikka paikkakunnalla je
ku ihan erikoislddkdri on sitd
mieltd, ettii hakija on tycikyvry-
ton". toteaa Lappeenrannan oi-
keusaputoimiston johtava oi-
keusavustaja Esko Koski-
n ie m i. "Tiimii on kai sellainen
ikuisuuskysymys, ettei siita paas-
td eroon. Tietysti valtakunnalli-
nen linjanveto tehdhdn sielld Hel-
singissd. Paikalliscn lf,dkdrin sa-
na jhd sitten toiseksi, vaikka tdmd
olisi kuinka erikoisalan taitaja."

Esko Koskinieme n mielestd
hakija ja eldkelaitos eivdt ole ta-
savertaisia. "Liiiikiiri kirjoittaa
parisiruisen lddkArintodistuksen
ja perustelee ndkemyksens6. Eld-
kelaitos laittaa pelkdn pykiiliin
eikd perustele."

Aika harvojen eldke loppujen
lopuksi evdtddn, Koskiniemi
huomauttaa. "Tyytymattdmia
on pieni joukko. Heille eldkeasia
olisi syytii eldkelaitoksen taholta
selittid. Nyt me joudumme selit-
tdmddn, vaikka emme oikein
osaakaan. Eliikepiiiitciksistd va-
littaville pitaisi paatos perustella.
Nyt ei oikeusavustaja tiedd, mitd
luuta ryhtyy kaluamaan. Sitd
vain arvailee, mistd valitusta ldh-
tisi tekemddn. Nykyisin on tosin
alkanut niikyii pikkuisen peruste-
luja."

Esko Koskiniemi toivoo kou-
lutusta lisiiii ja kouluttajiksi kiiy-
tanndn neuvontatyossd toimivia.
"Kenttdtydssd olevilta tulee juju-
ja ja mukavia huomioita."

atk-miesten huomaan. Tdrkeinti
on hdnen mielestddn se, etta oppii
tuntemaan eldkesysteemin run-
gon. "Kyllii eldkeasiat meillekin
kuuluvat ja ovat siis yksi meiddn
tehtavistamme". hdn sanoo.

Kymmenen eldkeasiaa
vuodessa

Juvan oikeusneuvoja Helena
R o ss i sanoo tuntevansa lukka-
rinrakkautta elSkeasioita koh-
taan. Se on perdisin woden tyo-
rupeamasta yhdessd eldkevakuu-
tusyhtiossd. "Mutta se oli mate-
maattisella osastolla ja kymme-
ncssd vuodcssa on kaikki muut-
tunut ja loppu unohtunut. joten
kertausta aina tarvitsee", hdn sa-
noo.

Eldkeasioita tulee kymmen-
kunta vuodcssa, tavallisesti ty6-
kyvyttcimyysvalituksia. Oikeus-
aputoimistoon tulcvista asioista
ne eivdt muodosta suurta osaa.
"Eliikkeenhakijalle itselleen eld-
keasia on aina tdrked". Helena
Rossi painottaa.

"Ihan pykiiliistd olen katso-
nut. mita sosiaalis-taloudellisia
seikkoja olisi korostettava lddke-
tieteellisen puolen lisiiksi."

"Mikali mahdollista. olen liit-
tdnyt uuden lddkdrinlausunnon
mukaan ja kysynyt asiakkaalta,
mitd seikkoja hdn haluaa paino
tettavan. Jos mielestdni asiakas
ei ole huomannut jotain olennais-
ta. valituksen kannalta merkittd-
vdd seikkaa. tuon sen tietvsti esil-
le ."

Eliikclait sindnsd ovat Hclcna
Rossin mielestf, aika vaikeasel-
koinen viidakko. Apua ongel-
miin on kuitenkin tullut Kansan-
eldkelaitoksen pai kallistoimistos-
ta sekd opiskelutovcreilta eri va-
kuutusyhtioistd. "Luonnollisesti
otetaan usein yhteyttd eliikepiiii-
tciksen tehneeseen vakuutuslai-
tokseen". hdn sanoo.

Mitd odotuksia asetit kurssille'l

"Odotin, ettd el6keasiat selkiytyi-
sivdt. ettd valituksia tehdessddn
saisi varmemman otteen. Kurssi
selvensi mielestdni sita, mita so-
siaalis-taloudellisia tekrloitii tulisi
painottaa ja miten."

"Esimerkiksi tdmd rintamavete-
raanien varhaiseldke on verrat-
tain uutta. Toissd se ei ole tullut
koskaan eteenk66n."

Kurssi antoi Helena Rossille
kokonaiskuvan eldkejdrjestelmis-
tii. Yksin yhteensovituksesta oli
hdnen mielestdin hauska kuulla
"ndin selke6sti esitettynd".

Kirsti Suomivuori
El cik e t u r vo k e s k u ksan

tiedotussi hteeri

(

Mielenkiintoinen oli
55-64-vuotiaiden eri ma

esltys
hdolli-

36

Yksityiskohdat hdn jdttdisi suuksista piiZistZi eldkkeelle



MIKSI
NAIN?

Jorma S. Aalto

Oikeusasiamies:

Tytikffit
pitee aina

omyysp
Itiytyii

eetdkseen
ao

PERT]STE
Eduskunnan oikeusasiamies on
kiinnittdnyt valtioneuvoston
huomiota siihen, etld tycikyryr
tdmyyseldkettd koskevat el6ke-
laitosten piidtcikset, erityisesti
kielteiset, ovat riitldmdttcimdsti
perusteltuja. Hallintomenettely-
lain sisdltdmd pddtoksen peruste-
lemisvaatimus ei toteudu. eldke-
laitokset ovat hallintomenettely-
lain ulottumattomissa.

"Kielteisissd tapauksissa selvi-
tetddn lainkohdan sisiilto ja il-
moitetaan hakijalle, ettei hdntd
voida pitaa lainkohdassa lueteltu-
jen perusteiden tarkoittamassa
mielessd tyokyvyttomiind. Tar-
kempaa selvitystd siitd, onko
pddtcis perustunut esimerkiksi
tyoky,'yttomyysmaaritelm issa
esiintyviin lddketieteellisiin tai so-
siaalis-taloudellisiin seikkoihin, ei
hakrja p66toksen perusteella
saa". oi keusasiamies kirjoittaa.

- Eduskunnan oikeusasiamies
Jorma S. Aalto, olette osoittanut
kirjeenne vahioneuvostolle niitri
toimenpiteitii vorten, joihin asio
ehkci antaa aihetta. Ovotko mie-
lessrinne olleet jotkin nimenomai-
set toimenpiteet?

Aloittaakseni hieman
kauempaa: kyllii pii2it<isten pe-
rustelemattonruus on ongclmana
tunnettu jo pitkiiiin. Varmasti
kaikki osapuolet ovat tunteneet
asian ongelmalliseksi, ja jokaisel-
la osapuolella on perusteita kor-
jata nykyistii kaytantda. Tyciky-
vyttomyyseldkettd koskevan
pddtoksen pddoma-arvo on va-
kuutusyhtiolle varsin tuntuva.
Jos pddtcis on arvokas, eiko ole
arvokasta mycis se perustella? Ta-
loudellisesti erityisen merkitsevd
on pddtos yksityiselle ihmiselle,

jonka etua oikeusasiamiehen tu-
lee seurata. Sama perusteluvaa-
timus koskee mycis oikeusasteita.
vakuutusoikeuden pidtosten
muotohan on juuri tilfd kannalta
myds nyt valinkauhassa. Asia on
siis tunnettu jo pitkiidn, mutta
hallintomenettelylain voimaantu-
lo loi edellytykset nyt puheena
olevan esityksen tekemiseen sel-
laisena kuin sen tein.

Abstraktisten sanontojen
muuttaminen konkreettisiksi
merkitsee hyvin huomattavaa
kdytdnnrin muutosta, se ei kdy
kdden kddnteessd. Joustavien
vakuutuslaitosten on varmasti
helpompi aikaansaada muutok-
sia omassa k?iytinnossiiiin kuin
hierarkian yliipiiiin viranomais-
ten. Sosiaali- ja terveysministerici
on asettanut tyoryhmen kysy-
mystd selvittamddn. vakuutus-
oikeus pyrkii kehittdmddn omaa
kiiytiintoiiiin. Jos eldkelaitokset
tarttuvat asiaan omalta osaltaan,
ndmd ovat juuri sen suuntaisia
toimenpiteitd. joihin pyrittiin.
Oikeusasiamiehen tchtdvdnd on
seurata asian kehitystd.

Itse esityksen teksti oli, kuten
siitii havaitaan, monikerroksi-
nen. Tilannc on ndin karroitettu.
vaikka kaikkia konkrecttisia osa-
tekijoitii ei ole suoraan sanottu.

- Onko ttissri ncihtcivissri kqh-
densuunlaiset tavoitteet: muutok-
senhokijan tciytyy voida p(idtdk-
seslri jo nrihdri, mihin hcin perustaa
muut osvaol imuk sensa, ja hy I k tici-
vrin ptiritdkscn tekijcin on punnitta-
va, ovqtko hylkciyksen perusteet
niin poinavat ja ristiriidattomat,
ettti ne kestrivtit paperille ponon?

- Tietenkin oikeusturvan pa-
raneminen on ensisijainen tavoi-

te. Vakuutetun kiiytettdvissd ole-
van, hdnen omaa asiaansa kos-
kevan konkreettisen tiedon li-
sdiintyminen. Hylkdystapauksis-
sa yksityiskohtainen perustelu on
tdrkeintd, niissd vakuutetulla on
voimakas intressi. Ei hdn mycin-
teisen pddtciksen perusteluja kai-
paa tietoonsa yhta yksityiskoh-
taisesti.

Ratkaisijan puolestaan on tdr-
kedtd selvittdd itselleen. mihin
hdnen kantansa nimenomaisesti
perustuu. Juristina minusta ei pe-
rusteiden kirjoittaminen nyt niin
hirvedltd tunnu. mutta ymmdr-
rdn, jos liiiikiirit pitiiviit yksityis-
kohtaista kirjallista selvittelyd ja
esittelyd vaikeana. Tdrkeiitd on,
ette nyt ylipiiiinsii liihdetiiiin tiille
tielle, en odota, ettd heti piiiistiiiin
taydellisiin tuloksiin.

- Onko ennakoitavissq, etki itse
p rici t d sktiy t rint ti t rimcin vaot i muk-
sen painosta muuttuu? Etti rotkoi-
sij a t u I k innanv qrai si s so t op au k si s-
sa m))dntci(i siinci missii ennen olisi
kieltrinyr, pikemmin kuin ryhtyy
v a iva I I o i s e en p erus t e le m iseen?

- En usko. ettd tuo oletus olisi
oikea. Missddn tapauksessa ei itsc
ajatusta perustelemisesta pidii hy-
l6td, vaikka sen kdytdnnon to-
teuttaminen alussa olisikin vai-
keaa. Jos paetosd ei pystytli
kunnolla perustelemaan, piiiitok-
sen synnyssdkin on jo jotakin vi-
kaa ja korjattavaa.

Haastattelu: YLla
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]OHDOI{ KOKOONPANO
ELAKE-VARTMASSA

Toimirusjohraja
Juhani Kolehmainen (5 I ),
fiLmaist. SHV
- y ht it)n kokonaisjohto

Ylikirikriri
Orto Wegelius (64),
professori

Johtaja
Voitro Isomtiki (47).

fil.maisr.
- hallinro
- suunnittelu
- vakuulusluotanlo

.lohtala
Reijo Kaivo-oja (51),
ekonomi.
si i r r r n.t' r Po hjola-1' h r i6i st ti l. 3. I 984
- markkinointi

Apulaisjohraja
Jormo Leinonen (38),
fil.maist. SHV
- .1'limatemaatikko

Apulai.siohta ja
Jormo Luostarincn (40),
yaltiot.maist.
- hcnkildstdasiat .lo koulutus
- konttorihallinto

Varatoimitusjohtaja
Asko Tanskanen (42),
.fil.maist. SHV
- ratkaisuloiminto
- vakuutustekniikka
- laskentatoimi

I/ u r a t o i nt i t u :;j o h t aj o
Ral/'Lchronen (47).
t'olti0l. nruist.
- sijoitustoiminta
- k an sai nvcil i ttcn t oi nt i nt a
- tiadotu.s

Apulais johra ja
Kalcti Kylcincn (42),
t'0'oluotnari
- rahoitus

Apulais johta yt
Tapani Koski (-17.1,

oikcustiet. kancl..
si i rt.t' n.y t etlu sk u nnan yo I io k un t o-
tchttit'istd 1. -1. I 984
- rotkaisulointinto
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]OFIDON KOKOONPANO
ELAKE-SAIMtMOSSA

Keskindisen Elikevakuutusyh- Johtaja Tienhaaran vastuu-
tion Kalervon sulautuminen Va- alueella jdrjestelmdsuunnittelusta
kuutusosakeyhtio Eldke-Sam- vastaa osastonjohtajana jiirjes-
poon toteutuu tammikuussa telmiisuunnittelupiiiillikk<i1985. Veikko Loukola.
Kalervon toimitusjohtala Lars
Palm6n on nimitetty Eldke-
Sammon varatoimitusjohta-
jaksi ja hallituksen .ldseneksi.
Varatoimitusjohtaja Palm6nin
vastuualueeseen kuuluu ElSke-
Sammon eldkevakuutustoimin-
nan strateginen johto sekd toi-
miminen eliikeyhtioiden yhteisis-
sd organisaatioissa.

Eldke-Sammon operatiiviseen
johtoon on Eldke-Sammon ny-
kyisen johtajan Rauno Tienhaa-
ran lisdksi nimitetty johtajaksi
Kalervon nykyinen johtaja R i s-
to Kausto. Johtaja Kauston
vastuualueeseen kuuluvat vakuu-
tustekniikka. laskentatoimi. va-
kuutusten hoito .ja eldkkeet.

Hallinto, tietojenkdsittely, kent-
tdtoiminnot, perintd ja vakuu-
tusmaksulainaus kuuluvat johta-
ja Tienhaaran vastuualueeseen.

Johtaja Kauston vastuualueella
jdrjestelmdpalveluista vastaa
osastonjohtajana Pe rt t i Laes-
v u o r i, joka vastaa myos mak-
suosastosta ja vakuutusosastosta.

Eldke-Sammon toimitusjohtaja-
na jatkaa Sampo-yhticiitten toi-
mitusjohtaja A ntti Kataja.

Lars Palmtln

Pertti Loesvuori

Risto Kausto

Veikko Loukola

VAKUUTU SOIKEUDEN PAATOKSIA
VAKU UTUSN/AKSUJ EN
VANHENTUN/ INEN
VAKO:n
Annettu

peiritds n:o 3335/83 ja 2323/84/ I 124
14,6. 1984

Vakuutussopimuslaissa on vakuutuksenontojalle
s dride t t y er i t )) in en k o lme n vuo den v qnhent umi s qi ka.
Kun elcikelaitoksen olisi pitcinyt tietrici sootavonso
ercirintymisest(i, mutta se ei ollut maksuunponnut
soatavaanso ojoisso, sootovo katsottiin vonhentu-
neeksi.

Ehkelaitoksentoimenpiteet [I"+?.'il#fffi:'-3r&::tH.],'t:
E rd ker aitos ori hu hti k u ussa I e82 li"'oxiiJ3,, I ?]i.,ilIfi l",,1r""1:
ilmoittanut tycinantajalle, ettd vuoden 1977 vuosilaskelmassa.
yhden tyontekijdn tyosuhteen re- T6mdn jiilkeen tydsuhdekohtai-

sen vakuutusmaksun perintd oli
estynyt.

Eldkelaitos ilmoitti nyt kor-
janneensa virheen ja peri vakuu-
tusmaksun lopullisessa maksu-
l^-1,^l-^--^ 

-^1,..,,^ -:^l+^ I IrdSA!rrttdS:d llrdNtud aJatta t- t.
1973-31. 12. 1980 vakuutuseh-
tojen mukaisine perustekorkoi-
neen.

Eldkelautakunnan
ratkaisut

Tyonantaja haki muutosta ja
vaati poistamaan edelld tarkoite-

tun maksun, joka oli johtunut
eldkelaitoksen tekemdstd rekiste-
rointivirheestd.

ElSkelautakunta katsoi pdd-
toksessddn vuoden 1982 lopulla.
ctti suorii.ettu vakuutusmaksu-
jen maksuunpano ei ollut lain tai
sopimuksen vastainen ja hylkiisi
valituksen.

Tdmdn jiilkeen tyonantaja
he lmikuussa 1983 pyysi eldkelau-
takuntaa poistamaan vakuutus-
maksuun lisdtyn perustekorko
osuuden, koska se oli lisdtty re-
kisterointivirheen johdosta.

Eldkelautakunta .jiitti touko
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kuussa 1983 valituksen tutkimat-
ta, koska asia olijo ratkaistu ele-
kelautakunnan edellisend vuon-
na antamalla piiiitoksellii.

Heindkuussa 1983 tydnantaja
pyysi uudelleen eliikelautakun-
nalta, ettii se ottaisi asian kiisitte-
lyyn. Tydnantaja katsoi, ettd vali-
tus koskee asiaa eri tavalla, koska
on kysymys vain korkojen pois-
tamisesta. Tyonantaja vaati siis
edelleen. ettii kaikki korot poiste-
taan.

Eldkelautakunta toimitti kir-
jeen VAKO:lle. VAKO:een saa-
pui vielii huhtikuussa 1984 tyon-
antajan kirje eliikelautakunnan'ensimmiisen pddtdksen purka-
misesta. Hakemuksen perusteet:
l) Tyonantaja on ilmoittanut

tyontekijiin palkat sdlntojen
mukaisesti vuosittain vuosi-
ilmoituksen . yhteydessd ja
maksuunpanon viivdstymi-
nen on johtunut yksinomaan
eldkelaitoksen virheestd.

2) Osa perityistii vakuutusmak-
suista on vanhentuneita.
Tycinantaja pyysi vanhentu-

neitten saatavien palauttamista
hyvitettynd korolla, joka kertyy
maksupdivdstd rahanpalautus-
piiiviiiin.

VAKO:n ratkaisu

VAKO hylkiisi valituksen el6ke-
lautakunnan toukokuussa 1983
antamasta pddtoksesla.

Eldkelautakunnan ensimmdi-
sen piidtciksen VAKO sitd vas-
toin poisti ilmeisen lainvastaise-
na. VAKO totesi, ettii vakuutus-
sopimuslain 29 $:n mukaan va-
kuutussopimukseen perustuva
saaminen vanhenee kolmen wo-
den kuluessa siitii, kun velkoja on
saanut tiedon siitd, etld saaminen
on kdynyt maksettavaksi. TEL:n
mukaisen perusvakuutuksen va-
kuutusehtojen 5 $:n mukaan
kunkin kalenterivuoden lopulli-
nen vakuutusmaksu erdlntyy lii-
hinnd seuraavan heindkuun 1.
piiiviinii.

Kun tycinantaja oli ilmoittanut
ty6ntekijan palkat eldkelaitoksel-
le vuosi-ilmoituksen yhteydessii,
mutta eldkelaitos ei ollut mak-
suunpannut'nuosien 197 3-19'7'l
vakuutusmaksuja kolmen vuo-
den kuluessa niiden erddntymi-
sesd, oli saatava ndiltd osin van-
hentunut.

Koska maksuunpanon viivds-
tyminen on johtunut eldkelaitok-
sen virheestd, VAKO oli sitd
mieltii, ettei ole aihetta perid vir-
heen johdosta maksamatta jdd-

neiden vakuutusmakujen osalta henkildn palkasta erityissiiiinncis-
perustekorkoa. ten nojalla ei ole toimitettava en-

Ty<inantajan esittdmdn kor- nakonpidiitystii, ei voida katsoa
kovaatimuksen VAKO hylkiisi olevan merkitystd edelld maini-
lakiin perustumattomana. tun eliikelain mukaista vakuu-

tusmaksua mldrdtfdessd."

Eliiketurvakeskuksen
ELAKEPALKKA kana
ULKOIVAAN- yleiskirjeessd 26/jB on annettu
TYOSSA ohjeet eHkepalkkaan luettavista

ansioista ja eldkepalkan m66rdy-
VAKO:n ptiritds n:o 3471/83/1057 tymisestd mycis silloin, kun tyci
Annetu 7.6. 1984 tapahtuu ulkomailla. Ohjeet

koskevat myos LEL-palkkaa,
UlkomAillA SUOritetUSSg jolleiniissd nimenomaisesti toisin

tydss(i ei tydnqnrajien $l'*'l' r",f.[fi.?:IJ"1ili#?[
elcikelaitokselle ilmoitlo- ohjeetnyt kysymyksessd olevalta

mot polkot poikkeaval 1t].1:"l1md-,merkitsee 
muun

p e ru si e i t t a an' t ro ii t' tf,- s x H'f ;:ffi Tl,o}j 
-.ifr6:in::-

vosti toisistaan. vAKo t".. n, !., .. -, - - - Eleketurvakeskuksen ohjeita
nyVOK Syl -L lO K etUfVO K €S- 6^6i11aessa ldht6kohtana on ol-
kuksen osiosto antomon lut TEL 7 $:n 3. momentti. Sen

Ohieen. mukaan tyciansion mddrd laske--'r - -'-' taan "samojen perusteiden mu-
kaan kuin veron ennakkoa pidii-

Maksuunpano ja "'fflT;'i$;rint6lain4 g:n mu-
sen perusteet kaan "palkalla tarkoitetaan kai-

kenlaatuista palkkaa, palkkioita,
LEL Tycieldkekassa mAdrdsi osapalkkioitasekiimuutaetuutta
toimittamallaan maksuunpanol- ja korvausta, joka suoritetaan vi-
la yhticin suorittamaan LEL-va- rasta tai toimesta tahi sellaisesta
kuutusmaksuja yhtion ulkomail- tydsta, tehEvdstd tai palvelukses-
la LEL:n alaisissa toissd olleille ta, joka tycin tahi tehtavan anta-
tyontekijdilleen maksamista pal- jalle tehdiiiin korvausta vastaan.
koista. Jos tyon tai tehfivan suorittaja

Yhtici haki muutosta eldkelau- on tassa toiminnassaan itsendi-
takunnalta. Yhtion mielestd nen yrittdjd, siitd suoritettavaa
maksuunpano oli lakiin perus- korvausta ei kuitenkaan pidetd
tumaton ja kohtuuton. Eliikelau- palkkana. Palkkaan luetaan
takunta katsoi, ettd eliikepalkka- mycis asunto-, ruoka- ynnd muut
na tulee ottaa huomioon tydnte- luontoisedut, jotka arvioidaan
kijiille maksetut todelliset ansiot, rahaksi verohallituksen vahvis-
joissa on mukana esimerkiksi yli- tamien perusteiden mukaan."
tycikorvaukset, mutta ei kulu- Yleiskirjeen mukaan maininta
korvauksia. Kun eldkelaitos oli ennakonpiddtyksen perusteista
menetellyt maksuunpanossaan on katsottava tarkoitetun l6hin-
Uman mukaisesti, eldkelauta- nd yleisluonteiseksi viittaukseksi
kunta hylkiisi valituksen. siihen ennakkoperintiilain 4 $:ssd

ValituksessaanVAKO:lleyh- tarkoitettuun palkkaan, joka
tici vaati ensisijaisesti maksuun- suoritetaan toiselle korvausta
panon kumoamista. vastaan tehdystd tehdvasta hen-

VAKO hylkiisi valituksen ja kilcille, joka ei tiissd toiminnas-
perusteli piiiitostiiiin seuraavasti: saan ole itsendinen yrittiijii.
"LEL 6 $:n l. lauseen mukaan Kiiytdnncissl TEl-palkka on
palkka, josta vakuutusmaksu on yleensd sama kuin se palkka, jo-
suoritettava, mddrdytyy samojen ka tyontekijiille maksetaan vas-
perusteiden mukaan, joita sovel- tikkeena hdnen tyosopimuksen
letaan veron ennakkoa pidiitetta- perusteella suorittamastaan tyos-
essd. Tulo ja varallisuusverolain tii ja josta on toimitettu enna-
mukaanSuomessaasuvahenkilo konpidlitys. Lausumaa ei voida
on yleisesti verovelvollisena vel- kuitenkaan tulkita niin ahtaasti,
vollinen suorittamaan veroa sekl ettii TEl-palkkaan sisiiltyisivdt
Suomesta etta muualta saamas- ainoastaan ne ansiot. joista en-
taan tulosta. Sillii seikalla, ettd nakonpiddtys on toimitettu. Toi-

saalta TEl-palkkaa ei ole kaikki
sellainen tulo, josta ennakonpi-
diitys on toimitettu. Esimerkiksi
ennakkoperintiilain 6 $:ssii siiii-
detdiin ennakonpiddtys toimitet-
tavaksi erdissii tapauksissa siitd
riippumatta. onko suoritusta pi-
detldvd palkkana.

Suomalaisen ulkomailla te-
kemdstd tycistii saama palkkatu-
lo on erdin poikkeuksin Suomes-
sa verovapaata tuloa, jos hdnen
sanotusta tyos6 johtuva oleske-
lunsa ulkomailla on kestdnyt tai
sen voidaan olettaa kestdvdn vd-
hintiiiin vuoden. Jos mainittu
oleskelu on ke;tdnyt alle woden,
palkkatulo on Suomessa veron-
alaista tuloa. Verotuspaikasta
riippumatta tydsuhteessa saadut
ansiot ovat normaalisti TEL-
palkkaa. Ilmoitettaessa ulko-
maan valuutassa maksettuja
palkkoja el6kelaitokselle muute-
taan ne Suomen rahan mddrdi-
siksi ansaintavuoden keskiosto-
kurssin mukaan.

Tyon suorittamisesta aiheutu-
neista kustannuksista maksetut
korvaukset eiviit yleensii ole
TEL-palkkaa. Tiillaisia ovat esi-
merkiksi matkustannusten kor-
vaukset, tycikalu- ja tyopukukor-
vaukset sekd tycihuonekorvauk-
set.

El6keturvakeskuksen ohjeiden
mukaan eldkepalkkaa mddrdttd-
essa otetaan poikkeuksellisesti
kuitenkin huomioon mycis ns.
ulkomaanlisi, jota maksetaan
kotimaan elinkustannuksia kor-
keampien paikallisten elinkus-
tannusten korvauksena. Ulko-
maanlisdd ei siis ole pidetty tyon
suorittamisesta aiheutuneisiin
kustannuksiin verrattavana,
vaan sitd on pidetty tycisuhteessa
saatuna palkkana, minkd vuoksi
se otetaan huomioon el5kepalk-
kaa mddrittdessd.

Muutoshankkeet

Nykyisten sidnncjsten mukaista
tilannetta ei kuitenkaan useista
eri syistd ole pidetty tyydyttava-
nd. Ulkomaantycikomitea (KM
1982:61) on esittanyt siiSdettii-
viksi, ett6 eliikepalkaksi ulko
maantycissd katsotaan ty6s6
maksettu palkka, johon ei sisiilly
kulukorvauksia eikii niitd vas-
taavia palkan osia ja jota lisiiksi
korjataan palkan erilaisen osto-
voiman ja verotuskohtelun pe-
rusteella. ElSketurvakeskuksen
mielestd eliikepalkkakysymys
voitaisiin ratkaista sen tyoryh-
mdn syryskuussa 1982 esittdmdn
mallin mukaisesti. Mallissa ehdo-
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tetaan s66nnciksid muutettavaksi
siten, ettd ulkomaantycistA muo-
dostuvasta eldkepalkasta on tyci-
sopimuksessa sovittava sen mu-
kaan, mitd vastaavasta tycistd oli-
si Suomessa kohtuudella makset-
tava vastaavan ammattitaidon
omaavalle henkilcille tai sen mu-
kaan, minkd muutoin voidaan
katsoa vastaavan sanottua tvdta.

Uudistuksen toteutuminen ei
kuitenkaan ole vield liihiaikoina
niikcipiinssii.

Pentti Koivtstoinen, rr
Ekiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston

pr)rillikki)

TYOELAKE.
LAKIEN
SOVELTATV!NEN
KIELITUNTIEN
ANTAJ!IN

Yleiset soveltamisohieet

Kielituntien antajat ovat tyosken-
telyolosuhteista ja sopimuksista
riippuen joko tyosuhteessa rai
yrittiijiii. TyosuhteesSa olevina
pidetddn yleensd kielituntien an-
tajia, jotka antavat kielten ope-
tusta jonkin yrityksen tycinteki-
jciille yrityksen tiloissa. Jos yritys
on tehnyt sopimuksen kielten
opettamisesta jonkin tdllaisia
palveluksia tarjoavan yrityksen,
esim. kddnncistoimiston kanssa,
on kielituntien antaja tycisuhtees-
sa asianomaiseen toimistoon.
kun hdn toimiston kanssa teke-
miinsii sopimuksen perusteella
antaa kielitunteja yrityksen tyon-
tekijoille.

Yrittiijili ovat kielir untien anra-
jat, jotka ilmoittelevat esimerkik-
si sanomalehdissd antavansa kiel-
ten opetusta omassa kodissaan.
He voivat antaa kielitunteja ke-
nelle tahansa sovittua korvausta
vastaan. Yrittiijiii ovat mycis sel-
laiset kielituntien antajat, joilla
on oma yritys tdtd toimintaa var-
ten. ja yleensd mycis sellaiset, joi-
den toiminta on hyvin laajaa,
vaikkei heilld varsinaisesti olisi-
kaan omaa yritystd.

Kielituntien antaminen
yrityksen henkllostolle

Edellii mainitut soveltamisohjeet
ovat yleensd olleet riittavet. Kui-
tenkin yritysten jdrjesfdessi kiel-
ten opetusta henkilostdlleen on
asiasta esiintynyt epdtietoisuutta.
Asian selventdmiseksi selostetaan
seuraavassa kahta ETK:n lau-
suntoa. Ensimmdisessd tapauk-

sessa kielituntien antaja on ollut
tyosuhteessaja toisessa on sovel-
lettu YEL:a.

Tyosuhteena pidetyssa ta-
pau ksessa kielitunteja oli annettu
suullisen sopimuksen perusteella
yhticin henkilcistcille yhtion tilois-
saja yhticin vdlineitd kdyttden.

Opetusta annettiin l-2 kertaa
viikossa, jolloin piiivittiiin pidet-
tiin useita tunteja. Jokaisesta
tunnista sovittiin edellisellii ker-
ralla erikseen. Jos opettaja oli es-
tynyt tunteja pitamasa, niita ei
pidetty ollenkaan. Palkka mak-
settiin tuntipalkkana, johon sisdl-
tyi mycis lomakorvaus. Yhtio
suoritti mycis veron ennakonpi-
ddtyksen.

Eldketurvakeskuksen mielestd
kielituntien antaja tydskenteli yh-
ticin johdon ja valvonnan alaise-
na ja oli tycisuhteessa yhti<icin.
Tydsuhdetta puolsi tyoskentely
yhticin tiloissa ja oikeus kiiyttiiii
yhticin viilineitd. Ennakkovero
lippua ei myoskdin kdyterty,
vaan palkka maksettiin tunti-
palkkana. josta yhtici suoritti ve-
ronpiddtyksen. Oppilaskunta oli
myos tycinteettdjdn taholta rajat-
tu.

Yrittiijanii pidettiin kuitenkin
opettajaa, joka antoi kielitunteja
useiden yritysten henkilcistolle.
Kielituntien antaja itse otti yh-
teyksiii yrityksiin ja tiedusteli, ha-
lusivatko ne jiirjestiiii kielten ope-
tusta henkilokunnalleen.

Kirjallisia sopimuksia ei tehty.
Tuntien antamisesta ja niiden
mddrdstd sovittiin kuitenkin aina
etukdteen, ja jos opettajalle ei so-
pinut kielitunteja ei pidetty. Kieli-
tuntien pitiijii miiiiriisi mycis itse
etukdteen tuntipalkkion suuruu-
den. Yritvst5 !askrrtettiin kerran
kuukaudessa ja palkkiot makset-
tiin laskun mukaisesti. Opettajal-
la oli ennakkoverolippu ja htin
kdytti opetuksessaan omia tyov6-
lineitii ja -materiaaleja. Lisiiksi
hiin teki myos kddnnostoitii kiel-
ten opetuksen ohella.

Tdssd tapauksessa opetustoi-
minta oli laajaa. Kielituntien an-
taja itse myos mdlrdsi tyoskente-

lyajoistaan ja -tavoistaan sekd
kdytti opettaessaan omia vdlinei-
tiiiin. Lisiiksi hiinellii oli ennak-
koverolippu. Niiiden seikkojen
perusteella hdnen antamansa
kielten opetus oli ETK:n mielestd
yrittiijiitoimintaa, johon oli sovel-
lettava YEL:a.

Eliikejiirjestelyjen
hoitaminen

YEL:n piiriin kuuluvien on huo
lehdittava itse vakuutuksen ot-
tamisesta. Tycisuhteessa olevien
vakuuttaminen kuuluu tycinanta-
jille. Tyosuhteessa olevien kieli-
tuntien antajien tyciskentely saat-
taa kuitenkin olla jaksottaista.
Sen luoksi on vakuutettaessa
otettava huomioon tycieldkela-
kien mddrdykset tycisuhteen kes-
tosta ja ansion mddriistd. Jos
tyoskentely on riittdvIn tiheiisti
toistuvaa ja siitii saatava ansio
nousee rajamddr[dn on tyosuhde
vakuutettava.

Lopuksi on syytd todeta, etta
kieltenopiskelun lisiiksi harraste-
taan paljon muutakin. On ole-
massa mm. tycipaikkakuoroja,
ndytelmd- ja maalauskerhoja.
Jos niiille palkataan ulkopuolisia
vetdiid, on huolehdittava siiti, et-
ta heti toiminnan alkaessa selvite-
tiiiin eltikejiirjestelyt.

Ilkka Savoheimo, r.ru
Ekiketumakeskuksen

I a u s u n t o I o i m i s t o p ei r) I I i k k t)

ELAKETURVAKE SKUKSEN ANTAMAT
SOVELTAMISRATKA]SUT
]A LAUSUNNOT
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TYOKYVYTTOMYYSASIAINNEUVOTTELUKUNNAN
SUCSITUKSIA

N IKKELI_
ALLERGIA EI
AIHEUTTANUT
TYOKYVYTTO-
TVYYTTA
Hakija on tyciskennellyt kontto-
ristina kuusi vuotta, ompelutyds-
sd puolitoista vuotta ja viimeksi
koruliikkcessd myyjiinii ja myy-
mdldnhoitajana vajaat viisi vuot-
ta. Koruliikkeessd hdn esitteli ko
ru.ja, osallistui myyntiin ja hoiti
tilauksia ja somistuksia.

Tyosuhteen aikana hakija sai-
rastui allergiseen ihottumaan. jo-
ka alkoi korvalehdestd korvako
run kosketusalueelta ja levisi v6-
hitellen kaikkiin metallin kanssa
kosketuksiin joutuviin ihoaluei-
siin. Ihopistokokeissa todettiin
voimakas nikkeliallergia. Tyo-
suhde piiiittyi, kun kdvi ilmi, ettd
hakija pystyy tyoskentelemddn
vain nikkelittcimdssd ymparistds-
sii. Hakija on 3Gvuotias.

Uudelleenkouluns

Tutkimukset osoittivat ihottu-
man vaikeasti hoidettavaksi.
Ihottuman aiheuttama haitta-
aste arvioitiin 20-25 Prosen-
tiksi. Hakijan katsottiin tarvitsc-
van kuntoutusta uuden ammatin
hankkimiseksi. Hdnelle myon-
nettiin ammattitautilain Perus-
teella kaksivuotinen ammatti-
koulutus siih kopiirtiijiin opinto-
linjalla. Sen aikana hdnelle mak-
setaan haitta-asteesta riippuma-
ton tdysimddrdinen korvaus.

Suositus

Neuvottelukunta oli sit6 mieltd,
ettli hakrja ei pysty tyoskentele-
mddn entisessd tyciss6dn koru-
liikkeessii. Han pystyy kuitenkin
tyoskentelemiidn ympdristtiss6,
missd ei joudu tekemisiin nikke-
lin kanssa. Todettiin mm., etta
aikaisemmissa tycisuhteissaan
hakija on tehnyt tdysin muunlais-
ta tydt6 kuin koruliikkeessd.
Kdynnissd oleva koulutus ei kuu-
lu tydelakejarjestelmdn kuntou-

tuksen piiriin. Hakijaa ei.sairau- l-*iketieteellisA selvitystd
tensa luonteen ja asteen,huo*L toukokuusta 1981 astioon ottaen pidetty TEL:n tar- -
koiuamassa mielessd ,lr,kyql- Hakrla haki ryoeHkeud loka_
tdmene. (Pciytiikirja l8l84. koh- tGU iS8j. Auk..uksen liit_
ta 2') teend oli A-liiiikiirinlausuntoja,

joiden mukaan hakija on ollut
tyoky!ryton 7.5.-31.8. 1981,
4.11.1982-4.3. 1983 ja l.-31.
7. 1983. Ensimmdinen B-lausun-
to on peivatty marraskuussa
1982. Asiakirjoissa oli myos mie-
lenterveystoimiston kertomus,
jossa varhaisin merkintd on tehty
toukokuussa 1981.

Asiakirjojen mukaan hakija
hakeutui paniikkireaktiossa mie-

TVISTA LUKIEN i.J,IilH'TTfi:1;1:I,i:IT'ffi;,1f
TYoKYVYToN? ffJiJ-;5?::ft,1?"":,H3,1".:T

riintyneeksi. Kdynnit mielenter-
veystoimistossa jatkuivat saen-

ry_oskenteryr Suomess" l!l}fi:.'i,]J]}TH:i"l?L?il^tl-
ja Ruotsissa ja oli puheissaan hajanainen, hd-

nellS csiintyi myrkytysharhoja ja
Hakija on 2Gvuotias psyykkises- kotona oli vaikeuksia. Vuoden
ti sairas nainen, joka on vuosina 1983 aikana hakijan psyykkinen
1978-1980 tyciskennellyt Ruot- 111s oli hyvin ep6vakaa. Helmi-
sissa. Tyciskentelystd ei ole saatu kuussa 1984 hakrjajoutui sairaa-
tietoja. Suomeen paluun jiilkeen laan liiikkeillii tehdyn itscmur-
tyonteko on ollut vdhdistd. Haki- hayrityksen jdlkeen.
ja on ollut maalis-toukokuusta
198 I toimistotyossd viransijaisc-
na. Esimies ei ollut havainnut Elakkeet ja korvaukset
tyciskentelyssd erityistd.

..Seuraavassa tycisuhteessa. !o- HoLiiul. alettiin maksaa sai-
krjaottivastaanpuhelintilauksiu iorrJaira.ut,uu toukokuussa
Tycisuhde piiiittyi vain_ kuukau- tgAt, iottoin hdn joutui ensim-
den jatkuttuaan yrityksen jg.. ,air.,i k.rran sairaalahoitoon.
minnan pddttymiseen. Hakrja Frua.ufrunmaksaminenpaattyi
9i!ryyi vdlittcimdsti . syyskuussa .totuurro L9gl. Silloin 'hakrja
l98l piiiviiapulaiseksi perhee- -."i iaii.." tyohcin. Uudelleen
seen. Tdssd tyosuhteessa psyl\- ;aivriu1,uu .rtr.ttiin lokakuus-
kinen sairaus tuli ilmi kohtauksi- i" iSgilrki.". fgL,n mukainen
na. ja voim{<kaina. mielialan ivOfvrryti"rvysetdke mycinnet-
vaihteluina. Tyosuhde pa?tqyi ii" 6ai'"airfrin jatkoksi jokuun
kuitenkin hakijan oT$ta aloit- 19g{lfoouun ,.'uat t a. Ruotsista
teesta tammikuun 1982 lopussa. ofiif-Jtliiu, euei hakija keho-

Viimeksi hakrja yritti olla tyos- irfi..i"' frr.ii-uttu ollut hake-
sd keshkuusta 1982 alkaen..1- n"i-ri.iia eia[etta.
massa toimistossa kuin aikai- "-'-
semminkin. Tyonteko oli kui-
tenkin heikkoa, ja sairaus kdvi
ilmi mm. ongelmina tyotoverei- Lisiiselvitysth Ruotsista
den kanssa. Koska kysymyksessd
oli sijaisuus, hakija kuitenkin pi- Koska asiakirjoissa ei ollut tietoa
dettiin tyossd vajaat kolme kuu- siitd, onko hakija ollut Ruotsissa
kautta kestdneen tycisuhteen hoidettavanapsyykkisensairau-
loppuun saakka. Syyskuun 1982 tensa vuoksi, neuvottelukunta
jiilkeen hakija ei ole ollut tyoss6. piiiitti hankkia Ruotsista sie116

mahdollisesti olevat hakijaa kos-
kevat l6dketieteelliset selvitykset.
Tiedustelujen tulokscna saatiin
selville, ettei hakija ole ollut hoi-
dossa Ruotsissa. Lisdksi saatiin
tietae. etta vastoin aikaisempaa
ilmoitusta hakrla oli hakenut
myos Ruotsista tyokylTttdmyys-
eldkettd. Hdnelle myonnetddn
sieltd tdysi eldke tammikuusta
1984 lukicn vuoden ajaksi.

Suositus

Koska hakija ei ole Ruotsissa ol-
lessaan kiiynyt liiiikiirissii tai ollut
hoidcttavana psyrykkiscn sairau-
tensa vuoksi, neuvottelukunta oli
sita mielte, cttil hakija on tullut
tydkyvytt6maksi vasta Suomeen
paluunsa jiilkeen toukokuussa
198 l. Silloin hdn hakcutui en-
simmdisen kerran mielenterveys-
toimiston hoitoon ja alkoi saada
sairauspdivdrahaa. Toukokuun
l98l j2ilkecn ollut vdhdinen ja
katkonainen tydnteko on tyoko
keilua.

Neuvottelukunta ei ottanut
kantaa siihen, tulisiko maalis-
toukokuussa l98l olleeseen tyci-
suhteeseen sovcltaa rajoitussddn-
ncistd, koska sitd ei ollut neuvot-
telukunnalta tiedusteltukaan.
Eldkelaitoksen edustaja ilmoitti,
ettei eldkclaitos sovella rajoitus-
sddnnostd.

Hakrla saa siten Hysitehoisen
eldkkeen mainitun tyosuhteen
perusteclla. Jos kuitenkin hakrjal-
le Ruotsista myonnettdvdssd
eldkkeessd tulevaan aikaan pe-
rustuva osuus eldkkeestd on
summaltaan suurcmpi kuin
Suomesta myonnetyssd tyoehk-
keessd, hakrjalle ei jid Suomesta
eldkettd Iainkaan maksettavaksi.
Hdn on tdyttdnyt 23 vuotta loka-
kuussa l98l eikii eldkkeen va-
paakirjaosuutta sitd ennen ollees-
ta tyoskentelystd ole muodostu-
nut. (Pciytiikirjat 16/84, kohta 2.
ja 17/84 kohta 4.)

Arja Sankart, vN
Ekiketurvakeskuksen
lau su n t oa s i a i n jao s t on

hoitaja
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KYSY
TYCELAK-
KEISTA!

Trillri palstalla El(iketurua-
keskuksen lainopillinen joh-
taja Antti Suominen vostoo
tydelrikkeitci koskeviin ky-
symyksiin, joilla saattaa ollo
y I eis t rikin mi e I en ki i nt oa.

Ty de lrik eosio i t a k o s k ev iin
kysymyksiin vastataan Eki-
keturvakeskuksesta mvds
kirjeitse ja puhelimitsr. ku,
kirjoi t at t e, mainit koa t (iy de l-
linen nimenne, osoitteenne ja
henkildtunnuksenne.

Kysymys
Saan eldkettd neljdstd eri paikas-
ta. mutta eldkkeeni on kuitenkin
yhteensdkin melko pieni. Yksi
eldkelaitos maksaa perhe-eldket-
ta mieheni jalkeen ja omaan tyos-
kentelyyni perustuvaa el6kettd
saan toisesta vakuutusyhtiostd
sekd vield valtiokonttorista. Li-
sdksi saan luonnollisesti kansan-
eldkkeen Kansaneldkelaitokselta.
Olen miettinyt sit6, voisiko nditd
eliikkeitii mitenkidn yhdistiiii
niin, etra eldkkeen maksaisi vain
yksi eldkelaitos. Se olisi minulle
helpompi, kun maksupdiviitkin
ovat erilaiset ja verotus olisi sel-
vempid. Kuka mddrdd sen, mistd
eldkelaitoksesta kenellekin eldke
tulee maksettavaksi?

Vastaus
Piiiisiiiinto on, ettd ansiotyotd
tehnyt eldkkeelle jiiiivii henkilo
saa eldkettd sekd yleisen kaikkia
kansalaisia koskevan kansaneld-
kelain mukaan Kansaneldkelai-
tokselta etta tyoeldkejdrjestelmdn
puolelta. Niimii eliikkeet makse-
taan aina erikseen. Lisiiksi niitii
on haettava eri hakemuslomak-
keella. Myds perhe-eldkettd mak-
setaan molemmista jdrjestelmis-
tdL.

Ansiotycistd kertyneen eldk-
keen maksamisesta huolehtivat
yksityisen puolen tydeliikejiirjes-
telmdssd eldkevakuutusyhtiot,
eldkesddti6t, eldkekassat, LEL
Tycieldkekassa ja Maatalousyrir
tiijien eliikelaitos. Ndiden eldke-
laitosten kesken noudatetaan ns.
viimeisen laitoksen periaatetta.
Tdmd tarkoittaa sita. ettd kaikis-
ta e16kkeensaajan tycisuhteista ja
yrittiijijaksoista kertyneen el5k-
keen maksaa yleensd se eldkelai-
tos, jossa henkilo viimeksi on ol-
lut vakuutettuna. Jossain poik-
keustapauksissa elikelaitos saat-
taa olla muukin kuin timd vii-
meinen tai elSke maksetaan use-
ammasta kuin yhdestd laitokses-
ta.

Eliikettii hakeva on usein ollut
tyossa yksityisten tycinantajien li-
sdksi myos julkisella puolella,
valtiolla, kunnalla tai evankelis-
luterilaisella seurakunnalla.
Myos merimiehilld on oma eldke-
jirjestelmdnsii. Kaik kien niiden
osalta el6ke lasketaan erikseen.
annetaan oma pddtoksensd ja
myos maksetaan erillisend eldk-
keend. Kuitenkin on huomatta-
va. etta ansioeldkkeitd haetaan
yhdellii lomakkeella, joten kaik-
kia eldkelaitoksia varten ei ole
tarpeen tayttaa omaa hakemus-
ta. Mikiili kuitenkin vanhuuseld-

kettd haetaan muussa kuin ylei-
sessd 65 vuoden eldkeidssl tarvi-
taan eri ehkelaitoksille omat ha-
kemukset.

Perhe-eldke perustuu puolison
tai lapsilla kuolleen vanhemman
ansiotyohcin. Sen maksamisessa
noudatetaan samaa viimeisen lai-
toksen periaatetta kuin muitakin
eliikkeitii maksettaessa. Myos
perhe-eldke saattaa siten tulla
maksettavaksi useammasta pai-
kasta. Perhe-eldke maksetaan
erikseen eikii sitii voida liittiiii
omasta ansiotydstd maksettavan
eldkkeen kanssa yhdessd suoritet-
tavaksi.

Ainakaan toistaiseksi viimei-
sen laitoksen periaatetta ei ole
voitu laajentaa koskemaan koko
ansioeliikejirjestelmi6. Tiistii oli-
si kuitenkin etua sekd jlirjestel-
mdlle eud elSkkeen hakijoille.
Eldkeasioiden kiisittely selkeytyi-
si ja yhdenmukaistuisi sekd kdsit-
telyaika lyhenisi. Tiill2i hetkellii
sddnncikset eldkeasian ratkaise-
vasta laitoksesta sisaltyvat tyo-
cldkelakeihin ja niistii annetrui-
hin asetuksiin. Epdselvissd ta-
pauksissa Eldketurvakeskus voi
mddrhtd tyontekrjiiin el6kease-
tuksen l2 $:n 4 momentin perus-
teella eldkelaitoksen, jolle eliik-
keeseen liittyviit tehtavat kuulu-
vat.

Kysymys
Mitd tarkoittaa kdytdnnossd se.
ettd pienten lasten hoidon vuoksi
tycistd pois jiiiinyt iiiti saisi mah-
dollisen tyoky\yttdmyyseldk-
keensd saman suuruisena kuin
mita eleke olisi, jos iiiti olisi sai-
rastunut tycissd ollessaan? Vai-
kuttaako tdmd aika korottavasti
mycis iiidin aikanaan saamaan
vanhuuseldkkeeseen? Jos lasta
hoitaa kotona isd. onko hiinelli
sama eldketurva kuin iiidilliikin
olisi vastaavassa tilanteessa?

Vastaus
Kysymyksessa tarkoitettu lain-
muutos on tullut voimaan maa-
liskuun alussa 1979. Lain mu-
kaan sdilyy ansiotyostii lastaan
hoitamaan jidneen iiidin tyoky-
vlttomyl'sclzikctun'a samanlai-
sena kuin tyossd ollessa niin
kauan kuin iiidillii on alle kolme-
vuotias lapsi. Kuitenkin tyoky-
vytt6myysturva siiilyy tycissdolo
aikaisen veroisena enint66n yh-
deksdn vuotta. Lainmuutoksen
johdosta tyoky,vyttomyyseliik-
keessA voidaan ottaa huomioon
aika tycikyvyttdmyyden alkami-

sesta eldkeikddn, mikd parantaa
nuoren henkilon eldketurvaa
huomattavasti. Muutoinhan eld-
ke laskettaisiin ainoastaan niiden
ansioiden mukaan, joista eldkettd
on enndttdnyt karttua 23. ike-
vuoden tdyttdmisen jiilkeen.

f'uleva aika eli aika tyokyqrt-
tomyyden alkamisesta eldke-
ikddn voidaan yleensd laskea
eldkkeesen vain siind tapaukses-
sa, ettd ty6ky\.yttdmyyden alka-
essa tycisuhteen pddttymisestd ei
ole kulunut vuotta. Tycistd pois
jdineen iiidin eliiketurva siilyy
tulevaan aikaan oikeuttavana
vie ld tdmdn vuoden ajan jiilkeen-
kin, jos hiinellii yhdenjaksoisesti
on ollut hoidettavanaan kolmea
vuotta nuorempi lapsi. LEL:ssd
mddrdaika vuoden asemesta on
puolitoista vuotta.

Lainmuutos parantaa myos
lasten perhe-eldketurvaa, jos iiiti
sattuu kuolemaan ollessaan tyos-
tri poissa pienten lasten hoidon
vuoksi. Tyoeldkelainsdlddnnos-
sdhdn perhe-eldke lasketaan
edunjiittiijiin tydkyvyttomyys-
eldkkeen perusteella. Vanhuus-
eldkkeen mdirddn lainmuutos ci
vaikuta kuin vdlillisesti sikiili. ettii
tyokyr.yttomyyseliik keellSoloai-
ka lasketaan eldkkeeseen oikeut-
tavaksi ajaksi. Laki ei koske isdd,
joka jaa kotiin hoitamaan pientd
alle kolmevuotiasta lastaan.
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UUTTA TYCEIAKE-
LAINSAADANTOA
TEA 9 $:n TEL:n JA LEL:n
IVUUTTAIVII NEN VASTUUVAJAUK-
ASETUS tyontekijiiin eldkease- SEN KUOLET-
tukseng $:n muuttamisesta(513/ TAtV lN EN
29.6.1984).

Asetuksen muutos oli tekni- VUONNA 1985
nen ja se johtui 1.1.1984 voi-
maan tulleesta laista, jolla ku-
mottiin TEL 9 $:n 2. momentti.
Mainitulla lailla poistettiin
TEL:sta ennakkokorotus lain
voimaantulos66nnoksestd tar-
kemmin ilmenevdlld tavalla.

Asetus tuli voimaan 1. 8. 1984.

TYOSUHTEEN
NS. TEKNINEN
KATKAISETMINEN
LAKI tyontekijiiin elikelain 2 ja
7 $:n muuttamisesta (601/24.8.
1984).

Lailla lis[ttiin TEL:iin sddn-
nokset siitd, ettd tyontekijdn siir-
tyessd tycisuhteen jatkuessa tiysi-
aikaisesta tydsta osa-aikaiseen
tyohdn tai pdinvastoin eldke las-
ketaan tiiysiaikaisen ja osa-aikai-
sen jakson osalta erikseen.

Laki tulee voimaan 1. l. 1985.

So.siaali- ja terveysministericin
PAATOS tydntekijiiin eldkelain
vdhimmdisehtojen mukaisen va-
kuutuksen vakuutusmaksun
alentamisesta vuonna 1982 ai-
heutuvan vastuuvajauksen kuo-
lcttamisesta vuonna 1985 (657/
4.9.1984).

.Sosiaali- ja terveysministeri6n
PAATOS lyhytaikaisissa tYosuh-
teissa olevien tyontekijiiin eliike-
lain mukaisen vakuutusmaksun
alentamisesta wonna 1982 ar-
heutuvan vastuuvajauksen kuo-
lettamisesta vuonna 1985 (658/
4.9.1984).

Sosiaali- ja terveysministerio
on TEL:n ja LEL:n mukaisen
vakuutusmaksun vdliaikaisesta
alentamisesta vuonna 1982 I I
pdivdnd joulukuuta l98l annc-
tun lain (867181) nojalla piiiittii-
nyt, ettd STM:n pddtoksissd
(1085/81) ja (1086/81) tarkoitet-
tu prosenttimdhrd vuodelle 1985
on 0,3.

Pddtoksct tulivat voimaan
l.10. 1984.

Petri Jrklskinen, rtr
Elciketurvakeskuksen
lainopillisen osaston

lakimies

UUSIA YLEISKIR]EITA
Elhkepiiiitcislomakkeet N:o 16, 13.8.1984
TEL 2ja 7 $:n muuttaminen N:o 17, 30. 8. 1984
Vastuuvajauksen kuoletuksessa tarvittava
kerroin N:o 18, 4.9 . 1984
Tyontekrjiiin el6kelain ja lyhytaikaissa tydsuhteissa
olevien tyontekliiin elhkelain mukaisen vakuutus-
maksun alentamisesta vuonna 1982 aiheutuneen
vastuuva.jauksen kuoletus N:o 19, 14.9.1984
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KIR]ALLISUUTTA

ORJAN/ARKKINOISTA
SOSIAALIPALKAN
AIKAAN
Antti Karisto, Pentti Takala, Ilkka "kuudellekymmenelle". Asian-
Haapola: Elintaso, elcimcintapa. omainen on noussut pcnkille
sosiaalipolitiikka. WSOY 1984. seisomaan kuullakseen, mita ha-

nestd tarjottiin
"Elintaso, eldmdntapa, sosiaali- "Alas laskevat, alas laskevat",
politiikka" tarttuu rohkeasti eli- jupisi hdn huutoja kuunnellcs-
kepolitiikan kuumiin kysymyk- saan.
siin.Sentakiasekuuluujokaisen Eldtteelle anto oli tavallinen
eldkepolitiikasta kiinnostuneen sosiaaliturvan muoto l80Glulun
peruslukemistoon. Kirja on uusi Suomessa. Rahatalouden yleis-
sosiaalipolitiikan yliopistollinen tymisenmycitdsekehiuyivdhitel-perusoppikirja. len oudoksi toimitukseksi ja sai

Esiteollinen aika on kirjassa synkdn maineensa. Ahon lastu
nykyisen elintasomme, eldmdn- olisi ansainnut tulla laajemmin-
tapamme ja sosiaalipolitiik- kin lainatuksi.
kamme peili. Ratkaisuun pettyy
lukija, joka odottaa .johdonmu-
kaista, historiallista kuvausta. . r. r .
Sotien aika on jddnyt liian vdhdlle Soslaalrvalflon synty
huomiolle.

Tekstiii elavoittavat lsysp- Koyhf,inhoidollinen ajattelu sdi-
omaisensosiaalipoliittisenaineis- lyi suomalaisessa sosiaalipolitii-
ton lisiiksi kaunokirjalliset ja kassa pitempddn kuin monien
kansatieteelliset kuvaukset, iopa muiden maiden sosiaalipolitii-
vanhusten omaeldmdkeirat. kassa.RuotsissajaYhdysvallois-
Mm. Ahon "Orjamarkkinoita" sa 30-luvun pulakausi.johti mer-
lainataan. kittaviin sosiaalipoliittisiin uudis-

tuksiin. mutta ei Suomessa.
Kirjoittajat pohtivat pitkiiiin,

Juhani Aho. Tli:Jili3i,,,Tlli }i?#l,ll:yhteiskuntakriitikkona rr.rn*i" rri" useimmisia rnui,ta

ruhani Ahon rastu ,,orjamark- '#lh'i}lr 3rffi\l3ffif;r ffJ-
kinat" on sosiaalipolitiikan koy- men teollistumisen hitautta.
hiiinhoidollisen kauden kriisin Suomesta tuli teollistunut maa
kuva. Kirjassa on pieni katkelma 1960- ja l9TGluvuilla. Silloin
kaatumatautisen kauppaamises- sdddettiin rnycis tdrkeimmdt tyci-
ta. Aika: vuosi 1886, paikka: eldkelait.
Kuopion kaupunki. Tyoeldkkeesta on tulossa pe-

"Paljonko vaaditaan'l" ruseldke kirjoittajien mukaan.
"Se on viclei hyvd tycimics . . . Tyocliikejiirjestelmd synnytti uu-

talvikaudet halkoja hakkaa. .." denlaisen eldkepoliittisen ajatte-
"Eika sita keikauta kuin kah- lun: alkoi sosiaalipalkka-ajatte-

desti tai kolmesti kuukaudes- lun aika. Verottaja verottaa niin
sa. . ." eliikkeitii. sairausvakuutuksen

"Paljonko vaaditaan'?" pdivdrahaa kuin palkkaakin. Ja
"Kahdcksankvmmenta". oli luultavasti mycis suomalaiset

ensir.nrndinen huuto. suhtautuvat sosiaalietuuksiin yhd"ivlarkka pois.'' enemmdn kuten muuhunkin
"Scitscmdnkymmentd yhdek- palkkaan.

sdn. . ." Sosiaalipolitiikan suurimmat
"Markka pois." aukot kirjoittajat loytdvdt tyot-
"Seitscrndnkymmentd kah- toml,ysturvan puuttcista ja tyo-

dcksan..." kyvl,ttomyyseldkehakernusten
"Markka pois." epd'u'arnrasta kohtalosta. Tyc;ky-
Ja sillii lailla laskctaan miehcn vvttornvl,seliikehakemustcn hyl-

elatuksesta "markka pois", kun- kdysprclscntti oli noussut vuonna
nes viimcinen huuto pysdhtyy 1977 l6-4g-vuotiaidcn ikdryh-

mdssd ldhes kolme kertaa kor-
keammaksi kuin viittd vuotta ai-
kaisemmin.

Tydmarkkinoille tuli henkiloi-
tii, jotka ennen olivat saaneet
tyokyvyttomyyseldkkeen. Hejiiiviit myds tycittomyysturvan
ulkopuolelle. Kirjoitta.jien mu-
kaan syntyi merkittdvd vdliinpu-
toajien ryhmd.

Takaako sosiaali-
politiikka
sosiaalisen sovun?

Kuka tarvitsee sosiaalipolitiik-
kaa? Vallankayttejet vai tavalli-
set suomalaiset? Akateemisia ky-
symyksid. joihin kirjoittajat vas-
taavat kolmen teorian avulla.

Funktionalistisen teorian mu-
kaan sosiaalipolitiikka on liimaa.
Se yhdistliii yhteiskunnan toimi-
vaksi kokonaisuudeksi. Keske-
nddn kamppailevien ryhmien
eturistiriidat eivdt pddse hdirit-
semdhn liikaa tuotantoa.

Marxilaisen teorian mukaan
sosiaalipolitiikka on tyovoiman
uusintamisen vdline: esimerkiksi
tycisuojelun ansiosta tyontekr.liit
eivdt ennen aikojaan pala lop
puun.

Muodikkain selitysmalli Or-
wellin vuonna on ns. sivilisaatio
kriittincn malli. Sen mukaan so-
siaalipolitiikka on sosiaalisen
valvonnan vdline. Ndkokulma
on vilahdellut pdivdnpoliittises-
sakin keskustelussa: on pohdittu
henkilotunnuksen todellista
merkityst6.

Kirjan lopun tcoreettinen
pohdiskelu on virkistdvdd luetta-
vaa: se antaa sosiaalipolitiikan
yleiskuvan. Kirjan sanoma ci ha-
joa lukr.lan pddssd yksittdisten la-
kien viidakoksi.

i;i"JSl IrAll,jCS
UAi(Ui-JTUS-
OPiSTA
Tcivo Pentikriinen, Vakuutusoppi.
Kahdeksas, uusittu painos. I/akuutus-
alan Kustannus Oy, Porvoo 1984.
Teivo Pentikdisen Vakuutusoppi
on ehtinyt jo kahdensanteen pai-
nokseensa. Ensimmdinen ilmes-
tyi vuonna 1957. Seitsemds, huo-
mattavasti uusittu ja monin
kohdin uudellecn kirjoitettu lai-
tos saatiin vuonna 1967. Tuo-
reimmassa painokscssa on lhhin-
nd vain otettu huomioon edelli-
sen jdlkeen noin viiden vuoden
kulucssa tapahtunut kchitys.

Ke hitys niikyy ehkii selvimmin
vakuutuslaitostcn vakavaraisuu-
teen vaikuttavien tekijciidcn, va-
kuutuskirjanpidon ja vahinko
vakuutuksen yhdistelmdvakuu-
ruslcn csittclyissd. Vakuutustoi-
minnan riskien. sen oman vaka-
varaisuuden tutkiminen on
Suomessa kansainvdlistd huippu-
luokkaa mm. juuri kirjan tekrjiin,
prolessori Pentikdisen ansiosta.
mikii niikyy myds vakuutuskir-
janpidon kehittymisenh. Yhdis-
telmdvakuutusten esittelyn uu-
siminen taas kuvastanee muual-
lakin maailmassa tapahtunutta
vakuutuspakettiajattelun kehit-
tymistS.

Teos kattaa alueen laidasta lai-
taan. Vakuutustoiminnan histo-
ria kerrottu babylonialaisten ka-
ravaanilainoista tdhan pdivddn
saakka. T;in.rdn hetke n vakuutus-
toimintaan voi teokscn avulla tu-
tustua monipucllisesti. Kirja on
helppolukuincn. mutta sisdltdd
mvos lrsirrntuntijoillc tirrkoitcttua
erikoisaincistoa, joka on lukemi-
scn helpottamiseksi selvdsti sel-
laiseksi osoitcttu. Eldkealan ih-
nrisillc kir.iassa on ruutaisanl)os
:osiultlivakuutusta. mutta suosit-
tclcn rnvos heillc teoksen nrui-
hinkin osiin tutustumista.

Esko Prokkola, ru,
Eltiketurvakeskuksen
I uo I t o va kuu tu sosas lon

pArillikkr)
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TIEDOKSI
TYOELAKKEET
NOUSEVAT
6,77 PROSENTTIA
Tyoeliikkeet, niin yksityisen kuin
julkisenkin sektorin, nousevat
vuoden alusta 6.77 prosenttia.
Saman verran tarkistetaan myds
sotilasvammalain, tapaturmava-
kuutuslain ja liikennevakuutus-
lain mukaisia jatkuvia korvauk-
sta.

Ensi vuoden TEL-indeksin
pistelu',uksi vahvisti sosiaali- ja
terveysministeri6 1088. Nousua
edellisestd vuodesta tulee 8.15
prosenttia.

TEL-indeksi mddrdytyy palk-
ka- ja hintatason muutosten kes-
kiarvona. Ennen vuotta 1971 in-
deksi riippui pelkdstddn palkka-
tason muutoksesta.

TEL-VAKUUTUS-
IVAKSUT
VUONNA 1985
Sosiaali- ja terveysministerio
vahvisti 4. 9. 1984 TEl-vakuu-
tusmaksua koskevat perusteet
vuodelle 1985.

Pientyonantajilta (alle 50 tyon-
tekijae) perittdvd TEL-viihim-
meisturvan mukainen vakuu-
tusmaksu on ensi vuonna alle24
vuotiaiden tycintekijciiden osalta
6,7 prosenttia palkasta ja sitii
vanhempien osalta 12,6 prosent-
tia palkasta.

Suurtycinantajilta perittdvd
TEL-viihimmdisturvan mukai-
nen vakuutusmaksu on cnsi
vuonna alle 24-vuotiaiden tydn-
tekrjoiden osalta niin ikiiiin 6,7
prosenttia palkasta ja sitd van-
l.rempien tyontekijoiden osalta
iiistii- ja sukupuolesta riippuen
l0,rt-l 5,9 prosenttia palkasta.

Mikiili tyonantaja ei ole kiiyt-
tanyt tdysimddrdisesti hyviiksi
automaattista takaisinlainausoi-
keuttaan, voi vakuutusmaksu ol-
la cdelld mainittua alempi, mikd
johtuu vakuutusyhtion liiketu-
lokscn perusteella annettavasta
hyvityksestl vakuutuksenottajal-
le.

Edelld esitetyt vakuutusmak-
suprosentit sisdltdvdt vuonna
1982 muodostuneen lakisiiiitei-
sen vastuuvajauksen kuoletuk-
seksi perittdvdn maksun, joka on
0,3 prosenttiyksikk6ii palkoista.

LASKUPERUSTE-
KORKO
1O PROSENTTIA
TEL:n mukainen laskuperuste-
korko on l. l. 1985 alkaen vah-
vistetty l0 prosentiksi vuodessa.
Tiitii korkoa sovelletaan muun
muassa TEL-vakuutusmaksu-
lainoissa.

VEROKORTTEJA
ELAKELAISILLE
Verohallitus l6hettdd tammikuun
alkuun mennessd verokortteja
eliikeliiisille. Verokortti korvaa
aikaisemmin eliikeliiisille liihete-
tyn verokirjan.

Kortin saavat ne 80 000 eliike-
liiistii, joiden eldke juoksee
muualta kuin verotietojen suora-
saannin piirissii olevista el6kelai-
toksista. Ryhmiiiin kuuluvat
esimerkiksi tycinantajalta suo-
raan vapaaehtoisen sitoumuksen
nojalla eldkettd saavat.

Varsinaiset eldkelaitokset ovat
jo suorasaannin piirissii. Niistii
on elekelaisille toimitettu ticto
muun veroaineiston mukana.

Kortti muistuttaa eldkeldisen
verokirjan kdintopuolta. Mer-
kintojZi siihen ei kuitenkaan teh-
dii. Kortti on eldkeldisen itsensd
toimitettava eldkkeensd maksa-
jalle helmikuun alkuun mennes-
sd.

REKISTERI-
OTTEITA
HOTELLI- JA
RAVINTOLA-
VAELLE
Eldketurvakeskus antaa tydnte-
kijdn rekisteriotteita Hotclli- ja
ravintolahenkilokunnan liiton jii-
senille. Ottcita annetaan noin
40 000 liiton jdsenelle, jotka ovat
viela ty6elamdn palveluksessa.
Joukosta karsitaan ne henkilcit,
jotka ovat eliikkeellii tai joiden
eldkehakemus on vireilld. Ote-
palvelu pcrustuu liitolta saataviin
osolttelslln.

Otejakelu em. liiton jiisenille
kiiynnistyy joulukuussa ja jatkuu
aina kcvddseen 1985 asti.

Eldketurvakeskuksen varsi-
nainen otepalvelu toimii tdmdn
rinnalla normaalisti.

ELAKEOTTElTA
JO 230 000:lle
Elokuun loppuun mennessd oli
omat tydpaikkatietonsa saanut
Eldketurvakeskuksen rekisteristd
noin 230000 ihmistii. Suurim-
man ryhmiin muodostivat
TEL:n piiriin kuuluneesta tyo-
paikastaan ldhteneet I l0 000. He
saavat otteen luoden sisiillii tyci-
suhteen pddttymisestd.

Omat tietonsa pyysi 61000
ihmistii. Ensimmdisen kerran
tydeldkelakien piiriin tulleita
nuoria. jotka saavat otteen tyd-
eldkekortin asemesta. oli 24000.

Messuvieraat saivat kdteensd
12000 otetta. Eriiille LEL:n pii-
riin kuuluville ammattiryhmille
toimitettiin 10000 otetta. Uusi.
kokeilumielessd e16keotteen saa-
va joukko olivat l. l.-30.4.
1944 syntyneet, jotka eivdt olleet
aikaisemmin otetta saaneet. Hei-
ta oli 9 000.

Vanhuuseldkkeen ennakk<>
laskennan yhteydessd ldhetettiin
3 000 eldkeotetta.

YRITTAJAN
ELAKE UUDESSA
ASUSSA
Yrittiijiin eldke -esite on ilmesty-
nyt ulkoasultaan uusittuna lai-
toksena, ja myds sisdltod on jdr-
jestetty uuteen uskoon. Esittee-
seen on koottu aikaisempaa
cncmmdn yksityiskohtaisia ticto-
ja yrittiijiin eri eldkelajeista: van-
huus-, tycikylryttdmyys-, tyotto-
myys- ja pcrhe-eldk keistd.

Kdyton helpottamiseksi on
esitteen alareunassa hakemista
helpottava lovi kutakin eliikelajia
osoittavan otsikon kohdalla.
N[in etsittdvd kohta lciytyy heti
haluttaessa tietoja esimerkiksi
pclkdstddn yhdestd cldkelajista.

Eldket urvan edellytyksiii ja jiir-
jcstdmistd koskcvat asiat ovat
esitteen alussa. Lopussa on tau-
lukko. joka csiuiiii yriuiijiieliik-
keen markkamddrdn yrittdjdn
syntymdajan ja tyotulon nrddrdn
perusteella.

Yrittiijiin eldke -esitettd on saa-
tavissa suomeksi ja ruotsiksi Eld-
keturvakeskuksesta, puhclin
(90) l5 I l,/postittamo.
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LEL:n SOVELTA-
IVISESTA ESITE
LEL Tyoeliikekassa on tehnyt
LEL:n soveltamisesta esitteen.
Esite on tarkoitettu liihinnii niille
LEL-alojen tycinantajille, jotka
vakituisesti tilittavat LEL-vakuu-
tusmaksuja LEL Tyoeliikekas-
salle.

Esitteessd selvitetddn eri LEL-
aloille kuuluvia tdite sekd poik-
keustapauksia. Alakohtaisesti sel-
vitetddn mycis lain sovellutuksia
ja tulkintoja sekd lain ulkopuo-
lelle jiiiiviii LEl-alojen tdita. Li-
sdksi esitteessd selvitetddn val-
tion, kuntien ja seurakuntien
LEL:n piiriin kuuluvia tcjitd.

Elciketurvakeskuksen halliruksen puht,cnjohrajana I 2. 10. 1973-1 1. 5. 1981
tointineen Altti Aurclun ntuotokuvu paljostettiin Ekiketuryakeskuksessa 5. 10.
Taulun on mualannut prolc.tsori Erkki Koponen.

Elrikcturvokeskus oli trinrikin yuonna ttrukuna Vunhu.stt'tt viikon nci.rttcll'ssci
Hclsingissri ktkakuusso. Krivi.jtit saiwt ontin siltrtin turki:;toa, oliko kaikki
t.ydelcikkecseen oikcuttot'o ansiot.trj nrcrkitt.t l:kikctumtkt,.tkukscn rckis-
t criin.
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Sveitsiin pakollinen
ty tiel ekej arj estelm zi

Sveitsiss6 otetaan tammikuussa 1985 kay-
toon ns. kolmen pilarin elf,keturva. Sveitsi-
If, iset hyviiksyi v dt tdmdn elf, keturvan j [rj es-
telyn kansanadnestyksessd vuonna 1912.

Eldketurvan ensimm6isen pilarin muo-
dostaa nykyinen yleinen eliikejiiqestelmd,
jonka piiriin kuuluvat kaikki Sveitsissd asu-
vat henkilot.

Toisen pilarin muodostaa uusi pakolli-
nen tyoel[kej [rj estelm6, j ota kdsittelevii laki
hlviiksyttiin vuonna l982ja joka tulee voi-
maan tammikuussa 1985. Toisen pilann
elSketurvan pohjana ovat nykyiset vapaa-
muotoiset lisiieliikejiirjestelyt. Nykyisten li-
sdel[kkeiden piirissl on noin 2/3 palkansaa-
jista.

Kolmannen pilarin eldketurvasta muo-
dostavat yksityiset sdf,stot, vapaaehtoiset
vakuutukset ja omaisuuden tuotto.

Seuraavassa on kuvaus uudesta tyoeltike-
j iirj estelmlstd lokakuussa I9B4 kziyettzivis-
s5 olleiden tietojen mukaisena.

Elakkeet
Uusi tyoeldkelaki on puitelaki. Siind mddrdtddn sc vdhimmdistaso,
jor.rka mukaisen tyoeldkcturvan tyonantaja on velvollincn jdrjcsth-
mddn. Lisdturvaa tydnantaja voi kustantaa halunsa ntukaan.

Jdrjcstclmdstd maksetaan ansioperusteisia vanhuus-, tyokyvyt-
tomyys-, leskcn- ja orvoneldkkeita. Elaketta kartutetaan CHF l6 560
ja CHF 49680 (vuoden 1984 tasossa) vdlilld vuodessa olcvasta an-
siotulon osasta.

Ennen jdrjestelmdn voimaantuloa palveltu aika ja silloin vapaa-
muotoiscen lisiicliikejiir.yestelmdin maksetut vakuutusmaksut eivdt
oikeuta uuden tyoelakcjdrjestelmdn mukaisiin eldkkeisiin.

Vakuutettu voi kdyttdd osan kartuttamastaan vanhuuseldkeoi-
keudesta asunnon hankkimiseen tai asunnon kiinnelainan maksuun.
Eldkeidssd vakuutettu voi ottaa cnintiidn puolet vanhuuseldkkeensd
pddoma-arvosta kertasuorituksena ndihin tarkoituksiin. Ilmoitus
iasta aikeesta on tehtdvh vdhintddn kolme vuotta cnnen elhkeikdd.
Osa vanhuuseldkeoikeudcsta voidaan ottaa asuntotarkoituksiin jo
ennen eldkeikdd. Tdssd tapauksessa ctukdteen voidaan ottaa kor-
keintaan se eldkeoikeus,joka oli karttunut 50 vuoden ikdhn mennes-
sd.

Ansaittu eldkeoikeus maksetaan cnne n elhkctapahtumaa. jos va-
kuutettu muuttaa pysyvdsti pois Sveitsistd tai naispuolinen vakuutet-
tu menee avioliittoon ja luopuu palkkatyostd tai vakuutettu ryhtyy
itsendiseksi yrittiijiiksi eikd ndin ollen ole pakollisen vakuutuksen
alainen. Samoin menetellddn siind tapaukscssa. etti vakuutettu on
eliikejiirjestelyn piirissd vdhemmdn kuin yhdckshn kuukaudcn ajar.r.

Vanhuuseldke
Vanhuuseldke maksetaan naiselle 62 ja miehelle 65 vuoden idssd.
Eldkkeen mddrd riippuu vakuutetullc kertyneiden vakuutusmaksu-
jen mdf,rdsth, joille on laskettu vdhintddn 4 prosentin korkotuotto
(vuonna 1985). Maksut muutetaan eldkkeeksi muuntamisluvulla,
joka mddrdtddn eriksccn lailla. Vuonna 1985 muuntamisluku on 7,2
prosenttia.

Vanhuuseldketta vartcn kootaan vakuutusmaksuja seuraavasti:

Naiset
ikd, vuotta

25-31
32-41
42-5t
52-6t

Miehet
ikd, vuotta

25-34
35-44
45-54
55-64

Maksu oZ cldkepalkasta
vuodcssa

7
t0
15 (l I vv. 1985-86)l8 ( ll vv. 1985-86)

Scuraava esimerkki osoittaa millaiseksi muodostuu 25 vuoden
idstd ldhtien vanhuuseldkettd kartuttaneen miespuoliscn vakuutetun
vanhuuscldkc. Eliikepalkkana kdytethdn korkeinta mahdollista md-
riiii eli CHF 33 120 (vuoden 1984 tasossa). Esimerkissd ci ole otettu
huomioon palkkojen nousua eikd korkoa.
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Toisen pilarin mukaisen pakolliscn tyocldkkccn alaisuuteen yksitl,i-
sen ja julkisen sektorin palkansaaja tulec tyokyvyttdmyys- ja perhe-
eldkkeiden osalta tammikuusstt sind vuonna, jona hdn tayttaa 18
vuotta, ja vanhuuseldkkeiden osalta tammikuussa sinA vuonna, jona
han tayttaa 25 vuotta. Tycieldkkeen kartuttamiseksi vuosiansior.l
tulee olla vdhintddn CHF 16 560 (vuodcn 1984 tasossa).

Vakuutettu pysyy jiirjestelmdn piirissd niin kauan kuin tydsuhde
jatkuu. Perhe- ja tyokyvyttomyyseldkkcidcn osalta tdysitehoinen
turva on voimassa 30 pdivdn ajan tyosuhtecn pddttymisen jdlkeen.
Ansaittu eldkeoikeus siirretddn tycipaikkaa vaihdettaessa uuden
tyonantajan eliikejiirjestelyyn. Se voidaan mycis sailyttaa entisessd
eliikejiirjestelyssd, jos uusi tyonantaja suostuu siihen ja eldkejdrjcste-
lyn sddnndt tekevdt sen mahdolliseksi.

Itscndisct yrittiijiit voivat vakuuttaa itsensd vapaaehtoiscsti tyo-
e ldkcjdrjcstclmdssd.



Ika
25-34
35-44
45-54
55-64

Miiiirii
cHF 33120
cHF 33120
cHF 33120
cHF 33120

cHF 165600
Muuntamiskerroin J,27o x CHF 165 600
Vanhuuseldke: CHF l1 923 vuodessa.

Vanhuuseldkkeen mddrd on esimerkin miespuoliselle vakuutetulle
36 prosenttia eldkepalkasta. Naispuolinen vakuutettu saisi eldkkeend
vastaavasti 34,5 prosenttia eldkepalkasta.

Tyokyvyttomyyseldke
Vakuutettu saa tyokyryttdmyyseldkkeen tyoelakejarjestelmdstd,
mikiili h2inelle myonnetddn e ldke myos yleisestd tyokyvyttomyyseld-
kevakuutuksesta. Tycikyvryttcimvyseldkem66ritelmii ja eldkkeen
saamisen edellytykset ovat ndin ollen samat molemmissa jiiryestel-
misszi.

Tydkyvyttomyyseldke lasketaan samalla tavalla kuin vanhuus-
eliike ty6kyvyttcimyyden tapahtumiseen mennessd kertyneiden va-
kuutusmaksujen mddrdstd. Tycikyvl,tt6myyden tapahtumisesta cl6-
keikiiiin jiiljelld olevan ajan osalta vakuuretulle lasketaan reoreettiset
vakuutusmaksut kdyttden eldkeperusteena sitd palkkaa, joka hiinellii
oli eldketapahtuman sattuessa. Korkotuottoa- ei kuitenkaan oteta
huomioon tulevan ajan eldkeosuutta laskettaessa.

Kcrtyneet vakuutusmaksut.ja teoreettiset vakuutusmaksut laske-
taan yhteen ja niiden perusteella mddrdtddn tdyden tyokyvytto-
myyseldkkeen mddrd samalla tavalla kuin vanhuuseldke.

Osaeldke on puolet tdydestii tyokyvyttomyyscldkkeestd.

[-apsikorottrs
Vanhuus- ja tyoky\,1lttctmyyseldkkeen saajille maksetaan lapsikoro-
tus huollettavasta lapsesta. Lapsikorotuksen ikdrajat ovat samat
kuin orvoneldkkeessd. Korotus on saman suuruinen kuin orvoneld-
ke.

[rskeneldke
LeskenelSke maksetaan lasta huoltavalle naisleskelle. Jos leskelld ei
ole lasta, hdnen edellytetaan tayttaneen 45 vuotta ja avioliiton jatku-
neen vdhintddn viisi luotta.

Leskeneldkkeen mddrd on 60 prosenttia edunjdttd.jdn saamasta
el6kkeestd tai siitd eldkkeestd,johon hdn oli kuollessaan oikeutettu.

Jos leski ei teyta eldkkeen saamisen edellytyksiii, hdnelle makse-
taan kertasuorituksena kolmen vuoden leskeneldkettd vastaava
summa.

Eronnut nainen saa el6kkeen, jos avioliitto olijatkunut vdhintddn
l0 vuotta. Eronneen naisen eliike ei voi ylittdd elatusavun maaraa.

Orvoneldke
Lapsi saa eldkkeen 18 vuoden ikddn asti tai 25 vuodcn ikidn astijos
hdn jatkaa opiskcluaan tai on 2/ 3 tyokyvyton. Orvoneldke edellyttiiii
lisdksi, ettd edunjiittiijii huolehtii lapsen toi meentulosta.

Orvoneldkkeen mddrd on 20 prosenttia samasta edunjiittiijZin
eldkkeestd kuin leskeneldkekin.

Indeksitarkisttn
Tyoeliikelain mukaan tydkyvyttomyys- ja perhe-elakkeite tarkiste-
taan sen jiilkeen, kun ne ovat olleet maksussa kolmen vuoden ajan.
Tarkistus tehclddn hintojen muutosten perusteella. Naitd elakkeita
tarkistetaan vain eldkeidn tdyttimiseen saakka. El2ikeiiin jiilkeen
maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vain, jos eldkelaitoksen varat
sen sallivat.

Rahoitus
Tyoeliikejiirjestelmdn rahoitus perustuu rahastointiin.

Tydnantajan on maksettava vakuutusmaksuja vdhintridn saman
verran kuin vakuutetun, mutta ei velttamatte enempdd.

Vakuutusmaksujen lopullinen suuruus jiili riippumaan eldk ejdr-
jestelyn laajuudesta ja vakuutettujen koostumuksesta yrityksessd.
Vakuutusmaksut maksetaan siitd palkan osasta, joka oikeuttaa
eldkkeeseen eli vuoden 1984 tasossa CHF 165G49680 viilillii
olevasta vuositulosta. Rajatuloja muutetaan yleisen eldkejdrjestel-
mdn eldkkeiden mddrien muuttuessa.

Vanhuuseldkkeitd varten vakuutusmaksuja kootaan 7-18 pro-
senttia eldkepalkoista siten kuin edelld vanhuuseldkkeen kuvauksen
yhteydessd kiivi ilmi. Tyokyvyttomyys- ja perhe-eldkkeire varten
kootaan noin 3 prosenttia eldkepalkoista.

Jiiljempiinii lrall i nnon yhteydessd kuvattavan takuurahaston k us-
tannusten peittdmiseksi kootaan vakuutusmaksuna 0,3 prosenttia
eldkepalkoista.

Tycieliikejiirlestelmdn tullessa voimaan voivat vain 25 vuotta nuo-
remmat vakuutetut ansaita itselleen tdyden vanhuuseldkkeen. Lain
mukaan jokainen eldkelaitos on velvollinen varaamaan I prosentin
25 vuotta tdyttdneiden henkilcjiden eldkepalkoista yhdeksdn ensim-
mdisen vuoden aikana 25-6{vuotiaiden vakuutettujen vdhimmdis-
eldketurvan takaamiseen ja vanhuuseldkkeiden indeksitarkistuksia

Verotus
Vakuutusmaksut tulevat olemaan verotuksessa tdysin vdhennyskel-
poiset sekd tycinantajan ette vakuutetun osalta. Tdysimddrdinen
vdhennyskelpoisuus toteutetaan palkansaajien ja itsendisten yrittd-
jien vakuutusmaksuissa kahden vuoden siirtymdkauden jdlkeen.
Valtion ja kantonien verotuskdytlntci on tarkoitus yhdenmukaistaa.

x TVax l0: CHF 23184
xljTox 10: CHF 33120
xl5Vox l0: CHF 49680
xl87ox l0: CHF 59616
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El6kelaitosten varallisuus jdd verotuksen ulkopuolelle. Omaisuu-
den sijoitusten tuottoa voidaan kuitenkin verottaa, samoin kuin
myyntivoittoa. Myyntivoittoa ei veroteta silloin, kun sitd on syntynyt
eliikelaitosten yhtymisen tai jakamisen seurauksena.

Maksussa olevat eliikkeet tulevat olemaan tdysin veronalaisia
kahden woden siirtymikauden jiilkeen. Nykyisten eliikejiirjestelyjen
maksamien eldkkeiden osalta siirtymlkausi on kuitenkin l5luotta.

Hallinto
Tyoeliikevakuutusta toteuttamaan on perustettava sddtici, keskiniii-
nen avustuskassa tai, julkisen sektorin kyseessd ollen, julkisoikeudel-
linen eldkelaitos. Niiiden el6kelaitosten hallintoelimissd vakuutetuilla
ja tycinantajilla on oltava yhtiiliiinen edustus. Sliiition ja kassan
kiytdnncin hoidosta on mahdollista tehdd sopipus henkivakuu-
tusyhtion kanssa.

Tyoeliikejiirjestelmdlle perustetaan takuurahasto. Sen tehtavane
on vastata jdrjestclmdn maksukyrrysth tyonantajan maksukytvyttci-
myyden varalta sekd maksaa tukea sellaisille eldkejdrjestelyille, joissa
vakuutettujen ikirakenne on epdedullinen elikejdrjestelyn kannalta
katsottuna. Iklrakennetta pidetiiiin epdedullisena, kun vakuutus-
maksut ylittevat l4 prosenttia eliikepalkkojen summasta.

Tycinantajat, jotka eivdt jostain syystd vakuuta palveluksessaan
olevia edellii mainituissa laitoksissa, ovat velvolliset liittymiiiin tyo-
markkinajiir.lestojen perustamaan korvaavaan eldkelaitokseen.
Henkilcit, jotka haluavat ottaa vapaaehtoisen tyciel6kevakuutuksen,
voivat tehdi sen tdssd laitoksessa. Tycinantajat voivat vakuuttaa
itsensii yrittiijind samassa e16kelaitoksessa kuin palveluksessaan ole-
vatkin.

Tycieliikejiirjestelmhn tulevaa kehittamisH varten ja neuvoa-an-
tavaksi elimeksi maan hallitus perustaa komission, jossa valtio, kan-
tonit, tyonantajat, tyontekijht ja eldkelaitokset tulevat olemaan edus-
tettuina. Enemmisto komission paikoista on kolmella viimeksi mai-
nitulla ryhmiill2i.

Kukin eliikejiirjestely nimittaa itselleen valvontaelimen, joka toi-
mii kantonin perustaman valvontatoimiston alaisuudessa. Kantonin
valvontatoimisto pitiiii mm. eliikejlirjestelyrekisterid.

Maan hallitus vastaa takuurahaston ja korvaavan eldkelaitoksen
valvonnasta.

Valituselimind toimivat kantonien nimedmdt oikeusasteet. Seu-
raavana valitusasteena on maan hallituksen nimittdmd riippumaton
valituskomissio ja ylimpiinii asteena korkein oikeus. Takuurahaston
ja korvaavan eldkelaitoksen osalta alimpana valitusasteena toimii
valituskomissio.

]ouko Janhunen, raz
Ekiketurva keskuksen

t u t k i mu sosas I on c ri t y i.t t u t k iju

ELAKKEISTA
ULKOMAILLA
ALANKOIVAAT

Sukupuolisyrjintf,
poistuu kansan-
eliikkeestii
Vuoden 1985 alusta naiset ja
miehet tulevat saamaan yhtaliii-
sen oikeuden kansaneldkkeeseen.
Nykyisten sddnncjsten mukaan
naimisissa oleva nainen saa van-
huuseldkkeen vasta. kun mies on
teyttanyt elSkeidn eli 65 vuotta,
vaikka nainen olisi tata vanhem-
pi.

Yksiniiiselle henkilcille tullaan
maksamaan vanhuuselSkkeend
70 prosenttia maan ncttomini-
mipalkasta. Aviopuolisoille, jois-
ta molemmat ovat tdyttdneet cld-
keidn. tullaan maksamaan 50
prosenttia nettominimipalkasta
molemmille. Jos toinen puoli-
soista on alle 65-vuotias. eldketti
voidaan korottaa 20, 35 tai 50
prosenttia nuoremman puolison
tuloista riippuen.

BELGIA
Sosiaaliturvakortti
Belgian parlamentissa on kdsitel-
tdvdnd lakiehdotus, joka mah-
dollistaa sosiaaliturvakortin
kdytto6noton. Kortin tarkoituk-
sena on estdd tyossii kiiyviii ihmi-
sid saamasta samanaikaisesti sai-
raus-, tydkyvryttdmyys- tai tydt-
tomyysetuutta. Kortti tullaan an-
tamaan jokaisclle vakuutetulle
koulunkdynnin loputtua. Va-
kuutettu luovuttaa korttinsa
tycinantajalle tai sosiaaliturvalai-
tokselle sen mukaan kummasta
lhhteestd hdn saa toimeentulon-
sa.

Sosiaaliturvakortin kdyttoon-
otto j ohtuu Belgian sosiaaliturva-
jdrjestelmdn vaikeasta taloudelli-
sesta tilanteesta. Sosiaaliturva-
kortin toivotaan alentavan so-
siaalimenoja.

Sosiaaliturvauudistus
Belgian kaikkiin lakiseateisiin
eldke.jdrjestelmiin on tehty erditd

jdrjestelmien yhdenmukaistami-
seen ja samalla etuuksien paran-
tamiseen dhtaevia muutoksia.

Kesdkuun 1984 alusta mies-
lesket saavat perhe-eldkkeen sa-
moilla perusteilla kuin naislesket.
Naiset ja miehet asetetaan tasa-
arvoiseen asemaan eldkkeen saa-
jina myos siind suhteessa, ette
nainen voi nyt saada perheen
huoltajalle maksettavan kor-
keamman eldkkeen. Aikaisem-
min se voitiin maksaa vain mic-
helle.

Maksimivakuutusaikavaati-
mus eldkkeen saamiseksi voi olla
miehilli korkeintaan 45 ja naisilla
korkeintaan 40 vuotta. Neita ai-
koja kiiytetiiiin tiillii hetkellii pal-
kansaajien yleisessii eliikejiirjes-
telmdssS.

Varhaisel6ke maksetaan 60
vuotta taytteneelle henkilolle, je
ka on ollut vakuutettuna vdhin-
tdin viisi vuotta. Aikaisemmin
on vaadittu vShinttdn l0 r.uoden
vakuutusaika. Varhaiseldke edel-
lyttaa elakkeen saaneen korvaa-
mista yrityksessd tydtt6mella
henkil<illii.

Vuoden 1985 alusta itsendisille
yrittiijille ryhdytiiiin maksamaan
ansioihin suhteutettuja eliikkeitii
nykyisten tasael6k keiden asemes-
ta. Ansioeldkkeisiin siirrytddn
kuitenkin asteittain. Vuodcn
1984 tulot oikeuttavat ensin itn-
sioeldkkeeseen.

ENGLANTI
Peruseliikkeitii
nostetaan

Peruseldkkeita nostetaan mar-
raskuun 1984 lopussa 5,1 pro-
senttia. ElAkkeiden lisdksi noste-
taan tyottdmyys- ja sairausetuuk-
sia ja lapsilisiii. Kaikki nimii
etuudet ovat tasasuuruisia.
Vuonna 1982 tydttomyysvakuu-
tukscsta ja sairausvakuutuksesta
poistettiin ansioperusteiset etuu-
det.

Eldkejdrjestelmdn perusosan
mddrd tulee olemaan yksindiselle
henkilolle GBP 35.80 ja aviopari-
eldkkeensaajille GBP 57,30 vii-
kossa.

Eldke on miehillii 65-69. ika-
vuosina ja naisilla 60-64. ikA-
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vuosina tuloharkintaincn ansio
tuloihin ndhden. Tulorajaa nos-
tetaan GBP 5 eli GBP 70:een vii-
kossa.

Yksilollisesti
j iirj estetty lisaelake

Heinikuun 1984 lopulla Englan-
nin sosiaaliministeri ilmoitti halli-
tuksen aikovan antaa palkansaa-
jille mahdollisuuden yksilcilliseen
lisdeldkkeeseen siten, ettd he voi-
sivat vakuuttaa itse itsensd ylei-
sen lisdelSkkeen osalta omalla
eliikejiirjestelyllddn. Samoin kuin
tyonantajat nykyisin, palkansaa-
ja voisi irrottautua valtion yleisen
lisdelSkkeen ulkopuolelle.
(Engiannin ei6keturva koostuu
yleisestd peruseldkkeeste ja sita
tdydentdvdstd lisdeldkkeestd.
Viimeksi mainitun tyonantaja
voi jiirjestii,ii joko valtion yleisessd
cldkejdrjestelmdssd tai yleisen
eldkejdrjestelmin lisdeldkeosasta
irrotet ussa eliikejiirjestelyssii. )

Uusi yksilollinen lisdeldkejdr-
jestely olisi ehdotuksen mukaan

mahdollinen vain sellaisillc pal-
kansaajillc. joiden tycinantaja on
irrottanut oman eldkejdrjestelyn-
sA valtion yleisestl lisdeldkkeestd.

Tyonantajat maksaisivat edel-
leen vakuutusmaksua myds pal-
kansaajan omaan eldkejdrjeste-
lyyn, mutta maksu olisi nykyistd
alempi.

Vakuutettujen ei uskota kovin
ahnaasti tarttuvan ministerin eh-
dotukseen. koska eldketurvan ta-
so todenndkoisesti alcnisi.

ESPANJA

Eliikeiiin alentamisesta
luovutaan
Espan;an hallitus on alnakln tols-
taiseksi luopunut vaalilupaukse-
na olleesta eldkeidn alentamiscsta
yhdellii vuodella 65 vuodesta 64
vuoteen. Syyksi gn ilmoitettu so-
siaaliturvan va.ikea taloudellinen
tilanne. Eliikdiiin alennuksella oli
tarkoitus lisiitii tycipaikkoja kor-
kean tyottdmyyden alentamisek-

JAPANI

Tyollist[mistukea
eliikkeensaajista

Japanin tyovoimaministerion
tarkoituksena on ryhtyd maksa-
maan taloudellista tukea yrityk-
sille, jotka tyollistdvdt pakollisen
eroamisiin tayttaneen henkilcin.
Tuki on kertasuoritteinen (JPY
300 000-400 000 tyontekijiiii
kohti yrityksen koosta riippuen).
Tuki maksetaan, jos yritys palk-
kaa 60-64vuotiaan tyontekrjlin
kolmen kuukauden sisiillii siitii.
kun tyontekiie on eronnul toiscn
yrityksen palveluksesta pakolli-
sen eroamisidn saavutettuaan.

Japanin yksityisen sektorrn
tyontekrjiijiirjeston tekeman tut-
kimuksen mukaan 60 prosenttia
eroamisidn tdyttdneistd tyonteki-
joistii siirtyy uuden yrityksen pal-
velukseen 30-40 proscnttia pie-
nemmdlld palkalla.

NORJA

Ehdotus sosiaaliturvan
rahoituksen
uudistamiseksi

Norjan hallituksen vuoden 1982
lopulla asettama sosiaaliturvan
rahoituksen uudistamista kdsitel-
lyt tyoryhmd on julkaissut loppu-
rapofttinsa. Raporttiin sisiiltyy
lukuisia ehdotuksia. Tdrkeimmdt
ovat seuraavat:

Terveyspalvelut tulisi erottaa
kokonaan sosiaaliturvasta muul-
le organisaatiolle. Sosiaaliturvas-
ta tulisi korvata ainoastaan tydtu-
lomcnetyksid.

Yleisen lisdeldkkeen lasku-
sddntoh tulisi muuttaa vanhuus-
eldkkeen osalta. Elake pitdisi las-
kea 30 parhaan tyovuoden mu-
kaan. kun se tilld hetkelld laske-
taan 20 parhaan vuoden mu-
kaan. Eldkepalkkana tulisi ottaa
huomioon ainoastaan kuusi ker-
taa perusmddrdn suuruinen osa
Iulosta. Tiillii hetkellii huomioon
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otetaan perusmaaran ja sen kah-
deksan kertaa suuruisen tulon vd-
linen osa kokonaan ja lisiiksi
kolmasosa siitd tulon osasta, joka
on kahdeksankertaisen ja l2-ker-
taisen perusmiiiiriin viilillii.

Vakuutusmaksujen tulisi va-
kuutetuillakin perustua koko tu-
loon samoin kuin tyonantajilla.
Vakuutettujen vakuutusmaksut
peritd6n nykyisin vain etuuksien
perusteena olevasta tulon osasta.

Eliikkeensaajien verotusta tu-
lisi tiukentaa. Verotukscn keveyt-
tii tyoryhmii kuvaa silld, ettd vd-
himmdiseldkette saavan aviopa-
rin nettotulo on korkeampi kuin
sellaisen perheen. jossa vain toi-
nen puolisoista on tyossd ansai-
ten teollisuuden keskipalkan suu-
ruista tuloa (NOK 100000 vuo-
dessa) ja jossa on kaksi lasta.

RANSKA

Ylimdiir[inen
sosiaalivakuutusmaksu
poistetaan

Ranskassa ryhdyttiin v.tronna
1983 perimiiiin tyonantajilta yli-
mddrdistd I prosentin vakuu-
tusmaksua sosiaaliturvan rahoi-
tustilanteen parantamiseksi.
Maksu peritShn vuonna 1984 ja
vield vuonna 1985 mutta ei endd
vuonna 1986. Sosiaaliturvan ra-
hoitustilanne on korjaantumas-
sa.

RUOTSI

Selvitys lisiiellkettii
kartuttaneiden

.. '1maarasta vuosllta
t960-82
Ruotsin rikslorsdk ringpverket on
tehnyt otostutkimuksen vuosina
1960-1982 lisiieliikejiirjestel-
mdssd eldketurvaa kartuttanci-
den l6-64-vuotiaiden osuudes-
ta. Lisdeldketurvaa kartuttavat
ne palkansaajat ja yrittajat, joi-
den tulot vuodessa ylittiiviit pe-
rusmdArdn (SEK 20 300 vuonna
1984).

Alla olevassa kuviossa on eld-
keoikeutta kartuttaneiden nais-
ten ja miesten osuudet vuosien
1960-1982 vdliseltd ajalta.
Vuonna 1960 naisista 32 prosent-
tia kartutti itselleen lisiieliikettii.
Vuonna 1982 luku oli 75 prosent-
tia. Miehillii prosenttiluku on py-
sytellyt melko tasaisesti 80 ja 90
vdlilld. Vuonna 1982 miehisti lii-
hes 87 prosenttia kartutti itselleen
lisdeldkettd.

Elake pistcit:i
kartuttaneiden osrrus

Miehet

65 70 15 80 82

Ruotsin lisiieliikcjiirjcstelmds-
sd ansaittu lisdeldkeoikeus muu-
tetaan luosittain ns. eldkepis-
teeksi. Korkein mahdollirren eld-
kepiste on 6,5. Alla oleva kuvio
osoittaa. etta naistcn cldkcpisteet
ovat jatkuvasti pysytclleet mies-
ten eldkepisteiden alapuolella.
Vuonna 1982 michisti 9 prosenG
tia ja naisista I prosentti ansaitsi
korkeimman mahdollisen eldke-
pisteen. Tiillii hetkellii keskimhd-
rdiset eldkepisteet ovat laskussa
sekd naisilla ettd miehilld.

Keskimiiiriiinen
cldkepiste

Miehet

1960 65 70 Jouko Janhunen, r',u
Ekiketurvakeskuksen

tu t k i mu.to so st on eri t yi t u r k ija
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ENGLISH SUMMARY

The goverment's current
budget includes proposals Ior
a revision o{ pension legis-
lation. The writer oi the articie,
which deals with this issue,
concludes that the govern-
ment's job was made easier
by the {act that the present
economic boom may well
contrnue lairly strong in 1985.

The transition to a system ol
{lexible retirement age will
begin stepwise from 1986.
The government has promi-
sed to bring the necessary
bills be{ore parliament.

The age limit ior unemploy-
ment pension will be brought
back up to 60 as originally
laid down by law. During the
past iew years it has tempora-
rily been lowered to 55. Next
years, as in l-984, people eli
gible lor unemployment pen-
sion will be those born before
1930.

According to a proposal in-
cluded in the budget, larmers
will gualify lor a change-of-
generation pension at the age
o{ 55.

A proposal was made to
ease the conditions {or obtai-
ning a {ronlveteran's early re-
tirement pension. The new ru-
les would come into {orce
in i986. The lull pension
payable to {ront veterans will
be increased in Iuly next year
when the income limit will be
lowered and lncome-linkage
rules modified.

The unemployment insu-
rance system has been com-
pletely overhauled. The new
law will take ef{ect Irom the
beginning ol 1985. The pur-
pose o{ the re{orm was to im-
prove the position o{ long-
term unemployed by increa-
sing the benefits while at the
same time making them taxa-
ble. Similarly, the rules con-
cerning gualification {or a 

I

daily allowance were uni{ied.
Certain administrative re-
lorms were also undertaken
and the appeal system impro-

ved. Corresponding relorms
had been introduced in the
sickness, employment acci-
dents and motor third party
liability insurance systems
when relorms were carried
out in these areas in 1982.

The number oi employ-
ment pensions payable at the
end of 1984 is estlmated at
696,000, which is 32,000
more than in 1983. This year I

the growth rate is lower than
the average over the past live
yedrs.

The number o{ unemploy-
ment pensions is expected to
continue to rise rapidly. Slmi-
larly, the number o{ disability
pensions seems to been on
the rlse again. Conversely, the
numbero{ old age pensions is
increasing only slightly. This
is due to the lact that the
people reaching the retire-
ment age ol 65 this year were
born in 1919 just a{ter the
Civil War, when the birth rate
was the lowest in the history o{
independent Finland.

At the end oi 1984, the
number oi old age pensions in
the pnvate-sector employ-
ment pensions legislation is
estimated at 352,000, that oI
disability pensions 174,OOO,
unemployment pensions
42,OOO, and survivors' pen-
sions 128,000. The total pen-
sions bill to be paid out is
estlmated at 9.45 thousand
million marks, which is up
16,7 "/" on the 1983 fiqure.

It is estimated that this year
a totalol 1,065,000 people, or
2l,Bo/o ol the entire popu-
lation, are living in retirement
in Finland. Foryears now, one
in every {ive Finns has retired,
and the number is increasing
at the rate about 1 7o every
year. Finland's total pension
expenditure {or 1984 is ex-
pected to amount to lO.1l o/o

ol GNP.
The Central Pensron Secu-

rity Institute has lorecast the
growth of all employment

pensions up to the year 2OO0
using live diflerent alternative
assumptions. in addition to
private sector pensions, the {o-
recast includes state, munici-
pal, church and seamen's
pensions.

In 1983, the total employ-
ment pensions paid amoun-
ted to 1I,5 o/o ol the correspon-
ding wage bil1. According to
the forecast based on maxi-
mum economic growth, em-
ployment pensions in 1990
will be ).3,3"/" and in 2000
17,7 o/o oi the total wage bi1l.
According to the iorecast ba-
sed on lowest growth, the cor-
responding {igures lor 1990
and 2000 willbe L4,4o/o and
20,6"/" respectively.
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TILASTOTIETO]A TYOELAKKEISTA VUODELTA 1983
A. EP,A,ITA TILASTOTIETOJA TEL- JA LEL-ELAKELAITOSTEN TOIMINNASTA VUONNA 1983

I TEL-LEL-PIIRI 31. I2. 1983

l.
2.
J.
4.

Eldkelaitosten luku
Tycinantajien luku
Henkilciiden luku
Palkkasumma milj. mk,/v.

II MAKSUTULO 1983

Maksutulo milj. mk**)
la. Peruselhketurva . ,

lb. Lisiieliketurva .,,

III MAKSETUT ELAKKEET 1983

Maksetut eldkkeet 1000 mk
la. Vanhuuseldkkeet . ... .

I b. Tyokyvyttcimyyseldkkeet
lc. Tyottcimyyseldkkeet . . .

ld. Perhe-eliikkeet .......
le. Rekisterciidyt lisiieliikkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT ELAKKEET

l. Eliikkeiden lukumhdrd
la. Vanhuuseliikkeet .

lb. Tyokyvyttomyyseldkkeet
lc. Tyottdmyyseldkkeet .....
ld. Perhe-eliikkeet . .

2. Eliikkeet 1000 mk,/v.
2a. Vanhuuseldkkeet .

2b. Tyokyvyttcimyyse16kkeet
2c. Tyottomyyseldkkeet .....
2d. Perhe-eliikkeet ..

3. Hautausavustusten lukumddrh
4. Hautausavustukset 1000 mk . .

Eliikkeiden lukumddri . ...
la. Vanhuuseldkkeet .....
I b. Tyokyvyttomyyseldk kect
lc. Tvottti
td.

2. Eliikekanta 1000 nrk,/v.
2a. Vanhuuseldkkeet .. . ..
2b. Tydkyvyttomyyseldkkeet
2c. Tyottcimyyseldkkeet . . .
2d. Perhe-eliikkeet . . .... .

VASTUUVELKA 3I. 12. 1983

l. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk
la. Perusellketurva . .

lb. Lisdeliiketurva ...
2. Korvausvastuu milj. mk .....

2a. Peruseldketurva . .

2b. Lis2ieliiketurva ...
3. Vastuuvajaus milj. mk*xx) . . .

Vakuutus-
yhticit

8
80 592

917 36'7
5l 904

4217 0t6
l93l l l8
t 240662

257 379
538 058
249799

33 508
t2776
92t5
7 667
3 850

616276
209750
t93 456
l 59 680
53 388

213
2 135

263 573
t32975
68 806
l8 015
43 777

4 t67 t5t
2021 763
| 273 484

3t7 238
554664

Elike-
saatidt

Eliike-
kassat

12
3 878

64774
3 852

LEL Tyo-
eldkekassa

l5l 000*)
8 176

909,9
909,9

I 048 300
369 343
42t t79
84 345

t73 107
326

r3007
4413
3 781
2068
2745

t32415
38 506
5l 034
26640
16234

l l8 361
45224
35 201

7 967
29969

t075223
382756
424878
90 365

117 222

5220.9
5220.9

57.9

Yhteensd

106

'75173

85
250

l 66 587
ll84l

6 087,1
5 8 15,4

271.9

l 386,0
I 386.0

I N3424
46331 r

299 593
40 834

l 50 938
48147

6 153
2 134
t 6'70
I 392

957
r5l 230
4980'7
48944
37't3t
t4750

48522
22742
t2 t96
2346

11238
I 008 723

484477
3r0 312
5t 782

156 l5l

5799.7
5799.7

316.8

20 I 605
101656
6t 23t

4046
26023

8 649

t 28'7
627
443
104
153

26416
t2499
997 I
I 377
2567

l3
I l5

l0 975
5 904
293t

-182
I 758

203 255
107 652
64093
4 583

26926

400.8
388,7

t2.l

I 800,2
I 687,9

I12.3
0.5
o5

n.s

6 470 345
2865 428
2022665

386 604
888 126
30'7 521

53 955
l9 950
l5 069
tt 231

7 705
926331
3 10 562
303 40 I
225 428

86 939
226

2250

44t 431
206845
I 19 134
28710
86742

6454352
2996648
207276'7

469968
914963

8 784,0
8 500,0

284.0

3 l 657.8
30 355.7

I 302,1
t2253,9
11271.0

982.9
780.5

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN ELAKEKANTA ]I. I2. 1983

l8 837.0
t7 641.2
l 189,8

t2253.4
I I 210.5

982.9
J /6.J

*) LEL:n alaisten tyi)ntekUdidcn arvioitu lukunritirri vuodcn 1983 lopussa.

w o nna I 9 8 J h t' t'i r c t t i i n r.t' tia I ti k e I a i r o k s i I I e.***) Sisdlta(i lakisticitci.ttti tastuutajausta 549,0 milj. mk.
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B. ERAITA TILASTOTIETOJA YEL- JA MYEL-ELAKELAITOSTEN TOIMINNASTA SEKA
KOKO LAKISAATEISESTA TOIMINNASTA VUONNA I983

Yrittiijien eldkelakien mukainen toiminta

I PIIRI 31. 12. 1983 Vakuutus-
yhtiot

8
120 t23

4 998

Eliike- Maatalous-
kassar yrittiijien

eldkelaitos

Yhteensd

l4
349 146

9209

TEL, LEL
YEL ja MYEL
toiminta
yhteensi

10'7

84g82

9 542;7
9254,1

288,6

8 096 029
3829 431
2454978

420 597
l 079 008

312012

75 368
32 t'72
l9'775
12330
ll09l

1 to1 751
412505
350 477
235919
108 845

663730
340 172
l7l 056
326t9

I 19 883
8 l2l 850
4ffi1257
2 494 559

506 300
I13729

3 t 886,7
30 567;7

1319,0
12269,8
l2't9,9

989,9
780,5

l. ElAkelaitosten luku
2. Vakuutettujenluku .. : : :

3. Tycitulot,/palkat, milj. mk,/v

II MAKSUTULO 1983

Maksutulo mitj. mk
la. Peruseldketurva
lb. Lisiieldketurva

III MAKSETUT ELAKKEET 1983

l. Maksetut eldkkeet 1000 mk
la. Vanhuuselhkkeet ... .

lb.
keet

5
4764

215

I
224859

3996

c.

7 4t 966
434665
r87 338
10544

105 506
3912

4897
2288
I 364

300
945

8237 t
43022
23794

3 998
11556

44214
23262
10 483

867
9 602

'759 574
453 499
I 84 585
n 342

l l0 147

24214
t628t
5 195

298
2364

75

168
79
43ll
35

4257
2609

831
257
558

859 505
513057
239^180
23 l5l
83012

504

l6 348
9 855
3299

788
2406

94793
563t2
2245t

6236
9 792

176 860
109 356
4t 156

3 018
23 330

882437
539 773
232010

24 547
86 045

t 625 685
964 003
432313
33993

190 882
4491

2t 4t3
12222
4'706
I 099
3 386

t8t 42t
101943
47 0'.76
10491
2t 906

222299
t33327
51922

3 909
33141

I 667 504
l 0r0 609

421',t92
36332

198766

55 t.8
541,2

4.6

I 85.5x)
185,5

'758,'l
754,1

4,6

d. Perhe-eldkkeet . ..... .

e. Rekisteroidyt lisiieliikkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT ELAKKEET

l. Eliikkeiden lukumiird . . ..
la. Vanhuuseldkkeet ... ..
lb. Tyokyvyttomyyseldkkeet
lc. Tyottcimyyseldkkeet . ..
ld. Perhe-eliikkeet . ,. ....

2. Eliikkeet 1000mk./v. .....
2a. Vanhuuseliikkeet .....
2b.
2c. keet
2d. Perhe-elhkkeet

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEIDEN
ELAKEKANTA 3I. 12.1983

l. Eliikkeiden lukumAiri
la. Vanhuuseldkkeet .

1b.
lc. keet
ld. Perhe-eliikkeet . .

2. Eliikekanta 1000 mk,/v
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tycikyvyttcimyyseldkkeet
2c. Tycittcimyyseldkkeet ...
2d. Perhe-eliikkeet . .... ..

VI VASTUUVELKA 31. 12. 1983

l. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk
la. Peruseldketurva .
lb. Lisrieliiketurva . ..

2. Korvausvastuu milj. mk .....
2a. PeruselAketurva . .

2b. Lisiieliiketurva . .

3. Vastuuvajaus milj. mk

t54,4
t37,5

16,9
'7,0

1225
109
283

24
209

25 493
t7 337
5 137

M3
2574

1,1
l.l

228,9
2t2,0

16,9
15,9
8,9
7,0

*) Ei sisrilll' valtion maksamao osuutta eltikkeistri 712,6 milj. mk

1,0

'73,4
'73,4

0,0
8,9
8,9
0,0
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Hyv(i(i joulua
Onnellista uutta vuotta

Elciketurvakeskus
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