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Onko Uoelziketurvalla

tulevaisuutta?
Julkisessa keskustelussa on viime
aikoina usein ndkynyt piirteitd,
jotka saattavat muodostaa pa-
han uhkan tydehketurvan tule-
vaisuudelle. Jirjestelmdn rahoi-
tukseen on pyritty puuttumaan
huolestuttavalla tavalla. Toisaal-
ta tyciel6keturvan ldhtcikohtia ja
perusperiaatteita ei aina ole ym-
mdrretty.

Tyoeldketurva on hyvin merkit-
tdvd osa maamme sosiaalipoli-
tiikkaa. Joka neljhs sosiaalisiin
tulonsiirtoihin kdytetty markka
maassamme maksetaan tyoelak-
keind. Toisaalta tyoelaketurva ei
kuitenkaan ole perinteisintd so-
siaalipolitiikkaa. Tycieldke ei ni-
mittein ole eikd sen tarvitsekaan
olla tulonsiirtoa rikkaalta koy-
hiille. Tycieliike mddrdytyy tyos-
sdoloaikaisen tulotason mukaan.
Tyoeliike ei valttamatta ole kciy-
hdn asialla. Se on palkansaajan
tai tydstdan eliiviin yrittiljiin asial-
la. Vdhimmdistoimeentulon tur-
vaa eldkejdrjestelmistdmme toi-
nen. kansaneldke.

Yksilon ndkcikulmasta tarkastel-
len tycieldke on ihmisen eldmf,n-
kaaren sisdistd tulonsiirtoa. Tyo-
eldke ansaitaan tydwosina. se
nautitaan eldkevuosina.

Kansantalouden tasolla tyoeldke
on tulonsiirto tycissdolevilta
eldkkeelld oleville. Tdmdn pdivdn
tycitdtekevd vdesto kustantaa
eldkkeet nyt elilkkeelld oleville.
Onko tdmd oikein? Joissakin ta-
pauksissa joudumme jopa mak-
samaan suuremman eldkkeen
kuin itse saamme palkkaa.

Tyoeldkkeen ldhtokohdasta kat-
soen tdmd kyllii on oikein. Tyo-
eldke on mitoitettu jokaisen eld-
keldisen aikanaan saaman pal-
kan mukaan. Toisen elaketta ei
siis ole mddrdtty minun palkkani
mukaan. Eldkehaitari tosin on
kapeampi kuin palkkahaitari.

Se, ettd nyt tyossdkdyvdt kustan-
tavat elSkeldisten tyoel6kkeet, on

oikein vain siind tapauksessa, ettd
tulevat polvet myos kustantavat
meille, nyt tyossd oleville, el6ke-
turvan. Tdtd ei saa kuitenkaan
jattaa heiden hyvdntahtoisuuten-
sa varaan. Tdmhn woksi hyvdn
eldkejdrjestelmdn on pidettdvd si-
siilliiiin mekanismeja, jotka teke-
vdt jdrjestelmdn muuttamisen ta-
vallista vaikeammaksi.

Tulevaisuuden
vaarat
Tyoeldketurvan tulevaisuutta
vaarantavia teki joitd ovat toisaal-
ta eldketurv'an kallcus. toisaalta
ihmisten vdlinen kateus.

Tdnd vuonna maksettavat yksi-
tyisen sektorin palkansaajien
eldkkeet oval noin 9 prosenttia
vastaavasta palkkasummasta.
Vuoteen 2000 mennessd suhde-
luku nousee l5 prosenttiin.
Vuonna 2020. kun suuret ikdluo-
kat jo ovat eliikkeellii, tyoelek-
keet ovat 30 prosenttia palkka-
summasta. Jo nyt valtion eldke-
jdrjestelmdn kustannukset ovat
l8 prosenttia valtion palkka-
summasta.

Tasa-arvosta. yhdenvertaisuu-
desta ja muista sen kaltaisista hy-
vistd asioista puhumalla on help
po saattaa tycieldketurva kyseen-
alaiseksi. Aika ajoin nousee ih-
metys ja kummastus, kun joku
vdhdn populismiin taipur ainen
puhuja huomaa. ettd meilld mak-
setaan erisuuruisia eldkkeitd. Se.
mihin tdllainen puhe voi johtaa,
ndhdddn 6itiyspdivdrahan kohta-
losta.

Joitakin vuosia sitten iiitiyspiiivii-
raha mitoitettiin palkkatulon
mukaan. Uudistusta seurasi kes-
kustelu siitd, miten vauvat voivat
olla eriarvoisessa asemassa. On-
ko oikein, ettd yhden lapsen didil-
le maksetaan 25 markkaa pdivds-
sd toisen saadessa 250 markkaa

pdivdssd? Keskustelun seurauk-
sena 6itiyspdivdrahalle asetettiin
viisto katto, joka varsin olennai-
sesti leikkaa parempipalkkaisten
naisten iiitiyspiiiviirahoja. On
tdysin unohdettu, mikii oli piiivii-
rahan tarkoitus: ettei synnytys
kohtuuttomasti pienentdisi tuloja
iiitiyspiiivliraha-aikana.

Nyt kiiydiiiin samalla tavoin kii-
vasta keskustelua, kun tydtt6-
myysturuaa ollaan tekemdssd an-
siosidonnaiseksi. Niiiltii osin asia
ei olekaan aivan yksiselitteinen.
se on monivivahteisempi. Kui-
tenkin tdssd yhtii lailla puhutaan
tyottdmien tasa-arvosta, kun tu-
lisi tarkastella. millaisen taloudel-
liscn menetyksen tydttomyys ai-
heuttaa kullekin tyott6malle.

Liiiikkeet
Tycieliikkeitii vastaan kohdistu-
vaan uhkaan on olemassa kolme
laakette. Ensinndkin tydeHkejar-
jestelmiillii on oltava itsendinen,
taloudellisesti vahva asema. Toi-
seksi itse tyoeldke-etuuksien on
oltava tasoltaan kohtuullisia.
Kolmanneksi suuren yleison olisi
ymmarretteva. ettd palkansaajat
sittenkin viime kddessd omalla
tyolliiiin kustantavat oman el6ke-
turvansa.

Tyoeldkelaitosten itsendisen. ta-
loudellisesti vahvan aseman
varmistaa tyoeldkemaksun mdd-
rdytyminen suhteessa kasvavaan
eldkevastuuseen. Kun vastuu
el6kkeistd kasvaa. vastuuta kat-
tavan rahamddrdn on mycis kas-
vcttava. Kansantalouden yleiselle
suhdannepolitiikalle ei pidA an-
taa itsendistd sijaa tycieldkemak-
sua mddritettdessd.

Valtion budjettirahoituksen tar-
vetl.a ei missddn tapauksessa pi-
tdisi hoitaa tyoeldkerahastojen
avulla. Rahan lainaaminen suu-
ressa mddrin valtiolle johtaisi sii-
hen, ettd laino.jen takaisinmaksu-

vaiheessa oltaisiin riippuvaisia
budjettirahoituksesta. Riippu-
vuus valtion kulloisestakin ra-
hantarpeesta on varma keino
vaarantaa tyoeldketurva. Sitd on
kaikin keinoin vdltettdvd. Ty6-
eldkelaitosten taloudellinen itse-
ndisyrys on siis sdilytettdvd.

Mutta tydeldke-etujen itsensd on
oltava kohruullisia. Mikd sitten
on kohtuullinen eldke? Mielestd-
ni 60 tai vieliipii 66 prosenttia
palkasta oleva eldke on tavoiteta-
soltaan kohtuullinen. Sen sijaan
eldk keiden indeksisidonnaisuutta
on tarkastcltava kriittiscsti. Tar-
vittaessa on lakeja oltava valmis
muuttamaan niin. ettei indeksisi-
donnaisuus johda ylisuuriin
eliikkeisiin.

Ennen muuta ihmisten on ndhtd-
vd. ettd tyoeldketurva on osa hei-
ddn palkkaansa. He kustantavat
itse eldkkeensd. Jos meillii olisi
alun perin ruvettu perimddn va-
kuutetuilta vakuutusmaksua tyci-
eldkettd varten, olisi palkansaajil-
le konkreettisemmin selvdd se. et-
td he palkan ohella ansaitsevat
myos tydeldketurvaa.

(L1'hennelmti 22. 3.
pi d e t y s t ri e s i r e I mti s r ci)

Matti Uimonen, w
Elcikc turta k esk uk scn

tointitusjohta ja
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vastaanottajien muuttaminen vai
mu utettaisiinkr.r samantien kokt-r
jiirjestelmii?

Laiha lohtu on, etta gaflupeissa
monikaan ei tunne ulkoministe-
rin nime6, pitiiii EEC:tii jonain
puolueena ja liittaa investoinnit
pimeddn keskiaikaan.

Vasaanottaja
ratkaisee

Sanoman liihettiijii voi yrittiiii ja
toivoa parasta viestinsd perille-
menosta. Ratkaisu on kuitenkin
vastaanottajalla. Hiin piiiittiiii,
ottaako sanoman vastaan vai ei.

On sanottu, etta vastaanottaja it-
se asiassa tuottaa itselleen tiedon.
Lopputulokseen vaikuttaa hdnen
oma eldmdntilanteensa, koke-
muksensa ja ajattelutapansa. Jo
ldhtokohtaisesti vastaanottaja
pyrkii valitsemaan sellaista tie-
toa, joka on sopusoinnussa h6-
nen aikaisempien tietojensa ja
asenteittensa kanssa. Ristiriitaista
tietoa torjutaan.

Voi vain aavistaa, mitd merkitse-
vdt eldketiedotukselle ne kauhu-
kertomukset, joita ihmiset kerto-
vat toisilleen taisteluistaan mah-
tavia eldkelaitoksia vastaan.
Nama tositarinat, joita myos leh-
det ja TV suosivat, myrkyttdvdt
sitd maaperdd, jossa eldketiedon
kylvdn tulisiitiiii.

Asia, johon perillemeno voi
kompastua heti alkuun, on vas-
taanottajan motivaatio - tai sen
puute. Jos sanoma tyoeldkkeestd
ei kiinnosta, ei auta tekstin na-
pakkuus, ulkoasun houkuttele-
vuus, eivdt mitkddn temput.

Motivaatiosta voidaan varmuu-
della sanoa, etta oman eldketa-
pahtuman ldhestyminen muok-
kaa maaperdd tyoelSketiedon
vastaanottamiseen. Eliikkeelle
valmennuksella on tdssd hyvd
ldhtokohtansa.

Sanoman liihettiijii voi, ja hiinen
oll syyrzr yrr[Ea paralllaa vas-
taanottajan motivaatiota. Jo eri-
laisilla tilannetekijoillii voi vas-
taanottajaa suostutella kiinnos-
tumaan asiasta. Tycieldketiedon
kdytiinn<!,llisen, omakohtaisen
merkityksen korostaminen voi
mycis herdttdd vastaanottajan
motivaation.

Paras motivaatiolaji on kuitenkin
sisdllcillinen motivaatio. Se on ha-
lu ottaa itse selvdd, mika tama
asia on, mikii idea siihen on kdt-
ketty. miksi se on olemassa. mi-
ten se toimii. Tdllaisiakin kansa-
laisia on. He tietdvit paljon tyG
eliikkeistii ja haluavat tiettd vie-
la lEaa.

Parempi
perillemeno
Tdrkeinti sanottavaa ei pidii pii-
lottaa, vaan sanoa se heti. Al-
kuun pidasia, mielipide, lopputu-
los. Perustelut ehtii kertoa myo-
hemmin. Ndin sanoma menee
paremmin perille.

Vastaanottajien mielestd suurin
este tycieldketiedon omaksumi-
selle on yksityiskohtien runsaus.
Siksi pitiiii pelkistd6. Vain tdrkein
ja oleellisin esille. Sitii pelkiste-
tympi sanoma, mitd heterogeeni-
sempi vastaanottajajoukko on.

Sellaiset itsestdin selvdt asiat ku-
ten kielen ja lauserakenteen yk-
sinkertaisuus, havainnollisuus ja
esimerkit auttavat sanoman peril-
lemenoa.

Kdsitteiden merkitystd ei voi yli-
arvioida. Sanoma menee perille
vasta silloin, kun kdsitteilld on
sekii liihettiijiin etta vastaanotta-
jan ajatuksissa samanlainen sisdl-
to. Ei ole kyse siitd, etta vastaan-
ottajat olisivat jotenkin vajaita -he vain eivdt tunne tycieldketer-
mejii.

Vield erds vaara: sanoman vdrit-
tcimyys, neutraalisuus. Tiillaisia
viestejd ei tosin torjuta, mutta ne
unohdetaan saman tien. Pieni dr-
syttdvyyskin on parempi kuin
neutraali latteus.

Aihetta epdtoivoon riittdd: lehdet
eivdt julkaise tekstejd, silpovat ja
muuttavat niitii. Toimituksella .- r t
on toki oi keurensa, m uua -mik- 

KlmnysKysymyksena
si- otsikossa ollut tyoehkkeen- motivaatio
saaja muuttuu tyokyvryttdmyys-
eldkkeensaajaksi. Peruskoulun
kansalaistaidon oppiki4assa kiiy-
tetddn lakisddteisestd tyoehk-
keestd lyhennettd SVL ja haastat-
telussa eldkeneuvoja heliiyttZiii:
"Vanhuuseleike, sehdn on niitd
kansaneldkehommia". Eliike-
neuvojan mielestd tyoelakkeisiin
ei kuulu vanhuuseldke-etuutta.

Mita tehda, ettl edes jotkut pe-
rusasiat olisivat julkisissa teksteis-
sd likimain oikein? Auttaisiko
tiedotusmenetelmien muuttami-
nen. tiedottajien muuttaminen.

4
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Ylijohtaja Jukka Rantala:

! l tt al

ryOELAKEJARJESTELIVA
TOIIVII LUOTETTAVAST!

Yksityisen sektorin tyo-
elrikejrirjestelmri on yhteis-
vqstuussa siitri, ettci tyoekik-
keet pystytcicin maksomaan.
Inkisriciteinen ekikevakuu-
tus on toisessa osemassa kuin
esimerkiksi henki- ja vahin-
kovakuutukset. Slksi viime
aikoina tehdyt fuusiot vakuu-
tusyhttc)issri eivcit voi heiken-
t(i(i, saati vaarantaa elcik-
keensaajille maksettavia
etuuksia, toteaa sosiaali- ja
t erue y smini s t eririn v akuut us-
osaston ylijohtaja Ju k k a
R a n t a I a Tyr)ekike -leh-
delle.

N1'k.rincn t.vr)elcikelaitosjrijestelmti on lruttettay'n.ja toimii h.tvin, .vanoo :;osiaali-.ja terrc.tsminis-
t er i rin va k uu t u so sa s t on .v I ij o h t a.j o J u k k a Ro n t a I cr.

Ylijohtaja Rantala, joka on
mycis Eldketurvakeskuksen hal-
lituksen tuore puheenjohtaja. on
julkisuudessa sanonut, ettd huo-
nosti kannattavat vakuutusyh-
tiot poistetaan markkinoilta jo
ennen kuin ne kdyvdt vaaralli-
siksi vakuutusturvan kannalta.

Joissakin yhteiskuntapiireissd
on vdldytelty epiiluuloja siitii,
saavatko fuusioiden yhteydessd
voimistuneet vahinkovakuutus-
yhticit samalla myos eldkeva-
kuutuksien kentdssd pddtcisval-
taa lisdd.

Rantala arvelee kritiikin esit-
tiijien pelkiiavdn, ettd eldkeva-
kuutukselle asetettavat erityis-
edellytykset, mm. kiinteii ja
todellinen - ei vain ndenndinen

- yhteistyd tycimarkkinajiirjes-
tcijen ja julkisen vallan kanssa
jiirjestelmiin hoitamisessa ja vas-

tuunottamisessa sen kehitykses-
ta. voivat joutua ristiriitaan
suurten vakuutuskonsernien
muiden tavoitteiden kanssa ja
jeeda taten taka-alalle.

Tdllaista kiisitystii ovat olleet
omiaan ehki aiheuttamaan mm.
erddt vakuutusjohtajien lausun-
nol. joissa vakuutuskantojen
siirtoja on perusteltu lzihinnii
konsemien ndkcikantoja palve-
levalla varojensijoituksella, sa-
noo Rantala.

Rantala katsoo kuitenkin,
ettd tdssd vaiheessa johtopaatos-
ten tekeminen on vielS ennenai-
kaista. Paljon jdd riippumaan
siite, pysty'vatkd nykyiset vakuu-
tuskonsernit tarjoamaan vakuu-
tettujen ja vakuutuksenottajien
edustajille riittavan vaikutusval-
lan kdytdnncin paatoksenteossa.

saannot
sanelevat
ehdot
Miten sitten muuttunut tilanne
vaikuttaa eldkevakuutuksen si-
sdiseen kil pailutilanteeseen?

Rantala sanoo, ettd eldkeva-
kuutuksen pelisiiiintcijii on nou-
datettava kuten tdhdnkin asti.
Yhtiriiden keskindisessd kilpai-
lussa ei ole sindnsd tietenkddn
mitdan pahaa,jos vain pysltaen
terveelld pohjalla. Eldkevakuu-
tuksen osalta kilpailun tulee
ennen kaikkea nikyd palvelujen
kehittdmisessd.

- Hinnathan ovat suurelta
osin yhteisia, koska ne pddosin
muodostuvat todellisesta mu-
kaanlasketusta eldkemenosta.
Ndin ollen kilpailu voi kohdistua

vain marginaalisiin maksun
osiin, esimerkiksi eldkelaitosten
hallintokuluihin tarkoitettuun
osaan.

Rantala painottaa. etta on
myds huomattava, ettd eldkesid-
tiot ja lakisiiiiteinen oikeus eldke-
sidticjn perustamiseen kontrol-
loivat todella tehokkaasti hinta-
tasoa, toisin sanoen, kun el6ke-
siliitici itse asiassa perustuu
tyonantajan omavastuutekniik-
kaan, ei vakuutusyhti6vaihtoeh-
to voisi olla kilpailukykyinen,
jollei se pystyisi tarjoamaan
palvelujaan samaan hintaan.

- Epdtervettd kilpailua voi
tietenkin syntyd elhkevakuutuk-
sien siirtoliikkeen muodossa ja
se ei tietenkddn ole jiirkeviiii.
Kun eldkevakuutus ankkuroi-
tuu vahinko- ja henkivakuutus-
yhtididen konserneihin ja mark-
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kinaosuustaisteluihin. voi eldke-
vakuutuskin joutua kenttdmyry-
jien tyokaluksi enemmdn kuin
aikaisemmin, toteaa Rantala.

Rantala my6ntdd, ettd oireita
fdstd oli ndklvissd vuodenvaih-
teen tietiimillii. Ministericissd
kyllii ymmiirretddn keskinbinen
kilpailu sijoituslainojen osalta,
mutta jos lainoja annetaan
vakuutuksien saamiseksi muilta
yhtioilffi pois, se ei kdy. Tdstd on
olemassa yhtioiden vdlinen sopi-
muskin. joka kieltiiii lainojen ja
vakuutuksien kykemisen toi-
siinsa hyvdn vakuutustavan vas-
taisena menettelynd.

- Vakuutusyhtioiden olisi
syytd aika ajoin palauttaa sopi-
muksen sisdlto myos myrynti-
miestensd mieliin. Rantala sa-
noo.

Rantala vakuuttaa, etta va-
kuutusyhticiiden keskindiset kil-
pailuasetelmat eivdt suoranaises-
ti vaikuta eldketurvan varrnuu-
teen, mutta yleisen edun kannal-
ta perustelemattomal keinot voi-
vat antaa koko tyoelakejiirjestel-
mdstd huonon kuvan.

Eliikelaitos-
jiirjestelmii
koettu hyviiksi
Tycieliikelaki antaa mahdolli-
suuden kolmenlaisille eliikejiir-
jestelmille - vakuutusyhtitiille,
siiiiticiille ja kassoille. Eldkeva-
kuutustoiminnassa ne ovat sa-
manarvoisessa asemassa ja niilld
on myos samat kilpailumahdol-
lisuudet.

- Kaikilla on tydehkelain
mukaan samat liihtcikohdat.
Eldketurvan osalta vaihtoehdot
vakuutetuille ovat saman sisdl-
tciiset ja vdhimmdiseldketurva
yhtd varma. niin yhticiissd. sdd-
ticiissd kuin kassoissakin, sanoo
Rantala.

Rantalan kdsitys on, etta
mycis pddtosvallan osalta nykyi-
seen jdrjestelmddn on oltu suh-

teellisen tyytyviiisiii. Tyonteki-
jiit, tycinantajat ja eldkelaitokset
ovat mukana pddttdmdssd
asioista.

- Vaikka tyoelekejarjestel-
md onkin teknisesti toteutettu
lainsddddnnon tasolla, niin kyllii
pohjalla on tyomarkkinajiirjes-
tojen keskeinen sopimus. Toi-
von, etta myds vakuutusyhticit
ymmdrtdvdt tdstd johtuvan eld-
kevakuutuksen erityisluonteen.

- Konsernienkin on syrytd
niihdii eliikejdrjestelmien kehit-
tdminen asiaksi. joka ei voi
tapahtua ilman tyomarkkinata-
hojen mukanaoloa ja joka ei saa
jiiiidii mitenkddn taka-alalle tai
vain konsernien alistettujen lin-
jajohtojen asiaksi. On muistetta-
va, etta vakuutusyhtioidemme
kotimaisesta liikkeestd on yli 70
prosenttia lakisddteistd. Tdmd
pitiiii herjastua myos johdon ja
suunnittelun resurssien jakoon,
Rantala toteaa.

El6kerahat
kiinnostavat
Valtio joutuu aina etsimddn
tulolahteita budjettinsa rahoitta-
miseen. Tdstd viime aikoina
paljon puhutusta aiheesta Ran-
tala toteaa. ettd siind ei ole
mitaan kummallista. Hallitus
etsii mahdollisuuksia laajentaa
kotimaista luotonottoaan.

Rantala sanoo, ettd tdlla
kertaa valtio haluaisi suurentaa
lainaosuuttaan eliikeyhticiiden
vastuuvelan katteena olevista
varoista.

- On muistettava, ette tyo-
eldkejdrjestelmhn on katsottava
syntyneen tycimarkkinaosapuol-
ten ja valtiovallan yhteisellii
sopimuksella. Tyonantajan oi-
keus varojen lainaamiseen oli
olennaisia yhteisymmdrryksen
syntymisen edellytyksiii. Muutos
ei voi tapahtua minkddn osa-

puolen vaatimuksesta ilman
kaikkien hyvdksymistd, Rantala
sanoo.

Rantala muistuttaa, efta sita
paitsi lienee jaan)'t vahelle huo-
miolle, mihin tyonantajan takai-
sinlainausoikeuden rajoittami-
nen mahdollisesti johtaisi. Tycin-
antajat voisivat siirtya elekesaa-
ticiiden kalttddn ja siirtiiii siiii-
ticiilleen vain juuri sen verran
varoja kuin tarvitaan eldkkeiden
juoksevaan maksamiseen. Ra-
hastoituvan osan kuittaisi vas-
tuuvajaus.

- Tiilkiin takaisinlainausoi-
keuden rajoittaminen tai valtion
pakollinen lainaoikeus tyoeliike-
rahastoista menettaisi merkityk-
sensd, jollei valtion lainaoikeutta
sitten sdddettdisi koskemaan
kaikkia tyonantajia eliikejiir.yes-
telymuodosta riippumatta, jol-
loin siirry'ttiiisiin jo itse asiassa
yleiseen pakolliseen tyonantajien
velvollisuuteen lainata rahaa
valtiolle, sanoo ylijohtaja Jukka
Rantala.

Jaakko Makinen
Ekikcturwkc:k uk sm

ticdotus.sih I ccri
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Niukat hhtolurrut Tohtori Erkki Pesonen
on aivan liian liikkuva
henki, ettd hdnet saisi
rupeamaan juhlallisek-
si. Alun kolmatta vuo-
sikymmenen tyo El2ike-
turvakeskuksen halli-
tuksessa ei kirvoittanut
Pesosesta muisteluksia,
ei testamenttia eikii lzih-
toloitsua. Hzin tuskin
pitiia pitkistii hyviiste-
lyistzi asemasillalla. Ja
miksi toisin olisikaan,
ainakaan nyt: konserni-
johtaja Pesosen vaiku-
tus toki edelleen piiivit-
tiiin tuntuu tyoeliike-
jairjestelmiin ja Elzike-
turvakeskuksen toimi-
kentdssS, vaikka ETK:n
hallituksen matemaatik-
kojrisenen tuoli siirtyikin
Altti Aurelan kiytoon
- Aurela kun Pesosen
tavalla pritevoityi ma-
temaatikkojriseneksi pir
kzin puheenjohtajakau-
den ar,ulla. Seuraavas-
sa Pesosen sddstelidiit
vastaukset kysymyk-
siin, joilla toimittaja
yritti saada Pesosesta
edes yhden pateettisen
soinnun. Turhaan yritti.

Toimitusjohta.fa Erkki Pesonen,
Te siirr.ytte pois Elciketunake.s-
kuksen hallituk sesta !oimitluannc
sen puheenjohtajana lcihes 12
vuotta ja sen jrilkeen matemaa-
tikkojcisenenri lcihes ll vuotta.
Tcinri aikana ovat petasteellisesti
muulluneet niin koko yhteiskunla,
t.vbelrikejcirjestelmci kuin Ekike-
tuntakcskuskin. Mutta jos vcrtai-
sitte tydskentelyri ETK:n hallituk-
sesso nyt siihen, mitci se ofi 6A
luvun alkLvuosina, mitci croa ja
mitci yhteist(i?

'fhteista on hlwin paljon, mm.
se, etta ETK:n virkamiehet
valmistelevat kokoukset edel-
leen erittdin hyvin. Muutosta
liihinnii asiamddrdn kasvu ja
monipuolistuminen

Vielrikti olette havainnut tydekike-
jcirjestelmrin totewtojien piirissri

t ^ ll. ^ ^,^- ^-t ^ I : t ^ ^ t t : ^ilulnuutttc tl,uttacc I llu.

Jossakin mddrin, mutta aikai-
sempaa vdhemmdn.

Ruotsalainen kollega vrjilti, ettci
k(jsitteet " pensionspolitik", saati
"pensionspolitiker" olisivot mah-
dottomia sikrilciisessri sosiaalipo-
liittisessa konsensus-ilmapiirissci.
Atttioimatta, pitddkd vriite poik-
kansu Ruotsin suhtecn, mitcn
meillci?

Tayt6 todellisuutta tddlld.

Onko ETK:n hallituksella ollut tai
ede I leen tuntuvano el ci ke pol i i t t i se n
vaikuttajan rooli?

Tuntuva. mutta ratkaisevaa tie-
tenkin on sidosryhmien rooli.

Tydnantajat ja tyiintekj(jt istuvot
luontevasti eri puolilla pr)ytr)ri.
Muodostavotko elcikelaitosten
edus t aj a t k o I m onne n puolue en?

Ehkii poikkeuksellisesti joissa-
kin asioissa, mutta yleensa pi-
kemminkin teknisen asiantunti-
jaryhmiin.

Te olettc m.yci.y teoreettisen vakuu-
tusmotematiikan kehittcijci. Ovat-
ko t.ydeldkej(irjestelmcin mukana
saadut kokemukset vaikuttaneet
myds tcorian kehitykseen?

Ei.

Vriliinputoajor on riittrivcin cpii-
mcicirciinen ja siksi hyvin ktiypti
iskusana. Ldvdcittekti Te t.ydeki-
kej cirj e s t e lm rin v(i I i i n put ooj i a?

TEL:n ja VEL:n voimaantulon
viilillii tyokyrryttdmeksi tulleet
opettajat ja heihin rinnastettavat.

Augustus aikoinaan :;anoi otto-
neenso vastoon savitiilisen Roo-
man ja jcittrinecnsci marmoriscn.
Miten Te luonnehtisitte omoe
aikaanne ETK :n kehityksessri?

Augustus tarkoitti ilmeisesti
omia aikaansaannoksia, mind
en valitettavasti voi ottaa itselle-
ni ansiota ETK:n valtavasta
kehityksestd.

",w,
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ry6- jaynttadsuhteen
r$ankriyntizi aa

Tyoeliikelaeissa ei ole eriksen mdiiritelty tyo- eikii
yrittiij?isuhteen k[sitett[, vaan liihtokohtana on
tyosopimuslain mddrittelemd tyosuhteen kesite.
Tyosuhteen fi.rnnusmerkkeinii ovat tyon tekemi-
nen toisen lukuun vastiketta vastaan tyonantajan
johdon ja valvonnan alaisena. Viime vuosina tyo-
suhteen kesite on oikeusklytiinnossd laajentunut,
toteaa ki4oinrlaessaan Eliiketurvakeskuksen lain-
opillinen johtaja Antti Suominen.

Elaketurvan jdrjestdminen vdd-
rdn eldkelain puitteissa tai scn
kokonaan hoitamatta jdttdminen
aiheuttaa jatkuvasti ongelmia
niin tyontekijoille, tyonantajille
kuin eldkelaitoksillc. Seuraukse-
na virheellisestd menettelystd
ovat taloudelliset lisdrasitukset
vakuutusmaksujen muodossa
sckd joissain tapauksissa mycis
elSketurvan menetykset. Usein
syynd ovat vaikeudet siind, onko
kyseinen tyoskentely tapahtunut
tyosuhteessa vai itsenhisend yrit-
tdjdtoimintana.

Lakisddteisen tyoelakcjarjes-
telmdn voimaan tullessa 6Gluvul-
la eldketurvan piiriin tulivat ai-
noastaan tycisuhteessa olevat
tyontekijdt. Yrittdjdtoimintau
harjoittavat jdivdt sitd vastoin la-
kisddteisen eldkcturvan ulkopuc>
lelle. Tuolloin rajankdynnissd oli
vksinkertaiscsti kysymys siitd.
kuuluvatko henkilot eldketurvan
piiriin vai eivdt.

YrittAjiicliikclait tulivat voi-
rnaan 70-luvun alussa. Tiilloin
tyosuhteen ulkopuolella an-
siotycitd tehnect hcnkilot tulivat
myos lakisddteisen cldketurvan
piiriin. Sarnalla rajankdynnin
merkitys muuttui. On kysymys
siith, kuuluuko tyontcko tyosuh-
t1c- vai 1 rittdjdeldkclakicn piiriin.
Olcnnaista eldkelain rnddrAyty-
misess5 on luonnollisesti sc. mak-
suako cldkctunan tydnantaja tai
ansiotycitd tekevd yrittdjh itsc
henkilcikohtaiscsti.

Eldkelaeissa ei ole criksecn
mddritclty tyo- eikii yrittd.jdsuh-
tccn kasitette. Ldhtokohtana on

sama tycisuhteen kdsite kuin tyo-
sopimuslaissa ja yleensdkin tyo-
lainsddddnnon alueella.

Thmdn periaatteen omaksu-
minen onkin valttamatonta, sille
rnuussa tapauksessa esimerkiksi
tyonantajien olisi usein mahdo-
tonta hoitaa velvoittcitaan. jos
tycisuhteen kdsite olisi erilaincn
eri laeissa. Ainoana mahdollisuu-
tcna onkin pitdd tyosuhteen ja
yrittdjdsuhteen rajankdynti tyo-
eldkelainsdddhnncissd samana
kuin muualla. Niiin on tilannc
pitkzilti kdytdnnossS.

Yleensii ei ongelmia

Yleisesti voidaan todcta. ettd
nrainittu periaatc on joustavasti
soveltunut mycis cldkelainsdd-
ddnnon alueella. Valtaosassa ta-
pauksia oikean cldkelain valinta
ei aiheuta ongelmia. Luonnolli-
sesti syntyy kuitenkin tilanteita,
.joissa rajankdyntiin joudutaan.
On selvdd. ettd inhirnillisetr eld-
rndn alueella aina esiintyy ta-
pauksia, joissa yksiselittcinen
ratkaisu ci ole itsestddn selvd.

Tydsuhteen kdsite oikeuskdy-
tdnncissd tln viimc vuosinu jossu-
kin mddrin laajentunut. On scl-
vdsti ndhtdvissd. ettd tdnd pdivd-
nd tiettyje n ty6ntekijdryhmicn
katsotaan kiistatta olevan tyo-
suhteessa, vaikka aikaisemmtrt
heiddn katsottiin olcvan itscndi-
siii yriuiiiiii. Titd kehitystd on ol-
lut luomassu ktlrkcimman oi-
keuden. korkeir.nman hallinto-

oikeuden ja vakuutusoikeudcn
ratkaisukdytdntci.

Usein tapauksissa on kysymys
tapaturmavakuutuslain sovelta-
misesta. jolloin on kysymys siitd.
kuuluuko val.ringoittunut vakuu-
tuksen piiriin vai ei. Toisin sa-
noen tilanne on sama kuin tyo-
eldkejdrjestelmdssd ennen yrittd-
jiieliikelakien voi maantuloa. Mie-
lestdni on kuitcnkin vdlttdmdton-
ta, ette tyoelakejarjestelmdssd
myos tyo- ja yrittdjdsuhteen kdsi-
tc \euraa ylcistd kclritystd.

Tyosuhteen
tunnusmerkit

Tyon tekeminen tyosuhteessa tai
itsendisenh yrittiijiin on se ratkai-
seva rajanveto, jonka perusteella
mddrdtddn kulloinkin kysymyk-
seen tuleva eldkelain soveltami-
nen. Tycisuhde-eldkelakien so-
veltamisedellytyksend on tyoso-
pimuslain mukaisen tyosuhteen
olemassaolo.

Tunnusmerkkeind ovat tyon
tekeminen toisen lukuun vasti-
ketta vastaan tyonantajan joh-
don ja valvonnan alaisena. On-
gelmia kdytdnndn soveltami-
sessa tyosuhteen tunnusmerk-
kien osalta tulee kdytdnncissd
ennen kaikkea johdon ja valvon-
nan suhteen sekd erdissd tapauk-
sissa mycis sen osoittamiseksi,
tehdiiiinko tyota varsinaisesti
toisen lukuun.

Tyotli tehdiiiin toisen lukuun

silloin, kun taloudellinen tulos
tulee vdlittcimdsti toisen henki-
lcjn kuin tydnsuorittajan itsensd
hyviiksi. Mikiili henkil<jllii on
tyossddn tappioriski kannettava-
naan, on timd osoitus yrittijii-
toiminnan suuntaan. Tappioris-
kid osoittaa mm. tilanne. jossa
henkilcj keyttaa tycissddn omia
kalliita tyovalineiG eikd tyonte-
krja korvaa niiden kiiytcistii
aiheutuvia kustannuksia. Myos
tilanteet, jossa tycinteettijii ei
korvaa tycistd aiheutuvia kuluja,
ovat vieraita tyosuhteen olemas-
sa ololle.

Eniten vaikeuksia aiheuttava
tunnusmerkki tycisuhteen ole-
massaoloa ratkaistaessa on joh-
don ja valvonnan osoittaminen.
Tyonantajalla tai hdnen edusta-
jallaan tulee olla mahdollisuus
sek,ii ohjeiden etta maeraysten
antamiseen ennen tycinteon al-
kamista ja sen aikana. Lisiiksi
tycinantajalla tulee olla oikeus
valmiin tycin tarkastamiseen.
Johdon ja valvonnan olemassa-
olo ei kuitenkaan edellyth, etth
tycinantaja site tosiasiallisesti
suorittaa. Pelkkii mahdollisuus
tahen riittaa tycisuhteen olemas-
saolon edellyykseksi.

Johto- ja valvontaoikeuden
olemassaoloa osoittavat kiiytiin-
ndssd mm. tyonteettdjdn osoit-
tama kiinted tyopaikka, kielto
kiiyttiiii tydnteettajee kuulemat-
ta apulaista tai sijaista, velvolli-
suus toiminnassaan noudattaa
tyonteettajdn ohjeita ja miiii-
riiyksiii sekd kiinted aikapalkka.
Edelleen tycisuhdetta tukee se,
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ettii henkilci tyciskentelee vain
yhdelle tycinantajalle kerrallaan,
etta tydn tekeminen on luonteel-
taan jatkuvaa ja ettii tycintekijii
on taloudellisesti ja sosiaalisesti
tycintekijiin asemassa.

Miti tehde eplselvissd
apauksissa?
Viiiirin vakuuttaminen tai va-
kuuttamatta jiittiiminen aiheut-
taa monenlaista haittaa. On
firkeiti, etta epiiselvissii ta-
pauksissa asiat selviteuldn vilit-
tdmasti.

Kaikki tydelakehitokser ja
Eldketurvakeskus ovat valmiita
neuvomaan tycinantajia ja yrit-
tiijiii eliiketurvaan liittyvissii ky-
symyksissii. Mycis ty<intekij<ii-
den itsensi:d olisi aiheellista ny-
kyistii tehokkaammin valvoa
oman eliketuryansa kertymistA,
jottei kiiytiinnossd jouduttaisi
hankaliin jiilkiselvityksiin ja jopa
eldketurvan menetyksiin.

Kaikissa tycieldkelaeissa on
yddnnds, ettii tyonantaja, tydnte-
kijii tai elikelaitos voivat pyyt56
soveltamisratkaisua Eldketurva-
keskukselta siita, onko joku
henkil<i tydsuhteessa vai ei ja
mikii eliikelaki tulee sovelletta-
vaksi. Soveltamispddtciksellii
ratkaistaan sitovasti eldketurvan
soveltaminen yksittiiisissii ta-
pauksissa. Menettely tulee kysy-
mykseen liihinnii tulkinnanva-
raisissa kysymyksissii, joissa ha-
lutaan sitova ratkaisu eldketur-
van jlrjestimisessd.

Soveltamisratkaisuilla viime
kddessd ratkaistaan sitovasti
hankalat rajatapaukset. Kuiten-
kin useissa tilanteissa jo pelkAllii
yhteydenotolla eliikelaitoksiin ja
Eldketurvakeskukseen voidaan
joustavasti ja nopeasti hoitaa
el6keturvan rajankiiyntiin liitty-
viii kysymyksiii.

RajankiiyntiA eri
ammattiryhmissd
Yksiselitteisten ratkaisuperustei-
den mdlrittiiminen tycisuhteen
ja yrittijiisuhteen sekd toisaalta
TEL:n, LEL:n ja YEL:n vilises-
sd rajanvedossa ei ole mahdol-
lista. Kussakin tapauksessa jou-
dutaan erikseen selvittdmddn
yksityiskohdat ja niiden perus-
teella sitten suorittamaan lopul-
linen ratkaisu.

Asiaa ratkaistaessa joudutaan
selvittamaen toiminnan yksityis-

kohdat ja erityispiirteet. Tdmd
edellyttiiii laajaa ei osapuolten
kuulemista. Lopputulosta rat-
kaistaessa ei kaikilla seikoilla ole
samaa painoa, vaan tietyt tekijiit
painavat voimakkaammin. Niin-
pd esimerkiksi provisiopalkan
tai kiinteiin aikapalkan suoritta-
minen voivat ratkaisevasti vai-
kuttaa lopputulokseen. [Jlos-
piiin niikyviit muodolliset seikat
eivit vdlttdmdttl ratkaise tyo-
suhteen tai yrittajyyden olemas-
sa oloa. Toiminnan todellinen
luonne on ratkaisevaa.

Hankalissa tapauksissa tilan-
ne on useimmiten se, ette
toiminta suoritetaan muissa
kuin tycinteettdjdn osoittamissa
tiloissa. Sininsd sillii seikalla,
tapahtuuko tyciskentely tyon-
teettiijiin tiloissa tai muualla, ei
pitiisi olla ratkaisevaa merkitys-
tii. Kuitenkin kdyt6nncissd koto-
na tehty tyo viittaa useasti
yrittiijyyteen etenkin silloin, kun
toiminta on satunnaista tai
tilapiiistii. Perusteena tiillciin on
johdon ja valvonnan puuttumi-
nen.

Raja epdasainen
Ratkaisutoiminnassa on muo-
dostunut tietynlaista kdytdntod,
miten tiettyjii ammattiryhmiii
kiisitelliiiin ratkaistaessa tycisuh-
teen tai yrittiijiisuhteen olemas-
saoloa. Voidaan ehkii jopa
viiirtiiii, ettii tyci- ja yriuiijiisuh-
teen vdlinen raja on sikiili
epdtasainen, ettd ratkaisevaa on
pikemminkin toiminnan alue
kuin varsinaiset tycisuhteen tai
yrittiijiisuhteen tunnusmerkit.
Tdmd onkin luonnollista, sill6
raja-alueella tyo- tai yrittiijiisuh-
teen olemassaolo on tulkinnan-
varainen.

Seuraavassa otan esille eriiitd
esimerkkiryhmid, joissa tulkinta
ty6- tai yrittiijiisuhteen viililld on
ollut ongelmallista ja joissa
oikeuskiiytiinto on tietylla ta-
voin jo vakiintunut. Edustajien
ja asiamiesten kohdalla sopi-
muksen sisiillcillii on ratkaiseva
merkitys. Pelkkii provisiopalk-
ka viittaa aina vahvasti yrittiijii-
suhteeseen. Jotta provisiopalk-
kainen edustaja voisi olla tyG
suhteessa, edellytetddn, ettd hdn
muulla tavoin voimakkaasti on
sidottu tycinteettdjdinsd.

Tiillaisia sidonnaisuuksia ovat
mm. edustajalle annettu auto ja
muut tycivdlineet, kielto kayttea
apulaista tai sijaista tydnteetta-
jdd kuulematta, oikeus kayttaa

tycinteettiijiin tydtiloja, asetetut
myyntitavoitteet ja myyntipiirit
sekii kulujen korvaaminen.

Sen sijaan edustajalle suori-
tettu kiinted palkka viittaa voi-
makkaasti tycisuhteen olemassa-
oloon. Poikkeuksena asiamies-
ten kohdalla ovat kirja-, lehti- ja
vakuutusasiamiehet, joiden on
lzatc^ftrr nlprrqn ifcpn4ici4 rrritt4-
jia.

Kalliiden tycivdlineiden mer-
kityksestii rajankdynnissa ovat
osoituksena esimerkiksi autoili-
jat, jotka eliikelakeja sovellet-
taessa on katsottu poikkeuksetta
itsenaisiksi yrittiijiksi.

Luennoitsijoiden ja opettajien
kohdalla keskeisind kriteereind
tycisuhteen suuntaan on pidetty
sitd, etti luennoitsija tai opetta-ja tekee tycitii tydnteefiajan
tiloissa ja ettii hdnen kanssaan
on sovittu jatkuvasta luento- tai
opetussarjasta. Sen sijaan kon-
sulttiluonteiset luennoitsijat, jot-
ka pitiiviit monille eri tycinteettii-
jille lyhyitii, korkeintaan muuta-
man piiivdn kursseja, on yleensd
katsottu itseniisiksi yrittnjiksi.
Mycis kotonaan tuntejaan anta-
via opettajia on pidetty itsendi-
sinii yrittiijinzi.

Freelancerit
Oman hankalan ryhmdnsd ra-
jankiynnissii muodostavat ns.
freelance-tydtd tekevdt henkilot.
Niiksi yleensii katsotaan muusi-
kot, niiyttelijiit. erilaiset toimitta-
jat. valokuvaus- ja elokuvaty6td
tekevdt jne. Freelancerit tycis-
kentelevdt sekd tyosuhteisina
etti irsendisinii yriuiijinii. Rajan-
kiiynti joudutaan ndidenkin ryh-
mien osalta ratkaisemaan tapaus
tapaukselta.

Viimeaikaisen oikeuskiydn-
ncin valossa ainakin niiyttelijiit ja
muusikot tyciskentelevit tyosuh-
teessa. Eldketurvan kannalta
tarkasteltuna ongelma ei aina
olekaan tycisuhteen ja yrittajyy-
den viilillii, vaan eldketurvaan
oikeuttavan tyosuhteen pituu-
den osoittamisessa. Ty6suhteen
tulee jatkua yhdenjaksoisesti
vdhintddn yhden kuukauden.
Yhdenjaksoisuuden maarittemi-
nen freelance-tycintekijdiden
kohdalla on usein ongelmallista.
Kaiken kaikkiaan freelancerit
muodostavat tiill2i hetkellii kaik-
kein polttavimman ongelman
elAketurvan soveltamiskysy-
myksissd.

Yhtiomiehet
Oman ongelmaryhmdnsd eldke-
lakien rajankdynnissi muodos-
tavat avoimen yhtion ja kom-
mandiittiyhticin yhticimiehet.
Avoimen yhticin osakas ja kom-
mandiittiyhticin vastuunalainen
yhticimies on aikaisemmin eri-
laisterr tulkinnanmuutosten joh-
dosta ollut viilillii tyontekijiiin ja
vllillii yrittiijien eldkelain alai-
nen. Vasta vuonna l98l tapah-
tunut lainmuutos lopullisesti
selvitti yhti6miehen elSkeoikeu-
dellisen aseman.

Tapahtuneet lain ja tulkinnan
muutokset ovat kaytenn6ssa
aiheuttaneet sen, etta useiden
avointen ja kommandiittiyhti<ii-
den yhticimiesten eldkeoikeudel-
linen asema on sekava. Eri
aikoina vakuutukset ja eldketur-
va on hoidettu voimassa olevien
tulkintojen mukaisesti. Niiin ol-
len yhii tlnd pdivdnd on tilantei-
ta, joissa osa yhtiomiehisti on
vakuutettu tyontekijiiin eliike-
lain ja osa yrittdjien eldkelain
yddnndsten perusteella. Tarkoi-
tuksena onkin, ettei ndiden
yhtiomiesten osalta jouduttaisi
takautuviin korjauksiin.

Edellii olen ottanut esille
erditd esimerkkejii, jotka aiheut-
tavat hankaluutta oikeata eldke-
lakia mdlrittaessa. Yhteiskun-
nan rakennemuutokset ja toi-
mintojen muutokset johtavat
siihen, ettd mycis tycisuhteen ja
yrittiijyyden vdlinen rajankiiynti
on jatkuvasti liikkeessd. Yeinen
suuntaus niiyttiiii olevan, etti
yhd yleisemmin tyrisuhteen ole-
massaoloedellytykset tiiyttyviit
ja tiitii kautta tyosuhteen kAsite
on laajentumassa koko tydela-
miin ja ndin my6s eldketurvan
alueella.

Antti Suominen, rr,
ekonomi

Ekiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
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Itsendinen ynttqa verotuksessa a

a

YritHJanriski
johdon javalvonnan
puuttumisen Hsaksi

aa

Itsendisen yrittiijiin kdsitteeseen liittyvii oikeuskdy-
trinto on runsasta. Siitii ei ole helppoa loltiia tdysin
selvid ja johdonmukaisia ratkaisuperiaatteita, to-
teaa verohallituksen ylitarkastaja Markku Hirvo-
nen kirjoituksessaan. Tyon johdon ja valvonnan
puuttuminen on tosin perusvaatimus, mutta sen
lisiiksi on edellyetty j on ki nasteista yri ttiij iinriski2i.
Ja jos alalla tarvitaan vain vdhdn pdAomaa, tarkas-
tellaan myos toiminnan laajuutta ja jatkuvuutta.

Itsenaisen yrittiijiin kasite liittyy Syyt
verotuksessa ennakkoperintSSn
ja ennakkoperintdlaissa olevaan
palkan maaritelmaan. Tdmdn
kdsitteen tulkinnasta ja sen laa-
juudesta riippuu olennaisesti
tyonantajan velvollisuus toimit-
taa ennakonpidiitys ja suorittaa
tydnantajan sosiaaliturvamak-
sua.

Palkkana pidetiiiin ennakko
perintdlain 4 $:n mukaan kaiken-
laatuista palkkaa, etuutta tai kor-
vausta, joka suoritetaan tyon tai
tehtaven antajalle tehdystd ty6s-
ta, tehfivasta tai palveluksesta.
Jos tyon tai tehtdvdn suorittaja
on tdssd toiminnassaan itsendi-
nen yrittdjd. siitd suoritettavaa
korvausta ei kuitenkaan pideth
palkkana.

Edelld mainittu palkan mddri-
telmd on selvdsti laajempi kuin
tyosopimuslaissa oleva. Ennak-
koperintdlain mukaan suorituk-
sen katsominen palkaksi ei edel-
lytd tycisopimuksen eikd tydn
johdon ja valvonnan olemassa-
oloa. Riittdvdd on. ettd korvaus
maksetaan toiselle tehdystd tycis-
td tai palveluksesta eiki tyon tai
tehHven suorittaja ole kysymyk-
sessd olevassa toiminnassaan it-
sendinen yrittiijii.

Ennakkoperintaain parkan o, i1l',li,T"l#;[.ilT#1[f,[.'![ii ttpenaisen vrittiijel
sitteen laijuudella on selvdt ve- iaalta lain .y"trffi;i;i;, ;;i yleiset tunnusmerkit
ronkannolliset.ja verovalvontaan
liittyviit syryt. Veronalaisesta suo-
rituksesta toimitettava ennakon-
pidiitys on tehokkain keino var-
mistautua siita, etta suoritus tulee
verotetuksi ja siitd aiheutuvat ve-
rot perityksi. Palkan kdsitteen
laajuudella ennakonpiddtyksen
toimittamisvelvollisuus on ulo-
tettu tycisuhteessa maksettujen
palkkojen lisdksi myos erilaisista
satunnaisista ja tilapdistehtdvistd
maksettuihin palkkioihin.

Ennakonpiddtysvelvollisuus
on ennak koperi ntdlaissa sdddetty
koskemaan palkkojen lisiiksi
myos erditd muita suorituksia
kuten eldkkeitd, urheilijan palk-
kioita ja tekijdnoikeuskorvauk-
sia. Tycinantajan sosiaaliturva-
maksu suoritctaan sitd vastoin ai-
noastaan maksettujen palkkojen
perusteella. Toisaalta palkan kd-
sitteen laajuus aiheuttaa sen, ettd
tyonantaja joutuu maksamaan
tyonantajan sosiaaliturvamaksua
myos sellaisista palkkioista ja
korvauksista, joiden perusteella
ei ole suoritettava esimerkiksi tyG
el6ke- tai tapaturmavakuutus-

maksuja. Sosiaaliturvamaksu on
luonteeltaan tyonantajan oma
vero, jonka suorittamisella tai
suorittamatta jiittiimisellii ei ole
suoranaista vaikutusta palkan-
saajan sosiaaliturvaan.

Itserriisen yrittiij iin
klsite
Itsendisen yrittiijiin kdsitettd ei
ole ennakkoperintdlaissa eikii
muuallakaan verolainsidddn-
nrissd tarkemmin miidriteltv. Kd-

saalta sen aikana muodostunees-
ta oikeuskdytdnncistd.

Nykyisin voimassa olevan en-
nakkoperintdlain sanamuoto
"tdssd toiminnassaan itsendinen
yrittiijii" korvasi ennen !,uotta
1960 sovelletun lain sanonnan
"itseniinen elinkeinon. liikkeen
tai ammatin harjoittaja". Laki-
esityksen perustelujen mukaan
tarkoitus oli poistaa ennakonpi-
ddtysvelvollisuus itsendiselle yrit-
tdjdlle maksetuista korvauksista
myos silloin, kun yrittdjdn toi-
minta ei ole niin laajaa, ettd hdntd
olisi pidettdvd liikkeen tai amma-
tin harjoittajana.

Itsendiscn yrittiijiin kdsitc sisdl-
tdi edelld olevan perusteella vero-
tuksessa kdytetyt liikkeen ja am-
matinharjoittajan kasitteet, mut-
ta on tehtavekohtaisuutensa
vuoksi nditd laajempi. Kun liik-
keen ja ammatin harjoittamiselta
edellytetdin laajuutta ja jatku-
vuutta, itsendistd yrittamista
saattaa olla jo yhden tehtdvdn
suorittaminen

Itsendisen yrittiijiin kdsite ei ole
maaritel6vissd henkilokohtaises-

ti. vaan tehtdvdkohtaisesti. Sama
henkild saattaa olla itsendinen
yrittiijii esimerkiksi rakennusura-
koitsijana. mutta palkansaaja
esimerkiksi sanomalehden avus-
tajana. Sanamuoto "tdssd toi-
minnassaan" viittaa mycis niihin
olosuhteisiin. joissa toimintaa
harjoitetaan. Siten ldikdri voi
harjoittaa liiiikiirinpraktiikkaa it-
sendisend yrittiijiinii ja samanai-
kaisesti tyciskennelld sairaalal6d-
kdrind palkansaajan ominaisuu-
dessa.

Itsendisen yrittiijiin kdsitteeseen
liittyvii oikeuskdytdntd on run-
sasta eikd siitd ole helppoa lciytdd
tdysin selvid ja johdonmukaisia
ratkaisuperiaatteita. Tyon suorit-
tajan asema itsendisend yrittdjena
ei yleensd ole ratkennut yhden
ominaisuuden tai tunnusmerkin
perusteella, vaan useiden tekijdi-
den yhteisvaikutuksesta. Ndiden
tekijoiden merkitys on vaihdellut
eri tyyppisten tehtdvien ja am-
mattien kohdalla, eikii jotakin
alaa tai ammattiryhmdd koske-
vassa ratkaisussa kdytettyjd peri-
aatteita voida vdlttdmdttd sovcl-
taa sellaisinaan muualla. Oikeus-
kdytdnncistd vedettdvid johto-
piiiitoksiii vaikeuttaa myos se, et-
td korkeimman hallinteoikeu-
den suhtautuminen itsendisen
yrittiijiin kdsitteeseen on eri ai-
koina vaihdellut.

Perusvaatimuksena itsendisel-
le yrittdmiselle on jokseenkin
johdonmukaisesti ollut t y ci njohdon ja valvonnan
puuttuminen. Tdmd ei kui-
tenkaan yksin ole riittdnyt, vaan
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lisSksi on edellytetty ainakin jon-
kinasteista yrittlijlin riskiii se-
ki varsinkin vdhdn taloudellista
pd6omapanosta ja siihen liittyviiii
riskiii sisiilt,iivillii aloilla mycis
toiminnan laajuutta ja jat-
kuvuutta. Jossain mddrin
merkitystii on ollut mycis yrittii-
jyyden muodollisilla tunnusmer-
keillii, kuten yhticimuodolla,
kaupparekisterimerkinndll6 ja
ennakkoverolipulla. Nimd ovat
vaikuttaneet erityisesti harkit-
taessa tyonantajan ns. vilpitto-
mdn mielen suojaa laiminly6n-
teihin liittyvissd maksuunpanoti-
lanteissa.

Itsendisen ynttAjln
kisitteeseen liittyviie
oikeuskiiytiintoii
Tyonantajan omien. varsinaiseen
toimintaan kuuluvien tehtdvien
antaminen ulkopuolisille on hel-
posti katsottu tyonantajalle kuu-
luvien velvollisuuksien kiertdmi-
seksi, etenkin jos tyo on tehty
toimeksiantajan tiloissa tosiasial-
liseen johtoon ja valvontaan viit-
taavissa olosuhteissa. Palkansaa-
jina on siten muodollisista yrittd-
idntoimintaan viittaavista tun-
nusmerkeistd huolimatta pidetty
mm. tycinanta1an tiloissa toimi-
nutta korjaamopiiiillikkoii, yk-
sinomaan entisclle tyonantajal-
leen tydskennelll ttd atk-suunnit-
telijaa.ja perustamansa konsultti-
yhtion nimissd aikaiscmpia tch-
tdviddn jatkanutta yhtion toimi-
tusjohtajaa.

Selviiii ja riittavae yrittdjdn ris-
kid on katsottu syntyvan csimcr-
kiksi rakennusalan kokonais-
urakoissa ja kalliiden tydkonei-
den omistajille. Yhtion myyntid
ja jakelua omistamillaan kuor-
ma-autoilla hoitaneet autoilijat
katsottiin itsendisiksi l,rittZijiksi
kun he olivat hankkineet muu-
hunkin ajotoimintaan oikeutta-
vat liikenneluvat. Vdhdisempdd
taloudellista riskiA vaativissa.
esimcrkiksi rakennusalan aliura-
koissa itsendisyyden cdellytyksc-
nd on pidetty riittavaa tyonjoh-
dollista ja taloudellista itsendi-
syyttd toimcksiantajasta sckd ky-
symykscssA olevan kaltaiscn toi-
minnan harjoittamista ammat-
timaiscsti laajahkoon toimcksi-
antajajoukkoon kohdistucrr.

Edustajicn ja asiamicstcn koh-
dalla itsendisen yrittdjdn tun-
nusmcrkkcind on pidclty prori-
siopalkkaisuuden ja omista ku-
luista vastaamisen lisdksi sith. et-
td asianomainen Irar.joittaa toi-

mintaa useamman kuin yhden
pddmiehen lukuun. Poikkeukse-
na ovat olleet kirja- ja lehtiasia-
miehet. joiden kohdalla toimin-
nan tosiasiallisen laajuuden sijas-
ta on edellytetty vain sitd, ettei
toimeksiantaja ole asettanut es-
teita tai rajoituksia muiden p6d-
miesten lukuun toimimiselle.

Ns. vapaan ammatin harjoitta-
jien itseniiisyyden edellytyksind
on yleensd pidetty toiminnan har-
joittamista pldtoimisesti ja laa-
jahkoon toimeksiantajajouk-
koon kohdistuen. Sivutoiminen-
kin toiminta on voitu katsoa itse-
ndiseksi yrittdmiseksi, jos se on
ollut riittdvdn laajaa tai esimer-
kiksi liiiikiirinpraktiikanomaista
palvelusten tarjontaa omista
toimitiloista. Toisaalta sellaisia
toimintamuotoja kuin tulkkina
toimimista tai esiintymistd taik-
ka luennoimista toisen jiirjestii-
mdssd tilaisuudessa on pidetty
siind mddrin henkilcikohtaisina
toisen lukuun tapahtuvina tyG
suorituksina. ettei niiden ole kat-
sottu voivan olla itsendisen yrit-
tdmisen kohteena.

Virhenrlkinnoista
aiheutuvat
seuraamukset ja
ennakkoratkaisu
Jos tyonantajan todetaan laimin-
lydneen ennakonpiddtykscn
toimittamisen palkkana pidettii-
vdstd suorituksesta. toimittaa
asianomaincn lddninverovirasto
maksuunpanon. Tyonantajalta
peritddn tdssd laiminly6dyn en-
nakonpiddtyksen ja tyonantajan
sosiaaliturrramaksun mddrht ve-
ronlisdyksineen ja korotuksi-
nccn. Ennakonpidiitys on erddn-
lainen takuusumma, jonka tycin-
antaja voi hakea takaisin siind
vaiheessa kun kysymyksessd ole-
va palkansaaja on maksanut hd-
nelle laiminlycinnin kohteena
olevasta suoritukscsta mddrdtyt
verot.

Epdsclvissd tapauksissa l.yon-
antajalla on mahdollisuus saada
kcltikuntansa lddninverovirastol-
ta sitova ennakkoratkaisu enna-
konpiddtykscn toimittamisvcl-
vollisuudcstu .ja tyonantajun so-
siirirlitrrrvamaksun suorittumis-
vclvollisuudcsta.

Markku Hirvonen, l,rr
Vcrohallituksen
.rlitarka.sta.ja

Kummallinen
o ao oyntt4 OO

a-
eldke

" On kuitenkin erris asia,
joka yritt rijrinri olemise s-
so puistottoo kauppaneu-
vos Aroloa. - Vqrmasti
99 prosenttia on somoo
mieltci, htin tuhahtoo. -
Yrittrijriekike on triysin
tolkuton .juttu. Maksat
ekikett(i l3 prosenttia tu-
loistasi ja voit ndin joutua
moksomaon todella suu-
ria summia ja el(ikett(i
sqqt korkeintaan 3000
markkaq kuukaudessoja
siitdkin menee vero. T(i-
mrin hullun eldkelain ovat
tietysti tehneet kuukausi-
palkkaiset virkqmiehet,
jotka yritt(imtsest ri eivcit
tiedri mitcirin."

Kovaa teksti5 pudottelec ET-
lehden hein6kuun numerossa
kauppaneuvos Pirkko Arola.
Mauri Sainion haastattelussa
"Onnistuminen on yrittdjdn rie-
mu" paljastuu haastateltava. jo-
ka on 1970 Vuoden naiseksi r.ri-
metty ja vuonna 1981 yrittii.jiin
patsailn lilrnut. mvtjs innostu-
neeksi pokerinpelaajaksi. Yrittd-
.jdcldkclain pclisiannot ja ticto sii-
td, kuinka hyvii kiisi hdnelle on
iaettu. oli ylldttdvdsti iiiiinyt hii-
mdrdksi ia puistattamaan kaup-
paneuvosta.

Raju tuomio pcrustuu moneen
vddrinkdsitykseen. Kun YEL
1970 tuli voimaan. laissa oli voi-
maantuloa vanhimmissa ikdluo-

kissa nopeuttava sdhnncis.
Sen vaikutusalue on kuitenkin

siten rajattu. ettd yldrajana on
nykyindeksissa 851 I markan
kuukausitulo. Rajasta ylcispiiin
suurimpaan nykyisin vahvistet-
tavaan tycituloon 21217 mk/kk
saakka eldkettd karttuu normaa-
lisddnnon mukaan. Tdmd sddntci
oli aluksi I 7o vuotta kohti. vuo-
den 1915 muutoksen jdlkeen
eldkkccllc siirtyvillii 1,57o vuo-
dessa tyotulosta.

Vahvistetulla tycitulolla, jonka
mukaan peritddn vakuutusmak-
sua. ja maksettavalla eliikkeellii
on siis selvd vastaavuus. Tosin sc
ci ole yksiviivaincn, pienilld tyo-
tuloilla orr maksualennus ja surt-
rimmat tyotulot antavat eldkcttd
rajatusti.

Tdmhn vuoden lopussa eldk-
kcclle siirtyvd, joulukuussa l9l9
syntynyt, on maksanut vakuu-
tusmaksut l5 vuodelta. Jos tyo-
tulo on alussa vahvistettu mak-
simimddrdiseksi eli 50000 mar-
kaksi vuonna 1970. se indeksin
myotd on noussul. nvt noin vii-
sinkertaiseksi. Vakuutusmaksu
oli ensimmdisend vuotena 2500
markkaa ja viimeisenii 27 320
murkkaa. Jos laskcc cri vuosicn
summat yhteen, tulos on 216 800
rnarkkaa.

Esirnerkkitapauksessa mycin-
ncttrivd cldke on kaikkiaan 6106
markkaa kuukaudessa. Se on
luskcttu ottamalla 38 proscnttil
85ll markasta ja lisiiiirniillii 22.5
proscnttia ty6tulon seuraavilta
markoilta. Prosenttiluku 22.5 on
saatu kertomalla vuosicn miidrl
15 luvulla 1,5. Jos koko eldke
luskettaisiin scn mukaisesti, sc
olisi 1320 markkaa nyt myonnet-
tdvdd pienempi.

Vanhuuscldkkeen pddoma-
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arvo on 65 vuoden iiissii miehillii
120,72 ja naisilla 145,68 kertaa
kuukausieldke. Yrittiijillii, joille
myonnetddn eldkettd 6106
mklkk. on siis nautittavana pdd-
omaa 737 000 mk tai 889 ff)O mk
sukupuolesta riippuen. Lisiiksi he
ovat olleet maksuillaan 15 vuo.
den ajan tydky!ryttomyyden ja
kuoleman varalta vakuutettuja.
Melko hyvin ovat siis heidiin
vanhuuden varalle yrityksestddn
irrottamansa rahat kasvaneet
korkoa. Vanhuudenturvan tar-
peellisuudesta tuon tuloluokan
yrittiijii ei liene eri mieltd. vaan
ainoastaan sen jdrjestelytavasta.

Pohdinta
aiheellinen

Tdrkedmpdd kuin tdmdn yksit-
tdisen virheellisen kirjoituksen
kommcntointi olisi ndhddkseni
tyoe liikejiirjestelmdn aloittaa
mietiskely. Olisi keksittdvd,
kuinka nykyistd paremmin ker-
toa. ainakin 99 prosentille yrittd-
iistii. YEL:n pddperiaattcct.
Vaikka rinnastukset TEL:n
kanssa lieneekin tehnyt "kuu-
kausipalkkainen virkamies",
YEL on yriuiijiille nykyisellddn
edullinen.

Edella esitetyt luvut scn sijaan
varmaan huolestuttavat valtion
edustajia. Onhan valtio vastuussa
cldkemenosta siltd osin kuin va-
kuutusmaksut eivat riitd. Valtion
kustannusosuus tana vuonna on
arvioitu 275 mll| markaksi. Yrir
tdjien itsensd olisi pidettdvd huoli,
etta valtio ei tasta lupauksestaan
tingi, niin kuin sairausvakuutuk-
sessa on kdynyt.

Vakuutusmaksun taso, joka

on sidottu TEL:n maksutasoon.
tulee nousemaan viel;i huomat-
tavasri. Kun yrittiijiill6 ei ole
tyonantajaa, hdn joutuu yrittd-
misen tuloksesta omien kdsiensd
kautta hoitelemaan eldketurvan-
sa maksamisen. Jos tulosta syys-
ta tai toisesta kertyy vdhdn, esi-
merkiksi alkavalla yriuiijiillii,
tuntuu vanhuuteen ja ty6kyr,yt-
tomyyteen varautuminen kiel-
tamaua silloin vaikealta. Silti
yrittiijiin tulisi suoda itselleen sa-
mantasoinen eldketurva, minkd
t yonte k ijoi I leenki n jii rjestiiii.

lo,-Lko Sirkesakr, l v
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Voidffio eldke
?
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EltikkeCn lakkaUttamiSeSta Sen Saaian niin keensaajan tahdon varassa? Yhtd keeseen oikeutettu sai tietdd. ettd
11 1harutessa er ore laissa sddnnokria.Eia[r.""" lXll *'.ffiJ,?iilX;,,i'3.5ii,: *1[:fJi,.lo'.'ffi1i3"fi-t'.H

olla eduksi: il[ii'fi:j*l,Tl,'"?iij,o'' TU: ;:tily,,ti1?'11',jli,,]:,t":5];
VefOtUkSeSSa tyhjentriviii. Muilla kuin laissa kuhunkin eldke-erddn toincn roi-

voilakkauttaminen
Ruotsissa asuva el saa
tiettyl vfiennystd Suomesta saamansa
eliikkeen takia, tyottomyysehke voi olla jo
haettua ja myonnetfye rintamaveteraanien
varhaiseldkett[ edullisempi vaihtoehto.
Toistaiseksi ei ole varmuutta siiri, ryhdy-
tffinko lainmuutoshankkeeseen, jotta eliik-
keen lakkauttaminen eldkkeensaajan
pyynnosta nrlisi mahdolliseksi.

Eliikkeen Etdkelaitos voi rarvitraessa

lakkauttamisesta J#:,il]:hli.ij1?3i,i,ii'J,jlr,I;
Ty6eldkelaeissa on sddnnor.."t tllf\til,,saamrsel .ed.ellytykset'
elekkeen saamisen .a.rryiyr.iiiia. ]"tl:llk.!eensaaja kohtuullises-
vaikka henkilo tayttaiii[in"nr. :." :l^:l"l:iT]t" pvvdettvd selvi-

edellytykset, .nr,. -vonn.taan tystd' eldkelaitos voi keskeyttdd

uasta, krn han on .lti rr"r..rri. eldkkeen suorittamisen, kunnes

Eldkkeen hakeminen on vaDaa- selvltys.on tolmltettu'
ehtoista, vaikka sita ny[;i.;; Lisiiksi tyoeldkelaeissa on
suurelta osin uurroilu,itln. sddnncikset eldkkeen lakkautta-
Erdissd rilanteissa rr.nril,ia'ioru Tit::tl:Jot :Jqkkeensaaja ei endi
kehotetaan hakemaan .rar..i*il- taytakaen niira edellytyksiii, joita

Eliikkeen saamista ;'dil;, l-1":1!l --?:-,.-Y'udiu' 
eldkkeen

etuutena. Olosuhteet iaattavat myontamlseksl'
ajanoloon kuitenkin -r;t,;;;,L -l-t1.,:]fu". ei ole olemassa

li tavoin, ettd eliikkees;n;;; sddnncjksid siltd varalta. etta

dostuu rasite. Elekk.." *otii eldkkeensaaja. haluaa eldkkeen

henkit6ltii voi jiiiidii lor.in -ur, l1k 
ka,u1;ttavaksi, vaikka teyttaa-

eldkettd ehkd "suurempiti, .t, kin edelleen nuo edellytykset'
saamatta. Kdytiinncissd on tullut
esiin mm. seuraavanlainen tilan-
ne: Ruotsissa asuva, Suom.tt, Vaihtoehdot
tydelaketta saava henkilci ei saa
verotuksessaan tehdd tiettya va- Puutteen paikkaamiseksi voi-
hennystd Suomesta saamansa daan esittdd useitakin vaihtoehto-
eliikkeen takia. Niinpii on kysyt- ja. Ensimmdiseksi voidaan ky-
ty, miten eldkkeensaaja piiiisisi syii, ettd kun eldke mycinnetiiin
eroonel6kkeesti6n.Voikoeldke- hakemuksesta ja hakeminen on
laitos lakkauttaa eldkkeen henki- vapaaehtoista, eikd myos eliik-
lcin itsensd sitd pyytdess6? keen lakkauttaminen ole eldk-

mainituilla perusteilla ei eldk keen
lakkauttaminen ole mahdollista.
Kun eldkkeensaaja ei ole lak-
kauttamista pyytanyt, sitd kos-
keva pddtcis on el6kkeensaajalle
kielteinen ratkaisu. Eldk keensaa-
jan oikeusturvan kannalta on sil-
loin tdrkedd. ettd eldke voidaan
lakkauttaa vain laissa mainituin
perustein.

Eldkkeen lakkauttaminen
eldkkeensaajan omasta pyynnos-
tii olisi taas hdnen kannaltaan
myonteinen pddtos. Tdstd syystd
ei tdssd tilanteessa ole vhtd perus-
teltua vaatia lainsddnnostd kuin
silloin, jos eldke lakkautetaan il-
man eldkkeensaajan aloitetta. On
kuitenkin pidettdvd mielessd, et-
tei kyse ole pelkdstddn elSkkeen-
saajan itsensd, vaan mycis hdnen
edunsaajiensa oikeusturvastl'.
Miten kdy perhe-eldkkeen. jos
edunjiittiijii on aikanaan luopu-
nut el6kkeestddn'?

Kolmantena tulec mieleen. et-
tei lainsiiiitii.lii ole ottanut lain-
kaan huomioon sitd mahdolli-
suutta, ettd eldkkeensaaja haluai-
si eldkkeen lakkautettavaksi. eikii
asiasta sen vuoksi ole sddnnostd.
Lakkauttamissddnnciksen puut-
tumisesta ei siten vdlttdmdttd voi
tehdd pddtelmid puoleen eikd toi-
seen.

Eliikkeensaaja
velkojana
Velvoiteoikeudellisessa mielessd
eldkkeensaajaa voidaan pitaa
velkojana. Velkoja voi olemalla
passiivinen menettdd saamisensa.
Velkoja voi siis ainakin talla ta-
voin, tekemdtta mitean, luopua
suorituksesta. Oikeus eldke-erddn
on menetetty, jollei erdintynyttd
eldke-erd6 ole nostettu kolmen
vuoden kuluessa siitii, kun eliik-

sensa jdlkeen, mutta mitaen kcr-
takaikkista ratkaisua cldkkeen
suhteen tdmd mahdollisuus ei
tuo.

Jos relkoja haluaa aktiiviscsti.
nimenomaisella oikeustoimel-
laan, luopua saamiscstaan, on
kyse anteeksiannosta. Antceksi-
anto, .josta ei Suomen laissa ole
yleisid sddnnciksid, on oikeustoi-
mi, jolla velkoja vastikkeetta luo-
puu saamisestaan. Se on yksipue
linen, lopullinen lupaus, joka ei
edellytii velallisen suostumusta.
Kun velallinen on velkojalta saa-
nut tie6e anteeksiannosta. on se
sitova eikd sitd voida peruuttaa.

Kdytdnnossd elAkkeensaajaa
ei kuitenkaan ole pidetty velke
jana siind mielessd. ettd hdn olisi
voinut luopua eldkkeestAdn cndd
sen jdlkeen, kun se on myonnct-
ty. Kdytdntci ei ole aivan yhtcndi-
nen, mutta yleensd elakkeita ei
ole lakkautettu. Syite t6hdn on
useitakin.

Sosiaaliturvahan muodostuu
useista eri laeilla sddnnellyistd
etuuksista. Eldketapahtuman
sattuessa henkiliillii voi olla oi-
keus saada eldkettd tai korvausta
usealta eri taholta. Jotta ndmd
etuudet muodostaisivat yhtcndi-
sen. henkilon aikaisempaan toi-
meentuloon suhteutetun koko
naisuuden, on eri etuudet yhteen-
sovitettava keskenddn. Muul-
loinkin harkittaessa, voidaanko
henkilcille mycintdd jokin etuus
tai kuinka suurena se voidaan
mycintdd, otetaan usein huo-
mioon hdnen eldketulonsa. So-
siaaliturva on kokonaisuus. jossa
jonkin osan pieneneminen vai-
kuttaa tavallisesti jonkin toisen
osan suurenemiseen ja p6in vas-
toin.

Kun tuo sosiaaliturvan koko
naisuus otetaan huomioon, tyG
eldkkeen lakkauttamisella olisi
heijastumia niin moneen suun-
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taan. ettei ratkaisun edullisuudes-
ta voisi etukdteen olla tdysin
varma. Eldkkeensaajan olisi ol-
tava perilld sosiaalivakuutuksen
ja muun sosiaaliturvan lisiiksi ai-
nakin verotuksesta kyetdkseen
ottamaan huomioon kaikki rat-
kaisuun vaikuttavat seikat.

Nykyistii kaydntoa puoltaa li-
sdksi se ndkokohta, ettd eldkkeen
lakkauttamisen kautta elSkkeen-
saajalle avautuisi mahdollisuus
.jiilkikiiteen valita, mistd hdnen
eldketurvansa muodostuu. Tyo-
historiastaan riippucn hdn voisi
valita julkisen ja yksityisen sekto-
rin eldkkeiden sekd kansaneldk-
keen vdlilld .ja muuttaa niiden
suhteellisia osuuksia. Tata ei ole
pidetty sopivana.

Samantapainen valintamah-
dollisuus. tosin vain laajemmissa
puitteissa. syntyisi. kun esimer-
kiksi alussa mainittu ruotsin-
suomalainen haluaisi Suomesta
saamansa tycieldkkeen lakkautet-
tavaksi. Tiilloin hdnen Ruotsista
saamansa edut mahdollisesti
suurenisivat tai hdn voisi saada
edun. jota ei eldkkeen vuoksi ole
aikaisemmin mycinnetty. Poh-
joismaiden viilill?i solmitussa
sosiaaliturvasopimuksessa on
soviuu. mitii etuja ja millii edelly-
tyksillii henkilollli on tyoskente-
lynsd tai asumisensa perusteella
oikeus saada sopimusosapuolina
olevista maista. Sopimuksessa on
sddnnelty myos. miten ndmd
etuudet nivoutuvat toisiinsa eli
juuri tuosta etukokonaisuudesta.
Jos eldke voitaisiin lakkauttaa
eldkkeensaajan pyynnost6, eldk-
keensaaja itse asiassa pdiittiiisi sii-
td, mistd sosiaaliturvasopimuk-
scssa on jo sovittu. Tilanne on
tietysti sarna mycis muiden so-
siaaliturvasopimusten kohdalla.

Henkilcin on siis jo hakemis-
vaihccssa tehtdvd lopullinen rat-
kaisunsa. Hdnen on osattava ar-
vioida. kannattaako eldkettd eh-
kd sittenkddn hakea ia jos kan-
nattaa, niin milloin ja mitii. Kiiy-
tdnnossd tuskin monikaan eldk-
keenhakija osaa pitdd jo hake-
misvaihetta valintatilanteena.
Eldkettl haetaan ilman muuta,
jos edellvtykset nayttavat taytty-
vhn. Ongelma syntyy vasta, kun
hakija teyttad useamman kuin
yhden eliikelajin saamisen edelly-
tykset. Pddtokscn tekeminen voi
olla vaikeaa. Vield nyt yhden
henkilon kohdalle osuu tuskin
paria vaihtoehtoa enempdd. Tu-
levaisuudessa, kunhan joustavan
eldkeidn myotd tulee lisdvaihto-
ehtoja, valinta tulee monimutkai-
semmaksi.

Valitusasteitten piiiitoksiin ei
ole voitu tdssii asiassa tukeutua,
koska niitd ei juurikaan ole. To-
sin vakuutusoikeus on keviiiillii
antamassaan pddtciksessd hyl6n-
nyt vaatimuksen rintamavete-
raanien varhaiseldkelautakun-
nan pddtoksen peruuttamisesta.
Kyseinen henkilci oli valinnut
vddrin. Tycittcimyyseliike, mihin
hiin oli myos oikeutettu, olisi ol-
lut hdnelle edullisempi vaihtoeh-
to.

Vaikka nykyiselle menettelylle
onkin olemassa vahvoja perustei-
ta, ei kdytdnnon pitdisi kuiten-
kaan olla niin ehdoton, etteiko
siitd missddn tapauksessa voisi
poiketa. Eliikkeenhakrja voi jou-
tua valintatilanteeseen, jota hii-
nelld ei ole edellytyksid menes-
tyksellisesti ratkaista, puhumat-
takaan siite, ettd mycihemmin
muuttunect olosuhteet voivat
johtaa eliikkeensaajan kohtuut-
tomalta tuntuvaan tilanteeseen.

Eldkkeen lakkauttamisesta
eldkkeensaajan pyynncistd koh-
tuussyihin perustuen olisi kuiten-
kin sddnneltdvd laissa. Siita, ryh-
dytiiiinkci tdllaiseen lainmuutos-
hankkeeseen, ei toistaiseksi ole
varmuutta.

Sirkka Hanninen, orr
Ekikct urva kesk uk sen
cltik cla i tostarkastaja
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Tyoeliikej drj estelmdn
organisaatio
Tyoeliikejiirjestelmdd voidaan
tarkastella sekd laajemmasta etta
suppeammasta ndkokulmasta.
Laajassa mielessd tyoeliikejiirjes-
telmddn luetaan mukaan sekd
yksityisen ettd julkisen sektorin
tydelakejarjestelm6t.

Suppeassa mielessd tydeldke-
jiirjestelmiillii tarkoitetaan niin
sanottua ETK-jiirjestelmdd eli
tyontekr.liiin eldkelakien TEL
(ty<intekrjiiin eliikelaki) ja LEL
(lyhytaikaisissa tydsuhteissa ole-
vien tyontekijiiin el2ikelaki) sekii
yrittiijien eldkelakien YEL (yrit-
tdjien eldkelaki) ja MYEL (maa-
talousyrittdjien eliikelaki) toi-
meenpanojdrjestelmdd. Seuraa-
vassa kasitelhan pddasiassa
ETK-iiiriestelmiiii.

Tyoel2ikejiirjestelmdn toi-
meenpanosta vastaavat erilaiset
tyoeldkelaitokset. Tyoeliikejiir-
jestelmdd suunniteltaessa valittiin

ao

hajakeskitetty organisaatiomuo-
to. joka jdttdd tietyn valinnanva-
pauden eliikejiirjestelyn toteut-
tamisessa. Eldkevakuutuksen ai-
heuttamat kustannukset ovat
tycinantajalle palkkoihin verrat-
tava kustannuserd. Tdmdn vuok-
si yrityksille on annettu mahdolli-
suus vaikuttaa tyoelakevakuLF
tuksen toteuttamistapaan siten,
ettd kunkin yrityksen olosuhteet
ja erilaiset tarpeet on otettu huo-
mioon eldkevakuutusta valittaes-
sa. Eldke-edut on voitava mu-
kauttaa eri tyopaikkojen ja am-
mattien tarpeita ja toivomuksia
vastaavaksi.

Koetun pohjalta
Hajakeskitetyn organisaation va-
litseminen tyoelakejarjestelmdn
organisaatioksi on osittain ollut
seurausta ennen tyoeldkelakien
sddtdmistd vallinneesta tilantees-

TYOEL STELIUA

KOETI.ILLE
POHJALLE
Tyoeliikej[rjestelm[ on organisaatioltaan
hajasijoitettu. Mallin valintaan vaikuffivat
toisaalta ennen lakien voimaanftrloa ole-
massa olleet vapaaehtoiset jlrjestelyt, toi-
saalta se, efte tyoeliike on luonteeltaan tyo-
markkinajiidestojen velille neuvoteltava
asia. Nyt yksityisen sektorin tyoeliikejiirjes-
telmln toimeenpanosta vastaavia eliikelai-
toksia ovat kahdeksan vakuutusyhdote, 85
eldkesddtiot[, lZ eldkekassaa seke LEL
Tyoeliikekassa j a Maatalousyrittdj ien eliike-
laitos. Kaikkiaan yksityisen sektorin tyo-
eliikelakien piiriin kuului viime vuoden 1o-
pussa | 720 000 ihmistfl.
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ta. Silloin kdytcissd olleet va-
paaehtoiset e16kejdrjestelyt oli to-
teutettu monella eri tavalla. Uut-
ta jhrjestelmdd kehitettdessd oli
hyvd rakentaa koettujen ja hy-
viksi todettujen vaihtoehto.jen
pohjalle. Tdmhn mukaisesti tyG
eldkevakuutus voidaan ottaa jos-
takin eldkevakuutusyhtiostd tai
r ailrtocltttriscsti tyoriarttaja r ui
perustaa eldkesddtion tai eldke-
kassan joko yksin tai toisten
tyonanta.jien kanssa yhteisesti.

Yrityskohtaiset jarjestelyt,
muunnokset ja lisdedut eldketur-
vassa ovat sallittuja. Kustannuk-
sista yritykset vastaavat joko yk-
sin tai lisdetujen osalta yhdessd
tyontekijoiden kanssa.

Tvoeliikejiirjestelmdn organi-
saatiomalliin on vaikuttanut
osaltaan myos se, etta tyoelake
on luonteeltaan tyomarkkinajdr-
jestdjen vdlilld ncuvoteltar a usia.
Tycieliikejiirjestelmd syntyi aika-
naan tycimarkkinajarjestojen sc>
pimuksen pohjalta .ja on koko
olemassaolonsa ajan kuulunut
osana tulopoliittisten neuvottelu-
jen piiriin. Tyoeldkclakcihin on
tulopoliittisten neuvottelujen yh-
teydessh tchty lukuisia osakor-
jauksia ja parannuksia. Tdmdn
vuoksi tyomarkkinajdrjestojen
edustajat ovat jatkuvasti mukana
jdr.jestelmdn kehitystyossd ja val-
vonnassa osallistumalla jdrjes-
telmdn eri portaissa sen hallin-
toon.

Eldkelaitokset
Yksityisen sektorin tyoelike la-
kien piiriin kuului vuoden l9il3
lopussa noin I 720000 hcnkilcid.
joista TEL:n piiriin I 130000.
LEL:n piiriin 240 000. YEL:n pii-
riin 125000 jl MYEL:n piiriin
225 000. ETK-jiirjcstchrdn eldke-
laitoksia ovat eldkevakuutusvh-
tiot, cldkesd:itiot, cldkekassat.
LEL Tyocliikekassa .ja Maata-
Iousyrittd.jien cldktlartos.

TEL:rr mukaista t()imilltila
n:iisui har.joittavat cldkcvakuu-
tusyhtiot. cldkesdhtiot ja elAke-
kassat. YEL:n mukaisia vakuu-
tuksia voidaan ottaa eldkcvakuu-
tusvhtidstd tai cldkekassasta.
LEL:rr rnukaiscn el6kelunrn toi-
rnecnpanijana toimii LEL Tyo-
eldkckassa. Maalalousvrittd.iierr
e lAkelaitos (MELA) vastaa
MYEL:n mukaisesta eldkctur-
Vasta.

Eldkevakuutusyhticiitii on tdl-
lii hetkellii kahdeksan. Vuodcrt

vaihteessa yksi niistd lopettaa
toimintansa fuusion kautta.
TEL:n mukaista toimintaa har-
joittavia eliikesiiiitiditii on 85 ja
TEL:n ja YEL:n mukaista toi-
mintaa harjoittavia elhkekassoja
on 12.

Eliiketurvakeskus
Koska eldkelaitoksilla on lukui-
sia sellaisia tehtavia. joiden keski-
tetty hoitaminen on perusteltua.
on ndiden yhteistcn tehtdvien
hoitamista varten perustettu Eld-
keturvakeskus (ETK). Eldketur-
vakeskus palvelee tycieldkekysy-
myksissd tycintekijoitii, tyonanta-
jia, yriuiijiii, eldkelaitoksia ja hal-
lintoviranomaisia.

Eldketurvakeskus toimii el6ke-
laitosten keskindisen eldkevas-
tuun ja yhteisten kulujen selvittd-
jdrrd. luottovakuutusten antajana
.ja eldkelaitosten toiminnan val-
vojana. Lisiiksi Eldketurvakes-
kus ottaa suuressa mddrin osaa
lainvalmistelutl ohon sckd antaa
lausuntoja ja piilitciksiii tycielhke-
lakien soveltamisesta. Elhkctur-
vakeskus harjoittaa myos eldke-
turvaan liittvvdd tutkimus- jrr tic-
dotustoimintaa. Erittdin keskei-
send tehtdvdnd Eldketurv'akcs-
kuksella on valtakunnallisten
keskusreki:tcreidcn hoitaminen.
Esimerkiksi tyosuhderckisteristd
voi jokainen saada itseddn kos-
kevan rekisteriotteen. josta ilme-
ncvat ETK-Jhrjestelmdn piiriin
kuuluncct tyosuhtcct ja vrittdjii-
toiminnan jaksot.

Eldketurvakeskus on monella
tavalla yhteistyossd myos ETK-
jdrjestelmdn ulkopuolisten eldke-
laitostcn kanssa. kuten esimer-
kiksi valtiokonttorin. Kunnalli-
sen eldkelaitoksen sekd Kansan-
cldkelaitoksen kanssa. Yhteistyo
tulee kysymykseen esimerkiksi
Iainuudistusten yhteydessd. Eld-
ketunakeskuksen ylldpitdmissd
rckistereissd on verrattain rurt-
saasti tietoa ETK-jdrjestelmien
ulkopuolisten eldkelaitosten tc-
kemistd eldkepAdtoksistd .ja csi-
merkiksi julkisista palvclussuh-
teista. Niin ikiiiin Eliiketurvakes-
kus toirnii viilittiijiinii tyocldkclai-
tclsten,ja KansanelSkclaitokscn
vdlisessd ennakkoilmoitusmenet-
telyssli. iolla pvritAAn rdlttArrrddn
ristik kdistcn pddtostrn svntvmis-
td tyrikyvyttoml,yseldketapauk-
stssa.

Eldketurvakcskuksen pddtdn-
tdrallau kdyttdvdt cdustajisto ja
hallitus. cdusta.jistoon. jonka pu-

heenjohtajan, varapuheenjohta-
jan sekd muut jasenet mddrdd so-
siaali- ja terveysministerio, kuu-
luu tyonantaja- sekd tycintekrjii-
jiirjest6jen edustajia. Edustajis-
toon kuuluu myds maatalous-
yrittiijien jiirjestdjen ja muiden
yrittdjien jiirjestojen edustajia se-
kd eldkclaitosten - elikevakuu-
tusyhticiidcn, cliikcsii?itioiden ja
eldkekassojen - edustajia. Eld-
keturvakeskuksen hallituksen jd-
senind toimii niin ikiiiin tyo-
mark ki najdrjestdjen edustajia.

Valvontaviranomainen
Tyoeliikejiirjestelmdn ylimpdnA
valvontaviranomaisena toinrii
sosiaali- ja terveysministerio.

Eldketurv'akeskukselle t>n val-
lioneuvoston pidtoksclld siirretty
eldkesddtioiden ja -kassojcn val-
vonta. Eldkctunakcskus voi un-
taa crilaisia ohjeita niille. Lisiiksi
se voi tarkastusk:iyntien yhtev-
dessd puuttua yksitt:iisiin ratkai-
suihin. Pddtosvalta cldkcasiois:u
on kuitcnkin viimc khdessh eld-
kcsiiiitioillii ja -kassoilla itsellddn.

Muutoksenhaku
Valitusmenettelyd varten Eldke-
tun,akeskuksen yhteydessd toi-
mii eldkelautakunta, jonne on
mahdollista valittaa Eldkcturva-
kcskuksen tai ETK-iiirlestelmdn
tr ocldkelaitokscn tekemdsta pAA-
toksestd. Eldkelatrtlkunnan pda-
toksestd on vield valitusoikeus
vakuutusoikcutecn. jonka Pdd-
tos on lopullinen.

Eldkelautakunnan jAscnistd
osa on ralitllru edtrstirvirnpicrt
tyonantaiayhdistvstcn sekd tyon-
tekr.liiin ja toimihcnkiloiclcn kcs-
kusjdrjestojen chclotuksesta. Li-
sdksi.jiiscni nA toimivat r"akuutus-
liiiikiiri. r"akuutusmaternaatik kcr

.ja tuomarinvirkaan oikeuttal'an
tutkinnon suorittanut henkilo.
.joka on pcrchtynyt eldkevakuu-
tuksccn. Niin ikddn lautakunnan
puhcenjohta.jalla on oltava tuo-
marinvirkaan oikeuttava tutkin-
to .ja perehtyneisyyttd eldkeva-
kuutukseen.

Myos vakuutusoikeudessa on
niiden asioiden kdsittelyd varten,
joihin on sovellettava tyoeldkela-
keja. maallikkojdsenind kaksi
tyonantaja- ja kaksi tyontekrjiijii-
sentd. joiden valinnassa otetaan
huomioon edustavimpien tyon-
tekrjiiin ja tyonantajain jiirjestd-
jen ehdotukset. Maallikkojdsenet
ottavat osaa kdsittellyn. jos usi-

assa on kysymys siita, oikeuttaa-
ko sairaus, vika tai vamma tyo-
eldkelakien mukaiseen eldkkee-
seen, tai jos vakuutusoikeudesta
annetussa laissa on niin erikseen
mddrdtty. Maallikkojiisenten li-
sdksi vakuutusoikeudessa on va-
kuutusylituomari sekd vanhem-
pia ja nuorempia vakuutustuo-
marcita. Lisiiksi l'akuutusoikcu-
dessa on lii5kiirijiiseniii.

Eldkelaitosten
piidtoksenteosta

Eldkclaitostcn toiminnan keskei-
sistd pidlinjoistu paattavat sadn-
nosten suomissa rajoissa eldkelai-
toksen hallitus ja edustusto. Ndi-
clen elintcn nimet saattavat eldke-
laitoksesta riippuen vaihdella.
Viimeksi mainittu saattaa olla
csimerkiksi valtuuskunta, yhtio-
kokous tai kassankokous. Eldke-
siiiitiollii on kuitenkin yleensd
vain yksi hallintoclin, joka on hal-
litus. Hallituksessa on cdustcttrF
na sekd tydnantaja- ctta tyonteki-
jiipuoli. Suurcmpien eldkelaitos-
ten pddttdvissd elimissd on .j;isc-
nind myds t1'omarkkina.jiirlcsto-
jcn edusta.jia.

Ekikehakcmusten ratkaisuun
osallistuu cl:ikclaitoksesta ja eki-
kcasian laaclusta riippuen vail.rtc-
leva mdiird hcnkilciitd. Eldkeva-
kuutusvhtitiissd on neuvottelu-
kuntia..jotka kdsittelevdt llihinnii
pcriaatteellisesti merkittavia tvo-
kyvyttomyysratkaisu.ja. Neuvot-
tclukunnat koostuvat ty'ornark-
k ina.liir.jcstojcn cdustajista ja eld-
kelaitosten omista toimihenki-
lciistri. Ncuvottelukunnat lisddvdt
tyoeldmdn tuntemust.r ja ytrte-
ndistdvdt laitoksen sisdistd rar
kaisukdytdntod.

Pienissii cldkesddtioissd saat-
taa yksikin henkilo. saAtionhoita-ja. tosiasiallisesti tehdii ldhcs
kaikki eliikepddtoksct. Tyoky-
wttomyl'seldkeasioissa kaikki
eldkelaitokset kdvttdviit laieikctie-
teellistd asiantunti ja-apua. Lisdk-
si eldkelaitoksct voivat pyytiiii
Eldketurvakeskuksen yhteydessd
toimivalta tvokvvvttornvvsasiain
ncu\ ottclukunnalta ratkuisusut>
situsta tvcikvvvttomvyselhkettd
tai vastuuralintaa koskc\ista pc-
riaatteellisista asioista seka tul-
kinta- etth ra.jatapauksissa. Tyo-
kvwttomyysasiain neuvottelu-
kunnan suosituksilla on suuri
merkitys varsi nkin eldkesdhticiille
ia -kassoille.
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Lisiiehikeurvasta
Eldkevakuutusyhticiissd, elSke-
sddticiissd ja -kassoissa on mah-
dollista jiirjestdd lain vdhirnmdis-
edellytyksiii parempi eldketurva.
Eldkesddtioissd.ja -kassoissa lisd-
edut on toteutettu siten. ettd eril-
linen osasto hoitaa lakisddteisen
eldketurvan ja toinen osasto lisd-
eldketurvan toimeenpanon. Esi-
merkiksi elAkesdhtioissh B-osas-
ton mukaiset elhkkeet vastaavat
TEL:n vdhimmdissddnncisten
mukaisia eliikkeitii ja A-osaston
eldkkeet ovat kyseisen eldkesbd-
ti6n sddntojen mukaan mddrdt-
tvia.

Kysymykseen siitd, mikd eld-
kelaitosmuoto tycinantajan olisi
edullisinta valita tydntekijoiden-
sd eldketurvaa .jdrjestdessdhn, ei
yleistd vastausta voida antaa.
Kdytdnnossd tyontekrlciiden
TEL-eldketurva ja yrittiijicn
YEL-eldketurva on jdrjestettl
seuraavasti:

Vakuutusyhtiot
Eliikesliiitiot
El6kekassat

YE,L-eldketurva

96c/o
ei mahdollista

4 o/o Sirpa Colltn, xru
Ekiketurvakeskuksen
e I tik e la i t o s t ar k as t aj a

T y tieltikelakien piiriin kauluminen:

Sama henkild voi kuulua usean eti e1?ikelain piiriin
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Yhteensovitettavien korvausten toinen ryhmii
"peruseldkkeet" on lueteltu TEL 8 $:n 4. momen-
tissa. Peruseliikkeitii ovat ne eld.kkeet, jotka ovat
syntyneet TEL:n jeilkeen ja siihen perustuen ja
jotka antavat vdhintddn TEL:n tasoa vastaavan
eldketurvan. Peruseliikkeille on ominaista, ettd
1) vain niiden pemsosa otetaan huomioon yh-

teensovituksessa
2) yhteensovitus tapahtuu suhteellisesti
3) perusekikkeen palkkaa voidaan kayttiie yh-

teensovitusperusteena.

Luetelo ryhjent[vd

TEL 8 $:n 4. momentti on laadittu siihen muotoon, etta se on
tyhjentdvd luettelo yhteensovitettavista peruseldkkeistd. Eliikettii,jo-
ta ei ole mainittu luettelossa, ei oteta yhteensovituksessa peruseldk-
keend huomioon.

Vain perusosa yhteensovitetaan

Kaikkiin TEL 8 $:n 4. momentissa lueteltuihin eldkelakien.la eldke-
sddntcijen,mukaisiin eldkkeisiin - paitsi LEL:iin ja MEL:iin - voi
liittyd peruseldkkeen lisdksi mycis lisiietu (lisiieliike, lisiiosa). Eliike
voi muodostua mycis pelkdstddn lisdedusta. TEL 8 $:ien mukaisessa
yhteensovituksessa otetaan huomioon vain eldkkeen perusosa. Lisa-
etua ei yhteensoviteta. Yhteensovitusta varten on sen vuoksi tiedettd-
vd, mikd osa eldkkeestd on perusosaa ja mikii lisdetua.

Esimerkki
Henkilcjlle mycinnet66n TEl-eliikelaitoksesta tydky!ryttomyyseldke
TEL:n ja LEL:n nojalla I . 6. 1984 lukien. Yhteensovittamaton TEL-
peruseldke on 751,68 mklkk ja LEl-eliike 930,95 mVkk, yhteenso-
vittamaton eldke siis yhteensd 1682,63 mVkk.

Sama henkilo saa valtiokonttorista VEL:n mukaista tyokyvytt6-
myyseldkettd, jonka yhteensovittamaton perusosa on 3306 mVkk
ja lisiieliike I 123 mk/kk, yhteensa4429 mk/kk. Eldke on myOnnetty
1.6. 1984 alkaen. Sen maksaminen alkaa l. 8. 1984 sairausajan
palkan paatyttya.

TEl-LEl-eliikettd myonnettaesse on tehtave yhteensovitus VEL-
eldkkeen kanssa. VEl-eliike otetaan huomioon 1.6. 1984 lukien.
vaikka sen maksaminen alkaa mydhemmin.

Korkein yhteensovitusperuste on VEl-palkka 7356,42 mklkk.
Kaikki mddrdt ovat indeksissa 1006.

Yhteensovitus l. 6. 1984:
60 % VEl-palkasta

- kansaneld.ke 6%o x (7356,42 - 4151,52)

- VEl-peruseldke

- TEl-peruseldke * LEl-eliike

2f413.85 mk/kk
- 192,29 mk/kk
-3306.00 mk/kk
-1682.63 mk,/kk

- ylite - 167,01mklkk

TEL-LEL-eliikkeen mycintdvdn eldkelaitoksen on vdhennettdvd las-
kelmallisesta elSkkeestddn niin suuri osa ylitteestd, kuin sen myon-
tdmd yhteensovittamaton peruseldke on peruseldkkeiden summasta.

Suhteellinen yhteensovitus TEL-LEL-eliikkeen suhde peruseldkkeiden summaan on:

1682.63 _ n 11-^
Peruseldkkeilleonominaista,ettdniidenkeskentehdddnns.suhteel-;;:Y:U,33l293
linen yhteensovitus, jotta etdielaitokset eivat jokainen ;h;; r; 1682,63 + 3306,-
maa mddrdd. Mycinnettdvdstd peruseldkkeestd vdhennetddn yhteen-
sovitusrajan ylittdvdstd osasta eli ylitteestd vain niin suuri osa, kuin
ko. peruseldke on kaikkien yhteensovittamattomien peruseldkkei- TEL-LEL-eliikkeestd on vdhennettdvd
den summasta.

Suhteellisen yhteensovituksen kaava esimerkiksi TEL:n osalta on 0.337293 x 767,07 mk : 258,73 mk
seuraava:

Maksettava TEl-peruseldke :

yhteensovittamattomat
TEl-peruseliike * muu peruseldke

Maksettava TEL-LEL-el?ike on siten

x ylite 1682,63 mk - 258,73 mk : 1423,90 mk/kk l. 6. 1984 alkaen.

Jos laskelmallinen TEL-peruseldke on esimerkiksi 1200 mk/kk ja
laskelmallinen KVTEL-peruseliike 2400 mk/kk ja ylite esimerkiksi
600 mk/kk, on kaava seuraava:

Maksettava TEL-peruseldke mk,/kk: Periaatteessa jdd valtiokonttorin vdhennettdvdksi loput ylitteestS.
Valtiokonttori tekee yhteensovituksen saatuaan tiedon TEL-LEL-
cldk keen myontdmisest6.

yhteen-
sovittamaton

TEL-perusel6ke

yhteensovittamaton
TEL-peruseldke

Yhteensovitus vaikuttaa myos "sis6isesti" eldkkeen TEL- ja LEL-
osiin siten, etti kummankin lain mukaista osaa vdhennetddn niiden
keskindisessd suhteessa. (Sama koskisi YEL- ja MYEL-osia.)

1200 mk -
1200

i:Ofi+Zmf mk x 600 mk : 1000 mk
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Mike on yhteensovinrksessa
tarkoitetn-r perusosa?

Yhteensovituksessa kdytetddn laskelmallista, yhteensovittamatonta
perusel6kkeen mddrdd. Tiimii miiiirii ilmoitetaan toisia eldkelaitok-
sia varten Elaketurvakeskuksen eliketapahtumarekisteriotteella
ruudussa 71.

Esimerkki

Tdssd eliiketapahtumarekisteriotteen osassa ndkyy KVTEL:n mu-
kainen eldke. Vdhentdmdton, laskelmallinen perusosa on 6798,34
mk/kk. Ruudun 72 koodit ilmaisevat sekd perusosan ettd lisdedun
olevan yhteensovituksen alentamat. Ruudun 73 nollista voi piiiitellii,
ettd pelkkd yhteensovitusraja ilman muita korvauksia on alentanut
eldkettd. Eldkkeensaa.jalle maksetaan ruudun 69 mukaan perusosaa
5598,13 mVkk ja lisiietua 825,20 mk/kk, yhteensd 6423,33 mVkk.
Yhteensovitusperuste on tdssd KVTEl-eliikepalkka.

Yleensd on selvdd, mikd on perusosan mddrd yhteensovituksessa.
Kuitenkin silloin, kun laskelmallinen peruseldke nousee joko pitkdn
palvelusajan tai pitkiin tulevan ajan johdosta korkeammaksi kuin 60
tai 667o, on vaikeampaa maaritelle yhteensovitettavaa osaa. Tdmd
koskee erityisesti julkisen puolen eliikkeitii, mutta my6s TEL:iii,
LEl-:iii jne.

KVTEL-elSkkeessd lasketaan erikseen peruseldke ja erikseen lisiielii-
ke, milloin siihen on oikeus. KVTEl-peruseldke voi olla enintddn
60 o/o p alkasta lisiieliike 66 70. Elakettd voi kuitenki n laskel mallisesti
karttua enemmdnkin.

Edelld olevan eldketapahtumarekisteriotteen ruudussa 7l n,iikyvii
6798j4 mk on KVTEl-eldkkeen perusosan vahentamaton mddrd.
Saman henkilon yhteensovitusperuste 9732,32 mk on KVTEL-palk-
ka. Ruudussa 7l ilmoitettu peruseldke ndyttdd siten olevan noin
69Vo palkasta. Tdllainen tdysin laskelmallinen, kokonaan rajoitta- -

maton mddrd, jota asianomainen ei missddn tapauksessa voi eldk-
keend saada, ei voine vaikuttaa yhteensovituksessa. Esimerkiksi tds-
sd tapauksessa olisi ilmeisesti yhteensovituksessa otettava KVTEL-
peruseldkkeend huomioon enintiidn 607a palkasta, siis 5839,39 mk.

Vastaava on tilanne VEL:n kohdalla. VEL:n mukainen laskelmalli-
nen perusosa voi nousta vaikkapa 8570:.lin VEl-palkasta. Jos pel-
kdn perusturvan karttumiskertoimen nojalla karttuu eliikettii yli
66Vo,henkllo saa koko eldkkeensd perusturvan mukaisena ja se on
tallilin 667o palkasta. VEL:n mukainen peruseldke voi siten olla
66Vo:n tasoinen! Niiin ollen yhteensovitusta tehtiessd lienee "oikein"
ottaa VEl-peruseldkkeend huomioon 66 Vo YEL-palkasta tapauk-
sissa, joissa el6kettli laskelmallisesti on karttunut selvdsti enemmhn.
VEL eroaa siis rajan suhteen KVTEL:stii. Vakuutusoikeus on hy-
v6ksynyt tdllaisen menettelyn erddssd pditciksessddn.

Eliketapahtumarekisteriotteella ilmoitetaan ilmeisesti yleensd las-
kelmallinen eliike minkiiiinlaista rajausta tekematte. Tdssd suhteessa
saattaisi mahdollisesti ohjeiden tarkennus olla paikallaan?

Eri pertneldkkeisth
TEL 8 $:n 4. momentin luettelo peruseldkkeista kasit6a nykyisin jo
l2 erilaisten lakien tai eldkesddntcijen mukaista el6kettii. Joidenkin
piirteistii on ehkd syytd mainita lyhyesti.

Kuten jo aikaisemmin on todettu, LEl-elhketurva ei voi sisiltiiii
lisiietua. Koko LEL-eliike on siten aina peruseliikettd.
K V T E L - e I a k e t t a maksaa Kunnallinen eldkelaitos. KWEL-
eidkkeessd lasketaan erikseen peruseidke ja lisleliike, milloin lisd-
eldkkeeseen on oikeus.

Eriis LEL-tycintekijditii koskeva erityispiirre olisi KVTEL-eldkkeen
kohdalla otettava huomioon. KWEl-eliikkeessd voidaan ottaa
huomioon my6s LEL:n alaista tycitd, jolloin LEl-osuuden md?rd
ilmoitetaan eliketapahtumarekisteriotteella. Kun varsinainen LEL-
eldke sitten on mydnnetty, yhteensovitettava KVTEl-eliikkeen
mddrd saadaan vdhentdmdlld ilmoitettu LEL-osa.

VEL:n mukaisia eliikkeitd maksaa valtiokonttorin elSke-
osa;to. Perusturvan mukainen eldke lasketaan VEL l0 $:n l. mo-
mentin mukaisen karttumiskertoimen mukaan, joka on27o vuodes-
sa. Jos eliikkeenhakijalla on oikeus lisdturvan mukaiseen eldkkee-
seen, eldke lasketaan suoraan VEL l0 $:n 2. momentin mukaisen
karttumiskertoimen perusteella, joka on 2,27o vuodessa. Yhteenso-
vituksessa tarkoitettua peruseldkettd vastaa VEL 10 $:n l. momentin
mukainen laskettu el5ke.

Kun VEl-eliike mydnnetddn lisdturvan mukaisena, valtiokonttori ei
tarvitse itse peruseldkkeen mdiiriid. Perusturvan mukainen eldke
lasketaan pelkdstddn muiden eldkelaitosten yhteensovitustarvetta
varten eldketapahtumarekisteriin. Kaikissa VEl-eliikkeissd sitd ei
kuitenkaan ole valmiina saatavissa, vaan sitd joudutaan tiedustele-
maan erikseen valtiokonttorin eldkeosastolta.

Mycis VEL-eldke sisdltdd ns. erotuseldkkeen LEL-tyontekrjoille. Yh-
teensovitusta muissa laitoksissa tehtdessd on joskus syytd tarkistaa,
onko VEl-eldkkeest6 jo vdhennetty LEl-vdhennysosa. Muussa ta-
pauksessa LEL-osaa tulee yhteensovituksessa otetuksi huomioon
kahteen kertaan, sekii LEl--eliik keessd ettii VEl--eliik keessd.

Ahvenanmaan maakuntaeldke. Ahvenanmaalla on oma.
valtion eldkelakia vastaava eldkelakinsa, Alands landskapslag om
landskapspensioner. Sen sddnncikset vastaavat VEL:n sddnnoksid.
Maakuntaeldkkeet mycintdd Ahvenanmaan maakuntahallitus, mut-
ta ne lasketaan valtiokonttorissa.

Vaikka Ahvenanmaan maakuntaelakkeita ei ole mainittu TEL 8 $:n
4. momentin peruseldkkeitd koskevassa luettelossa, lienee itsestddn
selvdd, etta ne yhteensovitetaan kuten VEL-eliikkeet, siis peruseldk-
keinii. Mikiili ndin ei meneteltiiisi, olisi maakuntaeldkkeet yhteenso-
vitettava TEL 8 $:n l. momentin mukaisina, peruseldkkeisiin verrat-
tavina ensisijaisina eldkkeind kuten esimerkiksi valtion "vanhat"
el6kkeet, mikii ei kuitenkaan liene tarkoitus. Tdssd suhteessa 8 $:n 4.
momentin luetteloa siis kuitenkin olisi tulkittava laajentavasti, koska
siihen ei ole katsottu aiheelliseksi tehdd varsinaista muutosta Ahve-
nanmaan maakuntaeldkkeen johdosta.

Suomen Pankin eldkesidnncin nojalla saavat eldkkeen
Suomen Pankin ja setelipainon palveluksessa olevat henkilcit. Ehk-
keet maksaa Suomen Pankki. Vastaavasti on Postipankin toi-
mihenkiloitii varten oma eldkesidntonsii, jonka nojalla eldkkeet
maksaa Postipankki. Ka n sa ne l6kelai to k se n toimihenkilcii-
ta varten on samoin olemassa Kansaneliikelaitoksen eliikeohjesiiiin-
to, jonka nojalla Kansanelikelaitoksen virkailijat saavat eldkkeensd.
Eliikkeet maksaa Kansaneldkelaitos. Yhteensovituksessa otetaan
huomioon ndiden elikesiiintojen mukaiset peruseliikkeet.

KiEL:n mukaisia eliikkeitd kirkon palveluksessa olleille
maksaa Kirkon keskusrahasto. KiEL perustuu suurimmaksi osaksi

Eldkkeen miidrii
vdh. r:tcin l-e VA Rek
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VEL:n sddnnciksiin. Sen vuoksi myos KiEl-eldkkeen perusosa las-
ketaan VEL l0 $:n l. momentin mukaisesti.

O rt od o k s i se n k i r k k o k u n n a n e I 6 k es dd n n ci n mukaisia
elikkeitd maksaa ko. kirkkokunnan keskusrahasto papistolle. Eldke
perustuu VEL:n s66nnciksiin. Muut toimihenkilcit saavat eldkkeensi
VEL:n nojalla.

M Y E L: n osalta mainittakoon MYEL:n nojalla mycinnettdvd
sukupolvenvaihdoseliike, joka silti osin kuin se on MYEL:n perus-
turvan mukainen, otetaan yhteensovituksessa huomioon. Sukupol-
venvaihdoseliikkeet myontda MELA.

Merimieseldkelakia eli MEL:id muutettiin 1.4. 1983 lu-
kien ja samalla tuli voimaan yhteensovitusta koskeva TEL:n muu-
tos. MEl-eliike on siitd liihtien kokonaan peruseldkettd - se ei
jakaudu perus- ja lisdosiin - ja se yhteensovitetaan suhteellisesti.
Myds MEl-palkkaa voidaan nyt kiiyttiiii yhteensovitusperusteena.

Muutosta sovelletaan voimaantulosddnnoksen mukaan kaikkiin
voimaantulon jiilkeisiin yhteensovituksiin. ME L-eliike yhteensovite-
taan siten peruseldkkeend suhteellisesti uudessa yhteensovituksessa,
jos sellainen tulee tehtdvdksi, vaikkakin se olisi aikaisemmin otettu
huomioon ns. ensisijaisena eldkkeend. Samoin MEL-palkka voi tulla
kAytettiiviiksi.

Merimieseldkelaki on vanha eldkejdrjestelmd, joka ennen 1.4. l98J
kuului TEL 8 $:n L momentin mainitsemiin ensisijaisiin eliikkeisiin
ja yhteensovitettii n "ei-suhteellisesti".

Lisdetuj en yhteensovirtaminen
Eliikkeisiin liittyviiii lisaetua ei oteta huomioon tavallisessa yhteen-
sovituksessa, vaan lisdetujen yhteensovittaminen riippuu lisdetueh-
doissa sovituista mddrdyksistd. Pddperiaatteen mukaan lisdetu yh-
teensovitetaan vain silloin, kun eldkkeensaaja saa yhteensovituksessa
huomioon otettavaa ensisijaista korvausta, tapaturma-, liikenneva-
kuutus- tai sotilasvammakorvausta.

Korvauksia ja ehkkeitd, joita ei
yhteensoviteta

Nykypiiiviin mutkistuneessa yhteiskunnassa on muodostunut luke-
mattomia tapoja korvata ihmisen ansionmenetystd tai huolehtia
hdnen toimeentulostaan. Tyoeldkkeen yhteensovitussidnnost6n
tarkoituksena on est6d ty6el6kkeen osalta ylikompensaatio. Edella
on lueteltu ne etuudet, jotka otetaan huomioon tycieldkkeen mddrds-
sd. Sen lisdksi on olemassa lukuisa joukko erilaisia korvausmuotoja,
joiden suhde tycieldkkeeseen hoidetaan muulla menetelmdlld kuin
yhteensovittamisella tai jotka eivdt vaikuta tyoel6kkeeseen millddn
tavoin.

Yleisin korvausmuoto lienee sairausvakuutuslai n m u-
kainen pdi vdraha. Aikaisemmin se tavallaan "yhteensovitet-
tiin" tyokyvyttomyyseldkkeen kanssa siten, ettii piiivdrahan suurui-
nen osa eldkkeestd pidiitettiin elikelaitokseen ja maksettiin sairaus-
vakuutusrahastolle. Ylimenevdn osan sai eldkkeensaaja. Nykyisin
sairauspdivdraha on tosiasiallisesti ensisijainen korvaus, jonka mak-
samisajalta ei myonnetd tydky!ryttomyyseldkettd.

Myoskiiiin kansaneldk keen todellista mddrdd ei "yhteensovi-
teta" normaalein sddnnciksin, vaan se otetaan huomioon pelkdstddn
yhteensovitusrajaa mddrdttdessd. Kansaneldkelaitoksen maksamaa
rintamasotilaseldkettd ei yhteensoviteta tyoeldkkeen kanssa.

Valtioneuvoston jdsenen, kansanedustajan ja kun-
n all isen luottam us he n k ilo n elii k k eet perustuvat erityi-

siin eldkelakeihin. Koska ko. eliikkeitii ei ole lueteltu TEL 8 $:n 4.
momentin peruseliikkeiden joukossa eivdtkd ne perustu tyG tai
virkasuhteeseen, joista 8 $:n l. momentissa'puhutaan, niiti ei voida
pitaa TEL 8 $:n tarkoittamina yhteensovitettavina eliikkeinii. Niimii
eliikelait sisdltivdt kyllii itsessiiiin TEL:n tyyppisen yhteensovitus-
sddnnciksen, jossa enimmdisraja on julkisen puolen 667o. (Mainitta-
koon, ettd toisenlaisessa asemassa on "yksityisen" luottamushenki-
lcin eliike, joka miidriiytyy TEL I b $:n mukaan. Koska siihen on so-
vellettava, mit6 "tycisuhteeseen perustuvasta eliikkeestd on siddet-
ty", on sita pidettavd TEL:n tarkoittamana peruseldkkeenii.)

Valtion ja kuntien maksamat ylimiiiiriiiset eldkkeet ovat
yhteensovituksen ulkopuolella, koska ne ovat harkinnanvaraisia ja
el6kkeensaajan muista tuloista ja varallisuudesta riippuvia.

Luo pu m isel iike j a I u o p u m is ko rvaus ovat maatalouspo-
litiikkaan liittyviii korvausmuotoja, joita ei yhteensoviteta TEL:n
nojalla tycieldkkeen kanssa. Korvaus on kertasuoritus. Sekd eldk-
keen ettd korvauksen maksaa MELA.

Ulkomailta maksettuja eldkkeita tai korvauksia ei
oteta huomioon Suomen tyoeliikkeessii. Pohjoismaisten tyoeldkkei-
den kesken on piiiillekkiiisyys estetty ainoastaan siten, ette tulevan
ajan oikeutta ei mycinnetd useammasta kuin yhdestii maasta.

T y o t t o m y y s k o rv a u k se t t a i - a v u s t u k se t eivdt vaikuta
maksettavaan eldkkeeseen. Esimerkiksi osaeldkkeen saajalle voi-
daan maksaa tyottomyysavustusta, mutta silli ei ole vaikutusta
tycieldkkeen mddrhdn. Sen sijaan tyottomyysetuuksien maksajille on
jiirjestetty takaisinperimisoikeus silloin, kun seka tydttomyyskor-
vauksia etta eleketta on maksettu aiheettomasti samalta ajalta.

E r o r a h a, jota maksetaan Erorahastosta tycipaikkansa menettd-
neelle tycintekrjiille tietyin edellytyksin, on kertasumma eikd se vaiku-
ta tyoelSkkeeseen.

I nval idirah aa maksetaan tdydentdmddn tydssd kdyvdn invali-
din alentunutta ansiotasoa. Sillii ei ole vaikutusta elhkkeeseen.

Vapaaehtoisten vak uu tusten nojalla maksettujakorvauk-
sia ei yhteensoviteta, koska yhteensovituksen tarkoituksena on estdd
vain lakisddteisten etuuksien ylikompensaatio. Henkilcille voidaan
kustantaa vapaaehtoisesti lakisddteistii parempi turva ottamalla yksi-
tyisid vakuutuksia esimerkiksi sairauden, tycikyvytt6myyden, kuo-
leman tai vanhuuden varalta. Tdllaiseen turvaan ei yhteensovituksel-
la puututa (edellii kuitenkin tapaturmavakuutukseen liittyvii poik-
keus).

T y o n t e k ij a i n r y h m d h e n k i v a k u u t u s kuuluu tavallaan
viime mainittuun ryhmidn, sill6 se ei ole lakisddteinen, vaan tyci-
markkinajdrjestojen sopimukseen perustuva, ty6nantajan tydnteki-
.ioilleen kustantama. Edunsaajille maksetaan tyontekijiin kuoltua
kertakaikkinen korvaussumma, jota ei yhteensoviteta.

Rritta Kaaja, oni
I.t l.'1 .t tu Itik c ku: san
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Sosiaaliturvan
mallit jaennusteet

osa kansantal
kokonaisuutta

Sosiaaliturvan lyhyen ja keskipitk[n aikavd-
lin ennustetekniikat, sosiaaliturvan talou-
delliset vaikutukset ja ekonomeffisten mal-
lien hyviiksik[ytto niiden tutkimisessa sekd
eldkkeiden indeksiturva olivat teemoi-
na Kansainvfisen sosiaaliturvajdrjeston
ISSA:n kokouksessa Roomassa. Kokouk-
sesta raportoi El2iketurvakeskuksen suun-
nitteluosaston rutki1a Bo Lundqvist.

Ennusteet I3ffi,,Ji',i?,ili-,T:HH:iJX:
Ko r m i pdi vdi sessd k o k o u ks es sa itJ H,J['H:? i'#''.i?11. l'.',tJl-
kiisiteltiin kunakin piiiviinii eri nan ja antavat ajoissa viitteitd
aiheita. Ensimmdisend teemana ongelmakohdista. Kriittinensuh-

Vuonna 1927 perustetun Kan-
sainvdlisen sosiaaliturvajdrjeston
ISSA:n tehtevana on suojella,
tukea ja kehittaa sosiaaliturvaa
maailmassa. Se kokoaa yhteis-
tydhon sosiaaliturvan hallinnosta
vastuussa olevia virallisia laitok-
sia.

Kaikille sosiaaliturvan osa-
alueille yhteisiii vakuutusmate-
maattisia ja tilastollisia kysymyk-
sid on kiisitelty vuodesta 1956
s66nncillisesti jdrjestetyissd ko
kouksissa. Kokousten luonne on
viimeksi kuluneen 10 vuoden ku-
luessa selvdsti muuttunut sosiaa-
liturvan rahoitusta ja tulevaisuut-
ta painottavaksi. Ongelmien kd-
sittelemiseksi on aktuaaricn ja
kansantaloustieteihjoiden viili-
nen dialogi ndhty entistd tarpeel-
lisemmaksi.

Rooman kokouksen ISSA jer-
jesti kansainvdlisen tyojirjeston
(ILO) myiitiivaikutuksella. Ta-
voitteena oli saada tilastollisten.
taloudellisten ja vakuutusmate-
maattisten kysymysten kdsitte-
lyyn mukaan aktuaarien lisdksi
eri maiden sosiaaliturvan kehir
tamisesta vastuussa olevia vir-
kamiehid ja suunnittelijoita.

oli sosiaalituruan lyhyen ja keski-
pi t k rin ai kavrilin ennus t et e kniikat,
alustajana J ea n- F ra nco i s
C hadelat Ranskan aktuaari-
yhdistyksestd. Hdnen mukaansa
cnnustajan on mahdollisimman
virheettomen ennusteen tekemi-
sen lisdksi arvioitava olettamus-
ten toteutumismahdollisuutta ja
uskottavuutta. Ennusteen tulisi
ulottua vain niin pitkiille kuin se
on mahdollista muuttumatta
pelkiiksi arvaukseksi. Ennustei-
den sddnnollinen tarkentamincn
perustietojen karttuessa on mycis
valtdmatonta. Ennusteiden kdy-
tettdvyyden kannalta tulisi muut-
tujien mddrd rajata mahdolli-
simman pieneksi. Paras ennuste
sisiilthisi siten perusvaihtoehdon
ja pienen mddr;in vaihdeltavia
olcttamuksia.

Suomessa on tehty esimerkiksi
STAT-tydryhmdn tyossd hyvin-
kin pitkiillc (vuoteen 2020) ulor
tuvia laskelmia" joita ei voida var-
sinaisiksi ennusteiksi nimittdd-

tautuminen olettamuksiin on
ndissd laskelmissa erittdin tdrke-
aa. Mita pidemmdlle laskelma
ulottuu sitd tiirkeiimpdd on poh-
tia sen olettamusten sopivuutta
koko yhteiskunnan tulevaisuu-
desta laadittuihin arvioihin.

Mallit
Toisen pdivdn teemana olivat sa
siaalitunan taloudelliset vaiku-
tukset ja ekonometristen mallien
hy vri k si k ri y t t d n i iden t u t k i m i sessa.
Aiheesta alustivat professori
Mario Alberto Coppini
Rooman yliopistosta .ja ekonr>
misti Giovanni Laina
EC:std. Alustuksessa luotiin kat-
saus tutkimusalueen tieteelliseen
kehitykseen. ekonometristen
mallien kdytcistd syntyviin meto-
dologisiin ongelmiin ja esitettiin
joitakin ratkaisuehdotuksia ndi-
hin ongelmiin.

Erityisesti ovat alan tutkimuk-
sia viime aikoina julkaisseet kan-
sainvdliset yhteistyojiirjestot:
ISSA, ILO, OECD, YK JA
EEC. Sosiaaliturvan jollakin ta-
voin sisdltdvid kansallisia eko-
nometrisia malleja on ainakin
Belgiassa, Ranskassa, Saksan liit-
totasavallassa, Italiassa, Alan-
komaissa. Isossa-Britanniassa,
Kanadassa, Japanissa ja Yhdys-
valloissa. Lisiiksi EEC:n ja
OECD:n usean kansantalouden
mallit sisdltdvdt sosiaaliturvaloh-
kon.

Mallin laatimisen kannalta
pddongelmia on kaksi: oikean
menetelmdn valitsemincn sosiaa-
liturvan kuvaamiseksi ja sosiaali-
turvalohkon niveltdminen koko
naistaloudelliseen mallikehik-
koon.

Sosiaaliturvan mukaanotto
tuo kokonaistaloudellisiin mal-
leihin vdestoon ja yhteiskuntaan
liittyvia muuttujia, joita niisszi ei
normaalisti ole. Sosiaaliturvan
muutosten vaikutuksia on vaikea
menneisyydestd estimoida, koska
muutokset ovat usein ainutker-
taisia ja uusia. Lisdksi sosiaali-
turvan tulonsiirtovaikutukset
saattavat muuttaa sddstdmisalf
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tiutta, hintoja ja kulutusraken-
netta tavalla, jota ei ole yleensd
kokonaismalleissa otettu huo-
mioon.

Edullisin tapa liittiiii sosiaali-
turva kokonaistaloudelliseen
malliin on erillisen lohkon raken-
taminen. Se ei rasita muuta mal-
lia sosiaaliturvan yksityiskohdil-
la, vaan tuottaa ainoastaan tar-
peelliset kokonaistiedot. Tate
lohkoa voidaan kiiyttiiii my6s ir-
rallaan muusta mallista.

Suomessa on jonkin verran
pohdittu erityisen eldkelohkon
liittdmistd valtiovarainministe-
ricin kdyttdmdn keskipitkdn ajan
suunnittelumallin KESSU:n
yhteyteen. Ongelmiksi ovat
muodostuneet mm. kotitalouk-
sien jako eldketalouksiin ja mui-
hin talouksiin sekd rahoitus-
markkinoiden kuvauksen puut-
teet nykyisessd mallissa. Kehitte-
lyd on syytd kuitenkin jatkaa.

lndeksiturva
viiltrdmeton
Kokouksen viimeisen phivdn ai-
heena oli e lcjk keiden inde k si t unta,
alustajana johtava aktuaari C.

M. S t e wa rt Isosta-Britannias-
ta. Alustus perusteli esimerkein
indeksiturvan velttamattomyytta
ja tarpeen erilaisuutta perustur-
van antavissa.jirjestelmissd ja an-
sioeldkejdrjestelmissd. Mycis ra-
hoitustavalla on vaikutuksensa
indeksiturvan muotoutumiseen.

Indeksiturva on valttamaton
kaikissa eldkejdrjestelmiss6. Esi-
merkiksi Neuvostoliitossa ei ole
inflaatiota ldnsimaisessa mieles-
sa, mutta ansiotason kohoami-
nen ja eldkkeiden pitkd kesto
ovat johtaneet siihen, ette nyt
alkavat eldkkeet ja kauan mak-
sussa olleet eldkkeet voivat olla
hyvinkin eri suuruiset.

Yksi alustajan johtopiiiitoksis-
td oli, ettd aktiiviajan indeksitur-
va olisi sidottava ansiokehityk-
seen ja eldkeaikana olisi turvatta-
va eldkkeiden ostoarvon siiilymi-
nen. Hdn teki kuitenkin varauk-
sen, ettei ole jiirkeviiii taata pitka-
aikaisesti eldkkeiden reaalitasoa.
jos tyossi kdyvdn vdestcin reaali-
ansiot laskevat. Eldketurvakes-
kuksessa tehdyn ansiokehitys-
tutkimuksen tulokset (Tyoeliike
1/83) viittaavat myds siihen, ettd
tdllainen ns. taitettu indeksi saat-
taisi sopia palkansaajien elinai-

kaiseen ansioprofi iliin. Toisaalta
em. Neuvostoliiton kokemus
osoittaa, ettd reaalikasvun jatku-
essa pitkddn on eliikeliiisillekin
taaltava osuus tdstd kasvusta.

Viime vuosina useissa maissa
tehdyt indeksijdrjestelmdn muu-
tokset ja siiiid6t kieliviit siita, etta
eliikkeisiin ja eldkeoikeuteen so-
vellettavan indeksin vaikutus
eldkemenoon pitkiillii aikaviilillii
on tiedostettu. Jakojdrjestelmds-
sd indeksi vaikuttaa eldkeme-
noon ja sitd kautta vakuutus-
maksuun vuosi r,uodelta enem-
mdn. Tdysin rahastoivan jdrjes-
telmdn taas on saatava srjoituk-
sistaan vdhintddn indeksin muu-
tosta vastaava tuotto. jotta in-
deksikorjauksia ei tarvitsisi ra-
hastoida.

Suomen yksityisen sektorin
tydelakejarjestelmdssd indeksi-
korjaukset rahoitetaan puhtaasti
jakojiirjestelmdlld. Sovellettavan
TEI.-indeksin suhde keskian-
sioiden kehitykseen vaikuttaa tu-
levaisuudessa merkittdvdsti mak-
sutasoon. Muutamissa maissa
(Alankomaat, Belgia, Saksan liir
totasavalta, Yhdysvallat, Kana-
da) viime vuosina pddtetyt indek-
sikorjausten lykkiiiimiset ja pe-

ruuttamiset osoittavat, ettd jake
jdrjestelmissd sovittua eldketasoa
voidaan indeksin avulla verraten
helposti muuttaa. Indeksikor-
jausten taso on tulonjakokysy-
mys, jonka pelis6dnndt olisi kyet-
tdvd laatimaan joustaviksi ja en-
inakoiraviksi.

Bo Lundqvist, rtrx
Eltiket urvokeskuksen

suunn i I teluosaston t ut kija
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KUNNALLISEEN
ELAKELAITOKSEEN
palve I uss u h de rek iste ri
Kunnallinen elikelai-
tos on vuoden alusta
ottanut kiiyttoon kun-
nallisten palvelussuh-
teiden rekisterin. Re-
kisteriin, josta kunta-
sektorilla kiiytetiiiin ni-
mirystd kunnallishallin-
non henkilostorekiste-
ri, talletetaan tiedot
kaikista kunnallisen
eliketurvan piiriin
kuuluvista palvelus-
suhteisa. Rekisteriin
ilmoitetaan tiedot pal-
velussuhteiden alkami-
sista ja pt[ttymisistii
seka elakkeen mddrdy-
tymiseen vaikuttavista
muista tiedoista. Vuo-
sittain rekisteriin ilmoi-
teaan jatkuvien palve-
lussuhteiden ansiotie-
dot. Eliikenrrvakeskuk-
sen tyosuhderekiste-
riin ilmoitetaan tiedot
palvelussuhteen alka-
misesta ja p[lttymises-
tf,. Jatkossa siis myos
voimassaolevista kun-
nallisista palvelussuh-
teista on tieto ETK:n
rekisteriss[.

Rekisteroinnin piirissl
olevat palvelussuhteet
Kunnallishallinnon henkilosto-
rekisteriin rekisterdidaan elake-
laitoksen jiisenyhteisojen kaikki
palvelussuhteet seuraavin poik-

keuksin ja tdsmennyksin:

- Peruskoulujen opettajat ja
lukion opettajat ja muu
henkiltikunta, jotka kuulu-
vat valtion eldkelain alaisuu-
teen, tulevat rekisterciinnin
piiriin erikseen valtiokontto-
rin kanssa sovittavalla taval-
la. Rekisteriin annettava il-
moitus tullaan ohjaamaan
edelleen valtiokonttorin re-
kisterciitdviksi.

- Jdsenyhteisdjen vanhojen
eliikesiiiintojen alaisuuteen
jiiiineet palvelussuhteet il-
moitetaan rekisteriin perus-
tettaessa.

- Kunnalliset LEl-tyosuhteet,
jotka ylittiivet kestoltaan
kuukauden, rekisterciidddn
kuten KVTEL:nkin alaiset
palvelussuhteet. Henkil<ill2i
on, jos hin eliketapahtuman
sattuessa on kunnallisessa
palvelussuhteessa ja muu-
toin Ulttda lisdeldketurvan
vaatimukset, oikeus lukea
tamd aika KVTEl-palvelus-
ajaksi.

Ilmoitukset annetaan neljii-n-
nesvuosittain. Ilmoitusliikennet-
rd suunniteltaessa on erityisesti
pantu painoa sille, ettd ilmoitta-
ja voisi antaa tarvittavat ilmoi-
tukset omaa henkilcistcihallinto-

pal ka nl aske ntaj d rj es tel mddnsd
kelttden. Kiiytiinncissli kaikki
kuntien palkanlaskentajiirjestel-
mdt ovatkin sisallytteneet Aman
vaatimat tieto- ja jiirjestelmii-
muutokset ohjelmistoonsa. Ar-
violta noin 60-70 prosenttia
ilmoituksista saataneen konekie-
lisesti magneettinauhoilla, diske-
teilla tai linjasiirtona.

Palvelussuhteiden lisdksi re-
kisten sisiiltiid tiedot jiisenyhtei-
soistd. kunnallisista toiminta-
yksikoistii (virastot, laitokset)
sekd ilmoitusliikenteen hoidossa
tarvittavia tietoja.

Rekisterin klytto
Kunnallishallinnon henkilosto-
rekisteristd on saatavissa eliik-
keen ratkaisua varten tarvittavat
tiedot kunnallisista palvelussuh-
teista ja eldkkeeseen vaikuttavis-
ta muutoksista niissd. Rekisteris-
U voi kukin saada, kuten
ETK:nkin rekisteristd. myos ot-
teen oman palvelussuhteensa
tiedoista. Rekisteritietojen pe-
rusteella voidaan mycis saada
aikaisempia otantatutkimuksia
tarkemmat tilastolliset selvityk-
set ja tutkimukset eldketurvan
kehittemiste ja kustannusselvi-
tyksid varten.

Kuntasektorilta nykyisin pyry-
dettdvien selvitysten vdhentimi-
seksi rekisterin tehEvaksi on
asetettu mycis erilaisten henki-
lcist<id koskevien tiedustelujen
valitreminen keskitetysti viran-
omaisille ja Tilastokeskukselle.
Merkittiivrmpind tullevat ensin-
nd mukaan Tilastokeskuksen
nykyisen vuotuistiedustelun siir-
tdminen rekisterin yhteyeen se-
kd valtiokonttorin eldketietoil-
moituksen tuottaminen. Eri an-
sioeliikejiirjestelmien yhteistoi-
mintaa varten rekistenin ilmoi-
tetuista palvelussuhteiden alka-
misista ja piiiittymisistd anne-
taan ilmoitus Eldketurvakeskuk-
sen tycisuhderekisteriin.

Kdyttoonoton
aikataulu
Rekisterin kdyttdonotto tapah-
tuu asteittain. Eldkelaitoksen
jiisenyhteisot ovat suurimmalta
osaltaan voineet antaa perusta-
misilmoitukset rekistenin. Niii-
den tarkistustyd on kdynnissd.
Jatkuva ilmoitusliikenne kdyn-
nistyy hyvdksyttyjen perustamis-
ilmoitusten vastaanoton jdlkeen.
Rekisteritietojen kelttd elake-
ratkaisutoiminnassa samoin
kuin otteiden antaminen edel-
lytdd kuitenkin mm. nykyisen
ldhemmds 700000 lomaketta

Pauli Kruhse, FM
Kunnallisen

alci k ela i t ok scn a r k-ptidl I i k kt)

kdsittdvdn manuaaliarkiston sel-
vitystd samoin kuin voimassa-
olevien palvelussuhteiden muu-
toshistorian rekisterointid. Nd-
md selvitysteh6vat hpahtuvat
muutamien ldhivuosien kulues-
sa.

KVTEL:n piirissii oli vuoden
1983 lopussa 382605 henkil<jii
LEL-tyosuhteita lukuunotta-
matta. joita on arviolta noin
35000. Pidempien LEl-suhtei-
den lisdksi vuosittain kunnat
jiirjestiivit arviolta n. 100000
maatalouslomitusta. Kuntasek-
tonlla hyvin yleiset lyhytaikaiset
palvelussuhteet erityisesti tervey-
denhuollon ja sosiaalitoimen
alueella sekd erilaiset tydllista-
mistehtavet nostavat kuitenkin
merkittdvdsti palvelussuhteiden
mddrdd. Voidaan arvioida, ettd
vuosittain toimii kunnallisissa
rehtavissa yli 500000 henkilciii,
moni useamman kerran.

Rekisteriin annettavat
ilmoitukset
Kunnallisista palvelussuhteista
annetaan rekisteriin ilmoitus

- Palvelussuhteen alkaessa.

- Palvelussuhteen pddttyessd.
Lyhytaikaisista palvelussuh-
teista annetaan yhtdaikainen
alkamis- ja pii2ittymisilmoi-
tus.

- Tehtivdkohtaisen eldkeidn
muuttuessa palvelussuhteen
voimassaollessa. Yli kuu-
kauden pituinen siinyminen
toisen eldkeidn tehdvaan
otetaan huomioon lopullista
ns. painotettua eliikeikiiii
laskettaessa.

- Eliikeoikeuteen vaikuttavas-
ta palveluksen keskeytykses-
td (virkavapaasta tms.). Piie-
sddntoisesti tdllainen keskey-
tys on vdhintbdn 6 kuukau-
den pituinen.

- Erdistd muista eldketurvaan
vaikuttavista muutoksista.
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Sosiaaliturvasopimuksen soveltaminen sujuu:

Liitt otasavallasta el[kke ita
yli miljoona
Saksan liittotasavalta maksaa Suomeen elek-
keitd lahes sadalle eldkkeensaajalle. Eldkekanta
oli vuodenvaihteessa 664000 DM eli yli 1,4
milj. Suomen markkaa. Liittotasavallassa
tyoskentelee noin 13 3000 suomalaisa. Vas-
taavasti Suomessa asuu 1700 saksalaista ja
suunnilleen saman verran alunperin saksalai-
sia, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden.
Maitten valiselh sosiaalirurvasopimuksella on
osoittautunut olevan odotettua suurempikin
merkitys. Kiiytfinnosyi asiat on voitu hoitaa
nopeasti ja joustavasti.
Tiedot vakuutettujen ja eldkkeen- vastaava, kun se aiemmin saksa-
saajien mddrdstd vaihdettiin ju- laisilla oli viittii wotta vastaava.
hannusviikolla seurantako
kouksessa Liinsi-Berliinissd. So-
pimusmaitten vakuutuselinten r1..1 .t .r . . l
Lokouksen is6ntdnd oli Bundes- trEkeOlkeUkslen Jako
versicherungsanstalt fiir Ange- pUhUtti
stallte (BtA). Tapaaminen oli
jdrjestyksessd toinen. Sopimus
allekirjoitettiin huhtikuussa I 979
Helsingissd ia tuli voimaan
r,uoden l98l alussa.

Veensd vierastycildiset ovat
Liittotasavallassa ty<issd tyon-
tekijoinii, joiden eldkevakuutuk-
set hoitaa asuinalueen landes-
versicherungsanstalt. Toisin on
suomalaisten laita. Varsinkin
suomalaiset naiset ovat toimi-
henkilciinii. Heidiin eldkevakuu-
tuksensa on edelldmainitun
BfA:n hoidossa. N6itd vakuu-
tettuja oli vuoden vaihteessa
8345, joista naisia 6562. Tycin-
tekijdvakuutuksessa oli 2046
miestd ja 2881 naista. Kaivostoi-
minnan vakuutuksessa oli suo-
malaisia 37, joista naisia 10.

Seurantakokouksen esityslis-
ulla oli pereti 3l asiaa. Molem-
mat maat kuvasivat lainsiiiidiin-
tcinsii viimeajan muutoksia. Tie-
to muutoksista on tarpeen infor-
moitaessa vakuutettuja ja eliik-
keenhakijoita. Esimerkiksi les-
ken avioituessa maksettava ker-
tasuoritus on nyt molemmissa
maissa kahden vuoden eliikkeitii

Avioeron yhteydessd tapahtuva
eldkeoikeuksien jako, "huolto-
vaateiden tasaus" niinkuin tulk-
kimme kddnsi, puhutti paljon.
Tdmd menettely on ollut Liittota-
savallassa keyt6ssa heindkuusta
1977. Samankaltaista menette-
lyd on Eldketurvakeskus esittd-
nyt Suomeenkin. Yksityiskoh-
tien 

. 
osalta..saatiin liiksyksi 450-

siluinen viininpunainen selitys-
teos "Kardinaali" ja sitA tarken-
tava satasiurinen "Hdrteregel-
ungen". Helmikuussa 1983 oli
jiilkimmiiisill6 lievennetty sovel-
tamisessa esiintulleita epiikohtia.

Toinen yhteinen kiinnostava
puheenaihe oli koron maksami-
nen elikepditoksen viipyessii.
Suomessahan parhaillaan edus-
kunnassa on valmisteilla laki,
jolla yli kolme kuukautta viipy-
vit eldkkeet saisivat 16 7a
vuotuista korkoa. Meillii laki
tulee hetimiten sdiitdmisen jdl-
keen voimaan. Isdnndt vetivdt
syvddn henked. Heilld vastaava
laki annettiin vuoden 1975
lopussa ja tuli voimaan koron
osalta vasta luoden 1978 alusta.

Korko oli ehdotettu kuudeksi
prosentiksi, mutta sdddettiin nel-
jaksi. Korko maksetaan. jos
kiisittely tdydellisen hakemuk-
sen saapumisesta kestId yli
kuusi kuukautta. Niiilliikin siiiin-
noillii korko tulee maksettavaksi
noin kolmella prosentilla ta-
pauksista, ulkomaille maksetta-
essa jopa joka kymmenennelle.
Koron m56rd on noin 300
Suomen markkaa tapausta koh-
ti, ulkomaille jopa kaksinver-
roin tdm6. Tilastotietojen lisiiksi
kuulimme, ettd myos Italia
maksaa eliikkeisiin korkoa.

L[hetetyt tyontekijiit
Eldketurvakeskus antaa Suo-

messa todistuksia ns. "ldhete-
,tyille tycintekijciille". Todistus
kertoo, etta tyontekija tyosken-
telee toisessa sopimusmaassa
tilapiiisesti ja lShettdjimaassa
tycinantaja hoitaa sosiaalivakuu-
tukset. Niin viiltetiiiin lyhyet
katkokset eldkkeen karttumises-
sa ja toisaalta kaksinkertaisen
vakuuttamisen tarve. Vaikka
Liittotasavallassa todistukset an-
netaan paikallisissa Ortskran-
kenkassoissa, jotka eivdt olleet
mukana tdssd neuvottelussa,
voitiin selvittiid monia todistuk-
sen voimassaoloon liittyviii ky-
symyksid. Todettiin, ettd todis-
tus on luonteeltaan "ei konstitu-
tionaalinen vaan vain deklara-
tiivinen". Useampi samanaikai-
nen todistus ei ndin ollen aiheuta
sekannusta.

Voiko yrittiiji saada vastaa-
vanlaisen todistuksen? Tiimii
pohdinta piiZityi mydnteiseen rat-
kaisuun. Samalla havaittiin mel-
koisia eroja yrittdjii-kdsitteessd.
Liittotasavallassa esimerkiksi
ktitilot ja luotsit tekevdt vastuuh-
alaisen tycinsd yrittiijinii. Meillii
yrittiijiinii vakuurettu esiintyv6
taiteilija samoinkuin meillii kiis-
tellyt freelanceritkin kuuluvat

heillii taiteilijavakuutukseen
(KSV6) ruoden 1983 alusta. Sitii
hoitaa BfA. Valtio sekd toimek-
siantajat vastaavat puolesta va-
kuutusmaksua. Vakuutetut tai-
teilijat hyviikslry Kiinstlersozial-
kasse (KSK). Ohjeistosta on
varrnaan apua laadittaessa sddn-
nciksid tulevaa freelancer-kassaa
varten meill2i.

Saksan liittotasavallan taholta
tuotiin esiin mahdollisuus eldke-
laitosten toimihenkilcitasolla ta-
pahtuvaan lyhytaikaiseen vaih-
toon. Tiillaisella toiminnalla he
ovat Itdvallan kanssa saavutta-
neet yhteistycissii hyviii tuloksia.
Jo lyhyt pddtetyoskentelyn seu-
ranta BfA:n toimiston maise-
massa toi esiin tutustumisen
arvoisia ty6tapoja. Tarjottua
mahdollisuutta on syytd harkita
ja sen yksityiskohtiin pitiiii pa-
lata.

Jouko Sirkesalo, i''rrz
Ekiketurvakeskuksen
varatoimitusjohtaja
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myys elzikeHisia nuorempi
Alkoholielzikelziinen on muita tyokyvytomys-
ekikkeensaajia keskimziiirin nuorempi.

Alkoholisairauden ollessa ensimmdisend sai-
rausperusteena on toinen sairausperuste keski-
mdzirziistd useammin mielenterveyden hiirio, tu-
berkuloosi, maksasairaus tai epilepsia. Keskimd^d-
rdistd harvinaisempia toisena sairausperusteena
ovat verenkierto- tai tuki- ja liikuntaelinten sai-
raudet.

Ensisijaisesti alkoholieliikkeiden r,,uoksi maksoi
LEL Tyoeliikekassa eliikkeinii 2,9 miljoonaa
markkaa wonna 1980. Summa vastaa yhtZi pro-
senttia kaikista tyokyr,lttomyyselSkemenoista.

Muun muassa ndmd tiedot kiiyviit ilmi LEL
Tyoeliikekassan tekemzistd tutkimuksesta. Aineis-
tona olivat parittomina vuosina 1967-1981
myonnety tyokyr,yttomyyseliikkeet, joiden en-
simmdisen tai toinen sairausperuste oli alkoholis-
mi.
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Vuosi

1973
1975
1977
1979
l98l

Alkoholin kulutus Suomessa li-
sddntyi yli kaksinkertaiseksi
l96Gluvun lopusta l97G.luvun
puoliviiliin. Jyrkimmilliiiin kulu-
tuksen kasvu oli vuonna 1969
keskiolutlain tultua voimaan.
l9TGluvun lopulla alkoholin ku-
lutus asukasta kohden vakiintui
runsaan kuudcn litran tasolle
puhtaaksi alkoholiksi muutettu-
na. Myos alkoholin kAyttoon liit-
tyvdt haitat lisddntvivdt selvdsti
I 9TGluvun puolir Aliin mcnnessA.
jos haittaa kuvataan juopumus-
pidiityksillii. pahoinpitelvillA, rat-
tijuopumustapauksilla. alkoho-
lismin tai maksakirroosin aihcut-
tarnalla kuol* trude llir (Ostcr-
berg 1979).

Alkoholismin tai alkoholi-
psvLoosin vuoksi Kansaneldke-
laitoksen myontdmien cliikkci-
den mdArd kasvoi nopeasti 1970-
luvun puolivdliin asti, minkii jiil-
keen kasvu on hidastunut (Kan-
saneldkelaitos 1982). Vuoden
198 I lopussa Kansaneldkelaitok-
sc n rna ksamissa tyok yv-vttomyys-
eldkkeissd oli alkoholismi tai al-
koholipsykoosi l. diagnoosina
1608 cldkkccssA. 2. diagnoosina
2120 e l:ikkecssdlu 3. diagnoosina
909 cldkkeessd. Kaiken kaik-
kiaan alkol.rolicliikkcitii vuonna
l98l oli 4837.

Tutkimusaineisto
LEL Tyoeliikekassan clrikctilas-
torekistcristii on kartoitcttu al-
koholisairauksien ylcisyyttd
LELtyok vryttomyyseldk kccn
perusteena. Rekisteriin on kirjar
tu jokaisellc cldkkecnhaki-jallc
hcnkilotunnus. sukupuoli, tyo-
kyr,yttomyyden sairauspcrustc
(yksi tai kaksi diagnoosia) sekh
eldkehakemuksesta tehty pddtos
(myontci tai hylkdys).

Rckisteristd poimittiin vuosien

Alkoholiekikkeet

Hakemuket Myonnetyt

180
234
273
2t6
188

t69
205
197
t26
151

Hylkiiys-
osuus, %

6.1
12.4
27.8
41.7
19.7

LEL TyG
eldkekassan

hylkiiys-
osuus, %

5.0
5.9

13.4
16.3
fi.2

Alkoholielrikchakemustcn (alkoholisairaus l. tai 2. diagnoosi).ia tehtyjcn m.tdnteistan ckikcptititbsten lukumritirtir
se kti alkoholielcikchakcmu:;ten .ja kaikkian t.tdk.r'r'.tttbnt.r'lselcjkehakemustan h.y.lkri)'sosuus t'uosina 1973-t98t (ci
si scil I ti ja t k o ha k e mu k siu).

1967-198 I parittomilta vuosilta
kaikki ne tyokyvyttomvyseldk-
keet, joissa cnsimmdiscnd tai toi-
sena sairausperusteena oli alkc>
holismi (kansainvdlisen tautiluo-
kituksen diagnoosi n:o 303) tai
alkoholipsykoosi (29 I ).

Alkoholisairaudet
LELtyokyvyttomyys-
ehkkeen pemsteerur

Alkoholismi tai alkoholipsykoosi
oli I 96Glurulla tyokylyttomyys-
cldk kcen ensimmdiscnd sairuus-
perusteena vain noin puolessa
prosentissa kaikista tyokyv,,-tto-
myyscldkkeistd. Vuosikvmme-
ncn vaihtccssa alkoholisairaudet
yleistyivdt nopeasti tyoky\,ytto-
mvvdrn cnsinrmAiscnd sairaus-
pcrustccna ja niiden tlsutts nousi
nopeasti 2.07r:iin vuonna 1971,
josta sc on hitaasti noussut
2.6(/c:iin vuonna 1981. Tyoky-
r vttomvvden toiscna sairauspc-
rusteena alkoholisairaudet li-
sddntyivdt vasta 197(lluvun .jdl-
kipuolella (kuva l). Kaikcn kaik-
kiaan alkoholisairaus oli tyoky-
vyttdmyyseldkkecn l. tai 2. sai-
rausperusteena 6,0 7o:ssa miehille
mycinnetyistd tyokyvyttomyl,s-
eldkkeistd vuonna 1981.

Alkoholisairaudet tyokyvyt-
tomyyden syynri ovat vleisempid
vapaakirjaeldkkeissd kuin tdysi-
tehoisissa tyokyv-vttomyvseldk-
keissi (kuva 2). Alkoholisairauk-
sien (1. tai 2. diagnoosina) osuus
tdysitehoisissa ty6ky\ryttcimyys-
cldkkeissd on pysytellyt koko
l9TGluvun 2-4%:n tasolla. kun
taas osuus r"apaakirjaeldkkeissd
on jatkuvasti kasvanut. Vapaa-
kirjaeliikkcistii oli vuonna 198 I jo
yli kymmencn prosenttia alkoho-
lieliikkeitii.

LEL-tyokyvyttomyysriski on
seuraavassa laskettu jakamalla
vuoden aikana mvonnettyjen
tyokv\}/ttomyyseldkkeiden lu-
kumddrd niiden henkilciiden lu-
kumddrdlld, joilla edellisen vuo-
den loppuun mennessd on ollut
viimeisend tvcisuhteena LEL-tyo-
suhde. Riski jiilidii alkoholisai
rauden (1. tai 2. diagnoosina)
vuoksi tvcikvwttomyyseldkkeelle
on pysytellyt koko 1970-luvun
0,5-0.8 promillen tasolla. Mer-
killcpantavaa on. etta alkoholi-
cldkeriski ci olc olcnnaisesti pic-
nentynyt. vaikka tyokyvytto-
myysriski LEL-aloilla on samana
aikana laskenut 22,5 promillesta
10.4 promillccn.

Alkoholieliike ja ikii
Alkoholieliikeldiset ovat nrtritl
tyokywttomyvselAkkeen saajiu
keskimddrin nuorempia. l97G
luvulla alkoholieldkkcellc siirtv-
misidn mediaani oli 47 vuotta.
Vastaava luku kaikissa michille
mvonnetvissd Lvokvrvttoml r s-
eldkkeissd oli 53 vuotta. Vuoden
1973 jiilkccn on vanhempien ikd-
ryhmien osuus kasvanut. 197G
luvun alusszr allc 45-vuotiaiden
alkoholieldkeldister.r osuus kai-
kista alkoholicldkcldisisth kasvoi
58%,:iin ja pieneni vuoteen 1981
mcnncssii 32(,4:iin (ks. kuva 3).
Vastaavasti 45-54-vuotiaiden
crsttus kasvoi 33 %:sta 52lo'.iin.

Alkoholieliike ja
muut sairaudet
Niiden tyokyvyttomyyseliikkei-
den osuus. joissa alkoholisairaus
oli tvcikyvryttoml yden aintxtna
sairausperusteena, pieneni sclvds-
ti 197Gluvulla. Vuonna 1973 al-
koholisairaus oli ainoana tvokv-

vyttomyyden sairausperusteena
yli 60 7o:ssa niistd cldkkeist,ii, jois-
sa sc oli cnsimmdisend diagnoo-
sina. Vuosikymmenen lopulla
vastaava osuus oli va.iaat 30o/0.

Kun alkoholisairaus oli cn-
simmdiscnd sairausperusteena,
oli siihen liittyvdnd loisena sai-
rausperusteena keskimddrdistl
useammin mielenterveyden hdi-
rio, tubcrkuloosi, maksasairaus
tai epilepsia ja keskimddrdistd
harvemmin verenkierto- tai tuki-
ja liikuntaelimistcin sairaus. Tar-
kasteluajanjaksona lisliiintyi
maksasairauksien ja epilepsian
osuus selvimmin.

Kun alkoholisairaus oli en-
simmdisend diagnoosina. oli sii-
lren liittvvdnd toiscna sairaulena
noin 20'%:ssa mielentervel,den
hAirio. Vastaavasti niistd elak-
kcistd. joissa alkoholisairaus oli
toiscna diagnoosina. oli ensim-
mdiscnd diagnoosina noin
50 %,:ssa rnielenterveyden hdirici.

Alkoholieldkehake-
musten lukumiiiiriin ja
eliikepiiiitosten kehitys
Terveydentilan perusteella tehty-ja tyokyvyttomyyseldkehake-
musten hylkiiyspiiiitoksii voi-
daan tarkastella vasta vuodesta
1973 liihtien, jolloin hylkdystcn
syiden rekisterointi tarkentui.

Alkoholisairauksien vuoksi
saapuneiden tycikvr,yttomvys-
cldkehakemusten mhdrd kasvoi
l9TGluvun alkupuolella ja saa-
vutti huippunsa vuonna 1977.
Scn idlkeen mhdrd on kddntynyt
selvridn laskuun. Alkoholieliik-
keiden hylkiiysosuus on jatku-
vasti ollut LEL Tyoeliikekassan
kaikista hylkiiyspii2itoksistd las-
kettua hylkdvsosuutta korkeam-
pi (taulukko l). Korkeimmillaan
alkoholieldk kr:idcn Irvlkdysosuus
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oli'"uonna 1979, jolloin kaksi vii-
destd hakemuksesta hyldttiin.

LEL Ty6el2ikekassa noudat-
taa vapaakirjaelikkeiden osalta
useimmiten pddasiallisen eldk-
keen mycintdvin elikelaitoksen
ratkaisua, jos eldkkeenhakija on
oikeutettu tdysitehoiseen el6k-
keeseen muualta. Timdn vuoksi
vuoden 1979 poikkeuksellisen
suurta alkoholieliikehakemusten
hylkiiysosuutta osittain selittaa
muiden eldkelaitosten ko. vuon-
na noudattama myrintdmiskdy-
tiinto (ks. Lietsala, 1982). Nuor-
ten eldkkeenhakijoiden alkoho-
lieliikehakemuksia on hyliitty
keskimddriiistI useammin.

Poh&naa
LEL Tycieliikekassan eldkeme-
not ensisijaisesti alkoholieldkkei-
den vuoksi olivat vuonna 1980
2,9 milj. mk eli noin I % kaikista
tyokyvryttomyyseldkemenoista.
Alkoholisairaudet eivdt siis ole
merkittdvd eldkemenojen aiheut-
taja, mutta yhteiskunnallisen ar-
vovarauksensa vuoksi kylliikin
sosiaalisesti ongelmallisia.

Alkoholiel6keldisten osuus
kaikista tydkyq/ttdmyyseliikeliii-
sistd oli LEL-jiirjestelmdn piirissd
1,7-kertainen kansaneldkejiirjes-
telmddn verraten ja 1.4-kenainen
TEL-jiirjestelmiiiin verraten
vuonna 1980. Syynii tdhdn alko
holieldkeldisten suhteellisesti suu-
reen mddrddn LEL:n piirissd on
pddasiassa LEL-aloille tyypilli-
nen tyosuhteen solmimisen help
pous, lyhytkestoiset tyosuhteet ja
ammattitaidottoman tycivoiman
suuri osuus. LEL-alkoholieliike-
ldisten osuus on noussut nimen-
omaan vapaakirjaeldkkeissa.
Vapaakirjaeldkkeen saaneista
noin puolet oli LEl+oiden jiil-
keen ollut tyosuhteessa kuntaan
tai valtioon tai muuttanut Ruot-
siin ja toinen puoli oli jiittiiytynyt
tyoeldmdst6.

Alkoholisairauksien aiheut-
taman tycikyqrttcimYYden ja sen
asteen arviointiin sisdltyy vai-
keuksia. jotka oval varmasti osa-
syynii alkoholieldkehakemusten
muita tydky\yttomyyseldkeha-
kemuksia suurempaan hylkiiys-
osuuteen. Kansaneldkelaitokses-
sa on myds havaittu alkoholisai-
rauksien vuoksi tehtyjen eldke-
hakemusten poikkeuksellisen
suuri hylkdysosuus (Alaranta
ym.. 1983). Alkoholistit ovat
usein lddkdrin tutkimuksia ja hoi-
toja velttelevid ja usein he myos
jattevet menematta eldkelaitok-
sen mddrddmiin lis6tutkimuksiin.

Tyokyvyn arviointia vaikeut-
taa se, etta suhtautuminen alko-
holismiin sairautena on arvova-
rauksellista ja ettii yhteiskunflon s5uus f,
yleinen asennoituminen alkoho-
lismiin (hoivaava/tuomitseva)
vaikuttaa myos tyokykyarvioita
tekeviin liiiikiireihin. Suornen
Psykiatriyhdistyksen vakuutus-
toimikunta suositteli vuonna
l97l suhteellisen vdljdsti, ettd al-
koholin kayttde pidettdisiin sai-
rautena silloin. kun se on muo-
dostunut pakonomaiseksi tai se
on aiheuttanut pysyvid psyykki-
siii tai fyysisiii vikoja (Suomen
Psykiatriyhdistyksen vakuutus-
roimikunta, l97l).

Viime vuosina alkoholismia ja
tyokykyii koskevissa artikkeleis-
sa on korostettu hoitotoimenpi-
teiden ja hoitoyritysten merkitys-
ta alkoholisairauden aiheutta-
man tycikylryttomyyden arvioin-
nissa (Mdkel6, 1982, Hdnninen
ym., 1979). Miikeliin mukaan al-
koholin kdyttd saattaa olla perus-
teena pysyvdiin tyokyvyttomyy-
teen. kun se on aiheuttanut
psyrykkisen aivotoiminnan hdiri-
on, muun somaattisen alkoholi-
sairauden, tai kun sen kdyton
taustalla on jokin muu vakava
psykiatrinen oireyhtymd tai per-
soonallisuushiiirio. Pelkkii juo-
potteleva eldmdntapa ei ole pe-
ruste ty6ky\ryttomyyseldkkee-
seen.

alkoholisairaus
Q 2. diagnoosi
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Kuva l. Alkoholielcikkeiden osuus miehille vuosittain mybnnetyistri tydkyvyr
tdmyy se lrik keist ci I 967- I 98 1, 70.
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Kuva 2. Alkoholisairauksien osuus miehille mydnnetyistti tydkyvyttdm.t'.ts-
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diagnoosi.
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Kuva 3. Alkoholisairauksien vuoksi vuosittain mydnnetyt t1,dk1-vyttiiml'ys-
elrikkeer irin mukaan 1969-1981.
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N/ONIN/UOTOINEN
eHkkeel le val mennus

Seminaarin aiheena

Mike ehkkeelle siirtymisessd on parasta? Mike
on vaikeinta? Tuvan tiiysi v[keii eliikelaitoksista,
seurakunnista, kansalaisopistoista ja monista
muisa paikoisa miemii omakohtaista vastaus-
taan Elaketurvakeskuksen auditoriossa norja-
laispsykologi Jan-Atle Andersenin kysymyksiin.

Eliikkeelle valmennus. Nyt. ei suotta ole
Eliikkeellevalmennuksen neuvottelukunnan
toukokuussa jlrj estiimdn seminaarin otsikkona.
"Eliikkeelle valmentautumista ei voi aloittaa
liian aikaisin", Andersen sanoo. Seminaarin
osanottajat aloittavat nyt.

He ovat kiinnostuneita eldkkeel- Ilmarisen, Yhdyspankin, Huit-
le valmennuksen toteutuksesta, tisten kansalaisopiston ja metsd-
suunnittelusta ja kehitthmisestd. hallituksen edustajat. Valmen-
Tavoitteena on antaa heille nusta jdrjestetddn toki monessa
piiiviin mittaan kokonaiskuva muussakin paikassa. "Jdrjestel-
eldkeelle valmennuksen nykyi- mid on niin monta kuin toteutta-
lanteesta Suomessa ja pohtia jiakin", totesi teman tilaisuuden
valmennuksen uusia haasteita. kummin, Vanhustentyon Kes-
Seminaarista on tarkoitus tehdd kusliiton toiminnanjohta.ia Tert-jokavuotincn. ta Sunclholm. "Vanhuus ei ala

T6ssd seminaarissa valmen- eldkkeelle siirtymisestd", hdn
nustaan kdytinn6ssd esittelivdt myos muistutti.

El cik k e el let,al mennus sem i naari kerlisi Eliik c t urw k es k u k.tcn autliot ori on t lit'
tcen vtikeri.

Kymmenentuhatta
valmennettua
Vuosittain Suomessa osallistuu
eldkkeelle valmennukseen yli
kymmenentuhatta ihmis6, tiesi
Tycieliikelaitosten Liiton koulu-
tussihteeri Kaija-Leeno Sinkko
kertoa. taajinta toiminta on
tyoelakelaitoksilla, mutta muka-
na kuvassa ovat myos pankit,
tycinantajat. kansalais- ja tyo-
vdenopistot sekii tyontekrjiijiir-
jestcit. Sopeuttavaa tai ennalta-
ehkhisevdd valmennush jarjes-
tdvdt Kansaneldkelaitos, el6ke-
liiisjiirjestot, aikuisoppilaitokset
ja seurakunnat.

Tdrkeimmdt ongelma-alueet
eldkkeelle siirrYtiiessii ovat
Kuntokallio-opiston tutkijan
Jan-Erik Ruthin esittdmien tut-
kimustulosten mukaan

- vaikeudet sopeutua taloudel-
liseen tilanteeseen (40 pro-
sentilla)

- terveydelliset ongelmat (40
prosentilla)

- kaipaus tycieldmddn takaisin
(22 prosentilla)

- ei pddse yli eldmdntoverin
kuoleman (10 prosentilla).

Eliikkeelle valmennus voi
Ruthin mukaan vdhentdd ePd-
varmuutta omaa vanhenemista
kohtaan. Pessimismi vdhenee ja
vddrdt kuvitelmat vanhenemi-
sesta vdistyvdt. Tosin on muis-
tettava, etti valmennukseen ha-
keutuvien asenne on positiivinen
ja kurssit vield muuttavat site
entistd positiivisemmaksi.

Kiiytiinto parasta
"Kansanomaiset esimerkit yri-
tysten elak keelle valmentamises-
ta olivat parempia kuin teoriat",
totesi Rautaruukin sosiaaliasiain
apulaisjohtaja ja yhtion eliike-
siiStioiden hallitusten puheen-
johtaja Eino Rrisrinen Rautaruu-
killa on 7500-piistii henkilokun-
taansa varten kaksi eldkesddtici-

fd ja vanhaa perua oleva toimi-
henkilciiden eldkekassa. Mu-
kaan oli Oulusta seminaariin
tullut myos eldkelaitosten hoi-
taja Ritva Vuorio.

Varsinaista eldkkeelle val-
mennusta ei Rautaruukissa ole
vield harjoitettu. Ennakkolas-
kelma eldkkeestd luonnollisesti
annetaan. Eliikkeelle siirtyville
ovat eldkeldiskerhot jdrjestdneet
"nuuskimistilaisuuksia". joissa
asioita selvitetaen. Mutta tule-
vaisuus voi tuoda muutoksia.
"Tiiytyi ldhted tutustumaan sii-
hen, mitd t5md homma on. jos
vaikka tekevdt valmennuksen
pakolliseksi", Eino Rdsdnen
veistelee.

Rehtori Pirkko Mrikelei on
tullut seminaariin Perheniemen
evankelisesta opistosta. Iitissd
toimivassa opistossa on 50 oPPi-
laspaikkaa, viisi opettajaa, mut-
u ei vield eldkkeelle valmentami-
sen kursseja. Vanhustyon Kes-
kusliiton kanssa on jo jiirjestetty
yhteistyossd laitosapulaiskursse-
Ja.

Prrkko Miikeliin tavoitteena
on ollut saada virikkeitd valmen-
nuskurssien jdrjestdmiseen. "En
tienny, etta ndinkin Paljon
tietoa on olemassa tastA asiasta.
Tiedonliihteiden selville saami-
nen on jo tiirkeiitii. Keskusliit-
toon otan tietysti yhteyden, jos
tarvitsen lisdd tietoa. - Yllatta-
viiii oli eldkkeelle valmennuksen
monimuotoisuus ja monipuoli-
suus, miten moninaisia asioita se
voi sisdltdd."

Ryhmiityot odottavat. Eino
Rdsdsen ohjelmassa on "eldke-
ikii ja eliikkeelle valmennus",
Pirkko Miikeliin "oppimistyylit
.ja eliikkeelle valmennus". Kaksi
muutakin ryhmdd olisi ollut
valittavissa: "uuden sosiaali-
huoltolain vaikutus elSkkeelle
valmennukseen" ja "eldkkeelle
valmennus ja tiedottaminen".
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EKISTERI
12000 me$suasi akk aan kateen

Nuorct ovat tctrkkoja rekisteriotteen lukijoita. Tydhistoria on tuoreeno muistisstt.
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Joensuussa, Kouvolas-
sa, Kajaanissa ja Jyviis-
kyliissii Eldketurvakes-
kus palveli messuvierai-
ta ensi kertaa neljillii
tietokonepii:itteellzi vii-
me kesdn6.

12000 asiakasta pyy-
si rekisteriotteen tyo-
paikkatiedoistaan mes-
suilla. He saivat rekiste-
riotteen n-rrrkaansa
muutamassa sekunnis-
sa.
Messuesittelijdt vapautuivat
mikrofilmien lukemisesta palve-
lemaan asiakkaita. Avain tietoi-
hin on henkilcitunnus.

Osa asiakkaista tilasi tyoelii-
keturvan tiedustelukortilla ot-
teen kotiinsa. He halusivat tie-
toonsa pddttyneiden tyctsuhtei-
den eldkkeen markkamd'driin
sekd nykyisen tycin eldkeprosen-
tin. Myos ilman henkilcillisyys-
papereita liikkuneet vieraat tdyt-
tivdt messuilla tiedustelukortin.

Moni messuvieras halusi tie-
tdd myos LEl-alojen tydnanta-
jiensa nimen ja he tilasivat ns.
LEL-erittelyn.

Messuesittelijdt joutuivat ker-
tomaan tycieldkelaeista asiak-
kailleen ja joutuivat selittdmddn
asiakkaille etenkin otteita. joissa
oli mukana palkkatycitii ja yrit-
tajetoimintaa.

YrittiijAtoiminnan osalta mo-
ni pettyi otteen niukkoihin
tietoihin. Palkansaajat luulivat
eldkkeen perusteena olevaa
palkkaa tydeldkkeen mddrdksi.

Kainuulaiset muistelivat ke-
sien juurikaspellon harvennus-
toitd haikeina otetta lukiessaan.
Eldketurvakeskuksen messupal-
velu oli heille uutta. Alueradion
uutisldhetyksessh kerrottiin Ka-
.laani Osakeyhtion maksaman
palkkasumman jddvdn jiilkeen
alueen tyoeldketuloista.

ElAketurvakeskus oli laatinut
kes6n messuille toimittajien toi-
vomuksesta kuntakohtaisen ti-
laston elikkeen saajien luku-
miiiristii ja ruosittaisesta eldke-
tulosta vuodelta 1982. Tiedotus-
vdlineet kayttivat tilastoa ahke-
rasti hyvlkseen ja kertoivat
samalla tycieldkkeen perusteena
olevien tietojen tarkistamisesta
messuilla.

Viisi asiakasta entisen
yhden sijaan

Uusi tekniikka nopeutti messu-
palvelua. Nyt esitte[ja ehti palvel-
la viisi asiakasta aikaisemman
yhden sijaan. Istumatycistd oli
nyt muodostua seisomatyo.
Peatteelta oli kiiruhdettava heti
printterin luo.

Messuilla oli mahdollisuus
palvella asiakkaita aikaisempaa
perusteellisemmin, jaostonhoita-
ja Kaija Hietala kertoo.

Tietojen salassapito on nyt
helpompaa, Marjo Hapu-
la h t i sanoo. Asiakas sai otteen
kirjallisena kansiossa. Hdn itse
piiitti niyttiiiikcj tietonsa seura-
laisilleen. Aikaisemmin esittehja
joutui suojaamaan tietoja palve-
lusta kiinnostuneilta odottajilta.
Asiakkaalla oli mahdollisuus
tutkia rekisteriotetta Eldketurva-
keskuksen osastolla ja sen jdlkeen
tulla uudelleen keskustelemaan.

Aikaisemmat Eldketurvakes-
kuksen osastolla kdyneet ihmiset
hdmmdstyivdt palvelun paran-
tumisesta. Uudet asiakkaat piti-
vdt nykyistd palvelua luontevana.
Mikrofi lmipalvelu herdtti enem-
mdn tekniikasta kiinnostunei-
den mielenkiintoa.

Maija Nousiainen ja Sei-
j a La a k s o n e nolivat tyy.tyvdisid
muutaman messukesdn koke-
muksen jiilkeen uudistukseen.
He odottavat ensi kesdd, jol-
loin asiakkaat saavat mukaan
myos arvion tyoeldkkeen mdd-
rdstd. - Se tulcc lisddmddn
esittelijoiden tyotii. Asiakkaille

joudutaan selvittimdSn laajasti
tycieldkeasioita ja ndyttdmiidn,
miten tyoeldke lasketaan, he poh-
tivat.

Eliikelautakunnan valmisteli-
ja Anj a Kolj onen koki tycin-
sd messuilla entista terkeampana.
Asiakkaiden kysymykset vaihte-
livat eldkepalkan laskemisesta
lakien piiniin kuulumiseen ja
yrittiijien asioista, periiti iiitiys-
loman vaikutuksesta el6kkeen
mddrddn.

Ensi kertaa messuilla muka-
na oli Rolf Storsj6. Hdn haa-
veilee pdivdstii, jolloin asiakas
saa samalla kiiynnillii tietoonsa
koko tyciuran eldkkeen perus-
teena olevat tiedot tycieldkkeen
markkamddrineen - valtio ja
kunta mukaan.

Uusi palvelu korosti henkilG
kohtaisen eldkeotepalvelun tdr-
kelt6. Useat ihmiset eivdt osaa
lukea Eliiketurvakeskuksen re-
kisteriotetta. Ta rkistaminen vir-
kailijan kanssa yhdessil on tu-
loksekkainta. Ihmiset kiinnos-
tuivat tycieldketurvasta. Nekin
tiedot tulevat katsotuksi, joista
kotiin otteen saanut ei tule
soittaneeksi. Puuttuva tieto saa-
daan Eldketurvakeskuksen re-
kisteriin ja viiiirinkiisitykset oi-
kaistaan.

Eldketurvakeskus palvelee
asiakkaita lokakuussa Vanhus-
ten viikon aikana Jugend-salissa
Helsingin Pohjoisesplanadilla.
Ensi talvena Eldketurvakeskuk-
sen asioimistossa Opastinsilta
seitsemdssd Itd-Pasilassa alkaa
atk-aika. Ensi vuonna Eldketur-
vakeskus osallistuu messuihin
ainakin Porissa ja Lahdessa.

Prrkko Etelavuon
I - I ri A t t t t t r u I' t : li u k :L' tt
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MIKSI
NAIN?

Seppo Riski

LIUKUEN
ELAKKEELLE,
JOS HINNASTA
SOVITAAN

Tuoreessa selvilyskirjassaan " So-
siqalipolitiikka muuttwissa olo-
suhteissa" STK pitd(i eprirealisti-
sina elcikeikdkomitean ehdotuksiq
ammatillisesta varhaisekikkeestri
ja osa-aikaekikkeest(i, ltihinnri
niiden kalleuden vuoksi. Lisriksi
keskusliitto katsoo, ettii varhais-
elcikettri ammatillisin perustein
hsrkittaessa joudut taisiin tapaus-
kohtaisesti tulkintavaikeuksiin,
ehkci ylivoimaisiin. Osa-aikael(i-
kettci keskusliitto olisi valmis
harkitsemaan, jos sc voitaisiin
toteutlctq kustannusneutraalisti.
Miten se voitaisiin toteuttao kus-
tonnusneutroqlisti, johtaja Seppo
Riski?

Osa-aikaeldke voitaisiin toteut-
taa kustannusneutraalilla tavalla
aivan samoin kuin eliikeikiiko-
mitean ehdottama varhettu eld-
ke: Osa-aikaeliike pienentdisi
aikanaan henkilolle maksetta-
van vanhuuseldkkeen m6drdd
siten, ettei eldkekustannuksissa
tapahdu lisiiystii.

Miten vaikuttaa osiaan se, eltd
osa-qikqisen tydntekij(in rinnalle
saotetqan laruita toinen oso-
aikainen vuorottelja, jonka tulo
oiheuttaa kahdenkertaiset palk-
kasivukulut? Hrin ei kriytci puoli-
kasta tydpaikka-ateriaa, puoli-
kasta terveydenhoi toa jne. Tulisi-
ko nrimrikin kustannuksal neutro-
loida?

Ajatus on periaatteessa hyvd.
Kun olen puhunut eldkeuudis-
tusten toteuttamisesta kustan-
nusneutraalilla tavalla, en ole
kuitenkaan tarkoittanut taman
tapaisia vilillisiii kuluja. Eliike-
ikdkomitean ehdotukset osa-
aikaeldkkeestii llihteviit siite, etta
elikeratkaisu tulee kysymyk-
seen, jos tydnantaja pystyy
tarjoamaan tyontekijiille osa-
aikatycitii. Jos tyrinantaja kat-
soo, etta osa-aikatyo kustannus-
tai muusta s1rystd ei ko. tycipai-
kalla sovellu, hantd ei voida
velvoittaa sitii jiirjestiimiiiin.

maksut voimassa olevien perus-
teiden mukaan olennaisesti ko-
hoamaan ldhivuosikymmenind.
Yritysten viilillisten tyovoima-
kustannusten voimakas nousu
vaikuttaa yritystemme kilpailu-
kykyyn. Mikeli taloudellinen
kaslu ei muodostu riittavaksi,
joudumme etsimddn erilaisia
keinoja rahoituksen jiirjestiimi-
seksi. On luonnollista, etti tiil-
loin tulee harkittavaksi myds
tyontekijriiden osallistuminen
rahoitukseen. Ldnsi-Euroopan
maissa kustannusjako eri osa-
puolien kesken on hyvin yleistii.
Mycis meilli TEL I I $:n mukai-
set lisdeldkevakuutukset mah-
dollistavat kustannusvastuun
jaon. Kustannusvastuuseen osal-
listuminen saattaisi Isaksi tehda
mahdolliseksi muovata eliketur-
va enemmdn yksilon omia tar-
peita ja yksilollisiii eroavaisuuk-
sia huomioon ottavaksi. Tyonte-
kijciiden mukaantulo rahoituk-
sessa voi osoittautua keinoksi
toteuttaa joustavia ratkaisuja.

Voitaisiinko a.jatella, ettci kustan-
nusra ke nne I I a muut t ama ll a el(i k e-
etuuksia vielti laajennettaisiin esi-
merkiksi elcikeikcikomitean ehdo-
tuslen suunt^qn, vai tuleeko kes-
k i t t yci yksi nomaon aut omaot t isen
meno k asvun k o mpensaot ioon?

Vdestcin ikdrakenteen muutok-
set ja tyoelakejdrjestelmdmme
asteittainen voimaantulo mer-
kitsevdt jo nykylainsddddnncjn
perusteella voimakasta auto-
maattista eldkemenojen nousua,
ettei lakisiiiiteisen eldketurvan
elSkekustannuksia tule lisdtii.
TAssii yhteydessd ei voi unohtaa
myoskddn jo piiiitetyn kansan-
elikeuudistuksen merkitystd
kustannusten lisiiiijiinii.

Merkit sisi k d t.ydnt e k ij riin tulo t yd-
elrikkeen suoiksi maksajiksi
muut o k si a j rirj c s t e lmr)n hal I inn on
kokoonpanossa, etcnkin varainsi-
j oi tuk se s t o ptiri t e sslie s sci?

Tydeliikejiirjestelmimme hallin-
to on laajalti rakennettu eri osa-
puolten tasavertaisen osallistu-
misen pohjalle. Tyontekijiijiir-
jestot ovat jo nyt edustettuina
luotonantoneuvottelukunnassa,
joka ohjaa sijoituslainatoimin-
taa. sekd eldkelaitosten hallinto-
elimissd.

Toisaalla kiriassa heitetricin ajatus
tvdntekliriin osallislumisesta tyii-
elrikkeiden kustantamisccn omin
elrikemaksuin. Eikd t(imii etu
neutraloituisi tuota pikaa tulopc>
liittisisso neuvot teluis.sa, kun tyrin-
t e kij ripuoli o t t ai s i vaat i muk s i ssaan
k u y annusra k cnrce n muul I um i scn
huomioon?

Kuten julkaisussa on selvitetty,
tulevat tycinantajan tycieldke- Haastarteli YLla
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VAKUUTU SCIKEUDEN PAATCKSIA

ELAKEPALKAN HARKI NNAN.
VARAI NEN TARKISTAIVI N EN

ELAKKEENSAAJAN
vALtNTAO|KEUS (J)

Vakuutusoikeuden pcicitds tt:o 3527/83/53 I
Annettu 19.3.1984

Tyontekijiille oli hdnen hake- Vallitseva kesitys
muksestaan myonnetty el5ke.
Tyontekrjii ei voinut endd tdmrin VAKO:n paetos lienee ndhtdvd
jiilkeen luopua eldkkeestd ja ilmauksena siitl laajalti omak-
saada sen tilalle toista, hdnelle sutusta ndkemyksest5, ettd hen-
edullisempaa eldke-etuutta. kil6 ei voi luopua hdnelle

Tydntekrjiihakirintamavete- lainmukaisesti my6nnetystd
raanien varhaiseldkkeestd anne- eldkkeestd. Hdn voi itse pddttdd,
tuin lain (RiveL) mukaista eld- hakeeko hdn elhkettl vai ei. Kun
kettd. Rintamaveteraanien var- hdnelle hakemuksen perusteella
haiseldkelautakunta myonsi hd- sitten on myonnetty eldke, on
nelle sen. Muutoksenhakuajas- hdnen alistuttava siihen, etti
sa VAKO:een saapuncella kirjel- el?ike maksetaan ilmoitettuun
malla tydntekijii vaati lautakun- maksupaikkaan, vaikka hiin

Va k uut usoi k eude n prici t d k se t
n:o 276/83/532
n:o 4871/83/532
n:o 4969/83/532
n:o 4402/81/584J
Annettu maaliskuun lopulla 1984.

TEL:ssa on alusta alkaen ollut
sdhnnos siita. etta normaalisddn-
tojen mukaan laskettua eltike-
palkkaa on mahdollisuus tietyil-
li edellytyksilld tarkistaa. Tii-
mdn poikkeussidnnoksen, TEL
7 $:n 2 momentin. soveltamises-
ta Eldketurvakeskus on antanut
yleiskirjeen viimeksi tammi-
kuusa 1983 (n:o 5,283). VAKO:n
pdhtokset merkinnevht pientd
kannantarkistusta yleiskirjeessl
annettuun ohjeeseen.

Olennainen vaikutus
eldketurvaan
Sddnnoksen soveltamisen yhte-
nii edellytyksend on, ette tydan-
sion muutoksella on olennainen
vaikutus eldketurvaan. Olennai-
suuden rajan sekd huomioon
otettavan eldketurvan laki jattee
meerittelemattd. Eldketurvakes-
kuksen yleiskirjeen mukaan tar-
kastelussa on otettava huo-
mioon henkilcin koko tyoelake-
turva. Edelleen yleiskirje toteaa,
"etta kaytannon ohjeena palkan
korotustapauksissa voidaan kui-
tenkin mm. vakuutusoikeuden
ratkaisujen valossa pitae, etta
eliikepalkka on laskettava poik-

tapauksissa vaikutuksen eldke-
turvaan on oltava suurempi kuin
korottamistapauksissa".

Kaikissa mainituissa VAKO:n
pddtdksissd oli kysymys eldk-
keen korottamisesta. Riippuu
jonkin verran laskutavasta. mi-
ten paljon poikkeuksellisen syyn
katsotaan vaikuttaneen eldke-
turvaan. Kolmessa VAKO:n

piiiitoksistii vaikutusprosentti
vaihteli laskutavasta riippuen
viilillii 5.5-8.6. VAKO piti vai-
kutusta olennaisena. Yhdessd
tapauksessa VAKO otti kieltei-
sen kannan. Vaikutusprosentti
oli viilillii 2,3-4,6.

Niiyuiili silta. eud TEL 7 g:n
2. momenttia voidaan soveltaa
silloinkin, kun vaikutus eldkkee-
seen on selvdsti alle 10 prosent-
tia. Ainakin ndiden ratkaisujen
valossa VAKO on ldhestymissd
KHO:n VEL-eliikkeissd noudat-
tamaa olennaisuusrajaa.

Poikkeuksellinen syy
[-aajennetun jaoston kdsittele-
mdssb tapauksessa (merkintd
"J") pohdittiin myos sita, mika
on lainkohdan tarkoittama
poikkeuksellinen syy. Tyonteki-jiin ansioiden alentuma joh-
tui lakosta. Lakko oli toimeen-
pantu n.s. sopimuksettoman
tilan aikana eikii ollut siis
tyoehtosopimuslain vastainen.
Hovioikeus oli kuitenkin tuo-
minnut keskusjdrjeston sekd sen
jiisenyhdistyksen sakkoon tyo-
riitojen sovittelusta annetun lain
ilmoittamisvelvollisuutta koske-
vien sddnnosten rikkomisesta,
joten tdlta osin tl,otaistelu oli
"lainvastainen".

Yksiselitteistd vastausta sii-
hen, onko lakko TEL 7 $:n 2.
momentin tarkoittama poik-

kirjeessd ei otettu kysymykseen
kantaa. Puuttumatta asiaan
enempdd. uskon. etta myos
VAKO:n ratkaisu sen katsoessa
tdssd tapauksessa poikkeukselli-
sen slyn olevan olemassa, on
yksittdistapausta koskeva rat-
kaisu. Ndin ollen sen pohjalta ei
voitane tehdd yleisempiii johto-
piiiitoksiii.

nan pddtciksen peruttamista,
koska varhaiseldke hdnen saa-
miensa tietojen mukaan tulisi
olemaan hdnelle rahallisesti epd-
edullisempi kuin tyottcimyyseld-
ke, johon hiinellii ilmoituksensa
mukaan oli oikeus.

VAKO katsoi pddtdksessddn.
ettd tyontekijdlle on myonnetty
RiveL:n mukainen eldke siten
kuin hdn on hakemuksessaan
pyytanlt. Timdn vuoksi kirjel-
mh ei anna aihetta toimenpitei-
siin VAKO:n taholta.

jostain syyst[ tdssd vaiheessa ei
sitd endd haluaisi. Eldkkeensaa-
ialle jiiii kuitenkin aina mahdol-
lisuus olla nostamatta sita.

Pr:nttr Koivrstoinen, I I
l.lti I' L' r r r r tu A L' t L tr l,.st'tt

luttt'tf illisctt
t t :tr : t t tr t lttitil I i A li t)

UUTTA TYOELAKE-
LAINSAADANTOA

|3Hi11?:!,1,...il'1fi:;;";,nlil [',;]i,'""'x:1;lJ;":#lo";li1i ENNAK6N PERUSTE
iu, noin l0 %:; vaikutus erilaisia kiisityksili. efte myos- VUONNA 1984
eldkkeeseen. Palkan alentamis- kiiiin Eliiketurvakeskuksen yleis-

So.siaali- ja terveysministerion
PAATOS tyrintekijiiin eldkelain
9 $:n 2 momentin kumoamisesta
annetun lain 2 $:n mukaisesta
ennakon perusteesta wonna
1984 (364/9.5.t984).

Ennakon perusteeksi vahvis-
tettiin 1311006, mikd nosti tyo-
eliikkeitii 1,29 prosenttia heinii-
kuun alusta lukien.

Petn ]cicrskinen, t'7
Lltil' t't tt t.tu L L' :1, Lr I' rr t

Itti rtr,lti lli t tt o\(t \ ton
fuAirrtiL't
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ELAKETURVAKESKUKSEN
ANTAMAT
SOVELTAMISRATKAISUT
]A LAUSUNNCT

PAI KKAKUNNAN HISTORIAN
KIRJOITTAJAAN
SOVELLETTAVA YEL:A

Yleensd paikkakunnan histo-
riankirjoittajien ja muiden vas-
taavien tyoskentelyehdoissa on
sellaisia piirteitii. ettd ne muis-
tuttavat paljolti tyosuhteen tun-
nusmerkkejd, joiksi niitii ei
voida kuitenkaan tulkita. Td-
mdn vuoksi eliikejiirjestelyn
suhteen esiintyy usein epdtietoi-
suutta.

Kuitenkin kaikissa Eldketur-
vakeskuksessa esilld olleissa
tapauksissa on katsottu. ettei
historian kirjoittaja ole ollut
tyosuhteessa tydnteettijddn.
Mycis vakuutusoikeus on anta-
nut pddtoksen erdlstd pitiijiin-
historian kirjoittajasta ja pita-
nyt hdntd YEL:n piiriin kuulu-
vana. Viimeksi Elhketurvakes-
kus on antanut lausunnon
historian kirjoittajasta tdmdn
vuoden huhtikuussa.

TyonteettdjH
Kysymyksessd oli laajemman
alueen kuin yhden kunnan
historian kir.joittaminen. Sen
luoksi kuntien kunnanhallituk-

tvon teettamlnen.

T.hrv sopimus
Historiatoimikunnan ja histo-
rian kirjoittajan vdlillii tehtiin
kirjallinen sopimus. Siind sovit-
tiin mm. teoksen laajuus, ldhde-
kokoelmat, joihin kirjoittajan oli
tutustuttava. ja lisiiksi sovittiin
siitd, ettei kirjoittajan tuli mddrri-
ajoin esittid selvitys tyon edisty-

set asettivat yhteisen n,tj.?1,1t:i; Miksi yrifteje?
mikunnan. jonka tehtdvinA oli ^'^^--'- ' --'

misestd historiatoimikunnalle.
Lisiksi sovittiin siit6, ettd histo-
rian kirjoittajan oli ennen tyon
aloittamista esitettdvd yksityis-
kohtainen suunnitelma. kasitir-
joituksen valmistumiselle asetet-
tiin myos mddrdaika.

Pyydetty lausunto
Kunnallisen eliikclaitoksen lau-
sunnon mukaan jonkin paikka-
kunnan historiankirjoittamisen
tehtevakseen ottaneen henkilcin
ei voida katsoa olevan ty6suh-
teessa toimeksiantajaan. joten
historian kirjoittaja ei ollut
Kunnallisen eldkelaitoksen toi-
mesta annettavan eldketurvan
alainen. Lisiiksi eldkelaitos on
halunnut huomauttaa siita, etta
vain kunnan ja kuntainliiton
viranhaltijat ovat eldkelaitoksen
toimesta annettavan eldketur-
van alaisia. Kyseinen historiatoi-
mikunta on kuntien kunnanhal-
litusten asettama, joten kysymys
ei ole kuntainliitosta.

Jos tarkastellaan sopimusehtoja
ilman syvdllisempdd pohdis-
kclua, saattaisi tottumaton pitdii
..::.r ^^1.,:.^ii ..,r1 ...L.^^-llllLd )tl\ llld t !(r5utltuglt tulillu)-
merkkeind. Asia ei ole kuiten-
kaan niin yksiselitteinen. On
lahdetteve siita, etta tyon tilaa-
jalla on oltava oikeus saada
tietoja tyon edistymisestd, ilman
etta tahan normaaliin kiiyt,iin-
toon liittyviii yhteydenottoja pi-
dettdisiin osoituksina tyonanta-
jan johto- ja valvontaoikeudesta.

Ndin ollen. vaikka historian-

kirjoittajalta vaadittiin selostuk-
set tyon edistymisestri ja tyon
valmistumiselle oli asetettu aika-
taulu, ei varsinaisesta tyosuhteel-
le ominaisesta tyon johtamisesta
ja valvonnasta kuitenkaan ollut
kysymys.

Lopuksi on syytd todeta, ettd
jonkin paikkakunnan historian
kirjoittajan tyon on varsinaisen
kirjoittamisen osalta jokseenkin
itsendistd kirjallista tyotii ja
muistuttaa tietyllii tavalla kirjai-
lijantyotii. .lohon vakiintuneesti
on sovellettu YEL:a.

Ilkkcr Scrvoheuno, t l tl
I -l il' tt trr.ttr I' t t l, tr l; :t'tt
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KYSY
TYO-

ELAKKEISTA!

TalH palstalla Elzike-
turvakeskuksen lain-
opillinen johtaja Antti
Suominen vastaa tyo-
elzikkeitii koskeviin
kysymyksiin, joilla
saattaa olla yleisttikin
mielenkiintoa.

Tyoekikeasioita kos-
keviin kysymyksiin
vastataan Eldketurva-
keskuksesta myos
kirjeitse ja puhelimi
Kun kirjoitatte, mai-
nitkaa tziydellinen
nlmenne, osottteenne
henkilotunnuksenne.

Kysymys
Kun tydkyvytcimyyseldke on
mydnnetty, voiko elikettii miiii-
rdttdessd kiiydii niin, ettei kaik-
kien tycisuhteiden palkkoja oteta
huomioon lainkaan? Mista tema
johtuu ja voiko menettely olla
oikein, koska kuitenkin koroste-
taan, etta tyoelaketta ansaitaan
kaikissa tycisuhteissa? Asiaa sel-
vittdessdni minulle vastattiin,
ettd palkkaa viimeisessd tycisuh-
teessani ei ole voitu ottaa
huomioon, koska minulla on
ollut sairaus olemassa koko
tdmdn tyosuhteeni ajan. Itse
asiassa olen ollut sairas jo
pitkei2in, useita ruosia, mutta
sairauden yhd pahetessa jouduin
luopumaan tyostii ja jiiiimiiiin
eldkeelle.

Vastaus

Kysyjin tyokyvlttdmlyselak-
keeseen on ilmeisestikin sovel-
lettu tycielikelakeihin sisiiltyviiii
ns. rajoitussddnncistd. taki siis
sallii sen. ettei tyokyvytomyys-
eldkeoikeutta ole velttamatta
kaikista tyosuhteista. Rajoitus-
sddnnostd voidaan kuitenkin
soveltaa vain silloin, kun tycin-
tekijiin tyokylyttomyys aiheu-
tuu sellaisesta sairaudesta, viasta
tai vammasta, joka tyontekijiillii
oli tycisuhteeseen mennessddn ja
kun tydkyv).ttcimyys alkaa en-
nen kuin vuosi on kulunut
tydsuhteen alkamisesta. Sairau-
den olemassaolo ei vield oikeuta
ra.;oitussddnndn soveltamiseen.
vaan edellytetaan. etta sairaus
on selvdsti haitannut tycintekrjiin
normaalia tyontekoa. Tyokyr.y-
tomyryseldkettd mddrdttdessd
tycintekrjiille ei kerry eldkettd
tdstd tyosuhteesta. Mahdollista
on sekin. etta rajoitussddnnostd
joudutaan soveltamaan useam-
paan kuin yhteen tyosuhteeseen,
jos tyontekrjzilld on ollut useita
lyhyitii tyosuhteita ennen tyciky-
vyttomdksi tuloaan.

Rajoitussddnnoksen merkitys
ndkyy erityisesti nuorilla tyoky-
vyttomyyseldkkeelle joutuneilla,
joilla eliikkeessd huomattavan
osan muodostaa ns. tulevan ajan
eliike. Tiillii tarkoitetaan sitd,
etta eldkkeeseen on laskettu
mukaan todellisen tyossdolo-
ajan lishksi mycis aika tydk)'\,)'t-
t6myyden alkamisesta eldke-
ikiirin. Piiiisiiiintci on. etta tAma
tulevan ajan eldke mddrdytyy
viimeisen tycisuhteen palkan pe-
rusteella. Jos kuitenkin tyonteki-
jd on ollut sairas jo tyosuhtee-

seen mennesslin, hiinen palk-
kansa on saattanut olla alhai-
sempi kuin palkka aikaisemmis-
sa tydsuhteissa terveend ollessa.
Kun rajoitussddnncistd voidaan
soveltaa, tulevan ajan eliikeoi-
keuden perusteeksi saadaan
yleensd sellainen tycisuhde, josta
saadut ansiot vastaavat normaa-
lia ansiotasoa terveeni. Niin
sairaus viimeisissd lyhyissii tyd-
suhteissa ei p66se alentamaan
eldkkeen mairaa.

Paitsi eff e rajoitussddnnciksel-
la pyritiiiin saamaan tycinteki-
jdlle terveend saatuja ansioita
vastaava eliike, sillii voidaan
estdd mycis tycintekijiin todelli-
siin ansioihin ndhden kohtuutto-
man suuren eldkkeen muodos-
tuminen tai suoranainen keinot-
telu. Rajoituss'ddnnokselli kun
voidaan sulkea eldketurvan pii-
ristd pois kokonaan sellainen
henkilo. joka vasta sairastut-
tuaan on mennlt lyhyeen tyo-
suhteeseen tarkoituksenaan ai-
noastaan eldkkeen saaminen.

Sdinnosti on siis mahdollista
soveltaa ainoastaan lyhyisiin,
ennen tycikyvytcimyyden alka-
mista voimassa olleisiin tyosuh-
teisiin. Jos tycintekryii on sairau-
destaan huolimatta ollut tycisuh-
teessa yli vuoden ajan ennen
tyokyryttdmeksi tuloaan, tdllai-
seen tycisuhteeseen ei rajoitus-
sddnncistd voida soveltaa.

Todettakoon vield, ettd vaik-
ka tycintekijii ei saa tyokprytto-
myyseldkettd niistd tycisuhteista,
joihin rajoitussddnnostd on so-
vellettu, ndistd tycisuhteista kart-
tunut eldke otetaan kuitenkin
huomioon hdnen vanhuuseldk-
keessddn.

Kysymys
Kun tydeldkettd haetaan, voiko
eldkkeen hakemisen hoitaa toi-
nen asianomaisen puolesta? Jos
hakemuksen tekee muu kuin
hakija itse, tarvitaanko siihen
aina valtakirja'l

Vastaus

Yleensri tyoeldkehakemuksen al-
lekirjoittaa hakija itse taijos hiin
on alaikdinen hakrjan holhooja.
Liitteeni on oltava selvitys hol-
houssuhteesta, ellei se kiiy ilmi jo
esim. virkatodistuksesta. Valta-
kirjalla eldkettd voi toisen puo-
lesta mycis hakea.

TEL 19 b $:n L momentissa
on sddnnokset eldkkeen hakemi-
sesta. Kdytdnncissd momentin
sisdltci on pyritty tulkitsemaan

laajasti, jotta eldke ei hakemisen
hankaluuden vuoksi jiiisi saa-
matta. Sita vastoin elaketta
maksettaessa eldkelaitoksen on
oltava varovaisempi hyvdksyes-
sddn eldkkeen nostajaksi toisen
kuin sen saajan.

Edelld mainitussa lainkohdas-
sa todetaan, ettd eldkehakemuk-
sen voi allekirjoittaa eldkelaitok-
sen hyvdksymii hakijan ldhiomai-
nen tai muu henkilcj, joka
pddasiallisesti on huolehtinut
hdnesti. Tdmdn edunvalvojan
on kuitenkin ilmoitettava, mistd
syystd eldkkeensaaja itse ei toimi
hakijana ja millii perusteella hdn
kiiyttiiii hakijan puhevaltaa. Il-
man hakemusta tycielSkettd ei
voida mycintiiii eikii myciskddn
allekirjoittamatonta eldkehake-
musta voida kzisitellii. Eliikelai-
tos pyrkii kuitenkin aina hank-
kimaan hakemukseen tarvitta-
vat lisdselvitykset, jotta hakemus
voidaan klisitellii.

TJTJSIA
YLEIS_
KIRTEITA
Rekistercji miskel poiset lisdedut,
TEL I I $:n mukaisten lisdetujen
kartta
N:o 8. 3.4.1984

Tyontekrlliin eldkelaissa
tarkoitetun ennakon peruste
vuonna 1984
N:o 9. 9.5.1984

TEL 2 ja 7 g:n muuttaminen
N:o 10, 10.5.1984

TEL l5 g:n mukaisen hyvikkcen
mddrddmi nen eldke'jdrjestelyn
viivdstyessd
N:o 11. 14.5.1984

Indeksiluvun merkitseminen
eldketapahtumailmoit uksiin
30.5.1984

MYEL l2 $:n rnuuttamincr.r
N:o 12. 13.6.1984

Vast uunja kopcrustcissa
csiirrtyrie n erdiden kertoirnie n
arvot vuodelle 1984
N:o 13. 18.6.1984

YEL-kassojen valvonta
Eldketurvakeskukselle
N:o 14, 20.6.1984

TEA 9 $:n muuttaminen
N:o 15, 10.7.1984
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VANHUUS ON
VOIIVIAVARA

Vanhuus Suomesso
Toimittaneet lan-Erik Ruth ja
Eino Heikkinen
Weilin * Gtitis, 1983
Suomi ei ole ikiiihmisten para-
tiisi: ikiiluokkasorto on monen
vanhuksen arkipiiiviii. Ikiiluok-
kasorron murtaminen on yksi
gerontologisen tutkimuksen ta-
voitteista, kirjoittavat professori
Antti Hervonen ja tohtori Jan-
Erik Ruth kokoomateoksen
Vanhuus Suomessa ensimmdi-
sessd luvussa. Jatkossa teemaa
syventdvdt laakarit, sosiologit,
psykologit, kiqallisuuden tutki-
jat ym.. kukin oman tieteen-
alansa ndkcikulmasta.

Kirjan esitystapa on paikoin
vapaan poleemista, paikoin aka-
teemisen teoreettista, joskus kui-
van asiallistakin. trhdistcissii
kirja on saanut suopean vas-
taanoton. Kirjoittajat ovat on-
nistuneet oikomaan virheellisid
vanhuuskdsityksid, ennakkoluu-
loja ja asenteita. Teoksen esi-
puheen mukaan juuri tdmd on
ollut kirjoittajien tarkoituksena-
kin.

Teoksen eliikepoliittinen sa-
noma on pddosin vanhaa ja
tunnettua, mutta asiantuntevasti
kirjoitettua. Vt. professori Simo
Koskinen on kirjoittanut eldke-
politiikan historiallisen katsauk-
sen. Luvun nimi on "Vanhusten
asema Suomessa 1S00-luvulta
nykyaikaan". Tdnddn vanhus-
ten asema on paljon parempi
kuin sata vuotta sitten, jolloin
heitii jopa huutokaupattiin.
Huutokaupat saivat joskus orja-
markkinoiden luonteen.

Simo Koskinen korostaa, ettei
eldkejdrjestelmien eliikeliiisille
mahdollistama itsendisyys ja
riippumattomuus toteudu, jos
ikiiihmiset muutoin syrjdyetddn
yhteiskunnallisesta el6mdstd.

Paljonko heidiin kokemustaan
nykyisin kiiytetii?in suunnitel-
taessa vanhuuspolitiikkaa? Kos-
kinen kysyy. Vanhuus voi olla ja
sen tulee olla yhteiskunnallinen
voimavara.

Eldkemenotko uhrausl
Kuntokallio-Opiston rehtori Ta-
pani Sihvola on yhdessd vai-
monsa Anja Lan6r-Sihvolan
kanssa kirjoittanut yhden kirjan
poleemisimmista luluista. He
kalttevat vanhuusasenteiden
peileinii kuvataiteita, kirjalli-
suutta ja joukkotiedotusvdlinei-
tii. Heidiin taideanalyysinsd lu-
moaa kenen tahansa lukijan.

Sihvolat paheksuvat joukko-
tiedotusvdlineiden kuten lehtien
ja koulukirjojen vanhuuskuvaa.
He yhtyviit Johan Galtungin
uutisteoriaan, jonka mukaan
hyvdt uutiset eivdt ole uutisia
lainkaan ldnsimaisessa lehdis-
tossd. Esimerkkinii lehdistdn
sensaatiohakuisesta, vastuutto-
masta kirjoittelusta he lainaavat
erddn viikkolehden piiiik irjoit us-
ta \,uodelta 1982:

"Joissakin primitiivisissii kult-
tuureissa vietiin tycihcin kykene-
mdttdmdt vanhukset kallion jyr-
kdnteelle ja kiiskettin hypiitii
alas. Ei ollut resursseja tuotta-
mattoman vdestcin eliittiimiseen,
siksi siitii oli pddstivd eroon.

Jollei Suomessa ruveta teke-
mddn jotain ja pian, niin meillh
on sama edessd joskus ensi
vuosituhannen alkupuolella."

Sihvoloiden lukemissa koulu-
kirjoissa vanhuutta ei esitetd
luonnollisena el6m65n kuuluva-
na osana, vaan aina ongelma- tai
riskitilanteena. Yhtend esimerk-
kinii koulukirjojen asenteellisuu-
desta he mainitsevat yhteiskun-

taopin oppikirjan, jonka mu-
kaan eldkemenot ovat "yhteis-
kunnallinen uhraus".

Teoksen kirjoittamisen jiil-
keen on ilmestyny.t sellaisiakin
oppikirjoja, joiden vanhuuskuva
on vivahteikkaampi ja mycintei-
sempi kuin Sihvoloiden lukemis-
sa kirjoissa.

Kulkevatko viisaus ja van-
huus kdsi kiidessi?

Professori Isto Ruoppila on
yhdessd Jan-Erik Ruthin kanssa
kirjoittanut lulun nimeltd
"Psyykkiset vanhenemismuu-
tokset ja vanhuuden kokemi-
nen". Luku on kirjan antoisin.

Toistakymmenta !uotta sitten
kuulin Isto Ruoppilan ja muiden
alan asiantuntijoiden luennoilla,
kuinka ihmisen iilykkyys rap-
peutuu ikdlntymisen mycitii.
Ruoppilan ja Ruthin mukaan
rappeutumiseen viittaavat tutki-
mustulokset ovat perustuneet
virheellisiin koeasetelmiin.

Tuoreimpien tutkimusten
mukaan jotkut iilylliset kpyt
paranevat tai 2ysyviit suhteelli-
sen muuttumattomina koko ai-
kuisidn ajan. Tutkrjat korostavat
yksilciiden vdlisid suuria eroja:
Franklin teki keksintojii vielii 80-
vuotiaana ja Voltaire kirjoitti
tarkeimmat teoksensa vanhuk-
sena. Yleensd selvid vanhenemi-
sesta aiheutuvia eroja ei esiinny
ennen 75 vuoden ikdd.

tlrjoittajien mielestt teknolo-
gian nopea kehitys ja nuonen
ikiiluokkien parempi koulutus
vaikeuttavat ikdihmisten selviy-
tymistd tyoeldmdssd. Sen vuoksi
he puoltavat vapaaehtoisuuteen
perustuvien varhais- ja osaeldke-
jiirjestelmien kokeilua ja kehifta-
mistd. Kaisu Aalto, v,r

E ki k c I u r ya k e.s k u k.s c n
t u t k irnu :;1' k :; i kdn t u t k i i a
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\IETEaa

ELN(KEIDEN
KEHITYKSEN
ESITTELY
"Nykyhetkeii liihelh olevien tapahtumien ku-
vaaminen on aina ongelmallista. Erityisen
hankalaksi olen kokenut yhe kaynnissd olevien
lainsiiiid[nnollisten prosessien kuvauksen, eten-
kin kun veteraaneja koskeva lainsildiinto on
muuttunut yh?i hienojakoisemmaksi, yh[ eriy-
tyneempiin yksityiskohtiin menevdksi".

ENSI I\XIVAI N EN ELAKETURVAN
ASIASANASTO I LMESTYNYT

Ndin toteaa teoksen "Veteraa-
nin arkea ja juhlaa" kirjoittaja
Tero Tuominen esipuheessaan.
Tekijii on ongelmat voittanut ja
tuloksena on kirja,jonka selked
sanoma toivottavasti viilittyy
kaikille vast'edes mainitussa
prosessissa mukana oleville.

Vuosilulut ja tarkat piiivii-
mddrdt jiirjestiivtit muistin pi-
mentoon painuneet asiat muka-
na olleellekin eliivoittiiviisti.
Nayttaa oleen kesdkuun 24.
pdiva 1970, kun minut "Linna-
mo-yhdistyksen" eli virallisem-
min eliikejiirjestelmdkomitean
piiiisihteerinii kutsuttiin hallitus-
neuvotteluihin. Siellii televisiosta
tutut miehet valkoisissa paidois-
sa paitahihasillaan hikoilivat.
He halusivat tietaa, nopeuttaisi-
ko hallitusohjelmaan kirjattu
mddrdaika komitean tydte. Mie-
lestdni mietinto ilmankin syntyi-
si kesin aikana ja niikyy sittem-
min pdivdtyn syyskuun 9. piiivii-
nh.

Mycis aivan uusia yksityiskoh-
tia lciysin kirjasta. funtamasoti-
laskortti ja -tunnus puhuttivat
6Gluvulla kovasti. Sitten yht'ak-
kii tuli asetus ja sotilaspiirit
ryhtyiviit lydmiihn jermujen
nuhrautuneisiin passeihin uusia
leimoja. Mitiien detokonerekis-
teri6, jota olisi tarvittu useinkin
mycihemmin, ei ehditty synnyt-
tii6. Presidentin murahdus pani
kiirettii piiiittiijiin kun hdn totesi
asetuksen lopettavan "tarpeetto-

man poliittisen kiihotustycin so-
taveteraanien asialla".

Kirjan runsas ja selkeii kuvi-
tus korostaa keskusteluissa usein
esiin tulevaa piirrettd veteraani-
kysymyksessd, joukko ikiiiintyy
ja idn mukana kuolemanvaara
kasvaa. Monet kuvissa esiinty-
viit 6G ja TGlurun vaikuttajat
ovat nlt poissa. Veteraanien
ikiiryhmissi t6md on tilastolli-
sesti aivan normaali ja odotetta-
vissa oleva tapahtuma. Kuiten-
kin eri yhteyksistii saatujen
tuttavien kohdalla se koskettaaja
panee ajattelemaan. Kirja to-
teaa, etti! kuolema korjaa patal-
joonan verran kuukaudessa. Vii-
meisen veteraanin arvioidaan
olevan tilastoissa vuonna 2028.
"Veteraaneja on pitkdin kes-
kuudessamme". Mutta vuonna
2040 he eivit ole endd kuntou-
tukseen pyrkimissd, tuskinpa
miniikddn.

Veteraanin arkea ja juhlaa
Rintamamiesveteraanien liiron 2G
vuotisjuhlajulkaisu
Tero Tuomisto
Rint omami e sve t eraani e n li i t t o rv.
Turenki 1984

Jouko Sirkesalo, r,y
Elcik ct urtu kc.sk uk sen

varatoimitu.s johtaja

Kaija-Liisa Nissinen. Eliiketurvon
ja lulkimuksen lesourus. Helsin-
ki: Elriketurvokeskus 1984. 165 s.

TyoeliikeJehden numerossa
2/84 kenotaan "Sosiaaliturvan
ABC:std", joka tekijoiden mu-
kaan on suppea sosiaalivakuu-
tuksen hakuteos. Nyt ilmestynyt
tesaurus on my<is hakuteos,
johon on koottu elhketurvaan
ldheisesti liittyvien sanojen vii-
dakko eridnlaiseksi asiasanojen
hierarkiaksi.

Tesauruksen hierarkkinen ra-
kenne merkitsee sitd, etta siihen
valittujen asiasanojen eli ns.
piiiisanojen yhteyeen liitetiiiin
sanojen rinnakkaiset (rt.) termit
sekii kaikki pddsanaa suppeam-
mat Gt.) ja laajemmat (lt.)
termit. "Eliiketurvan ja {utki-
muksen tesauruksessa" on yh-
teensii 1789 sanaa, joista useim-
mille on rakennettu em. hierar-
kia.

Tdmi sanasto on poimittu
ElSketurvakeskuksen kirjaston
omasta asiasanakortistosta ja sitd
on ldydennetty "Sosiaalialan
tesauruksen" ja "Valtiotieteelli-
sen tiedekunnan kirjaston asia-
sanaston" sisiiltiimillii eldketur-
vaan ja tutkimukseen liittyvi[a
termeill5. Lisiiksi ETK:n ja
Kelan eldke-esitteitd on kaytetty
hierarkioiden rakenteiden l6hde-
materiaalina.

Tesauruksen kiiyttiijiin on hyvd
tiet6d, etti tesauruksen hierar-
kiassa piidsanan rinnakkainen
termi ei useinkaan merkitse
samaa kuin synonyymitermi. Se
voi tarkoittaa mycis eri lakien
piirissii esiintyviii toisiaan vas-
taavia termeja (REL ja RiVEL)
tai merkitykseltiidn vastakkaisia
ilmiciitii (devalmatio ja inflaatio).

Tesauruksess a pddsanaa laa-
jemmalle termille on yleensd

tesauruksen kayttaja voi seurata
sanojen kulkua, joka parhaassa
tapauksessa etenee kuin helmi-
nauha: nauhan lopusta pddstddn
uudelleen nauhan alkuun.

Kdytinncissd helminauha usein
katkeaa, mutta keyttajiille tii-
mdn ei pitiiisi muodostua ongel-
maksi. Atk-tiedonhaussa, johon

tesauruksen asiasanastoa ensi-
sijaisesti kiiyetiiiin, tieto l6ytyy
tietokannasta huomattavan sup-
peallakin sanavarastolla. Jo
pelkkA piidsanan lciyyminen
tesauruksesta tuottaa tyydytte-
vdn hakutuloksen.
Tesaurus voi olla hyOdyllinen
ktiyttiijiilleen myos yksipuolise-
na sanakirjana. Hiin saattaa
seurata tietyn sanan "helminau-
haa" aina niin pitkiille, ettl hdn
tiistd sanaketjusta l6fea hake-
malleen termille ns. "virallisen"
asiasanan. Tesauruksen asiasa-
nalla on hyvd korvata mycis
kaikki vierasperiiset sanat tai
siitii saa vastineen vieraasta
kielestd kiiiinnettdville sanoille.
Mm. Eliiketurvan ja -tutkimuk-
sen tesauruksessa on pelkiisttiiin
"eldkkeet"-sanalle miiiiritelty 35
suppeampaa termiii sekii yksi
laajempi ja yksi rinnakkainen
termi, joten valinnanvaraa on.

Tesaurus on lisiiksi kiitevd alan
lyhenneluettelo. Nyt ilmestynee-
seen painokseen on lakilyhentei-
den lisiiksi luetteloitu useiden
laitosten ja jiisenjii{estojen viral-
liset lyhenteet. Siinii mainitaan
mm. sellaiset kaikille lukijoille
tutut lyhenteet kuten AKAVA,
ATK, EEC, ETK, HETU, ILO,
Kela, LEL, MEL, NL, mS,
RATEK, STM, UNESCO,
VEL, YK jne. Painoksesta puut-
tuu kuitenkin yksi tiirkeii lyhen-
ne: SVK (Suomen Vakuutusyh-
ticjiden Keskusliitto).

Tesauruksen kayttaja voi joskus
joutua mycis pulmatilanteeseen,
kun hdn ei ldyda kaytdssd olevaa
sanaa tesauruksen asiasanoista.
Tdmii onkin erds tesauruksen
puutteista, koska se ei ole
koskaan valmis. Aina keksitiidn
uusia sanojaja uusia sanahierar-
kioita, jotka tulisi liittiiii mu-
kaan. Mutta . kerran koottu

pankin rakentaminen piankin
antaa aihetta entisld ehomman
asiasanaston luomiseen.

Karla Liisa Nissinen, rrz,,rr
I:ltik c turt'a kesk uk scn

k it' justonhoita.ja

rakennettu hierarkia, jossa alku- tesaurus on mydhemmin entistd
periisest6 pddsanasta tulee helpompi koota uudelleen. Ehkii
uuden hierarkian st.-termi. Niiin jo ETK:n sisiisen EVIP-tieto-

39



NIMlTYKSIA

KARI PURO
ETK:N EDUSTAJISTON
PUHEENJOHTAJAKSI
Eldketurvakeskuksen edustajis-
ton puheenjohtajaksi on sosiaa-
li- ja terveysministerici mddrdn-
nyt 15.5. lukien ministerion
kansliapiiiillikcin Kari Puron.

Vuonna l94l syntynyt kans-
liapiiZillikko Puro on koulutuk-
seltaan lddketieteen ja kirurgian
tohtori sekd valtiotieteen kandi-
daatti. Sosiaali- ja terveysminis-
terion kansliapiiiillikkonii hiin
on ollut vuodesta 1912.
Kansliapiiiillikko Puro on mm.
Merimieselikekassan valtuus-
kunnan puheenjohtaja.

Kansliapiiiillikko Puron hen-
kilokohtaiseksi varamieheksi
mddrdttiin jo aiemmin edustajis-
ton edesmenneen puheenjohta-
jan, professori Kaarlo Sarkon
henkilokohtaisena varamiehend
toiminut Vakuutusyhticiiden
Keskusliiton toimitusjohtaja. oi-
keustieteen tohtori Matti L. Aho. Kari Puro Matti L. Aho

IA
ELAKETURVA-
KESKUKSESSA
Eldketurvakeskuksen siloitus-
asiain toimiston toimistophdlli-
koksi on kesdkuun alusta lukien
nimitetty ekonomi Stig-Bjtirn
Kaustell. Hdn on syntynyt vuon-
na 1952.

Sijoitusasiain toimiston tila-
pdisend toimistopiiiillikkcinii hiin
on toiminut helmikuusta 1984.
Aicmmin hdn on toiminut talos-
^^ L. ...^,.^I..,,,+,.-r^-L^-r^L,-,,sd lutrtt(rva^ uutu5ldl Nds(dJ4rla.

Eldketurvakeskuksen kontto-
ripalvelutoimiston toimistopddl-
likcjksi on nimitetty yo-merko-
nomi Teppo Kiintti, joka on
syntynlt vuonna 1950. Eliiketur-
vakeskukseen hlin siirtyi 6.8.
Hdn on tydskennelly Finnlines
Oy Ltd:ssd konttoripiiiillikkon:i
vastaavanlaisissa tehtdviss:i jou-
lukuusta l98l liihtien.
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TIEDCKSI VALTIO-
KONTTOR!
UUSISSA TOIMI.
TILOISSA
Kesdkuun lopussa valtiokontto-
ri muutti uuteen toimitaloonsa.
joka sijaitsee Ndkinpuistossa
Scjmdisissd. Muuton myciti val-
tiokonttorin kaikki viisi osastoa
piiiisiviit saman katon alle -aikaisemmin toimipaikkoja oli
neljii.

Eldkeosasto kantoi muutto-
kuormansa uuden toimitalon
viidenteen ja kuudenteen ker-
rokseen. Kuudennessa kerrok-
sessa valtiokonttori mycis palve-
lee eldkeasiakkaansa, kun taas
muuhun toimintaan liittyvli
asiakaspalvelu mm. obligaatioi-
den myrynti tapahtuu talon
kolmannessa kerroksessa.

Toimitalon on suunnitellut
arkkitehtitoimisto Jaakko Kon-

tio ja Seppo Kilpiii. Osittain
seitsemdn-. osittain kahdeksan-
kerroksisessa talossa on nelioitd
14100, joista suurin osa normaa-
lissa toimistokdytcissd. Valtio-
konttori hoitaa mycis valtion
arvopaperisalkkua. T5mdn
vuoksi maan alle on sijoitettu
erityisrakenteiset holvit. joissa
valtion arvopapereita siiilyte-
tidn.

Talon isdntdvirastossa, valtio-
konttorissa tekee tOita piiivittiiin
360 henkiloii, joista 160 eliike-
osastolla. Muuta valtion palve-
luksessa olevaa vdked talossa on
noin 150, koska osa tiloista on
ammattikasvatushallituksen, val-
tion ravitsemiskeskuksen ja ve-
rohallituksen kaytosse.

Valtiokonttori on nykyisin
varsin hyvien kulkuyhteyksien
piiiissii. Hakaniemen metro-,
raitiovaunu- ja bussipysiikeiltii
on vajaan viiden minuutin kdve-
lymatka ja mm. bussi numero l6
kulkee aivan talon edestd.

Valtiokonttorissa kdvijdt voi-
vat samalla matkalla helposti
hoitaa mycis asiansa veroviras-
tossa, joka on kadun toisella
puolella. Virastoja yhdistiiii Me-
rihaan jalankulkusilta.

Valtiokonttorin kdyntiosoite
on Scirnhisten rantatie I I ja
eldkeosaston postiosoite PL 54,
00501 HELSINKL Puhelinvaih-
teen numero on 9U77251.

IVARIANNE
SJONELL
ON POISSA
Ruotsin Riksforsiiknngsverketin
yhjohtaja Marianne Sjtinell on
kuollut 64 vuoden idssd. Hdn
olisi siirtvnyt eldkkeelle elokuun
ensimmdisend pdivdnd.

Marianne Sjonell tunnettiin
innostuneena pohjoismaisen yh-
teistycin ystavana ja hiin vieraili
usein maassamme ndissd yh-
teyksissd.

Voltiokonttoritt uudcn toitnitalon osoite on S(irn(iistcn rantatie I I

YEL-ELAKE-
KASSAT ETK:N
VALVONTAAN
Eduskunnalle on annettu esitys
avust uskassalain muuttamisesta.
lainmuutos mahdollistaisi eld-
kekassojen valvonnan siirtdmi-
sen TEL:n lisdksi mycis YEL:n
osalta Eldketurvakeskukselle.
YEL:n mukaista toimintaa har-
joittaa viisi cldkckassaa. jois-
sa on noin 4500 yrittajae ottanut
vakuutuksensa.
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LAPSILISA.
MAKSUA
PERITAAru TnnS
Heindkuun alusta ryhdyttiin
tyOnantajilta perimddn 0,50 pro-
sentin suuruista lapsilisdmaksua.
Tdtd sosiaaliturvamaksun osaa
ei ollut peritty maaliskuun l98l
jiilkeen. Lapsilisiimaksua peri-
t65n syyskuun 1985 loppuun
asti.

Maksuluokasta riippuen ovat
uudet sosiaaliturvamaksut 6.15
prosenttia. 7.10 prosenttia ja
7,65 prosenttia palkasta. Julki-
sen hallinnon sosiaaliturvamak-
su on 7,65 prosenttia.

Sosiaaliturvamaksu jakautuu
kansaneldke-, sairausvakuutus-
ja lapsilisiimaksuun.

LUOPUIVIIS- JA
SUKUPOLVEN.
VAIHDOSEIAKE.
JARJESTELN/AN
JATKAMISTA
SELVITTAMAAN
TOITMIKUNTA
Maa- ja metsatalousministerio
on asettanut toimikunnan selvit-
tdmddn, missd muodossa luopu-
miseldke- ja sukupolvenvaihdos-
eldkejdrjestelmiii olisi jatkettava
vuoden 1985 jiilkeen. Toimikun-
nan tehtavand on myos selvittee
mahdollisuus siiilyttiiii sukupol-
venvaihdoseldkkeen alaikilra.lat
ennallaan.

Erityisesti luopumiseldkejdr-
jestelmdn kehittdmisessii olisi
kiinnitettdvd huomiota sen so-
peuttamiseen eri tuotantopoliit-
tisiin tilanteisiin ja olemassa
oleviin tuotannon raloittamis-
toimiin.

Toimikunnan puheenjohtaja-
na on piiiijohtaja Kaarlo Muura-
mo, jdsenind osastopiiiillikko
Jorma Kallio, osastopddllikko
L,ino O. Kangas, piiripiiiillikko
Ralf Karell, kansanedustaja Rei-
no Jyrkilii, vanhempi budjetti-
sihteeri Hannele Laihonen, toi-
mitusjohtaja Martti Rahnasto,
agronomi Markku Suojanen.
agronomi Tapani Vanhala, pu-
heenjohtaja Ola Rosendahl,
suunnittelujohtaja Markku Hdn-
ninen, talouspoliittinen sihteeri
Antero Tuominen ja vs. apulais-
osastopddllikkci Jorma Perdld.

ENNEN.
AIKAISISTA
KUOLEIVISTA
TUTKITVIUS
Tilastokeskus on asettanut pro-
jektin tutkimaan, miten tyciky-
vlttomiksi tulleet ja ennenaikai-
sesti kuolleet poikkeavat muusta
vdestcistd perhe- ja asunto-
olojen, ammatin ja elinkeinon,
koulutuksen ja sosioekonomi-
sen aseman suhteen. Mukana
vuosina 1976-1980 kuolleita ja
tyokyq.udmiksi tulleita tutki-
massa ovat mycis Kansaneldke-
laitos, Liiiikintohallitus ja Hel-
singin yliopisto.

Analyysi tehdiiiin tautilajeit-
tain, vertailuryhmiinii pidetiiiin
koko vdestcid samana aikana.
Ensimmdiset raportit lienevdt
julkisuudessa jo tdmiin vuoden
aikana, vaikka varsinainen mdd-
riaika piiiittyykin syksyllii 1985.

TOITVIKUNTA
ESITTAA
YRITTAJILLE
OIVAA
SUKUPOLVEN-
VAIHDOS-
ELAKETTA
Yrittiijillc omaa sukupolven-
vaihdoseldkettd ja pakollista ta-
paturmavakuutusta ehdottaa
toukokuussa mietint6nse jatta-
nyt yrittdjien sosiaalitunatoimi-
kunta. Se esittdd muutoksia yrit-
tdjien eldketurvan lisdksi myos
tyottomyyslurvaan. sairausajan
toimeentuloturvaan, tyoterveys-
huoltoon ja lomajiirjestelyihin.

Toimikunta ehdottaa aloitta-
vien yrittd.jien el6kevakuutus-
maksujen alentamista kolmen
ensimmdisen toimintavuoden
ajaksi keskimddrin 50 prosentilla.
Ensimmdisend vuonna alennus
olisi 75, toiscna 50 ja kolrr.ranter.ra
25 prt-rscnttia. Nykyisen ns. pien-
yrittal6alennukscn piirissd olevat
ja sivutoirlisct yrittiijiit jiiisiviit
uutta alctrr)usta paitsi. Vajccn ra-
hoituksccn osallistuisivat niin
valrio kuin yrittiijiit itse.

Yritteja, jolla ei vapautusta
hakiessaan ole voimassa yrittiijii-
eldkevakuutusta, vitisi toimikun-
nan ehdotuksen mukaan saada
vapautuksen vaku uttamisvelvol-

lisuuden alusta, jos vapautuksen
ehdot muuten 6yttf/at.

Ty6tulojen tasoa ja tycitulojen
vahvistamismenettelyd olisi El2i-
keturvakeskuksessa edelleen ke-
hitetEve lakisddteiseen tasoon
pddsemiseksi. Olisi myos selvitet-
tdvd, miten yrittiijiitoiminnan ly-
hytaikaiset taloudelliset vaihtelut
voitaisiin ottaa vakuutusmaksus-
sa huomioon. Tyotulon muut-
tamiseen liittyviii ongelmia olisi
tutkittava.

Miten yrittiijiin eldketurva olisi
jdrjestettdvd tulojen jdddessd alle
YEL:n rajamddrhn? Entd, kun
tuloja kertyy vdhdisessd mddrin
useammin kuin yhden eldkelain
piiristii? Ndmd kysymykset olisi
toimikunnan mielestd selvitettd-
vd, samoin se, mikd eldkejdrjeste-
ly olisi paras metsatyOta tekevdlle
traktoriyrittdjdlle. Traktoriyrittd-
japykiiliin korjausesitls on sosi-
aali-.ja terveysministerion kiisitel-
tdvdnd. Muutoksen voimaantu-
loa olisi kiirehdittdvd.

Rekisterciidyn lisdeldketurvan
rnukaiset vakuutusmaksut tulisi
kokonaan saada vdhentdA vero-
tuksessa. Yriulijille pitdisi saada
oikeus vdhentaa muut eliike- ja
tapat urmavak u ut usr-naksunsa
vcr()tukscssn sarnoin pcrustcirt
kuin yritykset vdher.rtdvdt johta-
vien toimihcnkiloidcnsd vakuu-
tusmaksut. toin.rikunta esittdd.

Ka k si k.t' mnrcnt tine ljci vuo t t a si t -
t en m i e t i nt rinsri .jrit t rin r t Ekik e k o-
mitca (195G60) kokoonrui Elci-
keturvakeskuk.sen vieraana kes-
kust cle maan t.voe lcik c1ciry as t cl nwn
s-t'nt.t'.t'n lii t t.t'ncistli olosuhtcista
.ja kahden vuosik.y'mnanen kahi-
t.t k.st'.;tci. " Kohlc:.tq a:ia.t.vt
intn's.ti on )'lcincn: (ttci t.r'o-
elrikkcct ovot tun'otut .jo e ttci
niidcn toso on riittcivr)." (Ta-
pani Virkkunen) - "On eduskun-
nun historiossa harvinoista, t'ttci
ntiin suuri osia soatiin kipi vied.l'ksi
1'ksittciisen eduskunta-aloittcen

pohjal ta. " ( A t t c Pak kanen).
Kuvassa vascmntalto Artturi

Tienari, Atte Pokkancn, Tapani
V'irkkunen, Teivo Pentikciinen
(puheenlohraja), K-.1. IIalsa.v,
Vcikko Ahtola. Erkki Mtikclci
(sihrccri). Poi.vsa olivat Erkki Oi-
nas ja Ncslori Kaasalainen. Kuol-
lcct ovat komitean .fcisenet Uuno
Hiironen, Tauno Jylhri, Torstcn
Murdn, Arvi Turkka.ia Esa Kaiti-
la. I y'fiycn aikaa osallistuivat ko'
ntitcan tydhdn myds Rol/.Widin ja
Eali Erkkiki.
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ELAKKEISTA ULKOMAILLA
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RUOTSI

Tyomarkkinasyil lii myonnetyt tyokyvytt6-
myyseldkkeet nousussa
Ruotsissa on 60-64vuotiailla mahdollisuus saada tydkyqttd-
myyseldke tydmarkkinasyistd ilman liidketieteellista tyciky\,ytt6-
mlyfta. Ehtona on, etta tyotcin vakuutettu on saanut tydttomyys-
etuutta tyottdmyyskassaltaan tai valtion varoista pisimmdn
mahdollisen maksuajan.

Viereinen kuvio ndytthd tyomarkkinasyilld mvonnettyjen uusien
tyokyryttomyyselhkkeiden mddrdn vuosina 197l-1983 erikseen
naisilla ja miehillii.
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kihde: RFV/ Statistik-information; I 3/84
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Vuosina 1980-1982 uusia tydmarkkinasyihin perustuvia tyd-
kyvytcimyyseliikkeitii myonnettiin ruosittain 3 500-3 600. Vuon-
na 1983 mddrd kasvoi l6hes puolella. Uusia eliikkeitii mycinnettiin
vuoden 1983 aikana yhteensi 5484.

Kaikkiaan tydky,vyttdmyyseliikkeitii mycinnettiin vuoden I 983
aikana kansaneldkejdrjestelmdssd 6l 179 ja yleisessd lisiieliikejiirjes-
telmIssd 56 47 6 kappaletta. Viimeksi mainituista tyomarkkinasyil-
ld mycinnettyjen osuus on 9,1 o/0.

Ryh miihen kivaku utu ksen etu udet
vuonna 1984
Ruotsissa on tyomarkkinavakuutuksilla toimihenkiloille ja tycinte-
kij<iille jiirjestetty kertasuoritteiset etuudet ryhmdhenkivakuutuk-
sesta (TGL). Vakuutettu voi itse mddrdtd oman edunsaajansa.

Perhe-eldketurvaa tdydentdvdn ryhmdvakuutuksen etuuden
mddrh on kuusi kertaa yleisen lisdeldkejdrjestelmdn perusmddrd -eli SEK 121800 -jos vakuutettu kuolee ennen 56 vuoden ikd:i.
Sen jdlkeen mddrd alenee puolella perusmddrdstd jokaiselta
ikiiluokalta niin, ettd 64 vuoden iiin jiilkeen kertasuorituksen mhdrd
on aina 70 ikdvuoteen asti sama kuin perusmdiirii eli SEK 20 300.

Yeisen eliikeiiin - 65 vuotta - tdy{tdmisen jdlkeen etuus
maksetaan vain, jos vakuutettu jatkaa tycintekoa. Jos vakuutetultajiii alle l7-luotias lapsi, kertasuorituksena maksetaan korkein
mahdollinen mddrd eli kuusi kertaa perusmddrh. Lapsesta, joka on
l7-2Gvuotias, maksetaan iiistii riippuva korotus, joka on
enintddn kaksi kertaa perusmddrd ja viihintiiiin yksi kertaa
perusmddrd.

TANSKA

Pal kansaaj ien I isiieldkejdrjestel md
vuosina 1982-84
Tanskan lisiieliikejiirjestelmdssii (voimassa vuodesta 1964) kattaa
l6-6Gvuotiaat palkansaajat yksityiselld ja julkisella sektorilla.
Jdrjestelmdstd maksetaan vanhuus- ja leskeneldkkeitri; viimeksi
mainittuja sekd nais- ettd miesleskille. Eliikeikii on 67 vuotta eli
sama k ui n kansaneldkejdrjestelmdssd. Lisiieliikejiirjestel mhn eldk-
keet eivdt ole ansioperusteisia, vaan jokainen vakuutusvuosi
kartuttaa eldketth tietyllii tasasuuruisella summalla. Vuonna 1984
vanhuuseldkkeelle j,iiiiviille maksetaan tdysimddrdisend eldkkeend
DKK 4524 vuodessa. (Kansanelhkkeen perusosa on DKK 33324
vuodessa yksindiselle ja DKK 30612 avioparieldkkeensaajalle.
Perusosaan tulee kansaneldkkeessd erditd tulosidonnaisia lisid.)

Alla olevassa asetelmassa on erditd keskeisid numerotietoja
palkansaajien lisiiellikejiirjestelmdstd vuosilta 1982-84. Vuoden
1984 luvut ovat arvioita. Luvut on otettu lisiieliikejiirjestelmdn
hallinnosta vastaavan eldkelaitoksen vuoden 1983 vuosikertomuk-
sesta. Eldkelaitoksen nimi on sama kuin jdrjestelmdn eli
Arbejdsmarkedets Til laegspension.

l9tt2
DKK milj.

2079
3 189

425

1983 1984

NORJA

Eldkkeiden lykkiyskorotuksista luovuttu
Vuonna I 973 Norjan kansaneldke- ja yleisen lisiieliikejiirjestelmin
eliikeikii alennettiin 70 vuodesta 67 vuoteen. Ikdvuosien 67 1a 70
vdlilld vakuutettu on voinut ottaa eldkkeestddn 1/4, l/2,3/4,koko
eldkkeen tai lykata elakkeen ottamisen kokonaan aina 70
ikavuoteen asti. Lykkiiyskorotusta - ns. odotuslishd
maksettu siihen osaan eldkettd, jonka ottamista on lykiitty.
Korotus on ollut 0,75 %t kuukaudelta eli 9 Vo vuodessa.

Huhtikuussa 1984 llihtien lykettavat elakkeet tai niiden osat eivit
endd oikeuta lykkiiyskorotukseen. Ennen tuota mddrdpdivdd
karttuneet korotukset kuitenkin maksetaan.

BELG IA

Sosiaaliturvaa leikataan osana talouden
kohentam ispyrki myksid
Poikkeusvaltuuksien turvin Belgian hallitus on paattanyt vuoteen
1986 saakka kestdvdstd tulojen sddtelystdja sosiaaliturvan leikkaa-
misesta. Toimenpiteille tehdeteen suureksi paisuneen valtionvelan
alentamiseen.

Vuoteen 1986 saakka palkansaajien ja yrittiijien tuloja lcikataan
siten. ettd kuirakin vuonna cnsimmdinen 2oh nousLt kuluttajahin-
taindeksissh siirretddn valtiolle eikd tulonsaajalle.

Sosiaaliturvassa leikkaukset kohdistuvat lapsilisiin, tyokyvltto-
myyseldkkeisiin, liilikintiipalveluihin, tyott6myyskorvauksiin ja
tapaturmaetuuksiin.

Tycikyvy'ttcimyyseldkkeiden enimmdismddri on jdddytetty BEL
43 732 suuruiseksi kuukaudessa huoltovelvolliselle ja BEL 29 l4tt
yksindiselle. Jos maksussa oleva eltike ylitfie nama mddrit, sen
mridrd pysy.tetiiiin paikoillaan, kunnes indeksiin sidottu enimmaiis-
mddrii saavuttaa sen.

ESPANJA

Osaeldke-ehdotus
Espanjan hallitus on esittdnyt parlamentille antamassaan lakieh-
dotuksessa vapaaehtoisen osaeldkkeen kdyttcionottoa 62-6Arvuo-
den ikiiisille palkansaajille. Yleinen eliikeikii on 65 vuotta. Osa-
eldkkeen saadakseen palkansaaja voisi vdhentdd tydpanostaan aina
puoleen entisestd. Sosiaalivakuutus maksaa korvauksen vhhenty-
neesta tydansiosta edellyteen, etta tyonantaja palkkaa uuden
palkansaajan yritykseen. Osaeldkkeelld tahda6en tyottomyyden
alentamiseen.

rritr/n r rnI I /1 V/1L t/1

Eliikeuud istus su u n n ittei I la
Itdvallassa suunnitellaan palkansaajien eliikejiiryestelmien uudis-
tamista niiden vaikean taloudellisen tilanteen korjaamiseksi.
Kohonneen tyottdmyyden ja talouslaman vuoksi eldketurvan
talouteen on muodostunut vaje, jonka korjaaminen yksin
toimihenkiloiden eliikejiirjestelmdssd vaatii valtion tuen kaksinker-
taistamista vuonna 1984.

Vakuutusmaksut
Rahaston tuotto
Ekikemenot

Eldkkeensaajia
Aktiivivakuutettuja
Vapaakirjoja

Tuhansia
3tl

2400
140

2 090
4 856

505

336
2400

750

2091
4 55u

45t

44

298
2 380

729



",.ft[#10+:iffi,,','"?3r"iil1''i]'lJ:[JH'tTlilff" r'i',li*l: EI{GLISH SUMMARY
el6kkeensaajilta.

Vuonna 1985 tultaneen indeksitarkistusta muuttamaan siten,
etta eliikkeiden kohoaminen hieman hidastuisi nykyiseen
kaytantctctn verrattuna. Eliikkeen laskusdintcii aiotaan muuttaa
siten, ette eldke perustuisi viimeisten l0 vuoden keskiansioon
nykyisten viiden vuoden asemesta.

Lisiiksi on tarkoitus poistaa eldkkeeseen automaattisesti tuleva
30 7o osa eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Tdmdn ns.
perusosan piiiille eliikettd karttuu tietty prosenttimiiirii eliikepal-
kasta jokaiselta vakuutusvuodelta ensimmdisestii luodesta ldhtien.
Perusosan maksamista pidetiiiin "liian kalliina". On ehdotettu, ettd
keytdssa olisi vain vakuutusvuosien mukaan karttuva eldkkeen
laskutapa.

Vakuutusmaksuja on tarkoitus nostaa 0,5 prosenttiyksikkcid
woden 1985 alusta.

SAKSAN LI ITTOTASAVALTA

Uusi varhaiseldke voimaan
Liittotasavallan parlamentti on hyviiksynyt hallituksen esityksen
uudeksi varhaisel6kejdrjestelmdksi. Jiirjestelmii tuli voimaan
toukokuun alusta 1984.

Varhaiseldkkeend maksetaan 65 % bruttopalkasta tai 70 7o
nettopalkasta riippuen siitii kumpi on pienempi. Eldkkeen saa
aikaisintaan 58 vuoden iessa. Liittohallitus maksaa 35 7o varhais-
eldkkeestd, jos eliikkeelle jiiinyt korvataan yrityksessii tyottdmiillii.
Muussa tapauksessa eldkekustannukset jiiiiviit tydnantajan
maksettaviksi. Varhaiseliikkeiden kustannuksiksi on laskettu 1,5 %
palkkasummasta. Varhaiseldkkeen ottaminen on vapaaehtoista.

Perhe-eldkeuudistusta siirrethSn
Liittotasavallan perustuslakituomioistuin pddtti vuonna 191 5, etta
elAketurvassa oleva sidnncis, jonka mukaan miesleskelle ei makseta
leskeneldkettd, on poistettava n-loteen 1984 mennessii. Naiselle ja
miehelle on leskeneldke maksettava samoilla perusteilla. Eri
hallitukset ovat tutkineet useita mahdollisuuksia pddtoksen
toimeenpanemiseksi. Uudistuksen kustannukset ovat olleet
esteena. Vuoden 1984 aikana pddtcistd ei voitane panna tdytdntcicin.
Sen arvellaan siirtyvdn ainakin parilla vuodella.

Jouko Janhunen, r'lz
Ekiketurva keskuk sen

tutkimusosaston
eri t lti 51v11rii,

Twenty-five per cent ol all the
Iunds re-distributed via the
social security system in Fin-
land are paid out in the Iorm of
employment pensions, reports
Managing Director of the
Central Pension Security Ins-
titute in his leading article
titled "ls there any {uture Ior
employment pensions?"

According to him, the {ac-
tors that imperil the luture o{
the system are the huge
amounts o{ money it reguires
as well as envy.

This year pensions paid out
to empioyees in the private
sector account for 9 per cent
o{ the total wage bill; by they
year 2OO0 this figure will be
15 o/o, and bv 2O2O when the
population boom oi the post-
war yedrs reaches retirement
dge employment pensions
will be as much as 30 percent
ol the wage bill.

There are three remedies to
this problem; the system's
sohd and independent finan-
cial status, reasonable pen-
sions, and making people
understand that employees
pay {or the pensions through
their own work.

The independent position oI
pension insurance institutions
is ensured by the system in
which the pension contribu-
trons are linked to the increa-
sing financial responsibllity.
Governmenls budget deficits
should not be made up with
money taken lrom employ-
ment pension Iunds. The
pensions should be reaso-
nable, meaninq 60 to 66 per
cent o{ the wage.

However, Iegislatron should
be revised, r{ necessary, to
prevent the index-hnked pen-
sions lrom becoming too high.

Above all, the writer {eels,
employment pensions should
be regarded as part oi the
wdge - alter all, people pay
lor their pensions themselves.
This would be more obvious, if
pension contributions had
been collected {rom the
insured right from the begin-
ning, the writer concludes.

The organisation ol the
employment pensions scheme
is based on a solid {oundation,
says the article which descri-
bes the scheme. A total oI
eight pension insurance com-
panies, 85 pension {ounda-
tions, 12 pension {unds as well
as the LEL Employment
Pension Fund and Farmers
Social Insurance Institution
are responsible lor running
operations. The Central Pen-
sion Security Institute is the
central instrtute in the orgoni-
sation. Arrangements existing
belore employment pension
acts were enacted lnfluenced
the cholce o{ the present
organrsational model. Another
{actor was that employment
pension is an issue {or nego-
tiations between employer
and employee organisafions.

The employment pensions
scheme came into being as a
result of a collective dgree-
ment between labour market
organisations. During its life-
time, it has been repeatedly
amended and rmproved in
connectron with collective
bargaining.

As a result, reprsentatives o{
labour market organisations
are involved with developing
and supervising the scheme
and take part in administra-
tion at various levels.

The agreement on social
security concluded with the
Federal Republic of Germany
has proved to be more signifi-
cant than expected, states the
article reporting on the iollow-
up meeting held in West-
Berlin.

Germany pays out pensions
ior nearly 100 people in
Finiand while the total amount
o{ money is 664,000 Fmk.
About 13,300 Finns are cur-
rently working in Germany
while the number oi German
citizens living here is 1,700.
Naturalized Germans number
about the same. The agree-
ment on social security bet-
ween the two countries came
into e{{ect at the beginning o{
1981.
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TILASTOTIETO]A TYCELAKKEEN_
SAA]ISTA 30 61984
Taulukoiden luvut ovat viihimmdisturvan mukaisia.

30.6. 1984 oli maksussa kaikkiaan 68 I 000 tyoeliikettii. Muutos edellisestii vuodesta on 34 00 kappaletta eli
5,3 prosenttia.
Niiistii oli vanhuuseldkkeita 345000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta (*14000), tydkyvyudmyyseliikkeitii 173000 kappaleua (+3000), tydttdmyyselakkeita 39000
kappaletta (+10000) ja perhe-elikkeita 124000 kappaletta (+7000).
Vanhuuseldkkeiden keskimdiiri oli I 041 markkaa/kk, tycikyvyttcimyyseliikkeiden I 304 markkaa,/kk,
tycittomyyseliikkeiden 1427 markkaa,/kk ja perhe-eliikkeiden 819 markkaa,/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1984

Eldkkeensaajia KeskirndArdinen peruseldke mk,/kk
El5kkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensi Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 62 957 101 217 164 174 2 203 947 | 429
YEL-eliikelaitokset l3 783 l0 733 24 5t6 20|L l 356 | 724

MYEL-eliikelaitos 47 087 64441 lll 528 624 300 437

LEL-eliikelaitos 33 312 r r 866 45 178 880 38r 749

Kaikki rydelakelaitokser l 433 7t3 I 041

Myonnetyt eldkkeet l. l.-30.6. 1984

Kaikki tyoelakelaitokset 5 6t4 6 901 t2 52t I 604 752 I 134

TYoKYVYTTOMYYSELAKKEET lsisartaa osaeldkkeer)
Voimassa olevat 30.6. 1984

Eldkkeensaa.jia Keskimdirdinen peruseldke mk/kk
Eliikkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-e liikelaitokset 42 066 43 854 85 920 2 362 I 156 1 741

YEL-elAkelaitokset 't 65t 3 3ll t0 962 I 752 I t25 l 563

MYEL-eliikelaitos t9 t46 2t 346 40 492 734 294 502

LEL-eldkelaitos 30 617 5 040 35 657 I 163 50'7 I 071

Kaikki tvdclakelaitokset 99 480 73 551 173 031 I 633 860 I 304

Mycinne tyt eldkkeet l. l.-30.6. 1984

Kaikki tycielAkelaitokset 5 715 4 40'7 t0 t22 t 934 I 023 l 538

Voimassa olevat 30.6. 1984

Eliikkeensaajia Keskimddrhinen peruseldke mklkk
El;ikkeen myontiiizi Miehet Naiset Yhteensh Miehet Naiset Yhteensd
I nl-tla(clalt()KSct I ))L I 709 J UAI I <7 tI )tt I I )>

YEL-eliikelaitokset I 302 495 I 797 I 231 8'72 I 132
MYEL-eliikelaitos 4 623 5 428 l0 051 543 243 381

LEL-elAkelaitos I 14l 143 I 284 940 455 886
Kai kki tyoelakelaitokset 8 398 7 775 t6 t73 866 410 641

Myonnetyt el6kkeet l. l.-30.6. 1984
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500 480 980 I 056 195 781Kaikki tyoelakelaitokset

157 139 188 257 345 396



TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1984

TEL<lSkelaitokset 9 553 15 956 25 509 2 4t4 I 255 r 689
YEL-eliikelaitokset 483 582 r 065 I 518 904 r 183

MYEL-e llkelaitos I 675 l 836 3 5t I t 072 397 719
LEL-el2ikelaitos 6 277 2 8'71 9 148 t 2t0 531 997
Kaikki tydelakelairokset 17 988 2t 245 39 233 I 845 I 074 I 427

Mydnnetyt eliikkeet l. l.-30.6. 1984

Kaikki tyoelakelaitokset 3 659 4 194 7 853 2 t3l I 266 | 669

PERHE-ELATTPET
Voimassa olevat 30.6. 1984

Eliikkeen myrintiij,ii

ElAkkeiden
lukumddrd

Keskimd6-
rAinen

peruseldke
mk,/kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL{lekelaitokset 58 4t'7 I 147 54 277 t3 944 68 221
YEL-el6kelaitokset l0 209 I 007 9 834 2 106 ll 940
MYEL-eliikelaitos 24 327 325 23 508 4 039 27 547
LEL-eliikelaitos 30 718 522 29 088 6 094 35 182

Kaikki ry6elakelaitokset 123 611 819 tt6 707 26 183 142 890

Myonnetyt eliikkeet L l.-30.6. 1984

Kaikki tyoelakelaitokset 5 694 885

VANHUUS-, TyoKyvyrroMyys-, rvorrouyys- JA PERHE-ELAKEET
Voimassa olevat 30.6. 1984

ElAkkeiden
lukumddr:i

Eliikkeen mycintiijri

TEL-eliikelaitokset 334 020 I 481

YEL-el2ikelaitokset 46 752 I 517
MY E l--ekikelaitos l 79 858 442
LE L-eliikelaitos 120 701 805

Kaikki tyoeliikelaitokset 681 331 I 090

Myonnetyt eldkkeet l. l.-30.6. 1984

Kaikki tyoelakelaitokset 36 190 | 324

Vanhuus-, tyottcimyvs- ja tyokyvyttomyyseldkkeensaajista l8 222 sai lisirksi rekisterciityd lisiieliikettl keskimd:irin
1370 mk/kk. Ndmd olivat etupddssd TEL- ja YEl-eliikkcitd. Pcrhe-eldkkeista4342 oli lisdetujen mukaisia.
keskimddrin I 071 mk,zkk.

MAKSETIJT' EI,AKKEET I.I -I0 6.I9II4. MIt-.I.MK

VdhimmAisturva
TEL-elSkelaitokset 2 949.0

YEL-eliikelaitokset 421,4
MYEL-elAkelaitos 480,0
LEL-elikelaitos 587,2
Kaikki tyoelakelaitokset 4 443.6
Rekisteroity lisdturva t71.3

Keskimdd-
rdinen

peruseldke
mk,/kk

Yhteensd 4 620,9
47



Tytieliikepdivdnfl 15. 11.
Pasilan kongressikeskuksessa

puhutaan mm.

tyottomien toimeentuloturvan kokonaisuudistuksesta,
tyokpyn yhtendisisti arviointiperusteista
j a freelance-tyontekij oiden o masta elaikelaista.

L
a

w, ,*x%
w

ffi


