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Valitettdvd PYSW,
vai kka val ittaja vai htu u

Vuoden mittaan tapahtuneet tyoekikevakuutusyhtioiden
fuusiot ja lissiot herdttivdt kukin kohdaltaan runsasta
kannunvalantaa ja keskustelua myos alan ulkopuolella.
Timd on luonnollista: vastaavan kokoisia laineita syntyisi
millii elinkeinoelSmdn alalla hyvzinsd vastaavan kokoisis-
ta jiirje;telyistd. Tuntuva merkityksensd on silld, ettd va-
kuutuskonsernit ovat mainostajina hyvin ndkyviri, ja ti-
lanteen muutos lisrisi niiden sekzi tiedottamisen taruetta
ettii markkinointiponnistuksia.

Vakuutusyhtici rakentaa yrityskuvansa kahtalaisille ai-
neksille. Sen on oltava yhtiiiiltii vakaa ja turvallinen ni-
mestidn alkaen, toisaalta dynaaminen, taloudellista me-
nestysta ja ripeiitii palvelukykyd osoittava. Saattaa olla,
etta tottumus ajatella vakuutuslaitokia vakaina linnoina
aiheutti osan yleison ylliityksestd, kun yhtiikkiii alkoi
tapahtua.

Keskustelussa on vain vrihrin esiintynyt arveluita siitd,
miten vakuutetun ascma muuttuu, kun yhtio ldhtee alta
pois ja toinen tarjoutuu tilalle. Arvosteluun eiole havaittu
olevan aihettakaan. Tyoellkevakuutetun lakisddtciseen
eldketurvaan ci vakuutuksen myontzijrin vaihdos vaikuta.

Vakuutuskentdn uudelleen jaossa yhtiot ovat saaneet ai-
hetta arvostella toistensa kilpailukeinoja, ja myos sosiaali-
ja terveysministerio on ndhnyt aihetta huomautuksiin.
Trimii kaikki kuitenkin koskee muuta kuin lakiin perus-
tuvien ellkelupausten sdilymistzi ja niiden takeiden tur-
vaamista. Kun ministerion asiana on valvoa, ettri kilpai-
lukeinoina ei kriytetri jiirjestelmiin kokonaisuuden kan-
nalta epitarkoituksenmukaisia taloudellisia jiirjestelyjii,
yhtioiden luontevimmaksi kilpailualueeksi jrizi asiakas-
palvelun kehittdminen entistddn nopeammaksi ja huo-
mioon ottavammaksi. Tiistl voinee vakuutetulle koitua
vain etua.

Tyoeliikejiirjestelmd on kehittdnyt oi kean toimintali njan,
joka kulkee keskittdmisen ja tdyden hajautuksen periaat-
teiden vhlimaastossa. Tdm6n toteaminen merkitsee mycis
Eldketurvakeskuksen merkityksen trihdentrimistd, va-
kuutuksenantajan vaihdokista riippumattomana yhtei-
senii kirjanpitzijdnd, kustannustenselvittdjdnd ja laintul-
kitsijana.

Yt-jd Larrnola
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Esko Prokkola, t'u. sut,

Ekik et urt'a ke.skuksctr
I uo I t o v a k u u t u so sa s t o n p ci til I i k k ii

Me ihmiset sijoittelemme p66-
omiammc yrityksiin. Annamme
niille tydpanokscmme ja silloin
tdlloin rnyos sijoittelemme
yritysten ka-svoille omia ilmei-
tammc ja ajatuksiamrne. Usein
pyritddn tietoisesti antamaan
l,ritykselle ihmismdisct kasvot.
Yrityksiin voidaan palkata
erityisia yrityskuvan kohcntajia.
jotka kasvohoitoa antaen
parantavat yrityksen imagoa.

Yrityksiii syntyy. yritykset
varttuvat ja kypsyviit. Niistii
voi tulla ylikypsiii.

Yrityksillii on kehityskriisinsd.
Konsultit opettavat, rniten
kaswkivuista selvitddn. Yrityk-
sct v'anhcncvat ja kuolevat.
Aika luontevalta siis tuntr.ru
vrityksen vertaarnincn cldvddn
olentocln.

Systeemi. yritys, kone ja puoluc
eivdt ole eldvid olentoja. Ne
ovat enintddn ihnristen yhteen-
liittyrnid. Joskus jokin ilrmis-
ryhmA voi pelatir niin h1 vin
yhtcen. ettd cldvhd olcntoa
parempaakaan vcrtausta on
vaikea loytdd. Mutta siira
huolimatta jiiiik iekkojoukkue ci
olc cldin eikd vritys olc ihmincn.

Luinaamme kasvommc. sijoi-
tamme rahamme, myymme tyo-
panoksemmc. uhraanrme ehkd
tcrveytemmc yrityksille. Var-
sinkin yrittiijii itse antaa
yrityksellecn niin suuren hcn-
kilokohtaisen panoksen, ettd
yritys rupeaa tuntumaan
omalta jdseneltd, josta irtautu-
minen on miltei vhtd pahaa
kuin jalan pois leikkaamincn.
Jompikumpi, yritys tai yrittiijii,
tuntuu itsendisend elinkelvot-
tomalta.

Silloin kun yritvkselld mcncc
keskimddrin hyvin, ci liian
hyvin cikd liian hrronosti. ci
tdmdntapaisesta ndkemykscstd
ole mitddn haittaakaan. Mutta
kun tulcc rikkauden tai koy-
hyydcrr kriisi. kun konkurssi
uhka:r tai kun vritys on ajau-
tumassa epdasiallisiin inr cstoin-
teihin verottajaa varocssaan,
pitiiisi hyliitii ne normit ja
Luntcet. jotka ovirt asian-
mukaisia ihrnisten kcskcn.

Yrityksen konkurssi ci ole
yrityksen. talouseldnrdn. tvon-
tekrloiden tai yrittdjdn kannalta
samanlaincn surun aihc kuin
ilrmisen kuolcma. Ttrttakai. .jos
siitd aiheutuu vaikcuksia ihmi-
sclle, jos syntyy inhimillistd
khrsimystd konkurssista. on sc
hyvin valitcttavan.juuri ndiclen
ihmistcn kannalta. Mutta
kokonaisuuden huomioon
()ttacn \ ritvkscn poistumincn
voi olla aivan tcrvc tapahtuma.
Onko siis oikein. cttd kon-
kurssin tehnyt vrittdjd vtri
lcimautua jollakin tavalla cpl-
kelvoksi yksiloksi. vaikka hdn
ei olisi mitddn hlvatonta tchnyt
konkurssin yhtcydessd.

Vastaavasti yrityksen mcnes-
tvkscen ja rikastumiscen ci
pitdisi suhtautua vieroksucn ja
tasu-arvoajatuksin: rlrhat pois
rikkailta yrityksiltii ja vdhim-
mdistoimecntuloavustus kcivhillc
yrityksille.

Verot on tictysti maksettava.
mutta sopii kysyd. onko vika
vcrotuksessa. jos rikastuva
yritys ajautuu tekemddn virhc-
ir.rvestointcja.
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TAKAISI NLAI NAUS
on tyoeldkejarlestelmanIt

perusideoita
Tyoeldkevakuutusmaksujen lai-
naaminen takaisin maksajan.
tydnantajan, keyttodn on aika
ajoin haluttu asettaa kyseenalai-
seksi. Tdmd on niita kysymvksid.
jotka aina muutaman vuoden vd-
lein joku kcksii urrdcllcen ja ottarr
esille.

Takaisinlainaus pcrustuu hcr-
rasmiessopimukscen. sanotilan:
siitd vallitsi consensus tvocldke-
jrirjestelmdd rakcnnctl.aeisa. To-
clistajiksi tdlle pcrimdtiedolle Tyo-
cldke kutsui kaksi vuoden 1956
eldkckomitcan jdsentd, puheen-
johtuja Veikko Ahtolan ja rura-
tuomari Tapani Virkkusen.

- Keitci olit'ar harrasmiehct.ja mis-
tci he sopivat?

Virkkunen: Ei takaisinlai-
nauksesta kdyty mitdiln virallisia
neuvotteluja eriksecn. siitd sovir
tiin niiclcn kesken, .jotka olivat
komitcassa.

Ahtola: - Se oli komitean yk-
simiclincn kanta.

Virkkunen: - Koko se kysy-
mys, ovatko vakuutusmaksuva-
rat sijoitctut, jos nc sijoitetaan ta-
kaisin yhtioihin, on vddrin asetct-
tu. Tosiasiahan or.r, cttci ole kysc
sijoittamisesta. vaan vakuutus-
maksujen maksamisesta velka-
kirjalla. Firmallc ei tdssd jArlcste-
lyssd tule killinkiiikiiiin rahaa,
\aan sc vain osuksi vdlttyy repi-
miistd eldkkeidcn katetta suoraa
piiiitii irti tuotannosta. SAK, jopa
STK, ja kirjoittajat Juhani Risti-
nrdked myoten ovat ryhtyneet
puhumaan varojen sijoittamises-
ta, mutta se orr rddrd tcrmi.

Ahtola: - Komiteassa selvitet-
tiin my6s sitd vaihtoehtoa, etta
tyontekr.yiit osallistuisivat osuu-
dclla tyocldkcvakuutusmaksuun,
mutta tydntekrliipuoli tuli siihen
tulokseen, ctta vastaava tulos
saavutctaan. kun otctaan vakuu-
tusmaksu palkkaneuvotteluissa
huomioon.

l/irkkuntn: Koko tasti.i
rnaksujdrjestelmdstd komitea oli
keskusteluissa yksimielinen.
vaikka Ncstori Kaasalaincn sit-
ten jdttikin eridvdn mielipiteen.

Ahtolo: Phdtettiin. ctta
tycinantaja hoitaa vakuutusmak-
sut mutta etta tyonantajalta ci vd-
littomdsti kanneta enempAl ra-
haa kuin kulloistenkin eliikkci-
clcn maksamiseen on vdlttdmA-
tonta.

Virkkuncn: - Tdmdn periaat-
tccn kannirlta on nurinkuristu. et-
td flrma joutuu ilmoittamaan.
rniten se keyttee tdmdn sijoituk-
scn. vaikkci mitaen rahaa clle si-
j oitettavar.rakaan.

- Mitti mieltci olette siitci, ettd vol-
tiovalta n.)'t vaatii periaatetta muu-
tettavan? Valtio haluaa sekri
(ncntniin ruhaa kri.r t tddusci ct tti
suoriu t ti k cuk sia ohlai I la vara i nsi-
joitusta.

Ahtola: - Ei valtion tdlld tavalla
pidii liihteii rahaa kyselemhdn.
Tictysti on suunnitcltilva. ettA ril-
hoitus on kunnossa. enncn kuin
rncnoja lisdtddn.

Virkkunen: Kansaneldk-
kcen oli alkuaan tarkoitus hoitaa
ansioon perustuva eldkcturva.
Ainakin thmd sukupolvi nruis-

taa. n-rillaista oli. kur.r rahat victiin
1956. ja suhtuutuu jyrkdn tor.1u-
vasti vastaaviin hankkeisiin.

Ahtola: - Jos cldkkcisiin tulisi
katto, niin vksitvisvakuutr.rksen
osuus taas kas,uaisi. eikd sc olisi
oikeata kehitystd.

Virkkunan: - Ahtolan syvtd-
hdn se on sarnapalkkatcndcnssi.
Hdn kLrn aina itjoi siivoo.jien pal-
kankorotusta ja oli sita micltd.
ettii kyllii nc muut sittcn hoitar"at
itscnsd. . . .la nyt on tultu siihen.
ette entiset hvvdpalkkaiset ovat
kapinlrsslr. Vcropnrgrcssio tlsuu
tuloja. mutta valtio kr.ritenkin sen
piiiille hinnoitte lcc palve lukset
bruttotulon mukaan.

- Val lit si ko luot t ot'okuutuk scn pc-
rustomisesta t.l'dclcikelaitosloino-
j en t ak uu k si sa nranla i nen y k si m i c-
/rs,r r .r?

V i r k k unen: - Oltiin _,-ksimiclisid
siitii. cttii jokin ieema on saatava
lirmojen tutkirnise ksi, kunkin
I rrmln indivirluualiscsta arvioin-
nista ei tule vhtddn mitddn. Pari
kertaa meilld oli .jo valmis laki
kiryoitettunir. mutta hrrorrratliin.
ettei teste kdytdnnossd rnitddn tu-
lc. . . Sittcn meilki oli prof'cssori
Martti Saario asiantuntijana. ja
hdn heitti csiin vcrotrrsarvon ja
velkaantumisasteen kritccreiksi.
ja toimitus.johtaja Tauno Jylhd
teki taste kaavan.

Ahtola: - Ei niiitii kehittelyja
kohtaan esitetty strurcnrpia ar-
vosteluja. Ndistd ci Aanestetty.

- O n k o t yomar k k i naj rit' jes t d j en jcr

t'aI t iovaI Ian vciIi ncn vorainsijoi t uk-
scn pcriaatteista .vryiminot nt.t i)-
hempriri I 9TGluvun tuotet to?

Virkkunen: - Kyllii cnsimmdisct
kattosopimuksct tehtiin jo 6Glu-
vulla. valtiovarainministcrion
kanssa sovittiin, paljonko obli-
gaatioita ostetaan.

Ahtola: - Mutta pddkvsy-
mvksid koko komiteassa oli. ku-
ka maksaa .ja rniten cliikkcisiin
tarvittavat rahat taataalr, ctta ne
ovat tallella kun tarvitaan.

- Toimituslohtaja .luhuni Koleh-
m ctinen, m i t ri vaar o iu I i i t t t, 1' si i h en,
et tii vol I io puuttuu t.l'cic lcikevarc>
jen sijoituspolitiikkaan sillci te-
voin, kuin t'altiot'areinministerit)
on kaavaillut?

- Jos tyoeldkcvaroilla rahoi-
tcloan \altion vclvoilteita tai .jt>
tain muuta jdrjestclmdn ulkopuo-
lista tahoa. lisdtddn suoranaiscsli
tyoelekejArjestclmdn elinkcino
cldmdlle asettilmua rahoitu:rirsi-
tetta. Lisdksi aiheutetaarr kus-
tarlnusvuoto. Niin kauan kuin
cliketurvan rahoitukseen llrrr it-
tavat varat ovat maksuvelvollisen
hallussa lainoina, inllaatitrn ra-
hastoille aihcuttama tappio ja sitd
vastavat lisdmaksut korvautuvat
clinkeinoeldmdlle TEL-lainojen
vastaavansuuruisina reaaliarvon
rulcnnuksinlr. Jos varut sijoitetaan
rnuualle. lai nansaajan "inllaatit>
etu" lankeaa ulkopuolisclle -tdssd tapauksessa valtiovallalle

- ia t],oclakkeiden maksurasi-
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tuksen kasvu jdd sellaisenaan
elinkeinocldmdn kannettavaksi
ilman mitdAn keventavia teki-
jdita.

Kustannusrasituksen kasva-
minen heikentdd elinkeinoeld-
mdn mahdollisuuksia vastata
cldketurvan rahoituksesta. On
ml os ilmeistd. ctta scr) kiinnostus
jdrjcstelmdd kohtaan heikkenee,jos varojen sijoituspcriaatteet
muuttuvat. Palkansaajillc ulkc>
puolisen puuttuminen tyoelek-
kciden rahoitusjdrjestclmhdn
mcrkitscc mm. tdstd syvsta cpa-
varmuutta. On tdrkedtd. cttd tyo-
eldkejdrjestelma sailyuaa riippu-
mattomuute nsa ja ettd sekd cldk-
keenmaksaja ettd tydntekijd tun-
tevat tycieldkejdrjestelmdn omak-
seen.

- Onko yhte iskunnan kehitl,s ja
tydelrikejcirje.stelmcin konsanto-
loudellisen osemln muutos johta-
nut siihcn, cttci tlr)clcikevarain si-
joi I usper iaot t e i t a - sijoi t u sosuut ta,
t akaisinlainau sosuut ta. korkok an-
toa - tulisi muuuoo? Merkitsisikri
tdm{i, efi(i entiset sopimukset tu-
lisi yhteisesti ottaa uudelleen tor-
kasteltqviksi?

- Pdinvastoin on entista tar-
kcdmpdd, etth tyocldkevakuutus-
maksut ovat kunakin vuonna vd-
tittomasti tarvittavaa osuutta lu-
kuun ottamatta ohjatlavissa
elir.rkcinoeldmdn kdyttoon. Ko-
tir.r.raiset invcstointivarat ovat
muutcnkin vdhdisct. Kun ajatel-
laan clinkeinocl6mdn kilpailukl,-
kyh, ulkomaiseen lainanottoon
liittyy kurssiriskejii. Tiimii hcl-
posti unohdctaan.

Tyocliike'jiirjcstelmd on kaik-
kcin tdrkcimpid kotimaisia pdd-
omaldhtcitd. Myos muualla kuin
Suomcssir()n ulcltu ymmdrldd -vai olisiko sulrottava: pdinv;-rstrrin
kuin Suorncssa nyt - on alettu
vmmdrtdS. etta riippumaton
t),oelekcjarjcstcln.rd turvaa clin-
keinoeldmdllc kasvun aineksct.
Tvoeldkcturvan cnsisijaincn
varmistaja on clinkcinoeldntln
tuottavuudcn kasvu. Itsendinen
tyoelAkcjarjestelmd tr.rkcc osal-
taan merkittdvasti rata kehitvst6.

N1 k1 incn tuklrisinlainrrr,r-sjdr-
jcstclmd merkitscc vhclclld kertaa
palkansaajan kannalta turvaa-
vuutta ja elinkeinocleintdn kan-
nirllrr rasitukscn jukurrrista rriin.
cttA sc tttnltru mahtlollisirrrmarr
viilriiise nd.

Tyoeliike kiiiintyi myos bud-
jettipiiiillikko Juhani Korpelan
puoleen; hdn on julkisuudessa
edustanut valtiovarainministeri-
cin kantaa tdssd asiassa. Budjetti-
phiillikko Korpela ei katsonut
voivansa toukokuun puolivdlissd
vastata scuraaviin kysymyksiin:

Tdhdn asti varainsijoitusta on
ohjailtu VM:n, Suomen Pankin,
eldkelaitosten ja tycimarkkinajdr-
jestojcn yhteisissd neuvotteluissa
sovittujen periaatteiden mukaan.
Onko tdmh vuorovaikutus ollut
riittdmatontd, kun valtio tar oitte-
lee suoraa mddrdysvaltaa?

Tycieliikejiirjestelmii katsoo,
ettd jdrjestclmdn taloudellinen it-
sendisyys on keskcinen tycieldke-
turvan sdilymiscn tae. Tulisiko
tyoeldkelaitosten nyt oman teh-
thvdnsd lisdksi vastata valtion ra-
hoitusongelmista'l

Olette otaksunut, ctte r iimcis-
tddn ensi vuoden budjcttia teh-
taessd kysymys tyoclakcvarojen
sijoituksen ohjaamisesta on tullut
csillc. Minkd kokoisista sunrmis-
ta silloin on kyse?

Miksi raltiontaloudcn paineer
kohdisturat toistuvasti juuri so-
siaaliturvaan?

l
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Elakkeisi in esitetddn
VII\IASTYIVI ISKORKOA

Kuluvan vuoden helmikuun 17.
piiiviinii annettiin eduskunnallc
hallituksen esitys laeiksi tyonteki-
jdin eldkelain lTEL). merimics-
eldkelain, tapaturmavakuutus-
lain ja liikennevakuutuslain
muuttamisesta. Esityksessd, joka
on parhaillaan eduskunnan kdsi-
teltdvdnd. ehdotetaan mainittui-
hin lakeihin lisdttdvdksi sddnncik-
set viivdstyskoron maksamisesta
eliikkeille ja muille etuuksille.
Viittaussddnncisten johdosta uu-
distus tulisi koskemaan kokonai-
suudessaan yksityisen sektorin
tyoeldkevakuutusta, lakisddteistd
tapaturmavakuutusta ja liiken-
nevakuutusta.

Korkolaki. joka tuli voimaan
vuoden 1983 alusta. ei koske laki-
sdiiteisid vakuutuksia. Vastauk-
sessaan hallituksen esitykseen
korkolainsddddnn<iksi eduskun-
ta edellytti hallituksen viipymdttd
ryhtyvdn toimenpiteisiin el6ke-
vakuutusta koskevien lakien. ta-
paturmavakuutuslain ja liiken-
nevakuutuslain muuttamiseksi
niin, ett6 niihin lisiitiiiin yhtendi-
set sddnnokset viivdstyskoron
maksamisesta.

Nyt kysymyksessd oleva halli-
tuksen esitys valmisteltiin sosiaa-
li- ja terveysministeridssd yhteis-
tyossd muun muassa Eldketur-
vakeskuksen ja Tyoeldkelaitos-
ten Liiton kanssa. Sosiaali- ia ter-
veysministerio neuvotteli enncn
muuta lakiehdotuksia koskevista
periaatteellisista kysymyksistd
oikeusministerion kanssa, jolla
on ollut pddvastuu korkolain
valmistelusta ja viivdstyskorko
sddnncisten kokonaisuudistuk-
sesta muutoinkin.

Yhdenmukainen
korkolain kanssa

Muun muassa ndiden neuvottelu-
jen tuloksena piiiidyttiin siihen,
ettd esitykseen sisdltyvien lakieh-
dotusten tulee olla mahdollisim-
man yhdenmukaiset. paitsi eri
vakuutuslajien kesken, mycis
suhteessa korkolain sddnnoksiin.
Lakiehdotusten sddnncikset poh-
jautuvatkin pitkiilti korkolain
sddnnoksiin korvausvelalle mak-
settavasta viivdstyskorosta. Kor-
kolain tavoin olisi lakiehdotusten

mukaan vuotuisena korkokan-
tana l6 prosenttia. Ndin ollen
eldkkeensaaja ei tulisi tdssd suh-
teessa asetetuksi huonompaan
asemaan kuin esimerkiksi velko
ja vahingonkorvauksen tai r apaa-
ehtoisesta vakuutuksesta suori-
tettavan korvauksen osalta.

Esityksen peatavoitteet ovat
samansuuntaiset kuin viivdstys-
korkosddntelyllii yleensiikin. Vii-
vdstyskoron tulee olla riittdvd
korvaus vahingosta, jonka etuu-
densaaja viivdstyksen johdosta
kiirsii. Siiiinnoksillii pyritddn
mycis ennalta ehkdisemddn vii-
vistymisid etuuksia koskevien
asioiden kdsittelyssd.

Toisin kuin useat korkolain
sddnnokset ovat lakiehdotusten
sddnnokset kuitenkin luonteel-
taan pakottavia. Etuuden viivhs-
tyessd olisi vakuutus- tai eldkelai-
toksen omasta aloitteestaan
maksettava viivdstyskorkoa.
Etuuden hakijan ei tarvitsisi esit-
tea minkddnlaista vaatimusta
viivdstyskoron maksamisesta.

Viiviistyskoroksi
16 prosenttia

Esityksessd ehdotetaan TEL:iin
lisdttdvdksi uusi 19d $, jonka
mukaan eldkkeen tai muun
etuuden viivdstyessd eldkelaitok-
sen on maksettava viivdstyneelle
mddrdlle vuotuista viivdstyskor-
koa 16 prosenttia. Korkoa ei kui-
tenkaan olisi yleensd maksettava
esimerkiksi silloin, kun eldkkeen
suorittaminen sairausvakuutus-
rahastolle taikka tyovoimatoi-
mikunnalle tai tydttcimyyskassal-
le viivdstyy.

Ehdotuksen mukaan viivds-
tyskoron laskemisaika alkaisi
vasta kun kolme kuukautta on
kulunut sen kalenterikuukauden
pddttymisestd, jona etuudensaaja
on esittanyt eldkelaitokselle vaa-
timuksensa sekd etuuden perus-
tetta ja mddrdd koskevan sellai-
sen selvityksen kuin hdneltd koh-
tuudella voidaan vaatia ottaen
huomioon mycis eldkelaitoksen
mahdollisuudet hankkia selvitys.
Esimerkiksi tyoky\Tttomyys-
eldkkeen osalta tdmd kolmen

8

Eliikkeen maksun lykkiiiinryessa ofisi eHke-
laitoksen oma-.aloitteisesti smritettava el6kkeen-
sqaja[e viiviistyskorkoa l6.procentin. qryqqren
korkokannan mukaan. TetE koskeva b*kttlksen
mirys em. pa#aillaan eduskunnan klisiteltevana.
Voirnaamtuloajaksi on esitetty syyskuun l. pEiviiii.

Uudistulgen tarkoitu'kanra on koffata
elrikkeemsaajalle suorituksen viipy"r,nisem,aiheut-
tama.vahinko. $nkimy.kserd on ilryfu jennakolta
ehki[istii viiviistymiii etiikeasioiden ktisit*ely64,

' {Jq@!sus rulisi kmkanaan yksityisen sektgn!
tytretek€xrekuutrmlesekehkiseffeis$:tapa-'
tuflea'- j4 tiikenner*alm*u&lsta,'.." : :. -
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kuukauden mddrdaika alkaisi
1'leensh scn kuukaudcn pdtittyes-
sd. jonii eldkehakcmus kiriktirin-
lausuntoinecn saapui clikclai-
tokselle tai n.ruuhun toinripaik-
kaan, johon sc voirnassa tllcr.'icr-t
saan ncistcn mukaan voiclaan .jrit-
tdd. Mriiiriiaika alkaisi vlecnsa
hakcnrukse n.ja e nsinrmaisen l:iti-
kdrinlausur-rnorr saapur-niskuu-
kaurlen piiittvcssii. r'aikka haki-
jarr tvtikvr'1'ttonrvlilcn sclvitt;i-
miscksi suoritcttaisiinkirr lisdtut-
kinrLrksia.

Ehdotuksessa on pddsddntoi-
scsti tlrntrkstrtttr krrrkollri:tu poi-
kctcr.r kuukausikorko.jdrjestehnd
viivdstvskoron mddrdd lasketta-
c:srr. Viir Islr sktrt ktra ,rlisi ninrit-
riin r.r.raksetiava jokaisclta kol-
r.r.rcn kuukauclcn mdhrdajan pddt-
tvmiscn iiilkciscltii tdydeltd ka-
lcntcrikuukaudelta, .jonka a.jan
etuuden suorittamir-rc[r on viir,ds-
t) n)'t. Eldkkeen ei kuitcnkaar.r
roicla katsoa ehdotukscssa tar-
koitetulla tavalla r.'iiviistvnccn
tdr ttd kirlerrtcriktrtrklrtrttu. .j,rs si-
tA aletaan maksaa viinrcistiiiin
eldkkccn alkamiskuukuutta scu-
raavarl kalenterikuukauclcn ku-
Itrcssa.

On eritliscsti korostcttava. ct-
tii lakichclotukscn siiiinntiksct
koskcvat viiviistl skorott mak-
sarrrista cikii niillii olc tarkoi-
tcttu maaritcllii csimerkiksi sitA
a jankohtaa. .jona elikc saa-
daan r,'iinreistiidn nraksaa. Elaikc-
laitokscn on. riippunrattii siit6.
onko korotonta kdsittcll'aikaa
viclii ililicllii. makscttava eldketth
riivvtvkscltd sen.jdlkcen. kun se
()r'l \lliillLtt tai lrarrkkirrut tlrrr iltir-
r lrt se lr itr kset eldk kccrt ntr ort-
ttirniscksi.

EhclotLlksen r.nukaan r.nuutok-
senhakuelirncllh on tictyissd ta-
puuksis:a oikerrs nrddrltti. ettli
viivdstl'skorkoa on makscttava
ctlelll sclostcttttlr rnriiltcurrtuislii
ajankohclasta. Ensirrniikin siidn-
noksen sor eltanrir.rcr.r cclclll,ttiiii.
etta cl:ikclaitokscn antanraan
pddtoksc'cn on haettu nrur-ltostu.
Lisziksi eclclly tcrdiin. ettri cltikelai-
tc'rs on csittiinvt nrLrutokscnhaku-
climcllc clitr isizi sy ita r iir astl's-
kt,r', rrt llr:kcltti:clle ntr irltcrttntas-
tli u.iurtkolttllrstlr. Tlilllriscnlr cli-
t1-iscnti svvrrii trrlcc pii;iasiassa k1'-
svrnvksccr.r vair-r sc. cttd ratkaisc-
vl li.ilkctictccllincn sclr itr s tli
r.r.nru niivtlij valitta.jan eldkeoi-
kcuclcsta orr voitu saada vasta
n.ru utokscnlraun y'htevdessd. Esi-
tr kse rr peltr:tcluilrirr r iitaten r oi-
daan todcta. ettd sd6nnokscn so-
vcltanrincn tulisi k-vsy'my'kseen
vaiu poikkeuksellisissa tapauk-
slssal.

Ylccnsd cldke on kuukausit-
tuirr nrakseltur lr jat.kuva suoritus.
Sanran cldkcpddtokscn perusteel-
la r.nyohcmmin suoritcttavat eld-
ke-crdt on maksettava eldkepdd-
toksessd mhdriteltynd ajankoh-
tana. Maksupdivd cli crdpAivd on
riittdrdn sclkeAsti ilmoitcttavlr
e ldkkeensaajalle. Jos rlyrihe m-
mdn cldke-crln maksamincrr vii-
ldstyy. eldkelaitoksen on chclo-
tuksen mukaan maksettava tiil-
lliscllu urdllc l6 proscrttitt rtttr
tuista vii'"'hst-"-skorkoa jokaisclta
pdivdltd erdpdivdstd luk icn. -I'iilt:i
kohdcn on cl-rdotukscrr nrukaan
viivdstvskoron nrdArdai laskct-
tiicssa noudatcltava korkolain
tavoi n pdiviikorkojir.jcstcl nriiai.

Lakie hclotuksccrr on. kutcn
korkolaissakin. sisiillvtcttl' ctuu-
dcrrsaajan viivdstvstd ja crAiclcn
nraksuestciclcrr vaikutusta kos-
kcvat siiiin noksct. Jos clzikc-crdn
viir"dstvminen .iohtuu cldkkeen-
saajasta. elhkclaitos ci olc velvol-
lincrr rnaksarnaan viir.'dstvskor-
kol pitcnrurlltl rr.llltr kuin siitd
piiivdstii. .iona este on eldkclai-
tokscrr tictcn lakannut. Jos taas
claikkcer.r viivdsty'minen johtr"ru
l,livoimaisesta esteesta. kuten
pankkialan lakosta, cldkclaitos ci
olc rclrollirtcn mak5anleiln \ii-
vastvskorkoa estecn aihcuttar-nal-
ta viir, 6sty'sajalta.

Alaraja 15 markkaa

KAytdnnirn svistii or.r makscttit-
vallc viivdstlskorollc chckrtcttu
sAdclcttdr dksi alara.ja. Lakichck>
tukscn nrukaan l5 nrarkkaa pic-
nenrpdti riirAstrskorkoa ci olc
maksettar.'a. I'Atii markkamrid-
r da turkistcttlrisiirr r trositllrin
TEL-palkkainclcksiluvun mLl-
klurrt.ju tlrrk istctt rr nrark kanradrl
pyoristcttriisiin liihinrmiiksi tiir.
clcksi nrarkaksi. Voinraantulo-
sriiir-rncikscn mukaan sanottu
rrarkkarrriidrA vastaisi vuodelle
I 984 vahvistettua palkkaindeksi-
lukua. MarkkamdArd ja sen tar-
kistamista ja pl,ciristhmistd kos-
keva sddnnos on sama kuir-r
muissakin csitvkseen sisdltvr,issd
lakiehdotuksissa.

EdellA tarkoiletul sddunrikset
koskisivat cldkkcillc .ja nruillc
etuuksillc tttaksr:ltur ulr viivl:trs-
korkoa. Sddnnciksct vakuutus-
nraksttr clullc rrtaksctttrr trstir vii-
Vdsn'skorosta sisdltvi,lt TE,L:n
l9 $:iiiin.

Esitlksccn sis:iln'iicn lakich-
d()tu\tcn nrtrkuirlr so:ilrlrli-.jlr tcr -
r cr srrrinistcli(i lrntlur tlrrr iilrrcsslr
vakuutus- .ja cltikclaitoksillc oh-
.jeita chclotcttuicn s{ilinllcistcn so-

veltamisesta. Sosiaali- .la tcr-
l'evsministcriossl ei sitcr-t olc
r alnristeilla asiaa koskevia l,leisiii
ohjeita. r'aan tarkoitukscna or.r,
e ttd kussakin r"akuutus-.ja e like-
jdrjcstelmiissd scn kcskusclirr tai
vastailvil antaisi tavallisccn ta-
paan. esi r.ncrkiksi vlcisk ir.jcclkidn.
ohje ita. suosituksia tai muuta
s;iiinndstcr-r sovcltamista koskc-
'v,aa tictoa. Vasta scllaiscssil t:l-
paukscssa. .jossa jdrjestclmien
keskcrr ilmenisi eroavuutta el.r-
clotcttujcn sdhnnostcn sovcltami-
scssa tai siihen muutoin olisi cri-
t1 isti.i sr1tr.i. rnirristtrio prrrrttrriri
aslilllll.

Voimaan syyskuusta

Elakkcita ja muitzi etuuksia k()s-
ker a Viir 6:lvskorkouu(listu\ ()n
tarkoitus saattaa voimaan l. piii-
i'dnd sy'yskr.rr.rta 1984. Lakichck>
tusten sdAnnoksid sovcllcttaisiin
piidshiintoisesti vain scllaisiin
asioihin..jotka ovat tullcct vircillc
vakuutus- tai ckikelaitoksessa
e ltt[rtetlrricrt lukicrt trrlttur r oi-
ntitalt.

Siiiin ndksiii sar.nan pAzitokscr.t
pcrr.lstcellu rrtr ohunrrnirr strt,r'rtct-
taVallc ctr.luscrdllc maksettavasta
i'iivilsn'skorosta sovellettaisiin
kuitcnkin sellaisiin eriin. joiden
crlpdir,'5 on lakicr.r voimaantulo-
piiii'ainii tai scrr jalkeen. raikka
csirncrkiksi eldkepAdtos olisikin
anncttr.l ennen ehdotettujen la-
kicn ."'oimaantuloa.

lvt, il kl,.iL *{ l','.t: . t 1
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Tyosuhteen ns.

TEKNINEN K-ATKAISU
Kuluvan r.uoden tulopoliittiseen ratkaisuun
sisailtyy tyontekijiiin eliikelain muutos, jonka
mukaan tyontekijein siirtyessa samassa tyosuh-
teessa tziysiaikaisesta tyostd osa-aikaiseen tyohon
tai pdinvastoin hdnen eldkkeensd lasketaan
erikseen sekd tdysiaikaisen ettd osa-aikaisen tyo-
jakson osalta. Tarkoituksena on saattaa tdllaisesta
tyosuhteesta tuleva eldke nykyistri paremmin
vastaamaan tyontekijdn todellista ansiotasoa.
Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden
1985 alusta lukien.

t

Kdytdnnon tasolla uuclistuksclla
ei ilmeisestikddn tulc olcmaar.r
kol in laajaa vaikutusta ainakaarr
alku'u,aiheessa. Kuitenkin osa-ai-
katycin lisddnt.vmiscn my'otii tck-
r.risen katkaisun merkitvs tulcc li-
sldntymdAn. Tyontckiliillii orl
n-"-t joka tapauksessa mahdolli-
suudct tyoajan muutoksiir.r s:r-
man tyosuhteen kestdessd iln.ran.
cttd hdn srrmrrnaikuiscsti mcrrct-
teiisi osan.jo ansaitsemastaan elh-
kcturvasta. Tekniscn katkaisun
totcuttar-r-rir-rc11 ou osrl valmisteilla
olcvilr r.r.nrutoksia. joilla pyritddn
parantamaan osa-aikatvotd te-
kevien henkildiclcn cldketur"'aa.

Nykyinen tilanne

On kuitcnkin .joukko tilantei-
ta. .joissa cclcllti csitett"' loppu-
palkkaan penrstr.lva elhkepalkan
nrtilirittcll, .johtaa epdn'1'dy'ttll-
viiiin lopptrtuloksccr.r tarkastclta-
essa tvdntcki.jiin toclcllista ['on-
tckoa. Neiitei tilantcita vartcn on
t-,"ontckilhin eliikclain 7 $:n 2.
nromenttiir-r otcttu siiiinntis clii-
kepirlkurt hurkinnlrrtrullriscstlr
tarkistanriscsta. Titi voiclaan so-
veltaa tapauksissa, .joissa cleike-
palkka o11 poikkcuksclliscsta
s1'ystd r.'akiir.rtunutta tasoa ale mpi
cdelll,ttdcn lis;iksi. cttd thlld sci-
kalla on olennainen vaikutus
ty'ontekijdn eldkcturvaan. Poik-
kcukselliscna syynd or.r piclettl,
nrm. sairaudesta tai tyon l,iih1-y'-
dcstd johtuvaa ansiotason alc-
nemista.

TyoclArndssd esiintyy tilantci-
ta, joissa tyontekr.lii tycisuhtccn
jatkucssa siirtyl' omaehtoisesti
tAysiaikaisesta tyostd osa-aikai-
sccn tydhon tai pdinvastoin. Tdl-
liiin ci vhlttiimdttd ole kt,svntt,k-
scssA esirttcrkik:i vriraudisil joh-
tuva siirtl'n.rincr.r. Nvkvlainsdd-
ddnnon rt.tukaar.r eldkcpalkka .ja
sita kautta ckikkccn rnddrd liiske-
taan koko tvosuhteen osalta vii-
meisterr vuosien t1'oansioiclen pe-
rusteella. Scuraukscna on tilannc.
cttci clrikcpalkka cndd vastaa
n'onteor.r toclellista mddrdd. EIA-
kcpalkarr htrrkirtrtirrtvurilistu lur-
kistiimista ei ndissd tapauksissa
ole katsottu voitaviir-r sovcltara.

Voir-r-rassa olcvien s66nncistcr-r
ntttkaan el6kcpalkklr nrr.iiirritihr
kunkin t1'osuhtccn osalta crik-
seen siten. etta eldkepalkkaa
madrdttdcssti otctiriln I'ttrt,nrioorr

kausiansiota kdytetddn perustee-
na eldkettd laskettaessa. Normaa-
litapaukscssa ndin mddriteltl-
eldkepalkka vastaa tvontekijdn
toclcllista ansiotasoii t1,'osuhtees-
sa, jolloin r.nyos eldketun/a muo-
ckrst uu oikcudcnnrukaiseksi.

n'osuhteen neljdn viinrciscn ka-
:':: I lenterivuoden indcksillii tarkistc-
' 1' tut ansiot. Edellii mainiluista

ruosista ralitaan sittcn arrsiotl-u 
soltaan kaksi keskimr.r.rdistd vuot-
ta ja niiden keskimddrdistii kuu-
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Lisiiksi hark innanvaraista tarkis-
tamista voidaan kdyttdd vain
eldkettd cdcltdvddn tycisuhtee-
seen. joten sc poistaisi vain osit-
tain nykyiscn cpdkohdan.

Saman tyosuhtccn kuluessa
tapahtuvat siirtymisct osa-aika-
tyohcin tai tdysiaikaiseen tyohon
saattavat merkitd. cttd cldke hel-
posti muodostuu tyontekijdn
tl,ohistoriaa vastaamattomaksi.
Etenkin palvelualoilla tapahtu-
nut osa-aikatyon lisddntyminen
on nostanut niiden tapausten lu-
kumddrdd, joissa cldkcturvan
suuruus ja tyohistoria ltuorrosti
vastaavat toisiaan.

Valmistelua vuodesta 198 1

Eldketuruakeskuksen hallitus
asetti vuonna l98l tyoryhman,
jonka tehtdvdksi annettiin selvit-
tdd mm. tyosuhteen kestdcssd
tyon muuttumisesta tdysiaikai-
sesta tydste osa-aikatyohon tai
pdinvastoin aihcutuvat eldkelain-
sddddnnon epdkohdat ja mah-
dolliset muutostarpcct. Tyoryh-
massa ovat ollect cldkejdrjestel-
mdn edustajicn lishksi mycis
tycirnarkkinajdrjcstojen edusta-
.tat.

Valmistelutyon yhtcydessd py-
rittiin kartoittamaan, kuinka pal-
.jon kdvtdnnossd on tapauksizr,
.joissa saman tyosuhtccr.r kcstdes-
sh tapal.rt ur-r siirtymistd. Virallisis-
sa tiltrstoissa on niukasti tictoja
siirtvrrrisistd tdysiaikaisestll tyosta
osa-aikai:ecn lai plinvastoirr sa-
rttart tr osuhtccn kestdessd.

Tyoryl.rmd suorittikin suppean
kysclyrr viidcltri cri alalla toimi-
valta yritykseltd. Selvitykscstd
ilmeni, cttd osa-aikainen tyovoi-
ma on kcskittynvt palveluam-
matteihin. kun taas teollisuudes-
sa osa-aikaincn tyo ndl,ttdisi olc-
van poikkcus. Tvcisuhteen kesth-
essd tapahtuvat siirtymdt olivat
melko harvinaisia.

Ty6ryhmhssh todettiin, ettd
crdissd tapauksissa nyt esiintuotu
ongelma johtaa tyontekijdn kan-
nalta epdoikeuder.rrnukaisecn
lopputulokseen. Erddnd keskei-
send periaatteena ratkaisumallia
elsicssddn tyory hmii ldhtisiitd. ct-
tei eldketurva saa muuttua ver-
rattuna tilanteesecn, jossa ty6-
aian muutoksen yhteydessd
tyonantaja samalla vaihtuLr. Li-
sdksi painotettiin sitd. ettei irykyi-
secn cldkepalkan laskusadntocin
puututa ja cttd menettely hallin-
nolliscsti on yksinkcrtaincn ja
nykyisecn tekniikkaan sopeutu-
va.

Erddnd mahdollisuutena selvi-
tcttii n cllkepalkan harkinnanva-
raiscn tark istamiscn ulonaminen
myds nyt kysvmykscssd olcviin
tapauksiin. Kuitenkirr osoittau-
tui. cttci tdmdntl yppisclld menet-
telylld voitaisi kokonaisuudcssa
poistaa epdkohtia osa-aikatyci-
hon siirtymistapauksissa. Toise-
na vaihtochtona oli esilld cldkc-
palkan mddrittdminen painotct-
tuna kcskiarvona vrittdjdcldkcla-
kien tapaan. Tiilloin eldkkecn pc-
rusteena oleva palkka olisi osa-
aikaisen jakson palkan ja tdysiai-
kaisen jakson palkan keskiarvo
painotcttuna ndiden jaksojen
kestolla. Tyciryhmdssd kuitenkin
katsottiin, ettei clle pcrusteltua
poiketa eldkcpalkan nykyisestA
laskutavasta. jota tdmd vaihtoe h-
to olisi kdytdnnossA rncrkinnyt.

Tyoryhmii pddtyi esiudmdhn
ns. tydsuhteen tcknistd katkai-
semista. Tiilloi n tyooikcudellises-
ti jatkuva tyosuhdc kirtkaistaisiin
TEL:n miclessd kahdeksi eldke-
tckniseksi ty6suhteeksi, jolloin
kumpikin jakso muodostaa
normaalissa jdrjestvksessd rekis-
terditavdn vapaakirian. Loppu-
tulokscltaan tama vaihtoehto
vastaa tilannctta, jossa tyontckijd
siirtycssddn osa-aikatyohon tai
tdl siaikaisecn tl ohon sanlutai-
kaiscsti vaihtaa tydpaikkaa.

Teknisen katkaisun siselto

Edellytyksend tekniselle katkai-
sulle on, etth tvcintekijdn sddnncil-
liscnd pidettdvdssd troajassa ta-
pahtuu pysyvdksi tarkoitettu
muutos. Tdnrdn muutoksen on
sitten vaikutettava tyontekijdlle
makscttar an palkarr mddrfrdn.
Tyoajan muutoksclla tarkoite-
taan nimenomaan tyoajan pi-
tuudessa tapahtuvaa rlluutosta.
Riittavana ansiotason laskuna
pidetddn taa\ )hte ncljdsosaa ja
nousuna yhtd kolmasosaa. Tdssd
yhteydessd on painotcttava sitd,
ctta cdella mainitun arrsiotaso-
muutoksen tulcc aina olla seu-
rausta tyoajan muutokscsta.

Erddnd ldhtokohtana on olh.rt.
ettci cldkcoikeudellista tycisuh-
tccn katkaisua suoritcttaisi kai-
kissa tapauksissa. Muutokse lla
tulcc olla olennainen vaikutus
eldketun,aan. Eldketurvan kan-
nalta turhicn tapausten velttemi-
seksi edelll,tetddn, ettd teknistd
katkaisua voidaan sovcltaa vain
sellaisiin tyosuhtcisiin, .joissa tyo-
suhde on kestdnyt vhhinthdn
kolme vuotta cnncn tvoajassa ta-
pahtunutta muutosta.

Katkaisua sovellettaisiin vain
tilantcissa,joissa muutos on tar-
koitcttu pysyvdksi. Esimcrkiksi
vdliaikaiscsti lyhennetyllc tyovii-
kolle siirtyminen tai mddrdaikai-
nen osa-aikatyo ei aihcuta tyo-
suhteen tcknistd katkaisua.

E,rdissd tapauksissa pvsvvdksi
tarkoitettu tyoajan muutos saat-
taa ennalta ilrvarmattomista
syistd palautua cntiselleen. Tdl-
loinkiiiin ci suoritcttua katkaisua
cndd poisteta. TAhdn ei ole tarvet-
takaan, koska tycintckrjiiin eliike-
lain eldkepalkan laskusddnto
poistaa jonkin ajan pddstd vdliai-
kaiscksi jddneen ansiotason muu-
tclksen vaikutukscn cldkcpalk-
kaan.

Siirtyminen osa-aikatycistd
tdysiaikaisccn tyohdn tai pdin-
vlstoin \aattaa klytdnnossa ta-
pal.rtua my6s asteittain. Niinpii
on hyvdksyttl, teknisen katkaisun
suorittan.rinen myos silloin. kun
muLltos tapahtuu astcittain, kui-
tenkin cnintddr.r kolmen vuoder.r
kulucssa.

Suojas[[nnos

Tekrtiscrt katkuisun suoritlami-
nen edelld esitctylla tavalla saat-
taa joissakin tilanteissa johtaa
tydkylryttomyysclSkkecn suu-
ruudessa virheclliseen lopputu-
loksccn nykyllrirrsdddlntoon vcr-
rattuna. Ndin on tapauksissa,
joissa tvokl rr ttonl\ ] s alkaa pian
tckrtisen katkaisurr sutrrillarnisen
jdlkccn. Tiilloin cldkepalkka
n.ruodostuu huomattavasti alhai-
scmmaksi jdlkimmdiscn tyosuh-
tccn osalta verrattuna siihen ti-
lantccsecr.r. ettei katkaisua olisi
lainkaan suoritettu. kuten nyky-
lainsdAddnnossd tapahtuu. Niin-
pd uurlistuksessa onkirr suoju-
sddnnos. Sen mukaan tcknincn
katkaisu poistetaan niissd ta-
pau ksissa, joissa cldketapahtunra
sattuu viimcistddn kahclcn vuo-
den kulucssu katkaisun srrorit-
tamisesta. Tiilloin tyokyvytto-
myyseldkc vastaa tvontekijdn
vakiintunutta ansiotasoa cikii ly-
hvt osa-aikajakso pddse kohtuut-
tomasti alent;rr-naan cldketurvan
tasoa.

Usein tdysiaikaiscsta tyostd
siirtyminen osa-aikutyohcin ja si-
te kautta palkan alcntuminen on
johtunut esimcrkiksi tyontekr.yiin
sairaudesta. Mikdli sairaus johtaa
myohemmin tyokyvyttdntyys-
cldkkeen myonthmisecn. tulee
harkittavaksi TEL I g:n 2. mo-
mcntir.r mukaisen eldkepalkan
hark innanvaraisen tlrkistumiscn

kayttamincn. Edcllytysten tdyt-
tycssd eldkepalkaksi muodostuu
ennen sairaudcn syntymistd val-
linnut ansiotaso.

Eldkcpalkan harkirrnanvarai-
sccn tarkistamisccn ja scn kdyt-
tdmiseen ei millddn tavoin puutu-
ta tdlld uudistuksclla. Jos tyoajan
muutoksen taustalla on TEL 7

$:n 2. momcntin larkoittama
poikkcuksellinen syy ja muutkin
poikkeussddnnon sovcltamis-
edcllytykset ovat voimassa, so-
vellctaan edelleenkin poikkcus-
sddntod. Ndin ollen tyosuhtccn
tcknincn katkaisu on torssijuinen
poik kcussdrintoon ndhdcn. Tdstii
on onra erityincn sddnnokscnsd
nvt totcutcttavassa uudistukscs-
sa.

Kd1'thnnossh tyosuhteen tck-
ninen .jakarninen toteutctaan
normaalina rckisteriliikentccnd.
Tyonantajan tulcc ilmoittaa cld-
kelaitoksellccn teknisestd katkai-
susta samalla tavoin kuin tyosuh-
teen pddttyessd.

Saattaa kuitcnkin ilmetd ta-
pauksia, joissa tyosuhteen kat-
kaiscmincn on ttrlkirrnanvaraista.
Jotta asian lopullincn ratkaise-
minen eijdisi vasta cldkkeelle siir-
tymisen yhteydcssd ratkaistavak-
si, voi tyontekua tai tyonantaja
pyytae eldkelaitoksclta pddtostd
siitd. onko tapauksccr.r sovelletta-
va katkaisua. Eldkelaitokscn tu-
lcc pddtciksessddn ratkaista kat-
kaisun cdellytykset .ja syntyvhn
eldkeoikcuden markkamddrdi-
ncn suurlrus. Teste peatokscste
on normaali muutoksenhaku-
mahdollisuus eldkelautakuntaan.

Antti Suominen,
VT, ekononti

Ekik ct urva keskuk scn
lainopillinen johraja
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Henki lokuntaedut
ja elakkeen perusteena oleva

I%LKKA

Helena Tapro, orr,'
E I ri k e I urvo k c sk u k sa tt

c I ri k e t o i nt i s r o n pti ril I i k k t)

Lisriziko lentoyhtion palveluksessa olevan tyon-
tekijiin vapaa-ajan matkustelu hdnen eldke-
palkkaansa? Voiko asuntolainaa ottamalla
hankkia, paitsi suuremman asunnon, myos
suuremman elzikkeen?

Outoja kysymyksizi? Eiviit kuitenkaan niin
outoja, kuin miltzi ne ensi ajattelemalla saattavat
vaikuttaa. Ne liittyvzit ongelmaan, josta on viime
vuosina paljonkin keskusteltu: henkilokunta-
etujen verotuskohteluun.
Kdl,tdnnossd on varsin tavallista.
ettd tycintekijd saa tvosuhtccnsa
pcru:tcella tvonantajaltlurrt ntui-
takin ctuuksia kuin tyosth vas-
tikkecksi sovitun rahapalkan sii-
hcn rnahdollisesti liittyvinc luon-
toisctuineen. Tdllaisista ctuuksis-
trr or at csimerkkcirtd tlirnirrttajun
t uotteista saatavat hcnkilokunta-
ulcrrnukset. liikcrrncttd harjoitta-
vien y'ritysten hcr.rkilokur.rnallcert
ilmaiseksi tai alcnncttuun hin-
taan antamat matkat ja henkilo-
kuntalainat. Tvonantaja voi
myds tukea tyontckrjoidensd r.'ir-
kistys- ja harrastustoimintaa, yl-
lapitaa tyontckijoiden lapsillc
tarkoitettua pdivdkotia jnc.

Verotuskdytdnnossd on henki-
lokuntaetuuksia osin pidetty vc-
ronalaisina palkkatuloina. Vcro-
vapaita ovat vleensd olleet ctuu-
det, jotka on katsottu luclntcel-
taan sosiaalisiksi tai jotka olat
mddrdltddn viihriisid.

Elakkeen
oleva
E,ldkeongclmaksi tdmdn vcrotta-
jan p:ihnvaivan tekcc tyontcki-
jdin cldkclain (TEL) 7 li:n 3. mt>
mcntti. Sddnnos sanoo. cttd
cldkkccn perusteena olcvaa
palkkaa laskettaessa tyoansio
md:irdtddn "samojen perustciclen
nrukaan kuin veron ennakkoa
pitldtcttdessd". Pitiiisiko siis
kaikki henkilokuntacdut. jotka
r.'crottaja on katsonut ennakon-
picldtl,ksen alaisiksi. ottaa huo-
r.r.rioon mvos eldkepalkassa'i

Eldkct urvakesk uksen _""leiskir-
.jccssii 26178 on todettu tyoeldke-
lukicn palkkakdsittccstd. etta
maininta ennakonpiddtyksen pe-
rusteista on katsottava tarkoite-
tun ldhinnd yleisluonteiseksi viit-
taukseksi siihen cnnakkoperintd-
lain (EpL) 4 $:ssd tarkoitettuun

palkkaan. joka suoritetaan toiscl-
le korvausta vastaan tchclvstii
tchrtirlstri Ircrrkilolle. joka ci tlis-
sd toiminnassaan olc itscndinen
yrittiiiii.

Kriytrinnossd r"akuutusrnak-
sun pcrLlstccna oleva.ja cldkkec-
sccr.r oikcuttava palkka (kiytiin
tiistA se uraavassa nimitystd TEL-
palkka) on vlcensd sama kuin sc
pirlkkl. .iosta l\cinlntujtr on pi-
cldttalnyt vcron ennakon. TE,L-
palkkaan'"'oi kuitenkin sisdltl,h
nruitakin unsioita krrin nc. joistl
cnrrakonpiddly: on toirnitcttrr.

Tyosuhteessa saatu palkka
saattaa csimcrkiksi olla vcrolain-
saiddrtrton mukuarr osiltain tai
kokonaan vapaa cnnakonpidii-
tyksestd. Mvosk;iin cnnakonpi-
cldtykscn laiminly'orrti ei voi olla
esteena palkan katsomisellc
TEL-palkaksi.

Toisaalta TEL-palkkaa ci olc
kaikki sellaincn tulo. josta enna-
konpiddty's on toimitettu. Esi-
merkiksi crdissd tapauksissa
(EpL 6 g) on cnnakonpiddtys
toimitettava siitii riippun.ratta.
onko suoritusta pidettdvd palk-
kana. Tycisuhdekeksinnostd saa-
tua korvausta ei ole katsottu
TEl-palkaksi, vaikka sc onkin
veron cnnakonpiddtvksen alaista
ansiota. koska sitd ei olc pidettd-
v'd vastasuorituksena tyosopi-
muksen perusteella tehdvsth
tyostd.

Ennakkoperintilain
palkkakiisite ja
TELpalkka
Palkan krisitc on Epl:ssa lryvin
taa.1a. Siiniihiin tarkoitetaan pal-
kalla "kaikcnlaatuista palkkaa.
palkkiota. osapalkkiota sckzi
muuta ctuuttil ja kon'austa, joka
sutlritcl:rln virusta tai toimcstlr
tahi scllaiscsta tyostri, tchtdl'iistri
tai pah.'clukscsta. joka tyon tai
tchtai',ain antajalle tehddrin kor-
vausta vastaan". Palkka neiin
miiiiriteltynd poikkeaa r.nm. tvo-
sopi nrr.rslain palkkakdsitteestd.

Etu tai suoritus katsotaan
EpL:n mukaan palkaksi jo pcl-
kiistAzin silld perustcclla, cttd sc
on saatu tl,cisuhteesccn liittvvdnd.
Scu suoranaista liittvnristd tlon-
tckoon ei edellytetd.

TEL-palkaksi katsottavan an-
sion tiras tulee pddsddntrorr mu-
kazrn olla vast:rsuoritusta siitA
ty6ste, jota tyontckijd ty'osopi-
muksensa perusteella tekee. Scn
ohella TEL-palkkana on vakiin-
tuneesti pidetty korvauksia, jotka
on maksettu ldheisesti tyosuhtee-
seen liittl,r'dsth toiminnasta (aloi-
te- ja kir.loitr.rspalkkiot. luotta-
musmicspalkkiot jne.).

Tiilloin on kuitenkin aina kv-
svmvs palkasta. joka perurtru
tehtyyn tai tehtevean tyohon ja
jonka mddrdstd ja suoritustavas-
ta on vlcensd sovittu ennakolta.
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Henkilokuntaedut
palkkana
Kun pohditaan sitd, ovatko eri-
laiset henkilcikuntaedut TEL-
palkaksi katsottavaa tyciansiota,
ei ratkaisua voida tchdd yksin-
omaan verotuksen perusteella eli
sen nojalla, onko tycinantaja vcl-
vollinen toimittamaan ennakon-
piddtyksen vai ei. Tdrnd johtsisi
melkoisccn saltumanvarai\uu-
leen eldket urr an mddrdytymises-
sd.

Ei voitane ajatella, cttd samclin
palkka- ym. chdoin tyosopimuk-
scnsa tehneet tlontckijdt saisirat
tdysin eri palkkaperusteesta mdd-
rdytyvdn eldkkccn siitd riippuen.
n.riten paljon tyontekijdllS on ol-
lut mahdollisuuksia (aikaa, varaa
.;ne.) kiivttZiii hyvdkseen tyonan-
tajan tarjoamia veronalaisia hen-
kilokuntactuja.
Eldkcpalkkaa maardttaessa e i
mielestdni tulisikaan ottaa huo-
niioon henkilokuntaetuja, jotka
saadaan tyosuhteen perusteella
muutoin kuin sovittuna (tyoso-
pimus, tyoehtosopimus, vakiin-
tunut keytanto) vastikkeer.ra suo-
ritetusta tai suoritettavasta tyos-
ta. Etujen kaytto tai kiyttdmdttd
jatteminen riippuu tyontekijdstl
itsestddn. hdnen olosuhtcistaan.
Jos etua ei kiiytii hyvdkscclr. ci
sita korvata rahana.

Vaikka verottajan intressissii
olisikin vaatia toimittamaan en-
nakonpidhtys myos tdllaisten
hcnkilokuntaetujen kdytostd syn-
tyvaste etuudest.r, ei ole perustel-
tua yksinomaan taste syystd pi-
taa ctuuden arvoa automaaltises-
ti mycis TEl-palkkana. Tata ei
edellytii myoskddn TEL 7 g:n 3.
momentin sddnnos siten tulkif
tuna kuin Eldketurvakeskuksen
ylciskirjecssd 26/78 on esitettv.

Alun kysymykset lienevdt saa-
neet selityksensd. Kerrottakoon
myos Eldketurvakeskuksen nii-
hin lausunnoissaan (30. 3. l984ja
l. 12. 1983) antama vastaus: ei.
Vapaa- ja alennuslippuetuuksia.
sen paremmin kuin tv6nantaJan
maksamaa korkotukea. ei kat-
sottu sellaiseksi tycisuhteessa teh-
dystd tycistd saaduksi vastikkeek-
si. joka olisi otettava huomioon
eldkkeen perusteena olevana
tyciansiona.
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YHTEENSOVITUKSESSA

6. momentti
mitkii

ja el[kkeet
tyoeliikkeeseen

Tyoeliikkeen
vdhentdii

8 S 1. mom.):

14

H I

maksettavaa
sellainen

huomioon
siten

esiryksessd kiisitelliiAn
Perusel6kkeisiin palataan

korvausvelvollisuu-
ovat esirnerkiksi



olleet vanhojen cldkcjdrjcstcl-
micn cldkkcel. Ns. errsisijaisct
korvaukset ja eldkkeet ovat scr.r-
raavat:
l) tapaturmavakuutuslain sddn-

noksiin perustuva pdivdraha
tai tapaturmaeldkc

2) liikcnncr,'akuutr"rslain noialla
mydnnctty omaan varnmaan
perustuvil jatkuva kclrr.'aus

3) sotilasvammalain nojalla
mydnnctty clinkorko

4) pcruscldkkcesecn vcrrattava
muLl tyo- tai virkasuhteeseen
pcrustuva eldke.
Yhteensovitukscssa otetaan

Iruomioon vain eldkkeen rinnalla
jatkuvana maksettavat, myoskin
n.rddrdajan kestdvdt, suoritukset.
Kertakaikkisena makscttu kor-
r"aus ei sen sijaan vaikuta tyci-
eldkkeeseen.

Pcrlrc-cldkkcen yhteensovi-
tuksessa otetaan huomioon sa-
n.r a n edunjdttiijiin k u o le m a n
johdosta edunsaajille myonnetyt,
ensisijaisia korvauksia ja cliikkci-
th tai perusclakkeita vastaavzlt
korvaukset ja elAkkcct. Yhtcen-
sovitettavien etur.rksicr.r rvhnrd on
siten perhe-eldkkciclcn kohdalla
sama kuir.t r.nuiclcnkin cldkelajien
kohclalla. Olcnnaista on. etta
perhc-cldkkccn nrhdrddn 

",aikut-tan vain scllaincn cldkc tai kor-
vaus, jonka cclunsaaja saa edun-
jAttAian kuolcman johdosta.
Esimcrkiksi lcsken omaa tapa-
turmakorvausta tai t),oclAkctta ei
yhtccr.rsoviteta perl.re-eldkkeen
kanssa.

Pcrhe-eldkkeen yhteensori-
trrkscssn .idtetddn huomiottu
r:ldkkccsccn tai korvaukseen si-
sdltyvd mddrdaikainen korotus.
Tdlld licncc tarkoitct t u ct upaasse
valtion "vanhoihin" perhe-eldk-
keisiin liittyvdd korotusta, joka
on 50 7c:n suuruinen ensimmdi-
seltd vuodelta.

Tapaturmakorvaus
Tapaturmavakuutuslain mukai-
sista korvauksistu vhtccnsorile-
taan nykl,isin piiir.'iiraha. ta-
paturnracldkc ja perhe-
e ld k e. Aikaisemmin ci yhteen-
sovitcttu pdivdraha-asteclla olc-
vaa korvausta. Silloin eldkkeen-
saa.jr saattoi saada r uodcn ajan
sekd pdivdrahaa cttd eldkettd yh-
t ccnsovitta mat to man a.

Uudet korvausmuodot. Tapa-
turmavakuutuksen korvaukset
"remontoitiin" kokonaan vuo-
den 1982 alusta ja sen johdosta
muutettiin 1.4. 1982 lukicn
myciskin TEL 8 ia 8 a g:iii. Elin-

korkoa vastaava korvaus on nv-
k1 isirr "tapaturrnaclrike".

Pdivdralra otetaan vlrteensovi-
tuksessa huomioon, jos eldke al-
kaa tai yhtccnsovitus tehddhn
1.4.1982 tai sen jdlkeen. Tapa-
turmaphivdraha on kuitenkin
erddssd suhteessa muista yhteen-
sovitcttar ista korvauksista ja
elhkkeistd poikkeava. Jos eldk-
keelld ollessa sattuvasta ty6tapa-
turmasta myonnetddn pdivdra-
haa, tdllaisen pdivdrahan johdos-
ta ei telrdd uutta vlrtccnsovitustu.
Tdssd on ajateltu osaelSkkccr.r
saaJra.

Jos sen sijaan r.t.tuusta syystd
kuin pdivdrahar.r mydnthmiscstd
johtuen tchddan cliikkcesccrt uusi
ylrtccnsovitus. otctaan myos pdi-
vdral.ra huomioon.

Tapaturnravakuutukscn nrak-
sanraa haittarahaa. crilaisia lisid.
kodinhoitokustannusten kor-
rausta tai hautausupua ei otetu
ylrtccrrsovittrkscssa huomioon.

Ent i sc t k oruau smuodol. Entisid
korvauslajcja nirnik keinccn ja ta-
soineen maksetaan edelleen jat-
kuvasti niille henkilcjillc, joiden
tapaturma on sattunut ennen
l.l. 1982. Samoin mycinnetddn
jatkuvasti entisid korvauksia, jos
ammattitauti johtuu syystd. joka
on alkanut ennen vuotta 1982.
vaikkakin ammattitauti ilmencc
vasta mydhemmin.

Entisistd korvauksista yl.rtccr.r-
sovitetaan cdellccn elinkor-
k o. Muutoksen voimaantuk>
sddnnciksen mukaan clinkorko
nimittdirr yhtccnsovitctaurr niin
kuin tapaturmaclhkc. Elinkorko
nruodostr,ru peruskorosta .ja tily-
dcnnyskorosta. jotka nrolcmmat
yhtecnsovitt'taan. Vahingoittrr-
nccn omaisillc makscttava
h uo I t ocl A k c vlrteertstrvile-
taan tycieldk kccn pcrhe-eldkkeen
kanssa.

Trrpat u rmavak uut uslain
sddnnciksiin perustuvina yhteen-
stlvilclaan myos ammal.titauti-
lain ja rnaatalousyrittdjien tapa-
turmavakuutuslain (MaTa) mu-
kaiset vastaavat korvaukset. Li-
sdksi on joitakin muita lakeja,
joissa on viittaus korvauksen
suorittamiseen tapaturmavakuu-
tuslain nojalla.

Tapaturmavakuutuslain osal-
ta on ollut epdtietoisuutta vapaa-
ehtoiseen vakuutukseen perus-
tuvan korvaukscn yhtccnst-rvit-
tamisesta. Tyonantajalla on lain
mukaan pakollincn tapaturma-
vakuutusvelvollisuus. Mutta
tl,cinantaja voi ko. lain ntukaan
ottaa tyontekijoillecn vapaaeh-
tt-risr:n lisdvakuutukscrt csimcr-
kiksi vapaa-aikaa kclskevaksi.
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Sotilasvanrmalain mukaistcn
korvaustcn ylttccrtsorittaminen
on nykyisin vdhdistd, kun l'uo-
den 1980 alusta lukicr.r ei endd
yhteensc'rvitet:r vuosicr.r 1939-
1945 sodissa saatuun vilmnlaan
perustuvaa korYausta. Valtaosa
sotilasvammalain rrukaistcn
korvausten saajista oli luonnolli-
sesti sodissa haavoittuncita. So-
tainlalidit saavat nvt korvauk-
sensa ja tvoeldk kecn r htccnsovit-
tamattomana. rnitd voidaan pi-
tdd hyvinkin kohtuulliscna.

Sodassa saatuun vammaan
perustuva korvaus on voinut al-
kaa mydhemminkin, vamman
pirhcnnuttua vaikkapa vasl.a vii-
me vuosina, mutta site ei yhteen-
soviteta. Samoin ei sotainvalidin
kuoltua yhteensclviteta tdllaiseen
vammaan perustuvaa huoltoeld-
kettd.

Sotilasvammalain perusteella
suoritetaan kuitenkin korvauksia
muistakin syistd kuin pelkdstddn
sodassa saadun vamman johdos-
ta. Korvausta suoritetaan asevel-
rollisten. tyovclvollisten ja crdi-
den muiden puolustuslaitoksen
tehtavissa olevien palveluksessa
saaman vamman, sarrauden tai
tapaturman johdosta.

Sotilasvammalain nojalla
maksetaan mm. peivarahaa ja
elinkorkoa sekd omaisille huol-
toeldkettd. Pdivdrahaa ja elin-
korkoa korotetaan, jos korvauk-

Ensisijaisten kon'austcn ryh-
mdln krrulurlt lnvci: nrrrrrl tv(j-
tai virkasuhtccsccn pcnlstuvat
eldkkeet kuir.r perr.rscldkkcct. Tdl-
laisia muitu rldkkcita ()vut piii-
asiessa valtiorr ia ktrnticn cntistcrr
eldke.ldrjestelmien mukaisct
cldkkeet, jotka ovilt ollcct
olcmassa cnnen VEL:iii ja
KVTEL:iii. Valtion puolclla
ranhoja cldkkcitd orat csintcr-
kiksi virkamieseldkkeet sekd val-
tion tyontckijdin cldkeasetukscn
nruklisct elAkkect. Krrntien puo-
lella on olcmassa kunticr.r.ja kun-
tainliittojen vanhc'r.jen eldkesddn-
to.icrr mukaisirr cl;ikkeitd.

Koska valtion ja kuntien vanh<>
jcn eliikejiirjcstelmicn eldk keet ei-
vdt ole eduiltaan l'EL:n tyyppisiii,
niiclen mukaisia elakkcita ci pideta
"peruscliikkcind". r'aan ne yh-
teensovitetaan koko rnddrAltAdn.
Niihin ci myoskddn sovelleta suh-
teellista vhtecnsovitusta cikA cld-
kepalkkaa r"oida kdyttdd yhtecn-
sovitusperustecna.

Poikkeussiidnnos tapa-
turma-, liikennevakuutus-
tai sotilasvammakorvaus-
ten yhteensovittamisessa
(TEL8S6.mom.)
Henkilci on voinut saada an-
siotyossd ollessaan aikaisemman
tapaturman johdosta koruausta
jo pitkiiiin. Kun hdnelle sattuu
elhketapahtuma ja hdnen tulota-

soaan arvostcllaan yhteensovi-
tusta varten. otetaan huomioon,
ette hAnen tulonsa ovat muodos-
tuneet, paitsi palkasta, myos kor-
vaukscsta. Samansuuruisena
cclelleen eldkkeen aikana jatkuva
korvaus ei silloin saa vdhentdd
hdncn eldkettddn.

Tapaturma-, liikennevakuu-
tus- ja sotilasvammalain mukais-
tcn korvlustcn kohdulla l6md on
.jrirjcstcttv sitcn. cttd jos eldkkcen-
straja on saanr.rt tdllaista korvaus-
ta kcskevtvksettd vdhintd:ir.r
kolmen r.,uoclen a.jan vdlittomdsti
cnrlcn cldkctapahturnaa, kor-
vaustn ci vhtcensor"itcta. Yhteen-
soritus tulee kvsvmvksccn virin.
jos korvaus nollsec cliikctapah-
turnau vhtcvdcssd. Yhtccnsovi-
tettavaa on silloir-r vain sc osa
korvauksesta, joka on nousuil
vcrrattuna korvurrkscrr rndiiniiirr
cnncn cldkctapahtumaa. Pcrhc-
cldkkeen kan:;sa tdllaista kor-
vausta ei yhtecnsovitcta lainkaan.

Lyhyesti sanottuna:

.krs eldk kccnhakija,zcdunjiittiijh
()rt sl[lnut :curiravie rt llrkre n nru-
kaista korvausta r.'iihintddr.r kol-
nren vuoclen ajan vdlittonrdsti
enncn cliiketirpahturnaa

- tapaturnravakuutuslaki

- liikcnnel'akuutuslaki

- sotilasvamnralaki
r IttccrrsoVitctillrn k(]r\ ilu\ \ iti|r
siltd osrn. kuin sc vlittAr.i cnrrcn
elaketapahtumaa ollccn tasor].

Ellei kori.aus olc noussttt cn-
nen eldketapahtunraa vallinnccs-
ta tasostil. korl'austa ei ylrtcerrstl-
viteta.

Pcrhc-clak kccn edurtslur jicrt
ko. lakien r.rojalla saamaa huolto-
tai pcrhe-eldkcttd ei yhtecnsovilc-
ta.

Eldketapahtumalla tarkoitc-
laan tassa vhtcvdcssd cnsimnriiis-
tri e ldketapahtumaa. Eldkkcen
muuttuminen r ain toisenninri-
scksi, esimerkiksi tl,ott6mvyselh-
kc vanhuuscldkkeeksi. tyok)vyt-
tomyyseldke perhe-eldkkeeksi tai
osaclhke tdydcksi tyok-vv-v-tto-
myyseldkkeeksi, ei ole cldketa-
pahturna tdssd mielessd. Henki-
lon tulee saada cnsin vdhintddn
kolmcn vuodcn ajan korvausta ja
siirtyd sitten cldkkeclle. jotta kor-
vauksen yhtecnsovitus tapahtuisi
puheena olcvicn lier cmpien
sddnnosten mukaan. Yle isesti
voidaan sanoa. etta lain tarkoit-
taman kolmen vuoden ajan tulee
olla sellaista, jolloin henkilo ei ole
saanut cldkcttd.

korvausta saavien invalidihuol- sen saajalla on huollettavia omai-
losta". Lisdkorvausjrirjestelmd ei sia. Lisdksi maksctaan tdyden-
olc identtinen tapaturmavakuu- nyskorkoa nlm. avuttttlnttudcn,
tuksen kanssa ja siitii syystd olisi tekojdsenen. lisdkustannusten tai
lain sanamuotoja tulkitscvan tul- vdhdtuloisuuden johclosta.
tava yhtecr.rsovitukse n suhteen Yhtcensovituksessa otcta.ul
erilaiseen loppLltulokseen. Lii- huomioonvain elinkorkosc-
kcnncvakuutuksen nraksama kd siihcn liittyvii omaistcn osuus.
korvauslisd koulutusajalta ei an- Sen sijaan tdydcnnyskorkoa -karasti ottacn ole vhteensovitct- toisin kuin tapaturmapuolella -tavaa korvausta. koska sita ei ole ei yhteensoviteta, koska sc on
mvonncttl, liikcnncvakuutuslain suoranaisten kulujen korvaamis-
nojalla. (Trimdn kannan otti Va- ta. Se on muista tuloista riippuva
kuutusoikclls crddssh ratkaisus- ja harkinnanvaraincn toissijaiscs-
siliul \'r.ronnil 1972). Kiiytiinnossd ti maksettava korvaus. Elinkor-
lienee kohtuullista. ettii sckd ta- koa vastaavar.ra yhtccnsovitctaan
paturma- cttd liikcnncvakuutus- cclunsaajille maksettava huolto-
korl'austen saajia kclhdellaan yh- eldke.
teensovituksen suhteen samalla Sotilasvarnmalain mukaiset
tavoin. korvauksct mtrksaa tapaturma-

Tapaturma- ja liikenncva-, virastc'1, erdissd tapauksissa val-
kuutuskon'auksia maksavat va- tiokonttori.
kr"rutusyhtiot. Maatalousyritte-
jien tapaturmakorvaukset hoitaa
Maatalousyrittdjiencldkclaitos. Perusehkkeisiin

verrattavat
muut elekkeet

Sotilasvamma-
korvaus

l6

Samoir.r yrittzi.jii \'()i ottaa itscllcert
vapaaehtc'riscsti tapatttrnrar.'a-
kuutuslain mukaisctr r.'akttttttrk-
sen.

Vaikkakin :rrgunrcnttL'ja on
sekd puolesta ettd vastaan. kallis-
tuisin sille kannalle, ettd mydskin
ndmd vapaaehtoisuuteen perus-
tuvat korl'aukset tulisi yhtccnso
vittaa silloin. kun ne ovat tapa-
turmavakuutuslain sddnnciksiin
perustuviit, mikii TEL 8 $:n mu-
kaan on yhteensovitukscn pcrus-
tc. Esimcrkiksi vapaa-aikana va-
hingoittr.rnut ty6ntekijd saisi
nruussil tapauksessa paremman
erlun kuin tyoaikana vammau-
tunut. Yrittdjdn osalta vakuutus-
oikeus onkin crddssd ratkaisus-
saau ottanut tdllaiscn kannan.

Tapaturnrakorrrau kscn saa.jal-
lc nlaksetaan uucicllccnkoulu-
tuksen ajalta lisdkorl austa. r'aik-
ka itsc haitta ci sitd cclctlytt:iisi.
Korruus pcnrstuu "l:rkiin tuplr-
turmakorvausta saar.'iert invali-
dihuollosta". Sitd on pidcttdvd
vhtecnso'"'itcttavana korvauksc-
na, koska se mddrdl'ty'1'tapatur-
mavakuutuslain saanndstell lIu-
kaisesti. (Ndin Vakuutusoikeus
t976.)

Liikennevakuutus-
t
KOTVAUS

Liikcnne'u'akr.rutuslain mukaisista
korr urrksista r ltlecnsor itetaan
cldkkcenhakijan o m aa n va m-
milil n pcrLlstuva jatk uva
korvaus. Tdllaisia ovat mm.
korvauksct tulojen tai clatuksen
viihcntymisesta tai t)'o- tai elin-
keinotulojen rlyohcntymisestd,
joita kdytdnnossd nimitetddn
pdir drahaksi tui tvokvr r ttornr vs-
eldkkceksi. Sen sijaan ei yhtecn-
sovituksessa otcta huorlioon sel-
laisia korvauksia, jotka korvaa-
vat muuta kuin tyokvv-,"n mene-
t\sta. kutcn k()r\austa kivusta.ja
sdrystd. kosmeettisesta haitasta.
eikli rnyoskhdn avuttomuus-.
r"aate- jne. lisi[. "Jatkuvia kor-
vauksia" taas eivdt ole korvauk-
srt laekarinpalkkioista tai sairaa-
lamaksuista tms.

Edunjiittiijiin "omaan vam-
rnaan perustuvaa" korvausta
vastaava etuus edunsaajille on
liikennevakuutuksen perhe-
cldke. joka yhteensovitetaan
tyoclhkkeen perhe-eldkkeen
kanssa.

Myoskin liikennevakuutuk-
sessa maksetaan ammattikoulu-
tuksen ajalta lisdkorvausta, joka
perustuu "lakiin liikennevakuutus-



Korvausta tulee olla maksettu
keskeytymdttd vdhintddn kol-
men vuoden ajan ennen eldketa-
pahtumaa. Kertasuorituksena
maksettua korvausta ei voida ot-
taa huomioon aikaa laskettaessa,
koska tuolloin ansiotyon ja kor-
vauksen rinnakkaisuus ei tdyty.
(Tdstd tosin vakuutusoikeus on
antanut toisenkinlaisen ratkai-
sun.)

Varsinkin tydky\,ryttomyys-
eldkkeissd korvaus saattaa nous-
ta juuri tyokyr.yttomyyden alka-
cssa. koska eliikkeenhakijan ter-
veydcntila huononee. Miten sit-
ten on arvioitava korvaustaso
ennen ja jiilkeen eldketapahtu-
man'l Voitaneen tarkastella kor-
vausta noin puolen vuoden ajalta
ennen elhketapahtumaa ja jos se
on siitd tasosta noussut eldketa-
pahtuman sattumisaikoihin, yh-
teensovitetaan korvauksen ero-
tus.

Esimerkiksi: Eliikkeenhakija
on saanut tapaturmavakuutus-
lain nojalla korvausta vuodesta
1980 liihtien. Hdn tulee tycikylryt-
tdmdksi 20.5.1984 ia TEL:n
mukainen tyoky\ryttomyyseldke
alkaa l. 6.1984.

Tapaturmavaku utuslai n
mukainen elinkorko on vaihdel-
lut mddrdltddn siten. ctta se on
ollut 30 Vo haitta-asteen mu k aista
(3000 mk/v) vuoden 1983 alku-
puolclla ja 85Vo:n haitta-asteen
mukaista (8500 mk/v) lokakuus-
ta 1983 alkaen. Hakijan tervey-
dentila on huonontunut toukG
kuussa 1984 ja konaus nousee
100 7o:iin ( l0 000 mk/v) 10. 5.
1984.

TE L-tydkyryttdmyyseldk-
keen alkaessa 1.6.1984 otetaan
yhteensovitukseen 100%:n mu-
kaisen korvauksen ja 85c/c:n
mukaisen korvauksen erotus cli
1500 mVv.

Seuraavassa numerossa
"Peruselilkkeet"

Riltta Kaaja, orK
LEL T1'tiekikekassan

e I ri k eosa s to n I a k i mi e s

l1

1S.1983

slE&#fia&tuma
)$.f;:$S!$.

ff{r.!.!f$-'
lffi:ri*Jv

1980

noin publl
vusttar'ta.j

viihintEsn:
3 vuottd I

Yht-eEnst$ ,.
erorus: l0'0CI0:*
8500 * 1500 mVv

10000 nrk/v

8500 mVv
3000

\



ONKO
TYO KYVYTTO N/YYS TIAK KE I D EN
vAH Eii EN/I I ii EN'<AniiTYi.iYT
KASVUKSI?
Tyokyr.yttomyyselzikkeiden lukumddrrin kehitys
on viime r,uosikymmenelld tapahtuneiden nopei-
den muutosten jzilkeen ollut suhteellisen vakaata
l98&lur,un puolella. Voimassa olevien eliikkeiden
huippulukemasta 178 000 wonna 1978 lukumri:i-
rd on hitaasti vzihentynyt, mutta pysytellyt kuiten-
kin yli 170000 ekikkeessa. Vastaavasti ovat eri
vuosina alkaneiden ekikkeiden lukumadrdt vdhen-
tyneet. Myos hylkiiysprosentin trendi on vakiintu-
nut lievd.dn laskusuuntaan. Yksityisen sektorin
hylkdysosuus, joka korkeimmillaan vuosina
1911-1918 oli yli 18 prosenttia, on 1980 -luvun
puolella laskenut 15,7 prosentista 12,4 prosenttiin.

Vuotta 1983 koskevat tyokyr,yttomyystilastot
nayttavat taas hdmmdstyttrivzin suurta kasr,ua al-
kanei den tyo kyr,ltt o myys eldkkeide n lu ku m:iiins-
sd. Samalla voimassa olevien el:ikkeiden lukumdd-
rd on kuitenkin pysytellyt melkein muuttumatto-
mana.

Tilastolukujen takana olcva kehi-
tys on kuitenkin my6s alkancissa
cldk keissi huomattavasti rauhal-
lisempaa kuin tyokyvyttomyys-
eldkeluvuista on peeteltevissa.
Tosin uutena alkane idcn eliikkei-
den lukumddrd on vuonna 1983
kasvanut 28 prosenttia. mutta l3
prosenttiyksikkod kasvusta joh-
tuu SOVE-uudistuksen aiheut-
tamista teknisisti muutoksista .ja
yksi prosenttiyksikko tyciikdiscn
(16-64-vuotiaan) vdcstcin kas-
vusta ja loput l4 prosenilitr on
todcllista kasvua. SOVE:n mvcirii
sairausvakuutuksen priirdiaha
muuttui ensisijaiseksi tycicldkc-
puolcn tycikyvyttomyl,seldkkei-
siin ndhclen.

Voimassa olcvan eldkekannan
hidas muuttuminen ilmeisesti liir
tyy siihcn. ctta viime vuosina oval
pddttymdssd juuri ne eldkkeet.
jotka alkoivat runsaan alkavuu-
den vuosina l9TGluvulla. r).

Merkittdvdd kuitenkin on. ette
tyokyrryttomyyseliikkeiden lu-
kumdhrhn kasvu on ollut suhteel-
liscsti suurinta 55-64-r,'uotiaiden
ikhryhmdssd. vaikka siclld cldke-

ldisten osuus ja muiden orna-
eldkkeidcn alkavuus on ollut suh-
tcclliscn korkca viime vuosina.
Alkaneidcn tyokyvyttomyvs-
eldkkeiden lukumddrd on tilasto-
jen mukaan viime vuonna kas-
vanut liki kolmanneksella. mutta
SOVE-uudistus ja vdcstonmuu-
tokset huomioon ottacn kasvu
tdssdkin ikiiryhmiissii jdd runsaa-
secn l5 prosenttiin (alle 55-vuo-
tiaidcn vastaava proscntti oli I2).

Vuosina 1978-1983
alkaneiden ryokyvytto-
myysehkkeiden
lukumd5rdn kehitys

Alkaneiden eldkkeiden luku-
mddrdn alcncva trcndi on siis
l98Gluvun alkuvuosina pysiih-
tynyt ja vuonna 1983 kiiiintynyt
nousuun. Kuvion I mukaan
alamden jyrkkyys (a sita edeltave
jyrkkii nousu) johtui ensisijaisesti
MYEL:n, YEL:n ja osaeldkejdr-
jestelmdn voimaantulovaiheesta
197Gluvun alkupuolella, mutta
muitakin syitii tiiytyy olla, koska
TEL:ssa on samansuuntaincn
trcncli. vaikka osaeldkkeiden

t) Vuosina 1980-1983
elrikkeet ovat alkancct

pA(it t.t fie et
kc.\ktmoo-

rin vuosinu 1971-1975, silk) pririr-
ty'neet eltikkect ovat kestcineet
keskintriririn 5.8, 6,4. 6,9 ja 7,2
vuottayuosina 1980, 1981, l982ja
t983.
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osuus on pieni. Kiiyrii, joka on
merkitty TEL ja LEL, nayttaa
tyontekr.lciitii koskevien elikela-
kien kehityksen vuodesta 1962
liihtien.

Kuviossa I lukum66r6kdyrdn
alenevuus on suurimmillaan
vuosina 1974-1915, kiiyrii loi-
venee vuosina 1976 1a 1979 ja
kiiiintyy taas jyrkempddn las-
kuun vuonna 1982 ennen luoden
1983 nousua. Tydkyrryttomyys-
kdyrdn kdyttdytymiseen on las-
kevan suuntauksen aikana vai-
kuttanut kaksi eliikejiirjestelmhn
lainmuutosta. Niiden vaikutuk-
set ovat selvdsti ndkyvissd esi-
merkiksi kuvion TEL-kiiyriistii.
Tyoeliikkeiden tasokorotus l. 7.
1975 on selvdsti vdhentdnyt alka-
neita eldkkeitd vuonna 1975 ja
lisdnnyt niitd vuonna 1976. Ilmei-
sesti osa el2ikkeenhakrloista on
lykiinnyt hakemuksenteon lain-
muutoksen jiilkeen, koska taso-
korotus nosti elakkeen mddrdd.
Toinen lainmuutos. joka on vai-
kuttanut alkaneiden eldkkeiden
lukumf,drddn, on SOVE-uudis-
tus. Sairausvakuutuksen pdivd-
rahan tultua ensisijaiseksi ty6-
eldkkeisiin nihden, siirtyivdt
1982 loppuvuoden eldkkeet
vuonna 1983 alkaneisiin eliikkei-
siin (a vastaavasti loppuluoden
1983 vuonna 1984 alkaneisiin
jne.)').

Alkaneiden eliikkeiden teknis-
td vdhentymistd vuonna 1982 on
pyritty korjaamaan kuvioon L
Kiiyrii, josta SOVE:n vaikutus on
eliminoitu. osoittaa. ctta myon-
nettyjen eldkkeiden lukumddrAn
kehitys on ollut suhteellisen ta-
saista vuodesta 1979 liihtien.

Eliikkeiden lukumddrdn kehi-
tys riippuu luonnollisesti my6s
vdestcjn ikiikchityksegtii. Viime
vuosina etenkin vanhimmat ikd-
luokat vdestcissa ovat kasvaneet.
Yli 65-vuotiaiden ryhmi on kas-
vanut 9 prosentilla ja 55-64
vuotiaiden ryhmii 8 prosentilla
viimeisen viiden vuoden aikana.

)) Vuosien 1981-1983 ckikeluvuissa
heijas t uu u sei ta hci i ridt e k ijdi t ri. Va-
kuutusalan lakko vuqden 1981 lo
pussa siirsi 1,5 kuukauden eltik-
kcet alkamaan vasta vuoden 1982
puolclla. SOVE-uuJi:;tus .v7rsi
e ltikke iden alkamisen usealta kuu-
kaudelta vuoden 1983 puolelle.
Eliik elaitosten ennak k oneuvot telu-
manattell on pidenttinl't cliikkei-
den ratkctisukrisittelyti noin kuu-
kaudella, jolloin osa 1983 loppu-
vuodcn tapauk.\irlo on .tiirtynyt
vuodellc 1984.

Kuvio. Vuosina 1963-1983 alkaneiden tydkyvytt(imyyselcikkeiden
luk umcicircit my (in t dne en I ai t o k sen mu k aan.

1Ofi) eliikeuii

10
TEL

-18

"Onko tyokyvyttomyyseldkkeis-
sa tapahtunut kbdnne kaswun?"
on siis mydnteinen. Mutta kasvu
ei ole niin suuri kuin miltd lurut
nayttavat.

Yli 55-vuotiaiden
eld,kkeelle siirtyminen
vuosina 1978-1983
Vanhimpia tyokyvryttomyys-
el6kkeensaajia koskevia lukuja
tarkastellaan tdss6 erikseen en-
sinndkin siksi, ettd yli puolet tyo-
kyvryttomyyseldk keelle siirryncis-
td kuuluu ik[ryhmiiiin 55-6+
vuotiaat, .ja toisaalta siksi, ettd
ryhmdn eldkkcclle siirlvmisccn
on tarjolla useita vaihtoehtoja.
Lisiiksi ikiiryhmiin elbkealka-
vuus on ollut todclla mittavaa
viime luonna, jos mukaan laske-
taan muutkin omacldkelajit. r)

Vuodcn 1978 alussa oli 55-
64vuotiaista ETK-vdestoon
kuuluvista henkiloistii 29 pro-
scnttia eldkkeelld. Vuoden 1983
alussa vastaava osuus oli yli 32
prosenttia. Prosenttiluku oli
vuonna 1983 15 prosenttia 55-

t) omoelr)kc t)'dk)'r.t'ttdm.t')'s-,
t ) (it ttimr.t's-, sukupoh'e nvoihdos-
ja rintamavet eraanien t'arhaisclti'
ke.

50

40

30

20

1962 -64 -66

Saman periodin aikana tyoikai-
nen (16-64vuotias) vdest<i on
kasvanut 3,5 prosenttia. ETK-
vdestci (eli TEL, LEL, YEL,
MYEL -piiriin kuuluvat henki-
lot) on kasvanut kuudella Pro-
sentilla.

Seuraavassa tarkastelussa on
vdestcinkehityksestd johtuvat
muutokset eliminoitu.

Taulukosta I ilmenevdt vuosi-
na 1978-1983 alkaneiden eldk-
keiden lukumaerat ikeryhmittain
sekd alkancet el6kkeet ja mycin-
teiset tyokyvyttomyyseldkepdd-
tcikset suhteessa ei-eldkkeelld
olevaan ETK-vzicstcion. Myon-
topddtosten vdestciosuudet esite-
tddn alkavuuksien ohella. Niihin
eivdt em. systeemihdiricit vaikuta
tai ne vaikuttavat vastakkaisiin
suuntiin siten. etta aikasarja on
keskimddrin oikea.

Taulukosta niihdiiiin, etta
vdestciosuuksien tarkastelu joh-
taa samaan tulokseen kuin ku-
viossa esitetty lukumddrien tar-
kastelu. Eliikkeiden alkavuus on
ennen viime vuotta pienentynyt
melkein kaikissa ikdluokissa ja
viime vuonna myos kasvanut
kaikissa ikdluokissa. Vdestoon
suhteutetuista luvuista voidaan
piiiitellli, ettd kasvu on ollut suh-
teellisesti suurinta yli 55-vuotiai-
den ryhmdssd, jossa kasw on ol-
lut l5 prosenttia. Alle 55-vuotiai-
den vdestoosuus on kasvanut
kcskimddrin I 2 prosenttia.

-12 -14 -16-68 -t0

Keskimddrin vuoden 1983
tydky\,ytt6myysalkavuudet ovat
kasvaneet samalle tasolle kuin
milld ne olivat vuonna 1980. Eri
eldkelaeissa on jonkin verran
eroa. TEL:ssa alkavuus vuonna
1983 oli vuoden 1979 tasoa.
LEl:ssa vuosien 1978-1919 ta-
soa ja YEL:ssa vuoden 1981 ta-
soa. MYEL:ssa ei kehitys ole ol-
lut ihan samanlainen kuin muissa
laeissa. Vuosien 1980 ja 1983
mycintopddtdsten vdcstoosuudet
ovat suurin piirtein samansuurui-
set, mutta ndiden vuosien vdlisel-
td ajalta ei olc havaittavissa
mitadn selvdd trendid ainakaan
ikiiryhmiuiiin. Keskimhdrin
MYEL:n kehitys on ollut melko
tasaista viime vuosina.

Alussa mainittiin, ettd hyl-
kdysprosentti on hitaasti laskenut
198Gluvun puolella. Hakijoiden
vdest6osuudct noudattelevat kui-
tenkin samaa trcndid kuin myon-
tdpaatosten trendi. Ensimmdistd
kertaa tyokyvyttomyyseldkcttd
hakeneiden osuudet ei-eldkkeellii
olevista olivat vuosina 1980 ja
I 98J suunnillccn samansuuruiset
ja kasvu vuonna 1983 oli noin 15
prosenttia. Siten tulokset vastaa-
vat myontopdatoksisse havaittua
kehitystd. Tydkyvyttomyyseldk-
kciden alkavuuden kasvu ei siis
johdu siitii, etta vuonna 1983 olisi
hyliitty vastaavasti vdhemmdn
hakemuksia.

Vastaus otsikon kysymykseen

MYEL

Kaikki

LEL
YEL
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Taulukko I

Vuosina 1978-1983 alkaneet tyoky\.yttomyyseldkkeet idn mukaan

1918 1919 1980 1981 1982 1983
Ike
20-34
35-44
45-54
JJ-O+
Yhteensd

20-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd

20-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd

| 410
2 180
6494

IZZ/+
22418

1,6
4,3

t5,4
48,6
10,6

I 300
2013
5 953

Itr 4rt,
t9 616

1,4
3,9

14,0
40,9
9,3

t,4
3,9

14,0
40,1
9,2

| 298
2013
5 668

_tt, I lo
l9 095

I tt4
I 931
45ll
/ 6Zl

t5 443

12"71
2155
5198

II,, J+J
19115

I
I
5

17

tq
778
159
I L+4

221

Promilleina ei-eldkkeelld olevasta ETK-vdestosth

1,6
4,3

15,3
48,5
10,6

vuotiailla ja 48 prosenttia 64-vuo-
tiailla. Vuoden 1983 aikana siirtyi
liki I 1 7o ikiiryhmiin ei-eliikkeellii
olevista henkiloistd.lollekin oma-
eldkkeelle ja 4% nimenomaan
tyokyvyttomyyseldkkeelle. Vas-
taavat osuudet vuonna 1978 oli-
vat 6,57o omaeldkkeelle ja 5Vo
tydkyvyttOmyyseldkkeelle. Sekd
eliikkeeltd olevien ettii eldkkeelle
siirtyneiden vdestdosuudet ovat
siis kasvaneet.

Taulussa 2 vastaavat luvut
ovat ikdvuoden tarkkuudella. Ti-
lanpuutteen vuoksi esitetddn vain
vuosia 1978, l980ja 1983 koske-
via lukuja. Edellisessd luvussahan
tarkasteltiin ikiiryhmiiii koskevaa
kehitystii kaikilta periodin
1978-1983 kalenterivuosilta.
Tyokyvyttomyyseldkeal kavu u-
det pienenivdt asteittain vuosina
1979-1982 ja kasvoivat vuonna
1983 taas vuoden 1980 tasolle.
Alle 6Gl,uotiailla taso vuonna
l983jai hiukan alle vuoden 1980
vastaavan tason ja yli 6Gwo-
tiailla taso nousi hiukan yli sen.

Tarkasteltaessa el6kekannan
kasvua on syytd mainita mycis
vuoden lopussa voimassa ollei-
den eldkkeiden lukumddrid.
Vuonna 1917 oli 25 proscnttia
jdrjestelmdn 55-59-r,uotiaista
eldkkeelld ja vuonna 1982 luku
oli 29 prosenttia. Vastaavat luvut
60-64-vuotiaiden ryhmdssd oli-
vat 4l ja 47 prosenttia.

t,4
71

13,2
38,8

8,8

1,4
3,5

t3,2
38,5

8,9

t,4
3.4

13,0
38,6

8.8

1,3
3,4

I 1,5
33,4

7,8

ettf, juuri vanhimmassa ikiiryh-
mdssd tyokyvyttomyyselikkei-
den alkavuus on kasvanut suh-
teellisesti eniten. olkoonkin ettd
kasvu ei olc 15 prosenttia suu-
rempi. Tuskin tyokylryttcimyys-
eldke on todellinen vaihtoehto
muuta elakettd hakeville aina-
kaan samana vuonna.

Voidaan kuitenkin olettaa, et-
ta mainituilla eliikkeenhakr.yoilla
olisi keskimddrdistd suurempi
todenndkciisyys ajan mittaan tul-
la potentiaalisiksi tyoky\,),tt6-
myyseldkkeen hakijoiksi. Rinta-
maveteraanien varhaiseldkkeen
saamisen edellytyksiin on suora-
naisesti sisdllytetty alentuneen
tycikyvryn kriteeri. Tyottomiksi ja
siten ty6ttomyyselSkkeelle joutu-
vat luultavasti muita useammin
henkildt, jotka ovat jossain mdd-
rin vajaatyokykyisiii.

Tyokyrryttomyys- ja rydttO-
myyseliikkeiden samanaikainen
kasvu on siksi huolestuttava piir-
re eldkkeiden kehityksessd. Jos
tyottomyyseldkkeiden kasvu il-
mentdd muutakin kuin keinoa
rationalisoida pois ikddntyneitd
tydntekrjoitii, on kenties odotta-
massa uusi eldkeboomi.

Niiiden tilastojen valossa on
toivottavaa, ette lakiesityksina
olevat vanhemmille ikiiluokitle
tarkoitetut uudet eldkelajit saa-
tettaisiin pian voimaan. Kun
eldk keelle siirtymiseen ndhtdvdsti

1,4
17

13.2
38,9

8,9

1,2
1)

10,5
29,1
6,9

t,2
3,1

r 1,9
34,7

7.9

1,2
3.r

r2,0
34,1

1,8

MyontOpaatdkset promilleina ei-elSkkeelld olevasta ETK-vdestcisti

ETK-vtiestd: TEL, LEL, YEL. MYEL -piirissti olevat henkilbr (sis. vapaakirjooik.).

Taulun 2 eliikkeellii olevien
osuudella vuoden alussa pyrit6dn
havainnollistamaan sitd. kuinka
suuri osuus ikiiryhmiistii jo siind
vaiheessa oli eliikkeellii. 55-6+
vuotiaiden ikiiryhmiiiin tultaessa
yhd pienempi osuus henkiloistii
oli eliikkeelli; vuoden 1978 alussa
oli l87o vuonna 1978 55 ruotra
tdyttdvistd henkilcjistii eldkkcellzi,
vuonna 1980 17 Vo 1a vuonna
1983 l5 7o mainitun idn tdyttIvis-
tii eliikkeellii. Suuntaus oli piiin-
vastainen 5Gvuotiailla ja sitii
vanhemmilla. Voidaan siis tode-
l.a. etta taytteessaen 55 vuotta
yhd harvempi on el[kkeellii ja
teytteessaan 56 vuotta yhd use-
ampi on eliikkeellii.

Syynii tiihiin on luonnollisesti
tycittomyyseldkkeiden valtava
kasvu vuodesta 1978 liihtien ja
varsinkin vuodesta 1980 liihtien.
jolloin ikiiraja alennettiin 55 ruo.
tecn. Viime vuonna tyottomyys-
eliikkeit;i mycinnettiin 55-6+
vuotiaiden ryhmdssd huomatta-
vasti enemmdn kuin tyokylyt-
tomyyseldkkeitii. Myos vuonna
1982 voimaan tullut rintamavete-
raanien varhaiseldkejdrjestelmd
lisiisi ikiiryhmdn elSkel6isten lu-
kumddrdd. Kaiken kaikkiaan
vuonna 1983 siirtyi enemmd,n
55-64-r,uotiaita elikkeelle kuin
vuonna 1973 (myds veestoosuu-
della mitattuna).

Tdstd syystd on merkittdvdd,

on muitakin syitd kuin suoranai-
nen tyokyr,ryttcimyys, soisi, ettd si-
td todella tarvitscvat voisivat jo
ko siirtyd eldkkeelle tai ettd hei-
ddn toirnccntulonsa turvattaisiin
jollakin muulla tavalla.

Leena Lietsala, zrr
Eltik eturvakeskuksen

lutkimusosaslon
a p u I a i s o s o s t o p ri ri I I i k k r)
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Taulukko 2.
55-64vuotiaiden tydkyvyttdmyys- ja omaeltikealkavuudet sekti vuoden qlussa
jo elcikkeellei olevien henkiloiden osuus vriestdstti, prosenttia.

Vuosi 1978 Vuosi 1983

Ika
Eliikkeellii

L 1.1978

Tyokyv.-
eldkkeen
alkavuus

Oma-
eldkkeen
alkavuus

Eliikkeellii
1.1.1980

Tyoklv.-
eldkkeen
alkavuus

Oma-
eldkkeen
alkavuus

Eliikkeell?i
l. L 1983

Tyokyv.-
eldkkeen
alkavuus

Oma-
eldkkeen
alkavuus

55
56
57
58
59
60
6t
62
63
64

Yht

17,8
20,4))\
?5 'l

28,2
3t,2
34,9
31,6
44,3
43,3

29,2

3,1
3,4
3,1
4,3
4,8
5,6
6,0
6,2
6,2
9,0

4,9

3,6
3,8
4,0
5,9
l,t
9,3
9,2
8,5
8,3

1 1,5

6,5

n,2
19,4
22,0
25,1
29,3
33,8
36,8
40,8
44,2
46,1

2,6
2,9
1',)

3,1
3,9
4,5
4,7
4,9
4,1
6,8

6,6
1a
1,'t
8,5
7,1
1,1
"7,1

1,1
1,3

10,2

30,2 3,9 1,1

14,8
2t,t
)\'7
29,1
32,0
35,9
39,6
42,5
46,1
41,9

,1
2,8
2,9
3,4
3,9
4,6
4,9
4,9
5,0
'7,4

3,9

8,3
8,6
8,3
9,1

10,9
t2,'7
13, I
t2,5
12,2
16,8

10,632,4

Eliikkeellii 1.1 : (TEL, LEL, YEL, MYEL)-elakkeelld edellisen vuoden lopussa olevat henkilcit suhteessa vastaavaan elossa ole-
vaan ETK-viestcion eli (TEL, LEL, YEL, MYEL)-piiriin. Eliikelajit ovat tyokyrryttcimyys-, tydttdmyys-. rintama-
veteraanien varhaiseldkkeet ja sukupolvenvaihdose16kkeet.

Tydkyvyttcimyys- : Vuoden aikana alkaneiden tyoky\lttomyysellkkeiden osuus ei-eldkkeelld olevasta ETK-vdestostd (mukaan lu-
eliikkeidenalkavuus kienns.vapaakirjaeldkkeeseenoikeutetut).

Omaeldkkeiden
alkavuus

: Vuoden aikana alkaneiden
venvaihdoseldkkeiden osuus

tyoky\,yttomyys-, tyottdmyys-, rintamaveteraanien varhaiselSkkeiden ja sukupol-
ei-eliik keellii olevasta ETK-viiestostd.

2t

Vuosi 1980



Eldkkeet
vuonna 1983

I

numerolna
Maamme kokonaisel1kemeno kasvoi wonna
1983 edellisr,.uodesta nimellisesti 17,7 prosenttia.
Reaalikasvuksi saadaan kuluttajahintaindeksillh
mitaten kaksi miljardia markkaa, prosentuaalisesti
8,4. Kasw johtuu ptiriosin kansaneldkeuudistuk-
sen II A -vaiheen voimaantulosta. Myotiivaikut-
tamassa on ollut tyottomyyselzikkeiden oletettua
ripeiimpi kasvu sekh rintamaveteraanien varhais-
eliikelain kokovuotinen voimassaolo.

Tiimd katsaus koskee liihinnii yksityisen puolen tycieldkelakien mu-
kaista toimintaa. Vuoden 1983 luvut ovat ennakkotietoja ja osittain
arvioita. Suluissa olevat vuoden 1982 lur,ut ovat lopullisia.

Eliikkeiden lukumiiSrdn lisiiys vuonna 1983 oli poikkeuksellisen
suuri: yli 35000. Kahtena edellisend vuonna se oli vajaat 30000.

Osittain tdmd poikkeuksellinen kasru on ndenndist6. Eliikkeiden
lisdys vuonna 1982 puolestaan oli tavallista pienempi. Se johtui
sairausvakuutuslain mukaisen pdivdrahan ensisijaistamisesta. Tdmd
ndkyy selvdsti taulukosta L

Tyottomyyseliikkeiden edelleen jatkunut voimakas kasvu sen si-
jaan oli ylliittiivii.

5 5 
-64-vuotiaiden 

eldkkeet
Viime vuoden lopussa oli yksityisen puolen eldkkeensaajissa kaikki-
aan 166400 55-64-vuotiasta (vuoden 1982 lopussa 150 300). Lisdys-
td oli siis 10.7 prosenttia.

Kuviossa I on verrattu keskenddn tdmdnikdisten vapaakirjoja,
ty6suhteita ja eliikkeitii. Vapaakirjat ja tydsuhteiden mddrd on arvi-
oitu.

RIVE-eliikkeet
6000
Vanhuuseldkkeet
3300
Luopumiseldkkeet
5700

Sukupolvenvaihdos-
elhkkeet 9400

Tyottcimyyseldkkeet
32600

Taulukko l. Vuosina 1979-1983 mydnnetyt eltikkeet ekikelajeittain, Kuvio l. Ikriluokkien 55-64 v. jokauma yksityisellc) puolello 3t. 12.lukumritirri. 1983.

t919 1980 l98l 1982 1983

Vanhuuseldkkeet
Tycikyv.eliikkeet
Tyottomyyseliikk.
Perhe-eldkkeet

30966
19106
4 t68

t0493

30 809
19 095
1 871

r0 920

32524
t] 221
5321

10024

31208
t5 443
1 560

12129

32172
t9115
12330
il 091

Kaikki 65 333 68 701 65 090 66344 75 368

Myonnettyihin vanhuuseldkkeisiin sisdltyvdt mycis muista eldkela-
jeista vanhuuseliikkeiksi muuttuneet.

Vuonna 1983 tydkyvryttcimyyseldkkeiden alkavuus oli vuoden 1980
tasolla. Niiiden vuosien vdlilth se oli tavallista alempi.

Yksityisen puolen rintamaveteraanien varhaiseliikkeitii oli viime
vuoden joulukuussa maksus sa 591 3 kappaletta. Vuoden 1983 aikana
niitd myonnettiin 3462 kappaletta.

Tycisuhteessa
159000

11



Indeksiarkistukset ja elflkemeno
Ansioperusteiset eldkkeet nousivat tammikuussa 5,66 prosenttia.
Heindkuun ennakkotarkistus oli 4,04 prosenttia. Kansaneldkkeitd
korotettiin helmikuussa 4,2 I prosenttia, heindkuussa 3,06 prosenttia.

Vuodesta 1985 alkaen sekd ansioeldkkeitd ettd kansaneldkkeitd
ryhdytiiiin tarkistamaan samanaikaisesti ja vain kerran vuodessa,
tammikuussa.

Eldkemenon nimellinen kasvu vuonna 1983 oli 16,7 prosenttia.
Ndin ollen muu kuin indeksitarkistuksista johtuva kasvu oli noin 6,4
prosenttia. Kaikkiaan maksettiin vuonna 1983 tyoelakkeitd noin
8,10 miljardia markkaa (6,93 miljardia markkaa). Lisdturvan osuus
oli noin 312 miljoonaa markkaa (283 miljoonaa markkaa).

Toulukko 2. Ekikemeno vuonno 1983 ekikelajeittain ja eltikelaitoksit-
tain, milj, mk.

TEL LEL YEL MYEL Yht.
Peruseldkkeet

Vanhuuseldkkeet
Tydkyv.e ldkkeet
Tyott.eldkkeet
Perhe-eldkkeet

Maksunrlo ja vastuuvelka
Tauluk k o 3. Keskimricircjinen vokuutusmoksuprosent t i e ltik elaeit t ain
vuosina 1979-1983.

1979 1980 l98l 1982 1983

TEL
LEL
YEL
MYEL

tt,1
1t,7
10,8
4,9

13,3
13,3
l 1,6
51

r 3,3
13,3
I 1,6
51

14,4
12,3
I I,t
5)

I 1,"1

ll,2
9,8
4.6

Vuonna 1983 eliikevakuutusmaku oli alempi kuin kertaakaan
viiteen vuoteen. Niinpd vakuutusmaksutulon nimellinen miiiirii oli jo
kolmatta vuotta perdkkiiin liihes samansuuruinen.

Toisaalta ns. laskuperuste- ja takaisinlainauskorko oli vuoden
alusta nostettu 8,5 prosentista 9,5 prosenttiin.

Vuodelta 1983 oli maksutulo arviolta 9,34 miljardia markkaa
(9,26 miljardia markkaa). Tdsta on rekisterciidyn lisdturvan osuus
260 miljoonaa markkaa (242 miljoonaa markkaa).

Tydeliikejiirjestelmdn vastuuvelka vuoden 1983 lopussa oli arviol-
ta 43,9 miljardia markkaa (38,2 miljardia markkaa). Mddrddn sisdl-
tyy vuoden 1982 maksualennuksesta syntynytta vastuuvajausta noin
550 miljoonaa markkaa.

Kaikki lakisdeteiset eldkkeet
Vuonna 1983 maksettiin lakisiiiiteisind eldkkeind maassamme 27.38
miljardia markkaa (23,27 miljardia markkaa).
Taulukko 4. Vuonna 1983 maksetut lakisriciteiset ekikkeet, miljardio
markkoa.

Yhteensd 51 15 lM8 162 859 7784

Lisdeldkkect 308 5 312
Yhteensd 5423 lMS 761 859 8096

Lukuja ei olc pakkotdsmaytetty

Eldkkeen mddrl
Vuonna 1983 ja sen jdlkeen myonncttyjen vanhuus-, tyokyvyttd-
myys- ja tyottomyyseldkkeiden mddrd on 38-60 prosenttia eldke-
palkasta, jos eldkkee;een oikeuttava aika on tdysimddrdinen. Jos
aika on lyhyempi, eldkc on samassa suhteessa pienempi.

Kuviossa 2 on esitetty laskennallinen vhhimmdismddrdinen ja
enimmdismddrdinen tyoeldke ja vastaava kokonaiseldke eli tycielak-
kccn ja kansaneldkkeen yhteismddrd.

Eliikepalkkana on kdytetty kunkin eldkelain piiriin kuuluvien
vakuutettujen arvioitua keskipalkkaa tai keskityotuloa vuoden pddt-
tyessd. Kokonaiseldke on saatu lisiilimiillii tyoeldkkeeseen sellaisen
yksindisen. toisessa kuntaryhmdssd asuvan henkilcjn kansaneldke.
jolla ei tycieldkkeen lisdksi ole muita tuloja.

Vuonna 1983 kaikkien tyocldkkeiden keskiarvo ylitti ensi kerran
1000 markkaa kuussa. Se oli vuoden lopussa l0l9 markkaa kuussa
(vuonna 198291I markkaa kuussa).

Kuvio 2. Kokonaiselcike 31. 12. 1983. Yksinriinen henkild, kuntoryhmri
il.
F.lil Kokonaiseldke ffi tyo.tat.
Eldkkeen miiiirii mk,/kk
4000

Tyoeliike 38 % Tydelake 60Vo

3000

2496
t602
302
7t5

3829
2455

42t
t079

369
421
84

fl3

45t
193
1l

108

513
2q

23
83

Yksityisen sektorin tyoeldk keet (sisiiltiiii mycis
merimieseldkelain mukaiset eliik keet)

Julkisen sektorin tyoeld.kkeet
Sotilasvamma-, liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus-,
rintamaveteraanien varhaiseldke-, sukupolven-
vaihdoseldke- ja luopumiseldkelain mukaiset eldkkeet
Kansaneldkkeet

8,22

6,81

1,84

10.51

1450 2800 3500 5000
MYEL LEL YEL TEL
Palkka mVkk

1450 2800 3s00
MYEL LEL YEL
Palkka mk,/kk

5000
TEL

Yhteensd 21.38

Kaikkien lakisdlteisten eldkkeiden osuus markkinahintaisesta brut-
tokansantuotteesta oli lrronna 1983 noin 10,3 prosenttia (9,8 prosent-
tia). Nimellisesti kokonaiseldkemeno kasvoi I 7,7 prosenttia. Kuluttaja-
hintaindeksilli mitattu rcaalikasvu oli 8.4 prosenttia eli noin 2,0 mil-
jardia markkaa.

Ndinkin voimakas kasvu johtuu pddosin kansaneldkeuudistuksen
II A -vaiheen voimaantulosta. Siihen mycitdvaikuttivat myds rintama-
veteraanien varhaiseldkelain kokovuotinen voimassaolo sekd tyotto-
myysclhkkciden otaksuttua ripedmpi kasvu.

Reljo Laatunen, /,r'
l - l ti k t t u t r a k c.t k u l; st' t t

s tr trtt tt i I I t' I uo.stt.t t ott t u t li i jtt

1000
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Korporat V nen
pddtoksenteko

tasosiaal ipoliti ikan
kehitaminen

Uusimman tulopoliittisen kokonaisratkaisun
keskeiset sosiaalipoliittiset kysymykset olivat
tyoajan lyhentriminen ja tyottomyysturvan
muuttaminen osittain ansiosidonnaiseksi. Pitkiiste
aikaa mukana oli myos pieni tyoeliikelain-
sd^dddnnon tdydennys (tyosuhteen uudeksi muut-
tumisen miiArittiiminen tietyissti tapauksissa).

196Gluvun lopulla ja 1970-luvun alkupuolella
tulopoliittisiin sopimuksiin kuului kihes s66n-
nollisesti tyoekikejzirjestelm66 koskeneita
uudistuksia. Tiillzi hetkellii eliikepolitiikan kehit-
tdmisen painopiste on kansanekikejrirjestelmdn
parantamisessa, j oka on tyomarkkinaj iirjestojen
tulopoliittisen sopimuksenteon ulkopuolella.

Koska keskustclua korporatiivi- Yhden ylcisimmin kdvtetyistd
scsta eldkepolitiikasta ia yleensd- mddritelmistd on csittdnl,t Phi-
kir.r sosiaalipolitiikasta on viime lippe Schmitter, joka mddrittelcc
aikoina kdyty. tarkastellaan seu- korporatismin pluralismille vas-
raavassa. miten tvomarkkinajiir- takkaiseksi ctujen vdlitysjdrjcs-
jcstot auktoritatiiviseen piizitok- telmdksi, jossa on lukumddrdl-
sentekoon vetanyt korporatiivi- tddn rajallincn joukko erityislaa-
ncn konsensuspolitiikka on tuisia. pakollisia, kilpailematto
Suomessa kehittynyt ja miten mia. hicrarkkisesti organisoitu-
tyomarkkinajdrjestotovat tdmdn neita ja toiminr.rallisesti crikois-
vdlit-vkselld osallistuncet sosiaali- tuncita ryhmittymid. jotka val-
politiikan ja etenkin sosiaalitur- tiovalta on tunnustanut ja val-
van kehittdmisccn. tuuttanut vallankiiyttiijiksi omicn

ryhmittymiensd osalta. Vastik-

Mitd korporatiivinen ffil;:,:",1lffi".'],ffiii1,?1}'H-
konsensuspolitiikkaon? dattavattiettydkontrolliajohta-

jierrsu valinnassa ja viralinrusten-
Korporatisnrikdsite on tullut yh- sa csille tuomisessa.
teiskunnalliscen keskusteluun Jotkut uuskorpontli\ntin tut-
voimakkairsti l96Gluvulta lah- kijat ovat viitanneet kesitteella
tien. Uuskorporatismin traclitio myos uuteen tuotarrtotapaan tai
on kuitenkin ollut melko haja- talousjdrjestelmddn kapitalismin
nainen, rninkd vuoksi mycis kor- ja sosialismin rinnalla tai val-
poratismin mddrittely on ollut tiomuodott ntuuttumiseen par-
kirjavaa. lamentarisntista korporatismiksi.

Yhteisend pcrusolctukscna
kaikille korporatismitcorioille on
kuitenkin yhteiskunnan eri luok-
kicn ja ryhmien ctujcn riippuvuus
toisistaan ja taloudellisten ja
ideologisten ristiriitojen vehittai-
nen lieventyminen.

Korporatiivinen pddtciksente-
ko on luontceltaan konsensuspo-
litiikkaa. Paatoksentekojiirjc^s-
telmdn osapuolina niihdiiiin ylci-
simnrin toisaalta valtion toi-
meenpanclvaltaa kdyttdvd halli-
tus ja toisaalta erityisesti talor"rclel-
lisct ja tyomarkkinaetujdrjestot.

Paatokscntcko tapahtur.r use in
kaksitasoisessa jdrjestehndssd,
jossa vastakkaisia intrcsscjd edus-
tavat etujdrjestoosapuolct kcskc-
r.riidn ja vhdessd valtiovallan
kanssa pvrki'"'6t l,ksimiclisvvdcn.
k onscns ukscn. salrvtr t ttr nr iseen
kasiteltevissa kysymyksissd. Scl-
rinrpid institutitrnulisoilurreita
korporatiiviser.r pddtcikscntcon
ilmenemismuotoja ovat tulopoli-
tiikka sekd etujdrjestcijen ja val-
tiovallan vdlinen -,-htcistl,ci erilai-
sissa komitcatvyppisissd elimissd.

Korporatiivisen
piiiitoksenteon esiintymistd

i. .. .. I '...edFtavat tet<uat

Kattavia sclityksid sille, miksi
joissakin nraissa esiintvy korpt>
ratisnria ja joissakin ei, ei ole tois-
taiseksi pystytty esittdn.rddn.
Korporatiivincn pddtokscntckir
on kuitcnkin tiukasti sicloksissa
l,htciskunnan taloudellisccn sck-
toriin .ja ndkyvimmdssd muodos-
sa;.rn. tulopolitiikassa. sc on ttscin
liittynyt taloudellisiin kriisitilan-
tcisiin.

Nykyaikaisen korpolltislnin
csiintulo ja kehittl,mincn edellyt-

t:id ihncisesti varsin pitkdllc ke-
hittynyttd teollistunutta yhtcis-
kuntaa, jossa julkisella scktorilla
orr rncrkittdvd asema. Pohjim-
miltaan korporatismirr csiintymi-
sccn vaikuttanevat kuitcnkin eri
yhtciskuntien rakentcclliset ja
historialliset ominaisuudct ja
kulttuuriin liittvvdt norrnit. jotka
puolestaan vaikuttavat tyo-
mark kinoiden jdrjcstdytymiseen.
puoluerakentccsecn jnc.

Korporatisrni ja korporatiir i-
nen pddtoksenteko ovat mclkct
selvdsti keskittyneet tiettyihin
maihin. Nditd ovat enncn nruitir
Itdvalta, Alankomaat ja Pohjois-
maat. jotka ovat kaikki vcrrlt-
tain pienid ja kansainvdliselle kil-
pailullc alttiita kansantalouksia
ja joissa mycis tyomarkkinoiden
jdrjestdytyneisyys on varsin kor-
kea ja joissa lisdksi sosiaalidcm<>
kraattisclla tyovdenliikkcclld orr
vanhat perinteet. KeskiEuror>
pan suurissa nraissa ktrrporatis-
mi on lruomattavasti vdhdiscm-
piiA ja Yhdysvalloissa sitl csiin-
tyy tuskin lainkaan.

Suomessa varhaisimmat tyo-
rnarkkinajdrjestcijen .ja valtioval-
lan vdliset konsensuspyrkirrvkset
ajoittuvat toisen maailmansodar.t
aikaisclle ja sitd scuranneellc
sddnncistelykaudcl lc.

195O-luvulla ia 1960-luvun
alussa sosiulidcmokraattiscn
puolueen ja ammattiyhdistysliik-
keen hajaannus tckivdt tulopoli-
tiikan tapaiscn korporal.iiviscn
yhteistoiminnan mahdottomak-
si. Valmisteltaessa tl,omarkkina-
jilrjestojcn kannalta merkityksel-
lisid uudistuksia komitealaitok-
sessa korporatiiviselle pddtokscn-
tcollc onrirraincn tyonantajicn ja
tyontckiioiden pariteettincn
edustus scn sijaan sdilyi.
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Sosialidemokraattisen puo-
luecn chevtyminen ja tulo halli-
tuksecn sckd antmattivhdistys-
liikkecssd alkanut e hcytyminen ja
kasvu 1960-luvun puolivdlin jdl-
keen loivat cdellytl,ksiii korpora-
tiivisen t ulopolitiikan rorcuttami-
selle. Kutcn on tunnettu.l. lopulli-
sen sysdyksen tulopolitiikalle an-
toi syksvn 1967 kuuluisa der.'al-
vaatio. josta saadun hyodyn tur-
vrramiscksi Liinlmaln I sopimus
kcviiiillii 196t3 solmiuiin. Tdmln
.jdlkeen tulopoliittiset kokonais-
ratkaisut ovat milloin tiukcm-
nrin. milloir.r lovhcmnrin ollcct
ohjaamassa talous-.ja tytlchtoso-

pimuspolitiikkaa sckd erdilt6 osin
sosiaalisen lainsddddnnon kehi-
tvsta harvqa poikkeusvuosia lu-
kuunottamatta ( 1973, 1980,
I 983).

Kritiikkiii
Samoin kuin korporatismia on
mldritelty sitl on mycis kritisoiru
useasta eri ndkokulmasta.

.ltrtkut ttrlkUllt katso\ at. cttL,i
korporatiir,'iscn paatokscntcon
lr ulltr r oida ratkaista ristiriittrja.
v.uur nc korkcintaiin siirretiidr.r
.1ollckin rnurrlle tlsolle. csinrcr-

kiksi yksittiiisen yritykscn tasolle.
Ristiriitojen ratkaisemattomuu-
tccn viittaavat myos tutkijut. jot-
ka pitavdt korporatiivisen yhteis-
toirninnan osapuolia vain nhen-
ndiscsti yhdcnvcrtaisina. kun
tyonantajilla todellisuudcssa on
encmmdn omistukseen perustu-
vul taloudellista \altaa kuin ras-
tapuolella ammattiyhdistysliik-
kccll:i.

Toisaalta useat jdlkiteollisen
yhteiskunnan tarkkailijat ovat
arvioineet omistukseen perustu-
van vallan vdhitellen menettavan
merkitystddn ja tiedon nousevan
keskciscksi valtaresurssiksi. Tie-
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don suhteen korporatiivisen pdd-
tciksenteon eri osapuolet ovat td-
hdn piiiviidn mennessd saavutta-
neet varsin tasavertaisen aseman.

Korporatiivinen pddtoksente-
ko edellyttdd hyvin hierarkkista
etujhrjestoorganisaatiota. jossa
johto on voimakkaasti keskitty-
nyttd. Eri ryhmittymien johdon
lisddntynyt kyky kommunikoida
keskcnddn on osaltaan herdttd-
nyt epiiilyjii korporatiivisen val-
taeliitin muodostumiscsta, joka
sr,rlkec tavalliset kansalaiset sekd
poliittisessa etta etujarjestojiirjes-
telmdssd pddtokser.rteon ulko
puolelle.

Toisaalta, mikiili jiisenistoii
vieraannuttava valtaeliittion-
gelma kyetddn vdlttdmddr.r, tar-
joaa korporatiivinen pddtoksen-
teko yhdcssd parlanrcutaarisen
pddtoksenteon kanssa tydmark-
kinajiirjestci.jen jdsenillc kaksi ka-
navaa tuoda ctuvaateitaan poliit-
liseen pddtokscntckoproscssiin.
Yksi yleisimmin korporatismiirr
liitetyistii ongelmista onkin sc.
miten etujarjestoihin organisoi-
tumaltomat intrcssit tulcvai pda-
tdkserlteossa huornioon otetuik-
si.

Suomessa ja ylecnshkin Poh-
joismaissa on korporatiiviscrt
paatokscnteon lcgitimitcctti
uscin asetettu kysccnalaiscksi vc-
loamalla nimcnomuan organi-
soitumattomien ctujen clngcl-
maarr ja siihcn. cttd korporatisnri
lreikcntdisi purlamentalrriscn
pddtoksenteorr nrerk il ystii.

Korporatiivista pddtokscntc-
koa on kuitcnkin perustcltu paitsi
sill5. ettd tietyissd taloudcllisissa
tilanteissa laaja l,ksimiclisvvs tuo-
tantokustannuksia ja tukrnmuo-
dostusta siidtelcvistd toinrcrrpi-
tcisld on ollut vdlttdmdttin. rnvcis
valtiovallan tarpeella ka),ttaa hy-
rdksi ctrrjdrjestojcn asiunlunle-
rnusta niicle n cdustar.nilla alueilla.
Tdlld pcrusteella onkin svntynvt
sclvdd tyonjakoa valtiovallan ja
tyomarkkinajrirjestojcn viilillii
sosiaalistcn uudislrrsterr suunnit-
telussa.

Korporatismin kritiikki on
kohdistunut ldhinnd tulopolitiik-
kaan. joka luottlurkin vrrsin
auktoritatiivisia piiiitoksiii. So-
pimustcn cdellvttdmdt lainshii-
ddnnolliset muutokset on 1'leensei
cduskunnassa hyvdksytty tarkas-
ti .jArjestolerr csittinrdssd rrrtrt>
dossa. Tyomarkkinajhrjest6.jcn
lis:idntynyttd cdustusta cri komr-
teoissa ci sen sijaan ole yhui r,oi-
n.rakkaasti kritisoitu. koska kc>
mitcat ov:lt luontccltaan cncm-
rrdn asioita valrnistelcvia kuin
niisth pddttaviS elimiA. Kuiter.rkin

joskus komiteavaihe saattaa olla
lopullisen pddtciksenkin kannalta
ratkaiseva.

Korporatismi ja
sosiaalipolitiikka

Tulopolitiikkaan kohdistettu kri-
tiikki ja korporatiiviseen pddtok-
sentekoon liittyviit yksimielisyy-
den muodostamis'u'aatimukset
ovat osaltaan tehneet valttamat-
tomdksi rajoittaa tulopoliittisiin
sopimuksiin liittyneet sosiaalipo-
liittiset uudistuksct tyomarkkina-
jiirjcstojen toimintasektorille tai
nAiden asiantuntcmukseen kuu-
luviin asioihin.

Lukumddrdiscsti suurimnran
ryhrnhn ovat muodostaneet sel-
laiset uudistuksct, .joissa etuudct
kohdistuvat aktiivivdestocin ja
edellyttivdt ansiotycihon osallis-
tumista. Namd sisdltdvdl sosiaa-
livakuutusta, yleistii tyopolitiik-
kaa sekd tydvoimapolitiikkaa
koskeneita uudistuksia. Toisaalta
tulopolitiikalla ei ole toteutettu
scllaisia uuclistuksia, jotka koh-
distuisivat ilman ansiotvohon
osallistumiscrr vdlitvstd yksin-
omaan passiivivdestoon. Mikiili
etuuksien saaminen ei olc edellyt-
tdnyt tyohon osallistumista. nc
ovat kohdistuneet periaatteessa
t htAldiscsti sckd aktiir i- ctta pils-
siivivdestoon (esinr. lapsilisiit.
asumistuki jne.).

Amnratissa toinrimisen vdli-
tykscllh passiivivdcstoon kohdis-
tuvat etuudet ovat koostuncct
yhclestl ryhmhstd: tyoelhkkcitd
koskcr.reista uudistuksista. Tosin
joillakin ndistd on ollut seuraus-
vaikutr.rksia n.ryos kansar.rcldke-
.iArjcstclmAssA. nr.lltu nckin orut
mdardytr ncct llrnnrat issa l( )rmi-
r.nisen pcrustcclla (tycittomyys-
cldkc).

Turkastcltucsslr eri tavoirt
kohdentuvistlr ja rdlitnvistd
ctuuksista aihcutuvien kustan-
nustcn jakautumista julkiscn val-
lan. tvonantajien ja tl,ontekijoi-
den keskcn \'oidaan todcta vas-
tuun vhlittiinristd kustan nuksista
ilman lrnsiotvohcirt trsallist unristu
vdlittyvien ctuuksien osalta kuu-
luvan pridasiassa valtiovallallc.
Arnmatissa toinrinriscn viilityk-
sel16 aktiivivdcstollc tulevicn
ctuuksien osalta vastuu jakautuu
enimmdksccn vlrlti,rn ja tvorran-
tajicn kcsken. Klikkein nrlrrgi-
naalisin on laltior.r rooli kustan-
rruslcn su,-rrillajanl urrsiotyon pe-
rustcclla passii'u'ir,:icstolle tulel'icn
ctuuksicn osirltlr. joisla sc joutrru
osallistumaan ainoastaan vrittS-

jien ja maatalousyrittdjien eldke-
turvan rahoitukseen.

Yleisesti tyomarkkinajiirjesto-
jen aktiivisin sosiaalilainsddddn-
tcjd koskeva toiminta on tulopo-
liittisessa pddtoksenteossa suun-
tautunut sosiaalivakuutuksen ja
tyopolitiikan kehittdmiseen ja
sosiaalivakuutuksessa nimen-
omaan toimeentuloturuan ansio-
sidonnaisuuden lisddmiseen.

Samanlainen tehtavealoittai-
ncn keskittyminen ndkll mycis
tyomarkkinajdrjestojcn komi-
teatyoskentclyssd. 1950-luvun
loppupuolelta lahtien SAK. STK
ja TVK ovat joko vhdessd tai
erikscen ollcet keskusjdr.jestota-
solla edustettuina yhtcensd uscis-
sa sadoissa julkistcrr viranorniris-
ten nirnittdmissa korrtitcutvr ppi-
sissd climissd. Valtaosa tvomark-
kina.jiirjestojen komitcacdustLlk-
sista on tapahtunut sosiaaliva-
kuutusta ja tyopolitiikkaa kasitcl-
leiss5 komiteoissa sekd talouspo-
liittisissa komitcoissa.

Toisaalta juuri sosiaalil'akuu-
tukscn kchitys ju :cu orgartisiru-
tioiden muotoutumincn olivat
1960-luvulla kcskcisesti esilld
tyomarkkinacdustcisissa kr>mi
tcc.rissa. Osittain komitcatyosken-
tclyn ja osittain nruun korpora-
tiiVisen vlrtcistvon sckii myos
painostustoirlinnan avulla tyo-
rnarkkinajdr.jcstojen voidaan
katsoa muokannccn sosiaaliva-
kuutusta etenkin tyocldkcvakuu-
tuksen osalta omaan toimialaan-
sa kuuluvaksi. mikii on heijastu-
nut sekd .jiir.jesto.jen nrl,ohcrnpiin
komiteatchtdviin cttd tulopoli-
tiikkaan.

1960-luvun lopulla ia l97Glu-
r"ulla tycimarkkinajdrjestcijcn
osallisturninen myos muita str-
siaalipolitiikan ja yhteiskunta-
politiikan alueita kesitellcisiin
kon.ritcoihin lisddntyi koko kt>
mitcalaitokscn ja niiden omierr
rcsurssicn kasvun mycit6. Yhdck-
si suureksi cdustussektoriksi
muodostui tdlloin koulutuspoli-
tiikka.

Korporatiivisen
pddtoksenteon tulokset
ja tulevaisuus

Vaikka tvonrarkkinlrilrjcstot
ovat tukrpolitiikan viilitykselki
r oim:rkkltr:li uudistarrcul sosiaa-
livakuutusta. ovat uuclistukset ol-
lcct paaasiassa vanho.jen jdrjes-
teln.rien tdyclcr.rtdr.r.ristd .ja niidcn
tarjoanricr.r etuuksielt .jitskus erit-
t;iin huornattavaakirr paranta-

mista. Uusien sosiaalipoliittisten
jdrjestelmien luomisccn jiirjestot
ovat osallistuneet pddasiassa
komitealaitoksen viilityksellii.
Tosin huomattavimmat sosiaali-
vakuutusjdrjestelmdt, tydelake-ja
sairausvakuutusjdrjestelm6, oli-
kin luotu jo enncn tulopolitiikan
kautta.

Tyomarkkinajdrjestojen aja-
ma sosiaalivakuutuslinja on pyr-
kinyt saamaan ansiotycihcin pe-
rustuvan toimeentuloturuan
mahdollisimman aukottomaksi.
Tahdn onkin myos korporatiir is-
ta pddtoksentekoa avuksi kdyt-
tden jo varsin pitkdlti paasty:
osittain ansiosidonnaiscn tyotto-
r.r.rvystun'auudistukscn kiisittelv
on vield kcskcn.

Tdhdn asti korporatii',,inen yh-
teistvo ctcnkin tulopolitiikassa
on rakcr.rtunut selkeristi SAK-
STK -akselille. Tulo'aisuudcssa
esittdnec korporatiivisen pddtrik-
scntckomuodon sdilyrniscllc jo
esitetyn kritiikin lisliksi haasteitrr
myos tyomarkkinakentdn ilmci-
nen pluralisoitunrincn. jtrsslr
ctcnkin julkisen scktorin toinri-
hcnkildjiirjestot valrvistavat ncu-
votte luasemiaan.

An ioitae:sa kolpolrtiir iscn
pdltokscntcon sosiaalipoliittisia
tukrksia (etuuksicn ansiosidor.r-
naisuudcn ja jopa jdrjestdvtvrris-
siclonnaisuuclcr.r lisdrintyrnistii)
n()ussee ongclmaksi mvijs sc. ct-
tci ansiotyohon osallistunratto-
rttuus tai trstrllistunrincrr -ju scrr
myoth parcnrmasta sosiaalitur-
r astu osalliscksi pddscrtrinerr cnAA
aina riipu hcnkilon ontasta va-
linnasta. r'aan nrvcis tr'(inrarkki-
noihin liittl,l'istd rakcrttccllisista
te krjoistii.

Irma Vaaniinen-
Tomppo, r,n-

I Ic l:i ngi n .r I i opi.st ort
sosiual i pol i t i i k an lo i rok scn

tt.s.si.st ent t i
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N/iten haen Norjasta elaketta?
Saanko Saksan liittotasavaltaan
maksamani vakuutusmaksut takaisin?
Koskeeko Suomen ja lson-Britannian
valinen sosiaaliturvasopimus myos
N/ an-saarel la tehtyd tyota?

Eldketurvakcskuksen ulkomais-
tcn eldkeasiain jaosto vastaa. kun
kysvmyksessd on Suomen teke-
miin sosiaalitunasopimuksiin
liittyvii tyocldkeasia. Sopimuksia
on tdlld hetkelld voimassa kolme:
Pohjoismaiden vdlinen, Saksan
liittotasavallan kanssa solmittu ja
viimeksi helmikuun alussa
voimaan tulleena Ison-Britan-
nian kanssa tehty.

Jaoston kahdcksasta tl,cintekijds-
td kaksi on keskittynyt Saksan
liittotasavallan sopimusasioihin
muiden hoitaessa Pohjoismaita.
Ison-Britannian sopimukscn
tuomia asioita on toistaiseksi
hoidettu yhteisesti.

Ruotsin kanssa ollaan tekemisis-
sd ehdottomasti eniten. Saksan
liittotasavalta on kakkonen. Nor-
ja kolmonen. arvioi Agneta Sor-
nesto. Han on tehnyt jaoston tcii-
td vuodesta 1977. Norjan asiat
ovat kaikcn aikaa lisddntvmddn
piiin.

Ruotsalaisct vakuutuskassat ld-
lrettdvdt jaostoon jdljennoksen
entisten ja nykyisten Suomen
kansalaisten eldkepddtoksistd.
Niistii viediiiin tiedot Eldketur-
vakeskuksen rekisteriin. Sama
koskee Norjasta eldkettA saavia,
jos he ovat ansainneet Suomcssa
tyoelhkettd. Saksan eldke rekistc-
roidiiiin niinikddn.

Ndin haet eldketti

Mite pitaisi tehdii, jos haluaa tie-
tdd. saako Ruotsista eldkettd'l

"Ellei olla vield eldkehakcmus-
vaihccssa, voi kirjoittaa Tukhol-
man vakuutuskassan ulkomaan-
osastolle ja kysyh asiaa. Heiddn
osoitteensa on Stockholms ldns
allmdnna t'orsdkringskassa, ut-
landsavdelningen. S-10511
Stockholm. Sverige . Sinnc voi
kirjoittaa mvcis suomeksi". Ag-
neta Sarnesto neuvoo.

"Ruotsin eldkehakemuslomakc
kyllii tiiytetiiiin mycis tiiiillA ja tila-
taan tarvittacssa siihen liitteitli."
"Lddkdrinlausunnon saamme
joko tl,cieldkelaitoksesta tai Kan-
saneldkelaitoksesta. Ruotsiin voi
toimittaa suomenkielisenkin ldA-
kdrinlaus un non. "
Myos Norjan cldkehakemuslo-
makkcct mencvat Norjaun jaos-
ton kautta. Niite ei ole kddnncttv
suomcksi. "Joskus on puhcli-
messa autcttu lornakkeen tdyt-
tdmisessd. kun asiakas ei ole
osannut kieltd tai ci ole irse pdds-
syt tulemaan", Agneta Sarnesto
kertoo. "Nvkvisin Norjaan hy-
vdksytddn suome nkielisetkin
ldakdrintodistuksct. mutta mic-
luummin he haluavat todistuk-
scn ruotsiksi."

Ulkontai.st'n ckikeasian vircilkiolo Eltikcturvakeskuk.sc.ssn tulee n(i.t'ttiiplidt-
tcelle. Ticto.ja kotsotttossu AnnarRiitta Luukso (r'ascntmallo) ja Agnctu Sar-
tlcsl o.
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"Itse ehkd menisin sellaiselle ldd-
kiirille, joka kirjoittaisi lddkdrin-
todistukscn ruotsiksi. Kaikkialla
sellainen ci ole malrdollista. ei-
I iitkii kaik ki liiiikiirit niite mielel-
liilin kirjoita."
Saksan liittotasavallan el6kettd
voi hakea mainitscmulla asiasta
suomalaisessa eldkehakemuslc>
.^^..1,1,.-.--^^ Clrl,^r"^,^1,,--1.".lll4NNLlSsa. LrAN!!UrlANUJNrrr
toimittaa tarvittavat tiedot cdcl-
leen Saksaan.
Englannin hakemuslomakkcita
saa iaostosta. Eldkkeen hakcrni-
sessa lur,'ataan avustaa. mutta
lomakkeet on taytettave itse.
E,ldketurvakeskus toimittaa nc
krlld etcenpdin. Englannistl ci
kukaan vield haastattclua teh-
tdcssd ollut hakenut elekctta Ela-
ketur.,,akeskuksen kautta. Tans-
kasta eldkettd haetaan hanoin.
koska Tanskan tydclakrjarjcs-
telmh ei tunnc tyokyvyttomyys-
cldkettd.

Kdsittelyajat ovat ulkomaalais-
ten eldkeasioiden osalta pitkid
niin Ruotsissa kuin Norjassakin.
Jaostosta luvataan hoputtaakin
eldkeasioiden kdsittelyssd. jos se
venyy yli normaalina pidettdvdn
puolen vuoden.

Norjaan pdin asioitacssa on mel-
kein vdlttdmdtonta tietae Norjan
henkilonumero, cnncn kuin asiat
ldhtevdt luistamaan. Pohjois-
maista muuttoliikettii kuvaa se.
etta monella saattaa olla kolmc-
kin henkilcinumcroa, vksi Suo-
mcsta. toinen Ruotsista. kolmas
Norjasta.

Suomesta vakuutuskausia
ulkomaiden eliikkeisiin

Uusien sosiaaliturvasopimusten
erikoisuus on, ettd mycis Suo-
messa tyoskentelyaika r.'oidaan
lukea hyvaksi. kun myonnettd-
vdksi tulisi eldke esimerkiksi
Ruotsista tai Saksan liittotasaval-
lasta. Suomen tyovuosia sanr>
taan tdllciin "vakuutuskausiksi".
Niiden vahvistaminen muun
maan eldkcoikeuttu rarten on ja-
oston tehtavana.

Agneta Sarnesto ottaa selventa-
vdn esimerkin. "Ruotsissa tdyty-v
olla eldkkeeseen oikeuttavia tulo-
ja kolmelta vuodelta, jotta sieltd
saisi elSkettd. Otaksutaan. ettd
henkilo on ollut Ruotsissa !'uo-
den toissd oltuaan sitd ennen tois-
sd Suomessa. Ruotsin vakuutus-
kausiksi voidaan hyviiksyii kaksi
Suomen tyovuotta. Siten eldke-
oikeus syntyisi yhden Ruotsin-

vuoden ja kahden Suomen-vuo-
den perusteella. Ruotsin eldkkeen
mddrdd laskcttacssa oletilun tic-
tcnkin huomioon rain Ruotsissa
tyoskennelty aika."

Saksan liittotasavallan cldkkee-
seen vaaditaan vakuutuskausia
vdhintddn viisi r'uotta.

Tosin Saksan tapaukscssa r oi-
daan vakuutuskausiksi hyvdksyd
mycis se aika, jonka her.rkilci on
ollut Suomcssa tvdssa cnncn
tycieldkelakien r"oimaantuloa.
Ndmh vakuutuskaudet seh'ittdd
Kansaneldkelaitos ottamalla yh-
tevclcn ty'onantqiin ja verotta-
jaan tvontekijdn onran ilmoituk-
sen pcrusteella.

Vakuutuskausia r"ahvistar.naan
pvvtava ci vdlttdrndttd itsc v'ielh
ole e ldkeidssd. Asialla saattua olla
joku 5Gluvulla s1'ntyny'tkin..joka
on tvoskenncllyt Saksassa.

l-dhetetyn tyontekijen
todistukset tyollistdvdt

Ulkomaistcn eldkeasiain jaosto
kirjoitta:r prrtlettdessA rttvds ns. ,, r... l
lahercrvn'riontckijiin totlistuk- Kenelta kysytaanl

maassa, r'aikka ty'ontekijd muu-
ten olisi itsekin r.'ch'olline n tuossa
melassa maksuja maksamaan.

Sovcltamiskdytanto on muuttu-
nut suomalaistcn vhtioidcn ul-
komaisten $'tdrvhtioiden osalta
niissd tapauksissa, joissa r,'altioi-
dcn vdlilld on voimassa sosiaali-
Lun'asopimus. Tiilloin tytaryhti-
Airl.- ^ol. "'l' rL-cr.cca trrlicL,cntele-
viin sor.'elletaan tvoskentclymaan
lainsddddntoh.

"Vanhastlr nrtrislisla tliinuntajat
p1'_,-tdv'dt ldhetetvr.r t)-ontekijan
tcldistr.rsta ndissd tapar.rksissa
edelleen ia muutos on hankala
selvittdd." sanoo Saksan liittota-
sar.'allan sopimusasioihir.r crikois-
luntt A ttta-Riitta Lctuli so. "Ellci
sosiaaliturvasopimusta ole. til-
laisen t_,-triryhtion palrelukscssa
olevaan so'u'elletaan Suorncn clii-
kelainshdddntoii. .los tytAry/htio
on Saksassa. sov'cllctaan Saksan
lainsriiiddntoh. koska sosiaalitur-
r.'asopimus ndin mddrdd. jos Hol-
lanr.rissa. niin Suomcn lainsiid-
diintoii."

Asioitaessa eri maidcn karrssit ott
ticdetldr d. kcncltA kvsr tliiin. su-
noo Agneta Sarnesto.

Esimerkiksi r.rlankiivr.loistii cli
Suomessa Tornionjokilitaksossii
asurista nrutta Ruotsi\slr t\ossa
kdl,r,istd tuli ensin scllaincn vas-
taus. etta cllei hcitd Verotctil
Ruotsissa, ci sieltd tr-rlc ty'oeldket-
tdkddn.
Suomalaisct tdml vustuus sai
pohtinrarn sosiaalitunlsopi-
muksen tarkoitusta: tdhdn sopi-
muksen ci pitdnyt vicdd. Soittcr
oikcaan paikkaan ralrvisti asilrr.
Eliikettii tulee myos niiltd vuosil-
ta. iolloin Ruotsissa tchdl,stri
tyosta on Verotcttu Suc'rr-nessa.
"Mutta jos paikalliseen r.'akuu-
tuskassaan soittaa. eivdt sitd
kaikki olisi tie nneet", Agncta
Sarnesto toteaa.

Yhtcistyo sujuu. kun eri nraissa
tyoskentelevdt henkilot tuntcvat
toisensa. Vuosittain tavataan so-
siaali'u'akuutuskursseilla, viimeksi
Norjassa. Mros puhelimitse ja
kirjeitse yhteyttd pidettdcssd tu-
tustuu.

Kielivaikeudet eivdt olc esteend.
Useimpicn jaoston tyonteki.joi-
den iiidinkieli on ruotsi. Tosin
norjan lukusanoissa saa olla
tarkkana ja tanskalaisten kanssa
ollaan mieluiten kirleenvaihdos-
sa, ei puhelinyhteydessd.

Saksan erikoiset

Saksan liittotasavallassa tyos-
kcrrnclleel tiedtrstelcvat uscirr,
saavatko he sinne maksamansir
vakuutusmaksut takaisin. "Mak-
sujcn palauttamincn on harvi-
naista. koska sopimuksen voi-
maantulon jiilkeen liittotasaval-
lasta maksetaan eldke Sut>
mccn". Anna-Riitta Laakso sa-
noo. "Ohjeeksi on annettu. ettd
ainakin kaksi vuotta tdytyy olla
kokonaan troeldmdstd pois. crt-
nen kuin nraksuja voi hakea ta-
kaisin."

Ktrn saksirllriuen tu()nri()i\tuin
kdsittelee esimcrkiksi saksalaiscr.r
.ja suomalaisen ar.'ioeroa, p1,y'cle-
tidn Saksasta tietoa suonralaisen
osapuole n tyoeldkkcestai. jotta
tuomioistuin voisi ottaa huo-
mioon av'ioliiton aikana kcrtv-
neen Suomen t1'oeldkeoikeuden
jakacssaan varallisuuclen pr,roli-
soiclcn kcsken.

"Kt'seessd on Suonrcr-r kannalta
pclkkii muodollisuus. Suonrcn
eldkcttd ei Saksaarr pystvtd kcncl-
lckArin jakamaan. Kysc on liitto-
tasavallan aviocroprosessiin liit-
tr r ristd lukisAAte iscstA toirttrrtpi-
teesta."

"Taalla kuitenkin py1'cletiiiin
sr,romalaiselta. jota asia koskee,
raltakir.ja. .jotta tiedot saaclaan
ilmoittaa. Sittcn lasketaan. pal-
jonko hdnelle or.r avioliiton aika-
na eldkettii kcrtynyt .ja sumnra
ticdotctaan Saksaan."

Ulkomaille maksetut
ehkkeet

Vuodesta I 98 I on elAk kce n mak-
samisecn Lrlkomaillc tarvittu Ela-
keturvakcskuksen lupa. Jaosto
kdsittelee ndmd lupahakemuksct.
"Entisille ja nvkvisille Suomerr
kansalaisille eldke myonnetddn
ulkomaille ilman muuta", Agne-
ta Sarnesto kertoo. "Muiden
osalta mm. selvitetddn. maksaa-
ko heiddn kotimaansa suomalai-
sille eldkettd. Kaukaisin hakentus
on tullut Australiasta saakka."

Mitd rreuvot ulkomaille lahtijoil-
le, kun eldkkeestd on kyse'?

"Ennen kuin ldhtee. olisi eldke-
asia hyvd selvittdd. erityiscsti. mi-
kiili liihtee johonkin sellaise,en
maahan, jonka kanssa Suomella
ei ole sosiaaliturvasopimusta."

"Jos on kyse suomalaisesta tyon-
antajasta, tyontekrj?i kuuluu

se n. Mikd sitten or.r ldhetettv
tyonte kiyii'l

Uusien sopimustcn mukaan
henkilo rukuutetalrn siirrd muus-
sa. jossa on toissd. Sitcn Ruotsis-
sa tyoskentele',,6 suomalair.rcr.r
vakuutctaan Ruotsin tyoeldkc-
lainsdiiddnnon mukaan.

Poikkcuksena tdstd sdrinnostti
ovat ns. ldhetetyt t1,'ontekijiit cli
sellaiset tvontekijat. jotka suo-
malainen tyonantaja ldhettdd csi-
merkiksi Ruotsiin alle vuoden
nrittliscksi alaksi. Eri sopimusten
mddrdykset siitd. ketd voidaan pi-
tae ldhetettynd tyontckijhnd.
poikkeavat jonkin verrart toisis-
taan.

Ldhetetty' tyontekry2i kuuluu
Suomen tyocldkelainsddddnncin.
sairausvakuutuksen ja tapatur-
mavakuutuksen piiriin. Se hdnen
on kuitenkin pystyttava todista-
maan lahctctyn tlontckijdn to-
distuksella. Sama todistus va-
pautraa tyonantajan suoritta-
masta hdnestd maksuja myos
Ruotsin sosiaalivakuutuslain-
sddddnnon mukaan. Riittae, kun
hdnet on vakuutettu Suomen lain
mukaisesti.

Todistuksella on merkitystd
mybs tycintekijhn kannalta. Kar
koja tyoelaketurvaan ei tule. La-
heterylta ty6ntekijiiltii ei peritd
vakuutusmaksuja tyoskentely-
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TEL:n piiriin. .los t)oniintaja olr
ttlktrtttlutlltinert. tltt srrta nL'u\()-
tclla hhncrr kanssaan siitA. cttii
t1'or-ranta.ja Vapaarruotoisclla r"a-
kuutuksclla turvaisi cldkeoikeu-
clen tdltd ajalta. Muutcn saattaa
tulla cldkcturvaan katkos. koska
.jos sosiaalitr"rrvasopimirsta ci olc.
ci eldkettd vleensii nrakscta ul-
korlaille vieraan nraar-t kiinsa-
luiselle . Ainakin piteiisi tictiid. mi-
tcn kd1r."

Tcksti: Kirsti Suonrivuori
Kuva: Olli Polosauri

VETERAANEILLA
VIELA PALJON
ODOTETTAVAA
Rintar.nar.nieslctcraanicn liitto
tiil'tti kcviihl16 20 vuotta. Liiton
toinrirrtlr vetcraunicn cttrjcrr u-jl-
nrisessa on ollut ndkvr.'iii .ja tu-
loksckasta. - Minkhlaisecn tar-
keys.lzirjcstl'ksccr.r liitto nvt asct-
tlur cllikcpoliittisct tu\ ( )ittcclr-
sa. toinrinnanlohta.ja Pcrtti
Paakkincn'l

- Liiton svntvnrdpdivdnii val-
tioneuvosto antoi, kuten tunnet-
tua. cdusktrnrxrllc odoteturr rin-
tamasotilascldkckrrrjrruksen. jr>
ka merkitsce picnirnpiin eliikkei-
siin jopa 500 n.rarkan korotusta.
Ldhimpdnd tavoittccna on nvt
varhaisclhkkeen ehtojcn vdljen-
tdrninen. Ry'ntdystii ei v'arhais-
cldkkccllc ole svntvnyt cikd vdl-
.le nnetyinkddn ehclclin svnnv, sillS
tyosuhde-eldkkcct j;iaivdt uscilla
rriirr vljrriksi. etta niillc siirtrrni-
ne n ei l-roukuttclc. Mutta scn vcr-
ran voidaan nr t vie ld ripciillii
toiminnalla vaikuttaa. kun nuo-
rimr-nat vctcraanit or"at 5S-vuo-
tiaita. cttd heiddn eldkkcclle siir-
tvrrristrihn helpottamalla voiclaan
saatllr tr ollisr yttakin punrntur ia
tuloksia.

TAmin tavoitteen rinnalle tu-
lee sotupltlr clultl:.tn kottrpcnsoi-
mir.ren 1'limdiirdiselld \,'erottoural-
la rintamalisdllii. joka suunnat-
taisiir.r picner.r tyoeldkkecn saajil-
le. Asepalvelus oli valtiolle tehtvd
tydta ja valtion asiana on scr.r
korvaamincn. Olcrnme laske-
neet. ette 150 miljoonan markar.r
kustannuksilla t ulisi vlimddrdisen
lisiin piiriin 190 000 cliikkeellii
oler aa. kun rintunralisdn saajia
on n-v"t kaikkiaan 250000.

Kansaneldkeuudistus on nos-
tunut esiin krsrmvksc|r u5r.llnis-
tukecn liittyvistd ongclrnista.
Muun muassa ofilassil asrtnnossa
asumincn ci nlkrisen srstcemin
mukaan korl'audu rcaalitasolla.
.ja vaikeuksissa ovat sodan jdl-
keen rakennetuissa nyt vanhene-
r"issa ri ntamamiestaloissa asuvat.

Kun rnhdrdaikainer.r invalicli-
vdhennvs pudottaa kansancldk-
kecn apulisdn ja hoitolisdn. on
selvitettdr,'d. mikd on tdssd yhtey-
dessd virallista sotavammaa vail-
la ole,uan mutta avun tarpecssir
olevan veteraanin asema. Viralli-
\esti vamrnattomia veteraaneja
on 260 000. Yleisid sosiaalitun an
kysymyksiii ovat liiiikkeiden
korvausjdrjestclmdn muutokset
ja hammashuolto.

Kokoar"asti sanoen siis turvan

tilson nostalnlrseen tarvctta ()n
olenrassa. nrutta rinnallc tulcvat
tctrr'rtlcrtltoidon. asurttiscrt. slri-
nranhoitkrrr. kotipalrcltrjcn tlr-
pcct. Kysr rnvksid eritr islrsrrn-
noista, hoivakodeista jnc. ei olc
vield tarkastcltu.

Veteraani-ikdluok kicn rniehis-
td 80 proscrttilllr orr rirrtamirstrti-
lastunnus. Se osoittaa, ettd Suo-
men liikckannallcpano oli maail-
mansodan aikaisista kaikkcin
laajirnpia maailmassa. Veteraa-
ncja on vuonna 2000 i'iclii jiiljellii
yli 100 000 ja vuonni.r 2020 arvion
nrukaan iicld vli l500.joten ku-
kaan ei voi kvvniscsti olla sitd
rrricltd. cttl aikir on pilur hoitanut
k'n'svnlVksen.

- Olette ujaneet \ ctcr':llrniilsi-
aa laajalla rintanralla. Onko
ct(rcn tullut ajatu: Rintan.llrmics-
vctenurnicn Iiiton rnrrrrtturniscsta

Rintarrrahcnkilcivetcraanien lii-
toksi'l

- Ktrn kr sr rlrr s rintamanai:-
tcn asian ajamisesta tuli esille.
naiset itse jiirjestiil,'t1,iviit. Nykyi-
nen organisaatio toimii parhai-
tcn. Rintamanaistcn liiton kdrki-
hahmo Kerttu Hemmi vaikutti
itsc voimakkaasti rilttantasotilas-
asiain neuvottclukunnan pcrus-
tarriseen, ja naisjdriestolld on sii-
r.rii cclustus. Ei ole tarr.ctta kilpai-
Iuasctclman luomiscen. Kokc-
nlus ()n osoittartut. rttli triristcn
asia on parasta antaa hcicliin hoi-
too11511, r'liri\ten ptrolcstlr lrsitrrr
hoitamincr.r ei onnistu. Meiddn-
kin naisjaostoissammc on 8500
henk ilclii. osa rintamatur.rnukscr.r
olttuaria, osir rintanrlrnticstcrt
r.'aimo.ja. nlutta tama ei aihcuta
mitddn ristiriitaa.

Haa.stqtteli YLlq

MIKSI NAiI\T?

Pertti Paakkinen

MIKSI I{AINI?

Rei.jo Loatunen

TYOKYVYTTO.
IVYYSELATXETN
NYKYTASO
Ovatko tyoeldkclakicn mukaiset
tycikyvyttoml'vselhk kect vleensd
60 prosenttia palkasta tai t),dtu-
losta. niinkuin julkisr"ruclcssa on
\aitettt"'l Vastaajana on Eldkc-
tun'akeskuksen suur-rr-rittcluclsas-
ton tutkija Reijo Laat u rr c n.

"Eivdt ne 1'leisesti ole. Esin.rer-
kiksi TEL:issd mIdrA riippuu.
paitsi sr nllnrdr uodcsta. mr ci:
tvdsuhtccn alkamisajankohdas-
ta. Vanhimmat ikdluokat eli cn-
nen 1. ll.1922 syntvneet kuulu-
vat ns. r,dhimmdistason piiriin.""60 prosentin eldlikeeseen
pddsevdt jiilkeen 1936 svntyneet.
jos tyosuhdc on alkanut riittar.'an
r.'arhain. TEL:issd vuonna 1983
tai sen jdlkeen alkaneista ty'oky-
r rltomr rseldkkcistd sattuu jon-
nekin 38-60 proscntin vdlille
suurin osa. Yrittii.;iieliik keissd vie-
ld suurempi osa on vdhimmdista-
soa."

"Esimerkiksi vuodcrr 1983 ai-
kana alkaneista tvcikyvvttdnlvvs-
cldkkeistd mvonnettiir.t 53 pro-
scnttia 55-64-r.'uotiaille. joiden
kaikkien eldke on periaatteessa
alle 60 prosentin tasoa."

"Vuoclen 1983 pddttyessh
voimassa olleista ty6kyv)/tt6-
myyscldkkeistd vain noin l2 prt>
senttia eli noin 20 000 sairttoi
ikdnsd puolesta yltdd 60 prosen-
tin tasoisecn eldkkeeseen."

Haestatteli K.S.

29

@

{- }
,np*er.w'



VAKUI]TU SOIKEUDEN PAATOKSIA

ATK KULKEE
VAKUUTUS-
OIKEUDESSA
Vakuutusoikeudessa otcttiin
viin]c vuonna kdyttoon kesitclta-
vicn asioidcn r ircillAok> .ja rat-
kaisurekisterin sisaltava ATK-
jdrjcstelmd. Uudistuksen liihto-
kohtana oli VAKO:n jutturuuh-
kan vdl.rentdminen. Juttujcn kcs-
kimddrdisen kdsittclya.jan VAKO
olcttaa tane vuonrra rllcvan noin
kuusi kuukaurta. ATK-jiirjes-
tclmdlld pvritddn m1,os paranta-
maan asiakaspalvelr.ra. tiedotta-
mista ja tilastointia sckd edistd-
mddn yhtendistd ratkaisr.rkdy'tdn-
toa.

Jdrjestehr.rdn keskeinen osa on
vireilldolc> ja ratkaisurekistcri.
Tietorvhmid ovat tunnistetieclot.
lautakuntaticclot, kdsittclvvaihe-
tiedot kirjcenraihtotietoinccn .ja
ratkaisutieclot. Jdrjestclnrrin
ATK:n osuudclla kesitellddn asi-
oidcn ju kdsittelyvaihetictoicn rc-
kistcrointi. kyscllt. tilasttrirrti jlr
raportointi ja tietojenvdlitys tcks-
tinkdsittelvvn. Tekstinkrisittclv-
jArjcstelmdlld tuotetaan VA KO:n
piiiitoksiii ja ATK-jiirjesrchnddn
perustuvia tilastoja.

Jdrjestelm5d on kchitettl,' edel-
lccr.t toteuttamalla oikcustapaus-
rekisteri. Oikeustapausrckisteris-
sd oli vuoden vaihtccssa 510 ta-
pausta. joista suurin osa on rat-
kaistu viimc r,'uosien aikana. Ku-
luvan vuoden aikana rekisterid
tdydennetddn edelleen siten. ctt:i
kaikissa jutuiss:r csittclijd. vakuu-
tustuomari. liiiikiiri tai vakuutus-
ylituomari roi csittdd. ettd oi-
keustapaukscsta laaditaan selos-
tus rekisteriin. Rekistcrin yllripi-
dosta huolchtii tamen vuocler.r
alusta crikseen nimitetty tyoryh-
md.

Oikctrstapausrekistcriddn vtrr-
ten VAKO on laatinut peatostcll
asia- ja ratkaisuluokitukscn. Se

ilmoittanr.rt (23. 3. 1984), sc tulcc
kdyttdnrdarr julkaisenrissaurt
VAKO:n pddtoksissd uudcn luo-
kituksen mukaista asiamerkin-
tdd. Samaa asialuokitusta tullaan
kdvttdrnddn myos julkaistuvissa
eldkclautakunnan pddtciksissd.
Jatkclssa Eldketurvakcskukscr.r
julkaiscmat VAKO:n pddtokset
on mcrkitty joko koodilla P tai J.
Eclcllisct ovat ratkaisuja, jotka on
VAKO:ssa kdsitelty laajcnnctus-
sa jaostossa tai tdysistunnossa.
Niillii on periaattccllista ja yksit-
taistapausta suurcr.npaa merki-
tystd. Ndidcn ratkaisujcn mAdrd
jheince vuosittain vdhdiseksi. Jhl-
kimmdiset ovat jaostopaiitoksiii.
.jotka on otettLl VAKO:n oikeus-
tapausrekisteriin. Eldketurra-
kcskus iulkaiscc VAKO:n kaikki
P: lld koodat ut tydcldkcratkaisut.
J:lld koodattLrja ratkaisuja .jul-
kaistaan harkinnan mukaan.

VAKO:n ptitirds n:o -157/82/299 P
(ETK:n arki.ston:o I 106-1)
Anncntt 15.2. 1984.

Eliikelaitoksilla on ollut epdscl-
vyyksiii siitd, mitcn osacldkcldi-
sen tyottdmyysclhkehakemuk-
seen on suhtaucluttava. VAKO:n
ratkaisu, jonka mukaan osaeld-
keldiselle voidaan rnyontdd tyot-
tomyyscldkc. antanee r.rseissa lai-
toksissa aihetta kannantarkistuk-
seen.

TEL 4c $:n 5. momcntirr nru-
kaan tyottomyyseldkc muutc-
taan hakcmuksesta tyokyvytto-
mvvscldk keeksi, jos tyontcki jii tu-
lcc tyottomyyseldkettd saradcs-
saan TEL 4 $:n 3. momentin eclel-
lyttdmilla tavalla tyokyvytto-
n.rdksi. Tiiysi t1'okyr"yttomyys-
eldke on tdlloin tyottornvyscldk-
kccn suuruinen. Laissa ei ole
rnainintaa osaclhkkccn tai ylecn-
sd tyokyvyttomyyseldkkeen
muuttamisesta tyottomyyselak-
keeksi.

TEL 4c $:n 5. rnomcntin pe-
rusteella on kr.ritcnkin pddtelty.
ct [a tyottonlyl scldkr: on tt-rissijai-
nen tyokyvyttomyyseldkkeeseen
verrattuna cikii tyokyvyttonly_v"s-
eldkkeen saajalla ole oikeutta
tycittomyyseldkkccsccn. Talla
kannalla oli rnycis VAKO l97G
luvulla silloinkin. kun oli kyse
osaclzikkccnd maksettavasta
tycikyr vttonrl r seldk keestd.

Kun ratkaistaan. voidaanko
osacldkkccn saajalle rnyoutdd
tl,ottonryl,seldke, joudr.rtaan
kiinnittamddn huomiota lrm.
scuraaviir.r seikkoihin.

E I ci k k een rraarz. Tyottomyys-
clhkc on suurempi kuin osaclSkc
.jl sitcu hakijalle edullisernpi.

Elcikkeen hakijoiden crilainen
ose ma. Osaelakkecn saajan olete-

Penttr Koivrstornen, t'z
l: l ii k t t u t t o k c t k u k v' n

I u i rt t t p i I I i :t' rt t t su s t r t r t pt'i lil I i I' k r i

taan jatkavan tyontekoa alcrrtu-
necn tyokykynsd cdclll ttiinrassli
mdalrin. Jos hdn ei kuitcnkaan
sur t\otd cikd hdncllc voitaisi
ml,ontAd tydttdmyyscleketta,
vaikka nruut cdcllytykset t;ivtty-
vat, joutLlu hdn huclnornpaar.r
ascnr.uln kuin normaalisti t1,i;t-
tonryysclAkcttd hak* rr t) oton.

T1'dvoimaviranomoisen kot ta.
Tycivoimaviranomaisct civdt
myonnd taytta tyokyvyttomyys-
cldkcttd saavalle tyottOmyys-
ilvustusta tai -korvausta. Osa-
e ldkkeensaaja on tyomarkki-
noiden kdytcttdvissd ja tyovoi-
mrrviranomaisct v()ivirl myontdd
hdnelle etuisuuksia tyottomyy-
dcn perusteella. Niiin muodoin
olisi johdonmukaista, etta osa-
cldkkeerr saujallc voitaisiirr
myonthd rnyos tliottomyyseldkc.

Kysymvksessd olevassa ta-
paukscssa VAKO hylkiisi
MELA:rr valituksen eldkelauta-
kunnan pridt6ksestd. Elrikclau-
takunlir trli krrmonnut ja poistir-
nut MELA:n pddtoksen. koska
clhkclaitokscn ei olisi tullut hylri-
te tyottorn)'yseldkehakemusta sil-
ld pcrr"rstcclla, cttd hakijaa oli pi-
dcttdvd tyoeldkelakicn tarkoit-
tamalll tar alla tyokr r vttontiinii
(osacldke).

VAKO pcrustcli piiiitostaan
scuraavasti: "Tyonteki jiiin cliikc-
lain mukaista tyottdnryysclzlkcttd
ci ole sdddctty suoritcttavaksi sa-
notun lain mukaista ta),tta tyo-
k yv-vt to myyscldkct td saa','al le, j o
ta ei ole pidettdvd tyottomyyden
varalta samassa laissa shddettyyn
eldketurvaan, tyottomyyseldk-
kcescen oikeutettuna. Koska osa-
tvokr r'1 ttorrrr vscldkkeen saa.jlrn
voidaan jiiljelld olcvan tyokykyn-
sd osalta katso:r olevan tyoky-
kl incn. ci ostrtr okvryttorn) ys-
eldke mydskadn ole trottdmrrs-
eldkkeen nrycintdmisen esteend."

Taytte tyokyvyttcimyyselSket-
td saavallc ci siis voida myt-rrrtzii
tycittdmyyscldketta, mutta osa-
cldk keerr saajalle voidaan.

i,:,:.'L',:lxH.r,il)l?i:'j:l'*'f;llg^sA.F_l+rE.,-._
ieen lai.kontain (pykata, *.' LAINEN JATYOT-
il"-1'.'l,i :lX ;ll;,X :|;L fliLf l]i i; T o IV YYS E LA K E
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TYOKYVYTTOMYYSASIAIN NEIJVOTTELUKIJNNAN

Ar;a Sankcrri, I,\
I - l i k c t u r vu A L,.s k u k.s c t t

I olt.\uil I ( )u.\ i d i n iao.s t r ttt ht t i t tt fu

Tyokyvyttomyys-
eliikkeelle vuonna L973
Hakrja on 38-vr-rotias psvvk kiscs-ti sairas nainen. Hdne llc on
mycinnettv vapaakirjaan perus-
tLrva TEl-eldke 1.10. 1973 al-
kacn toistaiscksi. Eliike on mak-
scttu kertasuorituksena vuonn:l
1975. Kzrnsancldkclain mukaista
tycikyvyttcimyyscliikettd on
mvonnetty sairauspdivdrahan
maksamisen paiit),ttye helnti-
kuusta 1974 lukicrr rajaan scit-
semdn vuoden ajan sckd 1.5.-
31.8. 1981. Uusi hakcmus oli r.,i-
reilld.

Lyhyitii tyosuhteita
myymeloisse ja
kahviloissa
Hakrja on tytiskcnnellyt vuodcs-
Lzr 196l lukicn kymmcncssd tvci-
suhteessa. Tvciskcnteh or-r ollut
klrtkonaistlr. jr trosultteisttr ai-
rloitstaan vksi on ),ltdnyt vuoclen
pituiseen aikaan. TEL-cl6kkccn
ja kansaneldkkecn rnvcjntArnisen
.jiilkeen hakila on ollut tvosr"rh-
tcissa

12. 4. t977-26. 5. t91l
r. 10. 1979-30. 9. 1980
3. 10. 1980-28. 2. l98l

26. 3.1981-16. 4.1981
l. l.1982-14. 4.1982ja

15. 4. 1982-31. 12. 1982
Joulukuun 1982 jiilkcen hakija

ei olc ollut tlossi. Tvonunta.licn
mukaan hakrja on vlcensd tehnvt
tyonsd hvr,in silloin. kun hdn on
ollut ty'ossii. Haittana or.r kuitcn-
kin ollut kiisien vapina ja ihmis-
arkuus. Sairaslomia on ollut run-
saasti. r'arsinkin tvosuhteiden
loppupuole lla. Vuoclcsta 1970 lu-
kicn Irakiirr otr ollut ps1 kirrtriscssu
sairaalassa hoidcttavana kaikki-
aat.r 2l kcrtaa.

Psyykkinen sairaus
Hakija on ),rittan),t itscrnttrhaa

ST]OSITUKSIA

TyokyvyttomyyselAkkeen keftasuoritu ksena
saaneelle suositeltiin myonnettdvdksi elake
uuden tyokyvyttomyystapahtuman perus-
teella.
talv'clla 1970. jolloin sairaalassa
cliagnoosina oli Ireikkoherrnoi-
sr.lus-mase nnusrcaktio. Kolmc
vuotta mvohemmin hakija hyp-
phsi sillalta joen jiiiille ja sai lan-
tioort ja alarlajoihin murturniu.
Niiclcn vuoksi hdn oli pitkiiiin ki-
rurgiscn sairaalan hoidossa. Or-
topeclin tutkimuksessa huhti-
kuussa 1983 hakijan liikehtimi-
nen sar.r.roin kuin sckin taivutuk-
set sujuivat hyvin. Ortopedin
mielestd hlkijan tvokr kr riipptrrr
liihinnii psvykkisestd kunnosta.

Hakijan p:1r kkiscllc sairau-
rlclle ovut ollcct ominlrisia nra-
sennuskauclct. joihin on liittvnl,t
unettomuutta. alkoholinkdvttod
jrr toistuucrt itsemurllirl ritykset.
Viime vuosina hakijan rr.ricliala
on vaihdcllut virkeydcstd ja op
timisrnistu muse nrruksccn jl itsc-
tuhoajatuksiin. Tvosuhtect ovat
peattvneet nrascnnusvaihcisiin.
Taudinmddrityksend on ollut ra-
jltila. Kuntoutus on epAounistu-
nut ja hakijan tila on muuttunut
krooniseksi.

TEl-eliikehakemus Suositus
joulukuussa 1983
Tvcinteon lopettan.risen jalkcen
hlkijirllc trn jdllecn t)ttksctru siri-
raus\,ilkuutuslain ntukaista pAi
vdrahaa nrarraskuurr 1983 lop
puun saakka. Peiil,rirahaoikcu-
den paatytty5 hakija on hakenut
t),oelekctta ja kansaneldkettd.
Viimeisin tvoeliikelaitcts on kat-
sonut. cttii 15.4.1982 alkance-
scen tyosuhteesecn tulisi soveltaa
TEL 4 $:n 4. momenrin lirjoitus-
sridnnostd .ja siirtdnyt hakemuk-
sen cdelliscllc laitokscllc. Tdrnd
eldkelaitos puolestaan on ldhct-
tiinyt asian ncuvottelukunnalle.

Eliikehakemuksen
ratkaisemiseen liitryviil
ongelmia
Hakrla on jo kcrran katsottu

TE,L:n tarkoittantassa miclcssd
tyok"v"vvttomdksi vuonna 1973,
jolloin heinellc on myonnetty
TEl-eliikc. Koska cldke on
vuonna 1975 maksettLr kcrtasuc'r-
rituksena. ei eldkclaitoksessa olc
.jouduttu pohtimaan clhkkecn
lakkauttamista, vaikka hakija on
cldkkcen myontdntisen jdlkeen
ollut tyossd. Vasta .joulukuussa
1983 tchclvn cldkehakentuksen
.johdostlr .i()rr(lutarn irrvioimaan.
onko hakijan tyokyky vuoden
1973 jiilkccn palautunut.

Mydntcisessd tapaukscssa on
lisdksi ratkaista'"'a, onko hakija
tullut uudellcen tvokyvyttontdksi
ja rnilloin tyokyvyttcimyyclcn ja
scn pddasialliscna syvnd olc.uan
sairaudcn on katsottava alka-
nccn. Samalla ratkcaa. onko j<>
honkir.r tai joihinkin ty6suhtcisiin
so\rllctlil\a rirjoitussdAnnttstA.
otctaan ko eldkcttii n.rddrdttdcssd
huor.r.rioon ns. tul*'a aika ja mikii
elAkclltitos r ast:[r nrr onr]ctte\ ds-
th eldkkcestA.

Perusteluja
Vaikkakin hakijan tvonteko on
ollut sairaalal.roitojcn pirstomaa
.ja osittain kansaneldkcttA saadcs-
sa suoritcttua, katsottiin tyossd-
olojaksojen kuitenkin ntuoclos-
tuncen siind rnziArin pitkiksi, ettei
tvoskentelvd voida endl pitdl
t1'tikokeiluna.

Kun otcta:u-r huomioon tvcin-
rrntlriicn larrsrrnnot hukijan tron-
teosta. ei sairauden r.'oida katsoa
ollccn tvosuhteiclcn alkacssa siind
nrriririn tyontckoa haittaavana
olcr.nassa, ettd rajoitussddnnostd
voitaisiin soveltaa. Minkiiiinlai-
scstil trakijan ke inottelusta e i

mvoskddn voida katsoa olcvan
kYsvnll,s. r.'aan hakijan tyoskcn-
tcly on hyvin tl,ypillistii psl,ykkis-
ta sairautta pote','alle henkilolle.

Koska aikaiscmmin mvcinnct-
tr eldkc pcn lstuu r apaakirjarn. e i

uutta eldkettd r,,oitaisi missddn
tapaukscssa ml,cintdai sctt kanssit
samojen perustcidcn mukaarr
(TEL 6 Q:n 4. mom.).

Neuvotteh,rkunta katsoi hakijan
tulleen uudclleen tyokl-v1-tto-
mdksi joulukuussa 1982. jolloin
hdn lopctti tvdr.rteon ja.joutui jdl-
leen kerrarr sairaalahoitoon. Ra-
joitusshAnnostii ci suositcltu so-
vcllettavaksi Tdmdn mr"rkaisesti
hakijalle tulisi myontdd tyokyvyt-
toml,yscldkc, .jclnka suLlruutta
rrraardttdcssLi ()tctaan htrornioon
prritsi kcrtr ncct r apaukir.jirt. vii-
rneisen tvcisuhtcen osalta mvcis
ns. tulcva palvclusaika. Vastuu
cllkkccstd llrrtkcrur sitcn r iirrrci-
scllc eldkelaitokscllc. Koska ky-
svnrvs on uudesta cldketapahtu-
mlrsllr. clSkcttl rnyonncttacssli
olt ()tcttilvlt ltttontiotln mros sc
t) osulxlc. jonka p.'rustcelli eldkc
on rnaksettu kertasuoritukscna
(TEL l9 b $:n 4. morr.).
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AKESIilJKSENANTAMAT
SOVELTAMISRATKAISTJT
JA LATJSUI{NOT

I ftosolu naytteiden esitarkastustoim intaa
tilapdistyonA suorittavien henkiloiden
elaketurva jdrjestettAvii YEL:n mukaan

ETK:lta on Llsean-unAn kcrran
p1,1'clctty lausuntoa siitii. nrilld ta-
r trirr otsikossl \irnottr.ur t\ oti.i tc-
ksien eldkctuna olisi .jrirjestct-
tivd. Viimcksi tdllairrcn lausur.rtcr
on anncttu 29.2. 1984. Lausurl-
topyy'nnoistd pAatcllcn sanottuil
tro:kcntrlrd ndltctaan suoritct-
tavan laajcr-rrurassa nritassa. Scn
'uuoksi on paikallaan cldkejhrjes-
te ly jcn sclve ntdn.rise ksi selostaa
r,'iimcksi annettua lausurrtoa.

Tyoskentelyd
koskevat tiedot

Kvseinen laustrr.tto ()n anncttr.l
liiiikiirikcskLrkscllc noskcnnel-
Icistii irtosoluniivttciclcn tarkasta-
.jista. Liiiikiirikcskuksen labora-
torioorr otctaan .ja sinnc liilrctc-
taiiin tutkittavaksi irtosoluniivt-
tcitI. Ndr ttcitlerr e.itrrlkrrstl jirtu
toimii kaksi laboratorionhoita-
.jaa. jotka piiiitoirniscsti tvijskcn-
tclcvdt r-nuualla keskussairaaliin
patologian osastolla.

Laboratolionhoita.jat ovat
tchnect tviin kotonaalr omilA
r.nikroskooppiaan kh1'ttiicn. La-
boratorio orr jo valnriiksi vdrjtin-
nvt nalttcct sckd la.jitcllut nc Ia-
boratorionhoitajia raltcn. Ndin
ollr:n csitrrrklrstujillc ci srrrrrr rrrr-
tddn lisiiktrstannuksia ndl,ttciclcn
tarkastanriscsta. Hoita jat hake-
\ at.ia palauttavat nlivttcet kirikii-
rikcskukscn laboratorioon. Hci-
tlarr t'i olc tarr irrrrrrt kJrttdd :iilri:-
tl. kosklr lortticrt .jlr srrinrttstlr-
piltt\tcrl uiklttrlt triit trn r oi111 .i11-
ka:r toisille esitarkastajillc. T1'dn-
lccttri.ia ci olc lrr j,,it tlrttttt lrtritlriiett
oikcutta te hclai Vastaar anlaisia
t(jitli muiIlc t_"-i)ntccttdjiIlc, nruttlr

hcillii ci ole ollut nruita toimcksi-
antaiia.

Liiiikhrikeskus on laskuttut.tut
potilaita .ja r.naksanut cclcllccn
csitarkastajille tirtl<ittujcrr ni,i1't-
tcide n lukuntiiirdn mukaiscn
plrlkkiorr ktrrrklrrrsittaiu ttrirttittu-
cn samalla crrrrakonpiclin'kscn ja
nraksaen sosiaalit utr.'amaksut-t.

ETK:n kasitys asiasta

Tyoskcntcl_'-ssii on tviisuhtccllc
orninaisiu piirteitd. Laboratt>
rionhoita.iat or at tviiskcnncllcct
.jatkuvasti sar.nallc liiiiktirikcs-
kukse lle .ja hc ol at todcllisutrclcs-
sa tchncct phdtoirncnsa oltclla
vain cdcllii maiuittua csitarkus-
tLrstvijte. r'aikka tf i)rrlckoa rnuil-
le t1'dntccttzijillc ci olc niivtcttv nr
joitctun. M1'oskiiiin tloskcntcll
kotona ci ascttaisi cstcitd. koska
Iukuisat kotitl,iintckilAt ovut tlrii
srrhtccssa.-l'oisaalta hc ovat ilnrciscsti
\ ilpllilsti sllilncct itsc piiiittiia
tf iiskcntcll-a joistuan jli t1'0skcn-
tulr rt rttadnirta. Nril ttcet ,rrt t ltit't
rrouclcttu .ja palautettu liilkiiri-
kcskukscu la txrratorioon. t-isiiksi
tldske ntclv on tapahtuuttt onrilla
tf in'dlincillti.

Olcnnaista t1'6suhtccn kanual-
ta on tYontccttdjdnjohtt>.ja Val-
vontaoikcus. ETK:n nrie lesti
talmd tunnusrnerkki ci cclclld sa-
notrur pcrustcclla tiil't1'. Siksi
ETK on lausunnrlssaan katsot-tut
n tiskcntclr n kuulur an YEL:n
sorcltanrispiiriin. Mriis ETK:n
lricnttni tt luttrrrttisrlt lltttsttttttt rissrt
irt( ):( )lullli\ ttcitlcn tlrlklrstrrrili.tlr
cdellii kuratulla tal'alla on piclct-
ty YE[-:n piiriin ktruluvana.

Ilkka Savohetmo, rru
l',1ii k c t u rvo k c sk u ksur

I ur.v urt t o t o i nt i.s t o rt pti iil I i k k r)
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KYSY
TYOELAK-
KEISTA!

Taila palstalla Eliike-
turvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen
vastaa tyoelzikkeitii
koskeviin kysymyk-
siin, joilla saattaa
olla yleistzikin mielen-
kiintoa.

Tyoeliikeasioita
koskeviin kysymyk-
siin vastataan Eleike-
turvakeskuksesta
myos kirjeitse ja
puhelimitse. Kun
kirj oitatte, mainitkaa
tdydellinen nimenne,
osoitteenne ja hen-
kilotunnuksenne.

Kysymys
Nouseeko eliiketunani sen joh-
dosta, ettri saan palkkioita luotta-
mustoimista? Osa nriistti luotta-
must eht rivistri liit t y y suoraan t yri-
hiini niin, ettci saan palkkion varsi-
nai sel t a t ydnantojah ani. Palk k iot
soan luottqmustehtrivistrini ko-
kous koht aises ti enkri mis tcirin t e h-
tcivristri ennalta sovittuna kiinte-
cinci kuukqusikort,auksena. Pqlk-
kiot muodostavat kokonaisuutena
vuosittain melko huomattqvan
osqn kaikista tuloistani.

Vastaus
LuottamustchtAvista on ollut
mahdollista jiirjestiiii TEL:n
mukainen elaketurva vuoden
1974 alusta lukien. Tdmdn el6ke-
turvan jdrjestdminen on palkkion
maksajalle vapaaehtoista. Kui-
tenkin silloin, kun henkild toimii
luottamustehtdvdssd oman var-
sinaisen tyonantajansa valitse-
mana esimerkiksi tyonantajan
asettaman tydryhmdn tai toimi-
kunnan jdsenend ja tyonantaja
maksaa tasta tehtavestd erillisen
palkkion, henkildn saamat palk-
kiot lisdtddn hdnen varsinaiseen
TEL:n mukaan vakuutettavaan
palkkaansa. Tiilldin ei palkkion
saaja voi kuulua erillisen luotta-
mushenkilciiden eldketurvan pii-
riin. vaan hdnen katsotaan myos
thmdn toiminnan osalta olevan
tydsuhteessa tydnantajaansa.

Luottamustoimien eliiketur-
van jdrjestdmisestd on sdldetty
TEL I b $:ssii. Tiimdn eliikeva-
kuutuksen ehtojen mukaan va-
kuutuksen tulee koskea kaikkia
vakuutuksenottajan luottamus-
toimessa olevia henkilciitii tai
henkilopiiri on rajattava tehta-
vien mukaan. Luottarnushenkilo
voi kuulua vakuutuksen piiriin
vain. jos luottamustoimesta tai
-toimista maksettava palkkio sa-
man maksajan osalta on kuu-
kaudessa keskimddrin vdhintddn
puolet TEL 1 $:n 1. momentin 2.
kohdassa sanotusta mddrdstd
(tena vuonna puolet 631 ,61
mk:sta;.

Jos palkkion maksaja on jdr-
jestdnyt luottamushenkilciilleen
TEL I b $:n mukaisen vakuutuk-
sen, palkkioiden saajan kuulu-
minen vakuutuksen piiriin rat-
kaistaan kunkin kalenterivuoden
osalta erikseen. Tiillciin on selvi-
tettave, ovatko luottamustehta-
vistd maksetut palkkiot vuoden
aikana keskimddrin nousseet
edelld mainittuun mddrddn.

Syytd on lisdksi mainita, etth
nditd sddnnciksid ei voida sovel-
taa valtion, kuntien tai kuntain-

liittojen luottamustoimiin. Alku-
vaiheessa luottamustoimet kar-
tuttivatkin eldketurvaa vain
TEL:n piirissS.

Vuodesta 1978 lukien on kui-
tenkin ollut voimassa kunnallis-
ten luottamushenkiloiden el6ke-
laki. Tdmdn claketurvan piiriin
kuuluvat kunnallislaissa tarkoite-
tut luottamushenkilot ja luotta-
mushenkilot, joille kunta tai kun-
tainliitto on lain mukaan velvol-
linen suorittamaan palkkion.
Mycis erhiden muiden Kunnalli-
sen el6kelaitoksen jdsenyhtei-
sojen luottamushenkilcjt kuulu-
vat taman lain alaisuuteen. TA-
mdn lisdksi Kunnallisella eldke-
laitoksella on valta mycintdd har-
kintansa mukaan ylimiiiiriiisiii
luortamushenkiloeliik keitii. val-
tiolla ei ainakaan vield toistaisek-
si ole luottamushenkildiden eld-
kesddnnoksid olemassa.

K1's1,ryY5
S aat t aisi n t erveydent i lani puo I es t a
olla oikeutettu osaeltikkeeseen.
kun minulla on vaikea kroonincn
sairaus. Toisaalta katsoisin sel-
virivrini vielti osapciivritydstri, jota
t ydnantajallani kin olisi mahdolli
suus jcirjestr)ri. Nyt kuitenkin as-
karruttaa se, ettci jos jririn osa-
cliikkeelle ja jarkan vielti t1'6ssri
e lrik ei kririn vaadi t t avot kymmenen
vuotta, menelcin paljon sitten van-
huuse lrik kees scini, jos se las k et aon
t cimcin huonomman osapriivcit 1'ds-
tti saadun palkon perusteello. Vai
onko vanhuuselcikkccni sitten ai-
kanaan voin osaelcike ja kansan-
ekike?

Vastaus
Kun tyontekijd sairastuu tayteen
tai osaelAkkeeseen oikeuttavassa
mdirin tyosuhteessa ollessaan,
hdnen tyoky\yttomyyseldkkee-
seensd lasketaan palvelusajaksi
my6s tydkyvyttomyyden alkami-
sen ja eldkeidn tdyttdmisen vdli-
nen aika. Tdtd aikaa sanotaan tu-
levaksi ajaksi. Tydky\ryttomyys-
el6ke tulee siten yhtd suureksi
kuin mitd eldkkeelle jddvdn van-
huuseldke olisi. Niiin on silloin,
kun tyontekijdlle mycinnetddn
taysi tyokyvyttcimyysel6ke. Jos
hdn saa osaeldkkeen, se on yleen-
sd puolet tdydesti tyoky\,yttG
myysellkkeeste paitsi vanhem-
milla.henkiloillii, joilla se on suu-
rempl.

Osaeldkkeen saajat ovat yleen-
sd tyossd. Sillii seikalla ei kuiten-
kaan yleensd heiddn vastaisen
eldkkeensd kannalta ole merki-

tystd, koska tycieldkkeeseen oi-
keuttavaksi ajaksi ei lasketa sitd
aikaa, jonka tyontekijii on tyo-
suhteessa saadessaan ty6ky!ryt-
tcimyyseldketti, johon on lasket-
tu mukaan tuleva aika.

Kysyjiill2i eivdt siis hdnen tule-
vaan vanhuuseldkkeeseensd vai-
kuttaisi mitliin ne ansiot, jotka
olisi ansaittu hdnen osaeldkeai-
kanaan. Eliikeiiissii hdnen osa-
eldkkeensd muutettaisiin van-
huuseldkkeeksi. joka perustuisi
samoihin ansioihin, joiden mu-
kaan osaeldkekin on laskettu.
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TIEDOKSI

TYOELAKKEITA
TARKISTETAAN
HEINAKUUSSA
1,290/o
Tyoeldkkeet nousevat heindkuun
l. piiiviinii 1.29 prosenttia so-
siaali- ja terveysministerion vah-
vistettua ennakon perusteeksi
l3l1006. Samoin 1.29 prosenttia
nousevat tapaturmavakuutus-
lain, sotilasvammalain ja liiken-
nevakuutuslain mukaiset jatku-
vat korvaukset.

Heinhkuussa eldkkeisiin mak-
setaan nyt ennakkona 16 pro-
senttia siitd korotuksesta, joka
arvion mukaan tulisi suoritetta-
vaksi ensi vuoden alussa. Ennak-
kotarkistuksesla luovutaan ensi
vuodesta lukien, joten tdmdnkcr-
tainen tarkistus on lajissaan vii-
meincn. Aikaisempina vuosina
ennakkokorotus oli 40 prosenttia
arvioidusta vuoden alun nousus-
ta.

TYOELAKEVARAT NAKOYHTEYSELINKEINO- TYOSUHDE-ELAIVALLE TIETOIHIN

TYOELAKE-
KOULUTUSTA
SYYSKAUDELLA

Elxl.^-^^+:x:..1-- ;,. l,^....^:^^ .,,,Ll4^UJo4rruruurr Ja -NdrJUJLlr uu-
sille toimihenkiloillc tarkoitettu
viisipdivdincn peruskurssi pide-
taan 24.-28.9. hotelli Tallukas-
sa Vddksyssd. Kurssi tarjoaa pc-
rustiedot tyoclakejariestelmdstd
sekd eldkeasiain kiisittelyyn ja
hoitoon liittyvistii tehtavista.
Muutama paikka on vicld va-
paana. Ilntoittautua pitiiisi 20. 8.
menncssd Eldketurvakeskuksccn
koulutuspddllikko Lauri Mdkc'
ldiscllc.

Tycicliikcpiiivdn aika ja paikka
on lycity lukkoon. Ajankohtaista
asiaa cldkkcistd ja nruusta sosiau-
liturvasta kuullaan marraskuun
15. piiiviinii Messu- ja kongressi-
kcskuksessa I td-Pasilassl.

ELAKETIETOA
NUIVEROINA
ILTVESTYNYT

Suomcssa maksettiin yksityiscn
sektorin tyocldk keitd viimc
vuonna 8,1 miljardia, valtion tyo-
eliikkeitii 4,4 miljardia, kuntien
tyoelakkeita 2,2 miljardia mark-
kaa. Lakisddteisten cldkkeiden
osuus koko kansantaloudcn
palkkasummasta oli 22/ pro-
senttia. Yli 65-vuotiaita oli viime
vuoden lopussa Suomessa
603 000. Mddrdn arvioidaan nou-
sevan 680000:een vuotcen 1990
mennessi.

Muun muassa ndmd tiedot tar-
joaa numerokortti eli El6ketietoa
numeroina. Se sisdltdd entiseen
tapaan taskukoossa el6ketur-
vaan liittyvid cnnakkotietoja ja
arviolukuja vuodelta 1983. Kort-
teja voi tilata Eldketurvakeskuk-
sen postittamosta.

T-. -.U:.... l^-:^ L:t^^:1..r.-.-....^ -::r )ullls) )uril Jd trllPdIuN) \ ) r l sdl-
lyttdmiseksi on velttdmatdnta, et-
td tycieldkevarat edelleen ovat
luottoina elinkeinocldmiin kiiy-
tettdvissd, toteaa Tycieldkelaitos-
ten Liiton (TELA) toimitusjohta-
ja Pentti Kostamo.

Tdmd ilmenec mycis tycielhke-
laitosten luotonannossa. Ennak-
kotietojen mukaan sijoitusluotto-
ja nostettiin vuonna 1983 tyoele-
kelaitoksista kaikcn kaikkiaan
runsaat 4,2 miljardia markkaa.
Luottojen kokonaismddrd kas-
voi edellisestd vuodesta noin I I
prosenttia. Konc- ja laitcinvcs-
tointien osuus sijoitusluotoista oli
32 proscnttia. Yhteensd myon-
nettiin luottoja tehdas- ja muihin
rakennuksiin, koneisiin ja laittei-
siin runsaat 2500 miljoonaa
markkaa.

Luottojen suuntautumincn
tuotannollisiin kohteisiin lisasi
tyopaikkoja. Tyoeldkelaitokset
osallistuivat yhteensd 32000 uu-
den tycipaikan luomisecn vLlonna
1983. Niiistii pysyvi6 oli ldhes
23 000. Tyopaikan keskimddrdi-
nen hinta oli runsaat 190000
markkaa. Elinkeinoeldmdlle
mycinnetyilld luotoilla myotdvai-
kutettiin 19 miljardin markan lii-
kevaihdon ja runsaan 3 miljardin
markan viennin lisdykseen.

Tyoeldkelaitokset or at toimin-
tansa alusta alkaen osallistunect
myos asuntotuotannon rahoit-
tamisecn. Vuonna 1983 tyoelekc-
laitokset ohjasivat sijoituslainoi-
na kaiken kaikkiaan 550 miljoo
naa markkaa asuntotuotantoon.
Merkittdvd osa thstd kohdistui
vuokra-asuntoihin.

Tyoeldkelaitosten koko luo-
tonanto koostuu sijoitus- ja va-
kuutusmaksulainoista. Ndiden
lainojen yhteenlaskettu osuus
maamme luottokannasta oli vuo-
den 1983 alussa l2 proscnttia.
Tdmd vastaa suunnilleen sddsto-
pankkien osuutta. Teollisuuden
osuus TELAn .jdsenlaitosten an-
tamista kaikista lainoista oli vuo-
den 1983 alussa ldhes puolet,
kaupan ja muiden palveluelinkei-
nojen noin 29 prosenttiaja raken-
nustoiminnan l4 prosenttia. Yh-
teiskunnallisiin palveluksiin kdy-
tettiin luotoista noin 10 prosent-
tia.

Toiiko,kuiiir al'ussa saai'.iictiiin
perusrutiinin uudistuksessa cn-
simmdincn selvd etappi. Tyosuh-
derekistcri muutettiin suorasaan-
tiseksi ja tyosuhdetietojen kysely
paatteilta aloitettiin. Papcrilla ta-
pahtuvaan tietojen antoon nG
pcutumista voidaan odottaa ensi
vuoden alkupuolella. Rckiste-
rciinti kiiy vield muutaman vuc>
dcn vanhan nauharekistcrin avul-
la. Nyt saavutcttu vaihc ci muuta
tyosuhteiden ilmoitusliikennettd.

Tyosuhdetietojen vdliton nih-
tdville saanti palvclee aluksi ld-
hinnd tyocldkcasian kdsittelyn
ohjauksessa ETK:ssa. Esimer-
kiksi rekistcrisclvittclyn etenemi-
nen on usein pysdhtynyt tyosuh-
dctietojcn odottcluun. Nyt asian
kdsittely voi yhdelld rupeamalla
edetd tihdnastista pidemmdlle.
Puhelimitsc tapahtuvassa asia-
kaspalvelussa suorasaantisuu\
johtaa nykyistd tarkempaan kcs-
kustcluun ja mahdollisuudet hoi-
taa ncuvonta yhdellii puhclulla
parancvat.

Puhclinpalvclun kohcntumi-
sessa on ajateltu ensisijassa va-
kuutcttujen yhteydcnottoja. Elii-
kelaitoksen kasiteltavana olcvas-
sa tavanornaista kiircclliscmrnds-
sd tapauksessa on luonnollista,
cttd ETK auttaa puuttuvan l.ie-
don hankinnassa myos puheli
nritsc.

Tietosuojaa ajatellen tycisuh-
detietojen saanti on victy kahden
avainnipun taaksc. Tietoja tarvit-
sevan on osattava antaa oikealla
phdtteelld oikeat tunnukset saa-
dakseen yhteyden kyselysystee-
miin. Tdmdn jiilkeen tarvitaan
kyseltdvdn henkilotunnus, kysy-
jdn puumerkki ja ilmoitus kyse-
lvn syvstd. Kun on kyse tietosuu
jasta, ci voida jiittiiytyii pelkiis-
t66n avaimien varaan. Niiden li-
sdksi tarvitaan mahdollisuus
puuttua asioiden kulkuun. Jokai-
sesta tyosuhdetietojen kyselystd
talletetaan joksikin aikaa oleelli-
set tiedot. - Heikki Poukko
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KUNNALLISTEN
AIVIVATTIEN
ELAKEIKA-
PERUSTEET
TUTKITTU
TYOTERVEYS-
LAITOKSESSA

Tyotervevslaitos sai huhtikuussa
valmiiksi kuntasektorin eldke-
ikdperusteita koskevan laajan
tutkimushankkeen kuusi osatut-
kimusta. Ndissd on sclvitctty toi-
saalta cri ammattien kuormitus-
tekij<iitii ja toisaalta tycissd ja
cliikkecllii olcvicn kuormittumis-
ta. toimintakykya ja sairasra-

vuutta. Haaustattelujen ohella on
kdytetty kliinisiii toimintakyky-
tutkimuksia ja havainnointia
tyopaikoilla. Alustavia tuloksia
on aiemmin selvitetty Tycicliike-
lehden numerossa 3,/83.

Tutkimuksen mukaan nykyi-
sct eldkesddnnoksct civdt tcc oi-
kcutta niille. liihinnii ruumiillisen

tyon ammattiryhmille, joissa on
korkea sairastavuus ja huono
tyokyky, koska eldkeikii nriillii
tyoryhmilla on korkea. Vuonna
1979 Kunnallisen eldkelaitoksen
toimeksiannosta kdynnistetystd
hankkeesta on vield jliljcllii ensi
vuonna tehtavat kaksi seuranta-
tutkimusta. - Antero Ahonen

ELAKKEISTA IJLKOMAILLA

RUOTSI

Sosiaal ivaku utusmaksuja alen nettu
Norrbottenissa

Ruotsin parlamentin hyviiks-"-mdn lain mukaan tydnantajien sosiaa-
livakuutusrnaksuja ja vlcistd palkkaveroa alennet aan l0 prosenttiy,k-
.rikol/a Norrbottenin lddnin alueella. Scn lisdksi tchdddn t'limcirirtiinen
SEK I 0 000 vdhennys.jokaista tdysiaikaista tyontekijaf, kohti kalcn-
tcrivuodessa, jos yritl,ksen tyontekrliimiiiirdssd on tapahtunut netto-

kasvua. Sr.'appavaaran kunnassa tlronantajat on kokonaan vapau-
tettu sosiaalivakuutusmaksuista ja yleiscstd palkkavcrosta aina vuo-
teen 1993 saakka.

Maksualcnnuksct ja -poistot koskevat teollisuutta, tuotantotava-
roita myyvdd tukkukauppaa sckd horelli- ja leirintdalojen yrityk-
sid.

Tyonantajan sosiaalivakuutusmaksut (lakisddteisissd vakuutuk-
sissa) ja yleinen palkkavero yhdessd ovat 36,2 Vc palkkasunlmostq
vuonna 1984.
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Joustavasta eldkeidstd saadut kokemukset
voittopuol isesti myonteisid
Riksfcjrsdkringsverket julkaisi tammikuussa 1984 kaksiosaisen ra-
portin osael6kkeestdja joustavasta eldkeidst6 saaduista kokemuksis-
ta. Osa-aikatycihdn yhdistetty osaeldke ja joustava eliikeikii otettiin
kiiytt66n heindkuussa 1976.

Raportin ensimmdisen osan sisdltdmid lukumddrdtietoja sisdltyi
5. 12. 1983 jaettuun "eliikkeistii ulkomailla" -jakeluun.

D-,-^+i.. r^:^^.--.^ --..^^^^ ^-,,:^:l^^- l^L^**i- 
-i.c.i 

m.iarin inrrc_I\apurtllr tullg))d u54JJ4 al vluruddii idiiuiiiiiiiii iiiiiJd iiiddiiiijuui_

tava eldkeikikiiytiinto on Eyttanyt sille asetetut tavoitteet.
Oheisessa taulukossa on lukumhdrdtietoja 60-64-vuotiaiden

eldkkeensaajien eldkkeistd tammikuussa 1977 ja 1982. Tydky"ryttci-
myyseldkkeen saajia koskevissa luvuissa ovat mukana mycis ne hen-
kilot, jotka olivat saaneet eldkkeensd ennen 60. ikavuoden teytte-
mistd.

sitiiviseksi. Eldkevakuutuksessa vakuutusmaksuja maksavat vain
tydnantajat ja yrittiijiit. Valtio on mukana kansaneldkkeiden rahoi-
tuksessa.

Taulukko. Ekikevakuutuksen tulot ja menol vuosina 1983-85, rahasto-
.ien tuotto poisluettunq; Milj. kr.

1983 1984 1985
(lopul- (arvio) (arvio)
linen)

Kansaneldke

Yleinen lisdeldke

Osaeldke

Tulot
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot

29 465
39 691
29 579
32461

I 578
I 340

3t 734
41220
32863
36012
I 687
I 130

32623
42770
34471
40 110

1728
910

Eliikelaji Tammikuu 1982

Mddrd: Vo lka-
tuhansia ryhmdstd

Tammikuu 1977
Miiiirii; Vo ika-
tuhansia ryhmdstd

Tyokyvryttomyys-
eldke
josta tdysi eldke
josta osaeleke

Varhennettu
vanhuuseldke
Osaeldkc,/osa-
aikatyd

t24.0
109,1

14,9

2t
l9
2

14,6

100,1
92,5

7.6

8,3

t 8,l

203,3 4t 126,5 21

Laskelmissa on kdytetty perusmddrdn mddrdnA 20 300 kruunua
vuodessa vuonna 1984 ja 2l 100 kruunua vuodessa vuonna 1985.
Vakuutusmaksuprosentteina on kdytetty vuonna 1985 vuoden 1984
prosenttimddrid.

Lcih de : R FV/ S t a t i s t i k - i nformat i on; 9/ 84, I 0/ 8 4.

NORJA

Eldkeikdd ja tyoaikaa kisittelevd
komitea asetetaan
Norjan hallitus aikoo asettaa komitcan tutkimaan tyoaikakysymyk-
siii ja eliikeikiikiiytiintoii.

Norjassa on vaadittu tyontckijoiden ja toimihenkildiden tyoaiko
jen yhtcndistiimistii 37,5 tuntiin viikossa sekd joustavan eldkeidn
keyttodn ottamista. Ndmd vaatintukset ovat mm. tyontekijiijiirjesto
LO:n listalla.

ITALIA

Eldkkeiden indeksitarkistuksiin porrastus
Toukokuusta 1984 l2ihtien maksussa olevia elSkkeitd tarkistetaan
joka kolmas kuukausi kuluttajahintaindeksin kehityksen mukaan.
Tarkistuksen suuruus yksittdisissd elikkeissd tulee vaihtelemaan
cllkkeen mddriin mukaan seuraavasti:

- 10070 indeksin noususta, jos eldkkeen mddrd on enintddn kaksi
kertaa vdhimmdiseldkkeen suuruinen

- 90o/o indeksin noususta, jos eldkkeen mddrd on 2-3 kertaa
vdhimmdiseldkkeen suuruinen

- l5o/o indeksin noususta, jos el6kkeen mddrd on enemmdn kuin
kolme kertaa vdhimmdiseldkkeen suuruinen.

Nykyisinkin eldkkeiden tarkistus perustuu kuluttajahintojen muu-
toksiin, mutta indeksin soveltamista ei ole porrastettu eldkkeen mdd-
r6n mukaan. Indeksitarkistuksen muutoksella epdilemdttd pyritddn
yleisen eldkejdrjestelmdn vaikean taloudellisen tilanteen kohentami-
seen.

25
22

J

3 2

464,1 13

Yhteensd

Taulukon mukaan vuoden 1982 tammikuussa 4l 7o 60-64vuo-
tiaista oli eliikkeellii. Heistii 25 % sai tyokyvyttcimyyseldkettd, 3a/o
varhennettua vanhuuseldketta ja 13 % osaeldkettd osa-aikatycihon
yhdistettynd. Vuoden 1977 lukujen osalta on huomattava, ettei yrit-
tiijillii vielii tuolloin ollut oikeutta osacldkkcisiin osa-aikayrittdmi-
seen yhdistettynd. Toisaalta osaelikkeen korvaustasoa alennettiin
(60 Vo:sta ansiotulopoistumasta 50 Vo:lin) tuon ajankohdan jdlkeen.

Raportissa todetaan, ettd osaeldkkeelld on pddsty useisiin sille
asetettuihin tavoitteisiin. Eliikeikiiiin on saatu joustavuutta, vakuu-
tettujen valintamahdollisuus on lisiiiintynyt ja eldkkeensaajien mah-
dollisuus olla osaksi mukana tycieldmissd on parantunut.

Kokonaisuutena katsottuna on silti edelleen puutteita. Tyokyr,ryt-
tomyyselSke on pysynyt suurimpana eldkemuotona 6G-64-vuotiai-
den eldkkeensaajien keskuudessa. Varhennettu vanhuuseldke on
edelleen varsin vdhdn kdytetty. Samanaikaisesti eldkkeen lykkii2imi-
nen 65 vuoden eldkeidn ohi ei ole yleistynyt.

Riksforsdkringsvcrketin kdsityksen mukaan syyt eldkeikhuudis-
tuksen vain osittaiseen menestykseen ovat huonontuneessa tyo-
markkinatilanteessa. Sitd ei osattu ennakoida jiirjestelmiiii pystytet-
tdessd l9TGluvun puolivdliss6.

Lcihde: RFV/ Starisfik-informor ion 8/ 1984

Elakevakuutuksen tulot ja menot
vuosina 1983-1985
Riksl'orsdkringsverket on laskcnut arvion eldkevakuutuksen tuloista
ja menoista vuosille 1984-85. Tulot alittavat menot sekd kansan-
eldkkeessd ettii lisiieliikkeessa, mutta ei osaeldkkeessd. Tilanne oli
sama mycis vuonna 1983, kuten alla oleva taulukko osoittaa. Lisd-
eldkkeen osalta rahastojen korkotuotto muuttaa lopputuloksen po-
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ITAVALTA

Uusi eliikemuoto kdyttoon
Palkansaajien eliikejiirjestelmissd on ryhdytty maksamaan varhen-
nettua vanhuuselSkettd 55 vuotta tdyttdneelle vakuutetulle,.joka on
maksanut vakuutusmaksuja vdhintddn 180 kuukaudelta eli l5 r,uo-
delta ja joka on ollut samassa tai vastaavanlaisessa tyossd vdhintddn
puolet tuosta ajasta ja joka ei terveydentilansa huonontumisen vuok-
si pysty cnd6 ansaitsemaan enempdd kuin korkeintaan puolet ansi-
oista samassa tyossii tyokykynsd sdilyttdneisiin verrattuna.

Yleinen eliikeikii on Itdvallassa naisilla 60 ja miehillii 65 vuotta.
Vanhuuseldke voidaan ottaa viisi vuotta aikaisemmin, jos vakuutus-
vuosia on vdhintidn 35. Vuoden tyottdmind olleet voivat saada
vanhuuseldkkeen samoin viisi vuotta ennen yleistd eldkeikdd. Sama
etuus on sairaalahoidossa olevilla vdhintddn vuoden ajan sairausva-
kuutuksen pdivdrahaa saaneilla.

Eliikeuudistus suu n nitteil la
Itdvallassa suunnitellaan palkansaajien eldkejdrjestelmien uudista-
mista niiden vaikean taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Kohon-
neen tydttomyyden ja talouslaman vuoksi eldketurvan talouteen on
muodostunut vaje, jonka korjaaminen yksin toimihenkiloiden el6ke-
jdrjestelmdssd vaatii valtion tuen kaksinkertaistamista vuonna 1984.

Tammikuussa 1984 uudistustycin ensimmdinen vaihe jo aloitet-
tiin. Tiilloin tuloharkintaa kiristettiin tyontekoa jatkavilta eldkkeen-
saajilta.

Tammikuussa 1985 tultaneen indeksitarkistusta muuttamaan si-
ten, etta eldkkeiden kohoaminen hieman hidastuisi nykyiseen kdy-
tdntcion verrattuna. Eldkkeen laskusddntod aiotaan myos muuttaa
siten, ettd elake perustuisi viimeisten l0 vuoden keskiansioon nykyis-
ten viiden asemesta. Toiseksi on tarkoitus poistaa eldkkeeseen auto-
maattisesti tuleva 30o/a osa eldkkeen perusteena olevasta palkasta.
Tdmdn ns. perusosan piiiille eliikettd karttuu tietty prosenttimd6rd
eldkepalkasta jokaisclta vakuutusvuodelta ensimmiisestd vuodesta
ldhtien. Perusosan maksamista pidctddn "liian kalliina". On ehdotet-
tu, etta kdytossd olisi vain vakuutusvuosien mukaan karttuva elek-
keen laskutapa.

Eldkkeen laskutavan muuttamisen lisdksi on tarkoitus nostaa
vakuutusmaksuja 0,5 prosenttiyksikkod vuoden 1985 alusta.

Edelli selostettu on toistaiseksi (huhtikuussa 1984) vasta ehdotus,
jonka Itdvallan sosiaaliministerici on tehnyt.

louko Janhunen, 1.,'tr
I:ltik t' t ut ttt L t :k uk :ot
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ENGLISH SIJMMARY

In the leading article Yrjci Larmola,
head of the information department,
deals with the changes that have
taken place in the field of pension
insurance as a result the mergers and
split-ups between dillerent insurance
companies. It has been an issue for
lively debate even outside the insu-
rance sector. A change ol the insurcr
does not afl'ect the benellts that the
insured is eligible for according to
the employment pensions scheme.
"The employment pensions system
has correctly adopted a policy which
is somewhere between ccntralization
and lull-scale decentralization". he
writes. This will also emphasize the
central rolc ol'the Central Pension
Security Institute.

After a period of several years of
stability, the number of disability
pensions increased substantially
during 1983, writes Leena Lietsala,
head of the statistics unit at the
Central Pension Security Institute.
At the same time. the number ol
rejected applications has been
stcadily decreasing.

Thcre are sevcral explanation tbr
this growth. One stabilizing factor
over thc past few years has been the
lact that manr ol the pensions
awarded during the economic boom
in thc early 1970s have expired,
either duc to old agc pension agc
or for other reasons. The elfect of'
this change is now probablv less.
Howevcr. the growing number ol'
old peoplc in the population is in-
creasing Ihe number of disability
pensions - after all. a person
collecting disabilitl pension is
normally approaching the age of
retiremcnt. When considcring what
ell'ects a reduced age limit for un-
employment pensions and the new
front veterans pensions are likely to
have on the number of disabilitl'
pensions, the writer comes to the
conclusion that a ncw pcnsions
boom may be ahead. In her opinion.
it is necessarv to identily the other
lactors that, bcside obvious in-
capacity to work and old age. can
causc a real nccd for a pension
among elderly citizens.

Irma Vddndncn-Tomppo, Lic.
Pol. from the Institute ol Social
Policy at the University of Helsinki,
examines how trade unions. or
corporative decision-making, have
influenced social policies. According
to her, corporative decision-making
is common particularly in Austria.

the Nctherlands and the Nordic
countrics. all ol which have minor
vulnerable economies with powerlul
trade unions and long traditions ol'
social democracy. Collective bar-
gaining in incomes policy in Finland
can be traced back to the 1968
agreement. Since then the agree-
ments on wages and social policies
have been concluded regularly be-
tween the Statc and the employer
and employee organizations.

Alier having dealt with thc pros
and cons of corporative decision-
making, the writer recognizes the
problem that it is always up to the
individual citizen to decide whether
to work or not and so become
cligible Ibr social benefits.

The greatest number ol pcnsions
that the Finnish Central Pcnsion
Security Institutc has to deal with
from fbreign pensions authorities
come fiom Sweden. then the Federal
Republic ol Germany and third is
Norway, says Agneta Sarnesto liom
the Ibrcign affairs section. Shc was
interviewed on account ol the in-
creasing international trafflc. The
inter-Nordic agreement on social
security which was recently revised
as well as the new agrccments with
Great Britain and the Federal Re-
public of'Germanv have made inter-
national communications more
liequent. The Central Pension
Security Institute transrnits employ-
ment pension applications to other
countries and assists in filling in the
fbrms. The agreements on social
security may help to obtain a pen-
sion in a loreign country and can
all'cct the amount of thc pcnsion
because work periods completed in
dill'erent countries can, subject to
certain conditions. be taken into
account when calculating the pen-
sion to be awarded by any one of
thc countries which are party to the
contracl. In addition, thc section
issues certi{lcates ol' validity for
social security for those leaving
Finland in order to avoid double
insurance, should such a risk exist.

Anyonc moving fiom one country
to another should get in touch wrth
the social securitr authorities in
his own country to lind out what
benellts he can retain and what he
may be eligible Ibr in the new
country, and so he can make sure
that no interruptions in the pension
period takes place, Agneta Sarnesto
adds.
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TII-ASTOTIETO]A TYOELAKKEEN_
SAA]ISTA 31 3 1984

Taulukoiden luvut ovat vdhimmdisturvan mukaisia.

lt.J. i984 oii maksussa kaikkiaan 5i4\ifi tyt-reiiikctti. iviuuios etjciiisestii vi:oclcsta on 35000 kappalctta cli
5,5 prosenttia.
Ndistd oli vanhuuseldkkeita 343000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+16000), tyokyvyu6mlryscl6kkeitd 172000 kappaletta (+20m), tyottomyyseldkkeita 37000 kappaletta
(-|10000) ja perhe-ekikkeita 122000 kappaleua (+7000).
Vanhuusel:ikkeidcn keskimddrd oli 1039 markkaa/kk, tyokyvyttomyl'seldkkcidcn 1294 markkaa./kk, tyotto-
myysel:ikkeiden I 391 markkaa,/kk ja perhe-eldkkeidcn 819 markkaa,/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olcvat 31.3. 1984

Eldkkecnsaajia Kcskimddrdincn pcrusclikc mk,/kk
Etiikkeen myontiijii Mie hct Naiset YhteensA Miehet Naiset Yhtccnsd

TEL-eldketaitokset 62748 100289 163037 2195 945 I 426

YEL-clzikelaitokset 13626 10587 242t3 2011 r 358 I 725

MYEL-etiiketaitos 46 856 63625 I 10481 62t 299 436

LEL-elzike laitos 33 349 l I 788 45 137 871 38t 748

Kaikki tyoeliikelaitokset t56579 186289 342868 1 427 712 I 039

Mycinnetyt elikkeet l. l.-31.3. 1984

Kaikki tvoetiikelaitokset 2 885 3 610 6495 l 609 763 l 139

TYOKWYTTOMYYSELAICGET (sisaltaa osaeldkkeet)
Voimassa olevat 31.3. 1984

Elzikkeensaajia Keskimiizirdinen peruscldke rnk,/kk
El;ikkeen myontAjd Miehet Naiset Yhteensd Michct Naisct Yhteensd

TEL-eldkelaitokset 4t 6ll 43 324 84 935 2349 Ir50 I 737

YEL-etdkelaitokset 7 599 3 304 l0 903 I 752 Ill r 559

MYEL-elziketaitos r935r 2t 562 40 913 730 292 499

LEL-ekikelaitos I 160 508 I 068

Kaikki tyoelakclaitokset 98 989 73 112 172161 I 621 852 I 294

Kaikki tyoclakelaitoksct 3 031 2356 5 387 | 917 l0l8 | 524

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 31. 3. 1984

Eldkkeensaajia Keskimddrdinen peruseldke mklkk
Eliikkcen myontdl6 Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naisct Yhteensi
TEL-eliikelaitokset l 336 1104 3 040 I 595 798 I 148

YEL-eldkelaitoksct I 287 505 I 792 874 I t29
MYEL-el6kelaitos 4705 5491 l0 196 543 244 382
LEL-el6kelaitos 1 t32 t42 1 274 936 452 882

Kaikki tyoelakclaitokset 8 460 7 842 t6302 866 409 646

Myonnetyt eldkkeet l. 1.-31.3. 1984

38

251 250 501 1016 501 759Kaikki tyctclAkclaitokset

30428 4982 35410

Myonnetyt eliikkeet l. l.-31.3. 1984
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ryOrrouyysElArrr,sr
Voimassa olevat 31.3. 1984

Eldkkeensaajia Keskimliziriiinen peruseldke mVkk
Eldkkeen myontii.jii Miehct Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 8749 14826 23575 2355 1226 1 645
YEL-ekikelaitokset 464 534 998 l514 892 1 l8l
MYEL-eldkelaitos l 599 t74'7 3346 1064 401 718
LEL-eliikelaitos 6 120 278t 890r 1 206 529 994
Kaikki tyoelekelaitokset 16932 19888 36820 1 195 I 047 I 391

Myonnetyt eldkkeet l. 1.-31.3. 1984

Kaikki tvoclekelaitokset 2285 253t 4 816 I 943 I r95 1 550

PERHE.ELATC<EET
Voimassa olevat 31.3. 1984

Eliikkeen myontdld

Eliikkeidcn
lukumddrd

Keski-
mddriinen
perusel6kc

mk./kk

Eldkkeensaajia

Lesket Lapset Yhteens6
TEL-eliikelaitokset 57 662 I t47 53 483 14 \79 67 662
YEL-eliikelaitokset l0 035 I 009 9 652 2 t3t 11783
MYEL-eldkelaitos 238'77 324 23040 4145 27 185
LEL-eldkelaitos 30 394 522 28757 6227 34984
Kaikki tyoelakelaitokset 12t968 819 t14932 26682 t4t6t4

Myonnetyt eldkkeet l. l.-31.3. 1984

Voimassa olevat 31. 3. 1984

El5kkeen myontiijii

Kaikki tvoelakelaitokset 3 079 893

VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS-, TYOTTOMYYS. JA PERHE-ELATCGET

Keski-
mddr6inen
peruseldke

mklkk
TEL-el6kelaitokset 329209 t 473
YEL-eliikelaitokset 46 t49 I 518
MYEL-elAkelaitos 178 6t1 441
LEL-clzikelaitos 119 842 804
Kaikki tvoelakelaitokset 613 811 I 084

Myonnetyt el6kkeet 1. 1.-31.3. 1984

Kai k ki tyctelakelaitokset 17 591 I 468

Vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja tycitt6myyseldkkeensaajista 17842 sai lisdksi rekisterdityd lisdeldkettd keski-
mziiirin 1378 mk/kk. Niimii olivat etupiiiissii TEL- ja YEl-eldkkeitii. Perhe-elAkkei*e 4261 oti tisiietujen
mukaisia. keskimiiiirin 1 077 mk/kk.

MAKSETUT ELAr{<EET 1. 1.-3 t.3. t984, MrLJ. MK
Vcihimmtiisturva
TEL-eliikelaitokset | 459,6
YEL-el6kelaitokset 212,6
MYEL-eldkelaitos 238.7
LEL-elzikelaitos 29r.5
Kaikki tyoelakelaitokset 2202.4
Rekisterdit 88,6

ElSkkeiden
lukumzizirA

Yhteensd
lisciturva

2291,1
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Kesdtyokin voi olla TEL:iri,
kunhan tycisuhde kestd^i aina-
kin kuukauden ja palkkaraja
tai vaihtoehtoinen viikkotyG
aikarila ylitetddn. Satamassa,
rakennuksilla, metsdtoissii tai
maataloustoissd puurtava ke-
suityoliiinen kuuluu LEL:n pii-
riin.
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