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Tyo I I istam i sky44tto myyse I dke

Kun tycittdmyyseldke oli liitetty tyoelakkeisiin vuonna l97l , se aluksi
oli vain joitakuita satoja henkiloitii koskeva poikkeusjiirjestely piiii-
eldkemuotojen vanhuus- ja tyokylyttomyyseldkkeen rinnalla. Se
liittyi tyoiiin vaiheeseen, jossa vanhuuseliikeikii jo oli liihellii. Niin ei
ole end6. Runsaassa vuosikymmenessd on luosittain myonnettdvien
tycittomyyseldkkeiden mddr6 kaksikymmenkertaistunut. Eika 55-
vuotiaan eldkkeensaajan voi vield katsoa olevan varsinaisesti tyci-
eldmdnsd illassa.

Tycittcimyysel,iikkeiden kustannukset mddrdttiin alun perin tyci-
eldkelaitosten ja sita tieta tydnantajien yhteiselle vastuulle. Ajatukse-
na oli, ettd tyottdmlys on yleinen ilmio, joka ei ole yhden tyonanta-
jan syytii sen enempdd kuin toistenkaan. Ajateltiin lisiiksi, ettii tyot-
tomyysalueen yritykset joutuvat noidankehddn, jos niiden vakuu-
tusmaksurasitus kasvaa suoraan suhteessa alueen tyottcimyyteen ja
tyollistdmismahdollisuudet siitd entisest6dn huononevat.

Lisd6ntynyt tydttdmyys on kuitenkin tuonut tyottcimyyseldkkeen
hakemis- ja mycis mydntdmiskdytdntocin uusia piirteitii. El6kkeestd
on muodostunut tydllisyyspolitiikan keino. Eldketurvakeskuksen
hallituksen asettama tydryhma on selvittdnyt, ettd siind missd kaik-
kien tydttcimien mddrd vuodesta l98l vuoteen 1982 lisiiiintyi 15
prosenttia, yli 54-vuotiaiden ty6ttomien m66rd lisiiiintyi noin 50
prosenttia. Kun tyottcimyyseldkettd edeltdvd tydsuhde on useimmi-
ten ollut pitk6, on ilmerstd, ettd kyse ei ole kausiluonteisista tyollisyy-
den heilahteluista.

Eldketurvakeskuksen hallituksen asettamalla tydryhmdlld oli var-
sinaisena tehtiivdndiin selvittdd, onko tyottomyyseldkkeiden rahoi-
tuskuorman tasajako edelleen tarkoituksenmukainen muuttuneessa
tilanteessa. Tyoryhmii on tutkinut, millii edellytyksilld voitaisiin siir-
tyii jiirjestelmddn, jonka mukaan kunkin tyonantajan piirissd mycin-
netyt tydttomyyseldkkeet suoraan vaikuttaisivat asianomaisen tyon-
antajan vakuutusmaksuun.

Tydryhmii on ndhnyt keskeiseksi mm. sen, etta omavastuu ei saa
kohtuuttomasti rasittaa supistuvalla toimialalla toimivaa yritysta;
ettd alle 50 tyontekijiin yritykset olisi jiitettiivii omavastuujarjestel-
mdn ulkopuolelle ja 5G-300 tyontekijiin yritysten vastuu olisi por-
rastettava: etta omavastuun on oltava riitt6vdn suuri todella vaikut-
taakseen kustannusjakaumaan; ettd vanhimpien tycintekijdiden
tyonsaanti ei saa tdstd vaikeutua; etta omavastuun vaikutus kohdis-
tuu todella taloudellisista ja tuotannollisista syisti tyottomiksi joutu-
neiden elhkkeisiin; ettd elinkeinoeldmdn rakennemuutokset ja ter-
vehdyttdminen eivdt vaikeudu.

Kaavailtu omavastuutekniikka kattaisi kaksi kolmannesta tyo-
eldkelaitosten TEL-vakuutetuista.

Tycinantajapuoli on pitinyt perusteltuna, ettd vaikeuksien siirtd-
mistd yhdeltd yritykseltii yhteisesti kannettavaksi ryhdytt?iisiin siiiin-
ncistelemddn. TyontekSiipuoli on katsonut esitetyt edellytykset si-
ndnsd oikeiksi, mutta pelkiiii haittavaikutuksia, ilmeisesti sita, etta
tycillisyyspolitiikan kiiytettiivistd katoaisi yksi keino ilman, etfd mi-
tddn tulee tilalle.

Epiiilys on ymmdrretfdvd. Mutta jos asiaa katsoo liihtokohdan
suunnasta, ellkkeiden alkuperdisestd tarkoituksesta kdsin, eldke on-
kin tyollisyyspolitiikkaa hoitaessaan vddrdssd tehtdvdssii. Eliike on
tarkoitettu mycinnettdvdksi ansiotyon tilalle tycintekijdn tilanteesta
liihtien, hdnen ikdnsd, sairautensa tai muuten hanen tilanteestaan
johtuvan tycinsaannin edellytysten puuttumisen vuoksi. Jos yhteis-
kunnan mahdollisuudet tarjota tyotii tyoikiiiselle, tyokykyiselle,
tydmarkkinain kdytettiivissd olevalle tyontekijiille puuttuvat, eliike
on perusteiltaan vddrd, kdytdnncissd hdtiiratkaisu. Eldketurvakes-
kuksen hallituksen teettdmd selvitys ja siitii seurannut keskustelu
osaltaan kiirehtiviit tydttdmyysturvan kokonaisuudistusta. Yrjd Larmola



Ovatko vdestoryhm ien vdl iset
eturistiriidat

KLISEE \IAI TODELLISU UTTA"

Sosiaaliturva vaikuttaa maan kansantalou-
teen: hintatasoon, tyottomyysasteeseen.
bruttokansantuotteeseen jne. On yksi ylei-
simpid viiiirinkiisityksid otaksua, ettei niin
olisi, vditti hollantilainen taloustieteen pro-
fessori Bernard van Praag IIASA:n eli Sovel-
letun systeemianalyysin kansainvilisen insti-
tuutin ja Neuvostoliiton sosiaali- ja terveys-
ministerion joulukuussa 1982 Moskovassa
jiirj estdmuissh seminaarissa. x )

Kaisu Aalto, rr
Eltik aturva kcskuk scn

t u t k i nt us.rk.si k dn t ut k i.ja

t .. 'Eturistiriita k[rj istyy
van Praag vhittdd. ettd korkea

sosiaalituna saattaa romuttaa
maan talouden. Korkeat tyotto-
myyskorvaukset murenta\,'at
tycimoraalia. Ja korkeat sosiaali-
turvamaksut vdhentdvdt tlonan-
tajien halua palkata uusia ty'on-
tekrloitii. Roboteille ci tarr itsc
maksaa eliikkeitii!

Vastavetona voisi heitthd: So-
siaaliturvan taloudelliset vaiku-
Iukset saattavat olla myos myon-
teisiii. Eliikeliiisten ja tyottdmien
ostokyky nostaa tavaroiden ja
palvelusten kysyntdd. Siten se
virkistid maan talouseldmdd, luo
uusia tyopaikkoja. Tunnetussa
kirjassaan "6Gluvun sosiaali poli-
tiikka" Pekka Kuusi on selvitel-
lyt, millaisissa taloudellisissa
oloissa sosiaaliturva vakauttaa
maan taloutta.

van Praag uskoo kuitenkin, et-
td esimerkiksi jo Keynesin mai-
nitsemat sosiaaliturvan vakaut-
tavat mekanismit olisivat vahfii-
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scmpia nyky-yhtciskunnissa.
Hollannin, van Praagin koti-

maan. sosiaaliturva on maailman
korkeimpia, ellci korkein. Sen
vuoksi kaikkea hdnen sosiaali-
turvan kritiikkiiiiin ci voi siirtdd
suoraan myos suomalaista yh-
teiskuntaa koskevaksi. Esimer-
kiksi tycieldkkect Hollar.rnissa
saattavat nousta 707:iin an-
sioista.

On nrlos muistcttava. clte Iyo-
ikdistcn eli 15-64-vuotiaiden
osuus vdestciste on Suomessa
maailman korkcin. Ja sanru ti-
lanne jatkuu ensi vuosituhanncn
puolelle.

- Sosiaaliturvan varassa eld-
vien ja tycissdkdyvien vdlinen etu-
ristiriita kiirj isty-v" tulevaisuudes-
sa. Tyovoiman ulkopuolella olc-
vat henkil6t jiirjestiiytyviit iiiiri-
vasemmistolaiseksi. sosialistisek-
si, lasistiseksi tai.joksikin muuksi,
ihan upouudeksi puolueeksi. Yk-
sipuoluejdrjestclmdssd l.re kenties
turvautuvat ulkoparlamentaari-
seen toimintaan. cnnustaa van
Praag.

KAyko ndin'l Ldytdvdtkci
Suomcssa eri puolucidcn eldke-
lhisjiirjestot toisensa ja jiirjestiiy-
tyv:it omaksi puoluccksccn'? Entd

tyottomet'? On tdysi syy olettaa,
ctte taislelu tycittdmyysajan toi-
meentuloturvasta kiristyy vuosi
vuodelta. Ja syy on taloudellinen:
On ennakoitavissa, ettd yksityi-
sen puolcn tyottomyyseldkemc-
not nousevat vuoden 1980 128
miljoonasta markasta 500 mil-
joonaan jo vuonna 1984. Viime
vuosina tycittdmyyseldkeikbraja
on ollut 55 vuotta. llman lain-
muutosta se olisi tdnd vuonna ki-
vunnut 56 vuoteen. Eldkkeen
toivossa irtisanomisensa hyviik-
syneiden yhtciskunnallisen kat-
keruuden malja kuohuisi var-
masti yli, jos he olisivatkin odor
tamatta jddneet ilman heille lu-
vattua eldkettd.

van Praag vdittd6. ctta tyotto-
rnyys on eldkcidn korotuksen pei-
likuva. Ettd tyonantajat jopa jou-
tuvat maksamaan palkkaa mo-
nillc 1li 65-vuotiaille encmmdn
kuin lreiddn tycipanoksensa arvo
on.

Ikii ei yksin riite clakkeelle
pldsyn kriteeriksi. Ainakin
Suomessa ruumiillisesti raskai-
den ammattien tyokyvyttomyys-
riskit ovat korkeat. Ja sotavete-
raanit vetaytyvAt mielihyvin
eldkkeelle cnnen 65 r.uoden ikdd.

Erityisryhmien eldkeikf, voi olla
monissa teollisuusmaissa alhai-
nen. Toisaalta sitten jotkut taitei-
lijat, tiedemiehet ja poliitikot jat-
kavat mencstyksellii uraansa hy-
vinkin vanhoiksi.

van Praagin mukaan tydajan
tulisi vdhitellen vaihtua eldke-
ajaksi ja palkan vaivihkaa eldk-
keeksi. Ja tdtdhdn esittdd mycis
Suomen eldkeikdkomitea.

IIASA-maiden
1vaestorat<enne

Vditteeni vdestokehityksestd pe-
rustuvat prolessori Andrei Ro-
gersin IIASA:ssa laatimaan selvi-
tykseen "llASA-maiden alueelli-
set vdestciennusteet" (Regional
Population Projections lor
IIASA Nations).

Andrei Rogers huomauttaa,
cttei cnnusteessa ole huomioitu
muuttoliikettd, joka muovaa var-
sinkin Yhdysvaltojen, Kanadan
ja Ruotsin vdestcjrakennetta.

Hdn ennustaa, ettd kaikkien
I I ASA-maiden syntyvlJs painuu
80-luvulla vdeston uusiutumisra-

jan alapuolelle. Alhainen synty-
vyys on jo vuosia ollut teolli-
suusmaiden piiiittiijicn pddnsdr-
ky. Ainakin Suomessa eldkeldis-
tcn ja lapsiperheiden vastakkain-
asettelu on ollut joidenkin vaikut-
tajien lempiaiheita.

Tyoi kiiisiii eli I 5-64-vuotiaita
on IIASA-maiden kansalaisista
vuonna 2000 miltei kaksi kolmas-
osaa cli saman verran kuin vuon-
na 1980. Eniten heitd on Suomes-
sa (69 Va) ja DDR:ssii (10 Va).

Entli tyopaikkoja? Onko nii-
takin yhta paljon kuin nyt'? Vai
ovatko robotit astuneet ihmisten
tilallc'l Kuriositeettina voi maini-
ta, ette pari suomalaista ay-aktii-
via vaatii jo nyt koneita verolle ja
roboteille sotu-maksuja.

Nykyniikymillii tyottomien
puolue on vuonna 2000 vahva.

Umpisolmu
aukaisematta
van Praagin mukaan eldkemenot
joissakin IIASA-maissa kaksin-
kertaistuvat. Tunnettu sW on
vdeston vanheneminen.

Vuonna 2000 ihmiset pitavat
itsestddn sehTrtend, ettd heille
kuuluu yhtii hyvii eldke kuin he
itse ovat vanhemmilleen kustan-
taneet. Ja tycissd kdyvdt puoles-
taan maksaisivat silloin mielel-
lddn vain saman summan kuin
heidhn vanhempansa ovat mak-
saneet, veittae van Praag. Hdn
lciytdd pulmalle kolme ratkaisua:
On joko laskettava sosiaalietujen
tasoa, korotettava sosiaaliturva-
maksuja tai sitten eliikeikiiii.

Kdytdnncissd ongelmaa ei ole
vield ratkaistu missddn maassa.
On varmasti vaikea loytdd rat-
kaisu, joka kaikkien vdestoryh-
mien mielestd olisi oikea. van
Praagin mukaan ci ole mahdo-
tonta, etta eturistiriita jossakin
maassa kiirjistyisi vallanku-
moukseksi.

*) Bernard van Praag, Some Ge-
neral Structural Problems in So-
cial Securitl,. Aging, Health Care
and Soc'ial Seanrity: Three Essays.
I IA S A Publicat i ons I 983.
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TEL-
valvonta

TEHOSTUU

Vakuutuksen ottaneiden TEL-
tyonantajien valvonnan tehos-
taminen kokonaisvaltaiseen
suuntaan on ndhty tyoeHkejar-
jestelmdssd vdlttdmdttcimdksi.
Tarkc'ituksena on, etta yksittiiis-
ten tyosuhteiden valvonnan ohel-
la Ellketurvakeskus ja eliikelai-
tokset alkavat yhteistyossd selvit-
tee tarkastusten avulla tydnanta-
jan TEL:n piiriin kuuluvat tyon-
tekijiit.

Tdmdn r.uoksi Eliiketurvakes-
kuksen toimitusjohtaja asetti
18. 3. 1983 eldkelaitosten ja Elii-
keturvakeskuksen edustajista
koostuneen tyciryhmdn, jonka
tehtavana oli laatia siiiinn6t, joi-
den perusteella vakuutuksen ot-
taneiden TEL-tyonantajien tar-
kastustoiminta voidaan suorittaa
eldkelaitosten ja Eldketuwakes-
kuksen yhteistyond.

Tyoryhmii teki Eldketurva-
keskuksen hallitukselle esityksen
TEL-valvonnan kehittemiseksi.
Eldketurvakeskuksen hallitus
vahvisti kokouksessaan 16. 11.
1983 tydryhmdn suunnitelman,
jonka mukaan vakuutuksen ot-
taneiden TEl-tyonantajien tar-
kastustoiminta aloitetaan yhteis-
tycissii Eliiketurvakeskuksen ja
eldkelaitosten kanssa noin wo.
den pituisen suunnittelun jdlkeen
vuoden 1985 alusta lukien.

Nykyinen
TELvalvonta
Nykyinen TEL-vakuutuksen ot-
taneiden tydnantajien valvonta
perustuu eldkelaitosten vakuu-

Tyosuhdekohtaisesta ryonantajakohtaiseen
TEl-valvontaan sirryvat Ehketurvakeskus
ja elzikelaitokset ensi r,uoden alusta. Tarkas-
tuksen kohteeksi tulevat laiminlyontitapauk-
sissa kaikki saman tyonantajan TEl-tyosuh-
teet. Valvonta siis tehostuu entisestd6n.
tusten hoidon yhteydessd suorit- TEL-vakuutus. Kaiken kaikki-
taman valvonnan lisdksi siihen, aan Eldketurvakeskuksessa jou-
ettd tyontekijd ilmoittaa puutteet tuu selvitettdvdksi vuosittain
tyosuhteen rekisterciinnissii Elii- noin 15000-20000tycisuhdetta.
keturvakex;kukselle. Varsinaisen Tapauksen kiisittely mddrhy-
valvonnan suorittaa eldkelaitos. tly sen perusteella. onko tydnan-
joka ottaa yhteyden tydnanta- tajalla TEl-vakuutusta vai ei.
jaan puutteen selvittdmiseksi. Arvion mukaan noin 99Vo:lla
Virheet tycisuhteen rekisteroin- tyonantajista on TEL-vakuutus.
nissd tyontekijd saa tietoonsa 16-
hinnd Eldketurvakeskuksen el6-
u'g:ti'^:']:',x:I':,^,.,^ 

- - ^ - - ^ Tvonantaj allaruutteena tassa valvonnassa , *-
on, etta virheet toryutaan uai.ur- On TELVakUUtUS
tukseen sitd mukaa kuin niitii il-
menee. Tyonantajan TEL-va- Jos tyonantajalla on vakuutus, ja
kuutuksen kokonaisvaltaista kysymys on tyontekijdn Eldke-
tutkimista ei tdssd yhteydessd turvakeskukselle ilmoittamasta
yleensd suoriteta, vaikka siihen puutteesta, Eldketurvakeskus ld-
olisikinperusteltuaaihetta. hettddtapauksenasianomaiseen

Eldketurvakeskus vastaa nii- eldkelaitokseen, joka ottaa yh-
den tyonantajien TEl-valvon- teyden tycinantajaan. Tdssd yh-
nasta, joilta puuttuu vakuutus. teydessd selvitetddn puute tdmdn
Tiilloin selvitetddn kaikki TEL:n tyosuhteen rekisteroinnissd.
piiriin kuuluvat tyosuhteet ja ote- Tydnantajan koko TEL-va-
taan tydnantajan puolesta va- kuutuksen sisdltod ei tiill<jin
kuutus eldkelaitoksesta, jos tyon- yleensd tutkita, vaikka samaan
antaja ei suostu vakuutusta va- tydnantajaan kohdistuisi lyhyel-
paaehtoisesti tekemddn. liikin aikaviililld useita selvittely-

Eldketurvakeskus Hhettee pyyntojii. Tiillii tavalla ei siis saa-
tyontekijciilleeldkeotteitaruosit- da kerralla selvitetyksi kaikkia
tain noin 300000-350000 kap- puutteita, vaan virheet korjataan
paletta. Otteita liihetetdiin pae- site mukaa kuin aktiiviset tyon-
asiassatyontekijciidentiedustelu- tekijdt ilmoittavat puutteista
jen ja TEL-tycisuhteen piiiittymi- Eldketurvakeskukselle.
sen perusteella. Otteiden perus- Eliketurvakeskus on eldkelai-
teella virheellisyyksiii tydsuhtei- tosten pyynncistd jossakin miid-
den rekisteroinnissd havaitaan rin tarkastanut TEl-vakuutuk-
vuosittain noin 9000 kappaletta. sen ottaneita tydnantajia. Vastuu
Virheitii on keskim66rin 1.5 kap- vakuutuksen ottaneiden tycinan-
paletta tiedustelua kohden. Tii- tajien valvonnasta kuuluu kui-
mdn lisdksi Eldketurvakeskuk- tenkineliikelaitoksille.
sessa selvitetiiiin luosittain noin
4000-5000 tycisuhdetta, joiden
osalta ty6nantajilta puuttuu

Tyonanajalla
ei TELvakuutusta
Jos sen sijaan tycinantajalta puut-
tuu TEl-vakuutus, Eldketurva-
keskus tutkii tyonantajan koko
toiminta-ajan ja hankkii kaikista
tyontekrjoistii tyosuhdetiedot ja
kdy tarvittaessa tyonantajan luo-
na tarkastuksella. Eldketurva-
keskus mycis valvoo, etta tydnan-
taja tekee vakuutuksen asianmu-
kaisesti niiitlii tiedoilla. viime kii-
dessd Eldketurvakeskus ottaa
vakuutuksen tyonantajan kus-
tannuksella. Vastuu niiden tycin-
antajien valvonnasta, joilta puur
tuu TEL-vakuutus, kuuluu Eld-
keturvakeskukselle.

TELvalvonnan
kehittiiminen
Tarkastettavat tyiinantajat

TEL-valvonnan kehittdminen
tapahtuu tehokkaimmin ja lue
tettavimmin siten. etta elhkelai-
tokset ja Eldketurvakeskus alka-
vat yhteistydssii huolehtia TEL-
vakuutuksen ottaneiden tycinan-
tajien valvonnasta tarkastusten
avulla.

Luonnollisesti tyonantajien
tarkastamisen ohella toimii edel-
leen eliikeotepalveluun perustuva
tycisuhdekohtainen valvonta.
Tydsuhdekohtainen valvonta
toimii myris apuvhlineend selvi-
tetteessa tyonantajia, joita tulee
tarkastaa.
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Tarkastettavat tyonantajat tu-
levat osaksi ilmi Eldketurvakes-
kuksen eldkeotepalvelun avulla.
Tarkastus kohdistetaan tyonan-
tajiin, jotka toistuvasti ovat il-
rnoittaneet eldkelaitoksille vir-
heellisiii tietoja. ovat jattaneet
tiedot kokonaan toimittamatta
tai ovat jdttdneet useita TEL-tyo-
suhteita ilmoittamatta vakuutuk-
seen.

Tydnantaja voidaan tarkastaa
mycis silloin, kun saadaan tietd6,
ettd tycinantaja on menetellyt vil-
pillisesti verotusasioissa tai on
muutoin menetellyt siten, etta
tarkastus ndyttdisi aiheelliselta
suorittaa.

Lisiiksi valvonnan kohteeksi
otetaan tyonantajat sellaisilla
aloilla, joilla tiedet6dn kokemus-
ten perusteella sattuneen elSke-
jiirjestelyjen laiminlyontejii. Tiil-
laisia laiminlycijid ovat useasti
tyonantajat, joiden palveluksessa
olevien tyontekrjciiden tydsuhteet
ovat lyhvita ja tyovoima siten
nopeasti vaihtuvaa. Esimerkkind
mainittakoon mm. ravintola-
alan tycinantajat ja tytivoiman
vuokrausta harjoittavat tyonan-
tajat.

Tiimiintyyppisiii tyonantajia
voidaan tarvittaessa tarkastaa
mdirdtyin viiliajoin, vaikka en-
nen tarkastukselle menoa ei olisi
tiedossa laiminlyontejii eldketur-
van jdrjestdmisessi siini mddrin
kuin muiden tarkastettavien
tycinantajien kohdalla.

Tarkastusten suorittaminen

Aloite tarkastuksen suorittami-

seen voi tulla joko Eldketurva-
keskuksen tai eldkelaitosten ta-
holta. Lopputuloksena on ta-
pauksesta riippuen, ettd:

- eldkelaitos tarkastaa ty6n-
antajan,

- Eldketurvakeskus tarkastaa
tydnantajan,

- tycinantajaa ei tarkasteta,
koska tarkastamiselle ei ole
perusteita.

Jos vireilletulo on tapahtunut
Eldketurvakeskuksen aloitteesta,
tarkastuksen voi suorittaa eldke-
laitos, jos se tata haluaa. Vaihto-
ehtoisesti tyonantajan voi tarkas-
taa myds Eldketurvakeskus. Eri-
tyinen neuvottelumenettely tulee
kysymykseen silloin, jos Eliike-
turvakeskus ja eldkelaitos eivdt
ole yksimielisid tarkastuksen suo-
rittamisen tarpeellisuudesta.

Jos tapaus on tullut vireille
eldkelaitoksen toimesta. eliikelai-
l.os voi harkittuaan tarkastami-
sen aiheelliseksi joko tarkastaa it-
se tycinantajan tai antaa tapauk-
sen Eldketurvakeskuksen tarkas-
tettavaksi.

Tehostuneen valvonnan
vaikutukset

TEL-valvonnan kehittdmiselld
kokonaisvaltaiseen suuntaan
varmistetaan entistd paremmin
tyontekr.yciiden eldketurva ja sdds-
tetdlin tyrieldkejdrjestelmdn kus-
tannuksia, koska TEl-vakuu-
tuksissa olevat puutteet tarkas-
tusten yhteydessd hoidetaan ker-
ralla kuntoon.

Valvonnan tehostaminen pie-
nent66 eldkelaitoksille laimin-

lycinneistd aiheutuvia maksutap-
pioita ja sddst6d hallintokustan-
nuksia. Tehostunut valvonta
vaikuttaa mycis ennaltaehkdise-
vdsti mahdollisiin tycinantajien
laiminlyonteihin.

Ndin ollen TEl-vakuutuksen
hoitamisen laiminlyovdt tydnan-
tajat saatetaan entistd tehok-
kaammin vastuuseen tycinteki-
jciiden eldketurvan jdrjestdmises-
td .ia vakuutusmaksujen suorit-
tamisesta. Ndistd syisti parantuu
tycieliikejiirjestelmdn luotetta-
vuus eldketurvan takaajana.

Yhteenveto
TEL-vakuutuksen ottaneiden
tydnantajien valvontaa aletaan
yhteistyossd eldkelaitosten ja
Eldketurvakeskuksen kanssa ke-
hit6a kokonaisvaltaiseen suun-
taan. Tdmd tapahtuu siten, etta
yksittdisten tydsuhteiden valvon-
nan ohella Eliketurvakeskus ja
eldkelaitokset alkavat yhteistycis-
sd selvittdd tarkastusten avulla
tycinantajan TEL:n piiriin kuu-
luvat tyontekijdt.

Tarkastus kohdistetaan tyon-
antajiin, joiden eldkevakuutuk-
sessa on eldkelaitosten tai Eliike-
turvakeskuksen kdsityksen mu-
kaan puutteita.

Valvonnan suunnittelun vaa-
timan noin luoden pituisen tek-
nisen valmistelun jdlkeen vakuu-
Iuksen ottaneiden tycinantajien
entistd tehokkaampi tarkastus-
toiminta aloitetaan vuoden 1985
alusta lukien.

Markku Sirvio, rr
Eltiketurvakeskuksen

va lvon I a t oi m i s I on pcitil I i k k r)
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Tydel cikej rirje st elmcin voi dean k at soa soqtut t aneen
lopullisen laajuutensa. Yksityiselki sektorilla tyds-
kennelleiden kosvu vuodesta 1977 vuoteen 1982 on
ollut vajaat 3 prosenttiq. Kaikkiaan vuoden 1982
lopussa kuului yksityisen sektorin tyoek)kelakien
piiriin noin kaksi ja puoli miljoonaa sellaista alle
65-vuotiasta, joilla olisi ollut oikeus ekikkeeseen
esimerkiksi tydkyvyttdmyyden sqttuessa tai jotka
elr)kettci jo saivqt. Tcimci on lcihes 80 %o vastaavon-
i k ri i s e s t ri v cie s t ri s t ci.

Tytieliikelakien TEL, LEL,
YEL ja MYEL piiriin
vuoden 1982 lopussa
kuuluneet henkiltit sekil
sosiaalivakuutettu vflestii
31.12.1982

Miehet N0isct lkti
60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

3s-39

30-34

' lGlg

25-29

20-24

200 150

Tuhatta henkildci

100 50 0 50 100 150 200

Timo Jarvinen,
Eltiketurvakeskuk sen

tut k i musy ksikdn t ut k i mu ssihl ceri
FTI I Tydsuhde vuonne tg82 ( I 870000 henkildci) fi:-.,..-il Ekikkeellti (205 000)

XII Tyi)suhde ennen vuouo 1982 (468 000) fT.:.TIil Sosiaalivqkuutettu v(iestti (3 222 00A
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Vuoden alussa ilmestyi ensimmdistd kertaa tydeHkejdrjestelmdn ti-
lastollisen vr.rosikirjan toinen osa "Tilastotietoja tyosuhteessa olleis-
ta, kokonaiseldkkeistd ja tyoeHkejarjestelmdn rahoituksesta". Kir-
jaan sisdltyvdn tyosuhdeosan mukaan tydehkejarjestelmdn yksityi-
seen sektoriin kuului vuoden 1982 lopussa n.2,5 miljoonaa sellaista
alle 65-vuotiasta henkilcii, joilla olisi eldketapahtuman sattuessa
ollut oikeus eldkkeeseen tai jotka jo olivat ndiden lakien mukaisella
eldkkeelld. Tdmd on liihes 80% vastaavanikdisesta vaestdsta.

Tycisuhdetilasto kuvaa tycieliikelakien TEL, LEL, YEL ja MYEL
mukaisissa tydsuhteissa tyciskennellyttii ja yrittiijiitoimintaa harjoit-
tanutta vdestcid. Tiihtin joukkoon kuuluu koko maan tyovoimasta
noin kolme neljdsosaa. Vuonna 1982 niiiden lakien mukaisissa tyo-ja
yrittdjdsuhteissa kartutti tycieldketurvaansa 1,9 miljoonaa henkilcih,
joista oli miehiii l.l ja naisia 0,8 miljoonaa.

Tyoeliikelakien piiriin kuuluneesta tyoikdisestd vaestosta tyosken-
teli ndiden lakien mukaisessa tyd- tai yrittiijiisuhteessaT4To vuoden
1982 aikana ja 8Vo oli eliikkeellii. Ennen tarkasteluvuotta, mutta ei
sen aikana, oli tycisuhde ollut vajaalla viidennekselld; tiihiin ryhmiiiin
kuuluvat mm. julkiselle sektorille siirtyneet, tydttdmat sekd tyoelii-
masta muuten pois siirtyneet ja ulkomaille muuttaneet.

Tycieliikelaeista TEL on ylivoimaisesti "suurin". Sen piiriin kuului
tycisuhteessa vuoden 1982 aikana olleista TlVo,LEL:n llTo.YEL:n
7 Vo jaMYELl.n ll7o. Tdmdjaottelu on ns. viimeisen lain mukainen;
tyo- ja yrittajasuhteessa olevat henkilot on luokiteltu sen lain piiriin
kuuluviksi, minkd mukaista eldkettd he saisivat, jos eliiketapahtuma
sattuisi tilastointihetkellii. Mikiili henkilollii on samanaikaisesti use-
amman lain mukaisia tydsuhteita, on lakien kirjaamisprioriteetti
TEL, YEL, MYEL ja LEL. Vuoden 1982 lopussa 5l 500 henkiltillii
oli samanaikaisesti voimassa useamman lain mukaisia tycisuhteita.

Yksityisella scktorilla tyoskennelleiden henkiloiden mddrdl ovat
vaihdelleet vuosittain seuraavasti:

1977 I 837000
1918 l 783000
t979 I 827000
1980 l 880000
l98l l 898000
t982 I 890000

Vuodesta 1977 vuoteen 1982 kasvua on ollut vajaat 3 %. Niiiden
lukujen valossa tyoelakejarjestelmdn voidaan katsoa saavuttaneen
lopullisen laajuutensa ja vaihtelut voidaan selittad taloudellisen akti-
vifeetin ja tycittcimyyden vaihteluilla. Muitakin syita toki on, esimer-
kiksi maatalousyrittdjien vanhasta ikdrakenteesta johtuen MYEL:n
aktiivipiiri on pienentynyt tdna aikana 17 7o:lla.

TEl-piiri vuonna 1982

Vuoden 1982 lopussa oli I 124 000 henkilcillii jatkuva TEl-tycisuhde.
Tyosuhteita oli voimassa I 153000 kappaletta eli 29000 enemmin
kuin henkilciitii, joten joillakin oli samanaikaisesti useampia tycisuh-
teita.

Jatkuvista tydsuhteista hieman alle puolet oli kestdnyt vajaat 5
vuotta, neljiisosa 5-9 vuotta ja reilu neljdsosa 10 vuotta tai kauem-
mln.

Vuonna 1982 alkaneet ia ndfrttvneet sekl
voimassa olleet TEl-tybsriilrteet.

Ika Alkaneet Pddttyneet

-u 36 541 30 700
18-19 60949 48 069
20-24 I l0 307 102m.2
2s-29 63 878 ffi337
30-34 44766 45 061
35-39 30921 31 875
40--44 18 094 t9203
45-49 12296 13674
50-54 8 803 11468
55-59 4180 12313
60-64 2036 9 491
Yhteensd 392777 384 193

vuden lopussa

Voimassa
10454
33 288

t34 t21
l 78 989
20t 377
181 576
130 633
105 990
91125
58 684
26016

I 152859

Tvtielflkelakien TEL. LEL. YEL ia MYEL piiriin vuosina
197 7 -1982 alle 65-ruot iaiha liuuluneet henki ltit

I 800000

I 600000

I 400000

I 200000

I 000000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

TEL

77 78 79 80 81 82

400 000

200 000

0

YEI-

77 78 79 80 81 82

4000u

200 000

0

MYEL

77 78 79 80 81 82

LEL
400 000

200000

0
77 78 79 80 8t 82

E Z'i tydsuhteessa tr,1 6161111111116 j1.12.
eikti ekikkeellti
tilastointivuonna

E Tydsuhde tilas-
tointivuonna
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Tarkasteluvuon na ensimmdiseen TE L-tydsuhtcesecnsa tuli 70 700
henkilcid, joista 48 600:lle sc oli samalla mycis ensimmdincn yksityi-
scn sektorin tyosuhde.

Vuoden aikana pddttyncistd tyosuhtcista kolmasosa oli kestdnyt
alle 3 kuukautta ja kaksi kolmanncsta alle vuodcn. Yli l0 vuotta
kestdr.reitd tyosuhteita oli vain b%.

Pddttyneidcn t),6suhtcidcn lyhl,cn kcstop selittdd osittain se, etth
niistd ldhes puolet oli nuortcn, allc 25-vuotiaidcn he nkiloiden tyiisuh-
tcita; ndistii 85 % kesti alle vuoden. Toisaalta pddttyncistd tyosuhteis-

ta on kaikissa ikdryhmissd huomattava osa lyhyitd - viell 45-49
-vuotiaiclcn pddttyneistd tvdsuhteista puolet oli kcstenyt alle vuoden.
Suurin muutos pddttyneissd tycisuhteissa on se, etta vanhemmilla
ikiiryhmillii niiden suhdc voimassa oleviin tyosuhteisiin alenee.

Pddttvncistd tyosuhteista suuri osa oli h1,vin lvhvitd. Ndiden henki-
loiden kokonaistyourat olivat kuitenkin huontattavasti pitemmat;
30 fZ :lla tyoura oli allc v'uoden, 47 I :lla l-9 vuotta ja 23 %:lla yli l0
vuotta. Kokonaistvouraan ()n laskettu yhtcen henkilon kaikkien
tyosuhteidcn ajat, .joista phiillekkiiisvyder on kuitcnkin poistettu.
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Eldketurvakeskuksen
reki steri palvel Lrt pa ranevat
Runsaan r,uoden kuluttua saa eldkelaitos rekisteri-
otepyyntoonsd vastauksen jo seuraavan pdivdn
postissa. Perusrutiinin uudistuksen yhteydessd py-
ritddn parantamaan myos vakuutettujen palvelua.
Tyontekijrin el1keote on jo tyoryhmiin kehitettei-
vdnd.

Eldketurvakcskuksen rekisteri-
palrelujen uudistamisen ydin nyt
ndhtdr.'illh olcvassa laajuudessa
osuu tl,osuhderekisterin hyvdk-
sikdyttocin ja ylliipitoon eli niin
kutsuttuun perusrutiiniin. Sen
ydin puolestaan on tycisuhdetie-
tojen keskitet"v-n rekisteroinnin
atk-ratkaisu. silld kc-";kusrekiste-
rin pahelut on alunperin raken-
nettu ldhes tdysin tietokoneen va-
raan.

Eldkkeen ansaintatietojcn ko-
necllinen rekistcrointi alkoi
LEL:n puolella vuonna 1962 mil-
tei vdlittcjmdsti tyoeldkelakien
vclimaan tultua. TEL:iin atk laa-
jeni scuraar"ana vuonna. Aluksi
sovcllutus palvcli pddasiassa tic-
tojen saatavuutta. Konccllisen
tycisuhderekisterin rinnalla pidct-
tiin kortistoa.

Tvosuhdcrckistcrin cnsiur-
mdincn atk-ratkaisu uusittiin
alun toistak\nrnrentS \'uolla \it-
ten. Nykyincn nk. uusi perusru-
tiini otettiin kdyttcion vuonna
1972. Samalla lur>vuttiin tyosuh-
dekortistosta.

Uudistukscn jdlkcen tycisuhde-
tietojen kdsittelyyn on voitu liit-
tdd uusia toimintqa ldhes kvsr n-
nhn mukaan. Esimerkkeind rnai-
nittakoon eldkehakcmukscn ko
ncellinen ohjaus. vanhuuseldk-
kcer.r ennakkolaskcntamcnettely,
TEL-trosuhteen pddrrymiseen
perustuva tvontckijdn clAkcote-
palvelu .ia crilaisct rckistcrinpi-
don tukitoimet. Lisdksi ohjelmis-
toon ()n tehtl' lukuisa jru"rkkct
lainnruutoksien edcllyttdmid
rnuutoksia.

Pcrusrr,rtiinia ei uudisteta siksi.
ettd nykyir.rcn versio olisi epdon-
rtistunut. Aiklr vain on tr.larntrssu

scn ohi niin, ettd yli kymmenen
lutltta sittcn tehdyt ratkaisut ei-
vdt cndd anna mahdollisuutta
pienehkoin ponnistuksin mukau-
t ua muuttuviin olosuhteisiin.

Pddtos perusrutiinin uudista-
miscsta tehtiin nelisen vuol.l.a siL-
ten. Pcrusteluna oli. paitsi van-
han atk-oh.jelmiston ylliipidon
vaikeutuminen, myos pelko siitd.
ctte ETK ei pysty vanhan
t urvin Vastaamaan tietote

sisijaistaminen on antanut aikaa
tl,cisuhdetietojen hankkimiselle
keskusrekisteristii. Hiiirio tuntuu
tyonteossa asiaa kdsiteltdessd.
Tyosuhdetietojen odottelu pa-
loittelee tchtavdt.jonoihin, vaikka
ne muuten voitaisiin hoitaa ker-
ralla loppuun.

il]|'#l Erekdsittelystii
suorasaantiin

saantiset hcnkilotiedot (henkilo-
tunnus. nimet) peittdmhdn mvos
tycisuhderekisteri.

Tyojiirjestelyistd johtuen uu-
distuksen ensimmdiseksi urakak-
si otettiin eldketietojen tdyden-
nys. Se alkaa nyt olla valmiina.
ETK:n yleiskir.ye (25183) kertoo
clakehpahtumakortin uudet
tayttoohjeet ja samalla mitkd uu-
det tiedot elaketapahtumarekis-
teriin otetaan. Tdmd laajennus
tahtaa paitsi eldkeasian hoidossa
tarvittavien tietojen tarkcntami-
seen myos tyosuhdc- ja eldketa-
pahtumarekisterin keskir.rdiscn
yhtcistoiminnan kohentamiseen.
Tdydcnnettyind ja suorasaantisi-
na elaketapahtumatiedot antavat
mahdollisuuden saada rekisteri-
otteet nykyistd rytmid nopeam-
min. Samalla luodaan edellytyk-
set tyosuhde- ja eldketietojen tt-r-
tuttua tarkemmalle vertailulle.

Tyosuhdetiedot
pdiitteille
Tydsuhdetiedot ovat ETK:ssa
piiiitteillii keviiiillii. Runsaan
vuoden pddstd ollaan ETK:n re-
kistcritietojen toimittamisessa
pdivittdisessd kierrossa siten. ettd
tdndan tullut rekistcriotepvvnto
saa vastauksen huomisessa pos-
tissa. Magneettinauhalla annet-
[avien otteiden sovitlumisessa
suorasaantiseen tyosuhdcrekiste-
riin luontuvaan muotoon tarvi-
taan muutoksia myos elhkelai-
tostcn puolella. Nykyinen ottei-
den nauhasysteemi kdy hanka-
laksi (ei tosin tdysin kelvotto-
maksi) l'uoden 1985 kuluessa.

kehitykscn avaamaan rekisteri-
palvclujcn ky'syntddn.

Uudistukscn aluksi suoritettiin
laaja keskusrckisterin ja erityiscr-
ti perusrutii nin uudellcenajattclu.
Viidcn asiantuntijarr hmin ra-
porteista saatettiin lukea, ettd heti
paikattaria uukktla ci rutiinirt
palveluista tai tictosisdllostd lciy-
t)n)'t. Uusia palvclumahdolli-
suuksia toki ndhtiin. rnutta ne liit-
tvvdt pikemminkin tycieldkejdr-
jcstelmdn kcl.rittymiseen kuin pe-
rusrutiinin uudistan.tiscen. Scllai-
scnaan uudet mahdollisuudet an-
tavat mielikuvan tulevaisuudessa
mahdollisesti kohdattavasta kes-
kusrckisteripalr elujen kr sr nnds-
td. atk-ratkaisun kasl,unvarasta.

Nvky'isellddn rekisterin sisdlto
saadaan ndhtdville kaksi kertaa
viikossa ja rekisterimuutokset
tehdd:in kerran l'iikossa. Sy'ke
hcijustuu kaikkiin rhden trontc-
kijdn asiaa kdsitteleviin ja ETK:n
tyosuhdetietoja tarvitseviin teh-
tdr iin.

Eldkel'akuutetun kannalta
tyosuhderekisterin rytmi ei yleen-
sd ole ongclma. Vanhuuseldke on
cnnakkolaskentamenettelvn an-
siosta odottamassa hakemusta.
tvokr rlttomyvstupauksissa sai-
rausvakuutuksen pdivdrahan en-

Edellii hahmotcltujen piirteiden
perusteella ndytti ilmeiselta, etta
cdessh on perusrutiinin muutta-
rnincn erAkdsittclystd tietojen
suorasaantiin. Keviiiillii 1980 teh-
tiin alustava periaatepddtos pe-
rusrutiinin rekistereide n muut-
tanliscsta piiiitekyselyihin kclvol-
lisccn muotoon. Uuden rutiinin
vaarimustcn hahmottelu ja osit-
tain kypsvttelykin kesti syksyyn
1982. .yolloin uudistukscn tiiviin
atk-suunnittelun voidaan katsoa
alkaneen.

Uudistustydn aikajdnne ulot-
tuu niilld ndkymin 4-5 vuoden
piiiihiin, jolloin uudistus on
suunnitelman mukaan kokonai-
suudessaan llipiviet-v. Parhaillaan
ralmistellaan tyosuhdetietojen
siirtoa suorasaantiin. Suunniteltu
toteutumisaika on toukokuu
1984. Silloin saavutetaan valmius
tyosuhdetietojen pddtteeltd katse-
luun. Ennen kuin tdhdn pdds-
tddn. tarvitaan tvosuhdetietojen
avaimeksi suorasaantiset henki-
lcitiedot. Koko perusrutiinin
henkilotunnistusjdrjestelmdd ei
tdssd vaiheessa voida uudistaa.
N1t tehdddn vain vdlttdmdtto-
min ja tdydennetddn .io suora-
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Tavoitteena on, etta nykyohjel-
miston ylliipidosta voitaisiin luo-
pua pian otteiden pdivittdisen an-
tomahdollisuuden avauduttua.
Siihen mennessd on ehdittava
kohentamaan mycis eldkehake-
muksen koneellisen ohjauksen
systeemid. Sen vaikutukset eivdt
ulotu ndkyvdsti ETK:n ulkopuo-
lelle.

Kun tyosuhdetiedot on saatu
kunnolla kyselykliyttoon, aloitc-
taan suorasaantisen rekisterin
pdivitysohjelmiston uusinta. Sc
liihtee liikkeelle henki16tunnis-
tuksen muuttamisesta suora-
saantiymparistcicin. Tavoitteena
on, etta tunnistussysteemi aloit-
taa vuonna 1986.

Tyosuhdetietojen rekisterointi
uusitussa muodossaan saataneen
valmiiksi seuraavana vuonna.
Siihen asti rekisterointi hoidetaan
nykyisen rutiinin turvin. Kdytdn-
ncissd tdmd merkitsec. ette suora-
saantisen rekisterin rinnalla on
kdytcissd vanha nauharekisteri ja
siihen kuuluva rekisterointioh-
jelmisto. Kyselykiiyttoon tiedot
tulevat nauhan kautta. Suunni-
telmien mukaan rekisterciinnin
uudistuksessa ei mennd tyosuh-
detietojen vdlittcimddn piiivityk-
seen. Ajatuksena on, ettd pdivi-
tykset hoidetaan suorasaantirc-
kisterin erdpdivityksind esirner-
kiksi kerran vuorokaudessa.

Eliikelaitoksii n rekisterciinnin
uusimisen odotetaan ndkyvdn
henkilotunnistuksen osalta nr>
peutuneena tunnistuspalveluna
ja rekisteroinnin nk. uusintasvot-
tdkierrosten pois.lddntind. Itse re-
kistcrdinnissd pyritddn nykyisti
tarkcmpaan rckisteriin turj()ttu-
jcn 1a jo rckisteroitljen ticl()jen
vertarluun. ElAketapaht umaticto-
jen tdy'dcnn1,s tdhtdd mm. tdhdn
piimAarlan. Ajanol,,on vcrtlri-
lun kohcntamincrt rAlrcntlili pcr-
kaustarvetta.

Kun t1'osuhdeticclt)t tulcvat
rnuutaman napinpainallukscn
padhdn. herari kr.-r rtt-r s. rtute rr

rdltetdan rckistcrin ttrrlra jutrru-
kalenterir.ra ka),tto. l-tissii on ldh-
dettlri tietojlr trii:siiin titr\ il\r-
vien omasta hicnotur-rtcisuudcsta
.ilr ra:luuntunrrostlr slrlit:sapito-
r clrollisuurlen ll()u(lilttanriscs\lr.
Hicnotuntcisr"rutccn kuuluu. ctta
tietoihin tyon puolesta c-ikcutct ut
eir"dt turhanpiiitcn tcc kvsclr,lli.ja
VaroVat l$'ittiinllistd ulkopuoli-
sillc tlri it:c krir ttlinrlstd trosvirin
ndkentilian tietoirr. r:rikka tieto ci
scllaiscnaan olisikaan miiiiriittv
:rrllrssirpit,rrclrollrrrrtrtlcrr piu'iiir
kuului,aksi.

Toisaalta tictojcn lcl iiinristd
pr r itriiin rrilttAnrllrr kJr ttacn pc-

riaatetta: kaikki suorasaantisia
tictoja tarvitsevat eivdt tarvitse
kaikkia tietoja. Rajoitusten
vuoksi ja pahimman varalta pdd-
tekyselyihin on liitettdvd jokin
kysyjiin tunnus. Tunnuksen pe-
rusteella katsotaan. minkdlaisiin
tietoihin kysyjii on oikcutcttu ja
vastaus annetaan sen mukaan.

Kyselyt kirjataan
Kyselyt kirjataan jdrjestelmdn
lokitiedostoon, joka sdilytetddn
jonkin aikaa. Sen avulla voidaan
tarpeen vaatiessa selvittaa, mitkd
pyytdjdtunnuksct ovat olleet tut-
kimassa sen ja sen henkilcin tieto-
ja. Menettely ei aiheuta eroa nyt
kdytossd olcvaan pyyntokortilla
atk-kirjoituksen kautta kulke-
vaan rekisteritietojen kdytcin
seurantamahdollisuuteen. Vain
vdline muuttuu.

Tdhdn mennessd eldkelaitos-
ten taholta on ainakin leikillisessd
sdvyssd kyselty, milloin.laitokset
saavat suoran kysely-yhteyden
ETK:n rekisteriin. Ajankohtaa ei
olc vicld puntaroitu. Periaattecs-
sa tuo mahdollisuus syntyy, kun
ETK:n sisdinen kyselysysteemi
kdynnistyy. On arveltu. cttd ky-
:ivntapaine kasr aa nopeasti
rrahdollisuuden svnnvttye.
ETK:n ulkopuolistcn kl"sclyjen
edcllytykset selr"itetddn alkavan
talven kulucssa.

Pcrusrutiinin uudistuksen -v-h-
teydessd pyrithdn parantamaan
mycis eldkevakuutcttujen palr"e-
lua. N1-kyincrl t_,-ontckijen elakc-
ote eli t)'osuhtciclcn seloste on
kchitcttAr'Anri. Sen jo var.rhahta-
vaa san()ntaa nruokataan ja kir-
joitusasussa luovutaan tikkukir-
jairnista. Kchittcill6 on mvos otc-
jakelu E1'K:n nressuosastoilla.

Autor.naattiscen tictojcnkiisit-
tclr r n liittr. r iit ndkokohclat oli'"'at
keskciscssii ilscmassil rekistcri-
palr.'elujcn u uclistamisecrr rvhclvt-
triessii. Siniinsii atk ci nruuta pal-
r.'cluja cikri vdhennd .;okapliir rii-
scn tviistrlrrlctictolu kar ttlir lirr
tr'(in kitko.ja.

l liharr tirrr itllan l\ llr.llu\ iL'n
nurlttlollisttuksicn onlrksrrnrincrt
pulr clu.jcn kr svnniiksi. Osa tuos-
ta kr sr nndstd on uudistukser-r
1-lontirncna ja tiivtn 1 \'uotcen
l9tltl mcnncss:i. Kiil'tAnnon kc>
kcnruksct. t1,'iicliikc'.ji{cstelmdn
kchittvmincrr .1a tictotekr.riikan
kasru tuovat uusia piirteitd k1-
s\ntedn. Kcskusrekisterin on pv-
rrttdrl ntuklrrlr. rrrrdistuntinert
jatkuu.

llt rkkr Pi.,rrkk,r, l,r.
Elrik a t u r va k cs k u kscn

t' tt k u u t u.t t c k n i I I i :e n o.yo.s t on
a p u I a i so sa.t t o p ri ri I I i k k b
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Y htee nsovitu ssddn n o kset
tyoeldkej arjestel man

20 vuoden ai kana
Tyoekike-lehden lukijat ovat toivoneet lehden pals-
toilla selvitettdvdn mm. eldkkeiden yl-rteensovituk-
sen sddnnostod. "Yhteensovitus", erds tyoeldke-
maail man f akkisana, herdttdnee jopa jonkinasteista
pelkoa sisdltdmdnsd sidnnosviidakon vuoksi. Jos
hieman raivaamme viidakkoa, saatamme saada
ndkyviin lainsddddnnon koukeroiden taakse kdt-
key.tlvrin tarkoituksen mukaisuuden.

Ongelmana on tosin aiheen laajuus. Lehden si-
wmd^drd ei anna mahdollisuuksia asian yksityis-
kohtaiseen krisittelyyn, ylimalkaisesta selostuksesta
taas ei ole hyotyei kenellekdan.

Kun allekirjoittanutta on pyydetty aiheesta kir-
joittamaan, pyrin kompromissiin tdssa suhteessa.
Tilakysymys johtaa kuitenkin melko tiiviiseen kie-
lenkriytoon.

Aluksi on ehkd hy'r'd palauttau sekd r.'irka-. toimi- ja tvosul.ttcc-
mielccnvhteensovitusshanniislcu \cL-n pr-nlstLl\at lksitlrsetkin
"historia"..jota sitdkin on jo kcr- e ldkkeet. mlos e lAkkeensaajan
tynyt. Tulcvissa numcroissu or.t \ilanrrl nrLlu pcrlrc-cldkc vhtcen-
tarkoitr.rskasitcllavhteensovituk- sovitettiin hdncrr r,anhuus- tai
scn eri osa-alucita. tr,'oktr,)'ttomtl-sclrikkccnsd

Kansaneldkc otcttiin huomr-

1960luvu11a peri- ll::..1:ll::":.'l''l:'iT, Ill'1,;31

"rtt".t selkiin^ryvat [i,;]':ilil;li.lili;1,:;llil.iil'"'
1.7.1962

l. l.1964
Tyoeliikelakien. TEL:n ja LEL:n
tullessa voimaan 1.7. 1962 eliik- Puolcntoista r.uoden kokcntuk-
keiden tavoitctasonir oli 40(h sen .jdlkcen yhteensovitussiiAn-
palkasta. Yhteensovitusrajqa oli nosto k1-psvi ikddnkuin onraksi
kaksi. TEL- ja LEl-cldke voivat sdAnnostokseenia l. 1. 1964TEL
sindnsA olla eninthdn 40% pal- 8 $ rnuodostui sen tvvppiseksi.
kasta. mutta muiden kon'austen mind sert r.rr,kvisirrkin tunnemrllc.
kanssa enimmdismddrd vt'ri olla 40,i:n raii .iai pois. ja TEL-.ia
609t. Eliikkeensaajan muut kor- LEl-cldkc ,u,oivat .joko -vksinddnr.'ausluonteiset tulot otettiin tai muidcn korvausten ja cliik-
huomioor.r aluksi suhteelliscn laa- keiden kanssa olla cnintddn 60 ( i
jasti.'I'apaturma-. liikcnneva- palkasta.
kuutus- ja sotilasvammalain no Tapaturnta- .ja sotilasvamr.na-
.jallan.raksctutkaikkikorvauksct korr.auksista rhtccnsovitettiirr

tiista kihticn r"ain clinkorko. Lii-
kcnncr.'akuutuslairr mukaisista
korl'ar.rksista vaikutti el;ikkce-
sccrt vairr omaan vilnrmaan pc-
rustuvir jatkuva korvaus. Muu
claikc otcttiin r'l.ttccnsovituksessa
huonrioor.t r.ain. jos se oli .julkis-
oikcuclcllincn tai lakiin pcrustu-
ra. Yksityinen eldke ei cndA voi-
nut alcntaa lakisdhtcistd tyoelzi-
kettd. Pcrhc-cldke ei m1-osktidn
cndl l'oinut vaikuttaa lanhuus-
tai t)'oky\')'tto rnvvscldk kcc-secr.t.

Eldkctupaustcrr lisddntrcssl
kansancldkkccrr Iruomioon ot-
tamincn -iiirjcstettiin summiltai-
seksi. Kausancliikc otettiin nyt
ainu huonrioon. saipa sitd tai ci.
yhlcsn5lrr it uk:csstr kAltcttdr ln
nrddrdn lultristi sosiartliministc-
rio kunkin kalcntcrivuoden alus-
sa ja se oli "tukiosan saajien kcs-
kinrddrdinen kansancldkc kol-
nlilnncssa kurrtarvhmdssd".
KansanelAkkeend otcttiin kui-
tcnkin huomioon cnintddn 30!7c
palkasta.

Yhteensovitusraja
ja yhteensovinls-
peruste
Srnt1i kisitc "lhteensoritusrl-
ja",.;oka oli 60 17c korkcimmasta
palkasta i.'dhennetty'nd edcll:i
mainitrrlll krnsartcldkkeen mdri-
riil Iii.

Slntyi rnyos tcrmi "yhteenso-
r itusperustc". nrilld tarkoitetaan
korkeinta kdytettdvissd olevaa
palkkaperustctta. Sc oli tuolloin
joko korkein TEL-elhkkeen pe-
rusteena oleva palkka. LEL-t1o-
nimikkeen mukainen kcskipalk-
ka tai todellisten LEL-ar.rsioiden
kcskirndh16.

Lakiin lisdttiin vield kaksi ti-
lannetta. jolloin palkka poik-
kcuksellisesti voi olla normaalia
korkean.rpi. Toinen oli n'oskente-

l1' r'dhintdiin kuLrsi kuukautta
sanrartlrikaiscsti kahdessa tlri
usc:lmnlllssil TEL+-vosuhtcessa.
.jolloin palkat ,uoiclaan laskca yh-
teen. Ja toinen tilanne, jolloin
henkilo on cldkctth saadcssaan
vdhintdzin kolnre vuotta saman-
aikaisesti TEL-ty'osul.rteessa.
Uuden clSketapaht uman sattucs-
sa TEL-palkkaan lisdttiin tdllciin
kymmenen kuuclcsosaa aikai-
semmasta cldkkccstii.

Kummatkaan korotusmah-
clollisuudet eivht koskcneet LEL-
tyontckijoitd.

Sddnneltiin mvos, missd tilan-
teissa cldkkeeseen saadaan tehdd
rrtr:i r htccnsor itus. Elikc saatiin
r lrtccrrsor ittaa uudcllcen vain
clhkkeensaajan onlasta hake-
r.nukscsta tai silloin. kun clhk-
kccrrsuajallc myonncttiin uttsi
cldkc. Tyoeldke oli tarkoitcttu
vakaaksi tuloksi, jonka mtiirA e i

seuraa cldkkccnsaajan muicle n
kor\':lusten r.'ail-rteluita.

Lisdctuja ci yhteensovitukses-
sa Qtcttt-l huomioon.

1.1.1967

Eldketurrla oli kchittynl,t edelleen
siten, cttd kunnallisclla puolella
oli vuonna 1964 tullut voimaan
on.ra laki KVTEL ja vuoden 1967
alusta r"altion elhkelaki VEL, jo-
hon perustui my6s kirkon piirissd
tyoskentelevien cldkcturva. Niin-
pii L l.1967 luotiin TEL:n yh-
teensovitussddnnoksiin kdsite
"pe ruselIkkeet". Niitd ovat
TEL-. LEL-. KWEL-. VEL- ja
Ki EL-eliikkeet sekd ortodoksisen
kirkkokunnan. Suomcn Pankin,
Postishdstcipankin ja Kansaneld-
kclartokscn eldkesddntojcn mu-
kaisct el6k kcet vahimmei\ttlrvan
osalta. Ndiden elhkkeiden muo-
dostacsszr maan tyoeldkejdr.les-
telmdn pcrustan niiden 1'htccn-
sovittarni ne-n jdrjestettiin crityiscl-
la tavalla:
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Peruseldkettd vhteensovitet-
taessa otetaan huomioon perus-
eldkkeiden "perusosa" eli vd-
himmdisturvan mukainen eldke.
Peruseldkkeiden kesken yhteer.r-
sovitus tapahtuu suhteellisesti,
siten ettd yhtccnsovitusrajan yli-
menevdstd osasta vdhcnnctaan se
osa, jonka myonnettdvd eldkc
muodostaa kaikista peruseldk-
keistd. Yhtcensovitus voidaan
ndin ollen tehdd eri eldkelaitok-
sissa toisista riippumatra.

Palkkaperusteita lisdttiin vrrs-
taavasti. Yhteensovitusperus-
teeksi voidaan valita korkein pe-
ruseldkkeen perusteena oleva
palkka. Myos samanaikainen.
vdhintddn kuusi kuukautta kes-
tdnyt tyoskentely useammassa
tycisuhteessa koskee kaikkea pe-
ruseldkkeeseen oikeuttavaa tyos-
kentelyd, ei kuitenkaan LEL:ia.
samoin eldkkeellS ollessa tapah-
tuva kolmen vuoden tyossholo.

Uusi yhteensovitus tuli nyt
mahdolliseksi myos silloin. kun
eldkkeensaajalle myonnetddn
uusi elinkorko tai korvaus rai
kun jokin eldke valituksen joh-
dosta muuttuu.

Eldke-etuihin vuoden 1961
alussa liitetyn perhe-eldkkeen
kanssa yhteensovitettiin tapa-
turma-. liikennevakuutus- ja soti-
lasvammalain mukaiset huolto-
el6kkeet sekd muun lain tai julki-
sen eldkesddnndn nojalla myon-
netty perhe-eldke tai jatkuva kor-
vaus. Peruselhkkeiden suhteelli-
nen vhteensovitus ei vield koske-
nut perhe-eldkettd. Uusi yhteen-
sovitus oli mahdollista tehd5
vain, jos edunsaajalle myonnet-
tiin jokin uusi el6ke tai korvaus.

1969

Vuoden 1969 alusta peruseldk-
keiden suhteellinen vhteensoi itus
tuli koskemaan perhe-eldkkeitd-
kin. Kansaneliikejiirjestelmiiiin li-
sdttiin yleinen perhe-eldke 1.10.
1969 lukien. Se oli otettava huo-
mioon tyoeldkkeessd.

TEL 8 $:n 5. momentissa
sddnneltiin tuolloin perhe-eldk-
keen yhteensovitusraja, joka on
edelleen piidpiirteissddn muut-
tumattomana voimassa. Kun
edunsaajana on alle lG',uotias
lapsi, yhteensovituksessa otetaan
yleisend perhe-eldkkeend huo-
mioon lapsen osalta tietty tdys-
tai puoliorvolle maksettava maa-
rd ja lesken osalta kansaneldk-
keen perusosa. Mddrdt seurasivat
kalenterivuoden aikana tapahtu-
via yleisen perhe-eldkkeen muu-
toksia.

Perhe-eldkc voitiin uudclleen
yhteensovittaa edunsaajana ole-
van lapsen tdyttdessd l6 vuotta
tai kun muun edunsaajan oikcus
eldkkeeseen lakkaa. Kummassa-
kin tapauksessa edellvterddn per-
he-cldkkcen uuden vhtecnsori-
tuksen johdosta suurenevan.
Edunsaajan hakemuksesta voi-
daan tdstd ldhtien tehdd uusi yh-
tccnsovitus. Perhe-el6kkcen yh-
tecnsovituksen tcrki\taminen on
varsin rajattua.

1970-luvulla eliike-
turvan kehitys
mutkistaa
yhteensovittsta

1.1.1970

Yrittiijieliikelait MYEL ja YEL
lisdttiin l9TGluvun alkajaisiksi
TEL 8 $:n 4. momentin perus-
eliikkeisiin ja niihin sovelletaan
peruseldkkeitd koskevia yhteen-
sovitussddnnciksi6.

Yhteensovituksen palkkape-
rusteiksi tulivat ndin ollen myos
yrittiijiityotulot. Maatalousyrittd-
jien kohdalla on kdytettdvissd li-
sdksi vdhimmdistycitulo.

1.7.1971

Lapsikorotuksen liittdminen tyo-
eldkkeisiin johti 1.7. l97l siihen,
ettd tuli olemaan kaksi yhteenso-
vitusrajaa riippuen siite, oliko
eldkkeessd lapsikorotus vai ei.

Lapsikorotustapauksessa yh-
teensovitusraja tuli olemaan
66% yhteensovitusperusteesta
vdhennettynd pelkiillii kansan-
eldkkeen perusosalla. Lapsikoro-
tuksen muuttuessa saatiin tehda
uusi yhteensovitus.

Jos lapsikorotusta ei ollut, raja
oli edelleen 60Va. mutta kansan-
eldke oli nyt "yksindisen, lapset-
toman henkilon kansaneldkkeen
perusosan ja tiiysimiiiiriiisen tu-
kiosan yhteenlaskettu mddrd
kansanelikelain 27 $:ssd tarkoite-
tussa kolmannessa kuntaryh-
m5ssd".

Kansaneldkkeen mddrdn vuo-
sittaista vahvistamista ei endd
kaivattu, vaan alettiin seurata
kansaneldkkeen todellisia muu-
toksia kalenteril,uoden aikana.

1.1.1973

Vuosi 1973 toijdllcen muutoksia.
mm. osaeldkkccn. Osatyokylyt-
tomyyseldke on puolct tdydestd
eldkkeestd ja niinpii thteensovi-
tusrajakin on puolet tdyden eldk-
keen rajasta. Jos osaeldkkeessd ei
ole lapsikorotusta. r htccnsovi-
tusraja on J0rl vhteensorituspc-
rusteest.l, lapsikorotustapaukses-
sa 33 %r. Kansaneldke ei sisdlld
osacldkcttd. minkd vuoksi rnjasta
ci vdhcnnctd kansanelhkcttd. Uu-
si r lrtccnsor itus telrdddn trslr-
cldkkeen muuttuessa tdydeksi
eldkkccksi ja pdinvastoin.

Kvr-nmenen kuudesosaa -ko-
r()tus saadcttiin koskemtran vain
sellaisia tilanteita. joissa henkilo
oli saanut jotain peruscldkettd tai
nrerimieseldkettd vdhintddn
kcllmen vuoden aian. Kysymyk-
scen tulee ctupddssd alennetun
eldkeidn perusteella mydnnetty
eldke. jonka aikana eldkkeensaa-
ja vielii jatkaa ansiotlotd.

Sen sijaan tapaturma-, liiken-
nevakuutus-. sotila^svammakor-
vaukset poistettiin "kymmenen
kuudesosaa" -menettelystA. Kat-
sottiin edcllcen, ettd pitkddn kor-
vauksia saanciden henkilciiden
tulotaso on muodostunut seka
korvaukscsta ette Iv6ansiosta -ia
ettd heiddn tulec saada tyoeldkc
korvaukscn siihen vaikuttamat-
ta.

Luotiin kuitenkin uusi tapa
hoitaa tdllainen tilanni:. Mainir
tua korvausta ei yhteensovituk-
sessa oteta huomioon. jos eliik-
keenhakija on saanut sith vdhin-
tddn kolmen vuoden ajan ennen
eldketapahtumaa, cllei korvaus
ole noussut juuri eldketapahtu-
man aikoihin. Tiilloin vain kor-
vauksen nousu otetaan huo-
mioon, ei kuitenkaan perhe-
eldkkeissd.

1.7.1974

Kansaneldkettd parannettiin lap
sikorotuksella l. 7 . 197 4 alkaen ja
sen johdosta oli jlilleen muutetta-
va tyoeldkkeen yhteensovitusra-
jaa. jotta kokonaiseldkc pysyisi
tavoitetason mukaisena. Hein6-
kuusta l97l kiiytdssii ollut 66
prosentin raja poistettiin ja lapsi-
korotetunkin tyoel6kkeen
enimmdisrajaksi tuli 60 prosent-
tia. Siite vdhennetddn kansan-
eldkkeen perusosa. mutta enin-
tddn 6 prosenttia yhteensovitus-
perusteesta. Ilman lapsikorotusta
olevan eldkkeen yhteensovitus
Sdilyi entisellddn.

1.7.1975

Kauan pohdittu kysymys tyci-
eldkkeen ja kansaneldkkeen suh-
tccsta toisiinsa sai osittaisen rat-
kaisun 1. L 1915. Tyoe ldkkciden
tasokorotuksen yhteydessd siir-
ryttiin uuden tyyppisecn menette-
lyyn kansaneldkkecn huomioon
ottamiscssa. Picnituloisen tvon-
rekrliin kohdalla kansaneldke ei
tlstd ldhtien vdhcnnil tyoeldkettd
eikd pdinvastoin.

Pienituloincn on thssd 1,hte1,-
dessd tvontcki jii, ionka yhtecnst:r-
vitusperustc eli korkein palkka
on vuodcn 1966 tasossa 586 rnk
kuukaudcssa. Tdmdn vuoden ta-
sossa iJrnaistuna se on noin 4000
mk.

Jos vhteensovitusperustc or-r
tdtd picnempi. kansaneldkettd ci
ote ta vhte cnsovituksessa htrc'r-
mioon. P:rlkan ollcssa tita suu-
rempi kansaneldkkeend otetaan
huomiclon 6 (% tuon 586 markan
ylittdvdstd palkan osasta. mutta
cnintiidn kansaneldkkccn pcrus-
osa.

Osaeldkkeen r htccnstrvitusra-
ja on pelkdstaan 30%. Lapsiko-
rotr"rksella ei ole cndd mcrkitystd
t hteensovit ukscn pr()scnttirajois-
sa.

Yhteensovitukscn tekeminen
kdytdnnossa vaikcutui tdssd yh-
teydessd sikdli, cttd uudet sddn-
ndkset koskcvat vain niitd ta-
pauksia, joissa eldketapahtun.ra
sattuu 1.1.1915 jdlkeen. Van-
hempiin elekctapahtumiin sovcl-
letaan aikaisemmin voimassa ol-
lutta sddnnostod jatkuvasti. niin
kauan kuin niihin on tehtdvd uu-
sia yhteensovituksia.

Kansanel6kkeen muutoksien
seuraamincn lopetettiin jdllecn .ja
yhlcensovituksessa kdvtcttiin
koko vuoden ajan niitd kansan-
eldkkecn mddrid, jotka olivat
voimassa tammikuun L piiivlinii.

Yleisen perhe-eldkkeen osalta
ei lapsia endd jaotella teys- ja
puoliorpoihin, vaan testa ldhtien
kdytetddn pelkdstdhn puoliorvon
mddrdd.

1980-luku tuo pie-
nempie parannuksia
1.1.1980

Vuoden 1980 alusta vanhuus-
eldkkeen laskemistapaa muutet-
tiin, jotta tycieldke voidaan il-
moittaa Kansaneldkelaitokselle
riittivdn aikaisin kansanel6k keen
mddrddmistd varten. Sen woksi
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puututtirn liillccn vhtccnsor,itct-
ta\ arn ktrrrsiurellkkeen mlia-
rdrirr. Nr t :e orr r lltccnsovittrstir
cdeltdr"dn kalcntcrivuclden ntilr-
raskuun l. piir.'iirr ntukiiincn
rrddrd. Sdddcttiinpii tasta tur-
hankin tarkasti. nimitthin ettd
.i,rtrlukurrs:u clakeiarr taltta\al)
herrkilon kolrdrrlllr ka\ tciaankin
scn sijaan cldkcidn te),ttAmista
ccleltiincen kalcntcrir,'uoclclt mar-
raskuun l. pdivdn rniiiiriiil

Yhtccnsovitus oli trihdn saak-
ka saattanut "svOaa" r'anlruus-
cliikkccn lvkkdvskorotukscn.
Virhc kor.jattiin ja nvttcrrtntin lvk-
kiivskorotus laskctaart ll.rtccr-rso-
vitcttuun clAkkccseen.

Lrrotiitr rlros r lcisluortt()inr:t)
:tto jlrsiiartniis. Uusi r lttee rrsor i-
tus ci sail .johtaa siihcn. cttil cliik-
kcorsaa.jun korr,'auksien vhtcis-
nrhdrei alcncc siitA. r.nikd sc oli
cnncrr kuin uusi vhteensovituk-
scssa huonrioitara clSke tai kor-
vaus oli nrliirrnettr,.

Sodassa saatuun vammaan
pcrustuYaa. sotilasvarrmalain
Il,rukristil korr utrstlr ci e ttiS 0tetlr
vhteensor.'itukscssa lainkaan
huomioon. -I'iihtin saakka sitii ci
oltr,r huomioitu..jos korr austa oli
makscttu vahintiiiin kolr-ner-r
vuoclcn ajan enncn cliikctapah-
tumrui. Uscimnrilla kon'auksen-
slrlr.jilllr sc ci crtiiri ,rllrrtklurrr rui-
kutlarrut t\oelakkccscelt.

1.7. l98l
t-Et--trirntckijAt olirut ollcct
nrr,ritlr httonommassil llscnlassir
valittacssa korkcinta palkkla vh-
tccnsovituspcnrstceksi. Tilunnc
korjattiin vihcloin l. 7. 198 I ltr-
kie n. LIrl-:n piiriin kuultrr assu
trirs:J srurtrr Irlrlkklr r,,itllrlrn tlirtli
lAhticn ()ttull huomioon silloin.
kun tri)ntckiiii on LEL-trijn li-
siiksi tchnr t silutaan aikaan ntrru-
ta t\aita tai ollut cliikcttzi saaclcs-
saan lisdksi L[:L:n i.ilaiscssa an-
siotviissii.

l'EL:sta poikkcuvasti sovcllc-
taan tdssii LEL:n ntukiiista tdt-
tlert kltlcttteli\u()(lun peli,rtrtctitr
.ja rinrrakkaisen ruoclcn LEL-an-
siot.ja muun trijsulttccn palkka
tli rrittiijdtiiitulo laskctaan vh-
tucrt r rtlitilr.issu ktrlkcinllr r Irtc.'n-
sr,ritttspcntstcttlr. Vlr:ilrlrrlrsti
sor cllctaan rnvos kvrnnrcr.tcn-
kuudcsosakorotusta l-El--palk-
kaan.

1982-1983

Sosiaalictuuksicn verclllc panc-
minen .jolrti lapaturmavakuutus-

Iain rnukaisten korvaustcn suu-
rcncmisecn. ja sita tictr.i rnuinitun
lain mukainen pdivdraha tuli vh-
tccnsor,'itcttar,'aksi L 4. 1982 lu-
kicn. Maatalousrrittii-i6t sairat
oman tapaturmavakuutukscnsa.
.1onku korr auksct vltte crtstrvitc-
tirirn l. 7 . 1982 alkaen kutcu r,'as-
taavan ylcisen lairr mukaisct.
Kansane lAkeur,rdistukse n vaiku-
t us vhtccr-rsovitr.rssddr-rnciksii n su-
pistui l. l. 198-l siihen. ett:i TEL tt
8:rihn oli kansancldkkccn pcrus-
osa muutcttilva nimeltddn "poh-
jaosaksi".

Tclistaiscksi viirncisin vhtecn-
sovit ussd6n ntik siir.r k ohclist uvu
muutos tapahtui 1.4. l983..josta
lukien nrcrinricscldkclain mukai-
nen eldkc kuuluu TEL 8 $:n 4.
momcntin tarkoittamiin perus-
cldkkeisiirr .jrr scrr rlrlccrrsorittr:
r.r'ruuttui sitcrr suhteclliscksi. fo-
srrr MEL-e liikt' ()n n\ t rrrrristu pe-
rtr:cllkkci:tii poikkerrrlr Jl
[-EL:n kaltaincn siirti. cttii kclko
cltikc on perusclAkcttii.

Ke lritr s ci lrrorrntrllisesti pr -
salrtlr talran. Mtrtrrt ntrur:slr rti-
ki)piirissa oler at cldkciiin alcr.r-
tanrisprrkinrvksct l,ksiliillisinc
clAkcikincen .ja osa-aikacllikkci-
nccn sailttavat tuoda. mikiili to-
tcutr.rvat. rniclcnkiintoisia lisiii
r lttce rrs,rr ittrks.'n sor clturnisccn.

Riitta Kaala, orr,
LL l. T_t i)L' Irik t: kussan

c I ti k co:u.y t t s rt I o k i ni t,.t
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\I\LTAN'\ JA

\AL-laitokset:
\ALTIONEIAKE SAI LYY
VALTAVA muutti sosiaali- ja terveyden-
huollon VAl-laitokset muihin yksityisiin lai-
toksiin verrattaviksi. Jotta n6iden entisten
VAllaitosten henkilokunnan elf,keturva ei
olisi huonontunut, sd^ddettiin erikseen, ettd
heidzin eliketurvansa mdzirziytyy valtion eld-
kelain mukaan. Samassa yhteydessd tulivat
valtion eliikejiirjestelmd^dn nekin tyonteki-
jiit, joiden palkkaukseen ei ollut saatu laki-
sddteisfd valtionapua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
jon puhuttu r altionosuus- ja
suunnittelujdrjestelmdn uudistus
tuli voimaan vuoden 1984 alussa.
Tiissii VALTAVA-nimelld tun-
netussa uudistuksessa ovat kes-
keisind lakeina sosiaali- ja tervcy-
denhuollon suunnittelusta ja val-
tionosuudesta annettu laki (677/
82; SVOL) ja siihen liittyr"d so-
siaalihuoltolaki (710l82). jolla
kumottiin mm. moden 1956
huoltoapulaki sen 5 $:dd lukuun-
ottamatta.
Valtaosa sosiaali- ja terveyden-
huollon alalla toimivista noin 450
yksityisestd palvclu1cn tuottajasta
on saanut toimintaansa julkista
rahoitustukea. Tdllaisia yksityisiii
laitoksia ovat mm. yksityiset las-
ten pdivdkodit, vanhainkodit ja
erilaiset vammaisten huoltolai-
tokset.

Yksityinen laitos kuuluu erdis-
td valtion varoista suoritettavista
eldkkeistd annetun lain (VAL)
piiriin, jos se saa toimintaansa la-
kisddteistd valtionapua. VAL:n
piiriin ovat siten kuuluneet myos
sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionapulaitokset. Jos tyontekijdn
palkkaukseen suoritettiin lain pe-
rusteella valtionapua, hdnen e16-
ke-etuutensa mddriytyivdt valti-
on eldkelain (VEL) sddnnosten
mukaan. Jos valtionapulaitoksen

palveluksessa oli henkiloitii, joi-
dcn osalta laitos ei saanut lakisdd-
teistd valtionapua, oli heille jiir-
jestettdvd eldketun'a tyoalasta
riippuen tyontckijdin eldkelain
(TEL) tai lyhytaikaisissa tyosuh-
teissa olevien tyontckijdin eldke-
lain (LEL) mukaan.

Tdmd tilanne muuttui oleelli-
sesti SVOL:n tullessa voimaan.
Valtionapua ei endd suoril.eta-
kaan suoraan yksityisten ylld-
pitamile toimintayksikoille. Ne
saavat julkisen rahoitustukensa
nyt kunnille ja kuntainliitoille
myydyistii palveluista ja niistd
sovituista korvauksista. Yksityi-
set lakisddteistd valtionapua saa-
neet sosiaali- ja tervcydenhuollon
laitoksct muuttuival valtionapu-
laitoksista muihin yksityisiin lai-
toksiin verrattaviksi ja siirtyivdt
sitcn pois VAL:n piiristd.

Valtion eldke
sartyy
Jotta tdmd muutos ei olisi johta-
nut siihen. ettd valtion elaketur-
van piiriin VAL:n mukaan kuu-
luneet henkilot olisi jouduttu siir-
tdmdin yksityisen sektorin tyci-
eldkejiirjestelmaan ja mahdolli-

sesti lisdturvana erikseen jar.jes-
tdmdhn heille valtion eldketurvan
tasoa vastaavat etuudet. sddclet-
tiin usiasta SVOL 22 $:ssli.

Jos aikaisemmin VAL:n pii-
riin kuulunut laitos.iatkaa ttli-
mintaansa vksitriscnd toiminta-
vksikkond. jolta kunta hankkii
sosiaali- ja terveyspalvcluja. on
laitoksen palvelukscssa ole.,'alla
hcnkilollii oikeus vultion varoista
suoritettavaan eldk keeseen same
jen shdnnosten mukaan kuin val-
tion palveluksessa olevalla henki-
lollii. Henkilot. jotka aikaisem-
rninkin kuuluivat r,'altion eldke-
turvan piiriin. sdilvttir dt siis etuu-
tensa ennallaan.

Valtion el6kcturvaan tulivat
oikeutetuiksi l. l. 1984 lukien
mvcis ne tyontekijiit, joihin tiitii
ennen oli sovellettu TEL:a tai
LEL:a siitd syysta. ette laitos ci
ollut saanut lakisddteistd valtion-
apua heiddn palkkaukseensa.
SVOL 22 $:ssd ei tehdd eroa td-
mdn henkilciryhmdn ja valtion-
avun piiriin kuuluneen henkilci-
kunnan vdlilld.

Muulla kuin sosiaali- ja ter-
vcvtlenhrrollon alalla toimiviin
valtionapulaitoksiin sovellctaan
VAL:a kuten ennenkin. Muutos-
ta ei tapahdu myoskddn sellaisten
sosiaali- ja terveydenhuollossa
toimivien yksityistcn laitosten

suhtecn, jotka civiit ole aikai-
scmmin sziancet toimintaansa
valtionapua lair.rkaan tai joidcrt
saama valtionilpu on ollut har-
kinnanvaraista. Jos tdllaincn lai-
tos jatkaa toimintaansa vksit-,-i-
send laitokscna. kuuluvat sen
tyontcki jiit edelleenkin TEL:n tai
LEL:n piiriin.

Helena Tapto, rr
El tik c t urva kes k uksen

a liik e r oi mi ston priril li k k r)
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N/ETSAKONEYRITAJIEN
!l

TYOTULOPROSENTTEJA
esitetddn m u utettavi ksi

Monitoimikoncclla mctscitbitci urakoivan traktoriyrittcijcin LEL-vakuutusmaksun perusteena olevaksi t),dtuloksi esitetririn I I 7c urakan kokonais-
summosla tnti.s.cn )Otl osamasw.

Mets[toissd k[ytoss[ oleva traktorikalusto
on viime vuosien aikana muuftunut mel-
koisesti seke md[rdllisesti ettd laadullisesti.
Timdn vuoksi on esitetry muutettavaksi
myos metsdkoneyritt[jien eldkeft[ varten

t .. I ....maarlteLtavan tyotulon maaraytymrsperus-
teita.

T[rkein muutosesitys on omien tyotu-
loprosenttien vahvistaminen monitoimi-
koneyrittejille. Nykyisin monitoimikone-

yrittiijiin sovelletaan samoja tyottrlopro-
sentteja kuin metsltraktoriyrittiijiin.

Toiseksi ehdoteaan muutettavaksi met-
s[traktorin ja maataloustraktorin erottelu-
pemstetta. Sen seurauksena osa nykyisin
metsdtraktoreiksi luettavista traktoreista
siirqry maataloustraktori-kdsitteen piiriin.
Lisliksi tarkistetaan joitakin vanhoj a tyotu-
loprosentteja.

Muutosesitykset ovat kiisittelyn alaisina.
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LEL I a $:n mukaan on metsa-
tyotii tekevdn traktoriyrittdjdn
ellketurva jiirjestettdvd LEL:n
mukaisesti. Yrittajan tyotulon
mddrdytymisperusteet on mddri-
tclty LEL I a $:n soveltamisase-
tuksessa (671/7.11.69). Sen mu-
kaan tycitulo maaritellaan metsa-
tyossd kdytettdvien traktoreiden
lukumddrdn.ja tyypin sekd yrittd-
jdasemassa tycihon osallistuvien
henkiloiden lukumddrdn perus-
teella.

Tyotuloprosentin
osoittama osuus
Metsdkoneyrittdjien LEL-va-
kuutusmaksun perusteena oleva
t)dtulo on tyotuloprosentin
osoittama osuus yrittdjdn saa-
masta kokonaisurakkasummas-
ta.

Jotta tyotulo olisi oikeassa
suhteessa koneiden kdyttokus-
tannuksiin. on tyotuloprosentit
jaettu traktorityypin perusteella
cri luokkiin. Nykyisin luokkia on
kaksi. Toisia tycituloprosenrteja
sovelletaan maataloustraktorilla
ja toisia metsdtraktorilla urakoi-
vaan yrittdjddn. Maataloustrak-
toriluokassa tycituloprosentticn
ldhtotaso on korkeampi.

Molemmissa traktoriluokissa
tycituloprosentti on porrastettu
sen mukaan, kuinka monta trak-
toria yritykselld on kdytossd met-
sdtycissd. Maataloustraktoriluo-
kassa tyotuloprosentteja on kaksi
traktorien lukumddrdn suhtecn
ja metsdtraktoriluokassa kolme.

Lisiiksi tyotuloproscntit on
porrastettu tycihon osallistuvicn
yrittiijien lukumddrdn mukaan
kolmeen luokkaan.

Monitoimikone-
ille omat

tlt
Merkittdvin muutos ehdotetussa
uudistuksessa on se, etta moni-

toimikoneella urakoivalle yrittd-
jdlle vahvistetaan omat tyotulon
mdiiriiytymisperusteet. Niiden
perusteella meeriteltyjen tydtu-
loprosenttien ldhtotaso on mata-
lampi kuin metsdtraktoriluokas-
sa. Ndin ehkdistiidn se. ettei kG
neiden kehittymisti seuraavasta
tavoitcansioiden kasvusta pddse
e lSkkeen perusteeksi muodos-
tumaan ylisuuria tycituloja.

Monitoimikoneiksi on tyotu-
lon md5rAytymispcruslcissa
mddritelty puun kaatoa, karsin-
taa tai katkontaa suorittavat,
metsdlraktorra monitoimisem-
mat traktorit. Metsdtraktori-
luokkaan jiiisivlit cdcllcen pienet.
pddasiallisesti csiharvennushak-
kuissa kaltcttdvdt. monitoimi-
traktorit.

Lisliksi esitetddn. ettd Eldke-
turvakcskus antaisi LEL Tvoeld-
kekassan csitykscstd tarvittacssa
tarkemmat ohject siit6, mitd tar-
koitetaan metsdtraktorilla tai
monitoimikoneella.

Maataloustraktori
t.var metsatral(ton

Toinen olennainen muutos uu-
distuksessa on uuden rajan ve-
tdminen maataloustraktorin ja
metsdtraktorin vdlille. Nykyisten
sovellutusohjeiden mukaan met-
sdtyo on katsottu tehdyn maata-
loustraktorilla silloin, jos konee-
na on tavallinen maatilatalouden
toihin tarkoitettu traktori, johon
on liitettr cnintdAn mekaanincn
kuormauslaitc ja perdkdrry tai
perdreki tai niitd vastaavat lisa-
laitteet. Jos traktorin varustus on
monipuoliscmpi tui kone on cri-
t1 isesti rrrctsdtoitd varten suunni-
teltu. pidctdiin sitd metsdtrakto-
nna.

Markkinoille on tullut myds
kevytrakentcisia ja suhteellisen
edullisia. h-v-draulisia puunkuor-
maimia. ioiden on kdyttokapasi-
teetiltaan katsottu lukcutu\'an
maataklustraktoriluokkaan.

Tdmdn vuoksi esitetddn. ertd
maataloustraktoriksi katsortai-
siin sellainen maatilatalouden
toihin tarkoitettu traktori, johon
on liitetty enintridn hydraulinen
puunkuormain. Metsdtraktori-
luokkaan jiiisiviit kuitenkin sel-
laiset maatilatalouden toihin tar-
koitetut traktorir. joita on mcrsd-
tdita vartcn rakenteellisesti vah-
vistettu puunkuormaimen kiin-
nittdmisen vuoksi taijoissa on te-
lar arustus tai nivelohjaus.

Metsdtraktoriluokan
ryotuloprosentteihin1.hlenosaatoa
Traktoreiden tar oitcansit> ja
palkkakustannusselvitysten pe-
rusteella esitetddn tarkistettavak-
si myos metsatraktorilla urakoi-
vien yrittdjien Ivotuloproscntteja.
Nykyinen perusprosentti (tyotu-
lotaulukossa kohta: yksi yrittiijii,
yksi traktori), joka on 20, muutc-
taan 18 prosentiksi. Lisdksi tycitu-
loprosentit ehdotetaan porrastet-
tavaksi traktorien lukumddrdn
mukaan aicmman kolmen sijasta
neljddn luokkaan.

Maataloustraktoriluokassa
tyotuloprosentit pysyvdt ennal-
laan.

Esimerkkejii
muutoksen
vaikutuksista
Yrittiijii, jolla on yksi metsdtrak-
tori: vanha tycituloprosentti 20,
uusi 18.

Yrittiijii, jolla on kolme metsd-
traktoria ja yksi monitoimikonc:
vanha tycituloproserltti 10, uusi 5.

Yritys, jossa on kolme yrittd-
jiiii ja neljii metsdtraktoria: vanha
yhteincn tyotuloprosentti 20, uusi
t2.

YritHja, jolla on hydraulisella
puunkuormaimella varustettu,
maataloustraktoriksi mddritelty
traktori: vanha tyotuloprosentti
20. uusi 30.

Jrikl.',r Lrn 11, ,r:r, ) A
Ll, L T y dc I ii k c k assu n

t ietiot u.vsihtccri

Esitys metsekoneyrittiijien uudeksi tytitulotaulukoksi

Yrittiijien
lukumddrd

Maatalous-
traktoreiden
lukumd6rd

2 tai
I useampia

Metsdtraktoreiden
lukumddrd

2 3
4 tai

useampia

Monitoimikoneiden
lukumddrd

2 3
4 tai

useampia

I
2
J tal useampla

30%
45Vo
6070

20Vo
30Vo
407c

t8%
Lt -/o

36%

12Vo
187o
24c/c

8%
t2%
16%

6%
9%

t2%

ll%
t6.5%
22%

8%
t2%
16c,t.

6o/o
97c

l27r:

5q"
1,570
l0 Vo
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Lai nopillinen
tietopankki
Eldketuruakeskukseen

Ellketurvakeskuksen antamat soveltamis-
ratkaisut ja lausunnot sekd vakuutusoikeu-
den, eldkelautakunnan ja korkeimman hal-
linto-oikeuden pii:itokset ovat Ellketurva-
keskuksessa kdytoon otetun atk-pohjaisen
tietopankin ydintietoa. Toistaiseksi pankkiin
on ehditty tallentaa vain osa aineistoa. Siksi
pankki on trili nylryii pelkiistiiiin Eldketur-
vakeskuksen ja el[kelautakunnan k[yossii.

Ratkaisutoiminnassa tuotetaan
jatkuvasti tietoa pddtoksenteon
perustaksi ja samalla inlbrmaa-
tioksi tehdyistd ratkaisuista. Td-
md tietoaineisto on Eldketurva-
keskuksessa ollut tallennettuna
muistioihin, asiakirjoihin ja kor-
tistoihin. Eriiiltli osin tieto on
pelkiistiiiin joidenki n henkiloiden
muistin varassa.

Tdssd muodossa tiedon saanti
ja kiisittely on hankalaa. Koska
tdllaista tietojoukkoa voidaan
nykyhdn tehokkaasti kesitella tie-
tokoneen avulla, pddtettiin mycis
ETK:ssa tutkia tdhdn soveltuvia
kdsittelymenetelmid. Tyci tehtiin
erillisen projektin puitteissa. Pro-
jektiryhmiiiin kuului toimihenki-
loitd EHketurvakeskuksesta, eld-
kelautakunnasta, ja Oy Tietoko
nepalvelu Ab:st6. Projektiryhmii
selvitti olemassa olevan tietoai-
neiston ja sen kdsittelyyn soveltu-
vat tallennus- ja hakuohjelmat.

Aineisto
Eldketurvakeskuksessa on jatku-
vasti kerdtty eri tydpisteissd tieto-
ja sellaisista ratkaisuista, joilla on
katsottu olevan periaatteellista
merkitystd soveltamiskdytdnncjn
kannalta. Ldhinnii on kerdtty tie-
toja muutoksenhakuasteiden an-

tamista p?iiitdksistii ja Eliiketur-
vakeskuksen omista soveltamis-
ratkaisuista ja lausunnoista.

Sindnsd tdllainen tieto ei sovel-
lu tietopankkiin tallennettavaksi.
Niiistii piiiitoksistd ja lausunnois-
ta on valmistettu lyhenteet. Ly-
henteiden muokkauksessa on eri-
tyisesti vakuutusoikeudelta saatu
arvokasta apua.

Tietopankki sisiiltiiii tiillii het-
kellii mm. vakuutusoikeuden.
eldkelautakunnan ja korkeim-
man hallinto-oikeuden piiiitciksiii
sekd Eldketurvakeskuksen sovel-
tamisratkaisuja ja lausuntoja.
Mainittu tietoaineisto muodos-
taa tietopankin ytimen. Tietoai-
neistoa tullaan jatkuvasti kasvat-
tamaan, ja sinne tullaan tallen-
tamaan mycis muuntyyppistd
lainopillista asiatietoa.

Ohjelmisto
Ohjelmistoa valittaessa pdipaino
asetettiin sille seikalle, ettd tieto.
pankin kiiytcin on luonnistuttava
olemassa olevilta pddtteiltii ja oh-
ielmiston on sovelluttava IBM:n
tietokoneeseen. Lisiiksi otettiin
huomioon se, ett6 tulevaisuudes-
sa tdmdn tyyppiset sovellutukset
tulevat mycis ETK:ssa lisiinty-
mddn ja siksi valinta tehtiin sil-

mdlld pitden mycis tulevia tarpei-
ta. Valinta kohdistui sen vuoksi
IBM:n STAIRS DLll versioon.
koska se soveltui parhaiten jo
olemassa olevaan laitteistoon ja
vastasi mycis tulevaisuuden tar-
peita.

Tietopankkiohjelmisto on
vuorovaikutteinen systeemi. jon-
ka avulla keyttiija voi keskuste-
lunomaisesti hakea tallenta-
miaan tietoja tietokannasta.

Ohjelmisto mahdollistaa pdht-
teelld tapahtuvan asiakirjatiedon
tallentamisen ja haun asiasanalla.
Tallennetut tiedot saadaan tulos-
tumaan joko niiyttcipddtteelle tai
kirjoittimelle.

Kdytto
Tietopankkiin ei ole ehditty tal-
lentaa vasta kuin osa aineistosta.
Sen vuoksi tietopankki on tois-
taiseksi ETK:n sisiiisessii kiiytcis-
sd. Mycis eldkelautakunta kiiyt-
tia detopankkia.

Suorakdyttciinen tietokanta
mahdollistaa tiedon nopean
saannin, mutta toisaalta asettaa
mycis vaatimuksia kiiyttiijiille.
Kun kysymyksessd on lainopilli-
nen tietopankki, vaaditaan kdyt-
tdjlltd esimerkiksi lainopillisten
piiiitcistiivistelmien ymmlrtdmis-
u.

IIkk,t Savohsl1111,r, i 1r1
Eltiketurvakeskuk sen

lausun r o t oi mi ston ptirill i k k r)
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Kanffineldkeuudistus
ASKELEN

Kansaneliikkeiden kokonaisuudistus eteni
vuoden 1984 alusta jdlleen yhden merkittdvdn
askeleen. lt/oniosaisen uudistuksen ns. llB-
vaihe toi kansaneldkkeisiin viimeisen tasoko-
rotuksen ja teki kansaneldkkeestd henkilokoh-
taisen: toisen puolison tulot ja varallisuus eivdt
enaa vahennd kansaneldkkeen lisdosaa. Sa-
malla tuli voimaan myos eldkkeensaajien
asu m istu kijdrjestel mdn laajen nus.

I

I nn
Vuoden 1984 alusta sai yli
600000 kansaneldkkeensaajaa
ns. tasokorotuksen, joka korotti
tdyden lisdosan bruttomddrdd
50-60 mk kuukaudessa eldk-
keensaajan perhesuhteista riip
puen. Tasokorotuksen saivat
mycis ns. vanhan tydeldkkeen
saajat, joiden tycieldke on alkanut
ennen l. 7. 1975 jajoilla ei eliike-
tulojen lisiiksi ole muuta merkit-
tdvdd tuloa.

Kansaneldke on siten saavut-
tanut nyt sen tavoitetason, joka
sille alun perin neljdssd vaiheessa
toteutettavaksi aiotun uudistuk-
sen suunnitelmissa asetettiin.
Tdysi kansaneldke, veronalaiset
pohjaosa ja lisdosa yhteen lasket-
tuina. ovat vuoden 1984 alusta
kuntaryhmdstd riippuen 1632-
1562 mk kuukaudessa yksiniiisil-
lii ja niillii. joiden puoliso ei saa
kansaneldkettd tai rintamasoti-
laseldkettd. Kun molemmat puo-
lisot saavat eldkettd, vastaavat
markkamddrat ovat 13'77-1320
mk kuukaudessa.

Kolme osauudisnrsa
tdt[ ennen
Kansanelikeuudistuksen edetes-
sd on tiiyden kansanelSkkeen ta-
soa korotettu nyt alkuperdisen
suunnitelman mukaiset kolme
kertaa. Uudistuksen IA-vaihe
vuoden 1980 alusta sisdlsi en-
simmdisen korotuksen samalla.
kun tyotulon etuoikeutta laajen-
nettiin ja silloisen tukilisdn tulo-
sidonnaisuutta lievennettiin.
Heindkuun alusta l98l jatkettiin
tycitulon etuoikeuttamista ns. IB-
vaiheen mukaisesti.

Vuoden 1983 alusta toteutui
kansanel6kejdrjestelmdn huo-
mattavin rakennemuutos, jolloin

kdsitteet tukiosa ja tukilisii siir-
tyivat elakevakuutuksen histo-
riaan ja tilalle tuli 50% tulosi-
donnaisuuteen perustuva lisdosa.

Uuteen lisdosaan sisiillytettiin
samalla toinen tasokorotus, joka
ei tuolloin koskenut ns. vanhan
tydeliikkeen saajia. Tyotulo ei
endd vuoden 1983 alusta ole vd-
hentdnyt lisdosan miiiiriiii. Lisii-
osaan vaikuttavien tulojen mdd-
ritelmdssI ldhestyttiin jo muu-
toinkin tavoitteena olevaa eldke-
vdhenteisyyden kdsitettd. Van-
haa tyoeldkettA saaville raattiin
kansaneldkelain pysyv6issS6n-
ncikselld entisessd tukiosassa val-
linnut tilanne.

Vuosi sitten uudistuksen IIA-
vaiheessa, siis ennen kansanelSk-
keen tulosidonnaisuuden pur-
kamista. yhtendistettiin mycis
eldkkeiden verotus. Se merkitsi
kansaneldkkeen pohjaosan ja li-
sdosan saattamista veronalaiseksi
tuloksi. Niiden verotus toteutet-
tiin vdhennysmenetelmdlld:
etuuksien tasoa ei korotettu.
vaan pelkiin kansaneldkkeen
sddstyminen verolta lopullisessa
verotuksessa pyrittiin takaamaan
uusilla eldketulovdhennyksill6.

Kansanehkkeesrd
henkilokohtainen
Thmdn vuoden alusta kansan-
eldke muuttui henkilcikohtaisek-
si. ElSkevakuutuksen ammatti-
sanastoon kuuluva eriytt6minen
tarkoittaa sitd, ettd jokaisen kan-
saneldkkeensaajan lisdosa mdd-
rdytyy vain hiinen omien tulojen-
sa ja oman varallisuutensa perus-
teella. Puolison tulot ja varalli-
suus eivdt siten endii vdhennd toi-
sen puolison lisdosaa.

Puolisolla on lisdosan mark-
kamddrddn vaikutusta vain sil-
loin. kun molemmat ovat eldk-
keensaajia. Eldkkeensaajapuoli-
soiden tdyden lisdosan mddr6 on
1. kuntaryhmiissii 1089 mk kuu-
kaudessa kumpaisellekin, kun se
muilla eliikkeensaajilla vastaa-
vassa kuntaryhmdssh on 1344
mk kuukaudessa. Kaikilla lisdosa
alkaa pienentyd, kun luosituloja
on enemmdn kuin 1880 mk. Oi-
keus lisdosaan lakkaa perhesuh-
teista ja asuinkunnasta riippuen.
kun vuositulot ylittevat 266N-
34 120 mk. Edelld esimerkkeinii
mainitut luvut ovat vuoden 1984
alusta voimaan tulleen kansan-
eliikeindeksin mukaisia.

Kansaneldkelaitos toteutti se-
kd tasokorotuksen ettd eliikkei-
den eriyttdmisen henkilokohtais-
ten tulojen mukaiseksi automaat-
tisesti niille, jotka ennestddn sai-
vat lisdosaa. Eldkkeensaajapuoli-
soille woden vaihteessa tulleet
eliikepiiiitcikset merkitsivdt per-
heen sisdistd eldketulojen uusja-
koa, jossa suurempituloisen kan-
saneldke pieneni ja pienempitu-
loisen kasvoi vdhintdhn vastaa-
vasti, usein enemmdnkin. Per-
heen yhteenlaskettu eldketulo
kasvoi ldhes kaikissa tapauksissa.
Yhteisen eldkkeen pieneneminen
ei ole mahdollista erityisen suoja-
sddnnoksen perusteella.

Nettoeliike nousi
keskimderin
72 mkkk
Ensimmdiset tilastoluvut uudis-
tuksen IIB-vaiheen vaikutuksista
osoittavat, ett6.joulukuussa 1983
kaikkiaan 669000 lisdosaa saa-
neesta 577 500 sai siihen tammi-

kuussa 1984 korotuksen, jonka
suuruus liihes 70 prosentissa ta-
pauksista on 50-99 mk kuu-
kaudessa. Noin 14 prosenttia li-
sdosan korotuksista on yli 150
mk kuukaudessa.

Henkilcikohtainen eldke saat-
toi pienentyd vain perheen "suu-
rituloisilla", joita oli hieman yli
69 000. Heistd noin 55 prosentilla
oma eliike pieneni alle 150 mk
kuukaudessa. Perheen kokonais-
eldke ei ndissdkddn tapauksissa
vdhentynyt.

Kun sekd valtaosalle tulleet
korotukset ettd pienen ryhmdn
alenemat otetaan huomioon,
kansaneldkkeiden nettomuutos
merkitsi 72 mk keskimddrdistd
korotusta kuukausieldkkeeseen.

Kansaneldkekuudistus. sa-
maan aikaan toteutettu eldk-
keensaajien asumistukijdrjestel-
mdn laajennus, eldkkeiden in-
deksikorotus ja 3l kunnan kal-
leusluokituksen muutos vuoden
1984 alusta lisddvdt Kansaneldke-
laitoksen vuotuista el6kekantaa
yli miljardi markkaa. Indeksiko-
rotuksen ja lainmuutosten jdl-
keen eldkekanta on I I 554 mil-
joonaa markkaa. Joulukuuhun
1983 verrattuna se on 9.4 pro-
senttia suurempi. Kuntien kal-
leusluokitusten muutokset korot-
tavat eldkekantaa viele noin 32
miljoonaa markkaa.

Uusia lis[osia
haettava
Jos ennest66n vain pohjaosaa
saavalle on uudistuksen tdssd
vaiheessa syntynyt oikeus lisd-
osaan. hdnen on sitd erikseen
haettava. Uusia lisiiosaan oikeu-
tettuja ovat ennen kaikkea sellai-
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set naimisissa tai avoliitossa ole-
vat eldkkeensaajat, joilla puoli-
son tyoeldke tai muu lisdosaan
vaikuttava tulo on estanyt heita
aikaisemmin saamasta lisdosaa.
Uusia lisdosaan oikeutettuja on
arvioitu olevan noin 30000.

Lisdosaan vaikuttavaa tuloa
ovat vuonna 1984 eldkkeensaa-
.lan omat, muualta maksettavat
elSkkeet kuten tyo- tai virkaelSk-
keet sekd niihin rinnastettavat
jatkuvat korvaukset.

Vield vuoteen 1985 saakka li-
sdosaan vaikuttaval. mycis pdd-
omatulot, joista yleisimpid ovat
talletusten korot, maa- ja mets6-
taloudesta saatavat tulot sekd
huoneenvuokratulo. Vuoden
ajan on lisdosaan vaikuttavaa tu-
loa my6s kiinteistcin luovutuk-
seen perustuva syytinki. Myos
p66omasta aiheutuvat menot,
kuten velan korot, voi viel6 saada
hyvdkseen lisdosaa laskettaessa.
Kansaneldkeuudistuksen III-
vaiheessa L l. 1985 lisdosa muut-
tuu el6kevdhenteiseksi, jolloin
vain eldketulot voivat vdhentdd
lis6osaa.

Asumistukea
myos omakodtaloon
Vuoden 1984 alusta laajennettiin
myos eldkkeensaajicn asumistu-
kiliirjestelmiiii. Tdtd ennen oma-
kotitalossa asuva eldkkeensaaja

on voinut saada asumistukea
vain asuntoonsa kohdistuvien
velkojen koroista ja tontinvuok-
rasta.

Nyt asumistukea voi niiden li-
sdksi saada myds keskimddrdisis-
th hoitomenoista. Teta varten
luodut normit vastaavat periaat-
teiltaan kuntien hoitaman. ns.
yleisen asumistuen normeja. Val-
tioneuvosto vahvistaa kuitenkin
normien markkamddrdt vuosit-
tain erikseen molempia asumis-
tukijdrjestelmid varten. Sen lisdk-
si eldkkeensaajien asumistuen
hoitomenonormit on sidottu
kansanel6keindeksin tarkistuk-
siin.

Omakotitalojen hoitomenot
muodostuvat ldmmitys-. vesi- ja
kunnossapitonormeista. Ldmmi-
tysnormiin vaikuttavat asunnon
sijaintilii2ini, rakennuksen val-
mistumisluosi, asunnon koko ja
l2immitysjiir.lestelm6. Vesinor-
miin vaikuttaa perheenjdsenten
lukumidrdn lisiiksi se. onko
asunnossa vesijohto ja ldmmin
vesi. Kunnossapitonormin suu-
ruus ratkeaa sen perusteella, mil-
loin rakennus on valmistunut tai
perusparannettu.

Omakotitaloissa asuu noin
370 000 eldkkeensaajaa. Normi-
perusteet ovat kuitenkin varsin
tiukat ja lisdksi normien tdydet
markkamddrat otetaan kiiyttoon
asteittain, tana vuonna 60 pro-
senttia, vuodesta 1986 lihtien 70
prosenttia ja 100 prosenttia vasta

vuonna 1988. Siten arviolta vain
joka kymmenes pddsee tdmdn
vuoden alusta asumistuen piiriin.
Koska ldmponormi suurenee,
mita pohjoisemmassa lif,nissd
asunto sijaitsee, omakotitalojen
asumistuki suuntautuu tdllaise-
naan alkuvaiheessa ldhinni Kes-
ki- ja Pohjois-Suomeen keskus-
lhmmitykselld varustettuihin
omakotiasuntoihin. Uudet asu-
mistuet jddnevdt keskimddrin alle
100 mk kuukaudessa.

Myos omakotitalossa asuvan
eldkkeensaajan. joka ei ennes-
tddn saa esimerkiksi velkojen
korkoihin asumistukea. on sitd
erikseen haettava. Viran puolesta
normit on vuoden alusta lukien
lisdtty ennest66n omakotitaloissa
asuville asumistuensaajille sekii
niille, joiden vuokraan tai vastik-
keeseen ei sisdlly lAmmitystd.

Asumistukeen vaikuttavat -toisin kuin lisdosaan - vastai-
suudessakin seka eldk keensaajan
ettd hhnen puolisonsa tulotja va-
rallisuus. Ldhes kaikki tulot.
myos tyotulo, otetaan mukaan
asumistukea mddrdttdessd.

Vuoden alusta l6htien kaikilla
on asumismenoistaan samansuu-
ruinen perusomavastuu, tella
hetkellh 1730 mk vuodessa.
Asumistukioikeus voi kuitenkin
syntya vasta, jos kustannukset
ylitteviit 2090 mk ruodessa.

Eldkkeensaajalle tulee vielii li-
sAomavastuuosuus, jos hdnen
vuositulonsa ylittaa 19 540 mk

(yksiniiinen henkilo) tai 31260
mk (perheellinen el6kkeensaaja).
Myos asumistukeen vaikuttavia
tulorajoja ja asumistuen tulosi-
donnaisuutta muutettiin vuoden
alusta.

Indeksitarkistus
muuttuu taas
Kansaneldkkeissd vasta r'uoden
voimassa ollut kahden indeksi-
tarkistuksen jdrjestelmd poistuu
eduskunnan budjettilakien yh-
teydessd aivan r,uoden lopulla te-
kemdn pddtciksen mukaisesti.
Vielii 1984 eliikkeitii korotetaan
heindkuun alusta ennakkona
40 % tuolloin muutoin tulevasta
indeksikorotuksesta.

Vdlitarkistuksista luovutaan
kuitenkin vuodesta 1985 lukien.

Seuraava vaihe
vuoden kuluffua
Kansaneldkejdrjestelmdn koko
naisuudistuksesta on ensi vuo-
denvaihteen jalkeen toteuttamat-
ta III ja lV vaiheet. Vahvistetun
lain mukaan III vaihe tulee voi-
maan L l. 1985, jolloin kansan-
eldkkeen lisdosa muuttuu el6ke-
vdhenteiseksi. Vain eldkkeensaa-
jan omat, muualta maksettavat
elikkeet ja niihin rinnastettavat
jatkuvat korvaukset vaikuttavat
lisdosan mddrddn.

Pddomatulojen - ja myos
pddomamenojen vaikutus
poistuu. Elikkeensaajapuolisoi-
den tdyden kansanelekkeen md6-
rii jiiii kuitenkin edelleen pie-
nemmdksi kuin yksindisen henki-
lon tai sellaisen eldkkeensaajan.
jonka puoliso ei saa kansan- tai
rintamasotilasel6kettd.

Kansaneldkeuudistuksen IV
vaiheessa. jonka toteutusajan-
kohta on avoinna, tdysi kansan-
eldke muuttuu kaikille yhtd suu-
reksi. Samalla on tarkoitus pois-
taa s66nnos, joka estdd maksa-
masta lisdosaa t6ytend laitoshoi-
dossa olevalle eldk keensaajalle.

Ritva Mclnnynoksa, r,r
Kan sane lcik e la it ok sen

c I ti k co.tas I on osas t osiht co i
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SUON/EN JA
ISON- RITANNIAN
vA i I b sosiaal itu rvasopi m us
Suomen ja lson-Britannian ja Pohjois-lr-
lannin Yhdistyneen Kuningaskunnan
vdlinen sosiaalituruasopimus astui voi-
maan helmikuun alusta. Entinen sopi-
mus oli vuodelta 1960. Niistd pdivista on
sosiaaliturua muuttunut kummassakin
maassa.

Tyoeldkkeiden osalta sopimus nou-
dattelee Saksan liittotasavallan kanssa
solmittua. Ainoa merkittavd poikkeus !iit-
tyy tulevaa aikaa koskeviin mdardyksiin.
- Sopimukseen liittyy soveltamista oh-
jaava toi meen panosopi m us.

vat mddrdykset ovat sairaus- ja sa.
ditiysetuuksien kanssa samassa Uudensopimuksenvastaavas-

Suomen ja Ison-Britannian ja
Pohjois-lrlannin Yhdistyneen
Kuningaskunnan vdlilld sosiaali-
turvasta tehdyn sopimuksen rati-
fiointiasiakirjat vaihdettiin Hel-
singissd 30. 12. 1983. Sopimus-
mddrdysten mukaan tdmd mer-
kitsee sitd, ette sopimus tuli mai-
den vdlille voimaan 1.2. 1984.
Sopimus saatiin valmiiksi jo yli
neljd vuotta sitten, mutta ldhinnd
Yhdistyneen Kuningaskunnan
lainsdddbntomuutosten r,uoksi
sopimuksen voimaansaattami-
nen on viivdstynyt. Lakimuutos-
ten vuoksi sopimukseen tehtiin
kaksi sopimusmddrayksid muut-
tavaa lisdpoytiikirjaa. Sopimus
on Suomessa saatcttu voimaan
lailla.

Suomen ja Yhdistyneen Ku-
ningaskunnan vdlilld on vuodes-
ta 1960 ldhtien ollut sosiaalitur-
vasopimus. Koska tdmd sopimus
tehtiin jo 1950-luvun loppupuo-
lella, siitii puuttuu pddosa Suo-
men nykyisestd sosiaalivakuu-
tuksesta. Kokonaan uusia sosiaa-
liturvan aloja Suomessa ovat sai-
rausvakuutus (1963), tyoeldke-
vakuutus (1961 ja 1969). tyotto-
myyskorvausjiirjestelmii ( 197 1) ja
kansanterveyspalvelu.jdrjestelmd

(197 2). Kansaneldkejdrjcstelmdn
piiriin on lisaksi tullut yleinen
perhe-elike ( 1969).

Vastaavasti Yhdistyneen Ku-
ningaskunnan sosiaaliturvalaki
(Social Security Act, 1975) muut-
ti huomattavasti maan sosiaali-
turvajdrjestelmiiii siitii, mitd se oli
edellisen sopimuksen solmimisen
aikoina. Pddasiassa sosiaalihuol-
lon piiriin kuuluvat useat sosiaa-
liturvaetuudet on uudesta sopi-
muksesta jiitetty pois. Jiiljellii
ovat edelleen tapaturma- ja am-
mattitautivakuutusta, tyotto-
mvvsvakuutusta, kansaneldkettd
ilman perhe-elIkeosaa ja lapsili-
sdd sekd ditiysavustusta koskevat
mddrhvkset.

Niiiltiikin osin sopimus on
muuttunut seka muodolliscsti et-
tA sisdllollisestr. silld uusi sopimus
on tehty uusien ja nykyaikaisten
sosiaalit urvasopimusperiaattci-
dcn mukaisesti. Lisiiksi Suomes-
sa on kansaneldkkeen tapaukses-
sa kehitetty sosiaaliturvasopi-
muksiin eldkkeen maksamista .ja
myontdmistd koskevat uudet pe-
riaatteet. Ne ovat tdssd sopimuk-
sessa samat kuin Saksan liittota-
savallan sosiaaliturvasopimuk-
sessa.

Tyoeliikkeiden
osuus uusi
Tycieldkelainsdddhnncin osalta
uusi sopimus on kokonaan uutta.
Tycieliikkeitii koskevat ntddrd_"-k-
set on sopimuksessa ryhntiteltv
Suomen jdrjestelmhn kannalta
katsoen hieman oudosti. silld
tyokyrl/ttomyvseldkettd koske-

osastossa, kun taa^s mddrdykset
vanhuus- ja perhe-eldkkeestd
ovat omassa osastossaan. Tdmh
johtuu Yhdistyneen Kuningas-
kunnan sosiaaliturvajdrjeste l-
mdstd, jossa meillii selvaiti eliike-
etuuksina csiintyvdt etuudet
ryhmittyvht eri sosiaaliturvan
alojen piiriin mainitulla tavalla.
Sopimusneuvottelujen pohjana
kdytettiin nimittdin Yhdistyneen
Kuningaskunnan esittdmdd so-
pimusluonnosta.

Asiallisesti outo ryhmittely ei
kuitenkaan merkitse mitddn.
vaan tyoeldkkeitd koskevat tar-
peelliset mddrdykset ovat sopi-
muksessa mukana Suomen osal-
ta suunnilleen samanlaisina kuin
aiemmin voimaan tulleessa Sak-
san liittotasavallan kanssa teh-
dyssd sosiaaliturvasopimuksessa.

Ainoan mcrkittdvdmmdn
poikkeuksen muodostavat tyo-
kyvryttomyyseldkkeen tulevaa ai-
kaa koskevat mddrdykset, jotka
tdssd sopimuksessa on liitetty lii-
heisesti sairausvakuutuksen pdi-
vdrahakaudcn pddttymiseen.
kun taas Saksan liittotasavallan
sopimuksessa vastaavat mdd-
rdykset yhteensovitettiin keskc-
n6dn varsin monimutkaisen nd-
koisillii miiiiriiyksillii.

sosiaaliturvan aloja. myos niin
kutsuttu.ja liihctettvjii tyontckrjoi-
td koskcva sovcltamiskdytdnto
muuttuu. Vanhassasopimuk-
sc-ssa nin-rittdin saattoi su()raan
lehctcttvid tvontekijciitd koske-
r"an sopimusmddrdvksen pcrus-
teclla sopia tyontekijdn pitemi-
sestd ldhettdjdvaltion piirissii jopa
useita vuosia kest;ivdn tyoskcntc-
lvn ajan toiscssa sopimusvaltios-

sa artiklassa on kuitenkin liihdet-
ty tiukasti siitd, ettdjos ldhetetyn
tvontekijdn tyoskcntelv toisessa
sopimusvaltiossa ndyttdd kestd-
vdn yli kaksitoista kuukautta,
hdnet tulisi alusta alkaen vakuut-
taa tyoskentelymaan lainsdd-
ddnnon mukaan.

Artikla antaa kuitcnkin sopi-
musvaltioiden sosiaaliministe-
rioille mahdollisuuden jatkaa lii-
hettdjdmaan vakuutusta, jos ky-
symyksessd oleva tycisuhde kui-
tenkin ennalta arvaamat.t.omista
syistd jatkuu yli kaksitoista kuu-
kautta. Jatkoajan mahdollisuus
on kuitcnkin rajoitettu vain toi-
seksi kahdentoista kuukauden
jaksoksi. Sen jdlkeen vakuutus
on joka tapauksessa otettava
tydskentelymaasta.

Kokonaisuudessaan uuden
sopimukscn soveltamincn on en-
tistd selvempdd ja yksinkcrtai-
sempaa, silld uutecn sopimuk-
seen liittyy myos criryincn toi-
meenpanosopimus. joka on so-
pimusta soveltavien kummankin
maan laitosten keskcnddn laati-
ma soveltamisoh.feisto.

Toimeenpanosopi mu ksccn
liittyy myos sosiaaliturvasopi-
muksen soveltamisessa kdytettd-
vid lomakkeita. jotka on myos
laadittu yhteisesti.

Matti Karl, rr
Sosiaali- .ja I arve y smini steridn

sosiaal i va kuu tust oimi s I on
.v'litarkastaja

I;dhetetyt
.. t rr..tyonteK{at

Sen seikan lisdksi, ettd uudessa
sopimuksessa on lukuisia uusia
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Kun rahat eivat riita:
Lantisten teollisuusmaiden sosiaalitur-
vassa alkoi esiintyd rahoitusongelmia
vuosien 1973-74 energiakriisin jdlkei-
sen talouslaman, tyottomyyden kas-
vun ja inflaation nopeutumisen myotd.
Rahoitusvaikeuksien syyt ovat osaksi
kuitenkin kauempana kuin viime vuosi-
kymmenella. Vdeston ikddntyessd
etuuksien saajien mdtirdt ovat nousseet
samalla kun vakuutusmaksuja maksa-
vien mddrdt ovat jddneet entiselleen tai
alentuneet.

Useimmissa ldntisissd teolli-
suusmaissa lakisddteinen sosiaa-
liturva rahoitetaan pidosin palk-
kaperusteisilla maksuilla. Rahoi-
tusvaikeuksien ratkaisua on osal-
taan vaikeuttanut se, etta yrityk-
siin kohdistuvia palkkaperustei-
sia maksuja pidetiiiin yleisesti niin
suurina, ettei niiden nostamiseen
ole varaa. Pdinvastoin on useissa
maissa - esimerkiksi Belgiassa,
Hollannissa ja Ranskassa -tycin-antajamaksuja tilapiiisesti alen-
nettu siind toivossa, ettii tyolli-
syys siten kohentuisi. Maksu-
alennukset ovat edelleen vaikeut-
taneet sosiaaliturvan taloutta.
Palkkaperusteisesta maksusta
johonkin muuhun rahoitusta-
paan siirtyminen edellyttdd hy-
vdksyttyd vaihtoehtoa. jota ei
toistaiseksi ole loytynyt.

Rahoitusvaikeuksia on yritetty
ratkaista useilla tavoilla. Vakuu-
tusmaksuja on nostettu, eldk-
keensaajille on asetettu sairaus-
vakuutusmaksuja, indeksitarkis-
tuksia on lykiitty, verotusta on
kiristetty jne. Niim,ii ovat olleet
lyhyen aikavSlin ratkaisuja. Pit-
kiin aikaviilin ratkaisut ovat.
paitsi taloudellisia, mycis mitd
suurimmassa mddrin poliittisia.

Rahoitusvaikeudet eiviit ole ol-
leet sosiaaliturvan leikkaamisen
ainoa syry. Leikkauksilla on myos
haluttu hidastaa julkisten mene
jen jatkuvaa kasvua. Se on kat-
sottu yksinkertaisimmaksi tehdd
sosiaalimenoissa. jotka useissa
maissa ovat jopa yli puolet kai-
kista julkisista menoista.

Sosiaaliturvan leikkaaminen
aloitettiin ensimmdisena Saksan
liittotasavallassa l97Glu',un lo

pulla supistamalla elikkeiden in-
deksitarkistuksia. l98Gluwlla
supistukset ovat levinneet mui-
hinkin maihin. Tuorein tapaus
on Hollanti, jossa kuluvan vuo-
den alussa kaikkia muita sosiaali-
etuuksia paitsi lapsilisid alennet-
tlin 3,5Vo.

Italiassa
rahoinrsvaje kasvaa
Sosiaaliturvan rahoitusongelmat
lieneviit pahimmat tiilli hetkellii
Italiassa. Maan sosiaalivakuutus-
laitoksen INPS:n, joka hoitaa
yleisti el6ke-, sairaus- ja ty<;ttd-
m)TSVakuutusta sekd lapsilisdjiir-
jestelmA6, talous on vahvasti
miinuksella. Vakuutusmakutu-
lot ovat jddneet menoja pienem-
miksi useana vuonna. Esimer-
kiksi vuonna l98l tulot olivat l3
prosenttia menoja pienemmdt.
Laitoksen kokonaisvaje oli tuol-
loin kasvanut 90 miljardin Suo-
men markan suuruiseksi (eli 27
prosenttiin vuoden l98l menois-
ta). Vuoden 1983 lopussa koke
naisvaje oli 120 ja vuoden 1984
lopussa se tulee olemaan 182 mil-
jard_in Suomen markan suurui-

INPS-laitoksen hoitamat va-
kuutukset kattavat 85 prosenttia
vdestostd, mutta sen maksamat
etuudet ovat vain 48 prosenttia
kaikista sosiaalietuuksista. Loput
52 prosenttia maksetaan sup
peampia vdestoryhmid kattavista
vakuutuksista. INPS:n heikkoon
tulokseen vaikuttaa se, ettd lai-
toksen kannettavana on jdrjes-

telmi6, joissa on suuret menot
mutta pienet tulot. Sellaisia ovat
mm. yrittdj ien eliikejiirjestelmiit.

Italian elaketurvan tilaa on
kuvattu kaoottiseki. Silti Italian
eldkeongelmat ovat monessa
suhteessa samat kuin muuallakin
Ldnsi-Euroopassa. Idkkdiden ja
tyottomien mddrdn kasvaessa
vakuutusmaksuja maksaviin
kohdistuu yhd suurempi rasitus.
Italian eliketurvan erityispiirre
on se, etta tyOky\,lttdmyyselek-
keen saajia on yhtd paljon kuin
vanhuuseldkkeen saajia. Osaksi
se johtuu tyokyryttomyyseldke-
mddritelmdstd, joka mahdollis-
laa tyoky\yttomyyseldkkeen

5#.,:" 
tycittomyyden alentami-

Italian hallitus pyrkii rahoitus-
vaikeuksien ratkaisuun leikkaa-
malla INPS:n kautta menevii so-
siaalimenoja, jotka ovat noin 20
prosenttia maan julkisista me-
noista. Hallitus on peattanyt
eldkkeiden indeksitarkistuksen ja
tyokyvyttOmyysmddritelmdn uu-
simisesta, eldkkeiden tekemisestd
tulosidonnaisiksi muihin kuin
eliketuloihin ndhden sekd eldke-
idn nostamisesta asteittain 65
vuoteen naisilla 55:stii ja miehillii
60:std.

Englannissa
etuuksia leikatnr
Englanti on esimerkki teolli-
suusmaasta, jossa sosiaaliturvaa
on viime vuosina leikattu, ei niin-
kddn rahoitusvaikeuksien kuin
julkisten menojen supistamisen

vuoksi. Englannissa sosiaalime-
not ovat tiillii hetkellii 54 prosent-
tia julkisista menoista. Julkisten
menojen osuus bruttokansan-
tuotteesta alkoi alentua l97Glu-
vun puoliviilissii. Tiilloin halli-
tusvastuu oli tyovdenpuolueella.

Vuoden 1979 parlamenttivaa-
leissa vaalit voittaneet konserva-
tiivit eivdt juuri maininneet so-
siaalipolitiikkaa. Viime kevddn
vaaleissa keskusteltiin jo laajasti
hyvinvointivaltion purkamisesta
osana julkisten menojen supis-
tamista. Konservatiivit korosti-
vat vaalitaistelussaan yksilollisen
valinnan vapauden lisddmistd so-
siaaliturvassa ja erilaisten valtion
tuottamien sosiaalipalvelujen
siirtdmistd yksityisille palvelusten
tuottajille.

Englannin sosiaaliturvassa onjo tehty erditd valikoivia leik-
kauksia. Vuonna 1982 sairaus-,
tydttcimyys- ja tapaturmavakuu-
tuksista poistettiin ansioperustei-
set etuudet. Niiiden vakuutusten
maksamat etuudet ovat nyt pel-
kdstddn tasasuuruisia, vain huol-
lettavista tulevilla lisilld korotet-
tuja. ElSkevakuutuksessa on in-
deksitarkistuksia supistettu ja
kansanelikkeen tuloharkintaa
asteittain kiristetty.

Hallitus on suunnitellut uusia
elhketurvaa koskevia leikkauk-
sia. mutta ainakaan ennen viime
kevddn parlamenttivaaleja niitii
ei voitu panna tdytdntocjn. Vuo-
den 1982 lopulla lehdistcicin vuoti
hallituksen asettaman tydryh-
m6n raportti, jossa ehdotettiin
vanhuuseldkkeen irrottamista
kokonaan infl aation kehityksestd
erityisesti silloin kun talouslama
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OSOITE
JOHON
LEHTI
HALUTAAN

VANHA
OSOITE

f
T?illii kortilla voitte ilmoittaa osoitteenne muutoksesta Eliiketurvakeskukselle. Kortilla voi mycis
tilata Tycieliike-lehden vuosikerran hintaan l0 mk.
Toimipaikkatieto tarvitaan vain silloin, kun lehti on tullut tai se tilataan tyopaikalle.

I osoitteen muutos I Uusi tilaus

Nimi

Toimipaikka

Liihiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Merkitkiiii tiihiin se vanha osoite, johon lehti on ennen tullut

Nimi

Toimipaikka

Liihiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

seen. Ns. reaganlsml ndkyy se
siaalipolitiikassa siind, etta liitto-
valtion tukea on vdhennetty osa-
valtioiden ja paikallisten hallin-
toelinten sosiaaliavustusjiirjes-
telmille ja tuloharkintaisten
etuuksien saamisen edellytyksiii
on kiristetty. Lisiiksi hallitus ha-
luaa siirtdd erdith avustusjiirjes-
telmi6 liittovaltiolta osavaltioille,
paikallisille hallintoelimille ja va-
paaehtoisille jiirjestoille. Naita
siirtoja ei ole vield tehty.

Yleisessd elaketurvassa on
viime vuosina ollut rahoitusvai-
keuksia. Syiksi on sanottu indek-
sitarkistuksen keyttocinotroa
vuonna 1974 ja samoihin aikoi-
hin alkanutta talouslamaa. Eld-
kejiirjestelmiin tulot ovat useana
vuonna jddneet menoja pienem-
miksi. Vuonna 1982 vakuutus-
maksutulot olivat 154 miljardia
dollaria, mutta menot 6 miljardia
dollaria suuremmat. Vuonna
1983 tulot olivat l3 miljardia ja
vuonna 1984 ne tulevat blemain
l4 miljardia dollaria menoja pie-
nemmat. Eliikejiirjestelmdn vara-
rahastot ovat vain yhden kuu-
kauden eldkemenon suuruiset.
Vuoden 1984 aikana rahastot
joutuvat miinuksen puolelle.

Presidentti Reagan yritti elii-
keongelman ratkaisua keviiiill?i
l98l ehdottamalla kongressille
elSkkeiden tason huomattavaa
alentamista. Ehdotus oli vedett6-
vd takaisin, koska silld ei ollut
ldpimenon mahdollisuuksia. Ke-
viiiillii 1983 Reaganin lopulta on-
nistui osittain paikata rahoitusva-
je. Kuluvan vuosikymmenen ai-
kana kootaan yhden vuoden eld-
kemenoa vastaava mddrd lisdd

td. Varsinaiset ongelmat ovat
vasta luosituhannen vaihteen
tienoilla, jolloin toisen maail-
mansodan jdlkeen syntyneet suu-
ret ikiluokat tulevat vanhuuseld-
keikiiiin.

Supistusten vastapainoksi se
siaaliturvaa myos laajennetaan.
Esimerkiksi Sveitsissi tulee vuo-
den 1985 alussa voimaan uusi
tydehkejarjestelmd, joka ulottaa
nykyisin vapaaehtoiset tyoeliik-
keet pakollisina koko palkansaa-
jakuntaan. Uuden tydelekejarjes-
telmdn hallinto-organisaatio on
pddosin samanlainen kuin Suo.
messa.

Jouko Janhunen, r'az
Eltiketurvakeskuksen

t ut k i mu sosas t on er i t yi st ut k ija

Heikki Poukka

Tyonantajista
tunnus rekisteriin
Eldketurvakeskuksen rekisterei-
hin ryhdytiiiin viemddn tycinan-
tajista mycis liike- ja yhteisdtun-
nusta. Mikd tdssd on takana, val-
vonnan tiheneminenkci, apulais-
osastopiiiillikkcj Heikki
Po u k ka Eldketurvakeskuksen
vakuutusteknilliseltii osastolta?

- Tiimii on tietenkin takana,
ettd tyonantajavalvonta helpot-
tuu. Kun ndhdddn. ettd tydnanta-
jalla on joitakin puutteita. saa-
daan helpommin lisiitietoja liike-ja yhteiscitunnuksen avulla esi-
merkiksi verottajalta.

- Onko asiasta valitettu?

- Ei ole kuulunut mitdAn. Jo
nyt monet eldkelaitokset halua-
vat ilmoittaa tunnuksen meille ja
monet ovat ilmoittaneetkin.jo en-
nen teman Eldketurvakeskuksen
yleiskirjeen maailmalle liihte-
misti.

Haastotteli K.S.
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Esko Karonen

Tapiola aloitti

Uusi tlocldkclaitos. 1'apiola-r h-
tiot. klrlrtLlr rltttlllttt. Atlltrrt .ilr
Poh.yan. 1'htccr.rliittyntii. aloitti
toirrintartsa vuoden vaihtccssa.
,loko .t'hdist.rntinen on soQlcllu
pcicitt)ksccn, viestintdjohtaia E s -
ko Karoncn'l

- Huol-ttctrtta hallintoucur os-
tojen ktrkotlksct llr r dksr r lt tttt-
dct organisaatiot.ia ndin tchddhn
lopullisct pdAtokset Tapiola-yh-
tioidcn r.t.tuttcloksi. Elhkevakuu-
tustointitrtutrt r lltlistdrninen orr jtr
lopputrn :ttt,riletttt sirtC puolcrr-
toista tutldcn ltikltttlt. itrttlt usiltlt
valmisteltiin. AsiakasIalrclutoi-
mistoista on talle hctkellii ( I l.l.)
vicll noin kolntartttcs vhr.listd-
mdttd.

Miten vakuutetul .io vakuutuksctl-
ot lqjot ovat suht aulutrccl .t'fuli st.l'-
m i sc en? Kcirsivrit k ri c \ci k k rutsaa-
.1at?

- Reaktiot ovat olleet pddasias-
sa lisAticdustclujen csitthmistti.
Miteen varsinaisesti kiclteist;i ci
eldk keensaajien taholta olc tullut.
Sama koskcc pddosin mvos vrt-
kuutuksenottajia. joiden joukos-
sa on muutama harva kielteincn-
kin rcaktio.

- Toisaalta yhtiot inlormoi-
vat asiakkaitaan luusiosta scn cri
vaiheissa, viimeksi nyt vuoden-
vaihteen rutiinitiedotusten yh-
teydessd.

Eldkkeensaajien etuihin
yhdistyminen ei vaikuta.

Miten palvelu suiuu n.r't?

- Palvelun taso ei tietenkddn

Yksityisen puolen elakeasiakas
on tottunut vaatimaan tasoa

Rouno Ticnhaara

Eldke-Sammon tuorccn johtajan
Rauno Tienhaara n kalen-
teriin on merkitty paljor.r matka-
pdivi6. Puhclimcllu tavoittami-
ncn ei ollut yksinkertaista. Uuden
yhti(rrr rnarkkinointi kar ttla n) t
kuumana.

- Nlt on luonnollisesti se ai-
ka. kun toimiluvat orat roimassrt
."'uoden alusta. Kentdlld on od-
otettu. ctta Elhke-Sampo rupeaa
ndky'mddn. Asiakkaat tuntcvat
Sammon lakisddteisen tapatur-
mavakuutuksen ja vahinkor,a-
kuutukscn hoitajana. Lakisddtei-
set cldkkcet ovat luonteva lisd.

- Onko tullut va.stalouseita?

- Vastaanotto on ollut mvon-
teincn. Muutatna yksittdirrcn
purkuhake n.rus on tullut. Saattaa
tulla joku lisiiiikin. kun kuun
loppuun odotctaatt (tarnrnikuun.
toim. huom.).

- Miten sujui henkilbkunnon re-
kt.r'toittti.' Sijoit usvaikt'uk:;ia uu-
d c I I e cnmu odo st u st e n .t' h t e vd e.\ sd?

- Kolmekymmentaneljd nimea
on henkilcikuntaluettelossa kuu-
kauden vaihteessa. Kenellekd:in
ei ole ailrcutunut sijoittunri:rai-
kcuksia.

- Millci mielellci entisen{i varmolai-
sena ja eilisen(i valtion miehenri
pal aat 1' k si t.t, ise I le puolel le )

- TEL cn mielenkiintoinen. tot-
ta kai. Toimintaerot eivet valtion
ja yksitl,isessd eldkelaitoksessa
ole suuret. Laitoksensisdisessd

1,ht'Akkiii. napin painalluksclla.
heilalrdu suurcs(i suuntaan tui
toisccn. Yhclisty'ncissd kontto-
t.ajt5g or) n\t hu()nrattarasti li-
kaisempaa cncmrndn palvelu-
voimaa ja johdon tasolla lisdd
asiantuntemusta, rnikd ndkYncc
cnncn pitkdd toiminnassa.

Tu I i k o y hdist t' nt i sessti hcnk ilitstdtt
.tijoitusongelmia?

- Ei tullut. Ty'citd on ollut pal-
.jon. .ja kaikkicn toir.ttettkuvat
ovat .jossait-t mddrin ltluLlttuncct,
nrutta kaikki on p1st1 ttr si.ioit-
tanraiul.

Kokemuk.vt't kuulostavat ttt.t'on-
tcisilrii. Pitciisikd elcikc.t'htididt'tt
)'hdi.ttclcnristci .iatkaa, tnikii on
To p i o I a -.r' h r i d i d c n k ii s i r.t's?

- Mikeli Eldke-Tapiolan tic-
toutta. kokelnusta. hyvid palvcltr-
ja .ja hyviiii nintcd halutaAn n\'-
kyistd laajcnmin khy'ttdd hvviik-
si. niin tclivotamruc y hteistl'o-
kumppanit tcrvctulleiksi. Muit-
tcn elakcrhtioittcrt t()imirttalr
koskevista asioista cr.r uskalla
r,'irkkaa haiaistua sanaal

Haastatteli PL

tekniikassa on paljon ylrtcist:i.
Iomukkcisto on samau tai stttnatl-
laista.

Yksityisellii puolella tekniikka
on tunnctusti pitkiille kehitcttl,.
valtion puolclla ollaan vasta kc-
hittdmdssd. Asiakas on tottunut
myos vaatimaan toisenlaista pal-
velun tasoa. Thdlld huomaa. ettd
asiakkaan tahto on laki.

Tekniikan suhtcen meilld ei olc
ongelmia. r'aikka olemmckin
vasta oman toiminnan alussa.
Ilmarisen tckrtitrcn osaitminen tln
kdl,tcissdmnre siirtyn.rdkauden
alan.

- T.y'riclcikc toivottoo onnellista
.t'kkdsvuotto 75-r'uotioan emon
pcrhce.s.sri.

Haastutteli YLla
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VAKUUTU SCIKEUDEN PAATCKSIA

Vapaaehtoisesta
vakuutuksesta
lisakoruausta

Eldkkeen hakijalle makset-
tiin tutkimuksissa keynnin
johdosta korvausta ja piiivii-
rahaa sekii tytieliike- etlli ta-
paturmavakuutusj ilrjestel-
milstil.

Keskindinen Vahinkovakuutus-
yhtici Pohja hylkiisi kesdkuussa
1981 puusepdn ammattitaudista
esittdmdn korvaushakemuksen,
joka perustui tapaturmavakuu-
tuslain (TVL) 57 $:n l. momentin
mukaiseen vapaaehtoiseen va-
kuutukseen.

Hakemuksen ratkaisussa kdy-
tettiin eldkevakuutusosaston ti-
laamia Tyoterveyslaitoksen tut-
kimustuloksia. Pohja-Yhtymiin
tapaturmavakuutusosasto mak-
soi puusepdlle matkakustannuk-
sct ja pdiviirahaa em. tutkimuk-
sissaoloajalta.

Thmdn jiilkeen Keskindinen
Eldkevakuutusyhtio Pohja hyl-
kdsi elokuussa l98l puusepdn
tyokyr,ryttomyyseldkehakemuk-
sen, koska hiinen tyokykynsd ei
ollut alentunut vdhintddn lain
vaatimalla kahdella viidenneksel-
le.

Puuseppd valitti el6kelauta-
kuntaan vaatien elf, kettii ja lisziksi
sitd. ettd Pohja velvoitettaisiin
maksamaan mddrddmdnsd Tyo-
terveyslaitoksen tutkimuksen
kestoajalta pdivdrahaa, matka-
kulut sekd korkoa em. korvauk-
sille.

Eldkelautakunta hylkdsi vali-
tuksen. Vaatimukset pdivdrahas-
ta. matkakulujen ja koron suorit-
tamisesta eldkelautakunta hylkii-
si tydelakelakeihin perustumat-
tomina.

Puuseppd valitti edelleen va-
kuutusoikeuteen, joka hylkisi
eldkettd koskevan vaatimuksen.
Sitd vastoin vaatimuksen pdivd-
rahcrjcn nraksamisesta ja matka-

kulujen korvaamisesta VAKO
hyviiksyi. Perusteluna oli se, ettd
Keskindinen Eldkevakuutusyh-
tio Pohja oli mdbrdnnyt puuse-
pdn Tyoterveyslaitoksen tutki-
muksiin nimenomaan eldkeasian
ratkaisemista varten ja tyonteki-
jdin eldkeasetuksen I 1 $:n 3.
momentin mukaan el5kelaitok-
sen on tdllciin korvattava tutki-
muksista aiheutuneet kohtuulli-
set kustannukset, joihin luetaan
mycis kohtuulliset matkakustan-
nukset ja kohtuullinen pdivdra-
ha. Vaatimus koron suorittami-
sesta hyldttiin ty6eldkelakeihin
perustumattomana.

Eldkkeen haklalle oli siis kor-
vattu matkakustannukset ja pai-
vdraha TVL 57 $:n l. momentin
mukaisen vapaaehtoisen tapa-
turmavakuutuslain mukaisen
vakuutuksen perusteella. Eldk-
keen hakija mddrdttiin kuitenkin
tutkimuksiin nimenomaan tyci-
eldkehakemuksen ratkaisemista
varten.

Eldketurvakeskus korosti
asian yhteydessd antamassaan
lausunnossa jo aiemmin julki-
tuomaansa periaatetta, ettd va-
paaehtoiseen vakuutukseen pe-
rustuvia etuuksiaja korvauksia ei
tulisi ottaa huomioon lakisiiiitei-
sid etuuksia maksettaessa. Muus-
sa tapauksessa vapaaehtoinen
vakuutus menettaisi merkityk-
sensd lakisddteisen sosiaaliturvan
taydentejana. Menettelyd Puol-
taa erityisesti se, ettd vakuutettu
on itse suorittanut vapaaehtoisen
vakuutuksen edellyttdmdt va-
kuutusmaksut.

VAKO:n pddtoksen johdosta
eldkelaitos on antanut tutkimuk-
sista aiheutuneiden kustannusten
korvaamisesta pddtoksen. josta
pditoksen saaja voi valittaa eld-
kelautakuntaan ja sieltd edelleen
VAKO:een.

V a kuu tuso i k eude n pdAfi s
n:o 825,/82,/ 1567
(ETK:n arkiston:o I 1863)
Annettu 18. 10. 1983

Konsulentti
tyosuhteessa
Tytinteettiijii ja eldkelauta-
kunta pitiviit konsulenttia
yrittiijiinii. ETK ja VAKO
olivat tytisuhteen kannalla.

Pelkkii ammatti- tai tyonimike ei
sellaisenaan ratkaise sitd. onko
tyota tekeva katsottava tycisuh-
teiseksi vai itsendiseksi yrittiijiiksi.
Niinpii samalla alalla tyoskente-
levistd konsulenteista toinen voi
kuulua TEL:n ja toinen YEL:n
piiriin. Ratkaisevaa asian kannal-
ta on sopimusehtojen ja tosiasial-
listen tyoolosuhteiden muodos-
tama kokonaisuus. Kdytdnnossd
on kysymys siitd, onko tuo ko-
konaisuus sellainen, etta tyonte-
kijdn voidaan katsoa olevan toi-
sen eli tyonteettdjdn johdon ja
valvonnan alainen, ja siten tyo-
suhteessa, vai ei.

VAKO on antanut ratkaisun.
jossa se on katsonut Tuotanto-
myynti Oy:n konsulentin tycisuh-
teiseksi. Tapaus koskettaa varsin
suurta konsulenttien joukkoa,
josta mm. muutoksenhakuelin-
ten ratkaisut olivat erilaiset. Seu-
raavassa olen luetellut ne sopi-
musehdot ja tyoskentelyolosuh-
teet, jotka VAKO on todennut
pddtoksessddn, ja joille VAKO:n
siten voi olettaa antaneen merki-
tyste ratkaisua tehdessddn.

Konsulentin tehtavana oli esi-
telli ja myydii kotitalouskoneita
liikkeissii, ty6paikoilla ja messuil-
la. Konsulentilla oli provisio-
palkka ja yhtio oli maksanut hd-
nelle vuosilomakorvauksen. Ve-
ron ennakkopidiitys oli toimitet-
tu verokirjaa kdyttden. Konsu-
lentti oli tehnyt tycitddn yhtion
viikoittain osoittamissa tycikoh-
teissa, joista yhti6 oli maksanut
vuokran. Tehtyjen sopimusten
perusteella yhtio oli veloittanut
asiakkaita konsulentin myynnis-
td ja vastannut kaikista kaup
paan liittyvistd asioista, kuten
perimisistd ja luottotappioista.

Tyoskentelyvdlineet konsu-
lentti oli saanut yhticiltd. Messuil-
laolopdivistd hiin oli saanut pdi-
vdrahaa ja yhti6 oli korvannut
matkoista ja majoituksesta ai-
heutuneet kustannukset. Myynti-
tapahtumat konsulentti oli teh-
nyt asiakohtaisesti Tuotanto-
myynti Oy:n nimissd ja hiin oli
viikoittain koonnut tilaukset ld-
hetetravaksi yhtiolle viikkorapor-
tin mukana.

VAKO:n pcidtds n:o 10913/81/ 1722
(ETK:n arkisron:o 1 0452)
Annettu 8. I 1. 1983

Penth Koivistoinen, tr
Elaketurva keskuksen

lai nopi I I i sen osos t on pririllik kb
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ELAKETURVAKE SKUKSE N ANTAMAT
SCVELTAMISRATKAISUT ]A LAUSUNNCT

Keittiohenkilokunta TEL:n piirissii
uusien laivojen koematkalla

Ennen uuden laivan luovuttamis-
ta tilaajalle silld suoritetaan vd-
hintiiiin yksi muutaman pdivdn
kestdvd koeajo. Se suoritetaan
laivan rakentaneen yhtion vas-
tuulla ja sen omalla henkilokun-
nalla tai alihankkijoita kiiyuii-
miillii.

Laivan rakentaneella yhtiollli
ei kuitenkaan ole vakinaista keit-
ticihenkilokuntaa koematkoja
varten. Tdllaisista tilapliisistii tyo-
teh6vistd kiinnostuneista henki-
loistii pidetZiiin luetteloa. Luette-
lon perusteella koematkan l6hes-
tyessd ndihin henkilijihin otetaan
yhteytta. Henkiloiden kanssa
tehdidn erilliset tyosopimukset
kutakin koematkaa varten. Kos-
ka henkiloiden tyosuhteet kesta-
vdt tavallisesti vain muutaman
pdivdn. heille ei yleensd synny oi-
keutta kaikkiin lakisddtcisiin
korvauksiin. kuten esimerkiksi
lomakorvaukseen.

Pyydetyt lausunnot
Asiasta pyrydettiin LEL Tyoelii-
kekassan ja Merimieseldkekas-
san lausunnot, koska tyo koti-
maan liikenteen aluksella kuuluu
LEL:n piiriin ja mcrimicstoimes-
sa oleviin henkiloihin taas sovel-
letaan MEL:a.

LEL Tycieliikeka*ssan lausun-
nossa todetaan tyon kotimaan
liikenteen aluksessa kuuluvan
LEL:n piiriin. Mikali kocajossa
olevan aluksen voidaan katsoa
olevan kotimaan liikenteessd, tu-
lisi aluksessa koeajon aikana
tyoskenteleviin soveltaa LE L:a.

Merimieseldkekassan lausun-
non mukaan MEL I $:dd sovelle-

taan mm. tydntekijiiiin, joka te-
kee merimieslaissa tarkoitcttua
tyotd ulkomaanliikenteeseer.l
kdytettdvdssd suomalaisessa
kauppa-aluksessa.

Kuitenkin merilain L luvun 2
$:n mukaan tulee aluksen. jota
kdytetd6n kauppamerenkulussa
olla rekistercjity. Alusrekisteriin
laiva merkitddn sen jdlkeen, kun
se on luovutettu tilaajalle. Vasta
rckisteroinnistd alkaen sitd on pi-
detdva merilain ja merimieseld-
kelain tarkoittamana kauppa-
aluksena. Ndin ollen merimies-
eldkelakia ei voida soveltaa aluk-
sen rakennusvaiheen aikaisiin
tyosuhteisiin.

Ehketurvakeskus:
TEL:a
MEL:a ei voida siis soveltaa cikd
mvoskddn LEL:a, koska alus ci
ole kotimaan liikenteessd.

Keittiohenkilokunnan tyosuh-
teisiin on sen sijaan sovcllettava
TEL:a seuraavilla perusteilla.
TEL:n piiriin kuuluu uusien lai-
vojcn rakentaminen.

Kun kysymys on uuden ra-
kennctun laivan koeajosta eikd
laivaa ole vield luovutettu tilaajal-
lc. ja lisiiksi alus kulkec kocmat-
kalla scn rakentaneen yhtion vas-
tuulla. on katsottava koematko
jcn liittyvdn kiintcdsti laivanra-
kcnnustoimintaan. Niiin ollen
keittiohenkilokunnalle on jdrjes-
tettdvd eldketurva TEL:n mu-
kaan.

Ilkka Savoheimo, rrv
Elriketurvakeskuk scn

luu tun roroi mi sron priiill i k ki
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TYOKYVYTTOMYY SASIAI N NEUVOTTELUKUN NAN

SUOSITUKSIA

Kuuron opiskelijan
perhe-elakkeen jatkami nen

TEL 4a $:n 2. momentti ja
TEL 4 b $:n 4. momentti

Tyokyvyttorndn lapsen perhe-
cldkkeestd on sdddetty ylld maini-
tuissa laiukoltdissa. Edunsaujana
pidetddn sellaista cdunjiittiijiin
kuollessa 18. n.rutta ei 2l vuotta
tayttanytta. TEL:ssa tarkoitetul-
la tavalla pitkdaikaisesti tyokyvy-
tonte lasta, .lonka tydkyvytto-
myys on alkanut ennen kuin hdn
taytti l8 vuotta. Jos lapsi tdvt-
tdessdAn l8 r"uotta on pitkdaikai-
sesti tydk),v),ton. jatkctaan eldk-
keen maksamista eri hakcmuk-
sesta niin kauan kuin tyokyvyt-
tcimyys yhdenjaksoisesti jat k ur"r.

Kuurous
synnynnlistd
Eldkkeen hakija, vuonna 196l
syntynyt mics, on ollut kuuro
srrttymlstd:in lukien. Hzinen pu-
hcensa kehitys on jddnyt heikok-
si. ja mvos huuliltalukukl-ky on
huonosti kehittynvt. Muutoin
hakijan tcrvcvclentila on todettu
hyvdksi.

Perhe-eldke
15-vuotiaana
Hakr.lalle on mvonncttv TEL:n
mukainen pcrhc-eldkc isdnsd jdl-
keen l. 2. 1976lukien. Koska ha-
kijaa on pidetty TEL:ssa tarkoi-
tetulla tavalla pitkdaikaiscsti tyi).
kvwttom;inri Iapsena, eldkcttii
on jatkettu senkin jdlkeen. kur.r
hakija tdvtti l8 r,'uotta. Viirnci-
simrndlld pdAtokselld perhc-el:i-
kettd on myonnetty 30. 6. 1983
saakka.

Ncuvottelukunnalta oli ticdus-
teltu. onko hakijan katsottava
olevan 30.6. l98l jiilkcenkin
TEL 4 $:n 3. momcrltin tarkoit-
tamassa mielessd pitkdaikaiscsti
tydkvvvton. Jos vastaus tdhdn
kvsvml kseen on ml ontcincn.
mihin saakka eldkkeen maksa-
mista voidaan jatkaa, kun otc-
taan huomioon hakijan koulu-
t ussuunnitelmat.

Koulutus
Vuosina 1978-1981 hakija on
kiiyny't Kuulo\'ammaisten am-
mattikoulun puusepdntcollisuu-
clcn opintolinjan. Sen jdlkeen hdn
on suorittar-rut toukokuun 1983
Ioppuun r.r.rcr.rnessd kotitcolli-
suuskoulur.t koristcvcistttkurssin
.jatkokursscine cn.

Elokuusta 198-1 alkaen ltakiia
on opiske llut kristrlliscssd opis-
tossal pcruskoululr kurssia. .ittka
on tarkoitettu suoritcttavaksi yh-
dessd !ukuvuodcssa. Kuurolta
opiskclijalta siihen kuitcnkin to-
dcnndkorscsti kuluu pitlcrrrpi li-
ka. Perttskoulurt kurssitt sttorit-
tamisen jiilkeen l.rakija aikoo
py'rki5 kotiteollisuuskoulun puu-
tekniselle linjalle. Viimeisimpdnd
hakijan suunnitelmissa on oman
Verstaan perustaminen.

Kansaneliike-
laitoksen m
met
Kansaneldkelaitos on myontdnyt
hakryalle hoitotukea ajalla l. L
1914-l . 2. 1977 . Lisdksi Kan-
saneldkelaitcls on maksanut kun-
toutuksena hakgan koulutuskus-
tannukset lukuvuonna 1977-
1978 ia opintokustannukset lu-
kuvuonna l98l-1982.

Eliike vielii
peruskoulun ajan
Neuvottelukunnassa joudutaan
harvoin pohtimaan. onko tyoky-
r'l,ttomdnd pidetty lapsi eclelleen
siind mddrin tydkvvyton kuin
clAkkccn maksaminen edellyttd6.
Todettiin. ette tasse tapauksessir
hakija, joka on 22-r,uotias, ei ole
missddn vaiheessa vielh vrittd-
nvtkean hankkia elatustaar.r
oinalla ty'olliiiin. r'aan hdn on
kdy'nyt erilaisia kouluja ja kursse-
ja.

Hirkijun kontmtrnikaatiorai-
kcrrtlcl orat kuitcnkin siind mda-
rin vaikeat. ettd t1'oeldmddn si-
jtlittrrrniscn tun ca\ a ammatti-
kouhltus Vaatii hanen kohdal-
laan aikaa ja erity'istoimcnpiteitd.
Hakrla suhtautuu koulutukseen
r.r.rvonteisesti ja on itse laatinut
koulutussuunnitelman. joka on
todettu hancllc sopivaksi.

Neuvottelukunta piti hakrjaa
30. 6. 1983 jAlkeenkin TEL 4 $:n
3. momentin tarkoittamalla ta-
r alla pitkdaikaisesti tyciky'r1'tto-
rnarra ja suosittcli eldkkeen jut-
kamista ainakin peruskoulun
l.jan. Enncn kuin cldkclaitos rat-

kaiscc pe rhc-cldkkccn jatkamisen
peruskoulun jiilkecn. scn tulisi
nculotella hakiian kuntoutus-
asiasta Vakuulttsalan Kuntout-
tamiskeskuksen kanssa.

(Pd.vrcikiria 28/83, kohra 2.)
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KYSY
TYC-

ELAKKEISTA!

Alla olevalla palstalla
Eldketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen vastaa
tyoeliikkeird koskeviin
kysymyksiin, joilla
saattaa olla yleistdkin
mielenkiintoa.

Tyoelaikeasioita
koskeviin kysymyksiin
vastataan Elaiketurva-
keskuksesta myos kir-
jeitse ja puhelimitse.
Kun kirjoitatte, mai-
nitkaa tdydellinen
nimenne, osoiffenne
ja henkilotunnuk-
senne.

Kysymys
Omistan pienen sahan, jonne han-
kin puutavaran itse. Myyn saha-
tavaron edelleen. Minulla on voi-
mossa oleva yrit trijriekikevokuu-
tus. N1t olen suunnitellut laajen-
taa toimintaani, mutta toiselle
alalle. Tarkoitukseni on, etten lo-
peta sahausta, mutta sen rinnolle
peruston pienen huonekolu.ja val-
mistavan versteen, .jossa kci.t'tet-
triisiin oman sahan puutavaraa.
Haluan 1o tcis.tci vaihet.rso varmi.t-
taa m)'ds .r' ri t tcijriva k uu t usas ioni.
Minun on ilmciscsti otcttavo uusi
vakuutus ttille toiminnalle? Onko
se otettova somasta .t'htidstci, mis-
sri sahaustoimintaa koskeva va-
kuutukscni on ja mitri nuuta tcissci
on otettova huomioon, ettei tule
irilkimaksuia?

Vastaus
Samalla henkilollii ei voi olla yh-
td aikaa voimassa useita YEL-
vakuutuksia. koska tdmii vakuu-
tus ei ole yrityskohtainen vaan
aina henkilokohtainen. Niiin ol-
len sama vakuutus voi kdsittdd
useidenkin eri yritysten piirissd
tapahtuvaa tyoskentelyd. jos
yrittiijii toimii useilla eri aloilla.
Sddnncis tdstd sisdltyy yritt,iijien
eldkeasetuksen I $:iiiin.

Yrittiijiin tyotulon tulisi vasta-
ta hdnen tyopanostaan yrityk-
sessd. Tdstd johtuu. ette jos yrit-
taja laajentaa toimintaansa
huomattavasti tai perustaa uu-
den yrityksen,jonka piirissd hdn
myos toimii, yrittiijiin tulee il-
moittaa muutoksesta eldkelai-
tokselle. Eldkelaitos voi ilmoi-
tuksen saatuaan tarkistaa yrittd-
jdn tyotulon vastaamaan muut-
tuneita olosuhteita. Eldkelaitos
voi tehdd tarkistuksen tycituloon
omastakin aloitteestaan.

Olosuhteissa tapahtuneista
muutoksista yrittiijiin on asetuk-
sen mukaan ilmoitettava viipy-
mdttd. Tdmd johtuu siitd. ettei
eldkelaitos voi tarkistaa tyotuloa
takautuvasti. Yrittejan tyotuloa
ei kuitenkaan muuteta sen kalen-
terivuoden jdlkeen, jonka aikana
yrittiiji on tdyttdnyt 62 vuotta.

Koska jokainen yrittiijiille
vahvistettu tycitulo vaikuttaa
hdnen eldkkeensd mddrddn. tyci-
tulossa tapahtuneet muutokset
olisi syytii heti ilmoittaa. Niiin
eliike aikanaan vastaisi yrittiijiin
yrityksessdd.n tekem66 tyomaa-
rdd mahdollisimman hyvin.

Kysymys
Lrihes ttiydellisen liikuntakyvyt-
t d my yde n a i hcu t t anccn sairau te ni
vuoksi olen joutunut lopettamaon
s cirinnii I I i s e n pciiv ri t 1,6ni. Tcimci on
ollut priritoimeentuloni ja siitci on
t),()nantojoni maksanut ekikeva-
kuutusmqksut. Lisriansiona mi-
nulla on ollut lehtiasiamiestybstci
saatuja tulo jo n. 10 000-15 000
mk vuodessa. Nciiden tulojen osal-
la olen ottanul ),rittcijcielcikeva-
kuutuksen.

Ikrini .ia poh.jakoulutukseni pe-
rusteelio en ole enciri koulutetta-
vissa uu I een amma t t i in, joten.jou-
dun piakkoin hakemean tydelci-
kettri. K.t's.t'nkin nyt, kun minulle
elrikt' toivoni mukaan mydnnL,-
tririn, voinko scn jcilkccn cnciri jar-
k aa I eh t i a s iami e st yd t cini? Si t cihtin
pt's t.v is i n t ek emricin k ot oani k cisi n.

Jos jatkon tdt(i t)'bt(i ia maksan
v r i t t cij iie I ci k ev a k uu t u s m a k su n i,
saanko vittrilciclcikkcan sittcn
m.r'iihcnrnrin, kun lopetan tcimcin-
kin tvrin?

Vasatrs
Ennen kuin tycikyvyttomyyseld-
ke voidaan mycint56, eldkkeen-
hakijalla on oltava tydkykyd
alentava sairaus, vika tai vamma.
Lisiiksi tyoky\ryttomyyden tulee
olla niin pitkdaikainen, ette sen
voidaan arvioida kestdvdn yh-
denjaksoisesti vdhintdin vuoden
ajan. Mycis hakijan ansiotoimin-
taa on tarkasteltava ja otettava
huomioon hdnen ikhns6. koulu-
tuksensa sekd muut sosiaaliset
seikat.

Kun arvioidaan ansiotilson
alentumista. on otettava huomi-
oon koko hdnen ansiotoimintan-
sa. Mikiili hakija on cnnen sairas-
tumistaan ollut kahdessa tai use-
ammassa tyo- tai virkasuhteessa
tai on harjoittanut yrittdjitoimin-
taa ja hdnet katsotaan tydky\,yt-
tomdksi, hdnelle myonnetddn
tydky\yttomyyseldke kaikesta
ansiotoiminnasta. El6ke mycin-
netddn siitiikin tydsta, mita elak-
kecnsaaja vield mahdollisesti jat-
kaa eldkkeelld ollessaan. Tiilloin
on luonnollisesti kysymys melko
vdhdisestd sivutoimesta.

TYcikY"YttomYYs arvioidaan
kokonaisuutena eldkkeenhakijan
koko tycipanoksen perusteella.
Kuitenkin erityistd painoa tyo-
kyvyttcrmyyttd arvioitaessa kiin-
nitetddn eliikkeenhakijan pidasi-
alliseen ammattiin. Eliikeiiirjes-
telmissii on omaksuttu ns. tyci-

kyvyttomyyden jakamattomuu-
dcn periaate. Tyokylyttomyys-
eliikkeellii oleva ei ansaitse endd
uutta eldketurvaa, vaikka eldk-
keelld oleva jatkaisikin osittain
tydntekoaan, jor tyokyv-ytto-
myyseldkkeessd on otettu huo-
mioon aika tydkyr,yttcimyyden
al kam isesta eliikeikiiiin

Jos hakrjalle tullaan mycintd-
mddn tyokyrryttcimyyseldke, hdn
saa sen sekd tycisuhteestaan ette
mycis yrittiijiitoiminnastaan,
vaikka yrittiijiitoiminta jatkuisi-
kin. Hakrlan ansiotason alentu-
misesta riippuu, tultaisiinko ha-
nelle mycintdmddn tdysi vai osa-
eldke.

Yrittiijiieliikevak u ur usmaks u-
ja hakrjan maksettavaksi ei elii-
keaikana tule, vaikka yrittiijii-
toiminta jatkuisikin. Laki ei ni-
mittdin koske yrittiijiitoimintaa
sin6 aikana, jona yrittdj6lle mak-
setaan tycikyrryttcimyyseldkettii,
jonka suuruutta mddrdttdessd on
otettu huomioon aika eldkeikddn
tai sitd vastaava ansio.
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UUTTATYOELAKE- IJIJSIA YLEISKIR]EITA
LAINSAADANTCA
TELindeksi
So.siaali- ja terveysministericin
PAATOS tycintekrjiiin eldkease-
tuksen 9 $:ssd tarkoitetun palk-
kaindeksilulun vahvistamisesta
(8@/26.10. le83).

Palkkaindeksiluku vuonna
1984 on 1006, ja se nosti tydelak-
keita 5,67 prosenttia. Nousu edel-
lisestii vuodesta on 9,95 prosent-
tia.

Avustuspdivien
enimmlisraja
LAKI eriiistii poikkeuksista val-
takunnallisista tyrittcimyyskas-
soista annettuun lakiin (926l
9. 12. 1983).

Tycittcimyysavustuksen 500
pdivdn enimmdisralan voimas-
saoloa jatkettiia vuoden 1984
loppuun.

Laki tuli voimaan l. l. 1984.

Viiviistymiskorko
So.siaali- ja terveysministerion
PAATOS TEL:ssa, LEL:ssa,
MYEL:ssa, YEL:ssa ja MEL:ssa
tarkoitetun viivdstymiskoron
miidrddmiseste Q36/7. 12. 1983).

Ulosottoteitse perittdr,6n va-
kuutusmaksun viiviistymiskoron
enimmdismidrd on 15,5 prosent-
tia l. l. 1984 lukien.

Tyottomyyseldkkeen
alaiklraja
LAKI kansaneldkelain 20 $:n
muuttamisest a (9 53/ I 6.12.1983).

LAKI tycintekijiiin eliikelain
4c S:n muuttamisesta (954/
16. 12. 1983).

LAKI maatalousyrittdjien
elSkelain 6a $:n muuttamisesta
(95s/16.12. 1983).

LAKI merimieseldkelain 15e
$:n muuttamisesta (956/16. 12.
1983).

LAKI valtion eldkelain 9 a $:n
muuttamisesta (957/16.12.
le83).

Tycittcimyyseldkkeen edelly-
tyksend oleva alaikiiraja aleni
vuoden 1984 alusta yhdellii vue
della siten, ettd eldkkeeseen oi-
keutettuja ovat wonna 1929 ja
sitl ennen syntyneet pitkiiaikai-
sesti tyottom6t tydnhakijat.

Sellaisella vtronna 1929 tai sitii

ennen syntyneellii maatalousyrit-
tajalla, joka pysyviisti lopettaa
maatalouden harjoittamisen. on
oikeus saada sukupolvenvaih-
doseliikettd.

Vastaava oikeus on myos sel-
laisella vuonna l93G-1933 syn-
tyneelld naispuolisella maata-
lousyriuiijiillii, jonka aviopuoli-
sokin on oikeutettu sukupolven-
vaihdoselik keeseen, kuitenkin si-
ten, ettii eldketH ei maketa ajalta
ennen 55 vuoden idn tayttamista.

Lainmuutokset tulivat voi-
maan l. l. 1984.

MYEL:n perus- ja
YEL:n maksu-
prosenfti
So.siaali- ja terveysministerion
PAATOS MYEL l0 $:ssd tarkoi-
tetun perusprosentin ja YEL 9
$:ssd tarkoitetun maksuprosentin
vahvistamisesta (1089/21.12.
1983).

MYEL l0 $:n l. momentissa
tarkoitettu perusprosentti ja YEL
9 $:n l. momentissa tarkoitettu
maksuprosentti vuonna 1984 on
10.7.

Ennakkokorotuksen
poistaminen
LAKI tyontekijiiin elZikelain 9
$:n 2. momentin kumoamisesta
(1120/29.12. 1983).

Laki tuli voimaan 1.1.1984.
Voimaantulosddnnciksen mu-
kaan woden 1984 heiniikuun
alusta lukien maksettavia elSk-
keita korotetaan kuitenkin so-
siaali- ja terveysministerion mdd-
riiiimiillii tavalla ennakkona l6
prosentilla siitd korotuksesta. jo
ka arvion mukaan aiheutuu seu-
raavan vuoden TEL 9 $:n 1.

momentin mukaisesta palkkain-
deksiluvun muutoksesta.

TEL 9 $:n 2. momentin ku-
moaminen aiheutti vastaavat
muutokset myos merimieseldke-
lakiin, tapaturmavakuutuslakiin,
lakiin erdiden liikennevahinko
korvausten sitomisesta palk kata-
soon ja sotilasvammalakiin.

Petri Jaaskrnen, vr
Ekiketurvakeskuksen

lainopillisen osaston lakimies

Tyottcimyysavustusten 500 piiiviin enimmdisajan voimassaolon jat-
kaminen
N:o 27, 18.10. 1983

Vastuunjakokertoimet vuodelle I 982
N:o 28,20.10.1983
Tycittcimyyseldkkeen alaikiirajan alentaminen
N:o 29,25.10.1983
Eldketurvakeskuksen kustannusten korvaamiseksi suoritettavan lo-
pullisen maksun ja ennakkomaksun perusteissa esiintyvien erdiden
kertoimien arvot vuosille 1983 ja 1984
N:o 30,27.10.1983
Vuoden 1984 palkkaindeksiluku ja tycieHkelaeissa siiddetyt mark-
kamiidrdt sekii yhteensovituksessa huomioonotettavat kansaneldk-
keen ja perhe-ellkkeen markkamSdrdt vuonna 1984
N:o 31, 28. 10. 1983

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden kertoimien arvot vuodel-
le 1984
N:o 32, 18. ll. 1983

Vakuutusosakeyhtid Eliike-Sampo aloittaa toimintansa
29. ll.1983
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an-
netun lain voimaantulon vaikutus sosiaali- ja terveydenhuoltolaitos-
ten henkilcikunnan elAketurvaan
N:o 33, 1.12.1983

Liike- ja yhteiscitunnuksen tiydentdminen eliikejiirjestelyihin.
N:o 34. 12.12.1983

LEl-keskipalkat ruodelle 1984
N:o 35, 13.12.1983

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden kertoimien arvot r.uodel-
le 1984
N:o 36. 15.12. 1983

Tycieliikevakuutusmaksun viiviistymiskorko
N:o 37, 16.12.1983

Tycittcimyyseldkkeen alaikirajan alentaminen
N:o 38, 19.12. 1983

Tydttdmyyseldk keen jatkotodistusten toimittaminen
21.12.1983

Tycittcimyysavustusten 500 ptiiviin enimmiiisajan voimassaoloajan
jatkaminen
N:o 39, 22.12.1983

TEL 9 $:n 2. momentin kumoaminen
N:o 1,3. l. 1984
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ELAKEPOLITI IKAN
ARVOTAUSH

Pauli Nienrcld-Seppo Ruotsalai-
rretr: Suonrulaisen elciketurvon so
siaalipoliittiset pcrustect. Tutki-
ntu s cl ri k epoli it ti sista perusncik c-
nt.y'ksistli Suomessa. Kansanclci-
kclaitokscn julkaisu.jo A 20. Hcl-
sinki 1983.

Sosiaaliturttan tutkimuslaitos on rikastanut
tutkimusprofiiliaan tuottamalla tutkimuksen
elcikejcirjestelmien taustalla vaikuttavista yh-
teiskunnallisista an)oista. Heti ilmestytty,cicin
l{iemelcin ja Ruotsalaisen tutkimus hercitti
runsaahkosti keskustelua, niin kuin saattoi
odottaakin. Se on sanan varsinaisessa merki-
tyksessci elcikepoliittinen tutkimus ja varsin
kunnianhimoinen sellainen. Suomessa elcike-
politiikasta keskustellaan pqljon, muta sitd
k o s k ev aa tu t k imus t a t e hdcicin v cihcin. E I cik e p o-
liittinen tutkimus tdrmriri vcilttcimcittd eldke-
politiikan ristiriitaisiin intresseihin, eikci sitti
ehkci voidnkaan pitcici eillcicin itse elcikepolitii-
kan tekemisestci.

Tarpeet ja arvot
Arl'oja voidaan tarkastella erilai-
sista ndkokulmista. Filosollnen
arvoanalyysi pyrkii eksplikoi-
maan arvon kdsitettd ja etsimddn
s1,itd sille. miksi mc arvostanlmc
miiiiriittyjA asioita. Yhteiskunta-
tieteissd arvoja kdsitellddn rcaali-
sina tosiasioina. joskin ne vlccnsd
luokitellaan tietcen pehmcddn ar-
senaaliin. Nicmeld ja Ruotsalai-
nen ovat omien sanojensil nru-
kaan joutunect paradoksaaliscsti
huomaamaan. ette "elakcturvan
periaatckvsymykset eli ns. 'pch-
ntedt asiat' ovatkin scn'kovirnpiir
kysymvksid"'.

Tutkimuksen pcrusajatus voi-
daan muotoilla rksirrkcrtlrisesti.
Arvot ja arvostukset vaikuttavat
yksilon, ryhmien ja yhtciskunnan
tavoitevalintoihin. Niiin ollcn ta-
roitteet. pyrkimyksct ja toinren-
pitcet heijastavat crilaisia arvoja
ja niiden kautta voidaan tehdd
peatclmid taustalla olerisra ar-
voista. Tutkimalla eliikejiirjes-
tclmicn rakcnnctta ja toimintapc-
riaatteita voidaan piiiitellii jota-
kin niistd arvoista, joille jiirjes-
telmdt rakentuvat.

Tutkimuksessa on kdytetty
melkoisesti tilaa Iryvinvointitco-
rian esittelylle sekd tarpeiden ja
arvojen vdlisen suhteen pohdiske-
lulle. On ilmeistd. ettd arvoja ei
voidajohtaa tarpeista, vaikka ar-
voilla ja tarpeilla on mddrdtyn-
lainen vastaavuus. Arvot mdd-
rdhvdt sen, millaisten tarpeidcn
tyydyttaminen on toivottavaa.
Toisaalta mddrdttyjen tarpeiden
tyydytystila on mycis kulttuuri-
nen arvo. Tiiltti pohjalta tekijiit
kytkevdt tarpeet ja arvot yhteen
ja saavat a.ikaan siistin kehikon

cldkc.jdr.jcstelrnien sosiaalipoliit-
tisten arvojen tarkastelemiseksi.

An'ot voidaan asettaa hie rark-
kisccn jdrjestyksecn. Alenrman-
astciset arvot ovat vdlincclliscssd
luscnrassa vlemmdnastcisiin
pdrimddriin ndhden. Anohicrar-
kia ci kuitenkaan olc puhtaasti
Iooginen konstruktio. Sama arvo
voi jossakin vhteydessd olla vdli-
r)ccn. toiscssa taas pddmddrdn
aserlassa. Niemeld ja Ruotsalai-
ncn ovat maaritcllcet eliikepoli-
tiikan vlimmilksi piiiimiiiiriiksi
ihmisarr,on. mihin ei lienc huo-
nraul.tarnista. Scn sijaan on rai-
keata ymmertdd, miksi poliittiset
intenticlt, tasa-arvo .ja oikcudcn-
mukaisuus. on asctettu vdlincclli-
seen ascmaan toimeentulotur-
vaan n;ihclen. Toisenlainen jdrjcs-
tvs voisi olla tarkoituksenmukai-
sempl.

EliikejerJestelrn:it
ja arvot
Kokonaisuutena katsottuna
suomalainen eldke poliittinen
ajattelutapa hci.jastaa yhteiskun-
nan kcskeistd arvoa. aineellisen
toimeentulon tunaamista. Tvo-
cldke ja kansancldkc t()teuttaval
kumpikin omaa rooliaan tdmdn
kokonaisuuden puitteissa, ja tds-
td syrystd niiden arvotaustat eroa-
vat toisistaan.

Kansaneldkkeelld pyritddn
turvaamaan kansalaisten vd-
himmdistoimeentulo. Tyoeldkc
tehtae saavutetun kulutustason
sdilyttdmiscen tycisuhtcen tai yrit-
tdjdtoiminnan pddtyttyd. Kan-
saneldke annetaan vastikkeetta.
Tyoeldke on tyonteolla ansaitta-
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va. Tasta sy),sta tekijat katsovat,
ctla kansluleldkcmallin cnsisilai-
ncn ur\opcrustc orr kd)ltoarvo.
Tyoeldkcmallissa sc on vaihtoar-
vo.

Kdsitteidcn nirnill6 ei sindnsd
liene kovin suurta merkitystd.
Kdyttoarvon kdsittcelle voisi eh-
kd kuitenkin kcksid vastineen.
jonka crottelukykv olisi parempi.
Kdyttoarvoahan on nimittdin se-
kd kansaneldkkeellii cttA ty6-
clAkkeelld siitd huolimatta, etta
cclellinen saadaan vastikkcetta ja
jdlkimmdinen vaihdctaan tyo-
hon.

Trkiloiden laatima karltl cri
clikclArjcstclmicn arvtrista vai-
kuttaa pddpiirteissddn johdon-
mukaisclta ja osoittaa myos sen.
miten .jdrjestelmdt tdydentdvdt
toisiaan. Tosin hieman ihmctvG

ttid. miksi kansancldkejdrjestel-
mdn osalta niin kovasti koroste-
taan tarveperiaatctta oikcuden-
mukaisuuden kritcerind. kun
kansaneldkejdrjcstclmdssd kui-
tcnkin kiihkedsti pyritddn tarve-
harkinnasta eroon.

On totta. cttd tarveharkinnas-
ta luopuminen yksinkcrtaistaa
jarjcstclmaa. mutta jos tdmd nd-
kcikohta voimakkaasti madrdd
jdrjestclmdn luonnetta, sc olisi
ehkii pitiinyt ottaa my6s yhtcnd
arvoperiaatteena huomioon.

Korporatismi /
t.parlamentansrru

Tycieldkkeen vaihtoarvoluonne
on tekijoiden mielestd johdetta-

vissa tuotantoelSmdn intressei-
hin. Tyosuhde eldkeoikeuden
mddrdytymisen perustcena viit-
taa tuotannolliseen tarkoituk-
senmukuisuuteen. Tvonantajicn
etupiiriin kuuluu mm. tyontcki
jciidcn cldkc-ctujcn tun aaminen.
iotta tuotanto jatkuisi hariotto-
mdnd.

Tyoeliike.jArjestelmen merki-
tysta tuotantoeldmdlle voidaan
tuskin kuitenkaan arvioida ndin
yksiviivaisesti. On vaikeata ym-
mdrtdd. mitcn tyonantajat suo-
rastaan hyotyisivdt siitd. ettd
tyontekij6ille maksetaan el2ikkei-
ta. Tyoeldkcjdrjestelmd syntyi
palkansaajajdrjestojen vaati muk-
sesta. Tycinantajien intresseissb
oli sen srjaan saada aikaan sellai-
nen jdrjestelmd, jossa eldkkeistd
tuotannolle aiheutuva suuri rasi-
tus saataisiin vdhiten haitalliseki.

Koska tyoeldke kuitenkin ra-
jautuu tuotantoeldmdn piiriin. on
ymmdrrettdvde, etta sita koskeva
pddtoksenteko tapahtuu suurelta
osalta tycimarkkinajiirjestojen vii-
lisissh neuvotteluissa. Kansan-
eliik keitii koskevat pddtokset taas
tehdddn normaalissa parlamen-
taarisessa jdrjestyksessd.

Niemeld ja Ruotsalainen suh-
tautuvat hyvin kriittisesti korpo-
ratiiviseen, tyomarkkinavaltai-
seen pddtoksentekoon. Tella
kannallaan he eivdt suinkaan ole
yksin. Monet yhteiskuntatieteili-
jdt ovat ilmaisseet huolestumi-
sensa jdrjestcijen vallan kaslusta
ja vastaavasti eduskunnan vallan
kaventumisesta.

Korporatismin pelko lienee
jossain mddrin aiheellinen. Toi-
saalta jiirjestojen sopimusvapaut-
ta ei voitane tuomita silld alueel-
la, jolle se nimenomaan kuuluu:
tyosuhdeasioissa. Tyoeldke puo-
lestaan on selvdsti tyosuhteen pii-
riin kuuluva asia. Tycie ldkettd
koskcvat ratkaisut voidaan rin-
nastaa palk karatkaisuihin.

Kokonaisuus
ratkaisee
Lyhyt esittely ei tee oikeutta
Niemeldn ja Ruotsalaisen suuri-
suuntaiselle tutkimukselle. Kirja
sisdltdd tavattoman paljon tietoa
sosiaaliturvan peruskysymyksis-
ta yhteiskuntatieteelliseltd kan-
nalta katsottuna.

Teoksen ldpi kulkeva kaksrja-
koinen tarkastelutapa antaa kylld
aihetta arvosteluun. Kansaneldke
ja tyoeliike asetetaan jatkuvasti
vastakkain ikiiSn kuin ne pyrki-

sivdt sulkcmaan toinen toisensa
pois. Yhteenvcdossaan tekijdt to-
teavat mm.: "Mikali tyoeliikejer-
jestelmd olisi ainoa eliikejiirjes-
telmd, ainoastaan tyosuhteessa
olevien eldkeajan toimeentulo
olisi turvattu. Sc merkitsisi siis
suuren ihmisjoukon poissulke-
mista eldketuwan piiristd. Eldke-
politiikka olisi kytketty palkka-
politiikkaan ja ilmentdisi tuotan-
nollisia pyrkimyksiii." Niiinhiin
asia tietysti on. mutta tdllainen
tilanne ei myoskddn olisi ajatelta-
vissa. Tydeldkejdrjestelmd ei ole
ainoa eldkejdrjestelmd, eika sita
ole koskaan sellaiseksi ajateltu.

Suomcn eldkejdrjestelmd on
kansaneldkkeen ja tydeldkkeen
muodostama kokonaisuus, joka
pyrkii toteuttamaan sekd vd-
himmdisturvatavoitetta. ansi<>
eldketavoitetta etta oikeuden-
mukaisuustavoitetta. Tdstd syys-
td suomalaisen eldketurvan arvo-
taustaa pitiiisikin oikeastaan ld-
hestyd kokonaisjdrjestelmdn piir-
teiden valossa.

Toisaalta on muistettava. ettd
tekrjdiden nimenomaisena tar-
koituksena on ollut selventdd nii-
td perusndkemyksiii, joille sosiaa-
liturvaa on mahdollista rakentaa.
Heidiin tyoeldke- ja kansaneld-
kcmallinsa on ndin ollen vmmdr-
rettava ideaalitvyppisi nd.

Jussi Vanar.r,o, wL
Elciketurva kesk uk sen

t u t k i m u so sa s I on p ciri I I i k k r)
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TIEDCKSI
Tyoeldkevakuutus-
maksut v. 1984
TEL
Sosiaali- .ia terve r,snrinistcrio
vahvisti 31.8. 1983 TEl-r'akuu-
tusmaksua koskel'at perusteet
r"uodelle 1984. Tyoeliikkeiden r.'d-
li-indeksitarkistusta koskeneen
lainmuutoksen johdosta olt so-
siaali- ja tervet'srninisterio kui-
tcnkin 21. 12. [J3 tehnvt uuclctr
p:idtoksen vuotta 1984 koskevis-
la \ akuutusmuksupcrustcista.

Pientycinantajilta lallc 50 t1'cin-
tckijiiii) peritthvri TEL-rdhinr-
mdistunan mukainen vakuu-
tusnraksu on tdnd r,'uonna alle 24-
vuotiaiden tyontckijoiden osalta
6.4 proscnttia palkasta ja sitd
vanhempicn osalta l2.l prosent-
tia palkasta. (Vuonna 1983 vas-
laavat vakuutusmaksuproscntrt
olivat 6,0 ja I1.9.)

Suurtyonantajilta perittdvd
TEL-viihimmdisturvan mukai-
nen vakuutusmaksu on allc 24
vuotiaiden tyontekij6iden osalta
niin ikdhn 6.4 prosenttia palkasta
ja sitii vanhempien tl,ontckrloi-
den osalta iiistii ja sukupuolesta
riippuva. (Vuonna 1983 suur-
tycinantajien vakuutusrnaksu-
proscntti alle 24-luotiaiden osal-
ta oli 6.0.)

Mikhli tyonantaja ei olc kdyt-
tanyt tdysimddrdiscsti hvvhksi
automaattista takaisinluinausoi-
keuttaan. on vakuutusmaksu
edelld mainittua alcmpi. mikh
johtuu vakuutusyhtion liiketu-
loksen perusteella anncttavasta
hv'"'itvksestd vaku ut uksenottajal-
le. Kun hvvitvksen vaikutus ote-
taan ar'"'iona huomioon. muo-
dostuu tdnd vuonna perittdvd
TEL-r"iihimmdistun'an mukai-
nen vakuutusmaksu keskimddrilr
1l.l proscntiksi palkoista cli sa-
maksi kuin viime vuonna.

Edelld csitctyt vuotta 1984
koskevat r.'akuutusmaksuproscn-
tit sisdltdvdt vuonna 1982 mur>
dostuncen lakisddteisen \'zlstuu-
vajauksen kuoletukseksi pcritth-
vdn maksun. joka on 0.4 proscnt-
tiyksikkoii palkoista.

LEL
LEL-palkoista makscttava va-
kurrtusmaksu on allc 24-r uotiui-
dcn osalta 6,4 proscnttia ja sitd
l'anhernpien osalta 12.7 proscnt-
tia. Viime vuonna vastaavat pro-
senttiluvut olivat 6,0 ja 12,3.
Myos edellh mainitut LEL-mak-
suprosentit sisalGvat r,rronna
1984 vastuuvajauksen kuoletuk-
scna perittdvhn maksun,0,4 pro-
senttiyksikkoA palkoista.

YEL ja MYEL
Sosiaali- ja terveysministerio on
21.12.1983 vahvistanut sekd
YEL 9 $:n mukaiseki maksu-
prosentiksi ettii MYEL l0 $:n
mukaiscksi pcrusprosentiksi 10,7
r.uodelle 1984. (Viime vuonna
vastaava prosenttiluku oli I I,l.)

YEL:n mukaisen yrittdjdn va-
kuutusmaksu on 10.7 prosenttix
tvcjtukrsta, .ios tyotulo on r,,dhin-
tdiln 40 852.19 mVv. Jos tvotulcr
()n tiitai picncrnpi. alenec niaksu-
taso niin. cttd sc on 4,28 prosent-
tia. kuu tl,citulo on l5 319,80
nrk,/r tai sitd piencmpi.

MYEL:n piiriin kuuluvan
nraatalousvrittdjdn vakuutus-
maksu on 4.28 proscnttia t1,otu-
krsta. .jos sen mdAra on korkcin-
taan 40 852.79 mk,zr'. Jos tvritult'r
()n tita suurcntpi, ()n \ akuutus-
nraksu tdmdn rnddruin l,littiiviiltii
trolrrltlrr osrlta I0.7 pr()scl)nia.

Mqrtri Hdnnikdinen

Tyonantajan
sosiaalituruamaksu
vuonna 1984
Tyonanta jan sosiaalitun'amaksu
vuonr)i.r l9t{4 on 5.65 proscnttilr.
6.60 proscuttia trri 7.I5 prtrscrrttiu
ennakonpiddtvkscn alaisista pal-
koista.

Maksu koostuu kansane ld-
kenraksusta ja sairausvakurrtus-
maksusta. Lapsilisdn.raksua ei
tdna Vuonna perita.

Kansaneldkernaksun suLlruu-
dert nrtkaiscrat tlonuntl.jun tc-
kcmdt poistot. Sairausvakuu-
tusr.naksu on yksitl,isiltA tvonan-
ta.jilta 1.45 proscnttia palkoista.
iulkisl htcisoiltl 2.45 proscrrttia.

Alimr.r.rillaan kansancliike-
rnaksu or.t 4.20 prosenttia pal-
koista.

Jos vksrtr iscn trortantlrlarr
kdyttoomaisuuclestaan tckcnriit
poistot nousevat vdhintddn
200 000 markkaan ja ovat samal-
la vdhintddn 10. mutta korkcir.r-
taan 30 proscnttia hdncn nrak-
samistaan palkoista, kansanclii-
kemuksu ort 5. l5 proscnttil.

Jos poisto.ja on -v.'li 200000
markan. mutta ne ),littavat 30
proscnttia palkoista. kansaneld-
kemaksu on 5.70 prosenttia pal-
koista l,ksity'iseltd tyonanta.ialta.

Julkisl,htcisoltd perittdvd kan-
sancldkemaksu on kuitenkin 4.70
proscnttia palkoista.

elai Itd poisSI
kdynnit tyovoima-
toimistossa
Tyottomyyseldk keen jatkuminen
edellytt66, ettd eldkelaitokselle
toimitetaan tycivoimavi ranomai-
sen todistus tvottcimyyden jat-
kumisesta cnnen kuin edellisen
todistuksen antamisesta on ku-
lunut kuusi kuukautta. Todis-
tuksen saamista varten eldkkeen-
saa.jarr orr pitdrrrt ilmoittauttrir
tyovoinlrtoimistossa. Toimistos-
sa kdynti on tapahtunut neljdn
kuukar"rclcn vdlein, jotta cldkclai-
toksillc olisi jii:inyt tarpeelliseksi
k^tsottu kdsittelyaika.

Elikkccnsaajan ilmittautu-
nrisvclrtlllisuu:\ on tvct\()illlunti-
nisterion antamilla uusilla ohjcil-
la poistcttu l. l. 1984 alkaen.
Tv(ir oirnaviranornaiset ttlinritta-
Vat todistuksen eldkclaitoksille
EIA ket urva keskukscn viil ityksellii
luutomaattisesti. mikiili cldk keen-
saajallc ci voida ()soittaa tydta.
Sanralla todistustcn antovdli on
pidcnnctty viitecn kuukautecn.

I lmoittautumisvclvollisuuden
poistamisella on ty6voimahallin-
rrorr taholla pvritty tyotr rationr-
lisointiin ja palvelutason paran-
tamisecr.t. N1'kyiscn tyollisyysti-
lantccn r.'allitcssa or.r eldkettd saa-
van tvcittomiin tvonhakijan il-
moittautur.nincn tvollistdrnis-
mahdollisuuksia ajatellen katsot-
tu turhaksi clakkccnsaajlrn rai-
vaarnise ksi.

Kun eldkkeensaajan tyoss6-
oloa ci cndd seurata tvcivoirna-
toirristossa kdy'ntien avulla..jou-
ritttiurrt ellkkccns:rujun trort-
slurnrrirr vul\()ntir htlitarttluur
muilla .jiir.jestell-illd. Tvdvoima-
toimistojcn tyottdrnyyseliik keen-
saa.jillc antamien ohjeiclcn mu-
kaiscsti cldkkcensaa.ja on velvol-
lirrcn ilnroittamaan saamastaan
niisti sek:i tvovoinratoimistollc
ettri cldkclaitokselle.

Joltu tr onsa'rrrnirr r ulr ortta ei
iaisi vksi rionlrirn c[ik kecrrslrajicrr
omicn ilnroitustcrt raraan. rvlr-
cll,tdin tv6ssiioloir scuraantliln
m1'os Eleikcturr,'akcskukscn rc-
kistcriticto.ja Irvr, :iksi kiiyttiier.r.

Helcna Lutttnu
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Ansioeldkelakien Prosessioikeutta Elaketuruakeskuksessa
piiri vuoden 1984
alussa
Yksityinen
sektori
TEL l 130000LEL 2,m000YEL 125000
MYEL 2250WMEL 14000

ETK:ssa jiirjestettiin 23. I l. 1983
prosessioikeuden pdivd. Pdivdn
mittaisen koulutus- ja keskustelu-
tilaisuuden olivat jdrjestdneet
Eldketurvakeskus ja eldkelauta-
kunta. Tilaisuudessa oli yli 80
osanottajaa. joten se oli jo osan-
ottajamidrdltliiin laajin ETK:ssa
koskaan jiirjestetty pelkdstddn
prosessioikeuden kys-vmyksid
khsittelevd tilaisuus.

Alustajina toimivat prosessi-
oikeuden vt. professori Irma
Lage r sekd vakuutusoikeuden
nuorempi vakuutustuomari
Mikko Villikka. Vakuutus-
oikeudesta tilaisuudessa olivat
asiantuntijoina myos vanhempi
vakuutustuomari Pentti Ai-
ras ja vakuutussihteeri Osmo
Kurki.
Alustusten ja laadittujen oikeus-
tapausten pohjalta virisi erittdin
vilkas ja mielenkiintoinen kes-
kustelu. Erityisesti puhuttivat
pddtosten oikeusvoimaa sekd pe-
rustevalitusta ja yrittiijien pakko
vakuuttamista koskettavat ky-
symykset. Asioista tuotiin esille
crilaisia mielipireirii. Niin myos

tyokyvyttomyysratkaisujen or-
keusvoimasta.

Oikeusvoimalla tarkoitetaan
tuomioistuimen ratkaisun tule-
vaisuuteen ndhden sitovaa vaiku-
tusta. Oikeusvoima estdd uuden
samanlaisen asian ottamisen tut-
kittavaksi. Se merkitsee myos si-
te. etta aikaisempi ratkaisu on
pantava uuden ratkaisun perus-
taksi, milloin se tulee ennakkoky-
symyksend esille myohempdd
eldkeasiaa ratkaistaessa.

Tulkoon tdssdkin yhteydessd
todettua ETK:n kanta tyokyrryt-
tomyysratkaisujen oikeusvoi-
masta. ETK:n mielestd muutok-
senhakuelimen ratkaisu tyoky-
vyttcimyydesta ei saavuta oikeus-
voimaa. Toisin sanoen eldkelai-
tos voi uuden selvityksen perus-
teella vastoin muutoksenhaku-
elimen aiempaa ratkaisua mydn-
tae hakrlalle tyokyvytomyys-
cldkkeen tai myontid sen aikai-
semmasta ajankohdasta lukien
kuin muutoksenhakuelin on teh-
nyt.

Pentti Koivistoinen

Uusi tilastojulkaisu
tyosuhteista,
kokonaiseldkkeistd
ja eldkkeiden
rahoituksesta
Vuodcn alussa ilmestyi ensim-
mdinen julkaisu sarjaan "Tyo-
el6kej6rjestelmhn tilastollinen
vuosikirja, Osa II". Se koskee
pddasiassa vuosia 1981 ja 1982,
mutta aikasarjojen osalta tyo-
suhdetilastoissa ruosia 1971-
1982 ja rahoitustiiastoissa r'uosia
1912-1982.

Tycisuhdetilastoissa kuvail-
laan yksityisen sektorin tyoeldke-
lakien piiriin kuuluvaa 16-65-
r uotiasta vdest<jd ja sen toimin-
taa ko. lakien piirissd. Tdstd ker-
rotaan enemmin toisaalla tdssd
lehdessd.

Eldkkeensaajan elSketurvaa
tarkastellaan erityisesti yksityisen
sektorin ndkokulmasta, joskin
joitakin puhtaasti julkisen sekto-
rin tilastojakin esiintyy. Eldke-
turvasta eritellddn eri tasoja ku-
ten ns. omaeldke, perhe-eldke,
kok onaistycieldket urva.la vi i mei n
myos mahdolliset KELA:n mak-
samat etuudet sisdltdvd kokonais-
eldketurva. Tyoeliikkeestd kerre
taan myos, sisZiltiiiikci se yksityi-
sen, julkisen tai molempien sek-
toreiden eliik keitii. Rintamavete-
raanien varhaisel6kkeistd saa-
daan niinikidn kokonaiselSketa-
soista tietoa.

Rahoitustilastossa esitetddn
vksityisen sektorin osalta tietoja
vakuutusmaksutulosta, eldke-
menosta, jiirjestelmiin hoitoku-
luista ja vastuuvelasta. Yrittaja-
puolella on lisdksi tietoja valtion
maksamista osuuksista yrit6ja-
eldkkeiden rahoituksessa sekd
teoreettisen vakuutusmaksupre
sentin ohella tietoja mycis toteu-
tuneesta keskimddrdisestd va-
k uutusmaksuprosentista.

Mikko Pellinen

Muutos edel-
lisvuodesta

0
0

+10000

- 5000

- 1000

Julkinen sektori
vEL*) 263000
KWEL 392OOO
KiEL 13 000

0
+22000

0

Henkilo voi samanaikaiscsti
kuulua useankin eri eldkelain pii-
riin, csim. yksityisellii sektorilla
5l 000 henkilolld oli samanaikai-
sesti useamman yksityisen puo-
len cldkelain mukaisia tydsuhtei-
ta.

YE,L:n piiri on vuoden 1983
aikana edelleen laajentunut. Td-
md johtunee piiiiasiallisesti Elii-
keturvakeskuksen toteuttamasta
yrittdjdvalvonnasta. Mycis yrittd-
jdtoiminnan ylcisclld laajcntumi-
sella sekd vuoden l98l heinii-
kuussa tapahtuncella lainmuu-
toksella. jonka seurauksena crddt
aiemmin TEL:n piiriin kuuluvik-
si katsotut yhtiomuotoistcn yri-
tysten osakkaat tulivat nyt
YEL:iin. on merkittdvd osuuten-
sa YEl-piirin kasvuun.

TEL:iin kuuluvicn mddrd on
pysynyt jokseenkin ennallaan,
minkd katsotaan johtuvan jon-
kin verran parantuneesta tycilli-
syystilanteesta.

LEL:n on arvioitu pysyvdn
jokseenkin ennallaan.

MYEL:n piirin pieneneminen
on edelleen tasaisesti jatkunut
noin 5000 henkilcin vuosivauhdil-
la. Arvio perustuu MELA:n
kuukausitilastoon I l/83.

Julkisen sektorin luvut ja kas-
vuarviot perustuvat ao. laitosten
antamiin arvioihin.

Mikko Pellinen

*) VEL:n piiri sisriltciri myds Suo-
men Pankin palveluksessa olevat
( I 400 henkildri), Postipankin hen-
kildkunnan (6000 henkiltiri) sekti
Kansanekikelaitoksen henkild-
kunnan (5000 henkikiei).

Mikko Villikkq alustaa. Pdydcin tokana panelin osanottajia, vos. Pentti
Koivistoinen (pj.), Pentti Airos ja lrma l-ager.
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A.JAN TASALLA
OLEVA OPAS-
KIRJA SOSIAALI-
TURVASTA

Ennakkclluulot. crilliianasurnis-
raha. e ritf ispiiir.'ikoti. croraha.
ctuudct (sosiuuliturrutr) - :iitli
muLltama hakttsutta sosiaalitrett-
vos Osnro J'oivolan ja oik.kand.
Matti lirivolitn vltdcssii kirjoit-
Ilunu:tlr Sosilurlrtulrurr paapiir-
tcct -kirjrrstrr. Kirilr ilrtklir sosirta-
lir-rcuvos Osnro Toir olan vksi-
rrdrirr kirjrlrttlttlrttt slt ttttttttirtrisctr
tcokscn 8. painokscrr viitoittamil-
la linjoilla.

Kirjarr on .julkaissut Sosiaali-
tr.rrvan Kcskusliitto. Siclta kirjan
roi rrrriis tilltrr. Hintl ci pddtl
I'nrinraa: 48 markkaa. Suurista
ntddristri liitto lupaa r"icl:i alcn-
nr.lsta.

Sosnralitttt,ran alltllu,,rt rtli-
massa ldhcs 200 erilaista lakia ja
asctusla. Opaskir.lua siina :ttttrr-
nistacssaan tuntec tarr,'itsevansa-
kin. Eritf iscn tcrvetullut on kir.ja.
jonka ticdot ovat aian tasalla.

TAmdn kritccrin tdrrii kirja
tevttAa. Ticclot Vastailvat svvs-
kuurt loprr:slr riirnc ru..,rtnlt illtl-
linnutta tilannctta. Kirian lop
puun on viclii koottu tictoia td-
mdn rnhdrdpdivdn .jAlkcenkin ta-
palrturreistu nttttttoksistlt.

Luki.iu slur kuratt. puil:i so-
siaalitulvurr lirinsaaddnnostl.
rnvo: csinrcrkiksi tcrrcrs-. tro-
voinrar- ja asuntopalvclu.jen phd-
piirteistd. Kir.ja pyrkii melkoiseer.r
turkkuutccn. Niinpii asttmiscn
kohdulla on esimcrkiksi mainittu
mvos porotilalain mukainen
asuntotuki. Runsaista yksityis-
kolrdistu huolirnatta csitystapa
on selked. kokonaisuudet hah-
mottaVa.

Er.rcmn-rdnkin tictoja kaipaa-
vaa lukijaa on muistettu. Muka-
na on kirjallisuusluettelo. jossa
on mainittu nryos 

",iimcisir.r 
il-

mestvmisr"uosi.
Kenellc kirja sittcn sopii'? So-

siaali- .ia tcrr,'c1'clenhoitoalan
tyontckijoille . luottamushcnki-
loille ia opiskclijoillc sckd ndidcn
alojen ticcloista nlLluten kiinnos-
tuncille .

Kirsti Suomivuori,
l'.ltik ( t urru kc.\k uk.\('n

t icdo tu:;.sih tccr i

ELAKKEISTA ULKOMAILLA

RUOTSI
Sddstokohterta vuosi ksi 1984/85
Ruotsir.r hallitus aikoo sddstdd budjettivuonna I 9U4l85 sosiaalitur-
van alalla yhtecnsd 950 miljoonaa kruunua. Saast6kohtcita on lijv-
clcttv scuraavista ctuuksista:

Ekikelisri: Sosiaaliministcriossti tutkitaan ntahdollistrutta saaltaa
vhh;irr tai ei lair.rkaan yleistd lisiicl6kette (ATP) saavillc cldkkccnsaa-
jille r.naksettal'a eldkelisd tulosidonttaise ksi ntvtis t1'Ornarkkirracl:ik-
kcisiin (|TPISTP jne.) sckd pdAomatuloihin niiltclcn. Tiillii hetkcllii
ctdkelisd on tulosidonnainen vairt vlcisccn lisiiclakkccsccn rldhdcn.

Va i m oli sri ; Kansanelik kccsccn ktt ttluvitrt I ulosiclotrrlaisetr vaimo-
lisdn saamistu aiotaan kiristiti. Nykyisin vaittroltsiitl tiilttii mddrdd
alcnnctaan kolnrasosalla siitri vuositulosta, .ioka vlittaA 1500 kr.
VaimolisA tulcc putoantaatt pois, kun ptrolisoiclcrl vhtcisct tulot
1'litravdt 130000 kr vuoclcssa. Tiilki hctkcllii raja on 150000 kr.

Pc ru s nrci ti rti ; Vuoclcn I 9U4 a I ussa pcrusrniirti -.johon elak ke'iden
mdirdt.ja cLikkce n pcrustccrta olcvat palkat on sidotttl - nostettiirl
20 -100 kruunraar t't.urtlessu. [Jutcct.t pcrusntiidriiiirt sisdltl'1' noin 4
pro.\cntin ulcnnu:. Alcntttts johtLrtr lokakutrssa I982 te hcll'stii kruu-
nun d*'alvoinnista. Ilrnatr alettttusta pcrusmddrd olisi olltrt 2l 156
kruunua l'ttoc'lcsslt vttotrtra l9tl4.

Vuonna 198-l nrakscttu 300 kruurtur.r ylirlddrdincll kortlttts pc-
rusnriiiiruiiin on poistettr,r vuttclcn 1984 alusta. Kansancliikkccn pe-
rustasoil kuitcnkin vastaavzlsti nostettiin I proscrttilla yksitldiscllc
cliikkccnsaajitllc.ja 2 proscntilla nainrisissa olevallc.

Ehdotusta u udesta perhe-elakkeesta
jouduttu lykkddmdan
Hallitus antoi.joulukuun alussa parlanrcnti n kasitclteviiksr chdotuk-
scn p cr h c- c l ci kkcrz laajasta u utl i s t a nr i.s c v t u. .l o ul uk u u n lopul la chdo-
tr-rksen ldpiviennistd kuluvan vuodcr.r aikana .joucluttiin kuitcnkin
luopumaan. Lehtitietojcn mukaran uusi pcrhc-cliikc olisi nrerkinnvt
liian suurta sosiaaliturvan pcukalointia.

Ehdotukscn pohjana oli pcrhc-clAkckor.nitcan nrrctinto. Uusi pcr-
l.re-eldke tdhtdsi cnsi sijassa /np.rcr toitrtt'orlulott turvuontist'ot. Lcskillc
olisi maksettu pddosin t tu't'cs i do nnu i.s t q l c.s k ctu' t u uun. Uusitun perhe-
eldkkccn oli mddrii tulla r"oimaan vuoclcn [985 alussa.

Elakevakuutuksen tulot ja menot
vuosina 1983-1985
Rucltsin Riksl'orsdkrinssvcrkct on laskenut arvion cldk* akuutukser.t
tuloista ja mcnoista vuosille 1983-85. Eliikcvaktrutr.lkscssa tulot
alittavat menot jokaisena noista vuosista. Poikkcukscn muodostztit
osaclike . Yleiscn lisde16kkeen (ATP) osalta rahasto.jcn korkotuotot
muuttavat lopputuloksen positiiviseksi.

Elikevakuutuksen tulot ja menot vuosina 1983-85. rahastojen tuotot
poisluettuina; milj. kr.

1983 198,1 1985

Kansancldkc

Ylcinen
lisdeldke
Osaeldkc

Tulot
Menot
Tulot
Mcnot
Tulot
Menot

29 335
39 616
29 459
32465
I 574
l 360

-r I 902
40 500
3224)
-r5 820

169-1
I -r50

32 894
42 0-10

-rl 8-r8
39 990

I 738
l 450

Vakuutusmaksuja maksavat vaitt tydllanta.iat .ja trittli.idt. Kan-
sanelSkkeiden rahoitukseen osallistuu ntyos valtio.

Kaikkien sosiaalimaksu.ien tuotto vuosina l9tt-l-tt5 ort scllraa-
vassa taulukossa.
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Eliiketurua-
keskuksen

ESITEVUOSI 1984

Vuonna 1984 on El[keturvakes-
kuksesta saatavissa yleis<ijake-
luun seuraayia ty{hlake-esitteiffi.

Tunne tytieliiketurvasi, suppea
yleisesitys ty<ireldketurvan piia-
piirteistii.

Tyrintekijiin eliike, pitemmiille
yksityiskohiiin menevd vihko-
nen.

Yrittiijnn ekike, edellistii vas-
lzaYa.

Koska Tyrintekij6n eliike ja
Yrittlijlin eliike -esitteiden pai-
noksia oli vuodenvaihteessa vieli
huomattavasti jaljelH, jaamme
ne' loppuun tiiydennettyinii vuo.
den 1984 indeksistii johtuvista
ynnd muista muutoksista kerto-
valla liitteellli. Niijn korjattuina
toivomrne Bsitteiden palvelevan
kiiyttiijiiiin roisraiseksi. ouaen
huomioon, ettl esitteiden asiasi-
sdltci on edelleen voimassa ldhes
sellaisenaan. Liihet6mme lisiiliit-
teitii pyynndsE my6s jo aikai-
semmin tilattuihin esitteisiin.

Lisiiksi on vielii jonkin lerran
saatavana frsufl{,,,6r6ksk{htaista
esiretrii: Yanhut$elilke;,Tydlcy-
\,ytt6myyseHke, Tycittdrnyyselii-
ke ja Ferhe-elake., Niiita esitteita
ei ole tarhoitus enii6 uusia, vaan
painokset jaetaan loppuun.
My<ihemmin ldni vuonna uusit-
tavissa Tyontekijnn e[ikkecn ja
Ydtttj6n eliikkeen painoksissa
asiat pyritaan ryhmittelemaiin
u*deJleen niin, etti vain yhdestl
yksittiiismtli eliikelajista liiinnos-
tunut tydntekijii ja yriuiij?i l6ytei-
*i e$itteestein entistii helpommin
etsirniinsii.

, Tyoritekij&n eliikkeen uusittu
painos ilmestyy keviitkaudella.
viimeistiidn maaliskuun lopulla.
ja Yrittiijlin eliike myrihemmin
t'inl vuonna.

Tycieliikevakuutus ja fyonan-
tajan muut {to$l4$Iiv,akuutilk$et
-nimistii esitettii, taydennettyne
vuoden 1984 Erenan$jah :sssiaa*
livakuutusrrraksrit si$6lt$t6fl A]'iit-
teellii, on'sAafavena,.:ede-lleen.
Samoin on jakelussa esite Tdissii
poh'oisnmissai turvsna iy6eHke!

Kaikkia edellit rnainittuja eoit-
teitli on my&g ruotsinkielisine,
Esitteitii voi tilata Eldketurva-
keskuksen postittamcta-



Sosiaalimaksut vuosina 1983-85; milj. kr

1983 1984 1985

Osaeliikejiirjestelmln tulot, menot ja rahaston mf,iri vuosina 1976-
82; milj' kr' Rahasro vakuu-
Vuosi Tulot Menot Erotus vuoden tus-

lopussa maksu, ToSairausvakuutusmaksu
Kansaneldkemaksu
Lisiieldkemaksu
Osaeldkemaksu
Lastenhuoltomaksu
Tyotapaturmamaksu
Tyomarkkinamaksu
Tycisuojelumaksu
Aikuiskasvatusmaksu
Palkkatakuumaksu
Yleinen palkkamaksu
Merimieseldkemaksu

30 075
29 335
29 459

I 514
6934
l 635
3 807

410
151
605

5 538
lt

32050
31902
32242

r 693
7 452
I 153
4241

504
815
652

7 981
12

32 890
32894
33 838

I 738
7 650
I 837
4348

519
835
669

7 310
t2

t976
t977
1978
t9'79
1980
l98l
1982

13
412
681
890

1239
I 558
t 457

88
9

-20t
-368-l 19

-17 |-14

88
19

(-122)
(-4e0)
(-60e)
(-780)
(-7e4)

0,t2s
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5

l6l
403
486
522
120
387
M3

Liihde: Rik sfbrsrikringsverker / Statistik-information: 46/83.

Tyonantaj ien vaku utusmaksut
na 1983 ja 1984Yhteensd I l0 200 121297

Lrihde: Riksfbrsrikringsverker / Sraristik-inJbrmation: 49/83, 50/83.

D45q VUOS]

Osaeldkkeiden mddrd laskussa
Osaeliike osa-aikatyohon yhdistettynd otettiin Ruotsissa kiiyttoon
hei ndk u ussa I 976. T2illoi n eldk eoikeus annettiin p a I k an s a oj i I le. Yr i t
tiijrit tdivat osaeldkkeisiin oikeutetuiksi tammikuussa 1980.

Vuoden l98l tammikuussa osaeldkkeelle siirtymisen aiheuttamaa
tycitulon alenemisesta saatavaa korvaustq alennettiin 60 7o:sta tyotu-
lopoistumasta 50 7o:1in.

Alla oleva kuvio osoittaa osaeldkkeiden mddrdn alkaneen alentua
vuoden 1981 alusta liihtien. Alenemisen sanotaan johtuvan suureksi
osaksi korvaustason laskemisesta.

Osaeldkkeiden mdirf, kesl/ioulukuussa vuosina 1976-83 sekii hake-
musten mddri puolivuosittain.

Miiiirii
70 000

Tytintekijtiiden osalta:

I-akisriciteiset
Lisdeliike
Sairausvakuutus
Kansaneldke
Osaeldke
Tycitapaturma
Tycisuojelu
Tycimarkkinamaksu

- tyottdmyys ja koulutus
Aikuiskoulutus
Palkkatakuu
Lastenhuolto
Yleinen palkkamaksu
Sopimuspohjaiset
Ryhmdhenkivakuutus
Eroraha
Ryhmdsairausvakuutus
Lisdeldke
Tyotapaturma
Tyoturvarahasto

Yht.
Toimihenkiltiiden osalta :
Lakisciriteiset
Lisdeldke
Sairausvakuutus
Kansaneldke
Osaeldke
Tyotapaturma
Tycisuojelu
Tycimarkkinamaksu

- tycittdmyys ja koulutus
Aikuiskoulutus
Palkkatakuu
Lastenhuoltcl
Yleinen palkkamaksu

Sopimuspohjaiset
Lisdeldke
Ryhmdhenkivakuutus
Eroraha
Tyotapaturma

Yht.

0,5
0,1
t,4
),2
0,4

0,5
0,5
1,0

0,4
0,2t)

42,1

1,3
0,2
0,2.) .',

2,U)

4t,4

7o palk
1983
9,6
9,0

10,0
0,5
0,6
0,2

kasummasta
1984
10,0r)
9,5
9,5
0,5
0,6
0,2

10,0
0,3
o5
0,1

46,6

1,3
0,2
0,2
11
2,0

0,8
0,2
n)))
2,0

0,8
0,2
0,2))
2,G)

60an

50000

40000

30 000

-----___/

Osael6kkeitd
kesd,/ joulukuussa

Osaeldkkeet
joissa 50%
konaustaso

Hake mukset
puolivuosittain

Yrittrijicn
osael6k kect

9,6
9.0

10,0
0,5
0,6
0.2

10,0')
9,5
9,5
0,5
0,6
0,2

10,0
0,3
0,5
0,0

46,1

20

10

o
1976 '7 1978 1979 t98A t98t t9821983

Osaeldkkect rahoitctaan tyonantajien ja yrittii.jien vakuutusmak-
suilla muusta cldkevakuutuksesta erillridn olevan rahoitusjhrjestelyn
puittcissa. OIrcir.rcr.r taulukko osoittaa. ettd osacllikcvakuutus ttt.t
toiminut miinuksella vuoclcsta 1977 liihticn. Vuontta 1983 tultr.ierr
laskctaan .ftillccn ylittdviin nrcnot.

Vakuutusmaksut on pyciristetty liihimpiidn prosentin kymmenes-
osaan.
r) Maksuun sisdltyy 0,2 %-yksikkod menoa r,uoden 1984 alussa

perustettavia palkansaajarahastoja varten.:) Maksu oli poikkeuksellisesti 3% heiniikuun ja joulukuun 1983
vdlisend aikana.r) Tyciturvarahasto perustettiin vuonna 1983.
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HOLLANTI
Sosiaal ietu u ksien alen n u kset
hyviiksytty parlamentissa
Hollannin parlamentti on hyvdksynyt hallituksen viime syksynd
tekemhn ehdotuksen, joka on merkinnyt kaikkien muiden sosiaali-
etuuksien paitsi lapsilisien alentamistq 3,5Vc vuoden 1984 alusta.
Alennus koskee mycis Hollannin kansaneldkkeita - tasasuuruisina
maksettavia vanhuus- ja perhe-elikkeitd sekd ansioperusteisia tyo-
kyrryttomyysehkkeita. Lisiiksi parlamentti on hyvdksynyt sen, ettei
vuoden 1984 aikana tehdd sosiaalietuuksien indekitarkistuksia.

Etuuksien alentamisen syynd ovat sosiaaliturvan kasvaneet ralror-
tusvaik eudet. Niitii on erityisesti lis66mdssi Ldnsi-Euroopan korkein
tydttdmyysaste - 11 ,5V0.

RANSKA
Varhaiselakkeestd hyvid kokemuksia
Vuonna I 982 Ranskassa otet ti i n kdyttoon uusi v ar ha i.ye I cik ej tirj e s t e-
/1, jonka puitteissa maan hallitus ja yksityiset yritykset ovat solmi-
neet ns. solidaarisuussopimuksia. Sopimuksissa yritysten tyonteki-
j6ille on annettu mahdollisuus jdhdd varhaiseldkkeelle 55 vuoden
idstd enintddn 65 %:n eliikkeelld keskimddrdisistd bruttotuloista. Yri-
tyksesld eldkkeelle jddnyt on koruattava tyottOmalle henkilollh.

Vuoden 1983 aikana on tehty noin 3000 sopimusta, jotka kattavat
neljhsosan potentiaalisista jdrjestelyn piiriin kuuluvista yrityksistd.
Noissa yrityksissd on ikdnsd puolesta eldkkeeseen oikeutettuja henki-
loiH 725000. Vuoden 1983 aikana varhaiseldkkeellejddnee 175000
henkiloii.

ITAL!A
Eldkkeiden tu I osidon naisu utta I istitdiin
Lokakuusta 1983 liihtien ei ltaliassa endd makseta vrihimmriiselciket-
ta, jos vanhuuseldkettd saavan eldkkeensaalan muut tulot ovatvithin-
tddn kaksi kertaa vdhimmdiseldkkeen suuruiset. Vlihimm2iiseliik-
keen mddrd on palkansaajilla 306900liiraa (noin 1075 mk) ja yrittii-
jllld.257 100 liiraa (noin 900 mk) kuukaudessa.

Tyokyr,ryttomyyselhkkeessd tuloharkinnan rajatulo on asetettu
kolme kertaa vdhimmdiseldkkeen suuruiseksi. Tycikyvyttomyys-
eldkkeen osalta tuloharkinta tulee voimaan vasta my6hemmin.

Italiassa on aikaisemminkin maksettu tuloharkintaista eldkettd.
mutta vain 65 vuoden ien taytteneille, jotka eivdt ole olleet eldkeva-
kuutuksessa. Tuon eldkkeen mddrd on 184 100 liiraa (noin 645 mk)
kuukaudessa.

Tulosidonnaisuuden kdyttoonotto myos "normaaleissa" eldk-
keissd johtuu eliikejiir.yestelmdn erittdin vaikeasta rahoitustilanteesta.
Italian yleisestd palkansaajien eldkejdrjestelmasta vastaavan sosiaali-
vakuutuslaitoksen. INPS. talous on vahvasti miinuksella. Vuoden
198 I lopussa vaje oli 25954miljardia liiraa, joka on Suomen nykyra-
hassa noin 9l miljardia markkaa. Laitoksen menot olivat 95000
miljardia liiraa, mutta tulot yli l l 000 miljardia liiraa vdhemmdn.
Vuoden 1983 lopussa kokonaisvajeen laskettiin olleen noin 120
miljardia Suomen markkaa ja vuoden 1984 lopussa sen arvellaan
olevan jo 182 miljardia Suomen markkaa. El2ikkeiden tuloharkinta
tulee jossain mddrin supistamaan kokonaisvajetta.

KANADA
Q uebeci n I isdeldkejdrj estel mdan
alennettu eldkeikd
Tammikuusta 1984 liihtien on Quebecin lisiieliikejiirjestelmiissd ollut
mahdollista jiidda alennetulle vanhuuseltikkeelle 60 vuodcn r'assa nor-
maalin eldkeidn ollessa 65 vuotta. - Kanadassa on kaksi yleistd
lisiieliikejiirjestelmdd. Toinen jdrjestelmd kattaa Quebecin provinssin
ja toinen Kanadan muut provinssit.

Jouko Janhunen, r''az
Ekiket urva keskuk sen

t ut k i musosa: t on cri t yi stutk iio
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TYOELAKE-LEHDE N SI SALLYSLUETTELC
VUODELTA 1983

Pdakirjoitukset
Larmola,
Larmola,
Larmola,
l-armola,
Lormolo.

/r7a Budjctintekijii leikkasi ndkyvhsti. Tydeliike n:o 5. s. 3.
I/rl. ElAkkeiden suunnittelu ci ole irrallinen opinhaara. Tyoeliike n:o 3. s. 3.
Yrj6. Perhe-eldketta ansion, tarpeen ja kantokyvyn mukaan. Tyoeliike n:o 2. s.3.
Ift. Tycinjako ja yhteniiisyys tarkeinta kehitettdessd tydttomyysturvaa. Tycieliike n:o l. s.3.
Ytj6. Yalvonla on eldkcturvan hoidossa valttamaton. Tyciel2ike n:o 4. s. 3.

Kolu m n it
Ahonen, Antero. Yeteraanien varhaiseldke. Tuotekehittcll'n akrobatiaa. TycielSke n:o 4. s. 4-5.
Jtiriskelriinen, Pirkko. Yanhukset ja me - mikii on vastuunjako? Tyoeliike n:o 2. s. 4-5.
Koivistoinen, Perlli. Esteellisyyssdhnnokset - keino luottamuksen lisdlimiseen. Ty<ieliike n:o 3. s. 4-5.
Luoma, Helena. Neuvottelun tuloksena tyokyvyttdmyysratkaisut yhteniiisiksi. Ty6elZike n:o 5. s. 4-5.
Vananto, -/ussr. Tutkimustiedon kiiytto pddtoksenteossa: Tietoa vai oikeutusta omille kasityksille? Tydeldke n:o I
s. 4.

Artikkelit
Eldketurvasta yleensl

Btickstrdm, Zll.ia. MYEl-tyotulot tasan - paraniko emdnndn eliike'l T1'oekike n:o 4. s. 7.
,lariskekiinen, Pir*'ko. Motivaatio ja kokonaiskuva auttavat tycielaketiedon perillemenoa. Tyoeliike n:o 5. s. 17.
Kangas, Urpo. Tutkiian ndkokulma perhe-elAkkeeseen: Kustannukset eivdt vastaa hydtya. Tyoeliike n:o 2. s.6-l l.
Kansaneldkeuuclistu ksen vaikutukset sclvitetty. Tyoeliike n'. o 4. s. 22.
Kemppainen, Pirkko. Eroa on l'ahingollakin. MaTa korvasi koiranpureman ja palovamman - ei harha-askelta ja
tormailya. Tyoe liikc n:o l. s. 41.
Knuuti, Kctorina. Emdntien sosiazrliturr"assa kohentamisen varaa. Tyoeldke n:o 4. s.29-31.
Koponen, Markku. Elirketurvtrkeskukscn kanta PTS-selvitl'kscen: Eldkeikd ja perhe-eldkc tyoel[kkeidcn tdr-
keimmdt kchittemiskohteet. Tyoeldke n:o 2. s. 18-19.
Loesvuori, Arto - Lundqvist, Bo. TEL-LEL-vakuutetun ansiokehitvs ansiotasoindcksid parempi. Tvoelikc n:o l.
r. l8-19.
Lundq,''ist, Bo. Valtion tulo- ja menoarvioesitys eldketurvan kannalta. Tyoeliike n:o 5. s. 8-9.
Saukkoncn. Scppo. Satunnaisct tvosuhtcet syyna LEl-vapaakirjaeldkkeiden vleisyl"teen. T1-oellikc n:o 5. s.
20-21.
Suomincn, Anrti. Yaliinputoajien ase ma puhuttaa tyok-,-v,,-ttoml,yden ja tvcittomyvdcn rajanvedossa. Tvoel6ke n:o
2. s. 14-15.
Suotninen, Antti. Osa-aikatycintckiliit, eldketurvan r';iliinputoajia. Ty,oel2ikc n:o 3. s. l8-20.
Tokulu, Maryi. Teemasta toirtrccr.r tasu-ar\on vu()nna. T-v-oeliike n:o 5. s. l8-19.
Tuontincn, [-rla. Eldkcturvakcskus tutkii leskevtvmiscn vaikutuksia. Tvoeldkc n:o 5. s. 16.

Tytikyvytttimien ja rintamaveteraanien elfrketurvasta

Illinniktiinen, Irntcli. Yclcrurnierr sosiaaliturr.an tivclcntdmiselld alkaa olla kiire. T1,oel;ike n:o 4. s. l4-15.
.ttici.vkclriinen, Pirkko - Lurultf i rt, Bo. Tutkinrur or.iitti: Yksi tlopaikka kahdella variraiscldkcpiiitijksellii. Tyoelii-
kc n:o 3. s. 6-9.
Kortcsoja, l'rra. Tv(jkvvvttomvvsmaAritelmii TEL:n ja LEL:n roimass:r ollessa. Tvclclakc r.r:o 5. s. l4-15.
Mcikincn. JuukAt'. Inrrrlidiliitto maan ruurimpiu st'siaalitrojdricstojd. Trcjreldke n:o l. s. -12-.1.1.
Pcrrilti, Jormo. Rirttamaveteraaniasiain ncuvottelukunta: Vcteraanien varhaiselSke entisti lievemmin perustc-in.
Tyocl,iikc n:o 4. s. l0-l l.
P.y'st.y'nen, Juha. YcLcrzranien eldkevalituksista ldpi joka neljiis. TyoclAkc n:o 3. s. l0-l L
Ranlanen, Mctirc. Rintarnaveteraanicn r.arhaiscldkkeen ehdot lievcner,ht. Tyoeliike n:o l. s.6-7.
VarhaisclSke ci viclA vastaa vetcraarricn oclotuksia. Tvcicldkc n:o L s. l0-11.
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Eliiketurvan valvonnasta ja uusien ohjeiden soveltamisesta

Heinonen, Rrrrra. Eldkeote kotiin 120000 LEL-tycintekijiille. Tyoeliike n:o 4. s. 20-21.
Koiy,isroincn, Pcr[1. Jos utkomaantyokomit.an ehdotuk..t toteutuvat: muutoksia tyoeldkelakien soveltamisalaan
ja elhkepalkan mAdrdimiseen ulkomailla tehdyssd tyossa. Tyoehke n:o 2. s. l6-17.
"Luoma,-Halena. Kun tyokyvyttcimyysratkaisut eroavat: Kela ja tyoeliikepuoli neuvotteluun. Tyoeldke n:o l. s. I 7.

Sirvi6, Markku. Hallintomenettell,laista mallia tyoetiikkcisiin: Parempaan palveluun ja oikcusturvaan. Tyciel5ke
n:o 4. s. 16-17.
Sirvir), Markku. YrittAjien eldkevakuutuksen valvontaa tiiydelli teholla tulevaisuudessakin. Tyoeliike n:o l. s.

26-27.
Sirvib, Markku. Yritttijicn tyotulo-ohject uusittu. Tyoeliikc n:o 4. s. 26-28.
Suominen,,4nrrr. Rckiiteroimrittomii tydsuhteet - kenclld todistustaakka'l Tyoeliike n:o 5. s. 12-13.

Eliiketurvan rahoituksesta ja verotuksesta

Ara.jtirvi, Esu. Sosiaalimenojen reaalikasvu 3,3 prosenttia vuonna 1981. Tycieliike n:o 2. s. 31.
Eriksen, Tor Eiler. Ruotsi. Norja. Tanska, Suomi. Ncljii tapaa rahoittaa tyoelAke. Tyoeliikc r.t:o 4. s. 3]-J8
Hrjnninen, Markku. ElAkekustannuksia arvioitava ainakin 20 vuoden tiihtiiimellii. Tyoeliike n:o 4. s. l8-19.
Lairincn. Miflami. Eliikkeiden errnakonpiddtys vuonna 1983. Tyoeliikc n:o l. s. l2-16.
Lairinan, Miijomi. Eldkkcct ja cnnakonpidatys vuonna 1984. Tyoeliikc n:o 5. s. 9-l l.
Prokkola, EsA'o. Eliikcluottovakuutuksen kirjava maailma. Tyoeliike n:o 5. s. 22-23.
Prokkola, Esko. Luottovakuutuksen korvaukset civat luottotappioita. Tyoeliike n:o 3. s.26-2'l .

Tarkan markan ajat edessii. Tycieliike n:o 3. s. 12-16.
PekkaTuomist, "Kun lainakii ei voi eliiii ja veronkorotuksilla on rajansa, on menoia hillittiivd." s. l3
Mikko Hurmalainen. "Kun tyonantajan maksurasitus kasvaa, tycillistiimiskyky heikkenee." s. 14.

Eero Rahkonen: "Elskcturva ei maksa liikaa, mutta se on jaettava oikein." s. l5-16.

Eliikeiiistii ja vanhuspolitiikasta

Ahonen, Antero. Eldkelkikomitea esittiiii: 60 vuotta tayt6neet joustavammin eliikkeelle. Tycieliike n:o 4. s, 8-9'
Forss, Simo. Vanhenemisen maailmankonf'erenssi suomalaistoimikunnan silmin. Tyoeliike n:o 3. s.28-29.
Ilmarinen, Juhani. Tyoterveyslaitos tutki kunnallisen etdkeidn perusteet: Sama elAkeikii ei kiiy kaikille. TyoelAke
n:o 3. s. 23-25.
Indeksitarkistuksen poisto puhutti Vanhusten viikolla. (Kirsti Suomivuon). Tyoel[ke n:o 5. s. 27.
Sirkesalo. Jouko. Soiiaalituivan kehittdminen kasvattanut vanhusten ja ty<ivoiman midrhd. Tycieliike n:o 4' s. 25.

Koulutuksesta

Hcinninen, Annami. Sosiaaliturvan opetusjaosto, sosiaalialan ammattioppilaitos. Sosiaalivakuutuksen yliopettaja:
Ajan tasalla pysyminen vaatii ponnistuksia. Tyoelike n:o 2. s. 22-23.
Johansson, ttiaT'lritt. Vakuutuitutkinto ja ylempi vakuutustutkinto. TyoelAke n:o 3. s. 30-31.
Louhelainen, Pekka. Yleinen vakuutustuikinto - vakuutusalan korkeakoulututkinto. Tyoeliike n:o l. s. 40.
Mtikinen, Matti. Ammatillinen koulutus keskeinen tekijh LEL-kuntoutuksessa. Tyoeliike n:o 2. s. 20-21.

Htinnikriinen, Martti. Tyoelilkkeiden kertasuorituksiin nousua heindkuusta. Tyoeliike n:o 4. s. 26.
Karppinen, Raimo. Puoler tyoeliikkeistii Helsinki-Turku-Tampere -!gl1i99t, Tydeliike n:o 3. s. 2l-?
Lairunen. Reyb. Ennuste vuodelle 1983: El2ikemeno 27 mitjardia, eliikeliiisiii I g]0 000 Tycieliike n:o i.-s. 4-24.
Pellinen, Mikko. ElCketurva Suomessa 1500 markkaa kuukaudessa vuonna 1981. Tyoeliike n:o 1.s.23-25.
pellinen, Mikko. Tllastot kertovat: uscimpicn leskenelakc on tycieleke. Tyoeliike n:o L s. 20-22.
Tietoja tycieliikkeensaajista 31. 3. 1983. Tycieliike n:o 4. s. 46-4"1 . Taulukko.
Tietoja tyoehkkeensaajista 30.6. 1983. Tycieliike n:o 4. s. 48-49. Taulukko.
Tilasiotietoja tycieliikkeensaajista 30.9. 1982. Tyoeliike n:o l. s. 48-49. Taulukko.
Tilastotietoja tytieliikkeensaajista 31. 12. 1982. Tycleliike n:o 2 s 42-44. Taulukko.

Ti lastotietoja elaketurvasta

Puheenvuoroja
Eldketurvakeskuksen toimitusjohtaja: Tyottomyyseliike uloslyrinti tyoelemasta (Haastatteli Kirsti Suomivuori).
Tycieliike n:o 2. s. I l-13.
Ktstamo, Pentti. Palvelutoimintaa kehitetiidn. (Pentti Kostamolle vastasi Jussi Vanamo ETK:sta.) Tyoelike n:o 4.

s. 6.
Miksi niiin? Tyoeliike n:o l. s. 28-29.
Onko rakentaja vakuutusmaksupinnari? (Matti Loukolaa haastatteli YLla) s.28.
Oikeuskansleri: Vakuutusmaksua ei saa mielivaltaisesti alentaa. (Haastatteli YLla) s. 28.
Virkatodistus turhaa byrokrariaa'! \Antti Suomisla haastatteli K.S. ) s. 29.
Miksi niiin'l Tycieliikc n:o 2. s.29.
Voiko kuolleen yrittiijiin vakuuttaa taannehtivasti'l (Juha-Veikko Hiekkarantaa haastattcli YLla) s.29
Kuunnellaanko-ilmiantajaa'l (Markku Sirviirri ja Eeva KoskenslYTaa haastatteli K.S.) s. 29
Miksi niiin? Tyoeliike n:o 3. s. 32.
Eliikkeellekrj yliiraja? (Matti Uimosta haastatteli r(.S.) s. 32.
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Elike-Sammosta kcskisuurr eldkevakuutusyhtil (Rauno Nurmea haastatte li YLla) s.32.
1'apiola Auraa ja Poh.faa kilpailukykvisempi. \Alpo Mustosta haastatte li YLla) s. 32.
Miksi niiin? Tycicliikc n:o 4. s. 32.
Eero Tuomainen: Ekikcizin korottamisajatus kulkce.
Miksi niin'] Tycieliike n:o 5. s. 23.
SKYL haastaa paat6jet tasaiselle (Haastattcli ILlc)
Ministeri Vappu Taipale. Tydttomyysturvan uudistus kiirccllisin (Haastattcli -/aakko Mtikincn). Tycielike n:o 5. s.
6-7.
Voiclaanko rahat elSkkcisiin turvata? (Altti Aurelaa haastatteli Jaakko Mrikincn). Tycteliike n:o 3. s. l6-18.

Kysymyksid ja vastauksia
Asiantuntiiat vastaavat T1'c'icl:ikcpliil'iin k1'symyksiin. T'yoeliike n:o l. s. 29.
K_v-sl t),oclakkcistA. Vastaajana johtaja Antti Suomincn Tyocliikc n:o l. s. 3l
Klsy ty'ocliikkcistd. T,r-oeldke n:o 2. s. 32.
K)'s)' t\oelakkcistii. Tycieliikc n:o 3. s. 33.
Kvsv trocliikke istii. Tycielzike n:o 4. s. 36.
Klsy tyoekikkcistzi. Tyoeliike n:o 5. s. 29-30.

Elaketu rvakeskus tredottaa
Elakcturvakcskukscn cdustajisto asetettu scuraavaksi kolmcksi vuocleksi. Tyoelzike n:o l. s.44.
Elaketunakeskuksen hallitus vuosina 1983-1985. Tyoeltike n:o l. s.43.
English summarl. Tvoeldke n:o l. s. 53.
English summarl'. Tirocliikc n:o 2. s. 45-46.
English summar). Tyocliike n:o 3. s. 42.
Enghsh summary. T1-oelAkc n:o 4. s. 50.
English summar)'. Tyocliike n:o 5. s. 37.
Esite 

"'eteraanielAkkeisui. 
Tyocliike n:o 2. Takasivu.

ETK ei voi ruveta ulosottorekisteriksi. (YLla).Tyocld}e n:o 2. s. 30.
Heimer Sundberg jatkaa Eldkelautakunnan puheenjohtajana. Tyoeliike n:o l. s. 44-45.
.latitutrt'rt. Jouko. Basic tl'aturcs ol Finland's pcnsions scltcmes. Tyoeliikc tt:o l. s. 54-55.
Janhunen. Jouko. Eld,kkeistd ulkomailla. Tydel:ikc n:o l. s. 46-47.
Jonhunan, -/ouko. Eliikkcista ulkomailla. Tyoeliike n:o 2. s. 40-41.
Janhunen, .louko. Elttrkkeistd ulkomailla. Tyoeliike n:o 3. s. 40-41.
Janhunen, Jouko. Eldkkeistd ulkomailla. Tycieliike n:o 4. s. 39-41.
Janhunen, Jouko. Eldkkeistd ulkornailla. Tyoeliike n:o 5. s. 3l-33.
Jrjciskinen, Pctri. Uutta tyoelakelainsaad?intoii. Tyocliikc n:o l. s. 37-38.
Jticiskincn, /1'll. Uutta tloeliikclainsiiiidantoii. Ty'ocl;ikc n:o 2. s. 34.
Jririskinen, Petri. Uufia tyoeldkclainsaadiinto;i. TyoelSke n:o 3. s. 38.
Jtiriskinen, Pctri. Uulta tyoeldkelainsdddiintoii. Tyoelzike n:o 4. s. 35.
Jciriskinen, Pctri. Uvta tyoelakelainsaadlntriii. Tyoeliike n:o 5. s. 25.
Koivikko, Rilva. Eldkehakemuslomakkcet on uusittu. Tyocliike n:o 2. s. 24-28.
Koivistoinen, Pentti. Yakuulusoikeudcn piiiitoksiA: Liikaa maksetun el6kkeen takaisinmaksaminen. Lesken perhc-
ellkeoikeus. TycielSke n:o l. s.34.
Koivistoine n, Prn t/i. Vakuutusoikeudcn piiAt6ksiii: Uusintapalkkioita ci huomioorr clikcpalkassa. Pcrhc-cldkc ta-
kautuvasti crityisest:i sv),sta. MYEL-tyotuloa koskcvan valitukscn tutkiminen. Tyocliike n:o 2. s.33.
Koivistoinen, Penlll. Vakuutusoikeuden piiiitoksiii: TEK ja ETK eri mieltd - miki on maataloustuotevarasto.
Eldkelaitos joutui maksamaan eldkkeen kahtecn kertaan. Tycieliikc n:o 3. s. 34.
Koivistoinen, Pentti. Yakuttusoikeuden pdiitoksiii: Valitusoikeus vapaaehtoista vakuuttamista koskevasta pdd-
toksesta. Lislpdivdrahaa ei oteta huomioon eldkepalkassa. Eldkelaitos voijoutua maksamaan eliiketti aiheetto-
masti. Tyoelake n:o 4. s. 33-44.
Koivistoinen, Pentti. Yakuulusoikeuden piiiitoksiii: Ekikelaitos menetti saatavansa tycinantajalta. Tycitulojakson
paattymisajankohtaan ei voida ottaa kantaa etukdteen. Tyoeldke n:o 5. s. 24-25.
Margaretha Aarnio vapaaksi tutkijaksi. Tyoeliike n:o 2. s. 35.
Nimityksia. Eldketurvakeskuksessa Marja Majander ja Seija Kausto. Tyoeliikelaitosten Liitossa Kari Pekkonen.
Tyoeliike n:o 1. s. 42.
Nimityksiii. Eldketurvakeskuksessa Jussi Vanamo, Leena Lietsala ja Simo Forss. Tyoeldke n:o 2. s. 34-35.
Nimityksiii. Eldketurvakeskuksessa Olli Lappalainen. Kalervossa Risto Suppanen. Ilmarisessa Jouko Bergius.
Tycieliike n:o 3. s. 37.
NimityksiA. Altti Aurela Merimicscldkekassaan. Rauno Tienhaara Eldke-Sampoon (YLla). TyriclAkc n:o 4. s. 41.
Nimiriksia. Matti Uimonen ISSA:n hallituksen jdseneksi. Simo ForssJyviskyliin yliopiston dosentiksi. Raija-Lii-
sa Lampi Eliikesaatitiyhdistyksen tiedottaja-kouluttajaksi. Tyoeliike n:o 5. s. 26-27.
Presidsntti Kaarlo Sarkko kuollut. Tyoeliike n:o 4. s. 33.
Vihtori Rantanen on kuollut (YLla\.Tyoelakc n:o 5. s. 30.
Sankari, Ala. Tyi5kyvyttcimyysasiain ncuvottelukunnan suosituksia: Osaeldke. Tyoel5ke n:o l. s. 36.
Sankari, Arja. Tyokyvyttomyysasiain neuvottelukunnan suosituksia: Minkii tyosuhteen perusteella tiiysitehoinen
eliike? Tyoeliike n:o 3. s. 35-36.
Sankari, Arjo.'fyi5kyvytt6myysasiain neuvottelukunnan suosituksia: Poromiehen ty6kyvyn arviointi. Tyokyvy-
ton jo yrittajatoiminnan alkaessa. Tyoeliike n:o 5. s. 28-29.
Savoheimo, Ilkka. Eli.keturvakeskuksen soveltamisratkaisuja ja lausuntoja: Ei eliikettii pakkolunastuslautakun-
nan jiisenenii toimimisesta. Tyoeliike n:o l. s.35.
Sovoheimo, Ilkka. Eldketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot: Lossinhoitajan eldketurva.
Tyciel5ke n:o 3. s. 35.
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Savoheimo,l/kka. Eliiketurvakeskuksen antamat sovcltamisratkaisut ja lausunnot: Aurausviivo.ja TVL:llc valnris-
tavat ja myyvit henkilcit yrittaji;i. Tyoeldke n:o 4. s. 35.
Tiedoksi. Tyoeldkemaksut vuonna 1983. s. 39. Ansioeliikkeiden priri vuoden 1983 alussa. s. 39. Ncuvottclukunta
lisiiiimiiiin eliikesiiiitioiden tuntemusta. s. 39. Eldketurvakeskus kouluttaa eldkelaitosvdkeii. s. 39. ETK:n rckrstc-
riin ennen 1969 mycinnettyjii valtion elAkkeitii se kii Ahvenanmaan maakuntahallituksen elhkkeet. s. 39. Tvocliikc
n:o l. s.39.
Tiedoksi. KansanelAke- ja verotusuudistuksen vaikutuksia selvitetiAn. s. 36. El6keikdesitys toukokuussa. s. 36.
Veteraanien elaketta hakenut 8500. s.36. Merimieseldke peruscldkkeeksi. s.36. Eliikeotteita 360000:lle. s. -16.
YEL:stii ja MYEL:stA vapautuksen ehtoja pohditaan. s. 37. Kalervolle uusi vaihde. s.37. ETK mcssuilla tanakin
kesdnd. s. 37. TydelAke n:o 2. s. 36-37.
Tiedoksi. Tyoeliikkeitii tarkistetaan heindkuussa 4,04V0. s.39. Komitea selvittdmddn perhe-eldketurvaa. s. 39.
Sosiaaliturvan piiiviit Turussa. s. 39. STM kehottaa: Ldiikdrinlausunto selkcdmmdksi. s. 39. Numcrokortti
tyoelakkeista. s. 39. Seurantaryhmd tutkimaan ennakkoilmoitusmenettelyii. s. 39. Tycieliike n:o 3. s. 39.
Tiedoksi. "Vanhana ei ole hauska katua" TV:n tietoisku esittelee elhkeotteen. s. 42. Sosiaalivaliokunnan jdscnistd
yli puolet uusia kansanedustajia (YLla). s. 42. Sosiaaliturvasopimus Ranskan kanssa tekeilld. s. 43. Atk ka),ttdon
vakuutusoikeudessa: kdsittelyaika puoleen. s.43. Uusi esite: pienrakennuttaja tyonantajana. s.43. Mcssut. s.44.
Kansainvdlinen luottovakuutuskokous Helsingissd elokuussa. s. 45. Tycittomyyscldkkeen alaraja cnsi vuonnakin
1928 syntyneiden kohdalla. s.45. Ulkomaanedustuksen virkamiesten vaimojen sosiaaliturvasta csitvs. s.45.
Tilasto Suomen elAkkeensaajista. s. 45. Tyoeliike n:o 4. s. 42-45.
Tiedoksi. Korkoa viivastyneille eldke-erille. s. 34. 5300 veteraanille varhaiseldketta yksityiseltA sektorilta. s. 34. Yli
400 miljoonasta markasta ci LEL-maksuja. s. 35. Sotaleski voi hakea huoltoeliikettA uuden avioliiton purkaudut-
tua. s. 35. Tyoeliikkeet nousevat 5,67 prosenttia. s. 35. Tydttomyyseldkkeen rahoitustavan muutosta harkitaan.
Tyoeliike n:o 5. s. 3+-35.
Tyoeliike-lehden sisdllysluettelo vuodelta 1982 (Karya-Liisa Nissinen) Tycieliike n:o L s. 50-52.
Tyonantajan sosiaalivakuutusmaksulle uudet perusteet. (YLla). Tyoeltike n:o 2. s. 30.
Uimonen, Marr. ISSA:n yleiskokous. Tyoeliike n:o 5. s.31.
Uudet tyoeliike-esitteet. Tyoeldke n:o l. Takasivu.
Uusia yleiskirjeitii. Tyoeliike n:o l. s. 38.
Uusia yleiskirjeitii. Tyoeliike n:o 2. s. 34.
Uusia yleiskirjeitii. Tyoeliike n:o 3. s. 38.
Uusia yleiskirjeitii. Tyoeliike n:o 4. s. 41.
Uusia yleiskirjeitd. Tyoeliike n:o 5. s. 25.
Vuoden 1984 indeksilukua vastaavat markkamddrdt. Tvciellke n:o 5. s. 36.

Kirjallisuutta
Jos jokainen putoaisi paikaltaan. Toim. Tuulikki Alkio, Kela 1982. (EKI). Tycielake n:o 2. s.39.
Pohjoismaisesta sosiaaliturvasopimuksesta julkaisu. Tyoeliike n:o 2. s. 37.
Sosiaaliturvan bibliografia III ilmestynyt (Kaija-Liisa Nissinen). Tyoeliike n:o 2. s. 39.
Tietoa ja tunnelmia gerontologiasta. (Mervi Takala\. Tyoeliike n:o 2. s. 38.
Tycieliike-kirjasta 8. painos. Tycieliike n:o 3. s. 39.
Vakuutusalan tyomarkkinakausi, ansioeldkkeiden syntyvuodet. Vakuutusyhticiiden Keskusliiton 4Gvuotisjuhla-
julkaisu. (YLla).Tyi,elAke n:o l. s. 45.

Kaija-Liisa Nissinen,
VTM

Ekik eturvakeskuksen
k irjastonhoitajo
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TILASTOTIETO]A TYOELAKKEEN-
SAA]ISTA 30 9 1983
Taulukoiden luvut ovat vdhimmdisturvan mukaisia.

30.9. 1983 oli maksussa kaikkiaan 655000 ty<ielikettii. Muutos edellisestd vuodesra on 33000 kappaletta eli
5.4 prosenttia.
Ndistd oli vanhuuseldkkeita 336000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+18000), tyokyvyttomyyseldkkeitd 170000 kappaletta (-1000), tycittomyyseliikkeita 30000 kappateua
(+9 000) ja perhe-etdkkeitii I l8 000 kappaleua (+8 000).
Vanhuuseliikkeiden keskimi,irii oti 978 markkaa,/kk, tycikyvyttcimyyseliikkeiden I 203 markkaa/kk, tyritto-
myyseldkkeiden I 262 markkaa,/kk ja perhe-eldkk eid,en 774 markkaa,/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1983

Eldkkeensaalia Keskimiiiiriiinen peruscldke mk,/kk
Ekikkeen myontziid Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 61842 91 703 t59 545 2060 888 1 343
YEL-elAkelaitokset 13 366 10261 23 627 I 906 t29l I 639
MYEL-eliikelaitos 46 nt 61846 107 957 581 281 409
LEL-eliikelaitos 33 460 11498 44958 821 360 703
Kaikki tyoelekelaitokset 154779 18r 308 336087 l 338 671 978

Mycinnetyt eliikkcct l. l.-30.9. 1983

Kaikki tyoelakelaitokset 11087 13631 24718 I 476 701 l 049

TYOKYVYTTOMYYSELAIA<EET lsisaltaa osaeliikkeet )
Voimassa olevat 30.9. 1983

Eldkkeensaajia Keskimiiiriiinen peruselSke mk,zkk
Etiikkeen myontdjii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 40567 42282 82849 2 198 1 074 I 625
YEL-el2ikelaitokset 7 445 3302 t0747 I 655 t049 I 469
MYEL-elikelaitos t9u3 21895 41538 681 273 466
LEL-etiikelaitos 30072 4902 34974 l 085 477 I 000
Kaikki tydelakelaitokset 97 727 72381 170 108 I 509 790 t 203

Myonnetyt eldkkeet L l.-30.9. 1983

Kaikki tyoelakelaitokset 8426 6 148 14574 I 831 959 t4&

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1983

Eliikkeensaajia Keskimiieirdinen peruseldke mk,/kk
Eliikkeen mycintiiiii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset | 352 t740 3092 l5l5 744 I 081
YEL-eliikelaitokset 1274 533 I 807 I t72 836 I 073
MYEL-etdkelaitos 4863 5 687 l0 550 514 230 361
LEL-eliikelaitos I r33 142 | 275 876 445 828
Kaikki rydelakelaitokset 8622 8 102 16724 816 385 607

Myonnetyt eliikkeet l. l.-30.9. 1983

Kaikki tyoelakelaitokset 733 783 l5l6 973 435 695
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TYC.-TTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1983

Eldkkccnsaajia Keskimdhrdinen peruseldke mk,/kk
El6kkcen myontS.jA Miehct Naiset Yhtccnsd Miehet Naiset Yhtecnsd
TEL-ekiketaitokset 6898 t2t44 19042 2 152 I I 13 I 489

YEL-eliikelaitoksct -r96 431 833 r 450 827 I t23
MYEL-eldkelaitos | 424 I 489 2913 99it 684
LEL-eliiketaitos 5 290 2418 7 708 505 935

Kaikki tyoclakclaitoksct 14008 16488 10496 t 629 950 I 262

Mydnnetyt elcikkcet 1. l.-30.9. 198-l

Kaikki t),oelekclaitokset 4 582 4945 9 521 2024 I t14 l 583

PERHE-ELAXl<PP-f
Voimassa olevat 30.9. l9tl-.1

Eldkkccn rnyont:ij:i

Elak kcicle n
Iuktrnra:iri

Kcski-
nl2lilral Ilcll
pcruscliikc

rnk/kk

Eldkkecnsaa jia

Leskct Lapsct Yhtecnsd
TE.L-e likelaitokset 56 129 l Onl 52001 r4 318 66 319

YEL-cldkelaitoksct 9@l 956 9 253 2203 I I 4-s6

MYEL-el:ikctaitos 22 889 107 22034 4 386 26420
LEL-elzikelaitos 29682 492 28 036 6448 344t\4
Kaikk i tvoelrikclaitoksct n8 341 714 fit 324 21 355 t3n 679

Mvonnetrt clzikkcct l. I.-30. 9. l9ti3

Voimassa olevat 30.9. 1983

Eliikkeen my ontala

Kaikki tl ocliikclaitoksct 8 655 nl3

VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS-, TYOTTOMYYS- JA PERHE-ELATXEET

Keski-
rnaaralnen
peruseldkc

mk/kk
TEL-elzike laitokset 311 565 I 319
YEL-e ldkclaitokset 44 848 1 442

MYEL-cldkclaitos 175 297 414

LEL-cldkclaitos n7 322 153

Kaikki tyoeldkelaitokset 655 032 I0r3

Myonnetl't eldkkeet l. l.-10.9. 1983

Kaikki tyoelakelaitoksct 57 474 I 207

Vanhuus-, tyoky','yttonrl),s- ja t)'ottorlrrscllkkecnsaajista l6tl80 sai listiksi rekistcroitl'd lisiieldkettri keski-
mddrin 1329 rnk./kk. Ndmd olivat ctupAassii TEL- ja YEL-clakkcita. Perhc-clAkkcistti 4086 oli lisiictLrjcn
mukaisia. kcskimziArin I 027 mk,zkk.

MAKSETUT ELAKKEET 1. r.-30.9. 1983, MILJ. MK
Vcihimmriisturva

TEL-eldkclaitoksct 3762.1
YEL-el6ke laitokset 5&.9
MYEL-cl6kelaitos 636,0

LEL-etdkclaitos 116,2

Kaikki tyoclakelaitoksct 5139.2
Re kis t crbi t v' I i scit una 230.8
Yhteensd

Elzikkcidcn
lukum:idrd
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Basic Features of
Finland s Pensions Schemes
1. Development
of the pensions
schemes
A national pensions scheme
covering the population as a
whole has been in lorce since
1939. Until 1956 national pen-
sions were based on the contri-
butions paid which, in tum,
depended on the annual income
of the insured. The scheme was
radically reformed in 1957. The
contributory principle was
abandoned, and a flat-rate sys-
tem with supplementary means-
tested benefits was introduced.
As of January 1983 the scheme
was again amended by eliminat-
ing means-testing fbr other in-
come than employment pen-
sions. and making the pensions
in part as taxable income.

The change to flat-rate na-
tional pensions in 1957 made it
necessary to increase the pen-
sion protection of the wage-
earning population. Another
pensions scheme in which the
pensions are related to past
earnings and insurance period
was created to complement the
national pensions scheme. This
new scheme which entered into
force in Jtiy 1962, covers wage
and salary earners with the
exception of civil servants, local
government olficers and seamen,
who have their own special
systems.

In 1970 earnings-related pen-
sions were extendcd to farmers
and other self-employed persons.

2. The national
'tpenslons scneme

Under the national pensions
scheme. the old age, disability
and unemployment pcnsions are
tbrmed by a .flat-rate basic
omount and a pension-tested
additional omount. In pension-
testing all statutory employment
pensions as well as property until
1985 are taken into account.
Since 1983 incomes lrom work
have had no etl'ect on the amount
ol' the national pcnsion.

The old-age pension age is 65
years. The disability pension is
paid to persons aged 16-64 in-
capacitated for work. In connect-
ion with these two pensions ftel7r
lessness supplements are paid
to those requiring continuous
assistance or care.

The unemployment pension is
paid to an unemployed person
aged 55-64 who during the last
60 weeks has received a daily
benefit for at least 200 days from
an unemployment scheme and
who cannot find a suitable work.

An increase is paid to pen-
sioners.Br a child under 16.

The surrivor's pension is paid
during the first six months after
the husband's death to allwidows
below the age of 65, provided
that she is supporting a child or
she was married to him before
he reached the age of 65. After
that period the pension is paid
only to a widow supporting a
child under 16 and to a widow
aged 40-64 years and married
fbr at least three years. The size
of the pension during the first six
months is the same as the full
old age pension, after that period
it is subject to a means-test where
even the incomes from work are
included.

A c'hild is entitled to a
survivor's pension until the age
ol 16 or 2l if continuing studies.

Provision is made l'or a burial
gront.

A housing allov'ance is paid
to national pensioners to de-
crease housing costs. A child care
ollov'ance is paid for children
under 16 who necd a spccial care
of some other person because of
illness. disablement or injury.

National pensions are auto-
matically adjusted to the cost-of-
living index twice a year.

As tiom January 1983 the
basic and additional amounts of
the national pensions have been
treated as taxable income. All
other parts of the national pen-
sions as well as survivors' pen-
sions in total remain tax-free.

The cosls of the scheme are
jointly delrayed by the insured
persons, employers, the State
and local governments.

The scheme is administeredby

the Social Insurance Institution,
which is subordinate to Parlia-
ment.

3. The employment
.lpenslons scneme

j.1. Wage-earners
The wage-earners' employment
pensions scheme is based on two
laws: the Employees' Pensions
Act (TEL) and the Temporary
Employees' Pensions Act (LEL).
The latter is a special law for
those employed in forestry. agri-
culture, construction and dock
work, in which short-term con-
tracts are common. TEL covers
all other employees.

The compulsory pension cover
under the laws consists of old
age, full and partial disability,
unemployment and survivor's
penslons.

Entitled to the old age pension
is an employee of 65 years of age.

Entitled to the unemployment
pension is an unemployed em-
ployee aged 55-64 who during
the last 60 weeks has received
a daily benefit for at least 200
days from an unemployment
scheme and who cannot find
work suitable for him,/her.

Entitled to the full disability
pension is an employee whose
working capacity has gone down
by at least three-fifths. If the de-
crease is less but at least twG
fifths, the employee is entitled
to the partial pension. When
assessing employee's working
capacity his training, earlier
work, age, housing conditions,
and other comparable factors are
taken into account.

Entitled to the suruivor's pen-
sion are the widow and the child-
ren of the employee. The children
are entitled to the survivor's pen-
sion after the death of both the
female and the male employee.

The survivor's pension is
payable to a widow, provided
that she was married to the
employee before he reached the
age of 65. A further condition is
that the widow has reached the
age of 40 and that the marriage
has lasted for three years. Also

a widow under 40 years of age
receives the pension, if she has a
dependent child who is entitled
to the survivor's pension; the
paying of the pension will con-
tinue even if the child's entitle-
ment to the pension would cease.
The pension will be payable to
the widow until her death. The
paying of survivor's pension
ceases if the widow remarries,
but she then receives a lump sum
equal to the amount of two years'
penslon.

A child is entitled to the pen-
sion until he reaches the age of
l8 and even after this age, if he
is disabled.

The size of the pension is
governed under both laws by the
wages paid and the period ofser-
vice completed. Earned entitle-
ment to a pension benefit con-
tinuous when the job is changed
or when the employee ceases to
work. The pensions are taxable
lncome.

The size of the old age pension
is determined by taking 1.5 per
cent of the wage or salary and
multiplying by the number of
years of service. The wage or
salary is the average annual
earnings of the two most aver-
age years of the last four years of
work. For seasonal workers the
wage is the average of all pay
received during the years em-
ployed.

Persons retired since January,
1983. get a minimum pension
of 38 per cent of the pay.

The maximum pension is 60
per cent of the pay. However,
combined with the basic amount
of the national pension and some
other pensions. the pension may
not exceed 60 per cent of the
final pay.

The size of the disability pen-
slon is determined on the same
bases as the old age pension.
However, also the time between
the event entitling to the pension
and the age entitling to old age
pension is counted as time of
service. The size of the partial
pension is one-half of the full
pensron.

The size of the unemployment
pension equals the disability pen-
sion payable to the beneficiary.
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The old age. disability and
unemployment pensions are in-
creased by the childs supplement;
at the most 20 per cent of the
pension fbr one and 40 per cent
lbr two or more children under
18.

The size o-l'the survivor's pen-
sion is calculated on the basis of
the old age pension or disability
pension the employee received or
would have been entitled to at
the time ol'his death. If here are
at least three persons eligible lbr
survivor's pension, they will rc-
ceive a lull pension. which is
cqual to the deceased employee's
old age or disability pension. II'
there are two beneliciaries, thc
size of the pension is three-
lburths ol the lull pension. Il'
there is only one beneliciary, the
size of the pension is onc-hall'ol'
the lull pension.

Survivor's pcnsirrn covcr is
supplemented by a spccial .group
li/b scheme. It is tinanccd by em-
ployers, and run by Iitc assurance
companles.

Automatic linkagc with the
TEL-index (calculated by thc
average ol'changes occurred in
gencral earnings and pricu; levels)
is applied twicc a ycar in emplov-
ment pcnsions. It is applied in
calculating thc pay ol' earlier
ycars and adjusting the annual
pcnsion payable.

Pension protection accumu-
lates according to certain reg-
ulations also during the periods
when the employee is out o/'u'ork
through no fault ol'his own and
when he receives unemplovmcnt
benetlt lrom his unemployment
fund.

Employers alone lin4nce thc
compulsorr mininrurn pcrrsion
cover. The current contribution
under TEL is I L l pcr ce nt and
under LEL I1.6 per ccnt ol'the
pay. For employ'ccs undcr agc
24 thc contribution ratcs hzrve
bccn lowcrcd to 6.4 pcr ccnt.

The employcr may provide
1br his cmployees odclitional
voluntary bcnefits. crcating e\"en
bcttcr pensions beneflts than the
minimum level guaranteed by
law. Bencllts that conlc into
qucstion here include a higher
pcr.tsior.r. lower pcnsior.rablc agc
and burial grant. Employees
generally participate in thc costs
of such additional benelits.

Thc a dn i ni s t ro t i vc o196, i tn, i o,
tll- thc cmplo.r'mcnt pensions
scheme is decentralizcd. Em-
plol-ers mav clect the type ol'
arrangement theV wish lbr reali-
sation ol' the pension schemc.

It may be done by taking out
an insurance with a pension
insurance company or by found-
ing a pension lund or pension
lbundation in the employer's
business. This choice does not
apply as regards seasonal
workers for whom the scheme
comprises one special employ-
ment pension Iund.

The work ol'the various pen-
sion institutions .is coordinatcd
by a ccntral organ. thc Central
Pension Security Institutc. It
keeps the registers ol'the insured
and their pcnsion benelits. It will
also kecp a rcgistcr ()l pcnsions
covcrcd by spccial pcnsions
schemes. The general dcvclop
mcnt ot-thc schcme has also been
cntrustcd to the Central Pension
Sccurity Institute.

Thc insurcd and the employers
participutc in thc administration
ol'thc schcrre through their re-
prcsenlal.ives in the administra-
tive organs ol'the Central Pen-
sion Security Institute. The
highest authority undcr the
scheme is the Ministry ol'Social
Atiairs and Health.

3.2. The self-employed

The self:emploved persons' em-
ployment pensions schcmc
(closely connccted with TEL) is
bascd on two laws: the Farmers'
Pcnsion Act (MYEL) and the
Scll'-Enrployecl Pcrsons' Pcnsictr.rs
Act (YEL). MYEL covers
larmcrs. prol'cssional l'ishermen.
and reindeer-clwners. YEL covers
other scll:cmployed persons.

The bencfits and qualtfying
conditions are like in TEL. Old
agc pcnsion is paid independent-
lv ol'whcthcr or not the selilem-
ploycd continucs with his entre-
preneurial activity.

Thc sizc ol the pension is
calculated like in TEL. The pen-
sions for the selfl-employed
(MYEL and YEL) are based on
the annual earnings contirmed
by the pension institution tbr the
insured. the size ol'which depends
on the quality and branch ol-
activities.

Pcrsons born betbre 1930 get
greater pensions as they other-
u'ise would bc entitled to. Thc
arrourlt ol'pcnsion is 38 per cent
of'thc incomc.

Schemes are financed by the
insured and the State. In MYEL
and YEL the contribution of the
insured is 10.7 per cent of the in-
come. The percentage is smaller
tbr the insured with low income.

The State pays 50 per cent of the
costs of MYEL and in both sys-
tems the costs the contributions
of the insured do not cover.

The administations ol MYEL
belongs to the Farmers' Pensions
Institute. The other self-em-
ploycd have to take out pension
insurance either in some of the
pension insurance companies or
pension tunds taking care of TEL
or in some pension fund or
insurance company established
by the sell'-employed. The
Central Pension Security Institute
is the central organ ot' MYEL
and YEL as it is that ol'TEL.

3.3. Farm closure schemcs

Farm closure pcnsions arc paid to
55-year-old f'armcrs who ccasc
tarming and scll thc wholc l'arm
or the arablc land. - Farnr
closure compcnsations can bc
paid to voungcr closures.

The pcnsion is a llxed sum ol'
moncy pcr each hectare up to l5
hectares. At thc agc of' 65 the
pension is decreascd because ol'
larmer's receipt ol' MYEL and
national pensions.

Costs ol' the closurc pcnsions
arc mct by the State: claimants
undcr 65 pay a lump sum prc-
mlum.

Administration belongs to
agricultural authorities and the
Farmers' Pensions Institute.

C hange-oJ'-genera t i on pt'n s i ons
are paid to 55-64-ycar-old
farmers who translcr thcir farm
to a close relative.

The pension is cornposed ol'a
basic amount and a supplcmcnt.
Basic amount equals the t'armcr's
pension under MYEL. and the
supplement the lull national pcn-
sion. Thc pension is ceased at 65
when the tarmer rcccivcs his
MYEL and national pensions.

Pensior.rs are linanced b1,' the
contributions ol'lhrmcrs and the
State to thc larmer's MYEL-pen-
sions scheme.

Administration belongs to
agricultural authoritics and the
Farmers' Pensions Institute.

4. Public sector
and other.tpenslons scnemes
The regulatrons concerning the
pensions ol persons in the em-
ployment of the State cover old

age, disability, unemployment
and survivor's pensions. These
benefits are financed by the State
alone. The administrative organ
is the State Treasury Olfice.

The pension cover o1' local
government ofllcers is based on
the pensions law which entered
into force in 1964 and was
modelled on the employment
pensions legislation. The
financing is borne by the local
governments and associations of'
communes. The Local Govern-
ment Pcnsions Authoritl was
tbunded tbr the administration
ot'the schemc.

Thc pcrsons covered by the
Scamen's Pcnsions Act receivc
old age. disability'. unemplov-
mcnt and survivors' pensions.
The insured, employers and thc
State jointly tinance the pen-
sions. The schcme is adnrinistc-
red by the Seamen's Pensions
Fund.

Persons employed by thc
Evangelical-Lutheran and Orthr>
dox Churches have separatc
pensions schemes of their own.

5. Some population
data on Finland
Finland's total population is 4.8
million ol'which 2.2 rnillion are
gainlully employcd.

Thc distribution ol' thc s:rin-
fully cmploycd population b1
accupation is: agriculture and
lirrestry I I per ccnt. industrv
and construction 35 per cent.
commerce l4 per ccnt. transport
and communications 8 per cent
and scrvice industries 32 per cent.

Eight per cent of the total
population are disablecl and l3
per ccnt over 65 vears ol'agc.

Jouko Janhunen, r,tr
Eltiketurva kesk uksen

t u t k i m u.so:a.r t o n t'r i t vi st u t k ij a
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ENGLISH SUMMARY

The editorial considers the
unemployment pension and
the {rnancing ol lt.

The nature of the un-
empioyment pension has
altered since it was included
under the employment
pension system in 1971. At
that time it was an ex-
cephonal arrangement that
merely covered a {ew
hundred persons.

In over a dozen years the
number of unemployment
pensions granted each year
has increased twenty{old.
Through exemptive laws
the age limit has been
reduced from 60 to 55.

The pension has become
a labour policy device.
In this situation a working
group has been appointed
to consider whether the
Iinancing ol the employment
pension remalns expedient.
Today the unemployment
pensron is {inanced by all
employers jointly.

The working group
appointed by the executive
board ol the Central
Pensron Security Institute
has produced a report on
how to achieve a system
under which the number of
persons retiring on un-
employment pension would
a{iect the employer's
insurance premlum.

It has been regarded as
essential that the availability
o{ work lor the oldest workers
should not be impeded.
Nor should the restructuring
and overhauling ol industry
su{{er.

The employers have seen
the positron ol the working
group ds being justified. The
employers are concerned
about the damaging ellects
o{ the ioss o{ one device oI
labour policy without
anything else being put
in its place.

The editonal{inds that
the pension is doing the
wrong job in serving the
Iabour policy. I{ society
cannot oifer work to workers

available on the labour
market and ol working age
and capable o{ work, the
pension is in Iact a makeshilt
solution. The analysis made
by the working group and
the discussion this prompted
will tend to hasten an overall
solution to the question oI
unemployment coverage,
states the wnter o{ the
editorial

A convention on soclal
secunty has been entered into
between Finland and the
United Kingdom oi Great
Britain and Northern Ireland
which came into ef{ect on
1 February. A former
convention dates {rom the
year 1960. Since then there
have been changes in social
security in both countries.

Entirely new sectors o{
social security in Finland are
sickness insurance (1963),
employment pension
insurance (1961 and 1969),
the unemployment
compensation system (1971)
and the primary health care
system (1972). A general
survivor's pension (1969)
has been incorporated in the
natonal pensions scheme.

The social security system
o{ the United Kingdom has
been amended by the
Social Securi$ Act.

In respect o{ employment
pensions, the conventron
largely iollows the provisions
o{ the treaty with the Federal
Republic o{ Germany. An
exception is the waiting
period {or disability pension.

As compared with the
iormer convention, there
will also be a change in
the practice regarding
dispatched workers.

According to the new
statistical records of the
employment pension system,
there were about 2.5 million
persons below the age ol 65
covered by the employment
pensions laws in the private
sector at the end of 1982
who either would be entitled
to pension, Ior example in
the event oi disability, or

were actually on pension.
This is nearly B0 per cent o{
the population ol that age.

It wou.ld appear that the
system has attained its Iinal
scope. From 1977 to 1982
there was a growth ol close
to three per cent in the
number ol persons worklng
in the private sector. The
variations can be explained
in terms o{ variations in
economic activity and
unemployment.

But on account o{ the
hlgh-age structure, {or
instance oJ Iarmers, the
number of persons covered
by the Farmers' Pensions
Act has declined by 17 per
cent over that period.
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Kesiiile messuille

* *..

Ellketurvakeskus lihtee messuille tiiniikin kesini. Palvelun perusidea on edelleen
sama: messuilla kiivijiit voivat paikan piiAllti tarkistaa, onko kaikista tyopaikoista
maksettu tyoekikemaksut asianmukaisesti.

Ensimmriistd kertaa tulevat messuille mukaan tycipaikkatiedot paperille tu-
lostavat atk-pii:itteet. Tietoja on siis mahdollisuus tarkistella vield kotonakin. Tdhtin
asti ne on katsottu mikrofilmin niytolaitteesta.

Messukauden avajaisiksi mennddn Joensuuhun Karjalan messuille 15. 6.-
20.6. Jatkossa seuraavat Kymenlaakson messut KouvolassaT.T .-15.7., Kainuun
messut Kajaanissa 26.7.-30.7. sekti Suomen s)rysmessut Jyvtiskyltissa 10.8.-
19.8. Hdnnrinhuippuna listassa on Vanhusten viikko Helsingisszi 6. 10.-14. 10.
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