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Bud etinteki d leikkasi na ast

Tiukka valtionbudjetti oli odotettavissa. Yhtd laajasti yksimielisiii kuin ulkopo-
liittisesta linjastamme ollaan siitii, ettd inflaation hillitseminen ja tyollisyyden
hoitaminen iiukalla rahankiiytolli on vllttdmdtonta. Saiistolinjaa on kuljettava
joka hallinnonalalla. Mutta ymrndrrettdvai on myos, etta yksimielisyys.loppuu
iiina, missa ryhdytiiin arvioimaan, siiiistiko valtioneuvosto kullakin hallinnon-
alalla oikeassa paikassa ja paniko oikeaan paikkaan menemddn.

Kuntien sosiaalihuollon valtionosuusjiirjestelmiin uudistaminen, ns. Valtava,
on herdttdnyt nimensd mittaista hdmmennystii sekii Pohjois-Suomessa, jossa
uudistuksen katsotaan monin paikoin merkitsevin verodyrin hintaan l-2
pennin nousua, ettii Helsingissd, jossa kuntalaisille koitui sadan-puolentoista-
sadan miljoonan markan lisalasku. Valtiovarainministerion mukaan kuntien
rahoitusasema pysyy kuitenkin edelleen kevednd, mutta kunnista valtiolle koi-
tuva rasitus kiiy kestilmiittomaksi.

Koulunuudistuksen voimaantuloajankohdasta tuli etusivun poliittinen ky-
symys. Kuitenkin on arvioitu, ettd uudistuksen siirtdmisestd koituva sddsto
mahluu tupakkavalmisteveron tuottoarvion erehtymisrajoihin.

Kansanelakeuudistuksen II B-vaihe, jolla mm. eldkkeensaajapuolisoita koh-
dellaan erillisinli talousyksikkoinii siitii riippumatta, ovatko heidiin asunto- ja
ateriakulunsa yhteisiri iai eir'2it. sen sijaan katsottiin pakottavan_tarpeelliseksi
saattaa voimaan juuri nyt. Uudistuksen hintalapussa on summa 650 miljoonaa
markkaa.

Eliikkeiden maksatusta taas katsottiin voitavan sddnndstelld siten, ettd indek-
sitarkistus tyo- ja kansaneldkkeisiin toimitetaan vain kerran vuodessa.

Budjettikirjaih.yalla on ollut l,mmdrrettdvid vaikeuksia perustella, etta tyo-
eliikkcidcn heinakuun ltili-indeksin poistaminen on mycis elikelAisi;i kohtaan
oikeudenmukainen ja tarkoituksenmukainen menettely. Hiin selviytSr siitii
ndin:

"lndcksisidonnaisuuteen -vleisesti liittl'viit epiijohdonmukaisuudet ja vino-
suunraukset koskevat kuitenkin myos eliikkeiden indeksitarkistuksia. Indeksi-
tarkistukset tapahtuvat yleersd tyossiikiiyviin vdeston ansiotason tarkistuksia
useammin. ja ne painottuvat palkankorotusajankohtiin verrattuna etukdteises-
ti. "

Siis epiikohdaksi niihdiiiin, etta elakelainen saa palkankorotuksensa useam-
min kuin tycissiikiiyvii, vaikka ei hinnannousujen mukana pysyisikiiiin. "Kerran
vuodessa tapahtuva elakkeen madrdn tarkistaminen parantaisi paitsi
eliikejiirjestelmien rahoitusmahdollisuuksia myos eri eliikejiirjestelm.ien vdlisten
sekii iulonjakopoliittisten niikcikohtien yhteensovittamisen edellytyksiii."

Kaikkiaan aivioitiin viili-indeksin poistamisesta synt)'van valtiolle s6{stod -julkinen puoli, sotilasvamma-, liikenne-, tapaturma- ja veteraanilait huomioon
otettuina - 160 miljoonaa brutto.

Pienet ja keskisuuret supistamiset ja hillinniit siella Aalla ovat tietysti ainoa
tapa saada isoa yhteissdistol aikaan. Tiill2i kertaa valtioneuvosto tuntuu valin-
neen kohteita,ioista kustakin on itse paikalla syntynyt saastda suurempi murhe.
Ilmeisesti oli tarkoituskin tehdii leikkaukset nikyviisti ja ottaa arvostelu vas-
taan' 

l5.l 1.83 Yrir) larmola



Neuvottelun
tuloksena
tydkyvyt-
tcimyysratkaisut
yhtendisiksi
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Miten on mahdollista, ettd yhden
eleikelaitoksen liiiikiirit, aivan oikein,
myonldvdt eldkkeen, kun toisesta
eliikelaitoksesta ilmoitetaan, ettzi py-
keiliin perusteella hakemukseni hylii-
tailn,koska olen kykenevd tekemddn
ryotii (ota ei ole).

"Nimim. ihmettelevd"

Helena Luoma,.r'r
Ekiketurvakeskuksen
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Tdtd on joutunut ihmettelemddn
tilastojen mukaan noin 10000 it-
sensd sairaaksi ja tydhcin kyke-
nemdttcimiiksi tuntenutta tyoky-
vryttdmyyseldkkeen hakijaa.
Mahdollista se on ollut, kun tyci-
eliike- ja kansanelikejirjestel-
m6ssd eri asiantuntijaldiikiirit eri
hakemusten, ehkii eri aikaan teh-
tyjen, mahdollisesti eri liiiikiirin-
lausuntoihin ja muihin selvityk-
siin ja eldkelaeissa oleviin poik-
keaviin tydkyvyttdmyysmdiiri-
telmiin nojautuen ovat ratkaisuja
etsineet.

Tyydyttiiviinii tilannetta ei ole
voitu pitdd, ei eliikejiirjestelmien
tavoitteiden kannalta yleensh ei-
ka yksityisen eliikkeenhakijan
kan nalta erityisestikddn. Pohjau-
tuuhan eldketurvajdrjestelmh
kansaneldkkeen ja tycieldkkeen
muodostamalle kokonaisuudel-
le.

Niiihin nstikkiiisiin tyokyvyt-
tomyyseldkeratkaisuihin puuttui
mycis tyokyvyttomyyden ar-
viointitoimikunta. Se ehdotti
mietinnossddn eldkejiirjestelmien
viilille neuvotteluvelvollisuutta
ratkaisujen yhdenmukaistami-
scksi. Tamd ehdotus toteutettiin
tyoelakejarjestelmhn ja kansan-
elSkejhrjestelmdn yhteisesti sopi-
malla tavalla, kun otettiin kdyt-
tcicin ns. ennakkoilmoitusmenet-
tely. Menettelyd on sovellettu
huhtikuusta alkaen kaikkiin sai-
rausvakuutuspdivdrahakauden
jatkoksi tehtyihin tyokyvytto-
myyseldkehakemuksiin.

Tyo ja tulokset
Kun ennakkoilmoitusmenettely
tiitii kirjoitettaessa on ollut kiiy-
tossd puoli vuotta, voidaan sen
todeta aiheuttaneen

Tydtri:
Eldkelaitokset vdlittivdt huhti-
elokuussa toisilleen noin 10000
ennakkoilmoitusta ratkaisueh-
dotuksistaan ja noin 4000 samas-
ta kannanotosta kertovaa vas-
tausilmoitusta. Eliikejiirjestel-
mien vdlisid neuvotteluja kiiytiin
noin 700 ratkaisuehdotuksesta.
Suurin osa neuvotteluista koski
kuitenkin vain eldkkeen kestoa,
kun toinen eldkejdrjestelmd olisi
mycintdnyt el6kkeen toistaiseksi,
toinen mddrdajaksi tai eldke olisi
mycinnetty eripituisiksi mddrd-
ajoiksi. Noin kolmannes neuvot-
teluista koski varsinaisesti eriavie
ratkaisuesityksiii. joissa toisesta

jdrjestelmdstd esitettiin mycintod
ja toisesta hylkhystii.

Kun ilmoitus- ja ratkaisujen
vertailutekniikka erdiltd osin pe-
rustuu koneelliseen kdsittelyyn ja
kun menettelysta on pyritty saa-
maan ainakin ndin alkuvaiheessa
myos mahdollisimman luotetta-
via tilastotietoja, on oikean laa-
tuisten ilmoitusten ja tietojen
koodausten aikaansaamiseksi
jouduttu uhraamaan ehkii koh-
tuuttomastikin tyotd ja aikaa.
Rajallisten resurssien suuntaami-
nen oikeaoppisen ilmoitusteknii-
kan hiomiseen on voitu kokea
jopa vaaraksi ldrkedmmdlle, itse
ratkaisutoiminnalle.

Tuloksia:
Niissd tapauksissa, joissa eldke-
laitosten ratkaisuehdotukset ere
sivat toisistaan. muodostuivat
ratkaisut neuvottelun jelkeen yh-
denmukaisiksi, niin ettd vain yh-
dessd tapauksessa pdddyttiin tie-
toisesti erilaiseen ratkaisuun.

Selvitettrivriri:
Yllatuvan monessa tapauksessa,
noin viidenneksesvd lopullisesti
ratkaistuista, el6kepdiitos joudut-
tiin ilmoitusmenettelystd huoli-
matta antamaan ilman tietoa toi-
sen jdrjestelmdn ratkaisusta.
Osassa ndistd eldkettd on haettu-
kin vain toisesta eliikejiirjestel-
mdstii. Suuri osa kuitenkin lienee
sellaisia, joissa eliikkeitii on haet-
tu eri aikaan ja toisesta eliikejiir-
jestelmdstd ehkii niin lShelld sovi-
tun vertailuajan pddttymistd, et-
tei ratkaisua ole ehditty tehdd.
Toistaiseksi ei ole tietoa siita mil-
laisiksi ratkaisut muodostuvat.
kuinka usein niistd ndissd ta-
pauksissa tulee eroavia. T6m6n
ryhmdn pienentdminen edellyr
tiid vield selvittelyd ja toimenpi-
teitS; miten voidaan vaikuttaa
el6kehakemusten jattdaikaan,
mitd voidaan saada aikaan eldke-
laitosten sisdisillii tycijiirjestelyil-
le?

K ti s i t t e I y aj a n p i d e n t y m i s t ri :
On selvd6, ettd eldkehakemuksen
kdsittelyaika vertailumenettelyn
johdosta toisessa eldkelaitoksessa
yleensd pitenee aikaisempaan
verrattuna. Onhan ratkaisutoi-
mintaan tullut uusi vaihe. jossa jo
ilmoitusten vdlittdminen vaatii
viikon verran aikaa. Kdsittely-
ajan pidentymisel16 ei kuitenkaan
ole ratkaisevaa merkitysta niin
kauan, kuin se ei suoranaisesti
vaikuta eldkkeenhakijan toi-

meentuloturvaan. Kiusallista se
tosin saattaa olla, niin eldkkeen
ratkaisijalle kuin eldkkeenhaki-
jalle, joka epdtietoisena elinolo-
suhteidensa jiirjestelystii ja toi-
meentuloturvastaan joutuu odot-
tamaan ratkaisua.

Elrik k een mak sun vi ivtis t ym is tri:
Kun ennakkoilmoitusmenettelyd
suunniteltiin, pyrittiin ns. vertai-
luajan mddrittelyllii (aika paauyy
yleensA kuukautta ennen sai-
rausvakuutuksen pdivirahakau-
den piiiittymistii) siihen. etta
eliikkeen maksatus voitaisiin
aloittaa valittdmiisti piivdrahan
maksun lakattua. Oletuksena oli,
etld eliikettd haetaan niin hyvissd
ajoin pdiviirahakauden kestdes-
sd, ettii kiisittely- ja vertailuaikaa
jtiii riiuiivasti.

Eliikkeenhakrjat eivdt kuiten-
kaan ldheskddn aina toimi niin
kuin eldketeknikot ja suunnitteli-

vasta kun pdivdrahan maksu on
piidttymdssd tai jo piiattynytkin,
eikd katkokselta toimeentulotur-
vassa voi viilttyii. Vertailumenet-
tely ei tosin yksin vaikuta katkos-
ten synt)ryn, mutta tapausten
miidrd on menettelyn aikana li-
seantynyt.

Tata taustaa vasten ndyttiiisi
toisaalta olevan tarvetta lyhentdd
sovittua vertailuaikaa, jotta mak-
satuksen alkamista saataisiin
varhennettua. Tiilldin kuitenkin
seurauksena toisaalla ilman mui-
ta toimenpiteitii olisi nykyistiikin
useamman ratkaisun jddminen
vertailun ulkopuolelle.

H y I k ci y s t e n I i s ti rin t y m i s t ri?
Ennakkoilmoitus- ja neuvotte-
lumenettelyn epiiiltiin joillakin
tahoilla lisddvdn hylkiiysten miiii-
rdii, niin ettii hylkiiys-myonto-
ratkaisuparit muuttuisivat hyl-
kiiys-hylkiiys-ratkaisuiksi tai sit-
ten pdinvastoin. Neljiin ensim-
mdisen kuukauden ajalta saatu-
jen tulosten perusteella on ehkd
ennenaikaista tehd6 varmoja j oh-
topiiiitdksiii, mutta neyttaa silte,
ettei neuvottelumenettely aina-
kaan olisi lisinnyt hylkiiysten
miidrdd.

Ei itsearkoitus
Yhteenvetona voidaan todeta
ennakkoilmoitusmenettelyn tG
teuttaneen sille asetetun tavoit-
teen; tydkylyttomyysel6kerat-

kaisut muodostuvat ldhes poik-
keuksetta yhteneviksi niissd ta-
pauksissa, joissa kummankin
eldkejdrjestelmdn ratkaisu on
saatu vertailun ja neuvottelume-
nettelyn piiriin.

Ilmoitusmenettely on kuiten-
kin tyota vaativa, se on koettu
kankeaksi ja se on hidastanut
pddtcisten antamista ja viiviistyt-
tiinyt eliikkeiden maksun aloitta-
mista. T6hdn mennessd saadut
tulokset ovat osoittaneet, etti yh-
deksdn kymmenestd ratkaisusta
olisi ollut tdysin samoja ilman
vertailuakin. Jos tarkastellaan
r ain varsinaisia kannanottoja
ty6kyvytt6myyteen, suhdeluku
nousee vield tdstdkin. Ndin herdd
kysymys, usealta taholta esitetty-
kin, onko menettelyn muutaman
prosentin tdhden annettava vai-
kuttaa kaikkien muiden ratkai-
suun.

Tdmh kysymys oli esillii jo

varmaan llihes jokainen menette-
lyn toteuttamiseen ja suunnitte-
luun eri vaiheissa mukaan joutu-
nut. Ihanteellista olisi, jos olisi
l6ydettdvissd sil6nncit, joiden
avulla vertailu voitaisiin rajoittaa
koskemaan vain eridvid tai aina-
kin sellaisiksi epiilltyjii ratkaisuja.
Yksinkertaista ja ongelmatonta
se ei kuitenkaan ole.

Menettelyd hiomalla ja hake-
mis- ja ratkaisukdytdntda kehit-
tdmdl16 sen negatiivisia vaikutuk-
sia voidaan vdhenthd. Silti olisi
jossain vaiheessa aiheellista py-
sdhtyd tarkastelemaan tilannetta
ja etsid ratkaisuja menettelyn yk-
sinkertaistamiseksi, ettei piiiidyt-
tiiisi pysyviiin tilaan, jossa ilmoi-
tusmenettelyd ja siihen liittyviiii

- turhaakin - tyote ylliipide-
tAIn vain menettelyn itsensi tdh-
den.

jat ovat edellytteneet. Eliikeha- ty6kylyttdmyyden an'iointitoi-
kemus tehddin ylldttiivdn usein mikunnassa, ja sen on esittenyt
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Ministeri Vappu Taipale:

Valtion ensi vuoden bud- Toteutuukojettia on luonnehditla liukuva eliikeika?
tiukoksi. Samanaikai-

TVOTTO]VYYSTUR\IAN
UUDISTUS
KIIREELLISI N

ll ::,: ::lr r l:.::, ^y.L11T,Tar:: 
Mistii koyhiltturvaan eil KansanelaKKcts[n. Jo r..

nvkrisen inflaation aikana vuo- loytyvat,
den odotusaika indeksitarkistuk-

Sesti SOSiOOlitUruAn mO- -pudjetti , 
on kaikilta osiltaan sissa aiheuttaa kulutuskykvyn Ministcri Vappu Ta.ipale on esit-

net uudistusharri)?, H:E.fi5:"il1i[ii"]',[L:i3r l;f,il#,*,.;[:*T']3ii;.'"',11 nHl,ri'Jilil:,:',['Sif::-J..;
odottovat toteutumis-
tsan. N(iitri ovat tydttd-
myysturuon uudistami-
nen, liukuvan ekikeirin
toteuttominen, intama-
ve t eroanien varhaiseldk-
keen saontiehtojen hel-
po tt qminen sekci kansan-
elrikeuudistuksen aika-
tqulun mukainen toteut-
taminen.

Riittcivritkti markat
nciiden ja muiden sosiaa-
liturttan uudistusten to-
teuttomiseen. T(it(i k(i-
vimme kysymrissri so-
siaali- ja t erveysminist ei
Vappu Taipaleelta.

- Tvottcim"'-ystun,a on koko so-
siaalivakuutuksen alalla kiireelli-
sin uudistuskohde, ja ainakin
vuosikvmmenen liikaa lvkdttv.
Pitkliaikaistyotromien etuudet
ovat niin jiilkeenjiilineet, erta on
vaikea kuvitella uudistusta. joka
olisi liian huono toteutettavaksi.
Erikseen on myos pohdittava mi-
ten turvataan osa-aikatyotto-
mien asemaa, sanoo ministeri
Vappu Taipale.

Taipale sanoo, ettd omzLsta
puolestaan han pitaa tdrkeimpd-
nd laadullisena tavoitteena kaik-
kien vdliinputoamismahdolli-
suuksien poistamista ja jokaiselle
tyottcimdlle yksilcinii oikeuden-
mukaisen turvan tarjoavaa lakia.

6

lee eliikeikiikomitean ehdotuk-
siin. hallitusohjelmassa sanotaan
rarsin vksitviskohtaisesti ndiden
toteuttamisen takana olevan po
liittista tahtoa. Kvsvmvs on
enemmdnkin aikataulusta. Bud-
jettineuvotteluissa eritvisesti vdli-
indeksin poistokeskusteluissa pi-
dettiin joustavaa eldkeikid sen
rinnalla esilld, kuten budjettipe-
rusteluistakin ilmenee.

- Eliikeikiikomitean tro on
nyt ollut lausunnoilla. Asiaa on
12. 10. ensimmdistd kertaa kdsi-
teltv hallituksen iltakoulussa ja
tekninen valmius esityksen to-
teuttamiselle on kohdallaan. So-
siaalipoliittinen ministerivalio
kunta jatkaa asian tycistdmistd;
vuoden 1984 aikana uudistus ei
ole mahdollinen. kuten tieddm-
me, mutta sitd seuraavat vuodet
ovat avoimina, toteaa Taipale.

Tvcieliikkeiden ns. vdli-indek-
sin poistamisen on arvioitu sdds-
tavan 500-600 miljoonaa mk.
On ollut esilld mycis kansaneldk-
keen indeksitarkistusten harven-
taminen. Miten tdtd perustellaan
nykyisen inflaation aikana'l

- Budjettilakina annettu hal-
lituksen esitys eldkkeiden heind-
kuun ennakkotarkistuksen pois-
tamisesta koskee kaikkia el2ikkei-
ta. Puolen miljardin markan
bruttosadsto koostuu seka tyo-
eldkkeistd ettd kansaneliikkeistii
yhteensd, Taipale sanoo.

- Kun lakiesityksestd keskus-
teltiin ennen budjettiriihtd sosiaa-
li- ja terveysministericin ja valtio-
varainministerion vdlilld. minis-
tericjmme vasta-argumentteihin
sisdltyi kansaneldkkeiden osalta
toteamus, ettd indeksitarkistus-
ten harventaminen soveltuu

loudessa tuntuva.

- Mikali hallituksen inllaa-
tion hillitsemistavoite onnistuu ja
budjettiesityksen perusteluissa
samaan yhteyteen liitettv eldke-
ikduudistus saadaan toteutetuksi.
kokonaisratkaisu voisi olla eld-
kepolitiikan kannalta suotuis:r.
ministcri Taipale sanoo.

Rintamaveteraanit
odottavat
lievennyksid
Rintamaveteraanien eldkelauta-
kunta on ehdottanut lievennyk-
sid veteraanieldkkeen saantieh-
toihin. Muun muassa edellytys,
etta veteraanin viimeaikaisen
tyon on tullut olla rasittavaa, esi-
tetaan nyt poistettavaksi vaikeas-
ti tulkittavana.

- Rasittavan tycin kdsite on
ilmeisesti juuri varhaise16kkeen
yhteydessd osoittautunut ongel-
malliseksi kdsittceksi ja mycis
kdytdnncissd tilanne lienee pul-
mallinen. Nykyisen hallitusk<>
koonpanon aikana on ilmeistd,
ette veteraaniasioihin tullaan
monin ajoin palaamaan. Mycis
tdsti asiasta varmaan tullaan
keskustelemaan; sen veteraanei-
hin erityisesti liittyvii puoli, toi-
saalta yleisiin eldkeratkaisuihin
liittyvii periaatteellinen puoli, ei-
vdt liene yhteensovittamattomis-
sa, toteaa Taipale.

kuva ministcrilld on siitd. mistd
kot,hiit lovtvvdt. Lcivn,r'dtko lap-
siperhcist6. rksirrdisislii t\otto.
mistd miehist:i. pelkzin kansan-
eldkkccn saajista'l

- Na),ttae siltd, ettd n)'k_,-istcn
tiedostojemmc valossa on vaikca
saada tdsmdllistd kuvaa siitd.
missd kcil,hy'1's piileksii. Sosiaali-
poliitikotkin ovat mcilld viime
aikoina enemrndn puhuneet uus-
kovhvyclestd. ts. keskiluokkais-
ten 11 hmien suhtcelliscsta tai ci-
aincclliscsta ktlvhyr dcsta.

- Ajatusteni tar.'oittcena oli
todella hahmottaa kuvaa suonra-
laisesta ainecllisesta kcivhvvdestii.
Olen vakuuftunut tdllaisen prt>
jektin tarpccllisuudcstlr mros
meiddn sosiaalihuoltommc ja so-
siaalipolitiikkamme pcrustaksi
tdltd osin, perustelee Taipale.

Ennakkokdsitykset ovat
aina ennakkokesityksia. mutta

luulisin nditd ryhmid todella loy-
tyvdn sekd suuriperheisten, lapsi-
perheitten joukosta. kaupunkicn
huonosti asuvien lapsiperheiden
joukosta etta syrjaytymisen kc>
vimmin kokeneiden yksindisty-
vien micsten joukosta kuin myos
tilapdisesti niiden ihmisten jou-
kosta, jotka joutuvat turvautu-
maan viimesijaiseen toimeentulo
tukeen.

- Tycittomyys nayttaa tassa
nykyisten viitteiden mukaan
ndyttclevdn merkittdvAA osaa.
Sekin osaltaan puhuu koko tyot-
tdmyysturvauudistuksen puoles-
ta. sanoo sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Vappu Taipale.
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Valtion
tu lo - ja menoarvioesiVs

eldketurvan kannalta

soa saantelemdlla on vaikutettu paaasiassa Vri- r,
tysten kustannuksiin, valtiontalouteen maksulla Muut
on vain vahainen vaikutus. muutosehdonrkset

Valtion tulo- ja menoarvio on osa yleistd talouspo-
litiikkaa. Sen hyvaksymiseen kytketddn usein
muitakin kuin valtion tuloihin ja menoihin vaikutta-
via saannoksid. Esimerkiksi tyoelakemaksun ta-

Eduskunta tekee lopulliset budjettipAdt6kset.
lVenojen lisaamistd vaikeuttaa se, etta on loydet-
tava uusia tuloja niiden kattamiseksi, vahennetta-
va muita menoja tai lisdttdva lainanottoa.

nakkotarkistusta ei poisteta. tulon osalta 50 prosenttia ja
Keskimddrdisessii 25 000 markan 120 000 mk vlittavdltd vuosirulon
vuosieldkkeex;sd alenema olisi va- osalta 30 prosenttia.
jaat 400 markkaa vuodessa.

Kesdn lopulla julkisuuteen tihkui
tietoja valtion vuoden 1984 tulo
ja menoarvion sislllcisti. Suurin
julkisuusarvo oli odotettavissa ol-
leilla sosiaaliturvan leikkauksilla.
Puhuttiin kansaneldkeuudistuk-
sen II B-vaiheen siirtdmisestd.
lapsilisien jdddyttdmisestd ja ter-
veyskeskusmaksun palauttami-
sesta. Huhujen taustalla olivat
budjetinlaatijoiden halut etsid
keinoja valtion lainanoton supis-
tamiseksi ja veroasteen nousun
hillitsemiseki.

Budjettiesit;-ksen julkistami-
nen osoitti, ettei kaikkia kaavail-
tuja leikkauksia toteutertu. Kan-
saneldkeuudistuksen seuraava
vaihe toteutetaan ajallaan ruo-
den 1984 alusta, lapsilisiin tulee
korotus vuoden 1984 aikana ja
terveyskeskuskdynnit sdilyvdt
maksuttomina.

Ennakkotarkistus
pois
Merkittdvi n el6keturvaan esitettv
muutos olisi heindkuun ennak-
kotarkistuksen poistaminen sekd
tyoeliikkeistii ettd kansaneldk-
keistd ilman kompensaatiota.
Eldkemenojen vdhennys vuonna
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1984 on arvioitu tyoeldkepuolella
(ns. solita-elikkeet mukaanlu-
kien) runsaaksi 250 miljoonaksi
markaksi ja kansaneldkkeissd
noin 230 miljoonaksi markaksi.

Saavutettu sddsto helpottaisi
osaltaan valtiontalouden ase-
maa. Valtio ja kunnat saavat
elSkkeistd mvds verotuloja. joten
nettoshdstci jdisi eldkemenojen
vdhennystd pienemmdksi.

Yksityisellii sektorilla sddsro
mahdollistaisi palkansaajien tyG
eldkemaksun pienehkcin alenta-
misen ennakolta kaavaillusta
I 1.25 ('( :sta. Maksu voitaisiin pi-
tdd vuoden 1983 tasolla. Budje-
tissa maksun painotetusta kes-
kimddrdstd kdytettf ilmaisu
"keskimdlrhinen tl,oeldkemak-
surasitus" vuonna 1984olisi siten
ll.l % palkoista. Pientvcinanta-
jilla alle 23-r,uotiaiden maksu ru-
lisi olemaan edelleen 6% ja y,li
23-vuotiaiden maksu arviolta
ll,7 7o palkoista.

Eliikkeensaajien kannalta hei-
ndkuun ennakkotarkistuksen
poistaminen merkitsisi tulonme-
netystd. Sen suuruus riippuu
inflaatiovauhdista.

On arvioitu, ettd koko vuoden
1984 eliiketulo olisi ilman ennak-
kotarkistusta noin 1,5 Vo alempi
kuin siind tapauksessa, ette en-

Eldkkeensaajien tuloihin on vai-
kutusta mvcis erdilld muilla muu-
tosehdotuksilla. Kansaneldkela-
kia esitetddn muutettavaksi siten.
ettd ns. vanhaa tycieldkettd saa-
valle maksetaan uudistuksen II
B-vaiheen lisdosan tasokorotusta
vaslaava mddrd. Teknisesti se to-
teutetaan siten. ettd vanhan tyo-
eldkkeen saajalla lisdosan eldke-
sidonnaisuus on lievempi kuin
muilla eldkkeensaajilla. Menonli-
sdys on arvioitu 35 miljoonaksi
markaksi.

Kansaneldkeuudistuksen ja
kansanel6kkeiden veronalaista-
misen aiheuttamien tulojen alen-
nuksien korvaamiseksi on tarkoi-
tus mycis muuttaa verolakeja.
Vuoden 1982 verotuksessa inva-
lidivdhennykseen oikeutettu saisi
k unnallisverotuksessa hyvikseen
samansuuruisen vdhennyksen
myos vuosina 1984-1987. Muu-
tos ei suoraan vaikuta valtion tu-
loja vdhentdvdsti.

Eldkkeensaajien asumistuki-
lain muutoksella on tarkoitus
korottaa asumistuen omavastuu-
osuuksia. Menojen supistus on
arvioitu noin q miljoonaksi
markaksi eli liihes kymmeneksi
prosentiksi asumistukimenoista.

Tyokyvyttomyyseldkettd ha-
kcneiden tuloihin saattaa vaikut-
taa sairausvakuutuksen pdivira-
han mddrdytymisperusteisiin eh-
dotettu muuros. Alle 75 000 mar-
kan vuosituloilla pdivdraha on
nykyiscen tapaan 80Vo palkasta.
Ylittevalte tulonosalta korvaus
on aikaisempaa alempi: vdlille
75m0-120000 osuvalta vuosi-

Selviryslupaukset
Ehdotettujen lainmuutosten li-
sdksi sisdltyy tulo- ja menoar-
vioesitykseen lupauksia vuonna
1984 tehtiivistd selvityksistd ja
annettavista esityksistd. Eliikela-
keihin saattavat vaikuttaa mm.

- hallituksen selvitys mahdolli-
suuksista muuttaa eliikeikii-
sdAnnoksiA r ksilollisesti jous-
tavaksi

- hallituksen lupaus selvittdd
mahdollisuudct ylisuurten
cliikkeiden kasvun hillitsemi-
seksi ja indeksitarkistusme-
nettelyn yhtendistimiseksi ja
yksi nkertaistamiseksi

- hallituksen lupaus antaa esi-
tykset rintamasotilaseldke-
jdrjestelmdn muuttamiseksi
siten. ettd eldkkeen mli5riii
korotetaan, tulora.jaa alenne-
taan ja tulosidonnaisuus mi-
toitetaan uudelleen.

Mite ei ole sanotn-r
Mainitsemisen arvoista on eldk-
keiden kannalta mycis se, mitd ei
ole luvattu tai esitetty. Budjettiin
ei m m. sisdllytetty veteraaniasiain
neuvottelukunnan ehdotuksia
varhaiseldkkeen ehtojen lieven-
tdmisestd.

Budjetissa ei ole mydskddn esi-
tetty tyottcimyyseldkkeen ulot-
tamista koskemaan vuonna 1929
syntyneitd. Aikaisempina vuosi-
na on ikdrajan alennukset mai-
nittu tulo- ja menoarvion peruste-
luissa. Hallitus kuitenkin piStti
lokakuun puolivdlissJ erikseen,
etta muutoksesta annetaan laki-
esitys eduskunnalle.



EHkkeet
ia
ennakonpidlitys
vuonna 1984

Maksut
Tulo ja menoarvioesitys merkit-
sisi toteutuessaan lievdd tyonan-
tajicn sosiaalivakuutusmaksujen
nousua. Heindkuun ennakko
tarkistuksen poistaminen merkit-
sisi tosin tydeldkemaksun pysy-
mistd ennallaan, mutta tyonanta-
jien sairausvakuutus- ja kansan-
cldkevakuutusmaksut nousisivat
molemmat 0,1 prosenttiyksikol-
le.

Sairausvakuutusmaksu olisi
yksityisellii ty iinantajalla 1,45 7o
(v. 1983 l,357o) ja julkisella
tyonantajalla 2,4570 (v. 1983
2,35 7o) palkoista. Kansaneldke-
vakuutusmaksu vaihtelisi palk-
kojen ja poistojen mddrdstd riip
puen 4,2:sta 5,1 Vo:iin palkoista
(v. 1983 vaihteluvdli on 4,1-5,6
7o). Julkisen tyonantajan maksu
olisi 4,7 7a palkoista (v. 1983 se
on 4,670).

Tyonantajien tyottomyysva-
kuutusmaksu siiilyy 0,9V0:ina
palkoista.

Vakuutetun sairausvakuutus-ja kansaneldkevakuutusmaksut
nousisivat molemmat 0,2 Vo-yksv
kolld 1.2:een ja 1.95:een penniin
verodyriltS. Yhteensd niiden vuG-
sikeskiarvo olisi 3,15 pennid ny-
kyisen 2,75 pennin sijasta.

Bo Lundqvist, vrx
Ekiketurva keskuk sen

suunni ttcluosaston
rurkija

KansaneHke-
l.uudlstus Ja verotus

Vuoden 1983 alusta lukien toteu-
tettiin vuosille 1980- 1985 ajoite-
tusta kansanel6kkeiden koke
naisuudistuksesta II A-vaihe.
Tdssii vaiheessa kansaneldkkeen
rakennetta muutettiin siten, etfd
kansanelSkkeen perusosasta tuli
samansuuruinen pohjaosa. Ai-
kaisemmat kansaneldkkeen tu-
kiosa ja tukilisii yhdistettiin lisli-
osaksi. jonka tasoa korotettiin.
Merkittdvii muutos tdssd vai-
heessa oli lisdksi se, ettii lisdosaan
eivdt eniiS vaikuta eldkkeen-
saajan eivdtkd hdnen puolisonsa
tyOtulot.

Samanaikaisesti toteutettiin
mycis eliikkeiden verotusta yhte-
niiistdvd uudistus. minki johdos-
ta kansaneldkkeiden pohjaosa ja
lisiiosa s62idettiin vuoden 1983
alusta lukien veronalaiseksi tu-
loksi.

Verovapaaksi tuloksi jiiiviit
edelleen vuotta 1983 edeltdnee-
seen aikaan kohdistuva kansan-
elSkkeen pohjaosa. tukiosaja tu-
kilisii sekii kansaneliikelain mu-
kaiset lisiit (apu- ja hoitolisii, puo-
lisolisi sekd lapsikorotus), el6k-
keensaajien asumistukilain mu-
kainen asumistuki, perhe-eldke-
lain mukainen perhe-eldke tai
koulutustuki, lapsen hoitotuki,
rintamasotilaseliike ja rintama-
lisi sekd perherliikelain mukai-
sina lisdosina maksettava van-
huudentuki.

Kansaneldkeuudistuksen IIB-
vaiheessa, joka toteutetaan
vuoden 1984 alusta lukien, kan-
saneliikettd muutetaan siten, ettii
eldkkeen mddriidn eivlit vaikuta
enid puolison tulot. Jokaisella
on tiillciin henkilokohtainen kan-
saneldke. jonka midrd riippuu
vain omista eldke-, pddoma- ja
yrittiijiituloista sekA omaisuu-
desta.

Eliikkeensaajien
trrlot ja verotus 1983
Pelkdn kansaneldkkeen ja pelkdn
muun samansuuruisen eldkkeen
verottomuuden turvaaminen
eldketulovdhennyksillii lisiisi
erdiden eldkkeensaajaryhmien
tuloja ruonna 1983. Osalla eliik-
keensaajia nettotulot kuitenkin
alenivat. Eliiketuloihin alenta-
vasti vaikuttivat, paitsi kansan-
eldkkeen sddtdminen veronalai-
seksi tuloksi, myos vanhuusvi-
hennyksen ja invalidivdhen-
nyksen osittainen poisjddminen
sekh erddt kansaneldkemuu-
tokset.

Eliikkeiden
ennakkoperinri-

I .,

JarJestelma
ElAkkeiden ennakonpiddtysjdr-
jestelmiih jouduttiin muuttamaan
eldkkeiden verotuskohtelun yh-
tendistdmisen vuoksi. Verohalli-
tuksen piiiitoksellii ( l08l/82)
paa- 1a sivutulojako poistettiin
eldketulojen osalta. Ennakonpi-
ddtystunnukset ja silutulopro
sentit korvattiin erikseen eldketu-
loja ja erikseen eldkkeensaajan
palkkatuloa varten lasketuilla
henkil6kohtaisilla piddtyspro-
senteilla.

Uusi jdrjestelmd. tuli voimaan
vuoden 1983 helmikuun alusta
lukien. Piidllimmdisend syynd
enna ko npiddt ysjdrjeste I mdn
muuttamiseen oli eldketulovd-
hennyksen huomioon ottaminen
jo ennakkoperinndssd mahdolli-
simman oikean suuruisena.

Vuonna 1984 toteu-
tertavat uudistukset
Aikaisemman suunnitelman
mukaisesti !,uonna 1984 toteute-
taan kansaneldkeuudistuksen II
B-vaihe, mikd merkitsee puoli-
soiden eldkkeiden eriytymistd.
Puolisoiden cldkkeiden eriytl.
misen on arvioitu alentavan joi-
denkin eldkkeensaajapuolisoiden
nettotuloja.

Perheen nettotulot kuitenkin
ilmeisesti yleensd kasvavat tai py-
syvdt vdhintiidn ennallaan.

Uudistus saattaa aiheuttaa
muutoksia my6s puolisoilta pe-
rittdvddn veron 'mddrddn. Pie-
nempituloisen puolison eldkkeen
kasvaminen voi merkitd puoliso-
vdhennyksen poisjddmistd suu-
rempituloiselta. Toisaalta puoli-
soiden eldkkeiden tasaantu-
minen saattaa mcrkitd suurempi-
,tuloisen valtionveron progres-
sion lievenemistd.

Nayttaa ilmeiseltd, ettd eldk-
keiden indeksitarkistusjdrjes-
telmhd my6s muutetaan. Muutos
merkitsee site, ette eldkkeitd tar-
kistetaan aikaisemman kahden
tarkistuksen sijasta vain luoden
alussa.

El6k keensaajat ovat vaatinect
eldkeuudistuksen II A-vaiheessa
ja verotuksen yhtendistdmisuu-
distuksessa syntyneiden epdkoh-
tien nettoeldkkeiden alenemien
korjaamista mahdollisimman
plan.

Tiillaisina toimenpiteini voi-
daan pitdd kunnallisverotuksen
invalidivdhennyksen palautta-
mista ja ns. vanhojen tyoelek-
keiden ja kansaneldkkeiden yh-
teensovitussddnnosten tarkista-
mista. Jdlkimmdinen toimenpide
merkitsee site, etta vanhan tyo-
eldkkeen saajille, jotka eivdt
saaneet lisdosan tasokorotusta II
A-vaiheessa, maksetaan luonna
1984 korotus lisdosaan.
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Verotuksessa totcutetaan
kunnallisverotuksen invalidivd-
hennvksen palauttaminen tois-
taiseksi. Vdhennrs mvonnetddn
m1'cis pelkistd eldketuloista '' ero-
velvolliselle, jolla ruonna 1982
on ollut eldketuloja. Vdhen-
nyksen suuruus perustuu vuo-
delta 1982 toimitettuun veroruk-
seen. Vuosilta 1984-1987 toimi-
tettavissa verotuksissa vdhennvs
mvdnnetAdn siten vuodelta l9[2
toimitetussa verotuksessa hvvAk-
svtvn suuruisena.

Vdhennvs voi kuitenkin olla
tiitiikin suurempi. jos inralidird-
hennvksen cnimmdismddrd kv-
sersrn6 l'uosina l'erotuksessa
nousee tai verovelvollisen invali-
diteetti kasvaa. Vhhennvksen
saisi kuitenkin vuonna 1982 elii-
ketuloista mvonnetvn suurui-
sena. l'aikka oikeutta vdhennvk-
seen ei enda sanotun suuruisena
mvcihemmin olisikaan.

Verorasituksen
muutokset
Invalidivdhennvksen palautta-
minen merkitsee vdhennvkseen
oikeutetuille verotuksen ii.,.n-
tvmistd. Toisaalta verorasitus
kuitenkin kirisn'r' mros elhk-
keensaajien osalta. kun vakuu-
tetun sairausvakuutusmaksua
korotetaan vuodelta 1984 toimi-
tettavassa verotuksessa 0.20
pennid verodvriltd. Vakuutetun
sairausvakuutusmaksun korotus
otetaan huomioon ennakonpi-
diityksessd vuoden 1984 helmi-
kuun alusta sovellettavissa henki-
lokohtaisissa piddn'sprosen-
tetssa.

Niin ikiiiin vcrorasitusta kiris-
tdvdsti saattavat joillakin tulota-
soilla vaikuttaa sairauskulujen ja
korkokulujen omavastuuosuu-
det. Sairauskulujen rdhentdmis-
oikeuden katon nostaminen ai-
kaisemmasta 800 mk:sta 1600
mk:aan yksiniiisellii ja puolisoilla
vastaavasti 3200 mk:aan aikai-
semmasta 1600 mk:sta todennS-
kdisesti kuitenkin lieventdA tilan-
netta. Valtion tulo. ja menoar-
vioon liittyen on lisdksi valtion
tuloveroasteikkoon ja erdisiin tu-
loverotuksessa mydnnettdviin
keskeisiin vdhennyksiin tehty
inflaatiotarkistuksia, jotka ovat
keskimiiiirin 6 prosenttiyksikcin
suurursla.

Veroperusteiden muutokset
on, kuten aikaisempinakin vuo-
sina, pyritty ottamaan huomioon
mahdollisimman tarkoin jo en-

nakkoperinndssd. Uusin verope-
rustein lasketut hcnkilokohtai-
set piddtvsprosentit elaketuloa
varten tulevat voimaan helmi-
kuun alusta 1984 lukien. Eliik-
keensaajan palkkatuloa varten
uusin veroperustein laskettua
henkilokohtaista piddtvspro-
senttia Voidaan sovcltaa vdlittci-
mhsti sen jiilkeen. kun l'eror,el-
rollisella on esittdd suorituksen
maksajalle rerokirja. johon uusi
prosentti on merkittv.

Palkansaajilla uusin verope-
rustein lasketut piddtlstaulukot
tulevat voimaan vasta l.3. 1984
lukien. Uutta vuoden 1984 vero-
kirjaa sovelletaan kuitenkin jo
vuoden 1984 alusta lukien, joskin
1.3. 1984 tulee sovellettavaksi
uusi piddty'stunnus. jossa on pal-
kansaajien osalta otettu huo-
mioon vakuutetun kansanelike-
vakuutusmaksun ja sairausva-
kuutusmaksun kohoaminen. Si-
kiili kuin eldkkeen maksaruk-
sessa joudutaan kdyttdmddn
palkkaa varten maarattyd vero-
kir.laa ja piddtvstaulukkotietoja
(esimerkiksi eldkkeelle siirrvt-
taessa). sovelletaan eliikkeiden
ennakonpiddtyksessd uusia pidd-
tvsperusteita samalla tavalla kuin
edell6 on todettu palkan pidiitys-
perustcitten soveltamisesta ja
l'oimaantulosta.

rina perhc-cldkettd saavan el6k-
keestd ja palkkatulosta laske-
malla henkilcikohtainen pidiitl,s-
prosentti saman suuruiseksi per-
he-eldkettd saavan palkka- ja
eldketuloja varten. Muilla eliike-
tuloa saavilla henkilcikohtainen
piddtvsproscnui palkka- ja eliike-
tuloja varten lasketaan samalla
tavalla kuin '"'uonna 1983.

Vuonna 1983 toteutettu en-
nakkoperintdjhrjestelml ei ole
toiminut tvydytt5vasri myciskddn
niiden eldketuloa saavien osalta.
joilla on ennakonkannon alaisia
pddoma- rai vrirrajatuloja.
Niiiden osalta eldkkeiden enna-
konpidiitysprosentin laskentaa
on muutettu siten. ettd eldkkeen
piddtvsproscnttia ja eldketulovd-
hennl-std laskettaessa otetaan
huomioon mvos el6kkeensaajan
ennakonkannonalaiset tulot.
Tdstd johtuen tvo- ja yrirrajaelak-
keiden ennakonpiddtvs saattaa
aikaisemnrasta nousta. Piddtvs-
prosentin nousua on pyrittl, nais-
sd tapauksissa kuitenkin estd-
mddn mddrdiimiillii ennakonpi-
ddtvs toimitettavaksi mycis kan-
saneldkkee;td.

Eliikenrloista
tolnutetun

vuosi-ilmoituksen mukaisena.
jos verokirja tai piddtystodistus
on kadonnut taikka verovelvol-
linen ei ole muusta eritvisesti
syvsta voinut liittdd verokirjaa tai
piddtystodistusta veroilmoituk-
seensa.

Pi&itystodistuksen
antamisvelvollisuus
Jotta verovelvollinen voisi liittdd
piddtystodistuksen veroilmoi-
tuksccnsa. on tv6nantaja tai muu
pidAtyksenalaisen suoritukscn
maksaja ennakkoperintiilain 20
$:n mukaan velvollinen anta-
maan maksamastaan suorituk-
sesta ja siita toimitetusta enna-
konpiddtyksestd vcrovelvolliscllc
pid6tystodistuksen. Verohallitus
voi kuitenkin md6rdtd. milloin
piddtvstodistusta ei ole annettaVa
palkansaa.jalle. Verohallitus on
10.3. 1983 antamallaan pliitcik-
selld rajoittanut pidiitl,stodis-
tuksen antamisvelvollisuutta.

Aikaisempi vastaava rerohal-
lituksen pddtcis, joka on annettu
vuonna 1981. koski ainoastaan
sairausvakuutuslain mukaisista
piiivii- ja ditivsrahoista annet-
tavaa pidatvstodistusta. Uuden
pddtciksen mukaan piddtystodis-
tusta ei ole annettava piiivii- ja
ditiysrahojen ohella myciskddn
rahana maksettavista cldkkeistd
eikii nk. sosiaalietuuksista.

PidAtvstodistuksen antamis-
velvollisuuden rajoitramincn
koskce kaikkia mainittujen suo-
ritusten maksajia. Mvciskiiiin yk-
sittdisen tyonantajan, joka
maksaa eldkkeensd suoraan vc-
rovelvolliselle. ei tarvitse tehdl
rahana maksamastaan eldk-
keestA piddtystodistusta. Vero-
hallitus on kuitenkin suositellut.
etta piddtvstodistuksen sijasra
suorituksen maksaja antaisi vc-
rovelvolliselle selvityksen vero-
vuodcn aikana maksamistaau
veronalaisista suorituksisra ja
niistd toimitetuista ennakonpidd-
tyksistd.

Erityisen tdrkedtd selvityksen
antaminen on niissd tapauksissa,
joissa verovelvolliselle on mak-
settu verorv,r.lonna eldkettd kerta-
suorituksena tai takautuvia suo-
rituksia yli l2 kuukauden ajalta.
Tiilloin verovelvollinen tarvitsee
selvityksen suorituksen mddrdstdja kertymisajasta voidakseen
hakea lopullisessa verotuksessa
tulontasausta.

Palkoista ja muista verohalli-
tuksen pddtoksessd mainitsemat-

Eliikkeiden
ennakonpi&irys-
jdrjestelmdn
KOrJaan[nen
Eldketuloa saavien uudq;sa en-
nakonpiddtysjdrjestelmdssd on
todettu joitakin epdkohtia. joita
on pvritty muuttamaan. Perhe-
eldkettd saavat ovat kokeneet
epAoikeudenmukaiseksi jiirjes-
telmdn. jossa ennakonpiddtys on
kohdistettu suurelta osin perhe-
eldkkeen saajan muihin kuin eld-
ketuloihin. Ldhinnd palkkatuloa
saavat perhe-eldkelSiset ovat
vaatineet ennakonpiddt)'sta toi-
mitcttavaksi aikaiscmpaa tasai-
semmin eliike- ja palkkatuloista.
Eldketulovdhennyksen huo-
mioon ottaminen pelkdstddn
eldketulojen perusteella on joh-
tanut vuonna 1983 voimassa ol-
leessa jdrjestelmdssd siihen, etta
palkkatuloihin on kohdistunut
koko verorasitusja eldketulot on
voitu yleensi nostaa ilman enna-
konpidiitystd.

Vuonna 1984 ennakonpidiitys
jaetaan toimitettavaksi yhtd suu-

tyksen
hyv[ksil
Verovelvollisen tuloista toimi-
tettu ennakonpidiitl,s luetaan ve-
rotuksessa verovelvollisen hy-
vdksi veroilmoitukseen liitetvn
piddtvstodistuksen (rerokirjan)
perusteella. ellei l,erohallitus
toisin mddrdh. Vuonna 1982 an-
tamallaan piiiitdksellii verohal-
litus on mddrdnnyt. ette sairaus-
vakuutuslain mukaisista vcron-
alaisista etuuksista ennakonpi-
ddtys voidaan lukea verotuksessa
hyviiksi suorituksen maksajan
antamassa vuosi-ilmoituksessa
ilmoittamien tietojen perusteella.

Sittemmin verohallitus on laa-
jentanut tdtd mddrdystd. Siten
muistakin sosiaalietuuksista (ta-
paturmavakuutuksen ja liiken-
nevakuutukscn korvauksista) ja
rahana maksetuista eldkkeistd
toimitettu cnnakonpiddtys voi-
daan lukea h1 vdksi maksajan an-
taman vuosi-ilmoituksen mukai-
sena.

Kuten aikaiscmminkin myos
muusta tulosta, kuten palkasta.
toimitettu cnnakonpidAtvs voi-
daan lukea verotuksessa hyviiksi
suorituksen maksajan antaman
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tomista pidatyksenalaisista suo-
rituksista on annettava pidiitys-
todistus entiseen tapaan.

Milloin
veroilrnoitus?
Erddnd verovelvollisen kannalta
vcrot uksen yksinkcrtaistamiseen
tdhtidvdnd toimenpiteend on pi-
detty veronalaisten tulojen il-
moittamisvelvollisuuden rajoit-
tamista. Verotuslain muutoksella
ve'rohallituksellc on annettu val-
tuudet rajoittaa tulojen ja varalli-
suuden ilmoittamisvelvolli-
suutta. Aluksi verohallituksen
pddtos koski vain sairausvakuu-
tuslain mukaistcn veronalaisten
et ujcn ilmoittamisvelvollisuutta.

Sittemn.rin verohallituksen
piiiitoksellii veroilmoituksen an-
tamisvelvollisuutta on rajoitettu
siten. ettd jos vcrovelvollisella on
cldketuloja. joita ei pidetd vero-
tukscssa vcronalaisina varoina
tai veronalaisia sosiaalietuuksia,
kuten sairausvakuutuslain mu-
kaisia pdivd- ja ditivsrahoja tai
tapaturmavakuutuslain tai lii-
kennevakuutuslain mukaisia ve-
ronalaisia etuuksia. tahi kaikkia
nditd suorituksia yhdessd. vero-
velvollisen ei tarvitse antaa ve-
roilmoitusta.

Veroilmoitus on kuitenkin
annettava. jos verovelvollisella
on mainittujen suoritusten lisdksi
muita veronalaisia tuloja tai va-
roja taikka hAnellii on sellaisia
vdhennyksid. jotka myonnetddn
verovelvolliscn pyynnostd ja
jotka hiin haluaa verotuksessaan
huomioon otettaviksi.

-los verovelvollincn on maini-
tuista syista velvollinen anta-
maan veroilmoituksen, ei mainit-
tuja elhketuloja eikii sosiaali-
etuuksia tarvitse kuitenkaan
merkitd veroilmoitukseen. En-
simmdisen kerran ndiden tulojen
\erotus samoin kuin tuloista toi-
mitettujen ennakonpidetysten
hyvdksilukeminen tapahtuu
maksajan antamien ruosi-ilmoi-
tustietojen perusteella vuodelta
1983 toimitettavassa verotuk-
sessa.

Vuosi-ilmoitus-
,i...,?.rr..
tayclentamlnen
Verotuksen toimittaminen ilman
piddtystodistusta ja verovelvol-
lisen ilmoittamisvelvollisuutta

:fflH',?il,H:t',ll?x'T,;' ::j "',:l Eliikkeet j a.
sosiaalietuuksia maksavar lai- uLlsl Donlo$fnalnen
i:H::*ffi:,Ja:jxHlliT:,:'fJr vero;pimus
Iil:[:*'r';:''*'i'iilii,lllilil1lI* j,.:::,'*:::1"T.r,.-?.-:
..**un uuori-ilmoitu-kscn. Tdtd l(eskrncn soprmus .111.I:ll*:'.

H t';H :,TjXi,:'il ;,i:il i :l:i: :l:it [idl.i,,:,,l,fi{ j".j
jota soveltavat vai n ndi td s uon- f 

oP' ! : :tt^i -:,"lTi1']:I:,T't':'
iuksia maksavat laitokset. \yssaKrl soplmu.sv?'11.9::.' "o1-

Tyonantaja antaa maksamit- g.lllt t:lT"t.llltttt enortaan suG'

taari pat t oisia w o.ilrn o, t,lr...n'itli"l i lliYll-^j:i::?:.i::t: jfi
palkansaajakohtaisen crittelyn ?l1l'.:,^"o'111n Jo vuooen rv6r

entiseen rapaan 1..;kk;iii; 11tl:l'.1,.",1']loi" sopimuksen

x",:"'t;:li,n:1fr:J;r;THr[ttH,[:3":il:lfl'i'ixil.l j:
soiskappaleella. siten myos sanotun ajankohdan

Jos tydnanraja on maksa- j''\:t^'. Tfettaviin eliikkeisiin'

miensa palkkojen orr.ru"ill[- ..,, 
j3:..:.?,iT.Ylsen voimaantulo

X#h.:*n:**::;*:rliY,li'?Ii",!.J'"j?,1?.:?#ffi
tajan ei tarvitse kiiyttiiii eiatce- 1a tu'|?l- 

...,.^^,.
vakuutuslaitotriuru.t.n Juiuil] Monenkeskisen sopimuksen

tettua erirtelylomake,,r'-.rai- 1:,1iii^,:l^Xlkeet' elinkorot ja

keiden ilmoittamiseenl ulun sosiaalilainsddddnn6n mukaan

eldkkeet voidaan merkiia lrlln tapahtuneet ..suoritultt' *t-o.!:
tdhdnkin asti normaalille pal- taan. alna sllna valtlossa' Josla

[ansaajakotrtaiselle eritteito- tu::11111f:tuun
makkeelle vERoH ?02).';;;- Monenkeskistl. tgpiT'\::l
kitsemdlld lomakkecllc rasti suo- volmaantulon yntevoessa laK-

ritustajia osoitravaan kd;;;;." Illlll,..lgl':ismaiden vdliset

rarkemmat or,:..t''",iJii-l IlTllI* ti'^:: :^"^'^"'q',T:$:i
moituksen laatimisesta on an- olemasta volmassa' u'lT:T'
n.it, u".ot''utlituksen j ulkais ussa 111]:'llil.:l^,^Tu 

kaan verol usor-

Ennakkoperinta 3/le8; l;l* k:'? :lilk:i::i" on joissakin ta-

tomaartisra ti.topnrialilt.Tia P:.:!:i::.1^[:'lunut 
vain saajan

eliikkeidenmaksatu"ksessakiivt- asulnvalllolle' -
tdville tarkoitetussa ohieessa. ^ t'slmcrKlxsl )uomen Ja

jor.u on iat",.t.tty k.. l;';'k;ild *l:!ll "'"]l:.,^:'"'.,}:flliaeninveroviru'tostu. ["J[.|T'n,rfi:1"[rrHfi"IJ
siaalilainshdddnnon nojalla suo'
ritettu. yksityiseen tyosuhteeseen
perustuva eliike on verotettava
vain saajan asuinvaltiossa. Sama
koskee tdmdn sopimuksen mu-
kaan myos julkisyhteison mak-
samaa elaket6 taPauksissa,
joissa saajalla on asuinvaltion
kansalaisuus.

Uuden sopimuksen voimaan-
tulon jdlkeen kaikista muissa
Pohjoismaissa asuville henkiloille
Suomesta maksettavista eliik-
keistd tulee Suomessa Peri[ liih-
devero (ennakonpiditYs joissain
tapauksissa).

Eldkkeenmaksajien tulisi
ryhtyd toimenpiteisiin sen mah-
dollistamiseksi, ett6 l. l. 1984
jiilkeen muihin Pohjoismaihin
maksettavista eliikkeistii tarvitta-
essa pystytteisiin Perimddn Sue
messa vero mycis niiden eldk-
keensaajien kohdalla, joille tiillii
hetkellii voimassa olevien soPi-
musten perusteella eldke on
maksettu bruttomddrhisend.

Mirjami Laitinen, nr
Vcrohallituksen

-t litarkastaia
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TYOSUHTEET
KEN ELI-A ToD ISTUSTAAKK A?

Tyoeldkejarjestelman vanhetessa ilmenee kay-
tannossa tapauksia, jolloin vasta elakehakemuk-
sen yhteydessa ilmenee tyosuhteita, joita ei ole
rekisteroity. Puuttuvien ty6suhteiden selvittami-
nen jAlkikdteen, ehkd 20 vuoden kuluttua on vai-
keata, lopa joissakin tapauksissa mahdotonta.
Tallaisissa tapauksissa herAa kysymys siitA, min-
kalaisella selvitykselld ja kenen toimesta ylipdA-
tansa puuttuvat tyosuhteet voidaan ja tulee selvit-
taa

On ko nayltdvelvol I isu us el i todistustaakka ase-
tettava eldkejarjestelmalle itselleen, tyonantajille
vai tyontekijoille? Namd ovat kysymyksia, joihin
yha useammin tormatAan kdytdnnon tilanteissa.

Puuneiden synry :::l1Ti3$ril,"#.,.,Yjiijli#i_
Lahtokohtana on tyonantajan li:l':."ftil"]nin ja vlipiiitiinsii
velvollisuus it.olttuu'uui.uuii,I- t1'cisuhteiden oikean ilmoittami-
seen kaikki sellaiset ty.irrri..i, tt:,Il:T:f-iseen ei ollut mah-
jotka tdyttivat erar<erurv?n"pii 9:|!,:-l!tiL - .tdvsipainoisestiiiin kutlumisen edellvt\'kiet. krrnnrttaa.huomrota.
Tycinantajien itrnoitmt.n f..ur- . ,Pi:i:]!1 Tvciskiiiin vakuutet-
tcclla eldkelaitof.r.t -.iliIr.JI, tu.;en tietdmys eldketurvastaan ja
tycisuhteet rekisteriin. sen mldrdytymisestd ei ollut riir

Kdytdnnossd esiintyy myos :iL?'J-tT: I olisivat omatoimi-
tapauksia, joissa ryonan"L" .l :t:li Plt]v',!tt valvomaan oi-
lainkaan ota vakuutusrrirllur* keu,ksiaan'.. Kaiken trmdn seu-

ilmoittaa tyosuhteet uirr,..rr*iii tu:,|-t:ll .,il]enee kdytdnncissd

eliikelaitokselt.. s.r.autr.nalas- melkoisesti tapauksia, joissa nyt
ta on, etreivar tdllaisten,y;;il; l:,1q:,i11 :,.lvittdm6in tv6suh-
jien palvelukr.ttu ott.ia'.n',vl'n- l?9:'l :]:,:^saoloa esimerkiksi
ietliiiaen tycisuhreet lainkaan tu- l9oGluvulta'
le rekisteriin tai niissd on virheel-
lisyyksiii jolio palveluajan tai eld- ^t<epatt an suntlen. Puuttuvat tyosuhteet

Valvonnan avulla pyritiiiin
kdytinncin toimenpitein saa- Puuttuvat tyosuhteet tulevat esil-
maan eldketurvan piiriin kuulu- le joko eldkehakemuksen yhtey-
vat tydsuhteet asianmukaiseen dessd tai sitten tyontek4ciille liihe-
kuntoon. Tavoitteena tulee olla, tettyjen eldkeotteiden seuraukse-
ettii tyosuhteet tulevat oikein il- na.
moitetuiksi mahdollisimman ai- Ndissdtapauksissaeldkelaitos
kaisessa vaiheessa, jolloin tiedot joutuu jdlkikiiteen selvittdmddn
tycisuhteen olemassaolosta ovat tyosuhteen olemassaolon. On sel-
vield helposti saatavissa. vea, etta mitd kaukaisemmasta

Tyoeliikejiirjestelmiin voi- tycisuhteesta on kysymys, siti
maantulovaiheessa l96Gluvulla vaikeampaajiilkikiiteen on selvit-
keskityttiin ennen kaikkea eldke- tdd tycisuhteen olemassaolo ja sii-
jiirjestelmiin kehittdmiseen ja sen td saatu ansio.

Tyonantajaa ei ehkS endd ole ja valvomaan eldketurvan toteu-
olemassa, verottajalta ei ole saa- tuminen silld tavoin. ette tydnte-
tavissa ansiotietoja eikii muuta- krj<iiden lakisddteiset oilieudet
kaan selvitystd ole lciydettdvissd. voivat toteutua. Tdmd ei kuiten-
Useinkaan tyontekijiillii ei ole kaan merkitse sitd, ettd eliikelai-
tyotodistusta vditetyn tyrisuhteen toksille yksinddn asetettaisiin to.olemassaolosta. distustaakka. Jdlkikdteinen sel-

Ongelmaksi muodostuu riitta- vittely vaatii yhteistyotd niin eld-
vdn selvityksen saaminen joskus kelaitosten, tycinantajien kuin
voimassa olleen tyosuhteen osoit- tycintekij6idenkin keslien. Tdssd
tamiseksi. Yksiselitteisen vas- yhteydessd haluan kuitenkin vie-
tauksen antaminen riittdvdstd la painottaa, ettd kysymys on
neytoste lienee mahdotonta. tycintekildiden lakisddteisistd

Ongelmaa kuitenkin voidaan etuuksista.
ldhestyd kaksiportaisesti. Voi-
daan ensinndkin kysyii, mitii
ndyttcid tulee vaatia. jotta selvi- T) ::-T T- .. 1

tysiyo kiiynnistetddn. Tois;n ru- t(llttflVat UeOOt
noen on ratkaistava se kvnnvs-
jonka pohjalta asiaa ylipaatarisa Kdvtdnnon selvittelytydssd jou-
iatdetdan "selvittdmdin. Ta-an dutaan pohtimaan, minkdlainen
tultua ratkaistuksi joudutaan selvitys on.riittdvdrycisuhteen to-
paattamaan, mikzi on riittdvd dentam.iseksi jiilkikiiteen. Tieto-
naytto tyosuhteen olemassaolos- jtn nstikkiiisyys, puutteellisuus ja
ta ja kuka on velvollinen hank- jop..a tdydellinen puuttuminen
kimaan tarvittavatselvitvkset. vaikeuttavarselvittelyd. Pli2iasial-- liseen toimeentuloon riittdvdn

ansion selvittdminen la yhden-
jaksoisuuskysymykset muodos-

TVOntekiiiln tuvat jiilkikiiteisersd selvittelyssd^.{ -^^--^..r*'^ ongelmallisiksi. Oman vaikeu-
OlKeUStUfVa rensa muodosravar oikeuskey-

tdnnossd tapahtuneet tulkinta-
Lakisddteisen tyoeldketurvan muutokset.
hoitavat eldkelaitokset. Eliike- Selvittelytehdddntapauskoh-
turvan jdrjestdminen on tycinan- taisesti. Tyosuhteen osoittavan
tajan lakisiiiiteinen velvollisuus. n6ytcin tasojoudutaan ratkaise-
Laiminlycintitapauksissa ensisi- maan tapaus tapaukselta. On
jaisesti eldkejdrjestelmdlle kuuluu selvdd, ettei vuosien jdlkeen asiaa
velvollisuus vastata eldketurvan selviteltiessd kaikissatapauksissa
toteutumisesta. Olisi perustee- ole ldydettdvissii ja saatavissa
tonta asettaa tycintekijoille vel- teydellista selvyyttd tydsuhteesta
voite lakiseeteisessd jdrjestelmiis- ja sen olemassaolosta.
sd varmistaa heille kuuluvien On perusteltua ldhted siitd, ettd
etuisuuksien toteutuminen. tyosuhteen olemassaolon selvit-

On lahdetdva siitd, ettd ellke- tdminen on edellytyksenii hyviik-
jdrjestelmdn tehtdvdnl on selvit- symiselle eldketurvan piiriin.
tdd vditettyjen puuttuvien tyci- Vaikeutena vain on niiycin riit-
suhteidcn olemassaolo. Periaat- tdlryyden aste, jolla tycisuhteen
teessaselvittelytoimenpiteet tulisi olemassaolo tulee osoittaa. Vali-
kdynnistdd suhteellisen epdmdd- tettavasti kdytdnnossd ilmenee
rdisenkin pyynncin perusteella. tapauksia, joissa riittdv6d selvi-
On luonnollisesti jdrkevdl, ettd tystd ei saada. Tdllainen tilanne
selvittelytyon kdynnistyttyd myos on todella valitettava.
tydntekrjaltaitseltddnon voitava Tyoeliikejiirjestelmdn tavoit-
edellyttdd aktiivista panosta. teena on, ettd tycisuhteiden ole-

Pddsddnt<jisesti eliikejiirjestel- massaolo selvitetddn niin varhai-
m6n tulee pystyd itse hoitamaan sessa vaiheessa, ettei esimerkiksi
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tietojen puuttumisen vuoksi jou-
duta edell6 mainittuihin tilantei-
siin. Tdllciin on mycis mahdollista
vdlttdd tilanteet, joissa laittomilla
keinoilla yritetddn saada itselleen
tai jollekin toiselle perusteetonta
eldketurvaa.

Tulisiko ilmoitet-
aville tyosuhteille

.1
asettaa rrridr[aika?
Hyvin vanhojcn tycisuhteiden
selvittdmincn tulcc varmasti aina
olemaan erittdin ongeln.rallista.
Tyoeliikelakien voimassaoloajan
pidcntymisen mycitd joudutaan
selvittclytycissd menemddn ajassa
taaksepdin yhd enemmdn. Tieto-
ja on tSllciin vaikea saada ja lisdk-
si niiden luotettavuus monesta-
kin syystd vdhenee. Suuritciiset-
kin selvittelyt helposti antavat
laihan tuloksen. Tdmdn tosiasian
edessd herdd ajatus toimcnpiteis-
tii. joilla vastaisuudessa vdltettdi-
siin edelld esitetyt tilanteet. Erdd-
nd mahdollisuutena on, ette re-
kistereihin voitaisiin ilmoittaa
tycisuhdc- ja eliiketietoja vain
jonkin ajan kuluessa tyosuhteen
pddttymisestd.

Oikeusturvan kannalta tarkas-
teltuna menettely edell.vttdisi eh-
dottomasti. ettd jokaisella tyon-
tekrjiillii on mahdollisuus saada
tieto ennen edclld esitetyn mdd-
rdajan phdttymista tydsuhteista,
jotka hhnen osaltaan rekisterei-
hin on ilmoitettu. Tiillii hetkellii
tyontekUdilla ei lainsddddnnon
perusteella ole mitddn velvolli-
suutta selvittdd tyosuhteitaan.
Tyosuhteiden ja eldketietojen
tiydentdminen on luonnollisesti
nykyisin aina mahdollista. Toi-
saalta lainsddddntci ei aseta estet-
td virheellisen tycisuhteen pois-
tamiselle eldkelaitoksen yksipuo
lisin toimenpitein. Tdmd on tycin-
tekijiin kannalta tarkasteltuna
arveluttavaa.

Tycisuhde- ja vapaakirjatieto'
jen rekister6iminen sSSdetyssd
mddrdajassa merkitsisi koko

naan uuden ulottuvuuden hy-
vdksymistd tyoelekejarjestel-
mddn siind mielessd, ette tyctsuh-
teet rekistcroityind saavuttaisivat
lainvoiman. Tiihiin liittyl, kui-
tenkin monia kysymyksid. muun
muassa se, etta tyontekijoille olisi
mddrdajoin annettava todistetta-
vasti pddtos rekisteroidyistd tyo-
suhteista ja eldkeoikeuksista seke
mahdollisuus valittaa puuttuvista
tycisuhteista.

Edelld kuvatun menettelyn to-
teuttamincn lienee kdytdnnossd
erittdin vaikeata. Paremminkin
tulevat kysymykseen menettelyt,
joissa valvonnan tehostamisella,
tyonantajien ja tyontekijoiden
tiedon lisddmisellii ja muilla ak-
tiivisilla toimenpiteilld pyritddn
varmistamaan nykyistii parem-
min tycisuhteiden asianmukainen
ilmoittaminen ja tdten tycinteki-
joiden eldketurvan toteutumi nen.

Anth Suominen,
VT. ekonomi

Ekiketun'ak eskuk sen
lainopillinen johraja
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Tyo k)^4),rtto my4ys m dd rite I m d
TEL.n ja LEL:n voimassa ollessa

TEL:n tullessa voimaan tyokyy/ttomyyselake
myonnettiin vain, kun henkilolld oli oikeus kan-
sanelakkeeseen. LEL oli alunperin valjempi, kos-
ka siina ei ollut mahdollisuutta lisaetujen jdrjesta-
miseen.

[t/arraskuussa 1 963 kansanelakeratkaisuista
irtauduttiin. Samalla elakkeen alkamisajankohta
tuli riippumaan tyokyr4lttomyyden alkamisesta.
Nykyiseen maaritelmaAn paddyltiin vuonna
1 973. Ja viimeisena uutuutena on jdlleen neuvot-
telu Kansanelakelaitoksen kanssa ristikkaisten
ratkaisujen ehkaisemiseksi.

Toisaalta Kansaneldkelaitok-
sella on usein paremmat mahdol-
lisuudet seurata tycikyvlittcimyys-
eldkettd saavien tycintekgoiden
mycihempid vaiheita. Se pystyy
helpommin seuraamaan mm. si-
td, onko henkil6n ansiokyky ter-
veyden palaamisen johdosta
mycihemmin parantunut niin. et-
tei oikeutta eldkkeen saamiseen
endd ole.

Sidotnr
kansanehkkeeseen
TEL:n mukaisen tyokyvytto-
myyseldkkeen mycintiminen oli
siis lain voimaantullessa tiysin
sidottu siihen, saiko tycintekijii
kansaneldkkeend joko sairaus-
tai tyoky\,yttctmy),selaketta. Ele-
ke mydnnettiin alkavaksi samas-
ta ajankohdasta, josta kansan-
eldkekin oli mycinnetty. Tyciky-
vy,ttomyryden alkamisajankohta
ei vaikuttanut asiaan. Oikeus
tycikyvyttomyyseldkkecn saami-
seen jatkui yhti kauan kuin kan-
saneldkkeenkin saaminen.

Tyokyr.yttcimyyseldket td
myonnettaessd ei yleensd joudut-
tu arvioimaan tycintekijdn tyci-
kykyii. Eliike mycinneuiin, jos
kansaneldkekin oli myrinnetty.
Tiimii johti siihen. ettd mycis so.
kea, liikuntakyvytcin tai avuton
henkilo, joka aina oli oikeutettu
kansaneldkkeeseen, oli oikeutet-
tu mycis TEL:n mukaiseen tyo-
ky\ryttdm)ryseldkkeeseen, vaik ka
hdn edelleen jatkoi tyciskente-
lyiiin TEL-tycjsuhteessa.

TEL:n silloiset rajoitussddn-
nokset tai lain voimaantuloon
liittyviit muut rajoitukser saattoi-
vat kuitenkin johtaa siihen, ettd
TEL: n mukaista tyciky"vytcimyyr
elakettd ei voitu mycintdd, vaikka
henkilo olikin saanut kansan-
eldk keen sokeutensa, liikuntaky-
vyttdmyytensa tai avuttomuu-
tensa perusteella.

Jos henkilo tdllciin muun sai-
rauden, vian tai vamman johdos-
ta tuli kykenemdttcimdksi eldt-
tdmddn itsensi, TEL:n mukainen
tycikyvyttomyyseliikeoikeus oli
olemassa. Ndissd tapauksissa tyci
eldkelaitos joutui itsendisesti ar-
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Yksityisen sektorin
aikaisemmat
tyokyvrTttomyys-

t ..maantel.Inat
TEL:n mukaisen tyoky'"yttG
mlyseldkkeen saamisen edelly-
tyksend lain voimaantullessa oli,
ette tyctntekUe sai sairauden, vian
tai vamman perusteella kansan-
el?ikettd.

Vuodesta 1957 heindkuuhun
1965 voimassa olleen mearitel-
mdn mukaan tycikylyttomdnd
pidettiin kansaneldkelain mu-
kaan henkilciii, joka sairauden.
vian tai vamman takia on kyke-
nemdtcin huolehtimaan itsestddn
voimiaan ja kykyjiiiin vastaavalla
tyolla. Maeritelmd edellvtti siten
yleistd tyokv"wtrdmv)'rra.

Jos sairauden, vian tai vam-
man katsottiin aiheuttavan pysy-
vdn tycikyr.yttcimyyden, eldke
mycinnettiin tydk\vyttomyls-
eldkkeend. Jos taas ryokyvlrro-
myyttii ei voitu pitiiii pysyviinii,
tuli kansaneldkkeend mydnnet-
tiiviiksi sairause16ke.

Sairauseldkkeen myontdmisen
perusteena oli vdhintdin kuusi
kuukautta jo kestiinyt ja vielii
huomattavan ajan (kdytdnnossA
ainakin kuusi kuukautta) kesdva
tydkyvyttdmyys. Ilman jo kulu-
nutta kuuden kuukauden tyo-
kyryttomyysaikaa edellytettiin
vdhintddn vuoden ajan jatkuva
tyoky\,yttomyys.

TEL:n tyokyvyt-
tomyysmddritelrrrdn
taustaa
TEL:n voimaantullessa tycinan-
taja voi halutessaan jiirjestiiii
tycintekijoilleen lisaeruna mah-
dollisuuden tyokylyttomyys-
elf,kkeen saamiseen ilman kan-
saneldkkeen mydntimistd.
Vuonna 1960 jattamiissSdn mie-
tinnossd eldkekomitea katsoi. et-
lil ehdotus vdhimmdisturvan
mukaiseki tydkyvyttdmyys-
eldkkeeksi ei voinut poiketa kan-
saneldkelain mukaisesta mddri-
telmiistd, koska eliketurvan jdr-
jestdmisvelvollisuus koskee mycis
pientydnantajia.

TEL:n tyokyrryttcimyysmddri-
telmin sitomista kansaneldkelain
mukaiseen miidritelmddn perus-
teltiin komitean mietinnossd
mm. silld. ettd ndin voidaan ai-
nakin osittain vdlttdd kaksinker-
taista ty'otd rycikv\,-rttdmyyttd ar-
vioitaessa. Mietinnossd ldhdettiin
siitd, ettd Kansaneldkelaitos ja
TEL:n mukaista toimintaa har-
joittava eldkelaitos vaihtavar tie-
toja ja asiantuntemusta.

Tdstd. voitiin odottaa olevan
molemminpuolista hycityd. Yksi-
tyisillii eliikelaitoksilla, varsinkin
eldkekassoilla ja -siiiitioillii, on
hyvii paikallisten olosuhteitten ja
asianomaisen tycintekijiin tunte-
mus. Siten niiden antamilla tie-
doilla olisi merkitystd Kansan-
eldkelaitokselle.
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vioimaan tydkyvyttomyyden ja entistii tycitddn tai muuta tycita,
sen keston. Arvioinnissa nouda- mitii oli pidettdvd ikii, ammatti-
tettiin tiillciinkin samoja periaat- taito ja muut seikat huomioon
teita kuin kansaneliikettd mytin- ottaen hdnelle sopivana ja koh-
nettdessd. El2ike my<innettiin tuullisentoimeentulonturvaava-
ndissd tapauksissa tyokyvytto- na. Lisiiksi edellytettiin, etfd ty6-
myyden alkamista seuraavan kylryttomyyden, sen alkamises-
kuukauden alusta. ta kulunut aika huomioon

ottaen, voitiin arvioida jatkuvan
yhdenjaksoisesti vdhintddn vuo-

LEL:n mukaan den ajan'
- Aikaisemmin tYokYvYttomYYs-vatlemmrn :f:T''f'l'f1ill"f,'*:i:,kil.::

Lain voimaantulosta alkaen mycintdmiseen, ettd eldke alkoi-
LEL:n mukainen tydkyrrytto- kin samaan aikaan kuin kansan-
myrysmdiiritelmd oli viiljempi eliike. Nyt eldkkeen alkamisajan-
kuin TEL:n m66ritelmd. Tyot- kohta tuli riippumoan tydkyvyt-
tekrjiillii oli erdin edellytyksin bmyyden alkamisesta.
mahdollisuussaadatycikyqtto' Uudet sidnncikset tekivdt
myyselikettii silloinkin, kun hd- mahdolliseksi tytieldkeratkaisun
nelle ei ollut mycinnetty kansan- tekemisen odottamatta piiatdsd
eldkettd. kansaneldkeasiassa. Eliiketurva-

Alkuaan midritelmd kuului keskuksen ohjeiden mukaan tyG
ndin: "Oikeus saada tyoky\.yt- eldkelaitos ei en66 saanut jeade
tcimyyseliikettd on kahdeksan- odottamaan kansaneldkeratkai-
toista vuotta tdyttdneelld tyonte- sua.
kijiillii, joka sairauden, vian tai Tiilloin annettiin myos ohje,
vamman perusteella saa kansan- ettei kansaneldkkeen mydntdmi-
eleketta, tai jonka, vaikka hinelle sen perusteella sokealle, liikunta-
ei ole mydnnetty kansaneldketta, kyvyttcimdlle tai avuttomalle
voidaan arvioida olevan vdhin- mydnnetrya tybeliikettd saanut
td6n vuoden ajan sairauden, vian lainmuutoksen jdlkeen lakkaut-
tai vamman takia kykenematdn taa, ellei eliikkeen mydntdmisen
suorittamaan entistd tycitddn tai perusteena ollut sairaus, vika tai
muuta tyoE, jota on pidettiivii vamma ollut muuttunut.
ikd, ammattitaito ja muut seikat Samasta ajankohdasta lukien
huomioon ottaen hdnelle sopi- muutettiin myos LEL:n tyciky-
vana ja kohtuullisen toimeentu- vyttcimyysmdiiritelmii samansi-
lon turvaavana." siiltciiseki TEL:n m66ritelmdn

kanssa.

Taustaa
TEL:n mukaan tycinar NYkYinen
jiirjestii?i tycintekijoitleelt?i$.H: miia{te\na
na' oikeuden ty,ity"ytt,i-yyt- vuOden L973 alusta
eldkkeen saamiseen ilman kan-
saneliikkeen mycinUimistd. Lisd- Vuodssta 1973 alkaen voimassa
etujen jiirjestiiminen ei LEL-alal- olevassa tyokylrytt6myysmiiiiri-
la ollut mahdollista. Siksi suo- telmdss6rajaatycikykyisyyden ja
raan tyoky\,yttomlysmiiiiritel- tyokyvyttdmyyden viilillii on
mddn otettiin s46nncis, ettei tyd- Dorrastettu ottamalla mSdritel-
kylryttdmlryseliike LEL:n mu- maan sddnncikset osaeldkkeesta.
kaan ollut sidottu kansaneldk- Miiiiritelmii painottaa myos en-
keen myontiimiseen. tistd enemmiin sosiaalisten seik-

kojen merkitysld tyokyvyttG
myysratkaisua tehtdessii.

Nykyinen yksityisen sektorinMuutos 3i}'Hlf*lJ'f?ilji'ffio,ij
marraskuussa L963 iiti +l', i-omentissa ja LEL

4 $:n 2 momentissa oleva miiiiri-
TEL:n mukaista tydkyvyttG telmd kuuluu seuraavasti:
myysmiiiiritelmid muutettiin "Oikeus saada tyoky\ryttd-
mirraskuussa 1963. Oikeus tyo- myyseHkettd on tyontekijiillii,
ky!ryttdmyyseliikkeen saamiseen jonka tydkyvyn voidaan sairau-
oii nyt tycintekijtilla, joka sairau- den, vian tai vamman johdosta
den, vian tai vamman johdosta arvioida, kun otetaan huomioon
oli kykenemiitcjn suorittamaan myds jo kulunut aika, olevan yh-

denjaksoisesti ainakin ruoden
ajan alentunutvdhintddn kahdel-
la viidenneksellii. Tyokpyn alen-
tumista arvioitaessa otetaan huo-
mioon tyontekijiin jiiljellti oleva
kyky hankkia itselleen ansiotulo.
ja saatavissa olevalla sellaisella
tyollii. jonka suorittamista voi-
daan hdneltd kohtuudella edellyt-
tiiii silmiillii pitden hiinen koulu-
tustaan, aikaisempaa toimin-
taansa, ikiiiinsii ja asumisolosuh-
teitaan seki ndihin verrattavia
muita seikkoja. Tycikpryn vaih-
dellessa otetaan huomioon vuo-
tuinen ansio."

TEL 5 b $:n mukaan tydkyryt-
tomyryseldke mycinnetdin joko
taytena eldkkeend tai osael6k-
keend. Tiysi tyokyvyttomyys-
eldke mycinnetaan tydntekijalle,
jonka tyokylyn on arvioitu ole-
van ainakin vuoden ajan alentu-
nut vdhintddn kolmella viiden-
nekselld. Muussa tapauksessa
tydky\,yttOmyyselSke myonne-
tddn osaeldkkeend.
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ELAKETUR\AKESKUS
TUTKII LESKEYryN/ISEN
\AI KUTUKSIA
Puolison kuoleman aiheuttamaa
elincllosuhtciden muutosta ryh-
d1'tiiiin tutkimaan Eldketun'a-
keskuksessa. Tutkintus on ollut
valmisteilla vajaan vuoden. Koh-
teina tulevat olemaan viime vuo-
sina leskeksi jddneet miehet ja
naiset. Heistd hankitaan sekd
haastatteluun ettd rekistereihin
perustuVaa tietoa.

Perhe-elhketurvaa koske'uat
sdddokset tulivat pddosin voi-
maan l96Glurulla. Sen jdlkeen
niin 1'hteiskunnan eri alueilla
kuin perhe-eldmdssdkin on ta-
pahtunut muutoksia. jotka ovat
aiheuttaneet kehittdmisparneita
nykyisiin perhe-eldkejdrjestel-
mlln.

Perhe-eldketun:an muutostar-
peita selvittdmddn asetettiin ke
mitea huhtikuussa.

Tutkimuksesta
Iftil<ea

Perhe-eldketunan kehittdmis-
ratkaisujen tueksi tarvitaan tut-
kimuksen antamaa tietoa leski-
perheiden taloudellisesta asemas-
ta ja kuolemantapauksen aiheut-
tamasta muutoksesta toimeentu-
lossa.

Tutkimustiedon tarve on to-
dettu sekd Eliketurvakeskuksen
hallituksen vuonna 1982 hyviik-
symdssd ldhiruosien tutkimusoh-
jelmassa ettd perhe-eldkekomi-
tean toimeksiannossa.

Tutkimusohjelmassa tutki-
muksen tavoitteita on luonneh-
dittu seuraavasti: "Tutkimuksel-
la pyritddn selvittdmddn, mitd eri
tyryppisissii perheissd tapahtuu,
kun vakuutettu kuolee. Pdiipaino
pannaan taloudellisille niikG
kohdille eli sille, minkdlaisen tu-
lojen muutoksen kuolema per-
heelle aiheuttaa ja miten perhe-
elike sen kompensoi. Lisdksi ote-
taan huomioon kuolemanta-
pauksen jiilkeinen el6mdntilanne
yleisemminkin. ts. mitd muita
muutoksia kuolema perheessd
aiheuttaa."

Perhe-eldketurtv'an tutkimusta
valmisteltiin Eldketurvakeskuk-
sen tvoryhmdssd viime kevddnd
r"irkamiestvoryhmAssf, .

Tyon tuloksena valmistui tut-
kimussuunnitelma. joka esitcttiin
ElAketun'akeskuksen hallit uksel-
le kesdkuussa. Hallitus asetti tut-
kimusta varten seurantaryhmdn,
joka koostuu tutkimusalan asian-
tuntijoiden lisdksi vakuutettujen.
tycinantajien ja t),oehkelaitosten
edustajista.

Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on les-
ke.vtymiseen liittyvdn taloudelli-
sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
muutoksen selvittdminen sekd
sopeuttavien toimenpiteiden, ensi
sijassa perhe-eliikejiirjestelmdn
vaikutusten tutkiminen.

Keskeisend hyvinvointitekijii-
na ovat tulot. Tutkimuksessa sel-
vitetddn sitd. miten leskeytymi-
nen muuttaa perheen tulotasoa ja
miten perhe-eldkejdrjestelmiit
korvaavat perheenhuoltajan
kuolemasta johtuvaa tulojen ale-
nemista.

Tulojen muutoksen ohella py-
ritddn tarkastelemaan leskeyty-
miseen liittyvdd kulutuksen muu-
tosta. Tesmellistd kirjanpitoon
perustuvaa kulutustutkimusta ei
tutkimusongelman luonteen
vuoksi voida jiilkikiiteen tehdii.
Tutkimuksessa joudutaan tyy-
tymddn haastateltavilta saata-
vaan muistinvaraiseen tietoon
kulutuksen muutoksista eri me-
noryhmissd.

Tutkimuksen tavoitteena on
selvittdd perheen elinolojen muu-
tosta myds muiden kuin taloudel-
listen seikkojen osalta. Puolison
kuolemasta voi aiheutua muu-
toksia yhtealtii perheen ulkoisiin
elinolosuhteisiin (asuminen,
tyossdkdynti, koulutus jne.) sekd
toisaalta perheenjisenten tervey-
dentilaan. sosiaalisiin suhteisiin ja
vapaa-ajan kiiyttddn. Niiiden
muutosten tarkastelu on olen-

nainen osa leskiperheiden hyvin-
voinnin muutoksen tutkimista.

Tutkimuksessa tarkastellaan
leskien eldmAntilannetta viilitto-
mdsti ennen leskeytymistd ja sen
jiilkeen. Tarkasteluvdlin pituutta
rajoittaa se, etta tuloja ei voida
luotettavasti selvittdd kovin pit-
kiillii aikaviililld, joten tietoa saa-
daan ldhinnd leskiperheen muu-
tosvaiheesta. Leskiperheiden va-
kiintuneen eldmdntilanteen sel-
vittdminen vaatii seurantatutki-
musta.

Kohderyhmii
Tutkimus kohdistetaan 1980-lu-
vun alkuvuosina leskeki jiiiinei-
siin henkilciihin ja heidin perhei-
siinsd. Tutkimusta ei rajoiteta
perhe-eldkettd saaviin henkilcji-
hin, sillii tarkoituksena on tutkia
elinolojen eroja mycis sukupuo.
len mukaan.

Tutkimuksen piiriin tulee ar-
violta 3000 lesked. Ulkopuolelle
jddvdt ainoastaan kaikkein van-
himmat ikiiryhmiit.

Tutkimuksen tavoiteaikataulu
on tiivis perhe-eldkekomitean
miidriajan luoksi. Tutkimus
pyritiiiin tekemdin siten, ettd
komitean tycissddn tarvitsemia
tietoja saataisiin jo vuoden 1984
lopulla. Tutkimusraporttien
valmistuminen ajoittunee vuodel-
le 1985.

Eila Tuominen, vrK
Eltiketurva keskuk sen

tutkimusosaston
rutkija

t6



MOTIVAATIO JA
KOKONAISKUVA
AUTTAVAT
TYOELAKET!EDON

PERILLEMENOA

Vastaanottajan moti-
vaatio la kiinnostumi-
nen tyoeldkeasioista
vaikuttavat suuresti tyo-
elaketiedon perilleme-
noon.

Tyoeldketiedon peril-
lemenoa edistaisi myos
yksityiskohdat jdsentd-
va kokonaiskuva siita,
mikA on tyoeldke ja sen
tehtava sosiaaltetuuk-
sien loukossa. Nykyisin
vakuutetut usein nosta-
vat katensa pystyyn -tyoelakeasioissa on lii-
kaa yksityiskohtia hal-
littavaksi.

VAitteet perustuvat
Elaketurvakeskukses-
sa kesdlld valmistu-
neen tutkimuksen tu-
losviitteisiin. Tutkimuk-
sessa kartoitettiin alus-
tavalla tasolla tyoeldke-
tiedon perillemenon on-
gelmia.

tiedotustilaisuuteen osallistunut-
ta ay-aktiivia, l8 Sanoma Oy:n
toimittajakoulun oppilasta ja 47
Helsingin ammatillisen kurssi-
keskuksen ammattikurssilaista,
yhteensd l3 I henkilciii.

Tutkimuksessa mitattiin tyG
el6ketiedon taso neljdssd ryhmds-
sii ja kokeiltiin kurssimuotoisen
ja esitemuotoisen tiedotuksen pe-
rillemenon mittausta suoritta-
malla kahdessa ryhmdssd mit-
taukset kahteen kertaan.

Vastaajat olivat tyciel6ketiedo-
tukseen erilaisessa suhteessa ole-
vista ryhmistd. Eldkeneuvojat
ovat tiedon valittajie, toimittajat
ja ay-aktiivit tiedon viilittiijiii ja
vaikuttajia. Ammattikurssilais-
ten oletettiin olevan ldhelld vai-
keinta ryhmdd. tiedon toqujia.

Ryhmiit eivit erikseen tai Yh-
dessii edusta tilastollisesti mithdn
perusjoukkoa, koska niiden va-
linnoissa ei ole kdytetty otanta-
menetelmid. Saatuja tuloksia on
siten pidettdva suuntaa ja herdt-
teita antavina. mikd on ollut tar-
koituskin. Varsinkin ryhmiikoh-
taisesti tulosten yleistettavyytta
heikent66 myos aineiston Pieni
koko.

Tyoeliiketiedot
.1en rynrrussa

Tycieliiketiedoissa oli ryhmittiiis-
th eroa vain eldkeneuvojiin piiin.
He erottuivat omaksi ryhmiik-
seen. Sen sijaan toimittajien. ay-

Tyoeliikkeen mddrdy'tymisessd
tdrkeimmdt tekr.yiit eli palkan ja
tycissioloajan vaikutus eldkkeen
miiiiriidn tunnetaan hyvin. Noin
90 % vasuajista tunsi ne.

Tyokyvyttdmyyseldke oli par-
haiten tunnettu tytreliike-etuus.
Hyvin tunnettiin myos lapsen ja
lasta huoltavan lesken perhe-elii-
keoikeus. Ndml ovat ehka ta-
mdn tutkimuksen aika nuorille
haastateltaville ldhimpid oma-
kohtaisia etuusasioita.

Suurin osa vastauksista mui-
hin kysymyksiin vaihteli suuresti
ryhmittiiin ja ryhmien sisiillii.
LEL:n piiriin heti kuulumisen
tunsi noin puolet. Tycieliikkeen
karttumisprosentti oli tuttu eld-
keneuvojille ja ay-aktiiveille,
muille tuntematon.

Vanhuuseliikkeen tyoelake-
etuihin kuulumisen tunnisti vajaa
puolet. "Sehiin on niitii kansan-
eliikehommia", sanottiin haastat-
telussa.

Eldkehakemuksen saanti- ja
jiittopaikat olivat melko tuttuja
vastaajille, samoin menettely tyci-
eliketurvan tarkistamiseksi.

Rekisteriotteessa mahdollisesti
olevien puutteellisuuksien kor-
jaamismenettelyd ei sen sijaan tie-
detty eldkeneuvojia lukuunotta-
matta.

Nykyinen, alkavien vanhuus-
eldkkeiden taso oli tuiki tuntema-
ton vastaajille, joihin eivht el6ke-
neuvojat kuuluneet. Oikeaksi
vastaukseksi hyvdksyttiin 3A
7o palkasta.

Puolet eldkeneuvojista kiira kent-
tdkoulutuksen kolmipdivdisen
tytreldkekurssin. Ensimmiinen
mittaus oli kuukautta ennen, toi-
nen kurssin lopuksi.

Kymmenluokkaisella asteikol-
la mitattuna kurssitus nosti eld-
keneuvojien tyoeldketiedot kou-
luarvosteluun verrattuna valtta-
vdstd kiitettdvddn luokkaan.

Kurssitus on varsin tehokas
tiedotustapa. Osallistuminen si-
ndnsd edellyttda jonkinlaista mo-
tivaatiota, jota kurssilla voidaan
vieli tietoisesti lisitii.

Toiselle puolelle el6keneuvojia
l6hetettiin Eldketurvakeskuksen
uusimmat esitteet ja kirje, jossa
tdhdennettiin tycieldketietojen
merkitystd. Tiitd ennen oli suori-
tettu ensimmeinen tiedon tason
mittaus. Ryhmii oli valittu sa-
manlaiseksi kuin kursseilla ollut.
Tyoeliiketietojen taso ennen tie-
dotusta oli kummallakin ryhmiil-
lii sama.

Toista kertaa muutamaa viik-
koa esitepaketin ldhetthmisen
jiilkeen mitattiin ryhmdn tyd€la-
ketietoja uudelleen. Ne nousivat
kymmenluokkaisella asteikolla
yhden yksikon verran. Noin nel-
jinnes oli lukenut esitteitd, muut
vain silm6illeet.

Toimittajille suoritettiin sa-
manlainen esitemuotoisen tiedo-
tuksen perillemenon mittaus.
Tiedollista nousua eivdt mittauk-
set osoittaneet. Jiilkihaastattelus-
sa toimittajat valittivat, etteivdt
olleet ehtineet lukea esitteitd.

Miten eteenpdin?
Tulokset viittaavat siihen, ettd
jatkotutkimuksen suunnittelu
keskittyy perillemenon yleisiin
ongelmiin, motivaatiokysymyk-
siin ja yksinkertaiseen kokonais-
kuvan merkitykseen.

Tavanomaisten keinojen lisik-
si voidaan harkita kokeiltavaksi
uudenlaisia menetelmi6. Voi-
daan esimerkiksi kokeilla, onko
didaktiikan eli opetusopin teo-
rioilla kf,yttdmahdollisuuksia
joukkotiedotuksessa.

Pirkko Jritlskeleiinen, Y M
Eltiketurvakeskuksen

s uunni t te luosas ton t ut k iia

Aineisto ja
sen rajoirukset

turvaan paremmin kuin ne, jotka Esitteifd ei aina lUetnf
eivdt tyoeldkeasioita juuri tunne.

Tutkimuksen aineisto on kerdttY
pddosin-talvella 1982-1983. Se TVOkWfrttOmyyS-kiisitti 42 Osuuspankin eldkeneu- ^r.'.r-- I ' ' '
v o1aa, 24 Eldk etledotusto imiston elake tUnnenlln

aktiivien ja tyollisyyskurssilaisten
viilillii ei ollut eroja.

Tulos oli yllattava. Toimittajil-
la oli muita korkeampi peruskou- ,- .. r i
lurus. ay-aktiiveilla' korkeampi KursSttUS tehOt<asta

Alustavan tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli kartoittaa maaPerdd
ja luoda pohjaa varsinaiselle tut-
kimukselle. Sen tavoitteena on
saada konkreettisia tuloksia siiti,
miten parantaa tyoeliiketiedon
perillemenoa.

Tutkimusta valmistellaan
suunnitteluryhmdss6, johon tut-
kijoiden lisdksi kuuluu Eldketur-
vakeskuksen tiedotusosaston ja
kenttiikoulutuksen edustus. Ryh-
miin puheenjohtaja on yhteys-
piiiill. Simo Forss ja tutkijoina
kirjoittajan lisiiksi Seppo Kari-
salmi.

ikii ja aktiivisuustaso. Ryhmien
viilillii olisi olettanut olevan eroja.

Kiisitys sosiaaliekonomisen
aseman alhaisuuden ja tietdmdt-
tomyyden kasautumisesta ei saa
varauksetonta tukea tdssd erityis-
aineistossa. Korkeasti koulutetut
saattavat olla tycielAkeasioissa
yhta rietamettcimid kuin kansa-
koulun kdyneet.

Yleisten kasitysten mukainen
sen sijaan on tulos, ettd luotta-
muksen puute ja tietdmdttomYYs
kulkevat kdsi kddessd. Tyoeliike-
asioita paremmin tuntevat luot-
tavat omakohtaisestikin eldke-
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TEEN/ASTA TOIN/EEN
TASA-ARVON VUONNA

Kansalaiset ovat lain edessd yhdenvertaisia, paitsi naiset ja lapset. Esimerkilsi perhe-
eliikelainsiiiidiinnolsa naista pidgtilan kffiomana huolehtimaan itsestiinsii, joten
yhteiskunnan on huolehdittava leskivaimosta. Muna miehekkiiiisti - ei itkien vaan
maksaen.

Vuotta 1983 on vietetty sosiaali-ja terveysministeridn hallinnon-
alalla sukupuolten veliselt tasa-
arvon teemawotena sata
vuotta sen jiilkeen kun helsinki-
ldiset naiset perustivat ensimmdi-
sen keskusteluseuran "ajamaan
naisemansipaation asiaa". Tdl-
lciin naisasialiikkeen vdlittomdnd
laukaisijana toimi vaatimus tytto-
lyseon perustamisesta ja ylei-
semminkin naisten koulutus-
mahdollisuuksien lisldmisestd.
Nyt vietettdvd teemavuosi liittyy
YK:n naisten mosikymmenen
l97G-85 toimintaohjelman to-
teuttamiseen Suomessa. Ministe-
ri6n tarkoituksena on saada vir-
kamiehet huomaamaan. etta
sukupuolten tasa-arvoon liittyviit
kysymvkset heijastuvat mycis
heidiin tydhonsii.

Teemavuoden ohjelmassaan
ministerio toteaa ongelmien il-
menevdn erityisesti tycisuojelus-
sa, sosiaalivakuutuksessa, sosiaa-
lihuollossa ja terveydenhuollos-
sa. Eliikepolitiikan keskcisind
ongelmina mainitaan perhe-eldk-
keen puuttuminen miehiltd tyci-
eldkejirjestelm6ssd sekd elSke-
turvan riittimattdmlys sellaisissa
perheissd, joissa vain toinen puo
lisoista key ansiotydsse.

l'oimistuneet tasa-arvoaatteet
ovat saamassa konkreettisen
muodon. Olihan tuolloin varsin
ndkyvdssd liikkeessd keskeisind
tavoitteina naisten oikeus tydhon
ia taloudelliseen tasa-arvoon.
Mittatikkuna oli mies ja tasa-ar-
vo katsottiin saavutettavan kun
naisen asema nostetaan miehen
aseman tasolle. Tdmd pdti tieten-
kin muillakin alueilla kuin tyossd:
erds naisen oikeuksista tuli olla
ravintolaan pddsy ilman herra-
seuraa.

Tasa-arvoon katsottiin pdds-
t,dvhn parhaiten siten, ettd muute-
taan vallitser ia instituutioita:
luodaan ohjelmia, siiiidoksiii ja
sopimuksia.

Suomessa on olemassa ehdo-
tus laiksi sukupuolten vdlisestd
tasa-anosta. Laki olisi samansi-
sdltoinen kuin muiden Pohjois-
maiden jo voimassa olevat tasa-
arvolait. Laki olisi ns. passiivinen
tasa-arvolaki. Se merkitsee. ettd
lailla kielletiiiin sukupuoleen
kohdistuva syrjintii mutta laki ei
olisi luonteeltaan naislaki, jolla
sdddetddn naisille etuoikeuksia.
Laki koskisi siis yhtii hyvin mie-
hid kuin naisia.

Lain merkitys voi olla kahden-
lainen. Se voi toimia apuna kil-
pailutilanteissa ja vaikuttaa ih-
misten kdyttdytymiseen ja asen-
teisiin. Kun tasa-arvoa ndin jou-
dutaan pohtimaan aktiivisesti,

Valtioltista tasa-arvopolitiikkaa
on myds kritisoitu, voimak-
kaimmin viime vuosina virinnecn
naistutkimuksen ja uuden nais-
liikkeen piirissii. On karsottu, erta
julkinen tasa-arvopolitiikka tuot-
taa vain lisiii miiiirdyksiii ja siiii-
ddksiii, kieltoja ja rangaistuksia,
virkavaltaa ja paperisotaa, hol-
housta ja kontrollia. Tutkryat
ovat vaatineet naisten arkikoke-
musten huomioonottamista tasa-
arvokeskustelussa.

On liihdetty siitd havainnosta.
etta naisten yhtdlaiset mahdolli-
suudet tyontekoon eivdt olleet
muuttaneet naista miehen kaltai-
seksi: naisten maailma on edel-
leen koti, perhe ja lapset. Tdllais-
ta naiskdsitystd luonnehtii ndin
ndkemys ihmiseldmdn kaksija-
koisu udesta. joka perustu u perin-
teiseen tyonjakoon naisen ja
miehen vdlilld. Toisaalta on hen-
kilcikohtainen eliimii ja toisaalta
julkinen eliimii. Siiiid6ksilli voi-
daan luoda raamcja tasa-arvoi-
suudelle kodin ulkopuolella,
mutta eriarvoisuus yksityiselld
alueella on edelleen naisen arki-
piiivii2i.

Tdllaisen kritiikin merkitys on
mycis siind, ette se tuo esiin nc
yhteisolliset mekanismir ja asen-
teet. jotka murentavat naisten it-
setuntoa ja mahdollisuuksia toi-
mia tasavertaisena kansalaisena.

Rinnastus lapsiin
Myos lait sisdltdvdt usein kdsityk-
sen naisista lapsiin rinnastettavi-
na huollettavina. esimerkiksi
perhe<ldkelainsddddnto. jossa
tycieldkelakien mukaan ainoas-
taan nainen voi saada puolisonsa
kuoltua perhe-eldkettd. On esitet-
ty, etta tdssd on kysymys lainsdd-
tdjdn tietoisesta valinnasta: naista
pidetiiiin taloudellisesti epditse-
ndisend ja kyvyttcimdnd henkilci-
nd, jota mies huoltaa avioliitossa.
Jos mies kuolee, on yhteiskun-
nan otettava leskivaimo huollet-
tavakseen.

Mutta mikdli leskivaimo ldy-
tdd itselleen uuden huoltajan eli
menee uudelleen naimisiin, me-
nettaa han eldkkeensd, mutta saa
kuitenkin mycitiijiiisinii kahden
vuoden eldkettd vastaavan kerta-
suorituksen.

Tilastokeskuksen ennusteen
mukaan naisten osuus tycivoi-
masta tulee kasvamaan vuoteen
1990 mennessd 46 prosenttiin ja
naisten tycivoiman tarjonta kas-
vaa edelleen nopeammin kuin
miesten tycivoiman tarjonta.
Tdmd merkitsee, etta yhd use-
ammat naiset tulevat taloudelli-
sesti riippumattomiksi. Talla
hetkel16 tosin on vield paljon
etenkin iiikkiiiimpiii naisia, jotka
ovat pddtoimisia kotiiiitejii.

l98l tycivoimaministerion ja asettuu sovinismin rikosluontei- Tdllaista itsestddnselvii asenteel-
vuonna 1982 opetusministericin suus tdysin uuteen valoon! tisuutta on kirjattu melko paljonhallinnonalalla. lddketieteen piirissa, naisista ier-

valtiollisten tasa-arvon ohjel- veydenhuollon asiakkaina.
mien rakentaminen merkinnee -sitd. ettd erityisesti lg6Gluwua Kritiikkie

Ohjelmaan
Ministerion tarkoituksena on
laatia ihmisten ja perheiden tasa-
arvoon tahtaava ohjelma. Tasa-
arvon vuotta on vietetty vuonna
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Perhe-eldkeuudistuksen erds
keskeisimpiii vaatimuksia on ol-
lut, tasa-arvon nimiss6, saada
myos miehet tuen piiriin. Nhin
tullee mycis tapahtumaan.

Ongelmat adessa
Mikiili perhe-eldkeuudistus siis
toteutuu siten, etta eldkkeestd tu-
lee tarveharkintainen molemmil-
le sukupuolille, on taytetty ns.
sukupuolineutraalisuuden vaa-
timus. Mutta vaikeimmat on-
gelmat voivatkin olla taas arjcssa.

Useissa epidemiologisissa tutki-
muksissa on todettu, ettd leskey-
tyminen nostaa sairastavuutta ja
kuolleisuutta. Voimattomuus
uuden eldmdntilanteen edessd
tuottaa "s6rkyneen syddmen
syndrooman". Lisiiksi on useissa
ulkomaisissa kysely- ja haastatte-
lututkimuksissa todettu leskien
kaipaavan enemmdn henkistd
tukea ja aivan kdytdnnollistiikin
apua kuin mitd he ovat saaneet.

Itkijdnaisia emme saa takaisin,
olisiko lesket siis otettava mie-
hekk[iin - "postmateriaalisia
arvoja toteuttavan" - sosiaali-
politiikan piiriin.

Mervi Takala, r'rr
Eliiketurvakeskuksen

tutkimusosaston
tutk imussihteeri
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ti. Sen sijaan tycissdolovuosia
heillii oli suhteellisen paljon. Tii-
md merkitsee sita. etta ehkkeen-
saajat olivat kdvdisseet LEL-tdis-
sA lyhyen aikaa useampina vue
slna.

Tdysitehoisen tydkyvyttG
myyseldkkeen saajat olivat olleet
LEL-toissii huomattavasti pi-
demp66n kuin vapaakirjaellik-
keensaajat. Heilld tycissdoloa oli
kertynyt LEL-tdista keskimddrin
I I vuotta.

LEL-vapaakirjaeldk keiden
keskiarvo wonna 1982 oli 270
mklk k. Tdysitehoisten ty<ikyvyt-
tcimyyseliikkeiden keskiarvo oli
1600 mk/kk.

Selvitys vahvisti LEL-vapaa-
kirjael6kkeensaajista vallinnutta
kuvaa. LEl-toissd kdvdisee pal-
jon ty6ntekijoitii, joiden tydhis-
toria jii?i melkein kokonaan muu-

:iil:" 
lyhyiden tydsuhteiden va-

Erolla TEL:iin
.1el merKltysta

Elaketapauksittain selvitettiin
myos, mikd olisi ollut eldkerat-
kaisu. jos eldke olisi myonnetty
TEL:n sddnnciksid noudattamal-
la. Tiiysitehoisen eldkkeen edelly-
tyksend olisi tiillcjin ollut se, etta
tydkyvyttcimyys olisi alkanut
tyosuhteen kestdessd tai ennen
kuin tycisuhteen pddttymisestd
olisi kulunut 360 piiiviiii.

LE L-vapaakirjaeliik keistii 4 7o
olisi muuttunut TEL:n sddnncik-
sillii tiiysitehoiseksi eldkkeeksi.
Vastaavasti 27o LEL:n tdysite-
hoisista elSkkeistd olisi muuttu-
nut vapaakirjaeldkkeeki. Saatu
tulos merkitsee, ettd LEL:n ja
TEL:n sddnncikset tuottavat ld-
hes kaikissa tapauksissa saman
lopputuloksen.

Aineistosta selvitettiin mycis.
miten ldhelld Eysitehoisen elak-
keen edellytystd eli rajatulon an-

IEL Tyc)ekikekassan mydnt(jmistri uusista tyt)ky- Iulkinen sektori
vyttdmyysekikkeistci nykyisin lcihes puolet on va- itirkea
p oa k irj ae I ri k k e i t ci. Puo I e t v ap o a k irj oe I ci k k e e ns oa j i s- _

to soo kuitenkin triysitehoisia etAieua jonkin muun Kun julkisen s9!ton1 tilapiiisiksi

q)oet(iketoin peisieetta. Joko toitrir'lii-riiio- ffi:X'H:r,::tlll}lil:,H:
kirjaelcike jciti ainooksi tydel(ikkeeksi. - vaa, ette huomattava osa LEL-"LEL:, "ptirissQ yapookirjaetrikkeiden osuus * ::f i:?l:f#'H#1,flrft',i|,'l;
kaksinkertainen TEL:iin veffottuno. Syynci trifuin on LEL-vapaaki.;i.ratt..n.uuji.tu
se, ett(i LEL-ttiissri krivriisee poljon'iydntekijditri, !!!: b tdvsitehoisen eldkkeen

i oi i den t y d hi s t orio jriri muur ori ri ty hi;;;','y d *i- :mmlflffi ijtEt'fi'Jl3l:
teiden voroon. IEL:n ja TEL:n osin eilaiset stirin- saajista sai. siten 35% julkisen

ndkset triysiteloisen. ilakkrrn gdellyryisisra iiia ..till?,'J#ihuksen 
ja Kan_

voikuto vapoakirjoeltikkeiden yleisyyteen saneldkelaitoksen yrli.iitlu.ton
Tutokset kriyuQt ilryi LEL Tydetrikekassassa il*,Xffi? t?Hi,,jt:5?5f11volmistuneesta tutktmuksesta, josso selvitettiin va- il'.in.aalistalTosekiyksityisen

paakirjaelrikkeinri mydnnettyjen IEL-IyrikWylr6 sekrorin ettdjulkisen selitorin tyci
myys;ldkkeiden suure.n osuuiin syitri sekrivirrirriin .'f.j,i'ti;I3,fri".i,f::::,'i*,H;
LEL- ja TEL-sritinntiksiri. julkisen sektorin toihin LEL:n

piiristiija pdinvasroin olisi selvds-

Selvityksessd tarkasteltiin orok- Julkisella sektorilla kuuluvat [Jtl*t}ff&'5:',i.i"'l'Jr',],"J
sen perusteella tv'uonna l98l LEL:n piiriin ne LEl-tycit, joissa eldkelakien piinstii.
myonnettyjii LEL-tyokyv-vuci- tyosuhde ei ole pysyvd tai ymp6-
myyseldkkeitd. El6ketapauksit- rivuotinen.Osandistdtycisuhteis-

f*iluxu,Tliff ffi?h'-:i:J1",:xlil#1,:11'Hff i#',Jvossaolovfi disrd,
oii.yaenyt rup"at<idatsi. Tulokset r-r-r-,,i p..rit'..iiu .iar..,,ri. 

''-"" keskieliike pieni
on esitetty oheisessa kuviossa. Huomattava osa LEl-vapaa-

[?i:f l-i.;"i?iti1,,,31i,""fr -ii''iltf -Til#ffi:*lJ?:':1il:-
'1 r tr . syvdhn julkisen sektorin tyosuh- jina niit5, joilla ei ollut oikeuttalJUole[a taysl- teeseen,jokaoli aikanaanoikeut- tdysitehoiseen elakkeeseen min-
tehOinen eldke tanut tyontekijan taysitehoisecn k,iiqn tyoeldkelain.. perusteella.
, l. eldkkeeseen. Tiillaisia vakinais- Niiistii eliikkeensaajista joka toi-muuarta 

i::uj" ?Bl:x:'i'"'ji,?jlJ,X[i.].1. ffi-'j'ri;i[??:iif[3]ii;l
Joka toinen (48%) LEL-vapaa- saajista. tyisen sektorin tai julkisen sekto
kirjaeldkkeensaaja sai tdysitehoi- Vakinaistettujen tycintekijor- rin tyocldkelain perusteella.
sen eldkkeen jonkin muun tyd- den osuus itse asiassa selittdd vas- Varsinaisia LEl-vapaakirja-
eldkelain perusteella. Julkiselta taavan osan LEl-vapaakirja- eldkkecnsaajia oli puolit (52%)
sektorilta (valtio, kunnat ja seu- eldkkeistd, koska ilman vakinais- kaikista vapaakirjaeldkkeensaa-
rakunnat) taysitehoisen eldkkeen tamista ndmd tyontekijet olisivat jista. Heiddn LEL-tyossdolonsa
sai 3570, Ruotsin eliikejiirjestel- saaneet dysitehoisen eldkkeen oli ollut vdhdistd. Puolet eldk-
masta 9Vo ja merimieseliikelain LEL:n perusteella. LEl-vapaa- keensaajista oli ollut LEl-tciissd
perusteella4To. Ruotsin eldkejiir- kirjaelSkkeensaajista sai )l /s yhteensd korkeintaan kaksi vuot-
jestelmiin osuutta kuvaava luku taysitehoisen eldkkeen julkiselta ta tyohistoriansa aikana vuodes-
perustuu osittain arvioon. sektorilta ilman vakinaistamista. ta 1962 sairauden alkamiseen as-
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saitsemista puolentoista vuoden
aikana ennen sairauden alkamis-
ta mydnnetyt eldkkeet olivat. Ra-
jatulona vuonna 1982 oli 6688
mk.

Kaikista eldkkeensaajista, joil-
le LEL Tycieliikekassa vuonna
l98l mycinsi tyokyryttdmyys-
eldkkeen. noin J Ta:lla ansiot oli-
vat 3000 mk:n ja 10000 mk:n vd-
lillii. Tulos merkitsee, ettd rajatu-
lo ndyttid varsin hyvin vastaavan
tarkoitustaan.

Vapaaki4aeldkkeet
lisi*lntyneet
Viimeisen kymmenen vuoden
aikana on vapaakirjaeldkkei-
den osuus uusista LEl{yokyvyt-
tomyyseldkkeistd kasvanut
22Vo'.sta 45Va:lin eli kaksinker-
taiseksi. TEL-eldkelaitosten
vuonna 1982 my6ntiimistii tyo-
kyryttcimyyseliikkeistii 23 7o oli
vapaakirjaeldkkeiti.

Selvityksessd ei voitu tarkastel-
la, mistd vapaakirjaeldkkeiden
voimakas kasvu johtuu. Kuiten-
kin voidaan olettaa, ettd tyoeld-
kej6rjestelmdn piiriin kuulunei-
den tycintekijcjiden mddrdn kas-
vaessa myds vapaakirjaeldkkee-
seen oikeutettujen henkiloiden
mddrd kasvaa. Sen sijaan LEL-
eldkkeensaajien ik5- ja tautisyy-
rakenteen muutokset l9TGluwl-
la eivdt selitd vapaakirjaeliikkei-
den osuuden kaslua.

LEL:n mukaan tyoky\yttG
myyseldke myonnetddn tdysite-
hoisena. ts. el6kkeeseen oikeutta-
vaksi luetaan mycis sc palkka.
jonka ty6ntekijii olisi' tyokylryt-
tomyyden alkamisesta lukien an-
sainnut eldkeik66n mennessd (ns.
tulevan ajan palkka), jos tycinte-
kijii on LEL:n piiriin kuuluvassa
tydssd ansainnut vdhintddn 6688
mk (vuoden 1982 indeksitasossa)
540 piiiviin aikana vdlitttimdsti
ennen sitd ajankohtaa, jolloin
tyoky\ryttomyyden syynd oleva
sairaus, vika tai vamma on saatu.
Jos tdhdn 540 piiiviin "tarkkailu-
kauteen" sisdltyy tyottdmyys-
avustuspdivid. pidentdvdt ndmd
vastaavalla miiSriillii tarkkailu-
kautta.

Muussa tapauksessa tyokylryt-
tcimyyseldke on LEL:n perusteel-
la vapaakirjaellike, jolloin eldke
mddrdytyy pelkdstddn ansaittu-
jen palkkojen perusteella. Eldk-
keessd ei tdll6in oteta huomioon
tulevan ajan palkkaa.

TEL:n perusteella tyokylyt-
tdmyyselake myonnetddn tdysi-

tehoisena, mikiili tyoky\TttG
myys on alkanut tycisuhteen kes-
tdesvd tai ennen kuin tycisuhteen
pddttymisesti on kulunut 360
piiivtiii. Ty6ttcimyysavustuspdi-
vdt pidentdvdt osaltaan 360 pai-
viin jiilkikarenssiaikaa. Ns. rajoi-
tussddnnon mukaan ei tyokylryr
tcimyyseldkeoikeutta synny sel-
laisen tyosuhteen perusteella,
jonka alkaessa tycintekijii oli sai-
ras, jos tdstd sairaudesta johtuva
tyctky\yttdmyys alkaa ennen
kuin vuosi on kulunut tycisuh-
teen alkamisesta.

Jos sen sijaan vuosi ehtii kulua
tycisuhteen pddttymisestd eikii
tyontekrjii sen kuluessa mene uu-
teen tycisuhteeseen, jiiii eliike
TEL:n perusteella vapaakirjaksi.

K L/VI O : IEL-vapo ak iriae ltik keiden i akoutuminen

S.ppo Saukkonen, rrr
LEL Tydeltikekassan

r i las t o- ja I ut kimust oimiston
rutkija

LEL Ty<ieliikekassan mY6nrimiit
vapaakirjael6kkeet

l0OVo

Eliikkeensaajalla oikeus tiiysitehoiseen
eliikkeeseen julkiselta sektorilta, merimiesten

eldkelain perusteella tai Ruotsista

48Vo

El6kkeensaajalla ei ole oikeutta tiysitehoiseen
elSkkeeseen minkiiiin tycieliikelain perusteella

52Vo

9%

Ruot-
sin

eliike

Julkisen sek-
torin el6ke

(vEL,
KVTEL,
KiEL)
2lVo 147a

Vakinais-
tettu

julkiselle
sektorille

LEl-ansiot alle
tdysitehoiseen

el6kkeeseen oikeut-
tavan meardn

1rl, wodelta ennen
sairastumista

20Va 47o

Meri-
mles-
eldke

Ei lainkaan LEL-
ansioita lr./, vuodelta
ennen sairastumista

32Vo
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El dkel uottovak u utu ksen
ki rj ar'ta maail ma

Ruotsissa elAkeluottovakuutusta
hoitaa vakuutusyhtici. joka
muodollisesti on kaksi omilla
osa-alueillaan toimivaa keski-
ndistd vakuutusyhtiot6: FPG
(Fcirrdkringsbolaget Pensions-
garanti) ja AMF (Arbetsmark-
nadsfcirsdkri ngar). Saksan eldke-
luottovakuutuslaitos on kolni-
l6inen keskindinen vakuutus-
yhtiri PSVaG (PENSIONS-
SICHERUNGS-VEREIN VeT-
sicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit). USA:n vastaavan va-
kuutusmuodon nimi on
"termination insurance" ja va-
kuutuslaitos on Washingtonissa
toimiva PBGC (Pension Benefit
Guaranty Corporation, U.S.
Government Agencv). Ruotsin
FPG aloitti toimintansa l96l
ja taas Yhdysvaltojen PBGC:n ja
Saksan PSVaG:n syntyhetket
osuvat perikkdisiin vuosiin 1974
ja 1975.

Vapaaehtoisia ja
pakollisia eliikke itii
USA:ssa itse eldkejArjestelyn
luonne on melko pitkdlle va-
paaehtoinen. Se syntyy useinkin
tyomarkkinajdrjestojen tai tydn-
tekijiijiirjestojen ja tyonanrajan
vdlisend sopimuksena. Tyonan-
tajalla on kuitenkin taloudellisen
tilanteensa mahdollisesti huo.
nontuessa oikeus lopettaa eldke-
jiirjestely. Sen vuoksi pakolliseksi
on mddrdtty luottovakuutus,
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joka turvaa eldkkeet lopettamis-
tilanteessa.

Ldnsi-Saksan eldkejdrjesrelyt
ovat mycis melko pitkdlle va-
paaehtoisia. Varojen varaami nen
eldkkeisiin tilinpdiitciksen yhtey-
dessd on sen sijaan tehty verotuk-
sellisesti houkuttelevaksi. Jopa
niin, ettii jiirjestelmd suosii tdytt6
rahastointia.

Ruotsissa e[Skkeet ovat pakol-
lisia, mutta yritys voi tietyissd ta-
pauksissa hoitaa eldkevakuu-
tuksen asemesta eldkkeet myds
varaamalla itse tilinpddtcikses-
sdln tarvittavat varat. Edellytyk-
send tdlloin on, ette yritys saaFPG:lta luottovakuutuksen.
Ruotsin jdrjestelmddn kuuluu
mycis takaisinlainaus ja luotto-
vakuutuksen kdyttdminen tdl-
laisten lainojen vakuutena.

Vahingoista
viisastuu
USA:n jiir.lestelmiille tyypillistii
on. etta yhteiskunta on suuresti
kiinnostunut luottovakuutuksen
rakenteesta ja tehtdvisti. Yhtend
syyna saattaa olla luottovakuu-
tuksen syntyhistoria. Se pystyter-
tiin erdiden kuuluisien yritys-
konkurssien ja el6kejdrjestel m ien
lopettamistapausten johdosta.
Tunnetuin lienee Studebakerin
tapaus, jolloin suuri joukko
tyontekijoita menetti osan eldke-
eduistaan.

Vuonna 1963 Studebaker
sulki USA:n pddtehtaansa In-

dianassa. Tuhannet tyontekijiit
joutuivat tydttomiksi ja eliikejiir-
jestelmd lopetettiin. Tdmd eldke-
jiirjestely oli syntynyt tyontekqii-
jiirjeston (United Auro Workers
UAW) kanssa kiiytyjen neuvot-
telujen tuloksena. Eldkejdrjeste-
lyyn kuului ansaittujen eldke-
etujen rahastoiminen 30 vuoden
kuluessa.

Studebaker-elakkeitii oli sel-
vdsti parannettu kaksi vuotta
ennen tehtaan sulkemista. Pa-
rannukset koskivat mycis jo al-
kaneita eliikkeitii. Kahdessa
vuodessa nditd eldk keitd ei sanor-
tavasti enndtetty kassaan rahas-
toida, vaikka maksut olikin asi-
anmukaisesti hoidettu. Rahas-
tointitaso jopa ylitti I I vuotta
mycihemmin sdddetyn vdhim-
mdistason. Seuraus eliikejiirjes-
telyn lopettamisesta oli, ette
monet melko liihellii eliikeikiiri
olevat tycintekijiit menettivdt
suunnilleen 40 7o eldkkeistddn.
vaikka juoksevien eldkkeiden
maksamiseen olikin riittSvdsti
varoja kassassa.

Monien amerikkalaisten eld-
keasiantuntijoiden mukaan Stu-
debaker-tapaus oli merkittdvin
tekijii, joka johti USA:n eliike-
turvalain sddthmiseen (Employee
Retiremcnt Income Security Act,
lyh. ERISA) sekd siihen, eud la-
kiin liitcttiin omana kohtanaan
mddrdys Iuottovakuutuksesta
(termi nation insurance).

Luottovakuutus
.. .. ..1 .raatal'rntyona

Kun itse eliikejiirjestelyn pakolli-
suus on hyvin vaihtelevaa ja
mycis eldkkeiden rahastointi eri-
laista. on tdtd kuvastavia eroja
myds ndiden maiden luottova-
kuutuksissa: Luottovakuutus on
pakollinen USA:ssa ja Saksassa.
Ruotsissa se on pakollinen, jos
eldkkeet varataan yrityksen ti-
leissd ja Suomessa pakollinen, jos
eldkkeet vakuutetaan eldkesdd-
ticissd tai eldkekassassa.

Luottovakuutuksen tarve
syntyy liihinnd rahastointikysy-
myksen ratkaisusta: miten rahas-
toidaan. missd ja kenen toimesra.
Ndin siis eldkevaraus tycinan-
tajan eldkekassassa (USA), el6-
kesddtirissd (meillii) tai rycinan-
tajan tilinpiiiitciksessd (Saksa ja
Ruotsi) antaa aiheen luottova-
kuutusohjclman rakentamiseen.
Silloinkin kun eldkkeet rahastoi-
daan eldkevakuutusyhtiossd,
voidaan tarvita jokin luottova-
kuutuksen kaltainen jdrjestelmd,
joka auttaa allokoimaan eldke-
varoja takaisin tyonantajayrityk-
sille talouseldmdn tarpeisiin.

Luottovakuutusmaista vain
Suomessa on maksu porrastettu
yrityksen konkurssiriskin mu-
kaan. Ruotsissa on vastuusta
riippuva tasamaksu. Saksassa on
kiiytcissii jiilkitaksoitus: maksu
peritddn vuosittain niin suurena
kuin se kulloinkin vahinkome-
ntrjen perusteella tarvitaan.
USA:n luottovakuutusmaksu oli
alunperi n yksi dollari ty6ntekijdd
kohti. Mydhemmin maksua on
jouduttu korottamaan ja kore
tustar!'etta olisi edelleen. mutta
maksu perustuu yhd tyonteki-
jdiden lukumddrddn. Saksan
maksutekniikan erikoisuus
tuntuu suuren vahinkota-
pauksen sattuessa dkillisend kus-
tannuslisdnd jokaisen eldkesys-
teemissd mukana olevan tycinan-
tajan kukkarossa. Ndin csimer-
kiksi AEG-Telefunken -teolli-
suusjdtin luhistuessa sen pahin
kilpailija Siemens joutui autta-
maan tuntuvalla summalla. Ta-
pauksen aiheuttaman hiilyn
laannuttua ndyttdd kuitenkin
siltd, ettd saksalaiset yritykset pi-
tdvdt edelleen omaa jiirjestel-
midnsd hyvinkin elinkelpoisena.

Suomen lisdksi myos Ldnsi-Saksassa, Ruotsissa ja USA:ssa liiffi tyoeld-
kejdrjeste maan oma luottovakuutusm uotonsa. Sen perimmaisena tarkoi-
tuksena on turvata elakkeet tyonantajan maksu n varalta.
Naiden ma den luottovakuultajia kokoontui viime e okuussa Suomeen
vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia. Vieraita oli myos Japanista ja Kana-
dasta.



MIKSI
NAIN?

Toteutuneita
ja hyliitna
suunnitelmia

Jo ennen eldkeluottovakuu-
tusten syntyd luottovakuutus-
toimintaan on joissakin maissa
suhtauduttu varauksellisesti. Sitd
ci aina pidetd edes mahdollisena
vakuutusmuotona, koska va-
hingon syntyminen riippuu niin
suuresti vakuutuksenottajan
toimista. El6keluottovakuutuk-
sella on vield omat ongelmalliset
piirteensd. Vaikeimmalta nayttea
amerikkalainen versio: korvat-
tava vakuutustapahtuma synt)ry
kun rahavaikeuksissa oleva
yritys niin piiiittiiii. Luottova-
kuuttajalla on kuitenkin oikeus
velkoa yritykseltd korvausme-
noaan. mutta vain 307o:iin
saakka tietyllii tavalla Iasketusta
yrityksen nettoarvosta.

Tarkoitus oli sisall),ttaa lakiin
mycis se. ettd PBGC korvaisi taas
erillisen vakuutuksen perusteella
yritykselle sen mddrhn, jonka
PBGC silta eliikejiirjestelyn piiiit-
tymisvakuutuksen nojalla joutuu
velkomaan. Tiitii lainkoht aa laa-
dittaessa kongressin hyvind tar-
koituksena oli estdd se. ettd eldke-
jiirjestelyt muodostuisivat yrityk-
sille vastenmielisiksi. Tdstd
suunnitelmasta kuitenkin luo-
vuttiin. Sitii tuskin olisi voitu jdr-
keviillii tavalla toteuttaakaan.

Eldkeluottovakuutuksen kdyt-
todnotto on ollut esilld muual-
lakin. Tiillii kerralla kokouk-
seen oli tullut edustajia myos Ja-
panista ja Kanadasta. Otetaanko
Kanadassa luottovakuutus kdyt-
toon on vield varsin epdvarmaa.
Sen sijaan Japaniin saattaa muu-
taman vuoden kuluessa syntyd
oma muotonsa elakeluottova-
kuutuksesta. Japanilaisten te-
kemdn analyysin mukaan luot-
tovakuutuksella turvattavaan
alueeseen voitaisiin lukea tycin-
antajien varattomuuden lisdksi
myos esim. tietoien puutteelli-
suuden tai laskentaPerusteiden
vajavaisuuden vuoksi aiheutuva
eldkkeiden alirahastointi sekd
selvdt virhelaskelmat.

Esko Prokkola, ru snv
Eliiketurvakesk uk sen
luol I ova k uul usosas t on

piirillikkd

\

Suomen Yrittiijiiin Keskusliiton
tyomarkkina-asiamies

Kauko Parkkinen

SYKL HAASTAA
PAATTAJAT
TASAISELLE
Suomen Yrittajain Keskusliitto
herdtti keskustelua Helsingin Sa-
nomissa 27. 10. julkaisemallaan
koko sivun ilmoituksella. jossa
liitto vastusti jyrkiisti uuden tyci-
suhdeturvalain voimaantuloa.
Vaihtoehtona liitto esitti viilillis-
ten tycivoimakustannusten alen-
tamista puoleen nYkYisesfddn
kunkin tyosuhteen ensimmdisen
vuoden ajalta, minimipalkan
poistamista nuoren tyontekijiin
tycisuhteen ensimmdiseltd vuo
delta ja uuden yrittdjdn tydeldke-
vakuutusmaksujen poistamista
yhden ruoden ajalta. Niiiden
toimenpiteiden liitto lupasi tarjoa-
van vdhintddn 70000 uutta tyd-
paikkaa vuodessa.

- Onko nciiden ehdotusten Poh-
jaksi rchry mcicirrillisiri tutkimuk-
sia, esimerkiksi siitd, kuinka use'
ata alkavaa yrittdjdd vuoden tYd-
elrikemaksuvapautus koskisi,
SYKL:n tyr)markkina-asiamies
Kauko Parkkinen?

- Arvio perustuu prolessori
Olavi Borgin ns. Pardem-tutki-
muksen ohessa tekemddn silu-
tutkimukseen. Yrittiijiltii kysyt-
tiin, kuinka monta tydpaikkaa
ndmd olisivat suunnilleen niilld
kuvatuilla edellytyksillii valmiita
perustamaan. Kysymyksiin ei
liene vastattu yksityiskohtais-
ten laskelmien, vaan tilanteen an-
taman kokonaisvaikutelman
puitteissa. Moni yrittdjd sanoo,
ettd valmiita tyopaikkoja olisi
olemassa auki julistamista vailla,
odottamassa, miten tYcisuhde-
turvalain kdy.

- Onko arvioitu, johtaisiko ia
mi t en laaj as t i minimi pa I k k aehdon

poistaminen siihen, ettd uuden
tybntekijtin tulot jriisivtit TEL:n ra-
jamclrircin alle ja hrin iriisi eliikeva-
kuutusturuan ulkopuolelle ensim-
mciisen vuoden ajaksi?

- Miiiiriillisesti sitd on vaikea
arvioida. Todenndkciisesti niiden
nuorten tydntekijain miiiirii, joi-
den viikkotyoaika ei teyfd TEL:n
ehtoa ja joiden palkka tasta slys-
tii jiiisi alle TEL:n rajamddrdn,
muodostuisi vdhdiseksi. Ja kun
nuorten tyontekrjain kohdalla on
kyse vain tydkylyttomyysturvas-
ta, riski jiiii mddriillisesti pieneksi.

- Meidiin liikkeellelihtomme
oli tarkoitettu keskustelun
avaukseksi pikemmin kuin yksi-
tyiskohtiaan my6ten tutkituksi
lopulliseksi suunnitelmaksi. Jotta
saataisiin poliittiset piiiittiijiit edes
kiinnostumaan asiasta. Kun vas-
taava ehdotus ldhetettiin Puo-
lueille, ndmd eivdt reagoineet.
Eduskunnan puhemies oli yksi
harvoja poliitikkoja. joka otti
asiaan kantaa. Jotkin lehdet ovat
kommentcissaan piteineet mei-
ddn ratkaisuamme nykyaikaan
sopimattomana. mutta esimer-
kiksi Ruotsissa metallialan liitto
kohtaisessa sopimuksessa varta
vasten sovittiin harjaantumisajan
palkasta, joka on alan vdhim-
mdispalkkaa pienempi. Lahden
tycillistdmiskokeilu johti harjoit-
telijoiden kolmasosan pysyvddn
tydllistdmiseen. Eikii kai kukaan
kuvittele yrittajae niin tyhmiiksi,
etld hdn luulisi voivansa pysyvdsti
pitiiii tyontekij66 palveluksessaan
vajaalla palkalla?

Haastatteli YLla
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VAKUUTU SoIKEUDE N PAaTOTSH

E LA K E LA I TO S IV E N ETT I SAATAVA N SA TYO N A N TAJ A LTA

asioissa sekd julkisesta haasteesta ja ei voida pitae tuntemattomina, on velalliselle tunnettu, kun velal-
velkojille annetun asetuksen I I eikii julkisen haasteen ilmoitta- linen on selvilla siitd, ettd velkoja
$:n, oikeaksi kumota maksuun- misvelvollisuus koske niiti. voi vaatia hdnelta tietyn suuruisrapanon. saatavaa. Asiaan ei vaikuta. on-

vakuutusoikeus katsoi elike- ko vaatimus riitainen tai voiko

Tunnettua saatavaa ei tarvitse
ilmoittaa julkisen haasteen vh-
teydessd. Tuntematon saatava on
sitd vastoin ilmoitettava. Eldke-
laitos ei ilmoittanut saatavaansa.
Saatavaa pidettiin tuntematto- laitoksen muutoksenhaun joh-
mana. Elikelaitoksen saatavaa ei dosta, ettei ollut syytd muuttaa
maiiratty maksettavaksi. valituksenalaista paerosta.

velallinen olettaa, ettei saatavaa
tarvitse maksaa."

Jos tyonantajan tiedossa on,
ettd ilmoittamatra jateryr tyonre-
kijdt kuuluvat TEL:n piiriin. on
tycinantajan laskemisvaikeuksis-
ta huolimatta katsottava olleen
selvilld siitd. ettd eldkelaitos voi
vaatia hdneltd tietyn suuruista
saatavaa.

Kysymyksessd olevassa ta-
pauksessa syy tyonantajan il-
moittamisvelvollisuuden laimin-
lycintiin ei selvdsti ilmene asiakir-
joista. Kysymys oli kuitenkin
provisiopalkkaisista tycintekijciis-
td. joten tulkintavaikeudet ja niis-
td johtuva, tycinantajalle aiem-
min annettu toisentyyppinen so-
veltamisohje ei ole tdysin poissul-
jettu mahdollisuus.

Va kuut usoi k euden pcirit t) s n o 5 5 0/
82/ 1049
(ETK:n qrkistonumero 10769)

Annettu 30.6. 1983

TYOTULO_
JAKSON
PAATTYIVIS-
AJANKOHTAAN
EI VOIDA OTTAA
KANTAA
ETUKATEEN
Eldkelaitos vahvisti yrittiijiille
yrittiijien eldkelain mukaiseksi
tycituloksi 48000 markkaa 1.5.
l98l lukien.

Yrittaje valitti eldkelautakun-
taan ilmoittaen, ettd hdn oli piiii-
toimisesti tycisuhteessa oleva kir-
vesmies ja eud hdnen yrittiijiitoi-
mintansa oli vielii sivutoimista.
Tdmiin ruoksi hdnen tycituloaan
olisi alennettava.

Eldkelautakunta alensi p6d-
tciksellddn l. 3. 1982 yrittajdn tyG
tulon 35000 markaksi vuodessa
1.5. l98l-30.4. 1983. yritteje
valitti Vakuutusoikeuteen ja vaa-
ti edelleen tycitulonsa alentamis-

Tapausten kulku Julkisesa haasteesta $I'il:t'lX'l d:X:'ff;l:T",.i
vollinen ilmoittamaan eldkelai-

Eldkelaitos toimitti 1.7.1978 Yleensd on velallisen asia pitdd tokselle temen lomakkeita kayt-
maksuunpanon ja peri Liikenne- lukua siitd, keitii velkojia hiinellS teen mm. tycisuhteen alkamisesta
turvalta TEL:n mukaisia vakuu- on. Velkojalta puolestaan ei ja pZiiittymisestd viipymdttii, jollei
tusmaksuja. Maksuunpanoon si- yleensd vaadita muuta kuin etta eHkelaitoksen kanssa ole sovittu
siiltyi Liikenneturvan edeltiijiinii han pitaa huolen siitd, ettei hdnen erityisestd miidrdajasta.
toimineen Liikenneturva - Lii- saatavansa pddse vanhentu- Tycinantajan ilmoitusmenette-
kenneturvallisuustydn Keskus- maan. ly on asian luonteen vuoksi tar-
jiirjestd r.y:n (L-LK ry) palveluk- On kuitenkin tilanteita, joissa koituksenmukainen. Jollei sitii
sessa olleiden tyontekrjciiden on katsottu kohtuulliseksi, etta olisi, joutuisi eldkelaitos varmis-
osalta m66rdttya vakuutusmak- velallinen saa vastaisen varalle si- tuakseen el?ikejiirjestelyn oikeetli-sua. tovan vahvistuksen siitd, mitii suudesta hankkimaan verotiedot

Vakuutusmaksujen mak- velkoja hiinellii on vastattava- kaikista vakuutuksenottajistaan
suunpanoon Liikenneturva haki naan. Tdllainen tilanne on mm. ja sen lisiiksi suorituttamaan
muutosta ja katsoi, ettei se ole silloin,kunyhtiotaivastaavapu- useissa tapauksissa tyonantajan
velvollinen maksamaan TEL:n retaan. kirjanpitoaineiston tarkastuksia.
mukaista vakuutusmaksua siltd Purkautuva yhtici voi hal<ss VielaEmankaanjelkeeneieldke-
osin, kuin se koskee L-LK ry:n alioikeudelta julkisen haasteen laitosvoisi ainaollavarmaeldke-
aikana syntyneitd vakuutusmak- tuntemattomille velkojilleen, joi- jiirjestelyn oikeellisuudesta.
suja niiden tyontekr.ydiden osalta, den on oikeuden mddr66mdnd Tiimd ndkemys johtaa kuiten-
joita yhdistys ei ollut ilmoittanut paikalletulopdivdnd ilmoitellayz kin siihen, ettei elakehitoksen
vakuutuksen piiriin. Liikenne- saatavansa. Jos velkoja ei tiilloin tarvitsisijuuri koskaan valvoa la-
turva pyysi Eldkelautakuntaa oi- ilmoita tuntematonta saatavaan- kisiiiiteisiii vakuutusmaksusaata-
kaisemaan maksuunpanon siltd sa oikeudelle, eikii julkisen haas- viaan julkisen haasteen yhteydes-
osin, kuin-maksuperusteet eivet teen hakrjalla nayteta oleen tie- sd.
koske Liikenneturvaa. toa siitd, ei saatavaa voida mdd- TEl-vakuutusmaksusaatava

ElSkelautakunta katsoi pitd- rdtatdmdn maksettavaksi. perustuulakiinjaonsensekdlain
tciksessddn, etta eraat nimeltA Tunnettua velkaa velkojan ei perusteella annettujen sdddcisten
mainitut henkilot olivat ennen sitdvastointarvitseilmoittaajul- perusteella laskettavissa. Tietii-
1.1.1914 olleet TEL:n alaisessa kisen haasteen yhteydessd. mdttomyys lain sisiillcistd ei va-
tyosuhteessa L-LK ry:een, mutta pauta vastuusta.
yhdistys ei ollut ilmoittanut heitd Tosiasia kuitenkin on, ette

;:Ii fj;?:l *iii::1il:?:,J13 Elakelaitoksen i:x,oHlli,xT,o"Ifj,:::fTj,u:
eldkelaitos ei ollut yhdistyksen kaSlWS monille tycinanta.jille melkoisia
velkojille otetussa julkisessa haas- vaikeuksia. Tytieldkelakien so
teessa mddrdttynii paikalletulo- Eldkelaitos oli sita mielta, ette veltamiskaytentd on myds vuo
piiiviinii valvonut TEL:n mukai- tyonantajalla on tiedossaan tydn- sien varrella muuttunut monissasia vakuutusmaksusaataviaan, tekr.loidensii tyosuhteita koskevat kohdin ja on ymmarrettdvdd, jos
eikii yhdistykselli ollut naytetty tiedot. Tyonantajan tehtivd on tycinantaja ei tule aina toistuvasti
olleen tietoa taste saatavasta. mycis selvittdii, ketkii tycinteki- selvittdnecksi eldkelaitokselta,

Tdmiin vuoksi, kun L-LK ry:n jciistii kuuluvat TEL,n pii.iin. kuuluvatko TEL:n ulkopuolelle
ei ole voitu katsoa paikalletulo- Tyonantajantiedossaonmyos jiiiiviksi todetut tyontekrjiit nyt
piiviinii tienneen vakuutusmak- itseensd sovellettavan vakuuius- mahdollisesti TEL:n piiriin.
suista eikd niitd siten endd voida maksuprosentin suuruus, joten Oikeuskirjallisuudcssa on kat-
pannayhdistyksentoimintaajat- maksamatta olevien vakuutus- sottu, etta velkaa on julkisen
kamaan ryhtyneen Liikennetur- maksujen midrd on helposti las- haasteen yhteydessd pidettdvd
van maksettaviksi, Eldkelauta- kettavissa. Niiin ollen TEL-va- tunnettuna vain sikdli kuin sen
kunta harkitsi TEL 22 $:n l. kuutukseenilmoittamattajatetty- mddrd on katsottava tunnetuksi.
momentin nojalla, ottaen huo- jen tyontekryciiden tycisuhlsisls Tycielakelaitosten Liitto r.y:n
mioon mddrdajasta velkomis- aiheutuviavakuutusmaksuvelko julkaisussa todetaan: "Saatava
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ta. Vakuutusoikeus katsoi yritt6-
tiin tyopanoksen vastaavan
35 Offi markan tytituloa ja muutti
valituksenalaism paatdsd siten,
ettd se vahvisti hdnen tYotulonsa
sanotuksi markkamddrdksi 1.5'
l98l lukien.

Perusteluita
Vakuutusoikeus oli pddtokses-
sean sita mielta, ettei tyotulojak-
son pddttymisajankohtaa voida
periaatteessa mddrdtd etukdteen.

Mikali mddrddminen olisi
mahdollista etukdteen. ei eldke-
laitos voisi muuttaa lainvoimais-
ta tyotulopaetostd k.o. aikana,
vaikka olosuhteiden muutos sita
edellyttiiisi. Muutoksen saami-
nen edellyttdisi. ette Vakuutusoi-
keus suostuisi purkamaan lain-
voimaisen tycitulopddtciksen.
Harkinnanvaraisissa tapauksissa
suostumista on kuitenkin turha
odottaa.

Eri asia on, ettii kiiytiinnollisis-
td syistd on tarkoituksenmukais-
ta ja ilmeisesti hyvdksyttdvddkin
mddr6td koko ty6tulojakson Pi-
tuus etukdteen silloin kun pddt-
tymisajankohta on suurella to-
denniikdisyydelld aivan viilitto-
miissd tulevaisuudessa.

Vakuutusoikeuden p(icitds no
1752/82/ 1085
(ETK-:n arkistonumero I 19l0)

Annettu 9.8. 1983

Pentti Koivistoinen zr
Eliiketurva keskuk sen
lainopillisen osaston

pririllikkt)

UUTTA TY UUSIA
ELAKELAIN- YLEISKIR]EITA
SAADANTCA

TEL:n ja LEL:n vastur
vajauksen kuolettamisesta

Sosiaali- ia,"ru.r.rni,lir,.rion
PAATOS ivontekijain etdkelain
vdhimmdisehtojen mukaisen va-
kuutuksen vakuutusmaksun
alentamisesta vuonna 1982 ar-
heutuvan vastuuvajauksen kuo-
lettamisesta vuonna 1984 (139/
31.8. 1983).

Sosiaali- ia tervevsministericin
PAATOS lyhytaikaisissa tyosuh-
teissa olevien tyontekijain elake-
lain mukaisen vakuutusmaksun
alentamisesta luonna 1982 ai-
heutuvan vastuuvajauksen kuo-
lettamisesta wonna 1984 (7N/
3r.8. 1983).

Sosiaali- ja terveYsministerio
on TEL:n ja LEL:n mukaisen
vakuutusmaksun vdliaikaisesta
alentamisesta vuonna 1982 I l.
piiiviinii joulukuuta 1981 anne-
tun lain (867181) nojalla piiiittii-
nyt, etta STM:n Piiiitoksissii
( 1085/8 l) ja ( 1086/8 l) tarkoitet-
tu prosenttimiiiirii vuodelle 1984
on 0,4. Piiiitcikset tulivat voimaan
l. 10. 1983.

Petri Jaaskinen, w
Ekiketurvakeskuk sen
lainopillisen osaston

lakimies

Ohjeet yrittiijdn tyotulon mdd-
rddmiseksi
N:o 20. 24.8. 1983

Auran ja Pohjan fuusio l. L 1984
6.9. 1983

Rekisterciimiskelpoiset lisdedut
N:o 21, 15.9. 1983

TEL-vakuutusmaksu vuodelle
r984
N:o 22,29.9.1983

Ty6kyrryttomyysratkaisujen en-
nak koilmoitusmenettelysta
N:o 23.3. 10. 1983

Suomen ja Ison-Britannian ja
Pohjois-lrlannin yhdistyneen
kuningaskunnan vdlinen sosiaali-
turvasoplmus
N:o 24, 4. 10. 1983

Elaketapahtumakorti n tdyttdoh-
jeet
N:o 21 12.10. 1983

Ennakkokorotuksen poistami-
nen
N:o 26, 13.10. 1983

Eldkevakuutusmaksun alenta-
misesta v'uonna 1978 aiheutu-
neen vastuuvajauksen selvittely
6. 10. 1983
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NIMITYKSIA
Eldketurvakeskuksen toimitus-
johtaja, varatuomari Matti
IJimonen on nimitettv loka-
kuussa 1983 alkaneeksi 'kolmi-
vuotiskaudeksi Kansainvdlisen
sosiaaliturvajdrjestcin (ISSA) hal-
lituksen jiiseneksi.

ISSA:an kuuluu 328 jiisenlai-
tosta 123 eri maasta. Toimitus-
johtaja Uimonen valittiin jirjes-
tcjn hallitukseen neljdn pohjois-
maan edustajaksi.

Matti Uimonen

Simo Forss

Eldketurvakeskuksen yhteys-
piiiillikkci, valtiotieteen tohtori
Simo Forss on nimitetty Jy-
viiskyldn yliopiston yhteiskunra-
tieteellisessa tiedekunnassa yh-
teiskuntapolitiikan, erityisesti
ehketurvapolitiikan dosentiksi.

Valtiotieteen tohtoriksi Simo
Forss vaitteli kesiillii 1982 Turun
yliopistossa aiheesta Vanhuus-
eldkkeelle siirtyminen ja hyvin-
volntl.
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I ndeksitarkistu ksen Poisto
puhutti Vanhusten viikolla

Miten valtiovalta voi puuttua yksityisen tyo-
elrikejrirjestelmrin rahoihin ja poistaa heinci-
kuun inde k si t arki s tuk s en?

Saanko ekikettci, kun iriin pois tydstci
vuonna 1943?

Olen ollut tydssci Lrinsi-Saksassa. Entri
ekike?

Raija-Liisa lnmpi

Eliikesiiiitioyhdistyksen tiedot-
taja-kouluttajaksi on l.10. al-
kaen nimitetty fil.maist. R a ij a -
Liisa La m pi. Hiin on valmis-
tunut Helsingin yliopistosta
vuonna 1983. Aikaisemmin hAn
on toiminut mm. Maatalousyrit-
tdjien eldkelaitoksen tiedotus- ja
tutkimusosastolla.

Muun muassa ndihin kYsYmYk-
siin vastasivat Eldketurvakes-
kuksen tytot Vanhusten viikon
.niiyttelyssd Hclsingissd loka-
kuussa. Talo oli tuonut sinne
mikrofilmatun tyopaikkarekiste-
rinsd. jotta eliikeikiiii lahestyvat
saisivat tarkistaa. ettd eldkeva-
kuutus on kunnossa.

Eldketurvakeskuksella oli
omaa ohjelmaa yhtend pdivdnd:
osastopddllikk<i Yrjo Larmola
puhui tideliiketurvan nykytilan-
teesta, osastopddllikkci Esko
Prokkola soitti pianoa ja kuuli-
joille annettiin punainen ruusu
khteen.

"Moru ei ollut eldmdssddn
saanut ruusua. Yksikin rouva tuli
ihan erikseen vielii kiittiimiiiin
niin ettd mindkin liikutuin", sa-
noo Anneli Ahonen.

Joskus kysymys saattoi olla
kulissi, jonka varjolla piiiisi kes-
kustelemaan. "Nailta ihmisiltii
saa paljon". Inger Koskinen sa-
noo. "Vanhuksilla on ihan hYviii
ehdotuksia eldkejdrjestelmdn ke-
hiudmiseki. Eivat kaikki hyvat

ajatukset valttamatte ole nuorten
piiiissii."

Kymmenen vuotta oli muuan
eldkeliiinen ihmetellyt, miksi hii-
nen eldkkeensd on niin pieni.
vaikka tydsuhde oli kestinyt yk-
sitoista vuotta. Tdmdkin selvisi:
tycisuhde oli paattynyt jo v,tronna
1962, joten eliikettd tulivain puoli
prosenttia wodessa. Vastauksen
saatuaan eldkeldinen oli tyyty-
vdinen. Asia ei end6 hiertdnyt
mielessd.

Joku kunnan palveluksessa ol-
lut luuli, ettd lyhyestd ty6std tulee
eliike LEL:n mukaan, vaikka
Kunnallinen eldkelaitos ei siitd
mitdhn maksaisikaan. Ulko-
maankdvijdt ohjattiin Eldketur-
vakeskuksen ulkomaisten eldke-
asiain jaoston puoleen.

Hyviiksi olivat eldkeldiset ha-
vainneet jonkun elikelaitoksen
antaman eliikeliiiskortin, jolla voi
kdteviisti todistaa olevansa eldk-
keelld tarvitsematta ndyttdd el6-
kepddtostd.

Kirsti Suomivuori
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SUOSITUKSIA
TYC KYVYTTCMYYSASIAIN NEUVCTTELUKUNNAN

PORON/IEHEN
TYOKWYN
ARVIOINTIA
(Pdvttikirja 22/83, kohta 3)

Raskas ryo
Vuonna 1931 svntvn.v"t hakija on
harjoittanut poronhoitoa vuo-
desta 1970 lukien. Tvci on poro-
jen paimentamista. kokoamista
ja merkitsemistii. Siinii joutuu
liikkumaan paljon maastossa.
Tah'isin t_,-o tehdddn paksussa lu-
messa moottorikelkkaa apuna
kdvtthen. Hakrla on saanut mar-
raskuussa 1979 hallintaansa po-
rotilalain mukaisen tilan. jossa on
metsdd 53 hehtaaria. Peltoa ei ole
lainkaan. Hakija asuu tilalla 1'k-
sln.

Eldkehakemuksessaan mar-
raskuussa 1982 hakrya on ilmoit-
tanut lopettaneensa tvot 1.2.
1982. koska ei p1'sty endd niv'el-
kulumien eikd sdrvn ruoksi ole-
maan porotoissd mukana. Poro-
lukua ei hakrlan ilmoituksen
mukaan ole supistettu. Palkinen
hoitaa porot. Neuvottelukuntaan
saadun lisdselvit_"-ksen mukaan
hakr.yalla on vield s-"-ks1-llii 1982
ollut porotyopiiiv'iii 58. Luku-
porojen mddrd on mainttruna
wonna ollut 79.

Ortopedisia vaivoja
Hakija kdrsii niska-hartia- ja lan-
neseldn sdnistd sekd pdAn asen-
non muutoksiin liittyvhstii hui-
mauksesta. Huhtikuussa 1982
suoritetussa liitikiinntutkimuk-
sessa hakija liikehti kankean va-
rovaisesti ja jalkeilla ollessa py-
sytteli etukumarassa asennossa.
Seldn eteentaivutuksessa sor-
menpddt jaivat 25 cm lattiasta.
Taaksetaivutus oli selvAsti ra.;oit-
tunut. Niskan taivutukset olivat
kaikkiin suuntiin vajaat. Olkani-
velten liikkeissd ilmeni kankeut-
ta.
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TYOKYVYTON
JO YRITTAJA-
TOIIVINNAN
ALKAESSA
(Pri.ytrikiria 24/83, kohta 2)

Pitka TELtyosuhde Terveydentila
Neuvottelukunnan ortopedin

mukaan loydoksiii oli kohtalai-
sesti, ja hdn katsoi niiden olevan
esteend raskaalle ruumiilliselle
tyolle. Keviiiilh 1982 hakijalla
todettiin lisdsairautena paha oi-
kean korvan kuulon alenema.

Kansaneldke
myonneffy
Hakrja on saanut sairauspdivd-
rahaa 10. 2.-31. 12. 1982 sekii
joitakin lyhyitii jaksoja aikaisem-
pina rnrosina. Hdnelle on mycin-
netty kansaneldkelain mukainen
tyokyvyttOmyyseldke sairauspdi-
virahan pddttymisestd l. 1. 1983
lukien toistaiseki.

Osaeldke
Neuvottelukunta piti hakrjaa
osaeldkkeeseen oikeuttavassa
mddrin tyokvvyttomand woden
1983 alusta lukien. Mycintciii
puolsivat melko runsaat lddketie-
teclliset lordokset. hakijan sai-
rauden ja tyon luonteet. mvdn-
teinen kansanelhkeratkaisu sekd
hakijan elinr mpdristdn erityis-
piirteet. Elaketra ei kuitenkaan
suositeltu myonnettavaksi tdvte-
nA. koska oli tiedossa. ctta hai(Ua
oli vield syksylld 1982 ottanut jos-
sain mddrin osaa poronhoitoon.

Hakrja on 42-vuotias mies,jonka
psyykkinen sairaus on puhjennut
vuonna 1975. Sairaus on edennyt
vihitellen. Hakija on tyoskennel-
lyt vuodesta 1963 lukien viidessd
eri TEL-tyosuhteessa. joista vii-
meisin on paattynyt lokakuussa
l98l jatkuttuaan noin l6 vuorra.
Hdn toimi tycisuhtee;sa puolil,al-
misteiden ja raaka-aineiden os-
tajana.

Tyciskentelystd oli neuvottelu-
kuntaan saatu niukasti tictoja.
Tycisuhteen loppuvuosina hakija
oli ollut kolmesti psykiatriscn sai-
raalan hoidossa dkillisen psykoo
sin vuoksi. Liiiikiireille hakrla oli
kertonut tulleensa erotetuksi
tyopai kastaan. Tycisuhteen pddt-
tymisvuonna hakija oli ollut sai-
rauden vuoksi pois tydste l2 pai-
van aJan.

Yrittiijfltoimintaa
toukokuusta 1982
Pari kuukautta TEl-tyosuhteen
pddttymisestd hakija joutui jiil-
leen sairaalahoitoon vdkivaltai-
sena ja sekavana. Pddstyddn
kuukauden kuluttua sairaalasta
hdn alkoi harjoittaa yhdessd
vaimonsa kanssa osto- ja myynti-
liikettii. YEL-tyotuloksi vahvis-
tettiin 1.5.1982 alkaen 60000
markkaa vuodessa.

Hakr.lan tyoskentely oli alusta
alkaen hyvin heikkoa. Liikkeen
kokonaisliikevaihto oli vuonna
1982 yhteensd 37 558 markkaaja
vuonna 1983 viiden ensimmlisen
kuukauden aikana vain 5880
markkaa. Hakija on ilmoittanut,
ettei hdn maaliskuusta 1983 lu-
kien ole pystynyt lainkaan kex;kit-
tymddn tycihonsd- Vaimo on hoi-
tanut liikettd yksin.

Heindkuussa 1982 hakija oli kes-
ken yrittdjdtoimintaa joutunut
jiilleen psykiatriseen sairaalaan.
Hiin oli ollut sckava ja kdyrtdnyt
runsaasti alkoholia. Hdneltd oli
puuttunut sairaudentunto tdysin.
Tilaa oli pidetty jakomielitaudin
vainoharhaisena muotona. Sit-
temmin hakija on ollut saman-
laisten oireiden vuoksi sairaala-
hoidossa vield kaksi kertaa lop
puvuodesta 1982. Hiintii on pi-
detty kvkenemittcimdnd huoleh-
timaan liiketoimistaan. Hol-
houksenalaiseksi asettamista
harkittiin vakavasti.

Kansanelekelaitos
myonnon kannalla
Hakrjalle oli makscttu sairaus-
pdivdrahaa mm. 6. l.-28.2.
1982, 24.7.-30. 8. 1982. 22.9.-
31. 12. 1982 ja 19. 3.-30. 9. 1983.
Kansaneldkelaitos oli ty<ikyv-vt-
tomyyselSkkeen suhteen mycin-
non kannalla ja ehdotti mddrdai-
kaista eldkettd pdivdrahaoikeu-
den pddttymisestd marraskuun
1984 loppuun saakka.

Suositus
Myds neuvottelukunta piti haki-
jaa tdyteen eldkkeeseen oikeutta-
vassa mddrin tycikyvyttcimdnd
mddrdaikaisesti marraskuun
1984 loppuun saakka. Neuvotte-
lukunta katsoi hakijan tyriskente-
lyn liikeyrityksessddn olleen siind
mddrin heikkoa ja sairaalahoito-
jen pirstomaa, ettd tyOky\ytto-
myyden katsottiin TEL:n tar-
koittamassa mielessd alkaneen jo
joulukuussa 1981, jolloin hakija



ennen YEL-toiminnan alkamista
joutui sairaalahoitoon. Yritteja-
toiminta on siten katsottava tyd'
ky!ryttdmena tehdyksi tyciksi.
Ratkaisua tukee sairausPdivdra-
han runsas, joskaan ei aivan yh-
denjaksoinen. suorittaminen
tammikuusta 1982 lukien. Haki-
jalle suositeltiin tdmdn mukaises-
ti myonnetfivhksi eldke, jonka
suuruutta mddrdttdessd tulisi ot-
taa huomioon kertyneet vapaa-
kirjat sekd viimeisen TEL-tyo-
suhteen osalta myos ns. tuleva
aika.

Mikali hakijan tyokylyttG
myyden olisi katsottu alkaneen
vasta maaliskuussa 1983, jolloin
hakija itse ilmoittr lopettaneensa
tyonteon, ja YEL-toimintaan oli-
si sovellettu rajoitussddnnostd,
el6ke olisi jd6nyt vapaakirjaeliik-
kceksi. Tiimd ei kuitenkaan olisi
tyciel6kelakien tarkoituksen mu-
kaista eikd kohtuullista. kun ote-
taan huomioon hakijan pitkii yh-
tendinen tycihistoria.

Hakijalle on yrittiijiitoimin-
nasta vahvistettu tyopanokseen
ndhden korkea tyotulo. Tyotu-
lon mddrd perustuu hakijan
omaan ilmoitukseen, eikd tycitu-
lopaatdstd annettaessa tiedetty
hakijan huonosta terveydentilas-
ta.

Vakuutushakemuksessaan
maaliskuussa 1983 hakla on il-
moittanut olevansa tyokykyinen.
Neuvottelukunta ei antanut pai-
noa vahvistetulle tycitulolle, vaan
arvioi hakijan tyopanosta ja ty6-
kykyd tiedossa olevien liiiiketie-
teellisten ja sosiaalisten seikkojen
perusteella.

Tyotulopliiitos on lainvoimai-
nen. Tycitulon vahvistanut eldke-
laitos hakee pddtokselle purkua
Vakuutusoikeudelta silld perus-
teella, ettd hakija on ollut tyciky-
vyton jo ennen yrittdjdtoiminnan
alkamista eikd tycituloa olisi ndin
ollen pitdnyt lainkaan vahvistaa.

Aria Sankari, ta'r
Ekiketurvakeskuk sen

lausunt oasiain jaost on hoi t aia

Kysymys:
O len v ie raan palv e luk se s sa kiri an'
pittijrinri. Ikriri on 50 vuotta ja liik-
kumaan pcitisenvain kepin kanssa.
Kuitenkin olen yriltrinyt sitkeristi
olla t yt)ssii vommqstani huolimat-
ta. Vamma on pertiisin vaPaa'ai-
kana soltuneesta toPoturmasto
parinkymmenen vuoden takaa.
Kun nykyisin sairauden perusteel-
la maksetaan ekikellii, luulisin sen
minullekin kuuluvan. Haitta-as-
teesta olen saanut aikanaan todis-
tuksen verotoimistoa varlen. Luu-
lisin ainakin osaelcikkeen minulle-
kin kuuluvan.

Vastaus:
Tyokylryttcimyyseldke myonne-
tiiiin henkilcille, jonka tydkyky
sairauden, vian tai vamman joh-
dosta on alentunut vahintddn
kahdella viidennekselld. Eliike
voi olla taysi tai osaeldke.

Aivan lyhytaikaisesta, ohime-
nevdstd tyoky\,)tt6mlydestd eld-
kettd ei makseta. l-aki nimittiiin
edellyttdd. etta tyokylvYtomyy-
den voidaan arvioida jatkuvan
yhdenjaksoisesti vdhint6dn vuo-
den ajan.

Tyokyvyttomyyden mddritte-
lyssi on lehtcikohtana asianomai-
sen terveydentilasta saadut selvi-
tykset. Ilman ldhketieteellistd sai-
rautta, vikaa tai vammaa tY6kY-
lyttcimyyseldkettd ei voida
myontdd. Kuitenkaan pelkiit
liiiketieteelliset s)ryt eivdt aina
yksinddn riitd selvittdmddn sitd,
ett6 henkilo on eldkkeeseen oi-
keuttavassa mdiirin tyokylrytcin.
Lisiiksi tarvitaan selvitys eldk-
keen hakijan olosuhteista ja h6-
nen sosiaalis-taloudellisesta tilan-
teestaan. Thlld tarkoitetaan sitd,
etta tyokylTttdmyytte harkitta-
essa on otettava huomioon eldk-
keen hakijan ikii ja asuinpaikka,
hdnen koulutuksensa ja tydko
kemuksensa sekd perhesuhteen-
sa.

Sairauden vaikutukset ndky-
vdt selvimmin yleensd asianomai-
sen ansiotasossa. Tyoeliikkeen
keskeinen tarkoitus onkin korva-
ta poisjiiiinyttd ansiotuloa.

Vaikeakaan sairaus ei ilman
muuta oikeuta tyokyv)'ttomyys-
eldkkeeseen. jos asianomainen
sairaudestaan, viastaan tai vam-
mastaan huolimatta pystyy jat-
kamaan entista ammattiaan tai
muuta tydta samalla ansiotasol-
la.

Kysyjiillii on vamma, josta hiin
on saanut invaliditeettiastetta
osoittavan todistuksen verotusta
varten. Hdnen ansiotasossaan ei
kuitenkaan ole tapahtunut ale-
nemista. Ndin ollen tyokyvyttG

KYSY
ETAKKEISTA!

Alla olevalla pals-
talla Elriketurvakes-
kuksen lainopillinen
johtaja Antti Suo-
minen vostao
tydel(ikkeitci kos-
keviin kysymykiin,
joilla saattaa olla
yleistrikin mielen-
kiintoa.

Tydekikeasiotta
koskeiin kysymyk-
siin vastataan
Elriketurvakeskuk-
sesta mytis kirjeitse
ja puhelimitse.
Kun kirjoitatte,
mainitkaa triydelli'
nen nimenne, osoit-
teenne jo henkild-
tunnuksenne.
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m\'\'selakkeen nt\'6ntarnisen
edelll'tvksid ei ndl,ttdisi ol*an.

Jos hdnelle mronncrrAisiin n1t
n cikr rr ttcimr 1se16ke. sc trlisi li-
hinnd kor'"'aus vamman aihc-ut-
tanrasta lraitasta. ntikd ei ttlc tvo-
cldkkecrr tarkoitus. Vastu siind
tapauksessa. etta vantnla aiheut-
taa varsinaisen tvokvvtttcinrvr-
dcn. tulee eldkkien lniontami-
ncn kvstmvkseen.

,\t s't'lll.t's.'
La k k a a k o t.r' ijc lc.ik k L'eni, .jo s nt uu-
tan Suonrcsta pois? Saan tvr)kt,-
t'.t' t t () m )'.1'sc I (ik i t t ci rr'unan i r.uo i s i

.ja koska lrimpimcintpi ilnnsto olisi
t ct1'c.t' teni kannqlta porcntpi, olen
ajat e I lut nruut t aa pt's.r,r,tis t i Espan-
.jaan. Mieheni toas on yanhuus-
c I ri k k ed I ri. Vo i daan k o hci nt, n ya n-
huuselcik keensci TEL:s tci nnk saa
Espanjaan? Entci siinci tapauk ses-
sa. jos mieheni sattuisi kuolentoan.
voinko saada perhe-ekikkeen hci-
ne n .l cil k e en sci E s panj a an!)

Vastaus:
Ennen l.7. l98l roimaantullutta
TEL:n muutosta noeldkelaeissa
ei ollut suoranaista sddnnosth
eldkkeen maksamisesta ulko
mailla asuvalle eldkkeensaajalle.
Tdnrdn vuoksi suomalainen tr,ci-
clSkelaitos on aikaisemmin mik-
sanut kaikille tddlld ansaitun n,o-
eldkkeen riippumatta eliikkein-
saajan kansalaisuudesta tai
asuinpaikasta.

Lainmuutos. jolla ra.loitcraan
eldkkeen maksamista ulkomaille.
koskee henkiloitii. jotka eivdt ole
Suonren kansalaisia. Muutos ei
heikentdnl't Suomen kansalais-
ten asemaa. Heille tloelake mak-
setaan aina asuinpaikasra riip
pumatta. Sama koskce mros
Suomcsta maksettar ia perh.-
eliikkeitii.

Maksamista koskeva rajoirus
ei kuitenkaan ole tdvsin ehdoton.
Eldketun'akeskuksen suosru-
muksella eldke voidaan maksaa
mvcis ulkomailla asur alle r icraan
maan kansalaiselle.

Lainmuutos katsottiin Suo-
messa tarpeelliseksi. koska ul-
komaille maksetravien eliikkei-
den lukumddrd oli jatkuvasti li-
sddntvnyt ja clAkkeiden maksa-
misessa on lleensd muissa maissa
rajoituksia vieraiden maiden
kansalaisille. Toisaalta valtiot
voivat Iuopua ndistd eliikkeiti
koskevista ra.joituksista vasta-
vuoroisin sosiaaliturvasopimuk-
sin. Suomi on jo solminut muu-
tamien maiden kanssa sosiaali-
turvasopimukset ja neuvottelee
parhaillaan mm. Espanjan kans-
sa sopimuksesta.
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Lainnruutos ci vaikuta kl sljAn
tai hdnen putllisonsa cldkkec'secn
cikii ml oskddn rnahdollisecn
perhc'eldkkccsccn, joten tlo-
eldkkccn rnaksartrincn ei ole es-
teer.rd aiotullc mur.rtolle Espan-
jaan.

.K-r'.r'r'rr.r'.r.'
Olen ollut vuodot a.jon ciiti.t slonrul-
lo. Tultuani takoisin t).dht)n sain
t.r'dnantajaltatri ennakkolaskcl-
tnart tulevon clcik keeni suutuudcs-
ta. Laskelnnssa palkkani oli nrcr-
kitr.t' poljon pienenwtciksi kuin sc
oli. Jos n.t't tuli.sin t.t'dkyyt'ttdntcik-
si, tulccko clcikkccni olcfiwan ndin
pieni riiti.r'slonnlla oloni johdosta?
Ttdnannjani ci nnksa palkkaa
iiiti.t slonmlla oloaial ta. Vciherurc-
rricirtkli nt.t'tis koko tcintci aiko elti-
keajasta lopullista elciket rcj tnriri-
rcittciessci?

Vastaus:
Tr ontekijdin eldkelain (TEL)
mukaan eldkkecn perusteena
oleva palkka lasketaan tl,cisuh-
teen ncljdn r iimeiscn ruoden
TEL-indeksilld korjattujen no-
ansioiden perusteella. Ndistd nel-
jdstd vuodesta valitaan eldkkcen
perustaksi ansiotasoltaan kaksi
keskimmdistd vuotta. Tdmd on
pddsddnto TEL-cldkettd laskct-
taessa ja nain cldke lasketaan jo
kaisesta tr'cisuhteesta erikseen.

TEL:iin sisdltl,l kuitenkin
mahdollisuus eldkepalkan har-
kinnanvaraiscen tarkistamiseen.
Sddnnostd sovelletaan. jos eliik-
keen perusteena olel'a palkka
t1'ontekijdn viimeisessd TEL-ty,o-
suhteessa on poikkeuksellisesta
s\'\'sta ollut alhaisempi. Jos lisdk-
si tiillii seikalla on olennainen
Vaikutus eldketun'aan. eldke-
palkkana pidetddn sitd keski-
mddrdistd tyoansiota, joka tyon-
tekrjiillii olisi ollut. jollei poik-
keuksellista slyte olisi esiintlnyt.

Lainsiiiidiinnon ja trdehiose
pimusten muutt uessa ditivsloma-
aika on viime vuosina huomatta-
Vasti pident)nYt. Tama s]'nn]-
tlksestd johtura palkaton aika
saattaa vaikuttaa eldkepalkkaan
alentar,'asti, koska ditit'srahaa ci
katsota palkaksi eikii siitii maksc-
ta siten TEL-maksujakaan. Poik-
keuksellisesta s)')sta onkin kar-
sotta\a aihcutunecn scn ansi()ta-
son alentuman. joka johtuu s1n-
ny'tyksen jdlkeisestA palkatto-
masta ajasta. Palkaton aika kdsit-
tiiii tiillciin sekd lakisddteisen di-
tiysraha-ajan etta site mahdolli-
sesti seuraavan tyoehtosopimuk-
sen mukaiscn palkattoman ditivs-
loma-ajan. Aitiysloma-aika

kats()taalt n r pilliscksi poikkeuk-
sclliseksi sr',,ksi. Niin ollcn rt'ci-
kr r r ttcinrl r seldkcttl laskcttacssa
clakcpalkka voiclaan ja tuleckin
srrrrrrtrksestd jolrlurarr poissa-
ol1r11 1116[5i tarkistaa crrnrrr pois-
saokra saatujen ansioidcn ntukai-
scksi. jos ntuutkin palkkaperus-
tecn harkinnanvaraiscllc tarkis-
tanrisclle asL-tetut cclclll t1 ksct
or at olcmassa.

Troeldkettd laskcttacssa svn-
n\ t\ ksestd johtur u pulkaton 

-lt>

nra-aika on eldkke*ecn oikcutta-
vaa aikaa. jos tvontckijA rydsuh-
tccn l dlilld katkeamatta palaa
takaisin tr ohorr. Tltd likaa ci siis
vdhcn netii cldkkeesccn oikeutta-
vasta ajasta.

Vihtori Rantanen on kuollut
Viimc Martinpdirdn6 ruli ricto.
etta SAK:n cntinen puhcenjoh-
taja ja Eliikcticdolustoinristorr
pitkdaikaincn .johtaja Vihtori
Rantancn oli cdellispdir dnd
kuollut.

Vihtori Rantasen nimi liittvr'
morrclla tar oin tvoeldkeiZirics-
telmdn alkuvaiheisiin. Hhn
toinri SAK:n toisena puhecn-
johtajana 1954-60. aikana.jona t1'oe lAk keiden svnt\'\,n
johtarrect ncuvottL-lut kiiltiin.
Vuonna 1960 hAncstd tuli
SAK:rr r t. pulrccnjohtaju 1lr
l96l edustilakokouksessa pu-
heenjohtaja.

Eldketun'akcskuksen edus-
tajistossa Vihtori Rantancn oli
jdscrrcnd 196l-67. Kun Eld-
ketiedot ustointisto pcrustcttiin
1966. Rantancn tuli sen en-
simmdiscksi .johtajaksi. Hdnen
aikanaan laskcttiin toimisttrrr
lrdllc pcrusta. ja sen tronrut>
dot vakiintuivar. Tesra rehra-
vdstd hdn siirtyi cldkkeellc
1973.

Rantancn toimi ntvcis mnr.
n cit uonrioistuimcn jdsenend ja
Kansancldkclaitoksen lisdnn
hallitukscn jdscnend.

Vihtori Rantascn - samoin
kuin muidcn tyomarkkinajoh-
ta jicn - hcnkilcjkohraiscsra
panoksesta tvcieldkejdrjestel-
mdh hahmotettacssa on histo-
ria vield kirjoittamatta. Muka-
na ollect muistavat hdnen ak-
tiivisen osallisuutensa. jollc
lcimaa antavina piirteind olivat
tycimark ki na-asiantuntemus ja
henkilcikohtaincn arvovalta.
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ISSA:n
YLEISKOKOUS

ELAKKEISTA ULKOMAILLA

ALANKOTUAAT AUSTRALIAKansainvdlinen sosiaaliturvajdr-
jest<j (ISSA) piti XXI yleisko-
kouksensa Genevessd lokakuus-
sa 1983.

ISSA:n kokoustyoskcntely
keskitty-v pysyviin tyoryhmiin.
jotka kokoontuvat yleiskokous-
ten yhteydessd ja myos kolmi-
vuosittain pidettdvien yleisko'
kousten vdlilld.

Tvorvhmien kokouksissa va-
lotettiin laajasti sosiaaliturvan
niikymiii cri puolilla maailmaa.
Ldhes kaikkia maapallon maita
edustavan jlirjeston tyoskentelyd
seuratcssa on luonnollista, etta
jiiii micttimiiiin suomalaiscn so-
siaaliturvan tasoa. Itsetyytyvdi-
sv\\ ()n raarallinen ja passivoiva
piirrc. mutta silti on vaikea olla
toteamatta. ettd sosiaaliturvan-
kin alalla Suomen asiat ovat kan-
sainvdlisesti katsoen hyviillii to-
lalla.

Sosiaaliturvajdrjeston PysY-
vien tyoryhmien tyoskentelyd ali-
arvioimatta on todettava. etta
XXI:n vleiskokouksen mielen-
kiintoisin anti oli jiirjesttin piiii-
sihteerin katsaus sosiaaliturvan
kehityksccn maailmassa vuosina
198 l- 1983. Tiillii aikaviilillii on
monessa kehittyneessdkin maas-
sa jouduttu tekemddn uudcnlais-
ta sosiaalipolitiikkaa. Leimaa-
antavaa on viime vuosikymme-
nien runsauden asemasta ollut
kdytettdvicn voimavarojen niuk-
kuus. Monin paikoin sosiaalitur-
vassa on jouduttu tinkimddn.

Erityisesti pddsihteerin kat-
sauksessa todettiin, ettd ehkd
kaikkein negatiivisinta on ollut
erhissd maissa ilmennyt sosiaali-
vakuutusta hoitavien yhteisctjen
itsendisyyden vdheneminen. Niis-
si maissa. joihin piiiisihteeri viit-
tasi. on ollut leimaa-antavaa. etta
valtiovarainministerio tai muu
viranomainen. joka ei suoranai-
sesti vastaa sosiaaliturvan hoita-
misesta, on yhd suuremmassa
mddrin ottanut tdrkedn osan so-
siaaliturvan suunnittelussa.

Vaikka taloudelliset resurssit
tietcnki n rajaavat puittect sosiaa-
liturvan hoitamiselle ja kehittii-
miselle. raportissa korostettiin.
ettd ulkopuolisten viranomaisten
kasvava vaikutusvalta tuo vaa-
'ran koko sosiaaliturvajdrjestel-
mdlle. Vaaraksi muodostuu, ettd
sosiaaliturvan, ja varsinkin eldke-

turvan, vaatimat pitkiin tiihtiii-
men ndkokohdat jiiiiviit koko-
naan valtion taloudesta vastaa-
vien viranomaisten lyhyen tdh-
tdimen talouspoliittisten ndko-
kohtien alle. Raportissa katsot-
tiin. ettd sosiaaliturvan tdrkedt
alueet voivat joutua vaaraan.
Ennen kaikkea tdllainen tilanne
kuitenkin asettaa suuren vastuun
sosiaaliturvan hoitajien harteille.
Heidiin on pystyttava ymmdrret-
tdvdsti perustelernaan, etta so-
siaaliturvan hoitaminen vaatii
huomattal'asti suurempaa pitkd-
jhnteisyyttd, kuin mitd voidaan
edellyttiiii muiden taloudellisten
kysymysten hoitamisessa. Ndmd
perustelut on pystyttava esitta-
mddn niin. ettd niin lainsiiiitiijii
kuin suuri vleiscikin ne vmmdrtd-
vdt.

Pddsihteerin raportin pohjalta
kiiydyissii keskusteluissa tuotiin
esille myos ndkemys, etta sosiaa-
liturvan hoidosta suoranaisesti
vastaamattomien viranomaisten
kaslava vaikutusvalta olisi sit-
tenkin otettava positiivisena
haasteena. Se tarjoaa nimittdin
myos sosiaaliturvan hoidosta
vastaaville mahdollisuuden osal-
listua keskusteluun koko kansan-
talouden yleisestd kehittAmisestd.

Tarkastellaan asiaa sitten
kummalta ndkokannalta tahan-
sa. johtopddtos on, etta tulevai-
suus asettaa yhd kasvavia vaati-
muksia sosiaaliturvan oikeu-
denmukaiselle toimeenpanolle.

Matti Uimonen, vr
Eltiket uryokeskukscn

tointitus johta ja

Kansaneliikkeitii
alennettu
Hollannin hallitus alensi heind-
kuussa 1983 kansaneliikkeiden
mddrid. Yksindisen henkilon eld-
ke alentui l3 093 floriinista 13 070
floriiniin ja avioparin 18 797 llo-
riinista l8 771 lloriiniin vuodessa.
Viimeksi cliikkeitii korotettiin
vuoden 1983 alussa.

Tyokyvryttomyyseldkkeiden ja
tydttomyysetuuksien mddrid
alennetaan woden 1984alusta si-
ten. etta etuuden Prosenttiosuus
ansioista tulee olemaan 70 nyky'i-
sen 80 asemesta.

Eliikkeiden alennusten sYlnd
ovat sosiaaliturvan kasvavat ra-
hoitusvaikeudet.

Kansaneliikkeiden
tuloharkintaa
laajenneaan
Marraskuusta 1983 ldhtien
Australian kansaneldkejdrjestcl-
mdn vanhuuseldke tulee olemaan
tuloharkintainen m1'os 70. ike-
'u'uoden jiilkeen. Siihen saakka
vanhuuseldke on tuloharkintai-
nen vain 65 r'uoden eldkeidstd 70.
ikdvuoteen. TrokvvYttomvl s- ja
perhe-eldkkeet ovat kokonaan
tuloharkintaisia.

Tuloharkinnassa eldkettd
alennetaan yhdellii Australian
dollarilla jokaista kahta dollaria
kohti. jonka eldkkeensaaja saa
muuna tulona tietyn rajan Yld-
puolella. Vapaamuotoinen tyo-
eldke on tuloharkinnan ulkopuo-
lella. Australiassa ei ole pakollista
t1'rieldkettd. Vapaamuotoisissa
tyoeldkeldrjestclyissd on alle puo-
let yksityisen sektorin palkansaa-
jista.

BELGIA

Eliikejerjestelmln
rahoitusvajetta
paikataan
Belgian vuoden 1984 budjetissa
elhkejirjestelmdn taloudellista ti-
lannetta korjataan useilla keinoil-
la. Tdrkeimmdt niistd ovat seu-
raavat:

Vakuutetuille asetetaan Yli-
mddrdinen 0.5 %:n vakuutus-
maksu.

Vuodesta 1984 ldhtien mvos
tyontekrl6iden elSkkeen perus-
teena olevalle ansiotulolle asete-
taan yldraja. Tiillii hetkellii yliira-
ja on vain toimihenkiloiden el6-
kepalkoissa.

Sitd osaa eldkkeestd. joka ylit-
tae 33000 lrangia kuukaudessa
(eli noin 3300 Smk), ei endd
vuonna I 984 tarkisteta indeksillii.

Vakuutettu on vuodesta 1984
ldhtien oikeutettu vain Yhteen
r leisestd cldkejdrjestelmdstd saa-

Tvoeliikkeiden
htisaateistdmisrd
valmistellaan
edelleen
Hollannin parlamentti on hyvdk-
s!nlt lain. jolla maahan peruste-
taan ns. Eldkekamari. Sen joh-
dossa ovat tyonantajien ja tyon-
tekrjoiden edustajat. Eldkekama-
rin teht6vhnd on etsid ne yrityk-
set. joilla ci vield ole vapaaehtois-
ta ty'oeliikejiirjestel-"*5. Tdtd tietoa
tullaan k6_"-ttdmddn valmistelta-
essa pakollisen tydelekejarjes-
telmdn kayttctdnottoa. Valmiste-
lutyotd on tehty jo yli kymmenen
!vLlOtta.

Varhaiseliikkeet
SUOSiOSSA

Hollannissa on kdytossd teolli-
suudenala- ja yrityskohtaisia
varhaiseldkkeitd. Niiden suosio
on lisddntynyt t1-cittomyyden
kasvaessa. Vuonna 1979 varhais-
eldkkeitd sai 9000 henkil6ii.
18000 vuonna 1980.22W0
vuonna l98l ja 28000 vuonna
1982.

3t
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vakuutusajan perusteella makset-
SVEITSI

Siiiinnoksiii
pakollisesta
tyoeliikkeesri
Pakollinen tycieldke tulee Sveit-
sissd voimaan tamrnikuussa
1985. Askettain annerriin en-
simmdiset tarkemmat sddnnok-
set aikaisemmin hyvdksytysti
puitelaista.

Elrikejrirjestelyn rekisteriiinti.
Tyoeliikejiirjestely voidaan rekis-
teroidd kantoneissa tammikuus-
ta 1984 alkaen. Tyoeliikejiirjeste-
lyd varten on perustettava eldke-
saatio tai avustuskassa. Tvcielii-
kejiirjestely voidaan mycis hoitaa
vakuutuksella vakuutusyhticissd.

Nykyiset elcikejcirjestelyr.
Voimassa olevat vapaamuotoiset
tydelakejarjestelyt on hallinnon
ja tilintarkastuksen osalta muu-
tettava uutta lakia vastaaviksi
tammikuuhun 1987 mennessd.
Muut muutokset on tehtdvii
tammikuuhun 1990 mcnnessd.

Yh t e i s ha llint o. Eliikejiirjestelyn
rekisteroinnin jiilkeen kaikki
muutokset eliikejiirjestclyssd on
tyonantajan tehtava yhteistycissd
jiirjestelyn hallintoon osallistu-
vien tycintekijciiden kanssa.

Konaavo jcirjesrely. Niitii hen-
kilciitd varten, jotka eivdt kuulu
mihinkiiSn yrityskohtaiseen eld-
kejdrjestelyyn, perustetaan kor-
vaava jdrjestelv. Se tulee voimaan
heindkuussa 1984.

tuksessa vdhennyskelpoisiksi.
Sama koskee vakuutusmaksuja
sellaiselle erilliselle lisiieliikejiirjes-
telylle, jonka tycinantaja on pe-
rustanut pakollisen vdhimmdis-
turvan ylittdvien etuuksien an-
tamista varten. Vdhennyskelpoi-
suus edellyttdi, eud jiirjestelyn
etuuksiin kuuluu vain eldkkeitd.

TANSKA

Muutoksia kansan-

tavan eldkkeen saamista.

!SO-BRITANNIA

Eliikeiiin muuros
nrlevaisuuteen
Hallitus on paetranvt. ettei nais-
ten ja miesten eldkeikien _vhte-
ndistdmiseen toistaiseksi rvhhytii.
Parlamentin erityisvaliokunta
ehdotti joulukuussa 1982 naisten
ja miesten eliikeiiiksi 63 'vuotta.
Tiillii hetkellii naisten eldkeikd on
60 ja miesten 65 \uorta.

RANSKA

Lisdvero sosiaali-
turvalle myos 1984
Sosiaalitun an rahoit usvajauksen
katteeksi vuonna 1983 koottu
ylimhdrdinen I prosenrin vero
kootaan mvcis r,uonna 1984.
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Tyomarkkinasyillti
maksettavat

..tryoKyvyttomyys-
eldkkeet
Ruotsissa on 6G-64ruotiailla
mahdollisuus saada tyokyryttci-
myyseldke tycimarkkinasyistd
ilman lddketieteellis6 rydkyv_vr-
tomyyttd. Ehtona on, etU tydton
vakuutettu on saanut tydttOmlys-
etuutta tyottcimyyskassaltaan tai
valtion varoista pisimmdn mah-
dollisen maksuajan.

Seuraava kuvio ndvttdd tyci-
markkinasyille my6nnctryjen
uusien tyctky'vyttomyyselzikkei-
den mddrdn wosina 1979-82
erikseen naisilla ja miehillii.

Kaikista tyoky\,yttomyyseldk-
keistd tydmarkkinasyillii mycin-
nettyjen eldkkeiden osuus on
pieni - noin 2 prosenttia.

Lukumddrd

Naiset

2000
Miehet

eliikejtirjestelrnen
tyokyvyttomyys-
eldkkeeseen
Tanskan hallitus on ilmoittanut,
etta vuoden 1984 alusta alin ty6-
kylyttomyyseldkkeeseen oikeut-
tava tycikylryttomyysastc - va-
hemmdn kuin kaksi kolmasosaa
mutta vdhintddn 50 prosenttia -poistetaan kokonaan el2ikejiirjes-
telmdstd. Tyciky"vyttcimyyseld-
kettd tullaan maksamaan cnti-
seen tapaan tdysin tyokyr,yttci-
mille sekd niille, lotka eivdt ole
tdysin tycikvr,ryttcimid mutta joi-
den tycikyvyttomyys on vdhin-
tddn kaksi kolmasosaa. Muutos
koskee kansaneldkejdrjesrelmdd.
Palkansaaj ien lisiiekikejiirjestel-
mdssd ei makseta tydkyvyttG
myyseldkkeitd.

......*Vuosi

l(xx)

0
77 78 79 80 8l 82 Verotus. Tammikuusta 1987

ldhtien - kahden vuoden kulur-
(kihde: Statistik-lnformation/ tua tyoelakejarJestelmdn voi-
Riksfdrscikringsverket I3l/1983- maantulosta - vakuutettujen
08-17) vakuutusmaksut tulevat verG
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SAKSAN
LIITTOTASAVALTA

Vierastyoliiisille
vakuutusmaksut
takaisin
Tydnantajan taloudellisten vai-
keuksien vuoksi tycipaikkansa
menetteneille vierastyoldisille,
jotka paattaviLt palata pysyviii-
sesti kotimaahansa. maksetaan
pyynnosth takaisin heidiin yleisil-
le eliikejiirjestelmille maksaman-
sa vakuutusmaksut. Takaisin-
maksussa ei noudateta normaa-
lia kahden vuoden odotusaikaa.

Vierasty6ldinen, joka oli kuu-
lunut tyonantajan vaPaaehtoi-
seen lisdcldkejdrjestelmddn. saa
kertakorvauksen jdrjestelmdssd
kartuttamastaan eldkeoikeudes-
ta.

Jdrjestely koskee vain Euroo
pan talousyhteison ulkopuolisis-
ta maista tulleita vierastyoldisid.

Naiset voivat ostaa
takaisin luovutta-
mansa eldketurvan
Sittemmin kumotun latn mu-
kaan naisilla on ollut avioliiton
solmiessaan mahdollisuus saada
itselleen eldkejdrjestelmdlle mak-
samansa vakuutusmaksut. Tdl-
l6in he luonnollisesti menettivet
eldkeoikeutensa. AskettAin teh-
din paetOs, jolla ty6ssa oleville
naisille annettiin mahdollisuus
ostaa vakuutusmaksuilla takaisin
menettimdnsi eldkeoikeus.

Eldketurva voidaan ostaa ta-
kaisin koko siltd ajalta, jolta se on
menetetty, tai lyhYemmdltii ajal-
ta. Vakuutusmaksu lasketaan
kulloinkin voimassa olevan mak-
suprosentin mukaan. Takautu-
vat maksut on Yleensd maksetta-
va vhdessd erdsYd. Useissa erissd
ma-ksaminen on mahdollista, jos
vakuutetun taloudellinen tilanne
sitd vaatii.

Eldketurvan
muutoksia
vuoden 1984 alusta
Liittotasavallan hallitus on pdds-
syt keskuudessaan yhteisYmmdr-
rykseen eldketurvassa luoden
1984 alussa tehtdvistd muutoksis-
ta. Olennaisimmat muutokset
ovat:

Vanhuusel6kkeiden saamisek-
si vaadittava vakuutusaika alen-
netaan 15 vuodesta viiteen vuo-
teen. Ndin ollen vuodesta 1984
vanhuuseldkkeen ja tYokYtYttG
myyseldkkeen saa yhtd Pitk6n
vakuutusajan jiilkeen.

Kotirouvat eivdt endd luoden
1984 alusta ole oikeutettuja tYG
ky\ryttomyyseliikkeisiin, vaikka
he olisivat maksaneet vakuutus-
maksuja niitd varten.

Lomaltapaluuraha ja joulura-
ha tullaan laskemaan sosiaalitur-
van vakuutusmaksujen Perus-
teena olevaan palkkaan.

Kertasuoritteinen leskeneldke
lesken mennessd uuteen avioliit-
toon alennetaan nykYisestd vii-
sinkertaisesta lesken vuosieldk-
keestd kolminkertaiseksi.

Jouko Janhunen, r.tl
Eltiketurvakeskuksen

tut kimusosast on eri t y i st ut kija
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TIEDCKSI
KORKOA
VIIVASTYNEILLE
ELAKE-ERILLE
Hallitus on tehnyt esityksen vii-
vdstvskoron maksamisesta laki-
sddteisistd r akuutuksista suori-
tettaville etuuksille. Tapaturma-
vakuutuslain. liikennevakuutus-
lain sekd yksitl,isen sektorin tyci-
el6kelakien mukaisten eliikkei-
den ja muiden etuuksien viivdsty-
essd vakuutus- ja eldkelaitokset
olisivat velvolliset maksamaan
viivdstvneelle mddrdlle korkoa l6
prosentin mukaan. Korkokanta
on sama kuin vuoden 1983 alussa
voimaan tulleessa korkolaissa.
Lait on tarkoitus saattaa voi-
maan vuoden 1984 alkupuolella.

Valti on eldkejdrjestelmdn osal-
ta annetaan viivdstyskorosta csi-
tvs erikseen. Vastaavat muutok-
set edellytetdin tehtdvdksi mvcis
Kunnallisen eldkelaitoksen eld-
kes6dntcicin. Selvitettiiviiksi jiiii
viivistyskoron maksaminen kan-
sanel5ke- ja sairausvakuutus-
etuuksille.

Eldkelaitoksella olisi eldkeha-
kemuksen kdsittelyyn kolmen
kuukauden aika. jolta viivdstys-
korkoa ei ole suorirettava. Tdmd
aika lasketaan yleensd sen kalen-
terikuukauden pdittymisestd,
jona eldkehakemus asianmukai-
sine liitteineen on saapunut eldke-
laitokselle.

Jos eldkepddtcikseen on haettu
muutosta, voi muutoksenhaku-
elin eldkelaitoksen esittamasra
erityisestd syys6 maarata, etta
viiviistyskorko lasketaan vasta
mydhemmdstd ajankohdasta.
Tdllaisesta erityisesta syystl saat-
taa esimerkiksi tyokyvyrrcimyys-
elAkkeen osalta olla kysymys. jos
ratkaiseva laaketieteellinen selvi-
tys on esitetty vasta muutoksen-
haun yhteydessd.

Viivdstyskorkoa makserraisiin
teysilta kalenterikuukausilta eld-
kehakcmuksen kdsittelyn viivds-
tyessd. Pddtciksen antamisen jdl-
keen tdmdn pddtoksen perusteel-
la mycihemmin suoritettaville
eldke-erille viivdstyskorkoa olisi
kuitenkin maksettava jokaiselta
piiiviiltii pddtoksessd i lmoitetusra
erdpdivdstd lukien.

Vdhdinen viivdsryminen ei
yleensd synnytd koronmaksuvel-
vollisuutta, sillii l5 markkaa pie-
nempid viivdstyskorkoa ci csi-
tyksen mukaan ole maksettava.

5 3OO VETERAA-
NILLE VARHAIS-
ELAKETTA
YKSITYISELTA
SEKTORILTA
Hieman yli 5300 henkilcid sai rin-
tamaveteraanien varhaiseldkettd
viime syyskuun lopussa. Eldk-
keensaajista l3 oli naisia. Keski-
mddrdinen varhaiseldke oli l60l
markkaa kuukaudessa. Tiedot
perustuvat Eldketurvakeskuksen
materiaalitilastoihin.

Ennakkopddtos myonnetystd
varhaiseldkkeesta oli n. 1900 ve-
teraanilla. Ennakkopddtciksen
saaneet voivat siirtyd varhais-
eldkkeelle itselleen sopivaksi kat-
somanaan ajankohtana - tai ol-
la siirtymdttd.

Yksityisellii sektorilla on vuo-
den 1983 alusta syyskuun lop
puun mennessii hyliitry 670 var-
haiseldkehakemusta.

Rintamavcteraanien varhais-

eliikelaki ruli voimaan 1.7.1982
ja vuoden 1982 loppuun mennes-
sd sai sen mukaista eldkettd tvci-
eldke.jdrjestelmlin vksityiselta sek-
torilta 2700 veteraania ja ennak-
kopddtos mycinnetystd eldkkees-
tii oli 2250:llii.

Kuluvan vuoden aikana en-
nakkopddtciksen saaneet ovat
siirtyneet eldkkeelle hieman no
peammassa tahdissa kuin mitd
uusia pddtciksiS on tehty, silld
syyskuun lopussa voimassa ole-
via ennakkopiiiitciksiii oli n. 1900.

Julkiselra sektorilta rintama-
veteraanien varhaiseldkettd sai
1600 henkil<jii syyskuun lopussa
ja voimassa olevia ennakkopdd-
tciksiii oli 3fi).

RINTAMAVETERAANIEN VARHAISELAKKEET
l. l. 1983-30.9. 1983

Yksitt'inen sektori
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olevat
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YLI 4OO SOTALESKI VOI WOTTOMYYS.
MILJOONASTA HAKEA HUOLTO- ELAKKEEN
IUARKASTA EI ELAKETTA RAHOITUSTAVAN
LEL-MAKSUJA UUDEN AVIO- MUUTOSTA
Yli 400 miljoonan markan Pal-
koista ei viime luonna maksettu
LEl-maksuja lainkaan, kertoo
LEL Tycieliikekassan valvonta-
osaston piiiillikko Irma Suomi-
nen. Pelk5lld maksukehotuksen
ldhettdmiselld asia saadaan kun-
toon 60 prosentissa tapauksia.

Konkurssit aiheuttavat suu-
rimmat ongelmat. Suominen to'
teaa. Saatavat jiiiiviit niisti usein
kokonaan saamatta tai niistd
kyetddn perimdhn vain osa.

Yleinen kiisitys on, ettd vain
pientycinantajat laiminlYcivdt
maksuja. Tdmd ei Suomisen mu-
kaan pidd paikkaansa: syYPiiitii
loytly kaikenlaisista yrityksistd.
Suurimmillaan laiminlycinnit
ovat tietysti sielld, missd rahalii-
kennekin on suurinta. Suominen
sanoo.

Rakennusalalla, LEL-aloista
suurimmalla, laiminlytintejd sat-
tuu eniten. Tilastot kertovat pien-
rakentajien laiminlycinneiksi mil-
joona markkaa, talonrakennus-
liikkeiden ja urakoitsijoiden l8
miljoonaa ja rakennusalan ali-
urakoitsijoiden osuudeksi jai 10

miljoonaa.
Metsdpuolella laiminlyontejii

todettiin reilut 5 miljoonaa, maa-
talousalalla 3 miljoonaa ja sata-
ma-alalla 0,8 miljoonaa mark-
kaa.

Vuoden 1985 alusta kdYttodn
otettava atk-jdrjestelmd siirtdd
LEL Tvoeliikekassan tarkasta-
jien tvc;n painopisteen vritvsten
maksuliikenteen seurantaan ja
mahdollisen konkurssin enna-
kointiin.

LIITON PURKAU-
DUTTUA
Uudelleen avioituneella sotales-
kellii, joka on aikanaan saanut
sotilasvammalain mukaista huol-
toeldkettd, on mahdollisuus ha-
kea eldkettd tluden avioliiton
purkauduttua.

Eldkkeen myontamisen ehto-
na on aina, ettd uuden avioliiton
purkautumisesta on kulunut va-
hintdiin kolme vuotta. Lisiiksi
edellytetddn, etta hakijan tyd- ja
ansiokyky sekd varallisuus ovat
niin viihdiset, ettd hiin on vailla
kohtuullista elatusta.

Ennen asian ratkaisua tapa-
turmavirasto pyytae hakijan ta-
loudellisesta asemasta tietoja hii-
nen kotipaikkakuntansa sosiaali-
lautakunnalta.

Hakemiseen tarvittavia lo
makkeita saa Sotainvalidien Vel-
jesliitosta sekd tapaturmaviras-
ton sotilastoimistosta. Myds
vapaamuotoisen hakemuksen
voi laatia.

Virkatodistus on syytd laittaa
liitteeksi. Siita tdytyy niikyii haki-
jan kaikki avioliitot sekd niiden
purkautumisajankohdat.

Lisdtietoja antaa taPaturmavi-
rasto.

TYOELAKKEET
NOUSEVAT
5,67 PROSENTTIA
Yksityisen ja julkisen sektorin
tydelakkeet sekd taPaturmava-
kuutuslain. liikennevakuutuslain
ja sotilasvammalain mukaiset
jatkuvat korvaukset nousevat
vuoden 1984 alusta 5,67 Prosent
tia.

Sosiaali- ja terveysministerici
on vahvistanul vuoden 1984
TEl-indeksin pisteluurksi 1006.
Nousu edellisestd vuodesta on
9,95 prosenttia.

Tdmdn verran nousevat inva-
lidirahakorvaukset, sill6 ne eivdt
olleet mukana heindkuisessa en-
nakkotarkistuksessa.

Vuodesta 1977 alkaen TEL-
indeksi on mddrdytynyt palkka-
ja hintatasossa taPahtuneiden
muutosten keskiarvona. Aikai-
semmin indeksi riiPPui Yksin-
omaan palkkatason muutokses-
ta.

HARKITAAN
Eldketurvakeskus on asettanut
tyoryhmdn tutkimaan tyottG
myyseldkkeiden rahoitustapaa.
Tyoryhmiissii on edustajia tyo-
markkinajiirjestdistd, tyoeHke-
laitoksista ja Eldketurvakeskuk-
sesta. Tytiryhmdn on saatava
tehtavense suoritetuksi marras-
kuun loppuun mennessd.

Tyonantajat osallistuvat tYon-
tekijiiin eldkelakien mukaisten
tyottcimyysel6kkeiden kustan-
nuksiin samassa suhteessa kuin
yritykset maksavat palkkoja.
Vakuutusmaksun md?rddn ei
vaikuta se, miten paljon yksittiii-
sen tycinantajan palvelukseen pe-
rustuvia tydttomyys€lakkeite
makselaan. Kustannustaso riiP
puu koko TEL- ja
telmdn tyott6myyseldk
yhteenlasketusta maaraste.

Tycittcimyyseliikkeiden kus-
tannustapa on herattanyt kritiik-
kid muun muassa sen \uoksi, ettd
sen on katsottu tarjoavan yrityk-
sille mahdollisuuden siirtdd ra-
tionalisointikustannuksia mui-
den yritysten maksettaviksi.
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VUCDEN 1984 INDEKSILUKUA
VA STAAVAT MARKKAMAARAT

TEL:n piiriin kuuluminen . .

Jos yhteensovitusperuste ylittee 586 mVkk
(ind. 142) kansaneldke huomioirava

LEL-eliikkeeseen oikeuttavien LEL-palkkojen
alaraja vuodessa

Tulevaan aikaan oikeutravien LEL-palkkojen
mddrdvuodessa...
Jos LEL-tyontekr.liillii myos oikeus Uyteen
MYEL-tyokyv-vttomy-vseldkkeeseen niin
LEL:n tulevaan aikaan oikeuttava LEL-ansio
200 mk wodessa

YEL:n piinin kuulumisen alaraja

Vahvistettavan wotuisen tvotulonmarkkamdlrd ...........

YEl-viihimmdiseldkettd laskettaessa huomioi-
tavarajameard....
MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja

YEl-vakuutusmaksun mddriiytyminen ..... yELg $:n 2mom.

YELT $:n I mom. 255329,95

ls 319.80
5l 065,99
q852,79

MYEL-tvcitulon
maan hehtaarien

mddrdvtvm
perusteella

suunn

inen maatalous-

TEL 1g:n I mom.

TEL8g:n2mom.

LEL5$:nlmom.

LELT$:nlmom.

LELTg:n4mom.
YELI$:n3mom.

YEL 19 g:n 5 mom.

MYELIg:n3mom.

MYEL8g:n2mom.

MYEL8g:n5mom.
MYEL l0 g:n I mom.

637,61

Alkuper.

90,00

415t,52 586.00

20t2,00 200,00

8 048,00 800,00

Vuoden
1984 alusta

2012,m

1275,21

200.00

180.00

50 000.00

3 000.00
r0 000.00
8 000,00

20 000,00

500,00

550,00
225.00
125,00
50.00

2200.00

35,00

8 000,00

I
I

!
t

102131,98

2553,30

2 808,63
l 148,98

638,32
255,33

|234,52

I
I

I
I

Poronomistajan vuotuisen t1'otulon mddrdyty-
mlnen .

MYEl-vakuutusmaksun mddrdrtvminen . .

Yhteensovitusperustetta valittaessa MYEL-
tycitulona otetrava huomioon vdhintadn 6000
mk/v. .

MYEl-ty<itulo suurempi kuin 2 200 mk ruo-
den alussa, vak.maksun maksupdivdt 28.2. ja
31.8. MYEl-tydtulo pienempi tai yhtd suuri
kuin 2 200, maksupiiivi 3 l. 5.

Tyciki,ryttomyys. ja vanhuuseldke oltava vd-
hintddn 250 mklkk, jotta voidaan mycintdd va-
pauttaminen YEL- ja MYEL-vakuutramisvel-
vollisuudesta

Kertasuorituksena voidaan maksaa vanhuus-
tai perhe-eldke tai vapaakirjaan perustuva taysi
tydky'"yttomyyseldke, jos eldke ennen yhteen-
sovitusta on pienempi kuin 2,50 mklkk

MYEL 19 $:n 3 mom. 30639,59 6000,00

MYEA 17 $:n 2 mom. 11234,52 220f,N

YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta
annetun pddtdksen I 6 | 216,65 250,00

178,13

q8s2,79
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ENGLISH SUMMARY

Unanimity on our
{oreign po}icy is matched
by a unity of opinion
on the necessity to curb
inflation and cope with
the employment situation
through stringent
spending, says the
editorial dealing with
the budget.

It was regarded as
being necessary to put
the II B stage of the
nailonal pension relorm
into effect now. This
deals with pensioner
spouses as independent
economic units
irrespective oi whether
their expenditure on
housing and food is ioint
or not. The bill is
650 million marks.

The Iuly index-
adiustment o{ pensions
will be abolished,
however. The gross
saving expected wili be
160 million marks. The
adjustment ol the size o{
the pension only once
a year has been
considered as improving
the opportunifles o{
financing the pension
system and the chances
o{ reconciling the
aspects ol pension-
system and income-
distribution policies.

The budget as
regarded {rom the
viewpoint o{ pensions
is also being covered
in a separate article. The
average employment
pension premium
bunden in 1984 is
estimated at 11.1 per
cent of wages and
salaries. For small
employers (fewer than

50 workers)the
premium {or persons
under 23 would be six
per cent and the
premium {or those over
23 an estimated 11.7 per
cent ol the wages and
salanes.

Cuts in the daiiy
allowances under the
sickness insurance
scheme are proposed {or
high-income eamers.
The threshold ior the
housing ailowance lor
pensioners wiil be
raised. There wrll be
certain changes in
taxation.

The govemment
promises to examine in
1984 the chances oi
altering the provrsions
on pensionable age so
as to make them more
flexible in respect oi the
individual. Its intention
is also to examine the
chances of restraining
the grov'rth ol excessive
pensions and con-
solidating and
simplifying the index-
adiustment procedure.

Appointment

Matti Uimonen,
managing director o{ the
Central Pension Security
Insiltute has been
appointed a member of
the Bureau of the
Intemational Social
Security Association
ISSA Ior a three-year
period beginning
October 1983. He was
elected to the Bureau
to represent {our Nondic
countries.
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Tt'deltike-lchdcn kirjoitukset ovat
I op0a s I i Iu i nu t t uy i.s.ya. Ltt i na t I ae:;.ttt
on lehden nini (ja kirjoiuajan nimi)
mainittat,a.
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