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\I\LVONTA
on elaketu rvan hoidossa vdlttdmdton

Useat kansat antiikista asti ovat
uskoneet henkildkohtaiseen syn-
tymlihenkeen tai suojelusenke-
liin, joka seuraa ihmistii koko
hiinen eliimiinkulkunsa ajan.
Nykyihmisellii on tiillainen
genius, reaalimaailmassa abs-
traktimpi kuin hiin itse, mutta
historiallisessa mielessii taval-
laan hiintii todellisempi; voipa
sanoa, etlli hente yhteiskunnan
silmissei tuskin edes on olemassa
ilman tiild geniusta: henkiki-
tunnusta. Henkilcitunnus eliili
abstraktioiden maailmassa
omaa eliimiiiinsii, jolla on kiisit-
teelliset yhtymiikohdat reaali-
henkilcivastineensa eliimii5n ja
joka dokumentoi reaalihenki-
Itin ellimiin todella tapahtu-
neeksi.

Eri henkildrekisterit pystf/at
keskustelemaan keskenliiin ja
vaihtamaan henkiltitietoja kul-
loinkin tarvittavien eliimiin puo-
lien valaisemiseksi. On oikein,
etta on pystytetty ehdottomia
tietosuojamuureja tiedonkul-
kua rajoittamaan, jotta au-
tomaatit eivlit kasva ihmisen
piiiin yli. Oikein on esimerkiksi,
ettii tydeliikejiirjestelmiin rekis-
terit eivat ole viranomaisten
vapaassa vaan yksin omien kiiy-
tdssii. Sekin on oikein, ettii
ansiotietoja sisiiltiiviii muita
rekistereitii voidaan kAyttaa
tydeliikerekisterin ajan tasalla
pitoon, koska tarkoituksena
on yksinomaan ihmisten sosiaa-
liturvan vammattomuudesta
huolehtiminen. Mutta ovatko
ne riittiiviisti kiiytettiivissii?

Ty<ieliikejiirjestelmiin valvon-
taa hoidetaan kolmea tietii:
tydnantajat ovat velvollisia
ottamaan tydntekijdilleen ja
yrittzijat itselleen tydeliikeva-
kuutuksen ja pitiimtidn vakuu-
tettujen tytintekij tiiden luettelot

ajan tasalla, Elliketurvakeskus
seuloo laiminlyiijiii eri ammatti-
rekistereistii; eliikelaitokset ja
Eliiketurvakeskus llihettiiviit
omasta aloitteestaan vakuute-
tuille el?ikeotteita tarkistetta-
viksi; vakuutetuille tarjotaan
mahdollisuutta itse tarkistaa
rekisteritietonsa aina halutes-
saan. Tlim6 on paljon enemmtin
kuin muissa eliikejiirjestelmissii
meillii ja muualla. Mutta viime
kidessii virheen oikaiseminen
on sen varassa, et*i vakuutettu
tai tarkastaja huomaa virheen

- useimmissa tapauksissa vain
vakuutetulla saattaa olla riittii-
viisti tietoa virheen huomaami-
seen.

Tyoeliike rekistereitii kontrol-
loivaa tietoa ei muista rekiste-
reistii tydeliikejli{estelmlille ker-
ry automaattisesti.

Veroviranomainen pystyy
oman automatiikkansa avulla
havaitsemaan viihiiisetkin vero-
tuksessa unohtuneet hajatulot,
henkilti henkilOltii - edellyt-
tiien, etli tydtii ei tieten tahtoen
ole tehty pimeiinii sill6
veronpidlitys on toimitettu
kaikkialla oikeaanohjaavaa ge-
niusta, henkildtunnusta, kAyt-
tiien.

Eikd vastaavan tarkan tiedon
tulisi kertyii mytis tycieliikerekis-
teriin vertailutiedoksi automaat-
tisesti? Teknisiii esteite ei ole.
Eiko tyitehkejiirjestelmiille tule
luoda tlimiin tiedon vastaanot-
tamiseen ja kliytt06n edellytyk-
set, oikeusturvan nimessii?

*
Tyt kyvyttdmyysellike mycinne-
tiiiin, ellei miiiirtilajaksi, toistai-
seksi. Tydttdmyyseliike my6n-
netii?in samoin - periaatteessa

- siihen asti, kunnes eliikkeen-
saaja on voitu tydllistiiii. Tyoky-

vyttdmyysel2ikkeen saajalla on
velvollisuus pitaa ehkelaitok-
sensa tilanteen tasalla, jos hiin
on jlilleen voinut ryhtyii siiiin-
ndlliseen ansiotydhrin, j otta voi-
taisiin harkita, onko tydkyqt-
t6myyseliike edelleen tarpeen
vai ei. Hiinelta edellyteteen, ettii
hiin osaa arvostella, milloin
tilanne vaatii muutoksen harkit-
semista. Tycittdmyysellikeliiisen
suhteen ohjeisto on selkeii ja
kursailematon: hiinen on mliii-
riiviilein todistettava olevansa
edelleen tytitdn tydnhakija,
jotta eliike jatkuisi.

Tydkyvyttomyys- ja tyittttt-
myyseliikkeen rinnalle on tullut
ja - sikiili kuin eliikeikiikomi-
tean ehdotuksista tulee totta -on tulossa uusia alle 65-
vuotiaita koskevia eliikemuoto-ja. Mytis niimii eliikkeet
mydnnetiiiin miiiiriiehdoin, jot-
ka saattavat poistuakin. Jos
vakuutettu ei osaa arvostella
eliimiintilannettaan eliikelakien
valossa, mitti hiinelt?i tuskin
voidaan kohtuudella odottaa,
eliikkeeseen oikeuttavan ehdon
poistuminen saattaa tulla
hiinelle ylliityksenli.

Eriilit eliikelaitokset laytet.la-
vlit jo nyt tietyillii alle 65-
vuotiaiden ellikkeensaajien ryh-
milliiiin miiiiriiajoin tilannekat-
sauslomakkeen, jonka avulla
eliiketurva voidaan pit?iii ajan
tasalla ja muutoksista voidaan
informoida eliikkeensaaj aa. Tdl-
laisen lomakkeen ottaminen
vakiokiiytiinntiksi olisi tismiil-
leen yhld asiallista/epiihieno-
tunteista kuin tyrittdmyyseliike-
liiisten valvonta jo on.

Kliytiinndn ongelmia huo-
nosti tafetyt ja hukatut lomak-
keet tietysti aiheuttavat. Mutta
siniinsii ajatus ei liene mahdoton,
niiin vuoden 1984 aattona. Yrjd larmola



vETEmNtEN
\IARHAISELAKE

Tuotekeh ittelyn akro batiaa

Rakennusalalla on kdytossd tiu-
kat normit ja laatuvaatimukset
rakennusten sijoittamisen. ul-
kondcin ja rakennusmateriaalien
suhteen. Mikali samantapaista
rakennuslupamenettelyd sovel-
lettaisiin eldkealalla, rakennus-
oikeutta ei veteraanien varhais-
eldkkeelle olisi voitu myontdd.
Ei ainakaan normaalijdrjestyk-
sessd.

RIVE-rakennelma pystytet-
tiin yleisillii varoilla mutta vuok-
ratontille eli tycieldkelaitosten
maalle. Eliikeikiikomitean kaa-
voittama. lunastamaton jousta-
van eldkeidn palsta otettiin ko-
keilukiiyttocin.

Alkuperdinen sijoituspaikka
piti olla tapaturmavirasto, ei kc-
nenkddn maalla. Tonttimaata
olisi ollut tarjolla mycis kansan-
vakuutuspuolella. Tdmd lienee
osaltaan johtanut alihinnoitte-
luun. Valtio maksaa vain suora-
naiset eldkekustannukset. kun
tavalliselta tyonantajalta var-
haiseldkkeestd laskutetaan li-
sdksi ns. pois jiiiivii vakuutus-
maksu.

Veteraanicldkkeen peruski-
vend on korvausperiaate. Sodas-
ta saadut menetykset tulee kor-
vataja edun tulee olla suhteessa
menetystcn mddrddn. Sotilas-
vammalaissa nikyvd hyvd peri-
aate ei kuitenkaan ole toteutet-
tavissa, kun ruvetaan mittaa-
maan vammautumattomien
menetyksid. Pdivd etulinjassa
tosi rdhindn tullen voi olla ran-
kempi kuin vuosi sotareissulla
rauhallisempana aikana.

Palvelusaikojen ja muiden so-
tamuistojen penkominen on kyl-
ld antoisaa ja nykypolvelle opet-
tavaista. Menetysten mittaajana
tdllaiset perusteet ovat kuitenkin
ndenndisid. Ne vain takaavat, et-
ta tyytymattcimien mddri on
riittdvdn suuri uusien virheiden
ldpiajamiseen. Niiin vankalta
ndyttdvd peruskivi osoittautuu
vdh i tellerrrapa k ive ks i.

Kun pelkki kdynti sotaa kdy-
vdssd yksikdssd lopulta riittiid
oikeuttamaan 60 vuoden eld-
keikiiiin, onkin aika taas pohtia
sitd. ettd entds ne didit ja morsi-
amet. Veteraanipolitiikassa on
dialektiikkaa ties kuinka mo-
nennessa ndytdksessd.

Viihiille ihmettelylle on kai-
kessa kiireessii jiiiinyt sekin ky-
symys. miten rauhan ajan ansi-
oihin suhteutettu tycieldke yli-
piiitiiiin voi korvata sotamene-
tyksiii. joiden kaikcn jdrjen mu-
kaan pitdisi niikyii juuri huono-
na palkkana.

Entd sitten rasittava tyo'l Pi-
tiiisihiin loytyii mycis kevyitd tai
keskiraskaita tciitd, kun laissa
tdllainen mddritys on ndkyvdsti
mainittu. Mutta kun ei lciydy.
Tiimii piiiillisin puolin ndyttdvd
rakennuselementti on nyt tcstat-
tu ja havaittu kdyttcikelvotto-
maksi.

Muidenkin uutuuksien kdy-
tcissii RIVE-hanke oli ennakko-
luuloton. Yhta aikaa kokeillaan
sitovaa ennakkopaatosta, yritta-
jien tyomddrdn seurantaa, tyos-
td selviytymistd, viimeiscn lai-
toksen periaatetta ja lautakun-

taa. Jos tiimii kaikki toimisi vai-
vattomasti ja sulassa sovussa
sairauspiiiviirahan, tyokyvyt-
tomyyseldkkeen, osatycikyvyt-
tcimyyseldkkeen, ty6ttdmyys-
pdivdrahan, tycittomyyseldk-
keen, kansaneldkkeen, rintama-
sotilaseliikkeen, lisdetujen, alen-
neuujen eldkeikien, taiteilija- ja
sanomalehtimieseldkkeiden,
kansanedustajaeldkkeen, kun-
tien vanhojen eldkkeiden, so-
siaaliturvasopimusten jne. kans-
sa, niin ihme olisi.

Selvitykset tyossd jaksa mises-
ta ja yrittiijiin tyomddristd ovat
sdkilld tuotua valoa. Sekin riit-
tdd pakottamaan talonpoikais-
jiirjen ja eldkebyrokratian esiin
tavanomaisista suojavarustuk-
sistaan ja ottamaan mittaa toi-
sistaan. Jos aikaa olisi, lauta-
kunta saattaisi ratkaista sille sd-
lytetyt eldkealan mahdotto-
muudet lukuunottamatta itsen-
sd tarpeettomaksi tekemist6.
Veteraanien huvetessa lainsddtd-jd enndttdd kuitenkin poistaa
seindt ennen kuin valoa ehtii tul-
la ikkunan kautta.
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Palvel utoi m i ntaa kehitetaan
Ty<ieldke-lehden numerossa
3/83 periiiinkuulutti piiiitoimit-
taja Yrjo Larmola eldkelaitosten
aktiivisuutta palvelutoimintan-
sa kehittdmisessS.

Palvelutoiminnan kehittdmis-
tavoitteen ovat tycieldkelaitok-
set niin yksityisel16 kuin julkisel-
la sektorilla jo omaksuneet. Eli-
ketapausten k6sittelyaika on ly-
hentynyt. Vanhuuseldketapaus-
ten osalta se on jo eldkkeensaa-
jaa kiisitykseni mukaan yleisesti
tyydyuiivii. Kun SOVE-ratkai-
sun yhteydessd sairauspdivdra-
hasta tuli ensisijainen, ja mah-
dollista tyokyvyttomyyseliik-
keensaajaa kehotetaan hake-
maan eldkettii sen jdlkeen, kun
hin on saanut sairauspiivdrahaa
150 piiiviiii, seuraa taste, ette
suurin osa tycikyvyttcimyyseld-
kepiiiitoksistii voidaan tehdii
ennen sairausvakuutuslain mu-
kaisen pdivdrahan maksamisen
loppumista.

Tiillii hetkellii niin valtio- kuin
kuntasektori tekee tydti el5ke-
rekisterijdrjestelmiensd tdyden-
tdmiseksi siten. ettd tulevaisuu-
dessa eldkkeensaajille kyetdiin
ilmoittamaan etukdteen niin
eldkkeen mddrd kuin Larmolan
perdinkuuluttama eldketurvan
koko kuva. Tyo on kuitenkin
varsin mittava, joten malttia
tarvitaan. Omalta osaltani kat-
son, etta ns. viimeisen laitoksen
periaate tulisi ulottaa myos jul-
kiselle sektorille. Tiilloin eliike-
pddtoksen tekisi se laitos, tyd-tai
virkasuhteen laadusta riippu-
matta, jonka piiriin eldkkeen-
hakija on viimeksi kuulunut.
Tiimii tyoeliikelaitos maksaisi
mycis elzikkeen ja veloittaisi
muiden osuuden suoraan toisil-
ta tyoeldkelaitoksilta. Tavoite
on siis sama, joka jo yksityisen
sektorin osalta toimii.

Haasteeksi 1980-luvulle aset-
taisin lisdksi sen. etta muutok-
senhakutie yksityisen ja julkisen
sektorin tyciel6kkeiden osalta
yhtenhistettdisiin. Tiilloin eliik-
keensaaja valittaisi eliikepiiii-
toksestd samaan muutoksenha-
kuasteeseen siitd riippumatta,
onko kysymys yksityisen vai
julkisen sektorin tyoeldkkeestd.

Olen Larmolan kanssa yhtd
mielte siita, ettd tulevaisuudessa
ainoa merkityksellinen asia ei
ole raha, eldkkeensaaja kaipaa

tdmdn lisiiksi ennakkotietoa
el6keturvasta, tehostuneita pal-
veluja, neuvontaa ja henkistii
tukea. Viimeksi mainitun osalta
on kylliikin syytd pysyd kohtuu-
dessa. Normaali eldkkeelle siir-
tyjd ei suinkaan ole holhouksen
tarpeessa.

Ns. eldkkeelle valmennus,
jonka yksityisen sektorin tyci-
eldkelaitokset aloittivat vapaa-
ehtoisesti jo 1970-luvun alussa,
pyrkii. paitsi eldkkeen mddrdn.
myos eldkkeelle siirtymiseen liit-
tyvien muiden asioiden valot-
tamiseen. Tarve neuvontaan
syntyi tosin siita, etta eldkkeelle
siirtymisen peruskysymys. toi-
meentulo eldkeaikana, oli erityi-
sen tarkee. Olivathan yksityisen
sektorin tycieldkkeet vielii 1970-
luvun alussa jdrjestelmdn nuo-
ruudesta johtuen suhteellisen
vaatimattomia. Kun valmen-
nustilaisuuksista oli 1970-luvun
puoliviiliin mennessd saatu riit-
tdvdsti kokemuksia. asetettiin
Tyoeliikelaitosten Liitossa eri-
tyinen toimikunta pohtimaan
neuvontatoiminnan kehittdmis-
td. Tdmdn tyon tuloksena, joka
uusittiin kuluvan vuoden atussa,
on TELA:ssa tehty paatds siita,
ettd eldkkeelle siirtyvien neu-
vontatoiminta on osa tycieliike-
laitosten normaalia palvelutoi-
mintaa', jota tyoelakelaitokset
jatkavat ja kehittavat mycis tdstd
eteenpdin. Tiilli hetkellii jiirjes-
tetaen eri tycieldkelaitosten toi-
mesta runsaat 200 eldkkeelle
valmennustilaisuutta vuodessa.
Tilaisuuksiin osallistuu tuhansia
henkiloitii.

Pddpaino neuvontatilaisuuk-
sissa on edelleen eldkkeen mdd-
rdd koskevissa kysymyksissd.
Valmennustilaisuuksissa kdsitel-
lddn myos muita el6kkeelle siir-
tymiseen liittyvi2i asioita. Ihmis-
suhteiden hoitaminen, liikuntaja lepo, ravintotottumukset,
kuntoilu, eldkel6iste n palvelut
jne. ovat esillii. Viimeksi maini-
tuista asioista on Tyoeldkelai-
tosten Liitto lisdksi valmistanut
useita esitteitd. loita jaetaan
neuvontatilaisuuksissa.

Kun eldkelaitosten palvelu-
toimintaa tarkastellaan koko-
naisuutena, en voi vilttyd siltd
johtopiiiitcikseltd, ettd tyoeldke-
laitostcn pdzitehtdvd myos tdstd
eteenpdin on eliketurvan hoi-

taminen, eldkkeiden maksatus,
mahdollisimman nopea ja jous-
tava eliikeasioiden kiisittely, hy-
vd palvelutoiminta .ja muiden
varsinaiseen tehtavaalueeseen
kuuluvien asioiden kehittami-
nen. Mycis tulevaisuudessa tar-
vitaan riittdvissd ajoin tietoa
eldkkeen mddrdsth, joka edel-
leen on se perusta, jolle eliik-
keensaaja joutuu muun toimin-
tansa eldkeaikanaan rakenta-
maan. Tdstd seuraa, ettd kdsi-
tykseni mukaan eldkelaitosten ei
ole tarpeen palvelutoimintaansa
kehittdessddn mennd merta
edemmdksi kalaan.

Kun eliikkeelle valmennus-
toimintaa harjoittavat mycis
muut tahot, tycinjaoksi sopii hy-
vin se, ettd tydeldkelaitokset sel-
vittdvdt pdiiasiassa eldkkeen
miidrddn ja toimeentuloon liit-
tyviii kysymyksid. Muut tahot,
esim. kansalais- ja tycivdenopis-
tot sekd vastaavat koulutusjdr-
jestelmdt huolehtivat eldkkeelle
siirtymisen mahdollisesti aiheut-
tamien muiden ongelmien in-
formoimisesta. Tyonjako voi-
daan parhaiten toteuttaa vapaa-
ehtoista kautta. yhteistoimin-
taa kehittamalld. kuten Larmo-
lakin toteaa. Poliittisten pddtos-
ten tai lainsddddnnon tarve sel-
vidd vasta sitten, kun on niihty,
mihin yhteistoiminnalla on
pddsty. Viittaan tissd yhteydes-
sd Vanhustyon keskusliiton
eldkkeellevalmennuksen neu-
vottelukuntaan, jossa ovat edus-
tettuina laajat tahot, joidcn
kanssa neuvottelukunnan puit-
teissa varmasti loytyy jiirkevii
tyonjako ja yhteistoimintamalli.

Pddkirjoituksen lopussa Yrjci
Larmola heitti esiin kysymyksen
siita, tulisiko eldkelaitosten ny-
kyistd enemmdn sijoittaa eldke-
politiikan ja muun yhteiskunta-
politiikan niveltdmzidn tutki-
mukseen. Kun tyoeldkelaitokset
yhteisesti rahoittavat Eldketur-
vakeskusta ja niin ollen sen tut-
kimustoimintaa, voi kysymyk-
sen esittdd toisin. Miten Eldke-
turvakcskus tutkimusosastoi-
neen painottaa tutkimusta td-
nddn ja huomenna'l

Pentti Kostamo, orr
Tyde lti k e lai t o st e n Liit on

toimitusjohraja

Kirjoittajan kysymyk-
seen toimitus pyysi vas-
tauksen Elaketurvakes-
kuksen tutkimuspddlli-
kolta Jussi Vanamolta.

On miellyttdvdd todeta, etta
toimitusjohtaja Kostamo tyci-
eldkelaitosten edustajana sa-
mastaa Eldketurvakeskuksen
tutkimustoiminnan tyoel6kejdr-
jestelmdn tutkimustoimintaan.
Eliikepolitiikkaa ja muuta yh-
teiskuntapolitiikkaa niveltdvdn
tutkimuksen suhteen Eldketur-
vakeskus toki tekee parhaansa
omlen resursslensa pulttelssa.
Eldketurvakeskuksen uusi tut-
kimusohjelma on yritetty laatia
siten, ettd se palvelisi tycieldke-
jdrjestelmdn tiedontarvetta,
mutta mycis tdydentdisi muissa
tutkimuslaitoksissa harjoitetta-
vaa sosiaalipoliittista tutkimus-
ta.

Kysymyksessd tarkoitettua
tutkimusta edustavat ohjelmas-
sa ldhinnd tutkimukset tydtto-
myydesti ja eldketurvasta, per-
he-eldkkeistd sekd yrittiijien
eldkkeelle siirtymisestd. El6ke-
turvakeskuksella on myos tar-
koitus ryhtyd nykyistii laajem-
min selvittelemddn eldketurvan
kansantalc.udellisia vaikutuksia.

Jussi Vanamo, t/TL
Ekiketurvakeskuk sen

tut k i musosas to n ptiril I i k kr;
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IVYEL-
tyotulot tasan

paraniko emdnndn
-

el dke?

Maatalousyrittdjien el6kelakia
muutettiin tdmdn vuoden alusta
siten. ettd cmannat voivat nyt
saada tycipanostaan paremmin
vastaavan osuuden yhteisestd
tyotulosta.

Vanhassa laissa mddriteltiin
emdnndn tydtulo siten, ettd se
lakkasi karttumasta kahdeksan
hehtaarin jiilkeen. Siihen asti
emdntd sai puolet tilan tyotulos-
ta.

Nyt tyotulo jaetaan siten. etta
kumpikin aviopuolisoista saa
ensin kolmanneksen viljelmdn
tyotulosta ja loput jaetaan yh-
teisen hakemuksen mukaan.
Niiin aviopuolisoiden omalle
kdsitykselle tydnjaosta annetaan
entistd enemmdn painoa. Jos
puolisot eivdt esitd yhteis6 na-
kemystddn, jaetaan tycitulo ta-
san.

Lakia sovelletaan kun tyotulo
tulee vahvistettavaksi tai tarkis-
tettavaksi lain voimaantulon
jiilkeiseltii ajalta.

Ndissd hakemuksissa onkin
yli puolet aviopuolisoista ha-
lunnut yhtd suuren tycitulon
kummallekin. Muunkinlaisissa
.jakopyynnciissd on tahto yleensd
ollut yhteinen. Vain muutamas-
sa tapauksessa on jouduttu ja-
kamaan tycitulot tasan sen
vuoksi, etta yhteisH hakemusta
ei ole.jostain syystd saatu.

Lisiksi myos niille aviopuoli-
soille, joiden olosuhteissa ei ole
tapahtunut ty6tuloihin vaikut-
tavia muutoksia, annettiin laissa

masti yhteinen hakemus ja ett6
se on tehtava tdmdn vuoden ai-
kana.

Hakemuksia vflhdn
Tdtd oikeutta on kdytctty erit-
tdin vdhdn. Vain runsas tuhat
hakemusta on tehty kesdkuun
loppuun mcnnessd. Kuitenkin

sellaisia tiloja, joilta hakemuksia
voisi odottaa. on noin 40 000.

Tasa-arvo toteutui laissa. kun
tyotuloja ei endd mearitella su-
kupuolen mukaan. Laissa puhu-
taankin nyt vain maatilatalou-
den harjoittajista eikii endd
isdnnistd ja emdnnistd.

Mutta toteutuuko tasa-arvo
tiloilla? Laki tunnustaa, ettd nai-
sen tycipanos voi olla saman ar-
voinen kuin miehen, mutta tun-
nustaako isdntd.

Useat emdnndt haluaisivat

pientd eldkettddn emdnndn hy-
viksi.

Tdmd lain muutos siirtddkin
vain rahoja isdnndn taskusta
emdnndn taskuun ja senkin erit-
tdin hitaasti.

Vaikka tyotulot nyt juetrai-
siinkin tasan, ei sillii ole paljon
vaikutusta ihkkddmpien avio-
puolisoiden eldkkeisiin, koska

eldkkeen perustana on koko va-
kuutusajan tyotulojen keskiar-
vo.

Vasta niilld aviopuolisoilla,
jotka nyt aloittavat MYEL+oi-
minnan yhtd suurin tyopanok-
sin, on aikanaan yhtd suuret
eldkkeet.

Yhteista elAketurvaa ei siis
kohennettu.

Todellista parannusta eldke-
turvaan saadaan vair-r MYEL-
tycitulojen tasoa nostamalla. Pi-
tiiisikcihiin kaavamainen heh-

Liisa BackstrOm,
merkonomi

Maatalousyrit t rijien
eltikelaitoksen

v a kuu t u so sast o n piitil I i k kb

mahdollisuus hakeutua uuden uutta jakoa, rnutta is;inndt kuu- taariperuste hyliitii ja etsid pe-
jakomenettelyn piiriin. Ndissd lemma jarruttavat. He eivdt ha- rusteita verotuksesta'l
tapauksissa vaaditaan ehdotto- lunne piencntddjoennestddnkin

l
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Hakeika-
komitea
esittdfr:

Antero Ahonen

60 vuotta
tEiyttdneet

ioustavammin
elHkkeelle

Entista loustavammin paasevat 60 vuotta tayt-
taneet elakkeelle, jos elakeikakomitean esityk-
set toteutuvat Toukokuussa tyonsa paatok-
seen saanut komitea ehdotti osa-aikaelaketta
Ruotsin malliin, ammatillrsta varhaiselakettA se-
ka vanhuuselakkeen maksamista hakijan va-
linnan mukaan jo ennen 65 vuoden ikaa, tosin
alennettuna. - Kirjoittaja on toiminut komitean
sihteerina.

Eliikeikiikomitca sai toukokuun
krpr,rssa valmiiksi lakiesitykscn
sisdltdvdn suunnitelman. .jonka
tarkoituksena on lisdtd yksitl,is-
scktorin tyontckijoiden.ja yrittd-
.jicn valinnan mahdclllisuuksia
cldkkeelle siirtymisessd. Esitys
noudattelee keviiiillii 198 I val-
mistunutta periaatenrietintcid
(komiteanmietinto 198 I :33).

Joustava eliikeikiikiiytiinto
rakentuisi siten. ettd 60 vuotta
tdyttdneilld olisi tietyin edelly-
tyksin mahdollisuus saada am-
ruatillincn varhaiscldkc tai osa-
aikaeliike tahi varhcntaa van-
huuscl:ikkeens6. Ndihin eldkc-
muotoihir-r voisi vakuutettu saa-
cla cnnakkopddtciksen vicld
ty6ssei ollessaan. Nykyiset eld-
ke muoclot taysi tyokyvyttomyys-
eliikc. osaeldke la tycittomyys-
cLikc siiily'isivdt cr.rnallaan. Sa-
nroirr oikeus vanhuuseldkkcc-
secrt 65 vuoclcrr i6ssd sdilyisi ny-
kr i:clllan. ELikettd voit:risiin
nr1,6s lykdtii. .jolloin sitii lyk-
kivsaikaa Vastaavasti korotet-
taisiin.

Voimaantuloajankohtaan
komitca ei ottanut kantaa. Tek-
nisesti aikaisimpana mahdolli-
sena on esilld ollut vuoden 1985
alku. Hallitus. jonka ohjelmaan
cldkcikduudistus sisdltyy. jou-
tuu lausuntokicrroksen .liilkeen()ttilmilan kuntuu uudisttrscsi-
tykseen ja se n ajoittamisecn ko-
k o naisu udessaan.

Ammatillinen
varhaiseldke
Ammatilliseen varhaiseldkkee-
scen olisi oikeutettu tycintekijd
tai yrittil.iii, .jonka tyokyky sai-
rauden tai ikddntymisen seu-
rauksena on siind mddrin alen-
tunut, ctta ammatin rasittavuus
vm. tvriolosuhtcet huomioonot-
tacn ci olc kohtuullista edellyt-
tdd tvon jatkamista. Jos voimrrs-
sutrlcvicrt lakien nrukliscen tl ci-
kyvyttcimyyseldkkeeseen oikeut-
tavaa sairautta ei vield ilmene.
muttu juuri :.rsianomaiscssu
tl,ossd vaadittavat ominaisu udet

ovat ratkaisevasti heikentyneet.
ammatillinen varhaiseldke voi-
taisiin myontdd.

Tdllaisena ammatillinen var-
haiseldke pyrkii olemaan am-
matin mukaan porrastetun eld-
keidn kehittyneempi muoto si-
ter1, etta siind tycin sisdllon ohel-
la otetaan huomioon tycinteki-jiin henkilokohtaiset rnahdolli-
suudet ja olosuhteet.

VarhaiselSkkeen saamiseksi
henkilon on pitdnyt kuulua l0
vuotena viimeisen l5 vuoden
kuluessa tyoeldkelakicn piiriin.
Viimeisen tyosuhteen tai yrittd-
jdndolon pddttymisestd saa ku-
lua korkcintaan vuosi. Amma-
tillisena varhaiseldkkeend mak-
settaisiin seka tyoclake ettd kan-
saneldkc. Muutcnkin eldkkeen
mvont:irnisessd ja tarkistamiscs-
sa r.roudateltaisiin vastaavaa
kaytantoa kuin tyokyvyttdmyys-
eldkke issd. Varhaiscldke kui-
tcnkin myonnettdisiin suoraan.
i lman edeltdviid sairauspdivdra-
hajaksoa. Ammatillisen varhais-
eldkkeen saanrinen edellvttdisi
tyorr lopettamista tai sclr oiecllis-
ta vdhentdmistd. Eldkkeclle ha-
kcutuva voisi ansaita cnintddn
TEL:n rajamddrdn eli 580
mk/kk tahi neljdsosan aikai-
semmasta ansiotulostaan.

Ammatilliselle varhaiseldk-
keelle hakcutuvien oletcta:rn tu-
leran eritriscsti I'vvsiscsti ras-
kaista ammateista. Suoranaincn
rajoittumincn tiettl,ihin ammat-
teihin ci kuitenkaan mm. \,'ete-
raanien varhaiseldk keeste saatu-
jen kokcrrusten mukaan ole pe-
rustcltua. Mvos tvon psyl,kkiset

vaatimukset voivat muodostua
ikddntymisen myotd kohtuur
tomiksi. Yksityiskohdissa rat-
kaisuperusteet jiiisiviit eldkelai-
tostcn ym. ratkaisuelinten har-
kittaviksi.

Varhennettu
tai lyk[tty eleke
Vanhuuseldkkeen voisi oltira
e nnen normaralia elSkeikiiii.
nlutta elake olisi pysyvhsti alen-
nettu 6 prosentilla kultakin var-
hentamisvuodelta. Elakc lasket-
taisiin niiclen vuosien perusteel-
la, joilta sitd on ansaittu, mistd
svystd alenema teytecn 65 vuo-
den i5ssd alkavaan eldkkeeseen
ndhden o11 suurempi. yleensd
noin l0 prosenttia vnrhentamis-
vuodclta. Elakette voisi kuten
nykyistcnkin tycieldkelakien
mukaan l),kata, jolloin sitd ko-
rotettaisiin l2 prosentilla jokai-
selta lykkaysvuodelta.

E,ldkkeen muuntoasteikot pc-
rustuvat siihen. ettd esimerkiksi
r arhennetun cldk keen ottirja
maksaa keskimddrdisenii jiiljellii
olcvana elinaikanaan varhennus-
edun takaisin eldkkeensd alcn-
nuksenu. Eldkkcen varhentumi-
nen ja lykkiihminen koskisi sekd
tyo- etta kansaneldkettii. Esi-
merkiksi TEL:ssa varhennetun
eldkkeen saaminen edellyttdisi
normaalin vanhuuselSkkeen ta-
voin tyosuhteen paattymistd.
Muilta osin varhentaminen ja
lykkddminen olisi tdysin vapaa-
valintainen.

tJ



Osa-aikaelake
Osa-aikaeldkettd maksettaisiin
osa-aikatycihdn siirtyneelle va-
kuutetulle, joka on vdhentdnyt
tyciaikaansa vdhintddn 25 pro-
sentilla, mutta enintddn 60 pro-
sentilla. Sen ohella sovellettaisiin
samoja tyouran kestoa koskevia
edellytyksiii kuin ammatillisessa
varhaiselIkkeessd. Eliike olisi
puolet ansion alenemasta. Ndin
esimerkiksi puoliaikatyohon
siirtyvd saisi palkkana ja osa-ai-
kaeldkkecnh 75 prosenttia. net-
totasolla 80-85 prosenttia tdy-
siaikaisen tyon palkasta. Edelli-
sistd eldkemuodoista poiketen
osa-aikaeldkc olisi kokonaisuu-
dessaan tycieldkettd.

t"Tyovoimapoliittiset
vaikutukset
Eliikeikii ei nykyisin ole endd
vain tycin ja eldkeajan vdlistd so-
vittelua. vaan kuvaan on myos
tullut pysyvdlte neyttava puutc
tyosta ja tycipaikoista. Tycitd
vailla olevien lisdksi yritystcn
palveluksessa on tuotannon v5-
henemisen tai tuotantomenc-
telmien muuttumisen vuoksi lii-
kaa henkilostcid.

Saadakseen selvyyttd esitYs-
tensd tycivoimavaikutuksista
komitea teetti Eldketurvakes-
kuksella selvityksen varhais-
eldkkeelle siirtyneiden veteraa-
nien tyopaikkojen kohtalosta.
Joka toisessa tapauksessa tyo-
paikka vapautui joko suoraan
tai vakanssiketjun kautti-l tyota
vailla olevallc. Muissa taPauk-
sissa vdltettiin irtisanomisia tai
lomautuksia tai yritykselld ei ol-
lut tarvetta poistuneen tyovoi-
man korvaamiscen.

Tyollisyystilanne perustelee
komitean mukaan uudistuksen
kiireellistd toteuttamista. Vas-
taavasti. mikdli tulevaisuudessa
joudutaan pdinvastaiseen tiian-
tccsecn eli tyovoimapulaan. voi
joustavan eldkeidn mahdollis-
tama hyvdkuntoisten eldkkeelle
siirtymisen myohentdminen olla
osaltaan lisddmhssf, tyovoiman
tarjontaa.

Henkilopiiri
ja kustannukset
Oheisesta kuviosta ilmenee 60-
64-vuotiaan vdeston jakautumi-
nen eri tycieldkekategorioihin.

Varhaisel6kkeiden tarvetta ldhi-
vuosina ilmeisesti vdhentdi laa-
jaan kdyttoon tullut tYottdmYYS-
elike samoin kuin 1.1.1982
voimaan tullut veteraanien var-
haiseldke. Noin 50000:sta yksi-
tyisen sektorin tycissdolevasta
60-64-vuotiaasta arvioidaan
noin joka viidennen tulevan
muutaman vuoden siirtymiijak-
son kuluttua uusien eldkemuo-
tojen kiiyttiijiiksi.

Vastaava eldkekustannusten
lisdys olisi noin 180 Mmk vuo-
dessa eli 0,2 prosenttia yksityi-
sen sektorin pa-lkkasummasta.
Tdstd summasta palautuisi ko-
mitean arvion mukaan noin
puolet saestyneind tyottomyYs-
turvakustannuksina ja yritysten
sisdisend rationalisointihyotynii.

Mydhemmin lisdkustannuk-
set. kuten eldkekustannukset
yleensdkin, mm. ikdrakenteen
vanhcnemisen ja eldketason
nousun johdosta kasvaisivat.
Kun elbkevarat uudistuksen
my6td tulisivat suunnatuiksi
nykyistd paremmin tarvetta vas-
taavasti, voitaisiin mahdollisen
kustan nuskriisin tu llen ikiirajoja
nostaa ja vdhentdh ndin eldke-
kustannuksia. Mahdollisuus
siirtyd joustavasti ja tarvetta vas-
taavasti elhkkeelle kuitenkin sdi-
lyisi. Tiimiikin perustelee uudis-
tuksen toteuttamista. vaikka
komitea ei otakaan kantaa ik6-
rajojen korottamiseen.

Eri[v[t mielipiteet

vuoden ikdrajan kannalla, kun-
nes toimivuudesta olisi saatu
kokemuksia ja kunnes julkisen
sektorin eliikeikiikysymys olisi
saatu selvitetyksi. Myos esitettyd
alemmat ikiirajat sekd crillinen
varhaiseldkkeet kdsittelevd lau-
takunta olivat esilld.

Vaihtoehdot
puntarissa
Varhennetun eldkkeen laskemi-
seksi komiteassa oli harkittava-
na vaihtoehtoinen tapa, jonka
mukaan eldkkeen alenema olisi
laskettu tdydestd eldkkeestd ts.
tulevat ansaintavuodet mukaan
lukien, jolloin alennuskerroin
olisi ollut vastaavasti edelld esi-
tettya suurempi. Tyoeldkkeessi
omaksuttuun tapaan paremmin
soveltuvana kuitenkin piiiidyt-
tiin ansaittuun eldkkeeseen pe-
rustuvaan laskukaavaan.

Kdsittelyn aikana oli harkit-
tavana myos mahdollisuudet ra-
joittaa eldkkeen varhentamista
scllaisessa tapauksessa. jossa
eldkkeen miiiirii jiiisi selvdsti alle
vdhimmdistoimeentulon. Rajoi-
tuksiin liittyvien haittojen vuok-
si katsottiin paremmaksi vaih-
toehdoksi tdydellinen vapaava-
lintaisuus, joskin tdllaisiin tilan-
teisiin joudutaan vakuutettuja
inlbrmoitaessa erityisesti kiin-
nittemean huomiota.

Varhennetun eldkkeen voi-
makas alenema luonnolliscsti-
kin herdtti pohdintoja mahdolli-

Kolmen toteuttamismuodon
perusratkaisuun yhtyivdt komi-
tcarr 20 jdscnestd muut paitsi
STK:n. LTK:n ja TVK:n edusta- 7", z A
j at, joiden mielestd ruin'"J.il'.i- 60 -61'vuotias vdesto
nettu vanhuuseldke olisi va-
rauksettomasti hyvdksyttdvis-
sd. Eridvdn mielipiteen jattivat
lisiiksi SAK:n edustaja ja ty6-
voimaministerion edustaja. joi-
den mielestii mm. ammatillisen
varhaiseldkkeen ikdrajan tulisi
olla esitettyd alempi eli 55 vuot-
ta. Mictinnon ldhctekirjeeseen
on lisdksi kirjattu eridvid kdsi-
tyksiii suunnitelman yksityis-
kohdista kuten ammatillisen
varhaiseldkkeen ikdrajasta, osa-
aikaeldkkeen tasosta ja lasku-
tavasta, voimaapanoajankoh-
dasta sekd uudistuksen sddtdmi-
sestd m66rdaikaiseksi.

Epdvarmuus ammatillisen
varhaiseldkkeen myontoperus-
teista ja kayttoasteesta heijastui
myos jdsentcn kannanotoissa.
Huomattava osa jdsenisth oli 63

suudesta asteikon loiventami-
seksi. Tdstd koituva etu ilmeises-
ti houkuttelisi etupaesse hyvdtu-
loisia varhentamaan elikkeensd
ja hyotymiiiin jiirjestelmiistii.
Thllaiseen mahdollisuuteen viit-
taavat mm. Ruotsista saadut
kokemukset. Ehdotetunlaisena
varhennettu eldke toiminee eri-
tyistapauksissa muita eldke-
muotoja tdydentdvdnd esimer-
kiksi silloin kun aviopuolisot ha-
luavat siirtyd yhtii aikaa eliik-
keelle.

Osa-aikaelikkeen laskukaava
on totutusta poikkeava. Komi-
teassa oli harkittavana myos
mahdollisuus mddritelld osa-ai-
kaeldkkeen suuruus mddrdosa-
na henkilon kokonaiseldkkeesth
ts. tyoeldkkeen ja kansaneldk-
keen yhteismddrdstd. Tdllainen
laskutapa olisi kuitenkin johta-
nut sellaiseen vddristymadn, ettd
palkka-asteikon alapddssd osa-
aikatyostd saatava tulo olisi ol-
lut jopa suurempi kuin tdysiai-
kaisesta tycisti.

Osa-aikaeldke olisi puolet an-
sion alenemasta. Ndin siksi. ettd
nettoansioiden alenema muo-
dostaisi tasaisesti laskevan por-
taikon, kun tdysiaikatyostd siir-
rytddn ensin puoliaikatyohon ja
tdstd edelleen lopullisesti eldk-
keelle. Perdti puolet komitean
jdsenistd oli hieman matalam-
man korvaustason e li 40 prosen-
tin kannalla. Vertailukohtana
oli tiill6in mm. sellainen osa-ai-
katyontekUa, jolla ei esimerkiksi
idn perusteella vielh ole lainkaan
oikeutta osa-aikaeldkkeeseen.

Tvcie liikclakien
ulkopuolella
e% (Ie000)

Aiemmin
eliikettii kartuttaneer

l4% (31 300)

VEL, KVTEL ym.
4%, (9000)

r0% (22300) MYEL

3 % (6 700) YEL
l o/o (2200) LEL

r r 7c (2s 600) TEL

Va nh uusrl:ik keellii
l 3 7. (29 000)

Tyokyvyttcimyys-
cliikkeellii
29al: (64500)

Tyottomyyseliik keellii
57c(11500)
I % (1900) RIVE-
cliik keellii
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Rintamaveteraan iasiain neuvottelu ku nta:

- Sotainvalidien varhaiselakkeelle padsya
helpotetaan. Olennaisen haitan olemassa-
oloa ei enaa edellytetd,

- Varhaiselakkeiden myontamisperusteita
pyritddn lieventamddn. Endd ei vaadittaisi,
etta sairaus, vika tai vamma olennatsesti
alentaisi tyokykya. Sana "olennaisesti"
poistettaisiin laista.

- 60 vuotta tayttdneiltd poistettaisiin rinta-
mapalvelusaikavaatimus kokonaan.
Naisille veteraanien varhaiselake voitaisiin
myontdd jo 60 vuoden iassa (aikaisempi
raja 63 vuotta).
Rasittavan tyon kasitetta ei enaa sovellet-
taisi veteraanielakkeissa.

Ehdotukset on tehnyt rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunta. Kirjoittaja on neuvottelukun-
nan jAsen ja sen asettaman elaketurvajaoston
puheenjohtaja,

Tdmdn vuoden heindkuu^ssa.-t uli ft2gigtavan tyOnvoimaan merkittdr.id rintamave-,- ::-.^'-*' *.
teraanien varhaiseldkelain pa- kaslte pOlS
rannuksia, jotka alun perin oli-
vat tulleet esille rintamaveteraa- Tiillii hetkelld sellaiselta rinta-
niasiain neuvottelukunnassa. maveteraanilta, joka ei ole so-

Niiistli mainittakoon rinta- tainvalidi. vaaditaan erddnd
mapalvelusaika- ja ikdvaati- varhaiseldkkeen myontdmisen
muksen poistaminen lievdvam- edellytyksend toimimista pit-
maisilta sotainvalideilta. Rin- kiihkon aikaa rasittavassa tyos-
tamapalvelusaika'"aatimuspois- sd. Neuvottelukunta on katso-
tui mycis kaikilta 63 l'uotta tavt- nut. ettd tdmdn vaatimuksen
taneilta veteraaneilta. .amalla kdvtdnnon merkitys on jddnyt
kun 63 vuotta taytteneet rinta- l'errattain vdhAiseksi, samalla
mapalvelustunnuksen saaneet kun monet veteraanit ovat ko-
naiset pddsivdt rintamav'e1e12s- kcneet sen ersyttavdnd ja liian
nien varhaiseldkelain piiriin. tulkinnanvaraisena eldkkeen
Muilla veteraaneilla rintama- myontokriteerinh. Ndistdsyistd
palvelusaikavaatimus aleni neuvottelukuntaesittdd.ettdra-
kahdesta yhteen \,'uoteen. sittavan tyon kdsite poistettai-

Vuoden 1984 valtion tulo- ja siin kokonaan varhaiseldkclais-
menoarviota silmdlldpitden
neuvottelukunta on nyt esittd-
nyt, ette sotainvalidien varhais-
eldk keelle pliiisyii helpoterraisiin
edelleen siten. ettd lievdvam-
maisiltakaan sotainvalideilta ci
vaadittaisi ndyrrod vammojen ja
sairauksien aiheuttamasta hai-
tasta tydssa, vaan heitd jiiisiviit
koskemaan endd vain samat ra-
joit ukset kuin 30 prosentin s()l.a-
invalidejakin. Naita ovat tyo-
eldkkeen ansainta-aikaan sekb
tyon lopettamiseen liittyvdt vaa-
timukset.

ta.
Rintamar.'eteraanien varhais-

eldkelaissa edellytetddn nykyi-
sin, ettd - vdhintddn 30 prosen-
tin sotainvalideja lukuunotta-
matta - vcteraanilla on sairaus.
vika tai vamma. joka olcnnaiscs-
ti haittaa hdnen ansiotyotddn.
Esittdcssddn lievdvammaistcn
sotainvalidien osalta sairauskri-
teerin poistamista kokonaan
neuvottelukunta myos edellytti,
ettd eldkkeiden myontdmiskdv-
tdntdd pyritddn lieventdmddn
mLridenkin vcte raanien osalta

Veteraanien
varhaiselake
entistd
lievemmin
perustein

poistamallalaistavaatimussiitd, varhaiselAkclain piiriin cdellyt-
ettd haitan on oltava olennai-
nen_

taa tetcn rintamapalvelusaika-
vaatimukscn astcittllistlr p()is-
tamista.

Toisaalta varsinkirr nuorirn-
picn rintamaveteraanicn osalta
jdd uscin vuodenkirr rintlmit-
palvclusaikaa koskevu vaatinrrrs
tayttarnatta. NdistA syistl ncu-
vottelukunta esitti. ettd 60 vuot-
ta tdyttdneeltd rintamaveteraa-
nilta poistettaisiin seuraavassa
lainmuutoksessa rintamapalve-
lusaikaa koskeva vaatimus.

Neuvottelukunta esitti. ettd
edelld tarkoitetut rintamavctc-
raanien varhaiselhkelain muu-
tokset toteutettaisiin 1.1.1984
lukicn. Lisdkustannukset vuosi-
tasolla ndistd lainmuutoksista
olisivat eldketurvajaoston ar-
vion mukaan runsaat 60 miljoo-
naa markkaa.

Irti palvelusajan
miftaamisesta
Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunnassa on katsottu, etta
ajan mittaan rintamapalvelus-
aikaa koskcva vdhimmdisvaa-
timus tulisi poistaa kokonaan
rintamavetcraanien varhaiseld-
kelaista. Erds syy tdhdn on se,
ettd rintamapalvclustunnuksen
saaneidcn naisten palvclusajan
tarkka selvittdmincn on useissa
tapauksissa kdytdnnollisesti
katsoen mahdoton tehtava, ja
naisten saamincn joustavasti
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Rintamaveteraanien varhais-
eliikkeenii rintamaveteraani saa
periaatteessa samansuuruisen
eliikkeen kuin hiinelle 65 ike-
vuoden saavuttamisen jiilkecn
maksetaan tycieliikkeenii. Eriiii-
nd erona ty<ikyvyttdmyys- tai
tydttdmyyseliikkeeni maksetta-
vaan tyOehkkeeseen verrattuna
varhaisekikkeessi on kuitenkin
se, etfii pient?i tydellikettii saa-
van henkilcin eliiketurvaa ttiy-
dentiiii yleensii kansanellike,
kun taas rintamaveteraanien
varhaiseliikette saavan henkil0n
eliiketurvaa tiiydennetliiin piiii-
siiiintdisesti rintamasotilaseliik-
keell6. Rintamasotilaseliike on
tarveharkintainen, verovapaa
elike, joka kansanel6keuudis-
tuksen edistyessii on tasoltaan
jliiimiissii jlilkeen kansaneliik-
keenii maksettavan eliiketurvan
tasosta. Lisiiksi on otettava huo-
mioon, effA B4 markan suurui-
sen rintamalisiin maksaminen
on sidottu kansaneldkkeen
mycinfdmiseen, joten rintama-
veteraanien varhaiseliikkeellli
olevat henkilot eivlit saa rinta-
malisiiii.

Rintamasotilas-
eldketri kehitettdvii
Niiiden syiden vuoksi rinta-
maveteraaniasiain neuvottelu-
kunta on pitiinyt tiirkeiinli rin-
tamasotilaseldkelain kehittiimis-
tii siten, etta se vastaisi suurin
piirtein samansuuruista eleike-
turvan ldydennystii kuin pientli
tydeHketta saava veteraani voi
nettotasolla kansaneliikkeenii ja
rintamalisiinii saada ty<ieliik-
keensii lisiiksi. On otettava huo-
mioon, ettii kansanellke saatet-
tiin vuoden 1983 alusta verolle,
kun taas rintamalisd on vero-
\ apaata tuloa. Neuvottelukunta
ei kuitenkaan pitiinyt tarkoituk-
senmukaisena kehittae rintama-
sotilaseliikettii tiismiilleen kan-
sanellikkeen kaltaiseksi verolli-
seksi etuudeksi, koska etuuksien
verollepanoon liittyy huomatta-
via teknisiii vaikeuksia ja rinta-
masotilaselikkeellii tulee kiiy-
tiinndssii olemaan merkitystii
endii vajaan kymmenen vuoden
ajan. Tdmiin luoksi neuvottelu-

kunta on liihtenyt siite, ette
rintamasotilaseliikkeen tiifta
miiiirdii korotetaan ja tarvehar-
kintaa kehitetiiin siten, etta
rintamasotilaseliike verovapaa-
na eliikkeend antaisi varhais-
eliikkeelle menevlille pienituloi-
selle rintamaveteraanille saman-
suuruisen eliiketurvan tiiyden-
nyksen kuin kansaneliikkeen ja
rintamalisiin yhteismdiird.

Toisaalta on pyrittavd pitli-
mii5n huolta siifd, ettei milliiiin
tulotasolla rintamasotilaseliike
antaisi suurempaa nettotulon
lisiiystii kuin kansaneliikkeen ja
rintamalisdn yhteismiiArA vete-
raaneille antaa. Jos niiin voisi
tapahtua, merkitsisi se rintama-
veteraanin kokonaisellikkeen
alentumista hiinen siirtyessii,iin
rintamaveteraanien varhaisehk-
keeltd vanhu usellikkeelle.

Kansaneliikkeiden verollisuu-
den oikea huomioon ottaminen
rintamasotilaseliikkeen tarve-
harkintaa tulevaisuudessa jiir-
jestettliessii on teknillisesti var-
sin vaikea uudistus, ja asiaan
liittyviii yksityiskohtia valmis-
tellaan edelleen Kansanellike-
laitoksessa ja rintamaveteraani-
asiain eliiketurvajaostossa. On
arvioitu, ettii rintamasotilaseld-
kelain kehittliminen neuvottelu-
kunnan esittamalla tavalla pa-
rantaisi noin 13 000 rintamaso-
tilaseliikkeellii olevan eliiketur-
vaa, ja myds tlimiin uudistuksen
kustannukset vuositasolla olisi-
vat noin 60 miljoonaa markkaa.

Kela-uudistus rirkel
Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunnan tekemdt ehdotukset
rintamaveteraanien eliiketurvan
osalta merkitsevrit siis vuosi-
tasolla noin 120 miljoonan mar-
kan kustannuslisiiystii valtiolle.
Tlimiin lisliksi neuvottelukunta
on tehnyt esityksia veteraanien
kuntoutusetuuksien ja sotain-
valideille suoritettavien sotilas-
vammalain mukaisten etuuk-
sien parantamisesta eriiiltii osin.

Lisiiksi on syltii ottaa huo-
mioon, ettii talle hetkellii yli nel-
jiinnes kansaneldkelziisistiimme
on rintamaveteraaneja, ja he
kuuluvat puolisoineen suurin

joukoin eliikeliiisten pienituloi-
simpiin ryhmiin. Tiimiin vuoksi
myds kansaneliikeuudistuksen
II B ja III vaiheen totcuttaminen
niyttelee veteraanien eliiketur-
van kehittymisessli tiirkeiiii
osaa.

Budjetissa kantaa
Valtion ruoden 1984 tulo- ja
menoarviota valmisteltaessa ja
siita plUtettaessii tulee otetta-
vaksi kantaa rintamaveteraani-
asiain neuvottelukunnan teke-
miin esityksiin. Nykyisen halli-
tuksen hallitusohjelmaan on
rintamaveteraanien eliiketurvan
osalta kirjattu: "Rintamasotilas-
eliikejiirjestelmiiii parannetaan
kaikkein heikoimmassa talou-
dellisessa asemassa olevien ve-
teraanien osalta. Varhaiseliike-
jiirjestelmiiii kehitetiien." Tavoi-
teasettelultaan rintamaveteraa-
niasiain neuvottelukunnan eh-
dotukset niiyttiiviit siis olevan
hyvin sopusoinnussa hallituk-
sen hallitusohjelmassaan ilmai-
semien tavoitteiden kanssa.
Asian jatkokiisittelyssti ei siten
vaikein kysymys ehke tulekaan
olemaan neuvottelukunnan esi-
tyksessitin ilmaiseman tavoit-
teen asettelun hyvdksyminen,
vaan kysymys uudistusten aika-
taulusta ja sen toteuttamisen ai-
heuttamista lisiikustannuksista
liihitulevaisuudessa. On muis-
tettava, etta hallitusohjelma
koskee hallituksen koko halli-
tuskautta.

Jornl.,r Ptlla].r, t l.tl
So s i aa I i - ja t e rv t.r'.s m i n i s I cri tin

vakuulusososton
apul a i so sa s t o p(i dl I i k k d

RiNTAMAVE]'ERAANI-
ASIAN NEUVOTTELU-
KUN'tA

Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunta on viime vuosina
niiytellyt huomattavaa osaa rin-
tamaveteraanien eliiketurvaa
koskevien lainmuutosten val-
misteluty<issii. Neuvottelukunta
on asetettu vuonna 1979, edus-
kunta-aloitteen perusteella.

Neuvottelukunnassa on nelje
sosiaali- ja terveysministericin
hallinnonalaan kuuluvaa virka-
miestii, yksi valtiovarainminis-
teridn edustaja sekd neljiin edus-
tavimman veteraanijiirjestrin
edustajat.

Neuvottelukunnan kokouk-
sissa kiisiteltiiviii asioita kiisit-
telee kolme jaostoa, jotka ovat
eldketurvajaosto, kuntoutus-
jaosto ja yleinen sosiaaliturva-
jaosto.

Neuvottelukunnan ja sen kol-
men jaoston puheenjohtajina
toimivat sosiaali- ja terveysmi-
nisteridn hallinnonalaa neuvot-
telukunnassa edustavat virka-
miehet. Muiden edelli sanottu-
jen kolmen jaoston jiisenten ei
tarvitse olla neuvottelukunnan
jiisenia, vaan he edustavat toi-
saalta alan asiantuntemusta ja
toisaalta edellii tarkoitettuja nel-
jliii veteraanijarjestdti. Esimer-
kiksi eliiketurvajaostossa on
asiantuntijat Eliiketurvakeskuk-
sesta ja Kansaneliikelaitoksesta
veteraanijerjestdjen edustajien
ja valtion virkamiesten lisiiksi.

Kolmen jaoston tekemiii esi
tyksiii kiisittelee ennen neuvot-
telukunnan kokouksia vielii tyci-
jaosto, jonka jiiseninii ovat rin-
tamaveteraaniasiain neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana ja va-
rapuheenj ohtajana toi mivat vir-
kamiehet sekii neuvottelukun-
nassa olevat poliittisten puoluei-
den edustajat. Asiat joutuvat siis
neuvottelukunnassa monivai-
heiseen kiisittelyyn, ennenkuin
niistii voi syntye neuvottelu-
kunnan kannanottoja.
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Rinamaveteraanien varhaiseltikkeen saamisen edellyrykset
t.7.L983 alkaen

- Rintamasotilastunnus tai rintamapalvelustunnus

- Asuu Suomessa

- Ei eliikkeellii (ei koske osaeldketta 1.1.1983 alkaen eikii ennen 65 v. alkanutta vanhuuseldkeosaa
1.7.1982 alkaen)

- Tycissii, ty6- tai virkaeldkelakien piiriin kuuluvaa tydte l0 vuotena viimeisen l5 vuoden aikana

- Tycinteon pdiittymisestii ei yli vuotta

Invaliditeettiaste

t0-2970
Ei sotavammaaSota-

vankeus
VAtnnt.30Vo

Ansioty6t2i olennaisesti haittaava tytikyvyn alenemrnen

Pitkahkd aika rasittavaa tyotd

Ikd viihintiiin
58 vuotta
(miehet)

Ik5 viihintiiiin
63 wotta

funtamapalvelusta
viihintZiin I vuosi

(miehet)

Ansioty6n tai yrittiijatoiminnan lopettaminen

t I I I \

Rintamaveteraanien varhaiseliike

t2



Rintamaveteraanien varhaiselakkeen saantiehdot, jos
neuvottelukunnan ehdotus toteutuu

- Rintamasotilastunnus tai (naisilla) rintamapalvelustunnus

- Asuu Suomessa

- Ei elSkkeellii (ei koske osaeldkettd 1.1.1983 alkaen eikd ennen 65 vuoden ikd6 alkanutta
vanhuuseldkeosaa 1.7. 1982 alkaen)

- Tyo- tai virkaeldkelakien piiriin kuuluvaa tydta l0 vuotena viimeisten l5 vuoden aikana,

- Tycinteon pd;ittymisestd ei yli vuotta

Ei sotavammaaSotainvalidi
tai sotavanki

Ansiotyritd haittaava
tyokyvyn aleneminen

IkIi viihint,i,in
60 vuotta

Iki viihintii?in
58 vuotta
(miehet)

palvelua
v6hinttiiin

I luosi
(miehet)

Rintama

Ansiotydn tai yrittiijetoiminnan lopettaminen

Rintamaveteraanien varhaiseliike

13



VETEWNIEN Irmeli Hannikain e:n, vrr
Artikkeli perustuu vtiitdkseen
Suomalainen veleraani. Tutki-
mus vuosien 1939-1945 sota-
vammaisten ja muiden sotove-
teraanien elinoloisla ja niihin
vaikuttomisesta yhteiskunnan
scicit e I y j rirje st e I mrin ovul la. S o-
siaalipoliittisen yhdistyksen
tutkimuksia 37. Helsinki 1982.

sosiooliturvon
misello olkoo

toy
ollo

dento-
kiire

Ritttomavetcraanicn
v q r hai s e I ci li e.f ci tj c.t -
telmrin luontincn
198}-luvulla on o.yoi-
tus yhteiskunnan vel-
v o I li s u ttrle s t a h.1' r, i t t ci ti
sodan aiheuttamia
ntenet.l'ksici .ia taan-
nehtivia vaikutulisia.
So I ovantmai.s'tcn cri-
4,ishuoltocr .s'ricitelec
sotilasvammulaki
ft04/48) .ia vetet'at-
tt i t'tt y I a i sl ii c lci kt, t u t'-
vaa rintanlosotilct.s-
laki (119/77). Muut-
tturcissct oloissct, ct'i-
tyi,sesti v,eteraarictt
ikcicint),e.Ysci, cltipti-
.\en torpeet nruuntu-
vat. Niihin vastaurrti-
.\essa kciytettcit,is.sti
olevat tukitoimet
ovat osoittautLtneel
ri i t t ci m ci t t om i li,yi.
Tcistii s.r1'.rla rintu-
malla taistelleiden
elcimisen ongelntien
ro t k ai seminen scii 1.y.1,

eclelleen uusia toi-
menpiteitci vaativanu
yhteiskunnallisena
k_l,s),m)tksenci.

Yksityiselle henkilolle korva-
taan sodan aiheuttamia haittoja
vamman ja sairauden sekd nii-
den vuoksi alentuneeseen tyd-
kykyyn liittyvien taloudellistenja sosiaalisten syiden nojalla.
Lain hyvdksymien syiden lisdksi
tulevat omana ongelmanaan ne
ylcisct haitat, joiden yhteys so-
tapalveluun on tulkinnanvarai-
nen. Tdllaisia ovat

- yleinen lyysinen ja psyykki-
ncn rasitus ja niiden aiheut-
tama clinvoiman kuluminen
sekd

- yleiset sosiaaliset ja talou-
delliset menetykset, kuten
esteet koulutuksen tdyden-
tdmiselle ja ammattiin val-
mistautumiselle. sekd ansio-
tulojen menetys sota-ajalta.

Veteraanien muuttuneiden
elinolojen ja niistdjohtuvan tuen
tarpeen selvittdmiseksi kdynnis-
tettiin Sotavammaisten tuki- ja
tutkimussddticin toirnesta :tut-
kimus, jonka air.reiston keruu
suoritettiin vuonna 1915. Tel-
lciin oli kulunut kolmekymmen-
ta vuotta sodan pddttymisestd.

TutkimusryhmH
ja vertailuryhmd
Varsinaisen tutkimusryhmdn
muodostivat vuosina 1905-
1925 svntvneet sotavammiriset.
Stltlrrurnmaisclla tarkoitctaan
r ctcraania. jonku vamma tai srri-
raus on saatu sodissa 1939-
1945. jonka vamman haitta-aste
on vdhintddn l0% lajolle ldstd
syvsth maksetaan sotavanlma-
korvausta. Toisen. vertaihavan
11 hmrin nruodostivat muut rin-
tamasotilastunnukseen oilieute-
tut veteraanit, .lotka eivdt olleet
sodassa vammautuneet. Vertai-
luryhmd muodostettiin sota-
vammaisten ika- ja alueraken-
netta vastaavaksi. Ticdot keriit-
tiin 483 sotavamntaisclta ja 463
muulta veteraanilta.

Pidhuomio kohdistettiin
miesten terveydellisiin. taloudel-
lisiin ja sosiaalisiin oloihin sekd
niidcn kehittymiseen sotaa edcl-

tdneestd ajasta tutkimusvuo-
tcen. Elinolojcn muotoutumista
tarkasteltiin sekd veteraaniryh-
mien sisdisend ettd niiden vdlise-
nd ongelmana. Elementilantees-
ta saatavan kuvan perusteella
pyrittiin lisdksi selvittdmddn so-
tavammaisten erityishuollon te-
hokkuutta. Sen arvioimiseksi
verrattiin sotavammaisten elin-
oloja muiden veteraanien elin-
oloihin. Tehokkuuden kritccri-
nd pidcttiin sitd hyvinvoinnin tir-
soa, jonka sodasta vammautu-
matta selvinneet olivat pystyneet
saavuttamaan.

Tukitoimista
tulosta
Tutkimuksen yleistulos oli, ettd
erityishuollon kohteena olemi-
nen oli tarjonnut sotavammaisil-
lc mahdollisuuksia elintason ja
cld misen laadun parantamiseen.
Lukuunottamatta varsin olen-
naista ja hyvinvoinnin kannalta
merkittAvdd tekijiiii. pvsvvdd
vammaisuutta ja siihen ldheises-
ti kuuluvia tycieldmdn oloja, rin-
tamaveteraanien eldmdntilanne
eri hyvinvointitekgoillii mitat-
tuna ndytti tutkimusvuonna
varsin yhdenmukaiselta. On il-
meistd, ettd oikealla hetkellii ja
riittdvdn ajoissa aloitetut tuki-
tclimenpiteet ovat kohottaneet
sotavammaisten hvrinvointia.
Kun muut veteraanit puolestaan
ovat pitkddn jddneet vaille yh-
teiskunnan jiirjestiimiiii erityis-
turvaa. on syyta olettaa. ettd
ikddntymisen myotd tapahtu-
neerl epdedullisen kehityksen
vuoksi heiddn eldmisen mahdol-
lisuutensa ovat huonontuneet.

Keskeinen merkitys hyvin-
vointiresurssien luomiscssa oli
sotainvalidien tycihuollolla, jos-
ta sdddettiin lailla (649/42)
\uonnl 1942. T1<ihuoltona voi-
tiin antaa ammattikoulutusta.
tyohonsijoitLrsta. raaka-aine-
apua. tyovdlineitd sckd opinto-
lainaa yleiskoulutusta varten.
Tutkinruksen sotuvammaisistu
11 % oli aikoinaan ollut tvo-

huollon ammattikoulutuksessa.
Tiimii oli selvdsti nostanut hei-
ddn koulutustasoaan. Sen lisdk-
si tyohuolto ndytti luoneen
mahdollisuuksia siirtyd sinne.
missa tyota oli saatavissa.

Sotavammaiset olivat muita
veteraane-ja enemmdn muutta-
neet sodan paatyttya maalta
kaupunkeihin. Osalle sota-
vammaisista myos ty6eldmddn
siirtyminen oli tapahtunut aikai-
sessa vaiheessa, jo sodan kestd-
essd. On kuitenkin huomattava.
etta monella sotavammaisella
vakinaisen tlonteon aloittami-
nen viivdstyi vamman vuoksi
vuosla.

Piilevid vammoja
Sotapalveluun osallistuminen
on aiheuttanut hyvinvoinnin py-
syvdn vajaustilan noin 43 000:lle
nykyisin korvausta saavalle so-
tavammaiselle. Pditokset kor-
vauksesta tekee tapaturmavi-
rasto. Vuosien kuluessa on tul-
lut yhii perustellummaksi selvit-
tAd sotapalvelun yhteys myo-
hemmin ilmenneeseen hyvin-
voinnin alenemiseen. Varsinai-
sia sotavammoja tulee uusina
korvaustapauksina jatkuvasti
esille. Aluksi vahAisilta naytta-
neet vammat ja sairaudet ovat
idn mukana pahentuneet. Ku-
vaavaa on. ette tutkimuksen so-
tavammaisista 20o1, oli vield
vuonna 1964 ollut ilman kor-
vilusta. Korvauksen vireillepano
oli viivdstynvt eniten lievdvam-
maisilla. Piilevdn sotavammai-
suuden olemassaolosta ja sodan
taannehtivista haitoista kertoo
tulos. jonka mukaan 227o:lla
vertailuryhmdn miehistd oli
oman arvionsa mukaan vamma
tai sairaus,jonka alkusyy oli so-
dassa.

Esilld olevassa tutkimuksessa
yritettiin selvittdd sodan vaiku-
t uksia tarkastelemalla tyok-vvyl-
ld mitattua terveydentilaa rin-
tan.rapalveluajan pituuden mu-
kaan. Sotavammaisilla ei ndiden
tekijoiden vAlilld vallinnrrt riip-
puvuutta. Tulos tuntuu luonnol-
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liselta, kun otetaan huomioon,
etta sotavamman vaikeusaste jo
alkuaan riippui itse vammau-
tumistapahtumasta.

Vaikka muillakaan veteraa-
neilla rintamapalveluajan mu-
kaiset sairastavuuserot eiv6t ol-
leet kovin selvdt, riippuvuudet
vaikuttivat kuitenkin suoravii-
vaisilta: alle vuoden rintamalla
palvelleista 32 Vo:lla ja v ahintiiiin
neljd vuotta palvelleista 4l Vo:lla
oli jokin tycikykyii alentava sai-
raus. Esille tullutta riippuvuutta
voitaisiin ajatella selitettdviin i6n
suoranaisilla vaikutuksilla: mitd
vanhempi, sen sairaampi ja sitii
pitempi rintamapalveluaika.
Tutkimuksessa kuitenkin todet-
tiin, ettei idn ja rintamallaolo-
ajan vdlinen yhteys ollut suora-
viivainen. Sekd nuorimmat etta
vanhimmat olivat olleet sota-
palvelussa lyhimmdn ajan.

Vammautumisen sodassa voi
odottaa merkinneen huonoa
ennustetta mycihemmiin tervey-
dentilan kehitykselle. Sota-
vammaisten ja muiden veteraa-
nien siviilisairastavuudessa ei
kuitenkaan ollut eroja. Noin
70Vo molempien tutkimusryh-
mien miehistii ilmoitti itsellaan
olevan jonkin ldlkdrin totea-
man siviilissd saadun vamman
tai sairauden. Siviilisairastavuu-
della ei niyttiinyt olevan yhteyt-
td myoskiiiin sotavamman vai-
keuteen. Vaikutti jopa silta, etti
kaikkein vaikeavammaisimpien
(sotavamman haitta-aste vdhin-
taan 50Vo) terveydentila l6dki-
rin toteamilla siviilissii saaduilla
sairauksilla mitattuna olisi par-
hain. Tulosta voitaneen selitttiii
sotavammaisten jatkuvalla ja
tehokkaalla l?iiikinniillisellii
huollolla ja kontrollilla. Muiden
veteraanien terveydenhuolto on
erityistoimenpiteend rajoittunut
vasta vuodesta 1977 valtion tu-
lo- ja menoarvioon otettuun
kuntoutusmiirdrahaan. Sen
kattavuus on tarpeeseen nihden
jatkuvasti ollut riittamat6n.

Tyovoimaosuus
pieni
Sodan aiheuttama pysyva va-
jaakuntoisuus niikyy sotavam-
maisten viihiiisessd tytivoima-
osuudessa. Tyoikiiisistii sota-
vammaisista vain 527o toimr
ammatissa, kun vastaava osuus
muilla veteraaneilla oli 6870.
Osuudet vaihtelivat odotetusti
tydkyvyn mukaan: vaikeasti
vammautuneet olivat useimmi-
ten joutuneet lopettamaan tycin-

teon. Tutkimusryhmien kesken
vallitsi kuitenkin tdssd suhteessa
mielenkiintoinen ero: kun tyci-
kyvystddn vdhintdiin 50%o me-
nettaneista sotavammaisista
ammatissa toimivia oli neljiin-
nes, vastaavan ryhmin osuus
muista veteraaneista oli vain
8Vo.

Sotavammaiset olivat siten
vammastaan huolimatta pysty-
neet lihestymddn terveen roolia.
Tdm6 viittaa huoltoideologian
mukaisen kuntoutumisen vaa-
timuksen sisiistimiseen. Jo al-
kuaan huollon tavoitteena ol-
leen ihanteen mukaan vaikea-
vammaisuuskaan ei saanut olla
sotavammaiselle este normaa-
liin elimiintapaan mukautumi-
sessa. Merkityksensh on var-
maan mycis sillii seikalla, ettii so-
tavammaiset olivat kyenneet
sopeuttamaan tycinsi tycikun-
nolleen sopivaksi. Yli puolet
heistd, vamman vaikeusasteesta
riippumatta, oli sitii mielt6, ettii
tyci vastasi vallitsevaa tycikun-
toa.

Tycin ja tycikyvyn viilistd risti-
riitaa voidaan sdddellii erilaisin
keinoin. Niiitd ovat tydajan ly-
hentiminen, tyciympdristcin
muuttaminen, ammatin vaihto
sekd ammatillisen kuntoutuksen
menetelmit, jotka kaikki kuu-
luivat aikanaan sotainvalidien
tycihuollon toimenpiteisiin.
Tutkimusvaiheessa ammatissa
toimivista sotavammaisista
6 To:lla keskimdiriinen viikoit-
tainen ty<iaika oli korkeintaan
20 tuntia. Tiimiin pituisen tyci-
viikon teki vain2To tycissii kiiy-
vistd muista veteraaneista. Kai-
killa veteraaneilla niiytti amma-
tinvaihtoon tdhtddvien toimen-
piteiden aika olevan jo ohi. So-
peuttavaa kuntoutusta tarvin-
neilla ensisijainen vaihtoehto oli
omalla alalla helpompiin triihin
siirtyminen.

Sotavammaiset olivat muita
veteraaneja nuorempina joutu-
neet jattameen ffcieliimiin. Tyci-
kyvyttcimyyseliikkeellii olevista
sotavammaisista l7 7o oli elak-
keelle joutuessaan ollut korkein-
taan 45 vuotta. Vastaava osuus
muilla veteraaneilla oli v ain 5 Vo.
Noin 667o:lla sotavammaisista
ja 50Vo:lla vertailuryhmiin mie-
histii ty6kyvyttcimyyseliikkeelle
siirtyminen oli tapahtunut 55
ikiivuoteen mennessd. Eliikepo-
liittisesti merkittdvd oli tulos,
jonka mukaan 40Vo ammatissa
toimivista sotavammaisista ja
27 7o muista veteraaneista uskoi
joutuvansa terveydellisistd syistd
lopettamaan tydnteon ennen 60

vuoden ikdii.
Vastauksena tdhdn tarpee-

seen on toimeenpantu rintama-
veteraanien varhaiseliikejdrjes-
telmii. Sitii siihtelevi laki astui
voimaan heindkuussa 1982.
Elike on tycieldkkeen suuruinen
ja vastaa laskentatavaltaan tyci-
kyvyttcimyyselekette. Sen saa-
misen edellytyksiii on jo vuonna
1983 jouduttu epZioikeudenmu-
kaisina korjaamaan.

Sotavammaisten pienestd
tycivoimaosuudesta huolimatta
heidiin perheidensii kiytettdvis-
sd olevat keskimldrdiset kuu-
kausitulot olivat vain hieman
muiden veteraanien perheiden
tuloja pienemmiit. Tulojen
koostumus oli kuitenkin erilai-
nen. Sotavammaisista 5lVo:lla
perhe sai pddasiallisen toimeen-
tulonsa muusta kuin ansiotu-
losta; vertailuryhm6n Perheistii
tiillaisia oli vain 377o. Sota-
vammakorvaus oli piidasiallinen
tuloliihde 5 Vo:lla sotavammai-
sista.

Sotavamma-
korvauksen
merkirys korostuu
Ikiiiintymisen myOta naytti mo-
Iemmissa tutkimusryhmissd ta-
pahtuneen yleisen kehityksen
mukaista tulojen alenemistal
samalla mycis ryhmien viilisten
tuloerojen kaventumista. Tiimii
viittaa siihen, etta sotavamma-
korvauksen merkitys tulee enti-
sestiiiin korostumaan ja muiden
veteraanien taloudellisten re-
surssien viihiiinen paremmuus
hiiviiimiiiin. Ansiotulojen osuu-
den vdhetessd veteraanien ta-
loudellisen hyvinvoinnin yll6-
pitiierinen tulee riippumaan eri
eliikejiirjestelmien keskiniiisestii
toimivuudesta ja niiden suomien
etuuksien oikeasta kohdentumi-
sesta.

Korvaus sodassa saadun
vamman aiheuttamasta tyctky-
vyn menetyksesta on sidoksissa
Haketieteellisin perustein m56ri-
tetyn haitan suuruuteen. Sen
mukaan maksetaan korvaukse-
na haitta-asteen suuruinen
osuus tiydellisen tycikylyttci-
myyden (haitta-aste l007o) ai-
heuttaneen vamman korvauk-
sesta. TSstli on seurauksena se,
ettd vaikka erittiiin vaikeavam-
maisten sotavammaisten amma-
tissa toimiminen oli viihiisintS,
heidiin tulonsa olivat korkeim-
mat. Ne yltivlt samalle tasolle
kuin vertailuryhmdn tulot kes-

kimiiiirin.
Nimenomaan lievdvammai-

silla esiintyi taloudellisen tuen
tarvetta. Myos tiillii tuloksella
on korvauspoliittista merkitys-
tii: lievd vamma onkin seurauk-
siltaan haitallisempi kuin kor-
vausperusteita sovellettaessa on
oletettu. Ongelma laajenee
kaikkia rintamaveteraaneja
koskevaksi: hyvin monella on
lievil sotavammoja. Mycis nii-
den aiheuttamia haittoja on
etuuksien perusteluina kenties
viihiitelty.

Sotavammaisten lailla vahvis-
tettu erityisasema ja vuosikym-
menid kestdneet huoltotoimen-
piteet olivat tutkimustulosten
mukaan vaikuttaneet heidiin
hyvinvointinsa kohoamiseen.
Tycihuollon ansiosta koulutus-
taso ja sen mukana sosiaalinen
asema oli noussut. Tuloilla,
asumisella, yhteiskunnallisella
osallistumisella ja asenteellisilla
ilmauksilla mitatussa hyvin-
voinnin tilassa ei tutkimusryh-
mien kesken vallinnut olennai-
sia eroja. Voitaneen sanoa, etta
suomalainen yhteiskunta on
varsin pitkiille onnistunut sota-
vammaisten huollossa, mikiili
onnistumisen kriteerinii pide-
t6dn sodasta ainakin ndenniii-
sesti vammautumatta selvinnei-
den elinoloja. On kuitenkin syy-
td korostaa vammautumatto-
muuden niienniiisyyttl: tapa-
turmaviraston sotavammais-
kortisto kasvaa edelleen.

Ongelmat jatkuvat
Vaikka tutkimuskriteerin mu-
kaan voidaankin sanoa, ette so-
tavammaisten erityishuolto on
ollut tehokasta, heidiin ongel-
mansa jatkuvat edelleen. Ikiiiin-
tymisen mycitii hyvinvointia
vaarantavat riskit lisiiintyviit ja
niiden mukana yhteiskunnalta
saatavan tuen tarve. Vdestcin so-
siaaliturvan toteuttamiseen vai-
kuttavat historiallisen tilanteen
lisiiksi yhteiskunnassa vallitse-
vat arvot ja asenteet. Suomalais-
ten sotavammaisten huollolle
niimii ovat olleet suotuisat. Ve-
teraanien yleisen sosiaaliturvan
jiirjestelyt ovat sen sijaan saa-
neet odottaaa toteutumistaan.
Kansalaisvelvollisuuden suorit-
tamisesta aiheutuneiden mene-
tysten korvaaminen on jatkuva
haaste suomalaiselle sosiaalipo-
litiikalle. Aikaa siihen vastaami-
seen ei ole rajattomiin. Ennen-
aikaiselle el6kkeelle siirtymises-
ta saattaa olla tulossa veteraani-
huollon "viimeinen valtti".
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Hal I i ntomenettelylaista mal I ia
tyoeldkkeisiin:

%REM%AN
PALVELU U N JA O I KEUSTU RVAAN
Oikeusturva paranee, palvelu samoin. ElAke-
laitosten kAytintd yhtenAistyy. NAmd pdAmdd-
rdt tavoitteinaan ty6skennellyt tyoryhma on eh-
dottanut hallintomenettelylain vaatimia muu-
toksia tyoeldkelakeihin.

Uudet sdAnndkset koskevat asianosaisen
edustamista ja kuulemista, elakelaitoksen tai
Eldketurvakeskuksen esteellisyyttd, pddtOksen
perustelemista, itseoikaisua, kirjoitus- ja lasku-
virheen korjaamista sekd neuvontaa. Jatkotoi-
met asiassa kuuluvat nl sosiaali- ja terveys-
ministeriolle.

Kirjoittaja toimii asiaa valmistelleen tyoryh-
mdn sihteerina.

Eliikelaitosten ja Elaketurva- ValmiSteluaineistO
keskuksen edustajista koostu-
neen tydryhman tydn tuloksena Vuoden 1983 alusta tuli voi-
on vilmistunut esitys, jossa maan hallintomenettelylaki, jol-
ehdotetaan TEL:iin sisiillytettii- la annettiin yleissiiiinndkset me-
viiksi uudet siiinn<iksetasioiden nettelytavoista, jotka vaikutta-
kiisittelyss6 noudatettavista me- vat keskeisesti kansalaisten ase-
nettelytavoista. Uudet sliiinn6k- maan ja oikeussuojaan hallinto-
set koskevat neuvontaa, asian- menettelyssii. l-aki ei kuiten-
osaisen edustamista, esteellisyyt- kaan koske yksityisen sektorin
th, asianosaisen kuulemista, tydeliikejarjestelmdii.
piilit6ksen perustelemista, itse- Tytiryhmlin esitykseen on si-
bikaisuaja kirjoitus-ja laskuvir- siillytetty yksityisen sektorin
heen korjaamista. Siiiinndksia tydehkelakien kannalta tiir-
sovellettaisiin mycis LEL:ssa, keimmlit hallintomenettelylain
YEL:ssa, MYELissa ja LUEL: siiiinntilset viihiiisin muutoksin.
ssa. Lisiiksi on otettu huomioon so-

Tavoitteena on edistiiii asian- siaali- ja terveyshallinnon oi-
osaisen oikeusturvaa ja parantaa keussuojakomitean (komitean-
palvelua sekii yhteniiistiiii elii- mietint<i 1979:59) lTtyoky\'yttd-
i<elaitosten mytantoa. Ekike- myyden arviointitoimikunnan
turvakeskuksen halitus on hy- (komiteanmietintd 1982:2) mie-
viiksynyt ty0ryhmiin esityksen. tinndt, joissa pidetiiiin hallinto-
Nain -ollei jatkotoimenpiteet menettelylain periaatteiden so-
asianhoitamiiestakuuluvatso- veltamista tydeHkejarjestel-
siaali-jaterveysministeriOlle. miiiin tiirkeiinii. Itseoikaisua

koskeva ehdotus perustuu Elii-
keturvakeskuksen hallituksen
asettaman itseoikaisutydryh-
mlin ehdotukseen.

Soveltamisala
Menettelytapasiitinntiksiii sovel-
lettaisiin vakuutus- ja eliike-
asioiden kiisittelgm eliikelaitok-
sissa ja Elliketurvakeskuksessa.
Ktisittelyyn luetaan vireillii ole-
van asian ratkaiseminen ja rat-
kaisun tekemistii vetttomesti
palvelevat toimet.

HallintomenettelYlain tapaan
siiiinndksiii ei sovellettaisi muu-
toksenhakuelimissii. Niiin ollen
muutoksenhakuun perustuvan
asian kiisittely Eliikelautakun-
nassa ja Vakuutusoikeudessa
ia?a. siiiinndsten ulkoPuoleUe.
Tyrieliikelaitosten yksityisoi-
keudellisen luonteen vuoksi
sliiinndkset eivat [ioin koskisi
niiden sisiiistii piiiittiksentekoa,
mikiili se ei liily ty<iehkelakien
suoranaiseen soveltamiseen.

Siiiinn<iksiii ei sovellettaisi
varojen sijoitusasioissa eikii
luotiovakuutusasioissa. Kuiten-
kin ehdotettuja sdiinnciksiii voi
daan soveltaa tietyin osin niii-
hinkin asioihin. Tlimd tulee kY-
symykseen liihinnii esteellisyys-
ja neuvontas:iiinn6sten osalta.- 

Ehdotuksen siiiinncikset sijoi-
tettaisiin piiiiosin uuden viili-
otsakkeen "Neuvonta sekii elii-
kevakuutus- ja eldkeasioiden
kiisitteleminen" alle TEL:iin.
Uudistuksen johdosta tulevat
muutettaviksi viittaussliiinncik-
set TEL:iin LEL:ssa, MYEL:ssa,
YEL:ssa sekii LUEL:ssa.

Jiitjempdnii selvitetiiiin esi-

tyksen sisiiltiiii pziiipiirteiuain
kohta kohdalta.

Neuvonta
Vaikka yksityisen sektorin tyci-
eliikejiirjestelmiissii on alusta al-
kaen kiinnitetty suurta huomio-
ta asiakkaiden neuvontaan, on
asiasta katsottu kuitenkin Pe-
rustelluksi sisiillyttiiii slitinn<is
tydeliikelakeihin. Ehdotuksen
sanamuodon mukaan eliikelai-
toksen ja Eliiketurvakeskuksen
on tarpeen mukaan annettava
asianosaiselle ja muullekin hen-
kilOlle neuvoja siif5, kuinka
vakuuttamista ja eliikettii kos-
keva asia pannaan vireille ja
miten asiassa on menetelteve vi-
reillepanon jiilkeen.

Asianosaisen
edustaminen
Tiihin lainkohtaan ehdotetaan
sisiillytettiivliksi yleinen siiiin-
nds, jonka perusteella asianosai-
sella on oikeus kiiyttiiii asia-
miestii ja avustajaa tydehke-
asioissa. Valtuutus osoitetaan
piiiisiiiintdisesti valtakirjan avul-
la. Ainoastaan vdltfdmiittdmis-
sii edunvalvontatilanteissa eld-
kelaitos voi hl,viiksyii henkildn
toimimaan asianosaisen puoles-
ta ilman valtakirjaa.

PiiiisiiAnttiisesti vajaavaltai-
sen puhevaltaa kiiyttiiti hiinen
holhoojansa. Kuitenkin esityk-
sen mukaan 15 vuotta lhylt"il-
neellii alaikiiisellii olisi rinnak-
kain oikeus holhoojan kanssa
keytUiii puhevaltaa omaa eliike-
vakuuttamistaan tai eldkettiiiin
koskevassa asiassa. Samoin elzi-
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ke voitaisiin maksaa 15 vuotta
tiiyttiineelle alaikiiiselle. Poik-
keustapauksessa eliikelaitos voi-
si kuitenkin pailttad, ett?i eliike
maksetaan holhoojalle tai edun-
valvojalle.

Koska sd.linnOkset alaikiiisen
puhevallasta ja eliikkeen mak-
samisesta alaikliiselle tai edun-
valvojalle on sislllytetty uuteen
asianosaisen edustamista kos-
kevaan pykiiltiiin, ehdotetaan
voimassa oleva TEL 19 $:n I ja 2
momentti kumottaviksi.

Asianosaisen edustamista
koskevaan lainkohtaan on li-
siiksi sisiillytetty sii.iinncikset
edunvalvojana toimimisesta sil-
loin kun asianosainen on tila-
piiisesti estynyt hoitamasta asi-
aansa sekii kuulemissii.iinndkset
eri tilanteissa.

Esteellisyys
Ehdotetun lainkohdan tarkoi-
tuksena on turvata asian puo-
lueeton kiisittely ja lisiitii vakuu-
tettujen luottamusta siihen, etf,?i
eliikelaitoksissa toimitaan oi-
kein.

Eliikelaitoksen ja' Eliiketurva-
keskuksen tytintekijii olisi ehdo-
tuksen mukaan esteellinen mm.
silloin, jos hiin tai hiinen liihi-
sukulaisensa on asianosainen tai
asian ratkaisusta olisi heille eri-
tyistii hycityii tai vahinkoa.
Samoin eliikelaitoksen tydnte-
kijii olisi jAavi, jos hdn on pal-
velussuhteessa asianosaiseen tai
siihen,jolle asian ratkaisusta on
hydtyii tai vahinkoa. Eliikelai-
toksen tydntekije otsi mycis
jiiiivi, jos htin on hallituksen jii-
senend, toimitusjohtajana tai
vastaavassa asemassa ty6pai-
kassa, joka on asianosainen.

Kuitenkaan eliikesii.iitididen
ja eliikekassojen el6keasioita kii-
sittelevat henkiltit eivlit olisi es-
teellisili, vaikka he toimisivat
sekii ty<inantajan ettd eliikelai-
toksen lukuun. Lopuksi laki-
ehdotukseen tulisi yleislauseke,
jonka perusteella luottamuksen
vaarantuminen muusta syYStA
aiheuttaa esteellisyysperusteen.

Esteellisyysperusteita sovel-
lettaisiin mycis henkilOihin, jot-
ka muutoin kuin tydntekijtiinA
kiisitteleviit asioita eliikelaitok-
sissa, kuten luottamustoimessa
olevat hallitusten ja neuvottelu-
kuntien jiisenet. - Jos henkilO
on esteellinen hiin ei lakiehdo-
tuksen mukaan saa kesitelH
asiaa eikii olla llisnii sita kasitel-
tiiessii.

Piiiitoksen
perusteleminen
Ehdotetun lainkohdan mukaan
asianosaisen on saatava Pdii-
triksestii tietiiii, mitS eliikelaitos
on pliiittiinyt hinen oikeudes-
taan, edustaan tai velvollisuu-
destaan. Piiiitciksestii tulee sel-
vtisti kiiydii ilmi, mite asianosai-
selle on mydnnetty, mitii hiin
saa tehdii, taikka mihin hiinet
on velvoitettu. Piietoksen tulee
siis olla kielellisesti selkeli ja
vmmiirrettdvd.

PiiatOs on perusteltava il-
moittamalla sen perusteena ole-
vat piiiiasialliset tosiseikat sekii
siiiinn6t ja miitiriiykset. Piiat0k-
sellii olisi niiin ollen esitettiivii
sekii tosiasiaperustelu ettii oi-
keudellinen perustelu.

Tosiasiaperusteluina olisi esi-
tettavA piiiit6ksen perusteena
olevat pii.iiasialliset syyt eli sel-
vitetyiksi katsotut tosiseikat,
joille ratkaisu perustuu. Oikeu-
dellisena perusteluna olisi ilmoi-
tettava ratkaisun Perusteena
olevat sd.linn6kset.

Koska kaikkia pliiitdkseen
vaikuttaneita yksittiiisili seikkb-
ja ei aina voida merkiti piiii-
t6kseen, olisi eliikelaitoksen li-
siiksi pyydettliessii annettava
lisEselvitystii ratkaisun perus-
teista.

dessa.
Itseoikaisu valituksen vireillii

ollessa toimisi seuraavasti:
Mikali eldkelaitos katsoo teh-

dyn valituksen kaikilta osin
aiheelliseksi, eliikelaitos voi eh-
dotuksen mukaan itse korjata
antamansa piiiit0ksen uudella
piiiittiksellii. Niiissii tapauksissa
valitus ei lainkaan joudu eliike-
lautakunnan kiisiteltiiviiksi,
vaan se raukeaa. Valittajan
oikeusturva toteutuu siten, ettii
hiinellii on uusi valitusoikeus
elIkelaitoksen antamaan uute€n
oikaistuun ptiiittikseen. TdtE var-
ten liitetean oikaistuun piiiitdk-
seen muutoksenhakuohje. Uusi
valitus tulee kysymykseen lii-
hirmii siinii poikkeustapaukses-
sa, ettii valittaja, toisin kuin
eliikelaitos, katsoo, ettei vali-
tusta olekaan kokonaan hyviik-
sytty.

Jos eliikelaitos katsoo vali-
tuksen vain osittain aiheellisek-
si, eliikelaitoksella on tiill<iinkin
mahdollisuus oikaista anta-
nuurnsa piiAtosti. Tiilkiin eliike-
Iaitoksen pii.iitdkseen ei kuiten-
kaan liitet2i muutoksenhaku-
osoitusta eikii valitus mydskii.iin
raukea, vaan se siirretiiiin eliike-
lautakunnan kasitelteveksi silta
osin kuin ellikelaitos ei ole sit2ijo
hyviiksyny,t.

Eliikelautakunta ei valitusta
klisitellesslilin siten eniili voi pie-
nentiili ellikelaitoksen oikaisu-
piiiitOksellii my6ntiLmiili etuut-
ta.

Mikali eliikelaitos taas katsoo
tehdyn valituksen tiiysin aiheet-
tomaksi tai muutoin ei katso ai-
heelliseksi itse oikaista anta-
nuurnsa piiiittistli, valitusasian
kEsittely kuuluu kokonaisuu-
dessaan elEkelautakunnalle sa-
moin kuin nykyisinkin.

Kirjoitus- ja
laskuvirheen
kodaaminen
Ehdotetun siiiinndksen mukaan
elEkelaitos olisi velvollinen kor-
Jaarnaan pliiittiksessii. olevan il-
me$en tar laskuvir-
heen. on

pidetty mah-
oikeud-enk[ymiskaa-

ren sii.iinndksid soveltaen kor-
jata kirjoitus- tai laskuvirhe.
Uuden sii.iinn<iksen Perusteella
eltikelaitos ja Eldketurvakeskus
olisivat suoraan TEL:n siiiin-
n6ksen perusteella velvollisia
korjaamaan kirjoitus- tai lasku-
virheen.

Ehdotettua siiAnndstii ei voi-
da soveltaa silloin, kun on
kysymys pliiit<iksistii, jotka ovat
syntyneet virheellisten tietojen
pohjalta, koska tiilldirr olisi ky-
symys asiavirheen korjaamises-
ta. tainkohdan soveltamisen
kannalta on olennaista, ette
virhe on tehty eliikelaitoksessa
tai Eliiketurvakeskuksessa Pe-
rustietojen ollessa oikeita.

Kirjoitus- tai laskuvirheeseen
verrattavia ovat myds atk-
tallennus- ja koodausvirhett,
jotka syntyviit, kun kiisittelyn
pohjana ollut tieto siirret?i?in
virheellisenii tietokoneeseen.

Kirjoitus- ja laskuvirheen
korjaamisesta on annettava
muutoksenhakuohjeella varus-
tettu piiEt0s asianosaisen oi-
keusturvan takaamiseksi.

Markku Sirvio, zr
Elti k e turvak e skuk se n

v o I v o n t a t o i m i s t o n pri ril I i k k i)

Asianosaisen Itseoikaisu
kuuleminen

Voimassa olevassa TEL 2l $:ssii
Asianosaisen kuuleminen on on lueteltu normaali valitustie
u[ii tesneisimmisti oikeussuo- tycieliikeasioissa: eliikelaitoksen
ian takeista henkil<ille hiinen tai Eliiketurvakeskuksen pii.ii-
'.rioiaisu"" eliikelaitoksen tdksestii valitetaan eliikelauta-
[unr*. Kuuleminen tarkoittaa, kuntaan..ja sieltii edelleen va-
iitli asianosaiselle varataan ti- kuutusoikeuteen. TEL 2l a $:n
Iaisuus lausua klisityksensli mui- 2. momentis-la sii.iidet56n, ettii
a.. i"t.-iiia vaaiimutsista ia eliikelaitoksella on oikeus ai
*tk"iruun vaikuttavista s6i kaisemman piiiitdksen estimiit-
koista. tii mycihemmin kisitellii asia

Piiiisdiintdnii on, etfd asian- uudelleen, jos on kysymys evii-
osaisille varataan ennen asian tyn edun my<intiimisesta tai
ratkaisemista tilaisuus arltaa mydnnetynedunlisiiiimisestii'
selitys muiden tekemistd vaati- N1t T-EL:iin esitetiian otetta-

-"(titt" ja asiassa olevista vaksi *iiinntilr'set, joilla eliike-
iifrit,[rirfd, jotka voivat vai- laitoksille ja Eliiketurvakeskuk-
kuttai asian iatkaisuun. selle mytinnetiiiin mahdollisuus

Iainkohdassa on mainittu oikaista pii6t0s, josta on vali-

-ydt n" poikkeustilanteet, jois- tettu'- Ehdotus koskee eliike-
sa'asianosaisen kuulemine-n ei lautakunnassa vireillii olevan
ole oikeusturvan kannalta tar- asian itseoikaisua. Eliikelaitok-
oeen tai kuuleminen ei tule sen ei ole mahdollista oikaista
kvsvmvkseen asian laadun tai paat6stii eniiii silloin, kun el6ke-
lfi.i,.Uityya.n vuoksi. lautakunta. on antanut ratkai-

sunsa ja asiasta on vireillS muu-
toksenhaku vakuutusoikeu-
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Eldkekustan n u ksia avi oitava
ainakin 20 vuoden

tahtaimella
Elaketurvan kustannuskehityksen tarkastelun Eliikeoikeus
tulee ulottua riittavdn pitkdlle. KaksikymmentA koskematon
vuotta on lyhin aikavdli. Tyciryhmiin mukaan ldhtci_

Tasauselhkemenon turvaaminen edelVnaa totriani on, etta tycieldkettd an-
nOUSUa tyoeldkemaksuissa vuoSittain 0,3-0,5 t^ltluL tvdta tehtaessii ja eliike

prosenttiyksikon rajoissi rrL-r-rr--pirr,rii- ix,:""1*?ftL,l1li1'31""j,?ii:
SUmman kaSVaeSSa feaaliseSti 1 -2.5 OfOSent- kdtty eldkeaikaan. Eliike on liiir-
tia VUOSittain. tokohraisesti koskematonta.

Ka n sa nta I o u d e n ke h itra m i se n ka n na tta I d h - x[x'fi"Ill:;,1?*T,:xl'l]fi
tOkOhtana On pySyVdn nOUSUn hillitSeminen ll.-lttrtlakivaliokunta on kan-

, , ,,. ! nanotoissaan katsonut ansaitunman0olllslmman VanalseKsl. el6kkeen koskemattomuudenTdmi kay ilmi tyOelAkemakSutydryhman kuuluvanperustuslainsddtdmis-

selvityksestA. Kirjoittdla, Elaketurva(est<u ks"n jtl'jt,osen piiriin'

s u u n n itte t u1o nta1a, toi m i yrriena rh ;a n [oi-, ",If 'ffiffi,''il:,""j1.iry;Hl-
mesta Sihteefista. nus. Tyontekijiiin eldkelain mu-

kaan eliike rasittaa vain osittain

: :'3"' :?ffi',?;; J'[".? j:: - 
:';

kiiyteuy.
Sosiaali- ja terveysministerici lyyn eli tutkimaan niitd periaat- Niimii liihtokohdat yhdessd
asetti22. l. 1982 ty6ryhman sel- teita, jotka toteuttaisivat toi- asteittaisen voimaantulon kans-
vittimiiiin tytintekijiiin el2ikelain meksiaflnossa maeritellyt ta- sa johtivat rahastointiin. Alun
(395/61) l2 $:n pohjalta tydelii- voiueet. Naita oli kolme. Mak- alkaen liihdettiin kuitenkin siit6,
kevakuutusmaksujen perusteet
miidrittelemdlld vahvistusme-
nettely ja sellainen perustemalli,
joka pitkiillii tdhtdyksellii var-
mistaa eldke-etuudet ja mahdol-
lisimman hyvin tasoittaa mak-
sukehitysth sekii sopeuttaa mak-
sut kansantalouden kehittami-
seen. Tyoryhmdn oli lisliksi sel-
vitettdvd ty<ieliikerahastointiin
liittyviii kysymyksiii.

Tydryhmiin puheenjohtajana
toimi ylijohtaja AlttiAurela so-
siaali- ja terveysministeri6stii.
Jisenistci koostui etujiirjestcijen,
tyciel6kelaitosten ja valtiova-
rainministericin I 3:sta edustajas-
ta. Tyohcin osallistuivat kiin-
tedsti samoja tahoja edustavat
asiantuntijat.

Tyoryhmd sai yksimielisen
raporttinsa valmiiksi touko-
kuun 27. piiivtinA 1983.

Tycissiiiin tyciryhme keskittyi
pS6asiassa tycieldkevakuutus-
maksujen perustemallin selvitte-

sujen tuli "pitkalla tahtiiyksellii"
ensinniikin varmistaa eldke-
etuudet ja toiseksi tasoittaa
maksukehityst6. Kolmantena
tavoitteena oli sopeuttaa mak-
sut kansantalouden kehittami-
seen. Tyciryhm6n aikaansaamat
johtopiiiitcikset koskivat niiitd
tavoitteita. Tehtdvdssd mainit-
tua tycieldkerahastoinnin selvi-
tysta tuli tyoryhmdn mukaan
tarkemmin selvittdd jatkossa.

Ty6ryhmiin tehtdvdksiannon
jiilkeen oikeuskanslerin kan-
nanotoissa on mddritetty perus-
teiden vahvistamismenettely.
Tyoryhmii katsoi, ettei sen teh-
tdviksianto tiltd osin edellytii
enemphii selvittelyi.

TEL- ja LEL-edut jakautui-
vat rahoituksen suhteen toisaal-
ta eliikelaitosten omalla vastuul-
la oleviin eldkkeiden osiin ja toi-
saalta elekelaitosten yhteisellii
vastuulla oleviin eli ns. tasatta-
viin eliikkeisiin.

ettd rahastointi ei koske etuuk-
sia, jotka karttuvat eldkeoikeu-
den syntymisen jiilkeen ja johtu-
vat ulkopuolisista tekijoistii,
lainsiiiidiinncin muutoksista,
inflaatiosta jne. Tiimii eldketur-
va kustannetaan yhteisesti ja tis-
ti muodostuvat yhteisesti kus-
tannettavat elSkkeet, tydryhmii
toteaa.

Eliikelaitosten omalla vas-
tuulla olevat eldkkeenosat rahoi-
tetaan vakuutusyhtiolain edel-
lyttemille vakuutusperiaatteen
mukaisilla maksuilla perimiillii
tycinantajilta tiimii eldkevastuun
osa eldkkeen ansaintavaiheessa.
Vuoden 1983 TEL-maksusta
rahastoituja maksuja on arviol-
ta keskimddrin 5,2 prosenttiyk-
sikkciii. Mycis LEL:n omalla
vastuulla olevia tyoelekkeita
varten perittavS maksun osa on
samaa suuruusluokkaa.

Yhteisesti kustannettavien
el6kkeiden suorittamista varten

eldkemaksuun sisdltyy omana
osana ns. tasausmaksu. Vuonna
1983 tiimiin mddrd on arviolta
5,3 prosenttiyksikkoii. Tasaus-
maksun lisdksi on k[ytettdvissd
ndiden eldkkeiden kustantami-
seen eldkelaitosten omalla vas-
tuulla olevan vastuuvelan perus-
tekorkotuotto 5 Vo'.n ylittdvdltd
osalta (nykyisin 4,5 Vo\ seka ta-
sausrahaston osalta sille hyvitet-
tiivii perustek orko (9,5 Vo).

Eliikkeiden jaosta e16kelaitos-
ten omalla vastuulla oleviin ja
yhteisesti vastattaviin eliikkei-
siin siiiidetiidn TEL 12 $:ssii ja
LEL 9 $:ss6. Omalla vastuulla
olevan eldkemenon kustannus-
periaatteet ja -perusteet on miid-
ritelty TEL:ssa, LEL:ssa ja va-
kuutusyhti6laissa. TehHvansa
mukaisesti tyoryhma rajoittui
yhteisesti kustannettavien eldk-
keiden rahoituskysymyksiin.

Pitka
tarkasteluveli
Tyciryhmiin johtopeetdkset pe-
rustuvat laskentatuloksiin, jotka
puolestaan pohjautuvat lukui-
siin eri vaihtoehtoihin taloudel-
lisesta kehityksestd aina vuoteen
2000 asti. Tyoryhmii toteaa, etta
ellketurva jaksottuu yksildkoh-
taisestikin pitkalle aikaviilille.

Tdstd syystd sitd koskevan
tarkastelun tulee niin kustan-
nuskehityksen kuin muunkin
kehityksen osalta olla riittdvdn
pitkiille ulottuvaa. Yhden tai
kahden vuoden aikavSlille ra-
joittuva tarkastelu on riittiima-
ton. Se johtaa virhearviointeihin
ja on omiaan sekoittamaan pir-
k,iijiinteisempiiiikin suunnitte-
lua.

Tdstd syystd tyoryhmii on
ulottanut tarkastelunsa eteen-
piiin noin parin vuosikymmenen
ajalle eli vuoteen 2000 saakka.
Tdml on tyoryhmdn mukaan
lyhin aikaviili, jota voidaan pi-
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tae riittevana. Talla tarkasrelu-
vdlilld ennusteisiin voimakkaas-
ti vaikuttava vdestokehitys on jo
piiiipiirteittiiin tiedossa, mik2i
antaa ennusteelle tdltd osin hy-
v6n todellisuuspohjan.

Tdmdn ajankohdan ylittavaa
tarkasteluakin voitaisiin tyo-
ryhmdn mukaan perustella,
mutta tyriryhmd ei ole pitiinyt
sitd tdssd vaiheessa aiheellisena
mm. siihen liittyvien ennustei-
den yksityiskohtien suuremman
epdvarmuuden johdosta.
Vuonna l98l valmistuneessa
STAT-raportissa tarkasteltiin
eriin oletuksin eldkemenokehi-
tyste vuoteen 2020 saakka.

Taloudellista kehitystd kos-
kevat laskelmien perustana ole-
vat olettamukset johtavat siihen,
ett6 palkkasumman reaalinen
mddrd kasvaisi vaihtoehdosta
riippuen vuosittain l-2,570.
Tarkasteluvilin loppuun eli
vuoteen 2000 mennessd tasaus-
eldkemeno tyciryhmdn suoritta-
mien arvioiden mnkaan kasvaisi

Johtop[[tokset
Tyciryhm?i katsoo, etta kansan-
talouden kehittdmisen kannalta
on liihtcikohtana ty<iel6kemak-
sun pysyvdn nousun hillitsemi-
nen mahdollisimman vdhdisek-
si.

Edellii esitetyin olettamuksin
laaditut laskelmat osoittavat, et-
16:

- tasauseldkemenon rahoi-
tuksen varmistaminen siiddetyn

eldketason turvaamiseksi edel-
lyuaa tarkasteluvhlill2i 0,3-0,5
prosenttiyksikon rajoissa liik-
kuvaa vuotuista tasausmaksun
nousua. Tiimii ei merkitse sitd,
etteikd yksirrdisind vuosina ti-
lanteen niin vaatiessa niiistd ra-
joista voitaisi poiketa, mikiili ta-
sausrahaston taso sen sallii ja
mycihempind vuosina palataan
edelld todetulle trendikehityk-
sen edellyttdmdlle tasolle poik-
keus ja siihen liittyvd rasausra-
hastovaikutus huomioon ot-
taen. Tdmiin trendin tarkista-
mistarve on tutkittava toteutu-
neen talous- ja elikemenokehi-
tyksen perusteella esimerkiksi
kolmivuosittain.

- tasausmaksun nousu 0.4-
0,5 prosenttiyksikdllii on tur-
vaava suhteellisen epdsuotui-

sankin talouskehityksen valli-
tessa

- maksun nousu 0,3 prosent-
tiyksik<illii on turvaavuudeltaan
riitteve 1990-luvulle saakka
mycis hitaan talouskehityksen
vallitessa. mikiili suhdannevaih-
telut eivdt muodostu kovin jyr-
kiksi. Tdmd edellyttaa lisaksi, et-
td reaalikorko muodostuu vd-
hintddn yhdellii prosenttiyksi-
kci,llii positiiviseksi ja palkka-
summan reaalinen kasvu tapah-
tuu enemmdn tycillisyys- kuin
ansiotasopainotteisesti.

Tyciryhmii toteaa. ettA tyo-
eliikejiirjestelmdssd, kuten
yleensdkin, reaalikorko on td-
hdn asti ollut positiivinen vain
poikkeuksellisesti, joten siihen
pddseminen edellyttiinee aktii-
vista vaikuttamista.

12,5-15,0Vo:iin TEL-LEL-
palkkasummasta. Koko TEL- 25
LEl-eliikemeno on tata korke-
ampi rahastoitujen osien verran.

Johtopaatdstensa pohjaksi
tyoryhme suoritutti mycis lukui- 20
san joukon laskelmia, joiden
avulla kuvattiin suhdannevaih-
telujen vaikutusta tasausrahas-
toon eri vuosina. 15

l0

TEL-LEL-ELAKEIVIENOT
o/o TEL-LEL-PALKOISTA
vuosrNA 1981-2000

Vo palkasta

Mark-ku Hanniner-r, tx
Eldketurvakeskuksen

suunnit telujohtaja

5
1980 1985 1990 1995 2000

Ylempi kiiyrii: Palkkasumman reaalikasvuksi vuosina l98zt-
2000 on oletettu l%o/v siten, ettd ansiotason

reaalikasvu on sama.
Alempi kiiyrii: Palkkasumman reaalikasvuksi vuosina 1984 -2000 on oletettu l%o/v siten, etti ansiotason

reaalikasvu on 27o/v.
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Elakeote kotii n 120000 LEl-tyontekijal Ie
[Vaatalous-, metsa-, rakennus- ja satamatyon-
tekijdt saavat rekisteriotteet syksylld tai alkutal-
vesta. Eldketurvakeskus ja LEL Tydeliikekassa
ldhettdvdt ne yhteistyossa LEl-alojen ammatti-
liittojen ja Koneurakoitsijain Liiton kanssa, kuten
aiemminkin.

Rekisteriote kolahtaa postiluukusta noin
120000 LEl{y6ntekijdlle ja 2000 metsakone-
yrittdjdlle. Ensimmiisend sen saavat satama-
tydntekijit.

Jakelun osoitteet on saatu Auto- kontaktin LEL:n vakuutettui-
ja Kuljetusalan Tydntekijiiliiton, hin. Eliikelaitos tulee tutum-
Maaseututycivden Liiton, Ra- maksi tulevalleeliikkeensaajalle
kennustyriliiisten Liiton ja Ko- jo tydssiioloaikana.
neurakoitsijain Liiton jiisenre- Eliiketurvakeskus Hhettiiekistereistii 

HJ#:3""1TJiH*li"*1, '",y;:

Miksi 3#-ffiT,X'*Jl['fY"L,"*;l
rekisteriotejakelu? |}'ff,,:if,"',";[i!io,$tl,li,1
rietenki n siksi, ettii rekistereissd lffl,fl tt f-il,i.',.iliffi :'"fm:on-puutteitaja virheitiija toden- iii-rt" p""f".f,il pvsrv* tarioa_ntikdisesti enemmiin, \y,l^:!- 

-ri", 
tiLitvrl.r.ii'iJa,ry,rt .'i;_teisjakeluiden. tulos. :ril_p i;G;;iffi;; yhteisjatetu kor_LEl-ty<inteklje o_n itse. eliike- ;;; taie ;;;t.,.u.turvansa paras valvoja, jos hiin

tarkistaa tycisuhderekisterinsii
tarpeeksi usein. Mitli tiheiim-
min viilein tyrintekijii rekiste-

il#",.hf'H;i'l1*i1'ftf ffi saamatvontekij oille
daan myris hefrommin korjata, enSimmdiSen[
koska puuttuville ansioille pys-
tytiiiinhankkimaantodisteet. Ensimmiiisessti eriissii liihete-

Kunnossa oleva rekisteri pal- tiiiin rekisteriotteet noin 3 500
velee ennen kaikkea eltikkeen- satamaty0ntekijiille. Ne posti-
hakijaa, mutta myds ty<tltike- tetaan elo-syyskuussa. Maata-
kassaa. Eliikkeenhakija saa lous- ja metslitydntekijiit saavat
eliikkeens:i nopeasti ja oikean otteetsyys-lokakuussajametsii-
suuruisena, jos rekisteri on koneyrittiijiit lokakuussa. Ra-
kunnossa. Rekisterin tarkista- kennusty0ntekij<iille rekisteriot-
minen toimii myds osana LEL- teet Hhetetaan marraskuun
vakuutusmaksujenvalvontaaja alusta llihtien. Tavoitterna on
auttaa tydeliikekassan valvonta- saada koko jakelu hoidetuksiosastoa. ammikuun 1984 loppuun men-

Rekisteriotteiden yhteisjake- ness6.
lu on eliikelaitoksen palvelua Rakennustycintekijdiden re-
vakuutetuilleen. Tyoeliikekassa kisteriotteet ieheteti5n alueit-
tarjoaa n6in LEl+ydntekij<iille tain seuraavan aikataulun mu-ja metsiikoneyrittdjille mahdol- kaan:
lisuuden tarkistaa tydsuhdere- Uusimaa - marraskuun alku-kisterinsii. ouolella

Jakelu voi tavoittaa sellaisia, 'Etelli-H6me, Tirrku ja Satakun-
jotka.muuten eiviit tulisi pyytti- ta - marraskuunlolpupuolella
neeksi otetta Eliiketurvakeskuk- pohjois-Hiime, Kesli:-Si.romi ja
sesta. Jakeluiden avulla ty6eh- pohjanmaa 

- joulukuun alku-
kekassa saa my6s jatkuvan puolella

Oulu ja Lappi -joulukuun lop-
pupuolella
Kainuu, Savo ja Pohjois-Kar-
jala - tammikuun alkupuolella
lahti, Saimaa ja Kymenlaakso

- tammikuun loppupuolella
Rekisteriotetta ei nyt liihetetii

sellaisillejotka ovat saaneet sen
woden I 982 j oulukuun jiilkeen.
Jakelun ulkopuolelle jiiiivit
myris eliikkeensaajat tai sellai-
set, joilla on eliikehakemus
vireillii.

Edellisen kerran laaja yhteis-
jakelu toteutettiin vuonna 1978.
Silloin otteita Hhetettiin I 20 000,
kuten nytkin liihetetiiiin. Sitii
ennen rekisteriotteita on jaettu
yhteisjakeluina vain rakennus-
ja metsiitydntekij 6ille.

Grkistusp) /ntoje
jatkuvasti
Vuosittain valvontaosaston eki-
ke- ja rekisteriotetydryhmii saa
noin 2000 selvityspyyntOii. Sel-
vitysten jilkeen tydryhmii pani
maksuun viime vuonna LEL-
maksuja 1,9 milj.mk. Ansioita
tyriryhmii kirjasi tyrintekijriiden
tycisuhderekistereihin l4 miljoo-
nan markan edestii.

Vuoden 1978 yhteisjakelun
tuloksena ellike- ja rekisteriote-
tydryhmZi sai tarkistuspyyntdjii
1300. Vain noin lToliihetetyistii
otteista sisiilsi tiimiin mukaan
virheitii. Tarkistuspyynt0jen vii-
hyys ei viilttiimiittii osoita sit?i,
ettii rekisterit olisivat kunnossa.
Ote on saattanut jiieda tarkista-
matta tai sitten ansioita ei muis-
teta vuosien takaa.

Vuoden 1975 jakelun jiilkeen
valituksia tehtiin 2000. Ehke
rekisteriotteiden yhteisjakelut
tai oma-aloitteiset tarkistukset
ovat jonkin verran parantaneet
tilannetta.

Yleisimpiii puutteita rekiste-
reissi olivat viime jakelun j6l-
keen sellaiset, ettei tydsuhteesta
niikynyt rekisterissii jtilkeiikiiiin.
Tiillaiset on helpompi havaita-
kin. Melko paljon LEl+ydnte-
kijet valittivat my6s TEL-
tydsuhteiden puutteista. Ne siir-
rettiiin aina Eliiketurvakeskuk-
sen tutkittaviksi.

Rakennustyontekijlt
I ..akf,lVlslmpn

Aktiivisimmin rekisteriotteensa
tarkistivat viimeksi rakennus-
tydntekijet. Tarkistuspyynn0is-
tA 86%o tuli heiltii. Rakennus-
tyrintekijciiden osuus koko jake-
lusta oli noin 607o. Metsiitycin-
tekij<iiltii tarkistuspyyntdjii tuli
9%0, maataloustycintekijiiiltli
470 ja stamatyrintekijtiiltli I 7o.

Syksyllii alkavasta yhteisjake-
lusta pyritliiin tiedottamaan
LEl-tytintekijtiille ja metsiiko-
neyrittiijille useaan otteeseen
syksyn kuluessa.

Olisi hyvii, jos mahdollisim-
man moni otteensaaja uhraisi
rekisteriotteelle aikaansa ja pa-
neutuisi siihen ja mukana seu-
raavaan esitteeseen kunnolla.
Suurin osa havaituista puutteis-
ta pystytiian korjaamaan jiilki-
kiiteen.

Riitta Heinonen, r.,r,r/
LEL Tydekikekassan

I i edo t u s I oi m i st on pciril li k kr)
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Kansanelakeuudistuksen
vaikutukset selvitetV
Kansanellikeuudistus ja siihen
liittynyt eliikkeiden verotuksen
muutos aiheuttivat tiimiin vuo-
den alusta eliikeliiisten tulon
alennuksia huomattavasti v6-
hemmtin kuin julkisuudessa on
arveltu. Tlimii kliy ilmi hallituk-
sen suorituttamasta selvityk-
sesfd.

Kansaneliikeuudistuksen seu-
rantatoimikunta luowtti ensim-
mtiisen osamietintdnsii elokuun
19. pii6ministeri Kalevi Sor-
s al le. Valtioneuvoston kanslian
helmikuussa asettamaa toimi-
kuntaa johtaa kansliapiiiillikkti
Uolevi Hakavuori ja siihen
kuuluu sekli ellike- ette verotus-
asiantuntijoita. Toimikunnan
miiiirtiaika piiattyy vuoden 1984
lopussa.

Ellikeuudistus nosti woden
1983 alusta noin 632000 elii-
kettii ja verotuksen muutos li-
siisi samalla yli 300 000 eliike-
liiisen kiteen jiiiiviii tuloja.

Muutokset aiheuttivat toi-
saalta noin 31000 eliikeliiisper-
heen kiiytettiivissii olevien tulo-
jen viihenemistii. Liihes kaikki,
joiden tulo aleni, kuuluvat elik-
keensaajien suurituloisimpaan
viidennekseen.

Toimikunta on tydnsli alku-
vaiheessa arvioinut wonna 1980
alkanutta eliikeuudistusta ko-
konaisuudessaan sekii mm. tar-
kastellut erikseen tlimlin vuoden
alussa voimaan tulleen II A-vai-
heen vaikutuksia eliikeliiisten
tuloihin eri tulotasoilla.

Perusteellinen selvitys ei ole
tuonut esiin sellaisia uusia olen-
naisia seikkoja, jotka eiviit olisi
olleet tiedossa jo kansaneliike-
uudistusta siiiidett?iess5. Myds-
kii6n verotusmuutoksen yhtey-
dessii ei ole havaittu ennakko-
peri nniin virheellisyyksiii.

Osa uudistuksen epiikohdiksi
koetuista muutoksista aiheutu-
nee vii6rinkiisityksistZi, sillii elii-
kemuutokset tulivat voimaan
vuoden alusta ja uusi ennakko-
perintii verotuksessa alkoi vai-
kuttaa vasta helmikuussa. El6-
keliiisten nettotuloon ovat vai-
kuttaneet mahdollisesti myds
sellaiset verotuksen muutokset,
jotka eiviit liity kansaneliike-
uudistukseen.
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Valtaosa hvotyr
uudistuksesta
Vuoden 1983 alussa eliikeuudis-
tus nosti keskimiiiirin 130 mk/ kk
632 000 eliikelliisen eliikettii.
Heistii liihes 200 000:n pientii
tv<ielSkettd saavan eliikeliiisen
[at..n jaav'aa tuloa lisiisi vielii
eliikeverotuksen uudistus.

Verotusuudistus hyOdytti li-
siiksi n. 130000 eliikeliiistii, jot-
ka eiviit saa ollenkaan kansan-
eHkette.

Elikeuudistus siihen liittyvi-
ne verotuksen yhteniiistiimisi-
neen vaikuttivat sellaisenaan
alentavasti 187000 eliikeliiisen
kohdalla. Tuloveroasteikon ylei-
nen kevennys ja eliikkeiden
indeksikorotus lisiisiviit kuiten-
kin samaan aikaan tuloja niin,
ettii kiiytiinndssli vain noin
42 000 elEkeliiisen kiiteen jiiiivii
tulo aleni. Alenema oli keski-
miiiirin 75 mk/kk. Kun otetaan
huomioon ellikeliiisperheiden
toisen puolison nettotulon kas-
vu, koski tulojen viiheneminen
noin 3 I 000 eliikeliiisperhettii.

Kiiteen jiiiiviin tulon alenemi-
nen koski noin 27 000 henkildii,
jotka saavat ns. vanhaa tYdelli-
kettii (elliketapahtuma ennen
1.7.1975) ja l5 000:tta ns. uuden
tydehkkeen saajaa. Vanhojen
tvdeldkkeiden saaiilla alenema
oli keskimlUrin aZ mtitk ja oti
sitd suurempi, mita enemmdn
oli muuta tuloa kansaneliikkeen
lisiksi. Uuden tytieliikkeen pii-
rissli olevien kohdalla keski-
miidriiinen alenema oh 52 mkl
kk. Heistii X)%0:lla oli el2ikkeen
lisiiksi muita tuloja.

Vaihtoehtoja
keskusteluun
Toimikunnan tehteviin ei varsi-
naisesti kuulunut mahdollisten
korjausesitysten teko. Toimi-
kunta esittaa silti muutamia
vaihtoehtoja jatkokeskustelun
pohjaksi.

Jos vanhaa tytieliikettii saavil-
le halutaan korvata muita eld-
keliiisryhmiii suurempi tulon
aleneminen, voitaisiin se tehdd
korottamalla kansaneliikkeen
listiosaa vuoden 1984 alusta.
Toimikunta ei kuitenkaan Pidii
fAtii toimenpidettii elSkepoliitti-
sesti keskeisen4, kun kysymYs
on elzikkeensaajien suurituloi-
simmasta viidennekseslA.

Eriiille pienehk<iille erityis-
ryhmille. joiden nettotulo Per-
hetasollakin alenisi II B-vaihees-
sa puolisoiden eliikkeitii eriy-
tettaesse, pitiiisi toimikunnan
mielestd siiilyttlU elzike entisen
suuruisena. Toimikunta esitfAa
tiimiin vuoksi kansaneliikelain
suojasdiinn6ksen muuttamista.

Kunnallisverotuksen invalidi-
viihennyksen palauttamista toi-
mikunta ei suosita, mutta eh-
dottaa, ettZi invaliditeetin perus-
teella erityistii tukea tarvitseville
ohiattaisiin suora tulonsiirto ns.
vah mais korvausjiirjestelmiin
kokonaisuudistuksen yhteYdes-
sa.



Ennusfe vuodelle 1983:
Eldkemeno
27 miljardia,
eldkelaisia
1030000

Reijo L,aatunen, F/<
Ekiketurvakeskuksen

suunnit te luo sas t on tu tk ij o

Vanhuuseldkkeelli tulee tamdn vuoden lopussa
olemaan 640 000 suomalaista, tyokyqyttdmyys-
eldkkeelld 260 000 arvion mukaan. Eliikeldisten
midrA nousee prosentilla, nopeimmin kasvaa
tyottdmyyseldkeldisten luku. Eldkemenon nou-
sua selittdvdt parhaiten eldkeuudistukset ja niis-
td johtuvat elAketason nousut.

Seuraavassa on ennustettu erityisesti yksityisen puolen tyoelake-
meno, eldkkeiden lukumddrd, maksutulo ja vastuuvelka tiinii
vuonna. Tdmdn ohella on mycis arvio koko lakisiiiiteisestd el6ke-
menosta ja kaikkien eldkkeensaajien lukumddrdstd. Eldkemeno-
ennustetta tehteessa on ollut tiedossa 1.7.1983 tyci-ja kansaneldk-
keisiin tulevat indeksitarkistukset. Maksutuloennuste perustuu
vanhempiin tietoihin eikii siksi ole yhtd tarkka kuin eldkemenoen-
nuste.

Eliikelakien muutoksia
Vanhojen ikdluokkien vdhimmhisprosentti nousi l. l. 1983 jiilkeen
alkaneiden eldkkeiden osalta 37 %o'.sta 38To:iin.

Rintamaveteraanien varhaiseliikkeelle p66syn ehtoja lievennet-
tiin osiuain Ll.1983 ja osittain l.7.1983lukien.

Kansaneldkeuudistuksen II A vaihe toteutui 1.1.1983 alkaen.
Tiillciin mm. tukiosa ja tukilisii yhdistettiin lisiosaksi ja tulosidon-
naisuutta lievennettiin sekii eliikkeiden tasoa hieman korotettiin.

Kansaneldkkeiden indeksitarkistusjdrjestelmd muuttui kahdesti
vuodessa, tammikuussa ja heindkuussa tapahtuvaksi. Tdnd vuon-
na ensimmdinen tarkistus oli poikkeuksellisesti 1.2. 1983.

Titu I tt k k o I . TEL-, LEL-, YEL- ja MYEldiikkeiden ennustettu
lukumiiiirii 3 1.12. 1983 ja sen vuotuinen muutos.

Lukumii.iirii Muutos 7o

Vanhuusel5kkeet

Elakkeiden lukumii[rl
Vuoden 1983 piiittyessd tulee TEL-, LEL-, YEL- ja MYEl-eliik-
keitd olemaan maksussa arviolta 660000. Eliikkeiden lisiiys vuo-
den 1983 aikana olisi siten noin 32000.

Vaikkakin laskusuhdanne saattaa tdnd vuonna taittua, tyott6-
myyseliikkeiden mddrd silti kasvaa ripeimmin eli noin neljinnek-
selld.

Indeksitarkistukset
TEl-indeksipisteluku tdnd vuonna on 915, joten ansioperusteiset
el6kkeet nousivat tammikuussa 5,6670 ja heindkuun ennakkotar-
kistus oli 4,04 Vo. Kansaneldkkeite korotettiin helmikuus sa 4,21 %o

ja heindkuussa 3,06Vo.

Ehkkeen taso
Vuonna 1983 alkavien yksityisen puolen tyoeliikkeiden taso on
38-607o eliikepalkasta, jos eliikkeeseen oikeuttava aika on tdysi-
mdiirdinen. Mikali aika on lyhyempi, on elike samassa suhteessa
pienempi.

Ansioeldkkeen lisiiksi el6kkeensaaja saa yleisesti myds kansan-
eldkettd. Viime vuosien eliikepolitiikka on nostanut kummankin
tasoa.

Niinpii voidaan arvioida, ett6 vanhuusel[kkeitii vuoden 1983
pdSttyessii tulee kaikkiaan olemaan noin 640000 ja heiddn keski-
mitrdinen kokonaiseldkkeensd (ansio- ja kansaneldke yhteensd)
tulee olemaan noin 2 100 mk/kk. Tyokyvyttomid tulee vastaavasti
olemaan noin 260 000 ja heidin kokonaiseldkkeensd on oleva noin
1950 mk/kk.

Tyti kyvyttiimyysellikkeet
Tycitt0myyseliikkeet
Perhe+liikkeet

340000
170000
29000

l2l 000

7o
7a
7o
7o

5,5

- 0,4
25,8

7,7

Yhteensii 660000 5,0%o
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Titulukko l. Vuoden 1983 arvioitu eliikemeno, milj.mk.

Maksava eliikelaitos
TEL LEL YEL MYEL teensd

tdmisestd 6 prosentissa, kun syksylld 1982 toteutettu devalvaatio
aihcutti vield lisdalennukscn.

Maksualcnnuksen vastapainoksi ns. laskuperustekorko nostet-
tiin vuoden alusta lukien 8.5 (k'.sta 9.5 %t:iin.Yh-

Perusturva
Vanhuuseldkeet
Ty<ikyvytt.eliikkeet
Tydttdmyyseliikkeet
Perhe-eliikkeet
Yhteensii

2495
r 590

255
7t0

5 050

310
420

85
t70

I 045

450
t90

l0
ll0
760

5r0
2q

25
80

855

3825
2++0

375
I 070

7 1t0

litrtlrrl;lio 1.
Arvioitu vakuutusmaksutulo elSkelaitoksittain v. 1983, milj.mk

Lisiiturva 305 5 310
Yhteensii 5 355 l 045 765 855 8020

Taulukossa on kci1,tc1,., t 
^,,.,oonan 

markan muoclollista tarkkuutto.

Maksetut eldkkeet
TEL-, LEL-, YEL- ja MYEl-eliikkeitd maksetaan tdnd vuonna
arviolta 8,0 mrd.mk. Mddrddn sisdltyy rekisteroityjd lisiieliikkeitii
n.310 mmk.

Eldkemeno kasvaisi siten arvion mukaan nimellisesti noin
16,2%.lndeksitarkistukset kasvattavat elakemenoa n. 9.7 (%, joten
lukumddrdn ja eldkkeiden tason kasvun osuudeksi jaa n. 5.9Vo.

Rintamaveteraanien varhaiseldkkeet eivat sisdlly taulukon 2.
lukuihin.

T6nd vuonna, kun rintamaveteraanien varhaiseldkelaki on ollut
vuoden voimassa, eldkkeen saamisen ehtoja lievennettiin. Erityi-
sesti rintamapalvelusaikaa koskevaa ehtoa vdljennettiin.

Toukokuun lopussa oli vcteraanien varhaiseldkkeitd voimassa
n. 4 500 (sisiiltiiii yksityisen ja julkisen puolen elzikkeet). Veteraa-
nien varhaiseldkkeind arvioidaan tdnd vuonna maksettavan n. 140
milj.mk, mistd yksityiscn puolen osuus on n. 90 milj.mk. Vuoden
1983 peattyessd rintamaveteraanien varl.raiseldkkeitd on arviolta
voimassa 7 000-8 000.

Maksutulo ja vastuuvelka
Taulukosta voidaan todcta. etta vuonrla 1983 rnaksun taso on
alempi kuin vuosiin. Tdmd on seurausta siitd, ettd erityisesti TEL-
ja LE,L-maksua on kdytetty talouspolitiikan instrumenttina ja tai-
md heijastuu mycis l,rittdjien vakttutustnaksuun.

Alunperin oli vuoden 1983 budjetin vahristelun yhteyclcssd so-
vittu maksutason alentamisesta ja allc 24-vuotiaiden maksun pi-

'l 
it u I u k k o -1. Keskimiiiiriiinen vakuutusmaksuprosentti eldke-

laeittain wosina 1979-1983

t979 1980 l98l 1982 1983

Yhteensd

Juuri maksun alennuksesta johtuen maksutulo pysyy markka-
mddrdisesti jo kolmantena vuonna perdkkdin ldhes ennallaan.

Tyoeldkelaitosten vastuuvelka 31.12. 1983 tulee arviolta ole-
maan n. 44,3 mrd mk. Mddridn sisiiltyy noin 500 milj.mk vastuu-
vajausta vuoden 1982 maksualennuksen johdosta.

Kaikki lakiseeteiset eldkkeet
Vuonna 1983 maksetaan lakisddteisinzi eliikkeind kaikkiaan 27.0
mrd mk seuraavasti:

I ttttltrl'l'tt .>.

Vuonna 1983 maksettavat lakisddteiset eldkkeet. mrd mk
Yksityisen sektorin tycieldkkeet
(sisiiltiiii myos merimieseldkelain mukaiset eldkkeet)
Julkisen sektorin tycieldkkeet
Sotilasvamma-. liikennevakuutus-. tapaturma-
vakuutus- ja rintamaveteraanien varl.raiseldke-
lain mukaiset eldkkeet
Kansaneldkkcct
Yhteensd

Eldker.ncno kasvaisi siten nirnellisesti n. 16.7%. Markkinahin-
taisen brtrttokansantuotteen arvioidaan tana vuonn:l kasvavan
noin I I (i..jotcn koko lakisaiiiteisen cldkemenon osuus siitd tulee
tllenrurn noin 10.4 pr()sentlill.

Elakkeensaajien kokonaismddr[
Kr,rn cliikkccnsaajia vuoclcn l9tl2 pddttyessii oli kaikkiaan noin
I 024000 (ilrnan Kansaneldkclaitoksen maksanria lapsen hoitotu-
kia). tulcc hcitd tdmdn vuocler.r phdttyessd olemaan noin 1030000.
Lukunrddrdn vuotuinen kasvu jdd siis alle prose ntin.

Ekiken.re non nirnellincn kas'"'u johtuu ndin ollcn eldkeuudistuk-
sista .ja cldkkeiden tason kasvusta. eikd niinkddn cldkkeensaajien
kokonaismddrdn kasvusta sindnsd.

Pcrusturva
TEL
LEL
YEL
MYEL

Lisdturva

7 300
895
575
180
240

8.1

6.7

t,l
10,5
zf.o

TEL
LEL
YEL
MYEL

I t,l
I1,7
10,8
4,9

r 3,3
13,3
I 1,6
{1

12,4
12,3
ll,r

5,2

I l,l
lt,2
9,8
4,6

1,6
51

24
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Sosiaal iturvan
keh ittiim i nen kasvattan ut
vanhusten ia tyovoiman

aa ta at aamaaraa
Sosiaaliturvan kehittamiseen 60- ja 70-luvuilla kdytettyjen miljardien vai-
kutukset alkavat nakya, totesi Elaketurvakeskuksen varatoimitusjohtaja
Jouko Sirkesalo Turussa Yleisil16 sosiaaliturvan paivilla elokuussa.

Elinvoimaisuuden lisiiys niikyy
selvimmin yli 75-vuotiaiden
miiiir?in kasvuna. Heitii on elos-
sa 60000 enemmdn kuin 20
vuotta sitten voitiin ennustaa.
Nvt arvioidaan, ette tiimenikai-
sii on yli 300000 vuosikymme-
nen lopussa. Llhiluodet anta-
vat sosiaaliturvan tydntekijriille
uusia mittavia haasteita. Van-
htrsten eliimiin laatu on turvat-
tava.

On ihmetelty, miksi 55-*
vuotiaiden ikiiryhmiissii ty6voi-
man tarjonta ylittii2i arvioidun
miiiiriin. Vaikka eroa tiissiikin
on 60 000 henkil<in verran, ikii-
luokan suuruus huomioon ot-
taen arvio on suhteellisesti tar-
kempi. Poikkeaman selittiimi-
seen ei tarvita erziiden tycivoi
maministeririn tutkijoiden tar-
joamaa ty6kyvyttttmyyskiiytiin-
ncin kiristymist5. Sairaanhoidon
paraneminen, erityisesti sairaus-
vakuutuksen viimeisten 20 vuo-
den aikana maksamat etuudet,
nykyrahassa 40 miljardia mark-
kaa, tekeviit mahdolliseksi sen,

ettii ty6h<in kykenevili on sa-
massa suhteessa kuin aikaisem-
min. Tydkyvyttdmtiksi tulemi-
sen uhka ei ole ainakaan liszi:in-
tynyt, kun sairaudet on voitu
hoitaa ajoissa.

Ty6el2imin muutokset, kuten
tydsuojelutoimet ja loma- ym.
tydaikaratkaisut, selittaviit
myds osaltaan, miksi tilanne on
vanhoja arvioita parempi.
Enemmiin muutokset ovat vai-
kuttaneet vielii tydvoimaan
kuuluvilla. Kaikki parannukset
on tehty heidiin tyciuransa ai-
kana.

Vanhukset kokevat toimeen-
tulossaan eltiketurvan mittavan
kehityksen. Elliketurvakeskus
arvioi, ettii tdnii luonna eliike-
liiisiii on 1030000. Heille mak-
setaan eliikkeita 27 miljardia
markkaa vuodessa. Vanhuus- ja
perhe<likkeet antavat 65 vuot-
ta tiiyttiineiden ryhmiille raha-
summan, joka laskennallisesti
vastaa ryhmiin suuruuden mu-
kaista osuutta koko maan yksi-
tyisestii kulutuksesta. Se voi-

daan todeta suorittamalla Pek-
ka Kuusen 6Gluvun sosiaalipo-
litiikka-kirjan mukaiset laskel-
mat tiimen hetken tiedoilla.

Vanhusten toimeentulotur-
vassa on silti vielii kehittamista.
Avioeron sattuessa eldm6ntycin-
sd kotona tehneen puolison toi-
meentulo kdrsii, kun toinen
puoliso vie perheen tycieldkkeen
mennessddn. Korjausta tdhhn
Eldketurvakeskus on jo esitt6-
nytkin.

Parannusta pitiiisi saada
myds niihin tilanteisiin, joissa
puolisoista toinen joutuu laitos-
hoitoon. Kotiin jiiiiviin vaimon
selviytymistii haittaavat suuret
hoitopiiiviimaksut, jos ne on
miieretty miehen koko ty<ieliik-
keen mukaan. Maksun perustei-
den korjaamisen pitnisi olla
helppoa.

I.ruko SirkcsJl.r, / r/
Eltik eturvakeskuksen
varotoimitusjohtaja
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Tyoelakkeiden
keftasuorituksiin
nousua heindkuusta
Pieni vanhuus-, perhe- ja ty6-
kyvytttimyyseliike voidaan
maksaa eliikkeensaajalle kerta-
suorituksena. Kertasuoritukse-
na maksettavan eliikkeen enim-
miiismiiiird on tdnd wonna
16,ll markkaa kuukaudessa.
Kertasuorituksena ei kuiten-
kaan voida maksaa sellaista ty<i-
kyvytttimlyseliikettii, jossa eliik-
keeseen oikeuttavaksi on luettu
ty6kyvyttdmyyden alkamisen j a
eliikeiiin vlilinen tuleva palve-
lusaika tai sit?i vastaava palkka.

Kertasuorituksen miiiirii las-
ketaan sosiaali- ja terveysminis-
teri6n vahvistamia kertoimia
kiiyttiien. Sosiaali- ja terveys-
ministeri<i muutti Eliiketurva-
keskuksen esityksestii 1.7.1983
alkaen kertasuorituskertoimia.

Muutoksen johdosta kertoi-
met jonkin verran suurenivat.
Muutokset johtuvat osaksi vdes-
tdkuolevuuden pienenemiseslA,
mike on pidentiinyt muun
muassa vanhuusellikkeiden kes-
toa, ja osaksi tytikyvyttomyys-
etlikkeiden keston pitenemisestd.

Esimerkki L.

Kuinka suuri on vanhuuseliik-
keen kertasuoritus, joka 12.10.
l9l8 syntyneelle miehelle mak-
setaan 15,00 markan kuukausi-
eliikkeen asemasta l. I 1.1983
alkaen? Eliikkeeseen ei sisiilly
lapsikorotusta.

Ellikkeensaajan ikli ajankoh-
tana 1.11.1983, josta liihtien
kertasuoritus maksetaan, on
(ottamatta huomioon tiiysien
kuukausien yli meneviii peivia)
65 v. 0 kk. Tata ikiiii vastaava
kertasuorituksen kerroin on
r0,06.

Ellikkeensaajan vuotuinen
eliike on l2 x 15,00 mk: 180,00
mk.

Kertasuoritus ko. vanhuus-
eliikkeesfd on luotuinen eliike
kerrottuna eliikkeensaajan ikiili
vastaavalla kertasuorituksen
kertoimella eli 10,06 x 180,00
mk : 1810,80 mk.

Esimerkki 2.
Miten suuri on 15,50 mk/kk eli
186,00 mk/v. suuruisen perhe-

elIkkeen kertasuoritus 1.7. 1983,
kun edunsaajina ovat 18.4.1943
syntynyt leski sekii 5.3.1966,
23.7.1969 ja 7.6.1971 syntyneet
lapset?

Ensin miiirdtdtin kunkin
edunsaajan osalta kertasuori-
tuksen perusteeksi otettava eld-
ke kertomalla vuotuinen perhe-
eliike edunsaajien lukumii?iriistii
riippuvilla kertoimilla. Kun elii-
ketfd saavia lapsia on kolme,
kertasuorituksen perusteeksi
otettava eliike on lesken osalta
0,49 x 186,00 mk : 91,14 mk ja
kunkin lapsen osalta 0,23 x
186,00 mk : 42,78 mk.

Kertasuorituksen perusteeksi
otettava eliike muunnetaan ker-
tasuoritukseksi kertomalla vuo-
tuinen eliike eliikkeensaajan
ikee vastaavalla kertoimella.
Teissd tapauksessa kerroin on
lesken osalta 15,89 eli lesken-
eldkkeen kertasuoritus on 15,89
x 91,14 mk : I 448,21 mk.

lasten osalta kertasuoritus-
ikie 17 v. 3 kk, 13 v. I I kk ja 12
v. 0 kk vastaavat kertoimet ovat
0,74, 3,70 ja 5,20. lasten eliik-
keiden kertasuoritukset ovat
siten 0,74 x 42,78 mk :31,66
mk, 3,70 x 42,78 mk : 158,29
mk ja 5,20 x 42,78 mk:222,46
mk.

Perhe-eliikkeen kertasuoritus
on nliin saatujen kertasuoritus-
ten yhteismliiirii eli I 448,21mk
+ 31,66 mk * 158,29 mk +
222,46 mk: 1860,62 mk.

Tydeliike voi jiiiidii pieneksi
muun muassa silloin, kun eldk-
keensaaja on ollut pitkiiiin val-
tiollisessa tai kunnallisessa pal-
velussuhteessa. Tiilltiin hdn saa
piiliosan eliikkeestii5n joko val-
tiokonttorista tai Kunnallisesta
eliikelaitoksesta.

Henkild on kuitenkin saatta-
nut tyduransa aikaisemmassa
vaiheessa tydskennellii viihiin ai-
kaa yksityisellii sektorilla, jonka
perusteella hiinelle on karttunut
pieni ty6eHke. Tiilldin TEL-,
LEL-, YEL- tai MYELdiike-
laitos voi maksaa eldkkeen
kertasuorituksena.

Kertasuoritus ei vaikuta val-
tiokonttorin eikii Kunnallisen
eliikelaitoksen eldkkeeseen, vaan
niiden maksaminen jatkuu kuu-
kausieldkkeenti.

lvI,rr-tti Ildr)nikaurerr, /.1/
l: I ti k t' t u rva k a sk u ksc tr

yuk uut ustekni I I i st n osu s ton
pricil lik ki)

26

Yrittaj ien
otulo-

ohjeet
uusittu
Yrittdj ien tyotulo-ohjeet
on uusittu. Perusta uu-
sille tyotulo-ohjeille on
saatu lahes sadalta eri
yrittAjajarjesto[4.
Useimmat YEl-vakuu-
tusta ottavat yrittajat
loytdnevdt jdrjestojen
antamista perusteista
itselleen soveltuvan.
Niita varten, jotka eivat
loyda, ohjekirjanen si-
saftaa elinkeinoittain
ryh m iteltyja ansiotaso-
tietoja.

Aikaisempi painos on wodelta
1981. Uusittu painos, jota on
saatavissa, sisiiltiiii YEL 7 $:ssii
tarkoitetut Eliiketurvakeskuk-
sen ohjeet yritfiijen YELdiik-
keen perustana olevan tydtulon
mdArliiimiseksi. Kirjasen ansio-
tasoluwt vastaavat tasoa
1.1.1983.

Penrsta
YELT $:n I momentin mukaan
eliikkeen perustana olevan tyci-
tulon miiiird:imistd varten yrit-
tiijlille vahvistetaan tycituloksi se
palkka, joka kohtuudella olisi
maksettava, jos hdnen YEL:n
alaista ty6tiiEn suorittamaan
olisi palkattava vastaavan am-
mattitaidon ominva henkil<i, tai
se korvaus, jonka muutoin voi-
daan katsoa keskimdiirin vas-
taavan sanottua ty6tii. YEL 7

$:n 4 momentin mukaan Eliike-
turvakeskus voi antaa eliikelai-
toksille yleisiii ohjeita YEL 7 $:n
soveltamisesta. Tdmiin lainkoh-
dan perusteella El6keturvakes-
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kus onkin julkaissut lgTGluvul- elinkeinoryhmittiiin. Ne perus-
la useita ohjekirjasia helpotta- tuvat Suomen Tycinantajain
maan tydtulon mtidrittelyii eri Keskusliiton, Liiketydnantajainvritt'iij,re' 5r-H'J:"*# #1il.?,TJ,'j,[,I;

valmistelu [l?-ltffi:'a oreviin tv6ehto-

YEL 16 $:ssii tarkoitettu Yrit-
tiijien neuvottelukunta paetti
kokouksessaan syyskuussa 1982,
ette on aiheellista uusia julkaisu
Eliiketurvakeskuksen ohjeet
yritujien ty<itulon miiArlizimi-
seksi. Tlim6n jiilkeen alkoi Eli-
keturvakeskuksen ja eliikelai-
tosten edustajista koostuneen
tyoryhman tydskentely ohjei-
den uusimiseksi.

El6kelaitoksilta tiedusteltiin
aluksi, kuinka ohjekirjasta ha-
luttiin edelleen kehittiiii. Vas-
tausten perusteella kevi ilmi,
ettii ty<itulo-ohjeet vaativat kir-
jasen kiiyttriii helpottavan ha-
kemiston. Lisiiksi toivottiin jiir-
jestokohtaista tycituloperustetta
useille uusille ammattiryhmille.

Niimii uudistusehdotukset py-
rittiinkin ottamaan huomioon
uutta ohjekirjasta laadittaessa.
Tytiryhmii lihetti tiedustelukir-
jeen yli sadalle eri yrittiijiijiirjes-
tOlle. Kirjeessi pyydettiin jiirjes-
tiiiltii omaa alaansa koskevaa
tyOtuloperustetta.

Vastausten perusteella saatet-
tiin yhteistydsse yrittiijajarjestd-
jen kanssa sisiillyttiiii ohjekirja-
seen 95 eri yrituijiijdrjeston
tyOtuloperuste. Aikaisempi pai-
nos sis6lsi 68 yrittiijljiirjestdn
tyotuloperusteen. Niiin jiirjest6-
kohtaisten tyrituloperusteiden
kattavuutta on edelleen saatu
selviisti lislityksi.

Rakenne
Rakenteeltaan uusittu ohjekirja
on samanlainen kuin luoden
l98l painos. Tosin yrittiijiijiir-
jest0t on kirjan I osassa ryhmi-
telty uudelleen yritilijien elinke!
no. ja toimialanimikkeistOn mu-
kaiseksi.

Ohjeet koostuvat edelleen
kahdesta osasta. Osassa I on esi-
tetty yritujajiirjestdn toimialoit-
tain antamat tydtulon miiSritte-
lyperusteet. Suurin osa ndistii
on laadittu - kuten tycitulon
kiisite edellyttiiiikin - kyseisen
toimialan tydehtosopimuspalk-
kojen perusteella.

Osan II tehtiiviinli on antaa
tycitulo-ohje niissli tapauksissa,
loihin jiirjestdkohtaiset perus-
teet eivAt sovellu. Osa II sisiiltiiii
tiiydentiivili ansiotasotietoja

J[rjestosuositus
ensisijainen
Ensisijaisena tyritulon mliArit-
telyperusteena kaytetiien - ku-
ten ennenkin - Eliiketurvakes-
kuksen ohjeen osassa I olevaa
yrittajdn oman alan tai liihinnii
soveltuvan alan jirjestdn an-
tamaa perustetta.

Ellei soveltuvaa jiirjest<ikoh-
taista perustetta ole tai toimin-
taansa aloittavan yrittiijan ty6-
tuloa ei voida arvioida osan I
jiirjestriperusteen edellyttiimala
tavalla, ty6tulo vahvistetaan
osan II mukaan.

Jos yrittiijtillti on palveluk-
sessaan ty0ntekijditii, on lisiiksi
otettava huomioon, etlii vahvis-
tettava tydtulo voi vain harvoin
alittaa parhaiten palkatun alai-
sen palkan. Alittaminen voi lii-
hinnii tulla kysymyksetn, jos
alaisen tycipanos ammattitai-
dosta johtuen selviisti ylittliii
yrittdjiin tydpanoksen.

Mikali yrittajan toiminta ei
ole ttysipiiviiistii tai ympiiri-
wotista, voidaan tyritulo vah-
vistaa ohjeiden edellytt?imEd
matalarnmalle tasolle. Tiillaisen
menettelyn syynii voi tulla ky-
symykseen

- sivutoimisuus

- kausiluonteisuus

- yrittiijiin vajaatydkykyisyys

- muu vastaava syy.
Ohjeista poikkeaminen edel-

lyttiiii, etta yritteja esittaa riitte-
viit perusteet poikkeamiselle.
Poikkeamisen slyst6 - esimer-
kiksi alhaisesta tycituntien mii.ii-
riistii - on yrittiijiin annettava
tarkka selvitys.

Yritystoiminnan tilapiiiset
muutokset eiviit vaikuta tydtu-
lon tasoon.

Eriiissii tapauksissa (eriiiit tai-
teilijaryhmiit jne.) on vaikeal6y-
tAA sellaisenaan sovellettavaa
palkkapohjaista tydtulon vah-
vistamisperustetta. Tiilldin jou-
dutaan kiinnittlimiiiin suuntaa
antavana tekijana huomiota
my<is yrittiijiin verotetun liike-
tai ammattitulon miiiiriiiin. Sa-
moin voidaan menetellii muu-
ten epdselvissii ja vaikeasti rat-
kaistavissa tapauksissa.

Muutokset entiseen
Uuden ohjekirjan tdrkeimmiit
muutokset verrattuna vuoden
l98l painokseen ovat seuraavat:

- Uuden kirjan ansiotasoluwt
vastaavat tasoa 1.1.1983.
Vuoden l98l painoksen lu-
vut vastaavat 1980 lopun
ansiotasoa.

- Uusi kirja sisiiltiiii 95:n eri
yrittiijiijiirjest<in tydtulope-
ruste€n. Vuoden 198 I pai-
nos sisiltdii 68:n eri yrittiija-
jiirjestdn tydtuloPerusteen.
Jiirj estcikohtaiset tycitulope-
rusteet on uudessa kirjassa
ryhmitelty uudelleen yrittii-
jien elinkeino- ja toimialani-
mikkeistdn mukaiseksi.

- Uuteen kirjaan on kiiytcin
helpottamiseksi liitetty sekii
ammatillinen ettii jlirjestti-
kohtainen hakemisto.

- Uuden kirjan tekstiosaan on
tehty eriiitii tarkennuksia.

t

Markku Sirvio, zr
Ekiketurwkeskuksen
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'Iiinii wonna avau-
tunut mahdollisuus
MYEl-tyotulon ta-
sajakoon emf,nndn
ja isiinniin vdlilld se-
ka hannoinen sai-
rausvakuutuksen
paiiviirahan uudistus
ovat molemmat esi-
merkkejii em6nndn
sosiaaliturvan pa-
rannuksista, kirjoir
taja toteaa. Kohen-
tamisen vara.a vielii
on: sosiaali- ja ter-
veysministerio on
asettanut maatalous-
yrittlij ien sosiaalitur-
van epdkohtia miet-
timzirin toimikun-
nan, jonka tulee saa-
da ehdotuksensa val-
miiksi tdmdn vtro-
den loppuun mell-
nessf,. Kaarina
Knuuti on yksi toi-
mikunnan sihteereis-
ta.

Entisajan talonpoikaisyhteis-
kunnassa ei puhuttu sosiaali-
turvasta. Kuitenkin ne samat
asiat, joiden nykyisin katsotaan
kuuluvan sosiaaliturvan ja sosi-
aalipalveluiden kasitteisiin, tu-
livat yleensii hoidetuiksi per-
heen, suvun tai naapurusten toi-
mesta. Vaikka staattisessa yh-
teiskunnassa perheen ja suvun
tuki takasikin maata omista-
valle talonpoikaisluokalle so-
siaalisen turvallisuuden ja toi-
meentulon jatkuvuuden, oli toi-
meentulo useimmiten varsin
niukka.

Mahdollisuudet tytistii irrot-
tautumiseen liitiyden, vapaa-
ajan tai virkistiiytymisen vuoksi
olivat monille pienet. Yleensii
kuitenkin eri sukupolvien yh-
teistyri takasi vanhuksille ja lap-
sille heidiin vaatimansa hoidon
ja perusturvallisuuden.

Virallisen sosiaaliturvan kehit-
ldminen sai maassamme alkun-
sa kaupunkeihin muuttaneen
teollisuustydvdestcin tarpeista.
Omillaan toimetntuleva maan-
viljelijiiviiestti ei katsonut kciy-
hiiinhoitona pitemiiiinsii soslaa-
liturvaa tarvitsevansakaan.

Tydntekij<iiden sosiaaliturva
saikin kehittyli varsin pitkiille
ennen kuin maatalousyritt?ijien
piiristii alettiin edes kokea so-
siaaliturvan kehittlimisen tar-
vetta.

Maaalousyrittiiiet
I ....heraavat
l96Gluvulla paineita sosiaali-
turvan kehittiimiseen alkoi kui-
tenkin esiintyii. Nopea kasru-
kausi kiihdytti viestdn maalta-
muuttoa kaupunkeihin. Maata-
lousviiestOn sosiaalinen turvalli-
suus, joka oli perustunut suku-
polvien yhteistyoh<in, alkoi hor-
jua. Usko maatalouteen turval-
lisuuden takaajana alkoi men-
nii. Ikiiiintyvien maatalousyrit-
tiijien keskuudessa alkoi syntye
yhteiskunnan taholta jiirjestetyn
sosiaaliturvan tarvetta.

Samanaikaisesti tapahtui
muutos myds sosiaalipoliittises-
sa ajattelussa. Sosiaalipolitiikan
painopiste, joka oli ollut heik-
kojen yksildiden ja ryhmien tu-
kemisessa, siirtyi nyt kansalais-
ten keskin1iseen tulojen tasauk-
seen. Tiimii her[tti mytis viljeli-
jOiden etujlirjestdt l960Juvun
loppupuolella ponnekkaasti
vaatimaan maatalousyrittiijille
samoja sosiaalisia etuja kuin
palkansaajilla jo oli.

[^apsilisiilla
l.merKltysta

Jo aikaisemmin voimaantulleet
yleiset sosiaalivakuutusjIrjestel-
mlit - kansaneliikejiirjestelmii
wodesta 1937 ja sairausvakuu-
tusjdrjestelmd vuodesta 1964-
olivat koskeneet my6s maata-
lousyrittiijiii. Kansaneliikejiirjes-
telmiin merkitys viljelijOille oli
jiiiiny't kuitenkin vdhiiiseksi sen
voimakkaan tarveharkintaisuu-
den takia. Sen sijaan lapsilisii-
jiirjestelmiilki (v. 1948) oli ollut
suurempi merkitys nimen-
omaan maatalouden emdnnille,
joiden keskuudessa synty/)ys

on yleensli ollut muuta viiestcid
korkeampi.

t-apsilisii lienee melko pit-
kiiiin ollut monelle pientilan
eminniille ainoa ansiotulo, jolla
rahoitettiin niin lasten kuin
omatkin vaatehankinnat.

Maatalousfittiijet
tyoeliikej[destel-
m[[n
Kun tydntekijliin eliiketurva oli
l g6Gluvulla jiirjestetty minimi-
toimeentulon turvaavan kan-
saneliikejiirjestelmiin ja kulutus-
tason turvaavan tydeHkejerjes-
telmlin varaan, pliiidYttiin mYds
omaa tyotiiiin tekevien yrittiijien
eltketurvan jiirjestelyssii sa-
maan ratkaisuun. Ty0ntekijiin
eliikejiirjestelmistii, TEL:stii ja
LEL:stii, otetun mallin mukai-
sena tulivat vuonna 1970 voi-
maan yrittiijiieliikelait MYEL ja
YEL.

TydeHkej arj estelmiissti eliik-
keet perustuvat aktiiviaikaiseen
ansiotuloon. Nyt oli my6s maa-
talouden harjoittajille miiiiritel-
tiivd ansiotulo, jonka mukaan
eliike aikanaan laskettaisiin.
Koska yrittiijiin ansiota ei ollut
yhtii helppo miiiiritellii kuin pal-
kansaajan - esimerkiksi emiin-
niillii ei silloisen verotuskeyten-
ndn mukaan ollut lainkaan
omaa verotettavaa tuloa - p:aa-
dyttiin hehtaariperusteiseen las-
kennalliseen tyOtuloon.

Ellikkeen perustaksi otettiin
vain ns. tuotannollinen ty6, ko-
titaloustydta sen sijaan ei. Kun
tiedettiin, etlA maataloudessa
emanta yleensd suoritti tilan
kotitaloustydt, oletettiin kaa-
vamaisesti, ettii emiintii pystyy
tekemdiin vain tietyn mliAriin
eltkkeeseen oikeuttavaa maa-
talousty6tli - sen minkli koti-
taloustciiltd ehtii. Nliin emdnndn
normaalin tydtulon yliiraja
mliiiriteltiin laissa. Vuonna 197 0
emdnndn MYEl-tydtulo oli
1800 mk vuodessa, mutta kui-
tenkin enintiiiin puolet isiinniinja emlinnin yhteenlasketusta
ty6tulosta.

Kiiytiinndssd tiimii on mer-
kinny sitli, ettii 8 hehtaann ja
sitii pienemmille tiloilla isdnndn
ia emdnndn MYEL-tYcitulot
bvat olleet yhtl suuret, isommil-
Ia tiloilla istinniin ty6tulo on
ollut suurempi. Tiistii on ollut
seurauksena selvli ero mYds
MYEL<liikkeen suuruudessa.
Vuonna 1982 isiintien keski-

miiiiriiinen vanhuuseliike ob 524
mk/kk, emiintien 255 mk/kk.

l. 1.1983 voimaantullut lain-
muutos, joka antaa mahdolli-
suuden tilan MYEL+yotulon
tasajakoon isdnntin ja emtinniin
kesken mycis 8 hehtaaria isom-
milla tiloilla, edisttiti ennen kaik-
kea sukupuolten tasa-arvoa.
Muutos nostanee viihitellen
emdntien eliiketasoa.

Koska kuitenkin eldkkeet
ovat riippuvaisia MYEL-tydtu-
lotasosta, vaatisi eliiketason sel-
vd nouseminen tuntuvaa koro-
tusta alhaiseen ty0tulotasoon
yleensli.

Sairausvakuutus
ja kansaneldketurva
Maatalouden emiintiiii ovat
koskeneet samat sairausvakuu-
tuslain mukaiset etuudet kuin
muitakin kansalaisia. Piiiviira-
han ja iiitiysrahan mliiirli on
riippuvainen henkil0n tuloista.

Vuoden 1982 alusta voimaan
tullut piiivlirahauudistus mer-
kitsi parannusta pienituloisten
emiintien sosiaaliturvaan. Ai-
kaisemmin yh 8070 emlinnistli
sai sairautensa tai iiitiytensli
aikana minimipiiiviirahaa.
Uudistus merkitsi site, etta
minimipiiivlirahaa saavat nyt
vain ne, joilla ei ole lainkaan
tyOtuloja.

Kun emiinnillii nykyisen ve-
rotuskaytanndn mukaan yleen-
sii on omia tytituloja, jiiiiviit
melko harvat minimipliiviira-
han varaan. Tdslli huolimatta
piiiviirahataso jAA emiinnilli
keskimiiIrin alhaisemmaksi
kuin muilla ammatissa toimivil-
la naisilla alhaisemman tulo-
tason vuoksi.

Kansaneldkkeen merkitys
maatalouden emiinnille on vuo-
sikymmenien mittaan kasvanut,
koska tarveharkintaa on useaan
otteeseen lievennetty. Kun
em6ntien keskimiiiiriiinen ko-
konaiseldke on noin I 100 mk
kuukaudessa. on siitd 75Tokan-
saneldkettd ja vain 25Totybela-
kett?i.

lcansaneLikeuudistus
.. ftarKea

Kansanelikeuudistus merkitsee
huomattavaa parannusta pie-
nen tyOehkkeen saajien ellike-
turvaan, erityisesti maatalouden
emiintien. Etenkin vuosina 1984
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ja 1985 voimaan tulevat eliike-
uudistuksen vaiheet ovat mer-
kittevie. Voidaan arvioida, ettii
kansanel?ikeuudistuksen III vai-
heen jiilkeen v. 1985 emiintien
kokonaiselzike olisi keskimiiiirin
n. I 600 mk kuukaudessa.

Maaalor:styo
ja kotityo
Palkansaajien sosiaalivakuutus-
jiirjestelmiistii saadun mallin so-
veltaminen maatalousyrittiijille
ei aina ole helppoa. Esimerkiksi
tytitulon tai ansiotulon kiisite ei
yritystoiminnassa aina ole yksi-
selitteinen.

Emiinniin toimenkuvaan on
perinteisesti kuulunut kuitenkin
paitsi maataloustdit?i, my6s mm.
tilan kotitaloustytit, lasten ja
vanhusten hoito tilalla, kulttuu-
riperinteen siiilyttiimiseen liitty-
vii toiminta jne.

Sosiaalivakuutusetuuksien si-
tominen ns. tuotannolliseen ty6-
hOn on johtanut siihen, ettii
maataloustditii on alettu emiin-
niin toimenkuvassa arvostaa
muita toimintaoja enemmiin.
Emlinniin arvon mitaksi on tul-
lut maatalousttiiden osuus ko-
k o naisty<imiiiiriistE.

Yleinen ilmi6 nyky-yhteis-
kunnassa on ollut aikaisemmin
kotitaloudessa tehtyjen hoito-
ym. tdiden siirtiiminen kodin
ulkopuolella suoritettaviksi. Yh-
teiskunnalle tiimii tulee kalliiksi
varsinkin, kun on kysymys pal-
velujen tuottamisesta haja-asu-
tusalueelle, jossa maatalousyrit-
tlijiit tavallisesti asuvat.

Maatalouden emiinniit teke-
vet tutkimusten mukaan enem-
miin kotitaloustdita kuin mui-
hin ammattiryhmiin kuuluvat
naiset. Tiimii johtuu osittain
siite, ettA perheet ovat suurem-
pia, erilaiset pafvelut kaukanaja
liian kalliita tulotasoon ndhden.
Osa maatalousyrityksen kotita-
loustyOst?i olisi sitiipaitsi rinnas-
tettavissa tuotannolliseen ty6-
hdn, kuten tydpaikkaruokailun
jiirjestiiminen, tyrivaatehuolto,
syytinkiliiisten hoito jne. Nykyi-
sin niiitiikii.iin ei kuitenkaan kat-
sota maatalouden tOiksi.

Niiistii syistii emiintien sosi-
aalivakuutusetuudet sailyvatkin
melko alhaiselh.tasolla, jos en-
tinen jaottelu tuotannolliseen ja
tuottamattomaan tytihtin kat-
sotaan tarpeelliseksi sailyt&iii.

Ei vain
toimeentuloturvaa
Karjatilojen emiinnille on omi-
naista tytin aiheuttama sidon-
naisuus. Karjaa on hoidettava
vuoden jokaisena piiiviinii usei
ta kertoja siidnnOllisesti. Tavalli-
sesti tiloilla ei nykyisin ole yli-
mii5riiistii tydvoimaa, joka tar-
vittaessa voisi tilapiiisesti va-
pauttaa emiinniin tciistliiin.
Emiinniin sidonnaisuutta lisliii
vielii se, etti mahdolliset lapset
on hoidettava navettatiiiden
ohella ja ettli tilalla usein on
joku hoidettava vanhus tai vam-
mainen, joka myds on yleensii
em5nnlin vastuulla.

Maatalousyrittiijien sosiaali-
turvan kehittiiminen poikkeaa-
kin palkansaajien sosiaaliturvan
kehittiimisestii yleensii siind, ettii
toimeentuloturvan kehittamisen
rinnalla on my<is jiirjestettiivii
mahdollisuus irrottautua tydstii
sairauden tai loman ajaksi.

Maatalouden sijaisapujiirjes-
telmiiii alettiin kehituia vasta
lgTGluvulla. Sijaisaputoimin-
nalla tarkoitetaan lomittajan
jiirjestlimistii maataloutta har-
joittavalle maatalousyrittiijlille
siksi ajaksi, kun hiinelld ei sai-
rauden, tapaturman, synnytYk-
sen tai muun niihin verrattavan
tilapiiisen syyn vuoksi ole mah-
dollisuutta huolehtia maata-
lousyritykseen kuuluvista vilt-
tamattdmista tehtiivistii.

Sijaisapu
rajoitetnra
Sijaisapujiirjestelmiin ulottu-
mista kaikkiin tarvitseviin on
haitannut ennen kaikkea pula
lomittajista sekii my6s se, etta
oikeus sijaisapuun on miidritelty
hyvin rajoitetusti. Esimerkiksi
iiitiysloman aikana sijaisapuoi-
keus on vun 72 piiiviiii. Tiihiin
on kuitenkin parannus luvassa.
Vuoden 1984 alusta sijaisapuoi-
keus nousee 120 pliiviiiin.

Sijaisapuoikeutta olisi pyrit-
tiivli laajentamaan nykyisestiiiin
ainakin vapaa-ajan ja jatko-
opintojen mahdollistamiseksi
karjataloutta ha{oittaville
emtinnille. Siiinn6llisellii v apaa-
ajalla lienee merkityslii mycis
sairauksien ja ennenaikaisen
ty0kyvyttOmlyden ehkiiisemi-
sen kannalta. Jatko-opinnot
ovat tulleet tiirkeiksi erityisesti

siitii syysfii, ettii nykyisin suunn
osa emiinnistii tulee muista am-
mateista kuin maataloudesta.

Emiintiipulan yksi syy lienee
se, etfd viisipiiivliiseen tytlviik-
koon ja muutenkin parempaan
sosiaaliturvaan tottuneet nuoret
naiset eiviit valttamatte ole in-
nostuneita seitsenpiivdist2i ty6-
viikkoa vaativasta karjanhoi-
dosta. Karjatalous on kuitenkin
ainoa vaihtoehto useimmilla
Suomen maatiloilla.

Toimikuna
lrseluttaa

Puutteita ja jilkeenjiiiineisyyttii
emtintien sosiaaliturvassa siis
edelleen esiintyy. Taloudellisten
resurssien niukkuuden aikana
on kehittiimistarpeet tarkoin
perusteltava ja pyrittiivii erot-
tamaan kiireellisimmiit toimen-
piteet niistii, joiden toteuttamis-
ta voidaan vielii lykitli.

Sosiaali- ja terveysministerid
on asettanut toimikunnan sel-
vittameen maatalousyrittiijien
sosiaaliturvassa olevia puutteita
ja epiikohtia ja tekemiiin ehdo-
tuksen l98Gluvulla tarvittavista
toimenpiteista. Toimikunnan on
tarkoitus saada ty<insd valmiiksi
kuluvan vuoden aikana.

Kaanna Knurrrti, t'z-
Maatalousyrittcijien

e ltik e la i to k sen t u t k ija
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MIKSI NAIN

Eero Tuomainen

EERO TUOMAINEN:
ELAKEIAN

KOROTTAMIS-
AJATUS KULKEE

- Olette sanonut, ettii yleisen
eliikeiiin korouaminen merkit-
sisi qrvonantoa sekti kokemuk-
sen luomalle qmmattitaidolle
ettii knnslnterveystydn tulok-
sille. Onko pohjimmaisena pe-
rusteluna huoli siitii, riitttitiko
kqnsontalouden kant okyky kas-
vavean eliikekuormaan?'

- Tiimiin luosikymmenen lo-
pulla keskustellaan tuimasti sii-
t?i, miten eldkemenoissa voi-
daan saada aikaan stiiistrijii.
Ehdotukset tulevat olemaan
moninaisia. Ei olisi lainkaan
hassumpaa, jos ne, jotkajaksa-
vat tehdii tydta, jatkaisivat sitii,
sillii niitii, jotka eiviit jaksa, tulee
olemaan hyvin paljon.

- Jotkut arvostelijat ovot kot-
soneet, ettii esittiimtinne ajatus
on rist iriidassa hallituso hje lmon
kanssa. Onko se?

- Hallitus on ohjelmassaan lu-
vannut antaa esityksen jous-
tavan eliikkeelle siirtymisen to-
teuttamiseksi siten, ettii uudis-
tukseen sisiiltyviit liukuva eliike-
ik6, osaeliike ja ammatillinen
varhaiseliike. Olen vakuuttunut
siitli, ettii, hallitus niiin menette-
lee.

Valmistelutycit?i tehdessliiin
asiantuntijat varmaan joutuvat
varomaan, ettei yksil<illisen
j oustaluuden lisiiiiminen j ohda
yleisen, keskimdiiriiisen eliik-
keeilesiirtymisidn alentumiseen
yhteiskunnassa, jossa tyrikun-
toisuus siiilyy entistti korkeam-
paan ikiiiin ja ellikertuudet jat-
kuvasti parantuvat.

- Katsotteko, ettii yksildllisiti
he lp ot uksia vo idaan e I iikeiktiiin
m y ont iiii liberaalimmin, j o s ltih-
tokohta on korkeampi?

- Tunnen ihmisi2i, jopa ammat-
tiryhmii, joiden eliikeiiin tulisi
olla nykyistii alempi. Tiihiin
vaatimukseen ei pystytii vastaa-
maan, jos eliikeiiin alentamista
ajetaan liian laajalla rintamalla.

- Vietteko ajatusta eliikeiiin ko-
ro llamisesta e teenpiiin?

- Ajatus kulkee, vaikkei sitii
erityisesti eteenpliin tuuppisi-
kaan.
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Presidentti Kaarlo Sarkko
Tyotuomioistuimen president-
ti. Eldketurvakeskuksen edus-
tajiston puheenjohtaja Kaarlo
Sarkko kuoli vaikean sairau-
den jdlkeen 28.7.1983.

Kaarlo Sarkko oli syntynyt
Helsingissd 29.1.1938. Hdn tuli
ylioppilaaksi 1956. valmistui
varatuomariksi 1963 ja vditteli
oikeustieteen tohtoriksi Hel-
singin yliopistossa 1969 aihee-naan tycirauhavelvollisuus.
Hdn suoritti lisdksi Colum-
bian yliopistossa New Yorkis-
sa Master of Comparative
Law -tutkinnon 1962.

Yliopistotycihcin hdn tuli
1964 tydoikeuden assistentiksi
ja hoiti Helsingin yliopistossa
eri tehtavid; viimeksi hiin oli
tycioikeuden apulaisprof'esso-
rina ja vt. prof'essorina vuodes-
ta 197 I ja henkilokohtaisena
ylimddrdisend prol'essorina
vuodesta 1975.

Valtaku nnansovittelijana
Kaarlo Sarkko toimi 1973-
75. Tyotuomioistuimeen hdn
tuli sihteeriksi 1969, oli sen pii-
rissd eri tehtdvissd ja tuli 1982
valituksi tyotuomioistuimen
presidentiksi.

Kaarlo Sarkko kirjoitti lu-
kuisia julkaisuja tyooikeuden
alalta ja oli Lakimiehen pdd-
toimittaja vuodesta 1981.

Eldketurvakeskuksen edus-
tajiston puheenjohtajaksi hii-
net kutsuttiin 19.3.1982. Ela-
keturvakeskus tuli hdnessd
tuntemaan laajatietoisen. pd-
tev6n ja aktiivisen yhteiskun-
nallisen vaikuttajan, jonka
kanssa yhteistyci katkesi odot-
tamattoman varhain.

VAKUUTU SCIKEUDEN PAATOKSIA
VALITUSO I KEUS VAPAAEHTO I STA VAKU UTTAN/ I STA
KOS K EVASTA PAATO KS ESTA

Eliikelaitoksen kieltiiytyessii an-
tamasta yrittiijien ellikelaeissa
tarkoitettua vapaaehtoista va-
kuutusta yrittiija voi valittaa
asiasta eliikelautakuntaan.

Vapaaehtoisesta
vakuutuksesta
MYEL ll $:n 2. ja 3. momen-
tissa sekii YEL ll $:n 2. momen-
tissa siiiidetiiiin ne tilanteet, jois-
sa pakollisen yrittiijiivakuutuk-
sen (MYEL, YEL) ulkopuolelle
jlilinyt yrittiijii voidaan vakuut-
taa niiiden lakien mukaan. Va-
kuuttamisen edellytykset mii,ii-
rtiii sosiaali- ja terveysministeriO.

Ministeriri on pliiit6ksellii.iin
(6751 69) mliiiriinnyt muun
muassa, ettii yrituijan on ldy-
tetteva ekikelaitoksen asettamat
ja Eliiketurvakeskuksen hyvak-
sym6t hiinen terveydentilaansa
koskevat ohjeet. Eltiketurvakes-
kus on ilmoittanut hyviiksy-
mzinsd ohjeet eliikelaitoksille
yleiskirjeilliiiin 2170 ja 16174.

Ohjeet noudattavat soveltuvin
osin sitd vastuunvalintaohjetta,
joka saattaa tulla kliytettiiviiksi
TEL ll $:n mukaisia lisiietuja
jlirjestettliessii. Vastuunvalinta-
otrje puolestaan nojautuu Suo-
men Henkivakuutusyhtididen
yhdistyksen hyviiksymiin yki-
ldllisten henki- ja tydkyvyttd-
myysvakuutusten ratkaisuohj ei-
slln.

Thpauksen
kulku
Yrirtiije haki MELA:lta MYEL
ll $:n mukaista vapaaehtoista
vakuutusta 1,8 peltohehtaarin
suuruiselta tilaltaan isiintiinii
tekemiistiiiin tydsta. MELA hyl-
k6si hakemuksen, koska yritlA-
jin terveydentila ei edellyttiinyt
vakuuttamista.

Yrittaja valitti eliikelautakun-
taan, joka jlitti valituksen tutki-
matta. l-autakunnan mukaan
kysymys ei ollut sellaisesta eld-
kelaitoksen eliikette taikka elii-

kelaitokselle tai tydnantajalle
TEL:ssa tai MYEL:ssa siilidet-
tyje velvoituksia koskevasta
pii5triksestii, johon voi hakea
muutosta eliikelautakunnalta.

Yrittaja valitti ja vaati vali
tuksen tutkimista. VAKO oli
sitii mieltii, etfd asiassa annettu
piiiitcis on sellainen ratkaisu,
johon voidaan MYEL 19 $:n ja
TEL 2l $:n mukaisesti hakea
valittamalla muutosta eliikelau-
takunnalta.

[.oppulause
Kun sen lyhyeksi tiivist2in: MYEL
ll $:ssii slilidetty vapaaehtoinen
vakuutus on sellainen osa ty6-
eliikelainsii?idiintdii, ette sen
edellytykset on tutkittava ty6-
eliikejli{estelmiin muutoksen-
hakuelimissii.

VAKO:n piiiitOs n:o l0916l8ll
516

Annettu 23.3.1983 (ETK 10806)

LISAPAIVARAHAA EI OTETA HUOIVIOON ELAKE-
PALKASSA

Sairauskassan siiiintdihin perus-
tuvat pliiviirahat, tiiydennyspiii
viiraha ja listipiiiviiraha, ovat
luonteeltaan siinii miiiirin erilai-
sia, ettii niite kasitelliian eri ta-
voin eliikepalkkaa mii5rdttriessii.

VAKO:n ratkaisut
VAKO on aiemmin katsonut,
ett?i sairauskassan maksama
tiiydennyspiiiviiraha on otettava
huomioon eliikkeen perusteena
olevaa palkkaa miiiiriittiiessi.

Nyttemmin VAKO on piiAty-
nyt piiinvastaiseen tulokseen
sairauskassan maksaman lisii-
pliiviirahan osalta.

Ratkaisujen valottamiseksi
lainaan vapaasti valikoiden
Avustuskassojen yhdistyksen
toiminnanjohtajan Risto Heis-
kasen asiassa antamaa asian-
tuntijalausuntoa.

Tiiydennyspiiivd-
raha ja lislpiiiviiraha
Kumpaakin etuutta voidaan
suorittaa joko sairauden, vian
tai vamman taikka sitten ras-
kauden ja synnytyksen joh-
dosta.

Kiisitteellisesti niiissii piiiviira-
hoissa on kysymys aivan eri
asioista. Tliydennyspliivliraha
liittyy voimassa oleviin tydehto-
sopimuksiin, jotka mahdollista-
vat eriiissii tapauksissa menette-
lyn, jolla tydnantaja vapautuu
sairausajan palkkaan liittyvistii
maksuvelvollisuuksistaan mak-
samalla sairausajan palkkoja
vastaavan kannatusmaksun sai-
rauskassalle. Sairauskassa mak-
saa kassan jiisenelle tiiydennys-
piiiviirahan, joka on kassan
sdiinnciissli miiiiritelty tiiyden
pdiv6palkan suuruiseksi. Mak-

saessaan tiiydennyspiiiy'drahaa
kassa samalla perii siita n.s.
lisiijiisenmaksun (yleensii 30 7o),joka jiin kassan itsensli kiiyt-
t6<jn. VAKO:n piiiitds tiiyden-
nyspliiviirahasta on kohtuulli-
ne.n eliikkeen saajan edut huo-
mroon ottaen.

Sairauskassan suorittama li-
siipiiiviiraha on etuus, joka
maksetaan sen jalkeen, kun
jiisenen oikeus sairausajan palk-
kaan tai tiiydennyspiiivlirahaan
on piiettynyt. Lisiipiiiviiraha on
kassojen siiiinn<iissd yleisesti
miiaritetty l0 prosentiksi jiise-
nen saarnan sairausvakuutus-
lain mukaisen piiiviirahan miiii-
riistii. Lisiipiiiviiraha on osa
kassojen lislietutoimintaa, jota
rahoitetaan kassojen jlisenten
jlisenmaksuin ja tytinantajien
kannatusmaksuin.

Huomattava osa lis6piiiviira-
haa suorittavista kassoista on
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selliaisia, joihin tydnantaja ei
suorita lainkaan kannatusmak-
suja. TlillOin tuntuisi luonnolli-
selta, ettei jiisenten itsens6 kus-
tantamaa lisiipiiiviirahaa voitai-
si ottaa huomioon eliikepalkkaa
mliiiriittiiessii.

Samoin on asia silloinkin,
kun tydnantaja maksaa kassalle

kannatusmaksua. Kannatus-
maksu nimituiin maaritellliiin
kassan siiiinnriissli vakuutus-
maksuksi, joka on riippumaton
kassan mahdollisesti maksa-
mien lisiipiiivlirahojen mii6rds-
tii. Kassan jiisenet osallistuvat
myds niiissii tapauksissa jlisen-
maksuillaan lisiipiiiviirahame-

noihin. Lisipiiiviiraha on luon-
teeltaan puhdasta v-akuutuskor-
vausta.

VAKO:n piiiitos n:o 12941821
341

Annettu 17.2.1983 (ETK 11920)

ELAKELAITOS VOI JOUTUA TMAKSAMAAN ELAKETTA
AIHEETTON/ASTI
Eliikelaitos mydnsi virheel- henkil<ille oman eliikejiirjestel- Yleisesti ottaen eliikelainsliii-
lisesti ehketiti tydansioi- inansa,_-krLnnan tai valtion eliik- diint6mme on kiharainen ja
denperwteela,jiistaehke l:i..f":$:r tapauksissa oli eliikepiiitristen selkevdessii on

. '' -,.Ti-- kyse yli viisi vuotta vanhasta my6s paljon parantamisen va-
oltst Kuulunut rc$en enKe- olattiksesta. ,.*. tama., 'vuoksi el6kkeenjtirjestelmiin mytinnettii- '-K;6;;; hpauksessa, joista saajille yleisesti ei voida koh-
vtiksi. Eltikepiititdksiti ei kaksi oli d.iinestyspli.iit6stii, VA- tuudella asettaa vaatimusta, etlii
purettu, vaikka henkildille KO ei srgltunut purkuhake- heidiin piliiisi eliikepiiiitiiksistii
'olt my,$s mydnnetty ,hk, Tr|1f3.^ Yldessii tapauksessa saada selville, saavatko he liikaa

a '::',': se sitii vastoin oli purun kan- eliikettE. My6skiiiin tapauskoh-
to$esta ebKe|arJestelmasta. r\alla. tarsta el6klieen saajan vilpilli-

Saamani tiedon mukaan kiel- sen-vilpitttiman mielen selvitui-
Jos eliikepliiitris on virheelli- teisiss[ piiiit<iksissii ratkaisuun mistii ei voida kliytEnntissii

nen siten, eiUi etike on mycin- vaikutti se, etfd eliikelaitoksella ajatella ratkaisunteon pohjaksi.
netty aiheettomasti tai sita on oli katsottava piiAt0stii antaes- Ainoastaan ii.iiritapauksissa,
maksettu liian suurena, on elii- saan olleen tiedossaan, ettl kun eliike on suuri ja se on rii-
keliaitoksen asian korjaamiseksi samoista ansioista oli jo mydn- ke6ssii epiisuhteessa eliikkeen
haettava vakuutusoikeudelta netty julkisen sektorin eliike. saajan ansioihin, voisi purun
(VAKO) piiiitdksen purkamista. Eliikelaitoksella on katsottava suostumisen vilpillisyysperus-

MikAli piiStdksenlainvoimai olevan tieto ainakin niistii sei- teella kuvitella tulevan kysee-
seksi tuloita on kulunut yli viisi koista, jotka ilmeneviit tydelii- seen. Niilssti tapauksissa tosin
vuotta, vaaditaan lain mukaan kejlirjestelmiin keskusrekiste- VAKO saattaisi purkSa piiiit6k-
piiiitriksen purkamiseksi 'erit- ristii sekii vakuutetun tai eliik- sen vilpillisyydestii riippumatta
iiiin painavat syyt". keen hakijan hakemusasiakir- jo pelkiistiiin eliikelaitoksen tiil-

l:.kiteksti on siis niukkasa- joista. Tieio on olemassa myds l6in kohtuullisiksi katsottavien
nainen ja jetE.U VAKO:lle key- -niistii 

seikoista, jotka piiiitdste odotusten perusteella.
tiinndn-muodostamisessa varsin tehtiessti ovat eHkelaitoksen Jos VAKO on jettenyt eHke-
vapaan liikkuma-alan. VAKO:n hallussa, mutta joita piiiit<iksen- piiEttiksen purkamatta, eliike-
kasuistiikasta onkin vaikea ve- tekijiilli esim. eldkelaitoksen laitos joutuu maksamaan elii-
taii soveltamisperiaatteita kos- tytimenetelmien vuoksi ei ole kett?i paiitliksenqi mukaisesti.
kevia johtopliliidt<sia. Nlin sen- ollut kaytettlivissiiAn. Keskusteluissa toistuvasti esille
kinvuoksi,'ettiitiimiintyyppisti Tiuklia purkukiiytiintd, var- otettu mahdollisuus saada ai-
sii^innristii sovellettaessa 

- koh- sinkin vanhojen paitdsten koh- heettomasti maksettu eliike ta-
tuusniik<ikohdilla on huomatta- dalla, pyrkii luonnollisesti suo- kaisin ns. perulJeett-oTnan edun
va asema. jelemaii eliikkeen saajan va- palautuskanteella yleisesst ali-

Selvii6 kuitenkin otr, et*i kiintunutta toimeentuloturvaa. oikeudessa ei mielestiini ole
lainvastaisuus sin6nsii ei vielli Elikelaitoksen kannalta tilanne mahdollista.
ole erittiiin painava syy. Tiimii saattaa kuitenkin nliyttiii koh-
ilmenee mytii nyt seloiiettavista tuuttomalta sen joutuessa mah- Vakuutwoikeude_ry_ piiiitdkset
tapauksisti. dollisesti vuosikymmeniii mak- n:ot 247, 2-49, 251 ia 2521-8_21

'Kaikissa nelj6ssii tapauksessa samaan eliiketUi vain sen vuoksi, 672. Piiiitdkset on annettu 27.4.
purun hakijani o[ Maatalous- ettli siltii jei epiihuomiossa bz- 1981 (ETK-arkbt.onumerot
yrituilien -el6kelaitos, jonka vaitsematta toisen elekehitok- 10476, 10550, 10584 ia lM38).
myOntiimiiEn ja maksamaan sen myOntdmi eliike. Kysymys
elikkeeseen sisiltyi myds LEL- ei ollut ratkaisuista, jotka kai-
ansioihin perustuva eldkkeen kissa olosuhteissa ilman muuta
osa. Kaikissa tapauksissa joko olisivat olleet virhecllisil. Piiii-
Kunnallinen eliikelaitos iai val- tdksen purkaminen ei my<is-
tiokonttori oli asianmukaisella kiiiin vielii merkitsisi sitii, ettii
piiiitOksellii.iin myontiinyt samo. liikaa maksettu eliike perittiiisiin
jen LEl-ansioiden perusteella ilman muuta takaisin.

Pentti Koivistoinen, p'r
Ekiketurvakeskuksen

lainopi I I i sen osaston ptiril lik ki)
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ELAKETURVAKESKUKSEN ANTAMAT UUTTA TYO-
SOVETTAMISRATKAISUT ]A
LAUSUNNCIT

AURAUSVI ITTOJA TVL: LLE VALM ISTAVAT JA
TMYYVAT H ENKI LOT YRITTAJ IA

ETK:n lausunto
27.6.1983
TVL:n tiemestaripiirit ostavat
vuosittain aurausviittoja. Niite
ostetaan rekisterdidyilte yhdis-
tyksiltii, maanomistajilta, jotka
ottavat viitat omilta mailtaan tai
yksityisiltii henkil6ilt?i, jotka
hankkivat ainekset omalta
maaltaan, lupaa vasten toisen
maalta, itse tiealueelta tai osit-
tain usealtakin alueelta. Myyjiin
tehtiiviiksi on yleensii jeanyt
puiden katkaiseminen, liikojen
oksien karsiminen, valmiiden
viittojen kokoaminen nippuihin
ja sovittuun paikkaan kuljetta-
minen. Kiiytetty puuaines on
ollut pliiiasiassa roskapuuta.

Aurausviitoista on maksettu
kappalehinta ja lEiininverovi-
rastosta saadun ohjeen mukaan
korvauksista on toimitettu en-
nakonpiddtys niiss6 tapauksissa,
joissa maksun saaja on ollut
yksityinen henkil6. Ndissli ta-
pauksissa on myiis suoritettu
tydnantajan sosiaaliturvamak-
su.

[-ausunnot
LEL:n soveltamisesta pyydettiin
LEL Ty<ieliikekassan lausunto.
LEL Tydeliikekassan mielestii
aurausviittojen teolla saattaa
olla mets6nhoidollisia tarkoi-
tuksia tapauksissa, joissa har-
vennetaan tiheitii kuusikoita.
Sen vuoksi tapauksissa, joissa
harvennus on ptiiitarkoitus ja
aurausviittojen myynti toissi-
jaista, tyd olisi metsiity6tii ja

kuuluisi LEL:n soveltamisalaan.
TVL kuitenkaan tuskin suorit-
taa tytin johtoa ja valvontaa,
siksi LEL Tytiel6kekassan mie-
lestii kyseessii ei ole ty6suhde
TVL:iiiin.

Koska myyjien joukossa on
ollut myds pysyviissii ty6suh-
teessa valtioon olevia henkilOitii,
pyydettiin asiasta valtiokontto-
rin lausunto. Valtiokonttorin
mielestii nliden henkildiden
suorittama aurausviittoien val-
mistus ja myynti ei ole tapahtu-
nut tydnantajan johdon ja val-
vonnan alaisena. Sen vuoksi
aurausviittojen myyjiillii ei ole
oikeutta eliikkeeseen valtion
eliikelain (VEL) mukaan erik-
seen tiista tehtiivastii. Kauppa-
hintaa ei voida sisillyttiiii ty6-
ansioihin henkiltln samanaikai-
sesta ty6suhteesta valtioon.

Yrintij[toimintaa
Mytiskiiiin ETK:n mielest6 au-
rausviittoja valmistavat ja myy-
viit henkildt eiviit olleet TVL:n
johdon ja valvonnan alaisia.
Sen woksi kysymyksess6 ei ol-
lut tydsuhteessa tapahtunut
tydskentely, vaan he toimivat
aurausviittoja valmistaessaan ja
myydesstiiin itseniiisinii yrittiiji-
nii.

Edellii sanottu perustuu sii-
hen, ett6 henkiltit hankkivat
viittoihin tarvittavan puutava-
ran omatoimisesti sopivasta
paikasta. TVL ei osoittanut
paikkaa eikii valvonut tydsken-
klye. Se toimi ainoastaan osta-
jana maksaen kappalehinnan
sille toimitetuista valmiiksi
tehdyistii aurausviitoista.

Ilkka Savohermo, t,r,,y
Ekiketurvakeskuksen

I a u s un t o t o i m i s t o n p ri ri I I i k k t)

TEA 8 $:n muuttaminen
Asetus tytintekijliin eliikease-
tuksen 8$:n muuttamisesta
(388/15.4.1983). Asetuksen
muutos merkitsi siti, ett6 tyOn-
tekijdlld on oikeus saada lisiietu-
ja vastaavan vapaaki{an perus-
teella vanhuuseliiketti, kun
hdnelle myOnnetiiiin rintama-
veteraanien varhaiseldkkeest6
annetun lain mukainen eliike.
Asetus tuli voimaan 1.5.1983,
kuitenkin siten, ettii sitA sovel-
letaan 1.7. 1982 lukien.

Ennakon peruste vuonna 1983

Sosiaali- ia tervevsministeriiin
nAAfO SiytinteHjain eliikelai n
9$:n 2 momentin mukaisen
ennakon perusteesta vuonna
1983 (417 127.4.1983). Ennakon
perusteeksi vahvistettiin 37 I 915,
mikii nosti tyoeliikkeitii 4,04 pro-
senttia heiniikuun alusta lukien.

Pienten ellkkeiden kertasuoritus
Sosiaali- ia tervevsministeridn
PAATOS- perust6ista, joiden
mukaan tytintekijlin eldkelain
19b$:ssii, lyhytaikaisissa tyti-
suhteissa olevien tydntekijdin
eliikelain I $:ssii, maatalousyrit-
tiijien eliikelain l9 $:ssiija yrittii-
jien elEkelain l7$:ssi siiiidet-
ty kertasuoritus lasketaan
(487 126.5.1983). Peetos tufi
voimaan 1.7.1983:

Potri Jaaskinen i 1

Ekiketurvakeskuksen
la i nopi I I isen osast on lakimie s
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KYSY TYOEI-A.KKEISTA!

Allo olevqlla pals-- i"*"n#*fi#'"olli'fff_il:
talla Eltiketurvakes- kuutukseen.

kuksen lainopillirun ."jii""f'ffi}i,".}r#lfi[
iohtaia Anttt Suo- If:iltlL".:.lhteestaoresovittu,-minin vastaa i}1ffil"f"'Jffifll,'ll;X TI
t y o e liikke t t ti 

-k 
o s ke- I 3 [; ltr ;n,".,10# f,l' i,,,!1ffi"

vitn kysymyksiin, itmoite-ttava fEl-vakuutuk-. .t, ,, seen. Niiinhin on usein iuuri
JOUW SAO|0AA OUO koululaisilla ja opiskelij"oilta,
yleistiikin jotka ovat tv<issi vain osan'mielenkiintoa. u"?ttr,n 

osalta on huomat-

Tyoelcikeasiotto . ft:h:'$lB:' ]1i' 1:1ffi1j1:koskeviin kysymyk- ,ru.n3 ei vhdenjaksoisesti kestli
nf- viihintiiiin neljliii kuukautta, se

SUn VOS0OTA0 ,UO- ei my6skiiiin fuulu lain piiriin.
keturvakeskuksesta ..fyt4in tapauksessa. tya#
myos kirjeitse ji ?ifl[ffiil'i:h:i'#"f,1
puhelimitse. Km ffi#'i:ilf'ril,f,i'"TJ""jn%l
kirjoitatte, mainit' himmiiisaikaa. Jos hlinelle mak-
, .,t t ,r. , setaan palkka verokirjalla jaKAA ruy6rcUmen ansio on v6hintiiiin n6in SdO

nimenne, osoit- m.\/kk tai siiiinnollinen tvdaika

teenne ja hen- #[:i*.,"f*ff]*1'T['fl
kitotunnuksenne. itil,*ii3?;ilill"ffil}[:

turvan piiriin, kun tyiisuhde on
kestiinyt yhden kuukauden.
Tycikyvlttdmyyseliiketurva siii-
lyy vuoden ajan ty<isuhteen

K,t's-t'ln.I'.r.' pddttymisestd. Vanhuuseldkettd
Omistan kaupan, .jos.sa alkaa karttua vasta 23 vuoden

t.y'oskentelee ml,ds voimoni ia liista liihtien, joten sitii hlinelle
.r'ksi palkarru t.yontekiiii. Vai- ei tiistii tyristli vielii kartu.
ntollani ja minulla on YEL-
v o k u ut u s. M.t' ymii ltia pttlai se I le
o len o t I anut TE L-vak uut uk.sen.

Kesrialaksi koulua klivt'ii I 7- Kt'st'rlr,t'.r.'
t'uotias I.r'ttiiremme lulee nt)'os Tiit'ntin vurtden alusta t.t'lielii-
kauppaan aultamoon. Tarkoi- keJsrrtsentli nousi tiettiit'tisti
tus on, ettii hiin olisi t.t'ossii suh- .thdellii pntsentti.t'ksikdlki eli 38
teellisen sriiinnollisesti ainakin pro.;anttiin. Onta eliikkeeni ei
pari kuukautta. C)nko hiinelle kuitenkaan rtle loskuieni ntu-
jiirjestettiivci eliikevttkuulus pa- kaon nrtussttl kuin .sen nortttoo-
kollisesri ja jo.s on, kuuluuko lin indeksikorotukvt'n verrotl.
hrin TEL:n t'ai YE[,:n piiriin? 'litdtttusvtilineis.sii ttn kuitenkin
Onko tii.stii t'okuutuksesto kerrotltt, ettii eliikepr().rentti on
hiinelle aikanaan mitiitin h)'ii- tiittti t'uonna 38. Eliikkeellc olen
t.v'ii? itidtt.t't t'urtnna 1980 ia eliikkeeni
Vastaus: ttn T'L'L:n mukainen 65 vurxlen

Kauppaliikkeessii tydskente- i ii.s s ti m a kse t t o v a v a n h u u se I ci k e.

leviinyrittiijlinlapsiinsovelletaan 'liittriin t.t'oelcikkeeni listjksi t'n
joko TEL:a tai YEL:a siita riip- :;aa rnuito eliikkeitii kuin kan-
puen, onko heidiin kanssaan ,vaneltikettii. Onkohan oma
sovittu tydsuhteesta vai ei. Tyci- ellikkeeni idiin.v't ittstain s.t'.vstii
suhteen tunnusmerkkinii on tarkistamalta?
palkan maksaminen verokirjaa
kayttiien. ?ill6in eliiketurva on
jiirjestettiivii samoin kuin yrityk-

Vastaus:
Viihimmliisel2ikeprosentti on

vuoden 1983 alusta 38, mutta
tiimii koskee ainoastaan niitii
henkikiitii, joiden eliiketapah-
tuma on sattunut luonna 1983
tai sen jiilkeen. Vanhuuseliik-
keessli eliiketapahtuma on elli-
keiiin tiiyttiiminen. Sellainen
ellike, joka on alkanut ennen
l. I . 1983, miiiiriiytyy edelleenkin
entisten, ennen vuotta 1983
voimassa olleiden eliikeprosent-
tien mukaan.

Vuoden 1983 alusta toteutet-
tu vlihimmliiseliikeprosentin ko-
rotus ei liity siihen tasokorotus-
ten sarjaan, jolla viihimmiiis-
eltkkeiden tasoa korotettiin
vuosina 1977-1982. Tasokoro-
tuksen sislilt?ivii lainmuutos
koski sekii uusia, vasta mydn-
nettevie eliikkeitii ettii mytis jo
maksussa olevia eliikkeitii.

Viimeksi toteutettu viihim-
miiisel2ikeprosentin korotus liit-
tyy eliikepalkan laskentatavan
muutokseen, joka tuli voimaan
vuoden 1979 alusta lukien.
T2imiin muutoksen mukaan
eliikkeen perusteena oleva
palkka lasketaan kustakin ty6-
suhteesta erikseen siten, ettA
enintiiiin neljiist2i viimeisestE
kalenterivuodesta, jona ty6-
suhde on jatkunut, valitaan
ansiotasoltaan kaksi keskim-
miiistii vuotta aikaisemman
kahden parhaan vuoden ase-
mesta.

Muutos on tullut voimaan
asteittain ja se koskee jo nyt
kaikkia paettyviii tydsuhtei-
ta. Eliikepalkan laskentatavan
muutos hyvitetlihn osittain si-
ten, ett?i prosentuaalisesti
matalatasoisimmat tycieliikkeet
(TEL, LEL, MYEL, YEL) ko-
rotetaan 38 prosenttiin 1.1.1983
ja sen jiilkeen alkavissa uusissa
eliikkeissii.

Kysyje on tiiyttiinyt eliikei[n
ennen 1.1.1983. Tiimiin vuoksi
eliikeprosentin korotus ei ole
koskenut hiinfd.
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RUOTSI,
NORJA,
TANSKA,
SUO]VI I

Neljd tapaa rahoittaa tyoeldke
Tans kal aisten sosiaal itu rvan tdrkei n maksu m ies
on valtio. Ruotsissa pdAomatuloilla on rahoituk-
sessa merkitystd. Suomelle ja Norjalle taas on
luonteenomaista, ettd vakuutetuilta peritddn
maksuina suurehko osuus tarvittavasta potista.

Pohjoismaiden tyo- ja lisdeldkejdrjestelmien
rahoituksesta puhui Kansainvalisen sosiaalitur-
vajdrjeston ISSA:n kokouksessa Koopenhami-
nassa kesakuussa Tor Eriksen, joka on Ruotsin
sosiaalivakuutuslaitoksen osastopaillikko.. Yh-
teenvedon esitelmdstd teki Jouko Janhunen,
Elaketu rvakeskuksen erityistutkija.

Thulukko l. Sosiaaliturvan rahoitus vuonna 1977 neljiissi Pohjois-
maassa, prosenttiosuudet

Peruseliike ja lisiieliikkeet
Kaikissa Pohjoismaissa on, Islantia lukuunottamatta, kansan- tai
muun peruseliikejlirjestelmain ohella lakisiiliteinen ty6- tai
lisiieliikej iirj estelmii. Jokaisessa maassa on listiksi vapaamuotoisia
tai tyd markki nasopimuk siin pe rustuvia tliydentiiviii ellikejiirj es-
telmiii. Kansan- ja tyoelakejarjestelmien keskiniiinen merkitys
eliiketurvassa niikyy seuraavasta taulukosta, j ossa on kansanellik-
keiden ja ty<ieliikkeiden prosenttiosuus maksetuista eliikkeistii
vuonna 1981.

41
59

98

Pohjoismaat kuuluvat niihin harvoihin maihin, joissa sosiaali- Taulukko 2. Maksetut elzikkeet vuonna 1981, 7o koko ellike-
vakuutus kattaa koko viiestrin, ei ainoastaan tycissai olevia. Pohjois- menosta
maissa sosiaaliturva rahoitetaan vakuutusmaksuilla ja julkisin va-
roin. Taulukossa I on sosiaaliturvan eri rahoittajien osuus prosent-
teina koko rahoituksesta vuonna 1977. Thulukko osoittaa selvdsti
erot rahoituslihteissii. Norja Ruotsi Suomi Tanska

Kansaneliike
Tycieliike

75
25

59
4t

Valtio

100 100 100 100

Suomi on neljastii Pohjoismaasta ainoa, jossa tyoehkkeiden pro-
senttinen osuus !.uonna l98l maksetuista ehkkeistii ylitti kansan-
elhkkeiden osuuden. Taulukon luvuissa ei ole mukana tyrimark-
kinasopimuksiin perustuvia t?iydentiiviii eliikkeitii eikd vapaa-
muotoisia eliikkeitli.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa tydeliikkeen suuruus mdd-
riiytyy aktiiviajan ansioiden ja vakuutusajan pituuden mukaan.
Sitd vastoin Tanskassa tydeliike ei ole ansioperusteinen, vaan
vakuutusajan pituuteen suhteutettu. Jokainen vakuutusvuosi
k orottaa eliikettii mliiiriityllii raha mli5riill5.

Tanska eroaa muista my6s siinii, ettei tydehkejarjestelmiin alai-
suuteen kuulu itsenliisiii yrittajih, eikii eliikkeitii ole sidottu indek-
sii n. Eliikkeitf, korotetaan j [rj estelmlin ylijaamallii. Norjassa an-
sioeliikkeitii korotetaan vuosittain poliittisella piiiittiksellh. Ruot-
sissa ja Suomessa korotukset tehdii2in automaattisesti lain perus-
teella.

2

Vakuu-
tetut

Ty6n-
antajat

Paa-
omatulot

Muut
varat

Yhteen-
sa

Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska

29,7
2,0

17,5
2,6

52,3
65, r
63,8

3,4

16,9
17,8
8,4

80,6

0,7
2,7
)5

10,3

0,4
12,4

'7,8

3,I

r00
100
I00
100

Taulukon luvuissa on huomionarvoista ennen muuta

- valtion suuri osuus sosiaaliturvan rahoittajana Tanskassa,
vakuutettujen suurehkot maksuosuudet Norjassa ja Suomessa,

- pliiiomatulojen suhteellisen korkea osuus Ruotsissa.

-Tor Eiler Eriksen: Financial Aspects of Occupational Pensron
Schemes
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Tyoeliikkeiden rahoitajat
Norjassa perusel5kkeiden ja tyd'elEkkeiden rahoitusta ei ole
erotettu toisistaan, vaan molemmat kustannetaan samoista mak-
suista. Jiirjestelmi on osittain rahastoiva. Vakuutusmaksuja mak-
savat vakuutetut, ty0nantajatja valtio. Tytinantajien maksut ovat
alueellisesti eri suuruiset siten, ettts maan pohjoisosissa maksu on
alhaisin ja etelEssli korkein. Esimerkiksi wonna 1982 maksu vaih-
tnh 8,6 %o:sta I 6,8 Vo:iin palkkasummasta. Valti o maksaa 5 7o eldk-
keen pcrusteena olevista vakuutettujen tuloista.

Ruotsissa yleiset lis6eliikkeet rahoitetaan ty6nantajien vakuu-
tusmaksuilla. JlrjestelmS on osittain rahastoiva. Valtio ei osallistu
lisiieliikkeiden rahoitukseen muuten kuin tyOnantajana.

Suomen tydelEkejtrjestelme on osittain rahastoiva. Vakuutus-
maksuja maksavat vain tytinantajat. VEhintiiiin 50 tydntekijln
yrityksisse vakuutusmaksuprosentti riippuu vakuutetun iistii ja
sukupuolesta. Alle 50 tydntekijiin yrityksisse vakuutusmaksupro-
sentti on vakio.

Ianshan tydeHkkeet rahoitetaan tasasuuruisilla vakuutusmak-
suilla, joita maksavat sekii tytinantajat ettii vakuutetut. Vakuu-
tusmaksun suuruus vaihtelee vakuutetun tyOajan pituuden mu-
kaan.

Tyoeliikerahoituksen tuleva kehitys
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on iskettiiin tehty arvioita
tytiellkkeiden yakuutusmaksutarpeesta ensi vuosituhannen puo-
lelle saakka erilaisilla taloudellisilla olettamuksilla. Suomen tulok-
set ovat taulukossa 3, Ruotsin taulukossa 4, ja Norjan taulukossa
5. Norjan osalta vakuutusmaksujen kehitystii ei ole laskettu perhe-
elIkkeiden osalta.

Ihulukko 3. Suomen tyiielikemaksun kehitys vuoteen 2020 ei
reaalikoroilla

Vuosi Vakuutusmaksun suuruus reaalikoron ollessa

-l%o lVo l7o 370

yleisten lisielEkkeiden vakuutusmaksut vuo-
NKR

Taulukko 5. Norjan
sina 1982-86, milj.

1982 1986 Keskim?i6riinen
prosenttinen nousu

vuodessa

Reaaliansioiden muutos vuodessa
0 %o -l7o *l7o

Vanhuuseliikkeet
Tydkyvyttt myys-
el6kkeet

3423

2387

Useissa Euroopan maissa taloudellista kehitystii ovat viime wo-
sina leimanneet hidas kasvu, suuret budjettivajeet, korkea tyOttO-
myys ja inflaatio. Sosiaalis-taloudellinen epitasapaino on lisiinnyt
huolta sosiaaliturvan rahoituksen tulevasta kehityksestii.

Norjan, Ruotsin ja Suomen ansioelikkeet rahoitetaan palk-
kaperusteisin maksuin. Negatiivisilla reaaliansioilla on vilitOn
vaikutus vakuutusmaksuperusteisiin, mutta elEkemenoissa vai-
kutus on vlihiiisempi indeksisidonnaisuuden ja ellikkeiden lasku-
tavan woksi.

Palkkaperusteisten maksujen tilalle on ryhdytty etsimiiiin mui-
ta rahoitusratkaisuja. EriiEnii mahdollisuutena on esitetty, ettJl.
yhii suurempi osa menoista rahoitettaisiin palveluksiin sisiiltyvilld
maksuilla.

Ruotsin hallitus on esimerkiksi suositellut tulevina vuosina
pidBttyvyyttii menojen automaattisessa kasvattamisessa sekii
maksujen asettamista julkisille palveluksille silloin, kun niillii ei
vaaranneta palvelujen saatavuutta. Norjan hallitus on puolestaan
asettanut komitean tutkimaan sosiaaliturvan taloudellista tilan-
netta. Komitean tehtiv6nl on analysoida erilaisten rahoitusmene-
telmien v6lillisiii vaikutuksia yleiseen taloudelliseen kehitykseen,
valtion budjettiin, eliikejlirjestelmiin ja yritystoimintaan. Lisiiksi
komitean on m66r6 tutkia voitaisiinko yleiset vakuutukset kor-
vata yksityisillS vakuutusjiirjestelyilla.

Suomen ja Thnskan ty6el6kej6rjestelm6t ovat selvemmin tyti-
suhteeseen perustuvia kuin Norjan ja Ruotsin j6rjestelmlt. Tans-
kan eltkejiirjestelml (ossa el6kkeet ovat melko alhaisia, indeksi-
sidonnaisuutta ei ole ja vakuutusmaksut ovat tasasuuruisia) ei ole
yhtii herkka yhteiskunnan taloudellisille muutoksille kuin muut
jarjestelmiit. Suomen tyiielakejarjestelmd niiyttiiii olevan kiin-
teimmin sidoksissa tydmarkkinaosapuoliin kuin Norjan tai Ruot-
sin jarjestehet.

Tor Eiler Eriksen, rr
Ri k sfdr srik ri ngsv erk e t i n (Ruo t si)

osastopririllikkt)

5 650

3040

13,3

6,2

1980
1990
2000
20t0
20n

l3,l
17,2
20,4
23,9
28,5

13, I
17,0
20,0
23,5
28,0

13,0
16,8
19,5
23,0
27,5

13,0
16,5
19,0
22,0
26,0

Ibulukko 4. Ruotsin yleisen lisiieliikkeen vakuutusmaksun suu-
ruus yuoteen 2030 prosentteina palkkasummasta reaaliansioiden
eri muutoksilla

Vuosi

1983
1990

9,9
13,7

9,8
12,6

0,0
4,8

Reaaliansioiden muutos vuodessa
*l 7o 0 7o *2Vo

2000
2010
20n
2030

18,3
24,3
29,7
32,1

15,6
19,4
22,4
23,3

13,3
15,5
16,8
16,0
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EIAKKEISTA ULKOMAILLA

RUCTSI

Nellils
lisiieliikerahasto
hah:aa ostaa
osakkeia
ulkomaila
Neljds lisiieliikerahasto, joka
toimii erillisenii sijoitusrahas-
tona kolmen varsinaisen lisii-
eliikerahaston ulkopuolella, ha-
luaa ostaa osakkeita my6s
Ruotsin ulkopuolelta. Rahas-
ton nykyisten siidnttijen mukaan
se ei ole mahdollista. Lllkomaille
sijoitettaisiin enintS2in 2Vo
rahaston piiiiomasta, joka oli
viime vuoden lopussa hieman
alle 1,9 miljardia kruunua.
Rahasto on myds ehdottanut,
ettii sen sallittaisiin omistaa
enemmlin kurn l0%o yritysten
osakkeista. T:illii hetkellii yliira-
jana on tuo 1070.

Kolmen vaninaisen lisiielii-
kerahaston sijoitusten yhteis-
mii2irii oli kuluvan vuoden hel-
mikuun lopussa 196 977 miljoo-
naa kruunua. Ti.rosta miiiiriist2i
3l7o oh sijoitettuna valtion ja
kuntien kohteisiin, 357o asun-
toihin, 33 7o elinkeinoeliimiiiin ja
I % oli tileillii pankeissa.

SVEITSI

Pakollinen tyoeliike
voimaan vuonna
1985
Sveitsissii on piiiisty sopimuk-
seen uuden, pakollisen tydel?ike-
jiirjestelmiin voimaantuloajan-
kohdasta. Se on tammikuu
1985. t opulliset miiiirtiykset
tydeliikelain soveltamisesta val-
mistetaan l,uoden 1983 aikana.

Tydeliikelaki asettaa viihim-
miiistason, joka yksityisen ja
julkisen sektorin tyiinantajan
tulee taata tydeliikkeenii. Tyirn-
antaja voi kuitenkin halutessaan
jarjestie viihimmtiistason ylit-
tiivia ekikkeitii joko uuden
tyoeHkkeen yhteydessti tai eril-
lisellli eliikejiirjestelyla.

Tytielikettii karttuu tulosta,
joka on SFR 14880 ja SFR
44 640 vahlla vuodessa (vuoden

1982 tasossa). Eliikkeen suuruus
lasketaan vakuutusmaksuker-
tym6n mukaan. Vanhuusel?i-
kettii varten vakuutusmaksu-
kertymii mliiiriiytyy vakuutetun
iiin ja sukupuolen mukaan
seuraavasti:

V okuutus mak suk er t y mii v an huu se lcike I I ii v ar t en

Vanhuuseliike lasketaan tiistii
siten, etti vakuutusmaksupro-
senttien yhteism?itirti kerrotaan
muuntamiskertoimella, joksi
tullee 0,072. Maksimieliike saa-
daan seuraavasti: 0,072 x 500 %o: 36 7o eliikepalkasta. Tytiky-
vyttdmyysellike lasketaan sa-
malla tavalla kuin vanhuuselii-
ke. Tuleva aika vanhuuselii-
keikiiiin lasketaan eliikkeeseen
oikeuttavaksi. Perherltike mak-
setaan naisleskelle ja lapselle.
Irskelle eliike on 60 7o ja lap-
selle 20 7o edurlattajen tydky-
vyttdmyyseliikkeestii.

Vanhuusellikkeet sidotaan
elinkustannusindeksiin 65 vuo-
den i?issii, mutta tarkistukset
eiviit todennlk6isesti tule ole-
maan t?iysimiiliriiisiii. Indeksi-
tarkistuksia tehdlilin, jos eliike-
jiirjestelmiin taloudellinen tilanne
sen sallii. 'tydkyvyttomyys- ja
perherliikkeiden indeksitarkis-
tukset ovat sitii vastoin tiiysi-
mii?iriiiset.

TydelEkkeet rahoitetaan va-
kuutettujen ja tydnantajien va-
kuutusmaksuilla. Tydnantajan
on maksettava viihintiiiin
saman verran kuin vakuutetun.
Ty6nantajien vakuutusmaksut
ovat verotuksessa vlihennyskel-
poiset liikekuluina. Vakuutettu
voi vlihentiiii maksamansa
vakuutusmaksut sen jiilkeen,
kun hiin on ollut jiirjestelmiissii
kolme vuotta. Eliikkeitii aletaan
verottaa asteittain. Tliysimiiii-
riiistli verotus on vasta 15 vuo-
den kulutttra.

Tydeliikkeiden hallinnon hoi-
tayat yksityiset elikesiiitiOt,
eliikekassat ja vakuutusyhtidt
sekii julkisoikeudelliset eliikelai-
tokset. Vakuutetuilla ja ty6nan-
tajalla on yhtiiliiinen oikeus
nimittiie edustajansa eliikelai-
toksen hallintoon.

Itseniiiset yrittiijiit voivat
ottaa itselleen vapaaehtoisen
tydeliikevakuutuksen t6tii var-
ten (tydmarkkinajiirjestdjen so-
pimuksella) perustettavasta elii-
kelaitoksesta. Sama koskee
tytintekijdi, jolla on useita
ty<inantajia, joilta hiinen saa-
miensa palkkojen yhteismiiiirii
ytttaa tyoehkkeen eliikepalkan
alarajan, mutta mikaen palkka
ei yksin riitUiisi tyireliiketurvan
hankkimiseen. Tydntekijli, j on-
ka tydsuhde on p6iittynyt ja
joka ei solmi uutta tydsuhdetta,
voi pysyii jiirjestelmiissii vapaa-
ehtoisesti, jos hiin oli kuulunut
siihen viihintiiiin kuusi kuu-
kautta. Vapaaehtoisia vakuu-
tuksia varten p€rustettavasta
eliikelaitoksesta maksetaan eliik-
keet myds sellaisessa tapauk-
sessa, j ossa tyOnantaja ei jostain
syyst2i ole jtirjestiinyt tyiieHke-
turvaa.

Ty0elekejii rjestel miille perus-
tetaan erityinen takuurahasto
niiden eliikejiirjestelyjen autta-
miseksi, joissa vakuutettujen
ikiirakenne on epiedullinen.
Eliikejiirjestelyllii on oikeus
tukeen takuurahastosta, jos
vanhuuseldkkeiden summa ylit-
tiiii l4/o eliikepalkkojen sum-
masta. Jos samassa jiirjestel-
miissii on useita tycinantajia,
tuki lasketaan erikseen kulle-
kin tydnantajalle. Takuurahasto
myds takaa eliikkeet sen
tilanteen varalta, ette ty6nan-
taja tulee maksukyvyttdmiiksi.
Thkuurahaston varat kootaan
el6kelaitoksilta perittiivillii mak-
suilla.

Tydeliikejiirjestelmiin valvon-
taa varten perustetaan jokaiseen
kantoniin erityinen valvonta-
elin. Tydnantajien tulee rekiste-
rtiidii tydeliikejiirjestelynsii tiissii
valvontaelimessti. Maan hallitus

valvoo takuurahaston ja vapaa-
ehtoista vakuuttamista Yarten
perustettavan ellikelaitoksen
toimintaa. Hallitukselle kuuluu
myds koko jiirjestelmiin yleinen
valvonta.

Eliikeikiikomitean
ehdotuksia
Liittovaltion asettama komitea
ehdotti liskettiiin julkistetussa
mietinndssii naisten eliikeiiin
nostamista 62 vuodesta 63 luo-
teen (miesten ellikeikii on 65
vuotta), varhaiseliikkeiden mak-
samista kaksi vuotta ennen ylei-
siii eliikeikiii sekii leskeneliik-
keen maksamista lasta huolta-
valle miesleskelle.
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NORJA

Joustava
elakeika suosiossa
Norjassa on yleinen 67 vuoden
eliikeikii. AsketGiin tehty otos-
tutkimus osoitti, etta yli 8070
haastatelluista halusi nykyistii
joustavampaa eliikeikiiii. Pari
vuotta sitten Norjassa j ulkaistiin
komiteanmietintd, jossa ehdo-
tettiin Ruotsin mallin mukai-
sen osaeliikkeen kaytt0dnottoa.
Toistaiseksi Norjan hallitus ei
ole antanut parlamentille laki-
ehdotusta ellikeiiin uudistami-
sesta.

TANSKA

AfP:[e
lisaa tehtiivie
Tanskan lisiieliikej ii rj estelmlislzi
vastaava eliikelaitos on saanut
tehtevekseen koota vuoden
1983 alusta liihtien vakuutus-
maksut lisiieliikejlirjestelmdn
lisiiksi myds kansaneliikejiirjes -
telmiin ty<ikyvyttrimyysellikkei-
tii ja yleistli tydttdmyysvakuu-
tusta varten. Eliikelaitos onjo aikaisemmin hoitanut
mm. palkkaturvarahastoa, nuor-
ten opintorahastoa, Palkansaa-
jien piiiiomaellikerahastoa, se-
ka lomaltapaluurahajii{estel-
miiii. Eliikelaitos perustettiin
vuonna 1964 hoitamaan Tans-
kan lisiiellikejiirjestelmiili, j oka
kattaa yksityisen ja julkisen sek-
torin palkansaajat.

ITAVALTA

Elilkeikaa
alenneffrr
terlsteollisuudessa

Valtiollisen teriisteollisuuden
palveluksessa oleville miehille
on annettu mahdollisuus jiiiidii
ennenaikaiselle eliikkeelle 57 ja
naisille 52 vuoden ilissii. Nor-
maali eliikeikii on miehillii 65 ja
naisilla 60 vuotta. Noin 3 500
teriisteollisuuden palveluksessa
olevan arvellaan jiiiiviin ennen-
aikaiselle eliikkeelle. Heidiin
tilalleen tullaan ottamaan 1000
uutta tycintekijiili.
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NEUVOSTOLIITTO

Eliikelisiia
pitkiistii palveluksesta
Vuoden 1983 alusta ryhdyttiin
maksamaan erityistii ellikelisiiii
sellaisille henkiltiille, jotka ovat
olleet pitkiien tydssii samassa
yrityksessii tai organisaatiossa.
Ellikelisii on20 Vo eliikkeestii ja
vaadittava pitkii palvelusaika 25
vuotta (lasta huoltaneilla nai-
silla 20 vuotta). Ty<ipaikan
vaihdon ei katsota katkaisseen
palvelusta, jos vaihdos johtui
siite, ettli yritys lopetti toimin-
tansa tai viihensi tydvoimaansa.
Eliikelisiin saaminen edellyttiiii
lisiiksi, ettii vakuutetulla on
takanaan palvelusaikaa viihin-
tiiiin l0 vuotta yli vaaditun
minimin ja etta ty6nteko on jat-
kunut vuoden 1983 puolelle.

Uuden ellikelisiin ansiosta
maksimivanhuuseliike kohoaa
132 ruplaan kuukaudessa
muilla aloilla kuin kaivoksissa
ja teriisteollisuudessa, joissa se
on 176 ruplaa.

SAKSAN
LIITTOTASAVALTA

Muutos
eliikeoikeuden
.l
JaKOOn
avioerossa
Vapaamuotoisten lisiieliikejlir-
jestelmien ellikeoikeuksien jakoa
avioerotapauksissa koskevaa
lakia on muutettu. Aikaisem-
min oikeuden mliliriittyli puoli-
soille kertyneen ellikeoikeuden
jaettavaksi tasan puolisoiden
kesken, joutui enemmlin eliike-
oikeutta ansainnut puoliso
ostamaan yleisestd eliikejiirjes-
telmlistii toiselle puolisolle vas-
taavan eliikeoikeuden.

Tiimti siiiinncis on nlt muu-
tettu sellaiseksi, ettii eliikejiirjes-
telmii ainoastaan jakaa puoli-
soille kertyneen eliikeoikeuden
tasan puolisoiden kesken ja
maksaa sen heille eldkeaikana.

RANSKA

Lisivero
sosiaaliturvan
rahoinrkseen
Ranskan sosiaaliturva on viime
vuosien taloudellisen taantu-
man seurauksena ollut huomat-
tavissa taloudellisissa vaikeuk-
sissa. Tilannetta on edelleen
vaikeuttanut hallituksen iiskei-
nen pliiitds ellikeilin alentami-
sesta viidellii vuodella - 60
vuoteen. Vakuutetut ovat
aikaisemminkin voineet jiiiidli
eliikkeelle 60 vuoden ilissli, kos-
ka Ranskassa on ollut kiiyttissli
liukuva eliikeike 60 ja 70 ikiivuo-
sien viilillii, mutta eliikkeen tiiysi
miiiirli on ollut 60 vuoden iiissii
vain 25%o eliikkeen perusteena
olevasta palkasta. El[keiiin
tosiasiallisen alentamisen jtil-
keen 60 vuoden iiissii maksetaan
se eliike, joka aikaisemmin
saatiin vasta 65 vuoden ilissii eli
50%o elakkeen perusteena ole-
vasta palkasta.

Sosiaaliturvan rahoitusvai-
keuksien helpottamiseksi halli-
tus ilmoitti iiskettiiin periviinsii
vuoden 1983 aikana ylimiiiiriii-
sen 1%:n tuloveron vuoden
1982 tuloista. Varat kiiytetliiin
kokonaan sosiaaliturvan rahoi-
tukseen.

F'i..'l .l ....
tslat<elKaa

I ..alennetaan myos
tyomarkkina-
vakuunrksissa
Tyontekijii- ja tyonantajajar-
jestdt ovat solmineet sopimuk-
sen, j olla tydmarkkinasopimuk-
siin perustuvissa lisiiellikejiirjes-
telmissii ryhdy'tiiiin maksamaan
varhaiselikkeifi 60 vuoden
iiistii lihtien. Varhaiseliike edel-
ry:tile 37,5 vuoden vakuutusai-
kaa samalla tavalla kuin ylei-
sessii eliikejlirjestelmiissii. Va-
kuutettu saa 60 vuoden iiissli sen
eldkkeen, jonka hiin saisi nor-
maalisti vasta 65 vuoden iiissii.
Jiirjestelyn kustantamiseksi pe-
rustetaan erityisrahasto, jonka
varat saadaan niistii vakuutus-
maksuista, jotka tiillii hetkellii
kootaan tydttcimyysetuuksien
rahoitukseen.

ESPANJA

Vakuutusmaksujen
perinnlssii
vaikeuksia
Espanjan sosiaaliturvajiirjestel-
miillii on vaikeuksia vakuutus-
maksujen perimisessii tyOnan-
tajilta. Maksamattomien mak-
sujen miiiiriin lasketaan olevan
jo noin 3070 maan koko sosiaa-
liturvabudjetista. Maksujaan
ovat jattaneet maksamatta
konkurssin partaalla olevat yri-
tykset, seka toimintansa lopet-
taneet yritykset. Maan hallitus
antoi lsketlAin niiille yrityksille
mahdollisuuden ilmoittaa va-
paaehtoisesti velkansa ja mak-
saa ne osamaksulla kolmen
vuoden aikana.

Eliikeifln alennus
Askettiiin tehdyn kansallisen
tyciehtosopimuksen mukaan
ty6ntekijat voivat jliiidii taydelle
eliikkeelle 64 vuoden iiissii nor-
maalin 65 vuoden asemesta.
Eliikkeelle jaenyt tulee korvata
tyiitttimiillii.

JAPANI

Julkisen sektorin
eliikejiirjestelmil
yhdistet[[n
Hallitus on ehdottanut parla-
mentille, ettii kolme valtion
omistamien yritysten ellikejiir-
jestelmaa yhdistettiiisiin valtion
virkamiesten ellikejlirjestelmiiiin.
Muutos on piiiiosin tarkoitettu
rautateiden palveluksessa ole-
vien henkildiden ellikejiirjestel-
miin pelastamiseksi konkurs-
silta. Toisessa lakiehdotuksessa
hallitus ehdottaa kuntien pal-
veluksessa olevien henkiloiden
eliikejiirjestelmien yhdistiimistd
yhdeksi jiirjestelmliksi. Kun-
tasektorilla toimii tii[e hetkellii
90 erillistii eliikejiirjestelmiiii.



KANADA

Ehdotuksia
..1tyoKyvyttomyys-

turvan
parantamiseksi
Yleisen eliikejiirjestelmiin ty6-
kyvyttrimyysturvan kehittiimis-
tii tutkinut komitea on ehdotta-
nut, ettli nykyisin vaadittava
kymmenen vuoden vakuutus-
aika ellikkeen saamiseksi lasket-
taisiin kahteen vuoteen. Tyri-
klvytt<imyysellikkeen tasasuu-
ruinen osa, joka vastaa
kansaneliikett2i, tulisi komitean
mielestli nostaa samalle tasolle
kuin vanhuuseliike eli noin 79
dollarista kuukaudessa 254
dollariin.

Lisiiksi komitea ehdotti, ettii
ansioperusteinen tydkyvyttd-
myysellike tulisi laskea siten,
etta vakuutettu saisi tytikyvyt-
tdmiiksi tullessaan koko sen
eliikeoikeuden joka hiinelle on
karttunut. Nykyisin hiin saa
vain 7570 siit6. Tulevaa palve-
lusaikaa vanhuuseldkeikiiiin ei
lasketa tydkyvyttdmyysellikkee-
seen oikeuttavaksi.

YH DYSVALLAT

Eliikeuudisnrkset
hyvlksyry
t.KOngressrcsa

Yhdysvaltain kongressi on hy-
viiksynyt presidentin ehdotukset
eliikejlirjestelmiin taloudellisen
tilanteen korjaamiseksi (kts.
Tydeliike 2 I 83, s. 4 l). Hyvaksy-
tyn lain mukaan tullaan mm.
vakuutusmaksuja nostamaan ja
saattamaan eliikkeet ensim-
miiisen kerran verolle. Heinii-
kuun 1983 indeksitarkistus
lyklitliiin vuoden 1984 alkuun.
Ellkeikfi on pliiitetty nostaa
asteittain 65 vuodesta 67 vuo-
teen. Vuosien 2003 ja 2009
viilillii eliikeikd nostetaan ensin
66 vuoteen ja vuosien 2020 ja
2027 valilla 67 vuoteen.

YLEISKIzuEIIA

Tydntekijiiin eliikelain 9 $:ssii
tarkoitetun ennakon peruste
vuonna 1983

N:o 16, 27.4.1983
Muutos TEA 8 $:iiiin sekii tyci-
eliikelakien mukaisten vapaaeh-
toisten lisiietujen vapaakirjan
ehtoihin ja perusteisiin
N:o 17, 16.5.1983

Eliikkeen kertasuorituksen las-
keminen
N:o 18, 6.6.1983

Vastuunjakoperusteissa esiinty-
vien eriiiden kertoimien arvot
vuodelle 1983

N:o 19, 17.6.1983

Jouko Janhunen, t,u
E ki k e t urva k e s k uk sen

t ut k imusososton eri t.ri st ut kija.

UUSIA NIMITYKSIA
ALTTI AURELA
tV ERIIV I ES-
ELAKEKASSAAN,
RAUNO
TI ENHAARA
ELAKE-
SAIVPOON
Valtio joutuu luopumaan kah-
desta keskeisestd eldkevirka-
michcstddn. kun sosiaali- ja ter-
vcysministeridr.r vakuutusosas-
ton osastopaellikktj, ylijohtaja
Altti Aurela siirtyy Meri-
mieseldkekassan toimitusjohta-
.jaksi L l2.1983 ja valtiokonuo-
rin eldkeosaston osastopddllik-
k6 ja johtokunnan jdsen R a u -
n o Ti e n haa ra siirtyy ElAke-
Sammon johtajaksi 1. l. 1984.

Filosofian maisteri Altti Au-
rela on syntynyt 1934. Hiin on
toiminut Keskindisen vakuutus-
yhticin Sammon matemaatik-
kona 58-60. Kansaneldkelai-
toksen osastopddllikkond ja
pddmatemaatikkona 6l-12,
Jdlleenvakuutusoy Varman
toimitusjohtaj ana 72-7 3 ja so-
siaali- ja terveysministerion va-
kuutusosaston osastopaallik-
kdnd vuodesta 1913. Hdn on ol-
lut Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton toimitusjohtaja 12-
73. Eldketurvakeskuksen halli
tuksen puheenjohtaja vuodesta
73. Merimieseldkekassan halli-
tuksen puheenjohtaja vuodesta
73.ja Kansaneldkelaitoksen lisd-
tyn hallituksen jdsen vuodesta
73. Ministericissd hdncn toimin-
tansa on ollut aktiivista ja niiky-
vdd.

Varatuomari Rauno Tien-
haara on syntynyt 1944. Hdn on
toiminut El;ike-Varman eliike-
osaston piiiillikkonii 73-79 ja
valtiokonttorin johtokunnan jd-
senend ja eldkeosaston pliiillik-
kcind vuodesta 79. Valtiokont-
torissa on sisdinen kehitysty<)
hdnen aikanaan saanut uutta
Pontta' 

YLra

Altti Aurela

Rauno Tienhaara
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TIEDOKSI

"VANHANA EI
OLE HAUSKA
KATUA"
TV:N TIETOISKU
ESITTELEE
ELAKEOTTEEN

SOSIAALIVALIO.
KUNNAN
JASENISTA
YLI PUOLET
UUSIA
KANSAN-
EDUSTAJIA

Alkusyksyksi Eliketurvakeskus
tuotti TV 2:n ohjelmistossa
liihetettiivin tietoiskun, joka
kertoo, miksi on t6rketitii tarkis-
taa postissa saapunut tydsuhde-
rekisterin ote ja tarvittaessa
ryhty6 toimiin sen ajan tasalle
saattamiseksi.

Tietoisku on tarkoitettu
tukemaan ETK:n liihettiimien
eliikeotteiden sanoman perille-
menoa. Samalla se sisiiltiiii
tyiinantajille viestin siitii, ettli
tyoelekejerjestelmii ty6skente-
lee jatkuvasti laiminlydntien
selvittiimiseksi ja kehottaa
vakuutettuja tekemiiiin oman
osuutensa.

Tiimtinkertainen isku on toi-
nen TV 2:n ohjelmistoon tehty
ETK:n tietoisku. MTV:n
kanssa on tehty yksi vastaavan
kaltainen tied otusvliliihdys.

Iskun on tehnyt Filmi-Jatta
Oy. Iskun tunnus'Vanhana ei
ole hauska katua" on herat*inyt
my6s vastavaitteitii: Kdyhli
eliimii, jos ei vanhanakaan ole
mitiiiin lotumista, on sanottu.

Eduskunnan viime vaaleissa
kokema voimakas verenvaihto
tuntuu mycis sosiaalivaliokun-
nassa. Sen seitsemiistiitoista
jlisenest?i kymmenen on uusia
kansanedustajia; aikaisemmin
on sosiaalivaliokunnassa ollut
vain viisi.

Valiokunnan puheenjohta-
jaksi valittiin eduskunnan jlirjes-
ttiytyessii Matti Puhakka (sd),
joka hoiti samaa tehtiiviiii jo
edellisellli vaalikaudella. Hiin
on koulutukseltaan tyritek-
nikko ja ammatiltaan korjaus-
mies ja on toiminut Uimaharjun
tehtaiden piiiiluottamusmiehe-
nii. Hlin on eduskunnan jiisen
vuodesta 1975.

Tullessaan valtioneuvoston
jEseneksi Matti Puhakka kiiy-
tlinn<in mukaan poistui sosiaa-
livaliokunnan jisenyydestii. Hii-
nen sijaansa puheenjohtajaksi
valittiin Pertti Paasio (sd), joka
on eduskunnan jiisen vuodesta
1975. Paasio on koulutuksel-
taan valtiotieteen maisteri ja on
Turun tydvoimatoimiston joh-
tajana. Hlin on toiminut
muun muassa valtiovarainmi-
nisterin ja piiiiministerin poliit-
tisena sihteerinii.

Valiokunnan varapuheenj oh-
taja on filosofian maisteri, leh-
tori Saara Mikkola (kok.),
eduskunnan jiisen vuodesta
1975 ja myds aikaisemmin so-
siaalivaliokunnan j iise n.

Sosialidemokraattiset valio-
kunnanjEsenet ovat oikeustie-
teen kandidaatti, ammattiyhdis-
tyslakimies Tarja Halonen,
eduskunnan jiisen vuodesta
1979 ja aikaisempi sosiaaliva-
Iiokunnan jiisen; valtiotieteen
kandidaatti Paavo Lipponen,
aikaisemmin eri puoluetehtii-
vissii ja mm. piiiiministerin
poliittisena sihteerinii toiminut,
tuore eduskunnan jiisen; lasten-
tarhanjohtaja Tuula Paavilai-
nen (o.s. Hautamiiki, jonka
nimisenii hiinet valittiin edus-
kuntaan 1983); hitsaaja Jorma
Rantanen, tuore eduskunnan
jiisen hiinkin.

Kokoomusta edustavat Mik-
kolan lisiiksi hammashuollon
erikoishammasliiiikiiri Anna-
Kaarina Louvo, eduskunnan
jtisen vuodesta 1979; vakuutus-yhti6 Fennian aluejohtaja,
ekonomi Erkki Moisander,
tuore kansanedustaja; yhteis-
kuntatieteiden maisteri Helena
Pesola, sosiaaliviraston vt. ta-
louspiiiillikkti, Jyviiskyliin kau-
punginvaltuuston varapuheen-
johtaja. eduskunnan jiisen vuo-
desta 79 ja aikaisempi sosiaali-
valiokunnan jiisen.

Keskustapuolueen edustajat
ovat uudet kansanedustajat
talousopettaja, emdnfi Pirkko
Ikonen ja lliliketieteen lisen-
siaatti Hannu Kemppainen sekii
vuodesta 1975 eduskunnan
jiisenenii ollut maanviljelijii
Viiind Raudaskoski, aikaisempi
sosiaalivaliokunnan jiisen, joka
on toiminut muun muassa
ammattikurssikeskuksen talous-
piizillikkdnii ja jiirjest6konsu-
lenttina.

Kansandemokraatteja edus-
tavat tuore kansanedustaja, tyci-
suojeluvaltuutetttu Pekka Lrp-
plinen sekii kansanedustaja
vuodesta 1975, diplomi-insi-
n6<iri Marjatta Stenius-Kauko-
nen, j oka on tydsuojeluinsindciri
ja aikaisempi sosiaalivaliokun-
nan jtisen.

Maaseudun puolueen, ruot-
salaisen kansanpuolueen ja vih-
reiden edustajat ovat kaikki
uusia kansanedustajia. Ensim-
miiinen on torivalvoja Pentti
Sk<in, toinen on lliiininsosiaali-
neuvos, valtiotieteen kandi-
daatti H8kan Nordman ja
kolmas Kynnys r.y:n puheen-
johtaja, luonnontieteiden kan-
didaatti IGlle Kdnkktilzi.

YIJa
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SOSIAALI.
TURVASOPIIVUS
RANSKAN
KANSSA
TEKEI LLE

Ranskan sosiaaliministeridn
kansainvilisen osaston sopi-
mustoimiston edustajat tapasi-
vat 20-22. kesiikuuta 1983
Helsingissii sosiaali- ja terveys-
ministericin kokoaman neuvot-
teluryhmiin.

Tapaamisen tavoitteena oli
aloittaa virallisten valtuuskun-
tien kiiytt<i6n tarkoitetun so-
pimusluonnoksen valmistelu.
Ranska on hiljattain solminut
sosiaaliturvasopimuksen Ruot-
sin kanssa. Neuvottelut Norjan
kanssa ovat loppusuoralla.
Niiistii sopimuksista samoin
kuin Suomen sopimuksesta
Saksan liittotasavallan kanssa
saadaan pohjamateriaalia kes-
kusteluihin.

Sosiaaliturvasopimus, jonka
ranskalaiset aiempien kokemus-
tensa perusteella arvioivat tule-
van voimaan vasta vuosikym-
menen loppupuolella, koskee
myds Ranskan merentakaisia
alueita, kuten Martiniqueta
sekii Mayotia.

Kuvassq edessti oikeoha ranska-
laiset, avustajana toiminut mme
Anne-Marie Cailloux ja toimis-
topiiiillikko Henri Tbllier, sekii
ministeridn hallitussihteeri Pau-la Holmen. Thkqna oikealta
t oimitusj o htaja Pent t i Vir tanen
Tap a t ur mav o kuut us hi t o s t e n lii -
tosto, Eltiketurvake skuksen va-
ratoimitusjohtajo Jouko Sirke-
salo, hallitusneuvos Heimer
Sundberg sosiaali- ja terveysmi-
nisteriAsili, lakimies Mauno
Lindroos Kansqneltikelqitok-
sesta sekii kielenkiiiintiijii Isto
Ka hi la u lk o minis t er i d s t ii.

ATK KAYTTOON
VAKUUTUS-
OIKEUDESSA:
KASITTELYAIKA
PUOLEEN

UUSI ESITE
PI EN.
RAKENNUTTAJA
TYONANTAJANA

Puolesta vuodesta vuoteen
lyhenee juttujen kiisittelyaika
vakuutusoikeudessa huhtikuus-
sa kayttddn otetun uuden atk-
jiirjestelmiin ansiosta.

Tuomareilla ja esittelijciillii on
uuden tekniikan mydtii entistii
paremmat mahdollisuudet kes-
kittya paaasiaan: jutun perin-
pohjaiseen selvittiimiseen ja oi-
kean ratkaisun tekemiseen,
kerrotaan vakuutusoikeudesta.

Tydeliikepiiiitdksestii valit-
tava voi nyt saada puhelimitse
tiedon, missii vaiheessa henen
asiansa kesittely milloinkin on.
Tiihiin asti kyselyihin vastaami-
nen on kiiytiinndssii ollut han-
kalaa: tietoja on pitiinyt hakea
useasta eri kortistosta ja juttuja
on kesitelty vuodessa noin
10000.

Ratkaisukliytiinncin kannalta
merkittiivistii piiiitriksistii ruve-
taan pitAmaan oikeustapausre-
kisterili. Neyttdruutuun voi-
daan poimia tiivistelmlit rekis-
teriin otetuista ratkaisuista.

Heiniikuussa ilmestyi verohalli-
tuksen, LEL TydeHkekassan ja
Tapaturmavakuutuslaitosten lii -
ton yhteisjulkaisuna uusi esite
"Pienrakennuttaja tydnantaja-
na".

Esite on tarkoitettu pienra-
kennuttajille, jotka tilapiiisesti
joutuvat palkkaamaan vie-
rasta ty<ivoimaa. Siinii selvite-
tliiin tilapiiisesti tydnantajana
toimivalle siiiidettyjii velvolli-
suuksia, kuten ennakonpidii-
tystii, sosiaaliturvamaksua, ta-
paturmavakuutusta ja tydelii-
kemaksua. Esitteessii selvite-
tean niin ikiiiin mika on
palkkatydtS, talkootyotai ja
vastavuoroisuus- eli vaihtotydtii
ja miten siiiidetyt velvollisuudet
liittyvat eri ty6muotoihiir.

Esite, varsin tiivis tietopa-
ketti, on tarkoitettu jaettavaksi
pienrakennuttajille rakennuslu-
van mukana. Lisiiksi sitii on saa-
tavana verotoimistoista, kun-
tien rakennustoimistoista ja
tapaturmavakuutusyhtiOistii se-
ka LEL Tytieliikekassasta.
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N/ESSUT

Uusi piiivii on alkamassa Turun messuilla ja ensimmdiset vieraat ovat koonneet rohkeutensa. Kaikkiaan tutustui tyoeldketurvaansa
ETK:n rekisterin avulla tdmhn vuoden messujen yhteydessd neljdttdtoista tuhatta vakuutettua - Pietarsaaressa, Kuopiossa, Oulussa ja
Turussa. Lokakuinen Vanhusten viikko Helsingissa kartuttaa midrdd jonkin verran.
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SKUS

KANSAIN.
VALI N EN
LUOTTO-
VAKUUTUS-
KOKOUS
H ELSING ISSA
ELOKUUSSA

Eri maiden eHkeja{estelmiin
liittyvien Iuottovakuutuslaitos-
ten edustajat tapasivat toisensa
Helsingissli elokuussa. Mukana
oltiin Yhdysvalloista, Saksan
liittotasavallasta, Ruotsista ja
Suomesta. Oppia oli tultu
hakemaan myos Japanista ja
Kanadasta. Kumpaankin maa-
han suunnitellaan luottovakuu-
tusmuotoja niiiden maiden eld-
kej lirjestelmien turvaamiseksi.

Kokouksessa luotiin katsaus
kunkin maan luottovakuutus-
toiminnan vaiheisiin ja kehitys-
niikymiin. Erityiskysymyksinii
olivat esillii suuret vahingot ja
niihin liittyviit ongelmat sekzi
vahingonkorvauksen maksami-
nen ja sen takaisinperinlA.

TYOTTOI\/lYYS-
ELAKKEEN ALA-
RAJA ENSI-
VUONNAKIN
1928 SYNTYNEI-
DEN KOHDALLA
Sosiaali- ja terr.,evsministeriossd
ei ole valmistellarana lainmurr-
tosta. .joka koskisi tyottomyy,s-
cldkkeen ikdrajaa, kcrtoi yliloh-
taja Altti Aurela t1'oeldketicdr>t-
tajien kokouksessa 15. 9.

Valtion tulo- ja men()ar\i()n
hallituskdsittell' ei ole antanur
aihctta lainmuutokscn valmiste-
luun. vaan tdssd vaiheessa on
ldhdcttdvd siitri. etth cr.rsi vuonna
kutcn tand r uortnrrkin nu()rim-
mat t) ottomr r scldkkccsce n tri-
keutetut ovat 1928 svntvneet
pit kiiaikaiscsti ti ottontat. Viimc
vuosina ikdrajaa on tilapaisesti
tarkistettu vuosittain alas pdin
r hdcllii ikaluokalLr. 55-r uotiui-
siin. ja tama tarkistus siis ilmei-
sesti jdd nyt pois.

Toinen bucl jetin r,almisteluun
liitty'r'A clAkcpoliittiscsti merk it-
so,d seikka orr tyiie liikkeiclcn ns.

ULKOIVAAN-
EDUSTUKSEN
VIRKAIVIESTEN
VAIIVOJEN
SOSIAALI-
TURVASTA
ESITYS

Ulkoministericin siirtymisvel-
vollisten virkamiesten puolisoi-
den sosiaaliturvassa esiintyviii
puutteita selvittlimiiiin asetettu
tydryhmd on jdttdnyt mietin-
tcinsii. Ryhmiin piti tehdii esitys
siitii, miten puolisoiden sosiaali-
turva ja eliikeoikeus olisi jiiqes-
tetteva.

TyOryhmii lahti siita, euA
suurin ongelma on puolison
oman uran ja siihen liittvvien
etenemismahdollisuuksien me-
nettiiminen. Vaimo menettiiii
tycieliikkeensii kokonaan tai
eliike ainakin supistuu merkit-
tziviisti.

Vaimot itse ovat kokeneet
epiikohdaksi sen, etta he joutu-
vat korvauksetta osallistumaan
ulkomailla edustustehtiivien hoi-
tamiseen saamatta tisti lain-
kaan tydelaketta.

Mietintti siszilsi myds suosi-
tuksen puolisoiden tydttdmyys-
turvasta.

r'dli-inde ksin. hcindkuun indek-
sitrrr ki:tuksen. pois jlanrirren.

Tiimii liitt,""y, hallituksen pYr-
kimyksecn hillita inllaatiota.
Aurcla sanoi. Vdli-indeksin
poistaminen or.r e rrnakkohintaa.
joka n.raksctaan siitd ettd ckike-
jdrjestelmicn kchitvksen kannal-
ta tdrkein uudistus. eldkekor.ni-
tcan clldotustcn totcultilntincn.
voidaan saacla aikaan. Sanrallu
kun bud.jctissa poistctaan vdli-
indeksi, budjctin pcrustcluihin
lisdttitin maininti.r uuclistukscn
nopcastu toteuttantiscsta. J'ris-
nlillistl a.jlrnkohtrrrr ci nrlirritir.
koska uLrdistus ci t>le rruhclolli-
ncn br"rcl jctti','uonna. \ aan t()teu-
tusaika on riippuvainut uudis-
tuksen tcknisestd valntistelusta
ja tydmarkkinaosapuolte n kri-
sittclystd.

TILASTO
SUOIVEN
ELAKKEEN-
SAAJISTA

Syyskuun alussa ilmestyi uusi
eldketilastojulkaisu. Vuosikat-
sauksen TILASTO SUOMEN
ELAKKEENSAAJISTA oVat
suunnitellee t Eldketurvakes-
kukserr ja Kansaneldkelaitoksen
tilastovksikot vhteistyossh. Sc
sisaltae tictoja maammc cldk-
kccnsaajista ja heidiin vhtccn-
laskctuista tyo- ja kansaneldk-
kcistiilirr.

Tilirsto perustuu lult()sl.en
e lhkere kistereihin .ja sisdltdA tic-
clot nrvos julkisen sektorin tyo-
clrikkcisth lukuunottamatta
kuntien ns. ','anhanmallisia
clikkeitd. Aikaiscntmista tilas-
toistu tlmd urrsi poikkea:r siten.
etta tilastoitLr yksikko on eldk-
keensaaja eikd eldkc. Koska sa-
nra henkilo ."'oi saacla scka t),d-
ette kansancldkcttai. aikaisem-
mista tilastoista orr ollut mahdo-
tontil scl\ ittari e lakkce nsuu-iicrr
kclkonaislukurrddrdii ja hcicliin
kokonaisckikct urvaansii.

Nyt julkaistussa. r'uotta l9tll
koskevassa tilastokatsauksessa
eldkkccnsaa.jilt on.iaoteltu cleke-
la.jin. -lain. idn. sukupr.rolcn .ja
asuir.talueerr ntukaan. Lisiiksi on
tltrkirstelttr nrilllrisiu kurrsun- .ilr
t\ ocla k ke e n 1 hdistclrn iri csiirrl r rja minkti suuruisia kokonais-
eliikkcitii cri eldkke-cnsairjarl'h-
mat saavat.

Tilastoja on jo crruakkoon
kasitcltv Tyoeldkkecn nunrcr()s-
sa t,/83.

Tilasto.julkaisuir ()n nr.ioite-
tr.rsti saatavana Ekikcturvakes-
kukscn tutkinrusosastolta .ia
Kansanel6kelaitokscn tilasto-
toimistosta.
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TIETO]A TYOELAKKEENSAA]ISTA 31 3 1983

Taulukoiden luvut ovat vdhimnrdisturvan mukaista.

31.3. 1983 oli maksussa kaikkiaan 639000 tyoeliikett2i. Muutos edellisestd vuodesta on 31000 kappaletta eli
5.1 prosenttia.
Niiistd oli vanhuuseldkkeitd 321 000 kappaletta (suluissa muutos edelliscn vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+19000). tyokyvytt6ml,yseldkkeitzi 170000 kappaletta (- 2000). tyottomyysel:ikkeitA 26000 kappaletta
(+7 000) ja perhe-eldkkeita I l4 000 kappaletta (+8 000).
Vanhuuseldkkeiden keskimdird oli 937 markkaa,/kk. tyokyvyttrimyyseldkkcidcn I 135 markkaa,/kk, tyottci-
myyseliikkeiden I I l9 markkaa/kk ja pertre-eldkkeiden 744 markkaa/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 31.3. 1983

Etdkkeensaajia Keskimddrdinen peruseldke mk/kk
E!4\!eec -rq!q4 Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhtccns:i
TEL-eliikelaitokset 60704 94626 155 330 I 968 849 I 286
YEL-eldkelaitokset 13009 9900 22909 t832 | 245 l 578
MYEL-eliikelaitos 45066 59558 t04624 552 269
LEL-eliikelaitos 33344 11078 44422 779 345 671

Kaikki tyoelzikelaitokset 152 t23 175 162 327 285 t 276 642 937

Myonnetyt ellikkeet l. 1.-3 1.3. 1983

Kaikki tyoelekelaitokset 3 801 4621 8428 I 454 692 l 035

TYoKYVYTTOMYYSELAKKEET lsisaltaa osaeliikkeet)
Voimassa olevat 31.3. 1983

Eliikkeensaaiia Kcskimidrdinen peruseldkc mk,/kk
Eliikkeen myontdiA Miehet Naiset YhteensA Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 40032 42tt0 82142 2091 1012 r 518

YEL-eliikelaitokset 7 405 33ll 10 716 I 584 l 002 I 404
MYEL-eliikelaitos 20 090 22536 42626 647 261 443

LEL-el2ikelaitos 30 106 4889 34995 I 031 460 951

Kaikki tyoelakelaitokset 97 633 12846 170479 I 429 742 I 135

Myonnetyt eliikkeet l. l.-31. 3. 1983

Kaikki tyoelakelaitokset 2593 I 893 4486 I 841 995 I 484

OSAELAKKEET
Voimassaolevat 31. 3. 1983

ElAk keensaalia Keskimddrdinen peruseldke mk/kk
Eliikkeen myontAjd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset t 332 I 734 3 066 1 428 708 r 020

YEL-eliikelaitokset I 310 542 1 552 I t49 827 I 054

MYEL-etiikelaitos 5026 5 838 l0 864 494 222 348

I-EL-eldkelaitos I ll0 140 t 250 835 418 788

Kaikki tydelakelaitokset 8178 8254 t7 032 176 367 578

Mycinnetyt eldkkeet l. l.-31.3. 1983
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TYOTTON,,I YY SELAKKEET
Voimassa otevat 31.3. 1983

El;ikkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/kk
EtAkkeen mycintdjd Miehet Naiset YhteensA Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 5 154 10245 r5399 1923 r 002 l3ll
YEL-etdkelaitokset 314 387 803 I 064761 t 334
MYEL-ellikelaitos I 369 t342 27n 963 375 672
LEL-etdkelaitos 5 t22 2343 7 465 I 074 492 891

Kaikki tydelakelaitokset 12019 14317 26336 t 433 855 I l19

Myonnetyt eldkkeet l. l.-31.3. 1983

Kaikki tydelakelaitokset t94l 2039 3 980 16'75 1025 1 342

PERHE-ELArcTETT
Voimassa olevat 31.3. 1983

E-]4\!se!-.v9!q4
Eliikkeiden
lukumii5rii

Keski-
mAdrdinen
peruseldke

mk/kk

Eldkkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-elhkelaitokset 54 450 1 036 50314 14586 64 900
YEL-eliikelaitokset 9243 926 8 859 2253 lr ll2
MYEL-ellikelaitos 21929 295 21 030 4672 25102
LEL-etiikelaitos 28864 474 27 2t3 67W 33913
Kaikki tyoelakelaitokset 114486 744 107 416 282lr 135627

Myrinnetyt elikkeet 1. l.-31.3. 1983

Voimassa olevat 31.3. 1983

Eliikkeen myontiijii

Kaikki tyoelekelaitokset 2893 773

VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS-, TYOTTOMYYS- JA PERHE-ELArcTEET

Keski-
midrdinen
peruselSke

mk,/kk
TEL-eldkelaitokset 307 321 1 310
YEL-el:ikelaitokset 43 629 l 388
MYEL-eliikelaitos l7l 890 396
LEL-eliikelaitos 1t5746 721

Kaikki tyoelekelaitokset 638 586 963

Mycinnetyt eliikkeet L l.-3 l. 3. 1983

Kaikki tyoelakelaitokset t9 787 I 160

Vanhuus- ja tyrikyvyttcimyyseldkkeensaajista 15541 sai lisdksi rekisterciityii lisiieliikettii keskimAdrin 1335
mklkk. NAmd olivat etupaassa TEL- ja YEL-eliikkeitii. Pcrhe-el,iikkeistd 3998 oli lisdetujen mukaisia, keski-
mdhrin 105 I mk/kk.

MAKSETUT ELAKKEET l. 1.-3i.3. 1983, MILJ. MK
Vcihimmeiisturva

TEL-eliikelaitokset r 208.9
YEL-eldkelaitokset 183,2
MYEL-eliikelaitos 206,6
LEL-eliikelaitos 252.5

Kaik ki tyoeliikelaitokset 1851,2
Re k i s te rd i t y I i sri t urva 74,9

Eliikkeiden
lukumAdrd

Yhteensd 1926,1
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TIETO]A TYOELAKKEENSAA]ISTA 30 6 1983

Taulukoiden Iuvut ovat vdhimmdisturvan mukaisia.

30.6. 1983 oli maksussa kaikkiaan 647 000 tyoeki.kettd. Muutos edellisestii vuodesta on 32000 kappaletta eli
5,3 prosenttia.
Niiistei oli vanhuuselAkkeita 332000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+18000), tyokyvyttomyyseldkkeitd 170000 kappaletta (- 2000), tyottomyyselakkeit2i 29000 kappaleua
(+8 000) ja perhe-eldkkeitii I l7 000 kappalerta (+8 000).
Vanhuuseliikkeiden keskimiiiird oli 938 markkaa,/kk, tycikyvyttcimyyseldkkeiden I 145 markkaa,zkk, tycitto-
myyselAkkeiden I 170 markkaa/kk ja perhe-elAkkeiden 743 markkaa,/kk.

VANHI]USELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1983

Eliikkeensaa jia KeskimSlriiinen peruseldke mklkk
Eliikkeen my<intdid Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-etdkelaitokset 61257 96 155 t57 412 I 975 851 l 288
YEL-eliikelaitokset l3 195 t0092 23287 I 831 t2M t 577
MYEL-eliikelaitos 556 270 392
LEL-elikelaitos 33 572 11340 449t2 784 345 673
Kaikki tycieldkelaitokset 153 603 178274 331877 I 281 643 938

My<innetyt el:ikkeet l. l.-30. 6. 1983

Kaikki tvbelakelaitokset 75| 9 t91 16708 I 435 678 l0l8

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET (sisaltaa osaeldkkeet)
Voimassa olevat 30.6. 1983

Eldkkeensaajia Keskimiidrdinen peruseldke mklkk
Etdkkeen myont,iijh Miehet Naiset Yhteensd Miehct Naiset Yhteensd
TEL-etdkelaitokset 40213 42 lO9 82322 2 tot I 022 I 549
YEL-eldkelaitokset 7 425 3 301 10726 I 589 I 006 I 410
MYEL-eliikelaitos l9 843 22213 42056 651 262 446
LEL-el2ikelaitos 30 200 4927 35 121 I 036 457 955
Kaikki tydelekelaitokset 97 681 72550 170231 I 438 750 I 145

Mycinnetyt elikkeet l. 1.-30.6. 1983

Kaikki tyrieliikelaitokset s225 3779 9 004 r 806 939 I 442

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1983

Eldkkeensaajia Keskimzi:iriiinen peruseldke mk,/kk
Eliikkcen myontdjd Michet Naiset YhteensA Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elilketaitokset l 350 I 721 3 077 I 444 7t2 r 033

YEL-eliiketaitokset I 286 534 I 820 I 135 825 I 044
MYEL-eliikelaitos 4947 5 738 10685 494 222 348

LEL-eldkelaitos I 128 138 t 266 849 427 801

Kaikki tydelakelaitokset 8 7l I 8 t37 16 848 782 368 582

Myonnetyt eldkkeet l. l.-30.6. 1983
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TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1983

Eldkkeensaajia Keskimiidriiinen peruse16ke mklkk
Eliikkeen mycintiijii Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eldkelaitokset 6042 ll 200 17242 2008 I 040 | 379
YEL-eldkelaitokset 393 417 810 | 376 783 I 071
MYEL-elAkelaitos I 417 I 433 2 850 373 665961
LEL-eliikelaitos 5276 2401 7 677 I 085 485 89'.7

Kaikki tyoelakelaitokset t3 t28 15 451 28579 I 505 885 I 170

Myonnetyt eldkkeet l. l.-30.6. 1983

Kaikki tyrielakelaitokset 3 360 3 5t2 6872 l 852 l 093 t4&

PERHE-ELATTEET
Voimassa olevat 30.6. 1983

Eliikkeen mycintiiiii

Eliikkeiden
lukumiiiirii

Keski-
mAdrdinen
peruseldke

mk,/kk

Elikkeensaajia

Lesket tapset Yhteensii
TEL-eliikelaitokset 55 335 l 036 51 185 t4 M7 65 632
YEL-e16kelaitokset 9 454 924 9069 2235 I I 304
MYEL-eliikelaitos 22448 295 2t 579 45W 26088
LEL-eliikelaitos 29 325 474 27 695 6552 34247
Kaikki tyoelakelaitokset 116562 743 109 528 27 743 137 271

Mydnnetyt eliikkeet l. l.-30.6. 1983

Kaikki tydelakelaitokset 5 804 769

VANHUUS-, TYOKYVYTTON4YYS., TYOTTOT4YYS- JA PERHE-ELArcTEET
Voimassa olevat 30.6. 1983

Keski-
Eldkkeen mycintiijii Eliikkeiden mddrAinen

lukumiiiird peruselAke
mk,zkk

TEL-eliikelaitokset 3t23rt t 3t7
YEL-etdkelaitokset 44277 I 388
MYEL-elAkelaitos 173620 397
LEL-eliikelaitos 117 041 722
Kaikki tyoelakelairokser 647 249 968

Mycinnetyt eldkkeet 1. 1.-30.6. 1983

Kaikki tyciel6kelaitokset 38 388 I 160

Vcihimmtiisturva
TEL-eliikelaitokset 2447,7
YEL-eliikelaitokset 368,9
MYEL-eldkelaitos 416,1
LEL-eliikelaitos 508,9

Kaikki tydelakelaitokset 3741,6
Re k i s te rdi t v I isciturvo 151,0

Vanhuus-, tyokyvyttdmyys- ja tycittcimyyseldkkeensaajista 16496 sai lisdksi rekisterriityA lisaeliikettd keski-
miiiirin 1292 mk/kk. Ndmii olivat etupiiiissii TEL- ja YEl-eliikkeitd. Perhe-eldkkeista 4006 oli lisdetujen
mukaisia. keskimiiiirin 990 mk,zkk.

MAKSETUT ELAKKEET 1. 1.-30.6. 1983, MILJ. lv{K

Yhteensd 3 892.6
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ENGLISH SUMMARY

Persons who have
reac--hed the age o1 60
wrll be ,rble to retire orr
pension rnore easily if
the ploposals of the
Cumtnrltce r r Pensiorr
.lbIe Age go ilrto eifect.
T}-re Comnrittee has
proposed a parl tirne
pension on the Swedisl-i
rnodel, an occupdtional
-, irly reltretn'.r rT lr-1 rSton
and tl-re granting o{ c,r

reciuced pensron prior to
the age of 65. T]'re
optron o{ deferment of
pension would be
retarr-red in accordarrce
with present practice.

An -rnnl ryee or
se1{-employed person
would be entltled to
occupatronal early
retirement pension if his
workrng capacrty rs
reduced to such arr
extent by sickness or
aging that it would be
unreasondble to assume
the work could continue
when consider.r lion is
grven to the strains and
other conditrons of the
occupation.

In order to quahfy ior
oarly rehremenl ponsion,
the person should have
been covered by the
employment pensrons
laws {or at least l0 o{
the l.ist I5 years. A year
at most should have
passed irom the
terminatron of the last
employment or sel{-
ernployment status.
Candldates lor
',''cupdliun,r1 -o11 y
retrrement pension are
presumed to c;orne

particularly irorlr
physicaily he.rvy
or:r :upations, crlthor-rgh
tlrL: nrtention is not
directll. to conirne it to
c]1lI ocCupations
spc-ciflcal1y.

Part trrne pension
woLrld be paid to
beneiicraries who lr,,rve
gone over to parl trrne
work crnd have reduced
tf ieir nurnber o{ workrng
hours by not less thar-r
25 per c-'ent and not
more than 60 per cent.
The sanre crilerla would
.rpply to length o{
workrng hfe as for
occupatronc'rl early
r..lirernent pension.

Tlre pafl-ti1po pension
would arnount to half of
the drop in earnings.
A person going over to
halI time work would
recelve rn pay plus
pclrt lime pension 75 per
cent o{ the pay {or iull-
trme work. On the net
level, these percentages
would stretch to BO 85.

According to the
proposdl by the
Committee retrrement
penslon could be drawn
prior to normal age of
retirement. But the
pensron would be
reduced for every year
of early retrrement. The
penslon co,-rld be
de{erred as under the
present pensron larvs,
in which case it would
be rncreasecl by 12 per
cent ior every fedr o{
clelerrnent.

The slarislicul review
Ict l ,-1 rsion -ov-t.rgo jn

198-l states that cr totcrl
r FIM )7 ,t)OO rrrilli, ,rr is

berns pdrd to 1,030,000
pensioncrs in Frnland
dunnq the lrear of 1983
The rnrninrunr
percent(lge o{ the
pensions {or the older
dge groups, in the case,-
oi pensrons running
lrom I Ianrraly 1983,
rose lron'r 37 to 38 per
cent. The ternrs
cluahfyrng lor veterans'
- ttly retirotrt-trl f,onsiott
were relaxed to sorrre
extent, in part {rorn the
begrnning of the year
dnd rn part fron'r the
beginning o{ hLiy. Stage
II A o{ tl're national
pensior-r reform
rnatencrlrsed, the
dssrsicrr)ce amount. The:
incornes tie was relaxed
Urrd tl ro lov*-l O[ po1 1s1, 1,

shghtly raised.
The indexing systerrt

{or national pensions
was changed, and the
pensions rlre t.row
adlusted rn Ianuary and
Iuly.

]t rs estin-rated rn the
revlew that there will be
about 640,000 old ase
pensions at the end of
1983, and that tlie
crverdQe pensiotl will be
abolrt FIM 2,100 pcr
month. The number oj
drsabled persons will be
about 260,000 and the
dverdge pension about
FIM 1,950 per month.
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TV-tietoisku

Todellisessa elcimrissri ei tydekikevakuutetulle tarjoudu tilaisuutta palata aiassa toakse-
priin huotehtimaan vokuutusta vaille jtirineistri tyosuhteista. Ekiketurttakeskuksen ia ekike-
laitosten eprikiitollisena tehtrivrinci on rekonstruoida menneisyyttri tydekimrikerran auk-
kojen kohdalta. Ekiketurvakeskuksen te)mrinsyksltisstt6 tv-tietoiskussa vakuutettu itse
palaa nuoruuteensa. . . vai oliko htinen vanhenemisensa vain viisaosti ennalta nrihty tule-
vaisuudenkuva?
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