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E IDEN SUUNNITTELU EI
OLE IRRALLINEN OPI

"Palkka" ei pitkiiiin aikaan ole tarkoittanut pelkkaa rahaa. Tyciehtosopimus-
neuvottelut ovat varsin kattavia ja toisaalta pikkupiirteisiin menevid tyciolosuh-
teiden kartoituksia. Kdteen saatavan rahan rinnalla ovat yhi ratkaisevampia
muut aineelliset ja myos henkiset etuudet.

Sama pdtee myos muussa tulonjaossa. Sosiaalitoimen yleiseksi ohjeeksi on jo
vuosia sitten kansainviilisilti forumeilta julistettu tunnus "Never just give mo-
fley" - vaan siis mycis kdytdnncin helpotuksia, neuvoja, seurantaa ja henkistii
tukea.

Tdmd on epdilemtittd el6kepolitiikankin tulevaisuuden kehityslinja. Eliikeliii-
sen erityispalvelut, eldkkeensaajan mahdollisuudet kiiyttiD hyvdkseen yhteis-
kunnan yleisid palveluja ja ylipiiiinsi eliikeliiisen asema rahan saajana, rahan
kiiyttiijiinii ja veronmaksajana eli kansantalouden osatekijiinii tulevat viiistii-
mdtti muodostumaan keskeiseksi keskustelukysymykseksi ja kokonaisuutena
katsottavaksi asiaksi sith mukaa kun elzikeliisten mdirii kasvaa. Vastedes
eliikepoliittisia keskusteluja ei en66 kdydii yksiviivaisella asteikolla paljonko
eliikettii - paljonko veroa, vaan raha on yksi osa kokonaiskysymysti.

Eldkel6isen sosiaalisesta kokonaistilanteesta, saati kulttuuripalveluista, huo-
lehtiminen ei ole varsinaisten eldkelaitosten asia, siitd huolimatta, ettiL nhmd
kuntoutusta ja eldkkeellevalmennusta jo harjoittavatkin. ElSkelaitosten veltta-
mdttcimiinii osana ndhtdvissf, olevasta kehityksestd on oman palvelunsa paran-
taminen. "Eldkkeen ansaitsija ja saaja reagoipaitsi markkamiaraan myos sen
antamisen tapaan", sanoi Ilmarisen varatoimitusjohtaja Unto Partanen dsket-
tiiin hahmottaessaan kuvaa ldhitulevaisuuden eldkeldisestd.

Tiimi merkitsee yksityiskohtaisempaa yksilcillistii palvelua: el6kkeen mark-
kamddrii on voitavi arvioida tdhdnaitista aikaisemmin, on voitava ennustaa,
millaiseksi se muodostuu eri vhihtoehtojen mukaan, ja on voitava selittiiii
yksilolliset eldkkeen osien perusteet. "Tulevaisuuden el6kkeenansaitsija ei siedd
pitkia kdsittelyaikoja, ei vanhukseksi luokittelemista eiki minkiiInlaista mieli-
v altaa", sanoi Partanen.

Tyoel?ikelaitokset ovat kehittlneet palveluaan niin, ettd useimmissa tapauk-
sissa pystyttdneen jo antamaan yhdellA kerralla koko eliiketurvan nautintaan
pilsemiseen tarvittava neuvonta, vain julkisen hallinnon tyosuhteita koskeva
kirjanpito laahaa jiiljessii. Mutta elikkeensaajan koko toimeentuloturvaa ja
eldmiintilannetta koskevan suunnittelun yhtendinen kehittdminen vaatiieliike-
laitosten ja yhteiskunnan muiden instituutioiden yhteistyotd. Sen aikaansaami-
nen edellyttdd poliittisia pii[tciksiii siinii missd eldkkeen markkamf,iirienkin
sddtely.

Toistaiseksi on eldkkeitii koskeva keskustelu muusta yhteiskunnallisesta ja
kansantaloudellisesta keskustelusta kovin irrallaan, omissa matemaattisissa ja
juridisissa ulottuvuuksissaan. Keskustelu ja yhteistyci eiv6t kuitenkaan ala ilman
eliikelaitosten aloitetta. Olisiko elikepolitiikkaa ja muuta yhteiskuntapolitiik-
kaa niveltdviiin tutkimukseen ja selvittelyyn sijoitettava enemmin? Nythiin
eivht muuten sijoitustoimintaa harjoittavat ellkelaitokset juuri tieteeseen sijoita.

Yrjd Larmola
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vaikuttaa toimintaansa. Periaa-
te ei kuitenkaan velvoita virka-
miestd jdttdmeen kasittelematta
ldhisukulaistaan koskevaa har-
kinnanvaraistakaan asiaa. Eri
asia sitten on, etta virkamiehen
syyllistyessd tiilloin puolueelli-
suuteen hdn joutuu rangaistus-
uhan alaiseksi .ja hallintotoimi
voi tulla virheelliseksi.

Mycis tyoeliikejiirjestelmdn
tdytdntocinpano on hallintotoi-
mintaa, jossa ei ole mitddn
sddnnciksid esteellisyydestii,
vaan esteellisyys harkitaan ob-
jektiviteettiperiaatteen avulla.

Muutos tulossa

Viranomaisia koskee vuoden
alusta voimaan tullut hallinto-
menettelylaki. Lailla pyritiiiin
varmistamaan mm. asian kdsit-
telyn puolueettomuus. Laki ei
koske lainkaan yksityisen sekto-
rin tyoelakejdrjestelm66. Tar-
koitus kuitenkin on, ettd lain
keskeiset periaatteet toteutetaan
tydelakelakeja muuttamalla.
Eldketurvakeskuksen asettama
tyoryhmd onkin hiljattain esit-
tenyt tyoelekelakeihin otetta-
vaksi samanlaiset sddnnokset es-
teellisyysperusteista kuin hallin-
tomenettelylaissa on. Myos
muutoksen tarkoitusperdt ovat
samat.

Esteellisyys on hallinnon kes-
keisid. ennaltavaikuttavia puo-
lueettomuuden takeita. Sen
merkitys jiiii kuitenkin epdmdd-
rdiseksi, jos sen sisdltcid ei ole
sitovilla normeilla selvdsti mdd-
ritelty. Tdsmillisten normien

tymiseen. Jotkut virkamiehet
jattavat jonkin puolueettomuut-
ta vaarantavan tekijdn huo-
mioon ottamatta. Jotkut toiset
taas saattavat kayttea jiiiiviyttii
verukkeena pddstdkseen kiisitte-
lemhstd hankalaa tai epiimiellyt-
tdvi6 asiaa. Mycis asianosaisen
on hankalaa vedota esteellisyys-
perusteeseen. jos nimenomaisia
sddnnoksid ei ole.

Kaikkein tdrkein peruste sdn-
ncisten olemassaololle lienee
ihmisten luottamus. Se jiirkkyy,
jos esteellisyydellii ei ole tdsmdl-
listd sddnnciksissd ilmaistua si-
sdltcid. Ja kun se jirkkyy, vaikka
aiheettakin, lisdiintyvdt kante-
lut, purnaukset ja valitukset.
Henkild voi kokea tilanteen sa-
manlaisena vdiryytend kuin jos
hlnen asiassaan olisi menetelty
lainvastaisesti. Aiheettomista
kanteluista ja valituksista hal-
linnon tyomddrd lisddntyy ja te-
hokkuus kdrsii.

Ero
tuomarinjiiiivistii
Tyciryhmii on ehdottanut, ettd
uudet esteellisyysshSnnokset si-
joitettaisiin tycintekrjiiin eliike-
lakiin. johon muissa yksityisen
sektorin tydelSkelaeissa olisi
viittaussiidnncis. Ehdotetut
sddnnokset ovat tuomarinjiiiivi-
perusteisiin verrattuna osin lie-
vemmdt, mutta osin mycis anka-
rammat.

Ehdotuksen mukaan sukulai-
suuteen perustuva jddviys rajoit-
tuisi ldhisukulaisiin toisin kuin
1734 vuoden laissa.

Eliikelaitoksen tyontekrjii oli-

a

Virka-aseman vllrink[ytoksistl on viime
aikoina ki4oitettu paljon. Esteellisyys-
sddnnoille on tdrked merkitys pyriffdessa
varmistamaan asioiden puolueeton kesit-
tely. Tyoeliikejlrjestelm[ssd ei ole ollut
nimenomaisia mliirlyksid esteellisyydes-
tii.

Hallintomenettelylain voimaantulo on
tehnyt ajankohtaiseksi pohda esteellisyys-
sllnnosten ottamista myos tyoelekelakei-
hin. Esteellisyyden slltely parantaa va-
kuutettujen luottamusta hallintotoimin-

t'nan tasapuollsuuteen.

Esteellisyyden llff:'f,]3'l,il!#,,iTjil;iShdntely on se tiukkaan iskostunut kdsi-
tys, etta virkamiehet aivan ylei-
sesti olisivat tuomarinjddvin pii-

Esteellinen eli j2iiivi on henkilci, rissd.
jolla on sellainen suhde kdsitel- Eron lainkdyton ja hallinto-
tdvdiin asiaan tai sen asianosai- toiminnan villilld ovat oikeus-
siin, ettd hdnen puolueettomuu- oppineet sanoneet perustuvan
tensa asian kasittelyssa voidaan siihen, ettd oikeudenkdyt<in en-
olettaa vaarantuvan. sisijaisena tehtevena on oikeus-

Suomen sd6ddnndinen oikeus suojan antaminen, mutta hallin-
esteellisyydestd on paljolti ollut totoiminnassa on tarkoituk-
niiden periaatteiden varassa, mi- senmukaisuus tdrkeimmdlld si-
6 1734 vuoden oikeudenkhy- jalla. Hallinto kangistuisi ja sen
miskaaressa on sdddetty tuoma- nopeus khrsisi kohtuuttomasti,
rinjiiiivistii. Muissa s66dciksissd jos esteellisyyssddnnoksid olisi
olevat erityism6drdykset ovat noudatettavapikkutarkasti.
useinvainviittauksiatuomarin- Hallinnossa virkamiesten
jhdvisddnncikseen. jtihviys on siis paljolti ollut peri-

Tuomarinjddvisdhnnoksid aatteidenvarassa. Ns. objekti-
sovelletaan hallinto-oikeudelli- viteettiperiaate on viitoittanut
sessa lainkdytoss6 sellaisenaan, virkamiehen esteellisyyden ra-
mutta tavallisessa hallintotoi- jat. Sen mukaan virkamies ei saa puuttuminen mycitdvaikuttaa
minnassa niitd sovelletaan vir- antaa subjektiivisten seikkojen epiiyhtendisen kdytiinncin syn-
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si jiiiivi jo sillii perusteella, ettd
hdn on palvelussuhteessa tai ka-
siteltdvddn asiaan liittyvdssd toi-
meksiantosuhteessa asianosai-
seen tai siihen. jolla asian rat-
kaisusta on odotettavissa eri-
tyistii hyotyii tai vahinkoa. Esi-
merkiksi eldkelaitoksen kiiyt-
tdmd lddketieteellinen asiantun-
tija ei ole saanut toimia eldkkeen
hakijan hoitavana tiiiikiirinii.

Tilanne konkretisoituu erityi-
sesti tydterveyshuollossa toimi-
vien lddkdrien kohdalla. He ovat
kdytdnnossd usein toimineet
samanaikaisesti eldkesddticin tai
jonkin muun eldkelaitoksen asi-
antuntijalddkdreind.

Elikelaitoksen tycinteklii oli-
si jiiiivi mycis kun hdn on halli-
tuksen jdsenend tai toimitusjoh-
tajana tai ndihin verrattavassa
asemassa sellaisessa tytipaikas-
sa,joka on asianosainen (taijol-
le asian ratkaisusta on odotetta-
vissa erityistd hydtyii tai vahin-
koa). Esimerkiksi eldkelaitoksen
tydntekijii, joka on jdsenend asi-
anosaisena olevan osakeyhtion
hallituksessa, tuskin kokee sa-
mantekevdksi, minkdlainen yh-
tiota koskevasta ratkaisusta
tehdddn.

Lakiin tulisi lopuksi yleislau-
seke. Mikii tahansa sellainen
syy, joka voi vaarantaa vakuu-
tettujen luottamuksen tycinteki-
jdn puolueettomuuteen, on es-
teellisyysperuste. Esteellisyys
merkitsee tyontekijiille sita, ettei
hin saa osallistua asian kdsitte-
lyyn. Hiin ei saa edes olla ldsnd
asiaa kdsiteltiiess6.

Ensisijaisesti tycintekijdn itsen-
sd asiana olisi, aivan kuten ny-
kyiiiinkin, ratkaista, onko jiiii-
viysperuste olemassa vai ei. Elii-
kelaitoksen on sitten tarvittaessa

[:il*:? :?:'l'ff 1ffi ,],iii; vastuu
kuin hallintomenettelylaissa. ihmiSelh
Tiihiin on mielestdni paadytty

huolehdittava siita, etta esteetdn
henkilci saadaan jiiiivin tilalle.

Kokonaisuutena vaikuttaa
siltd, ette ehdotetut esteellisyys-
perusteet ovat paitsi tiismiilli-
semmdt myos ankarammat

perustellusti

Muutoksenhaku-
elimet ja
jllviys
Sddnncikset eivdt koskisi hallin-
tolainkdyttdd. El6kelautakun-
nassa ja vakuutusoikeudessa es-
teellisyys perustuisi edelleen
tuomarinjddviyteen.

Naytree siltd. ettd ruomarin-
jiiiivisiiZinnciksiii pitiiisi tdsmen-
tdii ja ankaroittaa. Tdtd edellyr
tiii jo lainkiiyton ja hallinnon
tehtavien jako: oikeussuojan an-
taminen ja tarkoituksenmukai-
SUUS.

Yleislauseke esteellisyyspe-
rusteiden joukossa ei ole tdysin
sopusoinnussa sen kanssa, ette
perusteet olisi ilmoitettava tds-
mdllisesti.

Puolueettomuuden vaaran-
tumistilanteita ei tietenkddn
voida kattavasti maaritella eri-
tyisnormeilla. Siksi yleislauseke
kuitenkin on tdydentdvdnd
mddrdyksend paikallaan. Yleis-
lausekkeen mukainen esteelli-
syys syntyy silloin, kun luotta-
mus tycintekijiin puolueetto-
muuteen vaarantuu muusta eri-

sen havaittavissa. Sen voimak-
kuusasteen olisi vastattava
suunnilleen lakiin ehdotettuja
erityisperusteita.

Esteellisyyssdf,ntely ei kuiten-
kaan riitd, jolleivat sddntojd so-
veltavat ihmiset tunne vastuu -
taan. Myos eldkelaitoksissa
tyoskentelevien sopii muistaa
Tuomarin ohjeita. Ne muistut-
tavat tuomaria siitii. ettd hdnen
virkansa on asetettu yhteisen
kansan eikii tuomarin omaksi
hyodyksi.

"Ja sentdhden hhnen pitae si-
td hoitaa yhteiselle kansalle eikd
itsellensd hyviiksi, vaikka siitd
hhnelle itselleenkin on hyvhd,
kun hdn sitd oikein toimittaa.
Kuitenkin tulee hdnen virassan-
sa tavottaa yhteistii hyviiii eikii
omaansa. Silld tuomari on yh-
teisen kansan tdhden eikii yhtei-
nen kansa tuomarin tdhden."

Pentti Koivistoinen, VT
Ekiketurvakesk uk sen

lainopil I ise n o sas t on priril I i k k r)Tdmdn vuoksi
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Yksi
tyopaikka
kahdella
va rh ai se I ake pddto kse I I a

Tut kitrtu.s TEL-varhais-
e I ci k k d lu r.t' d I I i s t cit ci.t r ri
vaikutukscsta.

Tyt)ttdmyyden listidnnyttyd on
vditetly toistuvasti, ettri ekik-
k c e I I e si irt ymi scn var he nt ami ne n
vapauttaisi tydpaikkoja tydrtd-
mille. Ntikiikohta liirryy kihei-
sesti mybs ekikcikcikomitean
tehtciviin. Rintamaveteraanien
varhaisekike kriynnistyi 1.7.
1 982. Sen tarjoamasta oineisros-
r a elrik ei krik omi t eo p y y si El tike-
t urvakeskusta selvi r trimtiiin, mi-
tri tytipaikalle tapahtui veteraa-
ni n si i rr y t t yr) e kik kee lle.

RintAmAveterA1nien V1rhAisel(ikkeet OVASivAt toiseen tai hdn voi olla ry6r6n.
tyt)paikan ty()t(i vailla olleille 45 prosenttsso tutki-
tuista tapauksisto. Tutkimus on tehty tammikuus-
sa 1983 ja koskee TEL-tyr)paikkojo.

Tydpoikan saoneista joka toinen oli tydtdn.
Muut olivat oppilaitoksista tulleita ja yritystci
vaihtaneita. Tyt)paikkaa vaiht aneiden osalta tulos
on laskennollinen.

Ty dmarkkinoilt a k at o si v o st oov os t i ty dp aikko-
ja 55 prosentissa tutkituista tapauksista. Veteroa-
nin tilalle ei otettu ketririn tai yrityksessci oli tyd-
v o imar e s ent ej ri t (iy t t (im(i(in e kik ke e I I e kiht ene en
jcittcimrin aukon.

Suhdanteet vaikuttivat joka neljr)nnen tydpqi-
kan katoamiseen.

kuksen eldketapahtumarekiste-
riin 31. 12. 1982 mennessd tullut,
rintamaveteraanille TEL:n mu-
kaan mycinnetty varhaiseldke.
Yhteensd nditd tapauksia oli
I19. Eliikkeet on mydnnetty
1.7.1982 voimaan tulleen rin-
tamaveteraanien varhaiseldke-
lain perusteella.

Eliikeikiikomitean aloitteesta
tehdyn tutkimuksen tarkoituk-
sena oli selvittiid eliikkeelle siir-
tymisen tyollistiiviiii vaikutusta
ja suhdannetilanteen merkitystd
siind.

Selvityksen taustana on kaa-
viossa I esitetty ajatusmalli tycin
kohtalosta veteraanin jiitettya
tycins6. Haastattelu eteni mallin
mukaisesti tapauksesta riip-
puen.

Eliikkeelle ldhteneen tyd yri-
tyksessri voi jatkua muuttumat-
tomana. Sitii jatkaa uusi tycinte-
kiji samasta yrityksesta tai jat-
kaja otetaan yrityksen ulkopuo-
lelta.

Ulkopuolelta tulija voi olla
henkil6, joka siirtyy yrityksesta

Nuori, oppilaitoksesta tuleva
ei ole tyciton tavanomaisessa
mielessd. Tycipaikan saaminen
on kuitenkin hdnelle yhta tar-
kedd kuin rycittcimdlle.

Eliikkeelle ldhteneen tyd voi-
daan tyt)paikalla organisoida uu-
delleen. Tyotehtdvdt jaetaan
muille ja yrityksen henkilomiiii-
rd vdhenee yhdellii, vaikka tyot
pysyvdt entisend. Tyollisyysvai-
kutusta ei eldkkeelle siirtymisel-
lii tiillciin ole.

Tyon kolmontena kohtalona
on sen lopettaminen ekikkeelle
Itihtemisen jcilkeen. Lopettami-
sen syyt voivat vaihdella tuo-
tannon vdhenemisestd, amma-
tin "kuolemisesta" aina sosiaali-
sista syistd ylliipidettyyn ty6-
paikkaan.

Tutkituista veteraaneista oli
7 6 Vo ammattiasemaltaan tycin-
tekijditii ja 21 7o toimihenkilcii-
t6. Yleisimmit ammattinimik-
keet olivat autonkuljettaja (9),
varastomies (6), asentaja ja siih-
koasentaja sekii talonmies.

Veteraanien keski-ikii oli 62
vuotta. Rasittava tyci oli eliik-
keen mycint6perusteena kahdel-
la kolmesta ja muilla invalidi-
teetti. Keskieliike oli vuoden
1983 indeksitasossa 1990
mk/kk. Tutkittu veteraanijouk-
ko ei rakenteeltaan poikkea
merkitsevdsti kaikista TEL-elii-
kettd saavista veteraaneista.

Valtaosa eli 707o haastatel-
luista I l2 toimipaikasta sijoittui
Eteld-Suomeen. VAli-Suomeen

Tulokset on saatu haastattele- Tehty tutkimus on tiettdviisti
malla puhelimirse rinramavete- maassam-" ::^r]I:i]::" ]11: RaSittava tyOraanien varhaiseldkkeelle ldhte- tuaan. Kdsitykset asiasta ovat ; --;
neiden veteraanien liihintii esi- olleet liihinnii ;;;;tfi;";" ;;: kahdella kolmesta
miest6. Haastattelun ydinkysy- mituntumanvarassa.
mys oli "Onko veteraanin tyci-
paikka dytetty tai tullaanko setdyttdmd6n?" Mitd wolleTutkimuksen aineistona oli -----; -r --
joka kymmenes Eliiketurvaf...- tapahtUU?
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sijoittui neljdnnes tycipaikoista
ja vain 4 % Oulun tai Lapin liiii-
niin. Aineiston kato oli 6%.

Tutkituista tyopaikoista 34
oli yli 500 tyontekijiin yritykses-
sd. Ndistd 29 oli puunjalostus- ja
metalliteollisuusyrityksi6. Alle
50 tyontekrjln yrityksiii oli 37,
niiistii I 0 teollisuusyrityksid.

Ldhes puolet (54 eli 45%o)
tutkituista oli tyciskennellyt
puunjalostus- tai metalliteolli-
suudessa. Muussa teollisuudes-
sa, kaivostoiminnassa tai ra-
kennustoiminnassa tyciskennel-
leit,i oli 30 (25v0).

Tyotii koskevat
jzirjestelyt
Veteraanin tyolle tuli jatkaja jo-
ko ulkopuolelta tai yrityksen si-
sdltd seitsemAssd tapauksessa
kymmenestd (kaavio 2). Joka
viides ryo jiirjestettiin uudelleen
eli veteraanin paikalle ei otettu
ketddn. Tycit jaettiin muiden
tehtdvdksi. Henkilciston mddrdn
vdheneminen yhdellii varmistet-
tiin lisdkysymyksellS. Esimer-
kiksi suunnitteluryhmddn kuu-
luneen tilalle ei toistaiseksi otet-
tu ketddn. Ryhmii pystyi suoriu-
tumaan tehtavisteen muuten-
kin.

Uudelleen jiirjestelyihin kuu-
luivat teknisen kehityksen ai-
heuttamat muutokset. Vanha
tyonteklii teki tydte vanhalla
koneella, joka hdnen liihdet-
tyddn poistettiin kdytcistd. Toi-
mistoauromaatio aiheutti muu-
taman toimihenkilcipaikan tdyt-
t6mdttd jdtt6misen.

Tyo lopetettiin kokonaan
vain viidessd tapauksessa. Kah-
dessa tapauksessa yritys oli teh-
nyt konkurssirr. Kolmessa ta-
pauksessa myonnettiin, etta
tyopaikka oli ollut sosiaalisista
syistii ylliipidetty, tarpeeton.

Tyopaikan saaneista
joka toinen tyoton
Vakanssiket jun pituus hanka-
loitti tyopaikkojen tdytthmisen
selvittdmistd. Ketju voi iatkua
pitkiiiin, ennen kuin lopullinen
tvollistdvd vaikutus tulee esille." Lopullisesti selvitettyjd ovat
ne tycipaikat. jotka vdlittcimdsti
tai vakanssiketjun kautta tyollis-
tivdt tycittomdn tai suoraan kou-
lusta tulleen (kaavio 3).

Selvityksen mukaan joka toi-

nen tycipaikan saaneista oli tyo-
ton. Se on neljdnnes koko aineis-
tosta.

Tycitd vailla olleista osa sai
tycivoimatoimiston kautta
tyopaikan. Osa oli itse kdynyt
aikaisemmin tyopaikalla tyota
kyselemdssd. Osa oli vastanut
lehdessd olleeseen ilmoitukseen.

Koulusta tulleita oli aineistos-
sa l0 o/o ( l2 henkiloii). Veteraa-
nien eldkkeelle ldhteminen oli
tehnyt tyomarkkinoilla tilaa
uudelle sukupolvelle.

Toisesta yrityksestd tulleita
oli aineistossa l0Vo (12 henki-
loii). Niiissii tyollisyysvaikutuk-
sen selvittdminen jiii tavallaan
kesken. Voidaan kuitenkin olet-
taa. etta tilanne ei merkittzivdsti
poikkea tutkitusta aineistosta.
Osassa avautuu tyopaikkoja,
osassa ei.

Tilalle otetun taustaa ei tun-
nettu 4 tapauksessa. Niiistii
kolmea tyopaikkaa ei oltu vielh
taytetty.

Muusta yrityksestd tulleiden
ja ei tietoa -tapausten jiiljilte ka-
toaa tydpaikkoja. Selvityksen
tuloksia laskentaperusteena
kdyttden I 9:stii hiiviliii yhteensd
9 tydpaikkaa. Laskennallinen
tulos on se, etta I 19 ekikkeelle
siirtyvtir) jdr(id 53 avointo t-r'd-
paikkaa (kaavio 3).

Suhdanteet
vdhensivdt

.. .i I .fyopalKkoJa
Tycimarkkinat ovat suhdanne-
herkkiii. Tutkimuksessa kysyt-
tiin. vaikuttivatko suhdanteet
veteraanin tyopaikan tdyttdmi-
seen tai tAyttamette jattdmiscen.

Haastatelluista 6070 (72) oli
sita mielta. ettd suhdanteilla ei
ollut mcrkitystd. Veteraanin
tyopaikka olisi tdytetty tai jdtct-
tv tavttamatta joka tapauksessa.

Usein veteraanin tyd oli ollut
yrityksen avaintehtdvid. Sen
tdyttdminen on yrityksen toi-
minnan kannalta vdlttdmdton-
ra.

" Ammattimies parhaasta
pciristci", kuvaili esimies scihkd-
a sen I a.j a-ve t erq anio. Pa i k an t d-y t-
Iciminen oli selvriri.

Ikddntyneendkin moni vete-
raani oli ollut yritykselle tarpeel-
linen. Toisaalta ioskus paikan
tdyttdmhttd jdttdminen oli yht2i
selvdd.

Suhdanteet vaikuttivat joka
kolmannen tycipaikan kohta-
loon. YleensA suhdanteet vdhen-

sivdt tyopaikkoja. Veteraanin ti-
lalle ei otettu ketdAn tai yrityk-
sen sisdiset siirrot riittivdt tdyt-
tdmddn eldkkeelle ldhteneen jdt-
taman aukon.

"Kolmeen vuoteen ei ole ke-
tcidn otettu."

"Siirretricin ihmisici osastohq
toiselle."

Oli mvos toisensuuntaista
suhdannevaikutusta. Joillakin
yrityksillii oli meneilladn hyvdt
ajat. esiintyi jopa tycivoimapu-
laa.

Varhaiseldkkeiden tyollistdvd
vaikutus voi tdmdn selvityksen
mrrkaan vaihdella 40 prosentista
70 prosenttiin suhdannetilantees-
ta riippuen. Hyvien suhdanteit-
ten aikana sata varhaiseldkettd
avaa 60-70 tyopaikkaa, mutta
laman aikana vain noin 40 tyo-
paikkaa.

Tulosten
luotettavuus ja

t.ytelstettavyys
Tutkimusmenetelmf,lld, puhe-
linhaastattelulla. on sindnsd
vaikutusta tulosten luotettavuu-
teen. Puhelimessa voi selittdd ja
keskustetla, kunnes ymmerta-
minen on molemminpuolista.
Mainittakoon, ettd selvityksen
tekiiiit suorittivat itse kaikki
haastattelut.

"Hetkinen vain, torkislan pa-
percisto, mi.stti se uusi mics tuli."
Tyr)njohra.jan lousuma voht'isti
kcisit.t'stci rastaukscn luotelta-
vurult'.rta. Mies oli ollut t.rdttin.

Vastaajat. esimichct tunsivat
vastuullaan olevat tyot ja niith
koskevat jiirjestelyt. Selvd ky-
symys sai selvdn vastauksen.
Huomattava on mvcis menetel-
mdn vaivattomuus vastaajalle:
kukaan ei kieltiiytynyt haastatte-
lusta eikd suhtautunut siihen
kielteisesti.

Tilastollisesti selvityksen pdA-
tuloksen - 53 avautuvaa tvo-
paikkaa I l9 tutkitusta - luot-
tamusvdliksi saadaan 95 prosen-
tin tode nndkoisyydellii (koko
aineisto 1090. otos 1 19) 53 + 10.

TEL-varhaiseliikkeiden tyol-
lisyysvaikutuksen voidaan sa-
noa olcvan melko varmasti
36 7a-53 Ea. T ahan vdliin mah-
tuu myds aikaisemman selvityk-
sen tulos.

TEL-aineistosta saatuja tu-
loksia ei kdy rleistdmincn mui-
den eldkelakien puolelle. Lyhyt-
aikaisissa tyosuhteissa olevien
tydntek4Sin eldkelain (LEL)

piiriin kuuluva tyoskentely on
selvdsti TEL-tydta suhdanne-
herkemphS. Tycillistdmisvaiku-
tus lienee myos suurempi.

Julkisen sektorin ty<illistii-
misvaikutus on suhdanteista
riippumattomampaa ja ilmeises-
ti varsin liihellii l00Va:a. Yrittd-
jille tycillisyysvaikutus lienee
selvdsti alhaisempi (vrt. Sirpa
Miettinen: Selvitys sadan var-
haiseldkkeelle siirtyneen tyollis-
tavasta vaikutuksesta maata-
lousyrittdjien osalta. MELA
25. 10.1982).
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VETERAANIEN
ELAKE\IALITUKSISTA

II

Vakuutusoikeuteen on vuo-
den 1983 maaliskuun loppuun
mennessd sapunut 645 rintama-
veteraanien varhaiseliikevalitus-
ta. Pddosa niistii saapui vuoden
1982 elo-lokakuun aikana. Sen
jiilkeen valitusten meara on ta-
saisesti laskenut. Valitukset on
vakuutusoikeudessa pyritty kii-
sittelemddn kiireellisinii, joskin
niiden saapumisen painottumi-
nen samaan ajankohtaan on ai-
heuttanut erAiden valitusten
kohdalla kdsittelyajan venymi-
sen ennakoitua pitemmdksi.

Maaliskuun loppuun men-
nessi vakuutusoikeudessa on
ratkaistu 236 valitusta. T6std
midrdstd on valituksia hyvdk-
sytty noin neljdnneksen verran.
My6nteisten pdiitdsten osuus on
eri perusteilla hyliittyjen hake-
musten kohdalla vaihdellut
melkoisesti.

Niinpii rintamapalvelusaikaa
koskevien valitusten kohdalla
muutosprosentti on ollut alle20,
kun taas rasittavan tyon edelly-
tyksen fiiyttymiittii jiiiimistii
koskevia valituksia on hyvdk-
sytty 70-80 prosenttia.

Riittevdn sairauden puuttu-
misesta tehdyistd valituksista on
vakuutusoikeudessa hyviiksytty
runsaat 30 prosenttia.

Muilla perusteilla hyliittyjii
hakemuksia koskevia valituksia
on vakuutusoikeuteen saapunut
huomattavasti vdhemmdn. Nii-
den kohdalla on vakuutusoi-
keuden piiiitos ollut enimmdk-
seen hylkdiivS.

Lis[selvitykset
apuna

Valitusten hyviiksytyksi tulemis-
ta ovat osaltaan edesauttaneet
lisdselvitykset, joita Eldketurva-
keskus on lausuntoaan antaes-
saan hankkinut muun muassa
sotilaspiirien esikunnista ja sota-

II

LAPI
JOKA

NELJAS

Vakuutusoikeuden maaliskuun lop-
puun mennessd kdsittelemista valituk-
sista hyvdksyttiin noin joka neljds. Hy-
vaksymisprosentti vaihteli siita riippuen,
m i lla perusteella varhaiselakelautakun-
ta oli veteraanin hakemuksen hyldnnyt.

Rasittavan tyon tulkinta on kasit-
teen uutuuden vuoksi tuottanut va-
ku utusoi keudel te paanv aiv aa, toteaa
kirjoittaja.

Vakuutusoikeus on kiinnittdnYt
huomion veteraanin omaan koke-
m u kseen tyonsa rasittavu udesta.

arkistosta. Samoin muutoksen-
hakr.ybiden itsensd toimittamat
selvitykset, kuten uudet lddkd-
rinlausunnot ja aikaisempaa
tarkemmat tycinkuvaukset, ovat
antaneet aihetta varhaisel6ke-
lautakunnan p66tosten muut-
tamiseen.

Erdissd tapauksissa valituk-
sen hyvdksyminen on perustu-
nut viime vuoden lopussa voi-
maan tulleisiin rintamaveteraa-
nien varhaiseliikelakia koskeviin
muutoksiin.

Niinpii esimerkiksi tycikyvyt-
tomyyseldkettd osaeldkkeend
saaneen veteraanin valitus on
lainmuutoksen johdosta hyviik-
sytty.

Vakuutusoikeudessa on siis
etupiiiissii kdsitelty valituksia,
.jotka on tehty rintamaveteraa-
nien varhaiseldkelautakunnan
hylAttyii hakemuksen rintama-
palvelusaikaa, rasittavaa tyota
tai riittdviS sairautta koskevan
edellytyksen Uyttymatta jiiiimi-
sen vuoksi. Niiistii edellytyksistd
rasittavan tyon ja riittdvan sai-
rauden edellytykset ovat har-
kinnanvaraisia. Seuraavassa
tarkastelen kutakin niistd edel-
lytyksistii.

Rasittava tyo
Varhaiseldkkeen saamisen erd6-
nd edellytyksena on, etti rinta-
maveteraani on pitkdhkon ajan
ennen varhaiseldkkeen alkamis-
ta ollut rasittavassa tyossd. Td-
mdn tulkinta on rasittavan tycin
kdsitteen uutuuden vuoksi tuot-
tanut vakuutusoikeudessa jon-
kin verran pddnvaivaa.

Ongelman on lShinnd muo-
dostanut se, tulisiko tycin rasit-
tavuutta arvostella suoritetun
tyon yleisesti arvioitavan rasit-
tavuuden perusteella, vaiko
kunkin veteraanin omalta kan-
nalta katsottuna.

l0



Suuntaa tulkinnalle on annet-
tu rintamaveteraanien varhais-
eldkkeestd annetun asetuksen 5
$ :n 2. momentissa. Siin[ on eld-
kelaitokselle sdddetty velvolli-
suus, ennen asian varhaiseldke-
lautakunnalle toimittamista,
hankkia tycinantajalta tai muul-
la tavoin selvitystd siitd, miren
rintamaveteraanin henkilcikoh-
taiset ominaisuudet ja olosuh-
teet huomioon ottaen tycitd on

naista, eivlt viihdiset sairaudet,
viat tai vammat yleensii saa ai-
kaan edellytyksen tdyttymistd.

Tdmdn vuoksi esimerkiksi
pelkkii vdsymyksen tuntemus ei
useinkaan vielii riitii. Samoin on
asianlaita liiiikehoidolla tasa-
painossa pysyvien sairauksien ja
vahaisten iiinmukaisten kulu-
mamuutosten kohdalla.

Riittevaa sairautta arvioitaes-
sa on muutoksenhakijoiden vi-

pyritty
valitusta

muodostaneet rintamaveteraa-
nien varhaiseliikeasetuksen ja
rintamasotilastunnusasetuksen
toisistaan poikkeavat maaritel-
mat siita, kuka on osallistunut
varsinaisiin sotatoimiin.

Rintamasotilastunnusasetuk-
sessa mainittuihin sotatoimiin
osallistuneeksi katsotaan henki-
lci, joka on todistettavasti osal-
listunut taisteluihin muun mu-
assa rintamavastuussa olleen so-
tatoimiyhtymdn joukoissa tai
sen alueella.

Varhaiselikeasetuksessa taas

pauksissa vakuutusoikeus on ot-
tanut lainmuutoksen huomioon
siten, etta ne rintamapalvelusai-
kavalitukset, joiden kohdalla
edellytys tiiyttyy ensi heindkuun
alussa, on palautettu takaisin
varhaiseldkelautakunnalle tdltii
osin uudelleen kiisiteltaviksi.

Lainmuutoksen johdosta va-
kuutusoikeuteen saapuvien vali-
tusten meara tulee ilmeisesti ensi
kestni ja syksynii jiilleen lisdin-
tymiiiin. Kiisittelyaikojen pite-
nemistd tdmd ei kuitenkaan tule
aiheuttamaan, silld vakuutusoi-
keudessa on dskettiiin lisdtty
varhaisel6kevalitusasioita kdsit-
televien esitteh.lciiden mdiirdd.

Iuha Pystynen, VT
Vakuutusoikeuden

ve teraani os i oit a esi I I elevti
vakuutus.sihteeri

pidettiiviihiinellerasittavana. hdisetkin sotavammat
Vakuutusoikeudessa onkin ottamaan huomioonpyritty lihestymiidn asiaa tukevinatekijciinii.

enemmdn veteraanin omista
liihtcikohdista k6sin. Ratkaisui-
hin on piiiidytty yksilcillisen
harkinnan perusteella. Huomio-
ta on etupddssd yritetty kiinnit-
tid siihen, miten veteraani on it-
se kokenut tyonsi rasittavuu-
den. Tiillciin on mahdollisuuk-
sien mukaan otettu huomioon
esimerkiksi tyon kiireellisyydes-
td, pakkotahtisuudesta sekd
tydn tuloksesta ja tycipaikkojen
sdilymisestd vastaamisesta ai-
heutunut henkinen rasitus.

Myos veteraanin terveydellis-
ten seikkojen vaikutus tycissd
suoriutumiseen on otettu har-
kinnassa huomioon, joskin tdstd
on viime aikoina esiintynyt eri-
mielisyyttii.

Koska edellytyksen tulkin-
nassa on pyritty veteraanikoh-
taisuuteen, missdiin tietyssd
ammatissa tyciskentelevid vete-
raania ei ole suoralta kiideltii sul-
jettu pois tycin rasittavuutta
harkittaessa. Vastaavasti on ve-
teraaneja katsottu olleen rasit-
tavassa tycissd sekd ruumiillisen
ettd henkisen tycin piirissd.

Riittflvfl sairaus

Varhaiseldkkeen saamisen edel-
lytyksend on my6s, etta rinta-
maveteraanin tyokyky on sai-
rauden, vian tai vamman vuoksi
siind miidrin alentunut, etta se
olennaisesti haittaa hdnen ansio-
tycitiidn. Tata edellytyste sovel-
letaan sellaisiin veteraaaneihin,
joiden sotilasvammalain mukai-
nen tyokyvyttomyysaste on alle
30 prosenttia.

Sddnnciksessi on liihdetty sii-
ta, etta sairauden, vian tai vam-
man aiheuttamaa haittaa tulisi
mitata vain valittajan omaan
tyohon. Jos siis veteraanin te-
kemdssd tyossd ilmenee hanen
sairaudestaan johtuvaa haittaa,
valitus on hyvdksyttivd.

Koska haitan tulee olla olen-

Liidketieteellisen selvityksen varsinaisiin sotatoimiin osallis-
ohella on huomiota kiinnitetty tumiseen riittdd se, ettii henkilci
lisiiksi tyoeldmdin liittyviin on palvellut sanotuissa joukois-
seikkoihin kuten tycipaikan sa tai alueella. Varhaiseldkease-
vaihdokseen, tyon muuttumi- tuksessa on siis lievennetty var-
seen, tydsta toiseen siirtymiseen, sinaisiin sotatoimiin osallistumi-
tyosti poissaoloihin ja niiihin selle asetettuja vaatimuksia.
verrattaviin tekijciihin. Asialla on merkitystd rinta-

mapalvelusaikojen kohdalla sii-
nd suhteessa, ettd sotilaspiirien
esikunnat ovat kyseisiii aikoja

Rintamapalvelus- lfi[H:i:i.,:3lJ:ffi:'":3iJil:i,,
aika perusteella laadiuua joukko-

osastoluetteloa.

valraosanvarhaiseliikkeenha-.rrff ffSx*]r:li:,:te"x'.'i'j'.l
kijoista on teytettava rintama- raanit, jotka ovat taisteluihin
palvelusaikaedellytys. Timd osallistumatta vain palvelleet
tarkoittaa sitd, etti hakrloiden, sanotuissajoukoissatai alueella,
rintamapalvelusajan sotatilan joutuneet kdrsimddn rintama-
vallitessa on teytynyt kestdd vii- palvelusaikoja laskettaessa. Tii-
hintddn kaksi vuotta. Rintama- hiin asiaan olivat mycis erddt va-
paivelusaikatiedot ovat perus- littajat kiinnittdneeihuomiota.
tuneet sotilaspiirienesikuntien Vakuutusoikeuteen hankit-
antamiin palvelusaikatodistuk- tiin asian johdosta lausuntojaslln. muun muassa pdiiesikunnasta.

Vakuutusoikeus on rintama- Tiillciin voitiin todeta, ettei m6i-
palvelusaikavalituksia ratkais- ritelmien erilaisuudella sitten-
tessaan kayttenyt apunaan lau- k6dn ole kovin suurta kdytdn-
suntoja. joita Eliiketurvakeskus ncin merkityst6.
on hankkinut sotilaspiirien esi- Vakuutusoikeus on kuitenkin
kunnista ja joita annettaessa va- spa5slyissd tapauksissa pyytanyt
lituskirjelmien sisdlto on otettu lausunnon Sotatieteen laitoksel-huomioon. ta, jolloin maaritelmien toisis-

Eliiketurvakeskus on useim- taan poikkeaminen on otettu
missa tapauksissa hankkinut huomioon.
myos jiiljenncikset valittajia
koskevista kantakorteista, joista
ilmenevit valittaj ien palvelusyk-

illii, 
j",.l,,ri;i,'i,X"l'i1.ft 

lj;l,ainmuutokset
onkin useimmissa tapauksissa
voitu ratkaista. Suuri osa vali- Viime vuoden lopussa voimaan
tuksista on niinittein perustunut tulleen varhaiseiakelain muu-
siihen erheelliseen kdsitykseen, toksen yhteydessd lievennettiin
ettii kaikki palvelusaika luetaan erditii eldkkeen saamisen edelly-
rintamapalvelusajaksi. Jos rin- tyksiii.
tamapalvelusajan suhteen on Osaamuutoksistasovelletaan
vield esiintynyt epdselvyyttd, taannehtivasti 1.7. 1982alkaen,
vakuutusoikeus on itse hankki- mutta joitakin lainkohtia voi-
nut lisdselvitystd taikka pyytii- daan soveltaa vasta 1. 7. 1983
nyt asiassa lausunnon Sotatie- lukien. Ndin on asianlaita muun
teen laitokselta. muassa lievennettyjen rintama-

Erddn ongelman rintamapal- palvelusaikaedellytysten koh-
velusaikoja tulkittaessa ovat dalla. Viimeksi mainituissa ta-

ll
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Veroastetta ei voida jatkuvasti nostaa.
Ulkomaisen lainanoton varaan ei voi ta-

loutta rakentaa.
Tyonantajan kustannusten nosto rasittaa

tydllisyyttd.
Riittdvdtko rahat eliikkeisiin? Vai onko ky-

syttdv6: Kun eldkkeet on maksettava, riittAd-
ko rahaa muuhun?

Eldketurvan tulevaisuutta pohdittiin
pankki- ja eliikevden voimin Osuuspankki-
opiston seminaarissa huhtikuun alussa. Ko-
vin rohkaisevia eivat puheenvuorot olleet,
mutta paniikkiin ei katsottu olevan aihetta.
Rahantulo ei kasva, mutta sosiaaliset sitou-
mukset on tdytettiivd.

Nyt on sdtistettdvd, maksoi mitii maksoi.

N euvo t I eleva vir k amies
PEKKA TUOMISTO, VM:

Kun lainaksi
ei voida elcici ja
veronkorotuksilla
on rajansa,
on menoja
hillittrivri.

Peruseldkkeitd arvioidaan suori-
tettavan vuonna 1983 ll,l mil-
jardia mk ja tydelakkeita 15,2
miljardia mk. Yhteensd vuoden
1983 eliikemenot olisivat siten
26,3 miljardia mk eli noin
l0,l % kansantuotteesta, eli
noin puolet kaikista sosiaalime-
noista. Kansaneldkkeiden taso
on sidottu elinkustannusindek-
sin muutoksiin, sen sijaan tyo-
eldkkeiden taso on nimellisansi-
oiden ja elinkustannusten muu-
toksiin.

Jos liihdetiiiin siitd, ette ta-
loudellinen kasr,umme kuluvas-
ta vuodesta vuosikymmenen
loppuun olisi keskimddrin 2
prosenttia vuodessa ja reaali-
palkkojen nousu lr,/, prosenttia
vuodessa. peruseldk keiden mdd-
rd nousisi 1l,l miljardista l2
miljardiin markkaan vuonna
1990. Peruseliikkeiden kansan-
tuoteosuus sen sijaan laskisi ny-
kyisestd 4,3 prosentista 4,0 pro-
senttiin. Sen sijaan tydelakkei-
den mddrd nousisi sekd mark-
kamiidriiisesti ette kansantuote-
osuutena.

Vuonna 1983 tydelakkeiden
maara 15,2 miljardia mk on
noin 5,8 prosenttia kansantuot-
teesta, vuonna 1990 tydelakkei-
den mddrd olisi22,3 miljardia eli
47 prosenttia korkeammalla ta-
solla ja niiden kansantuoteosuus
olisi 7,4 prosenttia. Yhteensd
eldkemenojen kansantuote-
osuus kasvaisi kuluvan vuoden
noin 10,1 prosentin tasolta
vuonna 1990 I1.4 prosenttiin.

Maksetut eldkkeet eldkkeen-
saajaa kohti ovat vuonna 1983
runsaat 2100 markkaa kuukau-
dessa eli noin puolet palkansaa-

jien ansiotasosta. Keskimddriii-
nen eldke nousee vuosikymme-
nen loppuun mennessd reaali-
sesti noin 23Vo. Vastaavasti
reaaliansioiden arvioidaan nou-
sevan noin l0 prosentilla.

Pddosa eldkkeiden tason ko-
hoamisesta aiheutuu siitd, ettd
pientd kansan- tai tycieldkettd
saavien suhteellinen osuus supis-
tuu ja tilalle tulee parempaa eld-
kettd saavia uusia eldkel6isid.
Sen sijaan ellikkeellii jo olevien
eldketaso nousee tyoeldkkeiden
indeksisidonnaisuuden ja kan-
saneldkeuudistuksen ansiosta
likimain saman verran kuin pal-
kansaajien reaaliansiot.

Tdmdn kehityksen takia eld-
keliiisten keskindiset tuloerot
sdilyvdt suurina. Ne saattaisivat
jopa kasvaa, ellei kansaneliike-
uudistuksella olisi eroja kaven-
tavia vaikutuksia.

Kela-maksuissa
neljenneksen
korotustarve
Eldkemenojen rahoittaminen
vaatii tdlld hetkelld kokonaisve-
rojen tuotosta ja veroasteeseen
kuulumattomista tycieldkemak-
sutuotoista noin neljdnneksen.
Eldkemenojen reaalikasvu vuo-
desta 1983 vuoteen 1990 olisi
edellii toteamani perusteella 8
miljardia markkaa eli 30 pro-
senttia ja eliikemenojen kansan-
tuoteosuus nousisi noin 1,3 pro-
senttiyksik6llii.

Laskennallisesti menojen ra-
hoitusta voidaan kuvata siten,

etta menojen rahoitus edellyttdi-
si vuoteen 1990 mennessd run-
saan yhden prosenttiyksikon
kokonaisveroasteen nostamista
vuoden 1983 tasolta. Vaikka
kansantuotteen kasvu vuosina
1984-90 keskimddrin olisi pro-
senttiyksikon nopeampikin eli 3
prosenttia vuodessa, eldkeme-
nojen osuus kansantuotteesta
nousisi vuoteen 1990 mennessd
1l prosenttiin. Tiill6inkin elii-
kemenojen rahoitus edellyttdisi
noin prosenttiyksikon tasoista
verotuksen kiristiimistd.

Veroastetta olen kayttanyt
tarkasteluSsa "mittatikkuna".
Yhtii hyvin menojen rahoirus
kdytdnndssd voi tapahtua so-
siaaliturvamaksuja korottamal-
la, mutta korotuksen suuruutta
olen ilmaissut veroasteen avulla.
Seuraavassa tarkastelen yksi-
tyiskohtaisemmin, miten el6ke-
ryhmittdin eldkkeiden rahoitus
olisi jiirjestettdvissd.

Kansaneldkelaitoksen suorit-
tamien eldkkeiden reaalikasvu
vuodesta 1983 vuoteen 1990 on
noin 8 prosenttia, mikii pdiiosin
aiheutuu kansaneliikeuudistuk-
sesta. Kansaneldkkeiden rahoi-
tus hoidetaan nykylainsddddn-
ncin mukaan ensisijaisesti tyon-
antajilta ja vakuutetuilta perit-
tdvilld vakuutusmaksuilla. Jos
menot halutaan peittiid nyky-
muotoisilla maksuilla, olisi
maksujen korotustarve noin nel-
jdnnes maksujen nykytasosta.
Vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja
selvitelleen toimikunnan ehdo-
tuksen mukaan lisdmenot katet-
taisiin liikevaihtoveroa korot-
tamalla.

Tyci- ja virkaeldkemenot nou-
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sevat vuodesta 1983 vuoteen
1990 mennessd reaalisesti noin
47 prosentilla. Noin kaksi kol-
masosaa menojen kasvusta ai-
heutuu eldkkeensaajien mddrdn
lisdyksestd.
. Julkiset tyci-ja virkaeldkkeet,
joiden osuus kaikista eldkeme-
noista on ldhes neljhnnes, mak-
setaan julkisyhteiscijen budjetti-
varoista. Menojen lisdys tarkas-
telukaudella on noin 1,5 miljar-
dia markkaa.

Yksityisen sektorin palkan-
saajien eldketurva rahoitetaan
tycinantajilta palkkasumman
perusteella kannettavilla vakuu-
tusmaksuilla. Vakuutusmaksun
suuruuteen vaikuttaa mycis se,
ettii eldkkeiden maksun tur-
vaamiseksi osa maksuista rahas-
toidaan. Vuonna 1982 peritystii
I 2,4 prosentin vakuutusmaksus-
ta jiii rahastoitavaksi kolman-
nes.

Kun talous- ja tycillisyyspo-
liittisista syistii vakuutusmaksu
vuodelle 1983 alennettiin ll,l
prosenttiin, keskimddrdistd ra-
hastointiastetta ei vuoteen 1990
mennessd endd voitane alentaa
rahastoinnille asetettuja tavoit-
teita muuttamatta.

Yrittiijien ja maatalousyrittd-
jien eldketurvan rahoitus tapah-
tuu vakuutusmaksujen avulla,
periaatteessa samalla tavoin
kuin palkansaajilla. Niiiden jiir-
jestelmien vakuutusmaksu on
kuitenkin sidottu TEL-mak-
suun, ja valtio vastaa budjettira-
hoituksella yli menevistd kus-
tannuksista. Jdrjestelmien eld-
kemenot tulevat tarkastelukau-
den lopulla olemaan noin 2 mil-
jardia markkaa, josta valtion
rahoitusosuus on l6hes 1,4 mil-
jardia. Valtion menojen lisdys
nykytasoon verrattuna on noin
500-600 miljoonaa markkaa.

Myos ehkemenot
on pidettlv[ kurissa
Meneillddn olevan taantuman
aikana taloudellinen kehitys
Suomessa on harjoitetun ta-
louspolitiikan avulla saatu py-
symddn suotuisampana kuin
monrssa mulssa malssa. Koko-
naisveroasteen nousua on voitu
hillite, mika on merkinnyt kui-
tenkin sitd. ettd yha suurempi
osa valtion menoista on joudut-
tu rahoittamaan lainoilla, joiden
hoitomenot kasvavat ldhivuosi-
na erittiiin nopeasti.

Pitkalla aikaviilillii julkisten

menojen kasvu ei luonnollisesti-
kaan voi perustua lainanoton li-
sddmiseen. Kun kokonaisvero-
rasituksen huomattavaa kohot-
tamista ei yhteiskunnassamme
yleisesti pidetii hyviiksytt6vdnd,
valtiontalouden tervehdyttdmi-
nen, nimenomaan lainanotto-
tarpeen vdhentiiminen, on to-
teutettava rajoittamalla vastaa-
vasti menojen kasvua. Tiissii yh-
teydessd myos eldkesektorin
menot tulevat kriittisen tarkas-
telun kohteeksi.

Tydvoiman tarjontaa ja ky-
syntid koskevien kehitysniiky-
mien perusteella on todettava,
ettii tydttomyysongelma tulee
olemaan merkittdvd koko vuo-
sikymmenen ajan ja edellyttiiii
mycis julkisen talouden menojen
kohdentamista uudelleen siten,
ette ne osaltaan edistdvdt kan-
sainvdlistd kilpailukyky2i ja vii-
hentdvdt tydttomyytta. Tiimii
merkitsee yhteiskunnan meno-
taloudessa tulonsiirtojen kasvun
hidastamista.

Nykyisen lainsiidddnncjn mu-
kaiset eldkemenot tulevat edel-
lyttdmiidn vdlittcimiin verotuk-
sen tason tai sosiaaliturvamak-
sujen tason korottamista. Lisiik-
si julkiseen talouteen kohdistuu
useita muita, nimenomaan ak-
tiivivdestcjn etuuksia parantavia
menojen lisiiyspaineita mm. so-
siaali- 1a terveydenhuollossa
(perhepolitiikka. sosiaali- ja ter-
veyspalvelut).

Myos julkiset
palvelukset
on pystyttavl
takaamaan
Eldkemenojen kasvun hidasta-
mismahdollisuuksia on selvitet-
ty. Niiitii selvityksia tulee edel-
leen jatkaa.

Tiilloin tarkastelun kohteena
on pidettdvd muun muassa sekd
julkisen etta yksityisen sektorin
eliketasoa ja eliikkeiden indek-
sisidonnaisuutta.

Mikali eliikemenojen kasvua
ei ole mahdollista hidastaa, voi-
daan joutua tilanteeseen. jossa
julkisten palvelujen kehittemi-
nen pysdhtyy. Tiimii kohdistuu
tyrissiikdyvdn viestcin lisiiksi
myris eldkel6isiin.

Ldhivuosikymmenind vdes-
torakenteen muutoksen johdos-
ta vanhusten tarvitsemat sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelu-
tarpeet kasvavat voimakkaasti.

Erityisesti t6hdn vaikuttaa yli
75-vuotiaiden voimakas mdirdl-
linen kasvu. Niiiden tarpeiden
tyydyttdminen tulee muodos-
tumaan ongelmaksi voimavaro-
jen niukkuuden huomioon ot-
taen.

Onkin siten vaara, etta piiiidy-
tiiiin tilanteeseen, jossa eliikeliii-
silld on kohtuullisen hyvii toi-
meentulo, mutta ei esimerkiksi
valttemettdmid terveys- ja so-
siaalipalveluita kiiytettivdvis-
sdin. Julkisten palveluiden hin-
noittelussa tulisi ottaa huo-
mioon palvelujen kliyttiijien pa-
rantuva maksukyky, mikd taas
maksupolitiikkaa kehiuiimiillii
loisi mahdollisuuksia palvelujen
lisddmiseen.

Kaikki julkisen talouden toi-
menpiteet tulisi toteuttaa siten,
etta maamme kehityksen mate-
riaalinen perusta, taloudellinen
kasvu, ei hiiiriintyisi. Merkittd-
viii julkisten menojen kasvua ai-
heuttavia uudistuksia ei kuluval-
la vuosikymmenelld endd voida
tehdi, vaikka taloudellinen ke-
hitys olisi suotuisakin. Niinpii
kdytettdvissd olevia julkisia va-
roja tulisi kohdentaa uudelleen
siten, etta ne tukisivat nykyistii
paremmin yhteiskunnan tasa-
painoista kehittamiste ja tyolli-
syytta.

Eldkeldisvdestci on saanut ja
tulee tulevina vuosinakin saa-
maan jo tehtyjen paatdsten pe-
rusteella merkittavie parannuk-
sia toimeentuloturvaansa. Tule-
via vuosia tarkasteltaessa on pe-
rustelrua kiinnittiiii huomiota
erityisesti tyossakayvaan vdes-
tcicin.

Suomi on riippuvainen ulko-
maankaupasta taloudellisen hy-
vinvoinnin sdilyttiimiseksi. Kil-
pailukyvyn sdilyttdminen edel-
lyttiiii kustannuksien/tuotettu
yksikko pitemista alempana tai
yhti korkeina kuin kilpailija-
maissa. Tycinantajan kannalta
on olennaista kustannusrasitus,
koostuupa se raaka-aineista.
palkkakustannuksista, sosiaali-
turvamaksuista tai muista.

Yhteiskunnassa on samanai-
kaisesti pystyttiivii ylliipitiimiiiin
ja rahoittamaan muutkin yh-
teiskunnan edellyttiimiit toi-
minnot. Olennaista on, etta tuo-
tantokoneiston ylliipitiiminen ja
uusiminen voidaan toteuttaa ta-
valla, joka lisdl taloudellista kil-
pailukykyii.

Pddperiaatteena on oltava
tuotannon perusrakenteen sdi-
lyttdminen terveend ja iskuky-
kyisend. Muussa tapauksessa
seurauksena on yleinen talou-
dellinen lasku ja lisiiiintyvii kil-
pailukyr.ryn rapautuminen. Ta-
loudellinen sddtely on voitava
suorittaa myris sosiaaliturva-
lohkolla olosuhteita edellyttii-
vdllii tavalla.

Sosiaalietuuksien taso on
yleisesti hyvii, jopa erinomainen.
Joissakin tapauksissa se ylittiiii
ty<istd saadun nettotulon.

Sosiaaliturvan etuuksien va-
likoima kattaa hyvin tydkyvyt-
tomyyden. vanhuuden, sairau-
den ja tycittcimyyden toimeentu-
loturvan. Lisiiksi ditiysajan tur-
va on maailman kdrkiluokassa.
Terveydenhoito ja sairaanhoito
on laadullisesti jiirjestetty yleen-
sii sekd my6s tydpaikoilla. Edut
on sidottu indekseihin, jotka
turvaavat tason sdilymisen.

TARKAN IVIARKAN
ajat edessa. . .
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Varsinkin tyoelakejarjestelma
on vield voimaantulovaiheessa.
Taysitehoisia eliikkeitii makse-
taan suuria mddriii v. 2000 jal-
keen.

Vdestcin ikdrakenne vanhe-
nee. Inaktiivivdeston suhteelli-
nen osuus kasvaa. Suomi ndyr
tdd erdiden tietojen mukaan
kuuluvan niiden maiden jouk-
koon, joissa ikddntyminen on
rajuinta. Tdmd merkitsee mak-
surasituksen kasvamista tyossa-
olevalle vdestolle.

Viililliset tyovoima-
kustannukset
yli puolet palkoista
Suomessa sosiaaliturvalohkon
menot v. l98l olivat 23,27o
bruttomddrdisinh BKT:sta eli
noin 49,2 miljardia markkaa.
40,870 siita kaytettiin vanhuus-
ja tyokyvytt6myysturvaan.

Maissa, joissa BKT-osuus on
Suomen vastaavaa suurempi.
sosiaaliturvajdrjestelmdt nayt-
tevat jo olevan kokonaan voi-
massa. Lisiiksi niissd maissa ve-
rollisen t ulon osuus on suurempi
kuin Suomessa vertailuvuonna.
Tdmd vastaa BKT-osuutta.

Taloudellinen tilanne teolli-
suusmaissa ja myos Suomessa
enteilee jatkuvaa alhaista talou-
dellista kasvua, suuria budjetti-
vajauksia, jatkuvaa korkeaa
tycittomyysastetta ja - eriiissd
maissa - korkeaa inflaatiota.

On esitetty erilaisia kiisityksili
siitd, aiheutuuko talouden heik-
ko tila osittain korkeista sosiaa-
liturvakustannuksista vai ovat-
ko talouden ongelmat "sisdsyn-
tyisiii" ja niiden vaikutukset hei-
jastuvat sosiaaliturvajdrjestel-
mdn rahoitusongelmiin.

Ottamatta kantaa edelld sa-
nottuun on kuitenkin todettava,
ettii vaikeudet lisaentyvat erityi-
sesti tydttdmyyden kasvaessa ja
tycittcimyysturvamenojen nous-
tessa sekd samanaikaisesti so-
siaaliturvan rahoitukseen tar-
koitettujen maksujen ja verotu-
lojen vihentyessd.

Tdmd merkitsee suhteellisen
maksurasituksen kasvamista
tyrillistiiville yrityksille ja ve-
ronmaksajille.

Suomessa tycinantajat rahoit-
tivat sosiaaliturvasta vuonna
l98l 46,37o. Vanhuus- ja tyo-
kyvyttcimyysmenoista tycinanta-
jat rahoittivat samana vuonna
73,8%, sairaus- ja terveysme-
noista 24,2Vo, perhe- ja lapsi-

ryhmdn menoista 27,3V0 seka
ty6ttdmyysmenoista 12,0 70.

Kokonaisuudessaan tyonan-
tajat maksoivat vuonna l98l
24,7 mlljardia markkaa sosiaali-
turvan rahoittamiseen.

Tycinantajien viililliset tyo-
voimakustannukset teollisuu-
den tycintekijriiden osalta ovat
ETLA:n arvion mukaan 1983
noin 56 7o tehdylta tydajalta
maksetuista palkoista. Niiistii
noin 50Vo on lakis6dteisiii. Eri-
laisten pakollisten sosiaalitur-
vamaksujen yhteismddrd pal-
koista on tdnd vuonna keski-
mddrin noin 207o.

Vakiintunut maksu-
kuorma vdhenrid
joustokyky[
STM:n ns. STAT-tyciryhmiin
muistiossa on arvioitu tyoela-
kemaksun nousevan nykyises-
tddn noin 20/7o:n tasoon vuonna
2000 edellytteen, etta BKT:n
kasvu on 3,3 % vuodessa. T5-
mdnkin jiilkeen maksu nousisi
yli 30 Vo:lin maksetuista palkois-
ta vuonna 2030, jos BKT:n kas-
vu olisi arvioitu 2,7 7o vuodessa.

On todettava, ettd taloudelli-
nen kasvu ei viime vuosina ole
yltiinyt laskelmassa olevaan ar-
voon eikd ole olemassa merkke-
jii siita, ettd keskimddrinkddn
kasvu tulevaisuudessa olisi voi-
makasta.

Yhta kaikki suuret lakis66tei-
set ja taloudelliset sekii jiiykiit
yhteiskunnan asettamat velvol-
lisuudet vdhentdvdt talouden
kykyd sopeutua kotimaisiin ja
maailmantaloudessa tapahtu-
viin muutoksiin.

vllsl teesla
Taloudellisessa ajattelussa on
pidettiivii tyollisyyden paranta-
mista ensiarvoisen ttrkednd ta-
voitteena siitt huolimatta, ette
muitakin tarpeita pidetiilin esillii
tai esiintyy ryhmiii, joiden mie-
lestd niiden ajama etu on edelld
muita.

Sosiaaliturvajirjestelm ien tu-
lisi jatkossa sopeutua talouden
kasvumahdollisuuksiin, rahoi-
tus on jdrjestettava riittavan pit-
kdn aikaviilin suunnitelmalla.

Uusia sosiaaliturvauudistuk-
sia ei tule toteuttaa. Nykyisten
jdrjestelmien epiikohtia on to-
teutettava sisiiisin jirjestelyin

kustannuksia lisiiiimiittii.
Sosiaaliturvan rahoitusra-

kennetta on muutettava keven-
tamella tycinantajien maksu-
osuutta. Sellaisista maksuista,
jotka eiviit perustu tycisuhtee-
seen tycintekijin etuna, tulisi
pyrkiii luopumaan ja siirrettdvd
ne kulutusveroihin.

On noudatettava talouseld-
mdn kehittymisen kannalta tar-
koituksenmukaisesti optimoi-
tua maksu- ja rahastointipoli-
tiikkaa.

Eldketurvamme vuonna 2000
on jo niin kaukainen ajankohta,
ettei paremmillakaan ennusteil-
la voitane sanoa, mik6 eldketur-
vamme tila silloin on.

Viittaisin tdssd yhteydessd ta-
savallan pddmiehen sanontoihin
ennustajaeukoista: laaditaan
hienoja suunnitelmia ja laskel-
mia eldketurvastamme vuonna
2000, jotka virallistetaan komi-
teoiden, toimikuntien tahi tyo-
ryhmien nimissii ja joita sitten
eri intressipiirit kiiyttiiviit, tulki-
ten kukin omien tarkoituspe-
riensd mukaisesti. Ehkdpd thssd
suunnittelussa ja keskustelussa
pitiiisi keskittyd tdmdn pdivdn
ongelmiin.

Keskustelua on viime aikoina
kiiyty vilkkaasti sosiaalitur-
vamme tasosta ja sen kustan-
nuksista. Tdhdn viitannevat
myds erdiit piiiviin otsikot, ku-
ten Riittavatko rahat ja Pitaisikd
turvan tasoa heikentdd?

Ensinndkin on kaiketi liihdet-
tava siita, ette puheet sosiaali-
turvamme leikkauksista ovat
perusteetonta pelottelua. Mielel-
liiiin tiillciin viitataan edelld mai-
nitsemiini laskelmiin. Suomen
sosiaaliturvamenot eiviit ole niin
suuret, etta ne haittaisivat ta-
loudellista kehitystii. Uusimpien
pohjoismaisten laskelmien mu-
kaan Ruotsi johtaa yli 3lVo:n
BKT-osuudella, Tanska on
27 Vo'.ssa, Suomi ja Norja selvds-
ti jiiljessii 2270:n BKT-osuudel-
la. Sosiaalimenojamme on pi-
detty selvdstikin kilpailijamait-
temme vastaavia menoja alhai-
semmalla tasolla. Esimerkiksi
ansioeldkkeiden maksamisessa
on kyse palkkaturvan jatkumi-

TARKAN TVARKAN
ajat edessa. . .

VTY:n tydehtosihteeri
EERO RAHKONEN, SAK:
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sesta. Suomessa hiljattain julkis-
tetun tutkimuksen mukaan tyd-
voimakulut ovat alhaisemmat
kuin perinteisissii kilpailijamais-
samme. Tiimiikin osoittaa, etta
meill6 ollaan kehitetty yhteis-
kunnallista turvajdrjestel-
mdimme suhteellisen maltilli-
sesti.

Elakel[iset ylle-
pid[vflt kulutusta
Toisaalta eldketulo on hyvin
merkittdvd kulutuskysyntiiii yl-
lepiteva erd kansantaloudessa.
Tuore markkinatutkimus ker-
too, etta esimerkiksi pankkien
kannalta ihanneasiakkaita ovat
vanhukset. Talletukset lisddnty-
vdt idn myotd ja toisaalta luotto-
tarpeet vdhenevdt. Voisipa yh-
tyd laulajan sanoihin "vanhuk-
set on pantu meitd ylliipitii-
mddn".

Sosiaalit u rvajdr jestelmdmme
on ylliipitiinyt kulutuskysyntdd
ja sen lisdksi silld on hyvin mer-
kittave roolinsa tuloja tasaava-
na tekijdnd.

On mycis viitattu siihen, ettd
eldkeldisten ja tyossa kiivijdiden
suhde muuttuu niin. ett6 turvan
tuottajia on vdhemmdn kuin sen
nauttijoita. Jdlleen viirataan
mainittuihin ennusmerkkeihin.
Kun menokehitystii arvioidaan
maksettujen palkkojen mukaan,
tilanne tdtd arviointiperustetta
kdyttden on virheellinen.

Tyollisen tyovoiman suotui-
san kehityksen ja toisaalta li-
sddntyvdn automaation tarjo-
amien mahdollisuuksien ansios-
ta sosiaaliturvamme rahoituk-
sessa mahdollisesti tapahtuvat
lislykset eivdt muodosta ylipiiii-
sem6tcintd estette.

Sosiaaliturvaamme edelleen
kehitettdessd on muistettava sen
varsinainen tarkoitus, eli kysy-
mys on tarpeesta. OECD-mais-
sa puhutaan yhd yleisemmin so-
siaaliturvan valikoivuudesta
elikkii siitii, ettd sosiaaliturvan
kdytcissd olevia varoja kdyte-
tddn tarkoituksenmukaisemmin
kuin ennen.

Kela-uudisnrksen
jatkon tarkoinrksen-
mukaisuus
kvseenalainen
Mita tulee Suomen sosiaalitur-
van pddsuuntaukseen tdssd mie-

Voidaanko

lessd, tuntuu silta, etta ollaan te-
kemdssd tulonsiirtoa. joka ei pe-
rustu minkddnasteiseen sosiaali-
turvakehykseen. Pitiisi ilmeises-
tikin kliyttiiii em. tarkoituksen-
mukaisuuskriteeria ja harkita
kansaneldkeuudistuksen seu-
raavaa vaihetta uudelleen.

Asiantuntiloiden taholta on
todettu, etta nykyiset tyo-
eldkemaksut eivdt riitd lakien
mukaisten el6kkeiden maksa-
rniseen - vAite. joka toisen
asiantuntijan taholta kohta kui-
tenkin kumotaan. Tyoeliike-
maksujen kdyttdminen suhdan-
nepoliittisena tyorukkasena on
ollut vaikeasti ymmdrrettdvissd.
Keinottelu tycieldkemaksuilla
on lopetettava .ja sddnndsten
mukainen eldketurva on pystyt-
tdvd jArjestdmddn my6s vastai-
suudessa.

Toinen ja keskeinen kysymys
tiillii hetkellii on eliikeikiiiin liit-
tyvien jdrjestelyjen aikaansaa-
minen. Meilli on vanhuuseld-
keikii niin korkealla, ettd harva
raskaan ruumiillisen tyon tekrjii
sinne yltdd. Enne eldkeik66 pois-
tutaan tyoelamastd eri sosiaali-
turvajdrjestelmien kautta, taik-
ka pudotaan niiden vdliin. Tdssi
mielessd suunnittelun alaisena
oleviin joustaviin eliikeikiijiirjes-
telyihin tulee pddstd tdysimdd-
rdisesti jo tdmdn vuosikymme-
nen aikana.

Eliketurvassamme on pal jolti
kehittdmisen varaa mycis tule-
vaisuudessa. Ongelmia ei voi
kuitenkaan siirtdd kovin pitkiille
tulevan huomaan, vaan ne tulee
ratkaista tdmdn pdivdn tilanteen
mukaisena, tyoeldmdssd olevien
ongelmat huomioon ottaen.
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rahat elakkeisi i n tu rvat a?
Viime aikoina on julkisuudessakin paljon kes- vatko rahat elaketurvamme maksamiseen.
kusteltu sosiaaliturvamme rakenteesta ja kus- Tyoelake -lehti haastatteli naistd kysymyk-
tannuksista. On epailty muun muassa elAke- sista ylijohtaja Altti Aurelaa sosiaali- ja
turvamme pitavyytta jatkossa ja kysytty, riitta- terveysminrsteriosta

- Rahat riittaviit, mutta se
edellyttAd palkkaperusteisten
sosiaaliturvmaksujen korvaa-
mista muilla rahoitusl6hteilld.
Ansioturva on edelleen pidettii-
vd rahoitukseltaan erillisend jdr-
jestelmdnd ja sen etuudet rahoi-
tettava palkkoihin suhteutetuil-
la vakuutusmaksuilla, sanoo
Aurela.

On vciitetty, et tti tydekikejcirjes-
telmti rakennettiin 20 vuoua sit-
ten hritiktiiden?

- Sitd ei miss66n tapauksessa
tehty hiitikoiden. Siitiihiin oli jo
kokemusta olemassa kokonai-
sen kansaneldkejdrjestelmdn
historian ajalta, Aurela sanoo.

- Ensimmdinen kansaneld-
kelaki toteutti oikeassa tdrkeys-
jdrjestyksessd sekd perusturvaa
tarveharkintaisina lisdeldkkeind
ettd ansioturvaa vdhitellen kart-
tuvina ansioeliikkeinii. Vuoden
1957 kansaneliikelaki poisti ko-
konaan ansioturvan.

- Tdsti nollatilanteesta alkoi
johdonmukainen eldketurvan
rakennustyci, joten ei voida pu-
hua hiitikciinnisti, Aurela sa-
noo.

Ongelmat
tiedossa
Nrihtiinkti tulevot ongelmat jo 20
vuolto sitten?

- Kyllii. Tycieldkemaksujen tu-
leva nousu oli tiedossa jo alun

- Eltikkeet voidaon varmistaa ja
rqhoit taa, jos palk kaperusteisis-
ta sosiaalitut'ttqmaksuista luovu-
taan. Vain tydekikkeet rahoitet-
taisiin tydnantajien moksamilla
t ydel(ik emaksui I la. Meillci on t ciy-
sin selvillci sellainen tydel(ike-
maksujen kehityskriyrri, jolla
e ldk keet voidaan t ulevai suude s sa
varmistaa, sanoo ylijohtaja Altti
Aurela.

alkaen. Asteittain voimaantule-
va ansaintaperiaatteeseen no-
jaava vakuutusjdrjestelmd tulee
aluksi toimeen matalammalla
maksutasolla ja vakuutusmak-
sut nousevat tdysimddrdisiksi
vasta siirtymdkauden lopulla,
sanoo Aurela.

Kunnollista laskelmaa
suurten ikiiluokkien eliikeikiiiin
asti ei ollut olemassa ennen
STAT-raporttia. mutta tieto va-
kuutusmaksun noususta oli.

Joudutaanko ekikkeiden tasosta
t ulevai suude s s a t i nk i mri rin?

Ylijohtaja Altti Aurela sanoo,
ettd ei jouduta. STAT-tyciryh-
man raportti jo osoitti, ettd
eliikkeiden rahoituksen koko-
naismidrd ei tule olemaan on-
gelma. kunhan palkkaperustei-
sia sosiaaliturvamaksuja alenne-
taan ja maksukehitys otetaan
etukdteen huomioon.

- Eliikkeiden tason tinkimi-
seen ei .jouduta, ellei vakuutus-
maksukehityksestii tingitii ja si-
ten rahoituskriisid tahallisesti
aiheuteta, painottaa Aurela.

- Niikisin, etta nimenomaan
eldkkeiden tason alentaminen
on kaikissa ajateltavissa olevissa
taloudellisissa kehityksen vaih-
toehdoissa mahdoton ajatus.

Aurela sanoo, ettdjos joudut-
taisiin tuollaiseen 20 vuoden
mittaiseen nollakasvutilantee-
seen. niin silloin jouduttaisiin
yhteiskuntapolitiikassa tinki-
m6iin paljosta muustakin kuin
elikkeistii. Tiill<iinkin eliikkei-
den taso olisi sdilytetthvd ja ra-
hoitussaneeraus kohdistettava
eliikeikiiiin.

- Uskon, ettd ihmiset mie-
luummin tekevdt kaksi vuotta
pitempdiin t6ita kuin loppu-
ikiinsii eliiisivat riittamattdman
el6kkeen varassa. toteaa Aurela.

Onko eldkkeiden rahoitus losket-
tu kolmen prosentin talouskasvun
varaan?

- Sen kdsityksen torjun, etth
elSkkeiden rahoitus olisi raken-
nettu kolmen prosentin tai
muunkaan mddrdtyn taloudelli-
sen kasvun varaan. STAT-ty6-
ryhmdssd pyrittiin selvittdmdin
kaikki mahdolliset ajateltavissa
olevat kehitysvaihtoehdot, Au-
rela sanoo.

- Vaikka kasvu jiiisipitkiiksi
aikaa alle kahden prosentin. se-
kddn ei vield kumoaisi STAT-
tyoryhmdn laskentakehityksen
pddperusteita, vakuuttaa Aure-
la.

Tyoehkkeiden
rahoitus
O nk o t ydnantajien t ydelcik emak-
sujen sijaan ldydetttivissri muito
rahoitusliihteit(i?

- Ei ole eikd tarvita, sanoo Au-
rela ykskantaan. - Tycieliike-
etuus yksityiselld puolella md6-
rdytyy palkasta,joka on tycinan-
tajien ja tycintekijoiden vilinen
sopimusasia. Eliikkeet on mak-
settava tydnantajan maksamilla
ja palkkoihin perustuvilla va-
kuutusmaksuilla.

- Ei ole ajateltavissa, etta ve-
rovaroista maksettaisiin eldke-
etuuksia, joista piiiittiiii kaksi
osapuolta, tycinantajat ja tydn-
tekijiit, painottaa Aurela.

- Ja perusperiaate on, etta
eldke on tyontekijiin palkkaa.
Tydntekijiit tinkivdt aktiivikau-
tensa palkasta osan el6kkeensd
hyviiksi, jotta he voivat saada
aikanaan sellaisen eliikkeen, jol-
la tulevat toimeen.

Aurela sanoo, ettd STAT-ra-
porttikin osoitti. ettd hyvin riit-
tdvdt rahat sosiaaliturvamme
rahoitukseen, kunhan muista
verotuksellisista suomalaista
tydta rankaisevista maksuista
luovutaan.

Katastrofi
..1vaLtetaan

Voiko syntyci katastrofi 200G
vuosiluvun alussa, jolloin n.t. suu-
re t i k ii luo k o t tulevat e kikei k cicin?

- Kyllii voi, jos jatketaan ny-
kyisellii maksujdrjestelmiilli,
jossa yleiset sosiaalietuudet
maksetaan tyohdn kohdistetuil-
la palkkaperusteisilla maksuilla,
sanoo Aurela.

- Mutta ndistd maksuista-
han ollaan jo luopumassa ja
osittain jo luovuttukin STAT-
raportin ilmestymisen jiilkeen.
Jatkossa ollaan siirtym6ssd
maksuissa liikevaihtoveropoh-
jalle, joten katastrofi on talta
osin jo valtetty.

Onko nriin myds tybeliikkeiden
rahoituksen konssa?

- Jos tyoeldkemaksuja alettai-
siin pitiiii nykyiselliiiin, niin ka-
tastrofi tulisi jo ennen 200Glu-
vun alkua. Nykyisellii tydela-
kemaksulla ei pystytd eliikkeitii
maksamaan tdmdn vuosituhan-
nen loppuun, arvioi Aurela.

Kun on ollut paljon kannan-
ottoja ja keskusteluja eldketur-
van rahoituksesta ja tydelake-
maksujen suuruudesta tulevai-
suudessa, ylijohtaja Aurela ha-
luaa erikoisesti painottaa sitd,
ettd jo 70-luvun alkupuolelta
saakka nousu on ollut tiedossa.

- Sopimuspuolet, tycinanta-
jat ja tycintekijdt. ovat tienneet
alusta alkaen, ettd nykyiselle ta-
solle maksut eivdt tule jddmddn.

- Mitaan katastrofia ei siis
pdiise syntymddn. Meilld on tdy-
sin selvill6 sellainen tycieliike-
maksujen kehityskiiyrii, jolla
eliikkeet voidaan mycis tulevai-
suudessa varmistaa, sanoo Au-
rela.

- Sama kehityskhyrd tulee
toteutumaan mycis kilpailija-
maissamme ja se takaa, ettd
niistd maksuista kansantalou-
temme tulee selviytymdiin.
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Aurela sanoo, ette eleketur-
vaan kohdistuu samanlainen
hysteria kuin TGluvulla oli pel-
ko 6ljyn vdlittcimdstd loppumi-
sesta. Oljyhysteria osoittautui
ennenaikaiseksi.

- Minulla on se vahva kdsi-
tys, ett5 tyonantajat ja tyonteki-
jiit eiviit luovu nykyisestii tyo-
eliikejiirjestelmiistii. Kyllii mycis
tyonantajat vastaavat huutonsa,
painottaa Aurela.

Aurela toteaa, ettd kahden
osapuolen kauppa on lycity luk-
koon tes-sopimusten sosiaali-
paketeissa. Ja jos tdmd nyt mak-
saa enemm6n tdnd pdivdnd kuin
tycinantajat ovat 6G.luvun alus-
sa kuvitelleet, niin kyllii kai tiiy-
tyy liihteii siitd, ettii tyonantaja
maksaa sopimansa palkankin.

- Suomalainen tycintekijd ei
ole tottunut siihen, ettd urakka-
palkka maksetaan vain silloin
kun se tyonantajalle kannattaa.

Akkikorotuksiin
ei aihetta
Viime aikoino o n va kuut us loi t ok-
sien keskenkin ntikynyt erimieli-
syyk siti t ydekiketurvan pirrivyy-
des tti ja maksuk e hit y kses tri. M is-
tii on kysymys?

- Valitettavasti kiiyty keskuste-
lu on ollut heikkoon asiantun-
temukseen perustuvaa. Tydelii-
kemaksujen nousukehitys on
vastikddn selvitetty vakuutus-
maksutyciryhmdd varten, eikd

maksutasoa korotettava l-2
prosenttiyksikollii.

- Nousuvauhti tulee ole-
maan alle 0,5 prosenttiyksikon
suuruusluokkaa temen vuosi-
kymmenen ajan 1a sama kehitys
takaa tyoeldketurvan toteutu-
misen jatkossakin, Aurela sa-
noo.

Haastattelu:
Jaakko Mtikinen

Osa-aikatyota tekee viimeisimmdn tyo-
voimatutkimuksen mukaan 162 000
suomalaista. Osuus tyollisista on alle puo-
let siitd, mita muissa pohjoismaissa. Tu-
levaisuudessa osa-aikaty6ta tekee yhd
us.eampi, kirjoittaja arvioi.

Elaketurvaa rakennettaessa osa-aika-
tydldisid ei ole riittdvasti otettu huomioon,
han sanoo, vaikka kysymysta onkin poh-
dittu eri tyOryhmissa. Osa-aikaty6nteki-
joista on tullut muuan vdliinputoajaryhmd.
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Tyon luonne on viime r,,uosina
muuttunut rakenteeltaan nope-
asti. Muutoksen seurauksena
osa-aikatyci ja ylipiiiitiinsii lyhy-
et, tilapdiset tycisuhteet TEL-
aloilla ovat lisddntyneet voi-
makkaasti.

Osa-aikaisissa ja tilapiiisissii
tyosuhteissa olevien tyonteki-
j6iden sosiaali- ja eldketurva ei
kuitenkaan ole kehittynyt sa-
massa tahdissa. Seurauksena
onkin ollut viiliinputoajaryh-
mdn syntyminen, jonka sosiaali-
ja eldketurvassa on huomattavia
puutteita.

Onkin tdrkeStd, ettd osa-aika-
tycintekijoiden eliike- ja sosiaali-
turvassa olevat aukot paikataan
etenkin, koska kehitys ilmeises-
tikin johtaa yhd kasvavaan osa-
aikatydntekijciiden lukumdd-
rdiin.

enenevdssh mddrin huomiota.
Sosiaali- ja terveysministerici
asetti viime vuonna toimikun-
nan, jonka tehtdvdnd on laatia
kokonaisselvitys osa-aikatyo-
hon liittyvistii eliike- ja sosiaali-
turvassa ilmenevistd puutteista
ja epiikohdista seka esittid toi-
menpide-ehdotukset puutteiden
korjaamiseksi.

Osa-aikatyon sosiaaliturva-
toimikunta jatti helmikuussa
alustavan selvityksen osa-aika-
tyon yleisyydestd ja sosiaalitur-
van puutteista. Toimikunta jat-
kaa edelleen tyciskentelytdn.

Myos Eliiketurvakeskuksessa
on parhaillaan selviteltdvdna
useita kysymyksiii, jotka liitty-
vdt osa-aikatydntekijoiden ja
lyhyissii, tilapiiisissii tyosuhteis-
sa olevien tyontekijciiden el6ke-
turvan puutteisiin.

Osa-aikatyolld tarkoitetaan ta-
vanomaisessa kielenkdytossd
tyota, jossa tyoaika on lyhyempi
kuin normaali tyoaika vastaa-
vassa tehtdvdss6. Osa-aikatyci
on mahdollista mddritelld mo-
nella eri tavalla.

Ldht6kohtana pidctiiiin kui-
tenkin yleisesti Kansainvdlisen
Tyojiirjeston maaritelmee, jon-
ka mukaan osa-aikatyo on
sddnnollistd ja vapaaehtoista
tycit6, jossa tyciaika on selvdsti
normaalia lyhyempi.

Osa-aikatycitd ei kuitenkaan
tulisi mddritelld ahtaasti. Sen
piiriin ovat laskettavissa mycis
lyhennetyt tyoviikot, tilapdinen
tyo sekd ylipiiiitiinsii lyhyet tyo-
suhteet. Kansainvdlisessdkin
kdytdnncissd osa-aikatyon mdd-
rittely on laajentunut sitd mu-
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kaa, kuin osa-aikatyci on yleis-
tynyt ja sen luonne muuttunut.

Osa-aikatycin erilaisista mdd-
ritelmAmahdollisuuksista johtu-
en osa-aikatydn yleisyydestd ja
sen mddrdstd on mahdotonta
antaa yksiselitteistd kuvaa. Ku-
van osa-aikatydn mddrdstd an-
taa viimeisin tyovoimatutkimus,
jonka mukaan osa-aikatyossd
on 162 000 suomalaista.

Osa-aikatyci on naisten kes-
kuudessa huomattavasti ylei-
sempdd kuin miesten. Naisten
yleisimpiii osa-ai katyoaloja ovat
vdhittdiskauppa, sosiaalihuolto,
opetustoimi, terveydenhuolto
sekd kiinteistopalvelutoiminta.

Vastaavasti miesten kohdalla
aloja ovat opetus- ja tutkimus-
toiminta sekd metsd- ja maata-
lousala. Keikkaluonteisia lyhyi-
ta tyosuhteita on eniten kau-
pan-. ravintola-. siivous- ja sai-
raala-aloilla.

Osa-aikatyo muissa pohjois-
maissa on huomattavasti ylei-
sempiiS kuin Suomessa. Ruot-
sissa, Norjassa.ja Tanskassa osa-
aikatycintekijoiden osuus tycilli-
sistd vaihtelee 20-25 prosentin
viilillii. Suomessa osuus tycilli-
sistd on alle puolet siita mita
muissa pohjoismaissa.

Tyoeliiketurvan
toteutuminen

Tyciel6keturvaa rakennettaessa
60-luvulla rajattiin eldketurvan
ulkopuolelle sellaiset tyosuhteet,
joiden perusteella tydntekijd ei
ansainnut pddasialliseen toi-
meentuloonsa riittdvdd ansiota.
Tdten eldketurvan ulkopuolelle
jdivdt sivutoimet sekd osapdiv6-
tyo. Myoskiiin lyhyitii tyosuh-
teita ei sisdllytetty eleketurvan
piiriin. Tdmdn mukaisesti tyo-
suhteelta edellytettiin vdhintddn
kuuden kuukauden kestoa. Ai-
noan poikkeuksen muodostivat
LEL:n piiriin kuuluvat tyot.

Sittemmin niiitii rajauksia
el6keturvan piiriin pddsemiseksi
on huomattavasti lievennetty.

Tyoeldketurvan ralaussddn-
ncisten erddnd ldhtokohtana on
ollut eldketurvan kannalta mer-
kityksettcimien tyosuhteiden pi-
tdminen elhketurvan ulkopuo-
lella. Toisaalta osa-aikatyci oli
tyoelSketurvan voimaan tullessa
huomattavasti harvinaisempaa.

Tdnd pdivhnd eliketurvan
piiriin piiiisemisen edellytykset
ovat huomattavasti alentuneet.
Tycisuhteen tulee jatkua yhden-
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jaksoisesti kuukauden ajan.
Toisena edellytyksenii on, ette
keskimiihrdinen kuukausiansio
on 580 markkaa kuukaudessa
tai siiinnollinen tyciaika vahin-
tddn 20 tuntia viikossa.

Huolimatta niiistii suhteelli-
sen matalista rajoista nayttae
jatkuvasti lciytyviin tycintekiji-
ryhmi5, jotka ainakin osittain
jEiiviit lakisiiiteisen tydelake-
turvan ulkopuolelle.

Osa-aikatycin sosiaaliturva-
toimikunta on alustavassa selvi-
tyksessddn tuonut esille epikoh-
tia, joita nykyinen lainsiiiidiinto
aiheuttaa osa-aikatyontekijcii-
den kohdalla. Toimikunta on
kesitellyt osa-aikatycin kiisitette
laajasti. Selvityksessii on tuotu
esille puutteita, joita osa-aika-
tyontekijoille syntyy mm. eliike-
turvan rajaussiinncisten joh-
dosta.

Osa-aikatyontekijit
veliinputoajina

Ansioraja eldketurvan piiriin
pddsemiseksi on suhteellisen al-
hainen. Tiisti huolimatta on il-
mennyt, ette tietyille aloilla on
joukko tycintekijoiti, jotka eiviit
piiise eldketurvan piiriin. Ttil-
loin tulevat kysymykseen liihin-
ni henkilcit, jotka samanaikai-
sesti ovat tycisuhteessa useam-
paan tyonantajaan ja tekevit
kullekin tycinantajalle esimer-
kiksi vain yhden piiiviin tyotii
viikossa. Tyypillisinii esimerk-
keinii ovat mm. siivoojat.

Eliiketurvan ulkopuolelle
jiiiiminen t6llaisten henkilciiden
osalta on kohtuutonta, sillii he
saattavat tyoskennellii jopa viisi
piiiviiii viikossa.

Rajatulon tiiyttyminen laske-
taan ty<isuhteittain, joten tycin-
tekijiin kokonaisty<ipanoksella
ei tdmiin suhteen ole mitddn
merkitystS.

T6llii hetkellii ei ole tiedossa
tiillaisten viiliinputoajien luku-
midrdd.

Lyhyiden tydsuhteiden ja yli-
paatansa ns. keikkatycintekijcii-
den m66rd on tycieliimiin raken-
nemuutoksen seurauksena kas-
vussa. Etenkin monilla palvelu-
aloilla ovat tyypillisiii lyhyet tyd-
suhteet. Niiiden osalta yhden
kuukauden odotusaika usein
merkitsee eldketurvan ulkopuo-
lelle jiiiimistii.

Tiillii hetkellii Eliiketurvakes-
kuksen asettamassa tyciryhmiis-

si selvitetiiiin el6keturvan piiriin
piiiisemisen aika- ja ansiorajojen
merkitystii eliiketurvan muo-
dostumisessa.

Freelance-tycintekijoiden elii-
keturvan puutteisiin on paljon
kiinnitetty huomiota. Tyypillisiii
freelance-tycintekijoitii ovat
esiintyviit taiteilijat, muusikot ja
nayttetjet, joilla erittiin lyhyet
tydsuhteet ovat pikemminkin
siiintcinii kuin poikkeuksena.

Esimerkiksi monen keikka-
muusikon eliketurva jiiii nyky-
siiSnn<isten mukaan kiiytiinnds-
sa taysin olemattomaksi. Eliike-
lakien soveltamisessa freelance-
tyOntekijciiden tycisuhteen yh-
denjaksoisuutta on pyritty tul-
kitsemaan suhteellisen viiljiisti.
Kuitenkaan pelkkien tulkinta-
kriteereiden muuttamisella free-
lance-tycintekijciiden eliiketur-
van puutteita ei ole mahdollista
korjata.

Eliiketurvakeskuksen hallitus
on asettanut tyciryhmiin selvit-
tdmiidn freelance-tycintekij<ii-
den eldketurvassa esiintyvit
puutteet sekii tekemiian tarvit-
tavat lains66dinn6lliset paran-
nusesitykset. Kaikki osapuolet
ovat yksimielisiii freelance-tycin-
tekijdiden el6keturvan puutteis-
ta. Kuitenkaan vielii ei ole loy-
detty ratkaisua siitS tavasta, mi-
ten kiytdnndssd uudistus toteu-
tettaisiin.

Eliikkeen perusteena oleva
palkka mdiiriit66n kustakin tyci-
suhteesta erikseen neljiin viimei-
sen vuoden ansioiden perusteel-
la.

Eriiissii tapauksissa normaa-
lilla tavalla miiiiritelty eliike-
palkka johtaa virheelliseen lop
putulokseen. Niiin voi tapahtua
esimerkiksi silloin, kun tyonteki
jdn ansiot sairauden johdosta
ovat viimeisini vuosina ennen
tyokyvyttomyyden alkamista
oleellisesti alentuneet.

Naita tilanteita varten on
tycintekijiiin eldkelain 7 $:n 2
momentin sidnnos harkinnan-
varaisesta palkkaperusteen tar-
kistamisesta. Tate s66nncistii
tulkitaan kuitenkin suppeasti,
eikii sitii ole katsottu voitavan
soveltaa tapauksiin, joissa tydn-
tekijii tyosuhteen kestiiessii siir-
tyy kokoaikatyostii osa-aika-
tydhdn.

Eliiketurvakeskuksessa on
parhaillaan ty6ryhma, jonka
tehtiivdnii on selvitthii ja tehdii
ehdotukset eliiketurvan muo-
dostumisesta tapauksissa, joissa
tyontekija tycisuhteen kest6essi
siirtyy kokoaikatyostii osa-aika-
tycihcin tai piiinvastoin.

Osa-aika-
tyontekijoille
oikeus
eHketurvaan

Osa-aikatydntekij6iden eliike-
turvan piiriin piitisemiselle aset-
tavat edellii mainitut karenssi-
siiiinncikset melko korkean es-
teen. On katsottu, ettii kirjaa-
malla kaikki viihiiisetkin ansiot
eliiketurvaa kartuttaviksi niiden
merkitys eliiketurvan muodos-
tumisessa on marginaalinen.

Toisaalta on perusteltua, ettd
osa-aikatycintekij<iiden eliike-
turvan tulisi mdiirdytyd samalla
tavoin kuin kokopiiviitydtii te-
kevienkin kohdalla. NIin on
etenkin sellaisten ty<intekij6iden
kohdalla, jotka tosiasiallisesti
tekeviit kokoaikatycita, mutta
jotka tyd,n luonteen tai muiden
vastaavien syiden johdosta ovat
samanaikaisesti usean eri tycin-
antajan palveluksessa tai joiden
tycisuhteet ovat lyhyit6, mutta
jatkuvasti toistuvia.

Tiillaisten vlliinputoajien
syntymiselle ja olemassaololle ei
ole olemassa mitdiin perusteita.

Tyoeliimiin kehittymisen,
pitkalle menneen toimintojen ja
tydtehtevien erikoistumisen se-
k6 toisaalta ihmisten arvostuk-
sissa tapahtuneiden muutosten
seurauksena osa-aikatycin kiyt-
tci tulee varmastikin kasvamaan.

Eliikejiirjestelmien tehtavena
ei ole ottaa kantaa osa-aikatycin
puolesta tai sita vastaan, mutta
sen tehtavanA on sen sijaan
huomioida yhteiskunnan ja tyo-
eliimiin muutokset eldketurvan
kehittamisessa.

Eldketurvaa ja yleensiikin so-
siaaliturvaa rakennettaessa osa-
aikatycitii ei ole kuitenkaan riit-
tiiviisti otettu huomioon, minkii
johdosta osa-aikatycintekijtiistii
on syntynyt viiliinputoajaryh-
m6.

Osa-aikatyon yleistymisen
seurauksena eliikejiirjestelmien
tehtavana on korjata osa-aika-
tyontekijriiden eliiketurvassa
olevat puutteet.

Antti Suomlnen,
VT, ekonomi

Ekiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
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Puolet tyoelakkeistd
Helsi n ki-Tu rku-Tam pere -kol m ioon

Helsinki-Turku-Tampere -kolmioon mak-
semiin sekii yksityisen ettil julkisen sektorin
tyoeliikkeistii yli puolet vuonna 1981 (arkka
luku oli 56 prosenttia). Myos saajaa kohti laske-
tut elaketulot ovat kolmion sisiillii suuremmat
kuin muualla Suomessa.

Tarkastelun pohjana olevat tiedot kattavat
noin 85 prosenttia ellketulosta. Lllnikohtai-
sissa vertailuissa, joihin tfiss[ pitiiydydiiin, ei va-
jeella ole kirioiaalan mukaan olennaista merki-
tystd.

Oheisisso liiiinikohtoisisso tilas-
toissa tarkostelun kohteena ovat
oman tydn perusteella maksetta-
vat eliikkeet. Perhe-elcikkeet ei-
vtit ole mukona.

Tiedosto, johon taulut perustu-
vqt, ei ole tdydellinen. Kattavuus
eliiketulon osalta on noin 85 Vo.

Tarkaste lun ulkopuole lle j titi-
vtit yksityiseltci puolelto lakiin pe-
rustumattomat tydeldkkeet.
K un t i en van hojen e ltik e sticin r dj en,
valtion ennen VEL:n voimoantu-
loa voimqsso olleiden sciciddsten
sekd sotilasvammaloin mukaiset
ekikkeet puuttuvat julkisen sek-
torin eldketauluista.

Tapaturmo- ja liikennevakuu-
tuslain piiriin kuuluvot eltikkeet
eivtit mydsktirin siscilly aineis-
toon.

Tilqstotauluissa luetaan yksi-
t y ise en e liikese k toriin kuuluvi ksi
lakien TEL, LEL, YEL, MYEL,

sektorin eldkkeistri ovat mukana
lakien VEL, KWEL ja KIEL
mcirir i t t e I emiit e kik ke et. Suomen
Ponkin j a Po st ipankin e ldke s dtin-
ttijen nojalla mydnnetyt tydeldk-
keet on myds tilastoitu luokassa
julkinen sektori.

Kaikki elcikkeisiin liittyvcit lu-
vut ovat siis jossain mcicirin liian
pieniti. Trilld ei ole kuitenkoan
o lennai st a merki t y s t ci t cis sti se lvt
tyksessti, koska huomio ptidasi-
as sa kiinnit e t ticin qlueiden v cili s iin
eroihin.

M E L, s P v E i a LU E L p e ru.s t e e t t a Tyoeliikkeensaaj atmydnnetyt eltikkeet. Julkisen

Tyoeliikemenot

Uudenmaan, Himeen sekii
Turun ja Porin lii2iniin makset-
tiin selviisti enemmdn tydeHk-
keitii kuin muihin liiiineihin.
Yhteensd ndiden kolmen liiiinin
elikkeensaajien osalle tuli 4,8
mrd mk. Tiimii on 56Vo elake'
summasta.

Yksityisen sektorin eliikkeistii
maksettiin 3 mrd mk ja julkisen
puolen eliikkeistii 1,8 mrd mk
mainittuihin kolmeen lii6niin.
Prosentuaalisesti kummankin
sektorin eldkesummasta mak-
settiin yhtii paljon eli 567o Hel-
sinki-Tampere-Turku -kol-
mioon. Liiiinikohtaiset tycielii-
kemenot ndkyviit taulussa l.

Taulussa 2. on tilastoitu kaikki
vuoden l98l aikana eliiketti
saaneet. Luvut eivht siis koske
poikkileikkausajankohtaa.

Yksityisen ja julkisen sektorin
eldkkeensaajien yhteismdiirii ei
summaudu eldkkeen saajien
kokonaismiiirdksi, koska hen-
kilcit, jotka saavat eldkettii mo-
lemmilta lohkoilta, on mycis ti-
lastoitu kmpaankin sektoriin.
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Taulu' l. Yksityisen ja julkisen sektorin tycieldkemenot laaneittain
vuonna 1981, mrd mk
Liiiini Kaikki

Eldketulon keskittyminen
Helsinki-Tampere-Turku
-kolmioon selittyy melkoisesti
silli. etti tdlld alueella asuu run-
saasti eldkkeensaa.jia, yhteensd
288 000. eli 48Vo kaikista saajis-
ta. Edellii todettiin, ettd Helsin-
ki-Tampere-Turku -kolmi-
oon maksettiin 5670 eliikkeistd.
Saajista siellii asuu 48Vo, joten
saajaa kohden lasketut eliiketu-
lot ovat suuremmat tdlld alueel-
la kuin muualla Suomessa.

Ehketulo
ja tyotulo
Edell6 tarkasteltiin tyotulosta
tietyllii tavalla riippuvuussuh-
teessa olevaa eldketuloa. Tdssd
kappaleessa on mielenkiinnon
kohteena eliike- ja tycitulon kes-
kiniiinen suuruus.

Eldkkeen perusteena olevasta
tyotulosta ei ole saatavissa alu-
eellista tietoa. Tdmdn asemasta
on jiiljempiind khytetty veroil-
moituslomakkeelta laskettua
verohallituksen tilastoimaa tyo-
tuloa. Tdmd muodostuu ty<i- tai
virkasuhteeseen liittyvdstd pal-
kasta, sen erilaisista lisistii (esi-
merkiksi ikiilisiit) ja luontoiset u-
jen (esimerkiksi ruokaetu) vero-
tusarvoista. Lisiiksi siihen sisdl-
tyvdt erilaiset palkkiot (esimer-
kiksi kokouspalkkiot). joita
suoritetaan tyontekijzille tycistd,
mutta joiden perusteella ei kui-
tenkaan synny virka- tai tyo-
suhdetta.

Tyoeliikkeisiin luetaan mycis
YEL- ja MYEL-eliikkeet. Vero-
tuksesta saataviin tietoihin ei si-
siilly niiitii vastaavia tyotuloja.

Tdstd johtuen maanviljelijoi-
den ja omaa tyotddn tekevien
tydpanoksen laskennallinen ar-
vo eli MYEL- ja YEl-tyotulo
puuttuu taulusta 3.

Eldkkeensaajien osuus tycitu-
lonsaajista vaihtelee 17,2Vo:sta
24,8 %o:iin. Viihiten elSkkeensaa-
jia suhteessa ty6tulonsaajiin on
Uudellamaalla, eniten Pohjois-
Karjalan lddnissd.

Osuuden vaihtelua selittaa
sekd vdestcin ikiijakauma etti
tycivoiman kysyntd. On mycis
muistettava, ette omaa tyotiian
tekevistd ne, joilla ei vuoden
l98l aikana ollut lainkaan
palkkatuloa, puuttuvat jakajas-
ta.

Vuotuisen tycieliiketulon
osuus ldiineittiiisestii palkka-
summasta vaihteli 4,6V0:sta
(Oulun liiiini) 5,9 %:iin (Kymen

liiiini). Vaihtelu ei ole kovin suu-
ri. Td,md merkitsee, ettd ld6neit-
tdiset eldketulot ovat kiintedssd
suhteessa kyseisestd lddnistd an-
saittuihin tycituloihin.

Keskimddrdisten tycieldketu-
lojen osuus keskitycitulosta aset-
tuu viiliin 35,370-45,0V0.
Maksimiarvo saavutetaan Uu-
dellamaalla. Sielld suhteellisen
korkeiden virkaeldkkeiden lu-
kuisuus on omiaan nostamaan
teta prOsenttilukua. Pienten
MYEL-eliikkeiden runsaus
osaltaan selittdd Pohjois-Karja-
lan alhaista prosenttia.

Jonkin alueen eldkekannan
koostumuksella eldkelain suh-
teen on merkittdvd vaikutus se-
kd keskimdiirAiseen eldketuloon
ette taman osuuteen palkkatu-
losta, koska lakikohtaiset keski-
arvot ovat varsin erisuuria.

Raimo Karppinen, FK
Ekik e t urvake skuk sen
t i lasto.t'ksikbn tut k ija

Yksit.
sektori

Julk.
sektori

Uudenmaan
Turun ja Porin
Ahvenanmaa
Himeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa 8,5 5) 3,2

Taulu 2. Yksityisen ja julkisen sektorin tyoelekkeensaaiat ldir
neittdin vuonna 1981, tuhansia

2,4
I,l
0,0
t,2
0,6
0,3
0,2
0,4
0,4
0,6
0,6
0,3

1,5
0.7
0,0
0,8
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2
0.4
0,3
0,2

1,0
0,4
0,0
0,5
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0.2
0.2
0.1

Liiiini Kaikki Yksit.
sektori

Julk.
sektori

Uudenmaan
Turun ja Porin
Ahvenanmaa
Hdmeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa 521 149

Taulu 3. El6kkeensaajat tyotulonsaajista ( l), eliiketulo tydtulosta
(2) ja keskimddrdinen eldketulo keskimddrdisestd tyotulosta (3)
vuonna 1981, prosenttia

Laani ( l)

l0l
IJ
2

'72

31
24
20
28
27
46
42
t9

t2t
84

2
83
44
21
23
32
30
52
47
2t

JJ
t9

I
l9ll

7
6
8
7ll

t4
8

600

(2) (3)

Uudenmaan
Turun ja Porin
Ahvenanmaa
Hdmeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin

t7,2
2t,1
18,2
)) 1,

23,1
24,t
24,8
24,2
23,1
22,3
21,5
19,8

4.7
5,3
5,8
5,5
5,9
5?
5,1
55
5'l
5,1
4,6
4,1

45,0
38,4
44,4
39,8q,4
38, l
35,3
38,2
36,4
36,8
36,5
40,2

Koko maa

22

))7 5t 38,6



Tyoterveyslaitos tutki kunnallisten eldkeikien perusteet:
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SATVIA ELAKEIKA EI KAY KAI KILLE
Yhta ja samaa eldkeik66 kaikille ei voida pitAi
perusteltuna. Myoskidn ammateittain porras-
tettua elAkeikit eivdt tutkimustulokset tue.

Kunnallisten ammattien eliikeiin mdArafy-
misper:usteita koskevan tutkimuksen teki Tyo-
terveyslaitos. Tutkimuksen tilasi Kunnallinen
elikelaitos.

Yksilolliset erot tydkyvyssd ovat saatujen
al ustavien tul osten m u kaan h uomattavat. Eliike-
iAn tulisi perustua sekd tydn sisAlt6on ettii tyon-
tekijin yksildllisiin ominaisuuksiin, kirjoittaja to-
teaa.

Kunnallisessa eliikejiirjestelmiis-
sd on normaalin vanhuuselike-
i6n 63 v. lisiiksi ns. alennettuja
eliikeiki6. Niiistii ammateittain
porrastettuja eliikeikiii on yh-
teensd 8,ja ne"vaihtelevat valilH
53-62 vuotta. Alennetusta elii-
keiiistii nauttii runsas kolman-
nes (38 %o) koko kunnallisen
sektorin 335 000 henkilostii.

Porrastus on osoittautunut
ristiriitaiseksi nykyisten eldke-
hakemusten kiisittelyn kannal-
ta. Lisiiksi ammattinimikkeiden
tydn sisiillcissa on tapahtunut
huomattavia muutoksia. Tarve
ryhmitellii ammatteja entistd
johdonmukaisemmin ja selkein
perustein eri eliikeikiiryhmiin oli
tullut valttamiittcimaksi.

Kunnallinen eliikelaitos tilaa-
jana ja Tyciterveyslaitos tutki-
muksen suorittajana sopivat
vuoden 1979 lopulla eliikeiiin
mdirdytymisperusteita kunnal-
lisissa ammateissa koskevan
tutkimuksen toteuttamisesta.

Tutkimuksen keskeisenii ta-
voitteena oli etsi6 sellaisia perus-
teita, joiden pohjalta eliikeikien
miiirdytymistii voidaan kehit-
taa. Ammatillinen ty<ikyky ja
siihen vaikuttavat tekijat asetet-
tiin keskeiseksi tutkimuskoh-
teeksi. Tycikyvylle asetettavat
vaatimukset syntyvet tycin vaa-
timuksista.

Tiistii syystd erityistii huomio-
ta osoitettiin tydn sisiillcin ja
vaatimusten tutkimukselle.
Ty<ikykyyn vaikuttaa keskeises-
ti myos terveydentila. Tiistl
syystii painotettiin sairastavuu-
den tutkimusta. Niiin tavoitel-

tiin ammattien vdlisten erojen
selvittiimistii sekii sairastavuu-
den ettii koetun tyrikyvyn suh-
teen.

Seitsemdn
osatutkimusta

Tutkimushanke kiisitti yhteensii
seitsemdn osatutkimusta:
I Tycissii olevien kyselytutki-

mus
2 Profiilitutkimus
3 Kuormittumisen tutkimus
4 Toimintakyvyn tutkimus
5 Kliininen tutkimus
6 Eliikkeellii olevien kysely-

tutkimus
7 Tycissii olevien uusintakysely-

tutkimus
Tycissii olevien kyselytutki-

mus, profiilitutkimus ja kliini-
nen tutkimus ovat valmistuneet.

Ty d s s ti o levien t erv eydent ilaa,
koettua tydkykyti ja eldkeasen-
leita tutkittiin henkilciiden ko-
tiin lShetetyn kyselyloinakkeen
avulla. Otanta kiisitti yhteensii
6268 viranhaltijaa ja tyonteki-
jiiii, jotka olivat 45-57-vuotiai-
ta.

Vastausprosentti oli 85,3.
Henkilcit edustivat 40 eri am-
mattiryhmiiii. Tarkoituksena oli
ammattiryhmien vdlisten erojen
selvittiminen. Tycissii olevien
kyselytutkimus oli perustana
muille osatutkimuksille.

ProJiilitutkimukseen valittiin
129 kyselyyn vastannutta henki-
l6ii, jotka edustivat 88 erilaista

ammattinimikettii. Heidiin
tycinsi kuormitustekijat maari-
tettiin kokonaisvaltaisesti tyo-
paikoilla. Ammattinimikkeistii
muodostettiin ty<in sisiillcin pe-
rusteella l3 homogeenista profii-
liryhmiiii. Tarkoituksena oli
tarkastella terveydentilan ja
koetun tydkyvyn eroja profiili-
ryhmien viilillii.

Kliiniseen tutkimukseen valit-
tiin kyselytutkimukseen vastan-
neista terveydentilan ja koetun
tydkyvyn perusteella yhteensA
179 henkilciii. Tutkimuksen tar-
koituksena oli selvittdS, miten
kyselytutkimuksessa ilmoitettu
koettu tydkyky ja kliinisesti
miiiiritetty ty<ikyky vastaavat
toisiaan, sekl kuinka luotettava
on kyselymenetelmiilli kerdtty
terveydentilaa koskeva tieto.
Kliininen tutkimus kdsitti tuki-
ja liikuntaelimistrin, hengitys- ja
verenkiertoelimistcin seki psy-
kologisia tutkimuksia.

Kyselytutkimus
luoteftava

Alustavat tulokset osoittavat,
ettii kyselymenetelmdlld keriitty
terveydentilaa koskeva tieto
osoittautui varsin luotettavaksi
kliinis-liiiiketieteellisten tutki-
musten perusteella.

Koetun ja mitatun toiminta-
kyvyn vastaavuus oli noin puo-
lella henkilciistd yleisesti ottaen
hyvii. Poikkeavuutta ilmeni
kumpaankin suuntaan kuiten-

kin yleensii siten, ettii oma arvio
ty6- tai toimintakyvysti oli yli-
arvio kliinisesti mdiiriittyyn ver-
rattuna.

Tulokset viittasivat edelleen
siihen, ettii koettu tyci- ja toimin-
takyky perustui liihinnii fyysisen
toimintakyvyn arvioon.

Sekii r() ammattiryhman etta
l3 profiiliryhm6n viilillii esiintyi
huomattavaa eroa tuki- ja lii-
kuntaelinten ja verenkiertoelin-
ten sairastavuudessa. Sairasta-
vuus ja huono tyokyky liittyiviit
toisiinsa tietyissi ammattini-
mikkeissd sekii profiiliryhmissd.

Kaatopaikkatyci, kuljetustyti,
aputyci, asennustyci ja kodinhoi-
totyd erottuivat muista keskita-
soa sekd sairaammiksi ettd huo-
noty6kykyisemmiksi profiili-
ryhmiksi.

Miesten ammattinimikkeistii
korostuivat kaatopaikkatycin-
tekijtit, muut liikennetycintekijiitja tycikoneenkuljettajat sek6
kone- ja putkiasentajat. Naisten
ammattinimikkeistii puolestaan
siivoojat, sairaala-apulaiset,
keitticiapulaiset, kotiavustajat,/
kodinhoitajat sekd rakennus- ja
lakaisutycin tekij iit.

Niiiden lisEksi sairastavuus ja
huono tydkyky ilmenivdt myds
miessosiaalitarkkailijoilla ja las-
tentarhaopettajilla.

24



Erot
huomattavia

Ikiiryhmien viiliset erot sairasta-
vuudessa liittyivet ainakin osit-
tain tycin sisiiltocin, sillii profiili-
ryhmien viilillii oli huomattavia
eroja. Ikiiryhmien vdlisiin eroi-
hin vaikutti mycis sairastavuu-
den taso ikiiryhmissii 44 46v.
Ikiiryhmien tasoerot eivit vai-
kuttaneet sairauskohtaisilta.
Naisten ja miesten viilillii ei il-
mennyt sairastavuudessa ylei-
sesti ottaen olennaisia eroja.

Tiivistelml
Alustavat tulokset osoittivat, et-
tii sairastavuudessa ja koetussa
tydkyvyssa esiiruyi siinii m65rin
eroja ammatti- ja profiiliryh-
mien viilillii, ettei yhtii ja samaa
eltikeikiia voida pitiiii kaikille
perusteltuna. Ammateittain
porrastettua eliikeikiiii nykyises-
sli muodossa eiviit tulokset
myciskiiiin tue.

Tycin sisiillcin, sairastavuuden
ja koetun tydkyvyn perusteella
ammattinimikkeet voidaan
ryhmitellii profi iliensa perusteel-
la esimerkiksi kolmelle eri tasol-
le eliikeiiin suhteen (taulukko l).

Kuitenkin yksilcilliset eroa-
vaisuudet tycikyvyssii (kuva l)
ovat alustavien tietojen mukaan
siksi huomattavat, etta keytet-
tiivissii olevat tulokset tukevat
sekii tycin sisiillcin ettii tycinteki-
jiin yksilcillisyyden yhdistelmiiii
eliikeiiin perusteina.

Tulokset eiviit sulje pois
mahdollisuutta, ettii yksilollinen
liukumatarve voi osoittautua
niin laajaksi, ette se pitaa sisal-
liiiin mycis ehdotuksen tydn si-
sill6n mukaisesta kolmitasoi-
suudesta eliikeiiin suhteen.

Juhani llmarinen,
LitT, dosentti

Tydterveyslaitoksen
t y dfy sio lo gi an j ao kse n

v t. t o imi st o priril I i k k t)

TAULUKKO l. Eliikeiin tarkastelua ryhmltasolla. Profiiliryh-
mien sijoittuminen kolmelle eri eliikeikiitasolle sairastavuuden ja
koetun tydkyvyn perusteella. Vertailuksi on esitetty nykyisen elii-
kei6n vaihtelu kunkin profiiliryhmdn eri ammattien viilillii.
Profiiliryhmii Nykyisen elSkeiiin

vaihtelu profiiliryhmiin
eri ammattien v6lillii
(vuotta)

Sairastavuuden ja
tydkyvyn perus-
teella arvioitu
eliikeikiitaso

Kuljetustyc;
Asennustyc)
Kodinhoitotyo
Aputyo
Kaatopaikkaty<i

s5-63
55-63
58-63
60-63

63

Varhaisin el4ke-
ikiitaso
(suurin sairasta-
vuus, suurin huo-
notydkykyisyys)

Tycinjohto
Sairaanhoitotyo

55-63
57-60

Keskimmiinen
eliikeikiitaso

Hallinnoll. tyo
Opetusty<i
Toimistotyri
Liiiikiirin tyci

57-63
60-63

63
63

Korkein el6ke-
ikiitaso
(matalin sairasta-
vuus, matalin huo-
notyokykyisyys)

Tycikyky-
indeksi

Sairaanhoitaja (n : 214) naiset
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Tycikykyindeksin pisteluvut henkilciittiiin ja ikiivuosittain naissai-
raanhoitajilla. Alempi taso (24) ilmaisee indeksin mukaisen alen-
tuneen tydkyvyn rajan. Ylempi taso (35) ilmaisee koko aineiston
tyokykyindeksin keskiarvon. Kuva korostaa tyokykyindeksin
huomattavaa yksilollistii vaihtelua, johon iiillii ei ole suoranaista
vaikutusta.

Ltihde: Kunnallisten viranhalttjain ja tydntekij(iin eltikeikien perusteiden
tutkimus. alustava raportti. Tydterveyslaitos 14. 2. i,983.
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LUOTTO\AKUUTUKSEN
KCR\AUKSET
EI\AT
LUOTTOTAPPIOITA
Elaketurvakeskuksen luottovakuutustoi-
minnan onnistumisen perusta on sen to-
teuttaminen selkeasti vakuutustoiminta-
na. I uottovaku utusten perusteella makset-
tuja korvauksia ei pidetd luottotappioina
vaan toiminnan luonnollisina osina.

Periaatteeltaan luottovakuutus siis
eroaa pankkitakauksesta, Ero ei kuiten-
kaan ole luottovakuutuksesta keskustel-
taessa aina selva.

Eldketurvakeskuksen suhtau- MakSUfiSkintuminen luottovakuutuksesta l
aiheutuviin riskeihin on luon- mUKaan
nollinen seuraus sen asemasta
luottovakuutuksenantajanu ju ETK,n luottovakuutuksen hal-Eldketurvakeskuksen luottova-.-'""''*".':
kuutuksen tehtavasta ,;iliXk;- 11Y.t^.f]':i: siihen' ettd sen

jiirjestermiin piirissd.'*'. ^' 
[3[:i,.":*l]illl#[13:il,Xf':ETK:n luottovakuutuksen'*"-;";'-,".--

e rddk si r ehtevak si j e,': 1r, :ii; 3:,,:X;t.fi:il.*lJjffJ,:::l^ 
j 

ix-todettiin halvan vakuusvarhto- :--.':',- : - ,

ehdon rarjoa-in.n 
. 
y,uyi,iil, 5i,[',1ffi1-ll,li3ii 3, ,Iil;

j orka saavat lainan eldkevll I I i.[i"a 
-il'r.u' 

Irru r r,a asta, koska
1,,v.-1,,191p.. .yi,lan _'n1l1[ ;;i.;;i;d^;, parjon.nolntltavoltetta er sen sUaan
luottovakuutukselle anncttu.

Koska Eldketurvakeskus ei
ori r..n.nr.aan o*itta-a. t.n TakauS ia
luottovakuutukselle ei voi olla 1 . u

omistajien lausumaa tulostavoi- VaKUUIUS
tetta. Tdstd syystd luottovakuu-
tus ei kilpaile markkinoista eikd Vakuutusvhticin luottovakuu-
pyri kerddmdal .tt.. tuottavia tuksen ja pankkitakauksen yhtd-
suurasiakkaita itselleen. liiisyydtt lu ..ot p..urtruut tii-

hen, ettd vakuutusYhtidt antavat
luottovakuutuksia ja Pankit ta-
kauksia samaan tarkoitukseen.

Sopimuksilla on toki muitakin
kuin pelkdstddn teknisi6 eroja,
jollainen on esimerkiksi se, ettd
takauksesta aiheutuvan vastuun
vakuutusyhtio ja pankki kirjaa-
vat tilinpddtoksidsddn eri taval-
la, tai se, ettd suunnilleen sa-
mansisdltciisen sopimuksen ni-
men6 on toisessa tapauksessa
vakuutussopimus ja toisessa ta-
kaussopimus. Suurempi ero si-
sdltyy itse takaus- ja vakuutus-
kesitteisiin.

Takauksen luonteen mukais-
ta on, etta takaaja asiantunte-
muksensa perusteella vakuuttaa
suoritusvelvollisen osapuolen
pystyvin tdyttdmddn velvoit-
teensa. Jos ndin ei kuitenkaan
tapahdu. on kysymyksessd ta-
kaajan arviointivirhe. Sen takaa-
ja joutuu korvaamaan ja sitii
nimitetddn silloin luottotappi-
oksi. Tiillaisten erehdysten kus-
tannukset takaaja maksaa ot-
tamistaan vakuuksista tai omis-
ta varoistaan.

Takauksestaan takaaja voi
perid ns. provision. mutta ei var-
sinaista riskiin kohdistuvaa
maksua, ellei kysymyksessd ole
vakuutuslaitoksen antama luot-
tovakuutus.

Luottovakuutuksen antaja
taas ottaa kantaakseen riskin sii-
td mahdollisuudesta, ettd suori-
tusvelvollinen ei pystykddn tiyt-
temaan velvoitettaan. Vakuu-
tuksenantaja ottaa riskin vakuu-
tusmaksua vastaan ja olettaa, et-
td tilastollisella varmuudella jos-
sakin tapauksessa korvaus jou-
dutaan maksamaan.

Sitii ei kuitenkaan makseta
vakuutuksenantajan omista va-
roista vaan vakuuksista ja va-
kuutuksenottajien maksamista
va kuutu sma k su ista.

Virhe riskin
arvioinnissa

Jos takaaja tekee virhearvioin-
nin mennessddn takaukseen toi-
sen puolesta, voidaan syystd
epiiillii virheen tehneen henkilon
ammattipdtevyyttd. Jos virhe on
paha, kysymykseen voi tulla siir-
to toisiin tehtdviin. Pahimmissa
tapauksissa virheen tehnyt jou-
tuu ldhtemddn takaajan palve-
luksesta. Tdmi on erittdin teho-
kas tapa vhhentdd virheiden to-
denndkdisyytta, mutta samalla
se estdd myos tehokkaasti ris-
kinottoa.

Luottovakuutuksen kohdalla
ei pitiiisi liikaa kiinniudd huo-
miota yksittdisiin virhearvioin-
teihin. Kysymys on sentddn va-
kuutuksesta. Jokainen korvaus-
tapaus tulisi kdsittdd uudeksi
havainnoksi, joiden avulla sys-
teemid voidaan parantaa, mutta
jotka eivdt johda henkilokohtai-
seen vastuuseen, mikiili vakuu-
tus on saatettu voimaan nor-
maalijdrjestyksessd.

Vakuutusala on jo ajat sitten
loytanyt omat riskienhallinta-
menetelmdnsd. Ne poikkeavat
osittain pankkien kdyttdmistd
menetelmistd.

Luottovakuutus on kuitenkin
hieman erikoisasemassa. Se on
harvinainen vakuutuslaji. jota
vield ylcisesti hoidetaan samoin
tarilfein ja menetelmin kuin
pankkitakausta. ETK:n luotto-
vakuutuksen erikoisasema taas
ndkyy mm. siind, ettd se suu-
ruusluokaltaan hyvinkin jo yk-
sin vastaa kaikkien maassamme
luottovakuutustoimintaa har-
joittavien vakuutusyhtioiden
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luottovakuutusten yhteismdd-
rdd.

Sen vuoksi riskien arviointi
ja hallinta monipuolisesti kiisi-
tettyind muodostavat ETK:n
luottova ku utusto imin nalle
oman haasteellisen ongelma-
kenttdns6.

ETK:n luotto-
vakuutus on
vakuutustoimintaa

ETK:n luottovakuutuksen td-
hdnastisen toiminnan menes-
tyksen yhtend selityksend on se.
etta luottovakuutus ETK:ssa
kdsitettiin jo alun perin vakuu-
tustoiminnaksi ja toteutettiin
selvdsti vakuutustoiminnan pe-
riaatteita noudattaen.

Yksinkertaistaen ja yleistden
voidaan sanoa, ette kyky kantaa
riskiii ja taito korvata vahinkoja
niistd oppia kerdten ovat menes-
tyksellisen luottovakuutustoi-
minnan avaimet. Vain siten on
mahdollista hoitaa luottova-
kuutus massatuotantona keski-
suurten ja pientenkin yritysten
tarpeet taytteen suurten ohella.

Eldketurvakeskuksen Iuotto-
vakuutuksen nykyinen toimin-
talinja on siis todettava onnistu-
neeksi. Riskien arviointia on tie-
tenkin edelleen kehitettdvd sat-
tuvista vahingoista kokemusta
kerdten. Tariffia on korjattava
sellaisilla alueilla, joilla se ha-
vaintojen mukaan ei johda oi-
keaan tulokseen. Riskin ottoa
on kartettava, kun kuviossa on
mukana liike-eliimiin liepeillii
liikkuvia hdmdrdmiehiii, joiden
erddnd ansaintakeinona on yri-
tysten saattaminen konkurssiin.
Tdllaisten tapausten osuus yri-
tysmaailmasta ndytt6d kuiten-
kin olevan verraten vdhdinen.
Saavutettu sddstri on kokonai-
suuteen suhteutettuna melko
pieni.

Kokemukset
hdlvenriv[t
ep[luuloja
Luottovakuutustoimintaan suh-
taudutaan monissa maissa yhd
varsin epdluuloisesti. Se kuvas-
taa toisaalta alan outoutta, toi-
saalta vakuutusyhticiiden ja
pank kien yhteispelin muotoja.

On mm. peliitty, ettd luotto-
vakuutuksen piiriin helposti voi-
si kertyd huono asiakaskunta,
koska pankit kuitenkin pitiiviit
kiinni omista hyvistd asiakkais-
taan. Juuri siksi vakuutusyhtiot
ovat halunneet pitiiii luottova-
kuutuksen samankaltaisena
kuin pankkitakaus. Ne eivdt
esimerkiksi halua antaa sitd
muulloin kuin niissd tapauksis-
sa. joissa pankkikin voisi antaa
takauksen.

ETK:n kokemukset ovat
omiaan hiilventdmddn tata epa-
luuloa. Kdytdnnossd yritykset
voivat melko vapaasti valita, mi-
td vakuuksia he kdyttdvdt eldke-
lainoissaan. Tiilldin riskin mu-
kaan porrastettu tariffi karsii
riittdvdn hyvin huonot yritykset
luottovakuutuskannasta.

Toinen luottovakuutukseen
kohdistuva joissakin maissa yhd
vallitseva epiluulo on kdsitys,
ettei luottovakuutusta voida
my6ntdd omavelkaisena ta-
kauksena.

Omavelkaisessa takauksessa
korvauksensaajan, esimerkiksi
lainanantajan. ei tarvitse osoit-
taa, etta vahinko on lopullinen
ja velallinen maksukyvyton. Td-
tiikiiiin seikkaa ETK:n luottova-
kuutuksen kokemukset eivdt
pidh pahana. Korvauksen mak-
saminen nykyisten luottovakuu-
tusehtojen mukaan jo ennen-
kuin konkurssi on kdsilld. on
voinut jopa parantaa ETK:n
asemaa. Saatavia on siten paasty
velkomaan varhaisemmassa
vaihccssa. kuin vanhempien
luottovakuutusehtojen mukaan,
jotka mddrittelivdt luottovakuu-
tuksen lailliseksi takaukseksi.

Sopiiko ETK:n
luottovakuutus
malliksi?

Vahinkovakuutusyhtioiden
luottovakuutuksessa on siis
edelleen erditd pankkitakauksen
piirteitS. ETK:n tdhdnastisten
kokemusten perusteella nayttaa
kuitenkin ilmeiselt6, etta luotto-
vakuutuksen hoitaminen on
mahdollista myos selvdpiirteise-
nd vakuutuksena. tosin tietyin
edellytyksin.

Riskien analysointiin on kiin-
nitettdvd jatkuvasti huomiota.
Myos vakuutusten mycintd-
mismenettelyii on kehitettdvd si-
ten, etta normaaliin vakuutus-
toimintaan kuulumattomat ris-
kit voidaan tehokkaasti poistaa.
Silloin kun luottovakuutusten
tai takausten antaminen on ra-
halaitokselle sivutoimintaa,
jonka tarkoituksena on ldhinnd
muun toiminnan tukeminen,
ETK:n luottovakuutus ei kelpaa
esimerkiksi.

Esko Prokkola, FM, SHV
Elcik eturvak csk uksen
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VANHENEMISEN f;f;:H,i3.;',5x'##.x3lL;',:. 
Yhdenvertaistako?

Yhtend keskeisend vanhus-
tycin vaikeutena pidetddn eri
palvelujdrjestelmien eriytynei-
syytta ja yhteistycin puutetta.

Keskeist[ tietoa

Mietinnossd tarkastellaan van-
huspolitiikan eri lohkoja pe-
rusteellisesti. Tiilloin nousee
esiin monia keskeisid tietoja eri
alueilta. Liihes kaikki toimenpi-
de-ehdotukset vaikuttavat tar-
peellisilta. Joukkoon mahtuu
useita kymmeniii ehdotuksia,
joiden mukaan jotdin asiaa on
tuettava, lisdttdvd, kehitettdvd
jne.
Puutteena pitiiisin sitd, ettd mie-
tinn<jssd ei missddn kohdin puu-
tutasiihen, kenen tulisi tukea,
lisiitii tai kehittaa nditd asioita,
ts. ei nimetd toiminnan subjektia
tai subjekteja. Myoskin se. m i-
t e n nditd asioita tulisi tukea ja
kehittae jaa avoimeksi, ts. suosi-
tusten edellytramia keinoja ei
juuri pohdita yleistasoa pidem-
mdlle.

Saattaa olla, ettd on tarkoi-
tuksella pyrittykin tdllaiseen
muotoon puuttumatta ldhem-
min toteuttamiskysymyksiin.

Suositukset jiiiviit kuirenkin
tiillciin helposti ajatuksiksi, joi-
den erinomaisuudesta kaikki
ovat yhtd mieltd, mutta joista
kenenkddn ei varsinaisesti tar-
vitse huolehtia.

Subjektien ja kdytettdvissd
olevien keinojen tarkempi eritte-
ly olisi saattanut edesauttaa suo-
situsten toimeenpanoa.

Tyci- ja toimeentuloturvaa
koskevassa kappaleessa kiisitel-
l6dn mm. vanhojen ikiiluokkien
tydttomyytt5, ikddntyneiden
tycintekrjciiden asemaa tyOela-
mdssd, sosiaalivakuutusjdrjes-
telmiiii ja siirtymistd tycistd
eldkkeelle.

Mietinncissd todetaan, ettd
Suomessa ovat asiat ndissd koh-
dissa monessa suhteessa hyvin.

Niinpii Suomessa ei katsota
esiintyvdn ikddn perustuvaa syr-
jintiiii tycimarkkinoilla. El[ke-
aikaista toimeentuloa pidetiiiin
verrattain tyydyttiviinii ja tyc;-
lainsddddnncissS ei niihdd esiin-
tyvdn YK:n suositusten kanssa
ristiriitaisia piirteita.

Voidaan kuitenkin kysy6, onko
tilanne Suomessa todella ndin
myonteinen. Takaako esimer-
kiksi yritysten henkilcistdpoli-
tiikka suosituksen mukaisen
yhdenvertaisen kohtelun tycin-
tekijoille idstd riippumatta?

Vaikeissa tilanteissa tapahtu-
va henkil<iston vdhentdminen
on ilmeisesti kohdistunut aika
suuressa m66rin vanhempaan
vdkeen mm. erilaisten eliikejiir-
jestelyjen muodossa.

Kdsitys siita, etta eldkeaikai-
nen toimeentulo tulee olemaan
Suomessa niin hyvd, etti eldke-
turvan kehitystarpeet ovat lii-
hinnd vain laadullisia, olisi kai-
vannut seurakseen mycis nykyti-
lanteesta tehtevia johtopiiiitok-
siii.

Suositusten edellyttiimiii tyci-
eldmdn erityisjarjestelyjii van-
hemmille tycintekij6ille ei meilld
ole juuri tarjolla. Vanhojen ikii-
luokkien jatko- ja tdydennys-
koulutus lienee mycis harvinais-
ta. Yrityksid eldkkeelle siirtymi-
sen helpottamiseksi on tehty,
mutta ovatko ne johtaneet todel-
la merkitteviin tuloksiin? Meillii
ei myciskdln yleensd suosita eld-
keiiin tdyttdneiden henkilciiden
tyon jatkamista.

Tdmdn alueen toimenpide-
suosituksissa todetaan tarpeelli-
seksi pyrkid siihen. ettd osittai-
nen tai satunnainen tyonteko
olisi vanhuksille taloudellisesti
perusteltua. Tarve kehittdii jous-
tavaa el6kkeelle siirtymistd ja
erityisesti ajatus kotona tapah-
tuvan hoidon huomioon otta-
misesta eldketurvassa ovat hyviS
suosituksia.

Huoltovelvollisuuden yksi-
tyiskohtien huomiointi on suo-
situksen mukaisesti aiheellista.
Mutta onko niiden merkitys
tyci- ja toimeentuloturvan ko-
konaisuudessa kovinkaan huo-
mattava? Eliiketurvan rahoituk-
sesta huolehtiminen on tietysti
tdrkedd, mutta toisaalta rahoi-
tuksesta huolehtiminen on ta-
vallaan itsestean selvyys, vdlt-
tdmdtcin tosiasia. joka pAtee
kaikessa toiminnassa ja kehit-
tamisessa ilman erityistd suosi-
tustakin.

KONFERENSSI
SUOMALAIS-
TO AN
S

YK:n j[rjestiim[ vanhenemisen maail-
mankonferenssi jiid estettiin vuode n L98Z
kesilh. Erityinen Suomen toimikunta on
pohtinut kokouksen antia.

Tuloksena syntynyt mietinto on mer-
kittava lise maamme gerontologiseen ajat-
teluun ja toimintaan. N[in suuri tyo antaa
aihetta myos lisekysymyksiin ja reuna-
huomautuksiin.

Tarkastelen seuraavassa lyhyesti mie-
tinto[ ja erityisesti sen tyotii ja toimeentu-
loturvaa koskevaa osaa.

Keskeisi[ vanhusv6estcin hyvinvoin-periaatteita l:l:ffi:?31ffJHiT,,*l#::
roimikunta katsoo, ett6 Suo- llffll'.'r,rtX'J1fl3:u*fl'#X1
men vanhuspolitiikka on peri- huspolitiikassa ei ole kysy-
aatteessa maailmankonferens- mys vain huollon ja hoivaami-
sissa esitettyjen perusperiaattei- sen tarpeen lisdyksestd, vaan
den mukaista. Toisaalta meillS vanhus pitiiisi ndhdd aktiivisena,
niihdiiiin viel6 esiintyvdn nega- osallistuvana ja mahdollisim-
tiivistaasennoitumista vanhuk- man omatoimisena yksilcinii.
sia ja vanhuspolitiikkaa koh- Vanhusten henkiseen hyvin-
taan. vointiin liittyviit kysymykset

Vanhuspolitiikan pyrkimyk- niihdiiiin haasteellisina.
send on jiirjestiiii vanhus- Vanhuuden turvallisuuden
vdestolle mahdollisimman kor- katsotaanrakentuvankeskeises-
kea eldmdnlaatu ja hy- ti perhe- ja ldhimmdissuhteiden
vinvointi, turvata treidan it- vaiaan. Iittaiden naisten ase-
sendisyytensd ja siiilyttiiii maan halutaan kiinnitt66 huo-
heiddnvireytense. miota. Kaikkein vanhimman
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Paine
tyostii pois

Vanhoissa ikdluokissa ei meillii
tunneta yleensd painetta tydnte-
koon, mutta kylliikin siitd pois.
YK:n suositus vanhojen tyollis-
tdmisestd ei ole sopusoinnussa
Suomessa vallitsevien yleisten
asenteiden kanssa. Tlimii olisi
voitu ottaa tarkemmin huomi-
oon Suomen toimikunnan mie-
tinncissd.

Mietinnossd yhteenvetona
esitetyt yhdeksdn keskeisintd
suositusl.a ovat kaikki tavoittei-
na hyvid. Niissii kiinnitetddn
huomiota mm. vanhenemiseenja vanhuspolitiikan lohkoihin
liittyvdn tutkimustoiminnan ja
kansainvdlisen tietojenvaihdon
edistdmiseen.

Monitieteellisen tutkimuksenja yliopistotasoisen opetuksen
kehittdminen sekd yhteistyo
Suomen ja muiden maiden vdlil-
li ovatkin mielestdni gerontolo-
gian kehittymisen peruskysy-
myksiii meilli.

Viimeisend yleissuosituksena
esitetty ajatus seuranta- ja ar-
viointijdrjestelmdn perustami-
sesta ndissd asioissa on todella
kannatettava.

Onhan toivottavaa, ettd mai-
niot suositukset johtavat mycis
mahdollisimman konkreertisiin
toimenpiteisiin. Niimii yhdeksiin
keskeistd suositusta sisiiltiikcicit
"yhdeksdn kiiskyii" piiZittiijille.

Simo Forss, VTT
Eltiket urvakesk uk sen

t u t k i m u so sa s t o n y h r e.t'sp ti iil I i k k t)
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Vakuutustutkinto
la ylempi

vakuutustutkinto

Vakuutustutkinnon ja ylemmdn vakuutustut-
kinnon tarkoituksena on vakuutusalan ammatil-
lisina tutkintoina lisiitii suorittajiensa ammattitie-
toa vakuutusalalta, yhteniiistii d alanammatillista
tasoa, kohottaa alan arvostusta ja antaasuoritta-
jille mahdollisuus osoittaa saavuttamansa pdte-
VYYS.

Tutkinnot toimeenpanee Suomen Vakuutus-
yhtioiden Keskusliiton koulutusyksikko, Vakuu-
tusalan Koulutuskeskus koulutusasiain neuvot-
telukunnan johdon ja valvonnan alaisena apu-
naan vakuutusalan tutkintokomitea.

Maj-Britt Johansson
Vakuutusalon koululus-

kes kuk sen tut k int o si h t eeri

Vakuutustutkinto Ylempi Suoritusjiirjestys
kuutuu vakuutustutkinto valittavissaVakuutustutkintoon

kymmenen ainesuoritusta, kuu-
si pakollista ja neljii valinnaista
ainetta. Valinnaisista aineista
vihintddn kahden on oltava va-
kuutuslajiaineita ja vdhintiin
yhden ryhmesta muut aineet.
kymmenes aine voi olla joko va-
kuutuslajiaine tai muu aine. Ks.
oheinen luettelo.

Vakuutustutkintoa opiskel-
laan itseopiskeluna. Tutkintoon
ilmoittaudutaan ennakolta il-
moitettuun pdivdmAdrddn men-
nessd. noin kuusi viikkoa ennen
tenttid. Vakuutustutkinnon
osallistumisilmoitteita saa yhti-
6n koulutusosastolta tai Vakuu-
tusalan koulutuskeskuksesta.

Tenttejd jdrjestetddn kolme
kertaa vuodessa viidelld paik-
kakunnalla, Helsingissd, Turus-
sa, Tampereella, Mikkelissii ja
Oulussa.

Vakuutustutkintoa opiskelee
vuosittain noin 2500 henkil<iii ja
vuosittain valmistuu noin 220
henkilci,ii. Tutkinto on sddntojen
mukaan suoritettava viidessh
vuodessa. Ainesuorituksia voi-
daan uusia. Valmistuakseen on
opiskelijan saatava kymmenen
aineen keskiarvoksi 2. Arvosa-
nat tenteista ovat l-4.

Vakuutustutkinnon suorit-
tamisesta annetaan todistus.
Todistuksen saaneella on oikeus
kiiyttiiii arvonimel vakuutus-
tutkinnon suorittanut, VTS.
Vakuutustutkinnon suoritta-
neelle myonnetddn lisiiksi ha-
kemuksesta diplomi.

Ylempidn vakuutustutkintoon
kuuluu vakuutustutkinto tai
Tampereen yliopistossa suori-
tettu yleinen vakuutustutkinto
tutkintokomitean kussakin ta-
pauksessa erikseen antaman
pddtoksen nojalla.

Lisiiksi tutkintoon kuuluu
kahden vakuutuslajiaineen.
kahden muun aineen ja kolme
pddainetenttiii, vakuutusalan
yleisseminaari. kaksi erityis-
seminaaria ja tutkielma. Ks.
oheinen luettelo.

Vanhenemis- ja arvosana-
sddnncit ylemmdssd vakuutus-
tutkinnossa ovat samat kuin va-
kuutustutkinnossa eli 5 vuottaja
tenttien keskiarvo 2.

Pddaineiden suoritustilai-
suuksia jdrjestetddn kahdesti
vuodessa Helsingissd. Ylempiiii
vakuutustutkintoa opiskelee tdl-
lii hetkellii noin 370 henkiloii ja
vuosittain valmistuu l5-20.

Ylemmdn vakuutustutkinnon
suorittamisesta annetaan todis-
tus ja hakemuksesta diplomi.
Todistuksen saaneella on oikeus
kiiyttiiii arvonimed ylemmdn
vakuutustutkinnon suorittanut,
YVTS.

Vakuutustutkinnon tenttien
suoritusjdrjestyksestd ei ole
siilntcijii eikii ohjeita, vaan suo-
rittaja voi itse valita haluamansa
jdrjestyksen. Mikeli yhtici jiirjes-
tdd "preppausta" tms., se on
kuitenkin syytd ottaa huomioon
ennen ilmoittautumista.

Ylemmdn vakuutustutkinnon
suoritusjdrjestys on niin ikiiiin
suorittajan itsensd valittavissa.
mutta vakuutusalan tutkinto-
toiminnan ohjesddnnossd oleva
jiirjestys on suuntaa antava ja
tiitii.jiirjestystd kannattaa seura-
ta mahdollisimman tarkkaan.

Tutkielma on ohjesddnncissd
viimeisend, mutta tutkielman
teko on syytd aloittaa jo ennen
kuin kaikki tentit ja seminaarit
on suoritettu.

Vakuutusalan koulutuskes-
kus toimittaa yhtidihin tiedot
tenttien ajankohdista. ilmoittau-
tumisajan pddttymisest6 sekd
tenttiohjelman ja tutkintovaa-
timukset. Vakuutustutkinnon
suorittamisesta kiinnostuneiden
on syyta tiedustella yhtion kou-
lutusosastolta tenttiajankohdis-
ta sekd ennen jokaista suoritusti-
laisuutta tutustua tutkintovaa-
timuksiin ja ao. suoritustilai-
suuden ohjelmaan.
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Vakuutustutkinto
Vakuutustutkintoon kuuluu neuvottelukunnan vahvistamien tut-
kintovaatimusten mukainen hyvdksyttdvd suoritus seuraavissa ai-
neissa:
l. Pakolliset aineet

l.l. Liiketoiminta
1.2. Yhteiskuntatalous
1.3. Vakuutusoppi ja -oikeus
1.4. Vakuutusten markkinointi
1.5. Asiakaspalvelu
1.6. Sosiaalivakuutus

2. Valinnaiset aineet
Neljiin valinnaisen aineen suoritus siten, ettd niistii vdhintddn
yksi on ryhmiistd 2.1.1.-2.1.7. sekii viihintddn yksi ryhmistd
2.1.1.-2.1.14. sekd vdhintdiin yksi ryhmdstd 2.2. l.-2.2.6.
2. l. Vakuutuslajiaineet

2.1.1. Henkivakuutus
2.1.2. El6kevakuutus
2.1.3. Lakisddteinen tapaturmavakuutus
2.1.4. Moottoriajoneuvovakuutukset
2.1.5. Palovakuutus
2.1.6. Tavarankuljetusvakuutus
2.1.7. Vastuuvakuutus
2. 1.8. Merikasko- ja lentovakuutus
2.1.9. Keskeytysvakuutus
2. l. l0 Yksityistapaturmavakuutus
2. l.l l. Metsiivakuutus
2.1.12. Kotv, kiinteistcj- sekii muut yhdistelmdpalo-

vakuutukset
2.1.13. Konevakuutus
2. l. 14. Takuu- ja luottovakuutus

2.2. Muut aineet
2.2.1. Liikekirjeenvaihto
2.2.2. Organisaatiopsykologia
2.2.3. Sosiaalipolitiikka
2.2.4. Tietojenkiisittely
2.2.5. Yrityksen laskentatoimi
2.2.6. Asiakirja-ja toimisto-oppi

Ylempi vakuutustutkinto
Ylempddn vakuutustutkintoon kuuluvat koulutusasiain neuvotte-
lukunnan vahvistamien tutkintovaatimusten mukaiset suoritukset
seuraavasti:
l. Vakuutustutkinto tai Tampereen yliopistossa suoritettu yleinen

vakuutustutkinto tutkintokomitean kussakin tapauksessa erik-
seen. antaman pddtdksen nojalla.

2. Vakuutuslajiainbet
Kahden sellaisen vakuutustutkinnon kohdan 2. l. mukaisen
vakuutuslajiaineen suoritus, joita ei ole suoritettu vakuutustut-
kinnon yhteydessd. Niiistii ainakin toisen on oltava vakuutus-
tutkinnon vakuutuslajeista 2.1.1.-2.1.7.

J. Vakuutusalan yleisseminaari
Seminaarin pddalueet ovat: yksityisen vakuutusalan toiminta-
periaatteet, organisaatiot ja suhteet yhteiskuntaan.

4. Paaaine
Pddaineeksi voidaan valita jokin seuraavista aineista:
4.1. Markkinointi
4.2. Hallinto
4.3. Vakuutustekniikka
Piiiaineen suoritus koostuu kolmesta osasuorituksesta, joista
yksi saa olla toisen pddaineen alueelta.

5. Muut aineet
Kahden sellaisen vakuutustutkinnon kohdan 2.2. mukaisen
aineen suoritus, joita ei ole suoritettu vakuutustutkinnon yh-
teydess6.

6. Erityisseminaarit
Kahden erityisseminaarin suoritus. Niimii voidaan valita seu-
raavista seminaareista:
6. l. Palveluseminaari
6.2. Myyntiseminaari
6.3. Johtamisseminaari
6.4. Esitys- ja neuvottelutaidon seminaari
6.5. Kouluttajaseminaari
6.6. Korvausasiain seminaari
6.7. Muu koulutusasiain neuvottelukunnan hyviiksymd semi-

naari
Seminaarien tulee olla jiirjestetty Vakuutusalan koulutuskes-
kuksen valvonnassa.

7. Tutkielma
Tutkielma pddaineen alueelta.
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MIKSI NAIN?

Matti Uimonen

Rauno Nurmi

Alpo Mustonen

kustelussa vaadittu. Paljonko se
sddstdisi eldkemenoja? Vastaa-
jana on Eldketurvakeskuksen
toimitusjohtaja Matti Ui-
monen.

- Jos eldkekatto olisi 8000
markan kuukausieldkkeessd,
kaikissa eldkemenoissa sddstod
olisi runsaat 0,5 prosenttia. 6000

prosenttla.

- Tyoeliikkeiden leikkaami-
nen on periaatteessa erittdin ar-
veluttavaa. Tyoeldkehiin on so-
vittu miidrdytyvdksi koko pal-
kasta. Lisdksi Ruotsin esimerkki
osoittaa, ettii lisiieliikejdrjeste-
lyillii koko eldkekatto puhkais-
taan varstn pran.

POHJAA
KILPAILU-
KYKYISEMPI

palvelu, vankempi kilpailukyky
ja koko maan kattava asiakas-
ldheinen palveluverkosto. Fuu-
siolle luovat pohjaa tdhdnasti-
nen ldheinen atk-yhteistyoja yh-
teistoiminta ulkomaisessa jiil-
leenvakuutuksessa. Yhticiilld on
samankaltainen tausta ja kum-
mallakin palveluverkon laajen-
tamisen ja modernisoinnin tar-
ve.

Minkrilainen lulee olemaan
Tapio I a-y h r i di dcn proji i I i?

- Tuttavallinen, palveluhen-
kinen. asiakasldheinen. Asian-
tuntevaa vakuutus- ja korvaus-
toimintaa. Uudistushenkinen,
ndkyvd, kuten nimikin velvoit-
taa. Tapiolahan on sijaintipaik-
kana kaikkialla tunnettu ja ar-
vostettu.

Miten luonnehtisit Tapiolan
asiakaskuntaa?

- Maaseudun yrittajia ja
pieniii yrittiijiii paljon. Asiakas-
yritystemme keskikoko taitaa
olla yhtioistii pienin. Taas kes-
kikokoisia yriuiijiii meilld on
viihdn.

Fuusion aikatoulu?

- Fuusio tapahtuu 31. 12.
1983. Sen jiilkeen on vain Tapio-
la. Projektityoskentely on jo al-
kanut. Maaliskuussa eldkelinjat
muuttivat Pohjantaloon ja hen-
kivakuutus Aurataloon. Samat
henkilot hoitavat sekd Auran et-
tii Pohjan kantaa. Kenttdver-
kostot yhdistyvdt vuoden 1984
alussa. Asiakaspalvelutoimis-
toista muutama on jo yhdisty-
nyt. loput yhdistyviit parin vuo-
den kuluessa, siti mukaa kuin
tilakysymykset ratkeavat.

Haastotteli YLla

ELAKKEILLEKO YLARAJA? TAPIOLA
Eldkekattoa on julkisessa kes- markan katto sadsteisi noin 1,5 AURAA JA

ELAKE-
SAMMOSTA
KESKISUURI
ELAKE-
VAKUUTUS-
YHTIO

Sampo-yhtioiden hanke oman
elhkevakuutusyhtion perusta-
miseksi on herAttdnyt ansaittua
huomiota. Misth tdmd hanke
lahti liikkeelle, Sampo-yhtioi-
den kehityspaallikkd Rauno
Nurmi?

- Sikali kuin mind taustaa
tunnen, tdm6 on liihinnii johta-
jien Katajan ja Lassilan neuvot-
telun tulos. Sampo on ainoa
suuri vakuutusyhtymd, jolla ei
ole omaa elSkevakuutusyhtiotii.
Tilanne tdllaisena olisi saattanut
johtaa eldkevakuutuskilpailuun.
Olemme sitd mieltd, etta oman
yhtidn olemassaolo rauhoittaa
tilannetta ja estdd asiattoman
kilpailun.

Kyseessri on siis pyrkimys
markkinoiden stabilisontiin eikri
merkki kilpailusta, kuten on ar-
veltu. Minkcilainen profiili sitten
Elcike-Sammolle rakennetaan,
miten se tulee poikkeqmoon
muisla olemassa olevista yhtiAis-
lal

- Sampo-yhticjilld on oma
tunnettu profiilinsa, johon Elii-
ke-Sammon on sovittava. Sen
piirteitii ovat kehittyvyys, vaka-
varaisuus, asiakaskeskeisyys.
Elike-Sampo tulee harjoitta-
maan lakisddteistd eldkevakuu-
tustoimintaa, se ei siis voi hakeu-

asiakaspiirici luonnehtia iollakin
mciriree I lci? Esimer kik si Kqlervo
pu h uu u se i n i t se s t cirin p i e nt y dnan-
rajien yhtidnri.

- Eldke-Sammon asiakaspii-
ristd tulevat muodostamaan
suuren osan keskisuuret. Mitddn
erityisid alueellisia painopisteitd
ei tule olemaan.

Minkcilaisessa aikataulussa
hanke on md(ir(i loleullao?

Eldke-Sampo -niminen
vakuutusosakeyhtio on perus-
tettu, toimilupahakemus on val-
tioneuvostossa (haastattelu teh-
tiin puhelimitse 13.4.). Pohjola,
Sampo ja Ilmarinen ovat sopi-
neet, etta kaikki pyrkivat toi-
mimaan siten, ettd toiminta voi
alkaa l. 1. 1984.

Saatteko eltikeasiat osaovon
hen k i I tikunnan re kr y t oiduk si sii-
hen mennessti?

- Meillii on hoitosopimus
Ilmarisen kanssa. Ilmarinen hoi-
taa .juoksevat asiat, teknisen
puolen, noin kolmen vuoden
ajan. Siirtymdkaudella organi-
saatio rakennetaan valmiiksi.
Henkilostdn palkkaaminen al-
kaa tdni vuonna.

Ja markkinointi alkaa?

- Yhtiota ryhdytddn teke-
maan tunnetuksi vuoden lopul-
la. Tilanne on sikiili poikkeava,
etta yhtid on alkaessaan jo kes-
kisuuri.

Onko varhaista kysyri, kuinka
suureksi yhtid aikoo laajeta?

- Eldke-Sampo on pienempi
kuin Vahinko-Sampo. Kasvun-
varaa siis on. Tavoitteena on
sama markkinaosuus kuin Va-
hinko-Sammolla.

Haastatteli YLla

Aura ja Pohja yht.yvtit uuden,
vienti- ja maasautuhenkisen Ta-
piola-nimen allc. Mikti onJuusion
tausto, el(ikcosiain johtaja A I p o

tua mitenkdhn erityisesti omille 14y5ronen.linjoille. - Tarkoituksena on yhteis-'Voidaanko Ekike-Sammor? voimin taata korkeatasoinen

tI
I

)Z

T
I

?e

l.

TW
I

*



KYSY TYOELAKKEISTA!

Alla olevalla palstalla
Eldketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen vastaa
tyoeldkkeitd koskeviin
kysymyksii n, joilla saat-
taa olla yleistdkin mie-
lenkiintoa.

Tyoeldkeasioita
koskeviin kysymyksiin
vastataan Elaketurva-
keskuksesta myos kir-
jeitse la puhelimitse.
Kun kirjoitatte, mainit-
kaa tAydellinen nimen-
ne, osoitteenne ja hen-
kilotunnuksenne.

Kysymys:
Mieheni on ollut valtion sotilas-
eliikkeellii jo useita vuosia.
Eliikkeellii ollessaan hdn oli
tyossd viisi vuotta yksityisesse
yhticissd. Kun hdn tdytti 65 vuot-
ta, hdn sai vield vanhuuselSketti
tuosta viidestd vuodesta.

Minulla oli ldhes vastaavan-
lainen tilanne sikiili, ettii jouduin
muutamia vuosia ennen eldke-
ik66ni sairaanhoitajan tyostdni
sairaseldkkeelle. Selkiini ei kes-
tanyt raskasta sairaalatycitb.
Eliikkeellii ollessani olin vuoden
verran osapdivdtyossd erddssd
jdrjestossd, missd tyo oli kevytti
ja voin tehdd sitd vointini mu-
kaan. Palkkaa sain sen verran.
ettd siitd olisi pitiinyt eldkettdkin
tulla.

Kuitenkaan mind en saanut
tuosta tyostani mitddn. Sanot-
tiin. ettd valtion eldkkeeni estdd
uuden elhkkeen kartturnisen.
Minulla kuitenkin valtion eldke
on pienempi kuin miehelldni.
Onko nyt jomman kumman
eldkeasia hoidettu virheellisestija voiko asiaa vield korjata?
Olemme 67- ja 68-vuotiaita.

Vastaus:
Nayttaa silta, etti kummankin
eldkeasia on ratkaistu oikein.
Eroavuus eldkkeen karttumises-
sa johtuu siita. etta toinen on
saanut valtiolta vanhuuseldkettd
ja toinen taas tydkyvyttdmyys-
eldkettd.

Tyokyvyttcimyyseldk keen
saaminen estdd yleensd uuden
eldkkeen karttumisen eldkeai-
kaisista tyosuhteista. Elaketta
voi karttua vain silloin, jos tyo-
kyvyttomyyseldkkeessd ei ole
otettu huomioon aikaa ty<iky-
vyttomyyden alkamisesta el6-
keikiiiin (el6ke on ns. vapaakir-
jaeliike). TEL:ssd on ollut tdmd
sddnnos vuoden 1973 alusta liih-
tien, jolloin osaeldke tuli voi-
maan. Jos kysyjii on jiiiinyt
eldkkeelle suoraan virastaan tai
vuoden kuluessa palvelussuh-
teensa pddttymisestd, hdnen
eldkkeessddn on mukana mycis
aika eliikeikiiiin saakka eikd elii-
keaikaisesta tyostd endd voi
karttua lisiiii eliikettii.

Valtiolla ja kunnalla on vir-
koja ja toimia, joissa eldkeiki on
alhaisempi kuin TEL:n eliikeikii
65 vuotta. Jos tdllainen van-
huuseldkettd saava henkilo me-
nee yksityisoikeudelliseen tyo-
suhteeseen tai ryhtyy harjoitta-
maan yrittdjdtoimintaa, hinen
eldkkeensd ei ole esteend uuden
eldkkeen karttumiselle.

Elaketta mycinnettdessd voi
kuitenkin kiiydii niin, etta eri
eldkkeiden yhteensovituksen
vuoksi kokonaiseldkkeen mddrd
ei uudesta eldkkeestd huolimat-
ta nouse. Aikaisempi elike ei
kuitenkaan yleensd huononna
tyontekr.yiin mahdollisuutta saa-
da uuden tyosuhteen perusteella
lisdd eldkettd, ios eldke ja tyo-
suhde ovat jatkuneet rinnakkain
ainakin kolme vuotta.

Kysyjiin tapauksessa hdnen
miehensd sai vdlittcimdsti ennen
TEL:n mukaisen eldkeikdnsd
tayttamista aikaisempaan eldke-
tapahtumaan perustuvaa van-
huuseldkettd. Eldkeaikanaan
hdn oli tyossii yli kolme vuotta,
joten hdnelld on ollut mahdolli-
suus saada myds TEl-eldkettd.

Kysymys:
Voiko eldkettd endd oikaista.
kun on kulunut jo kaksi vuotta
pddtciksen saamisesta? Elak-
keeste puuttuu kokonaan aika,
jonka olin kauppiaana 5Oluvun
puolivdlistd vuoteen 1964. Te-
mdn jdlkeinen aika onkin sitten
mukana eldkkeessd vuoteen
1967. Vuonna 1968 olin myymd-
ldnhoitajana eikd tdstd ajasta-
kaan ole merkintdd pddtokses-
sdni. En muista sen aikaista
palkkaani, mutta tycitodistus
minulla on tallella. El6kkeeni on
vanhuuseldke. En silloin ajoissa
ymmartanyt siild valittaa.

Vastaus:
Vaikka valitusta ei olisi ajoissa
tehtykddn. eldkelaitos voi aina
aikaisemman pddtdksen estd-
matta kesitelld asian uudelleen,
jos kysymyksessd on evdtyn
edun mycintiiminen tai mycinne-
tyn edun lisddminen. TdmS el6-
kelaitoksen itseoikaisumahdol-
lisuus on nopea ja joustava tapa
korjata aikaisempaa paatos6,
mutta elikkeensaajalle epdedul-
liseen suuntaan pddtostd ei voi-
da muuttaa.

Ndin ollen eldkelaitos voi ot-
taa asianne uudelleen selvitettd-
viiksi. Kysyjiin onkin syytii lii-
hettdd tyosuhteestaan myymd-
ldnhoitajana tydtodistus ja
kaikki mahdollinen tycisuhtee-
seensa liittyvd tieto eldkelaitok-
selle. Esimerkiksi palkkanauha
tai oman veroilmoituksen jdljen-
ncis voi auttaa selvittAmistd.

Yrittiijiitoiminnasta ei ennen
vuotta 1970 kartu eldkettd. kos-
ka lakisddteinen yritt[jiii koske-
va eldkevakuutus on tullut voi-
maan vasta vuoden 1970 alusta.
Ndin ollen kauppiaana oloaika
ei oikeuta e16kkeeseen.

Syytd lienee korostaa, ettdjo-
kaisen tulisikin ajoissa varmis-
taa. ettei eldketurvaa minkddn
tyosuhteen osalta ole laiminlyo-
ty. Jiilkikiiteen tyosuhteiden to-
dentaminen on sitd hankalam-
paa, mitd enemmdn aikaa on
ennattanyt kulua. Eldke voi-
daan korjata vain, jos tydsuh-
teen olemassaolosta on saatu
luotettava ja varma niiytto. Sil-
loin, kun tyosuhteesta on saata-
vissa rcrotiedot. eldke on aina
mahdollista korjata.
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VAKUIJTIJ SO]KEUDEN PAATOKSIA

TEK JA ETK
ERI IVIELTA -IVIKA ON
IVIAATALOUS-
TUOTEVARASTO

Va k uut usoi k eu de n pri rit d s n : o
626/82/2254
Annettu25. Il.1982
(ETK-arkistonumero I 064 1 )

LEL:n soveltamisesta annetun
asetuksen mukaan tyo maata-
loustuotevarastossa kuuluu
LEL:n piiriin. Eldketurvakeskus
ja LEL Tycieliikekassa olivat eri
mieltii maataloustuotevaraston
kdsitteestd. Vakuutusoikeus
vahvisti El6keturvakeskuksen
kannan.

LEL Tycielikekassa pyysi
Eldketurvakeskuksen ratkaisua
siitii, oliko kananmunien tukku-
kauppaa sekd kananrehujen ja
kanalatarvikkeiden viihittiiis-
kauppaa harjoittavan osuus-
kunnan kuljetus- ja pakkaamo-
henkilokuntaan sovellettava
TEL:a vai LEL:a.

Saadun selvityksen mukaan
toiminta k.o. pakkaamoilla ta-
pahtuu siten, ettd sen jdlkeen
kun kananmunat on kuljetettu
sinne, ne punnitaan, tarkiste-
taan, leimataan, lajitellaan ja
pakataan. Pakatut munat yritys
varastoi pakkaamon yhteydessd
oleviin viiledvarastoihin. joista
ne toimitetaan asiakkaille. Ka-
nanmunapakkaamoissa varas-

pakkaaminen ennen myyntiin
lahettamista, laitosta ei ole pi-
dettdvd maataloustuotevaras-
tona.

Koska osuuskunnan piiiiasi-
allinen tehtdvd ei ollut varsinai-
nen kananmunien sdilyttiminen
ja varastoiminen. vaan tuottei-
den tarkistaminen ja pakkaami-
nen ennen edelleen toimittamis-
ta. Eldketurvakeskus ei voinut
pitdd kananmunapakkaamoita
maataloustuotevarastoina. Sen
vuoksi yrityksen kuljetus- ja
pakkaamohenkilcikuntaan oli
sovellettava TEL:a.

LEL Tyrieldkekassa valitti
pddtoksestd, ensin eldkelauta-
kuntaan ja sitten vakuutusoi-
keuteen. mutta tuloksetta. Va-
kuutusoikeuden pddtos syntyi
ddnestyksen jiilkeen.

ELAKELAITOS
J OUTU I

IVAKSAN/AAN
ELAKKEEN
KAHTEEN

Eldkelaitos mydnsi 16.9. 1980
tycimiehelle osaeldkkeen l. 12.
1979 ja 30. ll. l98l viiliseksi
ajaksi mddrdltaan 1300 mk,/kk.
Samalla laitos mddrdsi sosiaali-
lautakunnan hakemuksen joh-
dosta, ettd eldkkeestd makse-
taan (siltd osin kuin sita ei mak-
seta sairausvakuutusrahastolle)
l. 12. 1979 alkaen 600 mklkk
sosiaalilautakunnalle kdytett6-
vdksi eldkkeen saajan neljdn
lapsen huoltoon.

Timdn jiilkeen eldkelaitos oli
2. 10. 1980 pdiittdnyt TEL 19 a
$:n 2 momentin nojalla maksaa
takautuvasti mydnnetystd eldk-
keen osasta el6kkeensaajalle
kuuluvan mddrin yhteensd 4200
mk sosiaalilautakunnalle.

Eldkkeen saaja valitti eldke-
lautakunnalle ja vaati takautu-
van osan maksamista itselleen.
Eldkelautakunta totesi paatok-
sessaen sosiaalilautakunnan
vaatimuksen perustuvan siihen,
ettd se oli maksanut lasten 6idille
elatustukimaksuja 6880 mk ajal-
ta 1. 12.1979-31. 8. 1980. Kos-
ka nditd maksuja ei voida pitiiii
huoltoapulain (HAL) 34 $:ssii
tarkoitettuina ennakkoina eikd
kysymys ole lastensuojelulain 40
$:ssd tarkoitetuista huostaan
otetuista lapsista, ei eldkkeen
takautuvaa osaa voitu TEL 19 a
$:n 2 momentin nojalla miirdti
maksettavaksi lautakunnalle.

Elhkelautakunta muutti eld-
kelaitoksen paatOsta siten, etth
edelld mainitut 4200 mk midrdt-
tiin maksettavaksi elhkkeen saa-
jalle.

Eldkelaitos haki muutosta
VAKO:lta katsoen, ettei estetta
eldkkeen maksamiseksi lauta-
kunnalle ole. koska kysymys ei
ole lainkaan huoltoavusta. Siltd
varalta, etta VAKO kuitenkin
katsoo, ettei takautuvaa osaa
olisi pitiinyt maksaa lautakun-
nalle, eldkelaitos pyysi TEL 2l
$:n 6 momenttiin vedoten pdd-
tosta muutettavaksi siind suh-
teessa, ettei eliikelaitoksen tar-
vitsisi maksaa takautuvaa eldk-
keen osaa toistamiseen, nyt
el6kkeen saajalle itselleen.

VAKO ei muuttanut eliike-
lautakunnan pddtcist6.

Paetoksen
vaikutukset

Eldkkeen maksaminen sosiaali-
lautakunnalle on monesti hyvin
harkinnanvarainen asia. Jos
pidtciksestd valitetaan, eldkelai-
tos on usein epdvarma siitii, jou-
tuuko se suorittamaan eldkkeen
takautuvalta ajalta kahteen ker-
taan. Esilld olevassa tapauksessa
eldkelaitoksella on mahdolli-
suus periii aiheettomasti mak-
settu elake takaisin sosiaalilau-
takunnalta. Perintdmenettelyyn
laitoksella voitaneen katsoa ole-
van, paitsi oikeudelliset, mycis
eettiset perusteet. Lisiiksi perintd
johtanee myds tulokseen.

Entii, jos tilanne olisi pdinvas-
tainen siten. etta elake on jo suo-
ritettu eldkkeen saajalle ja jou-
dutaan maksamaan lisdksi lau-
takunnalle? Silloin lienee TEL
21 a $:n 3 momentin perusteella
syyte jattee aiheettomasti mak-
settu etu takaisin perimdttd, jos
sen mydntemisen tai maksami-
sen ei ole katsottava johtuneen
eldkkeen saajan tai hdnen edus-
tajansa vilpillisestii menettelys-
tii. Vaikka perintddn ryhdyttii-
siinkin, siind voidaan vetdd vesi-
perd.

Jos selostettu VAKO:n piiii-
tos on ymmarrettava laajemmin
kuin yksittiiistapauksen ratkai-
suna, joutuvat eldkelaitokset ha-
lutessaan epdselvissii tapauksis-
sa "pelata varman piiiille" miiii-
166mddn eldkkeen sosiaalilau-
takunnalle. Liihtokohtana eldk-
keen maksamisessa pitiiisi kui-
tenkin edelleen olla, ettd eldke
on maksettava el6kkeen saajalle
itselleen.

Pentti Koivistoinen, VT
Ekiketurvakeskuksen

lainopillisen osaston piitillikkd

tointiaika jiii piiiviin tai parin KERTAANpituiseksi.
Eldketurvakeskus oli piiiitok-

sessddn sitd mieltd, etta maata- ,. .t....... ^.:t. ...r
loustuotevarartona on pid. *l li,f iliusot 

k euden paot os

viihittiiismyynti-, ravitsem usllv j)ir',, u o.' l. 
-l 

cas
ke- ja jalostustoiminnasta eril- lETK-arkistonumero I 1072)
lddn olevaa laitosta, joka yksin-
omaan tai ainakin pdilasiassa Eldkelaitos joutuu toisinaan
toimii maataloustuotteiden va- p6dttdm66n, maksaako se el6k-
rastopaikkana ja joka keriiily- keen eldkkeen saajalle itselleen
portaana ottaa tuotteen vastaan tai muulle. Elikelaitoksen teh-
sdilytettiivdksi ja edelleen toimi- tyh pddtciksensd valituselin voi
tettavaksi.Mikalikysymyksessd muuttaa site. Aiheettomasti
ei ole varsinainen varastoimi- maksettu eldke saattaa tillciin
nen, vaan esimerkiksi tuotteiden jiiiidii el2ikelaitoksen tappioksi.
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LOSSIN-
HOITAJAN
ELAKETURVA
ETK:n lausunto 11. 1. 1983

Yleensd lossinhoitajat ja lossi-
apulaiset ovat tyosuhteessa Tie-ja vesirakennuslaitokseen. Jos
heiddn tyosuhteensa on tarkoi-
tettu pysyvdksi ja ympdrivuoti-
seksi. he kuuluvat VEL:n piiriin.
Silloin kun Tie- ja vesirakennus-
laitos palkatessaan lossinhoita-
jan tai apulaisen on tarkoittanut
tycisuhteen tilapdiseksi, sovelle-
taan heihin LEL:iii.

Yksityiseen tiehoitokuntaan
tycisuhteessa olevat lossinhoita-
jat ja lossiapulaiset kuuluvat
myos LEL:n piiriin.

Edellii sanotun perusteella
eldkelakien soveltaminen mai-
nittuun tyohdn ndyttdd selvdltd.
Tulkintavaikeuksia syntyy kui-
tenkin silloin kun sopimus los-
sinkuljetuksesta tehdddn urak-
kasopimuksen nimelld.

Yksityiset tiehoitokunnat
kdyttdvdt jossain mddrin tdllai-
sia sopimuksia. Epdtietoisuus
koskee talloin site. onko lossin-
hoitajaa pidettdvd itsendisend
yrittiijiinii vai tyosuhteessa yksi-
tyiseen tiehoitokuntaan.

El2ikelakien soveltamisen sel-
ventamiseksi ndissd tapauksissa,
pyysi LEL Tyoeldkekassa Eld-
keturvakeskuksen lausuntoa
erddstd tdllaisesta tapauksesta.

Sopimuksen siselto

tiehoitokunta oli nimenomaan
tehnyt lossin kuljettamisesta
urakkasopimuksen. llmeisesti
sopimuksella oli pyritty siihen,
ettd henkilo toimisi itsendisend
yrittiijiinii. Sopimuksen aluksi
nimitthin todetaan, ettd lossin-
kuljettaja hoitaa tyon itsendise-
nd urakoitsiiana huolehtien sa-
malla myds itse vero- ja vakuu-
tusasioistaan. Kuitenkin tdmdn

Tdssd tapauksessa yksityinen ETK: tyosuhde

jdlkeen sopimukseen on sisdlly-
tetty maarayksiii, jotka merkit-
sevdt tycinantajan direktio-oi-
keutta. Sopimuksessa oli tar-
koin mddrdtty lossinhoitajan
tyciaika, tydtehtavat sekd mm.
lossimaksut, jotka lossinhoita-
.ian oli tilitettdvd kuukausirtain
tiehoitokunnalle.

Lisiiksi lossinhoitajan oli so-
pimuksen mukaan heti ilmoitet-
tava tiehoitokunnalle. jos jotain
poikkeuksellista sattuisi.

Vaikka sopimuksella ilmeisesti
oli tarkoitettu lossinhoitajan
toimivan itsendisend yrittiijiinii,
tdssd tapauksessa oli edellS mai-
nitusta huolimatta otettava
huomioon tosiasialliset olosuh-
teet.

On ilmeisth, ettd urakkaso-
pimuksen tehnyt lossinhoitaja
tyciskenteli tdysin samalla raval-

la ilman yrittiijiin riskid kuin
tyosuhteessa oleva lossinhoitaja.
Tyosuhteen olemassaoloa tuki-
vat my6s sopimuksen monet
kohdat, mddrdykset tyoajasta,
lossimaksuista, tarkat toiminta-
ohjeet sekd urakkasumman
maksamincn kuukausittain.

Edellii sanotun perusteella
ETK katsoi lausunnossaan los-
sinhoitajan tyciskennelleen tie-
hoitokunnan johdon ja valvon-
nan alaisena ja ndin ollen tyci-
suhteessa tiehoitokuntaan.

Tyci sisdvesi- ja rannikkolii-
kenteen aluksella on LEL:n pii-
riin kuuluvaa tyotd. Lossilla teh-
tya tydta pidetddn sisdvesiliiken-
teen aluksella tehtynd tyond.
Sen vuoksi tiehoitokunta oli
velvollinen suorittamaan lossin-
hoitajalle maksetuista urakka-
summista LEL-maksun.

Ilkk,r S,rvolri:rrrLr,, V'l N'l

Ll ii A L t tt t ytr L t :1, rr l, :L rr
l,tu \ltt t t t t I t tt I t I t \l r'11 1t1j,1l | 1 l, l', t

TYOKYVYTTC MYYSASIAIN NEUVOTTELUKU NNAN SUO SITUKSIA

lVlinkd tyosuhteen
perusteel la tdysitehoi nen
eldke?

Hakija on 30-vuotias psyykki- TVOSUhteetsesti sairas naimisissa oleva -'---^---
mies, jonka lapsuudenkoti on ol-
lut rikkindinen. Hdn on kdynyt
kaksi luokkaa keskikoulua, ol-
lut putkiasentajaoppilaana,
tyciskennellyt viilillii merillii ja
ollut vankilassakin. Varastoalan
tyollisyyskurssin hdn on suorir-
tanut hyvin arvosanoin vuosina
1978-1979.

Suurin osa hakijan tydsuhteista
on ollut hyvin lyhyitii ja koko
tycihistoria kirjavaa. Kaikkiaan
tydsuhteita on tiedossa neljd-
toista. Pitkdaikaisin TEL-tyo-
suhde (A) on kestdnyt vajaat
kaksi vuotta ja paattynyt loka-
kuussa 1980. Sen jdlkeen mi-

kiiiin hakrjan tyosuhteista ei ole
jatkunut neljdd kuukautta. Nel-
jii viimeisintii TEL-tydsuhdetta
ovat olleet
(A) 12. 2.1979-23.t0.1980
(B) 23. 2.198t-24. 4.t981

(alle 4 kk)
(c) 15. 6.1981- 2.10.1981

(alle 4 kk)
(D) 2.11.198r-14. 1.1982

(alle 4 kk)

Arlcr Srtit<c:rrr \'rN
l, I ti k c t ut t u k c.s k u k :t, rt

lu u turt I ott.tiu i n juo st ttn ltoi ttt 1tt

Menestyminen.. ,..ryoelamassa

Tydsuhde A
Hakijan menestyminen tydeld-
mdssd on vaihdellut. Tycisuh-
teessa A hakr.ya tydskenteli isos-
sa varastossa, missd hdn kerdsi
ja pakkasi koneiden osia. Hdn
teki tyonsd tyonantajan mukaan

(Pdytrikila 5/83. kohta 4)
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hyvin. mutta tyosuhteen kestd-
essd esiintyi alkol.rclliongelmia.
Hakija oli mrcjs mclko rtseirr
pois tyostd sairauden vuoksi.
Yhteensd poissaolokertoja oli
16, mutta mikddn poissaolo ei
johtunut psyykkisistd syistd.

Tyosuhde paattyi alkoholin
liiallisen kdyton vuoksi. Tyon-
antaja antoi hakijan ymmdrtda.
clta tAman on s))ta sunoa itsen-
sd irti.

T.ydsuhde B
Scuraavassa TEL-tyosuhteessa
B hakija tyoskenteli myos varas-
tossa keskeytymdttomdssd kol-
mivuorotydssd. Esimies piti ha-
kijaa erittdin pdtevdnd tyonteki-
jiine. Hakija jdi pois tyostd men-
ndkseen sosiaalisairaalaan hoi-
toon.

Tyopaikalla tiedettiin. etta
hakrjalla on vaikeuksia alkoho-
lin kanssa. mutta hyvdnd tvcin-
tekiyiinii hdnet olisi otettu uudcl-
leen tyohcin hoidon paetytt),a.

T.t'risuhde C
Hakr.ya ei kuitenkaan palannut
entiseen tyopaikkaansa, vaan
meni tyosuhteeseen C pakkaa-
jaksi. Tyonantaja kuvasi tycis-
kentelyd heikoksi. Hakijalla
esiintyi myos alkoholiongelmia.
Hakija sanoi itsensd irti, koska
ei selviytynyt tydstddn.

Tydsuhde D
Viimeisessd tydsuhteessa D ha-
kija keriisi ja pakkasi varastossa
auton varaosia. Hdn teki paljon
virheitA eikd tyostd tyonantajan
mielestd tullut juuri mitaan. Sai-
rauspoissaoloja hakrjalla oli jo-
ka kuukausi. Hiin oli pois tyostd
myos luvatta. Tyosuhdc paattyi,
kun hakija jiii sairaslomalle eikd
sen jdlkeen endd palannut tyci-
hcin.

Terveydentila

Mielentilatutkimuksessa vuon-
na 1975 hakr.laa pidettiin rikosta
tehdessddn tayna ymmerrysta
vailla olevana. Syksyllii l98l
hiin kiiiintyi liiiikiirin puoleen
pelko- ja jiinnitystilojen sekd
pakkoajatusten ja aistiharhojen
vuoksi. Tyopaikalta hdnet ldhe-
tettiin vuoden 1982 alussa psy-
kiatrin ja psykologin tutkimuk-
seen.

Hakr.ya vaikutti lapsenomai-
selta, herkdsti ahdistuvalta ja
masentuvalta. Hdn sai psyyken
Itiiikkeitii ja suosituksen miclcn-

tervel,stoimiston hoitoon. SiellS
hiin kiivi kuitenkin epdsddnnol-
lisesti.

Kuntoutuslaitosl-roito syksyl-
la 1982 keskeytyi. Marraskuun
1982 lopullla hakija r,'aikutti
psykiatrin vastaanotolla hyvd-
kuntoiselta ja jdrjestyneeltd.
mutta omalaatuisesti kaytta),t),-
vdltd.

Tammikuussa 1983 hiin pala-
si kuntoutuslaitokseen. nrissd
hdncn or.r tarkoitus olla ncljd-l'ii-
si kuukautta.

Neur trtlclukunnarr asranturt-
ti.japsykiatrin mukaan hakija
kdrsii vaikea-astcisista pclko-.ja
ahdistus()ireista ja iljoittaisista
psykoottisista vaiheista, .ioiden
vuoksi hdntd orr pidcttard tvo-
kyvyttomdnd tyonteon lopct-
tamisesta. eli tammikuusta 1982
lukien.

Tammikuussa 1982 pdivdtys-
sd psykiatrian erikoislddkdrin
kirjoittamassa B-lausunnossa
hakijaa on pidetty tycikyvytto-
mdnd samoin 14. l. 1982lukien.

A-todistuksiin tyokyvytto-
myysajoiksi on merkitty 26.4.-
4.6. t978ja 16. l.-14.3. 1982.

^ 
. .. ISairauspdivdraha ja

kansanehke

Hakijalle on maksettu sairaus-
pdivdrahaa noin kr,rukauden
ajan vuonna 1978 sekii 26. 1.-
31. 12. 1982. KEL:n mukaine n
tyoklvyttomvrscldkc on my6n-
nett1, vdlittcimdsti pdivdrahaoi-
keuden paAt),tt-yA L l. 1983 al-
kaen vuoden 1983 loppuun
saakka.

Kysymykset

Tapauksen on lahettanyt neu-
v()ttelukunnalle el6kelaitos. jos-
sa tyosuhteen B tyonantaja on
vakuuttanut tydntekijdnsd
TEL:n mukaisesti. Sitd ennen
eldke hakcmusta on siirretty
usean kerran eldkelaitoksesta
toiseen. koska eldkelaitoksilla
oli erilaisia kiisityksili eldkeha-
kemusten ratkaisemisesta.

Neuvottelukunnalta oli tie-
dusteltu:

a) Onko hakija tytkyuyritnl Kahdessa viimeisessd tyosuh-
b) Tulisiko johonkin ryosuhteista teessa tydnantajat eivdt olleet ir-

souekaaTEL4 $:n 4. momen- tisanoneet hakijaa, vaan haki.ja
tin rajoitussd)innbsti.l oli itse jddnyt palaamatta tyd-

c) Mihin tydsuhteesean tulisi Liit- hcin. Tosin tycinteko oli ollut
tnd TEL 6 $:n 3. momentin ndissd tycisuhteissa heikkoa.
mukainen tulan paluelusaifut? Kuitenkaan rajoitussddnnok-

d) Tulisikn ehke myiSntbii mii&- sen soveltamisella kahteen vii-
ritaikaisenal meiseen ty6suhteeseen (C ja D)

ei olisi kovinkaan suurta merki-
tyst6, koska TEL 6 $:n 3. mo-

SUOSiIUS mentin 2. lausccn mukaan vas-
tuu tdysitehoisesta eldkkccstd
siirtyisi joka tapauksessa tyo-

Neuvottelukunta oli sitd mieltd, suhteelle B.
ettii hakija on tullut tyoeldkela- TEL 6 $:n 3. momentin 2. lau-
kien tarkoittamassa mielessd seen mukaan tdllaisessa tapauk-
tyokyvyttomdksi tdyteen eldk- sessa, jossa tulcva palvelusaika
kccscen oikeuttavassa mddrin jouduttaisiin liittdmddn alle nel-
tan.rrnikuussa 1982. jd kuukautta jatkuneeseen tyo-

Hdnen tyosuhteisiinsa ei tulisi suhteeseen, valitaan vuodcn pi-
sovcltaaTEL4$:n4.momentin I tuiselta ajalta ennen tyokyvyt-
sisaltamaa rajoitussddnncistd. tomyyden alkan.rista ndistd alle
Hakr.lalle rnyonncttdvdii tyoky- neljdn kuukaudcn tydsuhteista
vyttomyyseldkettdnrddrdttdessd ensiksi alkanut, jonka perus-
tulisi TEL 6 $:n 3. momentin l. teella taysitehoinen eldke myon-
ja 2. lauseen nilalla ottaa huo- netddn. Muista tyosuhteista las-
mioon ns. tulc'u'a palvclusaika ketaan eldkkeeseen vain vapaa-
23.2.-24.4. l98l vr>imassa ol- kirjat.
leen tyosuhtecn B pcrustcella. Vuoden tarkasteluaikaa pi-

Eldke tulisi my6ntdd nriidrd- dcntdvdt mm. piivdt, joilta eliik-
aikaisena 30.6. 1983 saakka. keenhakijalle on maksettu tyot-

HiL'r'r'fJJ:'1':l fff,?# .,?;
MikSi? sitd.sovellettaessa voida kayttaa

harklntaa kutcn cslm. raJortus-
sddnnostd sovellettaessa.

Neuvottelukunnan piti hakijan Lakia shddettdessh on katsot-
psyykkistii sairautta pohjana al- tu, cttii ensiksi alkaneessa tyo-
koholismille. Alkoholin k2iytto suhteessa tyontekijdn ldhestyvdja poissaolot tyosta selittyvdt tydkyvyttomyys on tode nndkcii-
toissijaisina jatkuville pelko- ja scsti vdhiten vaikuttanut alenta-
ahdistusoireille. vasti ansioidcn mddrdhn. Ndin

Tyokyvyttdmyyden alkamis- asia yleensd ehkd onkin, mutta
ajankohtana neuvottelukunta poikkeuksiakin esiintyy. Thmd
piti tammikuuta 1982 yhden- tapaus on yksi niistd.
mukaisesti psykiatrian erikois- Hakr.yalla on viimciscssd tyo-
lddkdreiden lausuntojen ja sai- suhteessa ollut huomattavasti
rauspdivdraharatkaisun kanssa. parempi palkka kuin tyosuh-
Asiakirjclen mukaan ndyttod teessa B, jonka perusteella tdysi-
aikaisemmasta tyokyvyttomyy- tehoinen eldke tulee mAaratta-
destd ei ole. vdksi.

B-lhdkhrinlausunnot ovat
pdivdtyt tammikuussa ja mar-
raskuussa 1982. eikii niistd sen
paremmin kuin A-todistuksis-
takaan saa tukea tycielhkclakien
mukaiselle tyokyvyttcimyydelle
ennen tammikuuta 1982.

Mita rajoitussddnnoksen so-
veltamiseen tulee, tyonantaja B
piti hakijaa erittdin pdtevhnd
tyontekijdnd.. Sama tyonantaja
oli valmis ottamaan hakijan ta-
kaisin tyohon tdmdn paastya
pois sosiaalisairaalasta. Sairau-
den ei sitcn voida katsoa aina-
kaan vield kevliiillii 1981 haitan-
neen tyontekoa siind mddrin,
kuin rajoitussddnnoksen sovel-
tamincn edellyttdisi.

Neuvottelukunta suositteli eld-
kettd mddrdaikaisena 30.6. 1983
saakka. Siihen mennessd kun-
toutuslaitoshoito on todennd-
koisesti saatu pddtokseen ja eld-
kelaitoksella on kaytettevissaan
uutta tietoa hakrlan mahdolli-
suuksista palata tydhon.
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NIMiTYKSIA

Olli Lappalaincn

Lakimieheksi Eldketurvakes-
kuksen lainopilliselle osastolle
on nimitetty varatuomari O lli
Lappalainen 1.6. 1983 al-
kaen.

Hdn on syntynyt vuonna
1947. Ylioppilasmerkonomiksi
hdr.r valmistui vuonna 1969. Hiin
suoritti oikeustieteen kandidaa-
tin tutkinnon vuonna l973ja sai
varatuomarin arvon vuonna
1976.

Hdn on aikaisemrlin toimi-
nut esittelijand Eldkelautakun-
nassa toukokuusta 1974. Sieltd
hdn siirtyi Eldketurvakeskuk-
seen eldkelaitostarkastajaksi
marraskuussa 1980.

Lakimiehen toimia on lain-
opillisella osastolla nyt kaksi.
Toisena lakimiehend r>n vuodes-
ta 1980 toiminut varatuomari
Petri Jddskinen.

Risto Suppanen

Kalervon asiakaspalvelun ja
mark kinoinnin apulaisjohtajak-
si on nimitetry 16. 5. 1983 alkaen
diplomi-insin<jori R i s t o S u p-
panen (37). Apulaisjohtaja
Suppanen on vuodesta 1912 lah-
tien toiminut Oy Ovako Ab:ssa,
viimeksi markkinointi- ja tuo-
tekehitystehAvissa.

Jouko Bergius

Elhkevakuutusosakeyhtici Ilma-
risen apulaisjohtajaksi on nimi-
tetty taloust.maisteri Jouko
Bergius 1.8.1983 alkaen.
Apulaisjohtaja Bergiuksen vas-
tuualue kasittaa kenttdosaston
asiat ja hdn toimii vdlittomdsti
varatoimitusjohtaja Unto Par-
tasen alaisena.
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UUTTA
TYO E LArp r-ai N SAAoA xrOa TIEDOKSI

Kirkon elekelakien
mukaisen
eldketurvan
laajentaminen

LAKI evankelis-luterilaisen kir-
kon eldkelain muuttamisesla
(112/28. l. 1983).

LAKI evankelis-luterilaisen
kirkon perhe-eldkelain muut-
tamisesta (l13/28. l. 1983).

EvankelisJuterilaisen kirkon
eldkelain soveltamisalaa on laa-
jennettu koskemaan mm. ldhe-
tystydta tekeviin henkil<iihin,
mikiili tiistii sovitaan kirkkohal-
lituksen kanssa. Tycikyvyttci-
myyden estdmiseksi tai tyo- ja
ansiokyvyn parantamiseksi voi-
daan lain piiriin kuuluvalle hen-
ki16lle antaa lddkintdhuoltoa,
koulutusta ja tycihuoltoa.

Kirkon perhe-eldkelakiin on
tehty vastaavat soveltamisalan
laajennukset kuin edellh on
mainittu.

Lisiiksi laista poistettiin sdd,n-
ncis, ettei kertasuoritusta makse-
ta leskelle, joka solmii uuden
avioliiton.

Lainmuutokset tulevat voi-
maan l. l. 1984.

TEL 8 $:n ja
merimieseldkelain
muuttaminen

LAKI tyontekijiiin eliikelain 8

$:n muuttamisesta (235/4. 3.
1983).

LAKI merimieseldkelain
muuttamisesta (236/ 4. 3. 1983).

TEL:n ja MEL:n yhteensovi-
tussAdnnoksid muutel.tiin siten.
ettd MEL:n mukaiset eldkkeet
luetaan peruseldkkeisiin. Niiin
ollen MEL-eliikkeiden yhteen-
sovituksessa noudatetaan
TEL:n peruseldkkeitd koskevia
siiiintojii.

Lisiiksi MEL:n soveltamis-
alaa koskeviin sddnnoksiin ja
vapaakirjan perusteella suoritet-
tavaa eldkettd koskeviin sddn-
nciksiin tehtiin erditd tarkennuk-
sia.

Lainmuutokset tulivat voi-
maan 1. 4. 1983.

Petri Jaaskinen, VT
Eltike turvak esk uksen

lainopillisen osaston lakimies

UT]SIA YLEISKIR]EITA

Uudet eldkehakemuslomakkeet
(E- ja PJomake sekd vanhuuseliikehakemuslomake)
N:o I l, 7.3. 1983

TEL 8 $:n ja merimieseldkelain (MEL) muuttaminen
N:o 12, 9.3. 1983

Vastuunjaossa hyvitettdvien
eldkemenojen mddrddminen l. 1. 1982 alkaen
N:o 13. 23.3.1983

Rekisteroimiskelpoiset lisiedut
N:o 14, 6.4.1983

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien
erdiden kertoimien arvot vuodelle 1982
N:o 15, 20.4.1983

Tydeldkkeen kertasuorituksesta annetun
pddtciksen muuttaminen
20.4. t983
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-..1..11...I yoetaKKelta
tarkistetaan
heindkuussa 4,04 Vo

Tycielikkeet nousevat heind-
kuun L pdivdnd 4,04%. Tarkis-
tus koskee sekd yksityisen etta
julkisen puolen tydelakkeita,
samoin kuin sotilasvammalain,
tapaturmavakuutuslain ja lii-
kennevakuutuslain mukaisia
jatkuvia korvauksia.

Heindkuun tarkistuksena
maksetaan el6kkeisiin ennak-
koa tammikuun alussa tapahtu-
vasta varsinaisesta indeksitar-
kistuksesta.

Komitea
l.selvlttamaan

perhe-eldketurvaa
Valtioneuvosto on asettanut
komitean selvittdmddn, onko
nykyinen perhe-eldketurva tar-
koituksenmukainen. Komitean
on myos laadittava ehdotus sii-
td, minkd tasoinen perhe-eldk-
keen tulisi olla ja tehtdvd esitys
siitd, miten perhe-el6kkeen tulisi
.jakautua lesken.ja lasten kesken.

Tycissddn komitean on otet-
tava huomioon jo nykyiseen
lainsddddntocin sisdltyvd eldke-
menojen kasvu. Komitean eh-
dotuksen on mahdollisuuksien
mukaan pyrittdvd sddstdmddn
eldkemenoja.

Ehdotuksensa pohjaksi ko-
mitea toimeksiantonsa mukai-
sesti selvittdd perhe-eldkettd
saavien toimeentuloturvan ja
kulutuksen rakennetta eri ko-
koisissa ja ikiiisissii sekd erilai-
sissa oloissa eldvissd perheissd.
Se tutkii, miten perheenhuolta-
jan kuolema on ndissd perheissd
muuttanut l.oimeentuloturvan ja
kulutuksen rakennetta.

Komitean puheenjohtajana
on ylijohtaja Altti Aurela,
sosiaali- ja terveysministerio.
Komiteassa ovat edustettuina
mm. tycimarkkinajdrjestdt sekd
sosiaaliturvaa toimeenpanevat
eri laitokset.

Komitean on saatava ehdo-
tuksensa valmiiksi 31.12. 1984
mennessd.

Sosiaaliturvan
plivlt Turussa
elokuussa
Perhe ja lapset, vanhukset ja
vanhuudenturva, teknologia,
ty<i, talous sekd sosiaalipoliitti-
nen tutkimus Turussa - siind
muutamia poimintoja Yleisilti
sosiaaliturvan piiiviltii.

Turussa 4.-6. 8. pidettdvien
pdivien teemana on Sosiaalitur-
va yhteiskunnan nruutospai-
neessa. Piiiviit j,iirjestiid Sosiaali-
turvan Keskusliitto yhteistyossd
Turun kaupungin kanssa.

Lisiitietoja pdivistd antaa So-
siaaliturvan Kcskusliiton toi-
misto, Vironkatu 6 A I l, 00170
Helsinki 17. Soittaa roi nume-
roon 9G. 170455. Kcsdlomat pi-
ldvdl toimiston suljettuna
2't.6.-8.7.

Tyoeliike-kirjasta
8. painos
Tyoeliike, tyoeldkelakien yleis-
selostus, on ehtinyt kahdeksan-
teen painokseensa.

Kirja sisdltdd selostuksen
TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-.
VEL- ja KVTEL-eliikkeistd sel-
laisina kuin ne olivat joulukuun
alussa 1982 kdytettdvissd olevien
tietojen perusteella. Markka-
mddrdt vastaavat vuotta 1983.

Kirja pohjautuu prolessori
Teivo Pentikdisen al-
kuaan laatimaan Tyoeldkkee-
seen. Tdtd painosta hdn ei ole
ollut henkilokohtaisesti mukana
tekemdssd. vaikka hdnen tekste-
jiiiin siinii onkin ajankohtaistet-
tuina.

Kirjoittajina ovat Kunnalli-
sen eldkelaitoksen eldkejohtaja
Aimo Kankkunen. el6ke-
vakuutusosakeyhtio Ilmarisen
varatoimitusjohtaja Lauri
K oi v usa I o ja valtiokonttorin
elakeosaston osastopddllikko
Rauno Tienhaara.

Kirja sopii, niinkuin edellisten
painosten kAyttajat tietdvdt, ha-
kuteokseksi ja liihdekirjaksi. Si-
ta tarvitseval. tyciss6dn. paitsi ne.
joiden on tunnettava lakien yk-
sityiskohtia, myos ne, joille riit-
tdd yleiskuvan saaminen .jdr.jes-
telmdstd.

Kirjan voi tilata puhelimitse
Vakuutusalan Kustannus Oy:s-
td soittamalla Tarja Nikkiselle,
puhelin 90-1925268. Hinta on
43 markkaa.

STM KEHOTTAA:

I;ilkiirinlausunto
selkeImmdksi
Sosiaali- ja terveysministerio on
kehottanut Eldketurvakeskustaja Kansaneldkelaitosta ryhty-
mldn toimiin tycikyvyttomyys-
eldkehakemuksia varten tarrit-
tavan ldiikdrinlausunnon uudis-
tamiseksi.

Ministericin mukaan loma-
ketta on tdydennettdvd siten. et-
td eldkkeen hak4an tycikyvystd
saadaan riittdvdt ja selkedt pe-
rustelut.

Numerokortti tyoelekkeistl
Eldketurvaan liittyvi,ii ennakko-
tietoja ja arviolukuja vuodelta
1982 sisiiltiiii taskukortti Elike-
tietoa numeroina, jonka ETK
on lutluun tapaansa julkaissut.

Kortti sisdltiid keskeisimmdt

Seurantaryhmd
tutkimaan ennakko-
ilmoitusmeneftelyd
Tyoeliikejiirjestelmdn ja Kan-
saneldkelaitoksen kesken on
sovittu ennakkoilmoitusmenet-
telystd siind tapauksessa, ettd ol-
laan pddtymdssd eribviin tyoky-
vyttomyysratkaisuihin. Toimin-
ta alkoi huhtikuussa.

Sosiaali- ja terveysministerio
on kehottanut Eldketurvakes-
kusta ja Kansaneldkelaitosta
yhdessd ryhtymddn toimenpitei-
siin sellaisen kehitys- ja seuran-
taryhmdn asettamiseksi. jossa
olisivat edustettuina mycis Suo-
men Ammattiliittojen Keskus-
larjesto. Suomen Tyonantajien
Keskusliitto. Maataloustuotta-
jien Keskusliitto. valtiokonttori
ja Kunnallinen eldkelaitos.

Kehitys- ja seurantaryhmdn
on laadittava tilastot ja raportit
eri6vien eldkepddtosten luku-
miidristd ja syistd. Sen on jdtet-
thvd selvityksensd mahdollisine
toimenpide-ehdotuksineen so-
siaali- ja terveysministeriolle
31. 5. 1984 mennessd.

tiedot eldkkeensaajien luku-
mddristd. eldkkeiden suuruudes-
ta ja maksetuista eldkkeistd.

Korttia saa tilata El6keturva-
keskuksesta soittamalla sen pos-
titukseen, puhelin 90-l5l l.

E t AKETUPTAKESKI-]S'XI

ETAKETIEIOA
Elekglufls.n lllttyvld 6nnakkollotoja lE anlolukuia Yuodolta 19E2

hMm, hrhH! ffirslo,T&nhn

Tytiellike

Qlhku*usakn lfuXanrusOy
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ELAKKEISTA iJLKCMAILLA

ITALIA KANADA NORJA

Tyokyvyttomyys- Elekejiirjestelmien Virkamiesten Miesleskille eliike
ehkkeiden
maksamisen
t.Iopettamlnen
Italian hallitus on ilmoittanut
valmistelevansa lainsddddntcid.jolla tyokyvyttomyyselhkkeen
maksaminen lopetetaan yleises-
sii eliikejiirjestelmdssd sellaiselle
elhkkeensaajalle, joka eldkkeen
lisdksi saa ansiotuloja enemmdn
kuin kolme kertaa eldkejdrjes-
telmdn maksaman vdhimmdis-
eldkkeen (1100 SMK kuukau-
dessa) suuruisen mddrdn.

J,rLrkr., ]anhunen, FM
l .liili t t urt'o kc.tk uk.scn

I t t t k i t t t t t.t t t.s tt.s I r t n ( t i l.t i.\ I u t k t j u

yhdistlmist[
ehdotettu
Japanin sosiaali- ja terveysmi-
nisterici on tehnyt ehdotuksen
nykyisen kansaneleikejcilestel-
mrin ja yksityisen sektorin pal-
kansaajat kattavan t y de kik ej cir-
jestelmiin yhdistdmisestd vuo-
den 1984 alusta yhdeksi jiirjes-
telmdksi.

Tyoeliikejiirjestelmdn osalta
yhdistdminen koskisi vain niitd
palkansaajia. joita ei ole irrotet-
tu jdrjestelmdstd tycinantajan
perustaman eldkejdrjestelmdn
yhteyteen.

Kansaneldkejdrjestelmdn
alaisuuteen kuuluvat itsendiset
yriuiijiit ja henkilot, jorka eivdt
kuulu mihinkddn muuhun eld.-
kejdrjestelmddn. Eliikejiirjes-
telmien yhdistdmisen lisiiksi mi-
nistericj ehdotti valtion menojen
supistamiseksi, ettd uudessa el6-
kejdrjestelmdssd etuustasoa
alennettaisiin 30-40 % nykyi-
seen palkansaajien jiirjestel-
mean verrattuna.

ehkkeiden
indeksikorotuksia
rajoitetaan
Kanadan liittohallitus antoi
tammikuun 1983 lopussa ase-
tuksen, jolla liittovaltion virka-
miesten maksussa olevia eldk-
keitd korotetaan 6,570 vuonna
1983 ja 5,5% vuonna 1984. Il-
man tdtd asetusta elakkeita olisi
korotettu vuoden 1983 aikana
rt.5%.

Supistukset ovat osa hallituk-
sen toimenpiteitd maan talou-
dellisen tilanteen kohentamisek-
si.

vapaamuotolslssa
elekej[destelmissl

Norjan hallitus on ehdottanut,
etta vapaamuotoisissa lisiieliike-
jdrjestelmissd ryhdyttiiisiin
maksamaan tulosiclonnqista les-
k ene I rik e t t ri m1,d s m ie hi I le samal-
la tavalla kuin yleisessd eliikejiir-
jestelmdssd ja valtion palveluk-
sessa olevien lisiieliikejiirjestel-
mdssd jo tehdddn.

Vapaamuotoiset lisiieliikejiir-
jestelmdt maksavat leskeneld-
kette talla hetkelth yleensii vain
naisleskille.

Yksityisellii sektorilla vapaa-
muotoisia lisiieliikkeitii on to-
teuttamassa noin 200 eldkekas-
saaja 830 eldkesddtiotd. Vakuu-
tusyhticiistd otettu.ia eldkeva-
kuutuksia on noin 5200 kappa-
letta. Lisdeldkejiirjestelyjli on lii-
hinnd suurilla ja keskisuurilla
yrityksilla.
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PORTUGALI RUOTSI

Itsen6isten yrittdjien
sosiaaliturvaa
t.laaJennettu
Sosiaaliturva on vuoden 1983
alusta ulotett:u pakollisena kark-
kiin muihin i t senrii siin ),ri t t cijiin,
paitsi yrittiijina toimiviin laki-
miehiin. Aikaisemmin sosiaali-
turva kattoi yritt,iijistii vain teol-
lisuuden harjoittajar. eraar va-
paiden ammattien harjoittajat
sekd pienviljehjiit. Yrittiijille
maksetaan samoja etuuksia
kuin palkansaajillekin eli van-
huus-, tycikyvyttomyys- ja per-
he-eliikkeitii sekd sairaus- ja di-
tiysetuuksia.

Yrittiijien sosiaaliturvan laa-
jentamisen yhteydessd mycis
esiintyvtit raiteilijat saatettiin so-
siaaliturvan alaisuuteen. Taitei-
lijoita pidetiidn tycin luonteesta
riippuen joko palkansaajina tai
yrittiijinii.

Sosiaalitu rvajdrjestel md mdd-
rdytyy samalla sen mukaan on-
ko taiteilija palkansaaja vai yrit-
tiijii. Ne taiteilijat, joiden kiinni-
tys kestdd vdhemmdn kuin kol-
me pdivdd luetaan itsendisiksi
yrittiijiksi.

ATP-liSiiel[ke- kelmiin, jotka ulottuivat ainar .. vuoteen 2030 saakka.
lafJestetman Seuraavassa asetelmassa on
fahOitUkSen lisdeldkkeiden rahoituksen kehi-

iJ."" r."r,itvr 3J,'*'"?"3,:?,:ki1'liill.i.i
mukaan nimellistulot kasvavat

Ruotsin yleisen lisiieliikejiirjes- 6,4V0 vuodessa, kuluttajahinta-
telmin (ATP) keskushallinnosta indeksi nousee 7,5 % vuodessa,
vastaava Riksforsdkringsverket reaalipalkat alenevat lVo vuo-
ehdotti vuoden 1982 lopulla, et- dessa ja uusien sijoitusten tuotto
td tydnantajien vakuutusmaksuja on 7 % vuodessa.
nostettaisiin0,8-l prosenttiyk- Luvut ovat miljardeja kruu-
sikk<iii kunakin vuonna vuosien nuja.
1985-1989 aikana. Vuosi 1982 oli lisiieliikejiirjes-

Vuonna 1983 vakuutusmak- telmdn historiassa ensimmdinen
su on 9,6 % vakuutetun palkas- vuosi, jolloin eldkemenot olivat
ta. suurin piirtein yhtd suuret kuin

Lisdeldkkeet rahoitetaan vakuutusmaksutulot eli noin 27
tycinantajien maksuilla palkan- miljoonaa kruunua. Vuonna
saajien osalta ja itsendisten yrit- 1983 eldkemenot tulevat ylitt6-
tdjien maksuilla heidiin oman mhdn vakuutusmaksutulot.
elSketurvansa osalta. Vasta vuosikymmenen lopul-

Kansaneldkkeitd varten laeldkemenotjiiiivZitvakuutus-
tycinantajilta ja yrittiijilta koo- maksutulojen alapuolelle. Lis6-
taan eri maksut. eldkerahaston kokonaismddrd

Esityksensd Riksfdrsdkrings- kasvaa silti sijoitusten korkotu-
verket perusti tekemiinsd las- lojen ansiosta.

Lisiieliikkeiden rahoituksen kehirys
1983- 1 989., mrd kruunua
Vuosi Vakuu- Vakuu- Korko- Menot Rahasto 31. 12.tus- tus- tulot kiyviit kiintedt

maksu- maksu- hinnat hinnat
prosentti tulot

1983 9,6 3 l, 1 2t,4 32.9 222.6 207 .51984 9,8 34,3 2t,9 38,2 240,7 208,01985 10,8 40,5 22,4 44,0 259,6 209,11986 I 1,8 47,7 22,1 50,7 219,4 208,91987 12,8 55,1 22,t 57,6 299,5 208,31988 13,8 64,4 22,2 65,0 32t,2 201,91989 14,8 74,1 23,1 72,8 346,3 208,9

SVEITSI

Erimielisyytte
pakollisen tyo-
ehkkeen voimaan-

I ... ..tui.opalvasta
Sveitsissd ei olla vieldkdAn pdds-
ty yksimielisyyteen lakisddteisen
tyoelakejerjestelmdn voimaan-
tulopdivdmddrdstd. Liittohalli-
tus ja tyontekrjajarjestot halu-
avat jdrjestelmdn voimaantulo-
p,iiiviiksi tammikuun ensim-
miiistii 1984.

Tyonantajat, eldkelaitokset ja
kantonit haluavat voimaantulo-
piiiviiksi vuoden 1985 alkua.

Naisten elakeikaii
suunnitellaan
nostettavaksi
Sveitsissd ryhdytiiiin selvittd-
mddn mahdollisuutta naisten
eldkeidn nostamiseksi yleisessd
eldkejdrjestelmdssd nykyisestd
62 vuodesta 63 vuoteen ensim-
mdisend askeleena naisten ja
miesten eldkeikien yhtendistd-
misessd.

Miesten eliikeikii on 65 vuot-
ta.
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ENGLISFI STJMMARY

According to the study
described in the publication,
the eorly relirement pensions
granted to the front]ine
veterans opened up jobs 6or
unemployed persons in 45
per cent of the coses. The
study is o part o{ the work
ol the Committee on
Pensionable Age.

It wos mode in lonuory
l9B3 in the t'orm ol o tele-
phone- interview su rvey.
There were J /9 coses.

The material consisted ol
one out ol lO of the entries
in the register of the Central
Pension Security Institute ot
the end of 1982 of eor]y
retirement pensrons gronted
to Irontline veterans by the
Employees' Pension s Act.

The study is the lirst ol its
kind in Finland. Previous
impressions ol the motter
hove depended primarily on
conjecture and intuition, the
researchers soy.

The estimoted result of the
study wos thot the I 19
retiring on pension leove 53
jobs open lor unemployed
persons. Statistically, the
conlidence limits ol the
results, with a probability ol
95 per cent, are 53+ 10.
(Entire moterial 1,090,
sample I19.)

The e m ploy ment- creati ng
elfect o{ the early retirement
pensions is dependent also
on the business cycle.
During o boom 100 eorly
retirement pensions provide
60-70 job openinqs, accord-
ing to the present study.
During a recession only
about 40 opportunities ore
creoted.

The study covering pen-
sions gronted on the bosis
ol the Employees' Pensions
Act connot be generolized
to apply to other pensions
lows.

Persons working in agri-
culture, t'orestry, con struction
and dock works hove o
pensions law o{ their own,
the Te mporory Employees'
Pensions Act. According to
the study their work is more
sensitive to the business
cycle than is the work of
those covered by the
E m ployees' Pe n sio n s Act.
The e mploy menl' creoti ng
eflect is probobly olso
greoter.

The reseorchers bel ieve
thol the employment-
creating ellect in the public
sector is c/ose to lOO per
cent. The effect is o/so less
dependenl on the busjness
cycle - omong self-employed
people the employment-
creating elt'ect is probably
cleorly lower the reseorchers
Iind.

Doubts have been ex-
pressed ln public in Finlond
recently obout the solidity
of our pension cover in the
future. The question has
been osked whether there
will be enough money to
poy t'or our pensions.

Director Altti Aurela ol the
Minlstry ol Sociol Alfoirs ond
Heolth, who gronted on
tnterview lor "Tyoe)o ke ",

believes there will be
enough money.

"lt would require the
replacement ol the wage ond
salory based sociol security
contributions with other

sources ol linoncing", Aurela
soys. "Eornings-bosed sociol
security must stjll be
mointoined os o seporole
system in terms of its
linoncing. Its benelits must
be financed out ol premiums
related to woges and
salories."

In Aurelo's opinion o
lowering of the level ol
pensions is on impossible
thought in oll the con-
ceivoble alternatives of
economic development.

If we get into o zero growth
situotion lasting 20 yeors, a
greot deol other thon
pensrons should be reduced
in sociol policies, Aurelo
believes. "Even then, the
level o{ the pensions should
be retained and the finonciol
cutbocks should be oimed
at the pensionable oge."

Aurelo believes that
people would rather work
two years lonqer than live
the rest of their lives on on
inodequate pension.

In Aurelo's opinion
pension provision is now
subject to o hysterio similor
to the feor ol running out ol
oil occurring in the 1970s.
The oil hysterio proved to
be premoture.

"l hove the strong im-
pression thot employers and
employees will not obandon
the present employment
pensions scheme. The em-
ployers too will onswer their
coll", Aurelo emphosizes.

Employment pensions
(poid by the privote as well
as by the puHic sector) wil)
be increosed by 4.04 per
cent ot the beginninq of July.

poid under the Militory
Injuries Act, the Employment
Accidents Insurance Act

The some thing applies to
the continuous indemnities

and the Motor Thjrd Party
Insurance Act. - The July
odjustment is in the nature
ol on odvance. The index
odj ustment proper takes
place ot the beginning ol
Ianuory.
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Kesiillii on aikaa tarkistaa tyoelziketurvansa.
Liihetii meille tiedustelukortti.
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