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Ty aa aonIako ja yhtendisyys
t[rkeinri kehitetdess[ tyottomyysturvaa

Keijo Liinamaan johtama tyottomyysturvakomitea
(1977 -79) tahtasi kolmeen uudistukseen: tyottomyys-
turvan tason nostamiseen, viliinpudonneiden korjaami-
seen pois viilistii ja tyottcimyysturvan hallinnon keskit-
tdmiseen. Tason korotukseen liittyi ajatus etuuksien yh-
denmukaisesta verolle saattamisesta. Keskitetyn hallin-
non ylimpdnd elimenii oli ehdotuksen mukaan sosiaali-
ja terveysministerio. Ongelma on laaja-alainen, komitea
piiisi.periaatteisiin asti; se edellytti toimikunnan tasoista
jatkajaa tyolleen, tekemdin kdytin non sovel lu ksia.

Pekka Morrin johtama tyottomyysturvatoimikunta
(1980-82) kartoitti kenttdii. Sen mietinnon kansien vl-
lissii on useita erisuuntaisia ajatuksia, ja ehdotukset ovat
nostattaneet vilkkaan keskustelun, toistaiseksi valitetta-
vasti vain enimm[kseen virkamiestahoilla.

Tyottomyysturva on yhteiskunnassa monen laitoksen
hoidettavana, kunkin osaltaan. Eri ihmisryhmien tyot-
tomyyteen liittyvi toimeentuloturva kytkeytyy yhteis-
kunnan muihin ongelmiin sill6 tavoin, ettei se ole hallin-
nollisesti yhteniiisend kokonaisuutena hoidettavaksi ir-
rotettavissa. Tiistii ovat ldhteneet seka komitea ettii toi-
mikunta. Vastedeskin tulee olemaan useita tyottomdn
toimeentuloturvan muotoja. Tulevat siiilymiin sekii
ansionmenetystd ansioon suhteutettuna korvaava kas-
sa-avustus (toimikunnan terminologian mukaan ansio-
turva) ettd tycittomyyskorvaus (perusturva). TyottG
myyselikkeellii tulee siiilymldn oma tehtiveinsii. Ky-
symys on yhtialta siite, ettd eri jiirjestelmien tydnjako
on tehtava 6ysin selviiksi, ja toisaalta siitd, ettd niiden on
yhdessii muodostettava oukot on systeemi. Yksimielisiii
kaikki lieneviit siit6, ettii huoltoapu ei ole tyottcimdn
toimeentuloturvajiirjestelm6n yksi osatekijd, vaan se on
kuvassa mukana vain silloin, kun jirjestelm66n kaikesta

huolimatta on j65nyt virheitd tai puutteita.
Toimikunnan tyot6 on arvosteltu muun muassa siitd,

ettd parantaessaan kassa-avustusta saavien jiirjestiiyty-
neiden tydntekijoiden asemaa toimikunta jefiaejiirjes-
tiiytymiittdmiit tycittcimyyskorvausta saavat tyontekij[t
ja nykyisin kokonaan turvan ulkopuolella olevat tyot-
tomiit huonommalle osalle. Ndiden rinnalle on tasse
syytd nostaa ty6ttomyyden ja tyokyvyttomyyden raja-
maaston problematiikka.

Tyokyr,yn heikkenemisellii ja tyottomyydelld on usein
tekemistd toistensa kanssa. Huomiota herdttdvdn mo-
nessa tapauksessa kumpikin ilmio vierailee saman hen-
kilon tyohistoriassa. Tyokyvyn ja tyokyvyttomyyden v6-
linen raja piirretddn eri jirjestelmissi eri tavoin. Kun
tyoeliikejiirjestelmd ja kansanel6kejirjestelmii nyt pyrki-
viit ldhentzimddn kiiytintojiiiin toisiinsa siten, ettd tyo-
kykyii koskevat piiiitokset voitaisiin mahdollisuuksien
mukaan tehd[ yhteisymmirryksessf,, on pidettiivi huoli,
ettii myos tycivoimaviranomaisten arvioinnissa nouda-
tetaan samoja kriteerejii kuin sosiaalivakuutuksessa.
Joka on sosiaalivakuutuksen mukaan tyokylyton, ol-
koon sitii myos tyovoimaviranomaisen siimiisa, ja mika
yhtd *irkeati, tyokykyinen olkoon tyokykyinen. Myos
osaelikkeen saaja voi olla tyoton.

Tycittomyysturvakomitean tyotii jatkoi toimikunta,
toimikunta on esittinyt tyoryhmiin asettamista. Suun-
nitteluhistoria on tutun kaavan mukainen kolmipor-
taikko. Tyoryhmdn tyollii olisi siis lilkkeet loydettdvii

- ellei mieli aloittaa kierrosta alusta. Mutta poliittisten
erimielisyyksien keskelld sovun loytziminen on virka-
miestyciryhmiille liian ankara tehtava, eikd sen varaan
asettautuminen ole demokratiankaan periaatteen mu-
kaista. Laajempaa keskustelua tarvitaan vield.

Yrjr) l-armola
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TUTKIMU N KAYTTO
PA/{TOKSENTEOSSA:

Tietoa vai
oikeuftrsta
omille kasiryksille?

Eldketurvakeskuksen tutkimus-
toiminta on ldhivuosina melko
sidottu viime huhtikuussa hy-
vdksyttyyn tutkimusohjelmaan.

Tutkimusohjelma perustuu
keskusteluille, joita sitii laadit-
taessa kdytiin tyomarkkinajdr-
jestojen edustajien kanssa. Ndin
ollen voitaneen vdittdd, etta se
kuvastaa kohtalaisen uskollises-
ti tycimarkkinajiirjestojen ja
El6keturvakeskuksen tiedon
tarvetta.

Ohjelmassa luetellut tutki-
musaiheet ovat ldpeensd kiiytiin-
ncinliiheisiii. Niiden tutkimisen
pitdisi tuottaa arvokasta tietoa
pddtciksenteon pohjaksi sosiaa-
liturvan kehittdmiseen liittyvissii
keskeisissd kysymyksissd.

Tutkimuksen ja pddtciksente-
on vdlinen suhde voidaan muo-
toilla monella tavalla.

Meidiin pluralistisessa yhteis-
kunnassamme se niihdiiiin
yleensd sellaisena, etta yhteis-
kunnan kehittdmisen piiiimiiii-
ret asetetaan laajan konsensuk-
sen pohjalta. ja tutkimus osoit-
taa ne muuttujat, joihin taytyy
vaikuttaa ndiden piiiimiiirien
saavuttamiseksi.

Tieteellisesti vaatimatto-
mampi, mutta yhteiskunnalli-
sesti ainakin yhta tarkea, on tut-
kimuksen tehtave ongelmien
kartoittajana sellaisilla alueilla,
joilla piiiimiidristd ei ole voitu
sopra.

Viime vuosina on kuitenkin
esiintynyt yrityksiii tarkistaa
kaavamaista kiisitystii tutki-
muksen ja piiiitoksenteon suh-
teista. Perinteellinen kdsitys on
tietysti teoriassa aivan oikea,
mutta vika on siin6, ettii se nhyt-
tdd olevan vain er66nlainen
ideaalitapaus. joka harvoin to-

teutuu kdythnn6ss6.
Hollannissa tehty selvitys on

osoittanut. ettd tiukasti empiiri-
siin syy- ja seuraussuhteisiin pi-
taytyvet, universaalisilla teoreet-
tisilla kdsitteilld operoivat tut-
kimukset vaikuttavat vrihem-
mdn pddtciksentekoon kuin
'epdtieteellisimmdt'. ymmdr-
tiiviillii tutkimusotteella toteute-
tut ja jopa ideologisia suosituk-
sia sisdltdvdt tutkimukset.

Tdmdn perusteella voidaan
viiittiiii, etta paatoksentekijiit ei-
vdt oikeastaan odota tutkimuk-
selta tietoa, vaan ideologista oi-
keutusta olemassaoleville kiisi-
tyksilleen.

Eldketurvakeskuksen tutki-
mustoiminnan kriittinen tarkas-
telu vahvistaa osaltaan edellii
mainittua teesid.

Oikeastaan ainoa alue, jolla
tutkimuksen ja piidtdksenteon
viilinen suhde on l6hestynyt
ideaalimallia, on tiedotustutki-
mus.

Tiimiijohtuu siitd, ette tiedot-
tamisen piiiimiiiiristii ja niiden
saavuttamista edistdvien keino-
jen luonteesta vallitsee sekd p6d-
toksentekrjoiden ettd tutkijoi-
den piirissd suuri yksimielisyys.

Mycis vdlimatka tutkijoiden
ja piiiitdksentekrjoiden viilillii on
lyhyt, mikii mahdollistaa he-
delmdllisen kommunikoinnin.

Kaiken kaikkiaan lienee aika
turhaa moittia pddtciksentekrjcii-
ta siita, ettd he eivit kdytd par-
haalla mahdollisella tavalla hy-
vdkseen tutkimuksen tuottamaa
tietoa. Yhta hyvin tutkijoita voi-
taisiin moittia siitii, ettii he eiv6t
tuota sellaista tietoa, jota piiii-
tciksentekijiit voisivat kiiyttiiii.

Koska tutkimus kaikesta
huolimatta tuottaa tietoa ja

koska pldtciksenteossa tarvi-
taan tietoa, olipa se sitten perdi-
sin mistd tahansa. olisi mitd
toivottavinta, ettd tutkimuksen
ja piiitoksenteon vdlinen suhde
saataisiin toimivaksi.

Ulf Himmelstrand on esittd-
nyt tata tarkoitusta varten vii-
den kohdan ohjelman tutki-
muksen tekemiseksi. Himmel-
strandin ohjelma tiihtii,ii siihen,
ettd tutkijat ja piiitoksentekijiit
vastavuoroisesti lisdisivdt toinen
toistensa ymmdrrystd kiisiteltii-
vdn6 olevasta ongelmasta pro-
sessin edistyessd.

Himmelstrandin ensimmdi-
send vaiheena on tilanteen ku-
vaus. Tutkijat osoittavat pdii-
toksentekijoille mddrdtyn so-
siaalisen jdrjestelmhn rakenteel-
liset piirteet ja siihen mahdolli-
sesti sisdltyvdt ristiriitaisuudet.

Seuraavana vaiheena on
suunnitelma jdrjestelmdn uudel-
leen organisoimiseksi siten, etta
ristiriidat eliminoidaan tai nii-
den haittavaikutukset vdhenne-
t56n minimiinsd. Tdmd on en-
nen kaikkea peatdksentekijoi-
den tyokenttdd.

Kolmantena vaiheena on
suunnitelman esitteleminen niil-
le, joita se koskee. Tdssd vai-
heessa tutkijoiden ja pddtciksen-
tekrjoiden olisi syytii esiintyii
kiintedssd yhteisty6ssd.

Jos suunnitelma saavuttaa
riittdvdn kannatuksen, on nel-
jiintenii vaiheena sen toimeen-
pano, joka sosiaaliturvan alalla
useimmiten edellyttiiii uutta
lainsiiiidiintciii. Tdssii vaiheessa
piiiitciksentekijiit ovat tietysti
avalnasemassa.

Viidentent vaiheena on toi-
menpiteiden seurausten arvioin-
ti, joka puolestaan on pddasias-

sa tutkijoiden alaa.
Himmelstrandin ohjelma ei

sisdlld mitddn radikaalisti uutta.
Itse asiassa sen keskeisend sisdl-
tdnd on tutkijoiden ja piiiitok-
sentekijciiden yhteistyon koros-
taminen perinteellisen konsul-
tointisuhteen asemesta.

Tiihiin asti Eldketurvakes-
kuksen tutkimustoiminta on
paljolti rajoittunut vallitsevan ti-
lanteen kuvaamiseen. mikd vas-
taa Himmelstrandin kaavion
ensimmdistd vaihetta.

Tutkijoiden ja pdiitoksenteki-
jciiden yhteistycin tehostaminen
mycis ,prosessin seuraavissa vai-
heissa ei tietenki5n riipu pelkiis-
tdSn Eldketurvakeskuksesta.
Emmehdn toimi yksin edes tyci-
eliikejiirjestelmln kehittdmises-
s6.

Yhteistydn lis66minen olisi
kuitenkin erittain toivottavaa.
koska se ilmeisesti olisi paras
keino tutkimustiedon mahdolli-
simman tehokkaaseen hyodyn-
tdmiseen.

Vastuu yhteistyon lisSdmises-
td kuuluu sitd paitsi myos tutki-
joille. Tut kijoiden tulisi osoittaa.
ettd he ovat kypsiii todelliseen
vuorovaikutukseen. Tdmd edel-
lyttiiii tutkimuksellisen ammat-
titaidon lis6ksi entistii syviilli-
sempiid perehtymistd tutkimuk-
sen kohteena olevan jiirjestel-
mdn kdytdnncilliseen toimintaan
sekd osajiirjestelmdn ja koko yh-
teiskunnan vdlisten kytkentdjen
kokonaisvaltaista tiedostamista.

Jussi Vandmo, vrl,
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Rinamaveteraanien varhaiselel

Hallitus antoi marraskuussa 1982 eduskunnalle
esityksen laeiksi rintamaveteraanien varhais-
elekkeestl annetun lain ja tyontekijiiin ehkelain
1 1 $:n muuttamisesta. Muutokset vahvistettiin
presidentin esittelyssii 30. 12. 1982.

Naiden muutoksien johdosta aikaisempaa
useammalla rintamaveteraanilla on mahdolli-
suus siirty[ varhaiselakkeelle ja myos 63 vuotta
tlyttdneet vuosien 1939-1945 sotiin osallistu-
neet naiset voivat saada rintamaveteraanien var-
haiseliikkeen. Vuoden 1983 alusta voi varhais-
elekkeen saada myos sellainen veteraani, joka
saa tyokyvyttomyyseldkettd osaeldkkeend.

Lain muutoksen j[lkeen pakollista eldketur-
vaa tdydentlvil vapaaehtoisia lis[etuja voidaan
maksaa varhaiselikettii saaville rintamaveteraa-
neille. Lisiieliike maksetaan varhaiseldkkeeseen
takautuvasti varhaisehkkeen alkamisesta lah-
tien.

Varhaiseliikkeen saaminen on estdnyt, paitsi
muiden, myos sukupolvenvaihdos-j a luopumis-
eliikkeitten maksamisen. Koska nlmi elake-
muodot antavat joissakin tapauksissa parem-
man ehketurvan, on katsottu tarkoituksenmu-
kaiseksi, ettl rintamaveteraanien varhaiseldke
tulisi lakkauttaa, jos hakijalle myohemmin tulee
oikeus sukupolvenvaihdos- tai luopumiseldk-
keeseen.

Eduskunnalta ponsi
varhaiselcikkeistci
Hyvciksyessririn oheiset lqin-
muutokset eduskunta liitti
vastaukseensa seuraavan.ri-
sdltiiisen ponnen:

Eduskunt o e de lly t t d(i hal li-
tuksen tulkivon mahdollisuu-
det pientri tydelciketrri saavien
varhaiselcikkeellci olevien ja
e I rik k e elle hak evien e kik e t ur-
von parqntamiseksi siten, cttci
varhaiselcikkeel le jcicivtin eki-
keturua on somon suuruinen
tYdkYvl'ttt)my)'s- tai ry'dttd-
my 1,se I cik k ee I le jcicivrin henk i-
ldn kansso, ja antavan tarvil-
t avol lainmuuto se hdo t uk se t.

Vuoden 1982 heindkuussa
voimaan tulleen rintamavete-
raanien varhaiseldkelain mu-
kaan varhaiseldkkeeseen on ol-
lut oikeus 58 vuotta tdyttdneelld
rintamaveteraanilla, jonka tyo-
kyky on sairauden. vian tai
vamman vuoksi alentunut niin,
ettd se olennaisesti haittaa hdnen
ansiotycitddn. Lisiiksi veteraanin
on pitdnyt olla rintamapalve-
luksessa vdhintddn kaksi vuotta
ja hdnen on pitanyt oila pitkah-
kcin ajan jatkuneessa rasittavas-
sa tyossd ennen eldkkeelle jiiii-
mistd.

Sotainvalidit ovat saaneet
varhaiseldkkeen lievemmin eh-
doin. Rasittavan tyon vaatimus
ei koske sotainvalidia eikd sota-
vankia. Rintamapalvelusaika ei
ole ollut eldkkeen saamisen edel-
lytyksend veteraanilla, jonka so-
tilasvammalain mukainen tyti-
kyvyttomyysaste on vdhintddn
20 prosenttia. Sotainvalidi, jon-
ka tyokyvyttomyysaste on vd-
hintddn 30 prosenttia, on pdiis-
syt eldkkeelle ilman ikiiii, tyoky-
kyii ja rintamapalvelusaikaa
koskevia ehtoja.

Heindkuun alun
muutokset
Heindkuusta alkaen 58 vuoden
ikdvaatimus ei endd koske so-
tainvalideja eikd sotavankeja.
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:een ehdot lievenevdt

Heilta ei myciskddn edellytetd
mitddn tietyn pituista rintama-
palvelusaikaa.

Rinta ma palvelusa ikavaat i-
mus poistuu mycis 63 vuotta
tayttaneilta rintamaveteraaneil-
ta. Teta nuorempien veteraa-
nien eldkkeen edellytyksend ole-
va rintamapalvelusaika lyhenee
yhteen vuoteen.

Vuoden 1983 heiniikuun alus-
ta lhhtien voivat varhaiseldk-
keelle pddstd myos vuosien
1939- 1945 sotiin osallistuneet
naiset, joilla on rintamapalve-
lustunnus ja jotka ovat tdyttd-
neet 63 vuotta tai ovat sotainva-
lideja.

Rintamapalvelustunnukset
on myontdnyt hakemuksesta
puolustusministerion yhteydes-
sd toimiva veteraanitunnuslau-
takunta. Hakemuslomakkeita
on saanut postitoimipaikoista ja
sotilaspiirien esikunnista.

Rintamapalvelustunnus on
annettu naiselle, joka Suo-
men kansalaisena on vuosina
1939-1945 sotien aikana pal-
vellut rintamavastuussa olleen
sotatoimiryhmdn joukoissa tai
ilmatorjunta- ja rannikkojou-
koissa, merivoimien alusyksi-
koissii tai ilmavoimien lentoyk-
sikciissd tai muutoin rintama-
palvelukseen rinnastettavissa
tehtavissa rintamavastuussa ol-
leen sotatoimiyhtymiin alueella.

Rintamapalvelustunnusten

hakuaika on paattynyt vuoden
1982 lopussa. Kun otetaan
huomioon rintamaveteraanien
varhaiselikelain muutos. lienee
hakuaikaa jatkettava.

Osaehkelaisille
varhaiseldke
Vuoden 1983 alusta ldhtien voi
varhaiseldkkeen saada veteraa-
ni, joka saa tycikyvyttomyyseld-
kettd osael6kkeen6. Varhais-
eldkkeend maksetaan varhais-
eldkkeen ja osaeldkkeen erotus.

Ansioiden
alentumista koskeva
s[[nnos muuttuu
Varhaiseliikkeen saamisen edel-
lytyksend on ollut. ettd veteraani
on luopunut ansiotycistdiin niin,
ettd ansiot ovat alentuneet vd-
hintddn kolmella viidesosalla
eldkkeelle siirryttdessd. Ansioi-
den vdhentymisvaatimusta
kolmella viidesosalla on pidetty
kohtuuttomana ja se on poistet-
tu laista.

Muutos tulee voimaan taan-
nehtivasti 1.7.1982 lukien.
Vuonna 1982 ansiot saavat olla
enintdiin 530 mk/kk. Raja on
vuosittain vaihtuva, TEL:n pii-
riin kuulumisen edellytyksend

oleva ansion alaraja. Vuonna
1983 markkamddrd on 580
mk/kk.

"Osavanhuus-
eldkkeen" saajalle
veteraaniel6ke
Yleensd valtion ja kunnan palve-
luksesta vanhuuseldkkeelle voi
siirtyh ennen 65 vuoden ikiid.
Tdllainen vanhuuseldke on es-
tAnyt rintamaveteraanien var-
haiseldkkeen maksamisen.

Laki muuttuu taannehtivasti
1.7.1982 alkaen siten. ettei t6l-
lainen "osavanhuuselSke" estd
rintamaveteraanien varhais-
eliikkeen mydntdmistii muiden
kuin em. virka- tai palvelussuh-
teiden perusteella.

Lisledut
taannehtivasti
Rintamaveteraanien varhais-
el[kelain s66nnostd on tulkittu
siten, ettd tycinantajan vapaaeh-
toisesti kustantamien lisietujen
maksaminen estdi veteraani-
eldkkeen maksamisen. TEL I I
$:n muutos aiheuttaa sen. etta
rintamaveteraani voi saada ta-
kautuvasti varhaiseldkkeen al-
kami5esta liihtien myds tdmdn
eldkkeen osan 1. 7. 1982 lukien.

Sukupolvenvaihdos-
ja luopumisehke
Sukupolvenvaihdos- ja luopu-
miseldkkeen maksamisen mah-
dollistava muutos tulee mycis
voimaan takautuvasti 1.7. 1982
lukien siten, ettd aikaisemmin
maksettua varhaiseldketta pide-
tddn osasuorituksena. Niiin
eldkkeet eivdt tule maksettavaksi
piiiillekkiiin.

Maire Rantanen, vN,
El cikeva k uu t usosa ke y ht i ij I lma ri se n

apulaisjohtaja
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65 v.

ty6tii

eikii

Ansiotyotii olennaisesti haittaava tyokyvyn aleneminen

Viihint. 10 7o sotainvalidi

Ei sotavammaa

Ikii viihintiliin 58 vuotta

I
I

Rintamapalvelua viihint?iiin 2 vuotta

I
I

I

I

I

I

Sotavankeus

30Vo- N-D%o lU-l9Vo

Pitkiihk<t aika
rasittavaa

tydta

Ansiotydn tai yrittiijiitoiminnan lopettaminen

,t
Rintamaveteraanien varhaiseldke

8

Rintamaveteraanien varhaiseldkkeen saamisen
edellytykset 30.6. L983 saakka
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Rintamaveteraanien varhaiseldkkeen saamisen
edellytykset 1.7. 1983 alkaen

65 v. alkanuttaennen

Invaliditeettiaste

Viihint.307o 10-29 o/o

Ei sotavammaaSota-
vankeus

Ansiotycitii olennaisesti haittaava tycikyryn aleneminen

Ikii viihint.
63 vuotta

PitkAhkd aika rasittavaa tyritli

Ikii viihint.
58 vuotta
(miehet)

Rintamapalv
vdh. I vuosi

(miehet)

I ,1, \ / ,t
Rintamaveteraanien varhaiseldke

9

Ansiotydn tai yrittlijritoiminnan lopettaminen

fr

*
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\Arhaiseliike
ei vieh vastaa

Varhaiselakelaki jiittiiii tarkistusten iel-
keenkin ulkopuolelleen veteraaneja, joi-
den tulisi eldkettd saada, on maan veteraa-
nijdrjeston yhtendinen mielipide. Liioin
tasonsa puolesta varhaiseldke ei houkutte-
le, vaan moni veteraani valitsee mikali
mahdollista muun vaihtoehdon, jdrjestot
toteavat. Rasiffavan tyon pari jdrjestod
poistaisi elekkeen edellytyksistd koko-
naan, epdselvdne kesimeend.

Tyoeleke toimitti joulukuun puoliva-
lissd kiertohaastaffelun neljen veteraani-
jdrjeston keskuudessa.

veteraaruen
odotuksia
1. Kartaako rintama-
veteraanien varhais-
elakelaki ehdotenujen
muutosten jalkeen
kaikki ne ryhmdt,
joiden tulisi kuulua
varhaiseldkkeen piiriin?

2. t)nko varhaiseldk-
keen taso riirtzivzil
Tulisiko varhaiselHke-
ldisen saada myos
kansaneldkettdJ

3. Onko varhaisehke-
lautakunta loytdnyt
sujuvat ja tarkoittrk-
senmukaiset ryo-
muodotl

4. Aiheuttaako rin-
tamapalvelun, muun
sodanaikaisen palvelun
ja muun puolustus-
voimien tehtdvissd
palveltrn viilinen rajan-
veto ongelmial Onko
raja oikeassa kohdassal

5. Miksi naisia ei alun
perin otettu lain piiriinl
Miksi nyt oteniinl

6. Onko tyon ra-sitta-
vuuden mdirittelyssa
yhteniiinen linja vai
ristiriitojal

7. Joko laki nyt on
valmisl Ellei, mitd
parannuksia pitdisitte
ensisijaisina?

o

Rintamamies-
veteraanien
Liitto

l. Valitettavasti ei vield kata.
Muutosten jiilkeenkin eldkkeen
ulkopuolelle jiiii liian tiukan ter-
veydentilan haitta-asteen vaati-
muksen .ja rasittavan tycin vaa-
timuksen takia paljon veteraa-
neja. Myos rintamaoloissa toi-
mineiden naisten pddsyd var-
haiseldkkeelle tulee laajentaa.

2. Ei ole. Varhaiseldkkeen
mddrdn tulisi vastata tydky\.yt-
tcimyyseldkkeen mddrii6. Siihen
tulisi kuulua rintamasotilas-
eldkkeen sijasta kansaneldke ja
rintamalis6. joiden puuttuminen
nykyiselliiiin jdttdd varhaiseldk-
keen tyokyvyttomyys- tai tycit-
tcimyysel6kettd pienemmdksi.
Moni veteraani on tdstd syystd
valinnut tycittomyyseldkkeen,
jos se on ollut mahdollista, tai
joutunut jatkamaan tydnte-
koaan.

3. Ilmeisesti. Kuitenkin on
ilmennyt, ette monet vaikeasel-
koiset eldkkeen edellytykset
ovat aiheuttaneet tulkintavai-
keuksia. Kun lautakunta tyos-
kentelee jaostoittain, jaosto on
saattanut olla eldkkeen myon-
tdmisen kannalla ja yleisistunto
on kumonnut pddtciksen. Perus-
teiden viiljentiminen helpottaisi
ja nopeuttaisi mycis lautakun-
nan tyoth.

4. Rintamasotilastunnuksen
jako on nykyiselliiiin huomatta-
van laaja, mutta tydvelvollisina

olleille tunnusta ei anneta. Tyci-
velvollisina olleet naiset kuiten-
kin saavat rintamapalvelustun-
nuksen. Tilanne olisi selvitettd-
vd.

Rintamapalvelusai kavaati-
mus on aiheuttanut vaikeuksia
muutaman pdiviin puuttumisen
takia. Lainmuutokselta odote-
taan parannusta.

5. Koska naisten tunnusten
jako oli kesken, kun lakia vuo-
den 1981 lopulla valmisteltiin.
Nyt tunnuksia on jaettu yli
28 000 naiselle ja pddtcistd odot-
taa viel6 saman verran hake-
muksia. Aiheellista olisi ulottaa
varhaiseldke laajemmin naisiin.

6. Erimielisyyttdkin on ollut.
Rasittavan tydn vaatimuksen oli
tarkoitus alunperin merkitd
henkilokohtaisen selviytymisen
arviointia tycissd.

1. Laki ei ole viel6 valmis.
Eliikkeiden myontdmisperus-
teiden vdljentdminen on tarpeen
erityisesti terveydentilan haitan
osalta. joka nykyisin muistuttaa
liiaksi tyokyr,ytt6myyseldkkeen
saannin edellytystd. Rasittavan
tytin vaatimusta tulee lievent66,ja mycis rintamapalvelusaika-
vaatimusta on lyhennettdvd
vaikkapa asteittain vanhimmis-
ta ikiiluokista alkaen.

Ennen kaikkea pienten eldk-
keiden tasoa on korotettava vas-
taamaan tyokyvyttcimyyseliik-
keen mdirAd liittdmdlld varhais-
eldkkeeseen kansaneldke ja rin-
tamalisd. Kun julkisen sektorin
puolella veteraani saa tydel6k-
keenddn 6670 palkasta ja yksi-
tyisellii puolella alle 40 Vo tdssa
on ilman muuta asia joka vaatii
korjausta.

Suomen
Sotaveteraani-
liitto

l. Ei kata kaikkia ryhmid. Lais-
sa on vielii monia rajoituksia.

2. Monet varhaisel6kkeensaa-
jista saavat kohtuuttoman pien-
td tyoeldkettd (31Vo). Asia pitiii-
si voida korjata joko rintamaso-
tilasel6kelain tai kansaneldke-
lain muutoksilla. Liittomme on
esittanyt rintamalisiin maksa-
mista varhaiseldkkeen saajille.

3. Varhaiseldkelautakunta
toimii nykyisin varsin joustavas-
ti. Ratkaisuissa ei jaostojen kes-
ken liene loydetty yhtendistd lin-
)aa.

4.Lain nykyinen sddnnos kyl-
ld selvd. Sen ulkopuolelle tosin
jdd monia sotatehtavissa olleita
henkilciryhmid. Ongelmaa ai-
heuttaa samassa yksikcissd ta-
pahtuneen palvelun erilainen
huomioon ottaminen naisten ja
miesten kesken. Sotilaspiirien
tiedot rintamapalvelusyksikciis-
ta ja/tai sotilaiden rintamapal-
velusajoista vaikuttavat puut-
teellisilta.

5. Naisten palvelusaikaa ei
voida asiakirjojen puuttumisen
vuoksi todistaa monissakaan
tapauksissa lain edellyttiimiillii
tarkkuudella. Kun laista ehdote-
taan nyt poistettavaksi 63-vuo-
tiailta miehiltd rintamapalvelus-
aikavaatimus, voidaan 63 vuot-
ta teytteneet rintamapalvelus-
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tunnuksen omaavat naiset sishl-
lyttiiii lain piiriin vaikeuksitta.

6. Vaikuttaa silte, ett6 tydn
rasittavuuden m66rittiimisessd
on vaikeata piiiistii yhtenbiseen
kdytdntcirin. Rasittavuus-edelly-
tys olisi syytii poistaa.

7 . Laki ei ole vield valmis. Sii-
nd on edelleen liian monia rajoi-
tuksia ja tulkinnanvaraisuutta.
Yksinkertaisin ratkaisu olisi
mycintiid oikeus varhaiseltkkee-
seen kaikille tunnuksen omaa-
ville rintamaveteraaneille.

Sotainvalidien
Veljesliitto

1. Niille sotainvalideille, jotka
ovat tayttaneet 58 vuotta ja jot-
ka ovat saaneet sotilasvamma-
lain (nro 404/48) mukaiseen
korvaukseen oikeuttavan pysy-
vdn vamman kotialueella puo-
lustuslaitoksen palveluksessa tai
kotialueen pommituksissa tai
puolustuslaitokselle kuuluvien
taisteluvdlineiden johdosta ja
joilla ei ole rintainasotilas- eikd
rintamapalvelustunnusta, olisi
myonnett6vd oikeus rintamave-
teraanien varhaiseldkkeeseen.

2. Varhaiseldkkeen taso ei ole
riittdvii, koska yksityisen sekto-
rin eldkkeiden taso on yleensd
varsin alhainen, huomattava osa
jopa 300 mk-1000 mk viilillii.
Varhaiseldkeliiisellii tulisi olla
oikeus kansaneldkkeeseen ja
rintamalisddn.

3. Varhaiseldkelautakunnalla
jaostojakoineen on verrattain
tarkoituksenmukaiset tyomuo-
dot. Kuitenkin tdysin selvdt ta-
paukset, kuten vdhintddn
J0 no:n sotainvalidit, voitaisiin
delegoida jaostojen puheenjoh-
tajille ratkaisutoiminnan no-
peuttamiseksi.

4. Rintamapalvelusajan las-
keminen on monessakin ta-
pauksessa johtanut lisdselvityk-
sen hankkimiseen, esim. sairaa-
la- ja toipumisloma-aikojen se-
kd rintamapalvelukseen rinnas-
tettavien komennusten osalta.

Asetuksen nro 214/82 I $:n 3
mom. voitaisiin selventdd.

5. Rintamapalvelustunnuk-
sen omaavia naisia ei aluksi otet-
tu lain piiriin, koska heiddn pal-
velusaikansa laskeminen olisi
ndhtdvdsti tuottanut vaikeuksia,
mikd asia on parhaillaan selvit-
telyn alaisena. Eduskunnan kd-
siteltavene olevan hallituksen
esityksen mukaan ei rintama-
palvelusaikaa edellytetd henki-
loltii, joka on teyttenyt 63 vuot-
ta tai on sotainvalidi.

6. Tyrin rasittavuuden mddrit-
telyssd ei useinkaan ole ollut yh-
tendistd linjaa. Ratkaisutoimin-
nassa tyon rasittavuuden edelly-
tys aiheuttaa eridvid mielipiteitii.

7. Kohdassa I mainitut so-
tainvalidit tulisi vdlittcimdsti oi-
keuttaa varhaiseldkkeeseen. Li-
sdksi terveydentilan haitan
olennaisuuden ja tyon rasitta-
vuuden edellytyksiii tulisi lieven-
tdd samoin kuin yhden vuoden
palvelusaikavaatimuksesta luo-
pua niissd tapauksissa. joissa ve-
teraanin psykofyysinen liikaku-
luneisuus on ilmeinen.

Rintamanaisten
Liitto

l. Rintamaveteraanien varhais-
eliikelaki nyt eduskunnassa kd-
siteltavana olevassa muodossajefiae varhaiselikemahdolli-
suuden ulkopuolelle 58-62-
vuotiaat rintamapalvelutun-
nuksen saaneet naiset lukuunot-
tamatta l0 70:n sotainvalideja.

2. Varhaiseldkkeen taso ei
suinkaan ole riittdvd. Kansan-
eliikkeell2i olisi turvattava toi-
meentulo ainakin ns. vdhimm6is-
eliikkeen tasoon asti.

3. Varhaiseldkelautakunta,
jossa on ollut my6s Rintama-
naisten Liiton edustus, on lciy-
tiinyt sikiili sujuvat tycimuodot,
ettd kolmeen jaostoon jakautu-
neena tehty tyci on osoittautunut
tehokkaaksi. Toisaalta eri jaos-
toissa on todettu olleen erilaista
suhtautumista eldkkeen saami-
sen ehtona oleviin kriteereihin.

4. Kun varhaiseldkelaki ei vie-
ld koske naisia, ei ole kokemusta
siitd, onko raja oikeassa koh-
dassa. Voimassa olevan lain
mukaan rajanveto on osoittau-
tunut oikeaksi miesten kohdal-
la.

5. Naisten jddminen varhais-
eldkelain ulkopuolelle on johtu-
nut olettamuksesta, ettei lain
edellyttdmhd rintamapalveluai-
kaa voida todistaa kaikissa ta-
pauksissa, koska naisten koh-
dalla osallistumismerkinndt
olemassa olevissa arkistoissa
ovat puutteelliset.

Puolustusministerio asetti ku-
luvan vuoden toukokuussa tyo-
ryhmdn selvittdmddn rintama-
palvelustunnuksen saaneiden
naisten palvelusajan maeritta-
misperusteita ja -menetelmid se-
kf, tekemddn selvityksen palve-
lusaikojen laskemiseksi mahdol-
liseen varhaisel6kejdrjestelmddn
siirtymistd varten.

Kenraali Valon johdolla toi-
minut naisten rintamapalvelus-
aikatydryhmii jiitti mietintonsii
puolustusministeri Saukkoselle
15.12.1982 esittien, ettd kysy-
mykseen voisivat tulla laskenta-
perusteena seuraavat todistuk-
set ja selvitykset:

- viralliset arkistojen anta-
mat selvitykset palvelusajas-
ta,

- sodan aikana annetut viralli-
set palvelusaikatodistukset,

- muut sodanaikaiset asiakir-
jat, joiden perusteella palve-
lusaika voidaan luotettavas-
ti todeta ja laskea sekd

- sodan jiilkeen annetuista to-
distuksista ainoastaan viran-
omaisen luona annetut to-
distukset.

Nyt rintamapalvelustunnuk-
sen saaneiden naisten piiiist[mi-
nen varhaiseldkkeelle aloitettiin
ilman palvelusaikavaatimusta
63 vuotta tdyttdneiden naisten
osalta. Rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan esityksen
mukaisesti tavoite sama kuin
miehillii.

6. Tydn rasittavuus on vai-
keasti mdhriteltdvissd.jddden se-
kd harkinnan etta sattuman va-
raiseksi. Tycin rasittavuuskritee-
ristd olisi luor,uttava.

7 .Laki ei suinkaan ole valmis.
Varhaiseldkkeestd olisi saatava
ensisijainen eldkkeelle jddmisen
muoto. Lisiiksi ne rintamapalve-
lustunnuksen saaneet naiset,
jotka pystyvdt todistamaan pal-
velusaikansa, olisi saatettava
sarnoin perustein miesveteraa-
nien kanssa varhaiseldkelain pii-
riin.
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ELAKKEIDEN
ENNAKONPI DATYS

VUONNA
1983

Vuoden 1983 alusta lukien tulivat verona-
laisiksi kansaneldkkeen pohjaosa ja lisdosa.
Samalla yhdenmukaistettiin muiden eldke-
tulojen verotuskohtelua. Uudistuksen
johdosta on muuteftu myos eldkkeiden
ennak k operintdjdrj estelmdd.

Kansanekikkeen saattaminen veronalai
seksi liittyy vuoden 1980 alusta aloitettuun
kansane l(ikej rirj e s t e lmcin ko konaisuudis tuk-
s e e n. Lail la kans ane l(ikk e iden muut t ami se s-
ta ja erriiden siihen liittyvien lakien muutok-
silla saatettiin vuoden 1983 alusta lukien
voimaan kansanelcikeuudistuksen toisen
vaiheen ensimmciinen osa. Trissci vaiheessa
k an s ane I dkej rirj e s t e I mci s s ci t ap ahtuiv a t s eu-
raavat muutokset.

Perusosan nimi muutettiin pohjaosaksi,
tukiosa ja tukilisci yhdistettiin lisciosaksi, jo-
ta elrikkeensaajan tai hrinen puolisonsa tuloa
pienent rivrit 50 %o: n tulosidonnaisuude lla.

Kansanekikkeen tasoa korotettiin nosta-
malla lisciosan mririrriri ja tyotulojen etuoi-
keuttaminen saatettiin loppuun siten, ettei-
vrit omat tai puolison tydtulot vaikuta lis(i-
osan mcicircicin.

Kansanekikkeen suuruuteen tcissri vai-
heessa vaikuttavat siis omat ja puolison eki-
ke tulo t sekci p riciomotulo t.

Kans ane lcikeuudi s tuksen y ht ey de s s ci as e-

tettiin myds tavoitteeksi elcikkeiden vero-
tuk sen yht encii st ciminen. Luovut tae ssa kan-
sane lrikkeiden tulo sidonnaisuude st a ne saa-
tettiin myr)s verotuksellisesti somoan ose-
maon muiden elciketulojen kanssa.

Tcimcin johdosta kansanelcikkeen pohja-
osa ja lisciosa sciridettiin tcimrinvuoden alusta
lukien veronalaiseksi. (Laki tulo- ja varalli-
suusverolain muuttamisesta I I I / 82.)

Vuonna I 984 kansanelcikett ci muut etaan
siten, ettci elcikkeen mcirircicin eivcit enciri vai-
kuta puolison tulot.

Uudi s tuk s en k olmonne s s a v aihe e s s a, j o ka
toteutuu vuoden 1985 alusta lukien, kansan-
elcikkeen mcirircirin vaikuttavat vain omat
e I cik e tul o t p rici om a- j a y ri t t rij ci tul oj en s i ir t y -
essci ns. etuoikeutettuihin tulolajeihin.
Verovapaata tuloa ovat edelleen lain voi-
maantulo o ede lt rinee seen aikaan kohdistuva
kan s ane kikke en p e rus o s a, tuki o s a j a tuki li s ci
sekri kansanelcikelain mukaiset lisrit (apu- ja
hoitolisri, puolisolisci sekci lopsikorotus),
elrikkeensaajien asumistukilain mukainen
asumistuki, perhe-ekikelain mukainen per-
he-elrike' tai koulutustuki, lapsen hoitotuki,
r in t ama s o t i I a s e I cik e j a rin t ama li s ri s e k ri p er-
he - e I rik e I ain muk ai s ena li s ci o s an a m a k s e t t o-
vo vanhuudentuki.

Veronalaisia ovat siis pelkcistcirin kansan-
elrikkeen pohjaosa jo lisrioso.

12



Ehketulo-
vanennys
Kansaneldkkeiden verotusuu-
distuksen yhteydessd asetettiin
tavoite, jonka mukaan petkkiil
kansaneliketuloa saavan elike-
ldisen ei tarvitse maksaa eldketu-
lostaan veroa.

Muutos merkitsee mycis sitd,
ettd pelkistd kansaneldkkeen
suuruisesta muustakaan e16k-
keestd ei maksuunpanna tulove-
roa.

Pelkiin kansaneldkkeen tai
pelkiin muun saman suuruisen
eldkkeen verottomuus on tur-
vattu valtionverotuksen ja kun-
nallisverotuksen el6ketulov6-
hennyksillii, jotka mycinnetiidn
siis kaikista eliiketuloista.

Valtionverotuksessa mycin-
nettdvdn tdyden eldketulov6-
hennyksen m66rii lasketaan
vuosittain siten, etti ensin t[ysi
kansanelike kerrotaan luvulla
1,69 (vuonna 1983 1,74), minkzi
jiilkeen ndin saadusta miiiirdstd
viihennetddn tdyden kansan-
eliikkeen suuruisesta tulosta
mycinnettdvd tytitulovdhennys
sek6 valtionverotuksessa kuna-
kin vuonna sovellettavan vero-
asteikon alin verotettava tulo.
Ji6nncjs pyciristetddn seuraavan
tdyden sadan markan mddriiiin.

Jos verovelvollisen kokonais-
tulo (kaikkien tulojen yhteis-
m66rii vdhennettynd tulon
hankkimiskuluilla) on suurempi
kuin tdyden eldketulovShennyk-
sen mddrd, eliiketulov6hennystd
pienennetdin 15 prosentilla
miiiiriistd, jolla kokonaistulo
ylittaa tayden eliiketulovdhen-
nyksen m6iirdn.

Kunnallisverotuksen el6ketu-
loviihennyksen mddrd lasketaan
kertomalla tdyden kansaneldk-
keen m66rd lululla l,l8 (vuon-
na 1983 1,29), viihent?imiillii tiis-
tii kunakin verovuonna sovellet-
tavan tdyden perusv6hennyksen
miiiirii j a pyciristiimillii j iiiinncis
seuraavaan tdyteen sadan mar-
kan mddrddn. Jos verovelvolli-
sen kokonaistulo ylittiiii tiiyden
perusvlhennyksen kaksinker-
taisen miidrdn ja tiiyden eliiketu-
loviihennyksen yhteismii6r6n,
ylimenevdllii osalla pienenne-
tiiiin eldketulovdhennysti.

Eliiketuloviihennyksiii lasket-
taessa taytend kansanelikkeeni
pidet66n verovuonna yksindisel-
le henkilcille maksetun kansan-
eliikkeen pohjaosan ja ensim-
miiisessi kuntaryhmiissii mak-
setun tiiysimdiriiisen lisiiosan
yhteismaaraa.

Kunnallisverotuksessa puoli- on valtionverotuksessa muuta
soiden tdytend kansaneldkkeend ansiotuloa kuin eldketuloa. Vd-
pidetiiiin puolisoille ensirnmdi- hennysmycinnetdint2illciinkui-
sessi kunlaryhmiissi maksetun tenkin enintddn valtionverotuk-
pohjaosan ja lisiosan yhteis- sen muun ansiotulon kuin eliike-mddt',' "'31#H'i::il3.,,a u,,ai,tu,tu

Euketuto- ilL?:',?i"ffi1lllffif'lij,J3::
vrhennyksen [3il,,.lii'3l"il?,1[[i'::Ai*:
SUUfUUS loa.

Tulo- ja varallisuusverolain
Kansaneldkkeen tiiysi m66ri muutoksella (1100/82) invalidi-
eldketulovdhennysta laskettaes- vdhennys kuitenkin palautettiin
saotetaan huomioon Kansan- myonnettdviiksi valtionvero-
eldkelaitoksen ilmoituksen mu- tuksessa silloinkin, kun henki-
kaisena. ltillii on pelkkiii eldketuloja.

Vuoden 1983 ennakkoperin- Samalla muutettiin entisel-
ndssd eliketulov6hennyksen leen oikeus 50-100 prosentin
mdlriksi on laskettu invalidivihennykseen tyctkyvyt-

tdmyyselakkeen perusteella.
r . r Eldkkeensaajan ei siis tarvit-valflonvefotuKsessa se tycikyvyrtcjmyyseliiketapauk-

14 100 mk kaikille ritru .rittaa haitia-asteesti laa-

kunnallisverotuksessa ffii:fl'rtJ.Xiu,l"'n 
t*';;,1?

18 000 mk yksiniiisille tiii/s2j .ri'iedellyttiinyt.
14 500 mk puolisoille, . "F:Tfj:o:rinniissd 

invalidi-

r "i'i;'""l..il-"i'r*i H'::T lijl, 1;t,l"'11i,}::,
kansanellkefte tai ioista jos verovelvollisella on arvioitu

toinen saa rintama- ollY?l vain eldketuloja'

sotilaseliikenii j a fri.r..r,.,'35,t1'"';',',:3'ii: ffil'"'*:
kansanel":ikettti l1f;Ti'jLtt,,#ilJj;:;;1 ,13;

henkilolle on laskettu palkkatu-
loja varten henkilcikohtainen
piddtysprosentti, j ota laskettaes-
sa vdhennys on otettu huo-

Vdhennysten m66r6t on las- mioon tai jos verovelvollisella
kettu olettaen, ettii yksiniiisen on ennakonkannonalaisia an-
henkilcjn tdysi kananeldke on siotuloja.
vuodessa 17844 mk (3252 +
14592) ja puolison 14928 mk

ffiui^,aessa er6keru,*r- pl5[]6eiden
hennys pienenee siten. ette ---- 1
;,ktd:,,::":1,:id;#^ffi f fl: ennakko -
l"fJ;3,,1''' 

43 000 markouu perint6.-
,,IHIla,:Ji5,Tll"*,:'lI5- Jiirj estelm[
den re83 ropussa 

il#ll,g"rT,T,:11?;H*[:1,,?i;
VanhUUS- ia elinkoroisla on toimitettava en-

invalidivlhennys "^l?lo"'ffi'r:rintaain mukaan
verohallituksen asiana on ollut

Eliiketulov[hennyksillii on kor- m66rdtii, miten ennakonpidiitys
vattu vanhuusviihennys koko- ndistd toimitetaan.
naanjakunnallisverotuksenin- Ennakkoperintiilainmuutok-
validivihennys, jota ei endii sella (946/82) verohallituksen
mycinnetdpelkkieneliiketulojen valtuutta miiiiriitd ennakonpi-
perusteella. Eldketuloista vii- diityksen toimittamistavoistaja
hennyksen voi kuitenkin kun- ennakonpidiityksen suuruudes-
nallisverotuksessakin saada silH ta on laajennettu koskemaan
perusteella,ettdverovelvollisella mycis palkkatuloja.

Verohallitus on 21. 12.1982
antamallaan piiiitoksellii miiii-
rdnnyt ennakonpidityksen toi-
mittamistavoista.

Kiiytlnncissd paatds merkit-
see muutosta vain eldkkeensaa-
jien eliike- ja palkkatulojen en-
nakonpidiitykseen.

Palkansaajien palkasta enna-
konpidiitys toimitetaan kuten
tiihiinkin asti noudattaen joko
verokirjaan merkittyd taulu kko-
tunnusta tai sivutuloprosentteja
sen mukaan, onko kysymys
pIii- vai sivutuloista.

Aikaisempi
j[rjestelm[
Aikaisemmin ennakonpiddtys
(VERHp 10.12.1981/1969)
eliikkeesti ja elinkorosta. josta
verovelvollinen on saanut p66-
asiallisen toimeentulonsa, on
tullut toimittaa siten kuin en-
nakkoperintllain I I $:ssi siiiide-
tiiiin (pidiitystunnuksen mukai-
nen pidiitys).

Muusta el6kkeestd ja elinko-
rosta ennakonpidiitys on tullut
toimittaa siten, kuin ennakko-
perintdlain lla $:ssii sdddetddn
(prosentin mukainen pidlitys).

Kdytiinntissd ennakonpiditys
on yleensii toimitettu siten, ettd
suurimpaan eldkkeeseen on so-
vellettu verokirjan pidatystun-
nuksen osoittamaa taulukkoa ja
muihin eliikkeisiin joko henki-
lcikohtaista sivutuloprosenttia
tai ennakkoperintdasetuksen
mukaisia prosentteja.

J[destelml
vuoden 1983 alusta
Kansanel6keuudistuksen yh-
teydessd toteutettavan el6ketu-
loviihennyksen huomioon ot-
taminen mahdollisimman tar-
koin jo ennakkoperinndssh on
aiheuttanut koko eliikkeiden
en nak k operi n tiij iirjes tel miin
muuttamisen.

Uudistus on vaikuttanut
mycis eliikkeen saajan muiden
tulojen ennakkoperintiiiin.

Eliiketuloviihennys olisi tullut
parhaiten huomioon otetuksi
mliiiriiiimiillii ennakonpiddtyk-
sen suuruus eliikkeensaajan ko-
konaistulojen perusteella.

Eliikkeensaajan muiden kuin
eliiketulojen jatkuvuus ei ole
kuitenkaan siind mldrin ennus-
tettavissa, ettii kokonaistulojen
perusteella olisi voitu eliketulo-
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vdhennys ja ennakonpidiitys
riittiivdn tarkasti maarirella.

Tdstd johtuen piditysjiirjes-
telmd on suunniteltu siten, etta
eliikkeiden ennakonpiddtyksen
mddrdd laskettaessa eliiketuloja

Ehkkeestti
toimitettavan
ennakonpidiityksen
toimittamisapa
Ja suuruus
Verohallituksen phdtoksen mu-
kaan vuonna 1983 ennakonpi-
ddtys eldkkeestd toimitetaan
prtdsddntciisesti henkilcikohtai-
sen piddtysprosentin mukaan,
jolla on korvattu aikaisemmat
piditystunnukset ja sivutulo-
prosentit.

Piddtysprosentti on sama
kaikista henkilon saamista
eldkkeistd kansaneldkettd lu-
kuunottamatta. Jakoa pdd- ja
sivueldkkeisiin ei siten endd ole.

Kansanel6kkeeste toimitetta-
van piddtysprosentin suuruus
on yleensd 0. Tiimii johtuu siiti,
etta kansaneldkkeestd toimitet-
tava pidiitys on otettu huomi-
oon muiden tulojen ennakkope-
rinndssd joko muiden eldketulo-
jen tai palkkatulojen tai/ja en-
nakonkannonalaisten tulojen
ennakkoveroa laskettaessa.

Esimerkiksi, jos henkilo saa
kansaneldkkeen lisdksi muuta
eldketuloa, kansaneldkkeest6
toimitettava ennakonpiddtys on
siirretty muun eliketulon enna-
konpiddtykseen.

Mm. tiistii johtuen ansioeldk-
keen ennakonpiditys saattaa
tana vuonna olla viimevuotista
korkeampi.

Jos henkilcin ansioeldke on
alkanut ennen 1. 7.1975 tai hen-
kilcj saa sukupolvenvaihdoseld-
kettd tai vapaaehtoiseen elike-
vakuutukseen perustuvaa eld-
ketta, telloin mycis kansaneltk-
keestd toimitetaan ennakonpi-
diitys sikiili kuin mainiuujen
eldkkeiden mddrdt ylittavat

- ansioeldke 18 000 mk/v
- muut eldkkeet 2000 mk/v.

Poikkeukset Alipidiitystii syntyy tydtulo-
jen ollessa yli 7000 mk/kk ja yli-
pidiitystii noin 4000 markan
kuukausituloihin asti.

Suurimmillaan ylipidiitys on
tuloluokissa 1000-2000
mVkk.

Takautuvat elekkeet
On tavallista, ette eliikkeitii
maksetaan takautuvasti use-
ammalta vuodelta.

Verotuksessa takautuvat
eldkkeet ovat sen vuoden tuloa,
jona ne on maksettu.

Tiihiin asti piddtys takautu-
vista eldkkeistd on verohallituk-
sen pddtciksen mukaan toimiret-
tu sivutuloprosenttien mukaan.

Jos el6ke on kohdistunut sa-
maan kalenterivuoteen, jonka
aikana se on maksettu. enna-
konpidiitys on voitu vaihtoeh-
toisesti toimittaa myos pidiitys-
tunnuksen mukaisena siten. ettd
piddtettdvdn mddrdn on ollut
vastattava ennakonpiddtystd,
j oka suhteellisesti laskettuna oli-
si ollut toimitettava niiltd kuu-
kausilta, joilla korvaus makse-
taan tai hyvitetdiin.

Verohallituksen 21.12.1982
antamassa pddtoksessd ovat
edelleenkin ndmd piddtvstavat
vaihtoehtoisia.

Kdytdnnossd pidiitys tulee
pddasiassa kuitenkin toimitetta-
vaksi sivutuloprosenttien mu-
kaan, koska piddtystunnus on
enea kaytettavissd vain eldkkeel-
le siirryttdessii. Henkilokohtais-
ta piddtysprosenttia ei tule so-
veltaa takautuviin suorituksiin,
ellei siti ole nimenomaan lasket-
tu siten, ette takautuvat erat on
siind otettu huomioon.

lopullisen verotuksen vastaa-
vuutta.

Eldkkeensaajilla, joiden elii-
ketulot sindnsd oikeuttavat eld-
ketulovdhennykseen, mutta joil-
la on muuta tuloa (palkka-,
pd6oma- tai yrittiijiituloa) siind
mlirin. ettei el6ketulovdhen-
nystd mycinnetd, eldketuloista
toimitettava ennakonpiddtys ei
ole riittdva.

Tasta syysta muiden tulojen
ennakkoperinndssd otetaan
huomioon mycis kaikki eldketu-
lot ja eldketuloista kertyvd vero.

Palkkatulojen osalta tdmd on
toteutettu laskemalla eldkkeen-
saajan palkkatulo.ja varten oma
piddtysprosentti. Pidiityspro-
sentti on merkitty verokirjaan,
jonka eliikkeensaaja on velvolli-
nen esittdmddn palkanmaksa-
jalle.

Uutta ennakonpiddtysmenet-
telyd eldkkeensaajan eliike- ja
palkkatuloihin sovelletaan 1. 2.
1983. Tammikuussa 1983 enna-
konpidiitys toimitettiin kuten
vuonna 1982.

Edelld esitetyt piddtyksen toi-
mittamistavat koskevat kaikkia
eldkkeenmaksajia, yhtii lailla
elikelaitosta kuin yksittiiistii
tyonantajaa, joka maksaa eld-
kettd esim. vapaaehtoisen sitou-
muksen perusteella.

oste

Henkilcikohtaista piddtyspro-
senttia ei ole laskettu kaikille
eldkettd saaville.

Jos henkilcin eliketulot ovat
enintddn 5000 mk,/v ja hdn saa
palkkatuloja, ennakkoperinndn
ja lopullisen verotuksen vastaa-
vuuden kannalta parempaan tu-
lokseen pddstidn toimittamalla
eldkkeestd ennakonpiddtys
palkkaa koskevien sivutulopro-
senttien mukaan ja laatimalla
palkkatuloja varten normaali
taulukkoverokirja.

Kansaneldkkeestd pidiitystii
ei tdssdkddn tapauksessa toimi-
teta.

Kansaneldkkeeste aiheutuva
mahdollinen alipidiitys otetaan
huomioon pienentdmdlld vero-
kirjan vihennyksid.

Ennakonpideryksen
toimittaminen
ehkkeelle
siirryttiessd
Ansioeldkkeen alkamisajan-
kohdan mddritteleminen etuk6-
teen on todettu niin epdtarkaksi

tydkyvTttdmyyseldkkeen
osalta jopa mahdottomaksi -,ettei henkilcikohtaisen pidiitys-
prosentin laskemista viran puo-
Iesta etukdteen ole voitu toteut-
taa.

Piddtysprosentti voidaan si-
ten laskea vain el6kkeelle siirty-
vdn pyynncistd verotoimistossa.
Ellei verovelvollinen pyydii pi-
ddtysprosenttia laskettavaksi,
ainoa mahdollisuus on toimittaa
ennakonpiddtys palkkaa varten
siiidettyjii ja miiiriittyjii pidii-
tysperusteita kdvttden riippu-
matta siitd. ettd ndin toimitertu
ennakonpiddtys ei vastaa lopul-
lisesti suoritettavia veroja.

Virhepidiityksen suuruuteen
vaikuttavat henkilcin tydssaolo-
aika ja tulot eldkkeelle siirrymis-
vuonna.

Piddrys-
tietojen
ilmoittami-

kdsitellddn yhtenA kokonaisuu- n ,i r r
tena, ja elak;t;lo;ah#y;il;- Palkkatulon liseksi
ritelliiiin..pelkkien eldketuloj.n Saat, VeheinenPerusteella' .iat "tJ"

Ennakorr-
pidiitys
eliikkeerr-
saajan palkka-
tuloista
Eldketuloa saavan palkkatulos-
ta toimitetaan ennakonpiddtys
niin ikiiiin aikaisemmasta poike-
ten.

nen
Eldkkeestd toimitettava enna-
konpiditys on ilmoitettu suo-
raan verohallituksesta nk. en-
nakonpiddtystunnustietojen
suorasiirrossa mukana olevalle
eldkkeenmaksajalle.

Suorasiirtotietona annetut
piddtystiedot on merkitty vero-
velvolliselle lihetettyyn ilmoi-
tukseen "Eldkkeestd toimitetta-
va ennakonpiddtys", johon
henkilcikohtaisen piddtyspro-
sentin lisdksi on merkitty elek-
keenmaksaja, jolle tieto on an-
nettu.

Lisiiksi sarakkeessa "verovi-
ranomaisen merkintci.ja" on tie-
to kunkin eliikkeenmaksajan
verovuodelle arvioimasta eldk-
keen mddrdstd.

llmoituksessa mainittuja pi-
ddtysprosentteja eivdt voi kdyt-
tdd muut kuin ilmoitukseen
merkityt eldkkeenmaksajat.

Suurimmillaan virhepiddtys Eliiketulojenjamuidentulo-
eldkkeelle siirtymisvuonna pal- jen ennakkoperinndn toimitta-
kan pidiitysperusteita kaytetta- minen toisistaan riippumatta
essd on noin 1500 mk vuodessa. heikentdisi ennakkoperinndn ja
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Jos verovelvollisella verotus-
rekisterin tietojen perusteella on
oletettu olevan muuta kuin suo-
rasiirtona ilmoitettuja eliikkeitii,
verovelvolliselle on tehty elike-
verokirja, jossa on henkikikoh-
tainen piditysprosentti el6kett6
varten.

Verovelvollisen on itse toimi-
tettava verokirja tdssd taPauk-
sessa eldkkeenmaksajalle. Elii-
keverokirjasta ilmoituksessa on
maininta "Tehty eldkeverokir-
ja" ja pidiitysprosentin suuruus.

Eldkeverokirja on tehty ko-
neellisesti mycis sellaiselle suora-
siirrossa mukana olevalle eliik-
keensaajalle, jonka suorasiirto-
pyynto ei ole tunnistunut.

Eldkkeensaajaa on saatettu
tiissd tapauksessa pitdd myos
"normaalina" palkansaajana.
jos hiinellii ei ole todettu olevan
eliiketuloja verotusrekisterissa.

Tiillaisista "tunnistumatto-
mista" tapauksista on tehty kul-
lekin verotoimistolle lista. jossa
lueteltujen henkilciiden osalta
verotoimiston on tullut tarkistaa
henkilcikohtaisten prosenttilu-
kujen oikeellisuus.

Verotoimiston on mycis ollut
tehtdvS 0ikaisu tarkistamastaan
prosentista suoraan eldkkeen-
maksajalle lomakkeella
VEROH 5010a (5002-atk).

Jos eldkkeensaajan on oletet-
tu saavan eldketulojen lisdksi
palkkaa ja hiinelle on tehty
palkkaverokirja, ilmoitukseen
eldkkeestd toimitettavasta en-
nakonpidiityksestd on merkitty
myos palkasta toimitettava en-
nakonpidiitysprosentti.

Samanaikaisesti
elrikkeensaaja on voinul
siis saada

l) ilmoituksen eldkkeestd toimi-
tettavasta ennakonpiddtyksestd,
joka liihetetiiiin kaikille eliik-
keensaajina kiisitellyille riippu-
matta siitii, saavatko he mahdol-
lisesti vain kansaneldkettd, josta
pidiitys on 070, tai pelkiistiiiin
el6keverokirjan,

2) verokirjan, johon on mer-
kitty piddtysprosentti eliik-
keestd toimitettavasta enna-
konpidiityksestii ja

3) verokirjan , johon on mer-
kitty pidiitysprosentti p a I k a s -
t a toimitettavasta ennakonpi-
detyksesta.

Jos henkilciii eldketulojen vd-
hiiisyyden vuoksi tai siitii syystd,
ettei henkilon ole tiedetty saavan
eliiketuloja, on pidetty palkan-
saajana, hdn on saanut normaa-

lin verokirjan ja selvityksen ve- Muut verovelvolliset ovat
rokirjaan merkityista vihen- saaneet lomakkeen verokirjaan
nyksistd. merkityistd vdhennyksistd l6he-

Jos henkilo saa suorasiirron tetyn selvityksen kddntopuolella.
piirissd olevalta el6kkeenmaksa-

'l"i^,il"}i ixi ;1x,11"j11: :fi il- Rai oitetusti
keen miidrd on enintidn 5000 yglgVelvOlliSelle
fr 5;*','r1i1P\iii:,";i"",I'i"Slmaksettavaehke
merkitty piddtysprosentti eliik- r,:, _.-: _ -: -
[..ria1'u 6tatt6eirmatr;i;,];iL Eleketta voi s19da mvcis rajoite-
tieto on annettu. -J-'J---- tusti verovelvollinen.

3ro.urii..on piirissa oleville -T:ry]]:i"ti- 
verovelvolliselle

elakkeensaajille' on ;;k.u, ll1-\tt]:,t"t3,,^elhkkeestd' mvos

nair.a tupu,it.i..u .rat.tt['uu.- !ly"t]ll,l:;n p9h.1a- ja lis.ii-

ten henkilcjkohtainen r*r,rir- osasta' peritddn liihdevero' ellei

prosentti. verosopimuksista muuta johdu'
' Erekk..n.aksajan tulee toi- l'!9:y.tlg'suuruus on35vo
rnittuu .nnut onfiaa,vr'-ir'a[- :i'.j3,Tlila,s$ 

jolla.eliike vlittiiii
keestii sen mukaan rnintatuii.n eldkkeestdtuukausittain mycin-

tieto maksajalle esitetaanl nettivdn 300 markan vdhennyk-

Jos henliilo on saanut nor- sel:
maalin turtut t ou.rJt iiiin. Rajoitetusti verovelvolliselle

,oiauun pidiitys toirnitiuu'tI- *ilt:li,:li :liikkeestii 
ei mvcin-

rnan rnrtiun f"urtun plaitvr.* :i:li :llltj'lvdhennvstd' 
joten

iuit .ntup..u.ieita kayttde;:'"-" l'hdtY-tl:l -leriminen 
voi tulla

Tiilloin verovelvollisii olisi t<.y-1v.mvkLiln pelkiistii kansan-

kuitenkin syytd kehottaa hake- t'u,*Il1tl.1l]l-
maan itselleen .fatte.i^p]Ji- Ldhdeveron on velvollinen

ii;;f tr[1*x'r*"i3:11,t;ff ;Etjli3",^'ffl1'.}n';.ilfli]3J[
tulee olemaan liian suuril ' tai verosopimuksen soveltamista

Jos pidiitys on liian pi.ni, .n- yii'.t"" Y^t]:Itlvollinen sgl pvvn-
natoniidatys voidaan t;i;itiu" l9'l? Y:1:l:l.tajalta liihdevero-

verovelvollisen .uo.trrnuIr.tru kortin'jokaesitet66nmaksajalle'
korkeampana trin mit'i..-on Tg,\:lfil:hi'1ll]119:'.":l
miiiiriitty'perlmlsestaJasuonttamlsestaon

Jos henkilci esittdd verokirian, annettu verohallituksen tiedot-
johon on merkitty henkilcilioh- teessa nro I lJ'
tainen piddtysprosentti palkkaa rr..t 1 . l
varten, ennakonpiddtystA eldk- Ei.aKKel0en
keestd ei tule toimittaa tamen takaiSinpefintl
mukaan.

Ellei verovelvollinen esitd, ja VefOtUS
minkd mukaan ennakonpiddtys
on hdnelle maksettavasta eldk- Jos el[kkeitii on maksettu ai-
keestd toimitettava. eikd maksa- heettomasti tai liian suurina,
ja ole saanut tietoa suorasiirros- eldkkeenmaksajat perivdt s.uori-
ia, ennakonpiddtys on toimitet- tukset takaisin eldkkeensaajilta.
tava50prosbntin-suuruisena. Suorituksen takaisinperintii

tapahtuu joko brutto- tai netto-

EnnakOfl- -ffiffi?olo.r,u 
elakkeen-

;ia;;L;;",:"11ilI*;lid,.ff#{j{{:;l'r ' takaisin ldiininverovirastoilta.Oil<arcU Kun verorus on toimitettu ja
ennakonpiddtyksen miidrd on

Henkilokohtaisen pidiityspro- luettuhyvdksi verotuksessa,en-
sentin hakemista tai pidiityspro- nakonpiddtystd ei voida endd pa-
sentin muuttamista varten on lauttaa.
jokaiselleverovelvolliselleliihe- Saadakseen koko aiheetto-
tetty ennakonpiddtyksen oikai- man suorituksen takaisin eldk-
sumaksulomake kotiin. keenmaksajan on perittiivd tiil-

Eldkkeensaajat ovat saaneet lciin aiheeton suoritus verovel-
hakemuslomakkeen eldkkeestd volliselta bruttomaerdisend.
toimitettavan ennakonpiddtyk- Niin kauan kuin verotusta ei
sen m66riistd ldhetetyn ilmoituk- ole vield toimitettu eikd enna-
sen kiiiintopuolella. konpidiitystii luettu verotuksessa

hyviiksi, ennakonpiddtys voi-
daan oikaista aiheettoman suori-
tuksen osalta seuraavasti:

Jos aiheeton suoritus havai-
taan verovuoden aikana, suori-
tuksesta toimitettu ennakonpi-
diitys voidaan oikaista viihentd-
mdlld ennakonpiddtyksen miiii-
rii mycihemmistd samaan kalen-
teriwoteen kohdistuvasta enna-
konpidiityksen tilityksestii.

Veroluoden jiilkeen oikaisu
on tehHvissa vuosi-ilmoitustie-
tojen korjauksena liihettdmdlld
samalla ennakonpiddtyksen pa-
lautushakemus lddninveroviras-
tolle. Vuosi-ilmoitustietoja voi-
daan korjata toukokuun alkuun
asti. Oikaisua pidatystodistuk-
seen ei tarvitse tehdd.

Verotusvuoden toukokuusta
liihtien muut eldkkeenmaksajat,
paitsi Kansanel6kelaitos, oikai-
sevat ennakonpiddtyksen mdd-
rdn ldhettdmdlld oikaisun anta-
maansa piddtystodistukseen ja
hakemalla aiheettomia pidiityk-
si6 palautettavaksi.

Pidiityksen palautushakemus
tehdiiiin t6ssd tapauksessa vero-
toimistolle, joka siirtiiii hake-
muksen edelleen lddninverovi-
rastolle oikaistuaan verotuslas-
kentaa.

Oikaisupyynto voidaan tehdd
tdlld tavoin verotusvuoden elo-
kuun puolivdliin saakka.

Tdmdn jiilkeenkin oikaisu
saattaa yksittdistapauksissa olla
mahdollista, jos verotuslasken-
taa ehditaan oikaisemaan. Suu-
rin osa oikaisuista tulisi olla kui-
tenkin toimitettu veroviranomai-
sille ennen tiitl.

Kansanelikelaitos tekee oi-
kaisun aina Uudenmaan liiiinin-
verovirastolle vuosi-ilmoitustie-
tojen korjauksina.

Oikaisut tulisi tehdii yleensd
niin. ettS mahdollisimman suuri
osa oikaisupyynndistd toimitet-
taisiin samanaikaisesti verovi-
ranomaiselle.

Veroilmoinrs-
menettely ja
ennakonpi&itys-
rodistus
Tdhdn saakka verovelvollisen on
aina ollut annettava veroilmoi-
tus, jos hiinellii on verovuonna
ollut veronalaisia tuloja tai varo-
la.

Verotuslain muutoksella ve-
rohallitukselle on annettu val-
tuudet rajoittaa tdta ilmoitta-
misvelvollisuutta.
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Veroilmoitus
vuodelta L98Z
Verohallitus on antanut ilmoit-
tamisvelvollisuuden rajoittamis-
ta koskevan pddtoksen. Paatdk-
sen mukaan veroilmoilusta
vuodelta 1982 ei tarvitse antaa,
jos verovelvollisella ei ole vero-
vuonna ollut muita veronalaisia
tuloja kuin sairausvakuutuslain
nojalla suoritettuja veronalaisia
korvauksia (piiivh- tai Iitiysra-
haa) eikii veronalaisia varoja.
Jos verovelvollisella on muita
veronalaisia tuloja tai veronalai-
sia varoja, ilmoitus on annetta-
va. Kehotuksesta veroilmoitus
on kuitenkin aina annettava ku-
ten tih6nkin saakka. Veroilmoi-
tus on mycis annettava jos vero-
velvollisella on intressid pyytae

jotakin sellaista vdhennystd, jota
ei viran puolesta tehdi.

Jos veroilmoitus on annetta-
va muiden tulojen tai varojen
perusteella tai vdhennysten
saamiseksi veroilmoituksessa ei
kuitenkaan ilmoiteta edell2i
mainittuja sairausvakuutuslain
nojalla saatuja korvauksia.

Veroilmoitus
vuodelta 1983
Seuraavassa vaiheessa ilmoit-
tamisvelvollisuutta rajoitetaan
ainakin siten, ettA veronalaiseksi
tullut kansaneldke saatetaan
samaan asemaan kuin sairaus-
vakuutuskorvaukset. Siten
pelkkiiii kansaneldkettd saavan

henkilcin ei tarvitse antaa ve-
roilmoitusta, jollei hiinellii ole
muita veronalaisia tuloja tai va-
roJa.

Ennakonpid[tys-
todistuksen
antamisvelvollisuus
Verohallituksella on mycis val-
tuus rajoittaa ennakonpiddtys-
todistuksen antamisvelvolli-
suutta. T2ihiin asti rajoitus on
koskenut sairausvakuutuslain
mukaisia etuuksia. Vuoden
1983 alkupuolella verohallitus
ilmeisesti antaa piidtciksen, jolla
eldkkeenmaksajat vapautettai-
siin ennakonpiddtystodistuksen
antamisvelvollisuudesta. Paatos
koskisi jo vuodelta 1983 annet-

tavaa ennakonpiddtystodistus-
ta. Tdm6n jiilkeen eliikkeet ja
niistii toimitetut ennakonpidd-
tykset otettaisiin huomioon
maksajan vuosi-ilmoitustietojen
perusteella.

Mirtami laitinen, nr,
Verohallituksen
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Kun tyo
Kela ja ty

ut eroavat:
tteluun

aa

aa aa

Sosiaali- j a terveysministerion asettaman tyoky-
vyttomyyden arviointitoimikunnan mietinto
(Komiteanmietinto 19822) sisiilsi yhtend toi-
menpide-ehdotuksena tyokyvyttomyysratkai-
sujen ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenette-
lyn. Sen tavoitteena on est[[ kansaneliike- ja
ryoehkejerjestelmdn vlliset ristikkliset ryoky-
vyttomyysratkaisut, joissa toinen myontll, toi-
nen hylkaa.

Tyokyvyttomyysratkaisujen
ennakkoilmoitus- ja neuvotte-
lumenettelyd on viime syksyn
aikana suunniteltu Kansaneld-
kelaitoksen ja tyoelakelaitosten
edustajien vdlisissd neuvotteluis-
sa. Kirjoituksen painoon men-
nessd neuvottelut olivat kesken,
joten yksityiskohtiin saattaa vie-
la tulla muutoksia.

Menettely on tarkoitus aloit-
taa huhtikuussa 1983. Alkuvai-
heessa se koskee vain niitd ha-
kemuksia, .joissa tyoky\,ltto-
myyseldkettb haetaan pdivdra-
hakauden jatkoksi. Vasta myo-
hemmin, kun menettelystd ndi-
den osalta on saatu riittdvdsti
kokemuksia, se laajennetaan
koskemaan kaikkia tyokyvyr
tomyyshakemuksia.

sin, onko molemmilla eldkelai-
toksilla ollut kdytett6vissd sa-
mat tydkyvyttdmyytta koskevat
selvitykset ja pyritiiiin sitten
neuvottelemalla yhdenmukai-
seen lopputulokseen.

Mikali eri jdrjestelmien rat-
kaisut neuvottelun jdlkeenkin
tadtvitt perustellusti eri6viksi,
kumpikin laitos antaa oman
ratkaisunsa.

Kaikki ennakkoilmoitukset ja
kuittausilmoitukset kulkevat
eliikejiirjestelmien vdlill6 Eliike-
turvakeskuksen kautta, joka v6-
littdd ne edelleen tyoelakelaitok-
sille ja Kansaneldkelaitokselle.

NeuvotteluyhteYdet sen si-
jaan hoidetaan puhelimitse suo-
raan eldkelaitosten kesken.

daan vertailun piiriin.
Toisaalta eliikelaitokselle jiiii

kuitenkin tarvittava toimeenpa-
noaika eliikkeen maksatuksen
aloittamiseksi, niin ettd hakr.yan
toimeentuloturvaan ei tule kat-
koa pdivirahakauden p[6ttyes-
sd.

Ennakkoilmoitus- ja neuvot-
telumenettely pidentiiii jossain
mdirin hakemusten kiisittelyai-
koja ja hidastaa pddtcisten an-
tamista eldkkeenhakijoille.

Jotta ndmd hidastavat vaiku-
tukset olisivat mahdollisimman
viihiiisiii, olisi terkeeta, etta ty6-
kyvyttcimyyseldkettd haettaisiin
kummastakin jiirjestelmiistii lii-
hes samanaikaisesti.

Kun tycikyvyttcimyyden rat-
kaisukin tiillciin tapahtuu sa-
moihin aikoihin. ei ennakkoil-
moitusmenettelystd aiheudu
kovinkaan suurta viivdstymistd.

Helena Luoma, pr,
Ekiketurvakeskuksen

e ld k ere k is t eri t oimi s to n p ddl I i k k n

Ennakkoilmoitukset
ja neuvottelut
Kun eldkelaitos on muodosta-
nut kantansa hakrlan tyokyvyt-
tomyyteen, se antaa toisen jdr-
jestelmdn el6kelaitokselle rat-
kaisustaan ennakkoilmoituksen
ja jiiii odottamaan tdmdn vas-
tausta. Heti, kun vastaava ha-
kemus on kdsitelty toisessa elii-
kelaitoksessa ja jos siellii on
piiiidytty samaan ratkaisuun.
laitos ldhettdd ennakkoilmoi-
tuksen lahettdjalle kuittausil-
moituksen. Vasta tdmdn jdlkeen
tyokyvyttomyysratkaisu ja eli-
kepiiiitos voidaan antaa hakijal-
le tiedoksi.

Ellei toisen jdrjestelmiin eld-
kelaitos ole ratkaisusta samaa
mieltii, se ottaa yhteyden en-
nakkoilmoituksen liiheuiijiilai-
tokseen. T?illoin selvitetdin en-

Vertailuaika
Eri eliikejiirjestelmissh tehtavien
tydkyvyttomyysratkaisujen il-
moittamiselle ja ratkaisujen ver-
tailulle on varattava tietty aika,
ns. vertailuaika. jonka ensim-
mdisend ratkaisun ja ennak-
koilmoituksen tehnyt eldkelai-
tos odottaa toisen eldkelaitok-
sen kannanottoa.

Ellei toisen jdrjestelmhn el6-
kelaitoksesta ole vertailuajan
kuluessa tullut ennakkoilmoi-
tuksen liihettiijiille vastausta. voi
tdmd antaa eliikepddtoksensd.

Vertailuaika on sovittu mii6-
ritelteveksi siten, ette se pddttyy
yleensd kuukautta ennen sai-
rausvakuutuksen pdivdraha-
kauden paattymista. Tiimii
mahdollistaa sen, etta valtaosa
tyokyvyttcimyysratkaisuista.
myds eri jiirjestelmiin eri aikoina
jiitettyihin hakemuksiin, saa-
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TEL -LEL -vakuutetun ansiokehitys
ansiotasoindeksi[ parempi

Yksityisen sektorin tyoeldke-
jiirjestelmii on vield liian nuori.
jotta eliikelaitoksiin keriityistd
ansiotiedoista voitaisiin saada
vakuutettujen koko tyouran
kattavaa tietoa. Parhaimmillaan
l6 vuoden tutkimusjaksoa
1964- 1979 voitaneen kuiten-
kin pitiiii riittavana arvioiden
tekemiseen.

Keskeisid ansiokehitystd
miiiiriiiiviii muuttujia ovat tyd-
panoksen lisiiksi yleinen talou-

dellinen kehitys, koulutus, tyci-
kokemus, ammatti ja toimiala.
Ikd vaikuttaa ansiokehitykseen
ndiden muuttujien viilityksellii.

Tyoeliikejiirjestel mdn rekiste-
ritietoihin perustuvassa tutki-
muksessa oli iiin ja yleisen ta-
loudellisen kehityksen lisliksi
riittdvdn luotettavasti tiedossa
vain tycisuhteen kestona ilmais-
tu tyopanos.

Tutkimuksen kohdejoukko-
na olivat kaikki ikiivuosien 23ja

64 viilillii TEL:n tai LEL:n pii-
rissd vakuutettuna olleet riippu-
matta tydsuhteen kestosta.

Perusjoukko rajattiin kym-
meneen tasavdlein valittuun
syntymdvuosiluokkaan (1905,
1910, 1915, 1920, 1925, t930,
1935, 1940, 1945 ja 1950 synty-
neet). joista kustakin poimittiin
ositetulla satunnaisotannalla
420 henkiloii. Otoskokoa ra.joit-
ti se, ettd TEl-ansiotiedot oli
hankittava tiedusteluin ldhes
100 eri eliikelaitokselta.

Yleinen
ansiokehitys
Tutkimusaineistolle laskettu an-
siotasoindeksi osoitti selvdsti, et-
tei mikddn yleinen koko kansan-
taloudelle laskettu indeksisarja
sovellu kuvaamaan TEL-LEL
-aineistolle ominaista ansiokehi-
tystii (kuva l).

Aineiston oma ansiotasoin-
deksi, joka kuvaa koko perus-
joukon keskimddrdistd ansioke-
hitystii, on laskettu tydsuhde-
ajoilla painotetuista yksilciiden
vuotuisen ansiotason muutok-
sista. Se sisiiltiili kaikki raken-
nemuutokset ja eroaa niiin Ti-
lastokeskuksen laskemasta an-
siotasoindeksistd.

Kuvaan I piirretty puoliviili-
indeksi on ansiotasoindeksin ja
kuluttajahintaindeksin muutos-
ten keskiarvoista laskettu te-
oreettinen indeksi. Se on lasket-
tu kunkin vuoden lopullisista
vuosikeskiarvoista ilman viralli-
sen indeksin liihes yhden vuoden
viivett6.

Kuva I osoittaa, ettd tutki-
musaineiston ansiokehitys oli
tarkastelujaksolla keskimidrin
prosenttiyksikcin vuodessa pa-
rempi kuin virallisella ansiota-
soindeksillii mitattu ansiokehi-
tys. Eron syitd on ainakin kaksi:

l. Tutkimus kohdistui henki-
lciittiiisiin kokonaisansioihin.
Virallinen indeksi taas mittaa
samasta ty6std maksetun ansion
muutoksia.

Tutkimusjaksolla 1964-1979 TEL-LEL -va-
kuutettuina pitkean olleiden ansiotaso kasvoi
keskimearin 0,9 96 vuodessa nopeammin kuin
palkansaajien ansiotasoindeksi kasvoi.

Vanhimpienkin (49-64-vuotiaiden) TEL-
LEL -vakuutettujen ansiotaso kasvoi vuosittain
vain 0,2 7o-yksikkod hitaammin kuin virallinen
ansiotitsoindeksi. Ansiotason keskimldrdinen
kasvuvauhti oli nuorimm illa (24 -39-vuotiail-la) vuosittain keskimlIrin noin 2 7o-yksikkoa
nopeampi kuin vanhimmilla TEL-LEL -vakuu-
tetuilla.

l8

2. Virallinen indeksi sisiiltiiii
mycis julkisen sektorin ansioke-
hityksen. Se oli tarkastelujaksol-
la selvdsti yksityistii hitaampi.

Ansiotasoindeksin yksityisen
sektorin osaindeksin piirin voi-
daan olettaa vastaavan TEL-
LEL -piiriii. Urakehityksen ja
muun rakennemuutoksen vai-
kutukseksi voidaan tdllciin ar-
vioida vuosina 1964-1979
kaikkiaan 7 Vo eli keskimddrin
0.5 % vuodessa.

TEL:n ansiokdsitteen muut-
tumisesta johtuen tutkimusjak-
son ensimmdinen vuosi ei ole
suoraan verrattavissa muihin
vuosiin. Perusvuodeksi on ku-
vassa I valittu ndin vuosi 1965.

Vuodesta 1968 liihtien aineis-
ton ansiokehitys vastaa varsin
hyvin kansantalouden tilinpi-
dosta laskettua keskiansioindek-
siii (palkkasumma jaettuna tyci-
panoksella), joka myos sisiiltiiii
kaikki rakennemuutosten vai-
kutukset ansiokehitykseen. In-
deksisarjoista ndkyy myos tar-
kastelujakson jakautuminen
kolmeen erilaiseen reaaliansion
kasvujaksoon: "normaali kas-
vu" 1965-1968, "nopea kasvu"
1969-1975 ja "nollakasvu"
r916-1979.

Yksilollisen
ansiokehityksen
mittaaminen
Tutkimuksessa pyrittiin selvit- 

]

tdmddn kunkin vakuutetun vk-
silcillinen ansiokehitys ja [u- 

|

vaamaan sitii yhdellii luvulla. ns. Itrendilld. ITeta varten henkiloittiiiset I
ansiosarjat muutettiin aineiston I
omalla indeksillii vuoden 1979 I
tasoon ja puhdistettiin selvdsti I
poikkeavista ansioista. Poik- I
keuksellisina pidettiin ansioita, Ijotka indeksilld korjattuina oli- |
vat suuremmat kuin kaksi ker- |
taa yksilon keskimiidrdinen an-
siotaso tai puolta pienemmiit
kuin keskimddrdinen ansiotaso.

tettiin vuotuisiksi rydkuukautta kohd

indeksisarj oj en kehitykseen.

1 980 tutkirnushanke
Tutkimuksenselvittlmiseksi.

oli er1arvioida vuoslna

lan mukana

LEL:n piirissii
ansiokehitystd

tutkimuksen
TEL:n ja

11964*tettujen

ansiotasoiksi.
Artikkelissa
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KUVA 1. Eri inrleksisarjojen kehilys tutkimusaineislon oman ansiotasoin-
ielkrin suhteen vuosina iCOl-tCzq. Logaritminen asteikko' 1965 : 100'

Pitke tyoura, jakso 1964-1979
Molemmat sukupuolet
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Tutkimuksessa kaytetty tyo-
suhdeaikaa kohti laskettu kuu-
kausiansio vaihtelee selvdsti
enemman kuin tarkemPaa tY6-
panosyksikkci6 (esimerkiksi teh-
tyjI tyotunteja) kohti laskettu
ansio vaihtelisi.

Tutkimuksen kuukausian-
sioita korottavat ylityot, lomal-
tapaluurahat ja muut Palkanli-
sdi. Vastaavasti alentavia teki-
jciitd ovat sairaslomat, lomau-
tukset, lakot ja muut tydsta
poissaolot, jotka eivdt katkaise
tyosuhdetta.

Puhdistamisen jdlkeen an-
siosarjalle laskettiin logaritmi-
nen pienimmdn neliosumman
regressiosuora. Sen kulmaker-
roin on yksilon ansiokehityksen
trendi tutkimusjaksolla. Mene-
telme ottaa huomioon kaikki
havainnot ja antaa tulokseksi
yhden luvun, joka kertoo Yksi-
lon ansiotason keskimddrdisen
vuotuisen prosenttimuutoksen
suhteessa koko aineistosta las-
kettuun indeksiin.

Pitkaan
vakuutettuina
olleiden
ansiokehitys
Tyduran pituudella ei ollut mer-
kityst6 tutkimusaineiston henki-
l6joukkoa poimittaessa. Pitkiin
aikavdlin ansiokehitystd on kui-
tenkin mielekkdintd tarkastella
siind joukossa. joka vakituisesti
oli tyoskennellyt TEL-LEL -pii-
riss5.

Seuraavat tulokset koskevat-
kin ns. pitkiin tyciuran henkilcii-
tii. joilta saatiin ainakin seitse-
mdltd vuodelta ansiotasotieto.
Lisbksi edellytettiin, ettd ansi-
otiedot .iakautuvat tasaisesti
tarkastelujaksolle 196+-1979.
Vain 1915, 1920, 1925, 1930,
1935 ja 1940 syntyneilla tema oli
mahdollista. N2iistii 40% eli
runsaat 1000 henkiloii taytti pit-
khn tyouran vaatimuksen.

Lyhyellii jaksolla ansiokehi-
tysten hajonta on luonnollisesti
suurempi kuin pidemmiillii jak-
solla. Tdssd tutkimuksessa pisin
.jakso oli 1964-1919,joka sekin
kattaa vasta kolmanneksen yksi-
loiden koko tydurasta.

Pitkiin tyduran henkilciistii
puolella ansiokehitystrendi oli
kolmen prosenttiyksikon sisdl16
kesk iarvon 1-0,3 7o) ympiirillii
(Kuva 2). Keskiarvo ylittiiii erir
tdin merkitsevdsti kaikkien
kolmen vertailuindeksin tren-

din. Esimerkiksi ansiotasoin-
deksi iiiii 0,970 vuodesssa jdl-
keen tarkastelujoukon keski-
mddrdisestd ansiokehityksestd.

Perati 9470:lla tutkituista an-
siot kasvoivat jaksolla 1964-
1979 reaalisesti. Kahdella kol-
manneksella kasvu oli jopa vi-
rallista ansiotasoindeksid nope-
ampaa. Puoliviili-indeksi eli ny-
kyperusteinen TEL-indeksi ei si-
ten olisi siiilyttilnyt TEL-LEL -
vakuutettujen vapaakirjojen
suhteellista arvoa vuosina
1964--1919.

Kaikilla tarkastelluilla syn-
tymdvuosiluok illa keskimiiiiriii-
nen ansiokehitys on ollut puoli-
viili-indeksiii nopeampi (Kuva
3). Vuonna 1915 syntyneistdkin
liihes 70 %:lla ansiot kehittyiviit
puolivdli-indeksiS paremmin.
He olivat tarkastelujaksolla
49-64-vuotiaita. Nuorimmista
eli 24-39-vuotiaista 9070:lla
ansiokehitys ylitti nykyperustei-
sen TEL-indeksin kehityksen.

Virallisista indekseistd Pal-
kansaajien ansiotasoindeksin
yksityisen sektorin osaindeksi
kuvaa parhaiten pitkan tyouran
TE L-LEL -vakuutettujen ansio-
kehitystd. Sen muutos olijaksol-
la 1964-1919 sama kuin pitkdn
tyouran aineiston keskimddrdi-
nen ansiokehitys.

Arto Laesvuori,
L I ti k e t un' a k e.s k u k v' n

el d kc t u t k inlut t o otli 5 t oil I ut k ijd

Bo Lundqvist, vrr,
El ti k e t urta k e.r k u k tot

suunnit I cluo so ston t ut k i ia

KUVA 2. Vuosino 1915. .. 1940 syntyneiden henkiliiiden ansiokehitystren-
dien jakauma suhteessa aineiston omaan indeksiin (:6-Ortrrr. Akselille on
merkittl' kuluttajahintaindeksin (KHI), laskennallise n TEL-incieksin (PUO)
ja yleisen ansiotasoindeksin (YAI) trendit.

Pitke ryoura, jakso 1964-1979
Molemmat sukupuolet ffi Trendi) YAI : -l,l

[7 Trendi] PUo : -2'6
7o
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KUVA 3. Hintaindeksin, puotivcili-indeksin.ia ansiotasoindeksin kehityksen
jltiraniiarn yt sildIIisten'ansiokehitysten oiuus syntymr)vuosiluokittain, Va.

l9

1965

*
n^

M*

t920

-0.5
156



Tilastot kertovat:

,ffi

i

20



- -2 -- pienleskenehkeontyoeliikeuselml
Leskeneliikettd sai vuoden 1981 lopussa lahes
130 000 leskeil. Heidln leskeneldkkeensd oli
keskimee rin 920 markkaa j a kokonaiseldketur-
vansa 1650 markkaa kuukaudessa.

Koska lesken saama eldketurva useimmiten
koostuu useasta eri eldke-erhst[, ei kokonaiseh-
keturvan hahmottaminen tilastoluvuin ole ai-
kaisemmin ollut mahdollista. Eldketurvakes-
kuksen ja Kansaneldkelaitoksen yhteistyonl
tuottama tilasto maamme kaikista elhkkeensaa-
jista antaa kuitenkin jo vastauksia ndihinkin ky-
symyksiin.

Vuoden l98l lopussa Suo- ldhinnd tapauksia, joissa puoli-
messa maksettiin eliikkeitii son idlkeen ei ole syntynyt per-
kaikkiaan 1 030 000 henkilcille. he-elf,keoikeuttal esimerkiksi
Niiistii oli naisia noin 60 pro- tyontekijoitii koskevan lainsdd-
senttia. ddnnon (TEL, LEL) piiriin kuu-

Naistenenemmyysselittyysil- lunut on kuollut ennen perhe-
ld, ettd yleensd vain naislesket eldkejdrjestelmdn voimaantuloa
voivat saada perhe-eldkette (1961)taiyrittiijiilainsddddnncin
(miehet rajoitetusti liihinnii tyo- (YEL, MYEL) piiriin kuulunut
eliikejiirjestelmdn julkiselta puo- ennen yrittdjdlakien voimaantu-
lelta) ja myos sillii, ettd naisten loa (1970).
keski-ikii on noin nelid vuotta Kelan perhe-eldkelakien tullessa
miehiii korkeampi. voimaan lokakuussa 1969 tuli-

Leskeneldkettd saavia (tdssd vat eldkkeeseen oikeutetuiksi
leskiii)oli 129800jaheistdmies- my6s lesket, joilla tuolloin oli
leskiii 1700. huollettavanaan alle lGvuotiai-

Lesken saama kokonaiseld- ta lapsia edesmenneen puolison
keturva voi muodostua useasta- jiilkeen.
kin eldke-erhstd omasta ja Tyoeldkepuolelta perhe-eld-
edesmenneen puolison tyduras- kettd saaneista (125700) 80900
ta sekd omasta eldmhntilantees- lesked sai sitd vain yksityiseltii
ta riippuen. puolelta, 26700 vain julkiselta

puolelta ja 18 200 kummastakin.
Viime mainituista 3600 sai li-

LeSkeneldke sdksi kansaneldkepuolen les-
. ...1r.. kenelhkettd. Kaikkiaan leskiii.enemmrctoi.la Valn joillaesiintyijokintyoeldkepuo-

tyoehkepuolelta ien.eri.jariesielmien mukainen
yhdistelmd, oli l8 800 ja heistii

Leskeneldkettd sai samanaikai- 3700:lla myos kelaeldke.
sesti sekd tyd- etta kansaneldke- Keskimddrdisini markkoina
puolelta (tdssd kelaelzikkeenii) tarkasteltuna lesken eldketur-
17 700 leskeii (14% kaikista), vassa ei ollut oleellisia eroja sil-
vain tydeldkkeend perdti 108 000 loin, kun eldkkeessd oli vain ke-
leskeii (83 7o) ja vain kelaeldk- laeldkettd tai vain yksityisen sek-
keenii 4000 leskeii (3 %). torin tyoeldketth (600-700

Tyoeldkepuolen enemmyys mk/kk).
johtuu pddasiassa siitd, ettd ke- Kun eldke sisdlsi kumpaakin
laeldkettd ei makseta 65 vuotta nousi keskisuuruus jo I 100
tdyttdneille, vaan el6ke muuttuu markan paremmalle puolelle.
vanhuuseldkkeeksi. Julkisen sektorin eldkkeet

Toisaalta kelaeldkkeen saa- olivat 1500 markan tasolla ja
minen liittyy kiintedmmin lap- korkeimmillaan silloin, kun
sen huoltamiseen kuin tyoelak- puhtaaseen julkisen puolen tyo-
keen. eldkkeeseen sisiiltyi myos kela-

Vain kelaeldketta saavat ovat eldketth (1700 mk/kk).

Miesleskien leskeneliike hei-
jasteli sukupuolien vdlilld vallit-
sevaa tasoeroa. Se oli 1000
markkaa kuukaudessa ja noin
600 markkaa vastaavaa naisles-
kicn eldkettd matalampi.

Yli puolella leskisth
omaan tyonon
perustuva eleke
Leskistd 8l 400 (63 7o) sai mycis
omaan tyciruraan perustuvaa
eldkettd (tassa omaeldkettd).
Heistd valtaosa (63 700) eli noin
puolet kaikista leskistd oli 65
vuotta tayttaneitd ja sai van-
huuseldkettd ainakin Kelasta
Heistdkin yli puolet (53V0) sai
lisaksi tyoelekepuolen vanhuus-
eldkettd.

Alle 65-vuotiaista leskisth
runsas neljdnnes (18400) sai
myos omaeldkettd. Yleisin oli ti-
lanne, jolloin leski sai kansan-
eldkepuolelta omaeldkettd ja tyci-
eldkepuolelta sekd leskeneldket-
ta etta omaeldkettd (10600) tai
vain leskeneldketta (5000).
'Pdinvastaisia' yhdistelmiii oli
vhhdn; kelan lesken- ja tyoelak-
keend oma- tai kumpaakin eld-
kettd sai vain I100 leske6. Vain
tyoeldkepuolelta kumpaakin
eldkettd saavia oli hieman
enemmdn ( 1800).

Miesleskistd vajaa puolet
(800) oli65 vuotta tayttaneita ja
sai vanhuuseldkettd. Alle 65-
vuotiaista joka neljdnnellii oli
myos omaeldkettd.

Vain ja ainoastaan leskeneld-
ketta saavi:.ta 56 prosenttia sai
yksinomaan tyoeldkettd, 36 pro-
senttia tyo- ja kelaeldkettd ja 8
prosenttia vain kelaeldkettd.

Keskimearlinen
kokonaiseleke
1650 mk
Leskien keskimddrdinen koko-
naiseldke oli 1650 markkaa ja
siitd leskeneldkkeen osuus 920
markkaa. Kokonaiseldke oli 65
vuotta teytt2ineillii jokseenkin
2000 markkaa ja ldhes 700
markkaa korkeampi kuin alle
65-vuotiailla.

Tosin nuoremmillakin, jotka
saivat myds omaeldkettd, keski-
elhke oli liihes iiikkiiiimpien ta-
soa (1900). Vain ja ainoastaan
leskeneldkettd saavien keskield-
ke oli I I l0 markkaa.

Korkeimmat keskimddrdiset
eldkkeet esiintyivdt Ieskillii, joil-
la oli vain tycieldkettii mutta sa-
manaikaisesti sekd omaa ettd
leskeneldkette Q9l0 mk/kk), ja
65 vuotta thyttdneilld miesleskil-
le (4000 mk/kk).

Leskien eldketurvan ositta-
mista voisi edelleen tarkentaa
tarkastelemalla omaelikkeiden
eliikelajeja ja eri eliikelajiyhdis-
telmien lakiyhdistelmii.

Todettakoon ndistd tdssd kui-
tenkin vain lyhyesti, ettd alle 65-
vuotiaiden leskien omaeldkkeis-
ta yli kaksi kolmannesta (687o)
oli tycikyvyttcimyyseliikkeitii, I I
prosenttia vanhuuseldkkeitii ja 8
prosenttia tydttomyyselekkeita.

Lisiiksi em. eldkelajien sa-
manaikaisia yhdistelmiii oli pa-
risen sataa (esimerkiksi julkisen
puolen vanhuuseldke ja yksityi-
sen sektorin tydkyvyttomyys-
el2ike). Kansaneldkepuolen
vanhuudentukea sai runsaat
2000 leskeii (oille tyoeliikepuoli
maksaa leskeneldkkeen) ja mah-
tuipa joukkoon vield muutama
rintamasotilaseldkkeen saaja-
kin.

Mikko Pellinen, vrr
l: lti A e t ut v k c s k uk s L' n

I i la s t ot oimiston I ut k i io
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KUVIO l. Lesket ia leskenekikkeen rakenne ja keskisuuruus ekikejrirjestelmitt(iin, 31. 12. 1981

Kaikki lesket (129 800 / 920 mk,zkk)

Vain yksityinen
sektori

80 900 / 710,-

Yksityinen ja julkinen
sektori

18200 / 940.

Vain julkinen
sektori

26700 / I 580,-

Eliikkeiden markkamddristd on syytd muistaa, ettd kansaneldkepuolen leskeneldkettd (kelaelaketta) ei veroteta.

KUVIO 2. Leskien kokonaisekiketuman rakenne sen mukaan, mitci ekjkkeitcj saavat ja ntiiden kokonais-
eltikkeiden keskisuuruudet rakenneryhmittciin, 3 L I 2. 198 I

Kaikki lesket (129 800/ I 650 mk,zkk)

65 vuotta
tayttaneet

63700 /
1980.-

l)

Alle
65-vuotiaat

66 t00 /
l 330.-

l) Vain TE: le I oma
2) Vain TE: le
3) Mieslesker 65 t'. tai yli
4) Miesleskat alle 65 y,.

5) KE: le. TE: le I omo
6) KE: le, TE: oma
7) Vain TE: le * oma

22

Vain leskenelike 47 700 / I ll0.-

100/ 1260.-
700/ 460.-
800 / 4 000.-
900/ I 600.-
700/ 1 520,-
400/ I 260.-

t 800/ 29t0.-

le * oma 18400 /
I 900._

5)
6)

Vain (108 000/ 880,-)

630,- Vain yksit. sektori

860,- Yks. ja julk. sektori

I 570,- Vain julk. sektoriid 1700 i
i-.1-o-4--i
91607,- Vain kelaeliike

(4 r00 / 670,-)

33700 / 2240.-

j.+nl-

29200 / t120,-

TE: le * oma
KE: oma (vanhuuse.)

TE: le
KE: oma (vanh.)

Vain leskeneltkettd saavat

Vain TE: 2'1000 / I 070,-

tA

I

a
a

KE: oma
TE: le * oma

t0 600 /
2 030.-

TE*KE:
t7 000/t2q,-

Vain KE:
3700 / 730,-

j KE: oma
TE: le

5000 /

Elrikkeiden markkamriririst(i on s.t'.t't(i muistaa, ettri
kansanelrikepuolen lcskenelcikattri (keloekikettci) ei
rerolelo.

{11 7ffi /

I 120,-

----1ll-0.-------
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ELAKETUR\A SUOMESSA
1500markkaa
kuukaudessa
vuona 1981
Eldketurvakeskuksen ja Kan-
saneldkelaitoksen tuottama yh-
teistilasto kaikista maamme
eldkkeensaajista antaa tilastotie-
toa eldkkeensaajien eri eldke-
osien muodostamasta kokonais-
eldketurvasta.

Seuraaviin taulukoihin on ke-
retty ereita markka- ja luku-
midrdtietoja, joiden oletan ole-
van yleisestikin kiinnostavia.

Samasta aiheesta on laa.jem-
minkin Sosiaaliturva-lehden
numerossa 4/83 ja Sosiaalisen
Aikakauskir.jan numerossa
2/83.

Keskieleke
1500 markkaa
kuukaudessa
Taulukosta 1 niihdii,iin, ettd noin

eldke on liihes 600 markkaa
naisten eldkettd suurempi (mie-
het 1886,-,/naiset l3 15,-).
El6kkeen rakenteesta ndhdddn,
ettd pelkdstden tydelaketta saa-
via on vain 870 ja etta eldkkeen
suuruuden kannalta edullisinta
tyo- ja kelaeldkkeen yhdistel-
miiii ( I 87 I ,-) saa yli 60 o/a kai-
kista. Vain kelaeldketti saavilla
naisten eldketaso on jopa miehiii
korkeampi (naiset 914,-,/mie-
het 868.-). Tdmd johtunee nais-
ten neljd vuotta korkeammasta
keski-i5std ja sen mycitd heilld
yleisemmistd kansanelhkkeen
apu- (S0-vuotiaille) ja hoitolisis-
tii (85-vuotiaille).

Omaeldkkeissd miesten eldke
on korkeampi 65 vuotta tdyttd-
neilld, mutta naisilla pdinvas-
toin. Ero on sukupuolittain tar-
kasteltuna kuitenkin pienempi
(kokonaiseldkkeissd alle 50
markkaa) kuin yhteislukuina
(yli 100 markkaa alle 65-vuo-
tiaiden hyviiksi).

Vanhuuseldkkeelld olevien
miesten keskieldke on korkein ja
ero muihin eldkelajeihin selvh
(suurimmillaan 400 markkaa:

Eldkkeensaajaryhmd
Kaikki eldkkeensaajat

Eldkkeeseen sisdltyy:

- vain tyoeldkettd

- tyo- ja kelael6kettd

- vain kelaeldkettd

Kaikki omaeldkkeen saajat
Alle 65-vuotiaat
65 vuotta dyttaneet
Kaikki, jotka saavat:

- vanhuuselakette

- tyokyvytt. eldkettd

- tyottomylseldkettd

Leskeneldkkeet
Lapseneldkkeet

LukumiSrd
Kaikki Miehet

I 029600 420200

Keskimdhrdinen kokonaiseldke
Kaikki Miehet Naiset

I 548 I 886 I 315

1 589 2301 I 208
l87l 2196 1590
900 868 9t4

Keskimddrdinen kokonaiseldke
Yhteensd Miehet Naiset

I 66t 2048 1 3861122 2022 I 3931629 2068 I 382

Keskimddrdinen kokonaiseldke
Yhteensd Miehet Naiset

1645 2681 I 631
491

Taulukko l. Ekikkeensoajien keskimcicirciisia kuukausiekikkeitci ertiissri elcikkeensaaia-
ryhmissci 31. 12. 1981, mk/kk

84 100
621 900
3 l7 600

29 300
290600
100 300

Naiset
609 400

54 800
337 300
217 300

Vanhuus-, t 1' r) k.y' v 1t 7 1 7; 7n y y s- j a / t a i t y r) t t dmy y se kik e t t ri s oov o t

60% eliikkeensaajista on naisia Kaikki Derhe-el(jkettci soovatja ettd miesten saama kokonais- '-.'""" r-"'

Keskimddrdinen omaeldke
Yhteensd Miehet Naiset

I 581 2032 1260
1666 t994 I 307
I 536 2062 l24l

Keskimddrdinen perhe-eldke
Yhteensd Miehet Naiset

916 1024 9r4
473

I 611
I 563
I 5r2

2 180
r 858
1 780

1210 1703 2188 l4l9
1235 1612 I 880 I 313
1299 1626 I 908 1402

Omaeldke : vanhuus-, tyokyvyttdmyys- 1a/tai tyottomyysel6ke
Kokonaiseldke: eldkkeensaajan saamien kaikkien eldkkeiden summa (vanhuus-, tyokyvyttcimyys-,
tydttOmyys-, perhe-, luopumis-, sukupolvenvaihdos- ja rintamasotilaseldkkeet sekd vanhuudentuet)
Kelaeldke : Kansaneldkelaitoksen maksama eldketurva
Tilastoissa eivdt ole mukana kuntien ns. vanhat eldkkeet eivdtki SOLITA-etuudet
.. : tietoa ei ole saatavissa

2180 mk vanhuuseldke/1780
mk tyottcimyyseliike). Naisilla ei
vastaavansuuruisia eroja esiinny
(suurimmillaan 100 markan
luokkaa).

Leskeneldkettd saavien mies-
ten cldke (1024.-1 on naisia
korkeampi liihinnii siksi, ettd
mieslesket voivat saada lesken-
eldkkeen vain julkisen sektorin
eldkkeend, jossa eldketaso
yleensdkin on yli 1000 markkaa
yksityistd sektoria korkeampi.

Lapseneldkkeiss6 muu eldke-
turva on harvinaista eikii sillii
ole juurikaan vaikutusta eldk-
keiden keskisuuruuksiin.

Yli 3000 markan
kokonaiseldkkeet
harvinaisia

Taulukosta 2 saadaan tietoa
eldkkeiden suuruusjakaumista.
Vajaalla l5 i eliikkeensaajista
eldketurva on alle 600 markkaa
kuukaudessa ja valaalla l07o
3000 markkaa tai enemmdn.
Yleisimmin eldke asettuukin
keskiarvonsa 1500 markkaa
kahta puolta.

Sukupuolittain tarkasteltuna
omaeldkkeiden suuruusjakau-

mat poikkeavat toisistaan erityi-
sesti jakaumien pdissd; miehistd
16% ja naisista vain 4 7o saa
3000 markkaa ylittdvdd eldkettii
ja alapddssd taas 6 prosentilla
miehistd ja periiti l6 prosentilla
naisista eliike jiiii alle 600 mar-
kan.

Leskeneldke
tasoittaa eldke-eroja
Pelkdn leskeneldkkeen keski-
suuruus jaa tietysti omaeldketa-
soa alhaisemmaksi - sehdn on
periaatteessa korkeintaan puo-

Z)



Taulukko 2. Elcikkeiden suuruusjakaumia ja keskimcicirriisiri kuukausiekikkeitri erriissci
elrikkeensaojaryhmissri 31. 12. 1981, mk/kk

Eldkkeensaajaryhmi Kuukausieldkkeen suuruus Luku-
mddrd

Keski-
eldke

600- I 000--999 l 399
1400- 2000-- 3000-

I 999 2999-599
Henk ildn sooma kokonaiselciketurua

Kaikki eldkkeensaajat
Aikuiseldkkeet

- miehet

- naiset
Lapseneldkkeet *)

Kaikki omaeldkkeen
saajat

- miehet

- naiset

Henkildn soomo kokonaisekiketutno

- miehet

- naiset

Les k ene I rik k een saajo t

14,2
10,8
6,6

13,6
10,6

t8,2
18,2
12,8
21.9
19,9

21,9
))q
20,0
24,8

6,1

)\)
)65
26,0
26,9

2.4

I 1,9
12,5
19,2
8,0

.8

8,6
9,t

15,4
4,8

)

I 548
l 608
I 986
I 353

497

I 029 600
914900
392300
582 600

43200

Van huu s-, t )) dk y v y t t d my y s- j a / t ai t y d t t dmy y se I (ik e t t (i soov ot
Henkildn sooma omoekiketurua

I 1,5
5.9

15,5

18,4
r 1.3
23.6

24,2
20,3
27,0

25,0
26,5
23,9

I 1,8
19.9
6,0

9.1
16. I
4,0

898 000
373 000
525 000

I 581
2032
1 260

3
3

5
)

10,9
21,0

20.4
25.0

20,2
8.4

16,2
5.1

373 000
525 000

2048
r 386

2061
I 266

21,0
28,2

S amonai k ai s e s t i o ma- j a l e s k ene kik e t t d s aov ien k o k onai s e kik e t urvo

1.2 6,2 18,8 43.9 19.0 10.9

65 vuot t a t ciy tt rineiden k o k onai se kik et unto

5.11 1.9
JJ. /

2.6
7.8

I 29 800
l 29 800

916
t 645

81 400 1972

Leskeneliketurva
Kokonaiseldketurva

Vain omaeldketta saavat

- miehet

- naiset
Oma- ja leskeneldkettd
saavat

- miehet

- naiset

43,8
11.0

21.3
13,0

4.8
14, I

l 1,3

15,3
20,2

22,1
26.6

14.3

24,3
21,8
26,0

15.2
4.0

2 t0 900
315700

18,8
5,0

9 5,1 18,5 46.7 17,8 10,4
800

62200
4 000
r 968

*) Puuttuu pelkkii2i lapsen hoitotukea saavat (n. 12500 lasta. n6istd 800:lla oli tuen suuruus 693
mk/kk ja muilla 462 mk/kk. mikdli eivdt olleet pitkdaikaisessa laitoshoidossa).
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let edesmenneelle puolisolle
karttuneesta eliiketurvasta. Les-
keneliikkeen saajien kokonais-
eliiketurva ylit6akin jo selvdsti
naisten yleisen eliiketason sekd
keskim66rin (1645,-/ 1353,-)
ettd jakaumassakin. Jos vielii
tarkastellaan omana ryhmii-
nidn henkiloitii. jotka samanai-
kaisesti saavat lesken- ja oma-
elakette, alkaa heiddn eliiketur-
vansa olla jo hyvin liihellii mies-
ten eldketurvaa (lesket 1972,-/
miehet 2048,-) ja on eliikeja-
kauman alapiiiissii jopa parempi
(alle 1000 mk/kk: leskista 7 Vo,
miehistd l6 7o). Niiistii eldkkeis-
t6liihes puolet keskittyy 1400 ja
2000 markan viilille.

Leskeneldkkeen naisten el6-
keturvaa tdydentdvdd kuvaa voi
vield selkiinnyttdd rajoittumalla
65 vuotta tlyttdneisiin. Heidiin
saamansa el6ke vastaa ainakin
omaeldkkeiden osalta ko. henki-
loiden lopullista eldketasoa.
Vain omaeldkettd saavien nais-
ten keskieldke on talloin vajaat
1300 markkaa kuukaudessa.
Samanaikaisesti oma- ja lesken-
eldkettii saavien kokonaiseldke
on ldhes 2000 markkaa ja vain
hieman matalampi kuin 65
vuotta tdyttdneiden miesten
keskimddrin (lesket 1968,-/
miehet 2061,-). Eliikkeiden
suuruusjakauma on n6ill6 naisil-
la jiilleen huomattavasti miesten
eldkejakaumaa huipukkaampi
(417o 1500 markan paikkeilla)
ja vastaavasti jakauman pdissd
heidiin suhteellinen osuutensa
on pienempi.

Kun vield muistetaan, ettd
leskene16kettd saavilla eldkkeen

ten kokonaiseliiketurvaa tdy-
dentdvdnd etuutena pitdd toteu-
tuneena - ainakin edellii teh-
dyn tarkastelun osalta.

Mikko Pellinen, vrr,
Ilkiketurvakcskuksen

t i la st ot o imi s t on t ut k ija
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Yritdjien
eldkevakuutuksen valvontaa
t[ydella teholla tulevaisuudessakin

Tehokas yrittljiivalvonta tekee yrittiijistl yh-
denvertaisia eikh eleketurvaa voi en[ii pit[I
voimassa vakuutusmaksuj a maksamatta.

Viime vuonna Ellketurvakeskus selvitti
6000 henkilon vakuuttamisvelvollisuuden ve-
rotietojen perusteella. Joukossa oli huomatta-
van paljon avustavia perheenjiiseni[. Vaikeita
vakuutettavia olivat varsinkin ne yrittdjiit, joilla
olisi ollut oikeus saada vapautus yrittljleliike-
vakuutuksesta, mutta jotka eivdt olleet site
huomanneet hakea.
Eldketurvakeskus on huhti- omaisilta yrittiijistii saatuihin
kuussa 1982 aloittanut jatkuvan verotustietoihin, .ioita verraraan
atk-tekniikkaanperustuvan sys- El6keturvakeskuksen rekiste-
temaattisen YEL-valvonnan, reihin.
jonka avulla tarkistetaan yritta-
jien eldkevakuutuksen ottamis-
ta.

Valvonnan alkuvaiheessa
hoidetaan kuntoon takautuvat
vuodet. Verovuosiin 1977-
1980 kohdistuvalta ajalta joudu-
taan selvittdmddn noin 35000:n
henkilcin vakuuttamisvelvolli-
suus. Vanhentumissddnndksistd
johtuen aluksi on otettu kdsitte-
lyyn kaikkein kiireellisimmdt
tapaukset.

On siis varsin ymmdrrettdvdd,
ettd Eldketurvakeskuksen val-
vontatoimiston YEL-valvonta-
yksikko on saanut tydskennelld
ttiydellii teholla, jotta kaikki ta-
paukset ehditaen hoitaa tavoit-
teiden mukaisesti. Sama tyci-
tahti tulee jatkumaan mycis tu-
levaisuudessakin.

Verotiedot
perustana
Valvonta perustuu veroviran-

Eldketurvakeskus saa verovi-
ranomaisilta verotustiedot niistii
luonnollisista henkiloistii, joille
on vahvistettu valtionveron-
alaista ansiotuloa liikkeestii tai
ammatista.

Naite verotustietoja verra-
taan Eldketurvakeskuksen re-
kistereihin: tyosuhderekisteriin,
eldketapahtumarekisteriin, se[-
vittelytietoja sisdltdvdin vireil-
ldolorekisteriin ja henkilcirekis-
teriin.

Jos rekisterien perusteella kdy
ilmi, ettei yrittajalle ole YEL-
vakuutusta tai vakuutus ei kata
koko yrittiijiitoiminta-aikaa, ta-
paus joutuu valvottavaksi El6-
keturvakeskuksen lainopillisen
osaston valvontatoimistossa.

Pakkovakuutus
.ivllmelnen kelno

Tycinkulkukaavio on pii2ipiir-
teissddn seuraava: jos yritttijiilli
ei ole rekisterissd YEl-vakuu-

tusta, hdnelle postitetaan tiedus-
telukirje, jonka liitteend on yrit-
tiijiieliike-esite ja yriuiijiiii kos-
kevat verotustiedot.

Kun 30 piiiviii on kulunut kir-
jeen ldhettimiseste eika valvon-
taa ole keskeytetty. postiretaan
yrittiijiille k iirehtimisk i rje.

Kun l4 piiiviid on kulunut kii-
rehtimiskirjeen postituksesta ld-
hetetddn yrittiijiille kirjattuna
kirjeenii pakkovakuutuskeho-
tus.

Noin 30:n pdivdn kuluttua
pakkovakuutuskehotuksesta
otetaan yrittiijiin puolesta pak-
kovakuutus elikelaitoksesta.
Myos tdmd paatos postitetaan
yrittiijiille kirjattuna.

Eliiketurvakeskus lehettaa
p66tciksensd el6kelaitokseen
tycitulon vahvistamista varten
vasta sen jdlkeen, kun pddtcis on
saanut lainvoiman.

Eldketurvakeskuksen tehtd-
viin edelld selostetun ns. pakko-
vakuutusprosessin yhteydessd
kuuluu siis vakuutuksen otta-
minen ja vakuutusmaksun ko-
rotuksen mddrddminen.

Muun osan vakuuttamisesta
hoitaa elSkelaitos. Se vahvistaa
ty6tulon liihinni Eliketurva-
keskuksen tekemdn selvityksen
perusteella ja perii vakuutus-
maksun yrittajalta.

Vakuutuksen
rajavuosi 1977
Vuoden 1982 aikana Eldketur-
vakeskus on selvittdnyt sellais-
ten henkiloiden vakuuttamis-
velvollisuutta, joilla on ollut val-
tionverotuksessa ansiotuloja
liikkeestii tai ammatista yli tie-
tyn rajatulon vuonna l977ja sen
jiilkeen.

Tdmi menettely johtuu val-
vonnassa olevien tapausten run-
saudesta ja YEL:n vanhentu-
missddnnciksistd. YEL-vakuu-
tuksen ottamisen laiminlycineel-
le yrittiijiillehdn ei voida vahvis-
taa tyotuloa kuin kulumassa
olevalle ja viidelle sitd edeltd-
neelle kalenterivuodelle. Tata
aikaisemmalta ajalta on eldke-
turva menetetty.

Tdmdn mukaisesri voitiin sys-
temaattisen YEL-valvonnan
aloitusvuonna tycitulo vahvistaa
vakuutuksen ottamisen laimin-
lycineille yrittiijille aikaisintaan
vuoden 1977 alusta.

Jotta tydtulo ehdittiin vahvis-
taa yrittiijiille niin, ettii vuosi
1977 saatiin mukaan. oli huo-
mio kiinniteuiivii yriuiijiin, joilla
oli ansiotuloa liikkeestii tai am-
matista vuonna 1977.

6000 yrittejen
eliikevakuutus
selvitetty
YEL-valvontaa suunnitelleen
tyciryhmdn asettamien kritee-
rien perusteella on yrittdjien ve-
rotustietoja sisdltdvdstd luette-
losta poimittu noin 35 000 hen-
kiloii, joiden vakuuttamisvelvol-
lisuus selvitetddn El6keturva-
keskuksessa.

Vuoden 1982 aikana tuosta
henkilcimddrdstd on selvitettv
noin 6000 henkilcin vakuutta-
misvelvollisuus. Uusi 4000 hen-
kilciii sisiiltiivii ryhmii otettiin
vuoden loppupuolella kdsitte-
lyyn.

Pakkovakuutuksia yrittiijien
puolesta Eldketurvakeskus on
joutunut ottamaan noin 700.
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Erillinen yksikko
tynttaJn valvomaan

Eldketurvakeskuksen lainopilli-
sen osaston valvontatoimistoon
perustettiin YEl-valvonnan al-
kaessa YEL-valvontayksikko,
johon kuuluu yhteensd seitse-
mdn tycintekijiiii. Tiimiin val-
vontayksikcin tehtavana on hoi-
taa yksinomaan YEl-valvon-
taa.

Valvonnan alkuvaiheessa on
YEL-valvontayksikkci saanut
apuvoimaa valvontatoimiston
muista yksik6istii niin, ettd sys-
temaattisesti YEL-valvontaa on
parhaimmillaan hoitanut tois-
takymmentd tyontekijiiii.

Avustavat perheen-
jlsenet usein
vakuuttamaffa
Henkilcit, joiden vakuuttamis-
velvollisuutta selvitetddn, jakau-
tuvat tasaisesti eri ammattiryh-
miin. Ns. avustavia perheenj6-
seniii on valvonnassa ollut
huomattavan paljon.

Hankalia vakuutettavia ovat
olleet yriuiijiit, jotka eivdt ole
hakeneet ajoissa vapautusta
YEL:n mukaisesta vakuutta-
misvelvollisuudesta, vaikka heil-
ld on ollut olemassa vapautta-
miseen edellyttdvd riittave ela-
keturva.

Valvonnalla yrittiij iit
yhdenvertaisiksi
Valvottavien tapausten runsaus
edellyttiii, ettd YEl-valvontaa
on jatkossakin hoidettava te-
hokkaalla tavalla. Systemaatti-
nen YEl-valvonta on osoitta-
nut, etta tdtii valvontaa on harj
joitettava aktiivisesti, jotta lai-
minlycinnit saadaan mahdolli-
simman viihiiisiksi. Samalla te-
hokkaan YEL-valvonnan avulla
saatetaan yrittajat valvonnan
suhteen yhdenvertaiseen ase-
maan.

Koneellinen YEL-valvonta
aiheuttaa ajan kuluessa mycis
sen, ettd Eldketurvakeskuksen

eri toimipisteisiin tulevat YEL-
laiminlycintitapaukset v6hene-
vdt. Samalla tavalla eldkelaitok-
siin vireille tulevat YEl-laimin-
lyontitapaukset tulevat vdhe-
nemddn.

Myoskiiiin YEL:n piiriin kuu-
luvat yritujat eivSt voi eniiii pi-
6e voimassa tycieldketurvaa
tyokyvyttdmyys- ja perhe-eldke-
tapauksissa maksamatta vakuu-
tusmaksuja, koska YEL-laimin-
lycinnit pyritiiiin systemaattises-
sa valvonnassa selvittdmiiiin
mahdollisimman pian.

Markku Sirvio, vr
Ekiketurvakeskuksen

valvon t a toimis t o n p tjtilli k k b
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MIKSI NAIN?
Onko
rakentaia
vakuut .t-

Oikeuskansleri:
Vakuutusmaksua

Matti Loukola

Altti Aurela

maksu- ei saa
tiT,*ln,,,., va,von- mielivalaisesti
nan kannalta murheellisin on 1
rakennusala, sanoi LEL Tv,i- Olefltaa
eldkekassan kenttdjohtaja Pa u -li Toivonen tycielikekassan
valtuuskunnan kokouksessa
14.12. - Erdissd tapauksissa
yrittiijti ei koskaan maksa mak-
sujaan. Ne siirtyvdt tunnollisten
tycinantajien maksettaviksi suu-
rempina vakuutusmaksuina.

Mita mielta on asiasta Suo- Ylijohtaja Altti Aurela Kiiytdnncissd oikeuskanslerinmen Rakennusteollisuusliiton osoitti marraskuussa oikeus- kannanotto edellyttiiii, ettd ai-
toimitusjohtaja, dipl.ins. Mat- kanslerinvirastolle tiedustelun, kaansaadaan tdsmdlliset mate-ti Loukola? jgka koski piiiitosvaltaa ty6- maattiset laskentaperusteet ty6-

- Tietenkddn meilld ei ole eldkevakuutusmaksun perus- eldkevakuutusmalisulle. Tal-
mitaan vertailuaineistoa kaytet- teiden vahvistamisessa. Mikii loin, kuten esittelijdneuvos paa-
tiivissdmme, mutta lausunto pe- on sosiaali- ja terveysminis- vo Haapasalo Kiuppalehdelle
rustuu ilmeisesti muihin kuin. tericin, valtiovarainministerion, antamasiaan lausunnossa sel-
varsinaisiin ammattiyrittiijiin. valtioneuvoston ja raha-asiain- kedsti sanoo, "hallituksella tai
Joukossa on omakoti- ja kesii- valiokunnan kZisittelyjen kes- valtiovarainministericillii ei ole
mcjkkirakentajia. Niiiden merki- kindinen suhde? Salliiko tai oikeutta md?irdt6 tyciel6keva-
tys. rakennustoiminnan koko- edellyttiiiikci tycieliikelaki las- kuutusmaksuja alle ien tason,
naisuuden ja eliikkeiden koko- kuperustemallin, joka tiihtiiii minka mukaiiiksi maksut mdd-
naisrahoituksen kannalta on ennakkorahastointiin tydelek- rdytyisivdt vakuutusmatematii-
pieni, mutta nditd saattaa olla keiden turvaamiseksi? - Oi- kan mukaan", vaan tdhdn tarvi-
suuri joukko. Kaikki merkittd- keuskanslerin vastauksen ydin taan erillislaki. Laskentaperus-
vdt rakennusliikkeet kiiyttiiviit on, ettd ratkaisuvalta kuuluu teiden tekeminen on ensislai-
elikekassan lainamahdollisuut- sosiaali- ja terveysministericille sesti laitosten asia, mutta juuri
ta, ja lainan saannin ehtona on, ja ettd eliiketurvan varmistami- nyt se on annettu tycieliikemak-
etti maksut on maksettu ajoissa. sesta on ennen kaikkea pidettd- sutyciryhmdn tehtaveksi.
Tiissii yhteydessd ollaan raken- vii huoli, kun vakuutusmaksun Haastatteli yLlo
tajista ja heidiin aiheuttamistaan perusteet maarataan. Minkiilai-
ongelmista puhuttaessa liihellii nen vaikutus piiiitoksell?i kiiy-
sitii rakentamisen aluetta, missd tdnncissd on, ylijohtaja Aliti
ei makseta ei veroja eikii eliike- Aurela?
maksuja, eli kuutamourakoin-
tia. Tdmd on minusta paljon - Oikeuskanslerin kannan-
suurempi kysymys. otto on merkittdvd nimenomaan

Toivonen katsoo, ettd eldketurvaa varmistavan viran-
konkurssin tehneeld yrittajelta omaisen tyon onnistumismah-
pitiiisi miiiiriiajaksi kieltiiii uu- dollisuuksien kannalta. Oikeus-
den yrityksen perustaminen. kansleri yksinkertaisesti katsoo
Konkurssikierteeseen joutuneis- lain vaativan, ette kerran annet-
ta yrittajiste Toivonen loytaa tu tyoeldkkeen maksamisen lu-
pahimmat laiminlycijiit. paus on mycis pidettdvd.

- Jos halutaan elikemaksut Sosiaali-jaterveysministericin
nykyistii paremmin turvata vakuutusosaston asiana on
konkurssissa, olisikoneasetet- varmistaa vakuutuslaitosten
tava vield parempaan etuoikeus- velvoitteiden pitiivyys, ja eliik-
asemaan, palkkasaatavien edel- keet ovat tiillciin tiirkein alue.
le? Konkurssin tehneen yritys- Eliikkeet on varmistettava koko
kieltoon asettaminen olisi sitten ihmisidn aikajiinteelld, jotta jo-
koko yritysmaailmaan koskeva kainen voi luottaa eliiketur-
juttu. Kyllii nyt puheena olevan vaansa tai sitten muulla tavoin
ongelman ratkaisua olisi etsitta- ajoissa taloudellisesti varautua
vd kuutamourakoinnin kuriin vanhuusikdd varten.
saamisen suunnalta.

Haastofteli YLla
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Nimi

Toimipaikka

Liihiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Merkitkiiii tehen se vanha osoite, johon lehti on ennen tullut
Nimi

Toimipaikka

Llihiosoite

OSOITE
JOHON
LEHTI
HALUTAAN

VANHA
OSOITE

Postinumero Postitoimipaikka

Tiillii kortilla voitte ilmoittaa osoitteenne muutoksesta Eliketurvakeskukselle. Kortilla voi mycis
tilata Tyercliike-lehden wosikerran hintaan l0 mk.
Toimipaikkatieto tarvitaan vain silloin, kun lehti on tullut tai se tilataan tydpaikalle.

I Osoitteen muutos I Uusi tilaus



POSTIKORTTI

Vastausliihetys

HKI 53/52Lupa 228

Vastaan-
ottaja

maksaa
posti-
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Virkatodistus
turhaa
byrokratiaa?

As
Ty

iantuntijat vastaavat
aa aa

Kysymys:
Mikii on TEl-jiirjestelmdn vas-
taus toistuville TEL-maksun
alennuksille? Alennukset uh-
kaavat tyoeliikejiirjestelmdn
vastuuvelan pysymistd turvaa-
valla tasolla. Mm. STAT-ty6-
ryhmd oletti laskelmissaan, ettii
jdrkeviistii maksujen korotusta-
sosta ei tingitil.

Vastaus:
KysyjI on kiinnittdnyt huo-
mionsa keskeiseen ongelmaan:
laissa luvatut eldke-edut on tur-
vaavasti rahoitettava. Kiiytiin-
ncissii tiimii merkitsee, etta TEL-
maksut viiiijiiiimiittii asteittain
kohoavat tasolle, joka on 2,5-
kertainen nykyiseen verrattuna.

TEL-maksun yksinomainen
tehtdvii on turvata TEl-eliik-
keet nytja tulevaisuudessa. Eld-
kelaitokset, Eliiketurvakeskus ja
sosiaali- ja terveysministerion
vakuutusosasto ovat olleet joh-
donmukaisesti temdn periaat-
teen takana.

Eldketurvakeskus on esimer-
kiksi vuoden 1983 TEl-maksua
koskevassa lausunnossaan to-
dennut, ettd TEL-maksujen
alentaminen silld tavoin, kuin
viime vuosina on tapahtunut. ei
jatkuessaan ole vakuutettujen
edun mukaista. Se johtaa pi-
temmdlld aikaviilillii tydelak-
keiden turvaavuuden vaaran-
tumiseen.

Eliikelaitoksille kuuluu pdd-
asiallinen rahoitusvastuu. Ne
ovat maksuperustehakemuksis-
saan pyrkineet tasolle, jota TEL
edellyuiia.

aa a aa

Sosiaali- ja terveysministerio
on tukenut TEL-eldkelaitosten
linjaa. Ministerici on my6s aset-
tanut erityisen tyciryhmin selvit-
tdmddn, miten TEL-maksun pe-
rustemallia voitaisiin edelleen
kehittea niin. ettd vakuutettujen
edut turvataan.

Nykyisen tilanteen ongelma-
na on, ettd riittdvdn maksutason
esteend on ollut vaikea taloudel-
linen tilanne. Devalvaation yh-
teydessii tehty ratkaisu on kui-
tenkin katsottava positiiviseksi.
TEL-maksua tosin alennettiin
0,5:lld prosenttiyksikcillii, mutta
alennus oli kompensaatiota pro-
senttiyksikcin suuruisesta perus-
tekoron korotuksesta.

Kysymys:
Minkii vuoksi tycielakelakeihin
otetaan hallintomenettelylain
siiiinnoksi6 vastaavat omat
sSdnnokset eikd asiaa hoideta
asetuksella?

Vastaus:
Vuoden alusta on tullut voi-
maan hallintomenettelylaki.
Tiimii laki ensimmdisenii yleis-
sdddciksenii vahvistaa j o kiiytcis-
sd olleet hallinnon yleiset peri-
aatteet yhdenmukaisiksi toimin-
taohjeiksi.

Hallintomenettelyllii tarkoi-
tetaan lakia sovellettaessa hal-
lintoasian ktisittelyii viranomai-
SISSA.

Viranomaisia ovat valtion
hallintoviranomaiset, kuntien ja
kuntainliittojen viranomaiset
sekii Kansaneldkelaitoksen ja

ao

11n
Tyoehkepiiiv[nd esitetryihin kysymyksiin lu-
vattiin palata aikanaan Tyoehkelehdessl. Yh-
teenhen saatiin vastaus jo paikan paalle.

Ensimmiiiseen kysymykseen vastaa Eldketur-
vakeskuksen suunnittelujohtaja Markku H[n-
ninen, kahteen muuhun on vastauksen laatinut
talon lainopillinen johtaja Antti Suominen.

- Milloin ja miksi virkatodistus
vield el6kehakemuksen liitteeksi
tarvitaan? Eiko viranomaisten
rekistereistd jo muutenkin saa
tarvittavia tietoja, Eldketurva-
keskuksen lainopillinen johtaja
Antti Suominen.

- Virkatodistusten mddrd on
olennaisesti viihentynyt. Niihin
tycieldkehakemuksiin, jotka tu-
levat vireille Kansaneldkelaitok-
sen paikallistoimistojen kautta,
ei virkatodistusta tarvita, ja ndi-
tdhiin on kiisitykseni mukaan
melko suuri joukko.

- Myciskii2in esitaytettyihin
vanhuusel6kkeen hakemislo-
makkeisiin eli ns. VET-tapauk-
siin ei virkatodistusta tarvita.
Vdestcirekisterikeskuksen rekis-
teristd tarkistetaan, ettd tiedot
ovat kunnossa.

- Muissa tapauksissa virka-
todistus tarvitaan. Siind on tieto-
ja, jotka vaaditaan esimerkiksi
lapsikorotuksen myontdmiseen.
Ja tiiytyy olla jokin paperi, joka
todistaa, ettd ihminen on elossa.
Vdestcirekisterikeskuksen kuo-
lintiedot tulevat sen verran
mydhdssd meille, ettei niistd ole
apua.

- Toistaiseksi ei ole sellaista
systeemid, jolla tiedot helposti ja
vaivattomasti saataisiin muuten
kuin virkatodistuksesta. Siind
vaiheessa, kun sellainen on, to-
distusten kayttd teytyy harkita
uudelleen.

Haastatteli K.S.
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ASIANTU NN.I AT. VASTAAVAT
TYOELAKEPAIVAN KYSYMYKSIIN

Helsingin yliopiston toimieli-
met.

Lisiiksi asetuksella on mah-
dollista sddt56, ettd lakia on
noudatettava hallintoasiain kd-
sittelyssd mycis silloin. kun asian
kiisittely on itsendisen julkisoi-
keudellisen laitoksen. julkisoi-
keudellisen yhdistyksen, val-
tioenemmistcjisen osakeyhtion
tai yksityisen tehtavena.

Tyoeliikejiirjestelmdssh on
pyritty siihen, ettd tycieldkelait
sisdltdvdt periaatteessa kaikki
tycieldketurvaan liittyvdt kysy-
mykset. Tiill<iin tydeldkelait
muodostavat kokonaisuuden.
joka auttaa tyoel6kelains66-
ddnncin ymmdrrettdvyytta sa-
moin kuin sen suhdetta muuhun
lainsddddntdon.

Tdmdn periaatteen mukaises-
ti tydelakejarjestelmdssA on ndh-
ty, ette hallintomenettelylaissa
hyviiksytyt periaatteet toteutu-
vat parhaiten siten, ettd elikela-
keihin ja asetuksiin sisdllytetddn
hallintomenettelylaissa sdddetyt
mhdrdykset.

Myos tycikyvyttomyyden ar-
viointitoimikunta on mietinncis-
sddn esittdnyt erillisten sddnncjs-
ten sisdllyttdmista t),Oelakela-
keihin.

Parhaillaan Eldketurvakes-
kuksessa on tyciryhmh, jonka
tehtdvdnd on valmistella esitvs
hallintomenettelylaissa sdddet-
tyjen periaatteiden sisdllyttdmi-
sestd tyoel6kelakeihin.

Kysymys:
Tyovoimaministerion aset-

tama tyokyvyttomien kartoitus-
tydryhme on jdttdmdssddn mie-

tinnossd kritisoinut TEL-jiirjes-
telmdn tapaa siirtdd tycikyvyt-
tomid tycir oimahallinntln toi-
meentulojdrjestclmdn piiriin.
Mietinncissd tehtyyn esitykseen
viitaten kysyjd tiedustclcc. mil.en
tydelakejarjestelmdssh suhtau-
dutaan esitykseen tyottomyvs-
eldkkeen laajentamiseksi suun-
nilleen nykyista Iydkv\ vttomvvs-
eldkettd vastaavaksi.

Vastaus:
Tyovoimaministericin tyokyvyt-
tcimien kartoituslvoryhmd on
mietinnossdd,n tarkastellut tyci-
kyvyttomyyden ja tycittcimyy-
den vdlistd rajanvetoa.

Tycirvhmd on mietinnossddn
esittenyt uuden kdsitteen: opera-
tiivisesti tycikyvyton. Operatiivi-
sesti tydkyvyttomdlld on tarkoi-
l.ettu sellaista tyorajoitteista
henkiloii, jota ei pystytii tyollis-
tdmddn tycivoimaviranomaisilla
nykyisin kdytettdvissd olevin
keinoin. Ndidcn vaikeasti tycil-
listettdvien pitkdaikaisten tyot-
tcjmien mddrdksi tyoryhmd on
arvioinut 5500-7000 henkilciii.

Operatiivisesti tvdkvvytto-
mien kohdalla tyciryhmd on eh-
dottanut. etta operatiivisesti
tyokyvyttomat Voisivat pddstd
suoraan tyottOmyyseldkkeelle
ilman edeltdvdd tyottomyyskor-
vauksen tai kassa-avustuksen
mddrdaikaista saantia.

Tycitt6myyselakkeen saannin
ehtona olisi pelkdstddn operatii-
vinen tyokyvyttcimyys, mikii
merkitsisi mm. tyottomyyseliik-
keen saannin ehtona olevien
ikiirajojen poistamista. Lisiiksi
tyoryhmd esittdd. etta tyorto-

myyseldkettd laskettaessa tule-
vat vuodet otettaisiin aina huo-
mioon samalla tavoin kuin tyo-
kyvyttomyyseldkkeessd.

Tyottcimyyseldkkeen tarkoi-
tuksena on antaa toimeentulo-
turvaa ldhelld eliikeikiiii oleville
pitkiiai kaistl,ot tcimille.

Tdstd tycittomyyseldkkeen
tarkoituksesta ei ole syytd poike-
ta. Pitkdaikaistvottomien on-
gelmia ei voida ratkaista silld.
ettd heille ilman ikd- ja muita
rajoituksia mycinnettdisiin tycit-
tomvyseldke ja heiddt leimattai-
siin pysyvdisesti elSkeliiisiksi.

Pitkiiaikaistyottomien ase-
maa tulee ensisijaisesti parantaa
aktiivisella t-v"civoimapolitiikalla
sekd toimeentuloturva hoitaa
tukitoimenpiteitd ja tyottcimyys-
turvaa kehittiimiillii.
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Kysy
tyoeliikkeisri! Alla olevalla palstalla Eldketurvakeskuksen lain-

opillinen johtaja Antti Suominen vastaa tyo-
ehkkeitii koskeviin kysymyksiin, joilla saattaa
olla yleistiikin mielenkiintoa.

Tyoehkeasioita koskeviin kysymyksiin vasta-
taan Eliiketurvakeskuksesta myos kirjeitse ja
puhelimitse. Kun kirjoitatte, mainitkaa ttiydelli-
nen nimenne, osoitteenne ja henkilotunnuk-
senne.

Kysymys:
Minulle maksetaan tyoeldkettd, valtion eliikettii ja kansaneldkettd,
kun olen tdysin tycikyvyton. En pd6se ilman apua kunnolla liik-
kumaankaan.

Asun nyt aika kehnostija olen ajatellut, ettd tulisin mycihemmin
toimeen tuolla valtion-.ja kansaneldkkeellii ja tiillii hetkelld olisin
halukas ottamaan tycieldkkeeni kertakaikkisena summana. Silld
rahalla voisin korjata tdtd vanhaa asuntoani tai vaihtaa sen vihin
parempaan.

Tycieliikkeeni on vdhdn vaille 500 mklkk ja siitii menee vero.
Paljonko voisin saada elikettd kertakaikkisena ja miten paljon
joutuisin maksamaan veroa?

Hoitaisiko tdmdn asian eldkelaitos vai Eldketurvakeskus? Elh-
keikiiiin eli 65 vuoden tavttamiseen minulla on aikaa vielii 20
vuotta.

Vastaus:

TEL 19 b $:n 4 momentissa on sdddetty, milloin eldkelaitoksella on
oikeus maksaa tyoeldke kertasuorituksena. Lain mukaan el6k-
keensaaja itse ei voi piiiittiiii kertasuorituksen maksamisesta.

Pdds66ntci on, etta eldke maksetaan kuukausittain. Ainoastaan
mddrdltdin hyvin pienet eldkkeet eli alle 16,11 mklkk (vuoden
1983 indeksissd) eldkelaitoksella on oikeus maksaa kertasuorituk-
sena.

Tiilloinkin edellytetddn, ettd eldke on vanhuus- tai perhe-eldke
tahi sellainen t6ysi ty6kyvyttomyyseldke, jonka mddrdd laskettaes-
sa ei ole otettu huomioon aikaa tyokyvyttomyyden alkamisesta
eliikeikiiiin.

Toisin sanoen pient:kddn tyottcimyyseldkettd, osaeldkettd tai
tdysitehoista tyokyvyttJmyysel6kettd ei voida maksaa kertasuori-
tuksena.

Kertasuorituksen tarkoituksena on ainoastaan vdhentdd eldk-
keeseen ndhden liian suuria elf,kkeen hoitokustannuksia.

Kertasuorituksen mddrd lasketaan sosiaali- ja terveysministe-
ricin vahvistamien perusteiden mukaan. Kertasuorituksen m66-
rddn vaikuttaa eldkkeensaajan ikd.

Kertasuorituksesta pidatetadn vero samoin kuin kuukausittain-
kin maksettavasta eldkkeestii. Eliikettii, joka on l6hes 500 markkaa
kuukaudessa. ei voida maksaa kertasuorituksena.

Kysymys:
Olen aloittanut yritystoiminnan ja minulle on selvitetty, ettd eldk-
keeni turvaamiseksi minun on otettava yrittiijien eldkelain mukai-
nen vakuutus.

Varmuudeksi kysyn kuitenkin, velvoittaako laki minut siihen
pakollisesti.- 

EnsinniikSdn mind en ole huoltovelvollinen. Minulla ei ole puo-
lisoa tai lapsia. Lisdksi olen hoitanut oman toimeentuloni mahdol-
lisen sairastumiseni ja vanhuuteni varalta vapaaehtoisella henki-
vakuutuksella, joka on sidottu indeksiin.

Vastaus:

Kysyjiiii on neuvottu aivan oikein, kun hiintd on kehotettu otta-
maan YEL:n mukainen elhkevakuutus. Se on nimittdin pakolli-
nen, jos tyo ei ole niin vdhdistd, ettd tyotulo tdstd toiminnasta j5d
alle 13 918,32 markan vuodessa (vuoden 1983 indeksissii).

Suurikaan henkivakuutus ei poista lakisddteistd YEL-vakuut-
tamisvelvollisuutta. Vain siind tapauksessa, ettd Teillii olisi riittii-
vhksi katsottava muuhun ansiotyohcin perustuva eldketurva, voi-
sitte saada hakemuksesta vapautuksen YEL-vakuuttamisvelvolli-
suudesta. Vapautuksen YEL:sta myontdd Eldketurvakeskus.

On huomattava, ette tydeldkelaeissa olevat yhteensovitussddn-
nokset eivdt koske vapaaehtoisen henkivakuutuksen perusteella
suoritettuja korvauksia. Teilld on ndin ollen mahdollisuus saada
vapaaehtoisesta henkivakuutuskorvauksestanne huolimatta YEL-
eldkkeenne vdhentdmdttomdnd.

YEl-vakuutusmaksun osalta on syytd korostaa sitd, ettd laki-
sddteisen YEl-perusvakuutuksen vakuutusmaksun yrittdjd saa
vdhentdd kokonaan verotuksessa. Vdhennyksen voi tehda joko
tuloldhteen luonnollisena vf,hennyksend tai kokonaistulostaan
henkilcikohtaisessa verotuksessa I -lomakkeella.
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maan suurimpia sosiaaliryoj erj estoj e
Invahdiliitto on maan suurimpia sosiaaliryotii
tekevi[ j[rjestojii.

Se perustettiin vuonna 1938 liikuntavam-
. .. tmarsten Jar]estoksl.

Sen jdsenend on 113 paikallisyh&stystil, jois-
sa on jdseniii noin 46000.

Liitolla on ldhes tuhat ryontekijefl, joista val-
taosa toimii kentalla.

Toiminnanjohtaja Matti Savola (vasemmalla) ja tiedotuspcirillikkt)
Mauno Arjavirta pohtivot tiedotuksen ongelmia. Taustalla Invalidilii-
lon ensimmriisen puheenjohtajan Eino K. Kalervon ja nykyisen pu-
heenjohtajan Aimo O. Aaltosen muotokuvat.

Mitkd ovat liiton toiminnan rakennettu juuri niin kuin ei olisi

Budjetin rahoirus
kaksijakoinen
Liiton vuoden 1983 budj6tti on

asiamme puolesta. Tulevaisuu-
dessahan kunnat joutuvat te-
kemdiin omat suunnitelmansa
vammaishuollon osalta. eikii
kuten ennen sosiaalihallituksen
tasolla", toteaa Savola.

"Painoa pannaan myos avo-
kuntoutuksen kehittdmiseen ja
vapaaehtoistyon rakentami-
seen, jolloin voidaan auttaa
vammaisia ihmisiii sairaaloiden
ja kuntoutuslaitosten ulkopuo-
lellakin, sen jdlkeen kun heille
on annettu jonkinlainen sai-
raanhoito. Vapaaehtoistycitd
tekevdt voivat tdlloin kiiydii aut-
tamassa kotihoidossa". painot-
taa Savola.

Rakentamista
40 vuotta
Rakentaminen ja jatkuva inves-
toiminen on liiton toiminnan ja
tavoitteiden kannalta velttama-
tontd.

Liitolla on Kiipyliin kuntou-
tuskeskus Helsingissd ja Lapin
kuntoutuskeskus valmistuu Ro-
vaniemelle ensi vuoden aikana.

Tyciklinikoita on Jyviiskylds-
sd. Kuopiossa ja Jdrvenpiidssd:
ammattioppilaitoksia Espoossa,
Jdrvenpddssii ja Sulkavalla sek6
suojatycikeskukset Helsingissd
ja Rovaniemelld.

Invalidiliiton palvelutalot on
rakennettu neljiilletoista paik-
kakunnalle. Mikkelin palveluta-
lon rakennustciihin piiiistiiiin
vuoden 1983 lopussa ja Jyviisky-
lAn palvelutalon rakentamiseen
vuonna 1984.

palvelutaloja on ra-
6, joissa on 700 asun-

toa.
"Palvelutalojen tarkoitukse-

na on auttaa vaikeavammaisia
asukkaita ja asiakkaita toimin-
noissaan. Asuntojen lisiiksi pal-
velutaloissa on henkilokuntaa,
jotka auttavat vammaisia ruo-
kailussa, pukeutumisessa ja liik-
kumisessa", sanoo Savola.

Savola sanoo, ettd palveluta-
lon asukas on usein yksiniiinen,
perheetcin ihminen. Hdn tarvit-
see toisen ihmisen apua, saa
kansanelSkettd, mahdollisesti
mycis muun lain mukaista eld-
kettii, elinkorkoa tai korvausta
ja on yleensii pienituloinen.

Liitolla on mycis Invalidien
lomakyld Rantasalmella. jossa
vuosittain kiiy virkistiiytymiissii
noin 600 vammaista. Paikallis-

TZill6in
piidasialliset tavoitteet, toimin- pitiinyt tehdd. Se on epdonnis- l50miljoonanmarkanluokkaa, kennettu I
nanjohtaja Matti Savola
Invalidiliitosta?

"Ldhdemme siiti. etta vam-
maiset olisivat yhteiskunnassa
tasavertaisia muiden kansalais-
ten kanssa. Ei erityisasemassa,
mutta tasavertaisessa asemassa.
Toinen tdrked tehtdvdmme on
palvelujen, tuotanto", sanoo
Savola.

"Vammaisilla pitaa olla sa-
mat mahdollisuudet saada tyotd
kuin muillakin ihmisillii. Vam-
maisia on tyottdmina ja tycillisi-
nd niin kuin muitakin, mutta
heitd on tyottomind suhteessa
enemmbn kuin muita ihmisiii."

"Ympdristri olisi rakennetta-
va niin. ettd mycis vammaiset
piiiisisiviit liikkumaan. Ajatel-
laan nyt teta IH-Pasilaa. Se on

tunut vammaisten kannalta.
mutta myds lasten. ditien ja
vanhusten kannalta. On paljon
jyrkkiii nousuja, portaita ja eri
tasoja", sanoo Savola.

Tulevaisuuden
tavoitteita
"Sosiaali- ja terveydenhuollossa
tapahtuu Valtava-uudistus, jol-
loin asioita siirret66n liiiininhal-
lituksien ja kuntien tasolle. Se
muuttaa myos painopisteitd
meiddn organisaatiossamme.
Joudumme olemaan yhdistyk-
siin piiin erittdin aktiivisia. jotta
saamme kaikissa kunnissa
vammaiset liikkeelle yhteisen

Josta rnvestolntlen osuus runsaat
30 miljoonaa markkaa.

"Budjetin rahoitus on kaksi-
jakoinen. Se jaetaan palvelutuo-
tantoon ja etujdrjestcitoimin-
taan. Kayttdmenot ovat 120 mil-
joonan markan suuruiset. josta
summasta saamme valtion avus-
tuksena 47 prosenttia. Avustus
on erilainen, esimerkiksi palve-
lutuotannossa saamme valtiolta
ammattikoulutukseen 100 pro-
senttia ja esimerkiksi suojatyci-
h<jn l5 prosenttia", selvittaa Sa-
vola.

"Laitospuoli toimiikin voi-
makkaasti yhteiskunnan tuella,
mutta sen sijaan etujiirjestotoi-
minta pycirii raha-automaatti-
varoilla ja kerdystoiminnal-
lamme", Savola sanoo.
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yhdistyksillii on 45 lomakotia,
joista 35 on pyordtuolia kiiyttii-
ville vammaisille soveltuvia.

Liitto suunnittelee rakennet-
tavaksi myos uutta lomakyliiii
Keski- tai Etele-Suomeen liihitu-
levaisuudessa.

Tyosarkaa
riiffee
"Tiedottaminen on ongelma,
kuten teilldkin siellii Eldketur-
vakeskuksessa. Sosiaalisen alan
tiedottamisessa on se vaikeus,
etta tieto ei kiinnosta ihmistii
ennen kuin se tulee ajankohtai-
seksi omalla kohdalla", arvioi
Savola.

Invalidiliitto julkaisee esittei-

tii, opaskirjoja ja kahta omaa
aikakauslehted sekd kampanjoi
eri tiedotuskanavia kdyttden,
mutta siita huolimatta tiedon-
tarvetta vammaisten keskuudes-
sakin viel6 ilmenee.

"Ajoittainen yleinen tiedot-
taminen ei mydskddn kovin pal-
jon asiaa auta, koska se hyvin
harvoin sattuu ajankohtaan, jol-
loin ihmiset sitd tietoa tarvitsisi-
vat."

"Parhaiten ndyttdd menevdn
tieto tyostdmme suurten ke-
rdyksien yhteydess5, jolloin lii-
ton nimi tulee mycis televisiossa
esiin. Tiedottaminen ja suhde-
toiminta ovat kuitenkin tdrkei-
tii, joiden avulla sosiaalitycitd
voidaan tehdd tunnetuksi", sa-
noo toiminnanjohtaja Matti Sa-
vola Invalidiliitosta.

Jaakko Makinen,
Ekiketurvakeskukstn

tiedotu:sihtecri
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Invalidiliitto kriynnistriri kampanjan "Liikunto on kuntoutusta". Kuva Vommaisten olympiakisoista i,980.
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vAKUUTUSoIKEUDEN pAnrOrsrA i.1il;"i1l"J,,iB*:1'$n:::3l,il ihlffi,l#l?*,[l"x,11,'"0"]li]

Liikaa
makseftrn elakkeen
takaisinmaksaminen

Vakuutusoikeuden pcicitt)s olisi pitiinyt antaa takaisinpe-
n:o 9344/81/ 1275 rinndstd muutoksenhakuohjeel-
Annettu 17.6. 1982 la varustettu paat6s.
(ETK-ar k is t onumero I 04 I 7)

Kun tdtd kirjoittaessani 3. l.
1983 katson VAKO:n pii?i.tcik- ElilkelaitOStensen antopdiviia ( 17. 6.1982) ru- i-.1--.-.1--.-1,
peaa hirvittamaan. kdytdnnostd

Peatos on jo yli puoli vuotta
vanha! Takaisinperinndstd on s65nn<is

Puolustukseksi .julkistamisen TEL 2l a $:n 3 momentissa.
viivdstymiselle voin kuitenkin LEL:ssa, VEL:ssa ja MYEL:ssa
esittdd ainakin kaksi seikkaa. on viittaussddnncis mainittuun
VAKO:n pddtoksen antopeiven TEL:n pykiiliiiin, joten mycis
ja postittamispdivdn vdlinen ai- ndiden lakien osalta sama peri-
ka on yleensdkin varsin pitkd. aate on voimassa.
Tdssd tapauksessa tuo viili oli Sddnnciksen mukaan voidaan
tdsmiilleen kaksi kuukautta. aiheettomasti maksettu etu jdt-

Lisiiksi Tycieliike-lehden toi- tdd takaisinperimdttd, jos sen
mitusteknisten syiden vuoksi myontdmisen tai maksamisen ei
Tyciellike n:o 4/82 olisi ollut ai- ole katsottava johtuneen el6k-
noa mahdollinen numero teta keensaajan tai hdnen edustajan-
ennen. Siinii oli kuitenkin kirjoi- sa vilpillisestd menettelyste.
tettava vield vanhemmasta paa- Yksityisen sektorin tyoeldke-
tciksestd, joten - kdrsivdltisyyt- j[rjestelmdssd el6kelaitokset ei-
td. Parempi mycihiiiinkin kuin ei vdt eldkkeiden takaisinperinnds-
milloinkaan. sd noudata tdysin yhdenmukais-

ta linjaa.
On tosin havaittavissa, etta

vAKo:n ratkaisu,,Llffi';f;:l3li*,, rvhdvtiiiin

Osasyynd tdhdn lienee se, etta
Kyseisessdtapauksessaeldkeoli eldkelaitosten purkuhakemus-
merkittl, eldkepddtokseen oi- ten yhteydessd VAKO:lle teke-
kean mddrhisend, mutta eldk- mat esitykset siitd, ettd eldkelai-
keen maksamisessa tapahtu- toksen aiheettomasti maksama
neen virheen vuoksi se oli suori- etu olisi mddrdttdvd takaisin
tettu liian suurena. maksettavaksi, eivdt tietddkseni

Eldkelaitos oli ilmoittanut thhdn mennessd ole tuottaneet
kirjeitse eldkkeen saajalle vdhen- tulosta.
tdvdnsdeldkkeestdtietynmdd- Takaisinperinndn teknisen
rdn kuukaudessa. kunnes liikaa suorittamisen eldkelaitokset to-
maksettu eldke on tullut peri- teuttavat pidettamalle osan vas-
tyksi takaisin. taisuudessa maksettavista el6ke-

Eldkelautakunta. kuten eristd.
VAKO:kin periaateratkaisus- Jos eldkkeen saaja ei nimen-
saan, katsoi, etta elekelaitoksen omaisesti suostu takaisinperin-

eliikkeen saaja milliin tavoin
reagoi eldkelaitoksen ilmoituk-
seen takaisinperint66n ryhtymi-
ses6. Talldin katsotaan, etta m-
kaisinperintiiiin on olemassa
ellkkeen saajan hiljainen suos-
tumus.

Perintd on pyritty jiirjestii-
mddn niin. ette se tuottaa eldk-
keen saajalle mahdollisimman
vdh6n haittaa. Yleensd eldke-
erdsti piddtetddn enintiidn l,/3
el6kkeen mddrdstd, mutta myds
muunlaisesta menettelystd voi-
daan sopia.

Jos eldkkeen saaja ei anna
suostumustaan takaisinperin-
tiidn, erddt eldkelaitokset ovat
katsoneet voivansa kayttaa pe-
rusteettoman edun palautus-
kannetta yleisessd alioikeudessa
tai vaihtoehtoisesti maksamis-
maaraysmenettelya.

Eldketurva-
keskuksen kanta
Jos takaisinperinte toteutetaan
vastoin eldkkeen saajan tahtoa,
kysymyksessd on ns. pakollinen
kuittaus.

Kuittaus on rinnastettavissa
saamisesta suoritettavaan vasta-
saamisen ulosmittaukseen.
Kummassakin tapahtuu saami-
sen kdyttdminen toisen saami-
sen suoritukseen.

TEL l9 a $:n I momentti kiel-
6e eldkkeen ulosmittauksen.
Ulosmittaus on mahdollista
vain puolison ja lasten elatuk-
seen.

Tarve saada suojaa pakollista
kuittausta vastaan on piiiipiir-
teissddn yhti voimakas kuin
suojan tarve ulosmittausta vas-
taan.

Tdmhn vuoksi Eldketurva-
keskuksen mielestd ei saaminen,
jota ei ole lupa kayttaa ulosmit-
taukseen. kelpaa pddsaamisena
kuittaukseen.

Pakollinen kuittaus on siis
Eldketurvakeskuksen mielestd
lainvastaista.

VAKO on piiiitokselliiiin
vahvistanut Eldketurvakeskuk-
sen kdsityksen siitd, ettd takai-
sinperinthdn ryhtyminen edel-
lyttaa joka tapauksessa (mycis
maksatusvirhetilanteissa) vali-
tuskelpoista paatdsta.

Perusteettoman edun palau-
tuskanteen kdyttdminen tai tur-
vautuminen maksamismdd-
raysmenettelyyn eivdt ole takai-
sinperinndn yhteydessd sallittu-

ratkaisee, onko aiheettomasti
maksettu etu perittava takaisin
val el.

Eldketurvakeskuksen mieles-
tii siviilioikeudelliseen t6ytdn-
tcinpanoon tulisi ryhtyd vasta
sitten, kun takaisinperintdpdd-
tds on saavuttanut lainvoiman.

Tiilloinkiiiin tiytdntcicinpa-
noa ei voi kohdistaa ulosmit-
tauskiellon alaiseen eldkkee-
seen.

Hallitus on antanut eduskun-
nalle lakiesityksen, jossa ehdote-
taan eldkkeiden ulosmittauskiel-
lon kumoamista.

Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan vuoden kuluttua siita.
kun eduskunta on sen hyviiksy-
nyt.

Jos ulosmittauskiellon ku-
moava laki tulee voimaan. ei ta-
kaisinperintddn ryhtymiselle
kuittausta kdyttden ole estettd
vastoin eldkkeensaajan tah-
toakin.

Tiill<jin tullevat nykyistd n6-
kyvdmmin esille myos kohtuus-
kysymykset takaisinperinndn
yhteydessd.

ksken
perhe-
eldkeoikeus
V a kuutusoi keuden pricit d s
n:o 1031/81/1259
Annettu 15.6. 1982
( ETK-ar k i s t onumero 9 I 5 5 )

Edunjiittiijii ja tdmdn yli 40-vuo-
tias leski, jolla ei ollut perhe-
elhkkeeseen oikeutettua lasta,
ovat olleet avioliitossa keske-
nddn kaksi kertaa. Jiilkimmiii-
nen avioliitto on jatkunut alle
kolme vuotta edunjdttdjen kuo-
lemaan mennessi. Leskelld ei
ole oikeutta perhe-eldkkeeseen.

Ratkaisu perustuu TEL 4a
$:n I momenttiin. Shdnnciksessd
ei mainita siita. etta avioliiton
olisi pitiinyt jatkua yhdenjaksoi-
sesti kolme vuotta.

VAKO:n peatds on kuitenkin
sen jo aikaisemmin omaksuman
kannan mukainen.
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ELAKETURVAKESKUKSEN SOVELTAMISRATKAiSU]A
]A LAUSUNTC]A

Ei elekette
lunastuslautakunnan

j [senend, toimimisesta
LEL:n
keskipalkan
laskeminen

Eldketurvakeskukselta on useassa yhteydessii
tiedusteltu, ovatko sellaiset henkilot, jotka toi-
mivat jiiseninl pakkolunastuslautakunnissa ja
katselmusmiehina haltuunottokatselmuksissa,
ryoeliikelakien soveltamispiiriss[.

Viimeksi asiasta on annettu lausunto hein[-
kuussa 1982..

Koska sen sis6lto meni tiedoksi suppealle pii-
rille, on paikallaan selostaa asiaa tella palstalla
sanotun lausunnon pohjalta.

kelain nojalla.
Kunnallisen eldkelaitoksen

mukaan pakkolunastuslauta-
kunnan jhsenyyden perusteella
ei ole oikeutta kuitenkaan
KVTEL-eliikkeeseen, koska
lautakuntaa ei ole asetettu vaa-
limenettelyd kiyttden.

ETK: kyseessh
luottamustoimi
Saadun selvityksen perusteella
Elf,keturvakeskus ilmoitti lau-
suntonaan, ettei kYsYmYksessd
ollut tycisuhteessa tapahtunut
tyoskentely vaan kysymys on ol-
lut luottamustoimesta.

TEL:iin luottamustoimiva-
kuutus tuli l. 1. 1974 alkaen.

Tyonantaja voi vapaaehtoi-
sesti jdrjest6d TEL:n mukaisen
eldketurvan luottamustoimeen
mddrdajaksi tai toistaiseksi vali-
tulle henkilolle.

Tydnantajaan tycisuhteessa
olevaa luottamushenkilod ei
kuitenkaan voida sanotussa va-
kuutuksessa vakuuttaa.

Kun tdllainen luottamustoimi
ei siis kuulu pakollisen TEL-va-
kuutuksen piiriin, eikd metsdn-
hoita jalle ollut jdrjestetty mvcis-
kiilin voimayhtioiden taholta
TEL-vakuutusta luottamustoi-
messa toimimisesta. ei hdnelle
kertynyt eldkettd pakkolunas-
tuslautakuntien jdsenYYdestd.

Ilkka Savoheimo, vrM,
E I ti k e t wt'a k e s k u k sc, n

I au sunt ot oimi st on priri I I i k k i)

Vakuut usoikeuden pdritds
n:o 2838/81/ 1273
Annettu 17.6. 1982
(ETK-ar kis t onumero 95 67)

i Trl.uun ajan ansioiden
teena olevaa keskipalkkaa
7 $:n
LEA

I mom.) mbdrdttdessd
6 $:n I momenttia sovellet

tava siten, ettd se kuukausi,
vakuutettu tayttaa 23 vuotta
otetaan kokona
huomioon sekd aikaa etta an
siota laskettaessa. Kyseessd on
VAKO:n periaateratkaisu.

LEA 6 $:n I momentin sa-
nanmukainen tulkinta johtaisi
siihen. ettd siitd kuukaudesta,
jona vakuutettu tayttae 23 vuot-
ta, tulisi tulevaa palvelusaikaa
laskettaessa ottaa huomioon

sen
kuukauden LEL-ansioista vain
kyseistd aikaa vastaava osa.

VAKO:n ratkaisu on
tuksenmukainen. L
ilmoitetaan ja rekisteroidddn
kuukausittain. TdmIn vuoksi
ansaintapdivien selvittdminen
jiilkikiiteen olisi kdythnnossd
vaikeaa.

Kyseisessd tapauksessa met-
sdnhoitaja oli toiminut Uuden-
maan ja Hdmeen lSdnien alueil-
la asetetuissa pakkolunastuslau-
takunnissa jdsenend sekd hal-
tuunottokatselmuksissa katsel-
musmiehend. Toiminta oli jat-
kunut usean vuoden ajan.

Pakkolunastuslautakunnan
kokoonpano oli mddrdytynyt si-
ten, etta liieininhallituksen mdd-
riimdn puheenjohtajan lisiksi
siihen kuului paikallisen alioi-
keuden mddrddmdnd kaksi jii-
sentd sekd asianosaisten valit-
semia.jiisenid.

Jdsenet toimivat tuomarin
vastuulla.

Kiintedn omaisuuden pakko-
lunastuksesta tuli voimaan uusi
laki l. l. 1978 lukien, jolloin
pakkolunastuslautakunta
muuttui lunastustoimikunnaksi.
Samalla muutettiin myos sen
asettamistapaa.

Kuitenkin ennen sanottua
piiiviimii2iriiii asetetut pakkolu-
nastuslautakunnat jatkoivat
toimintaansa edelleen.

Kulut tdllaisesta toiminnasta
maksaa se, jonka toimesta pak-
kolunastus toimitetaan.

Metsanhoitaja oli toiminut
pak kolunastuslautakunnissa
sekd tuomarin m66rddmdnd ettd
voimayhtioiden nimedmdnd jd-
senend.

Palkkion lisiiksi hiinelle oli
maksettu matkakorvausta ja
pdivdrahaa valtion matkustus-
sddnnon mukaisesti. Vuosilo-
makorvausta ei ollut suoritettu.

Ei VEL- tai
KVTELeldkettl
Pakkolunastuslautakunnan jd-
senten elakeasiassa otettiin yh-
tcytta myos valtiokonttoriin ja
Kunnalliseen el6kelaitokseen.
Valtiokonttorin mukaan pakko-
lunastuslautakunnan jdsen ei ole
tyo- tai virkasuhteessa valtioon,
vaan kysymyksessd on luotta-
mustoimi.

Kun VEL:iin ei sisdlly luot-
tamustoimivakuutusta, ei taste
tycistd ole oikeutta VEL-eliik-
keeseen.

Kunnalliset luottamushenki-
lot tulivat eldketurvan piiriin
l. 1. 1978 alkaen voimaan tul-
leen luottamushenkilciiden eld-

Pentti Koivistoin€rl, vt,
Ii I iik e t u n' a k e s k u k s e n I o i n o pi I I i : t tr

osaston pritillikk<)
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TYCKYVYTTCMYYSASIAIN N EUVOTTELUKUNNAN SUC SiTUKSIA

Osaelake
T[mdn lehden viime numerossa Tapio Karsikas
kirjoitti osaelakkeestd hhinni kdytdnnon ko-
kemuksien valossa. Kirjoituksessa esitettyjd nd-
kemyksid tuli keskusteluissa esiin myos Tyoky-
vyttomyysasiain neuvottelukunnassa kesitel-
tdessd viimeisintl neuvottelukunnalle ldhetenyd
osaeleketapausta.

Muutos tyo-
I ..tentaussa la

ansioissa
marraskuussa 1979
Vuonna I927 syntynvt nainen
on tyoskennellyt vuodesta l97l
lukien meijerin palveluksessa
maatalouslomittajana ja ulko-
alueiden siivoojana. Hdnen ter-
veydentilansa heikkeni tycinan-
tajan mukaan kuitenkin siind
mddrin, ettd hdn joutui lopetta-
maan maataloustyot.

Marraskuusta 1979 liihtien
hdn on suorittanut ainoastaan
meijerin ulkosiivoustciitd osa-
aikatyond 20 tuntia viikossa.
Tyohon kuuluu mm. mcijerin
pihan puhdistusta. lumitoitd.
kukkien kastelua ja nurmikoi-
den leikkaamista. Tyotehthvien
muututtua hakijan ansiotaso
aleni noin 3370.

Selka vaivannut
. . I ....

Jo pltkaan
Hakijaa on pitkddn vaivannur
alaraaj oihin sdteilevd lanneselhn
kiputila. Sairaslomilla hdn on
viime vuosina ollut elo-mar-
raskuussa 1979 noin kolmen
kuukauden ajan, vuonna l98l
neljii lyhyttii jaksoa sekd kesiill,ii
1982 noin kuukauden verran.

Fysiatrisen poliklinikan tut-
kimuksessa hakija on ollut
tammikuussa 1981. Hiin valitti
tyotd tehdessh ja kdvellessd il-
mencvdA alaraajojen puutumis-
ta. kipevtymistd ja \ oimarro-
muutta. Rcintgenkuvauksessa
ilmeni kolmannen ja neljdnnen

lannenikaman holtymii. Leik-
kaushoitoon ei katsottu olevan
aihetta.

Kuntoutushoidossa hakija on
ollut maaliskuussa l98l ja uu-
delleen kesiillii 1982. Ensimmiii-
sen hoitojakson aikana selkd-
vaivat helpottuivat ja seldn toi-
mintakykv parani. Jiilkimmiii-
sen jakson aikana jalkoihin sii-
teilevd puutuminen ja lihasheik-
kous lievittyivdt. Kliinisesti sel-
kd oli ennallaan.

Osaeldkehakemus
elokuuss a L98Z
Osaeldkehakemus on tullut vi-
reille vasta noin kolme l.uotta
osapdivdtyohcin siirtymisen jdl-
keen. Aikaisemmin hakija ei ol-
lut ymmdrtdnyt eleketta hakea.
Eldkehakemuksen liitteend ole-
van. ku|rtoutumiskeskuksen sai-
rauskertomukseen perustuvan
B-lddklrinlausunnon mukaan
hakija on tullut osittain tydky-
vyttomdksi ainakin tammikuus-
sa 1981 . mahdollisesti aikai-
semminkin. Hakemukseen liite-
tyt A-liiiik iiri nlausunnot kohdis-
tuvat my6s kaikki tammikuun
l98l jiilkeiseen aikaan.

Neuvottelukunnan
suositus:
osaeleke
Neuvottelukunta piti hakijaa
osaeldkkeeseen oikeuttavassa
mddrin tyokyvyttdmdnd osa-ai-
katyohon siirtymisestd eli mar-
raskuusta 1979 lukien toistai-

seksi. Hakemuksen vireilletulo-
ajankohdan vuoksi eldke suosi-
teltiin mydnnetteveksi kuiten-
kin vasta 1.9. l98l alkaen.

Perusteluita
neuvottelukunnan
suositukselle
Arvioidessaan hakijan ty<ikykyii
neuvottelukunta otti huomioon
hakrlan kokonaistilanteen ja piti
osaeldkeratkaisua tapaukseen
hyvin soveltuvana.

Hakr.la on tydhaluinen henki-
lci Keski-Suomesta, jolla ikiiiikin
on jo 55 vuotta. Lddketieteelli-
nen ndvttci hakryan sairaudesta
ei ole kovin runsasta. mutta sel-
kdsairauden ollessa kvsr,myk-
sessd se katsottiin riittavaksi
varsinkin, kun tycitehtdvien ke-
ventdminen on tyonantajan
nrukaan tapahtunut nimen-
omaan ko. sairauden vuoksi.
Muitakin t\onantajalta saatuja
tietoja haki;asta ja hdnen tycis-
kentelvstddn neuvottelukunta
piti tdrkeina usiaa ratkai\taessa.
Osa-aikatyotd on ntkvisin r6-
hdn tarjolla. Hakija on kuiten-
kin onnislunut sitd saamaan..ja
trdnanta.jan mukaan tyossd ntc-
nesty!'.

M-r"os hakr.lan ansiotaso on
alentunut osa-aikaty'ohcin siir-
tymisen myotd. Mith ansioalen-
tuman suuruuteen (337c) tulee.
se ei tdysin ylld kdytdnnon rat-
kaisutoimintaa varten annet-
tuun suositukseen. Suosituksen
mukaan ansioiden tulee olla
alentunut r'6hintddn 35%:lla,
jotta pyoristls voitaisiin suorit-
taa ylcispdin 40%:iin.

Neuvottelukunta ei kuiten-
kaan tdssd yksittdistapauksessa
halunnut ehdottoman tarkasti
pitaa kiinni tietystd prosenrtira-
jasta. vaan tarkasteli asiaa
enemmdn hakijan kokonaisti-
lanteen kannalta ja otti huomi-
oon mv6s ns. sosiaalistaloudelli-
set seikat.

Neuvottelukunta katsoi mycis
riittdvdsti selvitetyksi, ertd osa-
eldketapahtuma on sattunut sil-
loin, kun muutos tycitehtdvissd
on tapahtunut. Tata tukee sai-
rauspdivdrahan maksaminen
noin kolmen kuukauden ajan
syvs-marraskuussa I 979.

Todettiin myds , ettd hakijan
vastainen eldkerurva olisi vaa-
rassa huonontua siinl tapauk-
sessa, ettd osaelSkettd ei nvt
mlonncttdisi ja hakija jatkaisi
tyciskentelyd osapalkalla.

Kohentumista hakijan ter-
vel,dentilassa ei lddkdreiden
mukaan ole odotettavissa.

(Pr)1,141ri,io 22/82, kohta 4) I

A4a Sankdrl, vN
I: I tik c t urt o kc s k u k sttt

I u usu n t oa si ai n.ja os t ut h oi I e i u
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MELA:n ennakot
ASETUS luopumiseldkeasetuksen l8 $:n muuttamisesta (760,/
22.10. t982).

Muutos koskee maa- ja metsdtalousministericin vahvistamia
ennakoita MELA:lle. Asetus tuli voimaan l. piiiviinii tammikuuta
1983.

TELindeksi
Sosiaali- ja terveysministerion PAAT6S tycintekrjiiin eldkeasetuk-
sen 9 $:ssd tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
(782/27 . 10. 1982).

Palkkaindeksiluku vuonna 1983 on 915.

Avustusplivien enimmlisraja
LAKI eriiistii poikkeuksista valtakunnallisista tycittdmyyskassois-
ta annettuun lakiin (880/3. 12. 1982).

Tydttomyysavustuksen 500 piiiviin enimmdisrajan voimassaolo
jatkuu vuoden 1983 loppuun.

MYEl-tyotulon j akaminen
LAKI maatalousyrittdjien eldkelain 6 ja 8 $:n muuttamisesta(882/
3. t2.1982).

Lailla muutettiin maatalousyrittdjien eldkelain sdhnnoksid maa-
tilatalouden harjoittajien tycitulon jakautumisesta samalla viljel-
malla tydskentelevien henkiloiden kesken. Tyotulo jaetaan maati-
latalouden harjoittajien kesken siind suhteessa, kuin he ottavat
osaa tyohon.

Aviopuolisoiden yhteisestd tycitulosta katsotaan kummallekin
puolisolle kuuluvan yksi kolmasosa ja loput jaetaan heiddn kes-
kensd siten kuin he ovat yhteisessd hakemuksessaan esittdneet tai,
jollei hakemusta ole tehty, kummallekin tasan.

Erityisestd syystd edelld mainitun tyotulon jakautuminen voi-
daan vahvistaa toisinkin.

Lisiiksi korotettiin maatilatalouden tyotulon m66rittelyssd huo-
mioon otettavaa suurinta maatalousmaan hehtaarimddrdd koske-
va raja 62 hehtaariksi. Lainmuutokset tulivat voimaan l. L 1983.

Viiv[stymiskorko
Sosiaali- ja terveysministerion PAATOS viivdstymiskorosta (89 l,/
t.12.1982).

Ulosottoteitse perittdvdn vakuutusmaksun viivdstymiskoron
enimmdismddra on 14,5 prosenttia l. l. 1983 lukien.

YEL- ja MYEl-vakuutusmaksuprosenffi
Sosiaali- ja terveysministerion pAAf6S maatalousyrittiijien elii-
kelain l0 $:n I momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittiijien
eldkelain 9 $:n I momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvis-

tamisesta (921 / 8. 12. 1982).
Mainitut prosentit vuonna 1983 ovat I1,1. Paetos tuli voimaan

l. l.1983.

Tyottomyyselekkeen alaikdraja
LAK I kansaneliikelain 20 $ : n muuttamisesta (922/ | 4. 12. 1982).

LAKI tydntekijiiin eliikelain 4 c $:n muuttamisesta (923/14.12.
1982).

LAKI maatalousyrittdjien eldkelain 6 a $:n muuttamisesta(924/
t4. t2.1982).

LAKI merimieselikelain l5e $:n muuttamisesta (925/14. 12.
re82).

LAKI valtion eliikelain 9 a $:n muuttamisesta(926/14.12.1982).
Tyottomyyseldkkeen edellytyksend oleva alaikdraja aleni vuo-

den I 983 alusta yhdelld vuodella siten, ettd el6kkeeseen oikeutettu-
ja ovat vuonna 1928 ja sitd ennen syntyneet pitkiiaikaisesti tyotto-
mdt tycinhakijat.

Sellaisella vuonna 1928 tai sitd ennen syntyneelld maatalousyrit-
tejella, joka pysyvdsti lopettaa maatalouden harjoittamisen. on
oikeus saada sukupolvenvaihdoseldkettd.

Vastaava oikeus on myos sellaisella vuonna 1929-1932 synty-
neelld naispuolisella maatalousyrittiijiillii, jonka aviopuolisokin on
oikeutettu sukupolvenvaihdoseldkkeeseen, kuitenkin siten, ettd
eldkettd ei makseta ajalta ennen 55 vuoden idn tiyttdmisth.

Lainmuutokset tulivat voimaan l. l. 1983.

Nuorten LELmaksu
LAKI lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyontekrjiiin eldkelain
muuttamisest a (927 / 14. 12. 1982).

Lainmuutoksella lisiittiin LEL:iin uusi l0a $, jonka mukaan
LEL:n vakuutusmaksuprosentti voidaan vahvistaa pienemmhksi
niiden tyontekijoiden palkoista, jotka kysymyksessd olevan kalen-
terivuoden pddttyessd ovat 24 vuotta nuorempia.

Lisiiksi velvoitettiin tyonantaja suorittaessaan vakuutusmaksun
antamaan tarpeelliset tiedot vakuutetun idn selvittamiseksi.

Jos tyonanta.ja laiminlyo tdmdn, LEl-Tyoeliikekassa voi mdi-
rdtd vakuutusmaksun suoritettavaksi 24 vuotta tdyttdneille tyon-
tekr.1<iille vahvistetun vakuutusmaksuprosentin mukaan.

Laki tuli voimaan 1.1. 1983.

Viihimmlisprosentin korotus
LAKI tyontekijiiin eliikelain 5a $:n muuttamisesta (981/17.12.
1982).

LAKI lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekrjiiin eldkelain
5 $:n muuttamisesta (982/ 11. 12. 1982).

LAKI maatalousyrittdjien eldkelain 22 $:n muuttamisesta (983,/
t7.12. t982).

LAKI yrittiijien eldkelain 19 $:n muuttamisesta (984/17.12.
ts82).

Tyontekijiiin eldkelain sekd muiden yksityisen sektorin tyoeldke-
lakien mukaisten eldkkeiden vdhimmdismddrdprosenttia korotet-
tiin 37 prosentista 38 prosenttiin niissd tapauksissa, joissa el6keta-
pahtuma on sattunut L l. 1983 tai sen jdlkeen.

Lainmuutokset tulivat voimaan l. L 1983.
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Miehille ja naisille sama LELpalkka UUSIA YLEISKIRIEITA
ASETUS lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyontekijiiin eliike-
asetuksen 5 $:n muuttamisesta (985/ 17 . 12. 1982).

Asetuksen muuttamisen johdosta sekd miehille ettd naisille vah-
vistetaan sama keskipalkka. Asetus tuli voimaan l. l. 1983.

Valtion LEl-tyontekijein eldketurva
LAKI valtion elikelain muuttamisest a (1026/23. 12. 1982).

LAKI valtion perhe-eldkelain 7 $:n muuttamisesta (1027l
23.12.1982).

Valtion eldkelain muuttamisen tarkoituksena oli selkeyttiiii ja
nopeuttaa valtion eleketurvan toimeenpanoa.

Valtion palveluksesta jo ennen el6kkeelle siirtymistddn eronnei-
den tycintekijcjiden LEL:n ja VEL:n mukainen rinnakkainen ja
lisiietuja tuottamaton elikejiirjestely poistettiin. Samoin muutet-
tiin LEL:n alaisissa valtion tciissd olevien tycintekrjciiden kaksin-
kertaisen eliiketurvan estSmiseksi s66detyn vdhennysosan laskuta-
paa.

Lisiiksi VEL:iin ja VPEL:iin tehtiin kansaneliikeuudistuksesta
johtuvat tekniset muutokset.

Lainmuutokset tulivat voimaan l. l. 1983.

Veteraanien varhaiseliikkeen muutokset
LAKI rintamaveteraanien varhaisel5kkeesta annetun lain muut-
tamisesta ( 1058/30. 12. 1982).

LAKI tycintekijiiin eliikelain I I $:n muuttamisesta(1059/30.12.
1982).

RIVE-lain muutoksella helpotettiin sotainvalidien'eldkkeelle
piiiisyti poistamalla heitd koskeva ikdrajavaatimus. Heitd ei my6s-
kddn eniid koske vaatimus rintamapalvelusajasta.

Muita rintamaveteraaneja koskeva rintamapalvelusaika lyhen-
nettiin yhteen vuoteenja se poistettiin kokonaan 63 vuotta taytta-
neiltd rintamaveteraaneilta.

Varhaiseldkejdrjestelmi ulotettiin koskemaan mycis vuosien
1939-1945 sotiin osallistuneita naisia, jotka ovat teyttaneet 63
vuotta tai ovat sotainvalideja.

Lain sddnnciksia tarkistettiin mycis siltd osin kuin on kysymys
varhaiseliikkeen maksamisesta osael6kkeensaajalle ja tycinantajan
mahdollisuudesta suorittaa varhaiseldkettd saavalle rintamavete-
raanille vapaaehtoisia lisdetuja (TEL:n muutos liittyy tiihiin).

Lisiiksi lievennettiin tycin lopettamisehtoa poistamalla laista
vaatimus ansiotulojen alentamisesta vdhintddn kolmella viides-
osalla.

Samoin muutettiin siiiinnciksiii, jotka koskevat varhaiseliikkeen
suhdetta vanhuuseldkkeeseen sekd sukupolvenvaihdos- tai luo-
pumiseldkkeisiin.

Lainmuutokset tulivat voimaan 31.12. 1982 kuitenkin siten. ettd
eldkkeelle pddsyn helpottumista ja eldkeoikeuden laajentamista
1939-1945 sotiin osallistuneisiin naisiin koskevia muutoksia so-
velletaan 1.7. 1983 lukien.

OsaelSkettd saavalla rintamaveteraanilla on oikeus varhaiseldk-
keeseen l. l.1983 lukien.

Muita. liihinnii teknisid muutoksia, sovelletaan taannehtivasti
L7.1982lukien.

LEL-maksuprosentti
Sosiaali- ja terveysministericin PAATOS lyhytaikaisissa tyosuh-
teissa olevien tyontekr.yiiin eldkelain 10 $:n I momentissa tarkoite-
tun maksuprosentin vahvistamises ta (1093 / 30. 12. 1982).

LEL-vakuutusmaksuksi sosiaali- ja terveysministerici on vahvis-
tanut vuodelle 1983 alle 24-vuotiaille 67o ja2|vuotiaille sekd siti
vanhemmille 12,3%0.

Petri Jariskinen, vr
Elri ket urva k c sk uk sen la kimie s

Rintamaveteraanien varhaiseldkelain ja tycintekrjiiin eliikelain I I
$:n muuttaminen
N:o 43, l'1.11.1982

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden kertoimien arvot vuo-
delle 1983
N:o 44, 25.ll.1982
Muutos vastuunjakoperusteisiin
N:o 45. 26.1. 1982

Tycieliikemaksun viiviistymiskorko
N:o 46, 13.12.1982

Maatalousyrittiijien el2ikelain 6 ja 8 $:n muuttaminen
N:o 47, 14.12.1982

Maatalousyrittiijien eliikelain 6b $:n ja luopumiseldkelain 7 $:n
muuttaminen
N:o 48. 15.12.1982

Takautuvasti mydnnetyn eldkkeen maksaminen tyovoimatoimi-
kunnalle tai tyottomyyskassalle
N:o 49, 16.12.1982

Tycittomyyseldkkeen alaikirajan alentaminen
N:o 50, 11 .12.1982

Tycittcimyysavustusten 500 p2iiviin enimmdisajan voimassaoloajan
jatkaminen
N:o 51. 18.12.1982

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden kertoimien arvot vuo-
delle 1983
N:o 52,20.12.1982
Tycinantajan vakuutusmaksu LEL:ssa
N:o 53,21.12.1982
Eldkevakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1978 aiheutuneen
vastuuvajauksen selvittely
N:o 54.22.12.1982

Tyoel2ikelakien viihimmdiseldkeprosentin korottaminen
N:o 55,23.12.1982
LEL-keskipalkat vuodelle 1983
N:o 56, 27.12.1982

Tycintekijiiin eldkelain 8 $:n ja merimieseldkelain muuttaminen
N:o 57.30.12.1982
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NEDOKSI

Tyoeliikemaksut
vuonna 1983
Sosiaali- ja terveysministericin
vahvistamien perusteiden mu-
kaan tydnantajilta perittdvd
TEL:n vlhimmdisturvan mu-
kainen vakuutusmaksu vuodel-
ta 1983 on keskimdiirin 1l.l
prosenttia palkasta.

T6ssd keskimddrdssd on otet-
tu huomioon, ettd alle 24vuo-
tiaiden osalta vakuutusmaksu-
tasoa on tdmiin vuoden alusta
alennettu. Nuorten maksu on
nyt 670 palkasta.

LEL-tycinantajilta tdnii
vuonna perittdvdksi maksuksi
sosiaali- ja terveysministerici on
vahvistanut 12,3 prosenttia pal-
kasta, kun maksu maksetaan
24-vuotiaista tai sita vanhem-
mista tyontekijoistii. Alle 24
vuotiaista maksettava LEL-
maksu on 6 prosenttia palkasta,
aivan kuin TEL-maksukin.

Yrittiijien ja maatalousyrittd-
jien eliikelakien mukaisiksi va-
kuutusmaksuiksi tiille luodelle
ministerio on vahvistanut ll,l
prosenttia tycitulosta. Pienitu-
loisilla yrittiijillii vakuutusmak-
su on alempi. Se vaihtelee 4,44
prosentista I 1,1 prosenttiin tyci-
tulosta.

Ansioehkelakien
piiri vuoden 1983
alussa

Muutos
edellis-

vuodesta

- l0 000
0

+12000

- 5000
0

TEL l 130000LEL 240000YEL I 15 000
MYEL 23OOOOMEL 15000

Neuvottelukunta
1. ....llsaamaan
ehkesiiltioiden
tuntemusta
Marraskuussa 20 vuotta 6ytte-
neen Eliikesiiiitioyhdistyksen
hallitus on perustanut Eliikesiiii-
ticiasiain neuvottelukunnan.

Neuvottelukunta pyrkii li-
sddmddn eldkesdiitiotoiminnan
tuntemusta ja edistiimiiiin tyci-
markkinajiirjestcjien ja siiiitidi-
den viilisti yhteistoimintaa.

Ensimmdiseksi neuvottelu-
kunnan puheenjohtajaksi on
kutsuttu Suomen Yhdyspankin
toimitusjohtaja Ahti Hirvonen.
Varapuheenjohtajiksi kutsuttiin
Rautaruukin toimitusjohtaja
Mikko Kivimiiki sekd Tampe-
reen Kirjapainon toimitusjohta-
ja Timo Laatunen.

Jdsenistcjssd on edustajia
eduskunnasta, valtionhallinnos-
ta, tycimarkkinajdrjestoistii sekii
suurimmista yrityksistii.

Ehketurvakeskus
kouluttaa
el?ikelaitosvlkel
Kaksi peruskurssia, suppeampi
ja laajempi, eltikkeiden lasken-
takurssi, kaksi vastuunjako-
kurssia, eliikepiiiitciksille sekii
kirjanpidolle omistetut koulu-
tuspdivdt - siinii osa Eldketur-
vakeskuksen tiille vuodelle
suunnittelemaa koulutusohjel-
maa elSkesiiiitioiden ja eliike-
kassojen vdelle.

Tyokyvyttcimyysasioita poh-
ditaan alkusyksystl El6ketur-
vakeskuksen julkaiseman yleis-
kirjeen pohjalta. Kassojen ja
siiiiticiiden johdolle on teema-
pdivd samoihin aikoihin - esillii
mm. eldkkeiden rahoituskysy-
myksiii, vastuunjaon kehittymi-
nen sekd perusrutiinin muutok-
set rekistereissd. Tdmdn lehden
ilmestyessd mycis eliikesddticii-
den hallitusten uudet jdsenet
ovat jo saaneet omassa koulu-
tustilaisuudessaan tietoa tycielii-
kejiirjestelmiin toimintaperiaat-
teista, eldkkeiden mdiiriiytymi-
sesti sek6 hallituksen jSsenen
tehtaviste.

Tyoeliikepiiivii keskittly
ajankohtaisiin el6kekysymyk-
siin. Tdminvuotinen piiivii pide-
tiiiin marraskuun 15. ja paikka-
na on vanha, tuttu Rakennus-
mestarien talo.

Ahvenanmaan
maakunta-
hallituksen eldkkeet

Eliiketurvakeskus ja Ahvenan-
maan maakuntahallitus ovat
sopineet maakuntahallituksen
liittymisestii e16keratkaisuja
koskevaan tietoliikenteeseen.
ETK:n eldketapahtumarekiste-
riin vied6Sn tiedot maakunta-
hallituksen tekemistd eldkerat-
kaisuista. ETK:sta tiedot vdlite-
t66n tarvittaessa muille tyrielii-
kelaitoksille sekd aina mycis
Kansaneliikelaitokselle.

Yksityinen
sektori

Julkinen sektori
vEL*) 263000
KVTEL 370000KiEL 13 000

+13 000
+20000+ 1000

Sama henkilo voi samanai-
kaisesti kuulua useankin eri el6-
kelain piiriin.

TEL:n ja YEL:n piirissii on vuo-
sien 1981-1982 aikana tapah-
tunut merkittdvd siirtymii
YEL:n suuntaan.

Tiimii johtunee pddasiallisesti
heiniikuussa 198 I tapahtuneesta
lainmuutoksesta, joka siirsi erdi-
td tiihdn asti TEL:n piiriin kuu-
luneita yhticimuotoisten yritys-
ten osakkaita YEL:n piiriin.

Mycis Eldketurvakeskuksen
vuonna l98l julkistama ja viime
vuonna aloittama yrittiijiival-
vonta on lisdnnyt YEl-vakuu-
tusten mddrd5-

YEL:n piiri onkin nyt enna-
tyksellisen laaja. TEL:n piiri
niiyttiiti supistuneen likimain
YEL:n laajenemista vastaavasti.
mutta muut muutostekijdt on
oletettu vakioiksi.

LEL:n on arvioitu pysyvdn
jokseenkin ennallaan.

MYEL:n piirin pieneneminen
on edelleen tasaisesti jatkunut
noin 5000 henkilon vuosivauh-
dilla. Arvio perustuu MELA:n
kuukausitilas toon I l/ 82.

Julkisen sektorin luvut ja
kasluarviot perustuvat ao. lai-
tosten antamiin arvioihin.

*) VEL:n piiri siscilttiti myds
Suomen Pankin palveluksessa
olevat ( 1400 henkildti), Postipan-
kin henkiltikunnan (6000 henki-
It)ci) sekii Kqnsqneldkelaitoksen
henki I rikunnan ( 5 000 henki I d ti).

ETK:n rekisteriin
ennen vuofta 1969
myonnetryje vakion
ehkkeitii
Viime lokakuussa ETK:n eldke-
tapahtumarekisterid t6ydennet-
tiin viemiillii sinne tietoja niistd
valtiokonttorin maksamista
VEL:n ja valtion vanhan ellke-
i6rjestelmdn mukaisista eliik-
keistd, joista rekisterissd ei aikai-
semmin ollut tietoja.

Rekisteristii puuttuvia el6k-
keitii, jotka on mydnnetty ennen
valtiokonttorin mukaantuloa
ilmoitusliikenteeseen vuonna
1969, on noin 28000.
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Yleinen vakuutustutkinto
vakuutusalan korkeakoulututkinto
Saksasta saadun mallin mukaisesti aloitettiin
Suomessa vakuutusopin ja -oikeuden korkea-
koululuentojen pitdminen jo yli 70 vuotta sit-
ten. Sddnnolliseksi vakuutusaian akateeminen
opetus muotoutui kuitenkin vasta 60-luvun lo-
pulla, jolloin Tampereen yliopistossa aloiteniin
korkeakoulututkintoon johtava vakuutusope-
tus.

Yleinen vakuutustutkinto on
ammattiin valmistava korkea-
koulututkinto. Sen tavoitteena
on antaa opiskelijalle valmiudet
toimia julkisten laitosten ja yksi-
tyisten yritysten vakuutusalan
asiantuntijana vakuutusten
avulla toteutetun sosiaaliturvan,
muiden vakuutuspalvelujen se-
kd riskien hallinnan alueella ole-
vissa palvelu-, hallinto-, opetus-ja tutkimustehtavisse. Sen
vuoksi koulutuksessa pyritddn
antamaan opiskellalle

- keskeiset tiedot yhteiskun-
nasta. vakuutustoiminnan
tutkimusalueista ja teoriois-
ta sekd ndiden yhteyksistd
yhteiskunta- ja taloustietei-
slln,

- valmiudet tunnistaa, eritelld
ja ratkaista oman ammatilli-
sen tehtavaalueensa ongel-
mia.

- valmiudet toimia oman am-
matillisen tehtavaalueensa
kehittdmiseksi ja hankkia
jatkuvasti tehtavaalueella
tarvittavaa tietoa sekd

- riittdviit viestintdvalmiudet.

Yleisen vakuutus-
tutkinnon rakenne
. . ..t ..
la srcatto
Yleiseen vakuutustutkintoon si-
sdltyvdt opintotyypit ovat pe-
rusopinnot, aineopinnot, har-
joittelu ja tutkielma (ov : opin-
toviikko).

Lisiiksi niiden opiskelijoiden,
jotka eivdt ole suorittaneet yli-
oppilastutkintoa. on suoritetta-
va valmistavina aineina suo-
menkielen peruskurssi. ruotsin-
kielen lukiokurssi ja yhden vie-

raan kielen pitkd lukiokurssi.
Tutkintoon voidaan sisiillyttiiii
myos erikseen hyvdksyttdvid
vapaaehtoisia opintoja.

Perusopintojen tavoitteena
on, paitsi perehdyttdd opiskelija
korkeakoululaitokseen ja opin-
tojen suunnitteluun, myos kehit-
tdd tieteellisen tutkimuksen pe-
rusvalmiuksia sekd opiskelijan
kielenkiyttotaitoa. Nimestddn
huolimatta ne ajoittuvat kolmel-
le lukuvuodelle.

Aineopintojen tavoitteena on
perehdyttdd opiskelija opetus-
suunnitelman kannalta tarpeel-
listen tieteenalo.jen keskeiseen si-
sdltcicin, antaa kokonaiskuva
opetussuunnitelman perustana
olevan ammatillisen tehtave-
alueen keskeisistd ongelmako-
konaisuuksista sekh antaa muut
tiedon soveltamisen ja ammatil-
lisen toiminnan edellyttiimiit
yleiset valmiudet. Aineopintojen
laajimman opintokokonaisuu-
den. vaihtoehtoisten aineopinto-
jen. tavoitteena on laajentaa
opiskelijan aikaisemmin hank-
kimia tiedollisia ja taidollisia
valmiuksia. Tdssd mielessd
opiskelijalla on mahdollisuus
valita 17-20 opintoviikon
opinnot enintddn kolmessa seu-
raavista tieteenaloista: aikuis-
kasvatus, julkisoikeus, kasva-
tustiede, kansantaloustiede,
kuntoutusoppi, sosiaalilddke-
tiede, sosiaalipolitiikka. tieto-
jenkdsittelyoppi, yksityisoikeus
ja yrityksen taloustieteet.

K[ytlnnon
hadoittelu
olennainen osa
Kiiytdnncin harjoittelu on ollut

yleisen vakuutustutkinnon
olennaisena osana alusta ldh-
tien. Harjoittelu koostuu kol-
mesta viiden opintoviikon (2,5
kuukautta) jaksosta, joten har-
joittelua on yhteensd 7,5 kuu-
kautta.

Kahden ensimmhisen harjoit-
telujakson tavoitteena on tutus-
tuttaa opiskelija vakuutusalan
kdytdntoon niin, ettd hdnelle
yhdessd tietopuolisten opintojen
kanssa muodostuu yleiskuva
sek6 sosiaalivakuutuksen ettd
yksityisvakuutuksen kdytdnnon
toiminnasta. Kolmannen jakson
tavoitteena on vakuutustunte-
muksen syventdminen sekd teo-
rian ja kdytdnnon integroinnin
edistdminen.

Tutkielmavaiheessa opiskeli-
ja keskittiiii opintonsa johonkin
ammatillisen tehtavealueen
kannalta keskeiseen, tieteellises-
ti merkitykselliseen ongelmako-
konaisuuteen. Viimeisend opis-
keluvuotena laadittava tutkiel-
ma. joka harjaannuttaa opinto-
jen kuluessa hankittujen tietojen
soveltamiseen, mittaa opiskeli-
jan kypsyyden.

Opiskelijavalinta
Yleistii vakuutustutkintoa opis-
kelemaan voivat pyrki6 Suo-
messa ylioppilastutkinnon suo-
rittaneet sekd sellaiset ylioppi-
lastutkintoa suorittamattomat,
joilla muutoin on opintoja var-
ten riittavat perustiedot.

Tdnd vuonna valitaan yleistd
vakuutustutkintoa suoritta-
maan 25 opiskelijaa, joista v6-
hintiiiin 307o tulee olla ylioppi-
lastutkintoa suorittamattomia,
mikiili tiillaisia opiskeluoikeus-
vaatimukset tiiyttiiviii hakijoita

on ja mikiili he tulevat hyvdksy-
tyiksi valintakokeessa.

Valmistuneet
vakuuttajat
Sairaus- ja sosiaalivakuutushal-
linnon kursseilta valmistui
kaikkiaan 125 opiskelijaa. So-
siaalivakuutustutkinnon ehti
suorittaa l4l opiskehlaa ja vuo-
den 1982 loppuun mennessd oli
valmistunut 194 yleisen vakuu-
tustutkinnon opiskelijaa. Niiin
ollen vakuutusalan korkeakou-
lututkinnon - sosiaalivakuu-
tustutkinnon tai yleisen vakuu-
tustutkinnon - suorittaneita on
vajaat 350, minkd vuoksi on
ymmdrrettdvae. etta yleinen va-
kuutustutkinto on vield suhteel-
lisen tuntematon korkeakoulu-
tutkinto.
Vakuutustutkinnon rakenne
A. Perusopinnot l6 ov
B. Aineopinnot (84-87 ov)

l. Vakuutustoiminnan organisaa-
tio ja kiiytdnto 9,5 ov

2. Sosiaalivakuutuksen keskeinen
sisiiltci 12,5 ov

3. Yksityisvakuutuksen keskeinen
sisiiltri l0 ov

4. Sosiaalipolitiikan opinnot 9 ov
5. Kansantalouden opinnot 6 ov
6. Tilastotiede 13 ov
7. Oikeustieteiden perusteet 5 ov
8. Vakuutustutkimus ja

-suunnittelu 2 ov
9. Vaihtoehtoiset aineopinnot

17-20 ov
C. Harjoittelu 7,5 kk/I5 ov
D. Tutkielma 12 ov
Yhteensii 127-130 ov

Pekka
Louhelainen, vrr,

Tampereen yliopiston
s o s i a a I i t urva n a pu lai s p rofe s so ri
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Eroa on vahingollakin

MaTa korvasi koiranpureman
a vamman -

ei harha-askelta ja tormelhe

Viime heindkuun alusta voimassa ollut maata-
lousyrittdjien tapaturmavakuutuslaki (MaTa)
korvaa vil1eli1ein, kalastajien ja poronhoitajien
tyotapaturmat ja ammattitaudit.

Vapaa-ajan vahinkoja laki ei korvaa. Lain pe-
rusteluissa todetaan, ettd maatalousyrittdj[11e
sattunut vahinko olisi katsottava vapaa-ajan ta-
paturmaksi vain, jos se kuuluu yksiselitteisesti
yksityiseldm[n piiriin.

Kdytdnncin ratkaisutoimin-
nassa Maatalousyrittdj ien elike-
laitoksen on kdsiteltdvii jokai-
nen tapaturma-asia "yksilcilli-
sesti" tulkiten niin, ettii liihde-
tddn kokonaistilanteesta. jossa
maatalousyritteja on ollut tapa-
turman sattuessa.

Tiihiin mennessd on saatu
muutamia rajanvetotapauksia
siite, milloin tyci on katsottu yk-
sityisel6mdn kotitaloustyciksi,
milloin yritystalouden tyoksi.

Em[nt[ paistoi
munkkeja,
rasva poltti

rtsmanta vel
marjoja kellariin
Emdntd siirsi edellisen vuoden
puutarhamarjoja pakastimesta
kellariin, astui kellarinrapussa
harhaan ja nyrjiiytti nilkkansa.

Maatalousyrittiijien eliikelai-
tos ei korvannut vammaa. kos-
ka se piti marjojen siirtoa yksi-
tyistalouden askareena.

Emlntd loi
.1

SilMANSA
ongenvapaan
Emdntd oli navetassa iltalypsyl-
lii. Lypsyn aikana hdn kuuli au-
ton ajavan pihaan ja arvasi poi-
kansa palanneen kalamatkalta.
Emdnndlld oli ruoka valmiina
tuvassa, ja hiin ldhti navetasta
kesken lypsyn kehottamaan
poikaansa sycimddn.

td emdntii ei ollut keskeyttdnyt vieraiden tycintekijciiden huol- Emdnnin astuessa navetasta
sianruoan keittamista sillii, ettii tamiseksija olosuhteet olivat ta- poika selvitti auton luona verk-
hdn noukki koiran loppuruoan paturmariskid lisddvdt. kojaan. Emdntd ei vasta-aurin-
sianruoka-astiaan. gossa huomannut auton katolla

ollutta ongenvapaa vaan lcii va-
semman silmdnsd sen pddhdn.

Maatalousyrittiijien eliikelai-
tos ei korvannut tapaturmaa.
Katsottiin. ettd emdntd oli kes-
keyttdnyt maatalousyrittdj6-
tydnsa. Koska lypsyn keskeyt-
tdminen ei johtunut maatalous-
yrittajatyosta, ei vahinkoa kor-
vattu.

Em[nt[ keitti
sianruokaa.
koira puraisi
Emdnti keitti sianruokaa keit-
ticissd. Ennen tydn aloittamista
hiin oli antanut ruoan koiralle,
joka hellan vieressd roiski ruo-
kaa kupistaan myos lattialle.
Emdntd luuli koiran jo lopetta-
neen sycimisen ja noukki tehteet
lattialta sianruokadmpdriin.
Koirapa suuttuija puraisi emdn-
tdd kdteen.

Maatalousyrittiijien eliikelai-
tos korvasi puremavamman
tyotapaturmana. Katsottiin. et-

Emintd paistoi munkkeja, rasva
roiskuija aiheutti emdnndlle pa-
lovamman. Tilalla oli vieraina
tycintekijciinii maatalousharjoit-
telija. maatalouslomittaja ja ti-
lan vakituinen tycintekijd. Omaa
vdked oli emdnndn lisiiksi isiintii
ja kaksi pientd lasta.

Tapaturman sattuessa eman-
td paistoi munkkeja koko vdelle
loppuviikon tarpeisiin. Niin vie-
raat tyontekijdt kuin oma vdki-
kin sciivdt tilan poyddssd.

Emdntd kertoi leipovansa
useamman pdivdn tarpeeseen
kerrallaan, jotta hdn sitten pa-
remmin ehtii muihin tilan toi-
hin.

Maatalousyrittiij ien eliikelai-
tos korvasi palovamman, koska
munkinpaisto tapahtui liihinnii

Ptrkko
Kemppainen, vr,
Moa t al ou.s.t ri t t tiji en el ci k c,loi t ok scn
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NIMITYKSIA

Eldketurva-
keskuksessa
Ekonomi Marja Majander
on nimitetty hallinto- ja talous-
osaston osastopiillikriksi.

Hdn siirtyi Eldketurvakes-
kukseen tammikuun alussa
Suomen BP Oy:n budjettipiiiil-
likon tehtiiviista, jota hiin oli
hoitanut vuodesta 1970.

Aikaisemmin Marja Majan-
der on toiminut mycis Yrittiijiiin
Vakuutuksessa eri budjetointi-ja laskentatehtavissii vuosina
1964-1970.

Eldketurvakeskuksen sijoi-
tusasiat on keskitetty lainopilli-
sen johtajan alaisena tydskente-
levddn sijoitusasiain toimistoon.
Uuden toimiston piiiillikoksi on
nimitetty taloust.maist. Jor-
ma Ruuhinen.

Jorma Ruuhinen on tullut
Eliiketurvakeskuksen palveluk-
seen vuonna 1973. Hiin on toi-
minut luottovakuutustarkasta-
jana, vastuullaan erityisesti el5-
kesiiiiticiitii koskevat asiat. Ai-
kaisemmin hdn on toiminut
mm. Vakuutusyhtio Suomen ja
Suomen Yhdyspankin palveluk-
SCSSA.

Eldketurvakeskuksen henki-
lostoasiain hoitajaksi on 7.12.
I 982 alkaen nimitetty valt.maist.
Seija Kausto. Hdn toimii
henkilcistoyksikcin esimiehend.

Ty6h6noton ja muiden henki-
lcistciasiain lisdksi hdnen tehtii-
viinsd kuuluu myos henkilostcin
koulutus.

Aikaisemmin Seija Kausto on
toiminut ElSketurvakeskukses-
sa koulutussihteerind vuodesta
1976. Talon palvelukseen hdn
tuli vuonna 1973 Kansaneldke-
laitoksesta.

rrr 1 ..1I yoelaKe-
laitosten
Liitossa
Tycieliikelaitosten Liiton tiedo-
tuspiiiillikciksi on nimitetty valt.-
kand. Kari Pekkonen apu-
laisjohtaja Heikki Helkavuoren
siirryttyii eldkkeelle.

Morja Majonder Seijo Kausto
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Kari Pekkonen Jorma Ruuhinen
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Eldketurvakeskuksen vanha hallitus ja virkamieskuntaa juhlakokouksessa 21.12. 1982. Edessd vasemmalta pddkonsuli Pauli Paaermaa,
varatuomari Bruuno Mattila, sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo, yllohtaja Altti Aurela, fil.maist. Olavi Suominen, varatuomari Seppo
Riski ja yliliiiikiiri Martti Lehtinen. Takarivissi vasemmalta varatoimitusjohtaja Jouko Sirkesalo, osastopdallikkd Yrjo Larmola,
osastopddllikkcj Ensio Tuominen, johtaja Pekka Merenheimo, osastopddllikko Margaretha Aarnio, toimitusjohtaja Matti Uimonen,
toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen, johtaja Markku Hdnninen, johtaja Antero Viitanen, osastopddllikkci Esko Prokkola,
osastopddllikkci Antero Ahonen, johtaja Antti Suominen ja osastopaallikkO Martti Hdnnikdinen.

Ehketurvakeskuksen hallitus vuosina 1983-1985
ElSketurvakeskuksen hallituksen
puheenjohtajana jatkaa
ylijohtaja Altti Aurela
sosiaali- ja terveysministeriostd.

Varapuheenjohtajana on edelleen
fil.maist. Juhani Kolehmainen.

Tyonantajajiirjestojii edustavat
johtaja Pekka Merenheimo
(varamiehenddn

, apulaisjohtaja Heikki Ropponen),
1 dipl.ins. Lauri Olkinuora

(varatuomari Rolf Wid6n) sek[
varatuomari Seppo Riski
(agronomi Henrik Sumelius).

Tyontekijiijiirjestojen edustajia ovat
r sihteeri Simo Elomaa
, (puheenjohtaja Kalevi Aronenl.
' puheenjohtaja Nils Komi

(osastonjohtaja Iikko B. Voipio) sekii
I sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo

(yritysdemokratiasihteeri Matti Kopperi).

Maatalousyrittdj id edustaa
varatuomari Bruuno Mattila
(agronomi Pentti Saarimdki);
muita yrittiijiii
hall.tiet.tri Waldemar Btihler
(toimitusjohtaja Ukko taurila).

Muut jdscnet ovat
liiliket.lis. Martti Lehtinen
(dosentti Timo Somer),
fil.tri Erkki Pesonen
(ohtaja Taisto Paatsila) sekd
toimitusjohtaja Juhani Salminen
(varatuomari Esa Mattinen).

Hallituksen uudet
jrisenet

Hal lint o t iet eiden t o ht ori
Wqldemar Biihler,
Suomen Yrittdi(iin
K es ku s I ii t on t o imi t us-
iohtaia vuodestq I978,
Elciketurvakeskukse n
hallituksen jtisen
1977-79.ia 1983-,
ua'ajeisen 1980-82.

Suomen Lii kevrien Li i t on
puheenjohtaja Nils Komi
(vuodesta 1972),
Erorahaston hallinto-
neuvos ton puheenj oht aja
vuodesta 1981,
Elciketurvakeskuksen
ha I lit uksen j risen I 9 83-

"3,
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Elekeftrvakeskuksen
edusajisto asetettu
seuraavaksi kolmeksi

El6keturvakeskuksen edustajiston
pu heenj ohtaj ana jat kaa
tycituomioistuimen presidentti
Kaarlo Sarkko
(varamies toimitusjohtaja Matti L. Aho).
Varapuheenjohtajana on
kansanedustaja Matti Puhakka
(varamies toimitusjohtaja Pentti Kostamo)

Tycinantajajiirjestojii edustavat
seuraavat henkilcit
(suluissa varamies):
toimitusjohtaja Yrjo M. Lehtonen
(toimitusjohtaja Keijo Karmo),
maanviljelysneuvos Erkki Palojiirvi
(toimitusjohtaja Markus Tiitola),
toimitusjohtaja Jarmo Pellikka
(ohtaja Jarmo Sierla),
vuorineuvos Reino Salonen
(toimitusjohtaja Peter Fazer),
toimitusjohtaja Pentti Somerto
(ohtaja Mauri Moren) sekd
vuorineuvos Asko Tarkka
(vuorineuvos Fredrik Castr6n).

Tyontekrjiijiirjestcijen edustajia
ovat puheenjohtaja Matti Haapakoski
(puheenjohtaja Ari Kekkinen),
puheenjohtaja Sulo Penttild
(puheenjohtaja Risto Kuisma),
toiminnanjohtaja Raimo Pohjavdre
(toiminnanjohtaja Pekka Porttila),
puheenjohtaja Timo Rautarinta
(puheenjohtaja Jarl Sund),
puheenjohtaja Jorma Reini
(piiiisihteeri Jarmo Tammenmaa) sek6
puheenjohtaja Pertti Viinanen
(puheenjohtaja Esko Suikkanen).

Maatalousy riuiij ien j iirjestcij ii
edustavat puheenjohtaja Heikki Haavisto
(maanviljelijii Osmo Pietikdinen),
maanviljelysneuvos Reino Pirhonen
(emdntd Raili Puhakka) sekd
puheenjohtaja, agronomi Ola Rosendahl
(kalastaja Viljo Sahlsten).

Muita yritt?ijiijiirjestcijii edustavat
kauppias Erkki Raitala
(teol{isuusneuvos P. K. Juntunen) sekd
kauppias Heikki Tuominen
(toimitusjohtaja Tarmo Korpela).

Eldkevakuutusyhticiiden edustajia ovat
fil.maist. Kurt Ljungman
(fil.lis. Markku Vesterinen),
fil.maist. Lars Palm6n
(fil.maist. Asko Tanskanen) sekh
varatuomari Pertti Paloheimo
(fil.kand. Heikki Varho).

Avustuskassoja edustaa
johtaja Mikko Haramo
(toimitusjohtaja Juhani Laine) ja
eliikesiiiiticiitii henkilcistcij ohtaja
Eelis Makkonen
(talousjohtaja Jaakko,Harj u).
Vakuutuslddketieteeseen
perehtynyt edustaja
piiiijohtaja, LKT Jorma Rantanen
(osastonjohtaja, LKT Vesa Vaaranen).

Muina jdsenind ovat
piiijohtaja Margit Eskman
(osastopiiiillikkci Paula Kokkonen) sekd
toimitusjohtaja, vakuutusneuvos
Martti Rahnasto
(varatoimitusjohtaja, oikeust.lis.
Seppo Pietiliiinen).
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Heimer Sundberg
jatkaa
El[kelautakunnan
puheenjohtajana

Sosiaali- ja terveysministerici
on mddrdnnyt Eliikelautakunnan
kokoonpanon vuosiksi 1983-1985.
Lautakunnan puheenjohtajana on
edelleen hallitusneuvos
Heimer Sundberg.
Varapuheenjohtajina jatkavat
esittelijdneuvos Erkki Ahonen,
hallitusneuvos Lasse Sinivirta
ja vanhempi hallitussihteeri
Tuulikki Haikarainen.

Asiantuntij aj asenet ovat
(suluissa varamies)
osastopddllikkci Juhani Jiintti
(toimistopiiiillikkci Seppo Virtanen),
erityisasiantuntija Jukka Rantala
(fil.maist. Yrjo Turtiainen),
liiiket.lis. Felix Heikel
(liiiket.lis. Paavo Poukka),
liiiiket.lis. Alpo Luppi
(liiiket.lis. Paul Sandstrcim),
l66kintcineuvos Jussi Antila
(professori Kari Penttinen),
dosentti Heikki Takkunen
(liiiiket.lis. Pentti Ristola).

Tycinantajajiirjestcijen ehdotuksesta
lautakuntaan on nimetty
varatuomari Mikko Hurmalainen
(varatuomari Ari Juhani Korhonen).
oik.kand. Johan Astrcim
(varatuomari Risto Rusama),
varatuomari Tauno Nouro
(apulaisjohtaja Jouni Saastamoinen)
sekd agronomi Viljo Sirkiti
(maat. ja me$at.lis. Patrick Hackman).

Ty<intekijtijiirjestcijen ehdotuksesta
jiiseniksi on nimetty
taloudenhoitaja Antti Hietanen
(asiantuntijaltiiikiiri Markku Toropainen),
toimitsija Seppo Niininen
(toimitsija Kaija Kallinen),
tycisuojelusihteeri Pentti Keurulainen
(tycisuojelutoimitsija Jussi Koivu)
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sekd sosiaalipoliittinen sihteeri,
valt.kand. Jukka Vainio
(tyoehtoasiainsihteeri,
varatuomari Raila Kangasperko).

Maatalousyrittljiijiirjestoj ii edustavat
agronomi Paavo Vuoksinen
(agrologi Tage Ginstrom),
agronomi Ffva Hetemdki
(agronomi Ake Johansson ).
osastopddllikko Tauno Jouhtimiiki
(agrologi Johannes Ijas)
sekd agronomi Pentti Saarimdki
(agrologi Tapani Vanhala).

Yrittiij iijiirjestojd edustavat
jiirjestolakimies Pirlo Gronroos
(varatoimitusjohtaja Kari Heikkilii)
sekd lainop.kand. Raimo Lahtinen
(oik.kand. Jouko Saari).

Vakuutusalan
ryomarkkinakausi,
ansioehkkeiden
syntyvuodet
VAKUUTUSYHNOIDEN KESKUSLIITON
40-vuoTlsluHLAKlRJA

Vakuutuspolitiikan neljti vuosikymmentri. Suomen Vokuutus-
yhtir)iden Keskusliiton 40-vuotisjuhlaiulkaisu. Helsinki 1982.

Sotavuodet olivat ymmdrrettdvdsti mycis vakuutuslaitoksille
kiirastulen aikaa. Kuinka laaiasti kyetddn ottamaan vastuuta
yhteiskunnan kdrsimistd tuhoista, siiilyyko laitosten merkitys,
kestiiiiko talous? Samaan aikaan otettiin olojen paineessa
ensimmdiset askelet nykyaikaista ty<imarkkinapolitiikkaa kohti,
solmittiin ensimmdinen tyontekijii- ja tydnantajapuolen vdlinen
sopimus. Vakuutusyhti<jiden Keskusliiton perustamisen vilit-
tomena aiheena oli - Tauno Angervon kertoman mukaan -alaa kuulematta joulukuussa -41 sdldetty laki palosuojelu-
maksusta, joka merkitsi erityisveroa vakuutustoiminnalle'

Ajan vakuutusjohtajien muistelmia ei suinkaan liiaksi ole
koottu julkisuuteen. Sitd kiinnostavampia ovat Tauno
Angervbn, J. E. Miintyliin, Erik Liliuksen, Yrjci Salmisen ja
Arvo Junnilan lyhyet, mutta tiivissisdltciiset artikkelit
vakuutusalan 40- ja 50Juvuista.

Kirjan loppupZiii tiiyttyy vakuutusalan nykykehitystii, kansain-
viilistymistii'ja palvelusuuntausta koskevista artikkeleista ja 

..
haastatteluisia. Paasilinnan kuuluisan vakuutusohjelman kaiku
toistuu tekstistd tekstiin. "Paasilinnan nimi on vakuutusalalla yhtd
tunnettu kuin Lassila tai Kataja", arvioi Kari Rissa. Filip
Pettersson puolestaan katsoo. ettd ohjelman merkittivd opetus
oli se, mihin monopoli johtaa - ja hiin ilmeisesti tarkoittaa
Revon ajan Yleisradiota.

Keskivaiheille sijoittuu kirjan pisin artikkeli, Juhani Salmisen
"Tyoeliikejiirjestelmdn kaksi vuosikymmente". Se perustuu,
paitsi kirjoittajan omaan tuntemukseen ja Teivo Pentikdisen
kertomaan, muun muassa Aaro Kdrkkdisen kokoamaan aineis-
toon ja Pekka Louhelaisen vhitoskirjaan tyoeliikejdrjestelmdn
edusliuntakdsittelysta. Kdrkkdinen, TELAn tdysinpalvellut toi-
mitusjohtaja, tuo[loisena SDP:n eduskuntaryhmdn sihteerind
kirjoiiti kokoon sen eduskunta-aloitteen, jonka pohjalta TEL
liihti liikkeelle. Syntymddn johtaneet neuvottelut ja vaikuttaja-
tahot scn sijaan olivat moninaiset.

Varhaisin tunnettu kirjallinen muistiinpano ansioeldkejdrjes-
telmdstd sisiiltyy Fagerholmin hallitusohjelmaluonnokseen
maaliskuulta 1956. Kun F:n korjailemassa pohjatekstissd puhut-
tiin aluksi toimihenkilciiden el6kkeistd, tekstiluonnos tuntuu
johtavan jiiljet TVK:hon ja Kansanpuolueeseen. Lain pohjana
bttut edustunta-aloite oli. kuten tunnettua, sosialidemokraatti
Kalle Matilaisen nimissd. Saman suuntaisia hankkeita oli usealla
puolueella. Kokoomuksen koolle kutsumassa Kiimpin k91h9;1a
iosialidemokraatit asettivat mukaantulonsa ehdoksi, etth heidin
aloitteensa otettaisiin pohjaksi.

Salminen seuraa tekstissddn Maalaisliiton kokonaiseldke-
ohjelman ja tyomarkkinajiirjestojen vdlistd valtataistelua, josta
yriitiijheliikejdrjestelmd tavallaan oli kaikkien hyvdksyml . .-t<ompromisii. 

i(uvaus jatkuu kansaneldkkeen - tyoeldkkeiden
vastakkainasettelun vihitellen loivenevan aallokon kuvauksena.

Salmisen kirjoitustapa on sellainen, etta se tarjoaa runsaasti
viitteita vastaiselle tutkimukselle. Tieteellisen tyon kannalta
aihealue ei ole ldhimainkaan tyhjennetty, vasta reunasta
aloitettu' 

YLra
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ELAKKEISTA ULKOMAILLA

RU()TSI:

Elakkeiden indeksi-
sidonnaisuudessa
entiseen klyt[ntoon
Ruotsin uusi hallitus on pdiittd-
nyt, etta eHkkeiden ja muiden
sosiaalietuuksien indeksisidon-
naisuudessa palataan entiseen
kiiytiintci6n. Tdmd tarkoittaa si-
td, ettii tarkistukset tehdddn
yleisen hintakehityks en eli kulut-
tajahintaindeksin perusteella.
Edellinen hallitus oli ottanut in-
deksisidonnaisuudessa kiiyt-
tcion kuluttajahintaindeksin,
josta energian hinnan muutok-
set oli poistettu.

Tarkistusten ajankohdassa ei
palata entiseen kuukausittain
tehtyyn tarkistukseen, vaan tar-
kistukset tehdddn edelleen ker-
ran vuodessq, lommikuussa.

Lisiiksi hallitus paarti anraa
eliikkeensaajille etukriteen vuo-
den 1983 tammikuussa kon-ouk-
ser vuoden 1983 aikana tapah-
tuvasta hintojen noususta. Tdma
tehdddn siten, ettii indeksin pe-
rusteella laskettua perusmdlrdd
korotetaan ylimiiiiriiisellii 300
kruunulla (vuositasolla).

Indeksitarkistuksen muutok-
sen aiheuttamat lisdkustannuk-
set rahoitetaan osaksi korotta-
malla arvonlisdveroa.

SVEITSI:

Lakisiieteinen
tyoeliike ei kansan-
ddnestykseen
Sveitsin parlamentin kesiillii
1982 hyviiksymii laki pakollises-
ta tyoelekkeestd ei joutunut
kansanddnestykseen, koska sitd
ei vaadittu kolmen kuukauden
mddrdajan sisillii.

Lopulliset sddnncikset ty6ela-
kelain soveltamisesta ovat val-
misteltavina. Ne annetaan vuo-
den 1983 alkupuolella.

Lain lopullista voimaantulo-

SAKSAN
LIITTOTASAVALTA:

Freelance-kirjaili-
joille ja freelance-
taiteilijoille elake-
Ja salrausvat<uutus
LakisAdteinen eliike- ja sairaus-
vakuutus ulotetaan freelance-
kirjailijoihin ja -taiteilijoihin
vuoden 1983 alusta.

Muista yrittiijistii poiketen
uuden lain alaisuuteen kuuluvat
vakuutetut maksavat vain puo-
lel vakuutusmaksustaan. Mak-
sun toisesta puolikkaasta yhden
kolmasosan maksaa liittovaltio
ja kaksi kolmasosaa peritddn ve-
roina niiltii yrityksiltii, jotka
markkinoivat taiteihloiden ja
kirjail4oiden tdita. Neita yrityk-
sid ovat mm. kustannustalot,
lehtiagentuurit, radio- ja televi-
sioyhtiot, elokuva- ja diinilevy-
yhtirit. taidegalleriat. teatterit ja
konserttitalot.

Lain mukaan niind l,r-rosina,
.joina vakuutetun ansiot ovat ol-
leet korkeat, voidaan vakuutus-
maksun perusleena olevan an-
sion yldrajaa nostaa. Huonoina
ansiovuosina ylarajaa voidaan
vastaavasti alentaa.

Uusi jdrjestelmi tulee erillisen
taiteilijoiden sosiqalivakuutus-
kassan hoitoon.

Muiden yrittfljien
ehkej[rjestelmet
Saksan liittotasavallan muista
yrittiijistii maanviljelijdillci on
oma eldkejdrjestelmdnsd. Va-
paiden ammattien harjoittajilla
(esim. liiiikiireilld, apteekkareil-
la, asianajajilla ja arkkitehdeillii)
on yhteensd 45 erillistii eliikejiir-
jestelmiid. Erddt vapaan amma-
tin harjoittajat (mm. osa sai-
raanhoitohenkilcjstostd ja opet-
tajista) kuuluvat toimihenkiloi-
den yleiseen eldkejdrjestelmddn.
Krisiteollisuudcn harjoittajat
ovat tycintekrjoiden lrleiseisa

on pitkddn ollut mahdollisuus
ottaa itselleen vopaaehtoinen
eldkevakuutus toimihenkilciiden
tai tyontekijoiden eliikejiirjes-
telmdssS.

Uuden hallituksen.... .. Ipaatot<sn
Lokakuussa 1982 koottu uusi
liittohallitus ilmoitti lykkiiliviin-
sd eltikkeiden indeksitarkistusta
tammikuusta 1983 kuudella
kuukaudella, heindkuuhun
1983. Samalla lykiitiiiin jo edelli-
sen hallituksen aikana hyvdksyt-
tyd, ekikkeensaaiien maksetta-
vaksi tulevaa sairausvakuutus-
moksua heindkuuhun 1983.
Alunperin tuon maksun piti tul-
la kiiyttoon vuoden 1983 alusta.

Liittotasavallassa sosiaalitur-
vaa kartutetaan myos tydtb-
myltden aikana. Vuodesta 1983
etuuksien laskuperusteena kdy-
tetaan tydttdmyysetuutta eike
tyottomyytta edeltdneitd ansioi-
ta, kuten tiill2i hetkellli.

Pitkalle tahteimelle elcikkei-
dcn verorusra muutetaan siten,
ettd eldke tulee verotuksen koh-
teeksi tdysin samalla tavalla
kuin ansiotulot. Tiillii hetkellii
eldkkeiden verotus on huomat-
tavasti kevyempdd.

Miespuolisille vakuutetuille
annetaan samanlainen mahdol-
lisuus kuin naispuolisillekin jiiii-
da t(iydelle ekikkeelle jo 60 vuo-
den iasta. Aviopareilla elikkeen
maara tullaan kuitenkin alen-
tamaan vakuutusmatemaatti-
sesti.

TANSKA:

taa
ennettu

Kansaneltikkeer mukaisen van-
huuselikkeen peruseldke on
mddriitty tulosidonnaiseksi 61
vuoden eldkeidstd 69 vuoden
ikcicin. Tuloharkinta tehdiiiin

Dkr 44000 vuonna 1983. Tulo-
harkinta aloitetaan tammikuus-
sa 1983.

BELGIA:

Sosiaaliturvan
vakuutusmaksujen

l.perrntaa uucltstetaan
Belgian hallitus on ehdottanut
parlamentille antamassaan
vuoden I 983 budjettiesityksessii
uudistuksia sosiaaliturvan va-
kuutusmaksujen perintddn. Osa
uudistuksista on jo panru roi-
meen.

Lokakuusta 1982 lZihrien va-
kuutusmak su lasketaan vakuute-
tun koko qnsiotulosta. Eliikkei-
siin sitd vastoin j1i edelleen yld-
raja. Tycintekrj<iiden ja toimi-
henkilciiderr vakuutusmaksu-
prosentit tulevat samansuurui-
siksi. Tydnantajien vakuutus-
maksuihin tyollisyyssyistd an-
nettua alennusta 6.11 7a
vuonna 1982 - pienennetiin
50%. Myrihemmin maksu teh-
diiiin tasasuuruiseksi kaikille
tyonantajille. Varhaisel(ikettd
saavien henkilciiden vakuutus-
maksua sosiaaliturvaa varten
korotetaan 3,5%o:sta 7 %o:iin
vuonna 1983.

Vakuutusmaksumuutoksilla
pyritddn sosiaaliturvan rahoi-
tustilanteen parantamiseen.

LUXEMBURG:

Eliikejerjestelmid
uudistetaan
Luxemburgin parlamentti kdsit-
telee lakiehdotusta, jolla neljii
nykyistii eldkejdrjestelmAa -tycintekijoiden, toimihenkilcii-
den, itsendisten yrittiijien ja
maanviljelijoiden eliikejiirjes-
telmdt - yhdistetddn yhdeksi
jcirjestelmtiksl. Yhdistdmisen
syynd on jdrjestelmien vaikea ta-
loudellinen tilanne. Esimerkiksi

piiiviiii ei ole vield maaretty, eldkejdrjestelmdssd. Kaikilla ansiotulojen perusteella. Ansio- yrittiijien jdrjestelmissd on
mutta se o1,j9]<o vuoden 1984 pakollisen eldkevakuutuksen rajaksi, jonka ylittdvdltd osalta enemmAn eldlikeensaajia kuin
tai vuoden 1985 tammikuu. ulkopuolella olevilla yrittiijillii eldketti alenneiaan, on asetettu aktiivivakuutettuja.
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Uudessa jdr.jestelmiiss?i uar-
huuselcike maksetaan 65 vuoden
idssd viiden vuoden viihimmiis-
vakuutusajan jiilkeen. Varhen-
nettu eleke maksetaan 60 vuo-
den ilssd 40 vuoden jiilkeen.
Toimihenkikiammateissa tycis-
kenteleville naisille uusi eliikejdr-
jestelml merkitsee eldkeidn ko-
hoamista, koska he nykyisin
voivat jiilidii taydelle eldkkeelle
60 vuoden idssd.

Vanhuuseldke muodostuu
kahdesta osasta. Ensimmciinen
osa on 1,6%o koko tyciuran kes-
kitulosta kerrottuna vakuutus-
vuosien lukumiiiirZillii. Tulot
tarkistetaan palkkatason kehi-
tyksen mukaan. Toinen oso
muodostuu maan vdhimmdis-
palkan ja vakuutetun vakuutus-
vuosien mukaan. Sen mddrd on
20 Vo maan vdhimmiispalkasta
40 vakuutusvuoden jiilkeen.
Kukin vuosi kartuttaa tiitii eliik-
keen osaa l/40 taydeste.

Ty d k yv y t t dm y y se I iike edellyt-
tiiii yhden vuoden vakuutusai-
kaa. Eliike maksetaan yleisen
tyoky\.Ttt6myyden perusteella,
jos vakuutettu ei pysty mihin-
kiiiin tyohcin. Ammatillisen tyd-
kyvyttomyyden perusteella eld-
ke maksetaan, jos tycikyky on
alentunut vdhintddn 50Vo. Tvo-
kyvyttomyyseldke lasketaan
samoilla perusteilla kuin van-
huusel6ke. Tuleva aika eldkeidn
tdyttdmiseen lasketaan eldk kee-
seen oikeuttavaksi ajaksi. Am-
matillinen tycikyvyttcimyyseldke
on 2/3 yleisen tydkyvyttomyy-
den perusteella saatavasta elik-
keestd.

t Perhe-elcike maksetaan nais-
ja miesleskelle sekd lapsilisiiin
oikeutetuille lapsille. Leskelle
eldke maksetaan, jos hdn on
tayttanyt 43 vuotta tai on vdhin-
tddn 507o:sti tyokyvytcin tai
huoltaa lasta. Ennen 43 vuoden
ikiiii elike maksetaan siirtymd-
kauden etuutena kolmen vuo-
den ajan leskelle, joka ei ole
tycissd kodin ulkopuolella. Uusi
eldkejdrjestelmd laajentaa mies-
ten perhe-eldkeoikeutta. Nykyi-
sissd jdrjestelmissd miesleski voi
saada leskeneldkkeen vain. jos

I hdn on tycikyvyton. Leskcnekike
on 2/3 edunjiittiijiin ansioiden
mukaan maarayt),l/estii eliik-
keestd lisdttynii edunjiitt,ii;iille

kertyneelld vdhimmdispalkan ja
vakuutusajan mukaan mddrdy-
tyviillii eliik-keelli. Jdrjestelmds-
sd on sd6nnds, jolla eldkkeen
mddrdd voidaan rajoittaa. jos
leskelld on eldkkeen lisiiksi
omia ansiotuloja.

Lapsen elrike on20 7o edunlat-
tdjiin ansioeldkeoikeudesta sekd
l,/3 viihimmiiispalkan ja vakuu-
tusajan mukaan mdiirdytyvdstd
eldkeoikeudesta.

Avioeron yhteydessii tullaan
puolisoille avioliiton aikana ker-
tynyt eldkeoikeus jakamaan ta-
san.

Eliikejiirjestelmiissii makse-
taan vtihimmriiselcike, joka on
5/6 maan vdhimmdispalkasta
40 vakuutusluoden jiilkeen.
Eldkkeen enimmtiismcicirti on
5/6 nelinkertaisesta vdhim-
mdispalkasta.

Eliikkeiden t ar k i s tus tehdiiiin
elinkustannusten ja palkkatason
muutosten mukaan kahden eri
menetelmdn avulla. Eliikkeet
tarkistetaan automaattisesti
elinkustzinnusten muutosten pe-
rusteella samalla tavalla kuin
palkat. Ajoittain - kuitenkin
vdhintddn kerran viidessd vuo-
dessa - eldkkeet tarkistetaan
reaalipalkkatason muutosten
oerusteella.' Elakerrerlestelmdn rahoitus
tullaan hoitamaan jakojiirjes-
telmdn ja rahastoinnin yhdis-
telmdlld. Laissa rahaston mdd-
rdksi on asetettu 2,5-3,5 kertaa
.jdr.jestelmdn vuotuiset menot.
1980-luvulla kokonaisvakuu-
tusmaksuksi on laskettu 24Vo
palkoista. Maksu jaetaan tasan
vakuutetun, tycinantajan ja val-
tion kesken.

Jouko Janhunen, pr..r,

l:l ti k et urtw k c sku k sen
crit.J i.ttutkijo
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TILASTCTIETCTA TYOELAKKEENSAAJISTA 3O 9 T982

Taulukoiden luvut ovat vdhimmdisturvan mukaisia'

30. 9. 1982 oli maksussa kaikkiaan 619 000 tycieliikettii. Muutos edellisestii vuodesta on 27 000 kappaletta eli 4,6
prosenttia.
irlaista oli vanhuuseldkkeita 318000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+19 000), tydkyrryuomyysetAkkeitii l7l 000 kappaletta (-4000), tydttomyyseliikkeitd 2l 000 kappaletta (+4000)
ja perhe<liikkeite I l0 000 kappaletta (+8 000)
Vanhuuseliikkeiden keskimiiirii oli 886 markkaa/kk, tyokyvyttcimyyseldkkeiden I 069 markkaa/kk, tyottdmyys-
eliikkeiden 991 markkaa/kk ja perhe-eldkkeiden 710 markkaa./kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30. 9.1982

Eldkkeensaaiia Keskimiiiiriiinen oeruseliike'mk,/kk
Eliikkeen mycintiiid Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset 59222 9t379 150601 799 t 215I 857

YEL-eliikelaitokset t2636 9 513 22149 1735 l 182 I 498

MYEL<ldkelaitos 44t29 57 326 r0l 455 518 253 369

LEL-eliikelaitos 32674 10655 43329 739 326 638

Kaikki tvoeliikelaitokset 148 661 168 873 3t7 534 1203 606 886

Myonnetyt eldkkeet l. l.-30. 9. 1982

Kaikki tydelakelaitokset 10673 12936 23609 I 285 639 931

fi OKYVYTTOMYYSELAKKEET (.i,littliti osacl:rk kcer )

Voimassa olevat 30. 9. 1982
Eldkkeensaaiia Keskimiiiirliinen peruseldke mk,zkk

Ellkkeen mycintdid Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensi
TEL<liikelaitokset 39631 41 585 8l 216 I 982 948 | 453

YEL-e ldkelaitokset 7 476 3335 l08ll I 510 951 | 337

MYEL-e tiikelaitos 20601 23171 43772 ffig 247 417

LEL<liikelaitos 29926 4903 34829 987 439 910

Kaikki 97 634 72994 170628 l 351 692 1 069

Mycinnetyt eliikkeet L I.-30. 9.1982

Kaikki tyoelekelaitokset 7 626 5181 12807 r 535 787 t230

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30. 9. 1982

Eldkkeensaaiia Keskimddriiinen mk/kk
Eliikkeen myontiiji Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset | 344 r737 3 081 l 354 679 974

YEL-e liikelaitokset r346 561 l9l3 I 115 788 I 018

MYEL-e likelaitos 5161 6033 tl 194 471 2| 331

LEL-eldkelaitos I 078 138 | 2t6 837 397 787

Kaikki tyoeliikelaitokset 8929 8475 t7 q4 746 349 552

Myonnetyt eliikkeet L l.-30. 9. 1982
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TYOT|OMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30. 9. 1982

Eliikkeensaaiia KeskimiiArdinen peruseldke mklkk
Etdkkeen myontiijd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eldketaitokset 3742 8155 11897 t 706 892 l 148

YEL-elikelaitokset 329 313 &2 | 277 754 t022
MYEL-elAketaitos t260 I 140 24n,0 897 359 &2
LEL-elAkelaitos 439t 2028 6 419 993 468 827

Kaikki tyoeliikelaitokset 9722 l l 636 21 358 t2u 762 991

Myonnetyt eliikkeet L l.-30. 9. 1982

Kaikki tyoeliikelaitokset 2 338 2993 5 331 1410 815 I 016

Ellk\qe! !qve!!4i4

El6kkeiden
lukumii6rd

Keskimdd-
rdinen

peruseldke
mk/kk

Etdkkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-e liikelaitokset 52248 990 48 836 14658 63494
YEL-eliikelaitokset 8 791 884 8 486 2288 10774
MYEL<liikelaitos 20915 281 20109 4879 24988
LEL-eldkelaitos 27 770 453 26373 6 885 33 258

Kaikki tyoeliikelaitokset t09124 7t0 103 804 28710 132514

Myonnetyt eliikkeet l. l.-30. 9. 1982

Kaikki tyoelakelaitokset 9 498 753

VANHUUS-, TyoKyvyrroMyys-, TyoTfoMyys- JA PERHE-ELAKEET
Voimassa olevat 30. 9. 1982

Elikkeen myrintdjii

TEL-eldkelaitokset 295962 I 238
YEL-eldkelaitokset
MYEL-elikelaitos 168542 374
LEL-eldkelaitos 112347 687
Kaikki tvoelakelaitokset 619244 909

Myonnetyt eliikkeet l. l.-30. 9. 1982

Kaikki tvoelakelaitokset 5t 245 988

Vanhuus-jatyiikywttcimyyseldkkeensaajistal493l sailisiiksi rekisteroityiilisiieliikett:ikeskimiiiirin l273mk/kk.
Nimd olivat etupddssi TEL- ia YEL-el:ikkeitli. Perhe-eldkkeistii 3 865 oli lisdetu jen mukaisia, keskimiiiirin I 006
mk./kk.

MAKSETUT ELAKKEET 1. 1.-30. 9. t982,MrLJ. MK
Vcihimmriisturua

TEL-eldkelaitokset 3197.40
YEL-el6kelaitokset 496.48
MYEL-eldkelaitos 554,68
LEL-eldkelaitos 682,43

Kaikki tv6elakelaitokset 4930.99
Rekisteriiitt; lisrituna 209,61

Eldkkeiden
lukumdArd

Keskimiiii-
rdinen

peruselike
mk,zkk

Yhteensd 5 140.60
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PERHE-ELArcTETT
Voimassa oievat 30. 9. 1982
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Tyoeldke-lehden sisdllysluettelo
vuodela L98Z

Paakirloitukset
Eleako tyciel6kevakuutettu vield kvntorastaan Suomessa?
(Yrjci Larmola) No 2. s. 3.
Kokemuksesta tulce voida ottaa opiksi.
(Yrjo Larmola) No 4. s. 3.
Piiiikirjoitus ld;ikdreille: taman numeron tarkoitus.
(Yrjo Larmola) No 5. s. 3.
Veteraanien varhaiseldkc.
(Matti Uimonen) No l. s. 3.
20 vuotta tyoeldketurvaa. (Matti Uimonen) No 3. s. 3.

Puheenvuorot
Aurela, Altti. Takana vaaraa eliikepolitiikkaa - edessd konkurssi?
(Esitelme Tyoeldkekassan 2O-vuotisjuhlassa 22.4.1982) No 3. s. 16.
Eldketurva on kunnossa, vanhukset ja perheet vuorossa.
(Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Puhakka) No 2. s. 8.
Omaperdinen rakennelma, mutta hyvin tayttea tehtavansa.
(Teivo Pentikciinenhaaslateltuna tyoeldkelaeista) No 3. s. 12.
Purola, Tapani. Kansalaisaktiivisuus. aktiivinen kansalainen .la sosiaaliturvan idea.
(Esitelmii Tyoeliikepiiiviinii 1981) No l. s. 12.
Tyoeldketurvan tavoitteet vaarassa.
(Eliiketurvakeskuksen toimitusjohtaja Tyoeliikepiiiviinii 1982) No 5. s. 61.
Tyomarkkinajdrjest6t tyoeldkkeistd. TyoetdkeJehti tiedusteli tyomarkkinajdrjestcijen kantaa
ajankohtaisiin tyoeldkekysymyksiin. No 3. s. 7.

Kolumnit
Ihmiset eivdt jakaannu puhtaisiin kategorrorhin.
(YLla)No 4. s. 5.
Mikiili nyt on kysymys.
(YLla) No 2. s. 5.
Sosiaalipolitiikassa ei ole kahta rintamaa.
(YLla) No 3. s. 5.
Taloudellinen riippumattomuus, tasa-arvo ja leskeneldke.
(Markku Koponen) No 1. s. 4.
Tydkyvyttomyyden oletetaan voivan mennd ohitse.
(YLla) No 5. s.4.

Ardkkelit
El cike turuq s t a y leensri

Ahonen, Antero. Lausuntoja el?ikeikiimietinnostd. No 2. s. 14.
Ahonen. Antero. Rintamaveteraanien varhaiseldke. No l. s. 5.
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ENGLISH SUMMARY

Reduced working
copocity ond
unemployment ore
often reloted, the
editoriol soys. The
borderline between
disobility ond
working obility is
drown up in dilfering
woys in diflerent
systems. The notionol
pensions sector ond
the employment
pensions sector will
oim in future ot
comprehensive
diso bility settle me nts
through consultotion.
It would be
preferoble thot the
lobour outhorities
should olso comply
with the disobility
criterio jssued by the
sociol insuronce
outhorities. The
writer soys: "lf
onyone is disabled
in the sense of the
sociol insurance
scheme, he should
olso be so in the
eyes ol the lobour
outhorities."

The overoge
omount of pension
of the Finnish
pensioner wos FIM
I ,500 per month in
l9Bl, occording to
the joint stottstics of
the Centrol Pension
Security Institute ond
the Sociol Insuronce
Institution, the
publicotion reports.

Mostly, pension
stroddles the figures

of FIM l,5OO.
Amonq close to 15
per cent of
pensioners the
pension folls short
of FIM 600. Amons
close to l0 per cent
it is over FIM 3,000.

Sixty per cent of
the pensioners ore
women. The overoge
pension received by
women is FIM 600
less thon thot drown
by men.

The conditions for
quolificotion t'or eorly
retirement pensions
omong front]ine
veterons (ol World
Wor II) ore becoming
more lenient. More
velerons drow o
pension under the
Act thot come into
Iorce in luly lost
yeor. Women over
oge 63 who
pafticipoted in the
wars of 1939 to
1945 will olso be
covered by this low.

The orgonisotions
of veterons ore not
yet hoppy with the
low, os on interview
survey per{ormed bv
the periodicol
reveols.

In possing the
Act, porlioment
presumed thot the
pension cover of
veterons receiving o
low employment
pension should be
improved.
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Basic Features of
Finland's Pensions Schemes

1. Development
of the pensions
schemes
A national pensions scheme
covering the population as a
whole has been in force since
1939. Until 1956 national pen-
sions were based on the contri-
butions paid which, in turn,
depended on the annual income
of the insured. The scheme was
radically reformed in 1957. The
contributory principle was
abandoned, and a flat-rate sys-
tem with supplementary means-
tested benefits was introduced.
From January 1983 the scheme
is again amended by eliminating
the means-testing for other in-
come than employment pen-
sions. and making the pensions
in part as taxable income. The
reform is realized in several
phases.

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

In 1970 earnings-related pen-
sions were extended to farmers
and other self-employed per-
sons.

Z. Tl:re national.1penslons scneme
Under the national pensions
scheme, the old age, disability
and unemployment pensions are
formed by a flat-rate bosic
amount and a pension-tested
odditional omount. In pension-
testing all statutory employment
pensions as well as property
until 1985 are taken into
account. Since 1983 incomes

from work have no effect on
the amount of the national pen-
sion.

The old-age pension age is 65
years. The disability pension is
paid to persons aged l6-64 in-
capacitated for work. In con-
nection with these two pensions
helplessness supplements are paid
to those requiring continuous
assistance or care.

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

An inuease is paid to pen-
sioners./or a child under 16.

The survivor's pension is paid
during the first six months after
the husband's death to all
v'idou's below the age of 65,
provided that she is supporting
a child or she was married to
him before he reached the age
of 65. After that period the pen-
sion is paid only to a widow
supporting a child under l6 and
to a widow aged 40-64 years
and married for at least three
years. The size of the pension
during the first six months is
the same as the full old age pen-
sion, after that period it is sub-
ject to a means-test where even
the incomes from work are in-
cluded.

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

Provision is made for a burial
granl.

A housing allowance is paid to
national pensioners to decrease
housing costs. A child care
ollowance is paid for children
under l6 who need a special care
ofsome other person because of
illness. disablement or injury.

National pensions are auto-
matically adjusted to the co"t/-
of-living index twice a year.

As from January 1983 the
basic and additional amounts of
the national pensions are treated
as taxable income. All other
parts of the national pensions as
well as suryivors' pensions in
total remain tax-free.

The costs of the scheme are

jointly delrayed by the insured
persons, employers, the State
and local governments.

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

3. The employment
.1penslons scneme

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

The compulsory pension
cover under the laws consists of
old age, full and partial dis-
ability, unemployment and
survivor's pensions.

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

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

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

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

The survivor's pension is
payable to a widow, provided

that she was married to the
employee before he reached the
age of 65. A further condition is
that the widow has reached the
age of 40 and that the marriage
has lasted for three years. Also
a widow under 40 years of age
receives the pension, if she has a
dependent child who is entitled
to the survivor's pension; the
paying of the pension will con-
tinue even if the child's entitle-
ment to the pension would
cease. The pension will be
payable to the widow until her
death. The paying of survivor's
pension ceases if the widow re-
marries, but she then receives a
lump sum equal to the amount
of two years' pension.

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

The size of the pension is
governed under both laws by the
wages paid and the period of
service completed. Earned en-
titlement to a pension benefit
continues when the job is
changed or when the employee
ceases to work. The pensions are
taxable income.

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

Persons retiring since
January, 1983, get a minimum
pension of38 per cent ofthe pay.

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

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

Survivor's pension
ployers participate in the ad- 16 5

supplemented by a special group through their representati
life scheme. It is financed by the administrative organs

cover is ministration of the scheme sgs5E farming and sell the whole
ves ln farm orthe arable land. - Farmofthe s1q5u1s compensations can be

employers, and run by life Central Pension Security paid to younger closures
assurance companies.

Automatic linkage
Institute. The highest authority The pension is a fixed sum ofwith the under the scheme is the Ministry money per each hectare up to l5TEl-index (calculated by the of Social Affairs and Health. hectares. At the age of 65 the

average of changes occurred in
3.2 The self-employed F"'rH:?l,

is decreased because of
receipt of MYEL andgeneral earnings and prices

levels) is applied twice a year in national penslons.
employment pensions. It is The self-employed persons' em- Costs of the closure pensions

pension is one-half of the full
pensron.

The size of the unemployment
pension equals the disability
pension payable to the benefi-
clary.

The old age, disability and
unemployment pensions are in -
creased by the child's supple-
menl; al the most 20 per cent of
the pension for one and 40 per
cent for two or more children
under 18.

The size of the survivor's pen-
sloz is calculated on the basis of
the old age pension or disability
pension the employee received
or would have been entitled to
at the time of his death. If there
are at least three persons eligible
for survivor's pension, they will
receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's
old age or disability pension. If
there are two beneficiaries, the
size of the pension is three-
fourths of the full pension. If
there is only one beneficiary, the

applied in calculating the pay of
earlier years and adjusting the
annual pension payable.

Pension protection accumu-
lates according to certain reg-
ulations also during the periods
v,hen the employee is out of work
through no fault of his own and

pay. For employees
24 the contribution
been lowered to 6 per cent.

The employer may provide
employees additionalor his
benefits, creating even

pension benefits than the
,inimum level guaranteed by
w. Benefits that come into
uestion here include a higher

The administrative organi-
sation of the employment pen-
sions scheme is decentralized.
Employers may elect the type of
arrangement they wish for
realisation o[ the pension
scheme. It may be done by
taking out an insurance with a
penslon lnsurance company or
by founding a pension fund or
pension foundation in the em-
ployer's business. This choice
does not apply as regards
seasonal workers for whom the
scheme comprises one special
employment pension lund.

The work of the various pen-
sion institutions is coordinated
by a central organ, the Central
Pension Security Institute. It
keeps the registers ofthe insured
and their pension benefits. It will
also keep a register of pensions
covered by special pensions
schemes. The general develop-
ment of the scheme has also
been entrusted to the Central
Pension Security Institute.

ployment pensions scheme
(closely connected with TEL)
is based on two laws: the
Farmers' Pensions Act (MYEL)

Persons'and the Self-Employed
Pensions Act (YEL). MYEL
covers farmers, professional
fishermen, and reindeer-owners.

Schemes are financed by the
insured and the State. In MYEL
and YEL the contribution of the
insured is ll.l per cent of the
income. The percentage is
smaller for the insured with low
income. The State pays 5070 of
the costs of MYEL and in both
systems the costs the contri-
butions of the insured do not
cover.

The administrotion of MYEL
belongs to the Farmers' Pen-
sions Institute. The other self-
employed have to take out pen-
sion insurance either in some of
the pension insurance com-
panies or pension funds taking
care of TEL or in some pension
fund or insurance company
established by the self-em-
ployed. The Central Pension
Security Institute is the central
organ of MYEL and YEL as it is
that of TEL.

3.3. Farm closure schemes

closure pensions are
5-year-old farmers

paid
who

are met by the^State; claimants
under 65 pay a lump sum pre-
mlum.

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

ceased at 65 when t
pension is
he farmer

receives his MYEL and national

contributions of farmers and the
State to the farmer's MYEL-

4. Public sector
and other.1penslons scnemes
The regulations concerning the
pensions of persons in the
employment of the State cover
old age, disability, unemploy-
ment and survivor's pensions.
These benefits are financed by
the State alone. The administra-
tive organ is the State Treasury
Office.

The pension cover of local
government officers is based on
the pensions law which entered
into force in 1964 and was
modelled on the employment
pensions legislation. The
financing is borne by the local
governments and associations
of communes. The Local
Government Pensions Author-
ity was founded for the ad-
ministration of the scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old age, disability, unemploy-
ment and survivors' pensions.
The insured, employers and the
State jointly finance the pen-
sions. The scheme is administe-
red by the Seamen's Pensions
Fund.

Persons employed by the
Evangelical-Lutheran and
Orthodox Churches have sepa-
rate pensions schemes of their
own.

5. Some population
data on Finland
Finland's total population is 4.8
million of which 2.2 million are
gainfully employed.

The distribution of the gain -
fully employed population by
occupation is: agriculture and
forestry I I per cent, industry
and construction 35 per cent,
commerce l4 per cent, transport
and communications 8 per cent
and service industries 32 per
cent.

Six per cent of the total
population are disabled and 12
per cent over 65 years of age.

Jouko Janhunen, rv
Ekiketurvakeskukyn

erit_t istulkiiq

Chonge-of-generation pen-
sions are paid to 55-64-year-

when he receives unemployment YEL covers other self-employed old farmers who transfer their
benefit from his unemployment persons. farm to a close relative
fund The benefits and qualtfying

TEL. OId
The pension is composed of a

Employers alone finance the conditions are like in basic amount and a supplement.
compulsory minimum pension age pension is paid independent-

ly of whether or not the self-em-
ployed continues with his entre-

Basic amount equals the far-
cover. The current contribution mer's pension under MYEL,
under TEL is I1.9 per cent and and the supplement the full na-
under LEL 12.3 per cent of the preneurial activity tional pension. The

under age The size of the
rates have calculated like in TE

penslon ls
L. The pen-

the annual earnings confirmed
by the pension institution for the

sions for the self-employed penslons.
(MYEL and YEL) are based on Pensions are financed by the

insured, the size of which pensions scheme.
depends on . the quality and ' Administration belongs to
branch of activities. aericultural authorities a;d the

Persons born before 1930 get F"armers. pensions Institute.
greater pensions as they other-
wise would be entitled to. The
amount of pension is 38 7o of the
income (from 1983).

, loryer'pensionable age

55
I



uudet ryoelake-esitteet
Eldketurvakeskuksen perusesit-
teissd selostetaan yksityisen pal-
veluksessa olevien tydntekijiiinja yrittiijien tyoeldketurvaa.
Niistd selvidd, minki eldkelain
piiriin ansiotyo kuuluu, mitd
eliikkeitii tycieliketurvaan sisil-
tyy sekd kuka ja miten niith voi
saada.

ErSSnlaisen suppean tietois-
kun tyontekijiin ja yrittiijiin elii-
l(eturvan perusteista ja sisdllostd
esittdd Tunne tyoeldketurvasi -
esite.

Niille, jotka haluavat lisitieto-
ja, on tarjolla esitteet Tydnteki-
jiin eliike tai Yrittiijiin eliike.

Tyontekijiin eldke antaa pe-
rustietojen lisdksi monia yksi-
tyiskohtia eldkkeen karttumises-
ta ia eliikkeiden saantiehdoista.
Tiirkeiillii sijalla on tycintek4iiin
opastaminen oman eldketur-
vansa tarkistamiseen ja valvon-
taan.

Yrittiijiin eldke-esitteessd ker-
rotaan yrittiijiin ja hdnen

perheensd elhketurvasta. Esit-
teessd selvitelliiiin mycis, mikii
on eldkelain tarkoittamaa yrittd-
jatoimintaa ja miten eldkeva-
kuutus jdrjestet6dn.

Vain yhdestd eldkemuodosta
kiinnostunut voi tutu:tua jo-
honkin neljdstd vihkosesta:
Vanhuuseldke, Tyokyvytto-
myyseldke, Tyottcimyyseliike,
Perhe-eldke.

Tybelrikevakuutus ja t ydnanta-
jan muut sosiaalivakuuluksel se-
lostaa tycinantajan tehtevia
tycintekijdinsd eliketurvan jdr-
jestiijiin?i. Esite sis6ltdd katsauk-
sen myos muihin tycinantajan
sosiaalivakuutuksiin ja niiden
maksuihin.

Esitteitd on saatavana seka
suomeksi etta ruotsiksi Eliike-
turvakeskuksen postittamosta.
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