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t982 Kokemuksesta tulee voida

ottaa opiksi

fu ntamaveteraanien varhaiseliikelakia seiidetteessa ja tytieliike-
jerjestehae miiiiriittEessii sen toimeenpanijaksi tiedettiin, ettii
lain soveltajat joutuisivat kulkemaan osin ennen tallaamatto-
mia polkuja. Eliikkeen perusteita haetaan kahdelta suunnalta,
sodanaikaisista kokemuksista ja sodanjlilkeisestii tydelimiistii,
ja joko toinen tai toinen tahi molemmat tekijat yhdessii tuot-
tavat eliikkeen - tai riittamettomina jettevet sitli vaille.

Kummallakin alueella on omat tulkintavaikeutensa. Sodan-
aikaista palvelusta arvioitaessa on kompastuskiveksi osoittau-
tunut vaatimus vihinttiiin kahden vuoden sodanaikaisesta rin-
tamapalveluksesta. Vaatimuksen soveltaminen on tuottanut
pettymyksen monille veteraaneille, jotka olivat suhtautuneet
toiveikkaasti veteraanieliikkeeseen, kun selliainen vihdoin niiyt-
ti olevan syntymiissi ja saatavilla, ja jotka pitkee palvelukses-
saoloaikaansa muistaen pitiviit rintamasotilastunnusta ja muis-
tomitalia j6Sviamiittomiinii osoituksena siit6, ett6 siellii j ossa-
kin oli oltu missii muutkin. Toisaalla tiiss?i numerossa julkais-
tavassa kirjoituksessa kiiydiiiin rajaa rintamapalvelun ja muun
sodanaikaisen palvelun viilillE, joka muu palvelu siis ei kartuta
oikeutta varhaiselikkeeseen.

Sotaa seurannutta tyduraa arvioitaessa raskaan ty0n kiisite
on ongelmana. Eik6 odottamatta: raskaan ty6n ja viihemmiin
raskaan tydn rajanveto on tybellikejiirjestelmiiss6 jo klassinen
ongelma. Varhaiseliikelautakunnan kokemuksia ja tulkintoja

-:-,- --^J^--^ -^r-i.^.*x- -::-:l.xx- 4^:-^^ll^ +X-.ri lalrtallfalf IaJAII Vtr(.lUSSa Strlvrtsl44ir luiii ildaj.ll avib.iaiid idJE ieii=
dessii.

Veteraanin eliikeoikeus kytkettiin nimen omaan tyti€Hkkei-
siin, rintamakokemuksista ja I tai niitii seuranneesta raskaasta
siviilitytistd tehtiin tytieltkkeen saamisoikeuden laukaiseva te-
kij6, eikii veteraanielEkkeestii tehty erillistli elEkemuotoa. Tli-
mti ratkaisu on niiht?ivii yhteydessii siihen, ettti juuri tyOeh-
miissii mukana olevien, rasittuneiden veteraanien eltimdn hel-
pottamisesta veteraanijirjestot kantoivat eniten huolta. Ty6-
eliimiistii jo ulkopuolelle siirtyneistii pitavat huolta yhteiskun-
nan muut vakuutus- ja tukimuodot.

Veteraanijiirjest<it ja suurinta veteraaniryhmiiii maanviljeli-
j6ite [ihell6 olevat yhteisOt ovat ehtineet jo ilmoittaa tyytymet-
tdmyytense hin rajojen ahtauteen, ennen muuta kahden rinta-
mavuoden vaatimukseen. Se niiytt66 pudottavan pois huomat-
tavasti useampia kuin oli luultu. Jos kohta laki oli eri intressi-
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ryhmien yhteisty6ne valmisteltu, paineita sen muuttamiseen siis
on. t-aki kirjoitettiin kiireellii ja siiiidettiin nopeasti voimaan tu-
levaksi. Kiireen jilkin on voitava paikkailla kokemuksen tuo-
man lisEopin avulla.

Eduskunnan tulisi kasitellii asia hyvissii ajoin syyskaudella.
Muuten on peldtttvissii jiilleen katteeton kilpalaulanta vaalien
alla. Veteraanit ansaitsevat asiallisen kohtelun. Heiddn asiallaan
on jo monissa vaaleissa vlihemmtin arvokkaasti ja vtihemmiin
vastuuntuntoisesti ratsasteltu.

Yrjd l-armola
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Ihmiset eivtit jakaannu
puht aisiin l<nt e g o rioihin

" Kannattaako minun hakea ty6-
kyvyttdmyysekikettii ja jtittiiii
tyAni, jos minun toimeentuloni
ktitintyykin siitii huonommak-
siT' k1,syy vakuuteuu. "Kannar
taako minun selvittiiii puuttuvat
tyoehke-ertit, jospo minun kan-
saneltikkeeni siitii viiheneekinT'
kysyy toinen.

Eliikevirkailijan ei ole aina
helppo mennd vastaamaan, eh-
dottamaan, mik6 on taloudelli-
sinta. Hiinen niikdkulmansa on
institutionaalinen: etuus on
etuus; siihen joko on oikeus tai
ei ole oikeutta; jos oikeus on,
etuutta haetaan.

Mutta toisaalta eliikevirkai-
lija tietiiii hyvin, ettE ihmiset
eiviit jakaannu puhtaisiin kate-
gorioihin eliim;intilanteensa ja
hypoteettisen toimeentuloliih-
teensii mukaan. Jako ei ole tiillii
tavoin yksilinjainen: olet ty6-
ikiiinen tydkykyinen: sinuiia on
tydtii tai tyottomyyskorvaus tai
kassa-avustus; olet ty<ikyvytdn:
sinulla on ensin piiiviiraha ja
sitten eliike. Tiiysin mii.iiriteltii-
viissii eldmiintilanteessakin saa-
tetaan todella olla vaihtoehtojen
edessii.

Kenttiiptiiillikkti Mauri Van-
hatalo kertoo iiskettiiisessii ET-
lehden haastattelussa esimerkin.
Harva elikevirkailijakaan lienee
huomannut, ettd tycinantajan
maksama varhaiselIke est56
erorahan saannin.

'Kannattaa katsoa, paljonko
$ur tydnantajan maksamana
varhaiseliikkeenii ja paljonko
silloiir, ktrn vaihtoehtona on
ensin tydtt0myysavustus 2N
piiivdltii ja sen jiilkeen sekti tyti-
eldkkeenii ettii kansanellikkeenii
maksettava tyOtttimyyseliike,
jos kerran ikii eliikkeeseen riit-

tiiti. Eroraha tulee lisiksi. Ver-
tailukohteena on varhaiseliike,
joka on pelkkii tydeHke.

Kun on kyseessii vaikka 60-
vuotias ihminen, joka on ollut
35--40 vuotta ty6eliimiissd. ero-
rahan suuruus on pitkiilti yli
10000 markkaa yhternsii verot-
tomana. LakisiiSteisen TEL:n
mukaan saattaa saada noin 40
prosenttia palkasta eltikettii.
Voihan tietysti olla niinkin, etfd
tycinantaja maksaa erorahan ja
tiiysimiiiiriiisen tyoehkkeen.
Vaihtoehtoja on.

Ennen kuin mit2i.iin sopimuk-
sia menee allekirjoittamaan, pi-
tiiisi selvittiiii itselleen tyovoi-
matoimistossa tycittcimyysavus-
tuksen tai -korvauksen miiiiriit
ja eroraha. Ty6eliikkeen miiiirii
pitliisi tarkistaa ja niiiden tieto-
jen kanssa voi Kansaneliikelai-
toksen paikallistoimistossa sel-
viti:iiii kansaneidkkeen suuruu-
den.'

Vastaavasti voi veteraani olla
kahden vaiheilla, hakisiko tyd-
kyvytt6myyseHkettii vai var-
haiseliiketti. Tydssii visyneisyy-
den ja tydkyvyttdmyyden viili-
nen raja on veteen piirretty. Elii-
kelaitoksen epiikiitollinen teh-
tiivii on sijoittaa vakuutettu
jommalle kummalle puolelle.
Rintamaveteraanien varhaiselii-
kelautakunta antaa ennakko-
piiiitdksia, tyokyvyttt myydestii
piiiittiijii ei.

Kun virkamieheltii kysytiitin:
"Kannattaako minun ',
virkamies luonnostaan kavah-
taa. Ajatus eliikekeinottelusta
tulee ensimmiiiseksi mieleen.
Hiin kuitenkin pyrkii noudatta-
maan periaatetta, etta tukin-
nanvaraisissa asioissa on haetta-
va vakuutetun kannalta suotui-

saa ratkaisua.
Eikii ole oikeuden eikii lain-

siiiitiijiin tarkoituksen mukaista,
ettA vakuutettu joutuu omana
advokaattinaan valikoimaan
laillisista mahdollisuuksista pa-
rasta yhdistelmii.li. Yhdestii pal-
velupisteesld hiinen olisi valmis
kokonaissuositus saatava. Mah-
dollisimman kokonaiseen pal-
veluun tydeliikevirkailija pyrkii,
mutta helppoa se ei ole, kuten
Vanhatalon esimerkislAkin il-
menee.

YUo

R.

5



TEL ja LEL
kaksikymmenvuotiaita
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SAK:n sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo, Eldketurvakeskuksen toimitusjohtaja Matti Uimonen ja STK:n
toimitusjohtaja Pentti Somerto arvioivat mennyttd ja tulevaa kehitystti.
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Tydntekijiiin eltikelakien kaksikymmenvuotis-
pliiviin aattona 30.6. Eliiketurvakeskus jtirjesti
Mankin kabinetissa lehdistritilaisuuden, jossa
ETK:n toimitusjohtaja Matti Uimonen, STK:n
toimitusjohtaja Pentti Somerto ja (puheenjohtaja
Pertti Viinasen estyneenii ollessa) SAK:n sosiaali-
sihteeri Lauri Kaarisalo arvioivat kahden vuosi-
kymmenen kehitystii ja tulevaisuuden niikymiii.

- Kuusikymmenluvun alussa, ennen ty0el6-
kelakeja, oli tyOntekijlin el6ke 25 prosenttia pal-
kasta. Teollisuuden keskipalkalta eliikkeelle
liihtevtin eliiketulo on nyt noin 60 prosenttia
hiinen palkastaan, kun sekii palkassa etta ehk-
keessii on verotuksen vaikutus otettu huomioon,
vertaili Uimonen.

- Tyciellikemaksu, joka alussa oli 5 prosent-
.tia palkasta ja nykyisin noin 13 prosenttia, ko-
hoaa viihitellen aina neljiinnekseen palkasta.
Tiihiin tilanteeseen on elinkeinoeliimiille ja tyG
markkinoille annettava riittavasti aikaa sopeu-
tua. -Somerto puolestaan tarkasteli sosiaalimeno-
jen kaslua ja eliikkeiden kustannusosuutta. -Vuonna 1962 tytinantajat kustansivat 29 pro-
senttia sosiaaiiturvasulmme. Vuonna i980 mak-
suosuus oli noussut 47 prosenttiin. Samana ai-
kana eliikkbiden osuus bruttokansantuotteesta
on kasvanut 4 prosentista liihes l0 prosenttiin.
Jo tehtyjen ratkaisujen perusteella on arvioitu,
ettii eliikemenot nousevat vuoteen 2020 mennes-
sii 15 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

- Suomi kuuluu siihen teollisuusmaiden
kirkikolmikkoon, jossa viiestdn suhteellinen
vanheneminen on kaikkein rajuinta. Vuonna
20.20 yh 65-vuotiaita on veestdstamme viiden-
nes. Heitii koskevia ratkaisuja on alettava suun-
nitella tand.iin.

- Osansa kaswsta vaativat taloudellisen
hyvinvoinnin perustekijiit, tuotantokoneiston
ylliipito ja uusiminen sekii koulutus. Tiim:in
johdosta uusia kustannuksia lisiiiiviii eliikeuu-
distuksia ei voida tehdii. Liihiajan eliikepoliittis-
ten ratkaisujen tulisikin olla ennen muuta tyG
kykyii lisiinviii ja aktiivisuutta kannustavia.
Etuuksien oikeudenmukaisuus ei tarkoita pel-
klistliiin niiden miiAriid vaan mycis niiden laatua
ja jakamista tarkoituksenmukaisella tavalla eri
eliikkeensaajaryhmien viilillii. Tiissii suhteessa

lciytyy kustannukia aiheuttamatontakin kehi-
tystydtii eliikejiirjestelmiissi. -

- Kun tavoitteenakin on vain 60 prosentin
eliiketaso ja sekin jii?i tiinii piiiviinii vielii liihem-
miiksi 40 prosenttia keskimiiiiriiisesti, niin emme
voi puhua liian korkeasta eliiketasosta, viiitti
Kaarisalo vastaan. - On yksipuolista puhua 20
tai 40 vuoden pii.iissii olevista eliikemenoista,
kun samalla unohdetaan tyystin puhua siitii,
mitkii ovat muut menot valtakunnassa tuolla
hetkellli. Ei pida unohtaa palkkatason kehitystli
eikii energiakustannuksia.

Kaarisalolla oli myds nykyiseen kaytant66n
liittyviii ponsia:

- Yhtidt kilpailevat keskendiin ja julkaisevat
vuosittain tietoja, joissa kehuvat omaa tulos-
taan. Sosiaaliturvan kehittymisestii ja eliikkeen
hakijoiden kohtaloista puhutaan huomattavasti
viihemmdn. Ollaan vinouduttu tilanteeseen,
jossa yhtididen keskinliinen kilpailu niiyttiiii
muodostuvan tarkeammaksi kuin alkuperiiinen
tehtiivii.

- Eri eliikejlirjestelmissii tapahtuu keskiniiis-
tii kilpailua, ja se aiheuttaa tapahtumia, joissa
vakuutettu saattaa jiiiidii systeemien viiliin. Tiitii
pitiiisi kaikella tavoin viilttiiii.

- Meidiin pitiia saada tydkyvytt0myyseliik-
keiden mydntlimiskiiytiintd nykyistii yhdenmu-
kaisemmaksi ja siihen pitiiA saada sen kaltaista
yhteisty<ita jarjestelmien viilillii kuin toimikunta
esitti.
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ANTTI SUOMINEN

Rintamaveteraanien
varhaiselcikkeestci

Rintamoveteraanien varhaisehkkeen mybntiiviin
lautqkuwun ratkaisuista voi jo vetiiii iaryjti joh-
topiiiitoksiii, kunhakemuksia on kdsitehy yli 300f.
Alla oleva kirjoitus ktisittelee sitii, miten huta-
kunta on ktiyttinndssii tulkinmtt kdsitteilti >iitttivii
sairaua> ja >>rasittava tyd>. Krjoiltaja on varhais-
e liike laut akunnon j iisen.

Heinikuun alusta tuli voiruun rintamavete-
raanien varhaiseliikelaki. Varhaiseliikehakemukset
ratkaistaan sosiaali- ja terveysministeridn yhtey-
dess6 toimivassa rintamaveteraanien wrhaiseliike-
lautakunnassa. lautakuntaan kuulu'rat puheenj oh-
taja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista
jlisentii, jotka sosiaali- ja terveysministerid on
nimittinyt kolmeksi wodelrsi kerrallaan. Mliii-
raysten mukaan lautakunnassa tulee olla vakuu-
tusliiiiklreitil, eliikevakuutustoimintaan perehty-
neitii sekii rintamaveteraanien edustavimpien
jerjesttijerr ehdotuksesta nimettyja jasenie.

I-autakunnan ty0 keynnistyi keviiiillii ennen
lain voimaantuloa. Elokutur puolen vtilin tienoilla
lautakunnassa oli kiisitelty yli 3000 eliikehake-
musta. VarhaiselAkehakemuksia oli Ulltiin tehty yli
7000, joten liihc puola eliikehakemuksista oli
ollut lautakunnan kesittelyssii. lautakunta on
pystynyt ratkaisemaan hakemulset sitii mukaa
kuin eliikelaitokset o'r'a.t tuoneet lautakuntaan
hakemuksia ratkaistaviksi.

Elokuun puoleen viiliin mennessii lopullisia
piititiiksiii, joilla rintamaveteraaneille on annettu
piiiittis eliikkeen suorittamisesta, oli vajaa 300.
Syynii niiin pieneen loprrllislsn piiiitcisten mii2iriiiin
on ilmeisesti se, etfi ennakkop6litiiksen saannin
jiilkeen veteraani vasta lopullisesti harkitsee eliik-
keelle jiiiimisen mahdollisuuden mm. eliikkeen
suuruuden perusteella. Lisaksi kesiilomakausi
saattaa siirtiiii eliikkeelle siirtymispiiitdksen teke-
misen kesiiloman ylitse lomaltapaluurahan vuoksi.
Ty6suhteen peettymistietojen saaminen ja muut
tekniset toimenpiteet osaltaan lykkiiiivtt myiis
Iopullisen piiiitOksen antamishetk€e. Neyttlilikin
siltii, ettA ennakkopiiiitdksen ja lopullisen pii.lit6k-
sen viilillii on edellii mainituista syistii johtuen
parin kolmen kuukauden viive.

l-autakunnan tekemist2i ratkaisuista on jo
vedettiivissii tiettyjii johtopiiiitdksiii. Hyliittyjen
eliikehakemusten osuus neftii:i nousevan ylllittii-
viin korkealle, sill6 noin neljiinnes varhaiseliikkeen

hakijoista on saanut kielteisen pii.iitdksen hake-
mukseensa.

Varhaiseliikelaissa on asetettu eltikkeen.saami-
sen edellytykseksi koko joukko edellytylsiii. Ylei-
simpinii syinii kielteiselle ratkaisulle on ollut, ettei
hakijalla ole lain edellyttiimiiA riituiviie sairautta,
hiinen rintamapalveluaikansa on jiiiinyt alle kah-
den vuoden, hakija ei ole ollut pitkiihkoii aikaa
rasittavassa ty6ssii tai ettii hiin saa jo jotain muuta
eliikett?i.

Edellytyksistii riittiivan sairauden ja rasittavan
tydn kiisitteet ovat harkinnanvaraisia. Niiiden tul-
kinta kiiytiinnrin ratkaisutoimirulass:r on aiheutta-
nut lautakunnassa keskustelua. Seuraavassa kiisi-
telliiiin lyhyesti niiiden edelytysten sisiiltira
lautakunnan tekemien ratkaisujen valossa.

H A R KI N N A N VA RA IS ET E D ELLYTY KS ET
I ain mukaan eliikkeen myiintiimisen edellytyk-
send on muun muass:I, ettii hakijan tyokyky sai-
rauden, vian tai vamrnan woksi on siinii miiiirin
alentunut, ettii se olennais€sti haittaa hinen ansio
tyiitiiiin ja ettii hiin pitkiihkdn ajan ennen varhais-
elEkkeen alkamista on ollut rasittavassa tydsse.

Rintamaveteraanien varhaiseliikkeesti annetun
asetuksen 5 $:ss6 on annettu tarkentava miidriiys
rasittavan tyiin olemassaolosta. Niilssii tapauksissa
eliikelaitoksen tulee hankkia ty6nantajalta tai
mu r rla tavoin selvitys siitii, millii tavoin rintamave-
teraanin henkildkohtaiset ominaisuudet ja olosuh-
teet huomioon ottaen tydtii on pidetUva hlnelle
rasittavana.

Sairaudelta edellytetliin olennaista haittaa
eliikkeenhakijan tydkyvylle. Ongelmana keytiin-
ndn soveltamisessa on vain sen mliirittiiminen,
milloin sairaus, vika tai vamma aiheuttaa olennai-
sen haitan. Kiiytiinntissii t6mi on ndytt6kysymys,
joka selvitetiilin toisaalta liiiikiirinlausunnon ja
toisaalta eliikkeenhakijan ja mahdollisesti tyOnan-
tajan antaman selvityksen perusteella.

Rasittavan tytin miiiirittely on huomattavasti
ongelmallisempi kysymys jo siiiinndstenkin tul-
kinnanvaraisuuden woksi. Varhaiseliikeasetuksen
mii5rlys ottaa huomioon henkilOkohtaiset omi-
naisuudet ja olosuhteet lisiili yksiltillisen harkinnan
painoa ty6n rasittavuutta miiiiriteltiessii.

Kysymyksessii si siis ole tiettyjen ammattien
miitirittiiminen rasittavaksi tai ei-rasittavaksi, vaan
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pyrkimyksena on tapaus tapaukselta selvittiia
ellikkeenhakijan tydn rasittavuus hiinelle itsel-
leen. [-autakunta onkin j outunut useissa tapauk-
sissa hankkimaan lisdselvitystii siitii, miten rin-
tamaveteraani itse tuntee ja kokee tydnsii rasitta-
vaksi.

Tyon rasittavuutta arvosteltaessa on kuitenkin
liihdetty siitii, ettei eliikkeenhakijan sairautta aina-
kaan suoranaisesti oteta huomioon tytin rasitta-
vuutta mitattaessa. Pikemminkin ylsildllisina
seikkoina on huomioitu eliikkeenhakijan erikois-
piirteet, kuten esimerkiksi hiinen luonteenominai-
suutensa sekti synnynniiiset vammat ja poikkea-
vuudet. Vaikeudet soveltamisessa liittyvet kihin-
nii tapauksiiq joissa on kyseessii henkinen tai
yleisesti tarkasteltuna kevyt tyti. Varhaiseliikelau-
takunnassa nefEiisikin vallitsevan kiiytiintd, ettE
sairautta siniinsl arvioidaan vain tytikyvyn olen-
naisen alentumisen kannalta ja rasittavan tyiin
soveltamisessa h'hdefiiiin liikkeelle ellikkeenhaki-
jan ty6stii ja sen rasittavuudesta ottaen huomioon
eliikkeenhakijan yksildlliset ominaisuudet.

RIITTAVA SAIRAUS
Rintamaveteraanin tydkyvyn Eiytyy sairauden,
vian tai varilnan woksi olla siini miiiirin alentu-
nut, ette se olennaisesti haittaa hiinen ansiotyti-
tiiiin. I-aki edellytUia siis olennaista haittaa. lauta-
kunnan ratkaisuista voidaan todeta, ettii hakijoista
melko suurella miiiiriillii ei ole katsottu olleen
olennaista haittaa olevaa sairautta.

Vaikeutena ratkaisuja tehfiiesse ovat olleet
puutteelliset liiiikiirinlausunnot, joiden pohjalta
pliiittiksenteko on hankaiaa. Niinpa iukuisia
hakemuksia on jouduttu lykkiiiimiiiin liiiikiirinlau-
suntojen hankkimiseksi. S).Jma ki?ikiirinlausunto-
jen puutteellisuuteen on ilmeisesti ettei liiiikiiri-
kunta ole tiiysin tietoinen varhaiseliikkean my6n-
tiimisen edellytyksistii.

Sairaudelta ei edellytetii samaa astetta, joka
vaaditaan tydkyvytttimyyseliikkeen mydntiimi-
selle. I-autakunta ei olekaan vaatinut liiiiketieteelli-
sesti tarkasteltuna ehdotonta objektiivista l6y-
ddstii, mikiili muutoin on voitu osoittaa sairaus ja
siiti aiheutuya olennainen haitta tytikykyyn.
Tydnantajan ja eliikkeenhakijan kertomukset,
toistuvat poissaolot, toiminnan viihentyminen,
siirtyminen kwyempiiiin tyiihdn jne. orat osal-
taan selvittiimiissii sairauden vaikutusta tydkyvyn
olennaiseen alentumiseen.

I-autakunnan tekemien ratkaisujen valossa on
selvtisti nehtevissa, ettii oleellisen haitan arvioin-
nissa tyOkykyyn on otettu pohjaksi eliikkeenhaki-
jan oma tyti. Niiin ollen liiht6kohtana ei ole ollut
miklan sairauden, vian tai vanunan aiheuttama
yhteniiinen haitta+ste, joka miiiiriteltiiisiin liiiike-
tieteellisesti samoin perustein. Ratkaisukliyiin-

n0ss6 onkin yleens6 sairaudelta vaadittu lievem-
pde [iiiketieteellistii astetta sillour, kun on
kysymyksessii todella raskas tyti.

RASITTAVA TYO
Rasittavalta tydltii edellytetiitin laissa, ettii e[ik-
keenhakija on pitkiihktin ajan ennen varhaiseliik-
keen alkamista ollut rasittavassa tfissii. Siiiinntik-
sessS ei ole tarkempaa miiiiriiystii sii0i, mike
katsotaan rasittavaksi tytlksi.

Ratkaisuissa on periaatteessa liihdetty siitii, ett6
sekli henkinen ettii ruumiilinen ty6 voi olla lain
tarkoittamaa rasittavaa tydfii. Kiiytiinniissd ruu-
miillisesti rasittava tyO on ollut helpommin piiiitel-
tiivissii. Henkisen tydn rasittavuus ja sen sovelta-
minen on sitii vastoin aiheuttanut melkoista
keskustelua lautakunnan pifuisse. Useissa tapauk-
sissa nimenomaan henkisen tyiin kohdalla onkin
jouduttu hankkimaan tarkempia tydnkuvauksia
tydn rasittavuudesta ja siitii miten rintamavete-
raani itse kokee oman tydnse rasittavaksi. Hen-
kistii ty<itii sin6nsi voidaan tuskin pitaa rasitta-
vana ty6nti, jollei tyOnku'sauksen perusteella
tydssii ole henkistii painetta omaavia seikkoja tai
jollei eliikkeenhakijan henkiltikohtaisissa omi-
naisuuksissa ja olosuhteissa ole tavallisesta poik-
keavia piirteitii.

Esimerkiksi toimitusjohtajien ja itseniiisten
yrittiijien, joiden vastuulla on yrityksen jatkumi-
nen ja tydntekijdiden tytipaikat, on yleenstl kat-
sottu olleen rasittavassa tytissii.

Toinen tulkintaa edellyttiiv6 lainmdiirdys on se,
mitii tarkoitetaan sanonnalla pitkiihkAn ajan
ennen variaise liikkem aiicambta. Lautakunnassa
on lainkohdan soveltamisen osalta omaksuttu tul-
kinta, ettei rintamaveteraanin ole tarvinnut vElit-
t6miisti ennen eliikkeelle siirtymistii olla rasitta-
vassa tydssii. Usein tyOntekijiijoutuu heikentyneen
terveytens6 vuoksi siirtymiiiin ennen eliikkeelle
liihtemistii kevyempiiiin ty6hdn. Tiimin ei ole kat-
sottu olleen esteena varhaiseliikkeen mydntImi-
selle, jos veteraani on pitkiin ajan ennen siirtymis-
tiiiin ollut rasittavassa ty6ss6. Kuitenkin ratkaisu-
jen valossa neyttiiii selvtilui, ettii eliikkeenhakijan
on Qiytynyt olla rasittavassa tytissii viimelsi kulu-
neiden viidentoista vuoden aikana, mika aika-
m6?irti on johd*tavissa rintamaveteraanien var-
haiseliikelain 4$:n siiiinnOksistii. Tarkkaa mate-
maattista kestoedellytystii rasittavan ja kwyehk<in
tyOn keskinliisestii suhteesta ei ole omaksuttu,
vaan rasittavan tytin edellytys tiissii suhteessa rat-
kaistaan tapaus tapaukselta.

Kaiken kaikkiaan rasittavan tyOn kiisite on
osoittautunut suhteellisen hankalaksi miiAritellii
yksitteistapauksissa. lautakunnan tyciskentelys-
sii on pidetty ttirkednii, ettii rasittavan tydn kiisite
ratkaistaan tapauskohtaisesti eliikkeenhakijan
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tydnkuvauksen ja hiinen yksildllisten olosuhteit-
tensa perusteella. Niiin tulee menetellii mycis lain
siiiinn<isten mukaisesti, koska laissa on omaksut-
tu yksilOllisyyden periaate eikii esimerkiksi tiet-
tyji ammatteja ole mdiiritelty joko rasittaviksi
tai ei-rasittaviksi.

H A RKI N N A N VA RA I STEN ED ELLYTYS-
TEN TOIMIVUUS
Yleisesti ottaen voidaan todeta, ettii lautakunnan
tydskentelysse on omaksuttu tietyt linjat olennai-
sen sairauden ja rasittavan tyiin kiisitteistii. On
selviiii, ettii ratkaisunteko rajatapauksissa aina
aiheuttaa tiettyjii vaikeuksia, mutta ainakin lauta-
kunnan keskuudessa on ymmArtiiiikseni ldydetty
suhteellisen yksimieliset kriteerit mydntiiedellytys-
ten soveltamiselle.

l-autakunnan tekemistii ratkaisuista rintamave-
teraanilla mytinttiedellytysten kohdalla on valitus-
oikeus suoraan vakuutusoikeuteen. Elokutrn puo.
lenviilin tietiimillii *iitii valituksia lautakunnan
ratkaisuista on tehty vakuutusoikeudelle yli sata
kappaletta. Useissa tapaulsissa valitukset koske-
vat lautakunnan piiiitosfii siite, ettei hakijalla ole
katsottu olleen riittiiviia sairautta tai ettei hlinen ole
katsottu olleen rasittavassa tydsse. Vasta vakuu-
tusoikeuden tekemien ratkaisujen jiilkeen on lopul-
lisesti niihtiivissii, milloin tydkyvyn on katsottava
sairauden vuoksi alentuneen siinii m66rin, ettii
se olennaisesti haittaa ansiotyiitii ja mitii itse
asiassa tarkoitetaan rasittavalla tydllii.

Varhaisellikkeen saamisen edellytyksen6 on
useita rajoituksia, jotka ilmeneviit oheisesta
kuvasta. Eriiiiksi rajoitukseksi on asetettu rin-
tamapalvelusaikaa kaksi vuotta. Sotilaspiirien
esikunnat, joilla on hallussaan sodanaikaiset
henkiltiasiakirjat, ovat velvollisia pyydettiiess6
antamaan todistuksen palvelusajasta. Todistuk-
sen tarvitsevat ainoastaan ne, joiden tyiikyvyt-
tdmyysaste on 10-19%0. Ne, joiden tydkyvyt-
tdmyysaste on 2070 tai siita y[ eiv5t tarvitse
todistusta palvelusajasta. Rintamasotilastunnus
riituia.

Asetuksen mukaan rintamapalvelusaikana
pidetiiiin aikaa, jonka rintamaveteraani on vuo-
sien 1939-1945 sodissa Suoinen kansalaisena
osallistunut puolustusvoimien joukoissa varsi-
naisiin sotatoimiin reserviliiisenli, nostomie-
hen6, vapaaehtoisena tai vakinaisessa palveluk-
sessa olevana.

Varsinaisiin sotatoimiin osallistuneeksi katso-
taan henkil6, joka on palvellut rintamavas-
tuussa olleen sotatoimiyhtymin joukoissa tai
sen alueella, ilmatorjunta- tai rannikkojou-
koissa, merivoimien alusyksik<iiss6 taikka ilma-
voimien lentoyksiktiissd.

Sotatieteen laitos on julkaissut luettelon, jossa
ilmenee sodanaikaisten joukkojen ja yksikdiden
rintamavastuussa oloaika. Tiimiin luettelon sekii
ao. veteraanin henkildasiakirjojen perusteella
laaditaan palvelusaikatodistus sotilaspiirin esi-
kunnassa.

Tulkinnanvaraisuutta on aiheuttanut asetuk-
sessa maininta, jonka mukaan rintamapalvelus-
aikaa laskettaessa siihen rinnastetaan aika,
jonka rintamaveteraani on ollut rintamavas-
tuussa olevasta joukosta tai ylsikOstii tilapiiisesti
pois sa lomautettuna, siirrettynii tai komennuk-
sella taikka niihin rinnastettavien muiden syiden
vuoksi. Niinpii rintamapalvelusajaksi on kat-
sottu kursseilla, esimerkiksi RUK:ssa, oloaika
mikili ao. henkilO kurssin suorittamisen jdlkeen
on palannut rintamajoukko-osastoon. Siinii
tapauksessa, ette ao. henkil0 on kurssin piitityt-
tya siirretty muuhun kuin rintamajoukko-
osastoon, katsotaan rintamalla oloaika peatty-
neeksi kurssin peattymisestii eli siirtopiiiviistii
lukien.

Rintamapalvelusajaksi katsotaan aika, jonka
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Nnt amap alv e lus aj on laske mi s e s t a p it ciisi p cicis t ci
v e t e r annien v ar hais e I iike t t ii my onne t t iie s s ii
rintamaveteraani sotatilan aikaisessa sotapalve-
luksessa saadun vamman tai sairauden woksi
on ollut hoidettavana sairaalassa tai toipumis-
lomalla ennen 26. piiiv66 syyskuuta 1947. Sa-
moin lasketaan rintamapalvelusajalsi aika,
jonka rintamaveteraani on ollut sotavankeu-
dessa.

Rintamaveteraanin saatua varhaiseltikeha-
kemukseensa kielteisen p66t0ksen voi hiin ha-
kea muutosta vakuutusoikeudelta, j onka peetds
on lopullinen. Asian kiisittelyvaiheessa voi var-
haiselikelautakunta pffii6 sotiliaspiirin esikun-
taa tarkistamaan palvelusaikalaskelman sek6
pyy6a tarvittaessa lausuntoa pliliesikunnalta.

Rintamaveteraaneja on tiilli hetke[e noin
320000. Sotilaspiirien esikunnissa on tiihin
mennessti laadittu noin 9 000 rintamapalvelus-
aikalaskelmaa, joista yli 6 000 on yli kaksi wot-
ta ja noin 2000 alle kaksi wotta.

Toivottavaa olisi, ettii varhaisellkkeen piiriin
p6iisevien mli6r6ii voitaisiin laajentaa helpotta-
malla nykyisii varsin tiukkoja edellytyksi6.
Esimerkiksi rintamapalvelusajan laskemisesta
voitaisiin luopua ja. todeta, etti rintamasotilas-
tunnus olisi tiiltii osin riitteve peruste.

Rin t a mov e t er aani en v ar hai s e ldk k e e n
soomisen edellytykset

- Rintamasotilastunnus
- Asuu Suomessa
- Ei elekk€elle
- Ty6sse, tyti tai virkaelakelakien piiriin kuuluvaa tydta

10 vuotena viimeisen 15 vuoden aikana
- Tyonteon paattymisesta ei yli vuotla

Vahint. 10 % sotainvalidi

lnvaliditeettiaste Ei solavammaa

lke vehinle5n 58 vuotta

AnsiotyOta olennaisesti hailtaava tyokyvyn
aleneminen

1

Rintamapalvelua vahintaan 2 vuotta

Sotavankeus
Pitkahko aika
rasittavaa
rydra

Ansiotyon tai yrittajatoiminnan lopeltaminen

Rinlamaveteraanin varhaiselake

I
rI
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Tohtori
harvinaiselta alalta:
sosiaaligerontologi

Simo Forss

Elriketurvakeskuksen
k ent t titut kimus t o tmi s t on
toimistopeitillikkt) Simo Forss
v ciitt eli v altiot ie t e en t oht oriksi
Turun yliopistossa
heintikuun 8. priivcinri.
Tydeltike julkoisee
hcinen v tiit d s t i I ai suut ens a
johdantoluennon ja
hoa s t at t e I e e v riit t e lij riri,
joko on aktiivisesti mukana
myds ktiytrinndn
e I cikke e ll ev almennuk s e s s a.

Vriitdstilaisuuden
johdantoluento

UI W U UU S Nt,i K KEELLE S II RTY M I N EN
t.l zt lxxtnrLE vALMENNUS
Vanhuuselikkeelle siirtyminen on yksi merkit-
tiivl ihmisen eliimiinkaareen liittyvd muutosta-
pahtuma. Keskeisintii siinii on usein vuosikym-
meni6 kestlneen ansioty6n poisjiiiinti sen
korvautuessa kokonaan tai osittain aivan muun-
laisella toiminnalla - tai pahimmassa tapauk-
sessa toimettomuudella.

Ty0stii luopumiseen liittyy itseasiassa monen-
laisia seurauksia. Ajankiiyttd - ja aktiviteetti-
kysymyksen lis?iksi nousee taloudellinen toimeen-
tulo luonnollisesti keskeiseksi asiaksi tytlstii
saadun palkan tai tulon korvautuessa elakkeellii.

Ty6st?i luopuminen voi olla lisliksi yhteydessl
fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan ja sen
kehittymiseen. Terveydentila muuttuu tutki-
mustulosteni mukaan kumpaankin suuntaan, ts.
osa vanhuuselEkkeelle siirtyneistii henkil<iistii
tulee sairaammaksi, mutta osa taas terveem-
miiksi kuin ennen. Terveyteen vaikuttavassa
ravitsemuksessa voi mytis tapahtua merkittii-
vi?ikin muutoksia slilinnOlliseen tydhdn liittyvan
ruokailun loppuessa.

Edelleen on huomattava eliikkeelle siirtymi-
sen yhteys sosiaalisiin suhteisiin silloin, kun
nlmd ovat voimakkaasti tydpaikkaan sidoksissa.
Tydpaikka muodostaa lisiiksi ihmiselle usein
tarkeen tietokanavan joka on pystyttiivi el6k-
keelle siirtymisen j6lkeen jollain tavoin kor-
vaamaan.

On huomattava, etl;l. tiedon taso on itse
asiassa varsin merkittiivii hyvinvoinnin edelly-
tystekij6 mytis vanhuuselEkkeelle siirryttiiessli.
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Muutosvaiheeseen liittyve[a subjektiivisella
asennoitumisella on niinikiiiin merkitystii hy-
vinvoinnin ja sopeutumisen kannalta. Asen-
noituminen vanhuuseliikkeelle siirtymiseen on
tosin - joitakin poikkeustapauksia lukuunot-
tamatta - hyvin my6nteistii.

Eri tahoilla meillii Suomessa ja muissa maissa
on tunnettu huolta vanhuuseliikkeelle siirtymi-
seen liittyvistii ellmiintilanteen muutoksista. On
katsottu, ettii kun ihminen joutuu niin suurten
muutosten eteen, h?intii on valmennettava etu-
kiiteen antamalla tietoja ja opastusta niistii sei-
koista, joita hen tulee kohtaamaan eliikkeelle
siirtyessiiEn. Tarkoituksena on nimenomaan
tukea ja kannustaa eliikkeelle siirtyvien oma-
kohtaisia sopeutumispyrkimyksili antamalla
realistinen kuva tulevaisuudesta.

Useissa maissa on jo kiiynnissii pitkiille vie-
tyjii valmennusohj elmia. Suomessa toiminta on
liihtenyt liikkeelle vasta l9TGluvun alusta liih-
tien. El6kkeelle valmennusta toteutetaan yleensii
kunsimuotoisena opetuksena. Tiissii suhteessa
se muistuttaa yleistii kansansivistystydtii, joka
vain kohdistuu tiissl tapauksessa vanhempiin
ik6luokkiin. Meill?i Suomessa on kasittiiekseni
koko historiamme ajan uskottu voimakkaasti
kansansivistyksen merkitykseen.

Ellikkeelle valmennustoimintakin on ilmei
sesti saamassa taakseen laajan yleisen kannatuk-
sen. Vanhempien ikiiluokkien opetustoimintaa
puoltaa mm. se, ette ao. ikiiluokkien koulutus-
taso ja oppimistottumukset ovat yleensli hyvin-
kin erilaisia kuin nykyajan koulutusyhteiskun-
nan kasvateilla. Hyv6kuntoisten ja aktiivisten
vanhuuseliikelEisten lukumiilr6n jatkuva kasvu
antaa my0s aihetta tehostaa vanhempaan viies-
t00n kohdistuvaa aikuiskasvatusta.

ui nrbxourA T|YTANNO LLISEN
TIEDON TARVE
T?im6 tutkimus on llihtenyt liikkeelle ktytiinntil-
lisen tiedon tarpeesta. Valmennustoiminnan
peruskysymyksistiiklilin ei ole ollut olemassa
tutkimustietoa, jolloin on j ouduttu toimimaan
erilaisten kesitysten ja niikemysten varrnsa.
Juuri eptivarmuus ja uteliaisuus valmennustoi-
minnan tuloksellisuudesta ja mahdollisuulsista
oli yhten6 sysiiyksenii tutkimuksen suorittami-
selle.

Samalla voitiin havaita, etta tietoa puuttuu
my0s vanhuuseliikkeelle siirtymiseen liittyvisti
hyvinvoinnin osatekijiiistii ja niiden muutok-
sista. Nyt suoritettu tutkimus pyrkii siis tiiyttii-
m66n omalta osaltaan niiitii tiedon puutteita.
Samalla on koetettu kehitellii niihin kysymyk-
siin liittyv66 teoreettista tietoutta.

Vanhuuseliikkeelle siirtymiseen liittyviii muu-

toksia ja eliikkeelle valmennuksen vaikutulsia
on tutkittu samanaikaisesti yhdistetyn paneeli-
ja koe- ja kontrollityyppisen tutkimusasetelman
avulla. Tutkimusasetelman aiheuttamien ehto-
jen tiiyttiiminen teki tutkimusaineiston keriiiimi-
sen suhteellisen ty0l6iiksi. Valittu tutkimusase-
telma ohjasi myds voimakkaasti analyysin kul-
kua.

Tutkimuspaikkakunnaksi valittiin Espoon
kaupunki, josta tutkimuksen piiriin valittiin
ty0ssekeyvAt, vanhuuseliikkeelle siirtym?issii
olevat henkildt. Vanhuuseliikkeelle suoraan siir-
tyvien suhteellisen pieni lukumiiiirl on sin6ns?i
vakava muistutus siitA, ette tydkyvyttt myys-
eliike ja eriiiit muut eliikemuodot sekii kuoleman-
tapaukset karsivat tytissakayveajoukkoa tuntu-
vasti jo ennen vanhuuseliikeiiin saavuttamista.

Koska aikaisempaa tietoa tutkittavista kysy-
myksistli ei ollut juuri saatavissa on luonnollista,
ett?i tutkimukseen on liittyt yt yleensi tiillaisessa
pioneeritytissi tyypillisia kokeiluja, erilaisia vai-
keuksia ja erehdyksiiikin.

Tutkimuksessa on kuitenkin pystytty eritte-
lemiiEn hyvinvoinnin kannalta keskeisimpil
vanhuuseldkkeelle siirtymiseen liittyvie osateki-
j6ita ja niiden suhteita toisiinsa ja tirkeimpiin
taustatekij iiihin. Ellikkeelle valmennuksen mer-
kityksen arvioiminen on my6s voitu suorittaa.

ELAKKEEN TASOA EI SAA UNOHTAA
Tutkimustulokset osoittavat, et'/.:a. eHketurvan
kehityksestii huolimatta ei keskustelua eliikkei-
den tasosta ole s1rytii unohtaa. Edelleen ltiytyy
pienen eliikkeen saajia ja joitakin erillisryhmit,
joiden eldketurvan voisi ottaa erityisen harkin-
nan kohteeksi. Tutkimus osoittaa lis6ksi, ettii
hyvinvoinnin huonot ja hyviit tekijat kasautuvat
voimakkaasti. Sosiaalipolitiikassa tuttu huo-
nompiosaisen muotokuva paljastuu myos
tiissii tutkimuksessa.

Paljon tydtli olisi vielii tehtiivii sosiaaliturvan
peruskiisitteiden ja yksityiskohtien selkiinnyt-
tiimisessti tavalliselle ihmiselle. Eri sosiaaliturva-
etuuksien yksityiskohtien tuntemus on edelleen
heikkoa ja etuusmuotojen erottaminen toisis-
taan tuottaa vaikzuksia. Tieto eliikkeesta on
ylivoimaisesti halutuinta tietoa ennen elEkkeelle
siirtymistti, josta syyst6 eltikelaitosten rooli el6-
ketiedon jakajana on hyvin merkitttiv6.

Tulokset osoittavat edelleen, ettti vanhuus-
ellkkeelle valmennus antaa my0nteisie tuloksia
joillakin hyvinvoinnin osa-alueilla. Niin ollen
on ilmeisesti tarpeen jatkaa ja kehittiiii tiitii toi-
mintaa maassamme.

Huomattakoon kuitenkin, ettii saadut tulok-
set rajoittuvat vain tiimiin tutkimuksen piiriin
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ja koskevat siin6 vallinnutta tilannetta ja
olosuhteita.

J AT KOTU TKI M U KS ET T E RV ETU LLE ET
Jatkotutkimukset vanhuuseliikkeelle siirtymi-
sest6 ja elEkkeelle valmennuksesta ovat niin
ollen edelleen tervetulleita. El6kkeelle valmen-
nuksen kehittiimisessi olisi harkittava myOs sen
aloittamista jossain muodossa jo keski-iiissii ja
sen jatkamista sopeuttavana toimintana van-
huuseltkkeellE jo olevien keskuudessa. MyOs
tydkyvytt0myyseliikkeelle siirtyneiden sopeut-
tamisvalmennus pitEisi ottaa maassamme vaka-
van keskustelun kohteeksi.

Simo Forss

SIMO URMAS f'ORS.S

- Yhteiskuntatieteiden maisteri 1963
- Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti I 970

Viit dskirj a hyv tiksy t t y I 9 82

TUTKIMUKSIA:
- Tbollisen yrityksen johtojuusongelmista -

t ydnjohdon ja keskijohdon j ohtajuusodo-
tukset.
Laudat ur- t ut kie lma I 963

- Ka t sau s er iii de n m ai de n e liik e t urv aj iirj es t e I -
miin, Eliiketurvakeskus 1964

- Yleisd ja tydeltikelait, sosiologian laudatur-
tutkielma 1965

- Tydsuhteessa olevien eliikeikiitutkimus,
Eliiketurvakeskus:
l. Graafinen teollisuus 1969
2. Metallien perusteollbuus 1970

- Eliikeikiikysymyksen perusongelmia,
lis.tyd 1970

- kiiiintltvii tydntekijti ja ammatt| eliikeikii-
tutkimuksen loppuraportti (yhteistydssti
M. Aarnion, H. Poukan ja J. Vanomon
kanssa). 1975.

- Vanhuuseliikkeelle siirtyminen ja hyvin-
v ointi, viiit d skirj a I 9 82

TOIMET:

- vt. tutkimusassist., ALKO, 1963
- tutkija, ETK, 1963-1970
- t oimis topiiiillikkd, ET K, kenuiitutki-

mustoimisto, 1970-

LUOTTAMUSTEHTAVIA::

- Eliikkeelle valmennuksen neuvottelukunta
(ELVA), puheenjohtaja

- Vanhu s t y dn k e s kus liit t o, s uunnit t e lut o imi-
kunnan jiisen

- Espoon sosiaalivakuutusloimikunto, sai-
rausvakuutusjaost on puh j oht.

- Espoon sosioalihutakunta, huohojaoston
jiisen, lastensuojelu- ja yleisen jaoston ja
laul akunnan v ar aj iis e n.
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Suomalainen siirtyy elcikkeelle
mielellcicin -
mutta kaipaa tietoa elcikkeistci

Ihmisten asenne eltikkeelle siirtymiseen
on y ll tit t tiviin my ont einen.

Eliike t ie t o on y liv oimaises ti halutuinta
tie t oa ennm eltikkeelle siirt ymistii.

Eliikkeelle valmentaminm antaa hy-
vin suoritettuno hyviti tuloksia: niin ih-
misten tiedon taso kuin heidtin aktiivi-
suutensakin poronev at.

Niiin kiteyttiia viiitdskirjansa >Vanhuuseltik-
keelle siirtyminen ja hyvinvointi> p6iituloksia
valtiot.tri Simo Forss.

Tutkimusjoukkona olivat tyOelimtistii van-
huuseliikkeelle siirtyviit espoolaiset. Tuloksia
Simo Forss pitaa yleistettiivint: muut tutki-
mukset ovat tuottaneet samansuuntaisia tulok-
sia.

Eliikeasioita hiin katselee arkitydssiiEn Eli-
keturvakeskuksen kenttiitutkimustoimiston
piitilliktin pallilta. Hin on mm. ollut mukana
tekemiissi laajaa tutkimusta, joka kartoitti elii-
keik66n liittyvie odotuksia.

Valtakunnallisen elikkeelle valmentamisen
neuvottelukunnan puheenjohtajana hin on
toiminut vuodesta 1980. Neuvottelukunnassa
on peemoottorina Vanhusty0n Keskusliitto.
Edustettuina ovat myds mm. keskeiset ty6-
markkinajiirjestdt, Kansaneltikelaitos, Tytblii-
kelaitosten Liitto, Eliiketurvakeskus sek6 Kan-
salais- ja tydvdenopistojen Liitto.

Syksyllii neuvottelukunnan tarkoituksena on
kdynnistlit elikkeelle valmennustoiminta koko
maassa.

Valmennus hoidettaisiin eri kuntien kansa-
lais- ja tytiviienopistojen puitteissa.

>Mukana voisivat olla el?ikelaitokset yleens?i,
kunnat, seurakunnat, pankit, eri yritykset, tie-
tystb, Simo Forss kuvailee. >Vaikka kiiytiinnOn
toiminnan hoitavat kansalais- ja tytivienopis-
tot, jokainen halukas voi olla yhteistyti,ssii
mukana.>

Ty6elikelaitokset eivlt yksin pysty hiinen
mielest66n valmennustoimintaa hoitamaan, j os
valmennus pidetEiin laaja-alaisena. >Se on
resurssikysymys.> Silti niiden panosta kaiva-
taan. Ne ovat avainasemassa silloin, kun on
kyse eliikkeen m6iiriin kertomisesta et uk6teen.

MISTA TIETOA
Valmennuskurssilla kesite[aiin suunnitelmien
mukaan eltiketurvan lisSksi mytis omaisuus- ja
asuntokysymykset, pankkiasiat, koko toimeen-
tulon kentt6.

Muita aiheita ovat terveyden- ja sairaan-
hoito, ravitsemuskysymykset, suhteet kans-
saihmisiin sekii erilaiset harrastukset.

Eniten halutaan tietoa elEkeasioista. Into
saada niisti selviii ylliitti jopa tutkijan itsens6.

Erlskin yrittiijd olisi ollut valmis osallistu-
maan vaikkapa eliikkeensli laskemista selosta-
valle kurssille. Periaatteet eiv6t olleet hinelle
selvit, vaikka maksuja oli uskollisesti maksettu
monta vuotta.

Tutkimuksen mukaan tietoa tarvitaan niin
sosiaaliturvan yksityiskohdista kuin koko j6r-
jestelmiin rakenteesta.

>Voi olla, ettii joku yksityiskohta tiedetaan
aika hyvin, esimerkiksi se, ette ansiot vaikutta-
vat eliikkeeseen, mutta kokonaisuutta ei pystytii
hahmottamaan.>

>Ihmisten mielessii sosiaaliturva on yksi
kaaos. Ty0eliike ja sen eri muodot, vanhuus-,
tycitttimyys-, ty0kyyytt0myys- ja osaelEkkeet
sotkeutuvat kaikkiin kansaneliikemuotoihin,
tukiosaan, tukilisiiin ja niin edelleen. Niiihin
sekaantuvat vielii sairausvakuutuksen, sosiaali-
avustuksen ja sosiaalipalvelun peruskuviot.>

>Ihmisille olisi saatava opetetuksi, ett6 on
olemassa erilaisia jiirjestelmiE ja taustalla erilai-
sia avustus- ja eliikemuotoja.>

Mitii sitten piteisi tehda?
Simo Forssin mielesti site pitiiisi ryhtyfl

miettim66n tytblikejtirjestelmin puolella piiiit
yhdessii. Joihinkin kysymyksiin hiinen v6it<is-
kirjansa antaa jo vastauksen.

ELA KETASO VIEL{ ONGELMA
>Ihmisillii on odotuksia ja toivomuksia tieto-
liihteisiin niihden. Erityisen haluttua on sem-
moinen tieto, jossa on mahdollisuus inhimilli-
seen vuorovaikutukseen. Tiimi saattaa kaatza
totuttuja tiedotuksen muotoja.>

Kurssit ja henkilOkohtainen neuvonta ovat
tutkimuksen mukaan parempia vaihtoehtoja
kuin joukkotiedotusvllineiden kautta jaettava
tieto. ))EHkkeellti jo oleville tieto menee n6iden-
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" Oikein annenu eltikevalmennus tehoaa", sanoo Simo Forss. Vditiiskirja on takonopdin, uudet projektil
odotlovot.

kin kautta paremmin perille kuin vasta eliik-
keelle siirtyville.>

Pelkkii tiedon puute ei yksiniiin ole eliikkeelle
siirtyvtin ongelma.

>Tutkimus osoitti, ettA on olemassa vielli
ihmisiii, joille elEkkeen taso on ongelma siniinsE.
Yksi esimerkki testii ovat pienituloiset naisles-
ket, jotka tarvitsisivat jonkinniikdistii erityis-
huolenpitoa.>

>Tulotason putoaminen on erikoisesti suuri-
tuloisilla huomattava. Tiissii ei eniiii ole kyse
taloudellisesta toimeentulosta, mutta osataanko
niissiik66n piireissii varautua kokonaiselintason
putoamiseen. Tiimli p6tee varsinkin silloin, kun
tyOeliikkeelle siirrytiiin normaaleissa puitteissa
eikii ole rekistertiityjii lis6etuja.>

Kursseilla ei tarvitse niinkiiiin pyrkid luomaan
mydnteistd asennetta itse elSkkeelle siirtymiseen.
>Vain l0-15 prosenttia suhtautuu eliikkeelle
siirtymiseen kielteisesti. Itse asiassa suuri osa
ihmisistti asennoituu yllEttiiviin mydnteisesti,
kun ottaa huomioon, mitii muutoksia elEkkeelle
siirryttiiessii sattuu. Ihmiset suhtautuvat mydn-
teisemmin kuin odotin alunpitten.>

Tutkija kun on, Simo Forss muistaa jatkaa:
>Tosin tiimii l0 l5 prosenttia on lukumiiiirdi-
sesti silti suuri joukko ihmisiii. Ei heitiik66n saa
unohtaa.>

VALMENNUS TEHOAA
Onko pari vuotta ennen eliikkeelle siirtymistii
annetusta valmennuksesta enii6 apua? On kuu-
lunut vastaviiitteita, ettii silloin ihminen on jo
muiden eliimiinkokemustensa muokkaama ja
tottunut joko selviiimiiiin kriiseistiiiin tai sitten
ei.

Oikein annettu eliikkeelle valmennus tehoaa,
sanoo Simo Forss tutkimukseensa nojautuen.
>Tieto kaikista asioista lisiiiintyy, myOs eliikkeen
m66ristti. Inhimillinen kanssaklyminen lis?i?in-
tyy, samoin omakohtainen aktiivisuus yleens6.
Harrastustoiminta kasvaa. Muutoksia tapah-
tuu ihan konkreettisellakin tasolla, esimerkiksi
ravitsemuksen taso paranee.)

>Tai>, Simo Forss tBsmentiid, >niimd asiat
eivdt huonone. Ihminen ei ehkii syO sen
paremmin kuin ennenkeen, mutta ei mene
mydsk6iin ihan kaurapuurolinjalle. >
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Kaikkia asioita ei kuitenkaan voi jattiiii kuu-
sis sakymmeniss6 tapahtuvan eliikkeelle valmen-
tamisen varaan. >Olisi ihanteellista, etti ihminen
itse jo aikaisin ryhtyisi mi*timEiin eltimiiiins6
harrastustoiminnan ja sesiaalisten suhteiden
kannalta.>

rPirullinen totuus on, ettii yksi kaunis p6ivi
siniikin olet vanha - jos hyvin kiiy>, Simo Forss
kiteyttiiii.

>Ei kannata aloittaa eliikeiissli kampanjaa
>Hanki uusia ystiivili>, vaikka kyllii se silloinkin
vielii onnistuu. Parempi olisi miettiii asioita jo
keski-iiissii.>

\fhdistyksiin kannattaa mennii mukaan iek-
kiiiimpiiniikin. DAktiivisia ihmisiii jokainen
jarjestti kaipaa ja samalla tutustuu uusiin ihmi-
siin, takuulla. Tiissii lydtiiisiin kaksi kiirplstli
yhdellii iskulla, se aktiviteetti- ja ihmissuhdepuo-
li.)

PUUHAA KAIVATAAN
Varsinainen tyonteon jatkaminen ei ole el6k-
keelle siirtyvien toivomuslistalla. >Ihmiset eiviit
halua tehd6 varsinaista siilinntillistii tyiitii eliik-
keelld ollessaan. He toivoisivat harrastusluon-
toista puuhailua tai osapiiivlitydtii eika sitii ole
tarjolla>, Simo Forss pahoittelee.

>Yhteiskunnan ongelma on se, ette toisaalta
on tyrittdmii. Ty0ttdmien varjolla ei kuitenkaan
vanhuksilta saisi pelata tytitii pois. Mielikuvi-
tusta kiiyttiimiille ldytyisi vanhuksille toisenlai-
sia ty<ipaikkoja, jotka eiviit veisi tyOtii nuorilta.>

>Tiillii alueella on jo olemassa erilaisia kokeilu-
projekteja, jotka on toteutettu yhteistydssii
sosiaali- ja terveysministeriOn kanssa.>

>Kun vanhuksille annetaan mahdollisuus
toimintaan, se lisiiii samalla heidin arvostus-
taan. Tosin vanhusten arvostamisessa on hyvin
paljon tekemistl siniinsii.>

YRITTAJIEN ONGELMAT TUTKIMUK-
SEEN
Viitoskirja on takana pein, mitd ohjelmassa
tiimiin j6lkeen?

>Ellikkeelle siirtymisesta en piilise ilmeisesti
eroon. Eliikkeelle valmentamisen neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana joudun seuraamaan ja
ohjaamaan eliikkeelle valmennustoiminnan ke-
hittymistii koko maassa. Seuraan kiinnostu-
neena, miten tyoelZikej6rjestelmiissi asia kehit-
tyy.D

>Eliikkeelle siirtymisessti on erEitii erityison-
gelmia, joista ylsi on yrittajien elAkkeelle siirty-
minen. Sitii koskeva tutkimusaihe sisdltyy Elli-
keturvakeskuksen tutkimusohjelmaan. >

>Yrittiijien eliikkeelle siirtymisen kokonais-
ongelmista ei tiedetli viel6 mit66n. Oma tutki-

musaineistoni oli liian pieni, jotta siitii olisi
voinut vetea johtop66t0ksiii. Esimerkiksi ty6n
lopettamiskysymys on ongelmallinen. TaUi
nykyii se on hyvin epiim66r6inen yrittiijin
itsensd ja meidSn kannaltamme.>

Tarkoitus on mytis valottaa site, miksi tieto ei
mene perille. Aikaisemmin on tutkittu, mitA
ihmiset eliikkeistii tiet?iv[t.

>Koeolosuhteissa jlirjestetiiiin erilaisia tiedo-
tustapahtumia. Jopa kokeellisten menetelmien
avulla seurataan, millaiset tiedotustavat ja
tapahtumat ovat tehokkaita tietylle ryhmalle
sanomaa suunnattaessa.D

Haostat telu: Kirsti Suomivuori
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TIMO JARVINEN

Ty okyv y t t omy y s e I cike t t ci
hskeneiden tulot

>Ty0kyvytt0miit l9TGluvulla> -tutkimuksen
viides osaraportti kiisittelee tyokywtomyysel.i-
kettd vuosina 197 4-1976 hakeneiden henkiliri-
den tuloja vuonna 1977. Tutkimusaineistona on
kaytetty sekd haastattelu- etti rekisteritietoja.
Rekisteritiedot on keriitty Eliiketurvakeskuksen
ja Kansanel?ikelaitoksen rekistereist6 sekii Tilas-
tokeskuksen viilitt0men verotuksen rekisteristii.
Otoksen koko on 3232 henkil06, joista haasta-
teltrin 2592 vuoden 1977lopulla.

Tutkittavista henkildistii sai vuoden 1977
lopussa eli l---4 vuotta elEkkeen hakemisen jiil-
keen ty0el5kejarjestelmiin yksityisen sektorin
tyitkyvyttt myyseliikettii 87 70. Tdytta ryokyvyt-
ttimyyseliiketta sai 77 Vo ja osaty0kyvytt0myys-
eliikettii 107o. Heidnnvaltionveron alaisten tulo-
jensa keskiarvo vuonna 1977 oh 12500 mk, kun
se kaikilla valtionveron alaista tuloa saaneilla
oli n. 25 000 mk. Tydkyvytttimyyseliikett6 hake-
neiden henkildiden verotettavat tulot olivat siis

30000

r0000

keskimiiiirin puolta pienemmiit kuin kaikilla
tulonsaajilla.

Vuoden 1982 alkupuoleen mennessi eliike-,
hinta-ja palkkatasot ovat nousseet noin puoli-
toistakertaisiksi vuodesta 1977.

Tutkittavat on jaettu ammattitaustansa mu-
kaan kolmeen ryhm?i6n, viimeksi ennen tyOky-
vytt6myyseldkkeen hakemista palkansaajina,
maatalousyrittiijinE tai muina yrittdjind toimi-
neisiin. Seuraavassa tarkastellaan palkansaajina
toimineita.

Falkansaajina toimineiden tutkittavien kes-
kimElriiiset verotettavat tulot vuonna 1977 oh-
vat 13800 mk, miehillii 17400 mk ja naisilla
9100 mk. Heidin valtionveron alaisten tulo-
jensa taso oli keskim66in 42Vo ammatissa toi-
mineiden palkansaajien ansiotulotasosta, mie-
hilld, 447oja naisilla 36V0. Tauh*ossa I esite-
ta6n vastaavat suhdeluvut tutkittavien tydellike-
statuksen mukaan.

vahion-Tydkyvyttiimyyxldkettd lwkeneiden henkitdiden sekri kaikkien tulonsaajien keskimridriiiset
veron alaiset tulot

MVvuosi 1977
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Tiiysi ty6kyvytttimyyselike
Osatytikyvyttirmyyseliike
Ei tyt€Hkette
Kaikki

Naiset lGikki
334057 62
56 5636 42

Taulu l.
Wimeksi palkansaajina toimineiden tutkiuo-
vien vahionveron alaisten tulojen suhde aktiivi-
palkansaojirw toimilwiden henkil1iden ansio-
tuloihin vuonna 1977, 7o

niiiden eliikkeiden osuus tulosummasta oh 65 Vo.

ETK+llikkeiden keskisuuruus oli 9 600mk vuo-
dessa, miehilH 12 300 mk ja naisilla 6 300 mk.

Kansaneliikkeiden keskisuuruus oli 3 700 mk
vuodessa ja sitii saaneilla henkil0iE se edusti
3 5 %o:ia heidiin kokonaisnettotuloistaan. Koko-
naisnettotulolla tarkoitetaan tuloa, josta on
vihennetty verot ja lis6tty kansaneliike.

Sek?i verotuksella ettli kansaneliikkeell?i on
tuloeroja pienentiivii vaikutus. Progressiivinen
verotus ottaa enemmin suuri- kuin pienituloi-
silta ja tulosidonnainen kansanelike antaa
enemm6n pieni- kuin suurituloisille. Kansan-
eliikkeen ja verotuksen vaikutus oli yht6 suuri
noin 20000 mk:n tulotasolla ftokonaistulo val-
tionverotuksessa vuonna 1977). Tdman tulora-
jan alapuolelle jai miehistii l07o ja naisista 90 70.

Miehet
42
60
56
44

Yleisimm6t tulolaj it olivat ty6- ja tapaturma-
eliikkeet (9070:lla), kansanel?ike (8870:lla) Sa
palkkatulot (23 7s:l1a). Ty& ja tapaturmaelik-
keiden osuus tutkittavien verotettavien tulojen
yhteissummasta oh 8370 ja palkkatulojen 1416.

TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaista
tyOkyvytttimyyseliikettE sai tutkittavista 89 7o ja
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Miehet l7 400
Naiset 9100
Kaikki 13800

Taulu 2.

Wimeksi palkansaoj ina t oimineiden t utkit tovien
valtionver on alais ten kokonais t uloi m, ver o tuk-
sen j tilkeis ten tulojen se kii k okonaisnet totuloien
keskiarvot sukupuolen mukoqn, mklv. 1977.

Keskim. ko- Kokonaistulot Kokonais-
konaistulot miinusverot nettotulot

13800 17 100
7800 I I 000

I I 200 14400

tulotaso oli yhtii hyvii tai jopa hieman parempi
kuin nuorten. Viihiin koulutusta saaneilla nuor-
ten tulotaso oli parempi kuin vanhojen.

Ammattialan mukaan paras tulotaso mie-
hista o[ tekniselliija hallinnollisella, naisista hal-
linnollisella, toimistoteknisellii j a terveydenhuol-
lon aloilla tydskennelleillii. Raskailla ruumiilli-
sen tydn aloilla oli selvisti keskitasoa alhaisem-
mat tulot.

Vuonna 1977 asui kaikista ammatissa toimi-
neista palkansaajista kaupungeissa 69 c/oja maa-
laiskunnissa 3l %. Kaupungeissa asuneiden
ansiotulot olivat keskimIlirin l5 % korkeammat
kuin maalaiskunnissa. Miehillii tuloero oh 22 7o
janaisillallTo.

Kaupunkikunnissa asuneilla, palkansaajina
toimineilla tutkittavilla verotettavat tulot olivat
keskimiilirin 2670 korkeammat kuin maalais-
kunnissa asuneilla, miehillli 5l Tojanaisil.la 1270.

Kuntamuodottaisesta tuloerosta suurin osa
selittyy erilaisista ammattirakenteista, ei kuiten-
kaan kokonaan. Kaikissa tarkastelussa mukana
olleissa ammattiryhmissii oli kaupungeissa asu-
neilla korkeammat tulojen keskiarvot kuin
maalaiskunnissa.

Kaupungeissa asuneista tutkittavista paras
tulotaso oli Etela-Suomessa ja maalaiskunnissa
asuneista Pohj ois-Suomessa.

Koulutustaso selitti erittiiin hyvin tutkittavien
joukossa esiintyneitii tuloeroja. Mitii parempi
koulutus, sitt paremmat tulot. Jopa niin, ett6
kansakoulun lisiiksi j otain yleissivistliviid koulu-
tusta hankkineilla oli keskimiifin korkeampi
tulotaso kuin pelkiin kansakoulun suoritta-
neilla.

Palkansaajina toimineista tutkittavista oli 5 %
suorittanut ylioppilas-, opistotasoisen tai kor-
keakoulututkinnon ja heidiin verotettavat tu-
lonsa olivat liihes kolme kertaa keskimiiiirEistii
suuremmat. Korkeintaan kansakoulun oppi-
m?i5r6 oli kahdella kolmasosalla tutkittavista.

Hyvin koululsluilla (ammattikoulu, keski-
koulu tai sitii enemmiin) vanhojen ikiiryhmien
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JUSSI VANAMO

Elriketurvakeskuksen
tu t kimu s o hj e lm a I cihivu o s in a

Eltiketurvakeskulcsen hallitus vahvisti
kokoulcsessaan 5.5.1982 uuden tutki-
musohjelman hhivuosille. Ohjelman on
loatinut tutkimus- ja suunnitteluhenki-
Itist dst ii koot tu ty dryhmii.
Uuden tutkimusohjelman ajankohtaisuus on
ymmiirrettiivtiii siksi, ettii Ellketurvakeskuk-
sessa on juuri valmistunut tai piakkoin valmis-
tumassa suuri joukko projekteja, joihin piiiiosa
laitoksen tutkimushenkilcist6stii on ollut sidot-
tuna.

Tydkyvytttimiii koskevasta haastattelututki-
muksesta on julkaistu viisi raporttia w. l98G-
1982. Viimeinen osaraportti ja tutkimuksen
yhteenvetoraportti pyriteen saamaan valmiiksi
syksyll?i 1982.

Yleisdn tietoutta eliiketurvasta on tutkittu
aina muutaman vuoden viilein. Viimeinen tie-
'dontasotutkimus saatiin julkisuuteen vuonna
I 980. Sen jalkeen tiedontasotutkimusten aineis-
toista on tehty niitii toisiinsa vertailemalla tut-
kimus sosiaaliturvaa koskevien mielipiteiden
kehityksest?i l9TGluvulla.

Ty0eliikejarjestelmiin vuositilasto on uudis-
tettu. Se ilmestyy tiistii liihtien kaksiosaisena ja
sisiiltiili tietoja myds tydsuhteista sek6 jiirjestel-
miin kustannuksista ja rahoituksesta.

Tytieliikevakuutettujen ansioiden kehitystii
koskevan tutkimuksen piiiiosa alkaa olla val-
miina, vaikka tuloksia ei ole vielii saatettu
julkisuuteen.

Tekeilln obvien tutkimusten valmistuttua
Eliiketurvakeskuksella on jiilleen tutkimuskapa-
siteettia vapaana uusiin tutkimustehtiiviin.

Pitkiin tiihtiiimen ohjelma siniinsd on jiirkevtin
tutkimuspolitiikan puitteissa viilttiimiitdn. Jiir-
jestelm?in kehittdmiseen tarvitaan jatkuvasti tie-
toa. Tutkimustoiminnalle luonteenomainen pit-
kiijiinnitteisyys vaatii kuitenkin, ettd olemassa-
oleva ja liihivuosina aktualisoituva tiedon tarve
yritetiiiin spesifi oida niin, ettii tutkimuskohteet
voitaisiin oikealla tavalla priorisoida ja arvioida
niiden vaatima tutkimuskapasiteetin miiiir6.

Ohjelma on tarpeellinen myds sosiaaliturvan
alalla toimivien tutkimuslaitosten tycinjaon
kannalta ja piiiillekkiilsten tutkimusprojektien
viilttiimiseksi.

Uuden tutkimusohjelman suunnitteluvaiheessa
sen sislilldstti on kiyty keskusteluja tydmarkki-
najlirjestdjen, Ty6ellikelaitosten Liiton ja mui-
den tutkimuslaitosten edustajien kanssa.

JATKUVAA TUTKIMUSTYOTA EDEL-
LYTTAVAT KOHTEET
Eliiketurvakeskuksen tutkimustoiminnassa on
eriiitii kohteita, joita voidaan pitaa jatkuvina
joko siinii mielessii, ett?i ne yaaliyat toistuvaa
seurantaa tai ettii ne rutiininomaisesta luontees-
taan huolimatta vaativat tutkimusmenetelmien
kehittiimistii tulosten tarkentamiseksi.

?illaisista voidaan mainita esimerkkin6
melko siiiinndllisin vilein tehtavat tiedontaso-
tutkimukset. Koska niissii kiiytetty tutkimus-
menetelmii on ttihiin asti ollut aika raskas, niite
pyritaiin kehittiimeen yhdessii tiedotusosaston
kanssa. Yhtenii kehitysmahdollisuutena ovat
huokeat, lyhyin aikaviilein toistettavat kyselyt,
jotka oikein suunnattuina voivat palvella tiedo-
tuksen tarpeita paremminkin kuin laajat jouk-
kohaastattelut.

Toinen jatkuva linja Elliketurvakeskuksen
tutkimustoiminnassa on ulkomaisten eliikejiir-
jestelmien kehityksen seuraaminen. Kansainvii-
lisili vertailuja j oistakin eliikejiirjestelmien piir-
teisti tarvitaan toistuvasti esimerkiksi komitea-
tydskentelyn pohjaksi tai taustatietona el6ke-
poliittiselle keskustelulle. Seuraava projekti tiillii
alalla koskee eliiketurvan rahoittajia ja vakuu-
tusmaksuperusteita.

Eliketurvakeskus vahvistaa joka toinen vuosi
ohjeet yrittiijien tydtulojen miiiiriiiimiseksi. Syk-
syle 1982 on tarkoitus aloittaa tutkimus, jolla
pyrit6iin etsimiiiin sopivimpia indikaattoreita
tydtulon mearittamistii ja ohjeiden laatimista
varten.

Nyt kun Eliiketurvakeskus ja Kansaneliikelai-
tos ovat saaneet aikaan yhteisen tilaston
eliikkeensaajista, on myds mahdollista tehdii eri-
laisia erikoisselvityksiii mm. kokonaiseliikkei-
den suuruudesta eri ryhmissii.

KA N SA N TA LO U D ELLIS EN TUTKIM U S-
PANOKSEN LISAAMINEN
El6keturvakeskus on toistaiseksi ha{oittanut
varsinaista taloudellista tutkimusta verraten
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v6h[n. TalH hetke[e telte alueelta voidaan mai-
nita ainoastaan tutkimukset vakuutettujen an-
sioiden kehityksestii iiin mukaan sekii yrittiijien
tydtulojen selvittely. Tiille alueelle on tarkoitus
tulevaisuudessa suunnata entista enemmdn tut-
kimuskapasiteettia. Tarvetta olisi sekii jiirjestel-
m6n taloudellisten perusteiden ettii sen kansan-
taloudellisten vaikutusten kehityksen seuraami-
seen. My0s mikrotaloudellista tutkimusta, joka
kohdistuu yksityisten vakuutettujen ja ruoka-
kuntien taloudellisiin tarpeisiin, pyritiiiin tehos-
tamaan.

T6ltii alueelta on uudessa tutkimusohjelmassa
tuotu esiin vain yksi spesifioitu tutkimusteht6vi:
vakuutusmaksujen kohdentuminen toimialoit-
tain. Muutoin taloudellisen tutkimuksen osalta
tyydytlidn ensimm6isess?i vaiheessa kertiiimtiiin
ja systematisoimaan alaa k6sittelevli kotimainen
tilasto- ja tutkimustieto.

EN SIS IJAI S ET U U D ET TUTKIM US-
AIHEET
Uusi tutkimusohjelma on sisiilldltiiiin melko
runsas. Eliiketurvakeskus ei kuitenkaan voi
sitoa tutkimuskapasiteettiaan kokonaisuudes-
saan useaksi vuodeksi. Osan siitii on oltava kiiy-
tettiivisse piivlnkohtaisten, ennalta arvaamat-
tomien tutkimus- ja selvittelytarpeiden varalle.

Tarvittavan joustavuuden siiilyttimiseksi tut-
kimusohjelma on laadittu siten, ettii siinii on
yksiltiity ensisijaiset uudet tutkimusaiheet, joita
voidaan pitiid sekii kiireellisinii ettii asiallisesti
tArkeine. Muut sopiviksi katsotut aiheet ovat
sellaisia, jotka saattavat tytintya syrjiilin uusien
kehitysniikymien ja uudenlaisten kysymyksen-
asettelujen takia.
Vuoden 1983 aikana on tarkoitus aloittaa tut-
kimus tytittOmyyden merkityksestii elikejiirjes-
telm6ss6. Asiaa yritet66n selvittiie useasta niik6-
kulmasta. Ensiksi selvitetiEn tydtttimyyseliik-
keen saajien piirin rakenne. TiimSn jiilkeen
siirrytiilin syite ja vaikutuksia koskeviin tarkas-
teluihin selvittiimiillE tyostii poissaolojen vaiku-
tusta eliiketurvaan sekii tyott6myyden ja tyOky-
vyttdmyyden vilisiil kytkent6j 6.

Kuluvan vuoden aikana Eliiketurvakeskuk-
sessa on tehty seMtystydtii perhe<ldkejiirjestel-
man kehittiimistarpeista. Perhetliikekysymys-

ten empiirinen tutkimus on myds suunniteltu
aloitettavaksi vuonna 1983. Tarkoitus olisi sel-
vittiia site, mitii erityyppisissti perheiss6 tapah-
tuu liihinnd taloudelliselta kannalta, kun vakuu-
tettu kuolee.

Ensisijaisiin uusiin aiheisiin on luokiteltu
niinikiiiin tutkimus yrittiijien ellikkeelle siirtymi-
seen liittyvista ongelmista. Tarkoituksena on
erikseen valittavissa yrittiijEryhmissii tutkia,
mitii tapahtuu yritt2ijiin tullessa vanhuuselike-
ikiiiin, milloin hen tosiasiassa jattae ty6nsii ja
mita eHkkeelle siirtyminen hiinelle ja yritykselle
kiiytiinn6ssii merkitsee.

T?irkelinii on pidetty my6s seurantatutki-
musta sairausvakuutuksen piiiviirahauudistuk-
sen ja t6h6n liittyvien tytieliikesiEnndsten muu-
tosten vaikutuksesta tytikyvyttOmyysellkkeelle
siirtymiseen. Uusien siiiinntisten seuraukset
alkavat ilmeisesti niikyii woden 1983 aikana.
T6llainen tutkimus edellyttiiii k6ytiinntissii
yhteistytitii Kansanel6kelaitoksen ja tyt kyvyt-
tdmyyden arviointitoimikunnan mietinnOssii
tarkoitetun seurantaryhmlin kanssa.

MUU TUTKIMUSTOIMINTA
Muut tutkimusaiheet, joihin tutkimusohjelmas-
sa viitataan, ovat samaten sellaisia, ett6 niiden
tSysimittainen tutkiminen vaatii eri laitosten
viilistii yhteistydtii.

TSllaisia laajahkoja sosiaalipolitiikan lohkoja
kattavia tutkimuksia, joihin liittyviii aiheita
esiintyy muidenkin alan laitosten tutkimusoh-
jelmissa, ovat esimerkiksi vanhusvlestOn tarpeet
ja elinolosuhteet sekii kysymys sosiaaliturvajiir-
jestelmiin viiliinputoajista.

Eliikeikikomitean ehdotukseen sisliltyv6n
ammatillisen varhaiselikkeen kiiytiintiicin sovel-
tamista olisi selvennettiivii. Tiihdn liittyy Hhei-
sesti laeissa mainittujen tyirkyvyttdmyyseliik-
keen edellytysten merkitys ja paino kiiytiinniin
ratkaisuissa. T6miintyyppisissii kysymyksissii
yhteistyO lain soveltamista toteuttavien tahojen
ja tutkijoiden kesken on tietysti velttemet0n&i.
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HANNELE SAULI

Ammatin mukaiset
kuolleisuuserot Suome ssa
t97t-75

Kaikissa Pohjoismaissa Islantia lukuunotta-
motto on viime vuosirw tehty tilastollisia
tutkimuksia, jobsa on tarkasleltu ammattialo-
kohtaista kuolleisuutta suurissa vtiestdissii.
Muualhkin kansainviililun kiinnostus j a aktivi-
teetti ttillii alalh on vilkastunut. Syytii ovat
uudet tutkimuksen mahdollisuudet jotka Poh-
joismaissa ovat s))ntyneet tilastojiirjestelmien
kehittymisen mydtii.

Tlissii artikkelissa klisitellEiin Suomen am-
mattikuolleisuudesta tehtye tutkimusta, jonka
on julkaissut Tilastokeskus. Tutkimus kuuluu
ns. epidemiologisen tutkimuksen piiriin, jossa
pyritaan selvituimaien ihiiiiden yleisyyttii viies-
tdissii. Ammattialakohtainen epidemiologinen
tutkimus palvelee mm. tautien etiologian ja ris-
kitekij<iiden selvittiimistii, viiesttin terveydenti-
lian seurantaa, kansanterveys-, tydterveys- ja
eliikepoliittista suunnittelua.

LU O TETTAV U U D E N E D E LLYTY KS ET
Kun tutkitaan kuolleisuutta tilastollisesti, tut-
kimusaineiston peruselementit ovat yleensii ns.
riskiviiestO ja kuolleet. Niiden ominaisuuksien

- esimerkiksi ammatin, i6n ja sukupuolen -jakaumat,joiden suhteen kuolleisuutta halutaan
tutkia, on tunnettava mytis riskiviiestdssli, jotta
kuoleman yleisyys ko. ominaisuudella varuste-
tussa vaest0n osassa voidaan arvioida. T6r-
keint6 on, ettii halutut ominaisuudet on mitattu
mahdollisimman samalla tavalla sekd riskiviies-
tdssii ettti kuolleiden joukossa.

Kuolema, niin jokaista kuin se kohtaakin, on
kuitenkin tilastollisesti suhteellisen harvinainen
ilmit. Siksi riskiv6est0n on oltava suuri, mikeli
kuolleisuutta halutaan tutkia hyvin monivivah-
teisen ominaisuuden - kuten ammatin - suh-
teen. Suomen viiestti ei ole riitt6vin suuri kovin-
kaan yksityiskohtaiseen analyysiin. Jotta ta-
pauksia kertyisi edes karkeaan ammatti- ja
kuolemansyykohtaiseen tarkasteluun, koottiin
kaikki kuolemantapaukset Suomen v6estdss6
viiden vuoden ajalta.

MENETELMA
Tutkimuksen aineisto kerettiin seuraavasti: kuol-
leiden henkilOiden henkilOtunnukset ja kuole-
mansyyt saatiin Tilastokeskukseen ker6tyn viral-

lisen tiliaston vuosittaisia kuolemansyytilastoja
varten valmistetuista, kuolintodistuksiin perus-
tuvista tiedostoista vuosilta l97l--:75. Tiedot
kuolleiden henkilOiden ammatista poimittiin
vuoden I 970 vtest0laskennan tiedostosta henki-
lOtunnuksen avulla. Tiedot riskiviiest0n koosta ja
rakenteesta saatiin samasta, woden 1970 v6es-
tdlaskennan aineistosta. Tliten luotiin jossain
m56rin seurantatutkimusta muistuttava tutki-
mustilanne, jossa kdytettiivissi oli koko vdes-
ttistii yhtiiaikaisesti keriitty taustatiedosto, j ohon
myOhemmin kertyvet kuolemantapauks€t linki-
tettiin. NEin saadut tiedot ovat my6hemmiq
kuolleiden henkiloiden itsensd ilmoittamat;
mike fisee tiedon luotettavuutta.

Yhdistelyn tuloksena syntyi noin 216000
kuolemantapausta kesitfiive tiedosto, josta
ammattikuolleisuustutkimusta varten poimittiin
35-64-vuotiaat. Siihen kertyi noin 44000
miestii ja 19 000 naista jotka olivat kuolleet wo-
sina 197 I -75. Viiesttinlaskentahetkelli amma-
tissa toimineita oli miehistii noin kaksi kolman-
nesta ja naisista noin kolmannes. Yhdistelyissii
syntyi pieni kato, joka johtui henkilOtunnuksissa
olleista virheisti, mutta kadon merkitys on mitii-
ttin (alle 0,5Vo).

Ammatin luokituksessa ktytettiin pohjois-
maisen ammattiluokituksen ns. kaksinumero-
tasoa, josta poikettiin kolmenumerotasolle
mahdollisuuksien mukaan. P?iiiasiallinen vertai-
lumenetelmi oli ns. SMR-lukujen (Standardi-
sed Mortality Ratio) vertailu. I askemalla SMR
saadaan kullekin tarkasteltavalle ryhm6lle
indeksi, joka osoittaa ryhm5n kuolleisuuden
tason suhteessa vertailulukuun ja siten, ettii eri-
laisten ikiirakenteiden vaikutus on poistettu.
Vertailulukuna kiiytettiin ammatissa toimivien
miesten/ naisten keskiarvokuolleisuutta.

VI RH EI-,,i HTEISTA JA TU LKIN N A N
MAHDOLLISUUKSISTA
Tiimiintyyppisen selvityksen kaksi p66ongel-
maa ovat: mittausten epdsuoruus ja ilmiti, jota
kutsutaan valikoitumiseksi. Mittauksen ep6suo-
ruudella tarkoitan site, ette airreistoon ei ole
koottu tietoja henkiltin todellisista tyOolosuh-
teista, vaan h2inen ammattinsa. Sen perusteella
kuolleet ja riskiv6est<i luokitellaan ja oletetaan,
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ettii niiin henkildt on saatettu olosuhteiltaan
yhten6isiin ryhmiin. Ammattikuolleisuuslukuja
pyritaan usein tulkitsemaan kuvauksena erilais-
ten tydolosuhteiden terveydellisistii seurauk-
sista. Tiimd on vliiirti tulkinta. Ammatin vaiku-
tusta kuolemansyihin on vaikea erottaa muista
tekij Oistli, liittyyhan ammattiin usein tietynlai-
nen koulutus, tulotaso, elintasoja kenties elinta-
voissa on systemaattisia eroja. Kaikilla em. teki-
jdillii on terveydellisil vaikutuksia.

Valikoitumisella tarkoitetaan sitii, ettii ter-
veydelliset seikat aiheuttavat todenniikdisesti
osan tyiivoiman liikkeistii, ammatinvaihdok-
sista sekti ty6voimasta poistumisista. Tiiml joh-
taa siihen, ettii ammattiryhmiit ovat jo tarkaste-
lujakson alussa keskimEiiriiisen terveystasonsa
suhteen erilaisia. Kun niiin on, ammattien viilis-
ten kuolleisuuserojen voidaan otaksua synty-
neen terveydellisen valikoitumisen, ei tyti- tai
muiden olosuhteiden seurauksena. Kuitenkin
voidaan piiiitelli, ettii valikoitumistekij6t
useammin v?ihentiiviit osoitettuja kuolleisuus-
eroja. Erot olisivat siis viel6kin selvemmiit, mi-
ktli valikoitumisilmici pystlt*iisiin ottamaan
huomioon.

TULOKSIA; KUOLLEISUUS
AMMATEITTAIN
Tutkittaessa 35-621-vuotiaiden miesten kuollei-
suutta 65:ssii ammattiryhmtissii, ilmeni varsin
selviii eroja. Kun kaikkien ammatissa toimivien
miesten kuolleisuutta merkitaan l00lla, korkein
vertailuluku on 178, joka havaittiin tarjoilijoilla.
Se on kolme kertaa niin suuri kuin matalin
havaittu arvo (54), joka oli papeilla ym. uskon-
non alalla toimivilla. Voidaan laskea, ett6 miklili
kaikissa ammateissa olisi vallinnut yhtii alhainen
kuolleisuus kuin papeilla, noin 5300 ammatissa
toimineen miehen kuolemantapausta olisi viil-
tetty viisivuotisjakson 197 l-7 5 aikana.

Selviisti keskitasoa korkeampi kuolleisuus
havaittiin ammateissa, jotka voitaisiin ryhmi-
tellii kolmeen ryhmiidnr :

l)Tiissti kiiytetyt ammattinimikkeet eiviit ole tutki-
muksessa kiiyteryn luokituksen termejii, vaan liissii
pyitiiiin kiiyttiimiiiin ilmaisevampia ammattien
nimiii. Akeat termit l6ytyviit julkaistusta raportista.

l. Eriiissii palveluammateissa (tarjoilijat, keit-
tiohenkilokunta ja portieerit, hotellien vahti-
mestarit, hissinkuljettajat, talonmiehet, siivoo-
ja9.
2. Raskaimmissa ulkotydammateissa (sekaty6,
rakennusalan aputyd, metsiity6, kaivostyti,
kansi- ja konemiehistd, maalaustyd, rakennus-
tyO sekli ahtaus, kuormaus ja varastointi).
3. Useimmissa kaupallisen alan ammateissa
(tukku- ja vEhittiiiskauppiaat, kiinteistdjen, pal-
velusten ja arvopapereiden myynti, kauppamat-
kustajat ja agentuurityo).

Keskitasoinen kuolleisuus havaittiin useim-
missa teollisuuden ja liikenteen ammateissa sekli
alle l0 peltohehtaarin tiloja viljelevilh maan-
viljelijriilla.
Alhaisin kuolleisuus oli yli l0 peltohehtaarin
viljelij 6ilh, hallinnollisissa tehtiivisse toimivilla
sekii ns. >henkisten alojen> ammateissa (papit,
opettajat, insind<irit ja teknikot, kemistit, fyysi-
kot, biologit, liiiiklirit, sairaanhoitajat, liikenteen
johtotyO, tutkijat, suunnittelijat, sosiaalityrinte-
kijiit, kirjastoalalla toimivat, ym.).

Naisten kuolleisuudesta ei synny yhta selvaa
kuvaa kuin miesten, useasta syystli. Ty0ssiikiiy-
viii naisia on viihemmdn ja naisten kuolleisuus
on alhainen tarkastelluissa ikiiryhmissE, joten
kuolemantapausten mii6rii ei salli kovin yksi-
tyiskohtaista tarkastelua.

Tarkastelluista 35:stii ammattiryhmlistii al-
haisin kuolleisuus oli liiiikiireillii ja sairaanhoita-
jilla (SMR 78) ja korkein aputydntekijOilH
(SMR 162) ja toiseksi korkein partureilla ja
kampaajilla (S M R I 38). Mikeli kiiikiirien ja sai-
raanhoitajien kuolleisuustaso vallitsisi kaikissa
naisten ammattiryhmissE, noin 1600:n ammat-
tissa toimineen kuolema olisi viiltetty ruosina
t97t-75.

Joitakin yhtiiliiisyyksili naisten ja miesten
ammattikuolleisuudessa on: korkea kuolleisuus
voidaan naisillakin havaita raskaissa ruumiilfi-
sista tyOtii vaativissa ammateissa kuten aputy6.
rakennusalan ty6t, koti- ja suurtaloustyo.
kiinteist0nhoito- ja siivoustyri, sekii kaupan
ammatit. Alhainen kuolleisuus oli naisillakin
maataloudessa, opetustydssii, liiiikiireillii ja
sairaanhoitajilla. Mutta toisin kuin miehillii
esimerkiksi tarjoilijoiden tai jalkine- ja nahka-
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tydliiisten kuolleisuus oli vain matala tai
keskitasoa.

KU O LE M ANSYT.. AS KEL KO HTI
SELITYSTA
Edellii on tarkasteltu kokonaiskuolleisuutta
melko yleisluontoisesti. Kun analyysia tarkenne-
taan kuolemansyylli, saadaan suurijoukko mie*
lenkiintoisia tuloksia, joista yhteenvedonomai-
nen kuva esitetiiiin asetelmana. Asetelmassa ku-
vataan tuloksia ammattiluokituksen karkeim-
malla piiryhmitasolla.
Monilla kuolemansyilli on tunnettuja aiheut-
tajia tai riskitekijiiiti, jotka voivat olla geneet-
tiiia, kemiallisia, mekaanisia, ellimiintavoista
johtuvia, psykososiaalisia, jne. jne' Jos tietty
yt rittiiln"n kuolemansyy aiheuttaa ammatti-
ryhmissii poikkeuksellisen paljon kuoleman-
tapauksia, on syytli esittiia uusi >miksi>-
kysymys, joka selvitetiiiin uudella tutkimuk-
setti. Esimerkiksi havainnon kampaajien ja
parturien korkeasta kasvainkuolleisuudesta
tulisi johtaa jatkotutkimukseen, jossa partu-
reiden ja kampaajien tydolosuhteet ja tydssaan
kAyttemien aineiden sydpiriskit kartoitetaan.
Tai olisi tutkittava kaivosmiesten keuhkosyd-
plkuolleisuuden yhteydet tyiiolosuhteisiin ja
elintapoihin.

Jatkotutkimuksen j6rjestiiminen on vaikeaa
tapauksissa, joissa korkea kuolleisuus ei johdu
yhdestii tai muutamasta kuolemansyystii, vaan
kaikista. Niin on laita l6hes kaikissa korkean
kuolleisuuden ammateissa. Kuolemansyymalli
on epiispesifi myds melkein kaikissa matalan
kuolleisuuden ammateissa, siten, ettii kaikki
indeksit saavat matalan aryon.

Kuolemansyymallin epiispesifisyys heriittiiE
ajatukia. Miksi joillakin ryhmillE tiiysin eri
syistli johtuvat kuolemansYyt - tartuntatau-
dit, kasvaimet, verenkiertoelinten taudit ym.
taudit ja liikenneonnettomuudet, itsemurhat,
myrkytykset, ym. onnettomuudet ja pahoinpi-
telyt - kasautuvat? Esit6n tiissii kolme hypo-
teesia. Ensimmdinen on se, ettii kenties n6ihin
ammatteihin liittyviit sellaiset tyOolosuhteet,
joissa erilaiset terveydelliset ja tapaturmariskit
vaikuttavat samanaikaisesti' Toinen hypoteesi
on terveydellisen valikoitumisen mahdollisuus'
Kenties korkean kuolleisuuden ammatteihin
valikoituu paljon henkiliiitii, joilla on heikko
terveys. Sairastavuus voi olla myos tapatur-
mille ja pahoinpitelyille altistavaa' Kolmas
hypoteesi on alkoholin viitirinkAyttti. Runsas
alkoholinkiiyttt, fisae sek6 sairastavuutta ettii
tapaturma- ja v6kivallan uhriksi joutumisen
riski6. Alkoholilla on muiden terveysriskien
vaikutusta voimistava vaikutus. Tiilldin niissn

olosuhteissa, joissa esiintyy paljon riskejii,
alkoholinkiyttd lisiii kuolleisuutta,monissa
kuolemansyyryhmissii. Sen srjaan olosuh-
teissa, joissa terveys- ja tapaturmariskejfl ei eri-
tyisemmin ole, alkoholinkeyttO johtaa spesi-
fisti maksakirroosiin, alkoholismiin ja alkoho-
lipsykooseihin.

YERTAILUA MUISSA MAISSA
TEH TYI H IN TUTKIM U KSIIN
Pohjoismaissa tehdyt tutkimukset ovat aineis-
toiltaan ja metodeiltaan melko hyvin vertailu-
kelpoisia toisiinsa. Englannissa on tehty
ammattikuolleisuustilastoja kymmenvuotisjak-
soittain jo 120 vuoden ajan hieman toisenlaisin
menetelmin. Vertailut eri maissa saaduista
tuloksista ovat mielenkiintoisia siitiikin syystii,
ettii yhdessii maassa saatu kenties eptivarma
tulos usein saa tukea samanlaisesta tuloksesta
muualla. Hyvii esimerkki on miespuolisten tar-
joilijoiden korkea kuolleisuus Suomessa.
Havainto on tehty melko pienesta tapausten
mliiirlistd, ja voisi olla sffii eptiilli satunnais-
vaihtelulla olevan osuutta tulokseen. Mutta
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Englannissa
on saatu sama tulos. Kaivostydntekijdiden
sekii merimiesten korkea kuolleisuus ilmenee
useimmissa maissa. Kaikissa maissa opetta-
jien, pappien ja insin06rien kuolleisuus on
matala. Kun vertailu ulotetaan kuolemansyi-
hin, lOytyy toistensa uskottavuutta vahvistavia
yhtiiliiisyyksiii, esimerkiksi korkea keuhko-
sydpiikuolleisuus kemian teollisuudessa, kor-
kea ruoansulatuselimistdn tautien ja sydiin- ja
verisuonitautien aiheuttama kuolleisuus kau-
pallisen alan ammateissa, korkea syiiplikuol-
leisuus laboratorioissa, apteekeissa ja elintar-
viketeollisuudessa. Niimli esimerkit ovat vain
poimintoja, sillii systemaattista vertailua ei ole
tehty. Alalla on kiiynnistymiissii sekti pohjois-
maisia ettii laajempia kansainv?ilisiii tutkimus-
hankkeita.

Sauli, Hannele: Ammatti ia kuolleisuus
1971-75. Tutkimuksia n:o 54. Tilastokeskus.
Helsinki 1979.
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ESKO PROKKOLA

Suome sso kehitetty vakuutus-
yhtion matemoattinen malli nyt
kans ainv cilis e en kciy t t o on

Vakuutusyhtion matemaattista mallia
t arj ot oon eri maiden vakuutusmotemao-
tikkojen tutkimusviilineeksi Teivo Pm-
tikiiisen ja Jukka Rantalan vast'iktiiin
yhdessii julkisuuteen saattomossa teok'
sessa >Solvency of Insurers and Equali-
zation Reserves>*. Tboksen toinm pai-
nova sonoma sisciltyy hwaintooineis-
toon, joka osoittaa vostoanpanemat-
tomasti vokuutustoiminnan suhdanne-
voihtelun suuren merkityksen punnit-
t oe s s a v akuut usy ht idn v akavaraisuut t a.

Vakuutuksenottaja tavallisesti ilman muuta
olettaa, ette vakuutusyhtiti pystyy vahingon sat-
tuessa maksamaan asianmukaisen korvauksen.
Maksukykyisyys eli solvenssi on myds yhtitin
kannalta toivottava asia: se takaa liiketoiminnan
jatkumisen. Ongelma aiheutuu kuitenkin siitii,
ettii vakuutusyhtidn maksukykyisyytta eivet
muihin yrityksiin tepsivet tutkimusmenetelmet
kovinkaan hyvin valaise.

Solvenssia pitiid voida mitata, sillii johdon on
tunnettava tarkkaan yrityksen taloudellinen
tilanne. Vakuutuksenottajien ja yhteiskunnan
etu vaatii sitiikin, ettii yhtiOiden solvenssi on
oikealla tasolla liikkeen laajuuteen ja laatuun
niihden. Jos vakuutusyhtiot yleisesti tiihtiiiivit
liian suureen solvenssiin, se voi johtaa liian kor-
keisiin vakuutusmaksuihin tai turhan suuren
osan vakuutusliikkeestii vuotamiseen ulkomail-
le.

KOLME PILARIA
Realistinen solvenssimarginaali, laskentaperus-
teiden asianmukaisuus sek6 valvonta ovat
kolme pilaria, joiden varaan solvenssipolitiikka
rakentuu. Jokainen niistii on vllttiimiit6n eikii
mikiiiin korvaa t6ysin toisia, todetaan tutkimuk-
sessa.

Valvonta vlhentlili riskej6, joita on vaikeaa tai
jopa mahdotonta mitata. Ennalta laskematto-
mia riskejii on mm. sijoitustoiminnassa. Tilanne
voi olla arka esimerkiksi silloin, kun vakuutus-
yhti0n sijoitustoiminnasta vastuussa oleva
henkilti on sitoutunut ulkopuolisen yrityksen
toimintaan. Vaikka hiin ei kuiytt2iisi yhtidn
varoja suoranaisesti v66rin, suuri houkutus on

tukea ulkopuolista yritystii lainoilla, takauksilla
tai osakepiiEomalla unohtaen normaalit var-
muusnormit.

Suomen edistyksellinen vakuutusyhtiOlaki,
johon vakuutusyhtiiiiden julkinen valvonta
perustuu, on jo vuodesta 1952 lEhtien ottanut
huomioon vakuutusliikkeen stokastisen luon-
teen, ts. sen satunnaisen vaihtelun. Tdmdn il-
miOn tutkimista todenniik0isyyslaskennan kan-
nalta sanotaan riskiteoriaksi. [-aissa sita nimite-
tdiin vastuuopiksi: >Korvausvastuu vastaa sat-
tuneiden vakuutustapahtumien j ohdosta suori-
tettavia maksamatta olevia korvaus- ja muita
miiiiriii sekii runsasvahinkoisten vuosien varalta
vastuuopillisesti laskettavaa tasoitusmiiiriil.>

Nykyaikainen riskiteoria sai alkunsa vuosisa-
tamme ensi kymmeninli ruotsalaisen Filip
Lundbergin aikaansa edellt olevista kirjoituk-
sista, joiden merkitysti silloin tuskin kukaan
muu tajusi kuin Ruotsin suuri todenniiktiisyys-
matemaatikko Harald Cram6r. Suomalaisista
alan tutkijoista ovat ansioituneimpia Teivo
Pentikiiinen ja Erkki Pesonen. Yhdessi englanti-
laisen Robert Eric Beardin kanssa he julkaisivat
vuonna 1969 >Risk Theory> -nimisen kirjan,
jonka esiasteena oli Pentikiiisen jo vuonna 1955
aktuaarin tutkintoa varten laatima oppikirja-
moniste. Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, ette
me suomalaiset olemme edelleen riskiteorian
keytentOiin soveltamisessa tutkimuksen etulin-
jassa.

VA KU UTUS Y H TIO N RIS KITEO REET-
TINEN MALLI
Jo ennen tiimEn tutkimuksen julkaisemista Pen-
tikiiinen on useissa kirjoituksissaan kehitellyt
vakuutusyhti0n matemaattista mallia, jonka
avulla voitaisiin yhdist66 k6ytiinndn kokemuk-
set, riskiteoria ja nykyaikaisen tietokoneen
tehokkuus. Uusimman teoksen myOt[ mallia
ruvetaan nyt toden teollia soveltamaan vakuutus-
yhti0iden solvenssin mittaamiseen.

Malli on matemaattisiksi lausekkeiksi pelkis-
tetty kertomus vakuutusyhtion liiketapahtu-
mista sekd niiden vuorovaikutuksista vuoden
aikana. Tietokone llihtee vakuutusyhtitin talou-
dellisesta tilasta vuoden alussa ja laskee sitten
mallin mukaisesti yhtiiin tilan vuoden lopussa
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mm. arpomalla vuoden aikana sattuneista
vahingoista aiheutuvan menon. Tlist5 se saa
uuden liht6tilanteen ja jatkaa taas vuoden
eteenpiiin. Niiin voidaan laskea vaikkapa 25
vuoden mittainen jakso yhti<in kehityshistoriaa
t6st5 tulevaisuuteen. Kiiyttcikelpoinen kuva tu-
levaisuuden mahdollisuuksista saadaan, kun
lasketaan esimerkiksi sata samasta alkupisteestii
llihteviiii kehityskaarta. Tdllainen tutkimus, j ota
osuvasti nimitetiiiin Monte Carlo -simuloinniksi,
on k6sitydnii toivottoman suuri urakka. Tieto-
koneemme tekee sen parissakymmenessd se-
kunnissa.

APUA KOMMUNIKOINTIIN
Vakuutusyhtiiin solvenssia riskiteoreettisen mal-
lin avulla stokastisin menetelmin tutkivan
matemaatikon pitlisi pystyii sanomaan yhtiiin
vastuunalaiselle johdolle, milloin kehitys n6yt-
tiiii meneviin pieleen. Teos antaa hiinelle kom-
munikointiapua, koska siinii on runsas annos
tekstiii, joka on tarkoitettu muillekin kuin
matemaatikoille. Teoria on keskitetty teoksen
toiseen osaan, eik6 ensimmEisen osan ymm6r-
tIminen vaadi toisen osan lukemista. Eri aihe-
piireihin - kuten vakuutusliikkeen suhdanne-
vaihtelun merkitykseen - voi tutustua lukemat-
ta koko kirjaa. Tiitii varten on kirjan alussa
annettu lukuohjeita valikoivalle lukijalle. Run-
sas kuvioiden keyttd helpottaa mytis tutkimuk-
sen ymmertemistii. Kuviosta, johon on piirretty
sata yhtidn kehityshistoriaa sekii raja,jonka alle
joutuminen merkitsee vakuutusyhtiOn toimin-
nan loppumista, saa maallikkokin klisityksen
vakuutusliikkeen satunnaisvaihtelun merkityk-
sesld.

Teoksen muokkasivat Teivo Pentikiiinen ja
Jukka Rantala keslillii l98l julkistetusta vahin-
kovakuutusyhtitiiden vakavaraisuutta tutkineen
tydryhman raportista. Ty0ryhmiin oli asettanut
sosiaali ja terveysministeriti helmikuussa 1980.
Sen puheenjohtajana oli Teivo Pentikiiinen ja
jiiseninii Pauli Iktheimo, Harri Lonka, YrjO
Niskanen, Jaakko Nyman, Paavo Pitkiinen ja
Hikan Simberg. Ty0skentelyii ilmoitetaan seu-
ranneen ja siihen aktiivisesti ottaneen osaa myiis
ministeridn vakuutusosaston nykyisen pSiillikiin
Altti Aurelan seki entisen piiiilliktin Erkki Peso-

sen. Teoksen toisen osan editoija Jukka Rantala
toimi tytiryhmiin tutkimusassistenttina yhdessii
Esa Sliyrisen, Pertti Savijoen ja Juhani Peltosen
kanssa. Ryhm6n sihteeri oli Raimo Voutilainen.

Tytiryhmd sai tutkimusraporttinsa nopeasti
valmiiksi ja pian ilmestyi mycis sen englanninkie-
linen laitos. Vahinkovakuutusyhtidt ovat j o ker-
taalleen laatineet tilinpiiiittiksense teman tutki-
muksen perusteella uudistettujen ohjeiden mu-
kaisesti. khdistdssii on vertailtu eri yhtididen
maksukykyisyyttii, sill6 yhtidt joutuvat nyt an-
tamaan siita tietoja toimintakertomuksessaan.
Aktuaarintutkintoon tahtaavet matemaatikot
saivat puolestaan teoksesta uuden oppikirjan.
T6ysi syy on uskoa, ettii teos tulee her6ttim66n
kiinnostusta my6s ulkomailla. Todenniikdistii
on etta se myds synnytEia uusia tutkimpspro-
jekteja.

* Solvency of Insurers and Equalizotion Reser-
ves, Report bqsed on Research Established by
the Ministry of Social Affairs and Heahh.
Volume I, Report and General Aspects, edited
by Tbivo Pentiktiinen
Volume II, Risk Theoreticql Model, edited by
Jukka Rantalo
Iwuronce fublishing Company hd, Bulevardi
28,00120 Helsinki l2
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SIRPA COLLIN

Koron maksaminen
t akautuville e lcike-erill e

Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojakomi-
tean 30.11.1979 antaman mietinndn pohjalta
nousi esiin kysymys koron suorittamisesta eHk-
keen maksamisen viivistyessii. Eliiketurvakes-
kuksen hallitus asetti 28.1.1981 tydryhm6n sel-
vittiimeen kysymystii koron maksamisesta
takautuville eliike<rille. Tydryhmiin puheenjoh-
tajana toimi varatoimitusjohtaja Jouko Sirke-
salo El6keturvakeskuksesta. J6seninii olivat
varatuomari Folke BergstrOm Wirtsilin El6ke-
stiiitid s.r:stii, apulaisjohtaja Veikko Loukola
Keskiniiisestii Eliikevakuutusyhtidstii Kalervos-
ta, toimistoptEllikkd Taimi Martin LEL-
Tyti,el6kekassasta, j ohtaja Taisto Paatsila Maa-
talousyrittiijien eliikelaitoksesta seki toimisto-
piiiillikkti Helena Tapio Eliiketurvakeskuksesta.
Tydryhmlin sihteerini toimi Sirpa Collin Eliike-
turvakeskuksesta. Ty6ryhm6 sai ty0nsii val-
miiksi maaliskuussa 1982.

Suorittamansa selvitystyOn perusteella tyO-
ryhmii on katsonut, ettii elikehakemuksen k6-
sittely tulisi saattaa loppuun kolmen kuukauden
kuluessa elikeoikeuden syntymisestii. Jos elii-
kettii on haettu vasta eliikeoikeuden syntymisen
j6lkeen, lasketaan mainittu kolmen kuukauden
ai ka hakemuksen vireilletulosta. Jos eliikehake-
musta ei ehdita kesite[ti kolmessa kuukaudessa
ja eliikettii siten ei aleta suorittaa viimeistiiiin
neljtnnen kuukauden aikana, on takautuvasti
maksettavalle eldkkeelle suoritettava perusteko-
ron suuruinen korko.

Tydryhmiin mielestii koron maksaminen
takautuville elEke+rille on vihintiiln yhtii
perusteltua muutoksenhaku- ja oikaisutapauk-
sissa kuin hakemusten kisittelyn viiviistymis-
tapauksissa.

EHDOTUS: SUORAA KORKOA
Takautuville eliike+rille maksettavan koron
laskentatavaksi on esitetty ns. suoraa korkoa,
jolloin korolle ei lasketa korkoa. Koron lasken-
tatapa olisi muutoksenhaku- ja oikaisutapauk-
sissa samanlainen kuin el?ikehakemuksen kiisit-
telyn viivestymistapauksissa, vaikkei maksetta-
va 8,5 prosentin korko ajassa pitkafle taaksepEin
ulottuvissa oikaisuissa korvaakaan inflaation
aiheuttamaa rahanarvon laskua.

Tydryhm6n mielestii on ensiarvoisen tiirkeEi,

ettii koron maksamisvelvoite tulisi ulottaa koko
sosiaalivakuutuskenttiiiin, j olloin tiimd velvolli-
suus olisi yhdenmukainen koko sosiaalivakuu-
tusalalla.

Koronmaksumenettely on ehdotettu rajoitet-
tavaksi vain eliikkeensaaj alle itselleen maksetta-
viin eriin. Niiin ollen esimerkiksi tycinantajalle
tai sairausvakuutusrahastolle maksettavia eri6 ei
korkoutettaisi.

Tytiryhmli on liihtenyt siitii ajatuksesta, ettii
maksettavalla korolla pyrit66n hyvittamaan
ainakin se korkotappio, jonka elEkkeenhakija
j outuu kSrsimiiin eliikkeen viiv6styneen suori-
tuksen johdosta. Korkoa ei siten voida pitii5
rangaistuksena ylipitkiistii kesittelyajasta. EH-
kehakemuksen kisittelyn viivEstyminen saattaa
johtua moninaisista seikoista. Koska k6ytiin-
ntissii tulisi esiintymiilin varsin suuria niiytt6vai-
keuksia siitii, onko k6sittelyajan pitkittyminen
j ohtunut ellikkeenhakijan, eliikelaitoksen tms.
syystii, tytiryhme on tullut siihen tulokseen, ettei
kannata ryhtya seMttiimean syyllisyyskysy-
myksiii ratkaistaessa, maksetaanko asian sel-
vittelyn viivlistymisen vuoksi korkoa vai ei.

Suurin osa viiviistyneistli eliikepliit<iksistii on
ollut tydkyvyttdmyyseliikep6iit0ksi6, joissa eri-
Iaisten lisiiselvitysten saaminen usein on tarpeen.
Muiden eliikelajien osalta viiviistykset ovat pal-
j on harvinaisempia. I . l. 1982 voimaantullut sai-
rausvakuutuslain mukaisen piiiviirahan ensisi-
jaistamista koskeva lainmuutos on siirtiinyt
tyOkyvltt0myysel6kkeen maksamisen alkamis-
ajankohdan noin vuodella eteenplin. Iain-
muutoksen johdosta eliikehakemuksen kiisitte-
lyyn saatu lisiiaika tullee viihentbm?iiin viiviis-
tyksiii huomattavasti. Tiistii syystii tyOryhmii on
arvioinut, ettii koron maksaminen takautuville
elEke+rille synnyttiiisi melko viih6n lisiikustan-
nuksia ty0el6kejlirjestelmiille.

ERTAVA MIELIPIDE
Tydryhmlin muistioon liittyy eriiivii mielipide.
Eridviin mielipiteensii esittiinyt jiisen on tosin
ollut samaa mielt6 muistion peruslinjasta, mutta
halunnut kuitenkin korostaa tiettyjE seikkoja.
Hiinen mukaansa koron laskeminen ja suorit-
taminen tulee aiheuttamaan huomattavasti
enemmln [setyOte ja samalla hallintokustan-
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nuksia kuin mitii tytiryhmii on olettanut. Niini-
k66n hiin toteaa, ettii tyoryhmiin esittiima kol-
men kuukauden koroton kesittelyaika on liian
Iyhyt. Hakemuksen kiisittelylle tulisi eritvin
mielipiteen mukaan varata vihintiitin kuuden
kuukauden aika.

K6sitystiiBn jiisen perustelee sill?i, ettii j ulkisen
sektorin ellkelaitosten kiisittelyajat ovat jonkin
verran pitemmiit kuin yksityisen sektorin vas-
taavilla laitoksilla. Nstikkiiisten paet6sten
ehkiilsemiseksi on usein vlilttiimiittintii odottaa
p5iiel6kkeen my0ntivdn laitoksen ptiitiistA,
ennen kuin vapaakirjael6kkeen mydnt5v6 laitos
voi tehdii ratkaisun asiassa. Eridvtssii mielipi-
teesst todetaan myds, ettei ole kohtuullista, etti
elikelaitokset joutuvat maksamaan korkoa sen
j ohdosta, ettii kiisittelyajat eri muutoksenhaku-
asteissa ovat nykyisin tyOryhmiin suosittamaa
kolmea kuukautta pitempiii.

Lisiksi eridv6n mielipiteen mukaan erityisesti
oikaisutapauksissa olisi harkittava takarajan
asettamista esimerkiksi siten, ettli viiviistyskor-
koa suoritettaisiin enintldn kahdelta vuodelta.
Teten valtyttiiisiin kohtuuttoman suuriksi muo-
d ostuvista hallintokuluista.
El5keturvakeskuksen hallitus on tehnyt sosiaali-
ja terveysministeritille muistiossa ehdotetun esi-
tyksen laiksi tytlntekijiiin ellikelain muuttami-
sesta. Asiaa edelleen valmisteltaessa tulee
El6keturvakeskuksen hallituksen mielesti tar-
koin harkita, olisiko korko suoritettava siiniikin
tapauksessa, ettii eHkelaitoksen ratkaisu muute-
taan valituksen johdosta uusiin seMtyksiin
perustuen ja olisiko valituselimen nimenomaises-
ti todettava koronmaksuvelvollisuus p66tdk-
sessii6n.

Niinikiidn Elliketurvakeskuksen hallitus ko-
rosti sit6, ette koron maksamisen takautuville
el6ke+rille on viilttiimiit6ntii ulottua mytis julki-
sen sektorin eliikejiirjestelmiin. Lisiksi tulisi
vielS harkita tytiryhmln esitt[mtn kolmen kuu-
kauden karenssiajan pidentiimistii. Tiilldin
kysymys maksettavan koron osalta tosin no-
peasti nousee suhteessa takautuvaan suorituk-
seen.
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LAURI HEIKKILA

Valtiovarainministeriri asetti helmikuun alussa
tytiryhmiin, jonka tehtiivanii oli selvittiiii valtion
LEl-alojen tydntekij0iden ellketurvan nyky-
jfiestelyn tarkoituksenmukaisuus sek6 laatia
asiasta mahdollisesti toimenpide-ehdotuksia.
Tytiryhmiin perustamisen aiheutti valtiontalou-
den tarkastusviraston tarkastuskertomus metse-
hallinnosta vuodelta 1981, jossa otettiin kantaa
metsiityOntekij0iden eliikejiirjestelyyn. Tytiryh-
mdssd olivat edustettuina valtiovarainminist+
ri0, EHketurvakeskus, valtiokonttori sekli LEL
Tydel6kekassa. Tydryhme jatti mietint<insii
valtiovarainministeri Mauno Forsmanille kesii-
kuun ll. piiiviinli.

VA LTIOLLA 50 OOO LEL.TYANTEK]JAA
Tehtyjen laskelmien mukaan valtion palveluk-
sessa on nykyisin noin 50000 tytintekijiiii, jotka
ovat LEl-aloilla. Naistii noin 20000 tytintekijlili
on ty6suhteissa, jotka on tarkoitettu pysyviksi
eiviitkii siten kuulu LEL:n piiriin. Loput noin
30m0 ty6ntekijliii kuuluvat LEL:n piiriin.
Tydntekijtiiden lukumti.Iri vaihtelee suurestikin
kausittain ja laitoksittain. Suurimmat valtion
LEl-ty<inantajalaitokset ovat TVL, VR, metsii-
hallitus sekii Valtion polttoainekeskus. Vtme
vuosina valtion LEl-tytintekij6iden m6liri on
laskenut, johon suurimpana syynii on valtion
siirtyminen teettemiian LEl-alojen ttiitiiiin
yksityisillii urakoitsijoilla.

N S. VA H E N N YS OSAJ A RI ES TELM A N
KEHITTYMINEN
Nykyinen ns. viihennysosajiirjestelmii on synty-
nyt monien eri vaiheiden kautta. LEL:n voi-
maantullessa olivat valtion ty<intekijiit ns. val-
tion vanhan eliikej6rjestelyn piiriin kuuluvia.
Koska LEl-eliike on tarkoitettu kaikille LEL-
aloilla tyiiskenteleville, on my<!s valtion tydnan-
tajana velvollinen vakuuttamaan omat LEL
alojen tytintekijiinsti. VEL:n voimaantullessa
1.1.1967 eliminoitiin kaksinkertainen el6ke
siten, ett6 ty<intekijtin oli itse valittava, kumman
jfiestelm6n mukaan hiin eliikkeensa ottaa,
kuten oli voimassa jo ennen VEL:n voimaan-
tuloakin. Tlimii valintamenettely aiheutti mo-
nisti vaikeuksia, koska eliikkeenhakijan oli
usein mahdoton tietiiii, kumpi jirjestelmii

Voltion LEL-ty ontekij oifun el(il@-
j tirj es t ely ci ehdo t et aan muut et t av aksi

hiinelle olisi parempi. Vuoden 1969 alusta tuli
voimaan VEL l0 $ 4 momentti, joka siiiitiii ns.
viihennysosan VEl-ellikkeestli. Tiimin lainkoh-
dan mukaan VEl+l6kkeestli viihennettiin se
osa LEl-eliikettii, kuin se kohdistui VEl-eliik-
keessii huomioon otettuun eliikeaikaan. VEL
l0 $ 4 momenttia muutettiin vuonna l97l siten,
ettii viihennysosaan lasketaan kaikki valtion
LEl-palkat. Muutoksen syy oli ennen kaikkea
tekninen, koska muutos mahdollisti LEL TyG
eliikekassalle valmiin vtihennysosalaskelman
antamisen valtiokonttorille sekii tytisuhdere
kisterin hyvaksikayt0n vapaakirjatapauksissa.

N Y KYJ A RI ES TELM A N TOI M EEN PA N O
VAIKEAA
Nykyinen VEL:n ja LEL:n lainsiiiidiintd antaa
eliikkeensaajalle varsin hyviin eliketurvan,
koska hiin saa LEl-elikkeen lisiiksi sen osan
VEL+Hketta, joka ylittzizi LEl-el6kkeen. JEr-
jestelmen toimernpano sen sijaan on varsin
vaikeaa ja hidastaa eliikkeen ratkaisua usein
huomattavasti. Liseksi yhii useammin eliikkeen-
saajalle ei jiiii VEl+liikettii ollenkaan maksetta-
vaksi, vaan h6n saa ns. nollapiiiitdksen, siis pii6-
triksen, jossa todetaan, ettei VEl-eliikettii jiie
vlihennysosan jiilkeen maksettavaksi. Tiillainen
piietds ymmiirretttviisti narkaistytciii eliikkeen-
hakijoita ja aiheuttaa valtiokonttorille yhtii
paljon tyote kuin mikii muu elEkepiiiitds
tahansa. Vuosittain noin 2000 ellketapausta
tuottaa tiillaisen nollapiiEttiksen. Lisliksi valtio-
konttori anraa noin 3 000 sellaista eliikepiiitristE,
jossa maksettava el6ke - usein varsin pieni -perustuu vain eliikeaikaan ennen VEL:n voi-
maantuloa.

TYARYHMAN TVqITTEET
Tytiryhmii asetti toiminnalleen seuraavat tavoit-
teet, joita kafettiin kriteereinii eri vaihtoehtoja
punnittaessa.
l) El6keturvan tason on s:illyttava nykyisenii

ja mahdollisten muutosten on sovelluttava
tydeliikkeiden rahoitusjdrjestelmliiin.

2) Yhden tydsuhteen tulee tuottaa ptiiisiiiinttii-
sesti oikeus vain yhden lain mukaiseen eliik-
keeseen.

3) El6kelaitosten on voitava hakemuksia rat-
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kaistaessa ja elikkeitii laskettaessa sekii hoi-
dettaessa toimia mahdollisimman itseniii-
sesti ja nykyistii pienemmin kustannuksin.

4) Rajanvedon VEL:n ja LEL:n viilil[i tulee
olla mahdollisimman selvii ja yksiselitteinen.

Nykyjiirjestelmiiii ja tydryhman kahta uudis-
tusvaihtoehtoa verrattaessa piiiidyttiin esittii-
mii:in vaihtoehtoa, jossa valtion LEl-tytinteki-
jiille peruseltiketurva tulee vain LEL:n kautta ja
viihennysjiirjestelmii muutetaan ns. aikaperus-
teiseksi.

PERUSELAKETU RVAA VAIN LEL:N
MUKAAN
Tydryhmii on todennut, ettii peruseliiketasolla
LEl-eliike vastaa VEL:n peruseliiketurvaa ja
jopa on sitii parempi. Tiimii johtuu ennen kaik-
kea LEL:n lyhyisiin tytisuhteisiin sovelletusta
laskentatavasta sekt niiste muutoksista, joilla
LEL:n tasoa on parannettu. Tiillaisia ovat ennen
kaikkea karttumisprosentin nosto, Iapsikorotus
seka tyirtt0myyslistl Vaikka VEL:n karttumis-
prosentti on korkeampi kuin LEL:n, ei se pysty
kompensoimaan LEL:n muita eltiketurvaa pa-
rantavia tekijoite. Tiimiin vuoksi tyoryhme
ehdottaa, ettii valtion LEL:n mukaan vakuu-
tettavista tytisuhteista ei 1.1.1983 jiilkeen eniili
karttuisi VEL:n mukaista peruselEketurvaa. On
tiirkeiiii huomata, etta fiseeHketurvaoikeus
nEistii tycisuhteista jiiisi edelleen voimaan, onhan
tunnettua, ettii VEL:n lisdeliiketurva on tasol-
taa;n LEL:a korkeampi. Sen sijaan ennen
l. l. I 983 piiettyneisfii tyOsuhteista eliikeoikeudet
jiiisiviit voimaan kuten nykyisinkin. Tiiten muu-
toksella ei kajota jo saavutettuun eliikeoi-
keuteen.

AI KAPERUSTEI N EN VAH EN N YSOSA
ANTAA ITSENAISYYTTA
Ty6ryhm6 ehdottaa, ette ns. vlhennysosan las-
kentatapa muutettaisiin. Nykyinen viihennysosa
on periaatteessa suuruudeltaan se osa LEL-
eliikettii, joka on valtion ansioihin perustuvaa.
Tiimii laskentatapa ei anna valtiokonttorille
mahdollisuutta useinkaan itseniilseen viihennys-
osan laskentaan. Uusi aikaperusteinen viihen-
nysosa muodostuu siten, ette VEl-eliikettii
karttuu valtion LEl-tytisuhteista vain VEL:n ja

LEL:n karttumisprosenttien erotuksella. Tlilldin
valtiokonttori ei eniiii tarvitse tietoja vihennys-
osan laskemista varten LEl-eHketta mycintii'
viistii laitoksesta. Koska ns. viihennysosatapaus-
ten miiiirii tulevaisuudessa viihenisi, aiheutta-
nee viihennysosan laskenta tulevaisuudessa var-
sin vdhiin kiisittelyhankaluuksia.

KA KS I N KE RTA I N EN E LA KE KAS ITTE LY
VAHENEE
Mikali tyciryhmiin ehdotus toteutetaan, mer-
kitsee se valtiokonttorille vuosittain noin 3 000
eliikekiisittelyii viihemmin kuin nykyisin. Koska
uudistus ehdotetaan toteutettavaksi siten, ettd se
ei vaikuta voimassaoleviin ty0suhteisiin, kestiiii
uudistuksen tiiydellinen voimaantulo kuitenkin
useita vuosia. Eliikkeenhakijan kannalta on
huomattavaa, ettii hiinen eliikehakemuksensa
kasittely helpottuu ja siten my6s nopeutuu.
Lisiiksi on toivottavaa, ett6 ekikkeenhakijan on
nykyistii helpompi ymmlrtiiii eliketurvansa
sisiiltd, kun monimutkainen viihennysosajiir-
jestelmii monissa tapauksissa poistuu.
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Ty o tuo miois tuimen ennaklap tiiit o s

Tydtuomioistuimessa oli tiimiin vuoden alku-
puolella esillii kysymys siitii, voiko ty0nantaja
siirtaa naispuolisen tydntekijiinsii vanhuuselEk-
keelle eliikekassan siiiintdjen edellyttamZfsa 60
vuoden eliikeilissii vastoin ty6ntekijiin tahtoa.

Ennakkotapauksena ratkaisulla saattaa olla
Iaajempaakin merkitystii selvitehaesse tilanteita,
joissa ellikejiirjestely edellyttii,ii vanhuusellkkeel-
le siirtymistli ennen tydeliikelakien yleistii 65
vuoden vanhuuseliikeikiiii. Piiiit0s on huomion-
arvoinen siiniikin mielessii, ette sen perusteluosa
on perusteellisuudessaan monelle piiiitdksen-
tekijiille esimerkiksi kelpaava. Kyseisessii ta-
pauksessa tyOntekija o[ tullut tycinantajan pal-
velukseen vuonna 1962 ja hlinet siirrettiin 60
wotta tiiytettyiian tydnantajan pliatoksellii eliik-
keelle 1.6.1979 lukien. Tiillciin hiinelle myds il-
moitettiin, etta tyosuhde on paattynyt.

Ty6ntekijii oli tullut eliikekassan jiiseneksi sen
siiiint<ijen nojalla h6nen tycisuhte€nsa kestettya
kolme vuotta. Kassan sii?intdjen mukaan nais-
jiisenen oikeus vanhuuselikkeeseen alkaa hdnen
tiiytettyiiiin 60 vuotta. Saman stiiinttipykiiliin
mukaan naisjiisenellii on oikeus siirtyii vanhuus-
eliikkeelle 58 vuotta tiiytettyiiiin. Sliiinttijen
mukaan jiisenet kustantavat siiiintrikohdassa
tarkemmin miiiiriityllii tavalla puolet siiiintrijen
mukaisesta eliiketurvastaan.

Ty0tuomioistuin katsoi, ettii elEkekassan
suilinnriissii olevat miiiirlykset sitovat sen jiiseniii
heidiin suhteessaan el6kekassaan, eiki niiitii
siiiint0j6 siniinsii voida pitiie tydsuhteen ehtoina.
Liittyessiilin eliikekassan jziseneksi ei tyrintekijiin
ole naytetty sitoutuneen noudattamaan tytF
suhteessaan mitaan erityistii eroamisikiiii. Tuol-
loin voimassa olleissa eliikekassan siilinnciissii on
sitapaitsi ollut mtiiirtiys eltikkeen korottami-
sesta, milloin tyOntekiji siirtyy eliikkeelle vasta
siiiintiijen mukaista ellikeikliiinsli mydhemmin.

Tydtuomioistuin totesi edelleen, etta tyOn-
tekijii on kuitenkin tydsuhteensa kestiiessii tullut
tiiysin tietoiseksi tycinantajan noudattamasta
keytenndsle, j onka mukaan tyOntekijiin tydsuh-
de piiattyy hiinen tiiyttiiessiiiin el5keiiin, jollei
liikkeen johto tytintekijiin hakemuksesta pi-
dennii ty<isuhdetta miiiiriiaikaisesti. Ty6nteki-
jiille olisi tiissa tapauksessa ollut my6s mah-
dollisuus eroamalla wonna 1973 eliikekassan

silloisesta A-osastosta muuttaa eliikeiklinsii ja
siten mycis tyrinantajansa kiiytiinntin mukaisen
eroamisikiinsii 65 vuodeksi. Ty<ituomioistuimen
mielest?i niiillii perusteilla voitaisiin ehkii katsoa
tyOntekijiin hiljaisesti hyviksyneen 60 vuoden
eroamisiiin tycisuhteensa ehdoksi.

Ty6tuomioistuin totesi, ettei sen tiissii ratkai-
sussaan tarvitse puuttua siihen kysymykseen,
voidaanko toistaiseksi voimassa olevassa tyG
suhteessa yleensii sopia pakollisesta eroamisiiistii
(mielenkiintoinen, mutta epiiselvii kysymys).
Edellii mainitusta tydnantajan kaytenn0sta neet
johtuu, ettli eroamisikti on miehille 65 vuotta,
mutta eliikekassan jiiseninii oleville naisille 60
vuotta. Tycisopimuslain 17 $:n 3 momentin
mukaan ty0ntekijdite ei saa asettaa perusteetto-
masti toisiinsa niihden eri asemaan muun
muassa sukupuolen, iiin taikka muun nlilhin
verrattavan seikan vuoksi. Ty<ituomioistuin oli
sitii mieltii, ette ehkeien riippuwus sukupuo'
lesta on ehkli perusteltua, mutta eroamisiiin
yleinen, asianomaisen ty6sta, tycikyvystii ja
muista sellaisista seikoista riippumaton miiiiriiy-
tyminen sukupuolen perusteella sillii tavoin kuin
k.o. tycinantajan piirissii loukkaa tydsopimus-
lain 17 $:n 3 momentin syrjinttikieltoa. Tiihiin ei
tyOtuomioistuimen mielestii vaikuttanut tyOn-
tekijtiillii vuonna 1973 ollut mahdollisuus erota
eliikekassan jiisenyydestii, mikii olisi siirtanyt
asianomaisen mahdollisuuden siirtyii vanhuus-
ellkkeelle viittii vuotta myOhemmiiksi.

Edellii esitetyillii perusteilla tyotuomioistuin
piiiityi siihen, ettei 60 vuoden eroamisika ole
pateviisti tullut k.o. ty0ntekijen tydsuhteen eh-
doksi, vaan ettii hiinen tydsuhteensa on tuolloin
jatkunut toistaiseksi voimassa olevana.

Ty<ituomioistuin lausui vielii, ettii niin kuin
edellti on todettu, ty6ntekijiille on kuitenkin
useiuln eri otteeseen tydsuhteen kestiiessii ilmoi-
tettu, etta tydnantaja edellyttaa naispuolisten
tyrintekijOiden tycisuhteen piiettyvan heiddn
tiiyttiiessiiiin 60 vuotta. Tiimii ilmoitus oli
tytintekijaille annettu muun ohessa tammikuussa
1979. Tiimiin vuoksi tytituomioistuin katsoi,
ettei tydnantajan viaksi voida lukea sovitun
irtisanomisajan laiminlydntiii.
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VAKIN pAArOxsIA
Olen kymmenette vuotta kirjoittanut tiillii pals-
talla vakuutusoikeuden piiiit<iksistli ja lyhentii-
nyt mainitun elimen nimen kirjainyhdistelmiillii
VO. Timiin vuoden alkupuolella eras tarkka ja
huolellinen alaiseni kiikutti p6ydiilleni valtie
varainministeriOn kiertokirjeen vuodelta 1976.
Siinli on annettu ohjeet siitii, minkiilaisia nimi-
lyhenteitti valtion virastojen ja laitosten nimista
keytetiiiin. Vakuutusoikeuden nimilyhenne on
VAKO!

Ohjeen mukaan viraston tai laitoksen nimen
lyhennettii voidaan keytfiiii aina viraston tai
hallinnonalan sisiiisissii asiakirjoissa. Saamieni
tietojen mukaan vakuutusoikeuden sisiillii kiy-
tetiiiin sekii lyhennettii vo ett?i lyhennettii
VAKO. Edelleen ohjeen mukaan on sliinttinii,
ettii hallinnonalan ulkopuolelle menevissS asia-
kirjoissa ja julkaisuissa lyhenteen kefto on mah-
dollista vain silloin, kun viraston nimi on
ainakin kerran asiakirjan alkupuolella mainittu
my6s kokonaisuudessaan ja lyhenteen merkitys
selvitetty.

Kaiken edellii esittiim6ni sekl Tytieliike-
lehden luonteesta muodostamani kiisityksen
perusteella olen piiiittiinyt, ette lehden tisti
numerosta eteenp6in (tiimii numero siihen
mukaan luettuna) kiiytiin vakuutusoikeudesta
nimilyhennetui VAKO ottaen (kuten tiiss6 nu-
merossa jo on tehty) kuitenkin huomioon sen
otrjeen, mika edellisen kappaleen viimeisessa
virkkeessii VAKO:n kayttiimiseste on annettu.

Y RITTAJ AVA KU U TU KS E N TE KE M I N E N
KUOLEMAN JALKEEN
VAKO:n pti(itds n:o 2481/81 ja 2656/81/922.

Annettu 10.5.1982 (ETK 8830). Suluissa oleva
merkinti tarkoittaa Eltiketurvakeskuksen arkis-
tonumeroa, jolla piiiitds on varsin nopeasti lOy-
dettiivissii El6keturvakeskuksen arkistoista.

Tyriellikkeessa n:o 2182 sivulla 22 kirjoitin
samasta aihepiirista. Siinii oli esillti MYEL:a
koskeva tapaus, jossa VAKO katsoi, ettei eliike-
laitoksen olisi tullut ottaa kiisitelttiviikseen vasta
emiinnEn kuoltua tehtyi vakuutushakemusta.
Tuolloin totesin, ett6 VAKO:ssa on vireillE vas-
taavanlainen kysymys yrittiijlin vakuuttamisesta

Valcuuttts oilruu den p ticit oks iti

hiinen kuolemansa jlilkeen YEL:n mukaisesti.
Toukokuussa asia sitten ratkaistiin VAKO:ssa
ii5nestykselldlukemin 6-1. Piiat0s on VAKO:n
oman ilmoituksen mukaan periaatteellinen,
VAKO katsoi, etui yrittejan vakuutusasia olisi
tullut panna vireille yrittiijiin eliiessii eikii vakuu-
tusta hiinen kuolemansa jiilkeen olisi tullut
ottaa. Tiimiin vuoksi VAKO YEL 12 $:n I mo-
mentin nojalla hylkiisi Eliiketurvakesku}sen ja
yrittajan kuolinpesdn osakkaiden valitukset.

Piiiittiksest6 seuraa ilmeisesti myds se, ettei
ynttiijiin tyOtuloa hiinen kuolernansa jiilkeen
voida tarkistaa, jollei yritUja ob eliiessiiiin
pannut tarkistushakemusta vireille.

Piiiit0ksen seurauksena nykytilanne on epii-
tyydptavA. Sitii se on erityisesti sen vuoksi, ettii
vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlydneen yrit-
tiijan alaikiiiset lapset jaevet ilman perhe-elike-
turvaa.

Koska lakia ei tulkittu toisin, vaikka niin olisi
mielestiini ollut mahdollista t6ysin perustellusti
tehdii, lakia olisi muutettava. Eliketurvakes-
kuksen yhteydess6 toimivassa tulkintaryhmiissii,
jossa eliikelaitokset ovat edustettuina, onkin
katsottu, ettii asiassa olisi kuluvan syksyn aikana
pyrittiivii saamaan valmiiksi lainmuutosesitys,
jolla aikaisemmin vakiintunutta kiiytiint66 kuol-
leen yrittiijiin vakuuttamisessa voitaisiin jatkaa.
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P a I omi esten e kiketurv a vap oap olo-
k unnan t oimiessa sopimu,spalokuntana
ETK:n lausunto 14.6. 1982

Palo. ja pelastustoimesta annetun lain 15 $:n
mukaan kunnalla pitiili olla palokunta, joka on
vakinainen, puolivakinainen tai sopimuspalo
kunta. Saman lainkohdan mukaan sopimuspa-
lokunta on palokunta, joka huolehtii kunnan
palo- ja pelastustoimeen kuuluvista tehfiiyiste
kunnan kanssa tehdyssii sopimuksessa mii.iirti-
tyllii tavalla.

Edellii sanotun sopimuksen kunnan kanssa
tehnyt L:n vapaaehtoinen palokunta ry on tie-
dustellut, miti vakuutuksia sen tulisi ottaa hen-
kikistdlleen. Tehdyn sopimuksen mukaan kunta
suorittaa palkkiot ja korvaukset palokunnan
puolesta sen antaman erittelyn perusteella. Sa-
massa yhteydessii kunta toimittaa palokunnan
puolesta myds palkkioista siiiidetyt ennakon-
pidtitykset ja sosiaalikulut, joista palokunta
ty<inantajana on velvollinen vastaamaan.

Jos kunnalla on vakinainen tai puolivaki-
nainen palokunta, niiiden palveluksessa olevien
henkikiiden elSketurvasta ei liene ep6selvyytld,
sillii he kuuluvat KVTEL:n soveltamispiiriin.
Sen sijaan t?issli tapauksessa sopimus on tehty
yksityisen vapaaehtoisen palokunnan kanssa
palo- ja pelastustoimen hoitamisesta kunnan
suorittaessa siitii johtuvat korvaukset, ikiiinkuin
kunta olisi tytinahtajan asemassa.

Kyseinen palokunta on tiedustellut asiaa
my6s Suomen Kunnallisliitolta. Sanottu liitto
on kantanaan ilmoittanut, ett6 sopimuksen
mukaan kunnan tulee suorittaa palkkioiden
osalta tyOnantajan sosiaaliturvamaksu, mutta
palokunnalla on tyOnantajana vastuu muun
sosiaaliturvan j[rjestiimisest6 palokunnan hen-
kil6stOlle.

My0s ETK asettui lausunnossaan sille kan-
nalle, etti L:n vapaaehtoinen palokunta ry on
palomiesten todellinen ty0nantaja. Tiit6 voidaan
perustella sillii, ettii vaikka kunta suorittaa
palkkiot palomiehille palokunnan puolesta,
kunnalla ei ole kuitenkaan tytin johto- ja valvon-
taoikeutta, vaan se kuuluu palokunnalle. Sen
vuoksi direktiotunnusmerkin puuttuessa ei
voida katsoa palomiesten olevan tyOsuhteessa

Eltike turv oke skul<s en ont omat
soveltamisratkaisut j a lausunnot

kuntaan, vaan vapaaehtoiseen palokuntaan.
Niiin ollen palomiehet tdssii tapauksessa kuu-
luvat TEL:n piiriin, ja L:n vapaaehtoinen palo-
kunta ry on velvollinen jfiestemaan sanotun
lain mukaisen eliiketurvan palomiehille, silloin
kun TEL:n edellytykset taftyvet. TEL:n sovel-
taminen riippuu siita kuinka usein palkkioita
maksetaan, koska niitii suoritetaan vain silloin,
kun palokunnan toimesta on suoritettu jokin
sopimuksen perusteella korvauksen alaiseksi
kuulunut tehteve.

Koska edellii on puhuttu palomiesten eliike-
turyasta, voitanecn tiissii yhteydessii palauttaa
mieleen vakuutusoikeuden piiiit6s yhtidn teh-
daspalokunnassa toimineesta tyOnjohtajasta.
Vakuutusoikeus katsoi tyonj ohtajan olleen tyG
suhteessa tydnantajaan mytis siltii osin kuin hiin
toimi tehdaspalokunnassa. Tytinjohtajan toi-
mintaa varsinaisessa tyrisuhteessa ja palokun-
nassa pidettiin yhtent kokonaisuutena, joten
yhtiOn palokunnassa tehdystti tydstd saadut
ansiot luettiin TEl-palkkaan kuuluvaksi.

35



Karu lianzuvos Jyrki Jiilukeliiinen
kuollut
Valtiokonttorin ellikeosaston pitkliaikainen
osastopiiiillikkO j a laitoksen j ohtokunnan jiisen,
kanslianeuvos Jyrki Jiiiskeliiinen kuoli 16.7.
lyhyen sairauden jiilkeen.

Hiin oli syntynyt 1916. Varatuomarin arvon
hiin sai 1946, ja valtiokonttorin palveluksessa
hiin toimi vuodesta l95l liihtien eliikkeelle siirty-
miseensli vuoteen 1979 asti, vuodesta 1965 joh-
tokunnan jlisenenii ja osastopiidllikk<inii.

Eliiketurvakeskukselle kanslianeuvos Jiiiiske-
liiisen sydiimellinen, hillitty ja harkitseva olemus
tuli tutuksi hanen toimiessaan tyokyvyttdmyys-
asiain neuvottelukunnan jiisenenii 1972-78 ja
eri eliikekeskuslaitosten yhteisty<iryhmlissii. Hii-
net muistetaan myds alan keskeisen kiisikirjan,
aika ajoin uudistettavan Tycieliike-teoksen
yhtenii kirjoittajana.
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Uut t a t y oe I iike lain s tiiidtint o ti

Sosiaali- ja terveysministeridn eAAfOS ty<in-
tekijiin eliikelain 9 $:n 2 momentin mukai-
sen ennakon perusteesta vuonna 1982
Qn128.4.t982).

Ennakon perusteeksi vahvistettiin 30/836,
mikli nosti tytieHkkeite 3,59 prosenttia heinii-
kuun alusta.

LAKI merimieseliikelain l5 e $:n muuttami-
sesta ( 35 3 / I 4. 5. 1982). l-ainmuutoksella alennet-
tiin tydttdmyysellikkeen edellltyksenii olevaa
alaikdrajaa merimieseliikejiirjestelm?iss6 siten,
ettii eltkkeeseen oikeutettuja ovat vuonna 1927
tai sita ennen syntyneet pitkiiaikaisesti ty6tto-
miit merimiehet. [-ainmuutos tuli voimaan I
piiiviinii keslikuuta 1982, kuitenkin siten, ettii
sitii sovelletaan taannehtivasti vuoden 1982 alus-
ta lukien.

ASETUS maatalousyrittiijien eliikelaitoksen
ohjesiiiinn6n sislltliviin asetuksen muuttamises-
ta (377 121.s.1982).

Asetuksen muuttaminen johtui lahinnii
maatalousyritttjien tapaturmavakuutuslain
( 1026/ 8 l) ja maatalousyrittiijien tapaturmava-
kuutusasetuksen (375/ 82) voimaantulosta' Ase-
tus tuli voimaan I piiiviinii heiniikuuta 1982.

ASETUS maatalousyrittEjien eliikeasetuksen
20 $:n muuttamisesta (37 8 I 21.5.1982).

Asetuksen muutos oli liihinnli tekninen ja se

koski valtion osuutta maatalousyrittiij ien eliike-
lain (MYEL) mukaisista kustannuksista sekii
valtion MYEL 13 $:n nojalla suoritettavia en-
nakkoja. Asetus tuli voimaan I piiiviinii hein6-
kuuta 1982.

LAKI rintamaveteraanien varhaisellkkeestii
annetun lain 12$:n muuttamisesta (402128.5.
1982).

Muutetun lainkohdan mukaan rintamavete-
raanien varhaiselikelain toimeenpanosta aiheu-
tuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista.
Valtion on, sen mukaan kuin asetuksella tar-
kemmin sEiidetiiiin, suoritettava kunakin wote-
na ennakkona valtion suoritettavaksi arvioitu
m66rii. t:ki tuli voimaan I ptiiviinii heiniikuuta,
kuitenkin siten, ettii sosiaali- ja terveysministe-
ritin oli vahvistettava luodelta 1982 suoritetta-
van ennakon miilirii viimeistiiiin l5 piilviind ke-
s6kuuta 1982.

LAKI valtion eliikelain muuttamisesta

(41414.6.t982).
Valtion elikelain (VEL) yhteensovituss6iin-

n6ksiii muutettiin siten, etta tapaturmavakuu-
tuslain mukainen pliiviiraha otetaan yhteensovi-
tuksessa huomioon. VEL:n tytittdmyyseHketta
koskevia siiiinndksili muutettiin siten, etta tyot-
tdmyyseliike suoritetaan jo tytivoimaviranomai-
sen todistuksen antamista seuraavan kuukauden
alusta silloin, kun ehke mydnnettiiin piiiviiavus-
tuksen enimmtiismiiiiriin tiiyttymisen perusteel-
Ia. Valtiokonttorin hyv6ksymiin selvityksen
perusteella tyOttdmyyseliike voidaan tytitt6-
myyden jatkuessa mydntdii my6s takautuvasti
enintiiin kuuden kuukauden ajalta. Laki tuli
voimaan I piiiviinl heinlikuuta 1982.

LAKI valtion perherllikelain muuttami-
sesta (41514.6.1982). I-ainmuutoksella tiiy-
dennettiin VPEL:n eliikkeen miiiir66 koskevaa
siilinntistii rajavartiolaitoksen rajavartijoiden
ja ilma-aluksen p6Sllik<iiden osalta siten, ettii
heidiin jllkeensi suoritettavan perhe<liikkeen
suuruus m6iriiytyy sen perusteella, millaiseen
ellikkeeseen edunjlittiij6llii oli oikeus. I-aki tuli
voimaan I p6ivlinii heiniikuuta 1982.

ASETUS rintamaveteraanien varhaiselEk-
keestE annetun asetuksen I I $:n muuttami-
sata (42614.6.1982).

Asetuksen muutos koski valtion osuutta rin-
tamaveteraanien varhaiseliikelain mukaisista
eliikkeistii aiheutuvista menoista ja kuluista
sekti valtion mainitun lain nojalla suoritetta-
via ennakkoja. Asetus tuli voimaan I piiiviinii
hein6kuuta 1982.

LAKI tydntekijiiin eliikelain 12 a $:n
muuttamisesta (538 I 9.7 .1982).

TEL 12 a $:iiii muutettiin siten, ettii ty6ttfi-
myyskassojen keskuskassa korvaa tydtt6-
myyslisistii aiheutuvat kustannukset myds
kunnalliselle eliikelaitokselle samalla tavoin
kuin TEL:ssa, LEL:ssa ja MEL:ssa tarkoite-
tuille elikelaitoksille. l-ainmuutos tuli voi-
maan I oiiiviinli elokuuta 1982.

Vattioneuvoston pAATOS eriiiden el6keva-
kuutusmaksujen alentamisesta vuonna 1978
aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta
(563 I 15.7.1982). P66t0ksen mukaan el6keva-
kuutusmaksun alentamisesta vuonna 1978 ai-
heutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta j6-
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tetiiiin vuoden 1983 kuoletus perim6ttii. Peatiis
tuli voimaan I piiiviini elokuuta 1982.

Sosiaali- ja terveysministeridn PAATOS
ty<intekijiiin eliikelain viihimmIisehtojen
mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun alen-
tamisesta wonna 1978 aiheutuvan vastuuva-
jauksen kuolettamisesta (594 I 28.7. 1982).

Sosiaali- ja terveysministeridn PAATOS
lyhytaikaisissa ty0suhteissa olevien tydnteki-
jliin eldkelain mukaisen vakuutusmaksun alen-
tamisesta vuonna 1978 aiheutuvan vastuuva-jauksen kuoleuamisesta (2595/28.7.1982).
Pdiit0kset perustuvat edellii olevaan valtioneu-
voston p66trikseen 563 I 82.

Sosiaali- ja terveysministeridn PAATdS
tytintekijiiin eliikelain vShimmiiisehtojen mu-
kaisen vakuutuksen vakuutusmaksun alenta-
misesta vuonna 1982 aiheutuvan vastuuva-
jauksen kuolettamises r^ (596 I 28.7 . 1982).

Sosiaali ja terveysministeridn PAATOS
lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tycinteki-

, jiiin eliikelain mukaisen vakuutusmaksun alen-
tamisesta vuonna 1982 aiheutulan vastuu-
vajauksen kuolettamisesta (597 128.7.1982).
Vuonna 1982 TEL- ja LEl-vakuutusmaksuis-
ta jetettiin perimdttd mii6r6, joka vastaa 0,7
prosenttia kyseisten lakien alaisista palkoista.
Vastuuvajauksen kuolettamiseksi elEkelaitok-
set perivdt vuosina 1983-1985 maksua, jonka
suuruus on STM:n kullekin vuodelle erikseen
vahvistama prosenttimii?irti kunkin woden
palkkasummasta.

STM:n p6iitdsten mukaan edellii mainittua
maksua ei vastuuvajauksen kuolettamiseksi
perit6 wodelta 1983.

Petri Jtiiiskinen
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Ky s y my ks iri j a v as t ouks ia

Alla olevalla pabtalla Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja Antti Suominen vqstaa tyG
eliikkeitii koskeviin kysymyksiin, joilla saattaa
o I la y le is t iikin mie lenkiint o a.

Tydehkeosioita koskeviin kysymyksiin vasta-
taan Eliiketurvakeskuksesta myds kirjeitse ja
puhe limitse. Kun kirj oil atte, mainit kaa t iiyde l-
linen nimenne, osoitteenne ja henkilt)lunnuk-
senne.

Kysymys: Mistii tiedtin, onko tydnantajani hoi-
tanut eliiketurvani kunroon? Olen ainoa tydn-
tekjii ttissii tydpaikassa, joka on pieni kampoa-
mo. Tydtii leen useimmiten yhdessii omistajan
kansso, muua joskus olen i-ksinkin. Dt oikein
uskalla olkaa eliikeasioista kyselemiiiinkiiiin,
kosko pelkiiiin, ettii saan sen jiilkeen vaikka
liihteii. Entti joudunko itse maksamoan eliike-
turvqstani joloin, jos asia on hoitqmqtta, vai
onko se yksinomaan tydnantojan asia? Vero-
kirjaoni on kyllti merkitty, ettii sosiqoliturva-
maksut on maksettu. Niikyviitko tydeliikemak-
sut verokirjasla?
Vastaus: Tydntekijiin lakisdiiteisen ty0ehke-
turvan jiirjestiiminen kuuluu ty<inantajalle. Sitii,
onko eliiketurva hoidettu, ei voi niihdii vero-
kirjasta, koska tydeliikevakuutusmaksuja ei
suoriteta veron ennakonpidiityksen ja sosiaali.
turvamaksujen yhteydessii. Tiimiin vuoksi jo-
kaisen tytintekij6n onkin syyt6 oman etunsa
vuoki varmistaa, ettli elliketurva on hoidettu.
Selvityksen omasta eliiketurvastaan saa maksut-
ta milloin tahansa Eldketurvakeskuksen rekiste-
riste. Tiedustelu tapahtuu tdtii varten valmiste-
tulla kortilla, joita saa ty0eHkelaitosten toimi-
paikoista, Kansaneliikelaitoksen paikallistoimis-
toista, pankeista ja postista. Vastauksena tie-
dusteluun Elaketurvakeskus liihettiiii el6keot-
teen, johon on merkitty rekisteriin ilmoitetut
tyosuhteet seki arvio siitii, mikii kysyjiin ty(i.
eliike tulee mainittujen ty6suhteiden perusteella
olemaan. Eliiketurvakeskus korjaa pyynntista
rekisteristii pois olevat tai sinne virheellisesti
ilmoitetut ty0suhteet, jos tydsuhteen olemassa-
olo pystytiiZin seMttemaen. Vanhojen tydsuhtei-
den selvitt6minen saattaa kuitenkin joskus olla
hankalaa ja aikaa vieviiii. Siksi jokaisen tulisikin
itse aika ajoin esim. tytipaikkaa vaihtaessaan

varmistaa, ettii rekisteri on ajan tasalla.
Tytintekijii voi niin halutessaan pyytiiii, etta

tytinantajalle ei mene tietoa siit6, ette ty6suh-
detta selvitetiian hiinen aloitteestaan.

Kysymys: Olen pienehkdn maatilan ombtaja ja
hank in s ivuqns io it a maa t al ous t r ak t ori I lan i t e k e-
miillti puutavarayhtidille talvisin metstitditii.
Minulla on pakollinen MYEL-vokuutus ja sen
lisiiksi me tsiit riis t iini saamis t oni aruioist a y htiot

p idti t t iiv ii t v ie I ii e liike mak suj a L E L: iin. J oudun-
kohan nyt maksamaon niiilii eliikemaksuia kah-
teen kertaan ja kumpi sitten on oikea vskuultls?
Yhtid sanoo, eltii LEL-maksut on pidiitettiivii
kun ty, on nrctsiityiitii eikii verokirjua kiiytetii.
Kyllii ilsekin mydnntin, ettii teen tydtii yriltii-
jiinii, muua en tiedii, miksi kuulun LEL:n piiriin.
Vastaus: Metsetyotii yrittiijiisopimuksella suo
rittavaan henkil0On sovelletaan LEL:n siilin-
ndksiii. KiiytiinndssS eliketurvan jiirjestiimi-
sesta vastaa tyon teettiija pidattamiillii LEL-
vakuutusmaksun yrittiijiille maksettavasta kor-
vauksesta. MYEl-vakuutus ei vapauta metsii-
tyota traktorilla suorittavaa yrittiijiiii LEL-
makuista.

Jos maatalousyrittiijii on MYEl-vakuutusta
hakiessaan ilmoittanut tuloikseen myds metsa-
alan traktorityOstii saatavia korvauksia, hiin voi
pyytii:i Maatalousyrittiijien eliikelaitosta tar-
kistamaan tydtuloaan. Tiitii tarkistusta ei voida
kuitenkaan tehda hkautuvasti. Tarkistusasia on
syytii hoitaa paikkakunnan Maatalousyritttijien
eldkelaitoksen asiamiehen luona. Takautuvalta
ajalta MYEL+yOtulo voidaan korjata vain, jos
vakuutusoikeus purkaa lainvoimaisen Maata-
lousyrittiijien eliikelaitoksen antaman tydtulo'
piiiitoksen.

Eltikettii voi karttua samanaikaisesti sekii
MYEL:n ettii LEL:n mukaan. Yleistii onkin,
ettii maatilatalouden harjoittaja k6y osan vuo'
desta esimerkiksi juuri mets6ttiissii ja ansaitsee
niistii LEl-eliikettli joko tydsuhteessa olevana
tai yrittajiisopimuksen tehneenii LEl-traktori-
yrittiijiinii.
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Uusia yleiskirjeitci
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4.5.1982

14.5.1982
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r9.5.1982

3.6.t982

4.6.1982

7.6.1982

8.6.1982
9.6.1982

10.6.1982

11.6.1982

15.6.1982

16.6.1982

17.6.t982

14.6.1982

I 8.6.1982

Rintamaveteraanien var-
haiseliikkeisiin liittyva tieto-
liikenne
Valtion eliikelain ja valtion
perhe-eliikelain muuttami-
nen
El6ketapahtumakortin tiiyt-
toohjeet
Sove-uudistukseen liittyvid
tulkintatapauksia
Merimiesel6kelain l5 e $:n
muuttaminen
Kansaneliikelain muutta-
minen ja eriiita siihen liitty-
viii lakeja
Rintamaveteraanien var-
haiseliikkeest?i annetun lain
l2 $:n muuttaminen
Ty0ntekij6in elEkelain 12 a
$:n muuttaminen
Tytillisyyslain muuttaminen
Maatalousyrittiijien eliike-
asetuksen 20 $:n muuttami-
nen
Maatalousyrittiijien elike-
laitoksen ohjesiilinndn muut-
taminen
Rintamaveteraanien varhais-
elikkeestii annetun asetuk-
senll$:nmuuttaminen
Valtion eliikelain ja valtion
perheelEkelain muuttami-
nen
I-aki peruskoulun ja kunnal-
lisen oppikoulun eriiitti yh-
teisia tehtaviii suorittavien
henkildiden eliikeoikeudesta
Vastuunjakoperusteissa esiin-
tyvien eriiiden kertoimien
arvot vuodelle 1982
Kansanelikkeen ja tyoeliik-
keiden yhteensovitus l. l. 1983
lukien niissii ellikkeissli, joi-
den perusteena oleva eliike-
tapahtuma on sattunut en-
nen 1.7.1975
Rintamaveteraanien varhais-
eliikeasetuksen ll $:ssti tar-

N:o 25 21.6.1982

N:o 26 22.6.1982

N:o 27 6.7.1982

N:o 28 21.7.1982

N:o 29 22.7.1982

N:o 30 6.8.1982

koitetut perusteet valtion
korvauksesta
Virkatodistuksista perittavis-
ti maksuista
Uusi V-lomake ja uusi TA-
lomake
Muutos vastuunjakoperus-
teisiin
Valtioneuvdston piiltcis eriii-
den elikevakuutusmaksujen
alentamisesta vuonna 1978
aiheutuvan vastuuvajauksen
kuolettamisesta
Tydntekijiiin elikelain 12 a
$:n muuttaminen
Sosiaali- ja terveysministe-
rion piiat<ikset tyontekijiiin
eliikelain ja lyhytaikaisissa
tyosuhteissa olevien tyOn-
tekijiiin eliikelain mukaisen
vakuutusmaksun alentami-
sesta wonna 1982 aiheu-
tuvan vastuuvajauksen kuo-
lettamisesta



Aurasta ja Pohjasta
erri vuonno Topiola

Aurayhtiot ja Pohja-yhtymti solmivat ensi
vuoden alussa fuusiosopimuksen. Kahden suu-
ren vakuutusyhtidn yhdentymisestii syntyy suur-
vokuuttaja Tapiolo, Suomen suurin kaikkea
vakuutustoimintao harjoittava vakuutustalo.
Yhdentymiskehitys vie oikorua. Voimien yh-
disttimisestii vapautuvat resurssit voidaon iat
k os s o ke s k i t t iiii as ia k asp a lv e lun p ar an t amis een.

Uuteen yhtymiiAn tulee kuulumaan viisi
keskiniilstii vakuutusyhti<itd. Henkivakuutusyh-
tid hoitaa Henki-Pohjan ja Henki-Auran
henkivakuutuskannat eli 2l prosenttia maamme
henkivakuutukista. Ehkevakuutusyhtiri0n yh-
distetiiiin Eliike-Pohjan ja Henki-Auran el6ke-
vakuutukset, mikii merkitsee runsaan 13 pro.
sentin markkinaosuutta. Vahinkovakuutusyh-
ti6n hoidettavaksi tulevat Vahinko-Pohjan ja
Vahinko-Auran hoitamat vakuutukset, joiden
yhteinen markkinaosuus on 13 prosenttia.

Nliiden kolmen yhtiOn lisiiksi toimii yhtymiin
piirissii itseniilsenii yhtidnii Suomen Keskiniii-
nen Eliiinvakuutusyhti0, joka on kotieliiinva-
kuutuksen markkinajohtaja, ja Eliikekassa
Elonvara, joka on rajatun henkilcistciryhmlin
eliikekassa. Elonvaran maksutulo viime wonna
oli 51,2 milj. markkaa.

Enta mite fuusio merkitsee TEl-vakuutetuil-
le? Eliikejohtaja Alpo Mustonen uskoo, ettii
Auran ja Pohjan yhdistyminen merkitsee va-
kuutetuille vain sita, ettti vastaisuudessa asioi
daan erinimisen, suuremrnan ja voimakkaam-
man yhtiOn kanssa.

- Yhdentymiskehitys ei vaikeuta palvelua.
Yhteenliittymistd perusteltiin juuri asiakasliihei-
semmin toiminnan mahdollisuuksien paran-
tumisella, alueellisen pli.iit6ksenteon tehostumi-
sella ja liikekustannusten leikkaamisella piiiil-
lekkiiistoimintojen karsiutumisen j ohdosta. Au-
rassa ja Pohjassa uskotaan, ettii suuri vakuutus-
yritys voi keskisuurta paremmin ottaa kiiyttricin
uutta teknologaa ja ulottaa laajenevasti palve-
luja maan eri osiin, kertoo johtaja Mustonen.

Tiirkeiinii Sulautumista perustelevana niikci-
kohtana pidetiiiin hiinen mukaansa my<is sit6,
ett6 yhdistynein voimin voidaan asiakaskunnan
rahoitusta hoitaa entistii paremmin.

Auran ja Pohjan plilitoiminen henkil6st6,

Alpo Mustonen jatkaa Tapiola-yhtididen ekike-
johtajana.

kaikkiaan 1400 henkezi, siirtyy Tapiola-yhtirii-
den palvelukseen vanhoina tytintekijiiinE. Jat-
kossakin asiakkaat voivat siis asioida tuttujen
henkil<iiden kanssa. Kumpikin nykyisin kayt0s-
sli oleva piiiikonttori jiiA uuden yhtymiin kiiyt-
t<i6n. My<ihemmin toiminta keskitettaneen yh-
teen piiikonttoriin.

Tapiola-nimiseni yhtirit pliiiseviit toimimaan
parin woden valmistelunjiilkeen. Nimet Auraja
Pohja siiilyviit keytdssa toistaiseksi.

Palvelukonttoreita Auralla on 53 ja Pohjalla
38 eri puolilla Suomea. Samoilla paikkakunnilla
sijaitsevat toimistot on tarkoitus yhdistiiii,
jolloin Tapiola-yhtididen sivukonttoreita aika-
naan olisi noin kuudellakymmenell6 eri paikka-
kunnalla.

Arja Suomi
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Tilastotietoja tyoeliikkeen saajista vuodelta 198 I

Heiniikuun lopulla julkaistun tytiellikejiirjestel-
m6n tilastollisen vuosikirjan >Tilastotietoja tytl-
ellikkeen saajista> mukaan vuoden l98l lopussa
oli voimassa 600000 TEL:n, LEL:n, YEL:n tai
MYEL:n mukaista tydeliikettii. Eliikkeiden lu-
kumiiiirii oli n. 5 % suurempi kuin edellisen vuo-
den lopussa.

Vuonna l98l mytinnettiin 65000 ja peettyi
35 800 tyibHkettii.

Vuoteen 1972 venattuna eli kymmenen vuo-
den aikana on ty0eHkejarjestelm6n yksityisen
sektorin eliikkeiden lukumilrii kasvanut n. 2,5-
kertaiseksi; vanhuuselEkkeiden lukum?iiire 2,9',
ty6kyvytttimyysel6kkeiden 1,7 - ja perhe+liik-
keiden 3,3-kertaiseksi. Samana aikana on vuo-
tuisen tytiel?ikemenon reaaliarvo kasvanut
3,5-kertaiseksi.

Vuonna l98l alkoi 32500 vanhuuselEkettii.
NEis tii e ltik ke isth 5 3 Vo alkoi >uusino j a 4 7 Vo olr
vanhuuselakkeiksi muuttuneita ty0kyvytt6-
myys-, ty6tt6myys- tai sukupolvenvaihdoselEk-
keitii. Vanhuuseliikkeitii paattyi I I 100 kappa-
letta.

T?iysili tyitkyvyttomyyselakkeitii tilastovuon-
na myOnnettiin 14800 ja osaeldkkeira 2400.
Yleisin tyokyqttomyyden syy oli tuki- ja liikun-
taelinten sairaudet, 5 lfi) tapausta. Verenkier-
toelinten sairauksien perusteella my6nnettiin
4 300 ja mielenterveyden hiiiriOiden perusteella
2600 eliikettii. Niiiden kolmen yleisimmiin
tautiryhmiin osuus kaikista yuonna l98l mydn-
netyisti tydkyvyttiimyyselEkkeistii oh'l 0 7o.

Vuoden aikana pltittyr 19500 ty0kyvyttd-
myyseliikettii, 6670 piitittyr vanhuuselSkkeelle
siirtymiseen j a 25 7o elilkkeensaajan kuolemaan.

Perhe<ltkkeitii myOnnettiin vuoden aikana
l0 000 edunjiittiijin jiilkeen. Edunjattiijisth2T Vo

ei ollut kuollessaan tytieldkkeellii , 4670 oh van-
huuseliikkeella ja 27 %o tyiikyvyttOmyys-, tyot-
tOmyys- tai sukupolvenvaihdoseliikkeellii. Per-
he+l6ke my6nnettiin 9100 leskelle ja 4000
lapselle.

PerhedlkkeiIi piiiittyi kokonaan 2 500 kap-
paletta ja pieneni el6kkeensaajien lukum66riin
vShenemisen takia 3 600.

Tyiittdmyyselakkeitii alkoi 5 300 ja paettyi
I 700. Tydtt0myyrliikkeistii p66ttyi 77 7o van-
huuseliikkeelle siirtymiseen. Paiittyneet eliikkeet

olivat kestiineet keskimii6in 2,7 vuotta.

Tytieliikkeiden keskisuuruudet vuoden l98l
joulukuussa olivat:

Miehet Naiset Kaikki
VanhuuselAkkeet lM2 528 772

tEydet
osa

Perhe<liikkeet
Tyottt myyseHkkeet

Timo Jiirvinen

Tydkyvyttomyyseliikkeet,
kaikki t76 602 930

230 &l 980
655 306 487
628 465 623090 673 865
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Tiedoksi

Ty oeliikkeiden laskennon ktisikiria
ilmestynyt
Eliiketurvakeskus julkaisi ensimm6isen kerran
tytielikkeiden laskennan kiisikirjan vuonna
1967. Kisikirja on nyt ilmestynyt kokonaan
uudistettuna ja vuonna 1982 voimassa olevan
lainsiitdinndn tasalle saatettuna.

Tytieliikkeiden laskennan kiisikirja on jul-
kaistu kahtena eri laitoksena. I-aajempi versio
on tarkoitettu eliikeasioiden hoitajille kiisi- ja
harjoituskirjaksi ja suppeampi versio on tarkoi-
tettu sosiaalivakuutusta oppilaitoksissa ja yksi-
tyisesti opiskeleville oppikirjaksi.

Molempia ty<ieliikkeiden laskentaoppaita ja-
kaa Elaketurvakeskus.

Uusi painos lakikirjoista
Elliketurvakeskuksen julkaisemista tydeHke-
Iainsiiiidlint0ii sisiiltiivistii kirjoista on nyt otettu
uudet painokset.

>Tydeliikelainseedentd 1982)) kattaa koko-
naan yksityisen puolen tytielEkelainsiifi tinnOn
sekii suuren osan julkisen puolen tycieliike-
laeista. tainsdiidint6ii on siinti seurattu helmi-
kuuhun 1982.

Kirjan voi tilata EHketurvakeskuksen postit-
tamosta hintaan 32,50 mk. Postikuluina veloite-
taan lisliksi 9 markkaa.

Keskeisimmit tyoeliikelait sisiiltea kirjanen
Tytiellikelait 1982. Sen voi tilata ilmaiseksi Elii-
keturvakeskuksen postittamosta.

Kumpikin teos on ilmestynyt my<is ruotsiki.

Valtiokont t orille uusi toimit alo
Hakaniemeen
Valtiokonttorille aletaan rakentaa uutta toimita-
loa liihiaikoina Niikinpuistoon Hakaniemeen.
Silloin valtiokonttorin kaikkien osastojen toi-
minnat piiiisev?it saman katon alle nykyisistii
sijaintipaikoistaan Fabianinkadulta, Yrj0nka-
dulta ja eliikeosasto Kasarmikadulta, Rikhar-
dinkadulta sekii Simonkadulta. Muutto tapah-
tuu aikaisintaan keviiiillii 1984.

El6keosaston tilojen suunnittelussa on otettu
huomioon muiden tytieliikelaitosten kokemuk-
sia uudisrakennushankkeissa.

E I ci k e turv a k e s ku k s e s s a
paljostettiin kaks i muot okuvaa
Tdnii kesiind tuli kuluneeksi 20 vuotta tycin-
tekijnin ellikelakien voimaantulosta. Merkki-
vuoden johdosta paljastettiin kahden entisen
Eldketurvakeskuksen hallituksen puheenjoh-
tajan muotokuvat, prefessori Teivo Pentikiiisen
ja fil. tohtori Erkki Pesosen. Kumpikin on ollut
mukana tyOeliikejdrjestelmtin rakennustydss6
alusta alkaen. Professori Pentikiiinen oli pu-
heenjohtajana siinli eliikekomiteassa, joka muo.
toili ty<intekijiiln eliikelain. Hiin oli , Eltketur-
vakeskuksen hallituksen puheenjohtajana vuG.
sina I 96 I - I 962 sekii varapuheenjohtajana vuo-
sina 1962-1976. Tohtori Pesonen toimi halli-
tuksen puheenjohtajana vuosina 1962-1976 ja
on jatkuvasti hallituken jiisenenii. Muotokuvat
on maalannut professori Eva Cederstrdm.

Ty oeltikep tiiv ii mar ras kuus sa
Tiimiinvuotinen tydeHkepeivii pidettiin Helsin-
gissii marraskuun I l. piiivEnii Rakennusmesta-
rien talossa. Eliiketurvakeskuksen koulutus
toivoo saavansa ilmoittautumiset kuukautta
ennen eli I l.10. mennessE. Luvassa on ajankoh-
taista tydeHkeasiaa entiseen tapaan.

Eliike t ie do t kiinnos t iv a t m es suilla
Eliiketurvakeskuksen neuvontaosasto kiinnosti
eneneviissii miiiirin messuyleisdii eri puolilla
Suomea. Thmpereen messuilla kiivi eliiketietoja
tarkistamassa liihes 7000 henkiltiE. Niiytt0lait-
teesta tarkisti tyosuhteensa 3M5 henkiloii ja elii-
ketietonsa saamiseksi tiedustelukortin tiiytti
3634 henkilttli.

Eliketurvakeskus osallistui tiinli vuonna
Pohjanmaan messuihin Vaasassa, Kaakon mes-
suihin lappeenranrussa, Thmpereen messuihin
ja Rovaniemen markkinamessuihin.
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Professori Teivo Pentiktiinen (vas.), professori Eva Cederstrdm, tohtori Erkki Pesonm.

$mtr

Kuva Tampereen me s sui lt a.
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JOUKO JANHUNEN

Eltikke t s t ii ulk omatlla

Eltikeikii on jatkuvasti muutosten kohteena
useissa maissa. Seuraavaan tekstiin on koottu
tuoreimmat muutokset ja ehdotukset Kana-
dasta, Hollannista, Seychellien saarilta, Saksan
liittotasavallasta ja Tanskasta.

Tekstin loppupuolella on selostukset muista
elEkemuutoksista Tanskasta, Itiivallasta, Nor-
jastaja Sveitsistii.

Kanada
PAKOLLINEN EIAKEIKA
POISTETTU OSITTAIN
QU EBECLN LAr N SAA DAw w OSrA
Kanadan ranskankielisen provinssin - Que-

becin - kansalliskokous on hyviiksynyt lain,
j olla pakollinen eliikeik6 poistetaan vopaamuo-
t oisis ta lbiie ltikej iirjeste lyistii. Eliikeiin poista-
minenei toistaiseksi koske Quebecin yleistii kan-
saneliikettii eikii lisiiellikettii, koska ne osittain
ovat liittovaltion lainsiiiidtnndn alaisia.

Vakuutettu voi hyviksytyn lain mukaan ottaa
elEkkeen eliikejiirjestelyn elEkeiiissl ja jatkaa
edelleen tydntekoa yrityksess[. Hdn voi myds
lyk6tii eliikkeen ottamisen. Liittovaltion lain-
siiiidiinn6n mukaan se on toistaiseksi kuitenkin
mahdollista vain 7l ikiivuoteen asti. Kokonaan
eliikkeen lykktiiivii voi halutessaan maksaa jiir-
jestelmiille vakuutusmaksuja normaalin el6ke-
ilin jlilkeen, jolloin ellikkeen mliiir?i edelleen kas-
vaa. Ellikeiiin osittaisen poistamisen yhteydessS
lakiin lisiittiin mahdollisuus osaeliikkeeseen osa-
aikaty<ih6n yhdistettyni.

Yksityisen sektorin osalta lainsiilidiintd tuli
voimaan huhtikuussa I 982. Ty<imarkkinasopi-
muksilla perustettuj en eltkejiirjestelmien osalta
laki tulee voimaan siinti vaiheessa kun sopimuk-
sia uusitaan.

T?illii hetkelld ei ole tietoa siitS tulevatko muut
provinssit seuraamaan Quebecin esimerkkiii.
Yhdysvalloksa vastaavanlainen muutos tehtiin
l9TGluvun lopulla. Siellti pakollinen eliikeikii
poistettiin kokonaan julkisen sektorin lis6elike-
j iirjestelmistii ja sit6 nostettiin yksityisellii sekto-
rilla 65 vuodesta 70 vuoteen. Molemmissa
maissa yleinen eltikeikii on 65 vuotta.

Hollonti
VALTION VIRKAMIESTEN
ENNENAIKAISEI}iKE
Valtion virkamiehet voivat jliiidii ennenaikais-
eltikkeelle 62 vuoden iiissii aikaisemman 63
vuoden asemesta. Virkamiesten ennenaikais-
eldke perustuu samaan VUT-jirjestelmiiiin, j ota
sovelletaan yksityisellii sektorilla. VUT tarkoit-
taa >varhaista vetliytymist2i tytieliimiistii>. VUT-
jiirjestelmien perustaminen aloitettiin noin l0
vuotta sitten. Viime vuosina niist?i on tullut
merkittlvti tydmarkkinaneuvottelujen kohde.

VUT-jarjestelmien piirissii on tiillii hetkellii
noin 807o kaikista palkansaajista. Sopimus-
teitse VUT on ulotettu 93 teollisuuden alalle ja
lisiiksi on tehty erilliset sopimukset 98 sellaisessa
suuressa yrityksessli, joiden palkkalistoilla on
vlihintiiiin 500 henkil66. My0s jotkut pienem-
mAt yritykset ovat tehneet erillissopimuksia.

VUT-jiirjestelmien yleiset periaatteet ovat
seuraavat:

- VUT on tietyksi ajaksi tehty tydmarkkina-
sopimus.

- VUTrtuus on viihintiiiinS0To palkasta.

- Jos yritykselli on vapaamuotoinen lisdeliike-
j iirj estely, VUTrtuutta saava kartuttaa s iinii
edelleen eldkeoikeuttaan aina yleiseen 65
vuoden eliikeikiilin asti.

- VUT on vapaaehtoinen palkansaajalle.

- Etuus maksetaan 62 tai 63 vuoden iiistii 65
woden ikiiiin asti.

- Etuuden saaminen edellyttiili, ettii vakuu-
tettu on tyOskennellyt yrityksess6 viihintiiin
l0 vuotta.

- Jos edunsaaja saa eliiketuloa muustakin liih-
teestii, VUTttuutta alennetaan vastaavasti.

- VuT-jerjestelm6t rahoitetaan jakojiirjestel-
millii.

Ranska
ELAKEIAN ALENNUS
Ranskan hallitus on antanut asetuksen, jolla
kansalliskokouksen hyviiksymii eliikeiiin osit-
tainen alennus pannaan toimeen.

Eliikei6n muutos tulee voimaan huhtikuussa
1983. Heindkuun 1982 alusta laki kuitenkin
koskee ty0ttdmi6, 60 vuotta te$tiineita vakuu-
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tettuJa.
Ranskassa on jo kauan ollut klyttissii liukuva

eliikeikii 60 ja 70 ikiivuosien viilillA. K6ytiinniissii
yleisin eliikkeellesiirtymisikii on kuitenkin ollut
65 vuotta.

Eliikeiiin muututtua tiiysi vanhuuseliike mak-
setaan 37,5 vuoden vakuutusajan jiilkeen 60
vuoden iiissii. Eliikkeen m66r6 on tiillOin 50%
keskimiiiirtisestii palka.sta l0 parhaalta vakuu-
tusvuodelta. Tiihiin asti 60 vuoden iissli on voitu
saada ilman erityissyyli vain 2570:n eldtke.
Vakuutusmaksukaudeksi lasketaan paitsi ne
vuodet, joilta vakuutusmaksuja on maksettu,
myds niihin verrattavat ajat, kuten tydtt0myys-
aika, sairaus- ja iiitiyskaudet sekii kaksi vuotta
kustakin sellaisesta lapsesta, jota vakuutettu on
kasvattanut vlhintiiiin yhdeksiin vuotta ennen
lapsen 16 ikiivuotta. Viimeksi mainittua seen-
niisti sovelletaan vuodesta 1983 liihtien ensin
kerran myds miespuoliseen vakuutettuun.

Elikkeen miiiiriiii ei voi korottaa, vaikka va-
kuutusvuosia olisi enemmin kuin 37,5 vuotta.
Vakuutettu, jolla ei ole vaadittua vakuutusaikaa,
voi j6iidd alennetulle eliikkeelle 60 ja 65 ikiivuo-
sien viilillii. Alennettu el6ke lasketaan siten, ett6
ellikettii alennetaan joko llclo kultakin 37,5
vakuutuswodesta puuttuvalta vuodelta tai l0 Vo
kultakin 65. ikiivuodesta puuttuvalta vuodelta,
riippuen siitii kummalla tavalla tulos on vakuu-
tetulle edullisempi.

TYANTEKOA JATKAVA
EL/iKKEENSAAJA
Ranskan hallitus esittee muutoksia vakuutus-
maksujen maksamiseen tycintekoa jatkavalta
eliikkeensaajalta. Vakuutetun, j oka ottaa van-
huuseliikkeen 60 vuoden iiss6, on lopetettava
ty0nteko siinii yrityksessii, jossa hiin on silloin
tytiss6. Sitii vastoin hiin voi ottaa uuden tydn
jostakin toisesta yrityksestZi. Tiissii tapauksessa
tytintekijii ja hiinen tydnantajansa ovat ehdo-
tuksen mukaan velvolliset maksamaan vakuu-
tusmaksua siihen tyritttimyyskassaan johon
vakuutettu kuului. Maksu on 5- l0 %o palkasta.
Tarkka prosentti m6iirtiytyy kassan tarpeiden
mukaan. Vakuutusmaksua ei makseta todelli-
sesta palkasta, vaan minimipalkkaa vastaavas-
ta m?iiiriistii. Viimeksi mainittua korotetaan
25/s:lla, jos vakuutetulla on huollettavia lapsia.

Uusi kiiytiintd on ehdotuksen mukaan
voimassa huhtikuusta 1983 vuoden 1990 lop-
puun. Hallitus pyrkii ehdotuksellaan helpotta-
maan kasvaneen ty0tt0myyden aiheuttamaa
tydttdmyyskassojen vaikeutunutta taloudellista
tilannetta ja vapauttamaan tydpaikkoja nuorille
tydttdmille >vaikeuttamalla> eltikkeensaajien
tyOnteon jatkamista.

Saksan Liit tot asavalta
ELA KEIA N A LEN N U S VA RHA I S-
EIAKKEELLA
Hallituksen keviiiillii I 982 parlamentille antama
ehdotus varhaiseldkkeestd on ltpdissyt parla-
mentin alemman kamarin, mutta kohdannut
vastustusta ylemmiissii kamarissa, jossa halli-
tuspuolueilla ei ole enemmist06.

Ehdotuksen mukaan mieha voivat jiiiidii
varhaiseliikkeelle 60 ja naiset 58 vuoden iessii.
Normaali eliikeikii on miehillii 65 ja naisilla 60
vuotta. Varhaiselikkeen m66riksi on ehdotettu
2/ 3 nettotuloista. Kustannukset jaetaan valtion
ja tydnantajien kesken.

Liittotasavallassa iiskettiiin julkistettu tutki-
mus osoitti, ettA vuonna 1980 miehistli 86,270 ja
naisista 85,170 oh jaanyt eHkkeelle ennen yleistii
eldkeikiiii. Liittotasavallassa vakuutetuilla on
lukuisia mahdollisuuksia jiiiidii ennenaikaiselle
vanhuuselikkeelle tiiydellii eliikkeellii ennen
yleistii eliikeikiiii.

Seychellit
ELA KEIKA NOSTETAA N ENTISELLEEN
Seychellien saarivaltiossa on peetetty palauttaa
tasasuuruisia kertasuorituksia maksavan, koko
viiestOn kattavan eliikejiirjestelmiin ellikeiiin
takaisin 65 vuoteen. Vuonna 1979 eliikeikii piiii-
tettiin asteittain alentaa 65 vuodesta 60 vuoteen.
Vuonna l98l oli piilisty 64 vuoden el6keik6iin.
Vuoden 1982 alussa tultiin uusiin ajatuksiin ja
palattiin jiilleen 65 vuoden eldkeikiiiin.

Iso-Britannia
M IN ISTERION EH DOTUS ELA KEIA N
ALENTAMISEKSI
Englannin terveys- ja sosiaaliturvaministeriO on
ehdottanut, etta 63 vuotta teht6isiin yleiseksi
ellikeiiiksi sekli naisille ettii miehille. Nykyisin
naisten eliikeikii on 60 ja miesten 65 vuotta.
Edelleen ministerid ehdotta4 ettii naisetja miehet
voisivat jiiiidd alennetulle eliikkeelle 60 vuoden
i[stii. ?ill6in elikettii alennettaisiin 8 7o kultakin
63 vuodesta puuttuvalta vuodelta. Eliikkeen
lykkiiiminen ohi eliikeiiin vastaavasti korottaisi
eliikkeen miiiiriiii.

Ministeri<i teki ehdotuksensa eliikeikiili tutki-
valle parlamentin erityiskomitealle. Ehdotuksel-
laan ministerid sanoo pyrkiviinsii sukupuolten
viilisen epiitasa-arvon poistamiseen el6kei6stii ja
miesten eliikeiiin alentamiseen. Naisten osalta 63
vuoden eliikeikii merkitsisi ptiinvastaista kehi-
tystzi.
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Taruka
V I RKA M I ES TEN E I-/i KEI K.,{.
Valtion virkamiesten eliikejiirjestelmiin norrnaa-
li ellikeikd on 67 vuotta. El?ikkeen ottaminen on
mahdollista lyketa 70 ikiivuoteen asti. Tanskan
hallitus suunnittelee eldkeiiin alentamista 65
vuoteen. Lykkiiysoikeus alenisi 67 vuoteen. -Kansaneliikej[rjestelmiissi ja palkansaajien li-
siieliikejirjestelmissi elEkeikii on 67 wotta.

TYANANTAJILTA EHDOTUS
OSAEI-/iKKEESTA
Tanskan tyOnantajayhdistys teki toukokuussa
1982 ehdotuksen Ruotsin mallin mukaisen osa-
aikatydhdn yhdistetyn osaeliikkeen kiytttiiin-
otosta. Osaeliikettii tulisi ehdotuksen mukaan
maksaa 60 woden idstii l6htien.

PA LKA N SAAJ IEN LI SA E I}i KEJA RI ES-
TE LM A N EI.,/i. KETA S OA N O STETTU
Palkansaajien lisiieliikejiirjestelmlin alaisuuteen
kuuluvat kaikki palkansaajat - sekii julkisella
ettii yksityisellS sektorilla. Elikkeen m6iir6 riip-
puu vakuutusvuosien luvusta - ei ansioiden
suuruudesta. Vuoden 1982 alussa elEkkeen
tasoa nostettiin yli I 00 7p:lla. Vuodesta I 982 Hh-
tien tiiysi vanhuuselike on 10800 TKR vuo-
dessa, kun se aikaisemmin oli 4 008 TKR. Tiiysit
vanhuuseliikkeite maksetaan tosin vasta vuosi-
tuhannen vaihteen tienoilla. Vuonna 1982 mak-
simieliikkeen?i maksetaan 3 229 TKR (vuodessa)
ellikkeelle jiiZiville vakuutetulle, joka on ollut
jiirjestelm6ssii koko sen toiminta-ajan eli vuo-
desta 1964. Tiihiin eliikemiiiiriiiin sisiiltyy ns.
bonus, jolla lis6eliikejirjestelmtin varsin vaati
matonta eliiketasoa nostettiin I 9TGIuvun alku-
puolella. Vuoden 1982 alusta bonusta uusittiin
siten, ettii se nyt lasketaan samalla tavalla kuin
vastaavat bonukset vapaamuotoisissa ellikejlir-
jestelyissii. Ennen wotta 1982 bonus maartytyi
vakuutusajan pituuden mukaan.

Ittivolta
VA PA A E H TO I N EN E I-,/i K EVA KU U TU S
KOTONA LASTA HOITAVA LLE
MIEHELLE
Kotiin lasta hoitamaan jeeville miehille on
annettu mahdollisuus ottaa itselleen vapaaeh-
toinen eliikevakuutus lakisisteisessE eliikejerjes-
telmiissE. Naisilla tiimli oikeus on ollutjo kauan.

Norja
PERUS MAA NAA Iv O STTTTIIN
TOUKOKUUSSA
Norjan yleisen eliikejiirjestelmiin perusmS6r?i

nostettiin vuoden 1982 toukokuussa 21 200
NKR:uun vuodessa. Edellisen kerran perus-
m66rti6 tarkistettiin viime vuoden lokakuussa.
Silloin sen mii?iriiksi saatiin 19 600 NKR.
Perusm66ri on yleisen el6kej6rjestelmtin perus-
eldkkeen suuruinen ja sitii apuna kliyttiien laske-
taan lisiiellikkeen mtiiirii. Perusmiiiir?i tarkiste-
taan viihintiiln kerran vuodessa kuluttajahin-
taindeksin ja aktiivivaestdn ansiotason muutos-
ten perusteella.

Sveitsi
PA RLA M EN TTI H YVA KSY N YT
PA KO LLIS EN TYO E IA KKEE N
Sveitsin parlamentti on hyviksynyt lain, jolla
tydnantajan jiirjestiimii ty0eliike tehdaiin pakol-
liseksi kaikille palkansaajille. Uusi tytiellike on
osa Sveitsin virallista kolmen pilarin elIketur-
vaa. Ensimmiiisen pilarin muodostaa nykyinen,
valtion hoitama yleinen eliikejirjestelmt, toisen
pilarin uudet tytieHkkeet ja kolmannen yksityi-
set seast6t.

Uusi tytieHke rakennetaan nykyisten ty6nan-
tajakohtaisten lisiieliikejiirjestelmien pohjalle.
Niii&i jErjestelmili on yksityisellli ja julkisella sek-
torilla yhteensa 18 100 ja niiden piirissE on yli
puolet palkansaajista. Hallinnollisesti uudet
tyOeliikkeet hoidetaan samoissa eliikelaitoksissa
kuin tiilliikin hetkellli eli eliike- ja avustuskas-
soissa sekii yksityisissii vakuutusyhtitiissli. Hal-
linnon osalta jiirjestelmii on Suomen ja Englan-
nin ty6eltkejirjestelmien kaltainen. Tyiieliikkei-
tti varten Sveitsiin perustetaan kansallinen pooli,
joka tulee antamaan luottovakuutuksia tyOnan-
tajille mahdollisen maksukl.vyttdmyyden va-
ralta.

Ty<iel6kkeenii maksetaan vanhuus-, ty6ky-
vwomyys- ja perhe+liikkeit2i. Vakuutettu saa
samat etuudet myds yleisestii elEkejiirjestel-
m6stii. Tytielikkeen suuruus tulee riippumaan
maksettujen vakuutusmaksujen miSr6stii ja
niiden tuotosta. Tytinantajat kustantayat ty0-
eliiketurvan maksamalla vakuutusmaksun, jon-
ka suuruus miiiiriiytyy vakuutetun palkansaajan
i6n, sukupuolen ja palkan mukaan. Maksu vaih-
telee 7-18%o:n viilillE eldkkeen perusteena
olevasta palkasta. Sen alarajana on 14880 Sfr
vuodessa ja ylErajana tuo miiiirt kolminker-
taisena.

Uusi tyOeHke tulee voimaan vuoden l9M
alussa. Sveitsin kiytiinndn mukaisesti laki voi
viel6 j outua kansanAanestykseen. I-ain vastusta-
jilla on 90 p6iviit aikaa sen hyviiksymisestii
koota vaadittava m66ri kansalaisten allekirjoi-
tulsia hylkiilimisvaateen taakse.
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English Summary

The employment pension laws had their 20th anni-
versary on July 1, 1982. ln a press conlerence held on
the previous day the development was evaluated by
Mr Pertti Somerto, Managing Director of Finnish Em-
pioyers' Confederation, Mr Lauri Kaarisalo, Social
Secretary of the Central Organization of Finnish
Trade Unions, and Mr Matti Uimonen, Managing Di-
rector of the Central Pension Security lnstitute.

Mr Uimonen considered the situations before the
laws and now: the employee's pension was 25 per
cent of the pay, now an employee of mean income in
i nd ustry receives 60 per cent of h is net earni ngs as h is
net pension. He noted that the employment pension
fee would gradually rise f rom the present 13 per cent
to a quarter of the pay. Enough adaptation time
should be granted to the commercial and industrial
life as well as to the labour market.

According to Mr Somerto, it is impossible to make
further renovations with expenses to cover. On the
basis oI the decisions made to date pension fees will
take up 15 per cent of the gross national product in
2020. The rate of social security expenses covered by
employers has risen from 29percent in 1962to47per
cent in 1980. The decisions to be made in the near
luture should increase working capability and activrty
above all.

Mr Kaansalo does not regard the standard of pen-
sions as too high yet. The goal is 60 per cent, the
average being 40 per cent now. There are no grounds
for speakingj of pension expenses altet 20 or 40 years
as they cannot be compared with other expenses of
the countryatthat moment. According to him, the
insurance companies speak less of the fate of the
applicants for pensions than of their own balances.
Therr mutual competition seems more important than
their original task.

Good results have been achieved by programmes
preparing people to retire. This was verified in the
dissertation of Mr Simo Forss, Director of the Field
Research Department of the Central Pension Security
lnstitute. These programmes were initiated in Finland
at the beginning of the 1970's. The research material
consisted of people retiring to old age pension di-
rectly f rom work in Espoo. The investigation revealed
the well-known socio-political pattern of the unprivi-
leged. A lot of work is still needed to clarify the basic
conceptions and details of social security to a man in
the street. People want information of pensions in the
first place.

Mr Simo Forss is the chairman of the committee
planning nation wide programmes preparing people
to retire. lt is the committee's intention to initiate such
programmes in adult evening classes organized by
workers' institutes in the whole country.

A comprehensive research on the solvency of in-
surance companies was recently completed in Fin-
land. lt includes numerous practical observations and
a lot of experience whose influence on the solvency

was analyzed by a mathematical pattern specially
developed for this purpose. The report has been
published in two volumes in English (Solvency of
lnsurers and Equalization Reserves, Report Based on
Research Established by the Ministry of Social Affairs
and Health, Vol. I, Report and General Aspects, ed. by
Teivo Pentikiiinen, Vol. ll, Risk Theoretical Model, ed.
by Jukka Rantala, lnsurance Publishing Company
Ltd, Bulevardi 28,00120 Helsinki 12).

Monte Carlo simulation by computer made it
possible to include factors that were earlier
impossible to consider in a satisfactory way by the
conventional risk theory approach, e.g. the under-
writing cycles could now be included. We have reason
to believe that the work will attract attention abroad
and that the method introduced will open new pro-
spects within risk theory.
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Tilastotietoja tydekikkeensaajista 30. 6. 1982

Taulukoiden luvut ovat vtihimmtiisturvan mukaisia.

30. 6. 1982 oli maksussa kaikkiaan 611 000 tyoelaketta. Muutos edellisesta vuodesta on 26000 kappaletta eli
4,4 prosenttia.
Ndistd oli vanhuuselakkeitd 31 3 000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta aiankohdasta)
(+19000), tyokyvyttomyyseliikkeitii 171 000 kappaletta (-4000), tyottomyyseldkkeita 21 000 kappaletta
(+5000) ja perhe-eldkkeita 108000 kappaletta (+8000).
Vanhuuselakkeiden keskimaari oli 854 markkaa/kk, tyokyvyttomyyselakkeiden 1 023 markkaa/kk, tyotto-
myyseldkkeiden 947 markkaa/kk ja perhe-eldkkeiden 685 markkaa/kk.

VANHUUSELAXXNET
Voimassa olevat 30. 6. 1982

Eldkkeensaajia Keskimddriii nen peruselake mk/kk
Elakkeen my6ntdid Miehet Naiset Yhteens,i Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elakelaitokset 58617 89657 148274 .1 788 769 1 172
YEL-elakelaitokset 12457 9315 21772 1 675 1 144 1 448
MYEL-eldkelaitos 43450 56 178 99628 497 244 355
LEL-elakelaitos 32425 10417 42842 710 313 614
Kai kki tyoeldkelaitokset 146949 165567 312516 1 159 584 854

Mydnnetyt eldkkeet l. l.-30.6. 1982

Kaikki tyoeldkelaitokset 7 048 8563 15611 1 244 613 898

TY O K Y V YT-f O M Y Y S E LA K K E ET ( s i.s ci I t ci ci o s a e I ci k k e e t )
Voimassa olevat 30. 6. 1982

Eldkkeensaajia Keskimtidrdinen peruseldke mk/kk
Eliikkeen myont6jd Miehet Naiset Yhteens,i Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elakelaitokset cSvzz 4t I tv ov tJz 1 909 910 I JJ4

YEL-elAkelaitokset 7 499 3366 10865 1 455 923 1 290

MYEL-eliikelaitos 20702 23438 44140 585 237 400

LEL-elakelaitos 29944 4962 34906 944 424 870

Kaikki tyoeldkelaitokset 97 167 73536 170703 1 294 663 1 023

Mydnnetyt eldkkeet l. l.-30.6. 1982

Kaikki tyoelakelaitokset 4 481 3 605 8 086 1 448 756 1 139

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30. 6. 1982

Eldkkeensaajia Keskimdiiriiinen peruseleke mk/kk
Eldkkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 1 362 1 772 3 134 1 303 655 935
YEL-elakelaitokset 1 385 562 1 947 1 078 760 986
MYEL-elakelaitos 5247 6 128 11 375 452 204 319
LEL-elakelaitos 1 094 142 1 236 796 394 750
Kaikki ty6eldkelaitokset 9088 8604 17692 7't6 336 530

Mydnnetyt eliikkeet 1. l.-30. 6. 1982
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Eldkkeensaalia Keskimiidriiinen peruselake mk/kk
Elakkeen myontiid Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elakelaitokset 3514 7660 11 174 1 630 854 1 098
YEL-elakelaitokset 309 301 610 1 209 734 974
MYEL-eldkelaitos 't245 1 095 2340 866 345 623
LEL-eldkelaitos 4 398 2004 6402 955 456 799
Kaikki tyoel6kelaitokset 9466 11 060 20526 1 202 728 947

Mydnnetyt eldkkeet l. l.-30. 6. 1982

Kai kki ty6eldkelaitokset 1827 2116 3943 131 1 757 1 014

PERHE-EL)XXTTT
Voimassa olevat 30. 6. 1982

ElSkkeen myontdid

Keskimaa-
El6kkeiden rdinen pe-
lukumiiiird ruseldke

mk/kk

Eldkkeensaaiia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-elakelaitokset 51 456 952 48055 14738 62793
YEL-elakelaitokset 8 600 855 I 290 2324 10614
MYEL-eldkelaitos 20 368 271 19564 4942 24506
LEL-elakelaitos 27 245 436 2s8n4 6906 32790
Kaikki tyoeldkelaitokset 107 669 685 101 793 28910 130703

Mydnnetyt eltikkeer l. l.-30. 6. 1982

Kaikki ty6eldkelaitokset 6 514 720
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Eldkkeen myontdid
Keskimii-
riinen pe-
ruseliike
mk/kk

TEL-eldkelaitokset 291 696 1 191
YEL-elakelaitokset 41 847 1 278
MYEL-el6kelaitos 1 66 476 360
LEL-elakelaitos '111 395 661
Kaikki tyoelakelaitokset 61't 414 875

Myiinnetyt ekikkeet 1. 1.-30. 6. 1982

Kaikki tyoeldkelaitokset 34't54 935

Vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeensaaiista 14701 sai lisdksi rekisteroitya
mk/kk. Ntimd olivat etupaassa TEL- ja YEL-etakkeitd. perhe-etiikkeisra 3764
m6drin 976 mk/kk.

MAKSETW ELAKKEET I. 1._30, 6. 1982, MILI. MK
Vdhimmiiisturva

TEL-el6kelaitokset 2105,04
YEL-eldkelaitokset 326,70
MYEL-el6kelaitos 363,21
LEL-elakelaitos 447,89

Kaikki tyoel6kelaitokset 3 239,84
Rekisteroity lisAturva 137,42

Eldkkeiden
lukumdird

lisaelakette keskimddrin 1 24'l
oli lisaetuien mukaisia, keski-

YhteensA 3377,26
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