
82
3 TYOE,LAKE,

aa aa

t.



TYOELAKE
ELAKETURVAKESKUKSEN JULKAISU ISSN 05@5808

Piiiitoimittaja:
Yrjii Larmola

Toimitussihteeri:
Kirsti Suomivuori

Toimitusneuvosto:
YrjO Larmola, puheenjohtaja
Antero Ahonen
Pentti Koivistoinen
Helena Luoma
Esko Prokkola
Jussi Vanqmo

Toimituksen osoite:
Opastinsilta 7
00520 Helsinki 52

Puhelin 9Gl5l I

18. vuosikerta
Tyrieltke ilmestyy viitenii
numerona vuodessa.
Vuosikerran hinta l0 markkaa.

Helsinki 1982
Kirjapaino Aa osakeyhtici

ill uAl x N u MERo N KIRJ oITTAJAT

Ylijohtaja Altti Aurelq,
sosiaali- ja I erve y smini s lerir)

Johtaia Markku Hiinninen,
Eltiketurvakeskus

Erityistut kija Jouko Janhunen,
Elciketurvakeskus

Tu t k ija Pirk ko Jtitis k e ltiinen,
Ekiketurvakeskus

Lakimies Petri Jdiiskinen,
Ekiketurvakeskus

Osastopcicillikkii Pentti Koivistoinen,
Elciketurvakeskus

Jaostonhoitoja Arja Sankari,
Ekiketurvakeskus

Toimistopiiiillikkti Ilk ka Savoheimo,
Eldketurvakeskus

Tiedotussihteeri Kirsti Suomivuori,
Ekiketurvakeskus

Toimitusjohtaja Matti Uimonen,
Elciketurttakeskus

2



3
1982 20 vuot ta tyoelcike turvaa

Kun TEL oli ollut puoli vuotta voimassa. sen piiriin kuului
puolisen miljoonaa vdhintddn kuusi kuukautta samassa tydpai-
kassa ollutta tyontekijiiii ja toimihcnkilod. Sivutoimisia tycinteki-
joitii laki ei koskenut.

Ulkopuolelle olisivat jddnect myos erdiden kausiluonteisten
tciiden tekr.yiit. Mutta ennen kuin TEL oli edes astunur voimaan,
eldketurvaa Uydennettiin ja satama-alan, rakennusalan, maata-
lousalan ja metsdalan tydntekrl2it pddsivdt hekin ansioeldketur-
van piiriin.

Alku oli kuvaava sille joustavuutta vaativalle kehitysvauhdille,
joka tyoelakejdrjestelmdlle on ollut ominaista mydhemminkin.
Eduskunnan sdhtdmid uudistuksia on jouduttu panemaan toi-
meen joskus hyvinkin lyhyellii aikataululla. esimerkkind vaikka-
pa taannoinen eldketukikokeilu ja heindkuussa liikkeelle l6htevd
rintamaveteraanien varhaiseldke.

Vuoden 1962 lopussa tyoelakkeite maksettiin I I I eliikkeen-
saajalle. Tdmin vuoden lopussa luvun arvioidaan nousevan
615 000:een. Yksityisen puolen tyoelakkeine arvioidaan makset-
tavan tena vuonna kaikkiaan seitsemdn miljardia markkaa. Pel-
kdstddn TEL:n piiriin kuuluu yli miljoona suomalaista palkan-
saajaa, niin sivutoimista kuin pddtoimista. T),oelaketta kertyy jo
kuukauden t1'osuhteesta.

Tasoltaan ja kokoonpanoltaan tyoeldketurva on toinen kuin
20 vuotta sitten. Alkujaan palkansaajan tyoeldkepakettiin sisdl-
tyi vain vanhuus- ja tycikvvyttdmyyseldketurva. Nimenomaan
palkansaajan, sillii yrittiijiit ja maatalousyrittiijiit tulivat lakisdd-
teisen ansioeldketurvan piiriin vasta vuonna 1970.

Perhe-eldkkeifi ryhdyttiin myontamaen vuonna 1967, ja kun
valikoimaan oli lislitty vield tycittcimyyseldke (1971) ja osaelake
(1973), tyoelakejarjestelml oli valmis suurimpaan parannuk-
seensa. heiniikuun 1975 tasokorotuksecn.

Se nosti palkansaajan ja yrittiijiin lakisddteisen eldketurvan
kansainvdlisenkin vertailun hyvin kestdvdlle tasolle.

On sanottu, etta suurten parannusten aika tyoelakejdrjestel-
mdssd on ohi. Jiiljellii on hienosddtoii. Vaikka ansiotyo ldhes
poikkeuksetta jo tuo oikeuden tydelakkeeseen, on esimerkiksi
tiee-lancereitten asemassa kehittdmisen varaa. Sitd suunnittele-
massa on jo tyclryhmi.

Eldkekomitean mallit mahdollisesti toteutuessaan tuovat lisdd
monivivahteisuutta tyoelekkeisiin. Aivan yksinkertainen toi-
meenpantava ei ole myoskddn avioeron yhteydessd tapahtuva
tyoeldkkeen jakaminen, jos titii koskeva Eldketurvakeskuksen
esitys sosiaali- ja terveysministericjlle toteutuu.

Valittu tyoelakejarjestelmdn hajasijoitettu malli on uudistuk-
sia toimeenpantaessa osoittanut voimansa: joustavuuden ja no-
peuden sekd valmiuden toimia vakuutetun ja eldkkeensaajan
parhaaksi.

J



__l

Tavallinen suomalainen saa tyoelakehakemuksensa vireille
5500 palvelupisteessd eri puolilla maata. Ei hdnen tarvitse edes
tietiiii, mikii laitos juuri hdnen tycieldkevakuutuksensa on hoita-
nut.

Vanhuuseldkeikdd ldhestyvd saa el6kehakemuslomakkeen ko-
tiinsa, vieldpd henkil6tiedoillaan tdytettynd. Huoltajansa menet-
tanytta perhettd kehotetaan hakemaan perhe-eldkettd, jos hake-
mus on jostakin syystii jiiiinyt tekematte. Myos tyokyvyttomyys-
elSkkeen hakr.lan asiaa yritetidn hoitaa mahdollisimman palve-
luhenkisesti.

Tyoeldkkeeseen oikeuttavat tyopaikkatiedot vakuutettu saa
luonnollisesti tarkistettavaksi omasta pyynnostddn. Sen lisdksi
tiedot toimitetaan vuosittain ldhes 200 000 vakuutetulle, niin ensi
kertaa tyOelemdiin astuville nuorille kuin tyopaikkaa vaihtaneil-
le-

Jdrjestelmddn on kohdistettu kritiikkiiikin. Varmasti yksittiii-
sissd asioissa loytyykin arvostelun varaa. Kuitenkin kuluneet 20
vuotta ovat osoittaneet, etta perusrakenteeltaan tyoeliikejiirjes-
telmd on terve, hyvin toimiva ja tarpeellinen osa suomalaista
yhteiskuntaa.

Matti Uimonen
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Sosiaalipolitiikassa ei ole
kahta rintamaa

Sosiaalikysymykset eivdt vield
l95Gluvulla olleet yhteista omai-
suutta, yleisen keskustelun koh-
teina niin kuin olivat - valis-
tuksen ansiosta - jo esimerkiksi
perhekohtaisen terveydenhoi-
don kysymykset. Kun amma-
tinvalinnan ohjaaja vuonna
1955 tarjosi tamen kirjoirtajalle
yhtend eldmdnuran mahdolli-
suutena sosiaalialaa. kirjoittaja
meni kotiin katsomaan tietosa-
nakirjasta, miti sosiaalisuus
urana, toimialana, saattaisi ki-
sittaa. Kasite oli ennestdiin ruttu
eri yhteyksistii, joista ei tuntunur
muodostuvan yhteniist6 kuvaa.
Sosiaalinen ihminen oli muiden
kanssa toimeentuleva ja heisti
kiinnostunut; sosiaalinen tilai-
suus oli tapaamistilaisuus; so-
siaalityontekija autroi hdddna-
laisial sosiaalitilat olivat vessa ja
kylpyhuone; sosiaalinen oli mo-
nessa yhteydessd samaa kuin yh-
teiskunnallinen, yhteiskunra-.
Tyoalana sosiaalisuus joka ta-
pauksessa oli erikoiskoulutettu-
jen ammattilaisten tydta, ei
maallikko.jen.

Kuusikymmenluvun alku
merkitsi suurta siirtymtili. Tyri-
markkinajiirjestcit, puolueet ja
muut edunvalvontaryhmdt ryh-
tyivdt laatimaan nimenomaisia
sosiaaliohjelmia, joissa sosiaali-
sen uudistustycin aluetta tarkas-
teltiin yhtend kokonaisuutena.
Paaluja pystytettiin uusille val-
tauksille. Lainaan kappaleen
SAK:n pddsihteerin Olle Saari-
sen tekstistii vuodelta 1961. '
Siind tuntuu Pekka Kuusen oh-
jelman kaiku ja 6(Fluvun alun
kehitysoptimismi:

"Meidiin on mukauduttava
tosiasiaan, ettd ihmisen tarpei-
den tyydyttdminen johtaa uusiin

vaatimuksiin ja ndiden vaati-
musten tyydyttdmiseen. Tiillai-
nen kehitys tulee luonnollisesti
jatkumaan, ja on pidettdvd
huolta siit6, ettei yksityinen ih-
minen j6d ympdristcinsd kehi-
tyksestZi jiilkeen. Juuri tissii suh-
teessa suurilla kansalaisjdrjes-
tOilla - niiden mukana ammat-
tiyhdistysliikkeelld - on tlrked
tehtdvd tiytettdvdndin. Uusi ai-
ka vaatii viisaita yksilciitii, jotka
ymmdrtdvdt ihmisten viilisiii
suhteita. Tulevaisuuden vaati-
musten edessd maltillisen, vas-
tuunsa tuntevan ammattiyhdis-
tysliikkeen on ndhtdvd tehtd-
vinsd niiden puutteiden taustaa
vasten, jotka yhteiskunnassa
vallitsevat, ja mddrdttdvd toi-
mintansa niiden mukaan. Am-
matillisen tycin painopiste ei tule
siksi olemaan - miten para-
doksaaliselta se saattaakin tun-
tua - palkka- ja sopimusrinta-
malla, vaan sosiaalisella lohkol-
la, joka kesitrea mycis yksilcin
kehityksen tasa-arvoiseksi ja yh-
tiiliiisin oikeuksin varusteruksi
yhteiskunnan jiiseneksi. Palkko-
ja ja tyciehtosopimuksia koske-
va tyo kuuluu rutiinitehtdviin."

Tuolloisen niikemyksen mu-
kaan siis varsinaiset palkkaneu-
vottelut olivat siirtymiissd siidn-
nollisen neuvottelumekanismin
osiksi, pois dramaattisten ky-
symysten joukosta. Samalla kun
Olle Saarinen periidnkuulutti
aloitteita ja kekseliiiisyytH so-
siaalisilla ja humanitdiirisilld
aloilla, h6nen tekstistdin kuvas-
tuu mekanistinen kasvu- ja lisii-
vaatimusajattelu. Tarpeen tyy-
dyttiminen tuottaa uusia tarpei-
ta,jotka on tyydytettavd. Jatku-
vuuden nimessii on jdrjestdn
tuotettava jokaiselle neuvotte-

lukierrokselle uusia vaatimuk-
sia. Ammattijdrjestd tunsi itsen-
sd koko jisenkuntansa yhtendi-
sen edun ristiriidattomaksi aja-
jaksi.

1960-luvulla rakennettiin so-
siaaliturvajdrjestelmdn laitoksetja etuusmuodot nykyiselleen.
Jiirjestdjen kattavuus ja jiirjes-
taytymisaste kasvoivat. Sosiaali-
turva- ja tyciehtopolitiikan hie-
nojakoistuminen toimialojen
mukaan toi esiin my6s jiirjestd-
kehyksen sisiil16 olevien ryh-
mien vdliset eturistiriidat. Jiirjes-
tcijen vastuu jdsenten eduista
laajeni vastuuksi yhteiskunnan
toimintakyvysti. Edunvalvonta
kdvi ongelmalliseksi.
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Kysymysten monipohjaisuus
kuvastuu SAK:n tuolloisen so-
siaalisihteerin Matti Savolan
I 970 julkaisemasta kirjoitukses-
ta:, josta lainaan kappaleen:

"Ammattiyhdistysliikkeen
johtoporras painiskelee ongel-
mien kanssa. jotka koskevat
koko Suomea. Niiihin liittyy ky-
symyksiii maamme kansainvdli-
sestd kilpailukyvysti, talousliit-
toutumista jne. Yksityinen tyon-
tekijii on sen sijaan kiinnostunut
ty6paikkaansa viilittcjmiisti liit-
tyvistd asioista; mikd on jonkin
koneen tydtahti, miten jdrjeste-
tddn lepotauot tydaikana jne.
Kumpikin ongelmaryhmh liik-
kuu aivan eri tasoilla, ja tycinte-
kijriille muodostuu helposti ku-
va siitd, etta ammattiyhdistys-
liikkeen johto ei ole kiinnostu-
nut heiden asioistaan."

1970-luku on tuonut lisiiii ko-
kernusta myos sosiaalipolitiikan
kehityskeskustelusta ja ty6-
markkinajiirjest6jen osuudesta
siind. Aloitteellisuus on jatku-
nut. Tydntekrlii- ja tyonantaja-
jiirjestcijen sisdistd kritiikkiii ja
vieraantumista on esiintynyt. ja
on kysytty, onko ty6markkina-
jiirjestrijen asema oikeassa suh-
teessa muihin vallankiiyttiijiin.
Savolan analyysi osaltaan selit-
tdd ennakolta ongelmia. joita
myrihemmin on koettu.

Tyontek Uiijairjestdt ovat jou-
tuneet ja ryhtyneet ottamaan
vastuuta paitsi ty6ntekrjciiden
toimeentulosta ja hyvinvoinnis-
ta myos toimeentulon ja hyvin-
voinnin edellytyksistii syvem-
min ja laajemminkin. Kuten
Ruotsin LO:n edustaja taannoi-
sessa tilaisuudessas lausui:
"Ty6ntekijijiirjestcijen intressi
ja tavoite on toimiva ja tyollis-

temiskykyinen elinkeinoeld-
ma.

Sekd tycintekijii- etta tycinan-
tajajiirjestot ovat ottaneet vas-
tuulleen sen, etta ne ovat joskus
joutuneet ristiriitaan jdsenken-
testa nousseiden spontaanien
edunvaatimusten kanssa. Olisi-
ko nyt ennustettavissa, ettii 8G
luvun lopun tulo- ja sosiaalipo-
liittisia neuvotteluja ei kiiydii pe-
rinniiisessd ty6nantaja-tycinteki-
j6-maataloustuottaja-asetel-
massa vaan monipuolisemmas-
sa ja sikiili ongelmallisemmassa
asetelmassa?

YLla

l. Olle Saarinen, Yksild, am-
mo t t i y hdi s t ysli i k e, t ulevai suu'
den ongelmat. Teoksessa 60-
luvun perspektiivi, Jyvtiskylti
1961.

2. Matti Sqvola, Lakko eilen, tri-
niicin, huomenna. Teoksessa
Tydmork k inajcirjes tdt (t oim.
Esko Leskinen). Ilelsinki
r970.

3. Fdr sci k ri ngs k a s s.efdrbunde t s
drsmote 1977, Orebro.
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Tyo - o rkki n oj o rj e stot ty o e lo kkei sto

TyoelAke-lehti tiedusteli tycimarkkinajiirjestdjen kantaa ajankohtaisiin tyoeliike-
kysymyksiin.

1 Kysymykset olivat seuraavatl

l. Elakeikokomiteo on ehdottonut uusino elokemuotoino kaytoon
otettovi k si o m m oti lli sto vo rh o i se lo ketto, vo rh e n n e ttu o to j ly ka W a
vonhuuseloketto jo oso-oikoelakefta. Minkaloisio rotkojsujo elo-
keikoky sy myksesso tulisi toteuttoo?

2. Miten sosiooliturvon kustannusrositusten tulisj jokoutuo vokuu-
tettujen, tyonontojien, voltion jo kuntien kesken?

3. Milloinen on sosiooliturvon kustonnusrositus tulevoisuudesso,
soilyy ko ko n soi nvoli n e n ktl poilu ky ky m m e?

I
0
,

)
0
3
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Toimitusj ohtoj o Pe ntti Somerto,
STK
Kysymys l.
Tyonantajapuoli ei ole voinut hvvdksvd komite-
an ehdotuksia ammatillisesta varhaiseldkkeestd
ja osa-aikaeldkkeestd. Niiden toteuttamisen es-
teena ovat erittdin painavat taloudelliset ja so-
siaalipoliittiset syyt. Ammatillisen varhaisel6kc-
jiirjestelyn toteuttamisen csteena ovat ylivoimai-
set vaikeudet maaritella raskaat ja kuluttavat
ammatit sekii ylipiiiitlidn tulcvan kehityksen ar-
viointi eri ammattialoilla ia tehtdvissd. Osa-aika-
eldkejdrjestelmdn vaikcudet liittyvdt kustannuk-
sien ohella tyomarkkinoittemme rakenteeseen.
Osa-aikatyotd tuskin tulee olemaan tarjolla ld-
hellii ellikeikdd oleville siten, ettd jiirjestelmii
toimisi tarkoitetulla tavalla. Tehdyt selvitykset
osoittavat osa-aikatycintekijoidcn olevan poik-
keuksetta nuoria ja keski-ikiiisiii henkiloitii.

Varhennetusta tai l)"katystd elikkeestd ei ole
riittdvdsti kokemuksia. mutta on ajateltavissa,
ette jerjestelmdd voitaisiin aluksi toteuttaa ko-
keilun muodossa. Ndyttdd siltA. etta tallainen
eliikejiirjestely tdydentdisi jo nykyisin voimassa
olevia jdrjestelmid. Jdrjestely toisi mycis esimer-
kiksi perheen sisdlld mahdollisuuksia jiirjestiiii
eldmd perheen keskendhn sopimalla tavalla edel-
td kdsin tiedossa olevan eldketulon pohjalta.

Kysymys 2.
Tehtyjen kansainvdlisten vertailujen perusteella
voidaan osbittaa, ettd sosiaaliturvan kustannus-
rasitus Suornessa on poikkcuksellisen tyonanta-
japainotteinen. Ero on lisdksi kaiken aikaa kas-
vanut valtion ja kuntien vdhentdessd omaa kus-
tannusrasitustaan. Kehityssuunta on vddrd. Ta-
loudellisen kasvun lisddminen maassamme riip-
puu oleellisesti ulkomaankaupasta. Kilpailuky-
vyn sdilyttdmiseksi on valttamatonta, ettd yri-
tyksien mahdollisuuksia eivdt kavenna sellaiset

kustannusrasitteet, joita ne eivdt voi siirtid hin-
toihin omaa kilpailukykyiidn vdhentdm6ttd.
Tuontitavaroiden tulisi osallistua ndihin kustan-
nuksiin siind missd omakin tuotantomme. Kus-
tannusrakennetta tulisi muuttaa siten. ettd koti-
maisia yrityksid ei rasiteta maksuilla, jotka eivdt
ole vdlittomdsti yhteydessdtyovoiman kayttoon.
Sosiaaliturvaa tulisi rahoittaa nykyisth selvem-
min vdlilliselld verotuksella. Ehka mycis vakuu-
tettujen osuutta joudutaan lisddmddn.

Kltsymys 3.
Sosiaaliturvan tavoitteita ja toteuttamismahdol-
lisuuksia arvioineen tyoryhmdn (STAT) selvitys-
ten mukaan sosiaalimenot tulevat kohoamaan
nykylainsddddnnon perusteella ja optimistisella-
kin taloudellisen kasvun arviolla runsaaseen nel-
jdnnekseen bruttokansantuotteesta. Osuuden li-
sdys johtuu kokonaan eldkemenojen kasvusta.
Eldkemenojcn BKT-osuus tulee nousemaan
v'uosituhannen vaihteeseen mennessd nykyiseltd
n. 9,5V0:n tasolta 127o:iin sekd mycihemmin
16Va:iin.

Kansainvdlisen kilpailukyvyn sdilyminen
riippuu oleellisesti tuottavuuden kasvusta ja sel-
laisesta noudatettavasta yleisestd talouspolitii-
kasta, joka tukee kasvuedellytysten ja yritysten
kannattavuuden yllZipitiimistii ja kehittimistd.
Mikali kasvu j66 oletettua pienemmdksi, on
edessd sosiaaliturvaan kohdistuva kivulias leik-
kaus.
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Puheenj ohtojo Pertti Viinonen,
SAK
Kysymys l.
SAK on kiirehtinyt eldkekomitean tycin lop-
puunsaattamista joustavan eldkkeellesiirtymis-
jiirjestelmiin luomiseksi. Kaikkia kolmea muo-
toa - ammatillista varhaiselikettd. varhennet-
tua tai lykettya vanhuusellkettd ja osa-aikaeld-
kettd - kdyuden pitiiisi luoda eliikejiirjestelmii,
joka mahdollistaisi eliikkeelle siirtymisen ihmi-
sen oman tyokyvyn ja omien mahdollisuuksien
ja halujen mukaisesti. Tdllii tavoin voitaisiin
SAK:n mielestd myos saada nuorille jonkin ver-
ran tyopaikkoja,joita heille ndin vanhat vapaut-
taisivat. SAK:n mielestS erityisesti ammatillinen
varhaiseldke on tiirked sen vuoksi, ettd se mah-
dollistaisi kuluttavaa ja raskasta tyotd tekeville
tyokykyiiiin jo jonkin verran menettdneille mah-
dollisuuden siirtyd ennenaikaisesti eldkkeelle.
Tata mahdollisuutta ei nyt ole olemassa. Ennen-
aikaiselle eldkkeelle siirtyminen on nykyisin lain-
sdddhnncissd mahdollistettu tycittomyyden
vuoksi seki toisaalta rintamapalveluksessa olleil-
le tyokykyiiiin jonkin verran menettiineille. Elii-
keikiikomitean esitykset eivdt lisdd eliikemenoja
niin paljon, ettd se olisi esteend jdrjestelmdn hy-
vdksymiselle.

Kysymys 2.
Sosiaaliturvan kustannusrasituksesta SAK on
eri yhteyksissd todennut, ettd vakuutettujen kan-
saneldkemaksuja pitiiii alentaa. Niin ikiiiin SAK
on yhtynyt kannanottoihin, joiden mukaan tyci-
voimaveron luontoisia sosiaaliturvamaksuja pi-
tiiii siirtiiii jollain muulla tavoin maksettavaksi.
Sosiaaliturvamaksuja pitaa yhe enemmdn kus-
tantaa yleisind veroluontoisina menoina. Pitiiisi
siis kayttaa yhd enemmdn muita kuin tycivoima-
kustannuksia lisiiiiviii ja suoria vakuutetun mak-
suja lisiiiiviii muotoja.

Kysymys 3.
Sosiaaliturvan kustannusrasitus ei ole meilld
kansainvdlisesti mitattuna vield huolestuttavaa.
Voimme sanoa. etta kustannusrasitus on meilld
hyvin tiedossa ja hallinnassa. Tulevaisuutta aja-
tellen uudet ratkaisut on tehtdvd tiedossa olevan
kustannusrasituksen huomioon ottaen. Se ei ole
vielii kansainviilistii kilpailukykydmme rasitta-
vaa. Tulevan kilpailukykymme kannalta on tir-
kedd, etti emme lisiiii tiedostamatta menojam-
me, jotta voisimme siiilyttiiii kansainvdlisen kil-
pailukykymme. Valtakunnassa tehdyt selvityk-
set osoittavat, etta mikali maamme ylipiiiitiiin
piirjiiii, selviydymme hyvin sosiaaliturvan kus-
tannusrasituksista. Se on yksi menoera, mutta
site ei pida liioitella eiki paisutella.

9
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Toimitusj ohtojo Jormo Pellikko,
LTK
Kysymys l.
Eliikeiiin alentamiseen tahtaavia toimenpiteita
on nykyoloissa pidettdvd vddrini, silld el6keme-
nojen kasvu on muutoinkin erittdin voimakasta.
Tapahtuva kehitys vddristiS tyossd khyvdn vdes-
ton ja elakeleisvdestdn vdlistd tulonjakoa. Elin-
idn pidetessd on yleisen terveydentilan ja suori-
tuskyvyn idn mukana tapahtuva heikkeneminen
siirtymdssd entistd vanhempiin ikiiluokkiin. Elii-
keidn alentaminen ei siten ole sen enempdd tyri-
voima- kuin sosiaalipoliittisestikaan mielekdst6.

Ammatillisessa varhaiseliikejiir-
jestelyssd ovat haittana lisd6ntyvdt kustan-
nukset, raskaiden ja kuluttavien ammattien
midrittelyn vaikeus sekd tdllaiseen jiirjestelyyn
liittyvii byrokratia. Lisiiksi todeuakoon, ette jo
nykyisessd tycikyvyttcimyyden mddrittelyssa ote-
taan huomioon nryos eldkkeen hakijan ikii ja
sosiaaliset olosuhteet. Siten Suomessa tycikyvyt-
tomyyseldkkeellS olevien osuus on keskeisissd
ikdluokissa ldhcs kaksi kertaa korkeampi kuin
Ruotsissa.

Osa-ai kaelii k ejiirjes tel md aiheuttaa
lisikustannuksia. Jdrjestelmdd lienee myos vai-
kea soveltaa, koska tyomarkkinamme ovat ndil-
td osin joustamattomat. Luultavasti tdllainen
jiirjestely lisdisi halua ottaa vastaan osa-aikatyo-
td. Osa-aikatyon kiiyton tulisi kuitenkin aina
mAdrdytyd tyoeldmdssd esiintyvdn tarpeen mu-
kaan eikh keinotekoisin jiirjestelyin.

Suomessa osa-aikatyon muotoa kdytetddn
pddasiassa vain kaupan, liikenteen sekd muiden
palveluelinkeinojen alalla. Aina tdllainen tyci ei
kuitenkaan sovellu vanhemmille ikiiluokille.
Teollisuudessa osa-aikatycin kayttomahdolli-
suudet ovat rajoitetut. Arveluttavaa olisikin se,
ettd el6kkeelle eivdt vdlttlmiitti piiiisisi ne, joilla
siihen olisi todellinen tarve vaan ne, jotka toimi-

vat sellaisella alalla, jossa t6llaista tyoaikamuo-
toa on mahdollista soveltaa.

Varhennettu eltike on periaatteessa
mahdollista toteuttaa kustannuksia lisiiiim[ttii.
Kustannusneutraalilla tavalla sovellettuna tdl-
lainen malli saattaisi olla kdyttcikelpoinen, mutta
edellyttiiii kuitenkin vield lisdselvityksiii. Var-
hennettu tai lykiitty eldke on hyvd ratkaisu mm.
silloin, kun aviopuolisot haluavat siirtye saman-
aikaisesti eldkkeelle. Mallin hyvdnd puolena oli-
sikin juuri sen yksilollinen joustavuus.

Kysymys 2.
Suomessa tycinantajat rahoittavat noin puolet
sosiaaliturvan menoista, kun vastaava osuus
OECD-maissa on yleensd oleellisesti alhaisempi.
Viililliset tyovoimakulut tehdyltii tyciajalta mak-
setuista palkoista nousevat ilman uusia paatok-
sid pddosin el6kemaksujen nousun vuoksi nykyi-
seltd 55 To:n tasolta tulevaisuudessa
1 0-7 5 %o:iin. Tallainen kustannuskehitys hei-
kentdd yritysten kilpailukykyii ja vaikuttaa tycil-
lisyyskehitykseen erityisesti tyovoimavaltaisilla
aloilla.

Varsin yleisesti ollaankin site mielta, etta so-
siaaliturvan rahoitusta tulisi siirtiii tyon verot-
tamisesta enemmdn yleisillii verovaroilla tapah-
tuvaksi: vdlillisen verotuksen kehittdminen lie-
nee ainoa kiiyttcikelpoinen vaihtoehto. Yhteis-
kuntapoliittisesti terveeni toimintalinjana on
ndhtdvissd se. etta mahdollisimman monen
etuuslajin osalta myos etuuden kiiyttiiiillii olisi
riittave omavastuuosuus rahoituksessa.

Kysymys 3.
Aluksi on syytd viitata kohdassa 2. esitettyihin
johtop2iiitoksiin kilpailukyvyn kehityksestii.
Samalla on korostettava sit6. ette kansantalou-
den voimavaroista yhd suurempi osa sidotaan
eldkeldisvheston tarpeisiin. Tdmii johtaa kiristy-
vddn tulojakotaisteluun ja lopulta jouduttaneen,
kansainvdlisen kilpailukyvyn siilyttdmiseksi, ar-
vioimaan uudelleen mm. el6ke-etuudet.

Joka tapauksessa on kaiken aikaa etsittivd
nykyjdrjestelmissd sddstcikohteita. Eldkemeno-
jen kasvattamisen aika - vaikkapa eldkeidn
alentamisjdrjestelyin - on ohi. Meitd vauraam-
missakin maissa on jo ryhdytty toimenpiteisiin
eldkemenojen kasvun hillitsemiseksi. Ndin on
tapahtunut esimerkiksi Ruotsissa ja erdissd
muissa Ldnsi-Euroopan maissa. Meilliikin so-
siaaliturvan kehittamisen painopisteen olisi jo
l9TGluvulla pitiinyt olla perhepolitiikan puolel-
la. Ilman eldkemenojen hillitsemistd tdhdn ei ole
varaa l98Gluvulla.
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Puheenjohtojo Motti KinnL)nen,
TVK
Kysymys l.
Eliikeikiikomitea ehdotti kolmea uutta el6ke-
muotoa. Ammatilliseen varhaiseldk-
k ees e e n ei ole suhtauduttu lausunnonantajien
taholta kovinkaan mycinteisesti. TVK painotti
psyykkisten rasitustekijoiden tunnustamista
varhaiseldkkeen perusteeksi. Kdsityksemme esi-
tetyn uuden eldkemuodon aikaansaamiseksi ei
kuitenkaan ole endd yhtii positiivinen kuin en-
nen. Kehittdmiillii ty6kyvyttcimyysel6kkeiden
mycintcikiiytiintcid saavutettaisiin ilmeisesti sa-
mat tavoitteet kuin komitean ehdotuksella. Pel-
kdn nimen takia ei uutta eldkemuotoa kannata
luoda. Komitean taustapiirien enemmisto lie-
neekin ehdotettuun eldkemuotoon hyvin kriittis-
ta. TVK on jo pitkiiiin painottanut eri yhteyksis-
sd. ettii varhennetulla vanhuuselik-
k e e I lii olisi merkittdvd asema suomalaisten
el6kemuotojen joukossa. TVK pitiiii tdtd koske-
vaa komitean ehdotusta ainoana varsinaisesti to-
teuttamiskelpoisena edellytteen, ette kustannus-
neutraalisuusvaatimuksesta voidaan edes liev6s-
ti joustaa pienellii subventiolla.

Osa-a i k ae I A ke kytkeytyy mahdollisuuk-
siin luoda vanheneville tyontekr.y6ille soveltuvia
osa-aikatycipaikkoja sekd osa-aikatyrin sosiaali-
turvan ripedd kehittiimistd. Ellei sopivia osa-ai-
katdite ole saatavilla, ehdotettu el6kemuoto on
tarpeeton. Valtion virkamiehille ensi vuodeksi
kaavailtu osa-aikatycillistdmiskokeilu osoittanee
vaikeudet ja jiirjestelmiin teoreettisuuden.

Kysymys 2.
Sosiaaliturvan kustannukset kiertyvdt ldhestul-
koon kaikissa mahdollisissa tapauksissa tycin
verottamiseen, tapahtuipa se tycinantajan palk-
koihin sidottuina sosiaaliturvamaksuina tai ku-
lutuksen verottamisena. Jiilkimmiiisessd vaihto-

ehdossa on tycintekijciiden palkkoja korotettava
vastaavan reaalisen ostovoiman aikaansaami-
seksi. Inflaatiovaikutuksiltaan edullisin sosiaali-
turvan rahoitustapa on tuotantopanosten verot-
taminen, jolloin sekd tycitd etta paeomaa verote-
taan samalla painolla. Tillainen verotusmuoto
siiilyttiiisi nykyisen palkkoihin sidotun sosiaali-
turvamaksutason ennallaan ja hankkisi lisdra-
hoituksen pddomapanosten verottamisella. Va-
k uutettujen sosiaaliturvamaksuista pitiiisi piiiistii
mahdollisimman pian eroon juuri edelld maini-
tuista infl aatiovaikutuksista johtuen.

Kysymys 3.
Sosiaaliturvan kustannusrasitus lisdhntyy liihi-
vuosina sitd enemmdn mitd huonompi taloudel-
linen kehitys on. Kilpailijamaissamme tilanne on
samanlainen. Kilpailukyvyn kannalta on talloin
olennaista, ettd kykenemme parempaan talou-
delliseen kasvuun kuin kilpaillamme. Tdmd
edellyttiiii jatkuvia investointeja ruortavaan toi-
mintaan. Investointien turvaamiseksi on maa-
hamme luotava palkansaajarahastojdrjestelm6.
Sosiaaliturvan kehitys ei mielestdni heikennd
maamme kilpailukykyii.
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Puheenjohtojo Jormo Reini,
STTK
Kysymys l.
STTK pitaa komitean valitsemia toteuttamis-
keinoja ja niiden muodostamaa kokonaisuutta
tarkoituksenmukaisena ja sosiaalistaloudellisesti
toteuttamiskelpoisena.

Komitea on ra.joittanut periaatemietintonsd
koskemaan vain yksityisen sektorin eliikeikiiky-
symyste. STTK niikee velttamattomdnd sen, ettd
julkisen sektorin eliikeikiikysymys selvitetddn
erikseen. Asiaa kdsittelemddn tulisikin asettaa
viipvmhttd riittdvdn edustava komitea tai toimi-
kunta.

Ammatillisen varhaisel6kejdrjestelmdn to-
teuttamista STTK kannattaa l6hes esitetyssd
muodossa. Erityisesti korostamme kuitenkin si-
ta. ette eldkkeen soveltaminen ci saa ra.joittua
liian suppeasti yksinomaan l_vysisesti raskaiden
toidcn suorittajiin, vaan sitd tulee soveltaa yhtd
hyvin henkisesti raskaissa tehtavissa tyoskennel-
leisiin.

STTK:n mielestd eliikeikiikomitean ehdotta-
ma jArjestelmd eri vaihtoehtoineen on kokonai-
suus. Joustavuuden eri toteutuskeinot kohdistu-
v'at eri henkilostdryhmiin ja siten korvaavat toi-
siaan. Ndin ollen kaikki esitetyt eldkeidn jousta-
vuuden toteuttamiskeinot tulee toteuttaa sa-
manaikaisesti. Eriaikainen toteuttaminen ai-
heuttaisi epdtasapainoa eri toteutustapojen kes-
ken ja samalla johtaisi ep6oikeudenmukaisuu-
teen el2ikeikiijiirjestelmdn joustavuutta
toteutettaessa.

Kysymys 2.
Sosiaaliturvan rahoittamisessa tulisi rahoituksen
jakautumista muuttaa nykyisestd. Vakuutettu-
jen osalta tulisi oma suora maksuosuus poistaa
kokonaan. Sen aiheuttama rahoitusvaje tulisi
siirtdd valtion rahoitettavaksi. Valtion tulisi ke-

rdtd yhd suurempi osuus verotuloistaan kulutuk-
sen verottamisen kautta. Ndin myos tuontihy6-
dykkeiden osalle siirtyisi verorasitusta lisiiii. Ku-
lutuksen verotuksen lisdiiminen on oikeuden-
mukaista mycis siksi, ettd ndin yhi kasvava epii-
aktiivivdesto, jonka taloudellinen asema on
muodostumassa varsin kohtuulliseksi, osallistui-
si oikeudenmukaisella osuudella valtion meno-
.len kattamiseen.

Suomessa tycinantajan osuus sosiaaliturvara-
hoituksessa on kokonaisuudessaan kohtuulli-
nen. My6s tyovoimakustannukset ovat kansain-
vdlisesti katsoen maassamme varsin alhaiset.
Ndin ollen ei ole syytd tycinantajan maksuosuu-
den vdhentdmiseen sosiaaliturvan rahoittamises-
sa.

Vuonna 1980 valmistui maassamme sosiaali-
turvan menokehitystd ja tavoitteiden toteutta-
mismahdollisuuksia arvioineen tyciryhmdn ra-
portti. Tyoryhma totesi raportissaan, ette vinou-
tuneesta vhest6n ikdrakenteestamme huolimatta
on mahdollista. ettd julkisin verovaroin katetta-
vat sosiaaliturvamenot ovat rahoitettavissa brut-
toveroastetta nostamatta mycis ldhivuosikym-
menind. Tdmdn tyoryhmdn lopputulos edellyr
tdd kuitenkin muiden julkisten menojen kansan-
tuoteosuuden lievdd supistumista eldkemenojen
kohotessa. Ndin ollen muuta sosiaaliturvaa ei
voisi kehittdd l6hivuosikymmenind. TdmI edel-
lyttiiisi mm. luopumista valttamattomistd uudis-
tuksista perhe-, asunto-, terveydenhoito-, koulu-
tus- ja tyovoimapolitiikan alueella. STTK ei niie
t6td kuitenkaan mahdolliseksi. Niinpd onkin
ndhtdvissd, ettd sosiaalimenojen osuus brutto-
kansantuotteestamme tulee kasvamaan.

Kysymys 3.
Suomen kansainvdlinen kilpailukyky on tf,lli
hetkellii hyvd. Sosiaaliturvamenojen osuus brut-
tokansantuotteestamme on pohjoismaisittain
keskinkertainen.ja tycivoimakustannusten osalta
olemme teollisuusmaiden halvimpia. Nykyisen
hyviin kilpailuaseman sdilyttdminen edellyttiiii
kuitenkin bruttokansantuotteemme ja tuotta-
vuuden jatkuvaa kehittymist6. Samanaikaisesti
maamme inllaatiokehitys ei saa ylittaa kilpaili-
jamaittemme inflaatiokehitystd. Ndemmekin
STTK:ssa. ettA oikein toteutetulla talous-, vero-
ja sosiaalipolitiikalla voidaan edelleen kehittaa
maamme kansalaisten hyvinvointia ja eldmdn-
laatua. Esimerkiksi eldkeikikomitean ehdotta-
ma joustavan eldkkeellesiirtymisjdrjestelman to-
teuttaminen ei vaaranna kansainvdlistii kilpailu-
kykydmme. Sen sijaan erityisen vaaran jdrkevdn
yhteiskuntapolitiikan harjoittamiselle ja niiin
myos kansainvdlisestd kilpailukyvystamme huo-
lehtimiselle luo maamme vdeston vinoutunut
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I Puh"unjohtojo
Somuli Apojolohti, Akovo
Kysymys l.
Kdsitykseni mukaan tyo- ja virkaeldkejdrjestel-
mdmme on varsin kattava ja yksityisen sektorin
ansioeldkkeiden kehityttyd aikanaan tayteen
m66r6dnsii tasoltaankin tyydyttiivii. Perusteelli-
sempiin korjauksiin ei liene edes eldkeidn osalta
erityisti tarvetta, tuskin paljon varojakaan. Eld-
keikdkomitean hahmottelemat uudistukset
merkitsisivdt tarpeellista joustavuutta. Uskon-
kin, ettd yleisen terveydentilan kohennuttua ja
tyotehtivien muututtua fyysisesti vdhemmdn ra-
sittaviksi, yksilcilliset tekijdt ovat tulleet tdr-
kedmmiksi oikean eldkeidn mddrittelyssd.

Varhennettua rai lykattya vanhuuseldkettd
piddn ehdotuksista toteuttamiskelpoisimpana.
joskin tycielakkeiden varhentaminen voinee ylei-
semmin tapahtua vasta niiden kehityttya tiiysi-
mddrdisiksi. Tdmdn uudistuksen kustannukset-
kin voidaan pitdd kohtuullisina.

Julkisella sektorilla on erdilld ammattiryhmil-
ld alennettu eliikeikii. Mikdli vastaava jdrjestely
yksityisillii tyoaloilla voitaisiin roreurraa amma-
tillisen varhaiseldkkeen avulla ja samalla muu-
toinkin vdhentdd tyokyvyttomyyseldk keelle jou-
tumista, olisi siti pidettdvd tervetulleena. Tiet-
tyihin ammatteihin ei tdtd eldkemuoroa kuiten-

kaan pitdisi jyrkiisti sitoa, vaan senkin puitteissa
olisi pyriudv,ii yksilollisempiiiin eliikkeelle siir-
tymiseen.

Osa-aikaeldke tuntuu erityisesti kustannus-
tensa vuoksi kaikkein arveluttavimmalta. Sen
suhdetta tyoajan lyhentemispyrkimyksiin olisi
syytd vield tarkkaan harkita. Jos lyhyempiin
tyoaikoihin siirtyminen voi tapahtua muuta tie-
td, ei eldkekysymystd tulisi siihen sekoittaa.

Kysymys 2.
Tydellike ja muukin ansiosidonnainen sosiaali-
turva liittyy tycisuhteeseen ja on siten tycivoima-
kustannuksina tycinantajan maksettava. Muilta
osin sosiaaliturvamaksut ovat niin vakuutetun
kuin tydnantajankin osalta periaatteessa selv66
verotusta. Niiden jakautumista eri maksajien
kesken on arvioitava tata taustaa vastaan. Yhtei-
set kulut, sosiaaliturvakin on maksettava. mutta
maksettava tavalla, joka vdhiten rasittaa tyon te-
kemistd ja teettdmistd ja siten yhteisen varallisuu-
temme kartuttamista. Tdssd mielessd muuhun
kuin yrityksen omaan tyovoimaan kohdistuvien
sosiaalikustannusten sitominen yrityksen mak-
samiin palkkoihin on suorastaan haitallista.
Niiiden maksujen sisdllyttdminen yksityisten
henkiloiden progressiiviseen tuloveroon ei liioin
ole hyvdksyttdvissd.

Kysymys 3.
Kysymys on mielestdni vddrin asetettu. Sosiaali-
turvan kustannukset eivdt voi nousta sellaisiksi.
ettd niiden vuoksi menettaisimme kansainv6li-
sen kilpailukykymme. Silloin nimiudin romah-
taisi myos sosiaaliturvamme. Nykyiset arviot
viittaavat tietthvdsti siihen, ettdjo pidtetyt uudis-
tukset - erityisesti eliikejiirjestelyt - voidaan
toteuttaa. Lisdrasituksiin on kuitenkin suhtau-
duttava hyvin pidiittyviisti ja niiden kustannus-
vaikutukset .ja rahoitusmahdollisuudet on tark-
kaan ja luotettavasti selvitettdvd.

Tcim ti I a u s u n t o p y.y d e t t i i n t y r) m a r k k i n aj o h t aj i I t a
huhtikuussa. Akavon osalta scn on laotinut koulu-
neuvos Samuli Apajalahti, joka siirryi elcikkeelle
6.5. t982.

ikdrakenne ja hiilyttiiviin alhainen syntyvyys.
Mikali syntyvyyden edistdmisessd ei ldhivuosina
ja vuosikymmenind onnistuta, taantuu yhteis-
kunnallinen ja taloudellinen kehitys maassamme
ja sen seurauksena emme pysty vuosituhannen
vaihteen jiilkeen selviytymddn silloisista arvioi-
duista sosiaaliturvamenoista.
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Toimitusjohtola
Woldemor Bnhler, SYKL
Kysymys l.
Suomen Yrittiijiiin Keskusliitto kannattaa vapaa-
ehtoisuuteen perustuvia joustavia eliikejiirjeste-
lyjii kuten varhennettu/lykiitty eliike ja osa-aika-
eldke. Kun sosiaalikustannukset, kuten tiede-
taen. ovat voimakkaassa nousussa, jdrjestely tu-
lisi hoitaa niin, ettei tycinantajan kustannuksia
lislittiiisi.

Eldkemuotojen ja niidcn keskisten vaihtoeh-
tojen tarkastelu johtaa luonnollisestikin tiedos-
tamaan taustalla olevan yhteiskunnallisen int-
ressin ts. tyopaikkojen saaminen nuorille tyon-
tekijdille. Pyrkimys sindnsd on hyvdksyttdvd.

Ajatellen yksityisten yritysten tilannetta, 16-
hinnd myonteisend seikkana voidaan todeta
mm. seuraavaa:

- Voidaan aikaansaada jiirjestely, jonka mu-
kaan yrityksen kannalta tdrkedt suorittajat
ja erikoiskyvyt voitaisiin pitiiii yrityksen kliy-
tossd normaalin eliikeiiin saavuttamisen jdl-
keen.

- Tarjolla on luonnollinen tyovoiman supista-
misen muoto, joka osaltaan antaa yritys-
suunnittelulle tiettyd pelivaraa ja keinon ra-
tionalisointitoimenpiteisiin tarvittaessa.

- Tietenkin tarjolla on mycis mahdollisuus
henkilcikunnan rakennemuutoksen toteutta-
miselle varsinkin silloin, kun yrityksen toi-
minnan painopisteessd tai toimialassa tapah-
tuu muutoksia.

Ammatillisiin varhaiseldkkeisiin suhtau-
dumme varauksella lilhinnii jdr.festelmdn kus-
tannusvaikutusten ja kyseeseen tulevien alojen
mddrittelyvaikeuksien johdosta. Voidaan kysyd,
mikd on raskas.ja kuluttava ammatti?

Kysymys 2.
Kysymyksessdhdn on tdllaisenaan kolmen sidos-

ryhmdn yhteispeli: tydnantaja-vakuutetut-julki-
nen valta.

Suomen Yrittiijiiin Keskusliiton mielesti
maksuosuuksia pitiiisi korjata siihen suuntaan
painottaen kuin mikii tilanne on muualla Poh-
joismaissa. Kun julkisen vallan osuus on ollut
esim. 1976 tilaston mukaan Ruotsissa 6l,4Vo ja
Tanskassa 91,470, se vastaavasti meillii on 38
prosenttia.

Nayttaakin siltd, ettd Suomessa tycinantajan
maksuosuus on 6Gluvun alusta kohonnut
3UTo:sra noin 507o:iin ja vastaavasti valtion
osuus vdhentynyt 63 To:staalle 40 prosentin. Va-
kuutetun maksuosuus on pyorinyt edelleen va-
jaassa l0 prosentissa. Mikiili siis pohjoismaiseen
kiytdntocin mentdisiin, tama edellyttiiisi liihin-
n6:

- yleisellii verorahoituksella kustannettavan
osuuden kasvua

- tycinantajan osuuden pienentdmistd vastaa-
maan paremmin sekd pohjoismaista ettd
useimpien muidenkin Ldnsi-Euroopan mai-
den tasoa.

Tdssd olisi tarjolla keino alentaa viilillisiii tyo-
voimakustannuksia, jotka meillii muutoinkin
ovat varsin korkealla tasolla. Viilillisten tycivoi-
makustannusten nousu on yhdessd yritysvero-
tuksen kanssa vinouttanut meilld yritystoimin-
nan pddomarakenteen niin, ettd esim. teollisuu-
dessa oman piidoman osuus on vain neljdnnes
pddoman miidrdstd. Viililliset tyovoimakustan-
nukset ovat monelle pienyritykselle kuitenkin ol-
leet verotustakin raskaampi taakka.

Kysymys 3.
On aivan ilmeistd. ettd sosiaaliturvan kustannus-
rasituksen noustessa kansainvdlinen kilpailuky-
kymme laskee.

Yrittiijien kannalta on huolestuttavaa, etta
juuri sosiaalikustannusten voimakkaimmin kas-
vava lohko, tyoeldkkeet, rahoitetaan palkkape-
rusteisilla tycinantajamaksuilla. T6md vaikuttaa
tuotantokustannuksiin ja sita kautta alentavasti
kilpailukykyyn. Mikiili kilpailukykyii pidetiiiin
edelleenkin keskeiseni tavoitteena. asiaa olisi
tarkasteltava uudesta ndkdkulmasta.

Tilastojen mukaan vuoteen 2000 mennessd
tycinantajan sosiaalimenot kasvavat 1,5-kertai-
seksi nykyiseen verrattuna. Sosiaalikustannus-
ten raskaus yleensd riippuu kuitenkin BKT:n
kasvusta, ja kaikki merkit viittaavat siihen, etti
vallitseva kehitys ennakoi hidasta taloudellista
kasvua. Kielteisend lienee pidettdvd myds sitii,
ettd ennakoiduilla tuottavuuden sekt sosiaali-
menojen kasvuilla yhd enemmdn tycin tuotta-
vuuden lisiiyksellii luodusta lisdarvosta siirtyy
passiivivdestdlle.
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Puheenjohtalo Heikki Hoovisto,
MTK
Kysymys l.
Maatalousyrittdjdin kannalta katsoen nykyinen
kiintee elakeikii on osoittautunut puutteelliseksi.
Maataloushan perustuu perheviljelmiin, joissa
yrityksen toiminta on isdnndn ja emdnndn ty6-
panoksen varassa. Kun toisen ty<ipanos jdd tyci-
kyvyttomyyden, vanhuuden tai kuoleman joh-
dosta pois, ollaan usein vaikean, joskus ylitse-
pddsemdttciman sopeuttamisen edessd.

Komitean ehdottaman ammatillisen varhais-
eldkkeen pddasiallisena tehtdvdnd on korjata
tydkyvyttdmyyseliikemddritelmdssd olevia puut-
teita. Esityksen perusteella ei voida tarkoin pdd-
telld, minkdlaisia tapauksia se tulisi koskemaan.
Samaan lopputulokseen voitaisiin pddstd muuG
tamalla tydkyvyttdmyyseldkkeen ratkaisuperi-
aatteita tdltd osin. Lykiitty tai varhennettu eldk-
keellesiirtymisvaihtoehto saattaa joissakin ta-
pauksissa olla erittdin tarpeellinen. Komitean
esittamd malli lihtee eldkkeen l0 %:n alenemas-
ta vuotta kohti. Jos alenema on niin suuri. tdmd
rajoittaa varhennetun vanhuuseldkkeen kdytcin
vain hyvin toimeentuleviin erillisryhmiin. Osa-
aikaeldkkeen tyyppinen jiirjestely on erds miele-
kds tapa siirtyd joustavasti eldkkeelle. Erityisesti
yrittiijiin kohdalla tiimii jiirjestely on toteureua-
vissa ja myos hyvin perusteltu.

El6kekomitean mietintci luo pohjan jatko-
valmisteluille. Komitean ehdotukset eivdt kui-
tenkaan ole viel6 sellaisenaan toteuttamiskelpoi-
sia. Esityksissd on useita teknisid puutteita.
My6skiiiin esitysten taloudellisia vaikutuksia ei
ole riitt6vdsti selvitetty. Erityisesti maatalousyrit-
tiijiiin ja julkisen sektorin osalta elakeikikomi-
tean ehdotukset ovat viel6 keskenerdisid.

Kysymys 2.
Kysymys on itse asiassa siit6, kustannetaanko

sosiaaliturva vakuutettujen maksamina vakuu-
tus- ja sosiaaliturvamaksuina, tuotteiden hin-
noissa vai veroina. Kansaneldkemaksun alenta-
misen yhteydessa astuttiin askel verojen suun-
taan. Tdmd saattaa olla jossain tilanteessa oi-
keansuuntainen toimenpide. Nykyisiii maksu-
suhteita ei kuitenkaan tulisi voimakkaasti muut-
taa. Vakuutettujen maksuosuus tulisi siiilyttiiii.
Tycinantajien maksamat vakuutusmaksut koh-
distuvat liian voimakkaasti tycivoimavaltaisille
tuotannonaloille. Vakuutusmaksujen perusteina
pitdisi voida ottaa huomioon muitakin tuotan-
non tekijciitd kuin tyovoima. Kdytdnnossd tdmd
merkitsee liihinnii palkkaperusteisten sosiaali-
turvamaksujen korvaamista liikevaihtoon pe-
rustuvilla maksuilla. Valtion ja kuntien vakuu-
tusmaksurasitusta ei tulisi nykyisestbdn olennai-
sesti lisdtd.
Kysymys 3.
Sosiaaliturvan kustannusrasitus tulee kasva-
maan lihinnd tycieliikemaksun kasvusta joh-
tuen. Erityisesti hitaan taloudellisen kasvun olo-
suhteissa tdmb tulee muodostamaan vakavan
uhkan maamme kansainvdliselle hintakilpailu-
kyvylle. Samaan aikaan meiddn tulisi parantaa
nuorten, Iapsiperheiden ja perheenditien sosiaali-
turvaa sekd korjata omaa tyotiin tekevien so-
siaaliturva tydsuhteessa olevien sosiaaliturvaa
vastaavaksi.

Hintakilpailukyvyn kehittyminen riippuu
luonnollisesti myos muista tyovoiman hintaan
vaikuttavista ratkaisuista, erityisesti palkkarat-
kaisuista. Suomen kansainvdliseen kilpailuase-
maan vaikuttaa luonnollisesti myos se, minkd-
laisia ratkaisuja sosiaaliturvan kehittdmisessd
maamme kannalta tdrkeissd kilpaihjamaissa
tehdiiiin. Tdmd vaikuttaa erityisesti tyovoima-
valtaisten alojen kilpailukykyyn. Kysymykseen
on yksiselitteisesti mahdoton vastata koska kehi-
tykseen vaikuttaa paitsi omassa maassa suoritet-
tavat ratkaisut mycis tdrkeimmissd kilpailija-
maissamme tehdyt ratkaisut. Sosiaaliturvan kus-
tannusrasituksen kasvu muodostaa kuitenkin
vakavan taloudellisen ongelman, johon tulee en-
nakkoluulottomasti paneutua. Ellei erityisesti
tycieliikemaksujen ennakoidun voimakkaan
kasvun aiheuttamiin ongelmiin ajoissa paneudu-
ta, on olemassa vaara jinnitystilan syntymisesta
tycillistdmisvaikeuksia kokevan tyciikdisen vdes-
t6n ja erityisesti ylieliikkeitd nauttivan, hyvin
toimeentulevan eliikeldisten osan viilillii.
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ALTTI AURELA

Takana v cicir cici e lcike p o li t iikk aa
- edessci konkurssi?
Esitelmci Tydekikekassan 2}-vuotisjuhlassa 22. 4. 1982

Tasavuosia juhlittaessa on tapana joko luoda
katsaus menneeseen tai tahystaa tulevaa. Tyo-
eldkekassan 20-vuotispaalulta tdhystdessdni
muodostui valinta vaikcaksi: Tulevaisuudessa
ndkyy,ongelmia, joista ei voi olla puhumatta.
mutta ne ovat suoraa seurausta menneisyydcn
ratkaisuista. Valitsin molemmat.

ELAKKEET OVAT KUNNOSSA
Eliikepolitiikka soveltuu nykyiiiin huonosti juh-
lapuheen aiheeksi. Sen kiistat ja ongelmat eivdt
juhlatunnelmaa kohota. Kuitenkin kaikkein laa-
jin kehityskaari, jonkinlainen supermakrondko-
kulma, antaa mahdollisuuden optimismiin.
Niinpii aluksi tahdon ottaa esiin tdmhn ndkci-
kulman. Arvo Hautalalta on mieleenijddnyt ver-
tailuasctelma. mitd oli suomalaisen tycimiehcn
meno eldkkeelle 50-luvulla ja mitii se on ollut jt-r

70-luvulla. Arkisten ongelmiemme keskelli mei-
d6n on syytd muistaa, ettd ndind kahtcnakym-
menend vuotena olemme rakentanect nollatilan-
teesta ldhtien eldkejdrjestelmiin, joka aikanaan
todella turvaa suomalaisen palkansaajan van-
huuden.

Kaunis kiitos eldkepolitiikallemme on tiukka
keskustelu. jota kiiydiiiin tyrikyvyttcimyysratkai-
suista ja eldkeidstd. Vield 60-luvulla ne civdt
;uomalaista tyciliiistii kiinnostaneet, eldkkeelle
,outuminen kun merkitsi talouden romah-
tamista.

Myonteistd kehitysvaihetta cldessdmme
olemme kovin huonomuistisia. Mukaudumme
nopeasti uusiin parempiin olosuhteisiin, varsin-
kin silloin, kun kehitys on niin yleistd, etta van-
hasta muistuttavia vertailukohtia ci ole endd
olemassa. Harvoin kuulee endd edes mainittavan
huoltoapulain 5 $:n mukaista tycinantajan el6k-
keenmaksuvelvollisuutta, joka Suomessa 6Glu-
vun alkaessa oli ainoa yleinen tyoelake. Elak-
keen saamiseen tarvittiin 20 vuoden pituinen
tyosuhde ja etuutena oli vdlttdmdtcin elatus koh-
tuulliseksi katsottavaa tyotd vastaan. Tuon ldh-
totilanteen rinnalla tarjoaa tdmdn pdivhn LEL
tiyden aiheen juhlimiseen.

Ja paras on tarjotakin, koskajatkossajoudun
pitkiiiin kdsittelemddn vdhemmdn juhlittavia
asioita. Tuloksena Ehystystydstii loysin tydela-

kejdrjestelmdn ylcisrakennusvaiheen jlilkeen
enimmdltddn kielteistd kehitysth ja tulevaisuu-
dcssa taas jatkuvaa kamppailua rakentamamme
cldketurvan puolesta. Kamppailua. jossa vastas-
sa on todellistakin konkurssiuhkaa, mutta pal-
jon vakavammin otcttavana vaarana tahallisesti
aikaansaatuja ongelmia. joiden tarkoituksena
on tyoeldketurvamme hcikentdminen.

OIKEA ELAKEPOLITIIKKA
Kaiken kaikkiaan sain puheelleni varsin lohdut-
toman pddteeman: Takana vddrhd eliikepolitiik-
kaa - edcssd konkurssi'J Ja kun nyt kiiytiin
sanaa vddrd politiikka, en tec sitd suinkaan sa-
malla tavoin moniarvoisuutta kunnoittaen kuin
sanonnan edellinen hyodyntiijA. Mielesthni vii-
me vuosien el?ikepolitiikka on todella ollut vdd-
rdA sanan alkuperdisessd merkityksessd.

Jotta en sentddn yksindni ylimmdn viisauden
haltijaksi asettautuisi, annan aluksi arvostelta-
vaksenne ne ldhtokohdat, joista katsoen eldke-
politiikkamme on pieleen mcnnvt. Ldhtokohta-
na on tietenkin oltava jokin tavoitteiden tdrkeys-
j2irjestys. Vaitan. etta elaketurvan rakentamiselle
tuo tdrkeysjdrjestys on luotavissa liki yksiselittei-
send. Ldhes yhtd selvdsti on ndhtdvissii, miksi
tdrke-v-sjdrjestyksestd on poikctt u.

Toimeentulon turvaamisclle voimme asettaa
kaksi varsinaista pddmddrdd: Perusturvan
avulla taataan. ettei kukaan joudu kdrsimddn
todellista puutetta. A ns iot u rva n tavoitteena
on varmistaa. ettei kenenkddn tarvitse odottaa
eldkevuosiansa elintason alcnemisen pelossa,
vaan eldkkeelld turvataan aktiiviajan tyolld saa-
vutetun elintason sdilyminen. Ndmd ovat eldke-
turvan ainoat varsinaiset pddmddrdt ja uskoisin,
erta voimme olla yhtii mieltd mycis niiden tdr-
keysjdrjestyksesta: perusturva on primddrinen ja
ansioturva toiseksi tdrkein pddmddrS.

Eliikejiirjestelmille voidaan asettaa kuitenkin
myos muita tavoitteita. Vaatimus taloudellisen
tasa-arvon parantamisesta tai vastakkai-
n e n vaatimus ahkeruuden ja sddstdvdisyyden
palkitsemisesta. Vaatimus samasta mark-
kamddrdstd riippumatta siviilis2iiidystii,
asuinpaikasta tai muista tuloista tai sitten
vastakkainen vaatimus sa man k u I u t usta-
s o n turvaamisesta yksindiselle helsinkiliiiselle
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vuokralla eliijiille kuin maalaiskyldn omakotita-
lossa asuvalle avioparille. Ongelmia syntyy. kun
tdllaisia tarkoituksenmukaisuusndkokohtiin tai
yhteiskuntapolitiikkaan liittyviii sindnsd ehkd
hyvinkin tlrkeitd tavoitteita asetetaan edelld sa-
nottujen eleketurvan varsinaisten pddmddrien,
perusturvatavoitteen ja ansioturvatavoitteen
edelle.

Tdrkeimmdt eliikepolitiikan ratkaisut on vii-
me vuosina tehty kysymyksessh, tarvitaanko ja
k uin ka pitkiiiin tarvehark intaa Suomen eliikejiir-
jestelmissd. Ongelman takana on vaikea tavoite-
ristiriita. Tarveharkinta on luonnollinen ratkaisu
perusturvan rakentamiseen. Tavoitteeksi asetet-
tu kulutustasohan on taattavissa luonnollisim-
min maksamalla ihmisille eldkkecnd se osa lar-
vittavasta perustoimeentulon markkamddrdstS.
mikii heiltii puuttuu. Tarveharkinta kuitenkin
rankaisee ahkeruutta ja sddstdvdisyytti ja vaatii
molemmin puolin piinallista eldkeldisten talou-
den selvittelyd.

Ristiriita on ratkaistavissa antamalla priori-
teetti varsinaiselle pddmIdrdlle. Tarveharkintaa
on sovellettava ja tehostettava niin kauan kuin
tyydyttiivZi perusturvan tason saavuttaminen sitd
vaatii, mutta sen jdlkeen tarveharkinnan sovel-
tamista on lievennettiivii ja sitii rajoitettava. Td-
md a.jatus oli punaisena lankana TGluvun puoli-
vdlissd syntyneessd "eliikepolitiikan historialli-
sessa kompromississa".

Tuohon tilanteeseen saakka eliikepolitiik-
kamme oli puolitoista vuosikymmentd ollut ver-
raten johdonmukaista. Sietiinee vilkaista histo-
riaa hiukan kauempaakin. Ensimmdinen kan-
saneldkelaki toteutti oikeassa suhteessa ja tiir-
keysjiirjestyksessi toisaalta perusturvaa tarve-
harkintaisina lisiieliikkeinii ja toisaalta ansiotur-
vaa vdhitellen karttuvina ansioeldkkeind. Infl aa-
tio kuitenkin tuhosi ansioel2ikkeet. Vuoden 1957
kansane[6kelaki rikkoi tavoitteiden tdrkeysjdr-
jestystd jo merkittdvdsti. Ansioturva poistettiin
kokonaan ja tarveharkinnan osuutta vdhennet-
tiin. Tiistii nollatilanteesta alkoi 60-luvun puolel-
la johdonmukainen rakennustyci. Tyoeliikejiir-
jestelmdssd liihdettiin liikkeelle matalin tavoit-
tein ja hitaalla aikataululla. Perusturvaa lisiittiin
nopeasti tarveharkintaa kdyttden ja 70-luvun al-
kupuolella kansaneliike tukilisineen ja asumis-

tukineen tarjosi vdliin jopa paremman toimeen-
tulon kuin minimipalkka. Ndin perusturva oli
rakennettu valmiiksi ja tyoel6kkeiden tasokoro-
tus siis tapahtui ihan oikeassa vaiheessa.

VAARAA POLITIIKKAA
70-luvun puolivdlissd niiytti siltii, etta olimme
oppineet jdrkevdn eliikepolitiikan tekemisen tai-
don. Laajan konsensuksen saavuttaneessa histo-
riallisessa kompromississa saatiin aikaan rau-
hansopimus, jonka piti lopettaa eldkesodat ja
maltillistaa eliikepolitiikkamme vuosikymme-
niksi. PPP-paperissa esitettiin tie, jota pitkin voi-
tiin kulkea taloudellisten resurssien mddrdd-
mdin tahtiin.

Jdlkeenpdin ihmettelee itsekin tuonaikaista
sinisilmdistd uskoaan. Muistettava kuitenkin on,
ettd keskeisesti hallituksissa olleet puolueet oli-
vat kompromississa mukana. Mycis parlamentin
arveltiin pitkiiiin muistavan vuoden 1973 eliike-
pommitarssin. Tuolloinhan eduskunta liihes yk-
simielisesti hyviiksyi kansaneldkeuudistuksen,
joka oli viisi kertaa suurempi kuin korkein vaa-
timus puoli vuotta aikaisemmissa hallitusneu-
votteluissa. - En malta olla vertaamatta site
mycis samanaikaiseen ja samanlaiseen Yhdysval-
tain el6keuudistukseen, jonka sielliikin presi-
dentti jiitti taloudellisista syistd vahvistamatta:
Meidiin eldkepommimme oli nuppia piiiille las-
kettuna kaksinkertainen amerikkalaiseen verrat-
tuna. Lienee maailmanenndtys lajissaan!

7O'.luvun puolivilissd meillii siis oli kaikki
edellytykset oikean tavoitetietoisen ja harkitun
eliikepolitiikan tekemiseen. Harmillista vain, et-
td taloudelliset edellytykset samaan aikaan
synkkenivdt. Alettiin puhua tulosta pysyvdn
niukkuuden aikakauteen.

Tdssd kohdassa on muistettava, etta tarvehar-
kinnasta luopumisen ajatukset syntyivat 6Glu-
vun lopun optimistisen futurologian mycit6. Tu-
levaisuudessa siinsi runsauden yhteiskunta, jossa
suuri osa kansasta eldisi ilman tycintekoa ja pe-
rusturva niin elhkeldisille kuin muillekin voitai-
siin maksaa tasasuuruisena kansalaispalkkana
ilman tarveharkintaa.

Oikea johtopddtcis uudesta hitaamman kas-
vun uskosta olisi siis ollut - ja pitiiisi tiillii het-
kell6 edelleen olla - jirkevddn tarveharkintaan
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Ylijohtaja Altti Aurela on toiminut sosiaaliturvon menokehit.y'stci ja tavoitteiden toteutumismahdollisuuk-
sia arvioinecn STAT-r.vdryhntrin puhcen johtajana. ( Kuva : Jaak k o Mr)k inen)

perustuvan sosiaaliturvan rakcntaminen. Tdl-
laista linjaa edusti historiallisen kompromissin
alkupdd (tyotulon ctuoikcutusta lukuunotta-
matta). Nopeisiin tvovoiman tarpeen ja taloudel-
listen olosuhteiden muutoksiin olisi jo tuossa
vaiheessa tarvittu mvcis eldkeikdsddnncisten yksi-
lollistli .ioustavuutta suunnitelmallisesti lisddvdd
politiikkaa.

Mitd sitten olemmc tehnect? Olemme poista-
neet kansaneldkejdr.jestelmdstd tarveharkinnan
ja nAin tuhonneet edellvtvksct perusturvan tason,
parantamisecn niukan talouskchitvksen vallites-
sa. Olemme siirtdneet ja siirtdnect cldkeikduudis-
tusta ja sen sijasta toteuttaneet tvottcinty'yseldk-
keen pysyvdn "vdliaikais"laajennuksen sekd eril-
lisen vcteraanicn l'arhaiseldke.jhr jestelmdn.
Olemme vatvoneet r,uositolkulla jo nimeltddn-
kin surkuhupaisasti naapurikateutta ilmentdvdd
ylieldkeongelmaa - johon ei enempdd ratkaisu-
ja enhd loydy - ilman palkkaetuuksien l,leistd
sddntelyd.

Kansaneldkeohjelma, jonka piti pirkella tah-
tdimellh varmistaa viisaan eliikepolitiikalr toteu-
tuminen. muodostui nhissh olosuhteissa viisaan
ellikepolitiikan toteutumisen csteeksi. Viimeisten
viiden vuoden aikana ei Pirkko Tycilii.jiirven yri-
tyksid lukuunottamatta ole khytv lainkaan kes-
kustelua siitd. millaista olisi hitaan talouskasvun

aikana edistvksellinen eldkepolitiikka. Aikoihin
en ole kuullut edes radikaaleimpien vaativan ko-
rotusta tukilisddn, jonka sentddn 70-luvun alussa
useimmat poliitikot tiesivdt varsinaiseksi vihd-
varaisimpien eldkeldisten toimeentulon paran-
tamisen vdlinecksi. - Eliikejiirjestelmien kiisto-
jen rauhoittumisen sijasta ne vahtivat toisiaan
pahcmmin kuin koskaan, ovat oppineet potkai-
semaan naapuria nilkkaan. vaatimaan vakuu-
tusmaksujcn alentamista toiselta jiirjestelmiiltii.

- Mika aloitc ei tietenkddn jdd valtiovarainmi-
nistericiltd kannatusta vaille kummankaan osal-
ta.

T{j LEVA E LAK EPO LIT I I K K A
Kansaneldkelakien nyt tultua vahvistetuiksi lie-
nee lupa odottaa taas olevan mahdollista keskus-
tella eldkepolitiikan tavoitteista, niiden rdrkeys-
jdrjestyksestd ja toteuttamismahdollisuuksista.
Tiillii viilin onkin aikaansaatu paremmat edelly-
tykset keskustelulle. On luotu laajaan yhteistyci-
hcin pohjaava perusta pitkiille tulevaisuuteen
ulottuvalle eldkckustannusten laskemiselle. Saa-
dut tulokset antavat aihetta laajaankin kehitys-
keskusteluun.

Pddmdhricn prioriteetin mukaisesti aloitan tu-
lcvaisuuden tutkimisen kansaneldkejiirjes-
telmdstd. jos kohta tdlld areenalla lyhyesti. En
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usko, etta vah6osaisimpien eldkelSisten toimeen-
tulotasoa tyydytiiiin nostamaan vain puolella
keskimhdrdisesta ansiotason noususta, kuten
STAT-laskelmassa oletetaan. Tarveharkinnan
poistamisen jiilkeen tuon vdhimmdistoimeentu-
lon tason nostaminen on kuitenkin taloudellises-
ti kaksi kertaa raskaampaa kuin tdhdn saakka.
Pddasia menneisyvden arvostelussani ei ollur
kaan se, ettd kansaneldkeuudistukseen menec
pari miljardia, vaan se. etta tarvitsisimme nyt
toiset kaksi miljardia nostaaksemmc kansan-
eldkkeen tarjoaman perustoimeentulon vuoden
1973 tasolle ja kolmannet kaksi miljardia. jotta
se seuraisi yleista ansiotasoa.

Ratkaisu tiihdn lienee loydettdvissd entisti
tarkemmin suunnatusta tarveharkinnasta asu-
mistuissa, avuttomuuslisissdja muissa tdmdn ta-
paisissa erityisen tuen tarpeessa oleville ryhmille
suunnatuissa e16keosissa. TiihAn tahteevd suun-
nittelu olisi syytd aloittaa ennen kuin alkaa seu-
raava poliittinen kiista todellisesta kansaneldk-
keiden korotuksesta, joka yhdeksi vuosikym-
meneksi unohtui t6mdn historiallisen kompro-
missiriidan alle.

A n s io e ld k e puolclla on el5kkeiden tason
nousu laeilla turvattu ainakin niin nopeaksi kuin
ennakoitavissa oleva taloudellinen kehitys sallii.
Ensi vuoden alussa toteutuva viimeinen sovittu
tyoeldkkeiden vdhimmdistason korotus jiinee
ioksikin aikaa viimeiseksi eldkkeiden tasoon vd-
littdmasti vaikuttavaksi uudistukseksi. Sen si-
jaan laadullista parantamista jdrjestelmissd riit-
tiiii eliikeikiiuudistuksesta ja tyokyvyttomyysrat-
kaisutyohcin liittyvistii ongelmista aina perheen-
emdnndn eldketurvaan saakka. Kuitenkin aina-
kin vakuutusosaston ndkcikulmasta tulee tdr-
keimpdnd tehtivdnd vast'edes olemaan elhke-
turvan toteutumisen varmistaminen pitkiilli tiih-
tiiimellii.

EDESSA. KONKURSSI?
Millainen sitten itse asiassa eldketurvamme tule-
vaisuus on? STAT-raportti vastasi varsin yksise-
litteisesti, ettd taloudellinen kehitys ei tule koko-
naisuutena olemaan uhka eldketurvalle. Ongel-
maksi osoittautui palkkaperusteisten sosiaali-
turvamaksujen nousu, johon ratkaisuksi esitet-
tiin niiden korvaamista muilla rahoitusliihteillii.
Ndmd tydryhmdn suositukset tullevat toteutu-
maan ldhes itsestdln. Siirtyminen muihin rahoi-
tuslahteisiin on jo alkanut niiden ty6nantajan
sosiaaliturvamaksujen osalta, joita vastaa",at
etuudet eiviit liity tycintekoon ja tydansioon. Ra-
hastoinnista luopuminen on tarpeen muuttaa
kdytdnnon lainsddddntcitoimiksi vasta 2020-lu-
vulla. eikd sen toteuttamiselle varmaan tuolloin
lciydy vastustajia.

Kun kuitenkin tydperusteiset sosiaalivakuu-
tusmaksut ndin alennettuinakin tulevat muodos-
tumaan yli kaksinkertaisiksi nykyisestd tasos-
taan, eivdt STAT+yOryhmdn suosittelemat toi-
mct yksinddn voi riittdvhn varmasti taata eldke-
turvan toteutumista. Tdmdn vuoksi tyoeldkeva-
kuutusmaksuille on luotava sellaiset laskentape-
rusteet, ettd eldkkeet on ehdottomasti varmistet-
tu mycis nyt tiedossa olevan kustannusnousuke-
hityksen huomioon ottaen.

Vasta pitkdn ajan kuluttua lankeavien etuuk-
sien toteutumisen varmistaminen on vaikeimpia
ongelmia sosiaalivakuutusjhr.jestelmien kehit-
tdmisessd. Historia kertoo. ettA onnistuminen on
ollut pikemminkin poikkeus kuin sddnto. Suo-
malaisilla palkansaajilla on varsin tuoretta ko-
kemusta paitsi ensimmdisen kansaneldkelain lu-
paaman ansioeldketurvan romuttumisesta mycis
sairausvakuutuslakimme etuuksien mitatoity-
misestd 70-luvulla. Eliikkeet ovat tdmdn varmis-
tamisen tdrkein alue. koska palkansaajan on saa-
tava jo parhaassa aktiivi-idssddn varmuus tule-
vasta eldkkeeste voidakseen sen mahdolliseen
niukkuuteen muulla tavoin varautua.

Kokemuksesta opittuamme olemme varmis-
taneet suomalaisen palkansaajan tyoelhketurvan
kolmenlaisella vakuudella. Ensinndkin io laki
sindnsd turvaa etuuden. mutta laki on osoittau-
tunut muutettavissa olevaksi. Toiseksi tyocliik-
keet ovat osa tyoehtosopimusjdrjestelmdd ja to-
teutettu yksityisoikeudellisin vakuutussopimuk-
sin, joiden muuttaminen ei ole mahdollista taval-
lisella lailla. Kolmanneksi on eldkkeiden maksu
varmistettu selvdlld rahalla eli vakuutusl'htiolain
mukaisella vakuutettu.jen eldkeosuuksia vastaa-
valla rahastointivelvollisuudella sekd kaikilta
tydnantajilta indeksikorotuksia ja muita yhtei-
sesti vastattavia eldkeosia varten kerdttdvdlld ta-
sausosalla, jonka senkin osalta voidaan tuleviin
eldkemenoihin varautua rahastoinnilla. Kullekin
palkansaajalle kuuluva vakuutusyhtiolain mu-
kainen eldkerahasto-osuus varmistaa hdnen an-
saitsemansa eldkkeen nimellismddreisesti. mutta
yhteisesti vastattavat eldkeosat on nykyisen va-
kuutusmaksun laskentaperusteen mukaisesti
sdidetty vuodeksi kerrallaan. Uutta perustemal-
lia. joka taltakin osin varmistaisi eldkkeet pitkiil-
la tehteykselld ottaen huomioon myds talouden
suhdannevaihtelut. on vast'ikaan alettu valmis-
tella kaikkia tyoeldkejdrjesteln.rdn intressi-
osapuolia edustavassa tyciryhmdssd.

Kaiken kaikkiaan voimme uskoa, etta tyo-
eldkkeiden varmistaminen on mahdollista ny-
kyisen lain antamin vdlinein. Tycieldkemaksu-
tyoryhmhn tycin onnistumismahdollisuudet ovat
hyvdt - silla valttamettdmalla edellytykselld.
ettii kaikki osapuolet todella pitavat ensisijaisena
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tavoitteena laeissa luvattujen eldke-etuuksien
varmistamista. Omasta puolestani katson tdstd
maksuperusteiden tavoitteesta luopumisen edel-
lyttdvin tydeldkelakien muuttamista. johon en
usko ainakaan kummankaan tycimarkkinaosa-
puolen pyrkivdn tai alistuvan.

Vain ddrimmdisen vaikean talouskehitysen-
nusteen puitteissa tai joidenkin poikkeavien eld-
kejdrjestelmien kohdalla ei nykyisten sddnncisten
lupaamien etuuksien varmistaminen ole mah-
dollista. Taloudellisen kasvun alittaessa pysyvds-
ti kahden prosentin tason ei edes 60 proscntin
eldkkeiden maksaminen 65 vuoden idstd liene
mahdollista. Omasta puolestani piddn tdllaisessa
tilanteessa oikeana ratkaisuna sitd. ettd mie-
luummin korotetaan eliikeikiiii kuin alennetaan
eldkkeiden tasoa. Uskoisin, ettd ldhes jokainen
vanhuuseldkeikiiii liihestyvh mieluummin valit-
see elikeidn siirtymisen pari vuotta myohem-
mdksi kuin kymmenen prosenttiyksikkoh
alemman eldketason.

Ldheskddn riittdvdn usein ei eliikejiirjestel-
mien tulevia ongelmia koskevassa keskustelussa
tiedosteta sitd. ettb eldkekustannukset muodos-
tuvat ndiden kahden tekijiin tulona. Tutumpi on
eldketaso, siis tuo tyoeldkelaeissa 60 prosentiksi
luvattu eldke. Toinen eldkemenojen kasvuun vie-
lii jyrkemmin vaikuttava tekijd on el6keldisten
suhde aktiivivdestcion, mikd mddrdytyy eldkkeel-
lesiirtymissddnnostcin, siis pddasiassa eldkeidn
avulla. Varsinkin suurten ikiiluokkien eldkeidssd
tuo suhde on vahva tycikalu eldkejdrjestelmien
kustannuksia sdddeltdessd. Mutta jo nykyisel-
lddn pdtee nyrkkisddnto, ettd yhden vuoden siir-
to elSkeidssd vaikuttaa prosentilla eldkevakuu-
tusmaksuun.

Useammankin kansanterveyteen positiiviscsti
vaikuttavan tekijiin yhteisvaikutuksesta voimme
uskoa 2000-luvun suomalaisten Iyysisen kunnon
olevan omaamme parempi. Omasta puolcstani
luulen 2020-luvun seitsenkymppisten hyvinkin
piirjiiiiviin tdmdn pdivdn 60-vuotiaille. Toisaalta
tycieldmdn vaatimukset 2020-luvulla on ratkai-
sevasti nykyistd paremmin sopeutettu ihmisten
edellytyksiin, jos kehitys tulevaisuudessa liki-
kidn vastaa sitd, mitd menneisyydessd on tapah-
tunut.

ELAKEK O NK URS S IA EI TULE
Koko tarkasteluni lopputulos on siis moninker-
taisesti positiivinen:

l) STAT-raportti jo kertoi, etta kokonaisuu-
tena kansantaloutemme rahat hyvinkin riitt6vdt
60 prosentin eliikkeisiin 65-vuotiaille, edellytyk-
send vain yli kahden prosentin talouskasvu.

2) Ongelmana olevien sosiaaliturvamaksujen
korvaaminen muilla rahoitusliihteillii on jo aloi-

tettu, asiasta on sovittu hallitusoh.jelmassa .ja
tdrkeintd askelta valmisteleva laaja sosiaalitur-
vamaksutyoryhmh asetettaneen ndind piivinii.

3) Tekniikka tycielikevakuutusmaksujen pe-
rustemalliksi, joka varmistaa tycieldkkeet vakuu-
tusteknisesti, on periaatteiltaan valmiiksi kaa-
vailtuna ja omasta puolestani katson tycieldke-
lain ei vain sallivan vaan edellyttdvdn uusiin
laskentaperusteisiin siirtymistd.

Mikiili yhteiskunnallinen ja taloudellinen ke-
hitys jatkuu edes osapuilleen entisellaan, ei tyci-
eliikkeitii siis voi vaarantaa mikddn muu kuin
t a h a I I i n e n p y rk i m y s ty oe I iikej arj es te I m ie n ra h o i-
tuspohjan murentamiseen. Sellaista kyllii on ol-
lut aavisteltavissa. mutta vaikea on uskoa suo-
malaisten palkansaajien antavan jymiiyttaa it-
seddn endd kolmatta kertaa.

Adrimmdisen kielteisend vaihtoehtona on ta-
loudellisen kasvun heikkeneminen yhden pro-
sentin tuntumaan, jolloin elSketurva todella jou-
tuu uhatuksi, kuten silloin jo moni muukin asia
yhteiskunnassamme. Tiilloinkin eldketason pe-
lastavana luonnollisena ratkaisuna on eldkeidn
nostaminen - luonnollinen ratkaisu sikiili. ettii
ihmiset haluavat jatkaa tyontekoaan mieluum-
min kuin jiiiida riittamattomdn eldkkeen varaan.
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MARKKU HANNINEN

Ansaintaperiantc, kcrran ansaitun clcikcoikeudcn
koskemottontuu.s, tehokas indeksisuo.la sckci ns.
tulevan ajon huomioon ottamincn orat trdeldke-
turt,an nel.jri vankkao perusperiaatetta. Kaksi-
kymmentci t,uotta .tinen ne ciy'tit suinkaon olleet
sellaisia itsesttirinselv.t'yksici kuin n.t't. toteaa kir-
.joitukscssaon Ekiketurvakeskuksen suunniilelu-
johto.ia Markku Hcinninen.

Kuluneilta 20 ty oekiketurvan vuodelta
karttui yli 20 trirkecici asiaa

voitteen asteittaiseen toteuttamiseen. Ndin ollen.
ja vaikka kysymyksessd on lakisddteinen toi-
meentuloturva, perusturvan tasoinenkin tyoela-
keturva on vield nyt erilainen eri henkilciryhmis-
sd.

Tyoeldketurvan kokonaissisdlt6 voidaan kar-
keasti jakaa kahteen osaan: eldketason ja eldk-
keen saamisen edellytysten mddrittelyyn.

ELAK ET U RVA N TOTE UTTAM I STA PA
Tyoeliketurvalla tarkoitetaan nykyisin sekd yk-
sityisen ettd julkisen puolen ansiotycin perusteel-
la saatua eldketurvaa. Vaikka tdssi artikkelissa
rajoitutaan tarkastelemaan p66asiassa yksityisen
puolen tyoelaketurvaa, on ensimmdisend tdr-
kednd kohtana korostettava, etta tydeleketurva
muodostaa harkitun kokonaisuuden. Se koos-
tuu henkilcjn tyciuransa aikana saamista kaikista
tyoeldkeosista.

Ty6eldketurva on Suomessa toteutettu laki-
sddteisesti. Lakisddteisen eldketurvan osuus on
maassamme poikkeuksellisen korkea moniin
muihin maihin verrattuna. Tdlli tavoin on
maassamme voitu toteuttaa yhtendiset tavoitteet
riittdvdn laajasti.

Kolmas tirked asia onkin, ettd tycieldketurvan
tavoitteeksi on asetettu yhtendisten periaatteiden
mukaisesti mddrdytyvd ns. perusturvan tasoinen
eldketurva kaikille ansiotyossd oleville. Samalla
tyoeldketurvan yhteiskuntapoliittiseksi tehta-
vdksi on asetettu mitoittaa eldkeajan toimeentu-
lotaso tydssdoloajan tydtulojen mukaan. Olen-
naista on, etta teme toimeentulo turvataan yksi-
lcin omien tydtulojen (ei muiden eikd pddomatu-
lojen) mukaisesti. Toisen osan peruseldketurvas-
ta maarae kansaneldke.

Lakisditeinen eldketurvan toteuttamistapa
johtaa helposti jaykkyyteen. Tycieldketurvan
osalta tata on vdhennetty sallimalla perusturvan
tasoisten eldkkeiden ohella myos parannuksia.
Tdmd on ollut vilttdmdtontd senkin vuoksi, ettd
perusturvan tavoitteita ei yksityisellii puolella ole
kustannussyistd voitu asettaa yhtd korkealle
kuin esimerkiksi julkisella sektorilla on ollut jo
perinteisesti. Hyviiksytyn yleistavoitteen kerta-
kaikkiseen toteuttamiseen ei myoskddn ollut
mahdollisuuksia, minkd vuoksi on pdddytty ta-

NEIJA VAN KKAA PERIAATETTA
Ansaintaperiaate, ansaitun eldkeoikeuden kos-
kemattomuus, tehokas indeksisuoja sekd ns. tu-
levan ajan huomioon ottaminen ovat ty6elake-
turvan neljd vankkaa periaatetta. Ne eivit olleet
tycieldketurvaa 60luvun alussa luotaessa sellai-
sia itsestddnselvyyksiii kuin nyt. Tapahtunut
asenteen muutos on todistus ndiden periaattei-
den oikeaan osuvuudesta. Nykyniikymilld an-
saintaperiaate ja koskemattomuus ovat jopa 60-
luvun alun olosuhteita vahvemmin esilld. koska
ammattien ja tyopaikkojen vaihtuminen on ti-
hentynyt. On sekd yhteiskunnan etta vakuutettu-
jen edun mukaista, ettd eldketurva ei ole esteena
rakennemuutoksille. On ilmeisti. etta naiden
kahden periaatteen velttamattdmyydestd ollaan
hyvin laajalti yhtd mieltd.

Toisin saattaa olla indeksiturvan suhteen. Vie-
liikiiiin ei ole yleisesti tunnettua, ettd indeksitar-
kistukset eivdt ole el6kkeen varsinaisia korotuk-
sia, vaan korjauksia.

Yksi syy on, etta julkisella sektorilla pitkiin
ajan virkaeldke seurasi vastaavan vakanssin
palkkakehitystd. Jos tapahtui kuoppakorotuk-
sia, tehtiin korotus myds virkaeldkkeeseen. Vas-
taavasti eliike suhteellisesti aleni, jos uudet va-
kanssin hoitajat eivdt menestyneet palkkakilpai-
lussa. Nyt ajatuksena on, ette indeksitarkistuksil-
la ei anneta enempiid yksittdisen vakanssin pal-
kankorotuksia kuin alennuksiakaan. Sitd vas-
toin TEL-indeksiin sisdltyy, ettii tycieldkkeitiikin
reaalisesti korotetaan tai lasketaan puolikkaalla
siita, mite keskimddrdisessd ansiokehityksessd
tapahtuu.

Kun tydeldke on eri tyci- ja palvelussuhteista
tai yrittiijiitoiminnasta saatujen eldkkeen osien
summa, myos tiimii perustelee nykyistii keski-
midrdistd indeksiperustetta.
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E ILI K ETA S O N K E H ITTY M I N E N
Perusturvan mukaisen tyoeldkkeen tdysi mddrd
on 6070 palkasta. Se karttuu 40 vuodessa eli
1.5 %/v.Tavoite korotettiin nykyiselle tasolleen
1.7. l975.jolloin tukilisdn ohella myos kansan-
elf,kkeen tukiosa sdddettiin eldkevdhenteiseksi.
Tdtd ennen elhkkeelle siirtyneiden vastaava tvcr-
eldketaso on edelleenkin 40c/o palkasta.

Vuonna 1969 toteutettiin tyoelakkeissd vii-
himmdisprclsenttisddnto. Sen mukaan lakien
voimassaoloajan kestdnyt toiminta ty6eldkela-
kien piirissd oikeuttaa normaalia karttumissddn-
toa parempaan vdhimmhistycicldkkeeseen.
Vuonna 1969 viihimmdisprosentiksi mddritcltiin
l6-22V0. Tamd korotcttiin 25%:iin vuonna
1975 ennen 1.7.1975 eldkeoikeuden saaneillc.
Tasokorotetun cldkkeen piiriin kuuluvilla vd-
himmdisproscntiksi sdddettiin 33%. Sittemmin
TEL-indeksipcrustecn tarkistuksen yhteydessd
vdhi m mdisprosentte'ja k orotet tii n asteittai n nii n.
ette vuoden 1982 alusta vdhimmdisprosentit
ovat29 7o ennen 1.7.1975 alkaneissa eldkkeissd
ja 30.6. l975.jiilkeen alkaneissa eliikkeissii 37 %.

Vdhimmdisprosenttisaantd konkretisoi sitd
t),6eleketurvan piirrettd. ettd eldkkeen taso pr-ri-
taan mitoittamaan lakien voinrassaoloaikana
tapahtuneen toiminnan avulla. Syynd tdhhn on.
ctta ennen tyoeldkelakien l'oimaantuloa tapah-
tuneesta ansiotoiminnasta ei ole saatavissa ticto-
ja. TEL:n sddtdmisen yhteydessd maariteltiirl
eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi myos lain an-
tamispdivdnh eli 8.7. l96l voimassa ollut tvo-
suhde. Eldkcttd mddrdttdessd aika ennen
1.7.1962 tdlloin puolitetaan. Kuten sddnncis
osoittaa, on lopputulos jossain mddrin sattu-
manvarainen. Vdhimmdisprosenttisddntci ndin
ollcn lis6d vakuutettu.jen tasa-arvoisuutta.

Vdhimmdisprosenttisddnnolld on olcnnaincn
merkitys mycis tulevaisuudessa. Palkansaajilla
vuoden 1986 ia yriuiijillii vuoden 1994 jiilkeen
alkal'issa eldkkeissd vdhimmdisprosentit menet-
tiiviit sikiili merkitystdhn, ettd lakien voimassa-
oloajalta karttunut cldke mddrdytyy nyk-"-iscn
lain voimassa ollessa 1.5 %:n karttumissddnnon
mukaan. Jo nvt on kuitenkin todenndkoistd. ettd
vdhimmdisprosentti kohoaa erdissd tapauksissa
38 %:iin.

Eri tyoeldkela kien pi i rissd saadut t_"-cieldkeosat
nivelletdhn toisiinsa yhteensovitukscn avulla.
Tdmd on tarpecn sen vuoksi. ettd erdissd tapauk-
sissa saman elhketapahtuman perustcella saata-
vat eldkkeet ylittdvdt tavoittceksi asetetun
60%:n tason. Nykyisin -"-littymincn on mahdol-
lista yksistddn tyciel6kkeidcn avulla. koska julki-
sella puolella karttumisvauhti kohosi l97l teh-
dylld muutoksella perusturvankin osalta 2 clh:lin
palkasta. Tdmd muutos oli kompensaatiota siitri,

ettii TEL-indeksiperuste muutettiin myos julki-
sella puolella.

VAKUUTETTUJEN PIIRI
Vuoden 1970 alusta lahtien kaikki ansiotoiminta
tuli maatalousyrittdjien ja muiden yrittiijien elii-
kelakien voimaan tultua tycieldkkeeseen oikeut-
tavaksi. Yrittiijille sdddettiin omat lakinsa, jotta
olisi voitu ottaa huomioon yrittdjien palkansaa-
jista poikkeavat olosuhteet.

Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aika-
na on TEL-karenssi-ikd lvhentynvt astcittain
kuudesta kuukaudesta yhteen kuukauteen. Sa-
malla LEL-ansioiden eldkettd kartuttava raja-
mddrd on alentunut noin neljhnnekseen alkupe-
rhisestS. Karenssimddrien pienehtymiselld on ol-
lut huomattava merkitys aktiivipiirin lukumdd-
rddn. Esimerkiksi vuonna 1980 oli l-5 kuu-
kautta kestdneitii TEL+yosuhteita noin 200000.

Alkuperdinen TEL ei koskenut sivutoimia. Ne
tulivat eldkkeeseen oikeuttaviksi vuonna 1966.
Mm. osa-aikaiset pankkivirkailijat, myyjiit, sii-
voojat ja sivutoimiset talonmiehet eivdt tdstd
toiminnastaan saisi ty6cldketta. Samana vuonna
siirr-vttiin sddnnollisen tyoajan palkasta brutto-
palkan periaatteeseen, jolloin mm. ylitycit tulivat
tyoeldkettd kartuttaviksi.

Kuviossa I on esitetty eldkkeen tason kehit-
tymistd. Kuvat osoittavat. etta tycieldkkeen ta-
sossa tapahtuu koko ajan asteittaista muutosta.
Kuviossa pilarien pddlld olevat luvut ilmoittavat
eldkkeen midrhn kuukaudessa.

ELA: K KEEN SA A M I S E N E DELLYTY K SET
Jo vuonna 1962 omaksuttiin perusturvassa 65
vuoden cliikcikii eli sama kuin kansaneldketur-
vassa. Tycikyvyttomyyskdsite on alusta ldhtien
perustunut ns. vleiseen tyokyvyttomyyteen ero-
ten jo silloin olemassa olevasta iulkisen puolen
ammatillisen tyokyvyttomyyden kdsitteestd.

Mikali kehitystii eliikkeen saamisen edellytyk-
sissd ei olisi lainkaan tapahtunut vuoden 1962
jiilkeen. lesketja lapset eivdt saisi perhe-el6kettd.
Myciskiiiin osatyokyvyttomat ja tyottcimdt eivdt
olisi eldkkeen saajina. Kaikkiaan vuoden vaih-
teen ldhes 600000 eldkkeestd 138000 eli neljdn-
nes perustuu TEL-LEl-jariestelmdn voimassa
ollessa tapahtuneisiin eldkkeen saamisen edelly-
tyksen laajentamisiin.

Jo 70-luvulla ndkyi merkkejd kehityssuunnas-
ta. joka ennakoi eldketurvan kdyttdmistd tyo-
voimapoliittisena vdlineend. Ndkyvimmin tdmd
on tapahtunut tyottomyysel6kkeen edellytyksiii
sddtelemdlld niin, ettd alkujaan 60 vuotta taytta-
neille sdddetty tydttdmyyseldke koskee nyt vdli-
aikaisesti ennen vuotta 1928 syntyneitd. Samalla
on lievennetty erdith muita tycittomyysel6kkeen
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saamisen edellytyksih.
Maatalousyrittiijille on sdddetty maatalouspo-

liittisena toimena sukupolvenvaihdoseldkkeet ja
luopumiseldkkeet, joiden piirissd on nyt 13 000
saajaa. Ndmd edut ovat luonteeltaan mddrdai-
kaisina olleet voimassa yhdenjaksoisesti vuodes-
ta l9T4ldhtien ja jatkuvat ainakin vuoden 1985
loppuun asti.

Kuvio 2 osoittaa eldkkeensaajien piirissd ta-
pahtuneen rakennemuutoksen.

RAHOITUSKYSYMYKSIA.
Mitd paremmat edut ovat raha-arvoltaan, sitd
enemmdn varoja tarvitaan. Etujen kokonaisarvo
on arvioitavissa jo nyt. Rahoitustarpeen koko-
naismddrddn ei voida vaikuttaa muutoin kuin
lakia muuttamalla. Sitd vastoin maksuja voi-
daan aika-akselilla jaksottaa eri tavoin.

Palkansaajien tydeldketurvaa sdddettdessd
liihdettiin siita. etta vain osa kokonaisrahoitus-
tarpeesta kerdtddn samanaikaisesti kuin edut an-
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saitaan. Tatd menettelyd nimitetddn yleisesti ra-
hastoinniksi. Muusta osasta vastaavat yritykset
yhteisesti jakojdrjestelmdn tapaan.

Seki maatalousyrittdjien etta muiden yritta-
jien tycieliikekustannuksista vastaavat vakuute-
tut itse ja valtio. Yrittiijien maksut eroavat eri
syistd periaatteiltaan TEL-LEL-vakuutusmak-
suista. Jdrjestelmien rahoitus tapahtuukin puh-
taan jakoperiaattecn mukaisesti.

Eldketurvan rahoituksen ainoa pddmddrb on.
ettd laissa mddritellyt edut voidaan maksaa. Td-
md on tvoeldkemaksujen ensisijainen 1a ainoa
tehtava. 70-luvun loppupuolelta ldhtien on ollut
havaittavissa, etta tyoelakemaksuja on pyritty
kayttemaan muihinkin tarkoituksiin: esimerkik-
si hintojen nousun hillitsemiseen tai tydvoimapo-
liittisiin tavoitteisiin. Tdllaiset toimenpiteet ovat
toteutettavissa vain niissd tycieldkelainsddddn-
non mukaisissa rajoissa. jotka samalla myotdile-
vht tyoeldkemaksujen varsinaisen tehtdvdn to-
teuttamista.

Tyoeldkemaksut kohoavat asteittain nykyisel-
te tasolta pitkiin aikavdlin puitteissa noin
2,5-kertaisiksi. Tiimii kehityskulku on vddjdd-
mdtcin tosiasia. On myos korostettava, ette pal-
kansaajien osalta yksityisen sektorin on itsendi-
sesti pystyttevd hoitamaan tyoeldketurva myos
tulevaisuudessa. Elhketurvan hoitaminen koh-
tuullisen turvaavuuden mukaisesti perustelee ta-
saista tycieldke maksujen kohoamista. Mikali tas-
td kehitysurasta poiketaan el6kemaksuja alenta-
malla - kuten mm. 70-luvun lopussa tapahtui

- merkitsevat tdllaisct toimenpiteet vain vas-
taistcn tyoelhkemaksujen korotusten lyk kiiiimis-
th ja maksutason nousuvauhdin kiihtymisth
t ulevaisu udessa.

TY OELAKETA S O V U O N N A 2OO2
Nykyisen lainsddddnnon pohjalta arvioituna
tarvitaan tyoeldketason kuvaukseen vuonna
2002vain vdhdn numeroita ja sanoja: tyoeldke-
jiirjestelm,ii on sikdli taysitehoinen, ettd alkavat
TEL-LEl-eliikkeet ovat 60 7o palkasta, miklili
tyossdoloaikaa on 40 vuotta.

Yrittiijien tyoelAkkeet eivdt viel6 silloin ole
tdysitehoisia, koska lait tutivat myohemmin
voimaan. Alkavien yrittiijiieliikkeiden taso on
48 % tyotulosta.

Silloin voimassaolevat, aikaisemmin alkaneet
eldkkeet ovat alkamistasonsa mukaisia. Vielii 20
vuoden kuluttuakin meillh on yksityisen puolen
tyoeldkkeensaajia, joiden tyoeldke mdhrdytyy
37 To:n vdhimmdisprosenttisddnnon mukaan;
jopa 29 7o:n vdhimmdisprosenttisddnncin mu-
kaan. Edellytyksend tietenkin on, etta nama
sddnn6t ovat vield tuolloin voimassa.

Kokonaisuutena tarkasteltuna tycieldketaso

on vield 20 vuoden kuluttuakin epdtasainen.
Thmd samalla osoittaa, etta tyoelaketurvaa on
maassamme toteutettu erittdin maltillisesti.

M I STA N YT KESK USTELLAAN?
Vuonna 2002 voimassa olevista tyoelbkelaeista
voidaan varmuudella sanoa yksi piirre - ne ovat
erilaisia kuin nykyiset. Perusrakenteen muutos-
tarvetta ei ole. Sitd vastoin merkittdvidkin yksi-
tyiskohtia tullaan todenndkciisesti muuttamaan.

Nyt keskustellaan eldkkeelle siirtymisen jous-
tavoittamisesta. Koska jo nykyinen yhteiskun-
tamme kehitysvaihe ndyttdd perustelevan tdllai-
sia toimenpiteitd, on ilmeistii. ettd tdhdn suun-
taan eldkkeelle siirtymisen edellytykset tulevai-
suudessa kehittyvdt.

Eldketasokysymyksind parhaillaan tutkitaan
mm. eldkeoikeuden jakamista avioeron yhtey-
dessd ja - tasta osin erillddn, osin rinnakkain

-perhc-cldkkeen 
oikeudenmukaista kohden-

tumista.
Eldkeuudistukset ovat useimmiten kustan-

nuskysymyksi6, ja eldketurvan tarkoituksenmu-
kaista kustantamistapaa joudutaan ilmeisesti
yhd voimakkaammin tutkimaan. Parhaillaan
keskustellaan tyoeldkemaksujen mhdrdytymis-
perusteista sekii pitkiilli ettii lyhyellii aikajdnteel-
lii. Tiim,ii on eliketurvan peruskysymyksid.

Etiikejiirjestelmdn toiminta vakuutettuihin ja
tvonantajiin pdin vastaisuudessa edelleenkin ko-
rostunee. Hyviiii tycieldkepalvelua on, etta ela-
kepddtcis tulee nopeasti, on kerralla lain tarkoit-
tama. ja ettd eldke-erdt tulevat ajallaan.

Eliikkeelle valmennus auttaa elakkeelle siirty-
jiii paitsi eldketiedon saamiseen myos - oikein
toteutettuna - muissa suhteissa. Timd palve-
lumuoto on laajenemassa. mutta tavoittaa tois-
taiseksi vain osan eldkkeelle siirtyjisti.

On myos mahdollista, ettd tycieldketurvan pii-
riin tulee muita huomionarvoisia etuja. Yhtend
nyt keskustelun kohteena olevista kysymyksistd
voi mainita kuntoutustoiminnan tehostamisen,
kuntoutusrahan toteuttamisen.

Tdssd esitetyt keskustelukysymykset ovat vain
esimerkkej6. Tyoeldketurva koskettaa koko
vdestod, niin .jo eliikkeelld olevia kuin vietd eld-
kettd kartuttaviakin. Tietoisuus eldketurvan
merkityksestd ja vaikutuksista koko ajan kas-
vaa, mikd tuo jatkuvasti esille uusia tulevaan
kehitykseen vaikuttavia piirteith.
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Omaperciinen rakennelmo,
mutt a hyvin t (iy tt(i(i t eht (iv (ins (i
Teivo Pentikriinen haastatehuna tvrieltikelaeista

- Yksityisten tycinantajien palveluksessa ole-
vien tyontekijciiden eldketurva oli vield l95Glu-
vun lopulla silld tavatla "rempallaan", ettd oli
suorastaan historian velttamattdmyys, ettd jo-
tain piti tapahtua. Kun vuonna 1957 voimaan
tullut kansaneldkeuudistus suuntautui tasaeliike-
linjalle, kela-jdrjestelmd menetti mahdollisuu-
tensa palkanansaitsijain eldkkeiden antajana.

- Lihtomerkkind oli TVK:n kirjelmd so-
siaaliministeriolle, joka tiettdvlsti oli valmistettu
yhteistuumin SAK:n kanssa. Nyttemmin on sel-
vinnyt, etta myos yleislakon paettemissopimuk-
sessa oli tyontekliiin eldketurvan tutkimista
koskeva kohta. Minulla ei ole muistikuvaa asias-
ta. Olisiko sanottu kohta silloisissa sekavissa
olosuhteissa viilillii jo tullut unohdetuksikin?

- Eldkekomitean puheenjohtajana toimi
Pentikdinen ja siinii olivat edustettuina tyci-
markkinajiirjestot, SAK, TVK, STK, LTK ja
MTK. Komitea oli lisdksi tavallaan "parlamen-
taarinen", siind olivat mukana myos poliittisten
puolueiden edustajat. Tarkoitus oli saada niin
laaja valmistelupohja. ette se varmistaisi asioi-
den toteutumisen.

- Tehtavene oli tyciansioon perustuvien
eldkkeiden suunnitteleminen palkansaajia var-
ten. Yrittiijiit ja virkamiehet jiiiviit tdssd vaihees-
sa jdrjestelyn ulkopuolelle; virkamiehilliihhn oli
jo oma vanha eldkelakinsa. Tyoeliikejiirjestel-
mhn organisaatiota pohdittaessa esilld oli toi-
saalta keskitetty vaihtoehto, jota olisi hoitanut
liihinnii Kansaneldkelaitos ja toisaalta hajautettu
jiirjestelmii. Juuri toteutettu tasaeldkelinjainen
kela-uudistus kuitenkin oli tyomarkkinajiirjesto-
jen piirissd tulkittu "kaappaukseksi", jolla
"tyomiehen eldkerahat" jaettiin muille vdestci-
ryhmille. Epdluottamus keskitettyd ratkaisua
kohtaan oli niin suuri, ettd tyomarkkinaedusta-
jat suorastaan uhkasivat poistua komiteasta, jos
puheenjohtaja viel6 moista vaihtoehtoa esittelee.

- Tyoeliikej6rjestelmdn kokonaismalli
suunniteltiin tuolloin, tdysin samanlaista esiku-
vaa ei ollut. Monet yksityiskohdat kuitenkin on
lainattu eri ldhteistd. Esim. indeksitasaus kalliin-
ajanlisineen on perdisin tapaturmavakuutuk-
sesta ja liikennevakuutuksesta, niin ikddn ajatus
yhteisestd poolista, joka tasaa tiettyjii yhteisvas-
tuullisia menoja. Vakuutusmaksujen takaisin-

lainausajatus on lahinne perdisin eldkesddtiolais-
ta, joka oli uusittu vuonna 1955. Kun siiiitioillii
oli mahdollisuus takaisinlainaukseen, avoin kil-
pailuasema luonnollisesti johti siihen, ettd my6s
eldkevakuutusyhtiot tarjosivat samaa etua. Lai-
nausmahdollisuuksien parantamiseksi ja toisaal-
ta tyontekijiiin etujen varmistamiseksi konstruoi-
tiin idea keskitetystd luottovakuutuksesta. Erdi-
te elementtejd siitd on perdisin vakuutusyhtio-
laista, jonka ndiltd osin aikanaan suunnitteli pro-
fessori Arvo Sipili.

Jdrjestelmdn toimivuuden kannalta oli viilt-
tamatonte luoda yhteinen rekisteri. Sitti ja edellS
mainittuja muita yhteistehtdviii varten tarvittiin
keskusorganisaatio, jolle nimeksi keksittiin Elii-
keturvakeskus.

- Kirjoittamistavaltaan TEL poikkeaa ta-
vanomaisesta lainsiddintokdytiinncistii. Raken-
teilla oli niin laaja ja niin paljon kaikesta ennen
koetusta ja tunnetusta poikkeava jiirjestelmd, et-
tei (onneksi!) katsottu olevan mahdollisuuksia
sen yksittdiskohtaiseen siidtelyyn laajan lakiteks-
tin puitteissa. Komitean suunnitteluresurssit oli-
vat vdhdiset, Henkivakuutusyhtioiden Yhdis-
tyskin, jolta suunnitteluapua pyydettiin, siitii
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kieltiiytyi. Ratkaisuksi tuli erddnlaisen vdljdn
valtuuslain esittdminen. Nayttaa silte. ettd jotkut
ulkopuoliset yhiikin ihmettelevdt tdllaista lain
kirjoittamistapaa ja etsivdt sieltd vastauksia ky-
symyksiin, joihin laissa ei ole tarkoitettukaan
vastata; paljon on jdtetty toimeenpanomddrdys-
ten. vakuutuschtojen. vakuutusperusteiden jne.
varaan. Perdstdpdin katsoen tdmd ilmeisesti oli
ldhes ainoa toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Jdr-
jestelmdn voimaan saattamiseksi tarvittava var-
sin valtava suunnittelutyci saattoi tapahtua vasta
toimeenpanovaiheessa ja sitten kun oli saatu
huomattavan runsaat ja parhaat mahdolliset
voimat kdvttcion. Ehkd on jo hiiipynyt unhoon
se. ettd yksistddn tvorvhmii ETK:n ympiirilli oli
parisenkymmentd. Lisiiksi tehtiin mittavaa
suunnittelu- ja organisointityota myos laitosten
tasolla. Valtuuslaki antoi mahdollisuuden rat-
kaisuihin. jotka vasta tdlloin olivat loydettdvissd.

Kysymykseen. miksi lyhytaikaisia tyosuhteita
varten sdddcttiin eri laki ja esitettiin eri organi-
saatio. Pentikdinen vastaa, ctta tema johtui en-
nen kaikkea siitd ndkemyksesth. ertd aivan ly-
hytaikaisia, ehkd vain pliiviii tai viikkoja kestdvid
tvosuhtcita ei voida TEL-organisaation puitteis-
sa kunnollisesti hoitaa. Tdmd organisaatio oli
a.jateltu ldhinnd suhteellisen pvsvvid tycisuhteita
varten. .lokainen tvosuhde piti erikseen rckiste-
roidiija pddttyessddn rekisteristd poistaa. Jos cri
tyosuhdepalaset olisivat hajaantuneet lukuisiin
eri laitoksiin, peldttiin siethmdttomdn cpdratio-
naalista ratkaisua. Tdmdn takia katsottiin niiillii
aloilla keskitvs tarpeelliseksi. Se ettd kassoja svn-
tyi neljii johtui liihinnd ao. alojen cdusta.jien
omista toivomuksista. Ehkii peldttiin. ertd jokin
ala joutuisi toisen puolesta maksamaan. minkd
vuoksi haluttiin oma itsendincn laitos. LEL-rat-
kaisun mallina oli Merimieseldkekassa. .ioka jo
suurella menestykselld clli tuolloin toiminnassa
ja oli ehkii muutoinkin vahvasti mvdtavaikutta-
vana tekijdnii tvoelake.iarjestelmdn svnnyllc
yleensdkin.

- Kesd 196l ja sitd seurannut syksy. talvi .ja
kevht olivat ikimuistoisia. Uuden jdrjestelmdn
luominen vajaassa vuodessa oli tehtdvd. jota
monet asiantuntijat pitivdt ldhes mahdottoma-
na. Inhimillisen suorituskyvyn rajoilla silloin ol-
tiinkin. Onneksi tiettyja suuntaviivoja oli jo saa-

tu valmistelluiksi mm. C. G. Aminoffin puheen-
johdolla toimineessa tyciryhmdssS, joka valmis-
teli komitean lausunnon johdosta Suomen Va-
kuutusyhticiiden Keskusliiton lausuntoa. Erityi-
nen piirre. johon ensin kiinnitettiin tavattoman
suuria toiveita, mutta johon myos liittvi myci-
hemmin tavattoman suuria vaikeuksia. oli tieto-
koneitten juuri tuolloin markkinoille tulo. Jdr-
jestelmd pddtettiin rakentaa kokonaan niiden
varaan ja ottaa riskit "likimain tuntemattomaan
hyppddmisest6". Mukaan saatiin sellaiset asian-
tuntijat kuin Kari Karhunen, Tauno Jylhii ja
Erkki Pale ja lukuisat muut. jotka kirjaimellisesti
ycitii piiiviiii kuukaudesta toiseen valmistelivat
systeemejd. Luullakseni koneet kyllii lopulta
toimivat niin kuin "maahantuojat olivat kerto-
neet". mutta kukaan ei ollut osannut edes suu-
ruusluokaltaan arvioida sitii inhimillisen tydn
mdhrdd. joka jiir.lestelm:in suunnittelemiseen,
ohjelmointiin ja testaamiseen tarvittiin. Valtta-
matt6mimmatkin tyot viivdstvivdt uhkaavasti,
mutta lehes yli-inhimillisin ponnistuksin ne kui-
tenkin sitten saatiin tclimimaan niin. ettei mitaan
skandaalia paass\ t syntr mdAn.

Eri asia on tietenkin. etta nvttcmmin kahden
vuosikvmmenen kuluessa tietokoneet kvlld ovat
lunastaneet niihin asetetut toiveet. Itsc asiassa
tyoeldke jdr.jestelmii ei olisi vtritu sellaiscksi
suunnitellakaan kuin miksi se tuli, jollei olisi
luotcttu tietokoneitten hvvdksikdyttoon.

Yleisarvionaan Pcntikdinen lopuksi totesi. et-
tii vaikka jiirjestelmdn toimeenpano ja vmmdrre-
tyksi tekeminen olivatkin vaikcita, tulokset nyt
kahden vuosikymmcncn aikaperspektiivistd kat-
soen ylittdvdt odotukset. On ilahduttavaa todc-
ta. ctta suomalaistyyppistA joustavaa ja rationaa-
lista ratkaisumallia on ryhdytty toteuttamaan
muissakin maissa. esim. Englannissa. Sveitsissd.
Hollannissa ja suunnitteluvaihtoehtona
tJSA:ssa.
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Erkki Pale on mies
henkilotunnuks en t akana

Mat emaot i kk o Erk k i Po lecn k c k si nt d onjoka isc l-
I a stto nt a I a i sc I I a, mc I k c i tt .\.r' tlt l m(i.\ I d .v aa k k a.

Kukako on Erkki Polc? Hrin on .sc mies, joktt
kcksi hcnkilbtuttttuksur, sosianliturvalunnuk:t'n,
t.t'dclcikckortin nuntuon, rakkaalla lapsella on
monta ninu'ti.

Erkki Pale suunnitteli tunnuksen nimen-
omaan tycieldkekortin numeroksi. Tunnuksen
kdyttci on tyoelakejarjestelmdstd levinnyt ensin
sairausvakuutuksen puolelle ja siitii koko maan
vdestcirekisteriin. Nykyisin tunnuksen antaa jo-
kaiselle Vdestorekisterikeskus. Periaate on kui-
tenkin sama kuin se oli tyoelakekortin nume-
rossa.

Itse korttihan on jo poistettu kdytostti, juuri
sen vuoksi, ettd henkilotunnus on muutenkin
ihmisten tiedossa.

TI ETO K O NEET H ETI M UK AA N
" K u n t dt d t i et oj e n kds i t t e ly sy stee m i d tyoe I ii k cj iir-
jestelmddn ruvettiin rakentamaan. siihen kerdt-
tiin pddasiassa johtavia matemaatikoita erdistd
vakuutusyhtioistd. Suomi-yhtioistii olivat mu-
kana Kari Karhunen ja Aimo Niiriikkii. Eliikc-
Varmasta oli mukana Juhani Kolehmainen .ia
tili- ja talouspuolta hoitamaan sieltd tuli ekonc>
mi Aake Lehmus. Matti Kurimo ja mind olimme
Salamasta". Pale kertoo.

"Emme me osanneet tietokoneista emmekd
eldkesysteemeistd mitddn. Tosin me kuvittelim-
me olevamme vakuutusalan parhaimmistoa.
Minulla oli suurin kokemus reikdkorttialalta.
Niin minusta tehtiin systeemipiiiillikko. Se oli
suuri virhe", Pale sanoo vaatimattomasli.

"Haluan erikoisesti korostaa. etta se mita me
saimme aikaan. se saatiin yhteisesti aikaan."

"Olimme sita mielta. ettd tdllaista suurta jdr-
jestelmdd ei ilman tietokoneita pystytd hoita-
maan. Salaman ja Suomen nimissh tilattiin
Amerikasta ensimmdinen tietokone. Suomessa
ei silloin tietokoneita juuri ollut."

Tietokoneitten tilaussopimus allekirjoitettiin
elokuussa 1961. TEL oli annettu heindkuun 8.
piiiviin ii. Tyoeliikejiirjestelmdn kes k uslaitos Eld-
keturvakeskus pitiiii syntymdpdivdndhn loka-
kuun 5. piiiviiii 1961. Tietokoncpalvelu aloitti
toimintansa 24. 10. 1961.

Kari Karhusesta tuli Tietokonepalvelun en-

simmdincn toimitusjohtaja. Erkki Paleesta scn
hallituksen jdsen.

"Minusta tuli jdrjestelmhn systeeminsuunnit-
telupiiiillikk6. Tiimii oli minun eldmdni vai-
keimpia komennuksia", Pale muistaa.

"Meillii oli suuri mddrd ihmisid. iotka tiesivAt
paljon. Useilla oli aika sclvid mielipitcitd, eivdtkd
ne aina kdyneet yhteen. Meitd oli 5-6 kaveria ja
jokaisetla oli mielipide. Aikataulu. joka oli asc-
tettu, myohdstyi noin puoli vuotta."

"Aluksi suunniteltiin. etta aloitettaisiin
TEL:llii. mutta siind ei tultu valmiiksi. LEL:llii
sitten aloitettiin. Kaikille piti antaa tyoelhkenu-
mero, ette tyosuhdetiedot voitaisiin rekisterciidd.
Ilmoitukset olivat aluksi hirvedn huonoja. Tar-
vittiin aika tavalla tsekkausta ja kasitarkistusta."

"Meillii oli systeemi, jossa jokaisen tycisuhteen
reikdkortit piti syottiiii koneescen ehdottomasti
oikeassa jdrjestyksessd. Jos yksikin kortti olisi
mennyt vearin. systeemi olisi mennyt sekaisin.
Periittiiisillii reikdkorteilla itse asiassa ennakoi-
tiin sitd. mite sittemmin tehtiin reikdnauhalla."

"Hilkka Hakolalle annan tdssd tunnustuksen.
Hdn vaikutti aivan ratkaisevasti siihen. ettd kdy-
tdnncin vaikeudet tulivat voitctuiksi. E,i ollut
helppo alistaa uutta ldvistdjdlaumaa uudenlai-
seen rei kdkortti-idcologiaan."

TYOELAKENUMERO SYNTYY
"Heti alkuun oli selvdd. etta tarvittiin pelisddn-
not tyoelhkenumerolle. Iskin siihen heti kiinni."

"Olin ollut kolme vuotta Ruotsissa lainattuna.
vuodesta 1948 vuoteen 1951. Organisoin erdsth
vaku utusyht icitd, jonka rei kiikortt r1 iirjestelmd ei

pelannut."
"Ainakin Tukholman alueella olevilla henki-

loillii oli sielld personkort, henkilokortti. Se pela-
si lddneittdin. Siinii oli alussa syntymdaika ja
latkona kolminumeroinen tdydennys."

"Tdsti sain mallin. Oli kova kamppailu. pan-
naanko syntymeaika tunnuksessa jdrjestykseen
vuosi, kuukausi ja piiivli vai pdivd. kuukausi ja
vuosi. Tulimme siihen tulokseen, ette parasta se

on panna siihen jdrjest.vkseen. johon suomalaiset
ovat tottuneet. Nyt rationalisointitoimikunta on
siirtdnyt peiiviimddriin toiseen jdrjestykseen. Se

on aikamoinen isku. silld ei tunnusta voi endd
kiiiintiiii."
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"Syntymdajan jdlkeinen osa. kolme numeroa,
oli Ruotsissa sikiili ljksu, etta siita ndki my6s
sukupuolen. TiettynA pdivdmddrdnd syntyneistd
sai ndet ensimmdisend rekisterciity nainen yksi-
lcinumerokseen 000 ja mies 001. Olihan tiimii
helppo muistaa! Seuraavien yksilonumerot nou-
sivat sitten aina kahdella, siis naiset olivat 000.
002. 004, 006. . . ja miehet vastaavasri 001. 003,
005. 007. . ."

"Tiimii sopi sellaisenaan meille! Tosin joku
kummallinen alynystyre, en tieda kuka, keksi
rauhoittaa yksilonumeron 000, joten ensimmdi-
nen nainen on meilld 002, toinen 004 ja niin
edelleen."

J A K OJ AA N N d S U,q,4 N,4,4
TARKISTUSMERKIN
"Vield tarvittiin tarkistusmerkki, jonka avulla
varmistettaisiin, ettii annetut yhdeksdn numeroa
(eli syntymdaika ja yksilonumero) aina ilmoitet-
taisiin oikein."

"Monien vaittelyjen jiilkeen pdddyttiin ainut-
laatuiseen ratkaisuun, yhteen ainoaan tarkis-
tusmcrkkiin, jolla saattoi olla perdti 3l arvoa."

"Tarkistusmerkki lasketaan liittdmdlli syn-
tymdajan perddn kolminumeroinen yksilcinume-
ro. Syntyneen yhdeksdnnumeroisen luvun kone
jakaa 3l:llii ja se mikd j?iii jakojiiiinnokseksi,
mddrdd tarkistusmerkin. Jos jakojddnnos on 0,
tarkistusmerkki on 0, jos jddnnos on l. merkki
on I ja niin edelleen."

"Tiimii luku 3l tayttaa melkoiset tehokkuu-
den vaatimukset. Ensiksikin se ottaa kiinni
k a i k k i ne tapaukset, joissa vain yksi merkki on
vldrin. Toiseksi se ottaa kiinni kaikki vain
kahden merkin keskindiset vaihdokset. esimer-
kiksi kun on kirjoitettu 64 pro 46tai 604 pro 406.
Kolmanneksi se toteaa ne virheet, joissa vain
pdivdmddrd ja kuukaudet ovat vaihruneet."

"Kaikista muista virheistd tarkisrusmerkki
nappaa kiinni 30/3 I eli 97 70. Kun lisdksi vaadi-
taan jotain tdsmdystd myos suku- ja etunimistd,
jdrjestelmdn varmuus nousee kerrassaan mahta-
vaan huippuluokkaan: palkkailmoitukset lciytd-
vdt oikean henkilon tilille jokseenkin 100-pro-
senttisesti ! "

Tarkkaa harkintaa tarvittiin myds siihen,
mitkd merkit hyvdksyttiin tarkisrusosaan. Nu-
meroiden 0-9 lisiiksi tarviuiin 20 merkkiii, jot-
ka Pale otti aakkosista. Pelkillii numeroillakin
olisi piirjiitty, mutta silloin olisi tarvittu kaksi
tarkistusmerkkiii, ja " I l-numeroinen tunnus oli-
si ollut esteettinen munaus". niinkuin hdn itse
sanoo.

"Aakkoselliseen, yksimerkkiseen tarkistuk-
seen houkutteli ennen muuta se. etta tietokoneet
olivat ryminilld tulossa, 1a niille eivht aakkoset

Erkki Pale keksi henkikitunnuksen alkujaan tyt)-
elcikekortin numeroksi. (Kuva: Olli Palosaari)

tulisi olemaan probleema. Niin sitten kiivikin!"
"Kirjaimista piti I jarraa pois. koska se sekoit-

tui ykkciseen. O sekoittui nollaan. Suuressa mddr-
rdssd reikdkorttikoneita Z vastasi^ka.kkosta. io-
ten Z piti kirjaimista jiirteiii pois. A. A ja O raas
eivdt olisi erottuneet A:sta ja O:sta.

"G muistutti kuutosta ja saattoi sotkeutua
C:hen, eikd sitd suomalainen osaa kirjoittaa. Qjiii myos pois, kun senkin kirjoittaminen on han-
kalaa."

"Tdssd oikeitten aakkosten valikoinnissa sain
mainiota tukea lll.maist. Gustav Tolletilta, jon-
ka IBM oli lainannut meille apuun."

H U O N O K A: S I A LA Y LLA.TY S
"Sittemmin koimme epdmiellyttdviii ylliityksiii.
Kdytdnncissd menevdt sekaisin nelonen .ja Yl
Suomalainen kirjoittaa ndmd niin samalla taval-
la. Tietokoneen tunnistusohjeissa tdmd on otettu
huomioon. Katsotaan. onko tdssd tarkoitettu ne-
losta, kun merkki ndyttdd Y:ltd tai pdinvastoin.
TAmd on tullut jdlkeenphin."

"Mycis U ja V ovat huonot. Olen hdmmdsty-
nyt, etta on suomalaisia, jotka kirjoittavat U:n
niinkuin V:n."
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"Olen vain odottanut, milloin Eldketurvakes-
kus tekee aktion kouluhallitukselle, ettd ryhdy-
tddn koululaisille opettamaan, miten isot kirjai-
met ja numerot on kirjoitettava."

"Isot kirjaimet ja numerot eivht ole kdsialaa,
ne on piirrettiivii. Pikkukirjaimet saa tehdd niin-
kuin tahtoo. Tdmd on kansallisesti hyvin tdrked
kysymys, etti ihmiset saisivat elhkkeensd. Ei se

silld mene, ettd kirjoitetaan ndin huonosti."
Henkilcikohtaisesti Erkki Pale ottaa kyllii sel-

vdn hankalastakin tekstistd; salakirjoitusten sel-
vittdminen on hhnelld eldkepdivien harrastus' Se

alkoi Piiiimajassa jo viime sotiemme aikana'
Viimeisin saavutus on kuuluisan lT0Gluvulta
perdisin olevan Tervikin salakirjoituksen selvit-
iemin.n, jonka ratkaisemista useat tutkijat -jopa tietokoneella - olivat yrittdneet, mutta tu-
loksetta.
Mutta takaisin henkilotunnukseen.
"Laskin silloin. paljonko Suomessa syntyy lap-
sia. Tdmdn ratkaisun puitteissa saa samana pdi-
vind syntyd vain 500 poikaaja 500 tyttoa. Vaik-
ka nyt syntyvyys nousisikin, niin kyllii se tunnus
riittdd monta sataa vuotta. Ja voidaanhan sitd
jatkaa aakkosilla, 998:n ja 999:n perddn pannaan
A:ta, B:td, C:tii ja niin edelleen."

Nykyisin lapsia syntyy pdivdssd alle 200.
"Tyosuhdenumeron, tdmdn tyoeldkenume-

ron, periaatteet sovellettiin sellaisinaan eliikejiir-
jestelyihin. Se tuli niinkuin kaupanpddllisiksi. Oli
hienoa. ettd saatiin samat tsekkaussdinncikset.
Ne toimivat siindkin."

TIETOJE N SA: ILY M I N E N O N GELM A
Erkki Paletta askarruttaa rekisterdityjen tietojen
sdilyminen, jos jotakin sattuu.

"Ongelma on, kuinka tdmmoinen tietokone-
rekisteri siiilyy, mitii tapahtuu, jos jostakin syystd
kaikki tiedot hdvidvdt. Jos tulisi pommitus, oltai-
siin aikamoisessa liemessd. Ydinpommi jos rii-
jhhtiiisi, kaikki elektroniset talletusvdlineet me-
nisivdt toimintakyvyttomiksi."

"Aikanaan. kun tehtiin vanhasta nauhasta
uusi nauha viemdlld siihen muutostietoja, ei
"isdd" saanut havittaa, vaikka "poika" oli syn-
tynyt. Luultavasti oli niin, ettl "isoisiikin" piti
siiilyttiiii, kolme sukupolvea piti olla. Paitsi suku-
polvia, piti olla tallella se materiaali, jolla "iso-
isdstd" tehtiin "isd" ja hdnestd "poika"."

"Tiimmciisen ydinpommin rdjdhtdessd ei au-
ta, jos "isd" on Rovaniemellii ja "poika" Uuma-
jassa. Ruotsissa. Tiiytyy sanoa, ette nimh vaara-
tekijdt ovat hirveitd."

Sanoo Erkki Pale ja liihtee yliopiston kirjas-
toon tutustumaan Tervikin salakirjoituksesta
juuri tekeillii olevaan tieteelliseen julkaisuun.

Haastaltelu: Kirsti Suomivuori
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N A: ] N LA SK E'TAA N TA RK I STU S M ERK K I
Henkilotunnus 071045-572 M kertoo, etta
kvseessi on 7. lokakuuta vuonna 1945 synty-
nvt nainen.

Ensimmdiset numerot 071045 siis paljasta-
vat henkilcirr syntyneen lokakuun 7. piiiviinii
-45. Merkki - vuosiluvun jiiljessii tarkoittaa.
ettd henkilo on syntynyt nimenomaan 1945.

Jos kyseessd olisi ollut joku 1800-luvulla syn-
tyrlyt, merkki olisi ollut *.

Luku 572 on -vksilotunnus. joka erottaa
toisistaan samana pirviinii syntyneet henki-
lcit. Sen antaa Vdestorekisterikeskus nykyi-
sin. Koska luvurt viimeinen nunrero on 2,
kyseess:i on nai nen. M iesten 

-v., 
ksi l6n u raeroi ta

olisivat 571 ia 573.
M orr henkilotunnuksen tarkistusmerkki,

joka laskctaan seuraavasti.
Luku 71045572 jaetaan luvulla 3l Jako-

-jddnnokscksi saadaan 2A. Aila olevasta tau-
lukosta katsotaan. nrikd merkki vastaa jako-
iadnnosta 20. Sc on M.

Jako- Tarkistus-
jiiiinneis merkki
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JOUKO JANHUNEN

P o hj o i smaiden e I cik e turv an
kehityksestri

Lakisririteisen cldke lurvan kehitl's on Pohjois-
m a i s.s a k u I k e nu t v ri h i m m ii i.v c ki k e t u n' a n a n t av i e n
kansonelrike.jrirjestelmien kautta an.viockikkeet
t a k aaviin t.vrielcik ejrirjest c I mi in. Kansanckik ejcir-

.jcstelmien rakcntamisessa Pohjoismaat t'oidaan

.jakaa kohteen r.t'hmcitin. Toi.scen kuuluvat Islanti,
Ruotsi ja Suomi, toiseen Norja ja Tan.ska.

TULOHARKINNASTA
v)nrutiltsil)xxetsuN
Islannissa, Ruotsissa ja Suomessa ensimmdiset
kansaneldkejdrjestelmdt perustuivat vakuutus-
maksu.jen rahastointiin vakuutetun tilille. Niistii
siirryttiin tuloharkintaisia eldkkeitd maksaviin
jiirjestelmiin. Tuloharkinta on edelleen kdytossd,
mutta siitd ollaan luopumassa tasasuuruisten
vdhimmdiseldkkeiden hyviiksi.

Ruotsissa vakuutusmaksujen henkilcikohtai-
seen rahastointiin perustuva kansaneldke otet-
tiin kayttdon jo vuonna 1914, jolloin siihen sisdl-
lytettiin mycis tuloharkintainen lisdeldke. Islan-
nissa henkilokohtainen rahastointi tuli kiiyttcion
vuonna 1936 ja Suomessa vuonna 1939. Ruotsis-
sa henkilcikohtaisesta rahastoinnista ja tulohar-
kinnasta luovuttiin vanhuus- ja tycikyvyttcimyys-
el6kkeiden osalta vuonna 1946ja otettiin kiiyt-
tcicin nykyinen, tasasuuruiseen peruselikkeeseen
rakentuva kansaneldke.ydrjestelmd. Leskenel6k-
keissd tuloharkinta lopetettiin vasta vuonna
1960. Islannissa tarveharkintaiseen kansanel6ke-
jdrjestelmddn siirryttiin vuonna 1946 ja nykyi-
seen, tasasuuruisia vdhimmiiiselikkeitii ja niihin
liittyvi2i tuloharkintaisia lisiieliikkeitd maksa-
vaan jdrjestelmddn vuonna 1961. Suomessa tasa-
suuruisia ja tuloharkintaisia eldkkeitd maksava,
nykyisinkin voimassa oleva, jdrjestelmd otettiin
kayttdcin vuonna 1957. Tuloharkinta poistetaan
muiden kuin eldketulojen osalta kuluvan vuosi-
kymmenen puolivdlissd. Tiillii hetkellii kaikissa
ndissd kolmessa maassa maksetaan tasasuurui-
sen eliikkeen lisf,ksi tuloharkintaisia etuuksia.

Toisen ryhmdn maissa - Norjassa ja Tans-
kassa - ei ole ollut henkilokohtaiseen rahas-
tointiin perustuvaa kansaneldkett6, vaan ndiden
maiden ensimmdiset kansanel4kejdrjestelmAt
olivat tuloharkintaisia eliikkeitii maksavia.
Tanskassa tuloharkintaisia vanhuuseldkkeitd
ryhdyttiin maksamaan jo viime vuosisadalla,

vuonna I 89 l. Norjassa se tapahtui vuonna 1936.
Tuloharkinnasta vapaaseen kansanelhkkeeseen
Norjassa siirryttiin vuonna 1957. Tanskassa tu-
loharkinta poistettiin asteittain kansaneldkejdr-
jestelmdn vdhimmdiseldkkeen mukaisesta van-
huuseldkkeestd vuosina 1965-69, mutta site
voidaan edelleen tdydent66 lukuisilla tulohar-
kintaisilla etuuksilla. Kansaneldkkeen tycikyvyt-
tdmyys- ja leskeneldkkeet ovat siti vastoin ko-
konaan tuloharkintaisia. Sosiaaliturvan kohon-
neiden kustannusten vuoksi Tanskan hallitus
ehdotti vuonna 1978 vanhuuseldkkeen tekemisti
uudelleen tuloharkintaiseksi, mutta siitd luovut-
tiin parlamenttikesittelyssa.

V A: H I M M A I S E LA X X E E ST,C
ANSIOELA:KKEISIIN
Toisen maailmansodan .jiilkeisissii suuresti
muuttuneissa taloudellisissa oloissa tasa- ja tulo-
harkintaiset kansaneldkkeet eivdt pystyneet an-
tamaan palkansaajille riittavee eldketurvaa. Li-
siiksi yhii yleisemmin katsottiin, ettS el6keaikana
on voitava kohtuullisessa mddrin siiilyttiii ty6s-
sdoloajan kulutustaso. Tiimii edellytti ansioihin
suhteutettuja eliikkeitii. Julkisella sektorilla an-
sioeldkkeisiin oli kaikissa Pohjoismaissa pddsty
jo ennen toista maailmansotaa. Yksityisellii sek-
torilla ansioeliikkeet olivat sitd vastoin vapaa-
muotoisten ja yrityskohtaisten eliikejiirjestelyjen
varassa.

Lakisddteisten lisdel6kkeiden perustamista
kiirehti osaltaan se. etta erdille ammattialoille oli
perustettu omia lisdeldkejiirjestelmii. Norjassa
merimiehet, metsatydntekrjiit ja kalastajat olivat
saaneet lisiieliikejiirjestelmiit l96Gluvulle tul-
taessa. Tycimarkkinasopimukseen perustuva
palkansaajien lisiieliike otettiin kiiyttcicin vuonna
1962. Niimii eliikejiirjestelmdt oli tarkoitettu tdy-
dendmean kansaneldkettd ja alentamaan kor-
keaa, 70 vuoden, eliikeikiiii. Ruotsissa oli teolli-
suuden ja kaupan toimihenkilciillii ollut lisiiel2i-
kejiirjestelyjii jo vuodesta 1917. Suomessa tyci-
eliikejiirjestelm6n perustamista edelsi merimies-
ten eliikejlirjestelmd vuonna 1956.

Pitkiin valmistelutycin tuloksena yleiset ansio-
eldkejdrjestelmdt tulivat l960luvulla voimaan
Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.
Niiden avulla yksityisen sektorin palkansaajat
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peasivet vahitellen samantasoisen tycieldkkeen
piiriin kuin julkisen sektorin palkansaajat. Ruot-
si sai ansioeldkkeet ensimmiiisenii Pohjoismais-
ta, vuonna 1960. Suomessa palkansaajien tyd-
eldkkeet tulivat voimaan 1962 ja yrittdjien vuon-
na 1970. Norjan ansioeliikkeet ovat vuodelta
I 967. Tanskassa palkansaajien lisiieliikejiirjes-
telmZi otettiin kiiyttcion vuonna 1964, mutta td-
md jdrjestelmd poikkeaa edelld mainituista siind,
ettei siihen kuulu itsendisiii yrittijiii eiviitkii eliik-
keet ole ansioiden suuruuteen vaan vakuutus-
ajan pituuteen suhteutettuja.

Mycis Islanti eroaa tissd muista Pohjoismais-
ta, koska siellii ei ole yleistd ansioeldkettd. Kdy-
tdnndssd kuitenkin liihes kaikki palkansaajat ja
mycis itseniiiset yrittiijdt ovat oikeutettuja an-
sioeliikkeisiin. Niitd maksetaan tydmarkkinaso-
pimuksiin tai lakiin perustuvista eldkekassoista,
joita on noin 100 kappaletta.

Kuten edelld jo todettiin, julkisen sektorin
palkansaajat saivat ansioeldkejiirjestelmdnsd
huomattavasti aikaisemmin kuin yksityisen sek-
torin palkansaajat. Yleisten ansioeldkejiirjestel-
mien kiiyttcicinoton jdlkeen julkisen sektorin el5-
kejiirjestelmiii on muutettu vastaamaan uutta
eliikepoliittista tilannetta. Pohjoismaissa julkisen
sektorin ansioelikkeet on toteutettu hieman toi-
sistaan poikkeavalla tavalla. Islannissa ja Suo-
messa julkisen sektorin palkansaajilla on omat
ansioeliikejirjestelmdnsd. Norjassa, Ruotsissa ja
Tanskassa he kuuluvat mycis yleisiin ansioeldke-
jiirjestelmiin yhdessd yksityisen sektorin palkan-
saajien kanssa. Sen lisiiksi heillii on omat ansio-
eliikejiirjestelmansa, jotka niiin ollen ovat puh-
taita lisiieliikejdrjestelmid.

EILIK ETU RVA N KA: RK I M A ITA
Yleisten ansioeliikejiirjestelmien tultua voimaan
voidaan suurten eliketurvan ratkaisujen katsoa
olevan Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta taka-
napiin. Tanskassa palkansaajien ja yrittiijien
yleinen ansioeldketurva on vield lopullista rat-
kaisuaan vailla.

Eliiketurvan laajuuden ja tasonkin huomioon
ottaen voidaan Pohjoismaita hyviillii syyllii pitiiii
eldketurvan klrkimaina maailmassa. Erityisesti
ansioel2ikejiirjestelmii onkin Pohjoismaissa ke-
hitetty tiihiin suuntaan varsin voimaperiisesti

koko niiden voimassaoloajan. Mittavia uudis-
tuksia olivat eldkeidn alennukset Norjassa ja
Ruotsissa seke tyoelakkeen tasokorotus Suo-
messa 1970-luvun puolivllissd. Kansainvdlisessd,
kirjallisuudessa monet pohjoismaisten eliikejiir-
jestelmien piirteet esitetddn esimerkkeind hyvistd
eliikepoliittisista ratkaisuista. Mm. Ruotsin liu-
kuva eldkeikd ja osa-aikatyohcin yhdistetty osa-
eldke ovat olleet mallina muille maille vastaavan-
laisten el6keratkaisujen kehittelyssd.

Taloudelliset vaikeudet ovat alkaneet asettaa
rajoituksia eldkejdrjestelmien kehittdmiselle.
Suuria kustannuksia vaativien parannusten aika
on ainakin toistaiseksi ohi. Onpa Ruotsissa jou-
duttu jo tekemddn erditd supistuksiakin eldke-
turvaan, ei kuitenkaan vielii ldheskddn samassa
mddrin kuin esim. erdissi Keski-Euroopan mais-
sa.

Yleisten ansioeliikejiirjestelmien rinnalla on
Pohjoismaissa parannettu sopimuspohjaisten ja
vapaamuotoisten lisdeldkejdrjestelmien antamaa
eldketurvaa. Laajimmillaan lisiieliikejiirjestelmdt
ovat Ruotsissa, jossa yksityisen sektorin koko
palkansaajavdestci on tycimarkkinasopimuksiin
perustuvissa lis?ieliikejiirjestelmiss6. Ruotsissa
samoin kuin Norjassa on yleisiin ansioeldkejdr-
jestelmiin sisiltyvhn eldkekaton eli eldkkeen pe-
rusteena olevan palkan yliirajan vaikutus el6ke-
turvaan voitu murtaa sopimuspohjaisilla ja va-
paamuotoisilla lisiieliikkeill6. Tanskassa yleisen
lisiieliiketurvan suhteellisen alhainen taso tekee
vapaamuotoiset lisdel6kkeet tdrkeiksi niiden pii-
riin kuuluville vakuutetuille. Suomessa vapaa-
muotoisten lisiieliikkeiden merkitys on pienen-
tynyt yleisen tycieliiketurvan tason kohotessa
vuosi vuodelta.

3l



PTRKKo :AAsrEr-ArNsN

Tietotekniikka v altoo t oimist ot,
miten kciy toimihenkiloiden?

Ponkki-.ia vakuutusalat luetaan niihin uloihin, joi-
ta outomaaliokehitys ravislclec kihivuosina. Tie-
tokoneet, isot ja pienet, tckevtit .t'hrj useammat
tehtcit'rit nopeammin, virhecttdmrimmin ja hol-
t'cmnralla kuin ihminen. Tehokkuus ja tuotlavuu.t
kasvavat. Asiakkaiden palt'elutaso parance.

Mitalilla on m.vds toinen puoli. Kuten.io teolli-
suudessa on nriht-y', muultao aulomoatiokchitt's
ammatteja ja ammattirakcnnctta, mahdolliscsti
k ri y hd v t t ri ci t y d t ci j a v ri h e n t ri ci t.t' rit' o i m a t o r t' e t I a.
Siksi automaetion hiwttautumi.\to toimistoihin
voi daan nt.t'd s k ar sas t aa.

Tietotekniikan kehitys sisiiltdd erilaisia hyvien
ja huonojen vaikutusten mahdollisuuksia. Tule-
vaisuutta ei voida ennustaa suoraan. sanovat
asiantuntijat. Paljon riippuu siitd, miten kehitys-
ta ohjaillaan.

Ylimenokautena korostuvat kielteiset tekijiit:
Tietotekniikka erilaisine rekistereineen lisiiii yk-
sityisten kansalaisten kuten mycis tyontekrjoiden
kontrollia. Esimerkiksi neyttdpaatteeseen voi-
daan liittdd tyotehon ja virheiden kontrolli. By-
rokratia kasvaa. Tietotekniikka edellyttli asioi-
den lbrmalisointia ja standardisointia - se on
itsesthdn byrok ratisoivaa.

MATK A N PAA S SA TI ETO Y HTEI SK U NTA
Tieto - sen tuottaminen, kiisittely ja jakelu tuki-
toimintoineen - valtaa yhd suuremman osan
kaikista ty6tehtaviste, myos toimistoissa. Ndin
tietotekniikan'vallankumous' muuttaaa vdhitel-
len yhteiskunnan tietoyhteiskunnaksi. Tieto-
ammateissa tydskentelevien lukumddrd osoittaa
jo kuljetun matkan pituuden.

Tietoyhteiskunnassa on kaikkien hyvinvointi
monella tavalla riippuvainen tietotekniikasta.
Parhaan vaihtoehdon mukaan tietojen tarpeen
kasvaessa kaikkien tydtehtavet monipuolistu-
vat. Tarve syventdd ja kehittaa tietoja ja taitoja
on jatkuva. Kaikilla on tyota ja mahdollisuus
keyttaa kykyjiiiin.

Tietoyhteiskunnassa on valttia asiantunte-
mus, tieto ja dly, teoreettisen tiedon yhteensovit-
taminen.ja hyviiksikiiytto. Metodeja ovat teoriat,
mallit. simulaatiot ja systeemianalyysit. Toimin-
ta suuntautuu tulevaisuuteen, sen ennustamiseen
ja suunnitteluun.

AMMATTIRAKENTEEN
POLARISOITUMINEN
Ammattirakenteen polarisoituminen on liitetty
tietotekniikan edistymiseen. sen erddnd mahdol-
lisena vaikutuksena. Jotkut ammatit rikastuvat,
niiden merkitys ja vaatimustaso kasvavat, jotkut
ammatit taas kciyhtyvht. Ero tdrkeiden ja v6-
hemmdn tarkeiden ammattien vdlilld kasvaa.

Tietotekniikka kasvattaa mahdollisuuksia
keskittdd pddtoksenteko. Se lisiiii johdon merki-
tysta, vaikutusvaltaa ja vastuuta. Linjaorgani-
saatio pelkistyy. johtajuusmalli on tavoitejoh-
taminen. Johdon ja alempien toimihenkilciiden
vdlinen kuilu syvenee.

TYON KC|YHTYMISTA. VOIDAAN TORJUA
Tietotekniikan kehitys saattaa kdyhdyttaa joi-
denkin toimihenkiloiden tycitd. Tehtdvdt yksin-
kertaistuvat yksitoikkoisten rutiinien suoritta-
miseksi. Koneet varastavat osan ammattitaidos-
ta.

Tyon koyhtymisen vaaraa voidaan kuitenkin
torjua. Jo uuden teknologian tullessa pitiiisi vilt-
tdd kapea-alaisia tehtavia, vaikka niissd on lyhyt
perehdyttdmisaika.

Yksitoikkoistakin tycith voidaan rikastuttaa
tehtdvdkierrolla. Vastuualueen laajentaminen li-
sdd tydn miclckkyyttii. Niimii sekd muut vastaa-
vat toimenpiteet lisddvit koulutukseen kiytettd-
vdh aikaa. Yleensdkin koulutuksen merkitys ko-
rostuu seka ylimenovaiheessa etta myohemmin.

Asiakassuhde sininsd parantaa tycin mielen-
kiintoisuutta ja lisiiii henkilokohtaiseksi koettua
vastuuta tyoste ja sen tuloksista. Tietokone voi
kontrolloida tycitehoa ja reagoida virheisiin,
mutta vain ihminen voi antaa tunnustusta hyvds-
ta tyosuoritukscsta. kiittiiii.

PS Y YK K IN EN RA S ITU S TY O S SA.

Tietotekniikka vdhentdd tycin fyysistd rasitta-
vuutta. Sen avulla voidaan myds tehokkaasti
kontrotloida monia ympdristcihaittoja.

Toisaalta tietokoneiden kanssa tehtave tyo
voi olla psyykkisesti raskasta. Ihmisen psykofy-
siologinen kapasiteetti on rajallinen, Vireystaso
ja valppaus sdilyvdt tarkkaavaisuutta vaativissa
tehtdvissd vain noin l5-30 minuuttia kerral-
laan. Monimutkaiset ja suurella nopeudella ta-
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pahtuvat tietojen kiisittelytehtivdt aiheuttavat
helposti ylikuormitusta. Se sekii ty6n vastuulli-
suuteen liittyvii stressi saattavat aiheuttaa paitsi
virhereaktioita ja muita valittdmie haittavaiku-
tuksia, pitkiiZin jatkuessaan terveydellisiii haitto-
ja. Vastakeinoina ovat riittivdt lepo- ja palau-
tumismahdollisuudet.

Yksipuolinen tietojen tallennus- ja koodaus-
tyo voi olla psyykkisesti alikuormittavaa ja siksi
vdsyttdvdd. Tiistiikin saattaa olla arvaamattomia
viilillisiii seurauksia: sairastumisia ja tciistii pois-
saoloja.

Eriiissd maissa on tyoaikaa naytepeatetydssa
sdiinncistelty erilaisin sopimuksin. Norjassa on
esimerkiksi ehdotettu, ettd pddtetyon koostuessa
tiedon ja tekstin tallennuksesta saisi tydajasta
korkeintaan puolet olla ndytepddtetyciskentely6.
Niiytepiiiitetyci ei mycisk6dn saisi yhteen menoon
kestdd kahta tuntia kauempaa.

Telecommunication Service on Ruotsissa teh-
nyt sopimuksen, jonka mukaan nayttopaetteilla
saa tyoskennelld korkeintaan kaksi kahden tun-
nin mittaista jaksoa pdivissd. Jaksojen viilillii
tehdddn muuta tyota.

Y HTEI STO IM I NTA A TA RV ITAAN
Uusi teknologia tuo siis uusia sosiaalisia ongel-
mia. Ei kuitenkaan valttematta uusia keinoja
niiden ratkaisemiseksi. Kehitystii ei silti voi estdd
eikd siihen ole aihettakaan. Uuden tietoteknii-
kan edut ovat kiistattomia. Sosiaalisia haittavai-
kutuksia ennakoimalla voidaan kehitystii ohjata
niinkin, ette miinuspuolet jiiiiviit mahdollisim-
man viihiin.

Kehitykseen vaikuttaminen edellyttdd moni-
puolista suunnittelua ja ennakkoluulotonta suh-
tautumista vanhan muuttamiseen. Ennen kaik-
kea se edellyttdd yhteistoimintaa.

Yhteistoimintapoydiin 6iireen istuvilta vaadi-
taan paljon. Niin paljon, etta teknokratian teho-
aseetkaan eivdt endd riitd. Vaaditaan retked ase-
huoneeseen, jonka oven piiillii lukee "inhimilli-
set arvot". Sieltii loytyviit oikeat varusteet pdd-
tettaessa ihmisestd ja hanen tydstaan. Sieltii loy-
tyy ehkii myos opastusta niiden kdytossd.

tAartrcA:
- Teknisen kehityksen sosiaaliset vaikutukset

l9SGluvulla, Kom. miet. 1980:55

- Tydsuojeluperspektiivi ja tydaika, Tydaikako-
mitean taustaryhmtin raportti, 198 I

- Heiskanen, Aulomaation vaikutus tybn sistil-
tr)dn ja psyykkisiin vaotimuksiin, tutkimusra-
porili, 1977

- Vartia, Tauotus tyi)ssci (moniste), 1982
- Yritys ja tydympriristti 8}-iuvulla, Yhteistoi-

mintoraportti, Mikkelin kestikouppakorkea-
koulu, 1980

- "Tyb, terveys, turvallisuus", 3/1982, "Auto-
maatio" - teemonumero

- " Sosiaalivakuutus", I/ l9S2, "Tietotekniikka"
- leemanumero
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuu t u s o i k e ude n p cici t ri k s i ri

U U D ELLEEN Y HTEEN S O VITTAM I S E STA
Vakuutusoikeuden pcicitds n:o 6495/ 79/ 3 26
(ETK n:o 6337)
Annertu I1.2. 1982
Henkilo joutui tydmatkalla liikennevahinkoon
lokakuussa 1973. Hiinelle mycinnettiin tapatur-
mavakuutuslain (TVL) mukaista korvausta va-
hinkoa seuranneesta pdivdsth lukien. Liikenne-
vakuutuslain (LVL) mukaista korvausta ei
myrinnetty, koska henkild oli jatkanut ansio-
tyossddn entisin ehdoin eikd korvattavaa henki-
lovahinkoa siten ollut syntynyt. Valittaja lopetti
tycikyvyttomdnd tycinteon marraskuussa 1976,
joten hdnelle mydnnettiin TEL-ty<ikyvyttcimyys-
eld:ke seuraavan kuun alusta.

Eldkelaitos yhteensovitti eldkkeen, johon si-
siiltyi lapsikorotus, TVL:n mukaisen elinkoron
kanssa. Koska henkilci oli saanut TVL:n mukais-
ta korvausta kolmen vuoden ajan, yhteensovi-
tuksessa otettiin korvauksesta huomioon vain se
osa, joka ylitti ennen eldketapahtumaa olleen
tason. Eldkkeen mddrdksi tuli yhteensovituksen
jiil keen 3500 m k/k k. Eliikepiiiitoksen an tamisen
jiilkeen henkilolle mycinnettiin LVL:n mukainen
korvaus samasta ajankohdasta lukien kuin TEL-
eldke.

Lapsikorotuksen lakattua marraskuusta 1978
alkaen eldkelaitos antoi asiasta pddtciksen ja suo-
ritti samalla uuden yhteensovituksen TEL 8 a $:n
perusteella. Nyt yhteensovitus tehtiin LVL:n
mukaisen korvauksen kanssa, minkii jlilkeen
TEl-eliikkeen mddrd oli 990 mk/kk marras-
kuusta 1978 alkaen.

Henkilci haki piiiitokseen muutosta ja vaati.
ettd yhteensovituksessa olisi otettava LVL:n
mukaisesta korvauksesta huomioon vain se osa,
joka ylitti TVL:n mukaisen korvauksen mddrdn.
Eldkelautakunta ei muuttanut eldkelaitoksen
paatOsH.

Henkilcj valitti VO:een, joka dinestyksen jiil-
keen (4-l) hyviiksyi valituksen.

MIKA OSA KORVAUKSESTA
Y HTEE N S O V ITETAA N U U D ELLEE N?
Henkilo oli jo ennen TEl-eliikkeen alkamista
1.12. 1916 saanut TVL:n mukaista korvausta
vdhintddn kolme vuotta. Kun uusi yhteensovitus
LVl-korvauksen kanssa TEL 8 a $:n 2 momen-
tin nojalla suoritettiinjoulukuun alusta 1978, oli
henkilci siis saanut LVl-korvauksen kanssa s a -
maan vahinkotapahtumaan perustu-
vaa korvausta yli kolme vuotta. VO katsoi, ettd
tdlloin myos LVl-korvauksen osalta teyttyy
TEL 8 $:n 6 momentin sddtdml kolmen vuoden
edellytys. Tdmdn vuoksi LVL-korvauksesta
otettiin yhteensovituksessa huomioon vain se
osa, jolla se l. I l. 1978 ylitti TVL:n mukaisen
korvauksen mddrin. Tdtd kantaa puoltaa myos
liikennevakuutuslain sddnnos, jonka mukaan
TVL-korvaus on ensisijainen LVL-korvaukseen
ndhden. Tdmdn vuoksi viimeksi mainitusta kor-
vauksesta tosiasiallisestikin kuuluisi vain ylite
henkilolle itselleen. Jos LVL-korvaus olisi otettu
huomioon kokonaisuudessaan. olisi TEL-eliike
pienentynyt perati 2510 markkaa.

Tapaukseen ei voida soveltaa TEL 8a $:n
mukaista suojasddnncisti, koska se on tullut
voimaan vasta l. I. 1980 lukien. Puhtaan muo-
dollisesti asiaa tarkastellen eldkelaitoksen pddtcis
on lainmukainen, mutta asiallisesti se on henki-
lcin kannalta kohtuuton.
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ILKKA SAVOHEIMO

Elrike turv ake skuks en ant amat
s ov e lt amisratkaisut ja lausunno t

Las t aus- ja pur kaust y dtt t e k ij dide n
ekiketurva
ETK:n lausunto 15. 3. 1982
LEL:n piiriin kuuluvaan satamatycihcin luetaan
mm. ahtaustoiminnan osalta niiden tycintekijoi-
den tyci,jotka suorittavat laivojen lastien kdsitte-
lyyn kuuluvaa tyoH. Tate tydtd on pidasiassa
suoritettu satama-alueella. Kuitenkin satamalii-
kenne on tavaroiden kuljetusalalla muuttanut
viime aikoina paljon luonnettaan. Ulkomaanlii-
kenteessd on varsinainen laivakuljetus supistu-
nut ja siirtynyt rekka-auto-, irtoperavaunu-,
kontti- ja muihin suuryksikkcikuljetuksiin. Sa-
malla ovat laivatkin muuttuneet niiiden yksikkci-
jen kuljetustarpeita vastaaviksi. Lastaus- ja pur-
kaustydt ovat varsinaisissa satamissa supistuneet
siihen, ettd kuljetusneuvot ajavat omilla pyoril-
lddn yhtend kokonaisuutena laivaan tai laivasta.
Varsinaiseen lastitavaraan ei tdssi vaiheessa
kosketa, vaan lastaus- ja purkaustydt tehdddn
yleisissd tai yksityisissd tulliterminaaleissa, joista
tai joihin yksik<it ajavat tullin sinetoimind.

Tulliterminaalien mddrd on viime aikoina
voimakkaasti lisiiiintynyt. Enin osa niistii srjait-
see pddkaupunkiseudulla. Helsingissd nditd ter-
minaaleja on koottu Metsdlidn maaliikennekes-
kukseksi,johon autot saapuvat kuin laivat sata-
maan lastaamaan ja purkamaan ulkomaille me-
nevi6 ja sieltA tulevia tavaroita. Sielld olevan ylei-
sen tulliterminaalin piddyssd lukee: "Satamalai-
tos-Hamnverket". Tyci tulliterminaaleissa on ai-
van samanlaista purkaus- ja lastausty<itd kuin
laivasatamassakin ainoastaan silld erotuksella,
ettei kuljetusajoneuvo kellu vedessd, vaan kulkee
pyririen pddlld maitse.

Niiiden tulliterminaalien perustaminen on
johtunut siit6, ettd lis66ntyneen satamaliikenteen
mydtii ovat satamien vdlittcimiissd yhteydessd
olleet satamavarastot k6yneet ahtaiksija niiin on
jouduttu siirtymiidn alueille, joissa on tilaa ra-
kentaa ja joihin on hyviit rautatie- ja maaliiken-
neyhteydet.

Kun lastaus- ja purkaustyci ei endd aina ta-
pahdu varsinaisella satama-alueella on ETK:lta
pyydetty lausuntoa siitii, kuuluuko huolintatoi-
minnassa yleisten ja yksityisten tulliterminaalien
alueella suoritettavat lastaus- ja purkaustyot
LEL:n alaisuuteen.

Saadun selvityksen perusteella ETK katsoi
lausunnossaan, etta huolintatoiminnassa yleis-
ten ja yksityisten tulliterminaalien alueella suori-
tettavat autojen ja muiden kuljetusyksikciiden
ulkomaille menevdn ja sieltd tulevan tavaran las-
taus- ja purkaustycit ovat saman satamatycin
vaihtoehtoisia osia, jotka kehityksen mukana
ovat siirtyneet satamista tulliterminaaleihin ja ne
ovat tdysin rinnastettavissa laivasatamissa ja ra-
ja-asemilla tehtdviin lastaus-, purkaus- ja siirto-
kuormaustoihin niin tycin kuin palkkauksen
puolesta. Koska uudet satamavarastot ja tulli-
terminaalit on katsottava satamalaitokseen kuu-
luviksi ja tyontekijiit tekevdt vdlittomdsti laivan
lastaukseen ja purkaukseen liittyvdii tycit6, on
heihin niin ollen sovellettava LEL:a.
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ARJA SANKARI

Tyokyvyttdmyysasiain
neuvottelukunnasta

Trimiin lehdcn aikaisemmissa nunteroissa on selo.s-
tettu t.l'tikyt'l'ttdntyt sasictin neuyottclukunnassa
e s i I I rj o I I ei t a t ap a u k si a jo nL' u vo t t e lu k unnan ni i ssci
antomio ratkaisusuosituksia. Ehkri on aihecllista
vcilillci kertoa rnuutamo sono m.l'ds itsc neuvoltelu-
kunna.sta .ja sen toiminnasta ylct,ttsci.

M IKA. NEUVOTTELUKUNTA ON
Tyrieliikejiirjestelmiin ratkaisuk6ytdnn6n yh-
denmukaistamiseksi katsottiin Eldketurvakes-
kuksessa (ETK) jo jarjestelmdn alkuvuosina tar-
peelliseksi perustaa elin, jossa eri eldkelaitosten
edustajat voisivat yhdessi keskustella ja ratkais-
ta kdytdnnossd esiintyvid ongelmia. Maaliskuus-
sa 1963 ETK:n hallitus perustikin ETK:n yhtey-
teen pysyvdisluonteiseksi yhteistoimintaelimeksi
tyOkyvyttdmyysasiain neuvottelukunnan (TkN)
ja vahvisti sille ohjesiidnncin. Neuvottelukunnan
toiminta ja kokoonpano on mddritelty tdssd oh-
jesiilinncissii, johon vuosien varrella on tullut joi-
takin muutoksia, viimeisimmiit tiimdn vuoden
alussa.

NE UVOTTELUK UN N A N K OKO O N PAN O
Neuvottelukuntaan kuuluu eldkkeiden ratkaisu-
toiminnan ja lii6ketieteen erikoisalojen asiantun-
tijoita. Keskeisten tycimarkkinajiirjestojen edus-
tajat ovat edustettuina samoin kuin tdmdn vuo-
den alusta maatalousyrittiijien ja muiden yrittd-
jien keskusjiirjestcijen edustajat. Neuvottelukun-
nan asettaa ETK kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
TiillA hetkelld siihen kuuluu puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekii kuusitoista muuta jd-
sentd.

N E U V OTTE LU K U N N A N TE HTA.VA,
Neuvottelukunta antaa suosituksia tydkyvyttd-
myyseldkettd tai vastuuvalintaa koskevista peri-
aatteellisista asioista sekd tulkinta- ja rajata-
pauksista. Ratkaisusuosituksia voivat pyytdii se-
kii yksityisen ettd julkisen sektorin tyoelakelai-
tokset ja ETK. Kuluvan vuoden alusta voimaan
tulleen ohjesdintcimuutoksen mukaan suositus-
ta voivat myos pyytiiii tyOelakkeita kdsittelevit
muutoksenhakuelimet ja viranomaiset.

Korostettakoon, etta neuvottelukunta antaa
asiassa ainoastaan suosituksen eikd tee lopullista
paatdsta. Elikelaitokset ovat kuitenkin miltei

poikkeuksetta noudattaneet suosituksia ratkai-
suissaan.

S IJ O S ITU K SEN PYYTA: M I N E N
Lausuntopyyntojen ldhettdmisestd neuvottelu-
kunnalle on kerrottu ETK:n kirjeessd ty6elake-
laitoksille 11.9. 1975. Neuvottelukunnan neljd
sihteeriS ja esittelijii tyciskentelevdt ETK:n lain-
opillisella osastolla, jonne lausuntopyynnrit asia-
kirjoineen tulee liihettiid. Sihteerit valmistelevat
tapaukset ja pitiiviit kokouksessa pciytiikirjaa.
Neuvottelukunta kokoontuu yleensd kerran vii-
kossa.

M 1 ELE NTERVEY D E N H AI NI OT S TXI' TU K I-
JA LIIKUNTAELINTEN SAIRA UDET
TYOLLISTA:YAT TI,INTN
Viime vuoden aikana neuvottelukunta kasitteli
88 tapausta. Jos kiisitellyt tapaukset jaotellaan
sen mukaan, mikd sairaus on ollut pdd?siallinen
tydkyvyttomyyden aiheuttaja, johtavat mielen-
terveyden hiiiri<jt sekii tuki- ja liikuntaelinten sai-
raudet tilastoa selviisti. Molempia oli 35Vo kai-
kista tapauksista. Seuraavassa on selostettu eras
neuvottelukunnan viimeisimmistd suosituksista.
Neuvottelukunnalta oli tiedusteltu, tulisiko sel-
kdvikaisen siivoojan eliikettd jatkaa.

S e l krivi kai sen siiv ooj an e kik k e e n
jatkaminen
(Pdy t rikirja 2/ 8 2,..ko ht a 2.)
TEL- E IA K K EE LLA R U N S A AT
KYMMENEN VUOTTA
Viihiin yli viisikymmentdvuotiaalla naishenkilcil-
lii on ollut runsaat kymmenen vuotta jatkunut
TEl-tyctsuhde tehdassiivoojana. Tyci on ollut
pddasiassa tehdassalin lakaisemista ja vesipesua
letkulla. Hakrjalle on mydnnetty mddriaikainen
TEL-eliike, jota on jatkettu kesddn l98l saakka.
Eldkkeen piiiittyessi hakija on viilittcimdsti ha-
kenut siihen jatkoa ja toimittanut uutta selvitystd
terveydentilastaan.

O RTO PED I STEN O IREID EN O HELLA
PSYYKKISTA. OIREILUA
Hakrja on ilmoituksensa mukaan kdrsinyt sel-
k6vaivoista vuodesta 1977 saakka. Joulukuussa
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1977 oireet pahenivat. Ortopedin mukaan hie-
man epimddrlisten lciydcisten perusteella suori-
tettiin leikkaus helmikuussa 1980. Lciydcikset
jaivat leikkauksessakin viihiiisiksi. Hakija on va-
litellut vaivojaan teman jiilkeenkin. Invalidisiid-
ticjn sairaalassa katsottiin, ettei lciydcisten perus-
teella ole syytii kieltaa hakijaa tekemdstl esimer-
kiksi kevytti siivoustyoti. Raskaaseen ruumiilli-
seen tycihon hdntd ei pidetty sopivana. Potilaan
tutkinut ortopedi epiiili mycis oireiden liioittelua.

Selkdvaivojen lisiiksi hakijalla on ollut psyyk-
kist6 oireilua. Neuroottista hiiiriintyneisyytU on
psykiatrin mukaan runsaasti. Se ilmenee mm.
tunneherkkyytend, vaivojen korostamisena ja
luulotautineuroosina.

SUOSITUS:
E I/1. K ETTA. J AT K ETTAVA
Neuvottelukunta suositteli yksimielisesti TEL-
eldkkeen jatkamista kesiin l98l jiilkeenkin.

Tapausta pidettiin tyypillisenii esimerkkind
kroonisesti selkdsairaasta, ikiidntyneestii ja

psyykkisesti oireilevasta henkilcistii, jonka vai-
voille ei l6ydy selviiii elimellistd pohjaa, mutta
tydnteko ei kuitenkaan onnistu.

Neuvottelukunta tarkasteli hakijan tilannetta
kokonaisuutena ja otti liiiiketieteellisten kritee-
reiden lisdksi huomioon myds ns. sosiaalis-ta-
loudelliset seikat. Hakijan mahdollisuudet ansio-
tulojen saamiseen ja tycistd selviytymiseen todet-
tiin erittdin viihiiisiksi. Tiihlin vaikuttaa voimak-
kaasti hakijan huono motivaatio tycihonpaluu-
seen yleensi kymmenen eldkevuoden jiilkeen.
Hakijan mies on eliikkeellii ja hakija itsekin saa
edelleen kansaneldkette, mitka seikat eivdt ole
myoskddn omiaan kannustamaan hakijaa tyci-
hcin. Tycin saanti asuinpaikalla muun kuin enti-
sen tyonantajan palveluksessa on vaikeaa. Kun
vield otetaan huomioon hakijan ikd, ammatti,
psyykkiset voimavarat sekd se, ettii lii6kirinlau-
suntojen mukaan hakijan tilanne on vuosikausia
pysynyt samanlaisena, neuvottelukunta piti ha-
kijan tycihcinpaluun onnistumista hyvin epiito-
denndkoisend.
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Kysymyksici ja vastauksia

Alla olevallo palstalla Eldketurvakeskuksen lain-
opillinen johtaja Antti Suominen vostoo tydeltik-
keitci koskeviin kysymyksiin, joilla saattaa olla
y le i s t rikin m i e le nkiint o a.

Tyi)elrikeasioita koskeviin kysymyksiin vosta-
taan Eltiketurvakeskuksesta myds kirjeitse ja pu-
helimitse. Kun kirjoitatte, mainitkaa tciydellinen
nimenne, osoitteenne ja henkildtunnuksenne.

Kls.r'rz-r'.s.' Minullo on ongelmana se, kun en oikein
tietlri, mitii palkkoja n.t't otetoan huomioon, kun
o I e n j ti ri m ci s s ii t y d k.t' r'.t' t t d m.t'.t' s e ki k k c e I I e. O I c n o I -
lut priivcirohalla jo viime vuodcn lopulta .saakka.
Aina puhutaan siitti, cttri ekika lasketaan ncljcin
viimei.scn t.t'dssriolovuoden ansioiden perusteella,
mutta toisaalta korostetaan, cl(i ckikc karttuu
jokai.sc.sta ty'osuhtecsta erikscen. Minulla ci kui-
tcnkaan ole viime vuosina ollur pitkiri t.t'dsuhteita,
vaon olen joutunut eri syistri siirt-y'nt,icin t.rr)pai-
ka:;ta toiseen ja palkkokin on vaihdellut. Ammat-
rini on autonkuljcrtaja. Olcn aianut rckkoio ja
kuorma-autoja.
Vastaus: TEL:n mukainen el6ke lasketaan erik-
seen jokaisesta ty<isuhteesta. Kuitenkin kun eld-
ketta ryhdytadn maksamaan, eri elike-eriit yh-
distetddn ja maksetaan yhtend kokonaiseldk-
keen6. Aina silloin, kun tycisuhde on pitkii, eliik-
keen perusteena kiiytetdiin neljin viimeisen tycis-
sdolovuoden palkkoja. Palkat muutetaan ensin
tyosuhteen pddttymisvuoden indeksitasoon,
jonka jiilkeen elikkeen perusteeksi otetaan an-
sioiltaan kahden keskimmiisen vuoden keski-
midrdinen kuukausiansio.

Jos tycisuhde on ollut voimassa vain kolmena
tai vain neljiinii kalenterivuotena. otetaan ensim-
m6isen vuoden ansio huomioon ainoastaan, jos
tycisuhde on silloin kestiinyt ainakin kuusi kuu-
kautta. Kahden vuoden aikana voimassa olleen
tycisuhteen palkka miiiiriiytyy tyosuhteen p56t-
tymisvuoden ja sitii edeltiineen vuoden indeksillii
korjatun palkan keskimiiiiriinii.

Vain yhden vuoden aikana jatkuneen tyosuh-
teen eldkkeen perusteena oleva palkka on tycin-
tekijiin sen vuoden aikana ansaitsema keskimdd-
riiinen kuukausiansio.

K-y'sym.t'.t: Olen harkinnut rintamaveteraanien
varhaiseliikkccn hakemista, kosko sotilqsvemmo-
ni on 20 proscnttia ja rintamosotilastunnuskin on.
Kun tilo.sin tiedot alciketurvastani, siinti ilmoitct-
tiin, ettci elrikcproscnttini on 23. Trimri TEL:n eki-
ke.itiri k.rllri pieneksi, mutta sen lisiiksi minulla on
v o l t i o n e l ci k e, .j o n k o .s o a n I ci v t e n(i v o n hu u se ki k k c c-
n ci p a I v c I u.rv u o s i e n i p c r u s t e e I I a. Tci r ci e I ci k e t t ri o I c n
saanut vuotlestq 1972. Samana vuonne alkoi m-t'tis
n y k _r' i nc n T E L- t.t' ii s u h t e e ni, j o t e n o I e n k y m m e ne n
vuoden ajan ehtin.r't olla tybssrikin, mikri edcll.y'te-
t(itin vcteraaniekikkcen saamiscksi. Nyt k.rs.visin,
voiko TEL:n veteroaniekike alcntaa tuota valtion
elrikettci, vai saanko sen somon suurui.sena kuin
rcihrinkin saakka/

Vastaus: Rintamaveteraanien varhaisel6k-
keen saamisedellytykset voidaan jakaa yleisiin ja
yksilokohtaisiin edellytyksiin. Veteraanin on
tdytettiivii kaikki yleiset edellytykset, jotta var-
haiseliike voitaisiin mycintdd. Yksilcikohtaisten
edellytysten osalta riittdd, kun tarvittavat vaihto-
ehtoiset edellytykset tayttyvat.

Jokaiselta veteraanilta vaaditaan yleisind edel-
lytyksinii eliikkeen saamiseksi

- rintamasotilastunnusta

- Suomessa asumista

- eliikkeeseen oikeuttavaa ansiotycitd pitiinyt
olla ainakin 10 vuotena viimeisten 15 vuo-
den aikana

- tydnteon lopettamisesta ei ole kulunut yli
vuotta

- tydsta luovuttava ennen eldkkeen alkamista

- ei saa eldkettd ty6- tai virkasuhteen perus-
teella.

Koska olette jo valtion palvelussuhteenne pe-
rusteella vanhuuseliikkeellii, Teillii ei sen vuoksi
ole mahdollisuutta saada rintamaveteraanien
varhaiselSkettd.
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Belgia
H A LLIT U K S ELLA E R I K O I S VALTU U D ET
MAA N TA LO UDE N K O H E NTAM ISEK SI
Belgian hallitus sai viime vuoden lopulla parla-
mentilta erikoisvaltuudet tarpeelliseksi katso-
miensa sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten
toimeenpanemiseksi. Niiden tarkoituksena on
maan erittiiin vaikean taloudellisen tilanteen
parantaminen. Erikoisvaltuudet ovat voimassa
vuoden 1983 loppuun.

Hallitus on laatinut uudistusohjelman, josta
osa on jo toteutettu. Ohjelman sosiaalipoliittiset
kohdat ovat seuraavat:

Vanhuusekike. Ohjelmassa todetaan hallituk-
sen pyrkiviin kansalliseen peruseldkkeeseen, jota
voitaisiin tdydentdii vapaaehtoisin eliikejiirjeste-
lyin. Lisiiksi tavoitteena on miesten elikeidn
alentaminen 65 vuodesta 60 vuoteen eli samaan
kuin naisilla. Samalla vakuutetuille annettaisiin
mahdollisuus jiiiidii osaeliikkeelle osa-aikatyci-
hcin yhdistettynd sekd mahdollisuus jatkaa tydn-
tekoa eliikeiiin yli - mutta tdllciin alennetulla
palkalla.

Elcikevqkuutusmaksut. Eliikejiirjestelmiiiin
muodostuneen rahoitusvajauksen poistamiseksi
vakuutettujen vanhuus- ja perhe-eliikevakuu-
tus m a ks uj a n ostetaan 0,7 5 Vo-y ksikko i\ (7 lo :iin)
huhtikuusta 1982. Tycinantajien maksut
(8,86Vb) jiidviit ennalleen. Vakuutusmaksupe-
rusteella on yl6raja, joka on sama kuin eldkkeen
perusteena olevan palkan yliiraja.

E tuuk sien y ht eensovitus. Hallitus aikoo rajoit-
taa vakuutetulle useista liihteistii tulevien el6k-
keiden yhteismiirln tiettyyn yliirajaan, jonka
suuruus mdiiritdiin mydhemmin.

S o s iaali turvamaksut. Y ritys,joka palkkaa alle
25-vuotiaan tydttdman nuoren pysyviiisesti, va-
pautetaan sosiaaliturvamaksuista huhtikuun l.
pliviin 1982 ja maaliskuun 31. piiiviin 1983
vdlisend aikana. Vapautus annetaan yhteensh
kuuden kuukauden pituiselle jaksolle siitli kalen-
terinelj6nnesvuodesta lukien, jonka aikana tyci-
suhde solmitaan.

Etuuksia alennetaan. Lapsilisien m6iiri4 alen-
netaan. Lapsilisiit tehdi6n osittain tulosidonnai-
siksi. Lapsettomat henkildt joutuvat maksa-
maan lisdvakuutusmaksun, ns. solidaarisuus-

maksun. Tycittomyysvakuutuksen etuuksia
alennetaan muilta kuin yksinhuoltajilta.

Espanja
SVEITSIN MALLIN MUKAINEN KOLMEN

P I LA R I N E LA K EJ A RJ ESTE LMA
Espanjan hallitus on julkistanut "vihredn kirjan"
sosiaaliturvan uudistamisesta. Hallitus ehdottaa
Sveitsin mallin mukaisen kolmen pilarin elake-
turvan kdyttcionottoa. Ensimmdisen pilarin
muodostaa yleinen eliikejiirjestelmii, toisen yri-
tyskohtaiset ja vastaavat tydelakejarjestelmiit ja
kolmannen henkilcikohtaiset toimenpiteet (sdds-
tcit ja yksityiset eldkevakuutukset) eliketurvan
lisiiiimiseksi. Espanjan parlamentin ei uskota
piihsevin kiisittelemiiiin ehdotusta ennen vuotta
1983.

Hollanti
KORKEIN OIKEUS:
EI-AKKEET J A ETTAV A AV I O E R O S S A
Hollannin korkein oikeus on piilttdnyt, etta jos
avioerossa jaetaan puolisoiden yhteistd omai-
suutta on vanhuus- ja perhe-elikkeet katsottava
sellaiseksi yhteiseksi omaisuudeksi, joka on
mycis jaettava. Korkein oikeus kumosi tiillii piiii-
tciksellii alemman oikeusasteen piiinvastaisen
tulkinnan.

Italia
VA RH A I S ELAKKEET TY OT-IO M IK S I
JOUTUNEILLE
Toukokuusta l98l liihtien ty6ttdmiksi yrityksen
taloudellisten vaikeuksien vuoksi joutuneet 55
vuotta tayttaneet miehet ja 50 vuotta tiiyttiineet
naiset ovat saaneet varhaiseliikkeen varsinaiseen
eliikeikiiiin asti, jos heil16 on takanaan vihint66n
180 vakuutuskuukautta. Tiimii jdrjestely on v6li-
aikainen. Sen voimassaoloaikaa on jatkettu
vuoden 1982 loppuun. Yleinen eliikeikii on mie-
hilh 60 wotta ja naisilla 55 vuotta.
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S ak san li i t t ot asavalt o
L] U S I VA R H A I S Et q, X il,4 N.I L STELM A.
N U O RT L' N T Y A LL I ST,4'.14 I.\ L K S I
Saksan liittotasavallan tycivoimaministerici on
ilmoittanut Financial Times'issa (5. 3. 82) olleen
uutisen mukaan valmistelevansa varhaiseldke-
jArjestelmiin kiytt6cinottoa. Sillii pyritdin ennd-
tyslukuihin kohonneen tycittdmyyden alentami-
seen. Viimeisten tilastojen mukaan tydttdmia oli
1,9 miljoonaa eli 8,1% tyovoimasta. Heistii alle
2Gvuotiaita oli 165 000.

Uusi varhaiseliike maksetaan 58 vuoden idstd
63 vuoden idssi saatavaan vanhuuseliikkeeseen
asti. Eliikkeen mddrd on 2/3 varhaiseliikkeelle
siirtymisti edeltdviin vuoden nettopalkasta.

Ikiinsii puolesta eldkkeeseen oikeutettuja on
0,9 miljoonaa. Heisti 0,5 miljoonan arvellaan
siirtyvdn eliikkeelle. Varhaiseldkkeen rahoitus
on vield auki. Kustannukset tullaan kuitenkin ja-
kamaan valtion ja tydnantajien kesken. Valtiolle
syntyy si6stciii tycittomyysmenojen alenemises-
ta. Tyonantajien rasitusta toivotaan voitavan
vdhenthi sillii, ettii ammattiliitot suostuvat pie-
nempiin palkankorotuksiin.

(Jusia yleiskirjeitci

8/82

24. 3. 1982 Pohjoismainen sosiaaliturva-
sopimus
25. 3. 1982 Merimieseldkelain l5 e g:n
muuttaminen
5. 4. 1982 Laissa tyontekijiiin eliikelain
ja lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tycintekijiiin eldkelain mukaisen vakuu-
tusmaksun vdliaikaisesta alentamisesta
vuonna 1982 tarkoitetun vastuuvajauk-
sen selvittely
5. 4. 1982 Neljdnnesvuositiedot makse-
tuista elekkeista
7. 4. 1982 Rintamaveteraanien varhais-
eldkelain l2 $:n muuttaminen
21. 4. 1982 Tapaturmakorvausten huo-
mioon ottaminen tycielekkeissd l. 4. 1982
ja 1.1. 1982 alkaen

Uutta
t y o e I rik e I a in s ci ri dcin t o ri
ASETUS rintamaveteraanien varhaiseliikkeestd
(214/ 19. 3. 1982). Asetuksella annettiin tarkem-
mat miiiiriiykset rintamaveteraanien varhaisel6-
kelain soveltamisesta. Asetus tulee voimaan l. 7.
1982. Eliikkeen hakemista ja mycintiimista kos-
kevia sdinnciksid voidaan kuitenkin noudattaa
jo l. piiiviistii huhtikuuta 1982.

ASETUS rintamaveteraanien varhaiselhke-
lautakun nast a (215 / 19. 3. I 982). Asetus sisiiltiiii
varhaiseliikelautakunnan ns. johtosidnncin.
Asetus tulee voimaan l. 7. 1982. Lautakunta
voidaan kuitenkin asettaa ja se voi aloittaa toi-
mintansa ennen asetuksen voimaantuloa.

Petri Jritiskinen

5/82

6/82

7 /82
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Guy Rosqvist

N imi ty s Pohja-yht ymcissri

Pohja-yhtymdn hallitus on nimittdnyt varatuo-
mari Guy Rosqvistin toimitusjohtajan
alaisuudessa toimivaksi projektrjohtajaksi. Yh-
tymdn hallintoneuvostot ovat 21.4. 1982 nimit-
tdneet hdnet yhtymin hallituksen varajdseneksi.
Varatuomari Rosqvistin alaisina toimivat laki-
asiain- ja jiilleenvakuutusosastot.

Sirkka Hrinninen

N i mi t y s E I cik e t unt a k e s ku k s e s sa

Vt. elekelaitostarkastajaksi on Eldketurvakes-
kukseen nimitetty oik.kand. Sirkka Hdnni-
nen.

Sirkka Hdnninen toimii eldkelaitostarkasta-
jana ylitarkastaja Anneli Alaluusuan ditiyslo-
man ajan eli runsaan vuoden verran toukokuun
alusta lukien.

Sirkka Hdnninen on suorittanut oikeustieteen
kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa
joulukuussa 1981.

4l

I

i

^*"ft



Tiedoksi

Rintamaveteraanien
v ar hai s e I cik e I au t akunt a
Sosiaali- ja terveysministeriri on asettanut rinta-
maveteraanien varhaiseldkelautakunnan kolmi-
vuotiskaudeksi l. 4. 1982-31. 3. 1985.

Lautakunnan puheenjohtajana on hallitus-
neuvos Heimer Sundberg. Varapuheenjohtajat
ovat neuvotteleva virkamies Pekka Tuomisto
sekd vanhempi hallitussihteeri Tuulikki Haika-
rainen.

Rintamaveteraanien jiirjestcijen ehdotuksista
lautakuntaan on asetettu (suluissa varajisen)
toiminnanjohtaja Esko Kosunen (toimistopliiil-
likko Akseli Ollila), varapuheenjohtaja Aaro
Nuorala (piiripaallikko Vilho Kukkaro), maiste-
ri Olavi Kivel5 (maisteri Antti Elomaa), liiiiketie-
teen lisensiaatti Kerttu Vitikkala (sosiaalihoitaja
Anna-Liisa Vesenne).

LAdkdrijiisenet ovat laakintdneuvos Jussi An-
tila (liiiiket. ja kir.tri Heikki Takkunen), liiiiket.
ja kir.tri Unto Vainio (liiiiket.lis. Paul Sand-
strom) sekii liiiiket.lis. Antti Hemmi (liiiiket.lis.
Bengt Wickstrom).

Eldkevakuutustoimintaan perehtyneet jdsenet
ovat vt. apulaisosastopiiiillikkri Jorma Perdlii
(agronomi Torsti Rantanen), varatoimitusjohta-
ja Jouko Sirkesalo (osastopiiillikko Antero
Ahonen), johtaja Antti Suominen (osastopddl-
likkci Pentti Koivistoinen), hallitusneuvos Lasse
Sinivirta (nuorempi hallitussihteeri Veikko
Liuksia) sekd toimistopiinllikkci Elina Degener
(konttoripiiiillikkci Seppo Periilii).

Ty de I rik k ei t ri t ark i s t e t oon
heinrikuussa 3,59 7o
Ty<ieliikkeet nousevat heindkuun l. piiivinii
3.59 Vo. Tarkistus koskee sekd yksityisen ettii jul-
kisen puolen tydelakkeite samoin kuin sotilas-
vammalain, tapaturmavakuutuslain ja liikenne-
vakuutuslain mukaisia jatkuvia korvauksia.

Heindkuun tarkistus on luonteeltaan ennak-
koa tammikuun alussa tapahtuvasta tarkistuk-
sesta.

Tydryfuvnsi on selvit t (iny t nuort en
t y de lrikema k sun alent ami st av an
Ylijohtaja Altti Aurelan johdolla toimiva tyG
eliikemaksutyriryhmii on saanut valmiiksi esi-
tyksen, joka koskee mahdollisuuksia alentaa ty<i-
eliikemaksua nuorten tydntekijditten osalta hal-
litusohjelmassa mainitulla tavalla.

Nuorten tydntekijiiin tycielikemaksun alen-
nus toteutetaan TEL:n ja LEL:n piiriin kuulu-
vien ty6ntekijdiden osalta vuoden 1983 alusta.
Keskimiiirdinen maksu alenee noin puoleen ny-
kyisestdin.

Alennus toteutetaan porrastamalla tycteleke-
maksu l. l. 1983 liihtien. Porrastus on pysyvii.

Nuorten tyontekijoiden palkoista perittdvdn
maksun tasausosan suuruus vastaaS0Vo vakuu-
tusmaksun keskimiiriisesta tasausosasta. Por-
rastus toteutetaan teknisesti siten. ette nuorten
tyontekrjciiden palkan perusteella perittiivd va-
kuutusmaksu on prosenttimdirdltAdn saman-
suuruinen, ty<intekrjdiden iiistii ja ty6nantajan
palveluksessa olevien tyontekijciiden lukumll-
rdstA riippumatta.

Alennettua maksua sovelletaan sen kalenteri-
vuoden loppuun, jona tyontekija t,Jyfiee 23
vuotta.

Maksualennus vastaa vuoden 1982 maksuta-
son perusteella laskettuna 0,6Vo yli 23-vuotiai-
den palkoista.

Ty dnan t aj an s o t u-m ct k suj en
muut t ami smahdo I li suu k s ia
selvitetcirin
Sosiaali- ja terveysministerion asettamassa ty6-
ryhmdssd ryhdytiiiin hallitusohjelman mukaises-
ti selvittameAn vaihtoehtoisia tapoja korvata
tycinantajan palkkaperusteisia sosiaaliturva-
maksuja.

Suunnittelupeallikkd Markku Lehdon
puheenjohdolla toimivan toimikunnan on 31. 5.
1984 mennessd selvitettdvd muutoksen taloudel-
liset vaikutukset ja valmistettava ehdotukset uu-
teen lakisdiiteiseen sosiaaliturvan rahoitusmuo-
toon siirtymisesti sekd sitd koskevasta aikatau-
lusta.
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Toimeksiannon mukaan toimikunnan tulisi
ehdotuksissaan ldhted siita. etta Kansaneldkelai-
tokselle kannettavat maksut yhdessd lakisddteis-
ten valtion ja kuntien osuuksien kanssa turvaa-
vat Kansaneldkelaitoksen maksamien etuuksien
rahoituksen.

Toimikunnan on ensi kesdkuun loppuun
mennessA selvitettdvd voidaanko nykyisen tydn-
antajan sosiaaliturvamaksun perusteet maksu-
kertymdd muuttamatta muuttaa ns. perusvd-
hennysjiirjestelmiin avulla tyollistiimistii ja pien-
yrittiijiti nykyistii paremmin tukevaksi.

Toimikunnan jdsenet ovat sosiaali- ja ter-
veysministeriostd, valtiovarainministericistd, ve-
rohallituksesta, Kansaneldkelaitoksesta.
SAK:sta, STK:sta, LTK:sta ja MTK:sta.

Yksit yisen t))onontajan sosioali-
tuntamaksu 1.5. 1982 lukien
Sosiaaliturvamaksu aleni toukokuun alussa.

Sosiaaliturvamaksu on porrastettu yrityksen
poistojen mldrdn mukaan.

Maksu on 670 ennakonpiddtyksenalaisen
palkan mddrdstd, jos poistot ovat viimeksi toimi-
tettua verotusta varten annetussa veroilmoituk-
sessa olleet enintdiin 200000 markkaa. Tdmd
raja oli aikaisemmin 50000 markkaa.

Sosiaaliturvamaksu on 6,95 % silloin. kun
tycinantajan poistot ovat yli 200000 ja samalla
10-3070 tycinantajan samana verovuonna
maksamien palkkojen miirdstd.

Sosiaaliturvamaksu on 7,50 % silloin, kun
tycinantajan poistot ovat yli 200 000 markkaa ja
samalla yli 30Vohdnen verovuonna maksamien-
sa palkkojen miidriistd.

Sosiaaliturvamaksu koostuu sairausvakuu-
tusmaksusta ja kansaneliikemaksusta. Lapsili-
simaksua ei vuonna 1982 peritii.

Uusi sairausvakuutusmaksu on 1,90 7o (alen-
nus 0,45 prosenttiyksikkciii). Yksityisen tyonan-
tajan kansaneliikemaksu on poistoista riippuen
4,10Vo.5,05%o tai 5,60 70. Kansaneldkemaksun
alennus on keskimiirin 0,35 prosenttiyksikkcid.

Numero kort t i i lmes t yny t
Eldketurvakeskuksen vuosittain julkaisema

Korttia voi tilata maksutta Elciketurvakeskuk-
sen postiltqmosta.

Eldketietoa numeroina -kortti on ilmestynyt. Se
sisaltaa entiseen tapaan eliketurvaan liittyviii
ennakkotietoja ja arviolukuja, nyt vuodelta I 98 I .

E lcik et urv ak e s kus me s sui llo
trintikin kesrinci
Eliiketurvakeskus kdy messuilla eri puolilla
Suomea tiindkin kesind. Sen osastolla voi kiivrli
mikrofilmatusta tyosuhderekisteristi tarkistaa,
onko tycieldkevakuutus kaikista tycipaikoista
kunnossa. Henkilollisyystodistus on syyte mes-
suille ottaa mukaan.

Tdmdn kesdn ohjelmassa ovat Pohjanmaan
Messut'82 Vaasassa 12-20.6.. Kaakon Messut
Lappeenrannassa l0-18. 7., Tampereen VIII
messut 6-15.8. seki Rovaniemen Markkina-
messut 19-23.8.

E I ri k e k a s s oj en j a - s ricit i r)iden
t oi mi hen ki I oiden peruskurs si
Eldketurvakeskus jdrjestdd eldkekassojen ja -
siiiiticiiden toimihenkiloille peruskurssin Tallu-
kassa. Vddksyssa 20-24. 9.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille toi-
mihenkiloille. Kurssilla selvitetdiin eldkehake-
musten kiisittelyii, tyokyvyttomyyseliikkeitii,
eliikkeiden laskentaa, eliikepiiiitoksie, tyosuhde-
ja eldketapahtumarekisteriin tapahtuvaa tieto-
liikennettd .jne.

T'avoitteena on, etta osallistujilla on kurssin
paatyttya yleiskuva tyoelakejarjestelmdstii sekd
eldkeasiain kdsittelyyn ja hoitamiseen liittyvistii
tehtavisu.

Kurssille voi ilmoittautua soittamalla Eliike-
turvakeskuksen koulutusyksikkricin, puhelin
l5l l/vaihde.
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Kenelle valt ion t ydel(ike
Valtiokonttori on julkaissut uuden Kenelle val-
tion tyoeldke -nimisen yleisesitteen, joka korvaa
aikaisemmin ilmestyneen Valtion el6kkeet -esit-
teen. Uusi esite kuvaa melko suppeasti valtion
eliketurvaa, koska se on tarkoitettu laajaan ylei-
sojakeluun.

Esite on painettu sekd suomen- ettd ruotsin-
kielisend. Se on maksuton ja siti voi tilata valtio-
konttorin eldkeosaston asiakaspalvelusta. pu-
helin 90-176081 tai myos valtion painatuskes-
kuksesta. osoite PL 516. 00101 Helsinki 10.

Myohemmin valtiokonttori julkaisee vieli toi-
sen yksityiskohtaisen VEL-esitteen. Se laaditaan
liihinnii valtion virastoissa ja laitoksissa eldke-
asioita hoitavien henkilciiden. Iuottamusmiesten
ja eldkeneuvojicn avuksi.

Valtion elaketurvasta on jo viime syksynii il-
mestynyt erityisesite, joka kiisittelee sotilasvi-
ranhaltijoiden eldkeoikeutta. Valtiokonttorin.
pidesikunnan sosiaalitoimiston ja rajavartiolai-
toksen esikunnan yhteisjulkaisu on nimeltidn
Upseerien ja toimiupseerien eldkeopas. Tiitiikin
saa tilata valtiokonttorista.

Voltion elcikkeistri kertovia esitteitci voi tilatq val-
t iok ont t orin e I ti k eo sa s t on asia k as pa lve I us t a.
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English Summary

The advantages oI the decentral-
ised employment pension system
selected by Finland have been evi-
denced in the reform in progress.
This shows its flexibility and the
speed and readiness with which it
works for the benef it oI the insured
and beneficiary, says Mr Matti Ui-
monen, managing director ol the
Central Pension Security lnstitute,
in the editorial.

This issue is the 20th anniversary
number of the employment pensron
system. On July .1 twenty years ago
Employees' Pension Act (TEL) and
Temporary Employees' Pension
Act (LEL) entered into force.

Application for an employment
pension can be made at any one of
5,500 service points in Finland and
the applicant does not even need
to know which pension institute is
handling the matter. The old age
pension application is mailed to the
person's home shortly before he
attains the age of 65. Failure to
apply for a survivor's pension brings
a reminder by mail.

The Central Pension Security
lnstitute sends out yearly on its own
initiative inlormation from its re-

gister on jobs entitling to an em-
ployment pension to approx.
200,000 persons for checking. They
include both young persons enter-
ing working life and persons who
have changed 1obs. Of course,
everyone can at his own request
obtain the data concerning himself .

Although there is room {or cri-
ticism on individual points, the past
twenty years have shown that the
employment pension system is a
sound, smoothly functioning and
necessary part of Finnish society,
states Uimonen.

Professor Teivo Pentikiinen,
chairman of the committee that
planned the employment pension
system, tells in this 20th anniversary
issue of its origin.

The committee he headed was to
plan for wage-earners a system of
earnings-based pensions. The self-
employed and civil servants were
initially excluded Irom these arran-
gements. (civil servants had o1 old
their own pension act, but the self-
employed and farmers did not get
earnings-based pensions until
1 970. )

While the organisation of the new

employment pension system was
under consideration. a centralised
alternative administered by the So-
cial lnsurance lnstitution was pro-
posed in addition to the decentral-
ised model. Professor Pentikainen
recalls how the representatives of
the labour market organisations on
the committee did not accept the
centralised administrative idea at
all. The labour market organisations
regarded the recent flat-rate
national pension reform as a "coup
which diverted worker's pension
lunds to other groups of the popu-
lation".

There was no pattern for the mo-
del then planned, writes Prolessor
Pentikirinen. However, he adds,
although the implementation of the
system and its explanation were
difficult, the results seen in retro-
spect have exceeded expectations.

"lt is gratifying to realise that a
flexible and rational model ol the
Finnish type has been adopted in
other countries, e.g. Britain,
Switzerland, the Netherlands and,
as a planning alternative, in the
USA", Professor Pentikainen con-
cludes.
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Tietoja tyoelcikkeensaajista 31. 3. 1982
Taulu k oiden luvut ovot viihi mmriis turvan mukaisia.

31. 3. 1 982 oli maksussa kaikkiaan 604 000 tyoeldketta. Muutos edellisesta vuodesta on 27 000 kappaletta eli 4,7
prosenttia.
Naista oli vanhuuselakkeite 308000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta aiankohdasta)
(+18 000), tyokyvyttomyyselakkeita 171 000 (-3 000), ty6ttomyyseliikkeitd 20 000 kappaletta (+4 000) ja perhe-
eldkkeitd 105 000 kappaletta (+8 000).
Vanh uuseldkkeiden keskimaard oli 853 markkaa/kk, tyokyvyttomyyseldkkeiden 1 017 markkaa/kk, ty6ttomyys-
eliikkeiden 944 markkaa/kk ja perhe-eldkkeiden 685 markkaa/kk.

VANHUUSELAKKEI:T
Voimassa olcvot 31.3. 1982

Elakkeen myontdjd
Elakkeensaajia Keskimiiariiinen ruselake mk/J<k

Miehet Naiset Yhteense Miehet Naiset Yhteense
T EL-elakelaitokset 58 058 87 983 146041 1 783
YEL-elakelaitokset 12266 9 139 21 405 1 680 1 147 1 453
MYEL-elekelaitos 42889 54966 97855 495 244 354
LEL-eldkelaitos 32228 10 186 42414 706 313 61 1

Kaikki tyoeldkelaitokset 145441 162274 307 715 '1 156 583 853

M1'dnnctyt eltikkeet 1. 1.-31. 3. 1982

Kaikki tyoeldkelaitokset 3 515 4231 7 746 1 257 618 908

TY A K Y V Y TTO U y y S f U X K EET ( s i sci t t tiri o sac kik k e e t )
Voimassa olcvut 31.3. 1982

Eldkkeensaajia Keskimddrainen peruselake mk/kk
Eliikkeen myontiia Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensii
TEL-elakelaitokset 38 902 41724 80626 1 907 904 1 388
YEL-eldkelaitokset 7 582 3394 10976 1 450 923 1 287
MYEL-elakelaitos 20882 23658 44540 580 236 397
LEL-eldkelaitos 30013 4993 35006 941 427 B6B

Kaikki tyoelakelaitokset 97 379 73769 171 148 1 289 6s8 1017

Mydnnetyt ekikkeet 1. l.-31. 3. 1982

Kaikki tyoeldkelaitokset 2 069 1 600 3 669 1 446 770 1 151

OSAELAKKEET
Voima.ssa olevat 31. 3. 1982

Elakkeensaajia Keskimadrdinen peruselake mk/kk
Elekkeen myontdid Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensai
TEL-eldkelaitokset 1 327 1742 3069 1 319 654 942
YEL-elakelaitokset 1 387 567 1 954 1 084 757 989
MYEL-elakelaitos 5 319 6174 1 1 493 454 205 320
LEL-elaikelaitos 1 062 135 1 197 790 413 748
Kaikki tyoeldkelaitokset I 095 8618 17713 716 nat 530

Mydnnetyt ekikkeet l. l.-31. 3. 1982

Kaikki tyoelakelaitokset
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TYoT-rdMYysettlxxrrr
Voimossa oley,at 31. 3. 1982

Eliikkeensaalia Keskimiiiiriiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset yhteensa
TEL-eliikelaitokset 3 350 7324 10674 1 621 855 1 096
YEL-elakelaitokset 286 2U 570 1 209 748 980
MYEL-elekelaitos 1 204 1 021 2225 857 345 622
LEL-eliikelaitos 4 308 1 959 6267 952 456 797
Kaikki tyoeldkelaitokset I 148 10588 19736 1 192 729 944

Mydnnetyt eltikkeet 1. l.-31. 3. 1982

Kaikki tyoelakelaitokset 1 242 1 367 2 609 1 270 752 999

PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 31. 3. 1982

Eldkkeen myontdid

Keskimaa-
Eldkkeiden rdinen pe-
lukumiiiirii ruseldke

mk/kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-elakelaitokset 50534 952 47 168 14855 62023
YEL-eldkelaitokset 8373 856 8 065 2367 10432
MYEL-eldkelaitos 19878 270 19063 5054 24117
LEL-elakelaitos 26925 437 25 550 7 085 32 635
Kaikki tyoelakelaitokset 105710 685 99846 29361 129207

Mydnneryt eliikkeet 1. 1.-31. 3. 1982

Kaikki tyoelAkelaitokset 3732 708

V A N H U U S-, TY O K Y V YTT A M Y Y S' -, TY ATTO M Y Y S - J A P I: R H E- E LA K K EET
Vointassa olevat 31.3. 1982

Eldkkeen myonti.id
Keskimiiii-

Eldkkeiden rdinen pe-
lukumiiiird ruseldke

mk/kk
TEL-elakelaitokset 287 875 1 191
YEL-elikelaitokset 41324 1 281
MYEL-el6kelaitos 1 64 498 3s9
LEL-elakelaitos 110612 661
Kaikki tyoeldkelaitokset 604 309 873

Mydnnetyt ekikkeet l. l.-31. 3. 1982

Kaikki tyoel6kelaitokset 17 756 930

Vanhuus- ja tyokyvyttomy,yseliikkeensaajista 14524 sai lisdksi rekisteroityii
mk/kk. Ndmd olivat etupiidssd TEL- ia YEL-etakkeitd. perhe-etdkkeista 3661
mdirin 977 mk/kk.

MAKSETUTELAKKEET I. I._31.3. 1982, MILI. MK
Viihimm6isturva
TEL-elakelaitokset 1047,99

lisaelakette keskimiidrin 1 247
oli lisdetujen mukaisia, keski-

YEL-elakelaitokset 162,39
MYEL-elakelaitos 177,93
LEL-eldkelaitos 222,68
Kaikki tyoeldkelaitokset 1 610,99
Rekisteroity lisdturva 68,43
YhteensA 1679,42
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3 20 vuotta tyoeleketurvaa
5 Sosiaalipolitiikassa ei ole kahta rintamaa
7 Tycimarkkinajerjestot tydelekkeista

l6 Takana viiriiii eliikepolitiikkaa -
edcssA konkurssi'l

2l Kuluneilta 20 tyoelaketurvan vuodeha
karttui yh 20 terkezia asiaa

25 Omaperiiinen rakennelma. mutta hyvin
rayrraa rchtavansa

27 Erkki Palc on mies henkil<itunnuksen takana
30 Poh_joismaiden eldketurvan kehityksestii
32 Trctote kniiLka valtaa toimistot.

miten kil toimihenkiloiden'l
34 Vakuutusoikeuden p,iatdksie
-15 Eliiketurvakeskuksen antamat

soveltamisratkaisut ja lausunnot
36 Tycikyvyttomyysasiain neuvottelukunnasta
3tl Kysymyksii ja vastauksia
39 Elikkeistii ulkonrailla
40 Uusia yleiskirjeitii
40 Uuua tr oeliikelainsiiiidiintriii
4l Nimityksia
42 Tiedoksi
45 English SummarY
46 Tietoja tyoelekkeensaajista 31. 3. 1982
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