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1981 S o siaaliturv a v aiht ov aluut t ana

Sosiaali- ja terveysministericjn ja sosiaalivakuutuslaitosten ul-
komaansuhteet ovat viime vuosina olleet vilkkaat;on neuvoteltu
maiden viilisistii sosiaaliturvasopimuksista. Vanha yhteispoh-
joismainen sopimus on uusittu; sopimukset Ison-Britannian ja
Saksan liittotasavallan kanssa on tehty,ja Itdvallanja Espanjan
kanssa neuvotellaan. Tyomarkkinoiden kansainviilistyminen
merkitsee sita, ette sopimusten teko tuskin pys6htyy tiihiin.
Ruotsi, jolla on runsaasti vdke6 kansainvdlisiss6 tehtdvissd ja
joka on Euroopan huomattavimpia vierastycivoiman vastaanot-
tajamaita, on sopimusten lukuisuudessa meitii paljon edellA.
Tarjoamatta Ruotsia sininsd mitenkddn esikuvaksi on syyta
todeta, etta kehitys tulee vastedeskin epdilemdttii edellyttiimdiin
aktiivista sosiaalipoliittiseen yhteistydhcin hakeutumista myds
meiltii.

Sosiaaliturvasopimuksia ei suinkaan voida laatia irrallisina
toteamuksina sopimusmaiden kansalaisten vastavuoroisesta ta-
saveroisesta kohtelusta sosiaaliturvan suhteen, vaan ne liittyviit
laajempaan ongelmakentt66n. Jo siidnndsten yhteismitattomuus
tekee vastavuoroisuuden vaikeaksi. Niinpd valtioneuvosto asetti
elokuussa komitean, jonka tehtiiviinI on selvittiiii ulkomailla
tyoskenteleviin suomalaisen oikeusturvaa yleensAkin - oikeus-,
tydsuhde- ja sosiaaliturvaa, tyosuojelua, verotusta ja tydehtoja.
Eldketurvakeskus puolestaan on asettanut tyOryhman selvittd-
miiiin, miten ulkomailla ansaitut palkat voidaan ottaa suomalai-
sessa eldketurvassa huomioon. Suomessa tyciskentelevien ulko-
maalaisten asema on oma ongelma-alueensa.

Ulkomaisissa tycikohteissa tyoskenteli tiimln vuosikymme-
nen alkaessa noin 6000 suomalaista; kymmenluvun puoliviiliin
tultaessa luvun arvellaan kasvavan 15000:een. Luku kasvaa
huomattavasti, jos ulkomailla oleskelevat Suomen kansalaiset
otetaan tarkasteluun mukaan. Yksin Saksan liittotasavallassa on
yli 10000 Suomen kansalaista tai suomalaista alkuperdd olevaa.
Suomessa tyciskenteli kesdkuun lopussa tyciluvalla 5095 ulko-
maalaista.

Sosiaaliturvasopimukset ovat merkki kansalaisuuden k6sit-
teen viihittdisesta avartumisesta. Alkuaan on suvereenien valti-
oiden lainsiiiiddntci tarkoitettu ensi sijassa omien kansalaisten
suojaksi. Vieraan on edellytetty ottavan huomioon ehkiiisevin ja
rajoittavan lainsiiiidiinncin asettamat vaatimukset. Mycis vieraal-
le oikeuksia antava lainsidddntci ei vielii luo mitiidn maailman-
kansalaisuuden periaatetta, mutta on tarkea tekijii raja-aitojen
madaltamisessa.

Yld Larmola
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S o siaaliturv a t alouska svun
hidastumisen syntipukki?
Puolen vuosisadan takaisen ta-
louspulan pycirteissii syntyi
keynesiliiinen kysynt6iin perus-
tuva talouspoliittinen toiminta-
tapa. Suhdanteiden vaihteluja
tasoitettiin lisiiiimiillii julkista
kulutusta laskusuhdanteessa ja
viihentdmdlld sita noususuh-
danteessa. Julkisen kulutuksen
lisiiiimisellii yritettiin yleensd
kasvattaa kotitalouksien osto-
voimaa. Kerrannaisvaikutuk-
sena kysynndn lisdys elvytti in-
vestointeja ja lisiisi tycillisyyuii.
Myos sosiaalipolitiikka nahtiin
tiirkednd osana suhdanteita ta-
saavaa talouspolitiikkaa.
Useimmissa maissa talouspoli-
tiikkaa hoidettiin ndilld mene-
telmillii enemmdn tai vdhem-
mdn menestyksellisesti 1970-lu-
vun lopulle saakka.

Monet Helsingissd viime elo-
kuussa jdrjestetyn Pohjoismai-
den kansantaloustieteilijciiden
24. kokouksessa esitetyt pu-
heenvuorot eivdt endd pitdneet
keynesildistii talouspolitiikkaa
sopivana tdmdn hetken talous-
ongelmiin. Nyt ollaan tilan-
teessa, jossa aikaisemmin tyypil-
liset laskusuhdanteen ilmicit,
tydttOmyys ja julkisen talouden
alijiiiimii. vallitsevat mycis nou-
susuhdanteessa. Totuttu kysyn-
tiid elvyttdvii talouspolitiikka
uhkaa tiilloin johtaa julkisen ta-
louden ylivelkaantumiseen il-
man tydllisyyden mainittavaa
kohentumista. Niiyttiiiikin siltii,
ettd kysyntii ja kulutus ovat jo
niin korkealla tasolla, ettii joko
niiden lisiidminen ei endii onnis-
tu totutuilla keinoilla tai niiden
lisdkasvu ei endi heijastukaan
investointitoiminnan lisdyksend
ja tyollisyyden kasvuna. Tavoi-
tellut kerrannaisvaikutukset
jddvdt siten tulematta.

Hidasta kasvua on ruvettu pi-
timddn pysyvdnd tulevaisuu-
denkuvana ja sen aiheuttamista
sopeutumisongelmista pidetiiiin
suurimpana huolen aiheena
tydttdmyytta. Mitke sitten olisi-
vat lddkkeet tyollisyyden lisiiii-
miseksi? Soveltamiskelpoisen
uuden kansantalousteorian
puute johtuu perimmdltdin sii-
td. ettei nykyisten ongelmien ja
odotettavissa olevan kasvun hi-
dastumisen syistii olla selvilld.
Ne, jotka pitavat julkisen talou-
den liiallista paisumista ongel-
mien syynd. ovat erdissd maissa
entistd pontevammin vaatineet
julkisen talouden kasvun rajoit-
tamista ja sosiaaliturvan jon-
kinasteista purkamista. Myos
Suomessa on ndit6 vaatimuksia
esitetty, ja kahlittavien jouk-
koon on lisetty yksityisen sek-
torin tyoeldkejdriestelrnd.

Ulkomaankaupasta riippu-
van pienen kansantalouden rat-
kaiseva kehitystekijii on kilpai-
lukyky. Tycivoimakustannukset
ovat kilpailukyrryn kannalta
haittaavia silloin, kun ne selvisti
ylittevet kilpailijamaiden vas-
taavat kustannukset. Suomen
tydaikayksikkcjii kohti lasketut
tycivoimakustannukset ovat
l6ntisten markkinatalousmai-
den alhaisimpia. Tuotantora-
kennetta muuttamalla ja tuot-
tavuutta parantamalla voidaan
myds tuotettua yksikkciii kohti

laskettuja kustannuksia alentaa.
Investointien tukeminen ja tycil-
lisyyttii lisiiiivii yritysten toimin-
tamahdollisuuksien parantami-
nen vaativat kuitenkin aktiivista
otetta paaoman ja tycivoiman
sopeuttamisessa. Passiivinen
tycivoimakustannusten rajoit-
taminen ilman syvempiiii knsi-
tystd saatavista hycidyistii ja nii-
den lopullisesta kohdentumises-
ta ei takaa toivottuja tuloksia.
Kun esimerkiksi sosiaalipoliitti-
set paatokset on tehty kymme-
nien vuosien tahteimelle. on nu-
rinkurista vaatia. ette satunnais-
ten lyhyen aikavdlin etujen toi-
vossa vaarannetaan niiden to-
teutuminen. Tdssd suhteessa oli
merkittevaa havaita. ettd Poh-
joismaiden kansantaloustieteili-
jciiden kokouksessa eivdt edes
ruotsalaiset puheenvuoron
kayttaiat ndhneet sosiaaliturvaa
hitaan talouskasvun syntipuk-
kina, saatisitten sen purkamista
talousongelmien lddk keenii.

Bo Lundqvist
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Sosiaali- ja tervevsministeri
SINIKKA LUJA-PENTTILA

Voimat on keskitet tcivci
e lcike i k ciuudi s tuk s en I cip ivi e m i s e en

S o.si aa I i - ja t t' rvc.y s nt i n i s t L'r i S i tt i k k u Lu i u- I\' n t t i I ci
kri.vtti Tyoclcikcpriivcinri )9. 10. scuradvotl pu-
hecnvuoron:

Vanhuuseldkkeen alkamista koskevien shdntci-
jen uusiminen on eldkepolitiikkamme viimeinen
todella jiiredn luokan ratkaisu. Keskustelu eldke-
iiistii alkoi toistakymmenta vuotta sitten eldk-
keiden noustua sellaiselle tasolle. etti el6kkeelle
siirtyminen muodostui myonteiseksi vaihtoeh-
doksi ansiotycin jatkamisen rinnalle. Eldketur-
vakeskuksen suuren eliikeikiitutkimuksen val-
mistuttua annettiin periaateratkaisun tekeminen
kaikkia intressiosapuolia edustavan, siis todella
laajapohjaisen, Eliikeiktikomitean tyoksi. Kol-
men vuoden sovittelutycin tuloksena komitea
piiiisi keviiiillii ratkaisuun, joka tycinantajajdrjes-
tojen edustajien kantaa lukuunottamatta oli yk-
simielinen.

Syksyn kuluessa saatavien lausuntojen perus-
teella sosiaali- ja terveysministerio tulee anta-
maan komitealle lopullisen tehtavan lainvalmis-
telumddriiyksineen. Jo tdhdn asti suoritetun
tyon ja saavutettujen tulosten perusteella on ai-
hetta todeta, etta elakeikekysymyksessd on kd-
silli tdrkedn valinnan hetki.

Monilta tahoilta nousevien toivomusten pai-
ne vaatii useiden ammattirvhmien kohdalla eld-
keidn alentamista. Airimmdisen rasittavissa
olosuhteissa tyotaan tekevien kaivosmiesten ja
sukeltajien suhteen tdllainen ratkaisu on vdistd-
mdtcin. Heihin ndhden uudistus mielestdni on jo
kohtuuttomasti viivdstynyt.

Yleisempdni, useampia ammattiryhmid kos-
kevana ratkaisuna eldkeiiin kaavamainen alen-
taminen on kuitenkin jo taloudellisesti mahdo-
ton.

Eliikeikiikomitea on y k s imieli se s t i tuominnut
ammatillisesti alennettujen eldkeikien kiiyton
liian joustamattomana ja uusiin epdoikeuden-
mukaisuuksiin johtavana ratkaisuna.

Komitean mielestd eri ammattien rasittavuus
ja eri yksildiden olosuhteet voidaan ottaa huo-
mioon riittdvdn monipuolisesti vain tdysin yksr-
ld I I i sen ratkaisun sallivan elikkeellesiirtymisjiir-
jestelmdn puitteissa. Lisiiksi on luotava mahdol-
lisuudet porrostetusti tapahtuvaan eliikkeelle
siirtymiseen sekd omaval int aisee n eldkkeelle siir-
tymiseen.

Ndmd tavoitteet komitea toteuttaa kolmella
uudella jiirjestelyllii: Yksilcillinen ammatillinen
var ha i se I cik e tarjoaa mahdollisuuden tycin rasit-
tavuuden ja tydntekr.liin henkilcikohtaiset olo-
suhteet huomioivaan eldkeratkaisuun. Osa-ai-
kaekike sallii porrastetun eldkkeelle siirtymisen.
Liu kuva e I ci k eika puolestaan tekee mahdolliseksi
omavalintaisen eldkkeelle siirtymisen siten, ettd
elikettd muuntaen eri ikdvalinnat on saatettu ta-
loudellisesti samanveroisiksi.

Eliikepolitiikassa nyt kisilld olevan valintati-
lanteen tekee vaikeaksi se, ettd suuri mddrd jiise-
ni6 monissa tycintekrliijiirjestoissd perustellust i

odottaa omalle kohdalleen eldkeidn kaavamais-
ta alentamista. Perustelut ovat olleet monivivah-
teisia: viereisen yhtd raskaan tai periti saman
tyon tekl<iiden alempi eliikeikii. tyon fyysinen
tai psyykkinen rasittavuus. yksitoikkoisuus,
tarkkuus. vaarallisuus, vastuu, tycin vaatima
liikkuvuus, uudelleen koulutus. tycipaikan siir-
tyminen tai koko amrnatir.r hdvidminen.

Niiiden perustelujen monilukuisuus osoittaa.
etta ammattikohtaisten kaavamaisten eliikeikii-
alennusten tielli joutuisimme mahdottomuuk-
siin. Kaikki niimii tekr.yiit ovat otettavissa huo-
mioon varn katsomalla niiden kokonaisvaiku-
tut\)sr ra ) ".;;-^-;,..^".".;.Ohjaamalla eldkevarat yksilollisesti niitA eni-
ten tarvitseville on Eldkeikdkomitea arvioinut
uudistuksen voivan toteutua puolen prosentti-
yksikcin kustannuksilla. Vastaavan kaavamai-
sen eldkeidn alentamisen kustannukset ovat yli
viisinkertaiset. Valittavana on siis kaikkein tiih-
dellisimmdt tarpeet tyydyttiivii, mutta monien
jiirjestojen jdsenten toiveita vastaamaton. yksi-
lollistii joustavuutta asteittain parantava tie tai
toisena vaihtoehtona kamppailu eliikeikien
alentamiseksi, kamppailu, joka pitkiin aikavdlin
kustannuskehitystd arvioineen STAT-raportin
mukaan jouduttaisiin kiiymiiiin taloudellisia to-
siasioita vastaan.

Ryhtyessdiin maerittelemain komitealle lo-
pullista tehtavaa sosiaali- ja terveysministerici
tarvitsisi mahdollisimman laajat kdytdnncin ko-
kemukseen perustuvat ehdotukset sellaisista te-
krloistii, joita ammatillista varhaiselaketta rat-
kaistaessa olisi otettava huomioon. Edellii luet-
telemieni t))dhdn liittyvien tekijciiden lisiiksi tiil-
laisia voivat olla tycintekrldn henkik)kohtoinen
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Tuliko Elciketurvo-
keskuksesta sitci
mitri tarkoitettiin?

tilanne. kunto, perheolosuhteet, asuinpaikkaan
liittyviit tekijiit jne. Saattamalla niimii tekrjiit oi-
keaan painotukseen keskenddn on luotavissa
eldkkeellesiirtymisjiirjestelmii, joka taloudellis-
ten resurssien puitteissa jatkuvasti parannettuna
vastaa oikeudenmukaisesti eri ryhmien todellisia
tarpeita.

Kun useita vuosia kestdneiden tutkimusten ja
nikcikantojen sovittelun kautta on voitu toisaal-
ta ldytaa valittdmaan edistykseen johtava kehi-
tystie ja toisaalta selvittdd eldketurvan toteutu-
misen taloudelliset edellytykset pitkiillii tahtai-
mellii ja kun ndmii molemmat ratkaisujen te-
koon tarvittavat perusteet on saatu aikaan liihes
yksimielisinii tuloksina tyciryhmiss6, joissa on
ollut erittdin laaja etujiirjestciedustus, on tdmdn
eliikepolitiikkamme tdrkeimmiin jiiljellii olevan
ratkaisun tekemiselle saatu harvinaisen luja ja
luotettava asiaperusta.

Juuri nyt ollaan eri jiirjestciissd valmistelemas-
sa lausuntoja, joissa tehd[in valinta kahden
piiiilinjan. komitean esittdmdn yksilollisesti jous-
tavan tai jdsenten toivoman ammattikohtaisen
eldkeidn viilillii. Tdss1 valinnassa olisi tirkeim-
miiksi tavoitteeksi otettava se, ette jo tehdyn
laajapohjaisen sovittelutycin tulokset saataisiin
vilittcimdsti hycidynnetyiksi. Tiillii hetkellii olisi
tdrkeintd saada aikaan mahdollisimman laaja
yhtendinen uudistuspaine Eldkeikdkomitean
ehdotusten toteutumisen varmistamiseksi.

Hyviit kuulijat!
Tycieliikepiiivdn ohjelmana on vakiintuneen

tavan mukaan ajankohtaisten tyoelikeasioiden
esitteleminen jiirjestelmAn toimeenpanijoille.
Olen halunnut omassa puheenvuorossani puut-
tua pdivdn kysymyksistd vain kaikkein painok-
kaimpaan. Joustavan eliikeiiin jiirjestelmd tulee
toteutuessaan tuottamaan tyoelakelaitoksille
runsaasti kayt6nndn suunnittelutyot6, mutta sii-
td selvittiineen yhtii menestyksellisesti kuin ai-
kaisemmistakin vastaavista haasteista. On joka
tapauksessa syyta varautua jo nyt. - Toivotan
onnea pian 2Gvuotiaalle ty6elakejarjestelmdlle
ja Teille hyvii5 koulutuspdivdd.

Viime numerossa mitattiin kaksikymmenvuoti-
asta Elhketurvakeskusta nykyhetken tarpeita ja
tulevaisuuden odotuksia vasten. Eldketurvakes-
kus oli ndissi vertailuissa annettu suure, sellaise-
na kuin se on. Mutta hycidyllistii on mycis tutkia
kehitystii niin, ettii asetetaan ETK muuttujaksi.
Runsaat kaksi vuosikymmentii sitten tyonanta-
ja- ja tycintekijiipuoli tekivdt hyvin tietoisen, yh-
teisen ratkaisun valitessaan tyoeHkejerjestelmdl-
le nyt voimassa olevan ratkaisumallin, jossa
ETK on keskuslaitoksena. Miti odotuksia
ETK:lle asetettiin ja miten niihin on vastattu?
Vastaamassa kaksi silloisista piiiitcikseen vaikut-
tajista,tycintekijiipuolen Vi h t o ri Ra nt a n e n
ja ty6nantajapuolen Tapan i Vi rk k u n en.

VIHTORI RANTANEN:

- Liihdettiin siitii, ettd systeemin pitaa pelata.
Kun tarjona oli keskitetty malli ja hajautettu
malli, niin ajattelimme, ettii hajautetusta oli
mahdollista tehda toimiva. Kansaneliikelaitok-
sesta tiesimme, etta se oli liian iso byrokratia
eika toiminut riittiiviin hyvin. Eliiketurvakeskus
oli mallissa tarpeen, ettii tekniikka toimisi jous-
tavasti ja ettii kohtelun yhdenmukaisuutta voi-
taisiin valvoa.

- Nyt sopii kysyii, onko Eliiketurvakeskus
itse jo byrokratisoitunut liikaa? Lakien voi-
maanpanovaiheessa Eliiketurvakeskus kasvoi
nopeasti kahdensadan tycintekijin laitokseksi.
Kaikki tehtavet hoidettiin sillii henkil6miiiiriillii.
Sen jiilkeen on toimia perustettu saman verran
lisiiii. Onko tehtavakentta kasvanut samassa
mdariissii? Yrittiijiieliikelait tosin ovat tulleet li-
siiii, mutta muuten perustydt olivat jo hoidossa
kahdensadan hengen aikana.

- Byrokratisoituminen on vaara, jota vas-
taan pitea koko ajan taistella. Se niikyy Eliike-
lautakunnassa, joka ei jostakin syys6 saa paa-
tciksiddn kohtuullisessa ajassa ulos. Tunnen 6s-
kettdisen tapauksen, jossa vakuutetulle tapahtui
suoranaista aineellista vahinkoa, kun hdn joutui
myymddn asuntonsa huonolla hinnalla odotel-
lessaan El6kelautakunnan piiiitcistii. Olkoon
paatds kielteinen tai mycinteinen, mutta se ei saa
viipyii kohtuuttomasti. Jos paperit kiertiiviit jii-
senilli tutustumista varten, viikko on riittiivii
aika jiisentii kohden. Jos ei siinii ajassa ehdi, niin
vaihdettakoon tilalle sellainen, joka ehtii.
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- Toinen asia on kirjeissii ja piiiitciksissii
kiiyteuy advokaattikieli. Ei ole mitaan jarjellista
syyte siihen, miksi piiiitdksid ei voi ilmoittaa ja
ihmisille ei voi kirjoittaa siten, ettii sen jokainen
tajuaa. Tdmiin muutoksen aikaansaaminen tei-
diin pitiiisi jokaisen ottaa syddmen asiaksi.

- Muuten mind en ole pettynyt siihen, mitd
Eldketurvakeskuksesta tuli. Pitda vain koko
ajan pyrkiii kehittiimaan site, eik6 saa olla tyyty-
viinen itseensii.

TAPANI VIRKKUNEN:

- Eliiketurvakeskuksen paatehtavaksi mddrdt-
tiin elikelaitosten yhteisten asioiden hoito. Tii-
mdn tehtdviinsd se on hoitanut hyvin.

- Yhteisistii asioista tarkeimmdt ovat kus-
tannusten jako ja kirjanpito vakuutetuista.
Luottovakuutus katsottiin samoin luontevasti
Eldketurvakeskukselle kuuluvaksi.

- Enemmdnkin keskusteltiin luottovakuu-
tuksen riskien arvioimisesta. Oli alkuvaiheessa
jiirkevii ratkaisu, etta kehitettiin yhteniiinen
kaava luottovakuutusmaksun mddrddmiseksi.
Tiiysin vapaalta pohjalta kaikkien mahdollisten
yritysten luottokelpoisuutta vertailevaa virkaili-
jaa ei olisi ollut noin vain saatavissa.

- Adlrdstu.rlrrsra Ja .-L-."...1*...--1.-,-:-
keskusteltiin mycis. Sen takana oleva sindnsd
selvd ajatus niiyttiiii oievan yllettavan vaikeata-
juinen. Kysymyshdn oli vain siita, ettei yrityk-
seen sijoitettuja varoja irroteta yrityksestd, kun
siihen ei ole pakkoa. Samaa asiaa korostaa ruot-
salainen ammattiyhdistysmies tri Rudolph

l
,[]_

Meidner voimakkaasti rahastosuunnitelmas-
saan. Tdydellistd selviin asian menemistd lipan
yli osoittaa se, etta tyonantajan nykyisin pitdii
ilmoittaa, miten hin sijoittaa takaisinlainatut
varat. vaikka itse asiassa killinkiiikiiiin uutta ra-
haa ei sen avulla tule yrityksen sijoitettavaksi.

- Tyoeliikej5rjestelmd rakennettiin itse. sitii
ei kopioitu Ruotsista tai muualta. Tdmd impro-
visaation henki on meillii ehkii perintciii sodan
ajalta. Silloin ei ollut aikaa perusteellisiin tutki-
muksiin, vaan pdiille kaatuvat asiat oli ratkais-
tava nopeasti turvautumalla niin epdvarmaan
menettelyyn kuin tavalliseen enemmdn tai vd-
hemmiin terveeseen talonpoikaisjiirkeen.

- Tutkimus tuli varhaisessa vaiheessa Eld-
keturvakeskuksen tehtiiviin mukaan. Tutki-
muksen tarve tiilld alueella oli selvd jo enngn
kuin tutkimus tuli niin muotiin kuin se kaikkial-
la nyt on.

- Eldketurvakeskus ei ole pitdnyt esi116 itse-
ddn, vaan tyoelakkeita. Mutta asiaa eteenpdin
vietdessii tulee myris ETK:n imago hoidetuksi.
Valkoinen kortti on melkoinen palvelusaavutus.

- Saattaa olla, ettd kartunnan nostaminen
kuuteenkymmeneen prosenttiin oli virhe. On
mahdollista, ettA joskus on pakko palata takai-
stn. ehka Jalleen neuaanKvmmenccn 1-rruscrrttiiu
asti. Mutta Eldketurvakeskusta ei voida syyttdd
mistdiin virhelaskelmista. Tycinjako on selv6.
Tutkimus kuuluu Eldketurvakeskukselle ja eld-
kepolitiik ka tyomarkkinajiirjestoille.

Haastatteli YLlo
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MARKKU SIRVIO

Elcike turv ake skus t eho s t aa
YEL-valvontaa

Eliiketurvakeskus aloittaa vuoden 1982 alku-
puolella jatkuvan koneellisen YEl-valvonnan.
Tdmiin uuden valvontamuodon avulla tutkitaan
jiirjestelmtillisesti lain piiriin kuuluvien yrittiijien
vakuuttamisvelvollisuus. Tdmd ns. systemaatti-
nen YEL-valvonta otetaan kayttoon jatkuvana:
vuosittain tutkitaan YEL:n piiriin kuuluvien
yrittiijien vakuutusten ottamista; kysymys ei siis
ole vain jonkin aikaa kestdvdsti valvonnan te-
hostamisesta. Systemaattinen YEL-valvonta
teydentaa tehokkaasti El6keturvakeskuksen
nykyisin suorittamaa YEL-valvontaa.

ELAKETU RV AKE SK U K SEN LAK I S A:.A.TEI-
NEN VELVOLLISUUS VALVOA
YEL:N TOIMEENPANOA
YEL l2 $:ssd on sidnncis, joka vclvoittaa Eldke-
turvakeskuksen valvomaan, etta yrittiijiit otta-
vat itselleen asianmukaisesti YEL-vakuutuksen.
Jos yrittiijii ei suosiolla vakuutusta ota, joutuu
Eldketurvakeskus ottamaan vakuutuksen yrittii-
jdn puolesta jostakin eldkelaitoksesta. Tdmdn
jiilkeen asianomainen eldkelaitos vahvistaa yrit-
tajalle ty6tulon ja perii vakuutusmaksut.

TEH O STETT U YEL.VALV O NTA
VUONNA 1975
Eldketurvakeskus on aikaisemminkin vuonna
1975 tehostanut YEl-vakuutusten ottamisen
valvontaa. Tuolloin El6keturvakeskus tyosuh-
derekisterinsii avulla selvitti lukuisan mddrdn
laiminlycintitapauksia. Valvontakampanjan
piidtteeksi Eldketurvakeskus joutui ottamaan n.
1400 yrittnjdn puolesta vakuutuksen eliikelai-
toksista.

VUODEN 1982 ALKUPUOLELLA ALKAVA
S Y STEM AATTI N EN Y EL-VALV O NTA
Uuden jatkuvan koneellisen YEL-valvonnan ta-
voitteena on saada jiirjestelmiillisesti vuosittain
kontrolloiduksi, ettd lain piiriin kuuluvat yrittd-
jat ottavat itselleen YEL-vakuutuksen.

Jos Elliketurvakeskuksen tydsuhderekisterin
perusteella kiiy ilmi, ettd yritUjalta puuttuu
YEL-vakuutus, Eldketurvakeskus kehottaa yrit-
tiijiiii hoitamaan asian kuntoon. Jos kehotukset
eivdt tuota tulosta, yritttijiin puolesta otetaan
vakuutus elhkelaitoksesta. Samalla vakuutus-
maksua korotetaan laiminlyrinnin johdosta.

Valvonnan toimeenpanossa on otettava
huomioon, ettei vakuutuksen ottamisen laimin-
lycineelle yrittiijiille voida vahvistaa tycituloa ai-
kaisemmalta ajalta, kuin kulumassa olevalta ja
viideltii sitd vdlittdmdsti edeltdneeltii kalenteri-
vuodelta. Tdtd aikaisemmalta ajalta on eldke-
turva menetetty. - Tiimiin mukaisesti syste-
maattisen YEL-valvonnan aloitusvuonna 1982
voidaan vakuutuksen ottamisen laiminlycineelle
yrittiijiille vahvistaa tycituloa aikaisintaan vuo-
den 1977 alusta.

Systemaattisen YEl-valvonnan alkuvaihees-
sa hoidetaan kuntoon laiminlyonnit takautuvil-
ta vuosilta eli kiiytiinnossd vuosilta 1977-1981:
Timdn jiilkeen on tarkoitus saada yritystoimin-
tansa aloittaneiden yrittiijien YEL-laiminlycinnit
asianmukaisesti valvotuksi niin pian kuin se on
mahdollista.

V A K U UTU K S E STA V A P A UTTA M IN E N
Yrittiijiivakuutus on pakollinen. Jos yrittiijiin
el6keturva ja hdnen omaistensa perhe-elSketur-
va on muulla tavoin jiirjestetty siten, ettd niitii on
pidettiivii riittdvin6, voi Eliketurvakeskus ha-
kemuksesta vapauttaa hSnet vakuuttamisvelvol-
lisuudesta. Vapautus myonnet66n yleensd vii-
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deksi vuodeksi kerrallaan hakemuksen tekemis-
ta seuraavasta piiiviistii lukien. Uudelle yritttijtil-
le voidaan kuitenkin antaa vapautus yrittiijii-
toiminnan aloittamisesta lukien, jos hiinellii ei
ole voimassa olevaa YEl-vakuutusta ja jos ha-
kemus on tehty vuoden kuluessa yritystoimin-
nan aloittamisesta. Vapautusta haetaan erityi-
sesti tdhdn tarkoitukseen vahvistetulla lomak-
keella, jota saa Eliiketurvakeskuksesta ja tyOelii-
kelaitosten toimipaikoista.

TEH O STU NEE N YEL-VA LV O N N A N
VAIKWUKSET
Systemaattisen YEl-valvonnan avulla saate-
taan yrittAjiit valvonnan suhteen yhdenvertai-
seen asemaan. Koneellinen YEl-valvonta ai-
heuttaa ajan kuluessa mycis sen, ettd Eldketur-
vakeskuksen eri toimipisteisiin tulevat YEL-
laiminlycintitapaukset vAhenevdt. Samalla taval-
la eliikelaitoksiin vireille tulevat YEl-laimin-
lycintitapaukset tulevat viihenemiiiin. Myciskiiiin
YEL:n piiriin kuuluvat yrittiijiit eiv6t voi endd
pitiii voimassa tydelaketurvaa tyokylryttcimyys-
ja perhe-eliiketapauksissa maksamatta vakuu-
tusmaksuja, koska YEl-laiminlyonnit pyritii5n
systemaattisessa valvonnassa selvittdmddn
mahdollisimman pian.

TIEDOTTAMINEN
Systemaattisen YEL-valvonnan aloittamisesta
on perusteltua tiedottaa yrittiijille hyvissd ajoin
ennen valvonnan aloittamista. Ndin siksi, ettd
mahdollisimman moni lain piiriin kuuluva yrit-
tiijii ehtisi ottaa vakuutuksen ennen Eldketurva-
keskuksen mahdollisia toimenpiteita asiassa.
Jos tieto vakuutuksen ottamisesta ehtii eliikelai-
toksesta Eldketurvakeskukseen ennen valvon-
nan aloittamista, saastytaan turhalta tydlt6.

LARS PALMEN

Maamme sosiaaliturvan kustannukset n)'t jo tule-
vaisuudessa ovat viime vuosina joutuneet vilkkaan
keskustelun kohteeksi. Erit.y'isesti parisen vuotta
sitten pricittyneen taloudellisen laman aikona pu-
huttiin suorastaan tulevosto rahoituskriisistti.
Kat sot t i in, et I (i t.t,()nontajien sosiaaliturtta kust on-
nukset huomattavalla tavallq vaikuttivat heiken-
t.y' n c e n k i I p a i I tt k.t' v'.t' n k a u t t a t.t' d I I i s ),.t' t e e n.

Osittain tiistd keskustelusta johtuen sosiaali-
ja terveysministerici asetti keviiiillii 1978 tyciryh-
mdn selvitt6mddn sosiaaliturvamme menokehi-
tyst6 ja sosiaaliturvan tavoitteiden toteuttamis-
mahdollisuuksia pitemmdllii aikaviilillii. Ty<i-
ryhmii, joka otti nimekseen STAT, antoi raport-
tinsa maaliskuussa vuonna -80.

Mallilaskelman muodossa annetun raportin
keskeinen tulos oli, ettd voimakkaasta noususta
huolimatta sosiaaliturvamenot ovat eriin olet-
tamuksin rahoitettavissa bruttoverorasitusta
nykyisestiidn nostamatta ja muiden julkisten
palvelujen kansantuoteosuutta pienentamatta.
Kuitenkin ldhivuosikymmenien erddksi ongel-
maksi Suomessa muodostuu vdestcln ikdraken-
teen vanheneminen, eikii yll6 oleva lopputulos
ole itsestdiin selvdd.

Ensinndkin laskelma osoittaa - on syytii sel-
viisti korostaa. ett5 kyse on laskelmasta eikd
ennusteesta - ette mainittu tulos saavutetaan
edellyttien, ette talla vuosituhannella brutto-
kansantuotteemme kasvaa runsaalla 3Vo:lla
vuodessa keskimiidrin ja seuraavat 20 vuotta
tiimiinkin jiilkeen lihes 3 prosenttiyksikcilld.
Edelleen oletetaan, ettei varsinaisia uusia -kansanel6kejhrjestelmin kokonaisuudistusta
lukuunottamatta - suuria sosiaaliturvan kehit-
tiimisohjelmia toteuteta. Niiillii olettamuksilla
jiiisi lisiiksi reaaliansiotason nousu puoli pro-
senttiyksikkci,ii hitaammaksi kuin bruttokansan-
tuotteen kasvu.

On syyt6 todeta, ettd viel6 50-luvun loppu-
puolella oli Suomi selvii kehitysmaa sosiaalitur-
van sektorilla. Sosiaaliturvan kehittdmisen tarve
oli varsin suuri. Kun samanaikaisesti vallitsi pit-
kiiaikainen, vahva taloudellinen nousukausi,
edellytykset olivat olemassa sosiaaliturvamme
kehittimiseksi.

Erityisen voimakkaasti kehittyiviit maamme
eliiketurvajiirjestelmiit - niin tyoelakejarjestel-
md kuin kansanelikejdrjestelmdkin. Lisiiksi ke-
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S o siaali turv an kus t annuk s e t
nyt ja tulevaisuudessa

hitettiin muitakin sosiaaliturvamuotoja kuten
sairausvakuutusta. Suhteellisesti ottaen jiii esi-
merkiksi perhepolitiikan kehittdminen heikoksi.

Vuodesta 1960 eteenpiiin sosiaalimenojen
osuus kaksinkertaistui maamme bruttokansan-
tuotteesta eli noin l\Vo:sta 2lTo:iin. Kehitys
muissa Pohjoismaissa oli kuitenkin yhdensuun-
tainen meidtn kehityksemme kanssa ja siinii
mielessii teollisuutemme ei jiiiinyt jiilkeen kilpai-
lukyvyssd. Eniten kasvoivat el6kemenot. Ne
edustavat tiillii hetkellii noin puolta maamme
sosiaaliturvamenoista.

Huolestuttavaa on lahinnii se, etta suhteessa
muihin Pohjoismaihin on Suomen vdestcjstruk-
tuuri tdlld hetkellii sosiaaliturvamenojen osalta
hyvin edullinen: ns. suuret ikdluokat ovat par-
haassa tyoidssd ja varsinkin vanhuuseldkeldisid
on meilld suhteellisen vdhdn. Sen sijaan tyciky-
vyttdmyyselakkeellii olevien osuus on meilli sel-
vdsti suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Vas-
taisuudessa tuleekin ongelmia vastaan, kun vd-
estomme ikiiiintyy. Se merkitsee, ettd sosiaali-
turvan kuluttajien osuus lisdintyy olennaisella
tavalla verrattuna tuotannollisessa toiminnassa
mukana olevien osuuteen. Erityisen selvdsti td-
mii niikyy eliikeldisten mdiirdn kasvussa suhtees-
sa tycissi kdyvien lukumddriiin.

Tiillii hetkellii on neljd eliikeliiistii kymmentd
tydllista kohti, mutta el6keldisten mdirii lisddn-
tyy niin, etta 20 vuoden perdstd sama luku on
arviolta kuusi ja 40 vuoden perdstd kahdeksan
eliikeliiistii. Lisiiksi eldkeldiset eivdt ole sosiaali-
turvan kuluttajia ainoastaan eldkeldisind, vaan
muut sosiaalimenot kasvavat mycis voimak-
kaasti viiestcin keski-idn noustessa. Samalla
nayttee todenndkcjiselta, etra aktiivivdeston
keski-iiin nousun mycitd sopeutuminen uuteen
teknologiaan ja tarvittava uudelleenkoulutta-
minen tulevat vaikeammaksi, mikii vaikuttaa
tuottavuuden kasvuun.

Ldhivuosikymmeninii tulisikin kiinnittiiii eri-
tyisen paljon huomiota perhepolitiikk aan ja pa-
rantaa edellytyksid syntyvyyden nousulle. Tiimii
maksaa tietenkin - mm. lapsilisien, lastenhoi-
topaikkojen ja koulutustarpeen kautta. Tiillaisia
sosiaalikuluja voidaan kuitenkin pitaa pikem-
minkin investointeina tulevaisuutta silmiillii pi-
tlien kuin kuluina.

Maamme sosiaaliturvamenot kustannetaan

ll

eri lailla kuin OECD-maissa yleensii. Meilld
tydnantajat maksavat puolet menoista. Se on
jonkin verran enemmdn kuin vastaava osuus
esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa ja olennaisesti
enemmdn kuin Tanskassa. Erityisesti tycrelake-
kasvun mycitii tyonantajien osuus menoista on
kasvanut. Voikin olla, ettd sopeutuminen tahan
suureen kustannuskasvuun on vaikuttanut teol-
lisuutemme kilpailukykyyn.

Ndin ollen sosiaaliturvajiirjestelmdn nykyiset
rahoitusmuodot saattavat maksuperusteiden
kohotessa heikentdd tulevaisuudessa kansanta-
louden ulkoista kilpailukykyii. Tiistii syystii oli-
sikin ttirkeiitii pyrkiii kehittdmddn uusia rahoi-
tusmuotoja osalle nyt palkkaperusteisin mak-
suin rahoitettavaa sosiaaliturvaa.

Selviiii on, ette ty6nantajat kustantavat vas-
taisuudessakin ne sosiaaliturvamuodot, missii
turva - kuten esimerkiksi tyoelakejlrjestelmds-
si - liittyy suoranaisesti palkkaan. Sen sijaan
voisi vastaisuudessa rahoittaa muita, enemmdn
tyoveroluontoisia sosiaaliturvamaksuja toisin.
Tdstd on kiiydyissii keskusteluissa oltu melko
yksimielisiii. Viimeaikaisessa budjettikeskuste-
lussa esille tuotu yritys tasapainottaa uudem-
man kerran valtion tulo-ja menoarviota tydnan-
tajan maksamalla lapsilisdmaksulla onkin tdstii
syystd varsin yllattava.

Tarkoitukseni ei ole ollut esittid liian pessi-
mististd ndkemystd mahdollisuuksistamme sel-
viytyd sosiaalikuluista tulevaisuudessa. Nykyai-
kaiseen yhteiskuntaan kuuluu olennaisena teki-
jiinii korkealla tasolla oleva sosiaaliturva, mihin
nyt Suomessa olemme onneksi pdiisseet. On
kuitenkin ilmeist6. ettd ellei vastaisuudessa ke-
hitetd valitsevasti uusia sosiaaliturvamuotoja,
voimme joutua rahoitusvaikeuksiin. Jatkuvan ja
voimakkaan taloudellisen kasvun vuodet ndyt-
tlviit olevan takanapdin, ja samalla vdestcimme
ikiiiintyy. Niiin ollen tulisi liittiiii kustannusarvi-
oita uusiin sosiaaliturvaehdotuksiin entistd pal-
jon selvemmin. Toisaalta rtijiihdysmiiiselld taval-
la kasvaneen sosiaaliturvan myote sen kehitta-
mistarve on vihentynyt olennaisella tavalla.



MATTI KARI

S o si aa li turv a s o p imuk si s t a

Ensimmiisen sosiaaliturvaa koskevan sopimuk-
sensa Suomi teki tapaturmavakuutuksesta Sak-
san valtakunnan kanssa vuonna 1927. Tama
sopimus lakkasi olemasta voimassa vasta
l. 10. 1981. jolloin uusi sosiaaliturvasopimus
Saksan liittotasavallan ja Suomen viilillii tuli
voimaan.

Seuraava sosiaaliturvaa koskeva sopimus teh-
tiin vuonna 1955 Pohjoismaiden viilillii. Tiimii
sopimus kattaa koko sosiaaliturvan alan ja sitd
on vuosien mittaan muutettu lukuisia kertoja
sosiaaliturvajiirjestelmien muuttumisen mydtd.
Tiiysin uudistettu pohjoismainen sosiaaliturva-
sopimus tulee voimaan vuoden 1982 alussa.
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan kanssa tehtiin sosiaaliturvaso-
pimus vuonna 1959. Tiimiikin sopimus on juuri
uudistettu ja uusi sopimus tulee voimaan vuo-
den 1982 alkupuolella. Yhdysvaltain kanssa on
vuonna 1968 tehty eliikkeiden maksamista kos-
keva sopimus.

Ty<i uusien sosiaaliturvasopimusten tekemi-
seksi aloitettiin Suomessa 1970-luvun puolivdlis-
sd. Ensimmdinen uusista sopimuksista on
l. 10. l98l voimaantullut sopimus Saksan liitto-
tasavallan kanssa ja toinen Yhdistyneen Kunin-
gaskunnan kanssa tehty vanhan sopimuksen
uudistaminen. Myos uusi pohjoismainen sosiaa-
liturvasopimus on tehty uusia kansainvtlisid so-
siaaliturvasopimusperiaatteita vastaavaksi.

Valmistuneiden sopimusten lisiiksi Suomi on
kiiynyt neuvotteluja sosiaaliturvasopimuksista
Sveitsin, Espanjan ja Itdvallan kanssa. Neuvotte-
lut ovat niiss6 kaikissa tapauksissa varsin pitkdl-
lii ja sopimukset tullevat voimaan ldhivuosina.
Suunnitelmia neuvottelujen aloittamiseksi on li-
sdksi useiden Euroopan maiden kanssa. Suomi
osallistuu myds Kansainvdlisen tydjarjestdn
puitteissa tehtdvidn tydhdn sosiaaliturvasopi-
muksen aikaansaamiseksi jiirjestcin jdsenmaiden
viilillii ja seuraa tarkkailijan asemassa Euroopan
Neuvoston sosiaaliturvasopimuksen soveltamis-
ta.

Mainituista toimista ja suunnitelmista huoli-
matta Suomi on kuitenkin kaukana jiiljessi
muista Pohjoismaista ja Keski-Euroopan mais-
ta, joilla useimmilla on 10-20 sosiaaliturvaso-
pimusta eri maiden ja toistensa kanssa. Lisiiksi
ne ovat jiisenii joko Euroopan Neuvoston tai

Euroopan yhteiscin sosiaaliturvasopimuksessa
tai molemmissa.

M ITA, S O S I AALITIJ RV A S O P I M U K S ET
OVAT
Sosiaaliturvasopi mu ksella pyritiiiin yhteensovit-
tamaan kahden tai useamman valtion sosiaali-
turvajdrjestelmdt siten, ettd henkilcin muuttaessa
tai siirtyessii tilapiiisesti maasta toiseen hiin koko
ajan kuuluu jomman kumman maan sosiaali-
turvan piiriin, eikd kuitenkaan ole kaksinkertai-
sesti vakuutettu. Tiimd jiirjestely edellyttaa sita,
etta odotusajat ja erilaiset ulkomaalaisia koske-
vat rajoitukset sosiaaliturvajdrjestelmdn piiriin
pddsemiseksi poistetaan sopimusvaltioiden kan-
salaisilta. Toisaalta taas poistetaan etuuksien
maksamiseen liittyviit rajoitukset, jotka koske-
vat toisessa maassa asuvaa tai oleskelevaa henki-
loa.

Suomen sosiaaliturvajiirjestelmdn ja erityises-
ti Suomen tyoeliikejiirjestelmdn kannalta kuva-
tunlaisten sopimusten tarpeellisuus ei tunnu ai-
van itsestdinselvdltd, koska Suomessa rajoituk-
set jdrjestelmiin piiriin pddsemisessd ja etuuksien
ulkomaille maksamisessa ovat varsin viihiiisiii.
Keski-Euroopassa tallaiset rajoitukset ovat kui-
tenkin hyvin yleisiii ja usein mycis varsin ankaria.
Esimerkiksi oikeus Saksan liittotasavallan van-
huuseldkkeeseen syntyy vasta l5 vakuutus- ja
tyciskentelyvuoden jiilkeen. Tyokyvyttomyys-
el6kkeen voi saada viiden vuoden Saksan liitto-
tasavallassa tyciskentelyn jiilkeen. Elakkeita ei
Saksan liittotasavallasta myoskidn ulkomaalai-
selle makseta ilman rajoituksia toiseen maahan.
Samanlaisia rajoituksia on kaikissa Keski-Eu-
roopan maissa, ja ne koskevat useimmiten myos
tapaturma- ja sairausvakuutusta seke tydtt6-
myysetuuksia, lapsilisiii ja iiitiysavustuksia. So-
siaaliturvasopimus on keino ndiden rajoitusten
poistamiseen. Sosiaaliturvasopimukset tehdiiiin
vastavuoroisiksi, mikii tarkoittaa, ettd jos suo-
malaisille annetaan Saksan liittotasavallassa
samat oikeudet sosiaaliturvaan kuin maan omil-
le kansalaisille, mycis Suomen on annettava sak-
salaisille Suomessa samat sosiaaliturvaoikeudet
kuin suomalaisilla tiiiillii on.

Suomen sosiaaliturvajdrjestelmd on hyvin
avoin. Milliiiin sosiaaliturvan alalla ei ole kovin
tiukkoja rajoituksia ulkomaalaisten suhteen.
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Timiin vuoksi neuvottelut sosiaaliturvasopi-
muksista ovat olleet Suomen kannalta hankalia.
Neuvottelukumppanit ovat katsoneet, ettii jos
he poistavat joitakin omia rajoituksiaan, pitlisi
Suomen vastavuoroisesti antaa joitakin mycin-
nytyksiii takaisin. Jiirjestelmdmme avoimuuden
takia kaupankiiyntivilineemme ovat olleet v6-
hiiisiii. Toinen hankaluus on ollut se, ettd Suo-
men sosiaaliturvajdrjestelml poikkeaa monessa
suhteessa keskieurooppalaisesta jiirjestelmiistii.
Pohjoismaiden sosiaaliturvajiirjestelmiit ovat
toistensa kaltaisia, joten tdllaista ongelmaa ei
pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen yhtey-
dessi ole ollut.

S O PIM U STEN Y LEI S PERIAATTEET
Sosiaaliturvasopimuksiin on kehittynyt yleisiii
kansainvdlisi6 periaatteita, joita myds Suomen
tekemissd ja tekeillii olevissa sopimuksissa on
pyritty noudattamaan. Ensinndkin sopimukset
kattavat varsin yleisesti sosiaalivakuutuksen ja
sen lisdksi lapsilisdn ja ditiysavustuksen ja vain
poikkeustapauksissa sosiaalihuollon piiriin kuu-
luvia aloja. Henkilcipiiriltdiin sopimukset on
usein rajoitettu sopimusvaltioiden kansalaisiin,
mutta uusimpien periaatteiden mukaan myds
muut kuin kansalaiset voivat erdissii tapauksissa
kuulua sopimusten soveltamisen piiriin. Tdmin
lishksi pakolaiset ja valtiottomat henkil6t ote-
taan sopimusten soveltamispiiriin mukaan, jos
sopimuksia tekevit valtiot ovat ratifioineet
YK:n pakolaisia ja valtiottomia henkilciitii kos-
kevat yleissopimukset.

Sopimusten ehkii merkittdvin yleinen periaate
on se, etta sopimusvaltioiden kansalaiset rinnas-
tetaan sosiaaliturvaetuuksien suhteen toisiinsa.
Kiiythnncissii timd merkitsee sitii, ettd toisen so-
pimusvaltion kansalaisten osalta poistetaan ul-
komaalaisia mahdollisesti koskevat rajoitukset.
Toinen tiihiin liittyvii periaate on, etta sopimus-
valtioiden alueet rinnastetaan toisiinsa siten, ettd
mahdolliset rajoitukset etuuksien maastaviennin
suhteen poistetaan, kun kysymys on toisessa so-
pimusvaltiossa asumisesta tai oleskelemisesta.
Etuuksien mycintiimisessS ja maksamisessa
noudatetaan kuitenkin aina kunkin maan omaa
kansallista lainsiiiidiintciii.

Sosiaaliturvasopimuksiin on myris kehittynyt
yleisiii periaatteita, joiden mukaan sosiaalitur-

van piiriin kuuluminen miiiiriiytyy henki16n siir-
tyessd maasta toiseen, joko pysyvdsti tai tilapiii-
sesti. Muiden Pohjoismaiden tapaan Suomen
sosiaaliturvajiirjestelmd poikkeaa erityisesti sai-
rausvakuutuksen ja kansaneldkejiirjestelmdn
osalta keskieurooppalaisista jiirjestelmista siina,
etta mainituilla aloilla vakuuttaminen perustuu
maassa asumiseen eikii tyciskentelyyn. Tdmdn
vuoksi Suomen tekemissd sopimuksissa on va-
kuuttamista koskevaksi yleisperiaatteeksi tiiyty-
nyt mddriitii, ettd vakuuttaminen miiiiriiytyy
asumisen perusteella, jos kysymyksessd on asu-
miseen perustuva sosiaaliturvan ala, muutoin
vakuuttaminen perustuu tycisuhteeseen. Ty<i-
eldkkeen osalta tiimd merkitsee sit6, ettii henkilci
on tycieldkevakuutettu siinii maassa, missii hdn
tydskentelee.

Vakuuttamista koskevaan plisddntcicin on
Eytynyt kuitenkin tehdii lukuisia poikkeuksia.
Merkittdviin poikkeuksen muodostavat niin
kutsutut lihetetyt tyontekijdt. Sopimusmiidriiys-
ten mukaan tilapiisesti ja lyhyeksi ajaksi (yleen-
sii alle yhdeksi vuodeksi) toiseen sopimusval-
tioon tyciskentelemdiin lihetetyt tyontekijat pi-
detddn edelleen liihettiijiimaan vakuutuksessa.
Toisen poikkeuksen muodostavat laivoilla pal-
velevat henkilcit, jotka sopimusmiiiiriiysten mu-
kaan vakuutetaan siind maassa, jonka lipun alla
laiva purjehtii. Poikkeuksen pidsidnncisti
muodostavat mycis lento- ja kuljetusyritysten
henkilcikunta, joka yleensa vakuutetaan siind
maassa, missd yrityksellii on piiiitoimipaikka.
Mycis diplomaatit ovat poikkeuksellisesti va-
kuutettuja siinii maassa mistii heidiit on lihetet-
ty. Mainittujen poikkeusten lisiiksi sopimuksissa
on mdiiriys, joka antaa sopimusvaltioiden vi-
ranomaisille mahdollisuuden tehdS tarpeen
mukaan vielii muitakin poikkeuksia piiiisiiiin-
tcicin erilaisten henkilciiden tai henkilcirvhmien
osalta.

S O P I M IJ STE N MA: ARA. Y K S ET
T Y O E l-4. K EJA rue Srt LU,I) t't X t t't N,q tr.A
Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden eliikejiir-
jestelmdt vastaavat yleensi Suomen tyoehkejar-
jestelmiiii. Kansanelhkejirjestelmd tunnetaan
ainoastaan muutamassa muussa maailman
maassa. Kuten edelli todettiin, Suomen tydela-
kejiirjestelmii on ulkomaalaisia koskevien rajoi-
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tusten kannalta avoin, silld oikeus Suomen tyci-
eldkkeeseen syntyy kansalaisuudesta riippumat-
ta kenelle tahansa Suomessa tyciskenteleville
jopa yhden kuukauden tyoskentelyn perusteella.
Eliikkeet on myos maksettu ilman rajoituksia
mihin tahansa maailman kolkkaan kenelle ta-
hansa ne ansainneelle. Vasta tiind vuonna lakiin
on otettu mddrdys, joka antaa mahdollisuuden
rajoittaa eliikkeiden maksamista ulkomaille.
Miiiiriiys on tehty siksi, ettd Suomi saisi lisiid
kauppatavaraa sosiaaliturvasopimusneuvotte-
luihin. Liihes kaikki neuvottelukumppanit ovat
nimittdin kiinnittdneet huomionsa siihen. ettd
heidiin poistaessaan viiden ja 15 vuoden odotus-
aikojaan Suomi ei ty<iel6kkeen osalta tavallaan
anna mitiidn. Neuvottelukumppanit eivdt ole
halunneet ymmiirtiiii site, etta vasta kun he ovat
poistaneet odotusaikansa, he ovat Suomen
kanssa tasoissa.

Suomen tydelakejarjestelmdn avoimuuden
vuoksi ei sopimuksiin ole tarvinnut ottaa kovin-
kaan montaa Suomen tycieldkettd koskevaa
mddriystd. Sen sijaan sopimuksissa on laajasti
mddrdtty siitii kuinka toisen sopimusvaltion eld-
kejiirjestelmiid koskevia erilaisia rajoituksia on
poistettu. Yleiseksi periaatteeksi on muodostu-
nut, ctte tdytettdessd toisen sopimtrsvaltion vii-
den tai l5 vuoden odotusaikaa Suomen tyo-
eldkkeen vakuutuskaudet otetaan huomioon.
Ennen tydeldkejiirjestelmiin voimaantuloa mycis
Suomessa taytetyt asumis- ja tyriskentelykaudet
otetaan huomioon. Ndin ollen henkilo, joka on
ollut ty6elekevakuutettuna Suomessa esimer-
kiksi l0 vuotta ja muuttaa Saksan liittotasaval-
taan tycihcin, saa oikeuden sikdldiseen vanhuus-
eldkkeeseen jo viiden vuoden kuluttua ja tyciky-
vyttcimyyseldk keeseen heti.

Suomen tydelakejarjestelmlin osalta ei sopi-
muksiin ole tarvittu mliiiriiyksiii myoskSin
eliikkeiden ulkomaille maksamisesta. Sen sijaan
on sovittu, ette muista sopimusvaltioista makse-
taan elikkeet mycis Suomessa asuvalle henkilol-
le.

Hankalimman tydehkkeitd koskevan ongel-
man on neuvotteluissa muodostanut Suomen
tyOelakejarjestelmin tulevaa aikaa koskeva las-
kusidntci. Pohjoismaiden ulkopuolisissa maissa
tycikyvyttcimyyselhkettii mddrdttiiessii ei lasketa
tulevaa aikaa elaketapahtumasta eldkeikiiiin hy-

viiksi eliikkeen suuruutta mearattaessa, vaan
eldke korotetaan toisenlaisten jiirjestelyjen avul-
la. Niiiden jiirjestelyjen ja Suomen tulevaa aikaa
koskevan sddnnon yhteensovittaminen on ai-
heuttanut monimutkaisia miiiiriiyksiii sopimuk-
siin. Lisiiksi ndmd mddrdykset vield poikkeavat
toisistaan, koska sopimuskumppaneidenkaan
tycikyvyttcimyyseldkettd mddrdttdessd ei lasketa
vdt ole keskenddn samanlaisia.

Tulevaa aikaa koskeva ongelma poistuu kui-
tenkin tulevaisuudessa. kun Eldketurvakeskuk-
sella kehitetty uusi periaate saadaan sopimuksiin
mukaan. Uuden periaatteen mukaisesti tuleva
aika voidaan ottaa huomioon mycis osittaisena
suhteessa siihen, kuinka kauan henkilo on tycis-
kennellyt Suomessa ja kuinka kauan toisessa
sopimusvaltiossa. Ndin pddstddn samanlaisiin
sopimusmddriiyksiin kaikissa sopimuksissa ja
tulokseen, joka on oikeudenmukainen eldk-
keensaajan kannalta.

Niin tyoelaketti kuin muitakin sosiaaliturvan
aloja koskevat maaraykset .ja periaatteet ovat
kehittyneet sosiaaliturvasopimusneuvottelujen
aikana ja kehittyvdt ilmeisesti tulevien neuvotte-
lujen aikana vield edelleen. Kuitenkin vasta so-
pimusten kdytdnt66n soveltaminen nayttda. mi-
ta kehitetvt periaatteet pitiivat sisdllddn .;a voi-
daanko niitd edelleen noudattaa. Sopimustcn
kdytdntcicin soveltaminen on nyt Saksan liittota-
savallan kanssa voimaan tulleen sopimuksen
myotd vasta alkanut. Kiiytiinto viime kiidessd
ohjaa sopimukset sellaisiksi kuin niiden tulee
olla.
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TAPIO KARSIKAS

V akuu t t ami sv e lv o I li s uu s
s o siaali turv a s o pimuk si s s a

Siiiinnciksiii Suomen tydelakelakien kansainvd-
lisestd soveltamisesta ei ole, joten tyoeliikelakien
soveltaminen ulkomailla tehtyyn tycihcin on pe-
rustunut suurelta osin yleisesti hyviiksyttyihin
sosiaalivakuutuksen kansainvdlisiin soveltamis-
periaatteisiin. Niiiden soveltamisperiaatteiden
mukaisesti suomalaisen tyonantajan palveluk-
sessa ollut ty6ntekijii on ollut vakuutettava
Suomen tydehkelainsidddnncin mukaan myos
silloin, kun hdn tyciskentelee ulkomailla. Sama
on koskenut suomalaisen yrityksen ulkomaisen
tytiiryhticin palveluksessa olevaa tydntekiliiii,
joka on Suomen kansalainen. Tiistd tulkinnasta
johtuen suomalainen tycinantaja on saattanut
joutua kaksinkertaisen eldkevakuuttamisvelvol-
lisuuden kohteeksi, sillii eriiiit maat ovat vaati-
ncet vakuuttamista sille perusteella, ettd tyo teh-
diiiin heidiin alueellaan.

Vakuuttamisvelvollisuutta koskevat periaat-
teet muuttuvat uusien sopimusten voimaantu-
lon j6lkeen merkittiivdsti. Kaikissa sopimuksissa
liihdetiiiin uusien kansainvdlisten sosiaaliturva-
periaatteiden mukaisesti ns. alueperiaatteesta
sen sijaan, etta noudatettaisiin edel16 selostettua
ns. henkilciperiaatetta, jossa kansalaisuudella on
miidriiiivd merkitys. Alueperiaatteen mukaisesti
vakuuttamisessa noudatetaan pdiisddnncin mu-
kaan sen sopimusvaltion lainsddddntciii, jossa
henkilci ty6skentelee. Ndin ollen esimerkiksi, jos
suomalainen ty<intekijii tyriskentelee Saksan liit-
totasavallassa suomalaisen tycinantajan palve-
luksessa, miiiiriiytyy vakuuttamisvelvollisuus
Saksan liittotasavallan sidnncisten mukaan.
Suomessa ei endii vakuuttamisvelvollisuutta ole,
joten vaatimus kaksinkertaisesta vakuuttamises-
ta sopimusvaltioiden osalta poistuu.

Alueperiaatteesta on kuitenkin tehty erditd
poikkeuksia liihinnti sellaisissa tapauksissa, jois-
sa tyciskentely toisessa sopimusmaassa on luon-
teeltaan tilapiiistii. Merkittdvin poikkeus on so-
pimuksissa tehty ns. liihetettyjen tycintekijciiden
osalta. Kun tycinantaja lahettaa tycintekrjiinsii
tyciskentelemddn ulkomaille heidiin viililliiiin
olemassa olleen tycisuhteen puitteissa, on kysy-
myksessd yleensii tilapiinen tycikomennus. Ei
ole tarkoituksenmukaista, ettii tdllainen, usein-
kin lyhytaikainen tyciskentely toisessa valtiossa
aiheuttaisi katkoksen kotimaan sosiaalivakuu-
tuslainsdiid6nncin soveltamisessa. Suomen tvri-

eliikelakien soveltaminen onkin jo vanhastaan
ulottunut mm. sellaisiin Suomen kansalaisiin,
jotka on lShetetty Suomesta ulkomaille suorit-
tamaan tilapiiistii tehtavaa, kuten esimerkiksi
koneen asennusta.

Suomen ja Saksan liittotasavallan vdlisessd
sopimuksessa on sovittu siitii, ettii tycintekijiiiin
edelleen sovelletaan lahettajavaltion lains66din-
tciA, kun tydnantaja lehettee hiinet toiseen sopi-
musvaltioon tyciskentelemiiiin. Liihettiijdvaltion
lainsSddinncin soveltaminen jatkuu suoraan so-
pimuksen nojalla tyciskentelymaahan saapumi-
sesta alkaen seuraavan l2 kalenterikuukauden
kauden piidttymiseen saakka. Huomattava on
lisiiksi, ettei tycintekijiin kansalaisuudella ole
merkitystd sopimusm66rdyksen soveltamisen
kannalta. Jos tyciskentely toisessa sopimusval-
tiossa jatkuu yli mainitun l2 kalenterikuukau-
den ajan, siirtyy tycintekijti ty<iskentelyvaltion
lainsiiiddnnon piiriin ja vakuuttamisvelvolli-
suus ldhettlijdvaltiossa lakkaa.

Kuitenkin siinii tapauksessa, etta sekd ty6n-
antaja ettii tydntekijti haluavat liihettAjiivaltion
lainsdiiddnncin soveltamisen edelleen jatkuvan,
on mahdollista sopimuksen 10. artiklan mukaan
hakea vapautusta tyciskentelymaan lainsiihdiin-
ncin mukaisesta vakuuttamisesta. Pddtciksen
vapautuksen mycintiimises6 tekee sopimuksen
tarkoittama tyciskentelymaan asianomainen vi-
ranomainen: Suomeen l6hetetyn tycintekijiin
osalta sosiaali- ja terveysministerici.

Liihetettyjii tydntekijdite koskeva poikkeus
alueperiaatteesta sislltyy mycis uusittuun Poh-
joismaiden vdliseen sosiaaliturvasopimukseen ja
sopimukseen Ison-Britannian kanssa. Asiallisel-
ta sisiillciltiiiin niiissd sopimuksissa olevat md6-
riykset poikkeavat Saksan liittotasavallan so-
pimuksessa olevista siinii, ettii mikiili tiedetiiiin
tycikomennuksen toiseen sopimusmaahan jat-
kuvan yli l2 kuukautta, ei liihetettyii tycintekijiiii
koskevaa artiklaa sovelleta. Kuitenkin mikiili
tycisuhde toisen sopimuspuolen alueella jatkuu
ennalta arvaamattomasta syysta yli l2 kuukaut-
ta, voidaan edelleen soveltaa liihettiijiimaan lain-
siiiidiintoii edellytt6en, ettd tyciskentelymaan
asianomainen viranomainen antaa siihen suos-
tumuksensa.

Niissd tapauksissa, joissa tycintekijii ldhetet-
tynd tycintekij6nd kuuluu edelleen liihettiijiival-
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tion sosiaalivakuutuksen piiriin, on tiimii voita-
va tarvittaessa osoittaa. Tiiti tarkoitusta varten
antaa lShettiijiivaltion asianomainen vakuutus-
elin pyynn6stii todistuksen siitii, ettl tyonteki-
jiiiin sovelletaan l6hettiijiivaltion lainsiiSdiint<iii.
Tiimiin todistuksen antaa Suomesta liihetetti-
viille tydntekijAlle Elnketurvakeskus. Todistus
koskee, paitsi eliikevakuutuksen piiriin kuulu-
mista, myds tapaturmavakuutusta ja sairausva-
kuutusta.

Toisen poikkeuksen piiiisiiiinncistii muodos-
tavat merimiehet. Merimiesten vakuuttaminen
miiiiriiytyy sen sopimusvaltion lainsiiiiddnndn
mukaan, jonka lippua alus kiiyttiiii.

Kolmantena poikkeuksena pddsd6nntistii
ovat diplomaattiedustuston palveluksessa ole-
vat. Diplomaattisia suhteita koskevan Wienin

yleissopimuksen mukaisesti, jos sopimusvaltion
kansalainen tyciskentelee oman valtionsa tai sen
virallisen edustuston virkamiehen tai toimihen-
kilcin palveluksessa toisessa sopimusvaltiossa,
sovelletaan hdneen hlnen oman valtionsa tyo-
elSkelainsiiiidiintciii.

Edellii esitettyjen poikkeusten lisiiksi sopi-
muksissa on artikla, joka antaa mahdollisuuden
sopimusvaltioiden asianomaisille viranomaisille
harkinnan mukaan tehdii poikkeuksia vakuut-
tamista koskevista mmidriiyksisti.

Mielestiini edellii kiisitellyt sosiaaliturvasopi-
muksiin sislltyvdt vakuuttamista koskevat peri-
aatteet ovat selkeiit ja helpottavat tyoeliikeva-
kuutuksen kansainvdlistl soveltamista sopi-
musvaltioiden osalta merkittivdsti.
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TAPIO KARSIKAS

Ty d e lcike I akien s ov e I t aminen
ulkomailla tehtyyn tyohdn

EdellA on kiisitelty vakuuttamisvelvollisuutta
sellaisessa maassa, jonka kanssa Suomella on
sosiaaliturvasopimus. Sosiaaliturvasopimuksia
on toistaiseksi harvojen maiden kanssa, joten
tydelakelakien soveltamisongelma ulkomailla
tehtyyn tycihcin siiilyy vielii pitkiiiin. Seuraavassa
kdsittelen niitd periaatteita, joita kansainvilises-
sii soveltamisessa on kiiytdnncissii noudatettu
kun tyo tehdiiiin maassa, jonka kanssa sosiaali-
turvasopimusta ei ole.

Lehtdkohtana on se, ettd suomalaisen tycin-
antajan palveluksessa olevaan tycintekijdin so-
velletaan Suomen tyrieliikelainsiiiidiintciii, vaik-
ka ty<i suoritetaan ulkomailla. Suomalainen
tycinantaja on mdiritelty siten, etti tyonantaja
on joko Suomen kansalainen, jolla on pysyvii
kotipaikka Suomessa tai yhteiso, jonka koti-
paikka on Suomessa ja joka ei ole ulkomaalaisen
yhticin tytiiryhti6. Myciskin suomalaisen yhti6n
ulkomailla toimiva tytiiryhtici katsotaan suoma-
laiseksi tycinantajaksi. Tycintekijiin tulee vastaa-
vasti olla Suomen kansalainen. Kuitenkin, mikii-
li ty<intekijii liihetetiidn Suomesta tilapiiisesti
ty6hon ulkomaille, ei tydntekijiin kansalaisuu-
della ole merkitystI, vaan mycis ulkomaalaiset
kuuluvat Suomen tyOeHkelakien piiriin.

Suomalaisen tydnantajan palveluksessa ul-
komailla olevien ulkomaalaisten kohdalla on
soveltamiskiytiinto vakiintunut siten, ettd heille
on jirjestettivA eliiketurva tyciskentelymaan
lainsdiiddnn6n mukaan. Vastaavasti, kun
suomalainen tydntekijii tyciskentelee ulkomailla
ulkomaalaisen tycinantajan palveluksessa, ei
hineen voida soveltaa Suomen tyOelakelainsaa-
diint6ii.

Soveltamiskiiytiinncistii ulkomailla on usein
esitetty seuraava esimerkki:

Suomalainen yhtici toimii Italiassa, jossa silld
on palveluksessaan suomalaisia, ruotsalaisia ja
italialaisia tyrintekijoitii. Heidiit vakuutetaan
nykyisen soveltamiskiiytinncin mukaan seuraa-
vasti:

- Suomen kansalaiset, jotka asuvat Suomessa,
vakuutetaan Suomen eliikelakien mukaan

- Suomen kansalaiset, jotka asuvat Italiassa,
vakuutetaan Suomen eliikelakien mukaan

- Ruotsin kansalaiset vakuutetaan Italian
eliikelakien mukaan

- Italian kansalaiset vakuutetaan Italian eld-
kelakien mukaan.

Ulkomailla tehdyn tycin osalta on aina ole-
massa kaksinkertaisen vakuuttamisen ongelma,
mikiili valtioiden viilillii ei ole sosiaaliturvasopi-
musta. Suomessa on maksettava vakuutusmak-
sut el[kelainsiiiidiinncin mukaan. Tiimiin lisiiksi
saattaa tyoskentelym aa v aatia vakuutusmaksu-
ja oman lainsiddiintcinsi mukaan. Kuten edellii
on kdynyt ilmi, sosiaaliturvasopimuksissa tdm6
tilanne on otettu huomioon eikd kaksinkertaista
vakuuttamista ndiden valtioiden osalta tapahdu.
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HELENA TAPIO

S o sioali turv a s opimuk s e t t y ont ek| cin
e lrike turv an t (iy dent (ij (in(i

Nykyisin on yhd yleisempdd, ettd suomalainen-
kin tycintekijd tyciskentelee jossain tyciuransa
vaiheessa oman maan rajojen ulkopuolella. Jo
vanhastaan ovat Pohjoismaat muodostaneet
alueen, jossa vapaiden pohjoismaisten tyci-
markkinoiden toteuttamiseksi ei Pohjoismaiden
kansalaisilta vaadita tycilupaa edellytyksend
maassa tyciskentelylle. Ulkomaankaupassamme
on voimakkaasti kasvanut projektiviennin
osuus ja sen mydte mycis ulkomailla tyoskente-
levien suomalaisten miiiirii. Monikansallisten
yritysten toiminnan laajenemisella on sillikin
vaikutuksensa tycivoiman liikkuvuuteen, jos-
kaan ei Suomen kohdalla vielii kovin merkittd-
vdsti.

Kun ty6ntekijiit niiin liikkuvat maasta toi-
seen, syntyy ongelmia paitsi tycisuhdetta ja sen
ehtoja seatelevien normien soveltamisessa myos
tycintekijiin sosiaaliturvaan liittyvissii kysymyk-
sissd. Tydskentelymaan lainsdddinnrissa saattaa
olla rajoitettu ulkomaalaisten oikeutta sosiaali-
turvaetuuksien saantiin ja yleisiii ovat myos pit-
kit odotusajat eliikkeiden saamisen edellytykse-
ni. Jos tydntekijii viettiiii elhkepiiiviiiiin Suo-
messa. hinen toimeentuloturvansa on useinkin
Suomesta saatavan cl6kkeen varassa huolimatta
ehkii pitkiiaikaiscstakir-r t-voskentclystii ulko-
mailla, koska monet maat eivdt maksa ulkomaa-
laiselle sielld karttunutta eldkettd maan rajojen
ulkopuolelle.

Solmimalla sosiaaliturvasopimuksia valtiot
pyrkiviit takaamaan kansalaistensa sosiaalisen
turvan mm. sellaisissa tilanteissa, joissa ndmi
siirtyvdt tyciskentelemddn ulkomaille ja samalla
mycis sen sosiaaliturvan ulkopuolelle, jonka ko-
timaan lainsdiiddntri takaa maassa asuville esim.
sairauden tai tydkyvyttdmyyden sattuessa.

Mycis tycintekijiin eliiketurvan kannalta on
tdrkeh merkitys sopimuksilla, joita Suomi on
sosiaaliturvasta tehnyt ja tulevaisuudessa tekee
muiden valtioiden kanssa. Sopimuksin pyritiiin
toteuttamaan eriidnlaista yhdenjaksoisen tyo-
uran periaatetta, kun tyontekijiillii on tyciskente-
lyjaksoja kummassakin sopimusvaltiossa. Ta-
voitteena on, etta ty6ntekijdn eldketurvaa ei tuli-
si heikentd6 sen, ett[ hdn on jakanut tydpanok-
sensa sopimusvaltioiden kesken.

TY d S KENTELYJA K S OT S O PIM U S-
VALTI O I S SA RIN N A STETAA N TO I S II N SA
Niinpii jos elSkeoikeuden syntyminen toisen so-
pimusosapuolen lainsAdddnncin mukaan edel-
lyttaa, etta tydntekijii on kuulunut tietyn ajan

-esimerkiksi l5 vuotta - tiimdn valtion el6ke-
vakuutuksen piiriin, otetaan tdmdn edellytyksen
tdyttymiseksi tarvittaessa huomioon myos se ai-
ka, jonka tycintekijii on tyciskennellyt Suomessa.
Tdssd suhteessa ty6skentelyjaksot sopimusvalti-
oissa siis rinnastetaan toisiinsa. Kun eldkkeen
karttuminen Suomen tycieldkelainsiiiidiinncin
mukaan on katkennut ulkomailla tyciskentelyn
johdosta, on ndin mahdollista saada tuon kat-
koksen aiheuttama vajaus eldkkeen miidrdssii
katetuksi tyciskentelyvaltion lainsdidinn6n
mu kaan miiiiriiytyvillii eliik keellii pitkien odo-
tusaikojen sitd estdmdttd.

ELAKKEENSA. SAA ''VIEDA. MAASTA"
Sosiaaliturvasopimuksella mycis turvataan se,
etta Suomen kansalaiselle aina maksetaan toi-
sessa sopimusvaltiossa karttunut eldke samoin
edellytyksin kuin tdmdn valtion omille kansalai-
sille heidiin muuttaessaan pois maasta. Toisessa
sopimr.rsvaltiossa asuvalle, eliikkeellii olevalle
Suomen kansalaiselle siis maksetaan sielte eleke
edelleenkin. vaikka hdn muuttaisikin .johonkin
toiseen valtioon. Samoin eldke maksetaan, jos
eliiketapahtuma sattuu vasta maasta muuton
jiilkeen. Muu kuin Suomen kansalainen saa toi-
sesta sopimusvaltiosta sopimuksen nojalla eliik-
keens6, mikiili hiin asuu Suomessa.

SUOMEN JA SAKSAN LIffTOTASAVALILIN
VA: LI N E N S O S I AALITURVA S O P I M U S
Edelld selostetut periaatteet sisiltyvdt mycis
Suomen ja Saksan liittotasavallan viilillii tehtyyn
sosiaaliturvasopimukseen, joka tuli voimaan
l. 10. 1981. Seuraavassa tarkastellaan liihinnii si-
te, mita tiimiin sopimuksen miidrdykset kdytdn-
ncjssi merkitsevet tydntekijan tydelaketurvan
kannalta. Esitys antanee osittain yleisemminkin
kuvan sosiaaliturvasopimusten vaikutuksista
tycieldketurvaan, koska olennaisilta osiltaan
samoja periaatteita noudatetaan kaikissa uu-
demmissa kansainvilisissd sosiaaliturvasopi-
muksissa.
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MAAN LAI N SAIOIN t't O w U UKAAN
Pdds6dntcini on, ettd tyontekijlille karttuu tyci-
suhteen perusteella eldkettd aina sen maan lain-
slddinncin mukaan, jossa hdn ty<iskentelee.
Mycis tycitapaturman varalta on tycintekijd va-
kuutettava tyciskentelymaassa. Kun tycintekr.yii
hakeutuu Suomesta tyohon Saksan liittotasaval-
taan, siirtyy hdn siis yleensd samalla mycis Liitto-
tasavallan eldkelainsidddnnon piiriin, tycisken-
teleepd hiin siellii sitten pitemmdn tai lyhyem-
mdn ajan. Saksan liittotasavallan eldkevakuu-
tusjdrjestelmdiin kuuluu ainoastaan Suomen tyci-
el6kettd vastaava eldkevakuutus, kansaneldket-
te siella ei ole. Tycinantajan ohella on myos
tydntekr.yiillii itsellddn velvollisuus maksaa va-
kuutusmaksuja.

LA: H ETETY N TY ci NTE K I J A I,I z LA xT
KOTIMAASTA
Jos kuitenkin kysymyksessd on tilapdinen tyci-
tehtdvd. jota tyontekUe on mennyt suorittamaan
Saksan liittotasavaltaan suomalaisen tyctnanta-
jansa sinne ldhettdmdnd, sovelletaan hdneen
edelleen TEL:a tai tydalasta riippuen

-LEL:a. Vakuutusmaksuvelvollisuus Saksan
liittotasavallassa alkaa vasta, kun tyciskentely
siellii jatkuu yli vuoden. Tdmdn vuoden mddrd-
ajan umpeenkuluttua ldhetettykin ty6ntekr.yii siis
siirtyy Liittotasavallan lainsidddnncin piiriin ja
eldkkeen karttuminen TEL:n tai LEL:n mukaan
lakkaa. Tosin tycintekijii ja tyonantaja voivat
sopia siitd, ettii tyrintekijddn sovelletaan edelleen
Suomen tyciel6kelainsiiiidiintoii edellyttden, etti
Liittotasavallan lainsiddinncirn soveltamisesta
mycinnetddn vapautus heidiin sitd yhteisesti
haettuaan.

On huomattava, ette ldhetettyyn tycintekijiiiin
sovelletaan sopimuksen nojalla mainitun vuo-
den ajan, paitsi Suomen tycieldkelainsiiiidiintciii,
mycis muutakin Suomen sosiaalivakuutuslain-
siiiidiintciii. Tycitapaturman sattuessa hdnen oi-
keutensa korvaukseen miiiiriiytyy Suomen tapa-
turmavakuutuslain mukaan ja sairaustapauk-
sessa hdnelle maksetaan pdivdrahaa Suomen
sairausvakuutuksesta.

Ldhetetyn tycintekijiin tapauksessa sovelletta-
vaa lainsdddiintoa koskevat poikkeusm6iirliyk-
set sisdltyvdt yleisesti sosiaaliturvasopimuksiin,
joskin aikamiidrissd on vaihtelua.

VANHUUSEILIXE SIXSIN
LI|TTOTA SAVALLA STA S U O MEEN
Kuten edelld on mainittu. on Saksan liittotasa-
vallassa tyciskennelleellii tycintekijiilld eldketa-
pahtuman sattuessa oikeus saada hdnelle sielld
tydsuhteensa perusteella karttunut eldke myds
Suomessa asuessaan.

Vanhuuseldkkeen saaminen Saksan liittota-
savallasta edellyttiiii, etta tydntekijd on maksa-
nut siellii vakuutusmaksut vdhintddn l5 vuodel-
ta. Jos tyciskentelyaikaa Liittotasavallassa on ti-
td vdhemmiin, voi sen perusteella kuitenkin syn-
tya elakeoikeus, jos tycintekijiin tyciskentelyjak-
soista Suomessa ja Liittotasavallassa yhteensi
kertyy vaadittavat l5 vuotta. Huomioon ote-
taan talldin ne kaudet, jotka tycintekijii on kuu-
lunut Suomen ty6elekejarjestelman piiriin.
Myos aika, jonka hiin on 16 vuotta teytettyaan
asunut ja tyoskennellyt Suomessa ennen TEL:n
antamista 8. 7. l96l rinnastetaan vakuutuskau-
siin.

Eldkkeen mddrdd laskettaessa sovelletaan
puolin ja toisin kummankin sopimusvaltion
omaa lainsdidiint<iti. EHketta karttuu siten vain
siind maassa tehdysti tyosH, jonka lainsidddn-
non soveltamisesta on kysymys.

T Y O K Y V YT-f O M Y Y S ELA: K E S A K S A N
LIITTOTA SAVALLA STA S U O MEEN
Tydkyvyttcimyyseldkeoikeus, samoin kuin per-
he-eldkeoikeus, Saksan liittotasavallassa tyos-
kennelleen tycintekijiin jiilkeen voi syntyd sieltii
vain edellyttden, ettd tydntekijii on kuulunut
Liittotasavallan eldkevakuutuksen piiriin vAhin-
tddn viisi vuotta. Tdmdn viiden vuoden edelly-
tyksen teyttymiseksi otetaan tarvittaessa huo-
mioon Suomessa taytettyjd vakuutuskausia sa-
moin kuin vanhuuseldkeoikeutta ratkaistaessa.

Jos tycintekiji tulee tyokyvyttdmiiksi alle 55-
vuotiaana. otetaan Saksan liittotasavallan lain-
siiSddnncin mukaista tydky\.yttdmyysel6kettd
laskettaessa huomioon mycis eliiketapahtuman
sattumisen ja 55 vuoden ian tayttemisen vdlinen
aika. Tiimd ns. lisd.maksuaika (Zurechnungszeit)
on verrattavissa siihen tulevaan aikaan, joka
Suomen tydelekelakien mukaan lasketaan ty6-
kyvyttcimyysel6kkeeseen siind tapauksessa, etta
henkilcj tulee tydkyvyttdmeksi vuoden kuluessa
siitd, kun hdn lopetti tyciskentelynsd.
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LisAmaksuajan hyvdksilukeminen taas edel-
lyttii6, ettd tycintekijii on maksanut vakuutus-
maksut vdhintddn kolmelta vuodelta viimeisten
viiden vuoden aikana tai vaihtoehtoisesti. ettd
hdn on maksanut vakuutusmaksuja vdhintddn
puolet ajasta, joka on kulunut vakuutuksen al-
kamisajankohdasta Saksan Iiittotasavallassa
tycikyvyttcimyyden alkamiseen Suomessa. Jos
tdmd ehto ei tdyty, maksetaan Saksan liittotasa-
vallasta vain se eliike, joka tycintekrjiille siellii oli
karttunut ennen hdnen tycikyvyttcimdksi tu-
loaan.

Silloin kun Saksan liittotasavallasta makse-
taan tycikyvyttomyyseldke eldkkeensaajalle
Suomeen tdysimddrdiseni, on Suomen tydky-
vyttomyyselekkeen tulevan ajan osuus sopi-
muksen mukaan mahdollista puolittaa.

Erdissd tapauksissa otetaan lisdmaksuajasta
huomioon vain puolet Saksan liittotasavallasta
tulevaa tyokyvyttcimyyselikettd mdirdttdessd.
Niiin tehdiiiin aina silloin, kun eliikeoikeuden
syntymisen edellytyksend olevan viiden vuoden
odotusajan tdyttymiseksi on jouduttu ottamaan
huomioon mycis Suomen vakuutuskausia.

TYAEL4KE SLIOMESTA
SAKSA N LI ITTOTA SAVALTAA N
Jos suomalainen tycintekijii asuu Saksan liittota-
savallassa eldketapahtuman sattuessa, on hdnel-
ld vastaavasti oikeus saada eldkettii Liittotasa-
vallassa tyoskentelystddn samoin kuin hdnelle
Suomessa karttunut tyoeldke. Lyhytaikainenkin
Liittotasavallassa tyciskentely voi tuottaa oikeu-
den eldkkeeseen, jos tycintekrjiill2i on ollut lisiiksi
riittavasti tyoskentelyaikaa Suomessa, jotta edel-
ld mainitut odotusajat Liittotasavallan eldkejdr-
jestelmdn piiriin piidsemiseksi tdyttyvdt.

Jos eldkettd haetaan tyokyvyttcimyyden pe-
rusteella ja tydkyvyttomyys on syntynyt ennen
kuin tycisuhteen pddttymisestd Suomessa on ku-
lunut vuosi, tydntekijii saa Suomesta eldkkeensii
tiysitehoisena eli el6kkeeseen oikeuttavaksi las-
ketaan mycis aika tyokyvyttdmyyden alkamises-
ta elikeikddn. Koska tuleva aika ndin on otettu
huomioon Suomesta maksettavassa eldkkeessd,
maksetaan Liittotasavallasta tycikyvyttdmyyse-
ldkkeen tulevaa aikaa koskevasta osasta (Zu-
rechnungszeit) vain puolet.

EL): K K EE N M A:.A: RA. N LA S K E M I STA
K O S KEV AT ER TTY I S MAI,q RA' Y X S NT
S O SI AALITURVA S O P IM UK S I S SA
Suomen Saksan liittotasavallan kanssa teke-
mdiin sopimukseen sisdltyy artikla, jonka mu-
kaan Liittotasavallan tycikyvyttcimyyseldkkeen
lisdmaksuajan osuus maksetaan puolitettuna,
jos 5 vuoden odotusajan tAyttymiseksi on otettu
huomioon Suomen vakuutuskausia.

Tiillaista tydkyvyttOmyyseldkkeen laskemi-
sessa huomioon otettavaa lisdmaksuaikaa, tule-
vaa aikaa, eiviit monenkaan maan eliikejiirjes-
telmdt tunne. Suomen, kuten muidenkin Poh-
joismaiden el6kelainsddddnt6on se sisdltyy.

Kun Saksan liittotasavallasta tulevaa elaketta
viihennetii6n tdssA tapauksessa lisdmaksuaikaan
perustuvan el6kkeen puolittamisella, onkin sen
sijasta sosiaaliturvasopimuksissa yleensii sovel-
lettu ns. pro rata-sddntod sellaisissa tapauksissa,
joissa odotusaikojen tdyttymiseksi joudutaan ot-
tamaan huomioon toisessa sopimusvaltiossa
tiiytettyjii vakuutuskausia.

Siten esimerkiksi Itdvalta ja Espanja, joiden
kanssa Suomi kAy neuvotteluja sosiaaliturvaso-
pimuksesta, ovat sis6llyttdneet sopimusehdo-
tuksiinsa artiklan el6kkeensii laskemisesta mai-
nitun pro rata-sdiinncin mukaisesti.

Tdmd merkitsee kdytdnnossd sitd, ettii silloin
kun el6keoikeuden syntymiseksi esimerkiksi
Itdvallasta on ollut tarpeen laskea yhteen suo-
malaisia vakuutuskausia Itiivallassa teytettyjen
vakuutuskausien kanssa, maksetaan sieltd tietty
suhteellinen eldke, jota miidrittiiessii verrataan
henkilcin tyciskentelyaikaa Itdvallassa siihen ai-
kaan, jonka hdn on yhteensd tyoskennellyt ltd-
vallassa ja Suomessa.
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RAIJA GOULD

O saelcikelciisten ja hy lkririvcin ty o-
kyvy t t o my y s e I cike p cici t o k s en s oone iden
ty d s s cio I o e kike p cirit ti k s en j cilk e en

O he inen ar t i k ke I i perust uu E ltik e turva k eskuk sen
tutkimukseen "TyAkyvyttdmrir 1970-luvulla".
Tu t k i muk sen ot osjou k k o poimi t t iin vuosina I 974-
l976TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaisen
tydkyvyt tdmyyselrikerqtkoisun saqneista. Otok-
seen kuuluvista 3232 henkildstti hoastqtehiin 2592
henkilt)ri. Haastattelut suoritettiin vuoden 1977
lopulla.

Seuraavassa tarkastellaan osaeldkeldisten .ja
hylkiiiiviin eliikepiiiitciksen saaneiden ty6ssdoloa
haastatteluajankohtana eli korkeintaan neljd
vuotta eldkeratkaisun jdlkeen. Artikkelissa kdsi-
tellddn ainoastaan palkansaajina toimineita
henkiloitii. Ndistd ennen elIkkeen hakemista
TEL- tai LEL-tydsuhteissa toimineista haasta-
telluista sai haastatteluhetkellii osaeliikettii 274
henkiloii ja 183 henkilcin eldkehakemus oli hy-
latty.

Hylkiystapausten suhteen on muistettava. et-
ta oheisessa aineistossa on hylkdystapauksiksi
luokiteltu ainoastaan hylkiiyksinii pysyneet ta-
paukset eli sellaiset hylkiiyspiiiitoksen saaneet,
jotka eivdt ainakaan haastatteluajankohtaan
mennessd ole saaneet mycinteistd eliikepiiiitostii
mahdolliseen uusintahakemukseensa tai valitus-
teitse.

PIJOLET HYLKA,YKSEN
SAANEISTA TYOSSA,
Noin puolet palkansaajina toimineista osaeldke-
liiisistii ja tycikyvyttcimyysel6kehakemukseensa
hylkiiysptiiitciksen saaneista oli haastatteluajan-
kohtana tycissii. Kuten seuraavista luvuista nii-
kyy, ennen elikkeen hakemista TEL-tycisuhteis-
sa olleet ovat useammin tyrissd kuin LEl-aloilla
eli metsii-, maatalous-, rakennus- ja satamatciis-
s6 tyciskennelleet palkansaajat. Kaikkein vlihi-
ten ovat tycissii LEl-alojen osaeliikeldiset.

Haastotteluajankohtana tydssd olevien osuus la-
kiryhmittriin (Vo)

RATKAISUVUOSI
Tycissd olevien midrd vaihtelee eliikeratkaisu-
vuoden mukaan. Alla olevasta taulukosta nd-
kyy, ettii vuonna 1976 hylkiiyspditciksen saa-
neista, jotka ainakin vuoteen 1977 asti pysyiviit
hylkiiyksinii, alle 40 7o on tycisse vuoden 1977
lopulla. Aikaisemmin ratkaistuista on sen sijaan
yli puolet tycissd. Samoin aikaisemmin osaeldk-
keelle siirtyneilli on tydssaolo haastatteluajan-
kohtana yleisempdd kuin mycihemmin, vuosina
1975 tai 1976 osaeliikkeen saaneilla. Erityisesti
osaeldkettd saavilla miehillii ero on suuri: vuon-
na 1976 ratkaistuista yksi neljdsosa, kun taas
aikaisemmin, vuonna 1974 ratkaistuista, kolme
neljdsosaa on tycissa vuoden 1977 lopulla.

Haostat teluajonkohtana ryt;ssri olevien osuus rot-
kaisuvuosittain (Va)

Ratk.vuosi Osaeliikel. Hylkiiykset
1974 62 53
1975 4t 57
1976 q 38

Edellii esitetyt tycissd olevien osuudet eri vuo-
sina ratkaistuista eldketapauksista kdyviit varsin
selvlsti yksiin kyseisten vuosien tyiillisyystilan-
teen vaihtelun kanssa. Vuonna 1974 tydtt<imyys-
aste oli 7O-luvun alhaisin, vuonna 1976 se oli jo
hyviiii vauhtia kipuamassa vuosikymmenen
huippulukemiin. Jossain mddrin tycissdolon
eroihin saattaa vaikuttaa mycis ratkaisusta ku-
luneen ajan pituus ja sinii aikana tapahtuneet
muutokset hakijan terveydentilassa. Niistii hyl-
kiiyspiiiitciksen saaneista, jotka katsoivat ter-
veydentilansa parantuneen eldkkeen hakemisen
jiilkeen 65Vo on tycissii, sen sijaan muista vain
runsaat 4070 on tyciss6.

TYdNTEON LOPPUMINEN
Haastatteluhetkella tyott6 olevilla osaeliikeliiisil-
ld tycinteon loppuminen on ldhes poikkeuksetta
liittynyt eldkkeelle siirtymiseen - viimeinen
elakette edeltinyt tycisuhde on pddttynyt aikai-
sintaan eldkkeen alkamisvuotta edeltdneend ka-
lenterivuotena. TyOttd olevilla hylkiiystapauksil-
la eldkkeen hakemista edeltineen tyon loppu-
misvuodesta eldkeratkaisuun kulunut aika on
sen sijaan usein pitempi: noin l5 prosentilla heis-

Osaeldkel. Hylkiiykset
41
45
47

TEL
LEL
Yht.

55
28
46
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td ratkaisuvuoden ja tycin loppumisvuoden v6-
Iiin jaii ainakin kaksi kalenterivuotta. Monet
pitkiiiin tycistd poissa olleet hylkiiystapaukset
ovat kuitenkin niitii, joille tiissii tarkasteltu hyl-
kiiyspiiiitcis ei ole ensimmdinen - tycinteon lop-
puminen on usein liittynyt jo aikaisempaan
eldkkeelle hakeutumiseen.

TY O S S A. J A TY OTTA O LEV I EN VERTA IL U A
Miehet ovat tyosse useammin kuin naiset. TEL-
tydsuhteissa toimineista osaelSkeldismiehistii yli
60Vo ja naisista noin50Vo on tycissa. Hylkiiysta-
pauksilla vastaavat tyciss6olo-osuudet ovat mie-
hillii noin 60%o 1a naisilla alle 40V0. Suoraviivai-
sia ikiiryhmittiiisid eroja ei tycissdolon suhteen
ole havaittavissa. Hylkiiyspidtoksen saaneista
liihinnii keski-ikiiiset ja osael6keldisistd van-
hemmat haastatellut ovat useimmin tycissii.

Etsittdessd muita piirteitd, jossa tyrissi olevat
ja ei tydssii olevat haastatellut poikkeavat toisis-
taan, havaittiin ryhmien viilillii eroja mm. tyo-
kyvyttcimyyden syyn, koulutustaustan, erdiden
tyohistorian piirteiden ja ammattialan mukaan.
Seuraavaan taulukkoon on koottu muutamia
nhistd eroista. Taulukko koskee vain TEL-tyci-
suhteissa olleita, mutta myds LEl-aloilla erot
ovat samansuuntaisia.

Tydssci ja ei t7,6ssri olevien taustct: erciitti esimerk-
kejti

mycis vanhemmilla hylkiiyspiiiitciksen saaneilla,
mutta ei 40 vuotta tiiyttiineillii osaeliikeliiisillii.

Tyossi olevilla on muita harvemmin tydtto-
myysjaksoja aikaisemmassa tyohistoriassaan.
Edelld olevassa taulukossa tycittctmena olleilla
tarkoitetaan henkiloitii, joilla on tydttrimyysjak-
soja neljdn eldkkeen hakemista edeltdneen vuo-
den aikana. Paitsi omakohtaisen tyottdmyyden
suhteen, haastatteluhetkella tyossa olevat ja ei
tydssd olevat eroavat toisistaan varsin odotetusti
mycis asuinalueensa tydttdmyysasteen mukaan:
tyottii olevien asuinkunta sijaitsee tavallista
useammin Ita- tai Pohjois-Suomessa.

Koulutustasossa ei hylkiiyspditciksen saaneil-
la ole suurta eroa ty<issd olevien ja ei tycissd
olevien viilillii, sen sijaan tycissii olevat osaeliike-
ldiset ovat huomattavasti useammin saaneet
enemmdn koulutusta kuin ei ty6ssd olevat. Sel-
vimmilliiiin koulutustason mukainen ero on
osael6ketti saavilla miehillii: tycissii olevista
49Vo 1a tydtta olevista vain 23 7o on kdynyt vd-
hintiiiin keskikoulun tai saanut ammatillista
koulutusta.

TYOSSA' OLEVIEN AMMATTI
Tycissi olevista TEL- ja LEl-alojen osaeldke-
ldismichistd puolet toimii teknisissd. hallinnolli-
sissa, myynti- tai palvelutehtdvissii. Noin kaksi-
kymmentd prosenttia tekee rakennustydte. sa-
man verran teollista tydta ja loput kymmenkun-
ta prosenttia tyciskentelee varasto: ja kuormaus-
tehtdvissl tai maa- ja metsdtaloudessa. Osael6-
keliiisnaisista toimisto-, myynti- ja palvelutehtd-
vissd toimii kaksi kolmasosaa. Muut tekevdt ld-
hinnd siivoustyOta (n. 207o)tai teollista tyote (n.
l0 7o). Hylkeyspddtciksen saaneilla ty6ssii olevil-
la teollisuusammattien osuus on huomattavasti
suurempi, palveluammattien puolestaan pie-
nempi.

Valtaosa niin tydssa olevista osaeldkeliiisistd
kuin hylkiyspdiitriksen saaneistakin on jatkanut
entisessS, eldkkeen hakemista edeltiineessd am-
matissaan. Noin 20 7o tycissd olevista on vaihta-
nut tyotd eliikkeelle hakeutumisen yhteydessd
tai pian sen jdlkeen. Alla olevassa kuviossa tar-
kastellaan liihemmin osae16keliismiesten haas-
tetteluhetkistii tycissiioloa ja ammatinvaihtoa
ryhmiteltyni aikaisemman, eliikettii edeltdneen
ammatin mukaan.

Osaeldkel
tycissi

on ei

Hylkiiykset
tydssd
on ei

Mielent. hiiirioiden
vuoksi eldkettd
hakeneita (alle
4Fvuot.), %o

Ennen eliikkeen ha-
kemista tycittdmind
olleita (miehet), %
Viihintiiiin keskikou-
lun tai ammattikurs-
sin kdyneitd, 7o

15 24 20 35

8131023

47 28 44 40

Nuoret, haastatteluhetkella tydsse olevat ovat
tycittd olevia harvemmin hakeneet elikettii mie-
lenterveyden hiiiriciiden vuoksi. Tdmd ero ndkyy
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Osaelrikelciismiesten tytiss(iolo ommattiryhmit-
tciin

%
100

tyosse uudessa
ammatissa

tyossa entisessa
ammatissa

50
ei tydsse

Kuviosta niikyy, ettd hallinnon ja palvelutydn
piirissii tyoskennelleistii yli 70Vo on edelleen
ty6ssd, sen sijaan muissa ammattiryhmissd on
tycintekoa jatkaneita huomattavasti viihemmiin.
Hallinnon ja palvelutycin ryhmissii liihes kaikki
tyossii olevat ovat mycis jatkaneet entisessd am-
matissaan, muissa ryhmissd ammatinvaihdot
ovat yleisempiii, ja liihes poikkeuksetta on kyse
palveluammatteihin tai varastotyohcin siirtymi-
sest6. Esimerkkejii tiillaisista osaeliikkeelle siir-
tymisen yhteydessd tapahtuvista ammatinvaih-
doista ovat mm. seuraavat: maalarista talon-
mieheksi, hitsaajasta vahtimestariksi ja valimo-
ty6 ntekijiistii vartiom ieheksi.

o
elakerra
edeltanyr
ammatti-
ryhmii

tyo

metsatyo, kuljetusty<i, varastotyd

rakennustyd
hallinnollinen tyd, palvelutyo

'.,:'-!
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RAILI HYRKKANEN

Terv ey dent il an k ehi ty s j a alk oho lin
kciy t t ci ty d kyvy t t omyy s e lcike t t ci
hakeneilla

Samcin kuin edellinen, osaeltikekiisten ja hyl-
k d y sp tici t d k s e n saane i den t y d s sdo I oa k ci si t t e I ev ci
kirjoitus, myds ttimti artikkeli perustuu "Tydky-
vyttbmtit l9TGluvulla"-tutkimuksen aineistoon.
S euraavassa tar k ast e I laan t ytik yvyt t dmyy se kik e-
lciisten sekti hl,lkciystapausten omaa ktisitystci ter-
veydent i lansa k ehi t t ymises t ri elcik keen ha k emi sen
jtilkeen ja toisaalta heidcin alkoholin kciytdn ti-
heyttritin.

Sairastavuuden tarkastelussa erotetaan yleen-
sd kolme tarkastelutapaa: liihketieteellinen, so-
siologinen ja psykologinen. Ldiiketieteelliseltii
ndkcikannalta sairaus on elimistcin toimintojen
tiettyinii oireina ilmenevd hiiiridtila. Sosiologi-
sesti tarkastellen terveys merkitsee yhteiskunnan
rooliodotusten tayttamista ja sairaus niistii selvi-
ytymettomyyttii, joka sisaltaa sosiaalisen kdyt-
tiytymisen muutoksen. Psykologinen niikci-
kulma tarkastelee ns. koettua sairastavuutta. jo-
ka tarkoittaa sairauden aiheuttamia subjektiivi-
sia oireita eli henkilcjn kokemia muutoksia psy-
kofyysisessd tilassaan ja mindkuvassaanr). Tyci-
kyvyttcimiiksi tulemista voidaan tarkastella
kaikilta niiiltii niikdkannoilta. Sairauden riedos-
taminen koettujen oireiden perusteella on edelly-
tys tyOkyvyttcimyysprosessin kiiynnistymiselle,
sill6 koettu tycikyvytt<imyys ja tycikyvyttcimyys-
etuuden hakeminen on yleensd yhtend ehtona
juridiselle eli sosiaalivakuutusjiirjestelmiin hy-
viiksymille tyOkyvyttOmyydelle. Viilttiimdtcin
edellytys sille on mycis lddketieteellisesti todetta-
van sairauden, vian tai vamman olemassaolo.
Sosiaalisen kiiyttiiytymisen muutosta merkitsee
sairaan roolin omaksuminen, tydnteon lopet-
taminen ja eliikkeelle siirtyminen. Kuntoutuk-
sen motivaation ja tycinteon jatkamisen onnis-
tumisen kannalta ei ole kuitenkaan yhdenteke-
vdd, millaiseksi henkilci tissd vaiheessa kokee
terveydentilansa ja mitii muutoksia hdn toteaa
siinA tapahtuneen.

TER VE Y DENTILA N K EH ITY S
Haastatelluilta, joiden eliikepiiiitoksestii oli ku-
lunut aikaa haastatteluhetkeen noin yhdesti va-
jaaseen neljiiiin vuotta, kysyttiin oliko heidiin
terveydentilassaan tapahtunut muutosta sen jiil-
keen, kun he hakivat eldkett6. Viihtin yli puolet
ilmoitti sen huonontuneen. kolmasosalla se oli

pysynyt ennallaan ja joka kymmenennellii pa-
rantunut. Seuraavista prosenttiosuuksista ilme-
nee, miten suuri osa tydkyvyttomyyseliikkeen tai
hylkAyspiiiitdksen saaneista katsoo terveydenti-
lansa parantuneen ja miten suuri osa taas huo-
nontuneen eldkkeen hakemisen jiilkeen.

Ike Terveydentilassa paranemista 7o
Tiiysi Osa- Hylkiiys
eliike eldke

-3940-49
50-64

Ike

Terveydentilassa huonontumista
Vo

Tiiysi Osa- Hylkiiys
eldke el6ke

-3940-49
50-64

Nuorimpaan eli alle 40-vuotiaiden ikiiryh-
mlin kuuluvat haastatellut ilmoittavat suhteel-
lisesti useammin kuin vanhenrpiin ikliryhmiin
kuuluvat terveydentilansa parantuneen eliik-
keen hakemisen jdlkeen. Varsin korkea parane-
misesta kertova osuus on alle 40-vuotiailla hyl-
kdyksen saaneilla verrattuna niihin, joille on
my6nnetty joko tiiysi tai osaeldke. Mainitta-
koon, etta tahiin ikiiryhmiiiin kuuluvat hylktiyk-
sen saaneet kokivat terveydentilansa my6s haas-
tatteluhetkelld keskimddrin paremmaksi kuin
tydkyvyttdmyyseldkkeen saajat. Yli 40-vuotiai-
den terveydentilassa on tapahtunut melko vd-
hhn paranemista, eikd eri eldkepddtciksen saa-
neiden viilillii ole ndhtdvissii selviii eroja.

Alle 4O-vuotiailla haastatelluilla ei ole mycis-
kdin tapahtunut yht6 paljon terveydentilan
huonontumista kuin vanhemmilla haastatelluil-
la. Nuorimmassa samoin kuin 40-49-vuotiai-
den ikdryhmdssd osaeldkelSiset ovat muita
useammin sita mielta, ettii heidiin terveydenti-
lansa on el6kkeen hakemisen j6lkeen huonontu-
nut. Tata mieltd ovat erityisesti osaeldkkeen
saaneet naiset nuorimmassa ikdryhmiissii. Yli
5O-vuotiaiden kohdalla terveydentilan huonon-
tumista on tapahtunut osaeldkeliiisten ohella
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-3940-49
50-64

Ika

eniten hylkeyksen saaneilla. Vanhimmat hyl-
kiyksen saaneet arvioivat mycis haastatteluhet-
kisen terveydentilansa keskim66rin heikom-
maksi kuin muut.

Seuraavissa asetelmissa on tarkasteltu. miten
terveydentilan muutokset vaihtelevat piiiiasialli-
sen tycikyvyttcimyyden syyn mukaan kolmessa
yleisimmdssi tautiryhmassii, mielenterveyden
hiiiriciissii, verenkiertoelinten seka tuki- ja lii-
kuntaelinten sairauksissa ja ryhmdssd "muut
sairaudet".

Ika
Terveydentilassa paranemista %

Mielent. Veren- Tuki/ Muut
hiiiricit kiert. liik. sair.

ALKOHOLIN KA, YT() N TIHEY S
Terveydentilaa kdsittelevien kysymysten ohella
haastatelluilta'tiedusteltiin myos heidin alkoho-
lin kayttdaen. Haastateltujen alkoholin kiiytcin
tiheyden vertailukohdaksi on seuraavassa otettu
vdestcin alkoholin kiiytcin tiheytta kuvaavat pro-
senttiluvut, jotka perustuvat Alkoholipoliittisen
tutkimuslaitoksen tekem46n tutkimukseen
vuodelta 1976'?). Luvut on esitetty erikseen mies-
ten ja naisten osalta alkoholin kdytdssd suku-
puolten viilillii esiintyvien suurten erojen vuoksi.

Alkoholin kiiytcin tiheys
miehilla, Vo
Ikiiryhmii

40-49 50-64
Haast. Vdestci Haast. Viiestd

Vdh. kerran
, ,::r- ^^--
l-2 kertaa/kk
Enint. muuta-
man kerran
vuodessa
Ei koskaan
Yhteensd

Alkoholin kiiyton tiheys
naisllla, Vo

Ikiiryhmii
40-49 50-64

Haast. Vdesto Haast. Viiestci
Viih. kerran
viikossa
l-2 kertaa/kk
Enint. muuta-
man kerran
vuodessa
Ei koskaan
Yhteensi

ll

27
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Terveydentilassa huonontu mista Vo
Mielent. Veren- Tuki/ Muut
hiiiricit kiert. liik. sair.

2t
5
9

t7
6
5

35
6

10
i5
25

36
24

100

52
27

ZV
29

4t
53
59

46
6l
62

t9
46
50

5l
26

-39 19
40-49 37
50-u 49

32 t4
197

100 100

24
l3

100

Phdasiallisen tyokyvyttOmyyden syyn mu-
kaan tarkastellen voidaan alle 40-vuotiaiden
kohdalla huomata selviii tautiryhmittiiisid eroja.
Suhteellisesti muita useammin katsovat tervey-
dentilansa parantuneen ne haastatellut, jotka
sairastavat verenkiertoelinten sairauksia tai mie-
lenterveyden hiiiriciitii. Myds yli 4Gvuotiaiden
ikiiryhmissii terveydentilan paranemista on ta-
pahtunut eniten mielenterveyden hiiirioitii sai-
rastavilla.

Terveydentilansa katsovat taas huonontu-
neen muita useammin ne haastatellut, joiden
pdiasiallisena tydkyvyttdmyyden syynii ovat
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Tama pitae
paikkansa kaikkien ikiiryhmien kohdalla. Seu-
raavaksi eniten on huonontumista tapahtunut
"muissa sairauksissa", joissa erityisesti hermos-
ton ja aistimien tauteja sekii hengityselinten tau-
teja samoin kuin tapaturmien jiilkitiloja sairas-
tavien terveydentilassa on ilmennyt keskimiiZi-
rdistl enemman muutosta huonompaan suun-
taan elikkeen hakemisen jiilkeen.

Miesten alkoholin kiiyton lukuja tarkastelles-
sa kiinnittyy huomio niihin eroihin, joita ilmenee
haastateltujen ja viiestcin viilillii viihintddn ker-
ran viikossa alkoholia kdyttdvien ja toisaalta
enintiidn muutaman kerran vuodessa tai ei kos-
kaan kdyttiivien osuuksissa. Kummassakin ikii-
ryhmdssii viikoittain alkoholia kdyttdvid on
vdestcjssii suhteellisesti yli kaksi kertaa enemman
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kuin haastatelluissa miehissii. Alkoholin kiiyt-
tdkertojen muistamisessa saattaa tietysti esiintyd
vaikeuksia, mutta merkillepantavaa on raittii-
den suurempi osuus haastatelluista kuin viiestcjs-
tii. Ikiiryhmittiiiset erot niyttdviit haastatelluilla
melko pienilta, kun taas viiestcissi nuoremmat
kiiyttiiviit vanhempia selviisti useammin alkoho-
lia.
Myris haastateltujen naisten alkoholin kiiyttci on
vlestcjcin verrattuna harvinaisempaa. Enemmdn
kuin alkoholin kiiyttiijin on haastatelluissa nai-
sissa niit6, jotka eiviit koskaan kiiytii alkoholia.
Paitsi eroavuutta raittiiden suhteellisessa mdd-
riissii, ovat mycis kiiyttiijien erot haastateltujen ja
viiestcin v6lilli suuret: viiestcist6 kolme kertaa
suurempi mdArii kuin haastatelluista kayttae al-
koholia vihintIdn kerran kuussa. Samoin kuin
haastatelluilla miehillii, mycis naisilla ikhryhmit-
tdiset erot alkoholin kdytdn tiheydessii ovat pie-
nemmiit kuin vdestcissii.

t) Sievers, Kai: Soirostavuuden mittaamisesta.
Kons ane liik e I ai t o k sen ju I k ai su sorja E : 5 / I 968.
Helsinki ],968.

2) Simpuro, .Iu.ssi: Suomalaisten juomatovat vuo-
sina 1969 ja 1976. Alkoholipoliitrisen tutkimus-
laitoksen tutkimusseloste N:o 114. Helsinki
1978.

EILA TUOMINEN

Sosiaolivakuutuksen lcipimurto kahden viimeksi
kuluneen vuosikymmenen aikqna on tuonut koko
vtiest0n sosiaaliturvan piiriin. Painopiste on siirty-
nyt erityisryhmiri koskevista sosiaaliavustuksista
ja -huollosta koko vtiesti)d ja vtiestdn osia koske-
v aan so si a a liv a kuut uk se en. Tapa ht une en k e hi t y k-
sen johdosta taloudellisen turvattomuuden voi-
daon katsoa rotkoisevasti vcihentyneen yhteiskun-
nassa. Onko tyytyvtiisyys sosiaaliturvaan vostaq-
vo s t i I i s(i(int yny t, p i de t dtink d s o si a a li t urva a t (il lti
het k e I lti riit t tivcinti, mi t ti sosiaali turvan osa-alueit a
tulisi vdesttin mielestti edelleen kehittrid? Vastaus-
ten sqominen trimdntopaisiin kysymyksiin on ko-
et tu t orpeel li sek si. Viiest tin mielipi t e it d sosiaali- ja
elciketurvasta onkin aika ojoin kartoitettu Eltike-
turvakeskuksen haastattelululkimuksisso muun
muosse ltleisi)n tyt)eldketietoja selvittcivien tutki-
must en yht e yde s sd. V i ime k si vtie s t tin t yde lcik et ie-
toja tutkittiin vuonna 1979 (Yleisd ja tydeldkelait
1979, 1980).

Seuraavassa tarkastellaan edellii mainitun
tutkimuksen mielipidekysymysten tuloksia ja
verrataan niita aikaisempien haastattelututki-
musten vastaaviin tuloksiin, jotka ovat pidasias-
sa v.uodelta 1972. Tarkoituksena on selvittdd
ensisijassa aktiivivdestcin (18-64 v.) kiisityksiii
sosiaali- ja eldketurvan kehittdmisestd. Erityises-
ti huomiota kiinnitetitn tarkastelukautena ta-
pahtuneisiin mielipiteiden muutoksiin. Tiillaisen
selvityksen tuloksia voidaan pitdd luotettavam-
pina kuin vain yhtd ajankohtaa koskevaa mieli-
piteiden tarkastelua.

VAESTO N H ALU KK UU S S O S I AALITU RV AN
LI S A: A: M I S EE N V A: H E NTY N YT
I97O-LUVULLA
Sosiaali- ja eldketurvan kehitys 1970-luvulla -samoin kuin edellisel16 vuosikymmenellh - on
ollut huomattava. Sosiaalimenojen osuus brut-
tokansantuotteesta kasvoi viime vuosikymme-
nen aikana 14 prosentista 2l prosenttiin. Sosiaa-
limenojen osuuden kasvuun on kiinnitetty run-
saasti huomiota. Sosiaalimenojen kehitystd kos-
kevissa selvityksissii ja viimeaikaisissa keskuste-
luissa on korostettu site, etta kansantalouden
voimavarat eiviit riitii sosiaalimenojen osuuden
jatkuvaan kasvuun. T6mdn vuoksi on edellytet-
ty harkintaa uudistuksia suunniteltaessa. On--
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Vcie ston mielipit eitci so siaali- j a
e I cike turv on ke hi t t cimi s e s t ci
vuosilta 1979 ja 1972

gelma on yhteinen kaikille hyvinvointivaltioille.
Sosiaalipoliittisia tavoitteita on jouduttu karsi-
maan, ja eriiissd maissa kuten Englannissa ja
Israelissa on paatetty supistaa olemassa olevia
tulonsiirtojiirjestelmid (Olavi Riihinen: Onko
sosiaalinen kehitys umpikujassa, Sosiaaliturva
t9/1980).

Viiestcin odotukset sosiaaliturvan lisdimiseksi
Suomessa ovat tulleet entistd maltillisemmiksi.
Seuraavan asetelman luvut osoittavat, etta kun
vuonna 1972 sosiaaliturvaan kdytettdvid raha-
miidriiii piti liian pienend kaksi kolmasosaa tyo-
eldkelakien piiriin kuuluvista aktiiveista, vuosi-
kymmenen lopussa tate mielta oli vain noin
kolmasosa. Kaytettavae rahamidrAii liian suu-
rena pitdvien osuus kasvoi kuudesta prosentista
yhteentoista prosenttiin. Vuonna 1979 suurim-
man ryhmiin muodostivat kuitenkin ne vastaa-
jat, joiden mielestd sosiaalisiin tarkoituksiin kiiy-
terdln varojajoxseenkrn sen verran kuin on tar-
peellista. Tiihiin vastaajaryhmiiiin kuului yli
puolet haastatelluista.

Sosiaalisiin tarkoi-
tuksiin kiiytetiin
rahaa

viidesosaa jtilkimmiiiselld kerralla.
Suomen Gallupin tutkimus sosiaaliturvan

kehittamista koskevista mielipiteistd vuosilta
1975 ja 1980 antoi samansuuntaisia tuloksia.
Tutkimuksessa tiedusteltiin veestdn mielipidetta
sosiaaliturvan kehittdmisnopeudesta viime vuo-
sina. Tulosten mukaan mielipiteet sosiaaliturvan
kehittimisesti ovat muuttuneet varaukselli-
semmiksi. Sosiaaliturvan kehittamistii liian hi-
taana pitevien osuus vdhentyi kymmenel16 pro-
senttiyksikdlld samalla kun niiden osuus, jotka
pitivdt sosiaaliturvan kehittimisvauhtia liian
nopeana, kasvoi kuudella prosenttiyksikollii.
Vuonna 1980 haastatelluista 56 prosenttia piti
kuitenkin sosiaaliturvan kehittdmisvauhtia so-
pivana (Alestalo-Uusitalo: Suomalaiset ja so-
siaaliturva, Suomen Gallupin julkaisu n:o 6).

Suurimpana syynii mielipiteen muutokseen
lienee taloudellisen tilanteen muuttuminen.
1970-luvun alun taloudellinen tilanne ja tulevai-
suuden niikymit olivat huomattavasti parem-
mat kuin vuosikymmenen lopussa. Oljykriisin
aiheuttama lama ja kasvava tyottcimyys eivdt
antaneet aihetta optimismiin. Sosiaaliturvan ke-
hittamishalukkuutta on osaltaan hillinnyt vero-
rasituksen, samoin kuin sosiaaliturvan rahoi-
tuksesta aiheutuvan rasituksen voimakas kasvu
viime vuosikymmenen aikana (Sosiaaliturvan
kehitys Suomessa 1950-1977, SVT XXXII:56,
le78).

rY iTTO M Y Y DEN TO RJUN N AN JA
PERHE P O LITI IK A N KA N N ATU S ENSI-
S IJ A I S I N A K EH ITTA: M I S K O HTE I N A
KASVOI
Nykyisessii taloudellisessa tilanteessa sosiaali-
turvan parantaminen ilman verotuksen kiristii-
mistd on vaikeata. Tdmd seikka aiheuttaa sosi-
aaliturvan kehittamista koskevia ristiriitaisia
odotuksia. Sosiaaliturvassa on vdestdn mielestd
yhii korjausta vaativia epikohtia ja puutteita,
mutta toisaalta halukkuus sosiaalimenojen li-
siidmiseen, kuten edelld todettiin, on selvdsti v6-
hentynyt.

Haastateltavien mielipidettd tirkeimmistA so-
siaalipoliittisista kehittdmiskohteista tiedustel-
tiin kysymykselll, jossa oli mainittu seuraavat
vaihtoehdot.

Ty<ieliikelakien (TEL,
LEL, YEL, MYEL) pii-

riin kuuluvat aktiivit
19721) t979
7o Vo

6 1l
26 52
67 36
l1

100 100
(1323) (152s)

r) Asennetutkimus vuodelta l972,jonka tulok-
sia ei ole julkaistu raportin muodossa.

Vaatimukset sosiaaliturvan lisddmiseksi ovat
v[hentyneet eniten YEL:n piiriin kuuluvien yrit-
tdjien keskuudessa. Kun vuosikymmenen alku-
puolella noin joka toinen yrittiijii piti sosiaalisiin
tarkoituksiin kaytettavae rahamdiir66 liian pie-
nen6, vuosikymmenen lopussa tete mielta oli
eniid noin joka kymmenes yrittiijii ja pereri joka
neljiis piti rahamiIrdd liian suurena. Myos pal-
kansaajien halukkuus sosiaalimenojen lisddmi-
seen on vdhentynyt. Lihes kolme nelj6sosaa
palkansaajista toivoi sosiaaliturvan parantamis-
ta edellisel16 tutkimuskerralla ja eniiii noin kaksi

Liian paljon
Tarpeellinen miidrd
Liian viihiin
Ei osaa sanoa
Yhteensii
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Ensisijainen
kehittamiskohde

T.t'dttt)mt'yden
torjunta
Eltiketurva:

Tycieliikkeet
Kansanel6kkeet
Sotainvalidit ja
rintamamiehet

Perhepolitiikkoon
kuuluvqt qsiqt:

Lasten piiiviihoito
Lapsilisiit
Aidinpalkka

Terveyden- jo sairaan-
hoitoon sekii ennalta
ehkciisevdiin toimin-
taan liittyvrit asiat:
Terveyden- ja
sairaanhoito
Tapaturmien
torjunta
Huumausaine-
ongelma
Saastumisen ehkiiisy

Muut kohteet:
Asuntotuotanto
Palkallinen opinto-
vapaa tycissd oleville

Ei osaq sanoa
Yhteensii

Ty6eliikelakien (TEL,
LEL, YEL, MYEL) pii-

riin kuuluvat aktiivit
t9721) t979
7o Vo

28 l9

l9

l5

x)
0

100
( l 323)

I
0

100
( l 52s)

r) Edellii mainittu asennetutkimus.
x) Vaihtoehtoa ei ollut vuoden 1972 tutkimuk-

SCSSA.

Molempina tutkimuskertoina tydttdmyyden
toriunto on koettu yksittiiisistii vaihtoehdoista
tiirkeimmiiksi kehittamiskohteeksi. Tydttci-
myysongelman kasvusta l9TGluvulla ja erityi-
sesti vuosikymmenen loppupuolella on osoituk-
sena se, ettii yhii suurempi osuus aktiivivdestcjstd
halusi ensi sijassa parannusta tydttomyyden tor-
juntaan. Vuonna 1979 28 prosenttia aktiiveista
piti tydttdmyyden torjuntaa kaikkein kiireelli-
simpind kysymyksenii, kun vastaava osuus
vuonna 1972 oli 23 prosenttia.

Tycittcimyyden torjunnan ohella perhepolitii-
kan kehittdminen on saanut lisdd kannatusta.
Kun vuosikymmenen alkupuolella vain joka
kymmenes aktiiveihin kuuluvista vastaajista piti
kiireellisimpind kysymyksinii perhepolitiikkaan
sisdltyvid asioita, vuosikymmenen lopussa joka

viides olisi lisdnnyt varoja perhepolitiikan kehit-
tdmiseen.

Perhepolitiikan saaman kannatuksen kas-
vuun on oletettavasti vaikuttanut kaksi seikkaa.
1970-luvulla on yleistynyt se kiisitys, ettii perhe-
politiikka on jiiiinyt jiilkeen muuta sosiaalitur-
vaa kehitettiiessd. Tdmd kiisitys saa tukea muun
muassa sosiaaliturvan kehitystii koskevasta sel-
vityksesE vuosilta 1950-1971 . Sen mukaan
perhepoliittisten menojen osuus sosiaalimenois-
ta on tana ajanjaksona voimakkaasti laskenut
ollen ali mmi llaan vuosi na 197 3 - 197 4 (Sosiaali-
turvan kehitys Suomessa 1950-1977, SVT
XXXII:56, 1978). Yleisen mielipiteen muuttu-
miseen on vaikuttanut myos huoli v6eston kas-
vusta. Alhainen syntyvyys erityisesti 1970-luvun
alkupuolella antoi aihetta huoleen.

Toinen perhepolitiikan kehittdmisen kanna-
tusta lisdnnyt teklii on se, etta iiidinpalkka otet-
tiin uutena vaihtoehtona vuoden 1979 tutki-
mukseen. Aidinpalkka, josta virallisesti kdyte-
tddn nimitystii kotihoidon tuki, tuli valtakunnal-
lisesti voimaan vuoden 1980 huhtikuun alusta
lukien. Vaihtoehtoisten toimintamuotojen, las-
ten pdivdhoidon ja iiidinpalkan, kannatus ensisi-
jaisina kehittamiskohteina oli vuonna 1979 jok-
seenkin yhtd suuri ollen vajaa kymmenen pro-
senttia.

Ekiketurvan kehittemista kannattaneiden
mddrdssd ei ole tapahtunut mainittavaa muutos-
ta. Tydeliikelakien piiriin kuuluvista aktiiveista
noin joka neljiis piti molempina ajankohtina
eldketurvan kehittamista tdrkeimpdnd kysy-
myksend. Eldketurvaan on tdssi tarkastelussa
sisiillytetty kohderyhmii sotainvalidit ja rinta-
mamiehet, joiden aseman parantamisessa eldke-
turvalla on suuri merkitys.

Tycieliikkeiden kehittiimisen kannatus on py-
synyt tarkastelukautena kuutena prosenttina.
Ensisijassa kansaneliiketurvan kehittimist6 ha-
luavien osuus on pienentynyt kymmenestii pro-
sentista seitsemiiiin prosenttiin. Sitd vastoin so-
tainvalidien ja rintamamiesten aseman paran-
taminen on saanut lisid kannatusta. Viimeksi
mainittu vaihtoehto esiintyi noin joka kymme-
nennessd vastauksessa vuonna 1979 eli liihes yh-
td usein kuin tyci- ja kansaneldkkeet yhteensii.

Terveyden- ja sairaanhoidon sekd ennalto eh-
ktiisevien toimenpiteiden kannatus tlrkeimpind
kehittdmiskohteina on tarkastelukautena v6-
hentynyt. Kun vuosikymmenen alkupuolella yli
neljiisosa aktiiveista piti kiireellisimpinii niiihin
liittyviii kysymyksiii, vuosikymmenen lopussa
vastaava osuus oli eniid noin viidesosa.

Muihin kohteisiin luokitellun asuntotuoton-
non kehittdmisen kannatus on niin ikd.dn vdhen-
tynyt. Kun vuonna 197215 prosenttia aktiiveista
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piti tarkeimpdnii asuntotuotannon kehitHmiste,
vuoden 1979 tutkimuksessa vain seitsemln pro-
senttia valitsi tdmAn kohteen ensimmdiselle sijal-
le.

AV OH U O LLO N PALVELUJEN P U UTE
VA NH U STENH U OLLO N S UURI N
EPA:KOHTA
Viimeksi suoritetussa tutkimuksessa haastatel-
luilta kysyttiin mielipidettd vanhustenhuollon
suurimmista epiikohdista. Vastaukseksi saatiin
useimmiten vanhusten avohuolto. Aktiiveista
noin kaksi viidesosaa piti vanhuksille sopivien
asuntojen, kodinhoitoavun ja kotisairaanhoi-
don puutteita vanhustenhuollon suurimpina
ongelmina. Kesitykset avohuollon kehittiimisen
tarpeellisuudesta ovat siten yhdenmukaisia vii-
me vuosina harjoitetun vanhustenhuoltopolitii-
kan kanssa, jossa painopiste on ollut avohuollon
palvelujen lisiidmisessd. Niiissii palveluissa on
yhd huomattavaa vajausta.

Vanhusten laitoshoitopaikkoja on nykyisten
arvioiden mukaan jokseenkin riittavii m66rl,
i^.Li- t^..,^.'^-L"^+^- -x:-r.. 

:^ ' ' ' !:juJi,iii iJiic i.iiiiiuriLrr rrra4lalt J4 trltll5gsl,l yll
75-vuotiaiden osuuden kasvaessa lisiiiintyy. Ak-
tiivivdestcid edustavista vastaajista vain noin jo-
ka kymmenes piti vanhainkoti- ja sairaalapaik-
kojcn pi:utctta varrirustcrrirut-riion oahimpana
epdkohtana vuonna 1979.

Vanhustenhuollon suurin
epdkohta vuonna 1979

Eliike-
liiiset

7o

Vanhuksille sopivien asun-
tojen, riittdvin kodin-
hoitoavun ja kotisairaan-
hoidon puute
Taloudelliset toimeen-
tulovaikeudet, liian pienet
eldkkeet
Yksiniiisyyden ja tarpeet-
tomuuden tunne, nuorem-
pien ihmisten viilinpitii-
mdttcimyys
Vanhainkoti- ja sairaala-
paikkojen puute
Vaikeudet l6ytiiii riitthviisti
hycidyllist[ tai virkistiiviii
puuhaa, mihin kiiyttiiti
aikaansa
Jokin muu asia
Ei mitaan ongelmia,
vanhusten asiat ovat joka
suhteessa hyvin
Ei osaa sanoa
Yhteensd

Vanhusten henkiseen hyvinvointiin kiinnitet-
tiin jopa yllattevan paljon huomiota. Aktiiveista
noin joka neljiis piti suurimpana ongelmana
vanhusten yksiniiisyyden ja tarpeettomuuden
tunnetta ja yleensii nuorempien ihmisten vllin-
pitiimiiudmyyttii. Niiihin vanhusten psyykki-
seen hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin kiinni-
tettiin liihes yhtii paljon huomiota kuin vanhus-
ten taloudellisesti heikkoon asemaan. Aktiiveis-
ta joka neljlis niiki suurimpina epikohtina ta-
loudelliset toimeentulovaikeudet ja liian pienet
eliikkeet.

El6keliiisten kiisitykset pahimmasta ep?ikoh-
dasta poikkesivat aktiivien ndkemyksistd siind,
etta he pitivat laitospaikkojen puutetta suhteelli-
sesti useammin vanhustenhuollon suurimpana
epdkohtana. Vanhusten yksiniiisyyttii ja tarpeet-
tomuuden tunnetta eliikeliiiset eivat kokeneet
yhtd suureksi ongelmaksi kuin aktiivit. Mycis-
kii6n avohuolto ei esiintynyt yhtii usein eliike-
ldisten kuin aktiivien vastauksissa.

EILI K ETU R V A N K F H ITTA: M I STA'
KANNATETAAN
Eliiketurvaa koskeviin kysymyksiin saadut vas-
taukset osoittivat, etti timiinhetkistd eliiketur-
"aa ei pidet! r,ieli erityisen hy','Inii. r,/uodcn
i979 tutrrmuksessa eleketurvan taso oli hyvii
noin joka viidennen, kohtalainen joka toisen ja
huono joka neljdnnen vastaajan mielestii. Mieli-
piteen muutos l9T0luvulla on ollut verrattain
viihiiinen. Kun 1970-luvun alkupuolella l8 pro-
senttia tyOikeisestii viiestcista piti eleketurvan ta-
soa hyvind, vuosikymmenen lopussa vastaava
osuus oli 22 prosenttia.

Aktii-
vit
Vo

38 33

26 27

23 15

918

Tdmiinhetkisen
eliiketurvan
taso on

Erittiiin hyvii
Jokseenkin hyvi
Kohtalainen
Vielii jokseenkin huono
Vieliikin erittdin huono
Ei osaa sanoa
Yhteensi

l8-64-vuotias vdestci
19721) 1979
7o Vo

22
16 20
53 5l
23 22
64
0l

100 100
(ts72) (le7l)

2
2

2
0

I) Tycieliiketiedon tason tutkimuksen aineisto
vuodelta 1972.

Syynii siihen, ettei eliiketurvan tason katsota
merkittiivlsti parantuneen, lienee eliikkeiden
suhteellisen alhainen taso suurella osalla eliik-
keensaajista. Huomattava osa eldkel6isist6 on
yhii pelkiin kansaneldkkeen saajia. ja yksityisen
sektorin eliikkeiden taso - keskim66rin 38 pro-

I
I

100
(17e8)

I
2

100
( 173)
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senttia - on viela kaukana tycieldkkeiden tavoi-
tetasoksi asetetusta 60 prosentista. Tycieldketur-
van asteittaisen voimaantulon johdosta tyd-
eliikkeiden taso kohoaa aina seuraavan vuosisa-
dan alkupuolelle saakka.

Osoituksena aktiiviviestcin tulevasta el6ke-
turvan paranemisesta voidaan pitaa sita, etta
huolestuneisuus toimeentulosta vanhuuden tai
mahdollisen tydkyvyttdmyyden johdosta on
selviisti vahentynyt. Vastaajilta tiedusteltiin, on-
ko huolestunut omasta tai perheensd toimeentu-
losta, kun tulee vanhaksi tai jos mahdollisesti
sitl ennen tulisi tyrikyvyttom6ksi. Tulosten mu-
kaan toimeentulosta'paljon huolestuneiden'
osuus on pienentynyt l9 prosenttiyksikcillti ajan-
jaksona 19&-1979.

Eriiiinii syyni huolestuneisuuden vdhenemi-
seen on se, ettii yhii useammat henkilcit kuuluvat
ansioeliikejiirjestelmien piiriin. Ansioeldkkeiden
tavoitetaso on tarkastelukautena tuntuvasti ko-
honnut. Vuonna 1975 toteutettu tydelakkeiden
tasokorotus nosti yksityisen puolen eliikkeiden
tavoitetason 40 prosentista 60 prosenttiin. Huo-
lestuneisuuden vdhenemiseen on osaltaan vai-
kuttanut se, etta eliikejiirjestelmien suomien
etuuksien tuntemus on tyoelakejdrjestelmdn
voimassaoloaikana lisidntynyt.

Eldketurvaa ei viestcin mielestd ole kehitetty
riittiiviisti. Kaksi kolmasosaa haastatelluista piti
vuonna 1979 tarpeellisena eldketurvan puuttei-
den ja epiikohtien korjaamista huolimatta siitd
aiheutuvista kustannuksista. Tosin vain neljdso-
san mielestd eliiketurva oli kaikkein kiireelli-
simmin korjausta vaativa kohde, kuten edelld
ilmeni.

Vastaajista noin kolmasosa piti nykyisiii elii-
kelakeja kohtalaisen hyvinii. eikd eldkemenoja
lisiiiiviii parannuksia heidiin mielestddn tarvitt u.
Ainoastaan kaksi prosenttia haastatelluista oli
eliiketurvan ja eliikemenojen supistamisen kan-
nalla. Tuloksista voidaan tehdii se johtopiiiitos,
ettd el6keturvan kehittimisesti ei yleisesti ottaen
haluta tinki6, vaikka halukkuus sosiaaiiturvan
ja sosiaalimenojen lis66miseen onkin vihenty-
nyt.

Toimeentulo
huolestuttaa

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko viihiin
Hyvin viihiin
Ei lainkaan
Ei osaa sanoa
Yhteensii

t9ut)
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') Ty6eliiketiedon tason tutkimukset kyseisiltii
vuosilta.
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MIKKO PELLINEN

Uutta tietoa tydelcikkeistci

Elriketurvakeskuksesta tisketttiin ilmestynyt uu-
di s t e t t u j a s i sri I lti I li s e s t i laaj enne t tu " Ty d e kik ej tir-
jestelmtin tilastollinen vuosikirjo 1980, Osa 1",
sisciltdri erriitri ennen julkaisemattomia, jopo en-
nen tuottomottomia, rilastoja. Ktisittelen trissti ja
s eur eavq s sa Ty de ki k e- l e hde s sri kihinnti ntii hi n I i i t -
tyviti hovaintoja.
VANHUUSELAIXXTNT
Vuonna 1980 alkaneesta 30 809 vanhuuseliik-
keestii puolet (51 7o) oli uutena eldkkeend alka-
neita. Tycikyvyttdmyyselekkeeltii vanhuusel6k-
keelle siirtyneite oli 437o ja loput 670 olivat
vanhuuseldkkeiksi muuttuneita tycittcimyys- ja
sukupolvenvaihdoseliikkeitd. Suoraan tai tycit-
tdmyys- ja sukupolvenvaihdoseliikkeeltd van-
huuselSkkeelle siirtyneistii yli puolet (51 o7o) oli
naisia ja aiemmin tycikyvyttomyyseliikkeelld ol-
leista jokseenkin joka toinen. Kaikista vuonna
1980 vanhuuselSkkeelle siirtyneistd 5470 oli nai-
sia, ja vuoden lopussa vanhuusel6kkeelll olleista
suhteellisesti hieman vdhemmdn (51 Vo). Naisten
osuus on jatkuvasti lisddntymdssd. silld vield
vuonna 1974 naisten ja miesten osuudet alka-
neista eldkkeistd olivat piinvastoin kannan ol-

lessa alkaneitakin miesvoittoisemman (55V0).
Vuoden 1978 aikana naisten osuus alkaneista
eliikkeistii ja vuonna 1979 myds kannasta kasvoi
miehiii suuremmaksi.

Eliikeiiin tiiyttdmisen jiilkeen vanhuuseldk-
keelle siirtymistddn oli lykiinnyt nelji sadasta
keskimiiiiriisen lykkiiysajan ollessa kaksi vuot-
ta. Keskimdiiriiinen alkanut vanhuuseliike oli
miehillii 989 mk/kk, naisilla 460 mk/kk ja yh-
dessii 705 mk/kk. Keskim66r6inen lykkiiyskoro-
tettu eldke oli 802 mk/kk. Suoraan vanhuus-
eliikkeelle siirtyneiden miesten keskieliike oli
1091 mk/kk ja oli vajaat 200 markkaa jo aikai-
semmin eliikkeellii olleiden vanhuusellkettd
korkeampi. Naisten eliikkeissd ei vastaavaa eroa
ollut havaittavissa. Vanhuuselhkkeen saajista
joka toisella tycieliikkeen suuruus oli alle 500
mk/kk, kolmella neljdstii alle 1000 mklkk ja
3000 mk/kk tai enemmiin sai vain noin yksi
sadasta.

Vuonna 1980 kuolleista vanhuusel5keliiisistii
lahesT0l7o oli miehiii. Tdtd niienndisesti synkkae
kuvaa selittdd naispuolisten vanhuusel6keliiisten
miehiii edullisempi ikiirakenne (kuvio) yhdistet-

Vanhuuseliikkeen saajat 31. 12. 1980 sekci vuonna 1980 pii(itt)'neet vanhuuseltikkeet
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I : 65-vuotiaiden miesten ja naisten keskimdiiriiinen jiiljellii oleva elinaika.
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tyni 65-vuotiaiden naisten keskimddrin neljA
vuotta pitempiian jiiljellti olevaan elinaikaan
(miehet 12,5 ja naiset 16,4 vuotta). Lyhyemm6s-
td elinajasta ja suuremmasta kuolevuudesta huo-
limatta miehiii on enemmdn yli 75-vuotiaiden
ikiiryhmissii eli ajanjaksolta ennen yrittdjdel6ke-
lakien YEL ja MYEL voimaantuloa. Nuorem-
missa ikdryhmissii naiset jo ovatkin selvisti
enemmiston6. Kun nyt vanhuuseldkeikiiiin tul-
leiden naisten kuolevuus painottuu miehiii kor-
keampiin ikiiryhmiin, joissa tycieldkel6isten kan-
ta etenkin naisilla on pieni koko vastaavanikiii-
seen viestcidn niihden, jdd naisten lukumidrd
pakostakin alhaiseksi - ei ole sarkaa mistd niit-
tiiii. Ty<ieliikkeend vanhuuseldketti saavien ikii-
pyramidi on muodoltaan tyypillinen ns. nuoren
viiestdn pyramidi (tai nopeasti kasvavan vaestdn
pyramidi), jossa naisten puoli on muodoltaan
miehiiikin nuorempi. Liihinnii edelliikuvatun
takia ei piiiittyneiden vanhuuseldkkeiden kestol-
la eri sukupuolilla ollut eroa.

Tyokylyttcimyyden vaikutus elinajan pituu-
teen heijastunee sitii vastoin vanhuuseldkkei-
denkin kestoissa, sillii aikanaan uutena alkanei-
den (ts. suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneiden)
ia tilastovuonna piiiittyneiden vanhuuseldkkei-
den keskimiiirainen kesto oli kahdeksan vuotta.
kun jatkoeldkkeend alkaneiden vanhuuseldk-
keiden kestoksi tuli noin viisi vuotta. Niiiden
jatkoel6kkeellii olleiden henkil<iiden el2ikkeellii-
oloajan kokonaispituudeksi muodostui kaik-
kiaan keskimiiiirin 9,5 vuotta.

T Y A K Y V YT:T o M Y Y S E I}: K K E ET
Vuonna 1980 alkoi 19095 tydkyvyttdmyysela-
ketta. Naiste yli puolet (53Vo) oli TEL-laitosten
mydntiimid ja edelleen TEl-eliikkeistd kolme
neljdsosaa oli ns. puhtaita TEL-eliikkeira eli ele-
kettii ei ollut karttunut LEL:n, YEL:n tai
MYEL:n piiristii ko. henkilolle. Puhtaat TEL-
ellkkeet - keskimiirin 1276 mk./kk - olivat
tasoltaan hieman LEL-, YEL- ja/tai MYEL-
osia sisiiltiiviii eliikkeitii suurempia (1202
mk/kk), mutta puhtaiden LEL-, YEL- ja
MYEl--eliikkeiden kohdalla taso oli pdinvastai-
nen. LEL:n piirissii puhtaita yhden lain mukai-
sia eliikkeitii esiintyi noin kolmella viidestii ja
yrittiijiipuolella noin joka toisella.

Alkaneista tyOkyvyttdmyyseliikkeistii 80 pro-

senttia katsotaan alkaneen suoraan tyo- tai yrit-
tdjdsuhteesta, jolloin eldkkeen miiiirlissii on otet-
tu my6s ns. tuleva aika - aika eliiketapahtuma-
hetkestii vanhuuselikeikiiSn - huomioon. Td-
min ns. tdysitehoisen tydkyvyttdmyyseldkkeen
keskisuuruus olimiehillii 1427 mk/kk ja naisilla
754 mk/kk. Eliikkeet, joiden suuruus karttumi-
sajan osalta perustuu vain palvelusajan pituu-
teen - ns. vapaakirjaeldkkeet - olivat yleisim-
piii LEL:n piirissii (44V0 kaikista LEL-eliikkeis-
tii) ja harvinaisia yriuiijiieliikelakien piirissii (alle
6% kaikista). Keskimiidrdinen vapaakirjaelAke
oli miehillii 288 mk/kk ja naisilla l5l mklkk.

Tycikyvyttomyyseliikkeitii piiiittyi vuonna
1980 hieman alkaneita enemmdn, l9 958 eltiket-
tii. Piiiittymissyynd oli kahdella kolmesta van-
huuseldkkeelle siirtyminen ja yhdellii neljdstd
eldkkeensaajan kuolema.

TA. Y Y TY O K Y V YTT() MY Y SELA K E K E STI
KESK I MA: A: R I N K U IJS I VU OTTA
Tilastovuoden pddttyessd voimassa olleiden tdy-
sien tycikyvyttomyyseldkkeiden keskimddrdinen
kesto oli hieman yli kuusi vuotta ja osaeliikkei-
den runsaat neljd vuotta. Kesto ndyttiid olleen
jokseenkin idstd .ya sukupuolesta riippumaton
aivan nuorimpia - liihinnd alle 35-vuotlalta -lukuunottamatta. TEL-YEL-laitoksien mycin-
tdmdt eliikkeet olivat keskiarvoa lyhyempiii ja
LEL-MYEl-laitoksien taas pidempiii kestol-
taan.

Pitkiiaikaistyokyvyttrimyys oli yleisintii LEL-
piirin miehillii, joiden tyc,kyvyu6myyseliikkei-
den keskimddrdinen kesto oli tilastovuoden lo-
pussa 7 vuotta ja yli 14Vo:lla eldkkeelliioloaika
oli 12 vuotta tai enemmdn. TEl-piirissii niiin
kauan eldkkeelli olleita miehiii oli runsaat 6 7o.
Osaeldkkeissii koko etuuden voimassaoloajan
kestiineitd eliikkeitii (viihintiiiin 8 vuotta) oli
LEL:ssii 15%o ja TEL:ssi 670. Yrittajapuolella
vastaava osuus oli 270.

Tiiysiii tyokyvyttOmyyseliikkeitii tautisyyn
mukaan tarkasteltaessa poikkeavat kestoltaan
keskiarvoa lyhyempinii eniten kasvaimet (alle 5
vuotta) ja pidempinii mielenterveyden hdiricit
(noin 7 vuotta); tiimd pdtee kaikissa ikiiryhmis-
sd. Osaeldkkeissi kestovaihtelut ovat viellkin
pienempid; hengityselinten sairauksia keskimdd-
rin lyhytkestoisimpina on podettu neljd vuottaja
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tapaturmista aiheutuneita osatydkyvyttomyys-
eliikkeitii kauimmin (5 vuotta). Suurimmat tyci-
kyvyttclmyysryhmdt, verenkiertoelinten seki
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (yhteensii 60%
kaikista) olivat tiiysind tyokyvyttcimyyseliikkei-
nd kestlneet 6 vuottaja osaeldkkeini 4,5 vuotta.

Yrittajille esiintyy ylldmainituista tyokyvyt-
tcimyysryhmistd keskimdlreista useammin ve-
renkiertoelinten sairauksia ja keskimiiiiriiistii
harvemmin mielenterveyden hiiirioitii, jotka
taas ovat yleisempid TEL-LEL-piirissii. Tuki-
ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisimpiii
TEL:n ja MYEL:n piirissii. Kasvaimen aiheut-
tamista tyokyvytt6myystapauksista yli puolet
(55 7o) kuuluu TEL:iin.

Pddttyneiden tdysien tyokyvyttdmyyseliik-
keiden joukossa kasvaimet muodostavat suh-
teellisen pienen (7 7o) mutta varsin synkdn ryh-
mdn, silld piiittymissyynd on 80 %:sti el6kkeen-
saajan kuolema eliikkeen keston jiiddessd kes-
kimddrin 2,5 vuoteen. Pisimpiiiin eliikkeellii ol-
leita olivat tuberkuloosiin sairastuneet (liihes 8
vuotta) ja paattymissyynii 55 7o:lla vanhuus-
eldkkeelle siirtyminen ja 3470:lla kuolema. Ve-
renkiertoelinten sairauksien perusteella myrin-
netyt teydet tyOkyvyttomyyseldkkeet paattyivat
73 To:lla vanhuuseldkkeelle siirtymiseen ja
25%o:lla kuolemaan, tuki- ja liikuntaelinten sai-
rauksissa vastaavat luvut olivat 837o ja llVo.
Tycikyvyttcimyyseliikkeiden keskimdiiriiinen
kesto oli kummassakin tautiryhmissd sekd mie-
hille etta naisilla noin 6 vuotta.

Osaelikkeissd kuoleman osuus pdiittymis-
syynii oli vdhdisempi (127o\, kuten mycis van-
huuseldkkeelle siirtyminenkin (46 7o), tosin ve-
renkiertoelinten sairaudet paattyivet suhteelli-
sesti ldhes yhtii usein kuolemaan (237o\. Pitka-
aikaisinta sairastamista edustaa myos osaeldk-
keissi tuberkuloosi (5,5 vuotta), selvdsti lyhintl
kestoryhmdd ei osaelikkeissd voinut erottaa.

50OOO RATKAISUA
TY d K Y V YTTO M Y Y S E LA K K E I S S A.
Vuoden 1980 aikana annettiin kaikkiaan 50 558
erilaista tyc,kyvyttdmyyseliikkeitii koskevaa
peatosta. Niiistii 20 260 koski uusia hakijoita ja
niiistii oli 3261 tapauksessa pddtcis hylkiiiivii, eli
hylkdysprosentiksi tuli 16,1. Tiimii uusia hakijoi-
ta koskeva hylkdysprosentti on hakijoiden iiin

kasvaessa aleneva; alle 35-vuotiailla se oli
27,8 Vo, 35-44-vuoti ailla 23,4 7o, 45-54-vuo-
tiailla 20,3 Vo ja 55-64vuotiailla endi l0,lVo.
Kaikista uusista tycikyvyttcimyyselikkeen haki-
joista oli 55-64-vuotiaiden osuus noin puolet
(51 7o).

Muut kuin uusia hakijoita koskevat piiatdkset
olivat l6hinnd m6iiriiaikaisen elAkkeen jatkamis-
ta koskevat p5itokset (12 186) ja elikkeen ra-
kennetta - esim. lapsikorotuksen tai yhteenso-
vituksen muuttamista - koskevat paatctkset
(10908). Lisiiksi tehtiin uusittuja hakemuksia
koskevia piiiitdksiii (edelttivii piiiitcis on ollut
hylkiiiivii) 3721 sekii piiiitdksiii, joissa osaeliike
muutettiin dydeksi tai pdinvastoin yhteensA
3483.

TY()TTOMYYSELAKKEET
Tydttomyyseliikkeiden m66rd l6hes kaksinker-
taistui vuoden 1980aikanaja oli vuoden lopussa
l4 010. Lukumidrdisesti tyottcimyyselAkkeet ja-
kautuivat jokseenkin tasan miesten ja naisten
kesken. Ttimii piiti sekd mydnnetyissi ettd vuo-
den lopussa voimassa olleissa. joissa ne vielii
iiinkin suhteen jakautuivat jokseenkin tasaisesti
kaikkiin vuosiluokkiin, mydntcijen taas painot-
tuessa alle 60-vuotiaisiin (75V0 kaikista). Vuo-
den 1980 alussahan etuuden alaikiiraja aleni 58
vuodesta 55 vuoteen. Phiittyneiden tycittomyys-
eliikkeiden keskimdirdiseksi kestoksi tuli kaksi
vuotta, miehillii 1,8 ja naisilla 2,2vuotta.

Piiittyneistii tydttdmyyseliikkeistii alle vuo-
den kestdneita oli 30Vo kaikista ja nAistii oli
vanhuuseliikkeelle siirtyneita vahan yli puolet
$aVo). Yli vuoden mutta alle 2 vuotta tyott6-
myyselikkeelli olleita oli liihes yhtii paljon
(2970) ia ndistd kolme neljistA (79%) siirtyi
vanhuusel6kkeelle. Ainakin kaksi mutta alle nel-
jii vuotta tycittcimyyseliikkeellii olleita oli jiilleen
saman verran (29%) ja heistii yhdeksiin kym-
menesta (9070) siirtyi vanhuuseldkkeelle. Lo-
puilla l2To:lla tydttdmyyseldkejakso oli kestd-
nyt viihintiiiin neljd vuotta - 3vo:lla jopa 5
vuotta -ja kaikilla oli elSkkeen pddttymissyynii
vanhuuseldkkeelle siirtyminen. Kaiken kaik-
kiaan vanhuuselAkkeelle siirtyminen oli piiiitty-
missyynd noin 80 7o:ssa tapauksista.

PERHE-ELAXXETT
Perhe-eldkkeita alkoi tilasrovuonna 10920 kap-
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paletta ja uusiksi edunsaajiksi tuli yhteensi yli
14464 henkeii, niiistl 9863 leskeii. Edunjattaja
(: henkilci, jonka kartuttaman eldkeoikeuden
perusteella perhe-eldke maksetaan) ei kuolles-
saan saanut eliikettii yhdessii tapauksessa neljAs-
tii, liihes joka toinen oli kuolinhetkelliiin van-
huuselikkeellii ja joka neljiis tyrikyvyttdmyys-
eliikkeellii. Perhe-el6kkeitii, joissa edunsaajaksi
tuli vain leski, oli 8M3 ja keskimddr6iseksi eldk-
keeksi muodostui 473 mk/kk. Leskiii, joilla oli
myds eliikkeeseen oikeutettuja lapsia, oli 1820 ja
ko. lapsia 2957 keskieliikkeen ollessa I123
mk/kk. Lisiiksi l644lasta tuli yksiniiiin edunsaa-
jiksi, niiistii puolet (49 Vo) isiin (eliike keskimiih-
rin 596 mk,zkk)ia puolet iiidin (eliike keskimiiii-
in 417 mk,zkk) eldkeoikeuden perusteella.

Tilastovuoden lopussa perhe-el6kettii sai yh-
teensii I 20 382 henkeA. Niiistii oli leskiii 89 787 ja
lapsia 30 595. Leskiii, joilla oli lapsia oli l3 536 ja
niiillii 20 822 lasta eli keskimiiiirin puolitoista
lasta lesked kohden.

Tilastovuoden kuluessa edunsaajien joukosta
siirtyi pois 6301 henkeii, joista 4796 oli lapsia.
Ndisti valtaosa (97Vo) 6ytti 18 vuoden idn.
Edunsaajan poissiirtyminen aiheutti koko eliik-
kccn piSttyrnisen 2240 tapauksessa ja" elakkeen
markkamiiiirdisen vihentymisen 3499 tapauk-
sessa. Leskeneltike piiiittyi uudelleen avioitumi-
seen l5 % ja lesken kuolemaan 85 7o tapauksis-
ta. Leskeneliikkeen keskimiiiirdinen kertasuori-
tus uudelleen avioituneille oli vuonna 1980
l4 168 markkaa.

S U K U P O LV E N V A I H D O S E LA K K E ET
Sukupolvenvaihdoseliikkeitii (kuuluvat
MYEL:iin) sai vuoden 1980 lopussa 5479 hen-
keii ja niiistii kolme neljiistii olinaisia. Keskielii-
ke oli miehilla 1097 mk/kk ja naisilla 779
mk/kk.

Tilastovuonna alkoi 2020 sukupolvenvaihdo-
seliikettii ja niiistii kaksi viidestii (38 7o) oli mie-
hiii, keskieliikkeiden ollessa jokseenkin samat
kuin edellii.

Sukupolvenvaihdoseliikkeitii paattyi 748
(niiistii 42 7o miehid) pddasiallisen piidttymissyyn
ollessa vanhuuseldkkeelle siirtyminen.

Seuraavassa numerossa esitiin havaintoja ai-
kasarjoista (luku I) ja eliiketeknisistd taulukoista
(luku III).

Marraskuun 17. ptiiviinii tuli kuluneeksi sata
vuotta Kaiserliche Botschaft -nimisenii tunne-
tuksi tulleesta Vilhelm I:n valtaistuinpuheesta,
jota on luonnehdittu Saksan sosiaalivakuutuk-
sen Magna Chartaksi. Kesdkuussa tuli kulu-
neeksi nelj6kymmentd vuotta siite, kun Sir Wil-
liam Beveridge sai tehtavlkseen johtaa komi-
teaa, jonka tyo sittemmin tuotti - puheenjohta-
jansa henkikikohtaiselle vastuulle jddneen -The Beveridge Reportin ll.12. 1942. Beveridgen
raporttia pidetiiiin Englannin sosiaalivakuutuk-
sen peruskirjana.

Bismarckin luomaa. Kaiserliche Botschaftista
liikkeelle lahtenytta sosiaalivakuutusjdrjestel-
miiii pidetiiiin yleisesti Euroopan eri maiden,
myos Suomen, kansanelSkejdrjestelmdn van-
himpana esikuvana. Beveridgen raporttia taas
tydelekejarjestelmien liihtcjkohtana. Bismarck
oli saksalaisen konservatismin kulmakiviii. jos-
kaan ei teoreetikko niin ehkii etevin pragmaa-
tikko; Beveridge taas liberaali, joiden perinteelli-
seen oppiin kuuluu julkisen vallan erossa pitd-
minen talouseliimiistd. Mikii teki Bismarckista
sosiaaliradikaalin ohjelman isdn, mikd Beverid-
gestii tulonjakajan? Nykyisten sosiaaliturvajdr-
jestelmien ideologinen ia aatehistoriallinen poh-
ja ansaitsee analyysinsii, vdhintidn aina silloin,
kun uusia lisiikkeitii on suunnitteilla: jos kaikki
tiihdnastinen otetaan annettuna, uutta tehtaessa
piiiidytiiiin periaatteen kannalta sekatyylisiin ra-
kennuksiin. Alkumalleja tulee tarkastella sekii
ajantaustaansa ettd oman historiansa aatetaus-
taa vasten, nykypiiiviin valaisemiseksi. Seuraa-
vassa joitakin lehtoajatuksia.

BISMARCKIN SAKSA JA BISMARCK
Sosiaalisesti Saksa oli valtavassa murrosvaihees-
sa, valtiollisesti vasta syntymdssii Bismarckin ai-
kaan. Kun nyt aprikoidaan jaetun Saksan yhdis-
tymisen mahdollisuuksia, unohdetaan, etta yh-
tendinen Saksan valtio on ollut olemassa perin
lyhyen ajan, Bismarckista Hitleriin. Jo yksin
roomalaisperdisen sivistyksen piiriin saksalaisen
kielialueen itdiset osat tulivat l6hes tuhat vuotta
myohemmin kuin l4ntiset. Tuhatvuotinen Sak-
salais-roomalainen keisarikunta oli enemmdn
tai vihemmiin l6yhii itseniiisten valtioiden ja val-
takunnankaupunkien liitto. Yhteniiinen Saksa,
jota hallitsivat osavaltioiden "liittoutuneet halli-
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Isri aate, ciiti ajankohta
Bismarckin sosiaalivakuutuksesta sata wotta,
Beveridgen neljikymmenti

tukset", oli Bismarckin sotainen luomus.
Teollinen vallankumous ajoittuu luonnonva-

roista rikkaassa Saksassa l80Gluvun puoliviiliin
ja jiilkipuoliskoon. Vanhat kulttuuriltaan itse-
niiiset kauppakeskukset kehittyviit teollisuus-
kaupungeiksi, malmi- ja kivenndisalueille ja jo-
kivarsiin syntyy nauha- ja kenttiikaupunkeja.
1800-luvun jiilkipuoliskolla Bochumin (Ruhr)
asukasluku kasvaa 4000:sta 65000:een, Dort-
mundin 7 500:sta 140 000:een, Diisseldorfin
26000:sta 200000:een, Hampurin 155000:sta
780 000:een, M0nchenin 35 000:sta 500 000:een;
Berliinin asukasluku kasvaa ajanjaksona I 8 I 6-
1905 vajaista kahdestasadasta tuhannesta yli
kahden miljoonan.

Teollisen vallankumouksen rinnalla vaikutti
Keski-Euroopan maatalouden lama. Kuljetus-
verkon parannuttua voitiin Keski-Eurooppaan
halvalla hinnalla tuottaa viljaa Yhdysvaltain ja
Etelii-Veniijiin suuri lta vilja-alueilta. Euroopan
viljan hinta laski, ja suuret vhestdn joukot siir-
tyiv6t etsimdiin toimeentuloaan teollisuudesta.

Tiihiin aikakauteen sijoittuu marksilaisuuden
liikkeelle liihto, 1800-luvun alun sikseen jii[nei-
den esimarksilaisten yritysten jilkeen. Toisaalla
syntyi liberaalinen ohjelma talous- ja sosiaalion-
gelmien ratkaisemiseksi, tunnetuimpana Man-
chesterin koulukunta - liberaalien oppi julki-
sen vallan ja elinkeinoelimiin erillisyydestd poh-
jautui vanhaan vallankumouksellisuuteen, har-
vainvallan ja byrokratian torjuntaan.

Liberalismilla oli runsaasti kannattajia Sak-
san sivistyneistcin keskuudessa, olipa Bis-
marckin omassa itsendisen junkkerin kotiperin-
ncissi aineksia,jotka hyvin sopivat yhteen libera-
lismin kanssa. Ajatus yhtendisestd valtiosta ja
viljatullien sddtdmispakko Saksan maatalouden
suojelemiseksi veivdt hiinet etiidlle liberaaleista
aatteista. Sosialidemokratia levisi Saksassa no-
peasti; koska se oli luonteeltaan sekii kumouk-
sellinen ettd internationaali liike, Bismarck piti
sitd vaarana sekd valtion yhtendisyydelle etti
yhteiskuntajiirjestykselle. Kolme vuosikymmen-
ti kommunistisen manifestin jiilkeen Bismarck
siiiidiitti sosialistilait, joilla liike tehtiin laitto-
maksi.

Hdn ymmdrsi tietenkin, etE tyytymattdmyyt-
td ei poistettu kieltamalla se; yhteiskuntarauhan
turvaaminen edellytti sosiaalisten uudistusvaa-

timusten huomioon ottamista. Tdmd on - yk-
sinkertaistettuna - Kaiserliche Botschaftin po-
liittinen tausta.

Sosiaalista ohjelmaansa Bismarck ei suinkaan
lainannut sosiaalidemokraateilta, vaan akatee-
miselta sosiaalireformatoriselta koulukunnalta,
joka tunnettiin kateederisosialistien pilkkani-
mella. Mitaan marksilaisia eiviit kateederiso-
sialistit olleet. He olivat asettuneet oppositioon
liihinnii manchesterilaista liberalismia vastaan,
vaativat valtion puuttumista talouseliimiiin ja
sosiaalipolitiikkaan, luokkavastakkuuksien
lieventdmistiija sosiaalirauhaa. Liikkeen keskei-
siii edustajia olivat yliopistomiehet Adolph
Wagner, Gustav von Schmoller ja Ludvig Bren-
tano.

Kaiserliche Botschaft johti yleisen sairausva-
kuutuksen sdiitiimiseen 1882, tapaturmavakuu-
tuksen sditiimiseen 1883 ja tycikyvyttcimyys- ja
vanhuusvakuutuksen sdiit6miseen I 889. (Ty<in-
tekij6vakuutus siiiidettiin Saksassa vasta 19l I ja
tycittomyysvakuutus 1927.) Esimerkki6 seurasi
ensimmdisend Itiivalta. Lloyd Georgen Englan-
nissa 19l I toteuttamat uudistukset olivat osaksi
Saksan mallin mukaiset.

Saksalaiseen sosiaalidemokratiaan Bismarckin
toimet vaikuttivat kahtalaisesti. Vaino ja lain-
suojattomuus lujittivat liikettii sisiiisesti ja kas-
vattivat sen jiisenkuntaa aavistamattoman no-
peastit sosiaalisten uudistusten toteutuminen -jota reaalipoliitikkojen Marxin ja Engelsin pe-
rinteen mukaisesti tuli pitiiii saavutuksina tyciv6-
enluokalle - voimisti taipumusta parlamentaa-
risen yhteistycin hakuun, ja teki sosialidemo-
kraattisesta puolueesta viihitellen piiiiosiltaan
sosiaalireformistisen liikkeen.

S O D AN K E S K ELI.4. AJ ATT] S TU LEV A STA
Y HTE I S K U NT AJ A: RJ E STE L M A: STA,
Beveridgen sosiaaliohjelman ajan taustana on
toisen maailmansodan kriittisintii vaihetta el5v6
Englanti. Dunkerquen saarrosta ja Ranskan
romahduksesta oli vuosi, kun Beveridge kutsut-
tiin valtionkomitean johtoon toteuttamaan jo
vuodesta 1909 kehittelemiiiiin ajatuksia. Tyci-
markkinaosapuolten lShentyminen ja sosiaali-
politiikan eteenpain meno on meillekin tuttua
sodan vuosilta. Vuonna l9zl0 oli John Maynard
Keynes, liihtokohdiltaan liberaali, mutta epaor-
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todoksisena ankarasti arvosteltu talousteoree-
tikko kutsuttu valtiovarainministericion neu-
vonantajaksi; hiin ja Beveridge olivat hengen-
heimolaisia.

Beveridge oli tuolloin iiiltiiiin kuusissakym-
menissii. Hiin oli syntynyt Bengalissa, toiminut
lain opettajana Oxfordin yliopistossa ja ptiiikir-
joittajana Morning Postissa, ollut organisoimas-
sa valtiollista tycinvdlitystii 1908 ja laatinut en-
simmiisen luonnoksen ty6tt6myysvakuutus-
laiksi. Ensimmdisen maailmansodan aikana hdn
toimi varustelu- ja muonitusministeriossii. sit-
temmin Lontoon kauppakorkeakoulun rehto-
rina ja vuodesta 1937 eliikkeelle siirtymiseensd
asti jiilleen Oxfordissa.

Keynes katsoi mm., ettd tycittcimyyttd on hoi-
dettava lisiiiimiillii kulutuskysyntaa ja sita varten
voimistamalla julkisia investointeja ja rohkai-
semalla yksityisi6; varat kootaan progressiivisel-
la tuloverolla. Beveridge samoin edellytti julki-
sen vallan laajaa vastuunottoa; hdn konstruoi
koko el6minkulun kattavan sosiaaliturvan mal-
lin.

Beveridgen komitean asetti Churchillin koali-
tiohallitus, joten sillii oli laaja pohja, mutta kun
tyri pr,rolentoista vrroden jiilkeen valmistui. -ilse-
net jattivat sen yksin puheenjohtajan allekirjoi-
tettavaksi. Siinii miiiirin mullistavalta tuntui
tuolloin elimdnikdisen sosiaaliturvan ajatus -olkoonkin etta vallitsi yhteiskuntasovinto, mut-
ta taloudelliset edellytykset olivat iidrimmiiisen
niukat. Beveridgen mielessii kangasti saavutetun
kansalaissovun jatkuminen rauhan vuosina, yh-
teiskunnallisten vastakohtien tasaaminen vapaa-
ehtoista tietli.

Beveridge ehdotti sosiaaliturvajiirjestelmiiii,
joka rahoitettaisiin perimiillii tasasuuruinen
maksu jokaiselta l6 vuotta teyttaneelte kansa-
laiselta seki maksu kultakin tycinantajalta; val-
tio antaisi oman osuutensa. Kertynein varoin
jaettaisiin avustus jokaiselle alle lGvuotiaalle
lapselle (mycis lGvuotiaalle, joka on tiiysipiiiviii-
sessd koulutuksessa), taattaisiin terveys- ja toi-
pumishuolto jokaiselle sairauden ehkiiisemiseksi
ja parantamiseksi ja tycikyvyn palauttamiseksi
seke turvattaisiin tycittdmyyshuolto.

Viiest<i jaettiin kuuteen luokkaan : tycintekijiit
(tycittdmyys- ja ty6kyvyttdmyystuki, vanhuus-
eliike, liiiikintihuolto, hautausavustus); muut

ansiotycitii tekevdt, kuten tyrinantajat, kauppi-
aat ja itsendiste tydta tekevdt (vanhuuseldke,
liiiikintiihuolto, hautausavustus, koulutusavus-
tus, mutta ei tyottcimyys- eikii tycikyvyttdmyys-
turvaa l3:een kuukauteen); tydikaiset naimisissa
olevat naiset (avioitumistuki, aitiystuki avioliit-
tovakuutuksen perusteellal oikeus leskencldk-
keeseen, eroturvaan ja vanhuuseldkkeeseen
miehen maksujen perusteella, osuus miehen
tydkyvyttdmyys- ja tyottOmyysturvasta. suh-
teessa mahdollisiin omiin ansioihin); tyciikiiiset
ansiotycin ulkopuolella olevat, kuten opiskelijat.
varoillaaneldjdt ja naimattomat palkattomassa
koti- ja hoitotydssd olevat naiset (vanhuuselAke.
liiiikintiihuolto. hautausavustus. koulutustuki)l
lapset (lapsiavustus)t eliikeikiiiset (vanhuuseld-
ke, tydkyvyttcimyystuki, liiiikintiihuolto, hau-
tausavustus).

Ohjelma sisllsi my6s ehdotuksen sosiaalitur-
vaministericin perustamisesta terveys-. tydttd-
myys- ja elikevakuutusta varten sekii paikallis-
tason sosiaaliavustustyota valvomaan.

Kuten Keynes vaikutti huomattavalla tavalla
Englannin sodanjilkeiseen tydllisyyslainsdiidiin-
toon -ia liintisen maailman rahapolitiikkaan
vleensdkin. Englannin sodaniilkeinen sosiaali-
politiikka rakentui Beveridgen raportille. Kan-
sallinen vakuutuslaki ja kansallinen terveyspal-
velulaki siiddettiin 1946. sosiaalihuoltolaki 1948.
Keynes oli kansainvdlinen talouspoliittinen auk-
toriteetti kuoltuaankin, kunnes 1970-luvun lama
on saattanut hdnen teoriansa koetteelle. Saman-
aikaisesti on jouduttu vakavasti kysymddn myos
sosiaaliturvan kustannusedellytyksiii.

Aatehistoriallisesti mielenkiintoinen on Bis-
marckin ohjelman ja Beveridgen ohjelman op-
positio: Bismarckin teorian pohjana on man-
chesterilaiselle liberalismille vastavditteeksi ra-
kennettu oppi, Keynesin ja Beveridgen ajattetu
on muunnettua ja hyppiiyksenomaisesti kehitet-
tya mutta peruspiirteiltii6n tunnettavissa olevaa
liberalismia. Ndistd peruskonseptioista ovat liih-
tciisin, vaikka tuskin syntyiiSn tietien, useat niis-
tdkin argumenteista, joita kdytetiiiin tiimiin piii-
vdn suomalaisessa sosiaaliturvakeskustelussa.
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fydflOUyysftAlxxmN ,qflKAn,AllN siitii lukien, kun hiin on teyttanyr 55 vuotta. Laki
ALENTAMINEN MYEL 6a $:n muuttamisesta on tarkoitus saat-
Tycitttimyyseliikkeen saamisen edellytyksenii on taa voimaan mycis vuoden 1982 alusta.
60 vuoden ikii ja pitkiiaikainen tycittcimyys, joka TyOTTAMyySEL):KKEEN ALKAMIS-
osoitetaantyovoimaviranomaisentodistuksella. AJANKOHDAN MUUTTUMINEN
Pitkiiiin vallinneen tycittcimyyden johdosta on ER)'$S)' TA?AUKSISSA
tycittcimyyseliikkeen saamisen alaikiirajaa alen- Voimassa olevan lainsidd6nncin mukaan tycit-
nettu 1.7.1978 liihtien, viimeksi vuoden l98l tcimyyseliikettii suoritetaan sen kalenterikuu-
alusta lukien, jolloin eldkkeeseen oikeutettuja kauden alusta lukien, joka ensiksi alkaa, kun
ovatvuonna 1926taisitdennensyntyneetpitkii- kaksi kuukautta on kulunut ty6voimaviran-aikaistycitttimit. omaisen todistuksen antamisesta.

Heikentyneestii tyollisyystilanteesta johtuen yleensii tydntekija saa ylld mainitun kahden
on ikdintyneiden pitkiiiin tyottominii olleiden kuukauden aikana tyOtt6myysavustusta tai -
tycintekijdiden tydhdnsijoittaminen osoittautu- korvausta. Kuitenkin tapauksissa, joissa tyonte-
nut edelleenkin vaikeaksi. Niiiden henkilciiden kijii siirtyy tydudmyyseliikkeelle ns. 500 pliviin
toimeentulon turvaamiseksi on hallitus antanut s66nnciksen perusteella hiinelle ei makseta
eduskunnalle esityksen muun muassa tycinteki- mainittujen kahden kuukauden aikana ty$tt6-
jiiin eliikelain 4c $:n muuttamisesta. Esityksen myysavustusta eiki yleensii my6skii6n tyottd-
mukaan myds vuonna 1927 syntyneellii ikiiluo- myyskorvausta,jolloin tydntekijen toimeentulo.
kalla olisi edellytysten tdyttyessii oikeus vuoden turvaan saattaa syntyii katkos.
1982 alusta siirtya tycittcimyyseliikkeelle. Vas- Katkoksen syntyminen ty6tt6myysavustuk-
taava muutos on tarkoitus sisiillyttiiii kansan- sen osalta johtuu valtakunnallisista tydttomyys-
eliikelakiin ja valtion eliikelakiin. kassoista anntun lain s66nnciksisti. Em. lain

suKUpoLVENVArHDosELAxxznu #ff1;r:H',"J#,:lT:11ff:,?i'iJ.lf;:
ALAIKA:RAJAN ALENTAMINEN lenterivuoden aikana 500 paivan enimmiiisajal-
Sukupolvenvaihdoseliikejiirjestelmissd on mycis ta, voidaan suoritraa avusrusta vasta sen jiilkeen
jo vuodesta 1978 toteutettu eliikkeeseen oikeu- kun hiin on ollut ty6ss6 v6hint66n kuusi kuu-
tettujen alaikiirajan alentaminen. Kuluvana kautta.
vuonna on sukupolvenvaihdoseliikejSrjestelmii6 Tycittcimyyskorvauksen osalta katkos saattaa
muutettu siten, ettd eliikkeelle piiiiseviit vuonna syntyii tycillisyyslain nojalla silloin, kun tycinte-
1926 syntyneet maatalousyrittijtit ja jos avio- kijii ei enimmdiskorvausajan jilkeen ilmeisesti
puolisot yhdessii luopuvat viljelmiistii, oikeus ole taloudellisen tuen tarpeessa. Korvaus evi-
sukupolvenvaihdoseliikkeeseen on maatalous- t66n esimerkiksi silloin, kun tycintekijin puoliso
yrittiijien elakelaissa sdadetyin edellytyksin ansairsee yli rajatulon (2800 mVkk).
my6s vuonna 1927-1930 syntyneelld maatalon Toimeentuloturvan takaamiseksi edelli mai-emdnniillS. nituissa tapauksissa, joissa tycittdmyyseliike

Koska maataloutta harjoittavan vdestdn suku- my6nnet66n p6iviavustuksen tai -korvauksen
polvenvaihdosta on edelleenkin tarkoituksen- enimmiiismiiiirin tlyttymisen perusteella, on
mukaista nopeuttaa, on hallitus esittanyt tyot- hallitus antanut eduskunnalle eiityksen laeiksi
tcimyyseliikkeen alaikdrajan alentamista koske- TEL 4 c $:n ja merimiesel6kelain l5 e $:n muut-
van esityksen yhteydessii MYEL:n muuttamista tamiseksi. Esityksessii ehdotetaan, ette rydttG
siten, ettii oikeus sukupolvenvaihdoselikkee- myyseliike suoiitettaisiin tiill<iin jo tycivoimavi-
seen olisi vuonna 1927 tai sitii ennen syntyneillii ranomaisen todistuksen antamiSta seuraavan
maatalousyrittajilH. Vastaavasti olisi maatalon kuukauden alusta. Muutokset on tarkoitettu tu-
eminnin alaikiiraja alennettava kasittamaan lemaan voimaan viel6 kuluvan vuoden aikana
vuonna 1928-1931 syntyneet ikiiluokat niissii heti niiden tultua hyvdksytyiksi. Tiimiin lehden
tapauksissa, joissa puolisot yhtaaikaa luopuvat ilmestyessii muutokset on ilmeisesti vahvistettu.
maatalouden harjoittamisesta. MYEL:n sddn- petri Jiitiskinen
nciksistii johtuu, etta vaimo saisi el6kkeen vasta
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Sosiaaliturvasta tiedotetaan puolustusvoimissa

- Viiite siita, ette varusmiespalvelu ja eldketur-
va eivdt kuulu yhteen, on vddrd. Tiimii ETK:n ja
meiddn yhteistycinii tekemd viisisivuinen esite jo
todistaa, etta yhtymakohtia on paljonkin. Vaik-
ka niimd esitteessd selvitetyt varusmiehen "tyci-
eldke-edut ja velvollisuudet" eivdt viel6 koski-
sikaan jokaista varusmiestS, on syytii myciskin
varusmiehen muistaa. ettii eldkeasiat kannattaa
aina hoitaa kuntoon ajoissa, toteaa puolustus-
voimien pddesikunnan sosiaalitoimiston toimis-
toupseeri, kapteeni Heimo Hakala.

Pddesikunnan sosiaalitoimiston tehtavena on
palkatun henkilostcin ja asevelvollisten sosiaalis-
taloudellisen aseman ja varusmiestoimikunta-
tyOn kehittaminen.

Vuonna l98l kolmannen parlamentaarisen
puolustuskomitean mietinncissd otettiin kantaa
varusmiesten sosiaalistaloudellisen aseman ke-
hittdmiseen.

- Tdssd mietinncissd on periaatteessa kes-
keisin toimintaohjelmamme. Olemme muu-
toinkin kiinnittSneet ndihin asioihin erityistd
huomiota. Puolustusvoimien virallisena tiedo-
tusteemana tdnd vuonna on ollut "sosiaalinen
turvallisuus puolustusvoimissa". Tiedottaminen
on kansalaisten sosiaaliturvan osalta erds kes-
keisin ty<imuoto, sanoo Heimo Hakala.

- Jo vuonna 1980 laati Eliketurvakeskus
yhteistycissi pi6esikunnan sosiaalitoimiston
kanssa tiedotteen varusmiesten tyoelake-eclulsta

'"- !..tti

ja velvollisuuksista. Tiedote on nyt uusittu, ja
meilld on tarkoitus vield tdmdn syksyn aikana
liittiiii se pysyvdismddriiyksellii puolustusvoi-
mien kaikkien viranomaisten kiiyttoon ja samal-
la jakaa tiedotetta kaikille niille tahoille, joilla on
tekemistd asevelvollisten sosiaaliturvan kanssa.
painottaa kapteeni Hakala.

- Toivon, ettd Eldketurvakeskuksen teke-
md tiedote tiedostettaisiin ja niiihin asioihin eri
tahoilta palattaisiin. TEL- ja LEL-el6keasiat
koskettavat ldhes jokaista kansalaista ennem-
min tai myohemmin.

- Eldketurva ja tapaturmasuoja ovat terkei-
td mycis varusmiespalvelun aikana, ja tiedon-
saanti seasted varusmiesten taskuun myos sel-
vdd rahaa. Meilld on tdstd selvh ndyttokin. sanoo
Hakala.

- 1970-luvun loppupuolella asevelvollisuut-
taan suorittamaan tulleista varusmiehistd sa-
norrtui irti tydpaikastaan 2l .l prosenttia. Ko-
tiuttamisen jiilkeen ilman tyo- ja opiskelupaik-
kaa oli yli puolet varusmiehistd.

- Tydvoimaministericin kanssa toteutimme
"dld katkaise tydsuhdettasi"-kampanjan. jota yl-
ldpiddmme jatkuvasti. Tiedottaminen on te-
honnut ja sen seurauksena irtisanoutuminen
tyopaikoista on vdhentynyt pysyvdsti noin seit-
semddn prosenttiin, sanoo kapteeni Heimo Ha-
kala.

Ptiriesikunnon sosiaalitoimiston toimistoupseeri, kapteeni Heimo Hqkala (oikealla) esittelemcissti ev.ltn.
Lauri Kymtikiiselle sosiaalituryaan liitryviri osioita.

r.-
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RAILI HYRKKANEN

Vammaisten omatoimista suoriutumista tutkittu
Vuoden 1980 keviiiillii kiynnistyi sosiaalihalli-
tuksen ja liiiikintdhallituksen yhteinen projekti,
jonka pdlitavoitteena on kuntien kotipalvelu-
henkildstrin valmiuksien kehittdminen omassa
kodissaan asuvien vaikeavammaisten henkiloi-
den auttamiseksi. Kolmivuotisen projektin kes-
keisend tarkoituksena on vammaisten omatoi-
misuuden lisddminen. Projekti aloitettiin 126
lievdsti kehitysvammaisen sekd alle viisi vuotta
sitten vaikeasti vammautuneiden liikuntavam-
maisten ja ndkovammaisten haastattelututki-
muksilla, jotka ovat nyt valmistuneet. Tampe-
reen sosiaalipolitiikan laitoksen toimesta vam-
maisia haastateltiin kuudella paikkakunnalla,
nimittdin Helsingissd, Tampereella, Porissa, Jo-
ensuussa, Keuruulla ja Rovaniemen maalais-
kunnassa. Haastattelututkimusten tuloksia
aiotaan keyttaa hyviiksi kotipalveluhenkilcjsttin
erityiskoulutuksessa ja edelleen vammaisten te-
hostetussa kotipalvelukokeilussa. Projektin on-
nistumista mitataan lopuksi uusintahaastatte-
luilla.

Haastattelututkimusten tarkoituksena on ol-
lut selvittdd. miten vammautuminen on muutta-
nut haastateltujen l8-55-vuotiaiden eldmdnti-
lannetta ja mitii ongelmia se on aiheuttanut.
Vammautumista seuranneiden ja siihen eri ta-
voin liittyvien ongelmien kartoittamisen ohella
tavoitteena oli mycis epdvirallisen ja virallisen
avuntarpeen selvitteminen.

Useimmissa tapauksissa vammautuminen
merkitsi tydkyvyttdmyyseldkkeelle jiiiimistii.
Ndkcivammaisista joka neljiis oli vield mukana
tycieldmdssd, mutta naista useimmiten ammatti-
taitoa vaatineissa tehtdvissi toimineista haasta-
telluista esimerkiksi kukaan toimihenkilci ei ol-
lut endd entisessd tydssaan. Vaikeasti liikunta-
vammaisista, jotka keskimddrdistd useammin
olivat ammattitaidottomia tydntekijoitii, vain
57c oli endd tyossd. Saman verran tavallisessa
tydeliimiissii mukana olevia oli myds lieviisti ke-
hitysvammaisissa, joskin kaksi kolmasosaa heis-
tii kiivi suojatydssii. Tycinteon esteena ovat mo-
nesti tycinantajien asenteet ja tiedon puute, sill6
tutkimusten mukaan neljii viidesosaa tyonanta-
jista ei katso voivansa tycillistii6 niikcivammaisia,
vaikka vamma on usein kompensoitavissa tek-
nisin keinoin. Ennakkokdsitysten lisiiksi tycin-
saantia vaikeuttaa myds erityiskoulutuksen
puute. Noin puolet vaikeasti ndkcivammaisista
ja lievdsti kehitysvammaisista oli saanut erityis-
koulutusta, mutta liikuntavammaisista v ain 6 Vo

oli ollut koulutettavana vammautumisen jiil-
keen.

Ansiotyrin puuttuminen ndkyy luonnollisesti
tulotasossa. Alle viisi vuotta sitten vammautu-
neista puolet ansaitsi alle 2000 mk kuukaudessa
ja lieviisti kehitysvammaisten taloudellinen ase-
ma oli viel!i heikompi, silld vain joka kuudennen
tulot ylittivdt kuukaudessa 1500 mk. Tulot
muodostuivat liihinnd kansaneldkkeesta lisineen
ja pienehkosti tycieldkkeest6. Myos tydssa kay-
vien ndkcivammaisten tulotaso 2000-2500 mk
kuukaudessa jiii huomattavasti jalkeen keskiver-
tovdestcin toimeentulosta.

Monet vammaisten erityisongelmista johtu-
vat puutteellisesta asuintalojen ja yhdyskunnan
suunnittelusta. Useat vammaiset ovat "asunton-
sa vankeja" pelkiistddn siitd syystii, ettei uusien-
kaan talojen sisiiiinkiiyntejii ja hissejii ole suunni-
teltu liikuntaesteisid ajatellen. Joka toinen lii-
kuntavarnmainen koki mycis asunnossaan liik-
kumisen ja toimimisen vaikeaksi. Heikosta ta-
loudellisesta asemasta johtuen vammaisilla ei
yleensii ole mahdollisuuksia hankkia sellaista
asuntoa, joka olisi suunniteltu heidiin rajoituk-
sensa huomioonottaen. Yhdyskuntasuunnitte-
lun heikkoudet tulevat niikyviin vammaisten
liikkumisvaikeuksissa yleisillii paikoilla. Niinpii
liikuntavammaisista yli 607o liikkui harvoin tai
ei koskaan yleisillii tai vilkasliikenteisilld paikoil-
la ja sama tilanne oli liihes 40Vo:lla ndkcivam-
maisista ja lieviisti kehitysvammaisista. Liikku-
misvaikeudet ovat osaltaan syynd siihen, ettd
kontaktimahdollisuuksien katsottiin huonon-
tuneen ja tuttavapiirin supistuneen vammautu-
misen jdlkeen. Joka neljds vaikeasti liikunta-
vammainen piti yhteiskunnan tarjoamia kulje-
tuspalveluja riittdmdttcimind.

Melkein kaikki vaikeasti liikuntavammaiset
ja suurin osa ndkovammaisista sekii lievdsti ke-
hitysvammaisista tarvitsi apua jokapiiiviiisissd
toiminnoissaan. useimmiten siivoamisessa. pyy-
kinpesussa ja kaupassa kdymisessii. Ulkopuoli-
sen avun riittamettdmyyttd kuvastaa se. ette
auttaja yleens6 oli l6hiomainen. Kodinhoitajan
tai kotiavustajan apuun turvautuisi monikin
omaisten asemesta, jos se olisi mahdollista. Kui-
ten k in vai n 4 %o v aikeasti ndkdvam mai sista. 9 7o
lievdsti kehitysvammaisista ja l57o liikunta-
vammaisista sai mielestddn riittevdsti kodinhoi-
tajan tai kotiavustajan tukea. Kotipalvelua suo-
rittavan henkilostcin mdirid onkin tarkoitus ld-
hivuosina voimakkaasti lisdtd avohuoltoa tehos-
tettaessa, jolloin voidaan nykyistii paremmin ot-
taa huomioon vdestdryhmien erilaiset kotipalve-
lutarpeet, kerrottiin sosiaalihallituksesta tutki-
musten julkistamisen yhteydessd. 39



PENTTI KOIVISTOINEN

V akuutu s o ik euden p cici t d k si ci

T o I sru v A N y n rrrAitlro r M r N N A N
VAKUUTTAMINEN
Vakuutusoikeuden priiitds n:o 5018/80/ 1354
Annettu 19.8. 1981 (ETK ar.n:o 7797)
Olen Tydeliikkeen numeroissa 2/79 ja 2/81 kir-
joittanut vuosittain toistuvasta yrittiijiitoimin-
nasta, joka kerrallaan jatkuu alle neljd kuukaut-
ta. Kirjoitusten sisdltci tiivistettynd oli seuraava:
Vakuutusoikeus (VO) on sitd mielti, etti ainakin
kolmena perdkkiiisenii kalenterivuonna jatku-
nut yrittiijiitoiminta, joka kunakin vuonna kesti
alle neljii kuukautta, kuuluu aina yrittiijiieliike-
lakien piiriin.

VO:n elokuinen p66tcis ei kuitenkaan nouda-
ta mainitsemaani periaatetta. VO nimittdin ku-
mosi valituksen johdosta vakuutuksen, joka oli
tehty tuota periaatetta noudattaen. Tapaus kos-
ki MYEl+oimintaa, kuten aikaisemminkin se-
lostamani tapaukset.

VO:n kanta kysymykseen lienee nykyisin seu-
raava: Henkilci, jonka voidaan katsoa "tosis-
saan" (lue: ammatinomaisesti) harjoittavan
maatilataloutta, vakuutetaan aiemmin esitetty-
jen periaatteiden mukaisesti. Siti vastoin muun-
lainen henkilci, kuten csimcrkiksi opiskelija, jo-
ka iavaiiaar uiusuirtci,jcri pakosta tyiiskcntclcc
kesdisin kotitilallaan perheenjdsentensd apuna
aikomatta ryhtyii maatilatalouden harjoittajak-
si, ei tule ilman neljdn kuukauden jaksoa
MYEL:n piiriin. Erottelun takana lienee ajatus,
ettei "kiiypiiliiisi6" ole syyta "pakkovakuuttaa".

Mainitsemani erottelu olisi johdonmukaisuu-
den vuoksi tehtiivii myds YEL:ssa. Eri asia sitten
on se, ettei YEL:n piirissii esiintyne vastaavan-
laisia "olosuhteiden pakkoja" yhtii paljon kuin
maatilatalouden harjoittajilla.

T Y O t {T E K Iil t N y,q p,4,4-,4 t.4 I't
TAPATURMA VAK U UTUK S EN K ORVAU S
YHTEENSOVITUKSESSA
Vakuutusoikeuden priritds n:o 657 5/ 79/ 990
Annettu 4.6. l98l (ETK ar.n:o 6007)
Olen Tydeliikkeessd n:o 2/77 selostanut vapaa-
ehtoisen tapaturmavakuutuksen yhteensovitus-
kysymystii. Mainitussa kirjoituksessa todettiin,
etta VO katsoi tapaturmavakuutuslain (TVL) 57
$:n I momentin mukaisen ty<inantajan tapa-
turmakorvauksen TEL 8 $:n mukaiseksi kor-

vaukseksi, joka on yhteensovitettava tyd-
eldkkeen kanssa. VO on nyt antanut pddtciksen
TVL 57 $:n 2 momentin osalta, joka koskee
tyontekijiiin vapaa-ajan tapaturmavakuutuk-
seen perustuvaa korvausta. VO ei pitiinyt sitii
sellaisena etuutena, joka olisi TEL 8 $:n mukaan
yhteensovitettava TEL-elikkeen kanssa.

Niiin ollen 57 $:n I ja 2 momentin osalta
VO:lla on erilainen tulkinta. ETK:n mielestii
tulkinnan pitiiisi olla samanlainen kummankin
momentin osalta. Olisikin mielenkiintoista ndh-
dii, muuttaisiko VO aiempaa tulkintaansa I
momentin osalta, jos t6llainen tapaus tulisi siellii
uudestaan esille.

TY O K Y VYTT O M Y Y S RATK A I S U N
OIKEUSVOIMA
Vakuutusoikeuden pticitds n:o I 1783/80/ 1500
Annettu 3.9. l98l (ETK ar.n:o 8876)
Tycieliikkeessa n:o 3/81 kasittelin kysymystii sii-
tii, voiko elSkelaitos lisiselvitystd saatuaan il-
man, etta valituselimen paatos poistetaan,
mycintd6 tydkyvyttdmyyseldkkeen aikaisem-
masta ajankohdasta kuin valituselin. VO on nyt
antanut pdltciksen, missii se selvdsanaisesti ottaa
r,^ __.- ^ a:l-:.^ t-_._.,*,,t,^^^- \/n +^r^^^ 6irX 6lx[4rrt4o !4rrarr N)rjrrrj,^Je!rr. i U aJiU.iri. Iiia.: Ji;
kelaitos voi TEL 2l a $:n 2 momentin nojalla
aikaisemman pdiitdksen estdmdttd ktisitellA
asian uudelleen, jos kysymys on evdtyn edun
mycintdmisestii tai mycinnetyn edun lisiiiimises-
ta. VO jatkaa edelleen: "VO:n I l. 10. 1979 [ky-
seisessd asiassa] antama paatd,s ei nAin ollen ole
esteena asian uudelleen kesittelylle eltikelaitok-
sessa". Tdmdn vuoksi VO jatti eliikelaitoksen
purkuhakemuksen tutkimatta.

ED U S K U NTARYH MA. EI O LE SELI.A I NE N
O IKEU SHENKILO, IOTIT TEL: N
M UKAI NEN MAK S U VELVO ITE V O IDAA N
ASETTAA
VO:n pricittis n:o 2154/80/1110
Annettu 16.6. l98l (ETK ar.n:o 6772)
ETK otti 26.4.1977 antamallaan piiAtriksellii
TEL l5 $:n nojalla puolueen eduskuntaryhmiin
kustannuksella vakuutuksen vakuutusyhticistii
sekii mdirdsi eduskuntaryhmdn maksamaan
hyvikettii. PaatOs perustui siihen, ettS tycinteki-
jIn oli verotietojen mukaan selvitetty olleen puo-
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Ky symyksici ja vastauksio

lueen eduskuntaryhmiin palveluksessa.
Eduskunnan taholta ei ole milliiiin tavoin

sddnnelty puolueiden ja niiden eduskuntaryh-
mien vdlisid suhteita, vaan niistd p66ttdvdt eri
puolueiden piiiittiiviit elimet. Ao. puolueen
s66nnoistii ei myciskii6n ole saatavissa selvitystd
puolueen ja sen eduskuntaryhmiin vdliseen suh-
teeseen.

Puolue valitti ETK:n pdiit6ksestd eldkelauta-
kuntaan, joka katsoi, ettei eduskuntaryhmd ole
sellainen oikeushenkilci, jolle TEL:n mukainen
maksuvelvoite voidaan asettaa. Tdmdn vuoksi
el6kelautakunta kumosi ETK:n piiiitciksen.
ETK:n valituksen johdosta VO hankittuaan li-
sdselvitystd antoi pidtciksen, jolla se pysytti elii-
kelautakunnan pddtciksen voimassa.

VO ei piiiitdksessddn lausunut, miti lisiiselvi-
tysta se oli hankkinut. Myciskiiiin piiiitoksessd ei
sanota, kehen maksuvelvollisuus olisi kohdistet-
tava. Mahdollisina kohteina voitaisiin ajatella
eduskuntaryhmddn kuuluvia henkiloitii yhteis-
vastuullisesti tai sitten puoluetta.

Uusia yleiskirjeitci

Allo olevalla polstalla Elciketurvakeskuksen loin-
opillinen johtajo Antti Suominen vastaa tydekik-
k ei t ri kosk eviin k y symy k siin.

Tyi)eltikeasioita koskeviin kysymyksiin vasta-
toon Eldketurvakeskuksesta myds kirjeitse ja pu-
helimit se. Kun kirjoitat te, mainit kaa t(iyde llinen
nimenne, osoitteenne ja henkildtunnuksenne.

Kysymys: Miten tydekikkeeni lasketaan, kun
teen kahta tydtci samanaikaisesti. Palkka kum-
mastakin on suunnilleen soma. Toinen tyt)ni on
lehtien jako, josta soon noin 600 mk/kk ja toinen
konttorin siivous, josta palkka on 700 mk/kk.
Lo s k e t a an k o p a I k a t y h t e e n e I cik e t t ci m (i (ir(it I (ie s-
sci, vai jricinkt) ehkri toisen tyr)ni osalta kokonaan
ekikkeettti?

Vastaus: Tydehkette voi karttua samanaikai-
sesti kahdesta tai useammastakin tycisuhteesta.
Edellytyksend eldkkeen karttumiselle on kui-
tenkin se, ettii jokainen tycisuhde erikseen tiiyt-
tiiii ty<intekijiiin eliikelain (TEL) piiriin kuulumi-
sen ehdot. TEL:ssd edellytetliiin, etta palkka on
vdhintiiiin 472.18 mk,zkk tai eua siiiinndllinen
tydaika on viikossa ainakin 20 tuntia. Jos toinen
niiistii edellytyksistii teyttyy, ty6suhde tulee lain
piiriin.

Eri tycisuhteista saatuja palkkoja ei tydelaket-
tii laskettaessa yhdistetii, vaan jokaisesta tycisuh-
teesta karttuva eliike lasketaan erikseen. Niiin
menetelliiiin, olivatpa tycisuhteet rinnakkaisia
tai periikktisiii. Jos jonkin tycisuhteen palkka
seki viikkotuntimdiri jiiiiviit alle TEL:ssd siii-
detyn, t[stii tydsuhteesta ei silloin myciskiidn
kartu tyoeliikettS. Teillii eHketta karttuu kum-
mankin tycisuhteen perusteella, koska palkkan-
ne ylittevat hin edellyttiimiin rajamiidriin. Niimii
tydsuhteet merkitliiin Eliiketurvakeskuksen pi-
tiimiiiin rekisteriin kahtena erillisend tycisuhtee-
na.

Kysymys: Tahtoisin tietriri, voinko jatkoa jo-
tenkin tydekikkeeni karttumisto, ,taikka en enriri
olisikaan tydsuhteessa. Olen nimittriin aikeissa
muuttoa ulkomaille, muila haluaisin kuitenkin,
ettd saisin sitten eltikeirissti triyden minulle kuulu-
van tyoelrikkeen. Olen tcilki herkellci 59-vuotias ja
TEL:n alaisessa tydsuhteessa. Jos en itse voi jot-
kaa t)'deldkkeeni maksamisto, voiko sen tehdci
tydnantajani, jos sovin htinen konssoon. end mak-

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

23/81

24/8r

25/8r

26/81

27 /81

28/81

29/8t

31. 8. l98l Pohjoismainen sosiaali-
tuwasopimus
15. 9. l98l Suomen ja Saksan liitto-
tasavallan vdlinen sosiaaliturvaso-
pimus
1 7. 9. l98 l Tietoliikenne eliikejiirjes-
telyrekisteriin
23. 9. l98l Tycittdmyyseldkkeen al-
kamisajankohdan muuttaminen
eriiissii tapauksissa
13. 10. l98l Tycittcimyyselikkeen
alaikdrajan alentaminen ja tydttG
myysavustusten 500 pdivdn enim-
miiisajan voimassaoloajan jatka-
minen
14. 10. l98l Laki valtion elAkelain
muuttamisesta
20. 10. l98l Vastuunjakokertoimet
ja vastuuvajauksen kuoletuksessa
tarvittavat kertoimet vuodelle 1980
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san hdnelle eldketunasta aiheutuvat kustannuk-
set?

Minulle ei ole jrirjestetty mitriiin lisriekiketur-
vaa, ainoastaan lqin stidt(imci pakollinen elcikeva-
kuutus. T1'dnontajani on pieni liikealan .t'ritt,s.
Tiissci tyt)suhteessa olen ollut vuodesta 1955.

Vastaus: Tyoeliikelakien piiriin voi kuulua ai-
noastaan sellainen henkil<i, joka itse osallistuu
tyrin tekoon. Tiimii on sanottu erikseen kaikissa
tycielikelaeissa. TEL:ssa on my6s miiiiritelty se,
milloin tyosuhteen on katsottava paSttyneen.
TEL:n mukaan tycisuhteen katsotaan paetty-
neen sen piiiviin lopussa, jolta tycintekijiille vii-
meksi maksettiin palkkaa tycisuhteen perusteella
ennen tycisuhteen katkeamista tai jos kysymyk-
sess6 on tydkyvyttcimyyseliike, ennen tydkyvyt-
tcimyyden alkamista. Tydstii saatavan palkan tai
yritttijiille vahvistetun tydtulon perusteella taas
miiiiriiytyy eldkkeen suuruus.

Niiin ollen tycieliikelainsiidinnon mukaan ei
ole mahdollista, etta tycintekijii itse tai hiinen
entinen tycinantajansa jatkaisivat TEl-perus-
elaketurvan mukaista vakuutusta tydsuhteen
paatyttya. Jos tycinantajanne olisi jiirjesHnyt pe-
ruseldketurvaa paremman eldketurvan, tillciin
Teilli ycisr nlla mahdollisrrus niiden lis;istrr.ien
osalta jatkaa vakuutusta suorittamalla vakuu-
tusmaksut itse. Viihimmiiisehdot tdyttivdn eld-
keturvan osalta titd jatkamismahdollisuutta ei
kuitenkaan ole.

E I cik e t urv ak e s kuk s e en
uusi kent t cikoulut t aj a

Eldketurvakeskuksen uudeksi kenttiikoulutta-
jaksi on nimitetty varanotaari Tapio Ny-
berg,28.

Tapio Nyberg vastaa pankkien ja postien ela-
keneuvojien koulutuksesta liihinni Ldnsi-Suo-
men alueella. samoin Kansaneldkelaitoksen
paikallistoimistojen henkilcikunnan tyoeldke-
kursseista niilld seuduin. Tyoeliikkeistd hdn ker-
too myOs pankkien jiirjestiimissii eldkeaiheisissa
yleisotilaisuuksissa.

Tapio Nyberg on tullut Eldketurvakeskuksen
palvelukseen. sen lausuntotoimistoon vuonna
I 976. Eliikelautakunnassa valmistelijana hdn on
toiminut lokakuusta 1978.

Tapio Nybergin edeltiijii kenttdkouluttajana
Ulla Merinen on siirtynyt Ilmarisen kouluttajak-
si.

Kent t rikoulut taja Tapi o N yberg
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Vuoden 1982 indeksilukua
v a s t aav a t m ar kk amri rir ri t
TEL:n piiriin kuuluminen
Jos yhteensovitusperuste ylittae 586 mk/kk
(ind. 142) kansaneldke huomioitava
LEL-eliikkeeseen oikeuttavien LEL-palkko-
jen alaraja vuodessa

Tulevaan aikaan oikeuttavien LEL-palkko-
jen mddrd vuodessa

Jos LEl--tycintekrjiillii myos oikeus teyteen
MYEL-tyokyvyttcimyyseldkkeeseen niin
LEL:n tulevaan aikaan oikeuttava LEL-an-
sio 200 mk vuodessa

YEL:n piiriin kuulumisen alaraja
Vahvistettavan vuotuisen tycitulon suurin
markkamddra....

YEL-vdhimmdiseldkettd laskettaessa huo-
mioitava rajamddrd

MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja

MYEL+ycitulon mddrdytyminen maatalous-
maan hehtaarien perusteella . . ..

YEL'7 $:n I mom. 212182,74

YEl-vakuutusmaksun mddrdytyminen .... YEL9 $:n 2 mom

TELI$:nlmom

TEL8$:n2mom

LEL5$:nlmom

LELT$:nlmom

LELT$:n4mom.
YELIg:n3mom.

YEL 19 g:n 5 mom.
MYELIg:n3mom.

MYEL8$:n2mom

3 449,97 586,00

1672.00 200,00

6 688,00 800,00

Ind. 836

529.86

| 672.00

1059,72

12730,96
42436.55
33949,24

2t21.83
2334.01

954,82
530,46
2t2,t8

9336.M

148,53

33949.24

I
I

I
I

Alkuper.
90.00

200,00

180.00

50 000,00

3 000.00
10000.00

8 000,00

500.00

550.00
225.N
125.00
50.00

2200.00

35.00

8 000.00

84873,10 20000,00

Poronomistajan vuotuisen tyotulon mddrdy-
tyminen
MYEL-vakuutusmaksun mddrdytyminen . . .

Yhteensovitusperustetta valittaessa MYEL-
tyotulona otettava huomioon viihintiiiin 6 000
mk/v.
MYEl-tyotulo suurempi kuin 2 200 mk vuo-
den alussa, vak.maksun maksupdivdt 28.2. ja
31. 8. MYEL-tycitulo pienempi tai yhtd suuri
kuin 2200, maksupdivd 31.5.
Tycikyvyttcimyys- ja vanhuuseldke oltava vd-
hintddn 250 mk/kk, jotta voidaan mycintdd
vapauttaminen YEL- ja MYEL-vakuuttamis-
velvollisuudesta . . .

Kertasuorituksena voidaan maksaa vanhuus-
tai perhe-eliike tai vapaakirjaan perustuva
taysi tydkyvyttcimyyseldke, jos eldke ennen
yhteensovitusta on pienempi kuin 2,50 mk/kk

MYEL 19 $:n 3 mom. 25461p3 6000.00

MYEA 17 $:n 2 mom. 9336.04 2200.ffi

YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta
annetun piiiitciksen I $ 1060,91 250.00

2.50

MYEL8$:n5mom.
MYEL l0 $:n I mom

TEL 19b g:n 4 mom. 14.72
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Tiedoksi

Vet eraanien v arhai se I tik e edi st y 1,
Ensi vuoden puolestavilin arviolta 10000 vete-
raania siirtyy varhaisel6kkeelle. Eliikkeen edelly-
tyksenii on sotavamma, viihintiiiin 30Vo. Ellei
30Vo:n sotavammaa ole, edellytetdin 2 vuoden
rintamapalveluaikaa, tydn raskautta ja vaikeuk-
sia siind selviytymisess6.

Tdmiinsisdltdisenii tulee veteraanien varhais-
eliike todennlkciisesti toteutumaan. Se perustuu
rintamaveteraanien neuvottelukunnan malliin
ja hallituksen eduskuntaryhmiit tukevat sita.
Eduskunta on kiisitellyt mycis suppeampaa var-
haiseliikemallia. Tiimii malli oli hallituksen bud-
jetissa ja on periisin eliikeikiikomiteasta. Esitys
ei tyydyttiinyt veteraanien j6rjestdj[ eikii edus-
kuntaryhmiii.

Neuvottelukunnan mallin kustannukset ovat
noin 100 milj. mk vuodelle 1982 ja ne maksetaan
valtion varoista.

Varhaiseliikkeen toimeenpanijaksi eliikeikii-
komitea ehdotti tapaturmavirastoa sqn sota-
vamma-asiantuntemuksen vuoksi. Kun varhais-
eliike todenniikciisesti toteutuu neuvottelukun-
nan mallin mukaisena. voisivat toimeenpanijoi-
na olla myds tydeHkelaitokset.

!1:l---... ^lxl.l-^^-^^- -^+1,^ioroon -rirrricpcctvlAluJ !rcAA!vo!wrr rqrudiJaiiii =ii;J::=::;
lautakunnassa, jossa olisi mm. veteraanijiirjesto-
jen ja valtiovallan edustus.

P i r k k o J iiti s k e I tiinen

TEL-indeksi nyt 836
TEl-indeksin pisteluvuksi on vuodeksi 1982
vahvistettu 836. Tiimti merkitsee sita, etta TEL-
indeksiin sidotut etuudet nousevat ensi vuoden
alusta 7,18 prosenttia.

Viime vuoden heinikuussa tycieliikkeisiin tuli
4,7 prosentin ennakkotarkistus.

Ensi vuoden alusta ldhtien kuuluu TEL:in
piiriin sellainen tycisuhde, joka kestiiii ainakin
kuukauden, kunhan palkka on viihintdiin
529,86 markkaa kuukaudessa tai siidnncillinen
viikkotyciaika ainakin 20 tuntia. Yrittiijien tyti-
tuloraja on vastaavasti 12716,64 markkaa vuo-
dessa.

TEL-indeksin kehitys
Vuosi Indeksi
t96t ja 1962 100
1963 106
1964 I 16
1965 130
1966 142
1967 152
1968 165
t969 182
1970 t97
t97t 2t6
1972 247
t973 274
t974 3r5
1975 383
1976 462
1977 524
1978 573
1979 608
1980 665
l98l 745
1982 836

Nousu, To

6,0
9.4

t2.l
9.2
7,0
8,6

10,3
8,2
9,6

t4,4
10,9
15.0
2t,6
20,6
13,4
9,4
6,1
9,4

t2.0
12,2

Vuonno I 982 perit trivri TEL-vakuut us-
:,nt!:,:tt an Docbiwfifiyin l) lV^ in, , " .i_-,

LEL-t,okuutusmak su I 2, 3 % palkoista
Sosiaali- ja terveysministerid vahvisti 24.6. l98l
laskuperusteiden mukaiseksi keskimiiiiriiiseksi
TEl-vtihimmiisehtojen mukaiseksi vakuutus-
maksuksi ensi vuodelle 12,6Vo palkasta. LEL-
vakuutusmaksuksi sosiaali- ja terveysministerio
vahvisti 12.9. l98l ensi vuodelle l2,5Vo palkois-
ta.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen
laiksi ty<intekijiiin eltikelain ja lyhytaikaisissa
tydsuhteissa olevien tydntekijiiin eldkelain mu-
kaisen vakuutusmaksun vhliaikaisesta alentami-
sesta vuonna 1982. Sen mukaan tydnantajalta
perittdviid TEl-viihimmdisehtojen ja LEL:n
mukaista vakuutusmaksua alennettaisiin ensi
vuonna 0,7 prosenttia palkkasummasta. Alen-
tamisesta aiheutuva vastuuvajaus kuoletetaan
vuosina 1983-1985.

Kun otetaan huomioon vuosien 1978 ja 1979
maksun alentamisesta aiheutuvat kuoletukset
yhteensii 0,57o TEL:n ja LEL:n alaisista pal-
koista, olisi ensi vuonna perittdvd TEl-viihim-
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maisturvan mukainen vakuutusmaksu keski-
miiiirin l2,47o ja LEl-vakuutusmaksu 12,3 7o
palkoista.

Y EL- j a M Y EL-v akuutus mo k sut o s o
12,6% tydtulosta vuonna /982
Sosiaali- ja terveysministerid on 12. ll. l98l
vahvistanut yrittiijiieliikelakien mukaiseksi va-
kuutusmaksutasoksi ensi vuodelle 12.6 Vo ty 6tu-
losta. Yrittiijiieliikelakien mukaan pienity<ituloi-
set yrittiijiit saavat vakuutusmaksuunsa alen-
nuksen. Alin vakuutusmaksu on ensi vuonna
5,04V0 palkoista.

V ri hi mmrii s pro sent t i nou s e e
Tammikuun alussa nousee ty6elakkeiden v6-
himmdisprosentti 36:sta 37:aan niissd tapauk-
sissa, jolloin eliketapahtuma on sattunut ty6-
eldkkeiden tasokorotuksen jdlkeen.

Muilla vdhimmdisprosentti nousee 28:sta
29,'tian.

Korotuksen arvioidaan koskevan yli 400000
yksityisen puolen tyoelekelakien mukaista elii-
kettd saavaa.

Nimityksiri TELA:ssa
Tyoeliikelaitosten Liitossa (TELA) on tehty seu-
raavat henkilojiirjestelyt:

Johtaja Aaro Kiirkkiisen siirryttyd eliikkeelle
1.9.1981 lukien on tiedotuspiiillikkO Heikki
Hel kavuori nimitetty l. 10. l98l lukien apu-
laisjohtajaksi vastuualueenaan keskus- ja eliike-
liiisjiirjestciihin kohdistuva tiedotus.

Asiamies Kauko Toivonen on nimitetty
l. 10. l98l lukien apulaisjohtajaksi pdiivastuu-
alueenaan julkiseen sanaan kohdistuva tiedot-
taminen.

Ja MELA:ssa
Maatalousyrittlijien elSkelaitoksen (MELA)
apulaisjohtajaksi, vastuualueena ATK-asiat, on
nimitetty valt.kand. Harri Ala-Kulju (35).
Hiin toimi aikaisemmin eldkelaitoksen ATK-
palvel u piiiill i k k ci nii.

Muuttaneet
Eliikesiiiitioyhdistys muutti syyskuun I 5. piiivii-
nd Fredrikinkadulta T6<ilci<in. Uusi osoite on
Oksasenkatu 4b A 11,00100 Helsinki 10. Toi-
miston puhelinnumero on 490376, toiminnan-
johtajan 490 571. Tiedotus- ja koulutusasioissa
voi soittaa numeroon 490657.

Keskon eliikekassa muutti syyskuussa uuteen
osoitteeseen Katajanokalla. Osoite on Kruunu-
vuorenkatu 9 B,00160 Helsinki 16. Puhelinnu-
mero on 177 388/vaihde.

ETK messuilla 1982
Pohjanmaan messut, Y aasa 12. 6.-20. 6.
Kaakon messut, Lappeenranta 3.7.-11.7.
Tampereen messut 6. 8.-15. 8.
Rovaniemen markkinamessut 19. 8.-23. 8.
Vanhusten viikko, Helsinki l. 10.-ll. 10.

Ti e do tu sv cikihdy s kaks inker t ai st i
t y de ldke turv an t i e dus t e lu t
Marraskuun puoleenviiliin mennessd tydeHke-
turvan tiedustelut kaksinkertaistuivat. MTV oli
tuolloin liihettiinyt kaksi kertaa Eliiketurvakes-
kuksen tietomainoksen, jossa yleisod kehote-
taan tarkistamaan tycieliikkeensd.

N ELil: T U H ATTA T I E D U STE L U A
Tietomainoksen liihettdmisen jiilkeen Eldketur-
vakeskus sai viikon aikana neljiituhatta tydela-
keturvan tiedustelua. Seuraavalla viikolla tie-
dustelijoiden mielenkiinto kohosi jo tuhanteen
korttin p6iviissii.

Tavallisesti kahtatuhatta henkilciii kiinnostaa
viikoittain ty6eliiketurvan tiedustelu.

Tiedotusv6ldhdyksessd tiiytetiiiin tyOelake-
turvan tiedustelukortti. Mainoksesta innostu-
neena parisataa henkilciii kirjoitti Eliiketurva-
keskukselle kirjeen, jossa he pyysiviit elAkeotet-
ta.

Tietomainos ldhetet6iin yhteensd kahdeksan
kertaa. Aikaisemmin Eliiketurvakeskuksella on
ollut tietoisku TV2:ssa.
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Keskituloiset kansakoulun kdyneet ja suur-
perheiset ovat Lauri Halmisen tutkimuksen
mukaan MTV:n tietomainonnan seuraajia.
TV2:n tietoiskuja seuraavat uutisten katsojat,
jotka tutkimuksen mukaan asuvat Helsingin
seudulla ja ovat hyvdtuloisia.

Pirkko Eteltivuori

ETK vi e t t i 20-vuo t isp tiiv ririns ri
Lokakuun 5. piiiviinii, jolloin tuli kaksikymmen-
te vuotta kuluneeksi siitii, kun toimitusjohtaja
Tauno Jylhd ensimmlisend toimeenvalittuna
ETK:n tyontekijiinii teki ETK:n ensimmiiisen
tyopiiiviin, talo kokosi joukon ldheisiS vaikutta-
japiirejii cocktailtilaisuuteen. Hallituksen pu-
heenjohtaja Altti Aurela otti puheessaan
kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin:

"Tycieliikejiirjestelmi on kokonaisuus ja ko-
konaisuutena tycimarkkinaosapuolten viilillii
sovittu. Nyt nayttaa molemmilla osapuolilla
nousevan esiin mielipiteit5, jotka haluaisivat
siirrelld tuon sopimuksen peruskivid.

Kyll6 suomalainen tydmies tdhdn saakka on
tottunut saamaan tycinantajaltaan luvatun pal-
kan silloinkin. kun annettu urakka on osoittau-
tunut luultua paremmaksi. On totuttu siihen,
ette suomalaisen tydnantajan sana pitiiii.

Yhtii lailla on sanottava niille ty<iviienliikkeen
edustajille, jotka viime aikoina ovat olleet vaa-
timassa tyoelakelain toimeenpanojlrjestelmdhn
muutoksia: Ei ole totuttu siihen, ettii jiirjestcijen
vilinen sopimus tehtdisiin vain siksi ajaksi kuin
siita poliittisesti tai muutoin tykiitiiiin hyviiii.
Sopimus, joka kiisitti niin etuudet kuin toimeen-
panojdrjestelmdn, on tarkoitettu pysyviiksi.
Tdmd pdtee niin hallintoon kuin rahoitusjdrjes-
telmi6n - vakuutusmaksuineen ja takaisinlai-
nauksineen.

Muutoksia kaipailleiden olisi syytii kysyii va-
kuutetuilta, suomalaisilta palkansaajilta, kum-
paa ndmd itse pitdvdt tycieldkelain toimeenpa-
nossa tdrkeimpdnd, el6kkeiden varmistamista
vai taloudelliseen vallanjakoon vaikuttamista."

Puolitoista viikkoa ennen tilaisuutta paljastet-
tiin talon yleisonpalveluaulassa Kimmo Pyykdn
metallireliefi nimeltd "Kevdt". 20-vuotistilai-
suuksien ajan oli ETK:n ruokasalissa esillii
Markus Lepon kuvaama Suomen vaivaisukot

esittelevd valokuvaniiyttely. Tilaisuuksissa esiin-
tyi Helsingin vanhan musiikin yhdistys.

Mycis syksyn tydelakepeiva 29. 10. oli jiirjes-
tetty tavallista juhlavampiin puitteisiin, Finlan-
dia-talon kongressisiipeen. Sosiaali- ja terveys-
ministeri Sinikka Luja-Penttiliin tilaisuudessa
kiiyttiimii puheenvuoro on toisaalla tdssd leh-
dessii.

Tyoeliikepiiivdn ptdtteeksi oli mahdollisuus
osallistua pdivdllistilaisuuteen, joka jiirjestettirn
hotelli Inter-Continentalissa. Iltajuhlassa esiin-
tyivat dipl.pianisti, osastopeallikk6 Esko Prok-
kola, viulutaiteilija, vakuutustuomari Seppo
Kurki ja Eldketurvakeskuksen jazz-tanssijat
Hannele Malischevskij ja Helinii Roni.

EI ci ke t urva k c s k u.s k tit' i
Vanhustcn viikollo

Eldketurvakeskus osallistur lokakuun alussa pi-
dettyyn Vanhusten viikon ndyttelyyn Helsrngrn
Esplanadin varrella olevassa Jugend-salissa ai-
van kuten viime vuonnakin.

Osastolla kiivijiit voivat mukana olleista
mikrofilmikorteista itse tarkistaa, ettii kaikki
heidiin tyoelakelakien piiriin kuuluvat tyopaik-
kansa ovat asianmukaisesti Eldketurvakeskuk-
sen rekisterissd.

Tarjolla oli mycis Eliketurvakeskuksen julis-
teita ja tyoelakeaiheisia tulitikkuja. jotka tekivdt
mainiosti kauppansa.

Kaikkiaan Vanhusten viikon nayttelyssa
poikkesi lihes kuusituhatta ihmista.

- Moni kdvi viikon aikana joka piiivd, ker-
too jaostonhoitaja Anneli Ahonen, joka
yhdessi Anna-Liisa Ahmarovan,
Leena Hyvdsen ja Inger Koskisen
kanssa palveli asiakkaita Elaketurvakeskuksen
osastolla.

- Kiivijoissii oli yhtii paljon eliikeliiisiii kuin
ei-eliikeliiisiii, Anneli Ahonen arvioi. - Moni
tuli lastensa kanssa ja ohikulkijat poikkesivat
katsomaan, millainen Jugend-sali on.
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- Tydsuhdetietojen tarkistamisen lisiiksi ky-
sytriin esimerkiksi sitii, mite elekelakia johonkin
tyosuhteeseen tulisi soveltaa. Elikkeellii olijoita
kiinnosti mycis, miksi jostakin tyosuhteesta ei
eldkettd tullut. Syynd oli useimmiten se, etta
tycisuhde oli paattynyt ennen TEL:n antamis-
piiiviiii 8.7. 1961.

Eldketurvakeskuksella oli omaa ohjelmaa
keskiviikkona 7. 10. Pianon ddressd viihdytti
yleisoii osastopdillikko Esko Prokkola, Si-
belius-Akatemian kasvatteja muuten. Tycieliik-
keisti kertoi Eldketurvakeskuksen tiedotuspddl-
likko Yrjci Larmola.

ETK : ssa nyt ul komoisten
elcikeasiain jaosto
Sosiaaliturvasopimukset tuovat mukanaan uu-
sia tehtdvid sosiaalivakuutuksen eri alueille.
myos eldkevakuutussektorilla.

Suomen solmima sopimus Saksan liittotasa-
vallan kanssa on tullut voimaan l. 10. 1981. Ta-
mdn sopimuksen toimeenpanoon liittyvissd asi-
oissa on tyciel5kevakuutuksen osalta yhdyseli-
mend Eldketurvakeskus, jossa asioiden hoita-
minen on keskitetty lainopillisen osaston ulko-
maisten elikeasiain jaostolle (entinen pohjois-
maisten asiain jaosto).

Ensimmriinal todistus
Suomen ja Saksan liittotasavallan vdlinen sosi-
aaliturvasopimus tuli voimaan l. 10. 1981. Tiissii
sopimuksessa vakuuttamisvelvollisuutta koske-
vat periaatteet muuttuivat siten, etta vakuutta-
minen tapahtuu siind maassa missd tyci tehdiiiin.
Poikkeuksen tdstd piiisiiiinndstd tekevdt ns. 16-

hetetyt tycintekijit, jotka pysyvdt edelleen 16het-
tdjdmaan eliikejiirjestelmdssl. Jdrjestelmiidn
kuulumisesta he tarvitsevat todistuksen, jonka
Eldketurvakeskus antaa. 21.10. l98l annettiin
ensimmlinen tdllainen todistus, jota kuvas-
samme on leimaamassa Anna-Riitta
Laa kso ulkomaisten eldkeasiain jaostosta.

Anna-Riitta Laakso leimasi 21. 10. ensimmrii-
sen ns. lrihetetyn tydntekijiin todistuksen, jonka
htin torvitsee Sqksqn liittotasavallassa osoittaak-
seen edelleen kuuluvansa suomalaiscn sosiaalitur-
va I a i n s ritid cin ndn p i i r i i n.

'g$#
VARMSTAeta
rneilla on

. karkki sinun
\76s9trfl€tt€tC

Anneli Ahonen etsii tottuneesti tydsuhdetietoja
mi krofi lmi k or t i I t a Vanhust en vii k olla.
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JOUKO JANHUNEN

E I cikk e i s t ci ulk o mai I I a

Ruotsi
YLEI SILTA, VAKU UTU SK A S S O I LTA
sA2lsrAonooruKSrA
Ruotsin hallitus pyrkii supistamaan julkisia me-
noja mm. sosiaaliturvan alueella. Sosiaalivakuu-
tuksen alue- ja paikallishallinnosta vastaavat
yleiset vakuutuskassat (26 kpl) tukevat teta pyr-
kimystii ehdottamalla useita mahdollisia sdds-
tdmiskohteita. Seuraavassa ovat t6rkeimmdt
kassojen eliikkeitii koskevat ehdotukset:

Kansaneltike:

- Nostetaan eldkeoikeuden alaikiiraja l6 ika-
vuodesta l8:aan.

- Poistetaan vanhuuseliikkeen hakemisme-
nettely. El6ke maksetaan tietysta kuukaudesta
liihtien. Jos vakuutettu haluaa eldkkecnsd jos-
takin muusta kuukaudesta. hdnen tulee itse il-
moittaa siitd.

- Rajoitetaan eldkkeen takautuvaa maksa-
mista.

- Vakuutetulle ei makseta korkeampaa
etuutta kuin sitd, mikd vastaa tulopoistumaa.

- Tarkistetaan yhteensovitussddnnciksid.
Eliike tulee yhteensovittaa kaikkien tycisuhtce-
seen perustuvien eldkkeiden kanssa.

-Tarkistetaan ulkomaalaisten oikeutta
kansaneldkkeeseen.

- Lakkautetaan ns. valtiollis-kunnallinen
asumislisii. Kunnallinen asumislisd voi jiiiidii
voimaan. Poistetaan laista asumiskustannuksiin
liittyvii spekulaatiomahdollisuus. Nykyisin avio-
puolisot voivat myyda talonsa lapsilleen, jotka
puolestaan nostavat vanhemmiltaan perimddn-
sd vuokraa asunnosta. Valtio ja kunta korvaavat
kohonneet asumiskustannukset.

Ty d k yv y t t Omt, y se I iik e :

- Nostetaan eldkeoikeuden alaikdraja l8 vuo-
teen. Kassojen mielestii on kohtuutonta, etta
nuori henkilcj voi saada ty6kyvyttOmyysel2ik-
keen ennen kuin on edes lopettanut koulun-
kdynnin.

- Tycittomyyden perusteella tyctkyvyttd-
myyseldkkeen saanut velvoitetaan olemaan re-
kisterciitynii tyonhakijana aina 65 vuoden eld-
keikliin asti.

Leskeneldke:

- Nostetaan eliikkeen saamisen alaikiiraja 36
vuodesta 4l:een kansaneliikejiirjestelmdssd.
Tiiyden eldkkeen maksaminen aloitetaan vasta
55 vuodesta (nykyisin 50:sta).

- Lakkautetaan leskeneldkeja korvataan se
viiliaikaisella siirtymdkauden edulla, jonka
maksuaikana leskelle hankitaan ty6paikka. ellei
hiinellii sitd ole. Etuus maksetaan molemmille
sukupuolille. Nykyisin miesleski ei voi saada les-
keneldkett6.

- Leskeneldke ei saisi riippua lapsen ole-
massaolosta. vaan siitd asuvatko leski ja lapsi
yhdessd.

Osocliike:

- Poistetaan itsendisiltd yrittiijiltii oikeus osa-
eldkkeeseen (maksetaan nykyisin 60. ja 65. ika-
vuosien vhlilld osa-aikatyohon yhdistettynii).
Yrittajia kehotetaan ottamaan varhennettu
vanhuuseldke (maksetaan samoin 60. ikiivuo-
desta - joko koko vanhuuseldke tai puolet sii-
ta).

Englonti
TI LA STOTI ETOJ A TY O NA NTAJ A-
K O HTA I S I STA TY O ELA K K E I STA
Vuoden 1975 eliikelain mukaan tycinantaja voi
irrottaa yrityksensd oman eldkejdrjestelmdn
korvaamaan yleisen el6kejdrjestelmdn ansioihin
suhteutettua lisdosaa eli tyr)elcikettci, jos tycinan-
tajan jiirjestelma Uyttae tietyt eldkelain vdhim-
mdisvaatimukset. (Yleisen eliikejiirjestelmiin toi-
sen osan muodostaa tasasuuruinen kansaneli-
ke, josta ei ole mahdollisuutta irrottautua.) Seu-
raavassa esitettdvdt tilastotiedot on otettu Eng-
lannin hallituksen aktuaarinviraston tutkimuk-
sesta, joka koski tyonantajakohtaisten jiirjes-
telmien laajuutta ja etuuksien tasoa vuonna
1979.

Tyrinantajakohtaisten eliikejiirjestel mien a I a i -
suudessa on I 1,8 miljoonaa palkansaajaa (5 I 7o
maan kaikista palkansaajista), joista 5,6 miljoo-
naa on julkisella sektorilla (75V0 alan palkansaa-
jista) ja 6,2 miljoonaa yksityisellii sektorilla
(39 Vo alan palkansaajista). Niiistii palkansaajista
87 7o kuuluu jiirjestelmiin, jotka on irrotettu
korvaamaan yleisen eliikejiirjestelmiin lisSosaa
eli ty6elakettii. Yksityiselld sektorilla prosentti-
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osuus on 77 ja julkisella sektorilla perati 98.
Niistii yksityisen sektorin palkansaajista (9,5

miljoonaa), jotka eivdt ole tycinantajakohtaisis-
sa eldkejirjestelmissii, 4,2 miljoonaa on sellais-
ten tyonantajien palveluksessa, joilla ei ole omaa
eltikejiirjestelmiid. Loput ovat liian nuoria tai
palvelusaika on liian lyhyt, jotta he voisivat kuu-
lua jdrjestelmiiiin. Julkisella sektorilla on kaikil-
la tydnantajilla oma eliikejiirjestelmansa, mutta
1,85 miljoonaa palkansaajaa ei ole jdrjestelmissd
liian alhaisen idn tai lyhyen palvelusajan vuoksi.

Yksityisellii sektorilla on 96 000 tycinantajalla
oma eliikejiirjestelmiins6. Tiimd on l6 % kaikis-
ta tycinantajista. Valtaosa niistd tydnantajista,
joilla ei ole omaa jdrjestelmdd, on alle l0 henki-
ldii tyollistiiviii. Heistii vain I To:lla on oma eld-
kejdrjestelmdnsii. Yli 100 henkiloii tyollistiivistii
tyonantajista 1o 80%o:lla on oma jiirjestelmii.
Viihintiiiin 1000 henkilciii tyollistiivistii tycinanta-
jista kaikilla on jdrjestelmii. Julkisella sektorilla
on yhteensd 74 erillistii tycinantajakohtaista ela-
kejiirjestetmiiii. Niistii 49 kattaa ns. kansallistetut
teollisuuden alat, 20 valtion palveluksessa olevat
ja 5 kuntien palveluksessa olevat.

T Y OTT O M Y YTTA. ALE N N ETAA N
VARHAISELAIXXTruLI'
Englannissa on kdytrissd vapaaehtoisuuteen pe-
rustuva varhaiseldkejdrjestely, josta maksetaan
tasasuuruinen etuus (36 puntaa yksiniiiselle ja
45,50 puntaa naimisissa olevalle viikossa) 64-
vuotiaalle miespuoliselle palkansaajalle, joka jiiii
pois ty6st6. Etuus maksetaan 65 vuoden ikddn
saakka, jolloin vakuutettu saa vanhuuseldk-
keen. (Naisten eliikeikii on 60 vuotta.) Hallitus
alensi viime elokuussa varhaiseldkkeen saami-
sen alaikdrajan 63 vuoteen marraskuusta l98l
liihtien ja 62 vuoteen helmikuusta 1982 liihtien.

Hollanti
S UK U P U O LEEN PER U ST U VAA
ER I ARV O I S U UTTA V )I N TN N TTA A N
Euroopan talousyhteison ehdotusten mukaisesti
Hollannin hallitus on esittAnyt lakiehdotukses-
saan parlamentille, ettd avi opuo I isoi I le maksetta-
va tasasuuruinen kansaneldke maksettaisiin puo-
/rksi miehelle ja naiselle, kun jompikumpi heisth
on tayttenyt 65 vuotta. Nykyisin avioparieldke
(oka koostuu yksiniiisen henkilcin eldkkeestd ja

vaimokorotuksesta) maksetaan miehen taytet-
tyi 65 vuotta.

Neuvostoliitto
ELA: KELAI STE N TY o NTEK) Y LEI STY Y
Vanhuuseldkettd saavien henkiloiden tycintekoa
on pyritty rohkaisemaan seki taloudellisilla ettd
muilla keinoilla. Tulokset ovat olleet hyviii. Kai-
kista vanhuuseldkettii saaneista 17.4Vo oli
vuonna 1969 edelleen tyoss6. Vuonna 1975 luku
oli24.2% ja27,8Vo vuonna 1979. Eliikeiiit ovat
Neuvostoliitossa hyvin alhaiset. Eliikeikii vaihte-
lee mm. ammatin ja sukupuolen mukaan. Ylei-
simmin naiset jd6v6t elikkeelle 55 ja miehet 60
vuoden idssd. Tavallisimmin tycintekoa jatke-
taan eliikeaikana enintddn viiden vuoden ajan.

Tammikuusta 1980 liihtien on ollut mahdollis-
ta korottaa elikkeen mddrdd lykktitimtilki ekik-
keen ottamista ohi eldkeidn. Lykkiiys on mah-
dollista enintddn neljiiltii vuodelta. Jokainen
lykkdysvuosi korottaa eldkettd l0 ruplaa, joten
neljiin lykkiiysvuoden jlilkeen maksimieldke on
160 ruplaa kuukaudessa, kun se muuten on 120
ruplaa. Eliikkeen lykkiiysmahdollisuus on an-
nettu ruumiillisen tycin tekijciille, teollisuuden
esimiesasemassa oleville sekii valtion tilojen
puutarha-ja karjanhoidon esimiehille.

Jo vanhastaan on ollut mahdollista tietyillii
ehdoilla jatkaa tycintekoa ja saada samalla koko
elrike toi osa siitd palkan ohella. Ennen vuotta
1980 elZike maksettiin tdysimdiirdisend maata-
loudessa tyciskenteleville seki kaikille ruumiilli-
sen tyOn tekij<iille. Muilla aloilla palkansaajille
maksettiin eliikkeestd 50Vo (maan Aasian puo-
leisissa osissa 75 Vo) palkan ohella. Eliikkeen ja
palkan yhteiseksi katoksi oli asetettu 300 ruplaa
(mikii on noin kaksi kertaa maan keskipalkka)
kuukaudessa.

Tiitii jiirjestelyd laajennettiin tammikuussa
1980 siten, ettd eldke maksetaan tdysimiihrdise-
nd palkan ohella tietyille el6kkeensaajille ilman
tuloille asetettua ylarajaa. Niiitii tyoti jatkavia
e16kkeensaajia ovat hiili- ja rautakaivoksissa. te-
rdsteollisuudessa, maanalaisessa rautatienra-
kennustycissi ja maataloudessa tyoskentelevAt.
Muilla aloilla eriidt suhteellisen alhaisesti palka-
tut tyontekijet - kuten toimistotycintekijciistii
sihteerit ja konekirjoittajat - saavat eliikkeen
teytena, jos eldkkeen ja palkan yhteismiiird ei
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ylita 150 ruplaa (ioka on kaksi kertaa vdhim-
mdispalkan suuruinen miiiirii) kuukaudessa,
edellyttden etteivit niimii henkilot jollakin muul-
la perusteella ole oikeutettuja korkeampaan yld-
rajaan. Sotainvalideilla yliiraja on tessa 300 rup-
laa kuukaudessa.

Ranska
S O S IA A LIVA K U UTUK SEN TALO U S
MIINUKSELLE
Vaalilupaustensa mukaisesti Ranskan hallitus
on parantanut sosiaalietuuksia varsin tuntuvas-
ti. Rahoitus ndyttdd kuitenkin muodostuvan
suureksi ongelmaksi. Vuodelle l98l lasketaan
tulevan rahoitusvajausta noin 7 miljardia fran-
gia. Vuonna 1980 ylijiiiimiiii kertyi l0 miljoonaa
frangia.

Chile
C HILES SA. LU OVUTAAN S O S I AALI-
VAKUUTUKSESTA
Chilen hallitus on ryhtynyt sosiaaliturvan histo-
riassa ainutlaatuiseen jiirjestelyyn peattamalla
luopua perinteisesti sosiaalivakuutuksesta eld-
ke-, sairaus- ja tycittcimyysvakuutuksessa sekd
iaps iii>ijirj"stcl i-,-,a.;sa. Proscssi aloitctt ii n'.'u o
den 1981 alussa ja se viedddn pddtcikseen asteit-
tain vuoteen 1986 mennessd.

Elhkevakuutuksessa tycintckijcjiden yleinen
eliikejiirjestelma seke toimihenkiloiden noin 40
erillistS eldkekassoihin rakentuvaa eliikejiirjes-
telmiiii korvataan palkansaajien henkilbkohtai
sillo eltiketilell/a. Vakuutusmaksut niiille tileille
tulevat yksinomaan palkansaajilta ( l0 7o palkas-
ta vanhuuseliikkeisiin, 3Vo tyokyv"yttdmyys-
eliik keisi in 1a 4 Vo perhe-eliik keisiin). Tycinanta-
jilta ei eniiii koota vakuutusmaksuja. Aikaisem-
min tycinantajat maksoivat 12,370 vakuutettu-
jen palkoista vakuutusmaksuna. Tycinantajat
tulevat vield toistaiseksi maksamaan lapsilisid
varten erddnlaista palkkasummaveroa; 37o
vuonna 198 l, 2 % vuonna 1982 ja I 7o vuonna
1983.

JdrjestelmdS varten perustetaan valtion val-
vonnassa toimivia yksityisia osakeyhticimuotoi-
sia sijoitusyhtidit(i - er66nlaisia keskiniiisiii
avustuskassoja. Palkansaaja voi itse paettea,
mihin yhti<i<in hdn haluaa maksaa vakuutus-

maksunsa. Tyonantajilla on oikeus perustaa ndi-
ta yhti6ita. Tilille kertyviit palkansaajan varat
yhtio srloittaa talouseldmdin. Eliikkeelle jiiiides-
sddn palkansaaja voi ostaa tilillddn olevilla va-
roilla - pddomalla ja sen koroilla - itselleen
eldkevakuutuksen jostakin yksityisestd vakuu-
tusyhtiostd tai pitea varat sijoitusyhtiossii ja nos-
taa niiti sieltd el5kkeend.

Jdrjestelmd on pakollinen palkansaajille. ltse-
niiiset yrittiijiit voivat vakuuttaa itsensd vapaa-
ehtoisesti.

Valtio tulee edelleen maksamaan vtihimmtiis-
elcikkeen eldkeidn (miehillii 65, naisilla 60 vuot-
ta) tayttaneille palkansaajille, joiden eliike jiiii
kansallisen vdhimmdismddrdn alapuolelle edel-
lyttiien, etta he ovat olleet uudessa tai entisessd
jdrjestelmdssd vdhintddn 20 vuotta.
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JOUKO.IANHI]NEN

S elvity s Pohjoismaiden
e I rik ej rirj e s t e lm i s t ri
E I ci k e t u rv a k e s k r r k s t, n t u t k i nt u s o.ya.t t o I I u o n t' o l -
ttti.stunut .yelyit t'.t Poh.joismaiden clcikcjrirjc.ttcl-
mistci 198 l. *) Salvit.r'k.sctsti kuyuttton lksrl,r'r.r-
ko,htnisc.tri t'iidL,n Pohjoisnruon lukiscicitt'i.set lu
vtrltuonruotoisct clcikcjcirjc,rtt:Inrcit. Liscik.ti .siitrti
t' c r r u t (t a t t L' I ci k c j ri r j e s r e I t r t i e n c r ci i t ci t' k.y i t t' i,t k o h t i u
ntal.\'lo toiscen.

Selvitys kuuluu Eldketurvakeskuksen ulko-
maisia eliikejiirjestelmid kdsittelevddn turkimus-
sarjaan, jossa on aikaisemmin ilmestynyt viisi
selvitystd. Pohjoismaita kdsittelevd kirja poik-
keaa aikaisemmista siind, etta tutkittu.ien mai-
den elaketurvan rakenteesta on haluttu antaa
mahdollisimman hyvd kokonaiskuva. Tdmii on
edellyttdnyt myos vapaamuotoisen elaketurvan
kiisittelyii.

Selvitys on tarkoitettu kiisikirjaksi eldketur-
van piirissd tydskenteleville henkiloille. Se sopii
myos eri oppilaitosten kayttdon.

ELA KETURV A N RAKENTEES SA
SUURIA EROJA
Pohj oismaiden eliikejiirjestelmdt voidaan jakaa
yleisiin perus- ja tyctelakejerjestelmiin, yksityisen
ja julkisen sektorin palkansaajien omiin eldke-
jii rjest el m i i n sekd va paa m uotoisi i n I isiie lii kejiir-
jestelmiin. Peruseldketurvan osalta Pohjoismai-
den eldketurvan rakenne on siind mielessS sa-
mankaltainen, ettii jokaisessa maassa on koko
vdestcin kiisittiivii kansaneldke- tai muu perus-
eliikejiirjestel md. Muulta osalta eliiketurvan ra-
kenteessa on huomattavia eroavuuksia.

Palkansaajilla ja itseniiisillii yrittajilla on laki-
s[dteinen ty6elakejarjestelmd Norjassa, Ruorsis-
sa ja Suomessa. Tanskassa yrittiijilln ei ole laki-
sddteistd tycieliikettA. Islannista yleinen tyoelake
puuttuu kokonaan, mutta sielld toimii pereti 100
osin lakisdiiteistS, osin sopimuspohjaista tyoeld-
kekassaa, joiden piirissd ovat lShes kaikki maan
palkansaajat ja itsendiset yrittejet.

P A LK A N S AA] I LLA TA' Y D E NTA' V I A'
ELAKKEIT).
Lakisiiiiteisiii yleisiii eliikkeita reydentava lisa-
eliketurva on viety pisimmiille Ruotsissa. Sielld
on koko yksityisen sektorin palkansaajavdesto
oikeutettu lisiieliikkeisiin. Niimii lisiieliikkeet pe-
rustuvat tyomarkkinajiirjestcijen tekemiin sopi-

muksiin. My6s Norjassa on yleisti elaketurvaa
tdydentdvid lisiieliikejiirjestelmid.

Julkisen sektorin - valtion ja kuntien - pal-
veluksessa olevien henkil6iden el2iketurvan osal-
ta Pohjoismaat voidaan jakaa kahteen ryhmddn.
Niistd toisessa - Islannissa ja Suomessa -val-tion ja kuntien palveluksessa olevilla on oma
tycieliketurvansa. Toisessa ryhmdssd - Norjas-
sa, Ruotsissa ja Tanskassa - he kuuluvat ylei-
siin tydelakejirjestelmiin yhdessd yksityisen sek-
torin palkansaajien kanssa. Niiissi maissa julki-
sen sektorin palkansaajien omat eliikejdrjestel-
mat ovat puhtaita lisiieliikejiirjestelmid.

V A PA AM U OTO I S ET LI S AI TIIX X MT
YLEISIA'
Vapaamuotoisista lisdeliikkeistii selvityksessii
kiisitelliiiin vain tydnantajien perustamia el6ke-
jiirjestelyjii. Suuri osa niistii on otettu kdyttocin
ennen lakisdZiteisten eliikejiirjestelmien voi-
maantuloa. Osa on perustettu myohemmin tiy-
dentdmddn yleistd eldketurvaa. Islantia lukuun
ottamatta vapaamuotoisia lisiieliikkeita on kay-
tcissii kaikissa Pohjoismaissa.

E ILI K E K ATT O M U RRETA A N
LISA:ELA:KKEILLA,
Tyomarkkinajiirjestcijen perustamien lisiieliik-
keiden ja vapaamuotoisten lislieliikkeiden kiiyt-
tddnottoa on Pohjoismaissa, samoin kuin
muuallakin, edistdnyt lakisdiiteisten eliikejiirjes-
telmien eliikekatto eli el6kkeen perusteena ole-
valle palkalle asetettu yliiraja. Lisiieliikejiirjestel-
milld on voitu murtaa eldkekaton eldketurvaa
alentava vaikutus.

*) Jouko Janhunen: POHJOISMAIDEN Elll'-
KEJA:RJESTELM):7. MdnIId, EIiiKeIurua.
keskuksen tutkimuksia I98l : I , l98l . Tritci ra-
portlia on saalavissa Ekiketurvakeskuksesta.

5l



English Summary

Approx. 20,000 disability pensions paid under the
employment pension acts of the private sector termi-
nated in 1980, morethan the numberof new disability
pensions awarded in the same year. The disability
pensions were converted in two out of three cases to
an old age pension. One out of four disability pen-
sions was terminated by the pensioner's death. The
average duration ol full disability pensions at the end
of 1 980 was six years, that of part pensions over four
years.

The number of unemployment pensions was al-
most doubled in 1980. They totalled around 14,000 at
its end. An unemployment pension was granted in
1 980 to appl icants for work who had been out of work
for a long time and were 55 or more years old in 1 980.

The malority of the survivors' pensions payable
under the employment pension acts were paid upon
the death of a person already on old age or disability
pension. According to the main rule, a survivors'pen-
sion payable under the employment pension acts of
the private sector is awarded to a widow and to a child
under 18 on the death of his father or mother.

These data appear f rom an article dealing with the
new statistical book oJ the employment pension sys-
tem.

An estimated total of 10,000 veterans will retire on
pension f rom the middle of 1982. A condition ,or the
award of a pension is a war injury involving at least 30
per cent disability. lf there was no such war iniury the
person must have had a certain amount of ,ront-line
service, work strain and difficulties in doing his 1ob.
Enririemeni io ;rerrsiurr wiii Lv dyvirivr.i iry a Speciai
board that will include representalives of veterans'
organisations and the State.

The question of an early pension is currently under
debate by Parliament. lt is probable that the bill will be
passed. The model was drafted by the consulting
body of front-line veterans and is supported by the
government parties. lnitially, a more concise model
for early pensions for front-line veterans was propo-
sed. However, it satisf ied neither the veterans' organi-
sations nor the parliamentary party groups.

The age limit for the unemployment pension is to
be kept at 55 years again in 1982. The original age
limit was 60, from which it has been lowered since
1978 by exceptional arrangements.
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Tilastotietoja tyoekikkeensaajista 30. 9. 198 I
Taulukoiden luvut ovat vdhimmciistuman mukaisia.

30.9. 1981 oli maksussa kaikkiaan 592000 tyoelaketta. Muutos edellisestii vuodesta on 31000 kappaletta
eli 5,5 prosenttia.
Naista oli vanhuuseldkkeita 299000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta (+20000), tyokyvyttomyyseliikkeitd 174000 (-), tyottomyyseldkkeitd 17000 kappaletta
(+3000) ja perhe-elaikkeita 102000 kappaletta (+8000).
Vanhuuseliikkeiden keskimdArd oli 774 markkaa/kk, tyokyvyttomyyselakkeiden 931 markkaa/kk, tyotto-
myyseldkkeiden 859 markkaa/kk ia perhe-eldkkeiden 629 markkaa/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30. 9. 1981

Eldkkeensaajia Keskimiiiirdi nen peruseldke mk/kk
Eldkkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 56882 84837 141719 1 615 693 1 063
YEL-elakelaitokset 11907 8760 20667 1 530 1 050 1 327
MYEL-eliikelaitos 41 803 52758 94561 443 219 318
LEL-eldkelaitos 32 084 9783 41867 632 283 550
Kaikki tyoelekelaitokset 142676 156 138 298814 1 043 528 774

Mydnnetyt elcikkeet L l.-30. 9. 1981

Kaikki tyoelakelaitokset 11 163 13649 24812 1 062 492 749

TY d K Y VYTTO M Y Y S ELA: KK EET ( sistilt tiri o sae lcik keet)
Voimassq olevat 30. 9. l98l

Eldkkeensaajia Keskimiiiirdinen peruseliike mk/kk
Elekkeen myontaia Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-eliikqlaitokset 39352 42130 81 482 1764. 828 12ffi
Y EL-eliikelaitokset 7724 3491 11215 1 324 841 1 174
MYEL-eliikelaitos 21 695 24529 46224 527 214 361
LEL-elakelaitos 30515 5076 35591 862 391 795
Kaikki tyoelakelaitokset 99286 75226 174512 1 182 599 931

Mydnnetyt eltikkeet 1. l.-30. 9. l98l

Kaikki tyoeldkelaitokset I 351 6079 14430 1 405 721 1 117

OSAEIL{KKEET
Voimossa olevat 30. 9. 1981

Eltikkeensaajia Keskimddrdinen peruselike mk/kk
Eliikkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-el6kelaitokset 't 347 1 750 3 097 1 222 603 872
YEL-elAkelaitokset 1 428 578 2006 994 691 907
MYEL-eldkelaitos 5463 6301 11764 421 189 297
LEL-elakelaitos 1 t04 135 1 239 740 383 701
Kaikki tyoeldkelaitokset 9342 87il 18106 662 308 490

Llydnnetyr elcikkeet l. l.-30.9. 1981

Kaikki tyoel6kelaitokset 1 024 1 113 2137 778 351 555
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rYArroMYvsrt,txxmr
Voimossa olevot 30. 9. 1981

Elakkeensaaiia Keski mAdrdinen peruselAke mk/kk
Elekkeen my6ntdjd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 2836 6232 9068 1 475 784 1 000

YEL-elakelaitokset 246 225 471 1 092 680 895

MYEL-elakelaitos 1 069 853 1922 775 318 s72
LEL-eliikelaitos 3 791 1 719 5510 864 417 725
Kaikki tyoelAkelaitokset 7 942 9029 16971 1 077 668 859

Mydnnetyt eltikkeet l. l.-30. 9. l98l

Kaikki ty6el6kelaitokset 17il 2476 4240 1 067 663 831

PERHE-EILI:KKEET
Voimassa olevot 30. 9. 1981

Elakkeen myontdj6

Keskimaa-
Elakkeiden rainen pe-
lukumdArA ruseldke

mk/kk

Eldkkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 48779 876 45496 14988 60484
YEL-elakelaitokset 7 983 781 7 66'l 2423 10084
MYEL-eldkelaitos 18 993 247 18 149 5279 23428
LEL-elakelaitos 26084 400 24716 7 253 31 969

Kaikki tyoeldkelaitokset 101 839 629 %o22 29943 125965

Mydnnetyt ekikkeet 1. l.-30. 9. l98l

Kaikki tyoelakelaitokset I416 668

V A N H U U S-, TY A KY YYITO M Y Y S-, TY dTT O M Y Y S- J A P ERH E-EILII X X ZTT
Voimossa olevat 30. 9. 1981

Keskimdd-
Elakkeen myontaia Elakkeiden riiinen pe-

tr rkr rmAiri rusel6ke
mk/kk

TEL-elakelaitokset 281 048 1 091

YEL-elakelaitokset 40 336 1 171

MYEL-elakelaitos '161 700 325
LEL-elAkelaitos 1 09 052 603

Kaikki tyoelakelaitokset 592 136 798

Mydnnetyt eltikkeet 1. l.-30. 9. l98l

Kaikki ty6el6kelaitokset 51 898 845

TEL-elakelaitokset 2 700,93
YEL-elakelaitokset 416,69

MYEL-elakelaitos 461 19
LEL-elakelaitos s84,93

Kaikki ty6eldkelaitokset
Bekisteroity lisaturva 179,66
Yhteensa

Vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeensaaiista 14163 sai lisdksi rekisteroitya lisaelaketta keskimiidrin 1174
mk/kk. Nahabliv-at'etupddssd TEL- ia YEL-elakkeita. Perhe-elakkeista 3475 oli lisaetulen mukaisia, keski-
m6drin 922 mk/kk.

MAKSETW ELA:KKEET I. 1.-30.9. 1981, MILI. MK
Vahimmaisturva
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