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L(iht (i k ohda t k o lm anne I I e
vuosikymmenelle ovat hyvcit

ElSketurvakeskuksen perustamisesta on lokakuussa tullut kulu-
neeksi kaksikymmenta vuotta. Laitoksen itiksi kaksi vuosikym-
menti ei viel6 ole pitkii, mutta sosiaalipolitiikkaa ja yleistd yh-
teiskuntakehitystii ajatellen Suomi on ndinii vuosikymmeninii
siirtynyt eteenpiiin pitemmdn matkan kuin mindlin aikaisempa-
na kaksikymmenvuotisjaksona on kuljettu. Tyrieliikejiirjestel-
miin luomisella ja vakiinnuttamisella on oma osuutensa tasse
kehityksess6.

Ennen tyoelikelakeja oli ansiomahdollisuutensa menettineel-
lii suomalaisella useimmissa tapauksissa turvanaan vain mark-
kamdiiriltidn jokseenkin merkityksettom6ksi jiiinyt kansanelii-
ke ja mahdollinen huoltoapulain mukainen tuki, elleiviit yksityi-
set jtirjestelyt antaneet hiinelle suojaa. Tiind piiivinii lakisiiiitei-
nen tyiieliike on vakiintunut, tuttu ja tasoltaan kohtalainen osa
jokaisen tycintekijiin ja hiinen perheensii sosiaaliturvaa - tur-
vaa, joka kaikkiaan on kehittynyt niin monipuoliseksi, etta site
jo arvostellaan muotojen liiallisuudesta.

Tydeliikejiirjestelmiin kehitt6misen kannalta oli onneksi, ettii
se rakennettiin kuusikymmenluvun ja seitsemiinkymmenluvun
alun noususuhdanteen vuosina. Muuten siitii tuskin olisi muo-
dostunut yhta kattavaa kuin siitii viihitellen on tullut ja mycis
tasoltaan yhta tuntuvaa kuin se taysitehoisena on. Nyt, har-
maampien niikrialojen diiressi, on luotua sosiaaliturvaa toisaalta
pakko pitti?i melkoisena kansantalouden kuormana, toisaalta on
arvokasta, etti on valmiiksi luotu jiirjestelmii lieventiimiiss6
mahdollisten talouskriisien sosiaalisia seurauksia.

Eliketurvakeskuksen osuus kehitykseste on ollut suunnitteli-
jan, valmistelijan, lausunnonantajan ja arvioitsijan niikymiitcintii
mutta viittimiitOnta toimintaa, ja t6mdn hsiiksi kiiytiinn6n asioi-
den hoitoa yhteistydssli eliikelaitosten kanssa. Toiminnan kehit-
temista ja tutkimusta koskevat haasteet ovat tulleet poliittisilta
pliitdksentekijciiltii ja tycimarkkinajiirjestdilta, aloitteiden teossa
Eliketurvakeskuksella on omakin osuutensa. Poliittisen kentiin
ja tycimarkkinajiirjestojen intensiivinen harrastus alaa kohtaan
ja niiltii tarvittaessa saatu tuki ovat olleet viemiissd kehitystii
eteenpSin. Ammattitaitoinen henkildkunta ja hyvii yhteistyci tyci-
eliikelaitosten kanssa on tehnyt mahdolliseksi selviytyii annetuis-
ta tehtavisE tunnustusta saaden.

Eliiketurvakeskuksen nSkcikulmasta on syyti tuntea kiitolli-
suutta kahden vuosikymmenen yhteistycistii ja katsoa, etta lah-
tcikohdat tulevien vuosien ty<ille ovat hyviit.

Motti Uimonen
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ALTTI AURELA. STM

Elriketurvakeskus on pysynyt
ajan vaatimusten tasalla

Lakisiiiiteistii tyoelakejarjestel-
mdd valmisteltaessa ei jouduttu
ldhtemddn kokonaan uusien
rakenteiden ja laitosten luomi-
sesta, vaan pohjan muodostivat
suurelta osalta jo olemassa ole-
vat, vapaaehtoista eldkevakuu-
tustoimintaa hoitavat vakuutus-
yhtiot, eldkesddtirit ja eliikekas-
sat. Yhteniiisen lainsddddnnon
tulo vaati kuitenkin toiminnan
koordinoimista. Tata varten jo
vuoden 1956 elikekomitea
suunnitteli El6keturvakeskuk-
sen, jonka tehtiiviksi tulivat yh-
teisen rekisterin pito, eliikelai-
tosten keskindisten hyvitysten ja
veloitusten toimittaminen. nii-
den luotonantoon liittyvd ta-
kausmenettely. eldkelaitosten
ohjaus ja yleisrin opastus seka
jdrjestelmdn kehittdmisen edel-
Iyttamat ja erikseen tyoksi anne-
tut tutkimus- ja suunnitteluteh-
tavet. Elaketurvakeskus jdrjes-
tettiin keskuslaitokseksi, jonka
hallinnosta vastaavat valtion
rinnalla tycimarkkinaosapuolet.

Suunniteltu muoto on osoit-
tautunut tarkoituksenmukai-
seksi. El6keturvakeskus on pys-
tynyt kehittiimddn toimintaansa
eliikepolitiikan vaatimusten
mukaisesti. Laitoksen yhteys

valtiovaltaan on rakentunut
kiinteiiksi. Tydmarkkina-
osapuolten osallistuminen Eld-
keturvakeskuksen hallituksen
tyohdn on osa ndiden keskindis-
tii ja niiiden ja valtiovallan v6lis-
ta elakepoliittista vuorovaiku-
tusta. Valtion kannalta on tdr-
kedtd. etti hyvin laajaksi muo-
dostu neen tyOelakej arjestel miin
hallinto- ja ohjantatehtdvdd on
voitu jakaa sosiaali- ja terveys-
ministerion ja Eldketurvakes-
kuksen kesken.

1960- ja 1970-luvuilla on so-
siaalivakuutusjdrjestelmdn lai-
tosten tehtavdkentt6a jouduttu
useaan otteeseen tarkistamaan.
Epiiilemiittii joudutaan mycis
1980-luvulla toimenkuvia ar-
vioimaan muuttuneessa tilan-
teessa. T6md edellyttiiii laitok-
silta ja etenkin Eldketurvakes-
kukselta joustavuutta ja kehi-
tyshakuisuutta.
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LAURI KAARISALO. SAK:

Mitci ty dnt ekij cit odo t t avat
ETK:lta 8}-luvulla?

Yleisesti ottaen on mieluisaa to-
deta, ettii ETK on koordinoinut
ja ohjannut tyydyttiiviisti eliike-
jiirjestel miiii. SAK odottaa, ettei
ETK:n ote heikkenisi, vaan mie-
luimmin voimistuisi j?irjestel-
mdn ohjaamisessa. Yksityisen
sektorin tycintekijdille on hyci-
dyllistii, ettd monissa eri laitok-
sissa hoidettava eliketurva on
yhdenmukaista ja noudattaa
samoja kdytdnnon siidntcijd. Jos
jokainen laitos toteuttaisi omaa
kiiytiintciiiiin. jdrjestelmii muo-
dostuisi epdyhteniiseksi, mikii
saattaisi heikentdd uskottavuut-
ta tyoelakejarjestelmddn.

ETK:lla on tdrked valvonta-
tehtava, ja niiiltii osin tycinteki-
jiipuolella niihdiiiin ETK erit-
tdin paljon vartijana. Valvon-
nan on oltava tehokasta niiltd
osin kuin ETK:lla on oikeuksia
ja keinoja. Tycieldketurva on la-
kisddteinen tycintekijiin oikeus.
Niiin pitiiii olla myds kiiytiin-
ndss'd. ETK:n tehtdv6ni on huo-
lehtia lainkirjaimen toteutumi-

Tiinii piiiviind ei kuitenkaan
niiin valitettavasti tapahdu jo-
kaisen tyontekijen ja erityisesti
jokaisen tycisuhteen kohdalla.
Vdliinputoamiset ja ty6elake-
maksujen maksamatta jattemi-
set eivdt saisi olla mahdollisia.
ETK:n oikeuksia timdn asian
hoitamisessa pitiiisi lisiitti. Tyci-
elaketurva ei saa olla tydnanta-
jan mielivallassa. Valvontaa pi-
tiiisi olla riittiiviisti jo rycisuhteen
kestiiessI, niin ettei tycintekijiille
tulisi ylliityksid el6ketapahtu-
man yhteydessii.

ETK on piidssyt hyviiiin al-
kuun tiedostonsa kiiyttiimises-
sti. Ty<intekijd voi tarkistaa sen
kautta onko eldkemaksut suori-
tettu kaikista tycisuhteista ja
minkisuuruinen eliiketurva mil-
liikin hetkellii on. Tiedonviili-
tyksen ja tekniikan parantuessa
tdtd tietokanavaa on edelleen
kehitettava.
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SEPPO RISKI, STK

E I cike turv ak e s kuk s e n t e ht riv ri t
1 9 SGluvun so siaalipoltit ti s e s s o
tilant ee s sa ty dnant oj an kannalta

Sosiaalipoliittisesta niikcikul-
masta tarkastellen kuluva vuo-
sikymmen tulee selvdsti poik-
keamaan 60- ja TOluvuista.
L6htiessdmme 8Gluvulle
eldmme korkean sosiaaliturvan
yhteiskunnassa, jota rasittavat
yhii kasvavat sosiaalimenot.
Kun lisiiksi otetaan huomioon
taloudellisen kehityksen epii-
varmuus, tiimi merkitsee eittii-
miittii laajoja kustannuksia li-
siiiivien uudistuksien aikakau-
den paattymistii. Erityisesti elii-
kepolitiikan osalta tiimii mer-
kinnee sitii, etta muutokset
kohdistuvat liihinnii jiirjestel-
mien mahdollisesti sishltimien
sisiiisten eplkohtien korjaami-
seen sekii teknisesti moitteetto-
maan yllSpitiimiseen.

Eldketurvakeskus on perin-
teisesti toiminut keskeisissd
asiantuntijatehtavissa ty6elake-
j?irjestelmiiii kehitettiessii. Td-
mii onkin luonnollista, sillii asi-
antuntijalaitoksena toimiminen
on kuulunut ETK:n perusta-
misajatukseen. Tulevaisuudessa
tiimii tehtiivii sdilynee, mutta
tehtavien suuntautumisalueelta
muuttuneena. Jatkossa joudu-
taan varmasti enemmdn kiinnit-
tiimiiiin huomiota jiirjestelmiin
toimintojen jtirkeistiimiseen ja
kustannustietoisuuden lisiiiimi-
seen. On todenndkoista, etta H-
hitulevaisuudessa on vllttiimii-
tontii kohdentaa voimia my<is
toimenpiteisiin, jotka entistii
enemmdn edistdviit mahdolli-
suuksia palata tyoeHmiidn sen
sijaan, ettii liikenne tiilli hetkel-
lii niihdiiSn piiinvastaiseksi ja
usein jopa lopulliseksi ratkai-
suksi. Jos niimi arvailut toteu-
tuvat, on selviii, ettl Eliiketur-
vakeskuksen toiminnot muo-
vautuvat vastaavasti. KiiYtiin-

non sisiltci5 niille toiminnoille
ei voi vielii miiiiritellii, niiden si-
siiltd on niihtiivissi vasta myci-
hemmin.

Ty<ieliikejiirjestelmin tarvit-
semien palvelujen kannalta on
Eliiketurvakeskus my6s keskei-
sessi asemassa. Eliikerekisteri,
takaisinlainausjiirjestelmii tar-
vittavine vakuuksineen, valvon-
ta, lausuntojen antaminen ja
monet muut tehtavat tulevat
edelleen asettamaan sille vas-
tuullisia toimintoja. On mahdol-
lista, ettii jos tyoelakelakien
mahdollisesti sisaltamie sirmiii
joudutaan hiomaan, voi se joh-
taa uusiin ja monimutkaisiin yl-
Hpitotehtiiviin. Julkisuudessa-
kin on esiintynyt ajatuksia mm.
aviopuolisoiden kertyneen elii-
keoikeuden jakamisesta nykyi-
sestii poikkeavalla tavalla sekii
erditii muitakin seikkoja, joiden
toimeenpano ylipiintnin ei olisi
mahdollista ilman hyviii rekiste-
ritietoja. Vastaavasti julkisten
eliikejiirjestelmien rekisterdinti-
jdrjestelmien kehittyessii on odo-
tettavissa uudenlaista tietolii-
kennettii.

Kokonaisuutena arvioiden
nayuae silta, erta kaikkia
rydelekejerjestelmien piirissii
toimivia - mycis Eliiketurva-
keskusta - kohtaavat raja-ai-
dat asettavat harkinnalle ja toi-
minnoille uudentyyppisiii edel-
lytyksi2i jopa uusia vaateita.
Olen vakuuttunut siite, ettii asi-
antuntemuksella toimiva El6ke-
turvakeskus tulee hoitamaan
hyvin tehtaviiiiin myciskin no'
peasti muuttuvalla l98Gluvulla.
Toivon ETK:lle parhainta me-
nestysta.

ffi
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Kunniomainintoja

Sramidi pysyy ja niihdiiiin,
mutta faarao unohdetaan, ru-
noili Uuno Kailas furamidilau-
lussaan. Jos faarao unohdetaan,
viel6 varmemmin unohdetaan
ajan mittaan ne lukuisat kivi-
miehet, jotka pyramidia pysty-
tetteessa ovat tehneet kiiytiin-
ndn tyOn. Kun kirjattavana on
Eliiketurvakeskuksen 20. toi-
mintavuoden tiiyttyminen, lue-
teltakoon tessa nimeltein muu-
tama Eliiketurvakeskuksen ta-
voitteiden hyviiksi pitkiiiin tycis-
kennellyt henkilci, heiti faaraoi-
hin ja kivimiehiin erottelematta.

Eliiketurvakeskuksen halli-
tuksen pitkiiaikaisin puheenjoh-
taja on ollut fil.tri Erkki Peso-
nen, joka toimi tissd tehtavasse
1962-73 ja on sen jdlkeen ollut
hallituksen jiisenenii. Hiinen
edeltiijiinsi hallituksen puheen-
johtajana (1961-62) oli profes-
sori Teivo Pentikiiinen, joka jo
eliikekomitean puheenjohtaja-
na oli keskeisesti vaikuttamassa
ETK:n syntykehitykseen, sit-
fammin h.llir"L.^^iLiiirlrrrr iidirrLuis!ii VafapU-
heenjohtaja 1962-7 6. Pitkiiai-
kaisia ja keskeisesti vaikuttanei-
ta luottamusmiehiii ovat olleet
varatuomari Tapani Virkku-
nen, hallituksen jiisen 1962-71,
varatuomari Erkki Oinas, halli-
tuksen jdsen 1962-80, puheen-
johtaja Veikko Ahtola, hallituk-
sen jiisen 196l-7 9, varatuoma-
riC. G. Aminofi hallituksen jii-
sen l96l-76 ja varapuheenjoh-
taja 1977-79, sihteeri Uuno
Hiironen, hallituksen jiisen l96l
-67, ministeri J. E. Niemi,
edustajiston puheenjohtaja 196 I
-76, lakit.tri Tauno Suontaus-
ta, edustajiston varapuheenjoh-
taja 196l-70, johtaja Vihtori
Rantanen, edustajiston jiisen
196l-67 ja sittemmin El6ke-

tiedotustoimiston johtaja, vuo-
rineuvos Olavi Jaakkola, edus-
tajiston jiisen 196l-71 ja toi-
minnanjohtaja Olavi Suominen,
edustajiston j6sen ja hallituksen
varajiisen 196l-6/., hallituksen
jiisen vuodesta 1965.

Talossa nyt tyciskentelevistA
ovat pisimpdin taloa palvelleet
toimistopiiiillikkci Elsi-Kaija
Lindquist vuodesta l96l ja
osastosihteeri Onerva Sinisalo,
rekisterinhoitaja Marke Vesa,
osastosihteeri Anneli Kilpinen,
postittamon esimies Marjo Hir-
vonen. konekirjoittamon esi-
mies Sinikka Nyman ja vara-
esimies Kirsti Hyvcinen, pu-
helinkeskuksen hoitaja Svea
Lindfors, varatoimitusjohtajan
sihteeri Pirjo Friberg ja toimi-
tusjohtaja Matti Uimonen vuo-
desta 1962.

Muihin tehtaviin tai eliikkeel-
le siirtyneistii useat tulisi viiltt6-
miitti luetella samassa yhtey-
dessii iskeisten nimien kanssa,
mutta tyydyttiikcicin tiissii vain
l-^-r^^-^^-ALr r44llrddll llluutallla IIlml al-
kuvuosilta: toimitusjohtaja
Tauno Jylh5, hiinen seuraajansa
Markku Kaikkonen. tAmiin
seuraaja Juhani Salminen
(aiemmin edustajiston, sittem-
min hallituksen jiisen), luotto-

vakuutusosaston ensimmdinen
peallikk<i Antti Melkas, lain-
opillinen johtaja ja varatoimi-
tusjohtaja Heimer Sundberg,
yleisten asiain johtaja Tarmo
Rantanen ja ensimmiiinen tie-
dotuspiiiillikkci Matti Karjalai-
nen.

Niiiden nimien mainitsemisen
mukana kunnioittava ajatus
heidiin tycitovereitaan, tydyh-
teiscijiiiin kohtaan; he muodos-
tivat ETK:n sen pioneerivai-
heessa. kaiketi luovimmassa ja
tuoreimmassa vaiheessa. Pyra-
midi pysyy ja niihdiiiin.

YLla

7

I

I

I



MARKKU HANNINEN

Elcike turv on r ahoit t aminen

Eliiketurvan tehtcivci on toimeentuloturuan ai-
k aansaominen mricirrit 1: is sci e I cimiin t i lan t e i ssa.

Tcimrin tehttiviin asianmuliainen toteuttaminen
vaatii pi t k tij dnt ei se t raho i t us t akee t, jot t a t urv o I I i -
suuden lisiiiimiseen tarkoitetust a jrirjestelmristci ei
ai heut ui s i I is rit urv a t I o muu t I a.

LA:.HTOKOHTA
Eliikkeellii oleville eliiketurva antaa jokapdivdi-
sen toimeentulon. Muut vakuutetut tietoisuus
eliiketurvan olemassaolosta vapauttaa tarpeesta
varautua omakohtaisesti eldkeajan varalle. On
siten vilttdmatctnte, ette elakejarjestelmii pyrkii
omalta osaltaan kaikin tavoin hoitamaan el6ke-
turvan rahoituksen niin, ett[ lainsiidddnncissd
luvatut edut voidaan kaikissa olosuhteissa mak-
saa. Tdmd koskee niin taloudellisesti hyvid kuin
huonojakin vuosia.

KES K U STELU K Y S Y M Y K S I A.
TGluvun laman jalkeen on toistuvasti esitetty
epiiilyksiii siitd, ette eldketurvan hoito kiiy tule-
vaisuudessa kansantaloudellemme ylivoimai-
seksi. Jos ndin kdvisi, olisi se vakuutettujen kan-
nalta kohtalokasta. Vakuutetut ovat oikeutettu-
ja luottamaan siihen, etta luvatut edut aikanaan
myos maksetaan. Tdman vuoksi eldketurvan
jdrjestimisessa on pyrittiivd etsimdhn keinot,
joilla minimoidaan em. negatiivinen mahdolli-
SUUS.

Aina kiiyttokelpoinen keino liialliseksi koet-
tavien kustannusten estamiseksi on varovainen
elaketurvan kehittamislinja. Etuja sdhdettdessd
on tarpeiden ohella riittdvdsti kiinnitettdvd
huomio taloudellisiin mahdollisuuksiin' Ei riitii
pdivdkohtaisen tilanteen selvittiiminen, vaan
eldketurvaa jdrjestettiessi on erityisesti pyritta-
vi varmentumaan siitd, ette varat l6ytyviit myds
tulevaisuudessa.

Kun edut on siiddetty, on ne mycis tinkimiittii
maksettava. Rahoitustekniikkoja on monenas-
teisia jakojiirjestelmdn ja puhtaan vakuutusperi-
aatteen viilillii. Lakisiiiiteisessii sosiaalivakuu-
tuksessa on ldhes kaikissa maissa otettu kayt-
torin erddnlaisia viihittdismaksumenetelmiii me-
nokehitykseltddn kasvavissa eliikejiirjestelmissd'
Esimerkiksi Suomen tycieleketurvan el6kelu-
pauksien tiiysi hinta olisi jo nyt yksityiselld puo'
lella suuruusluokkaa 25-307o ansioista, jos

edut maksettaisiin kokonaisuudessaan jo kart-
tumisvaiheessa. Kun keskimddrdinen TEL-
maksu on tana vuonna 13,3 %, vajaus joudutaan
perimddn tulevaisuudessa.

Kansantaloutemme joutuu mukautumaan
kohoaviin maksuihin. Ilmeistd on, etta mukau-
tumisprosessi ei tapahdu vaikeuksitta varsin-
kaan siind tilanteessa, etta tuotannon kasvu ei
pystyisi tyydyttamiiiin eri viiestoryhmien koh-
tuullisia kulutustason parantumistoiveita.
Omaksuttu rahoitustekniikka velvoittaa tycielS-
kejirjestelmiid aktiiviseen huolenpitoon sen ta-
kaamiseksi, etta vakuutettujen edut on riittdviis-
ti turvattu. Koska maksutason kohoamisvauhti
on m66rdtyn minimitason yliipuolella periaat-
teessa vapaavalintaista, on eliikejiirjestelmiin
toimeenpanijoiden my<is tlmdn vuoksi esitettd-
vd ndkemyksensd tarkoituksenmukaisesta mak-
sukehityksestii.

Siin[ tilanteessa, ette eldketurvan rahoitus
koettaisiin joskus tulevaisuudessa ylivoimaisek-
si, joudutaan harkitsemaan mycis etujen huo-
nontamista tai karsimista. Tdllaiset toimenpiteet
ovat selvdssd ristiriidassa eldketurvan perusteh-
tdvdn eli tietyn turvallisuustavoitteen toteutta-
misen kanssa ja siten erittlin kyseenalaisia. Toi-
saalta yhteiskuntamme muuttuu ja sen mydtd
seki tarpeet ettd niiden toteuttamismahdolli-
suudet. On luonnollista edellyttdd, ettd myds
eliikelainsiiiiddnto mukautuu yhteiskunnan ke-
hitykseen. Eliiketurvaa heikentiivid toimenpitei-
td arvioitaessa on laajastija perusteellisesti selvi-
tetteva n6iden toimenpiteiden yhteiskunnalliset
vaikutukset ja oikeutus niihin.

Asiaa vaikeuttaa lisdksi, ettii sosiaalipolitii-
kassa ei liene varsinaista absoluuttista totuutta.
Kuitenkaan yksin se, etta elaketurvan rahoitta-
minen tuottaisi vaikeuksia, ei ole sellaisenaan
riittave peruste etujen huononnuksille. Thmd

- pdtee erityisesti silloin, kun kysymyksessd on
vasta kaukaiseen tulevaisuuteen liittyvh mahdol-
lisuus, jonka toteutumisen todennikoisyyttd ei
edes voida sanoa. Toisaalta vakuutetun kannal-
ta olisi tarpeen, ettd mahdolliset muutokset etui-
hin olisivat tiedossa jo kymmeniii vuosia ennen
elaketapahtumaa. Timi puolestaan perustelisi
mahdollisimman aikaisia tulevaisuuden arvioin-
teja.

Jo tiihiin mennessd - oikeastaan ylliittiiviin
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herkisti - on esitetty vaatimuksia ylieliikkeiden
alentamisesta, eldkeihn korotuksista, indeksi-
turvan huonontamisesta jne. Tillaiset toimenpi-
teet sisiltiiviit selvdsti eldketurvan huononnuk-
sia, tosin toteuttamistavasta riippuen. Tiimin
vuoksi niiitii kysymyksid on niihty aiheelliseksi
kiisitellii tiissii kirjoituksessa nimenomaan sen
korostamiseksi, ettd ainakin nykyisessd vaihees-
sa tdllaisiin toimenpiteisiin liittyy perustavanlaa-
tuisesti kyseenalaisia piirteitii.

EL)KEMENOJEN KASVU
Sosiaaliturvan menokehitys6 ja tavoitteiden to-
teutumismahdollisuuksia selvittinyt ns. STAT-
tydryhme arvioi ellkemenojen kansantuote-
osuuden allaolevan asetelman mukaiseksi:

Niimd arviot eiviit ole ennusteita, vaan las-
kelmia, jotka havainnollistavat niiden taustana
olevien kansantalouden kehitystekijoiden mu-
kaisia tuloksia. Laskelmien piiasiallisena tar-
koituksena on toimia apuvdlineend eri kehitys-
linjoja arvioitaessa. Varsinaisten ennusteiden te-
keminen nein pitkalta aikaviililtii ei ole maMol-
lista sekd viestcirakenteen kehittymiseen ette eri-
tyisesti kansantalouden kehitykseen vaikutta-
vien monien tiillii hetkellii tuntemattomien teki-
jciiden vuoksi.

Laskelmien mukaan eldkemenojen kansan-
tuoteosuus kasvaisi pohjana olleiden kehityslin-
jojen vallitessa bruttokansantuotteen kasvu-
vauhdista riippuen 1,5-1,7-kertaiseksi. Tdmd
kasvu painottuu 2000luvun puolelle siten, etta
lisiiys olisi 200Glurulla noin kaksinkertainen
verrattuna tiimdn vuosisadan loppupuolella ha-
vaittavaan lisdykseen. Liihimmiin 20 vuoden ai-
kana el5kemenojen kansantuoteosuus jiiisikin
eri vaihtoehtojen mukaisesti I l-13 %o:Lin
bruttokansantuotteesta. Tiimii merkitsee
0,1-0,15 prosenttiyksikcin suuruista vuotuista

Vuosi
1980
2000
2020

Eliikemenojen BKT-osuus, kun
vuotuinen BKT,/ansiotason kasvu on
2Vo/l,5Vo 3Vo/2,5V0 4Vo/3.5Vo

9,8V0 9,'170 9,7 Vo
13 Vo 12 7o ll 7o
17 Vo 16 7o 14 Vo
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lisiiystti. Jiilkimmiiisen 2Gvuotisjakson aikana
vastaava lisiiys olisi noin kaksinkertainen. Ku-
luneella 20-vuotisjaksolla 1960- 1980 eliikeme-
nojen kansantuoteosuuden vuotuinen kasvu oli
keskimddrin vajaat 0,3 prosenttiyksikkdd.

Kasvun syyt ovat eliikkeensaajien m66rin li-
siiintyminen seki eldketason asteittainen ldhen-
tyminen eliikepolitiikkamme tavoitetasoa: kulu-
tustason sailyttavaa eldketurvaa.

El[keturvan rahoitusmahdollisuuksien kan-
nalta laskelmista voidaan tehdd muutama mer-
kittava johtopaatos. Eliikemenojen kustannus-
rasite niiyttdisi makrotasolla kohtuulliselta, jos
laskelman taustana olevat olettamukset toteu-
tuvat. STAT-tyciryhmdn peruslaskelmaksi voi-
daan katsoa 3 7o:n reaalikasvun mukaista ar-
viota. Ndiden tulosten pohjalta STAT-tydryh-
md arvioi kansantulon rakenteen vuoteen 2010
astija totesi sen kehittyvdn tasapainoisesti. Tyo-
ryhmi suoritti mycis ns. koelaskelman ja osoitti,
etta on olemassa my<is kehityslinjoja, jotka joh-
tavat kansantaloutemme rakenteen epdtasapai-
noon.

Niiiden laskelmien havainnollistama lciydcis
on, etta maarattyjen, nykyniikymillii luonnolli-
sena pidettdvien kehitysolosuhteiden vallitessa
palkkatason reaalikasvun olisi alitettava tuotta-
vuuden lisiiys. Laskelmissa tdmd ero oli
0,5 Vo/v. Tulosta voidaan tulkita siten, etti
palkkatason kasvun jattaessa tilaa eliikevolyy-
min kasvulle ei synny tasapainottomuutta.

Erityisesti tyoelakejarjestelmdn kannalta saa-
tu tulos on mielenkiintoinen. Alusta pitiien tyci-
eHketurva on yleisesti katsottu vastikkeeksi
suoritetusta tycista. Puhutaan jatkopalkasta, so-
siaalipalkasta, jiilkipalkasta jne. Jos timd peri-
aate tunnustetaan kiistattomasti tyomarkkinoi-
den tuloratkaisuissa, niiyttiiisi se vaikuttavan
positiivisesti eliiketurvan rahoitusmahdollisuuk-
siin.

Selviii on, etta kdytiinncissi eliiketurvan ra-
hoitus vaikuttaa ja on vaikuttanut jo nyt tulo-
ratkaisuihin. Nykyinen 13,3 7o:n keskimiidrdi-
nen tycieldkemaksu ja muut tydnantajien sosiaa-
liturvamaksut aiheutuvat tyopanoksen kiiyttii-
misestii ja ovat siten tuotantokuluihin vaikutta-
va yksi tekijii.

Tyciryhmiin tulosten mukaan olisi terkeiitii
pyrkiii kehitttimdiin myds uusia rahoitusmuoto-

ja ainakin osalle palkkaperusteisin maksuin ny-
kyisin rahoitettavaa sosiaaliturvaa. Niiitii mak-
suja ovat mm. kansaneliike- ja lapsilisdmaksu,
joilla rahoitettavat edut eivdt mi6rlydy palkka-
ja tyotulojen mukaan. Jo nyt on kyseenalaista,
etti tiillaisia tdysin veronluonteisia sosiaalitur-
vamaksuja perithiin ldhes yksinomaan yritysten
palkkasumman mukaan. Niiissii, kuten muissa-
kin veroissa, luonnollinen peruste on veronmak-
sukyky. Tyoeliikemaksujen luonnollinen mak-
superuste on sitavastoin palkkatulo, koska mycis
etujen maere perustuu suoraan palkkaan.

Eliikkeensaajien lukumiidrd kasvaa tulevai-
suudessa viiiijiiimiittcimiisti. Tiimii korostuu ns.
suurten ikiiluokkien tullessa eldkeikiiiin 200Glu-
vun alkupuolella. Kdytettyjen kuolleisuusolet-
tamusten mukaan vanhuuseldkkeelld olevien
m66rd kohoaisi huipussaan yli 900 000:een
nykyisestl vajaasta 600 000:sta. Mahdotonta
ei ole, ettd vanhuuselikkeen saajien m66rh las-
kevan kuolleisuuskehityksen jatkuessa nousisi
1000000 henkil6cin.

Vanhuus- ja tydkyvyttcimyyseliikkeensaajien
lukumdird kasvaa arviointivdlin loppuun men-
nessii 1,S-kertaiseksi ja olisi koko vdestcistd run-
saan neljinneksen. Nyt vastaava osuus otl
17 7o. Eltikeliiisten osuuden voimakas lisiiiin-
tyminen kompensoituu kuitenkin kokonaisuu-
dessaan muiden tycivoimaan kuulumattomien
henkilciiden vastaavan suuruisena vdhentymise-
nii. Tiimii aiheutuu nimenomaan lasten luku-
miidrdn vdhentymisestd. Laskelmien pohjana ol-
leiden kehityslinjojen mukaisesti tycivoimaan
kuulumattomien henkilciiden lukumiird pysyisi
ldhes muuttumattomana koko 40 vuoden ajan.
Kun nyt niiden henkilciiden kulutus-ja toimeen-
tuloturva on kohtuullisesti turvattu, ei eliikeliiis-
ten lukum66rin kasvu niiyttiiisi talta pohjalta
tarkasteltuna muodostuvan ylivoimaiseksi.

Usein jonkin verran yksinkertaistaen esite-
tean, etta syntyvyys olisi saatava kohoamaan,
jotta nimenomaan eldkkeensaajien suuren lu-
kumiiiriin kasvun vuoksi olisi tulevaisuudessa
riittaviisti tycivoimaa. Tiitii kysymystd voidaan
tarkastella eri arvoista l[htien. Eldkemenojen
rahoitusmahdollisuuksia tulevaisuudessa arvioi-
taessa merkittdvimmdksi kysymykseksi muo-
dostuu, mikd on elinkeinoel6mimme tuotanto-
kyky. Olisi pyrittiivii arvioimaan hyvin pitkiillii
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tehteyksella, mitka ovat tuotantotoiminnan
tydvoimatarpeet tulevaisuudessa. Jos piiiidyttiii-
siin siihen, etta tuotantotoimintamme tarvitsee
muunlaista viestcipohjaa kuin mihin nykyisellii
syntyvyydellii joudutaan, olisi tiila olennainen
merkitys mycis eldketurvan kannalta. Tiimii
koskee erityisesti 1980-9Glukua, jolloin lapset
on kasvatettava ja koulutettava. Vasta 200Glu-
vulla heistd viihitellen tulee tycivoimaisia henki-
loitii. Siihen asti olisi myos lasten kulutukseen
varattava tilaa, mikii ei olisi vaikuttamatta mah-
dollisuuksiin kehittae eldketurvamme tasoa ny-
kyistii lainsiiiidiintciii nopeammin tavoitetasolle.

YHTEENVETO
Eliiketurvan rahoitus heijastuu yhteiskuntaam-
me seki makrotasolla ett6 elinkeinosektoreittain
kuten mycis perhe- ja yksilcikohtaisesti. Rahoitus
vaatii pitkiijiinteisyyttii, miki puolestaan edellyt-
td6 sekd vakuutettujen ette yritystoiminnan yh-
teishenked. Tiillciin miiiiriittyjen eliimiintilantei-
den varalle tarkoitetusta turvallisuuden viilinees-
te - toimeentuloturvan antajasta - on saata-
vissa paras hyoty. Samalla on mahdollista mi-
nimoida sellainen turvattomuus, joka syntyisi
lupausten lunastamattomuudesta.
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PENTTI KOIVISTOINEN

El cik e turv ake s kuk s en laintulkint a-
palvelun tulevat haasteet

HALLIN N ON O IKEUS S UOJA-
tirursreLu.tN
X N U TT I. U T S A,I N K K E I STA
Koska Eliiketurvakeskuksenkaan laintulkinta-
palvelu ei ole muusta oikeuselimiistii irrallinen
saarekkeensa, vaatii aiheen kdsittely oikeuselii-
miin alueella yleensd ja sosiaali- ja terveyshallin-
non alalla erityisesti havaittavissa olevien kehi-
tysvirtausten liihempiiii silmiiilyii.

Hallinnon oikeusturvakysymykset ovat laa-
jalti selvittelyn alaisina. Tiillii hetkellii Suomen
lainsiiidiinnosta puuttuvat yleissiidnn6kset hal-
lintoviranomaisten menettelytavoista sekii siitii,
miten kansalaisten on meneteltava asioidessaan
viranomaisten kanssa. Menettely on tiillii hetkel-
ld osin sattumanvaraistenkin erityissi'eanndsten
ja eri hallinnonaloilla vakiintuneiden erilaisten
kiiytiint6jen varassa. Kun lainsiiiidentO on puut-
teellista, joutuvat viranomaiset etsimddn kul-
loinkin sopivia menettelytapoja. Vastaavasti
kansalaisten on s6iidettdvien asioiden jatkuvasti
lisiiiintyessi entistii vaikeampaa hoitaa asioitaan
hallintoviranomaisessa.

Hallintoviranomaisten keskeisend tehtavana
on kussakin yksittdistapauksessa toteuttaa kan-
salaisten oikeudet ja velvollisuudet sellaisina
kuin ne on lainsiiddiinncissd tarkoitettu. TiimEn
vuoksi voidaan kansalaisten oikeussuojan toteu-
tumista pyrkii tehostamaan noudattamalla me-
nettelytapoja, jotka edistiivit hallintoasioiden
ratkaisemista aineellisesti oikein. Menettelyta-
pojen olisi kuitenkin oltava yksinkertaisia, jotta
hallinto olisi samalla halpaa ja nopeaa. Oikeus-
suojan kannalta on mycis 6rkeaa, etta hkiteksti
kirjoitetaan selkeisti ja mahdollisimman ym-
mirrettiiviisti.

Esitetyt niikcikohdat on pyritty ottamaan
huomioon hallintomenettelylaissa, josta on an-
nettu hallituksen esitys eduskunnalle (88/1981).
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.4. 1982. Lain soveltamispiiriin kuuluvat vi-
ranomaiset, ei siis Eliiketurvakeskus (ETK), jo'
ka lakiesityksessA on luonnehdittu itseniiiseksi
julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Asetuksella on
kuitenkin mahdollista siiiitiii lakia sovelletta-
vaksi mycis mm. itsendisiin julkisoikeudellisiin
laitoksiin. Lain s66timisen yhteydessa tata ei
kuitenkaan ole vielii tarkoitus tehdii. Tdstii huo'
limatta laki on ETK:lle hyvii vertailupohja

suunniteltaessa ETK:n asiakaspalvelutoimintaa
sekii harkittaessa menettelytapasiiiinncisten tar-
peellisuutta.

Hallintomenettelylaki sisiiltiiii hallintoasioi-
den kiisittelyssd noudatettavan perussddnncis-
tdn. Laki osoittaa yhtealta, miten viranomaisen
on toimittava, ja toisaalta, kuinka kansalaisen
tulee menetelld asian kiisittelyssii. Laki on kui-
tenkin toissijainen lailla tai asetuksella annettui-
hin siitii poikkeaviin s66nn6ksiin nihden.

Hallintomenettelylain siiitdminen kytkeytyy
hallinnon oikeusturvakysymysten yleisemp66n
selvittelyyn. Valtioneuvosto on vuonna 1978
asettanut komitean valmistelemaan kokonais-
suunnitelmaa, jonka pohjalta voidaan ryhtyii
kiiytiinncin kehittdmistoimiin. Tdmdn hallinnon
oikeusturvakomitean on paitsi erilaisia hallinto-
lainktiyton kehittiimiskysymyksid tarkasteltava
mm. sitii, milld tavoin hallintomenettelylaista
annettu esitys huomioonottaen voidaan edelleen
lisiitd takeita siita, etta ensimmiiisen kiisittely-
vaiheen paatds hallinnossa muodostuu oikeaksi.

Monet selviteltdvdnii olevat kysymykset kuu-
luvat yhden hallinnonalan erityisongelmina
my6s sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuoja-
komitean tehtdviin. Tiimiin komitean n-rietin-
ndssii (1979:59) on pyritty ottamaan huomioon
vireillii olevat uudistushankkeet sekii yleensi oi-
keussuojajiirjestelmiibn kohdistuva muu kehit-
tamistyd. On luonnollista, ette timdn komitean
ty6n, johon myos ETK on osallistunut, on olta-
va yhtenii keskeisimmistti liiht6kohdista kartoi-
tettaessa ETK:n laintulkintapalvelun haasteita
l9SGluvulla.

ILII N SAA:.DAI N N O N MERKITYK SE STA'
ETK : N ILI I NTU LK I NTA PA LV ELU LLE
Koska lainsiiiidiint6 tiukasti ottaen on laintul-
kinnan edellytys, on mycis tulkintapalvelun
kannalta erittiin tiirkeid, etta ETK pyrkii omal-
ta osaltaan vaikuttamaan sekd laihsiiiiddnncin
sisiiltcicin etta muotoon. Tate edellyttaa jo ase-
tus, joka sisiiltiiii ETK:n ohjesiiiinncin. Sen mu-
kaan ETK:n tehtiivdnii on mm. "antaa viran-
omaisille lausuntoja ja tehdii esityksiii tycinteki-
jhin sekii maatalousyrittiijien ja muiden yrittii-
jien eliiketurvaa tai sen kehittiimistd koskevissa
asioissa".

Viranomaisten pyy6miin lausuntoihin, jotka
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ovat usein koskeneet lainsiiiidiinncin muutos-
hankkeita, on ETK:ssa paneuduttu hyvin tun-
nollisesti. Haasteeksi l98Gluvulla sitii vastoin
mielestiini jiiii lishtii aktiviteettia aloitteiden te-
kemisessii laintulkintatycissii esille tulevien epii-
kohtien korjaamiseksi. Tarkoitan tiillti liihinnii
teknisluonteisia muutoksia jiirjestelmiin toimi-
vuuden parantamiseksi sekii niiden pienten vii-
liinputoajaryhmien asian ajamiseksi, jotka muu-
ten eiviit saa iiiintiidn kuuluville.

Laintulkintapalvelun kehittdmisen liiht<ikoh-
tana on, ettd lainsdiiddnto on sisiilloltiiiin ym-
mdrreudvdd ja kiisiueiltiiiin selkeiiii ja riismiillis-
t6. Sdiintelyn selkeyttii voidaan edistiiii (komi-
teanmietinto 197 9:59) valuemella viiljien yleis-
lausekkeiden ja joustavien normien kayttoa sea-
dettiiessd yksilon oikeuksista ja velvollisuuksis-
ta. Veljat lainsidnncikset ovar my6s lisinneet
alemmanasteisten sdddcisten ja ohjeitten tarvet-
ta. Erityisesti ndiden lukuisuudesta saattaa lain-
tulkitsijalle yksityisesti kansalaisesta puhumat-
takaan syntyd ongelmia jo pelkiistiidn tiedon
hankinnassa.

Komitea toteaakin, ettd yksityisten kansalais-
ten oikeuksista ja velvollisuuksista on sdldettd-
vd riitthviin tarkasti lailla. Alemmanasteisissa
sdddciksissii voidaan antaa saenndksiii vain lain
kulloinkin antaman riittiiviin yksityiskohtaisen
valtuutuksen rajoissa. Niimd periaatteet on
mycis ETK:n syyte pitee lainvalmistelutycissd
kirkkaana mielessiiiin.

S O S IAALI. JA TERV EY S HALLI N N O N
OIKEUSSUOJAKOMITEAN
MIETINTO (1979:59)
Mietinncisti antamassaan lausunnossa ETK on
kiinnittiinyt huomiota sekii niihin kannanottoi-
hin, joilla on huomattavaa merkirystii tycieliike-
jiirjestelmiille ja siti kautta mycis ETK:n laintul-
kintapalvelulle, etti niihin, joissa on esitetty
muutbsta tai tarkennusta vallitsevaan tilantee-
seen. Tiillaisia asioita ovat:

l. Eldkelaitoksen mohdollisuus oikaista teke-
mcinsci priiitds. ETK on tehnyt asiasta vuonna
1976 lainmuutosehdotuksen. Menettely koskee
e16kelaitoksen mahdollisuutta oikaista teke-
minsii paat6s, josta on valitettu. Ehdotuksella
pyritidn nopeuttamaan valitusmenettelyii sel-
vissd tapauksissa siten, ettei valittajajoudu ereh-

dyksen vuoksi klrsimdiin, vaan asia on yksin-
kertaisesti ja nopeasti korjattavissa. Lisdksi uu-
distuksella pyritaan selkiyttamaan ja joustavoit-
tamaan muutoksenhakumenettely6.

2. Viimeisen elcikelaitoksen periaote. Jos ja
kun periaate toteutuu, eliikkeen hakijalle anne-
taan vain yksi eliikepiiiitcis, vaikka hiin olisi kuu-
lunut usean eri eliikejiirjestelmiin piiriin. Tiimii
selkeyttiiisi jarjestelmaa piiiitriksen saajan kan-
nalta.

3. Muu t o k s e nh okuj tirj e s t e I mi en y hde nmu k oi s-
tqminen. Viimeisen eliikelaitoksen periaatteen
toteuttaminen tekee vielii nykyistiikin tiirke6m-
miksi sen, ette yksityisen ja julkisen sektorin
useat yhteiset kysymykset tulevat kiisitellyiksi
yhteisessii, ylimmiiisessii muutoksenhakueli-
mess6. ETK:n mielestii tahen tehtaviiiin sopisi
parhaiten vakuutusoikeus (VO)julkista sektoria
edustavilla jiisenillii tiiydennettyn6. Uudistus
selkeyttiiisi muutoksenhakumenettelyli ja ilmei-
sesti yhdenmukaistaisi eri eliikejiirjestelmissii
omaksuttuj a tul kintoja.

4. Koron suorittaminen. Kun eliikeasiain kdsit-
tely kestiiE yli tietyn, kohtuullisen viihimmdis-
ajan, saattaa olla perusteltua, ette elike-erille
maksetaan korkoa. Asiaa selvittelee parhaillaan
ETK:n hallituksen asettama tydryhma.

5. Tydkyvyttc)myysratkoisul. Ongelmina on
tiissl yhteydessa tuotu esille ratkaisujen peruste-
leminen sekii liiiikiirin asema tydkylyttcimyyden
arvioinnissa. Asiaa selvittelee sosiaali- ja ter-
veysministericin asettama tyOkyvytt6myyden
arviointitoimikunta.

6. E t uj en ho k e m i n e n. Tyrieliikej iirjestel miissi
on jo entuudestaan vanhuus- ja perhe-eliikkeen
osalta otettu edunsaajaan henkilcikohtaisesti yh-
teytti eliikkeen hakemisen jerjestemiseksi. My6s
komitean korostamaan eldkkeen hakijan neu-
vontaan on tydelekejiirjestelmlssii kiinnitetty
vakavaa huomiota.

7. Salassapitovelvollisuus. Nykyiiiin salassapi-
tosidnncikset ovat kunnossa. Jos kuitenkin oi-
keusministericin asettaman tietosuojakomitean
tyct johtaa erilliseen tietosuojalainsdidiintci6n,
on luonnollisesti mycis tydelakejarjestelmin sa-
lassapitosiSnncikset tarkistettava siten, etta ne
ovat sopusoinnussa mainitun lainsiiddiinncin
kanssa.

Hallintomenettelylain asettamat vaatimukset,
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jotka siis eiviit ETK:ta ainakaan alkuvaiheessa
sido, on ETK:ssa jo nykyiselliiiin valtaosin tiiy-
tetty. Joissakin asioissa on lain edellyttiimii pal-
veluhenkisyys viety sen asettamia vaatimuksia
paljon pitemmiillekin. Tavoitteena tulisi kuiten-
kin olla, etta etumatka lain asettamiin minimi-
vaatimuksiin mycis jatkossa siiilyy.

ETK : N LA I NTU LK I NTA PA LV E LU N
SA:A:DOSPERUSTA
Laintulkintapalvelun sdddiinniiinen pohja on
ilmaistu asetuksessa, joka sisiiltiiii ETK:n ohje-
siiSnnon. Sen mukaan ETK:n on toimittamalla
julkaisuja ja muulla tavoin annettava mm. tieto-
ja ja neuvoja, jotka koskevat TEL:n, LEL:n,
MYEL:n ja YEL:n soveltamista sekii siihen liit-
tyviii seikkoja.

Mainituissa ty<ielikelaeissa ETK:lle on my6s
annettu valta ratkaista, onko niiitii lakeja sovel-
lettava miiiiriittyyn henkilcicin tai miiiiriittyyn
toimintaan. PS6tciksestii on valitusoikeus eliike-
lautakuntaan ja VO:hon.

Valtioneuvoston piiiitciksella (316/62) on
ETK:lle siirretty TEL:n mukaista toimintaa har-
joittavien avustuskassojen ja el6kesiiiiticiiden
valvontatehteviii. Piiiitciksen perusteella ETK
antaa aina lausunnon siiti, ovatko ndiden laitos-
ten saanndt TEL:n mukaiset. ETK:lle on mycis
siirretty tarkastusten suorittaminen niiissii lai-
toksissa. Tiistii seuraa ETK:lle oikeus ja velvolli-
suus laintulkintaohjeiden antamiseen ko. laitok-
sille.

Siiiinnciksistii riippumatta ETK:lla on mytis
sopimusperusteinen, vakiintuneeksi kiiytiinncik-
si muodostunut oikeus antaa VO:lle lausunto
jokaisesta edellii mainittujen lakien soveltamista
koskevasta asiasta, joka on VO:n kasiteltavana.

ETK:n asemaan tydeHkejerjestelmiin keskus-
laitoksena pohjautuu sen keskeinen asema poh-
joismaisen sosiaaliturvasopimuksen tulkinnas-
sa. TiillS vuosikymmenellii useiden valtioiden
kanssa solmittavat uudet sosiaaliturvasopimuk-
set lisinneviit ETK:n merkitystd kansainvdlisten
sosiaaliturvasopimusten tulkitsijana.

ETK : N ILII NTU LK I NTA PA LV E LU N
MENETTELYTAYAT
ETK antaa tietoja ja neuvoja tyoeliikelakien so-
veltamisesta sekd suullisesti etti kirjallisesti.

ETK on kouluttanut elikeasioiden neuvonta-
tehGviin mycis pankkien, postitoimipaikkojen
ja Kela:n paikallistoimistojen henkilokuntaa.
Lisiiksi eliikesiiiititiiden ja -kassojen toimihenki-
lciit6 koulutetaan jiirjestel miillisesti ETK: n kurs-
seilla.

ETK:n tieto- ja neuvontapalvelu kohdistuu,
paitsi ty<intekij<iihin ja tyonantajiin, myos eliike-
laitoksiin, viranomaisiin, erilaisiin jiirjestoihin
ynnii muihin. Periaatteessa kuitenkin jokaiselle
asiasta kiinnostuneelle annetaan tietoja ja neu-
voja tydeldkelakien soveltamisesta.

Systemaattinen, ensi kddessii elakelaitoksiin
suuntautuva laintulkintapalvelun muoto on
yleiskirjeiden liihett6minen. Tdrkeimmiit nlistd
yleiskirjeistii kasitellean ETK:n yhteydessii toi-
mivassa tulkintaryhm6ssii, jossa mycis ty<ielike-
laitokset ovat edustettuina. My6s muutoksen-
hakuelinten merkityksellisimmistii piiiitdksistii
ETK toimittaa jirjestelmiillisesti tiedot eliikelai-
toksille. Tata tehtavai tiiydentdviit mm. taman
lehden lainopilliset palstat sekii artikkelit.

ETK : N LAI NTULK I NTAPALV ELU N R O O LI
Valmisteltaessa tycieliikelakien muutoksia sekii
niiden soveltamista koskevia ohjeita ETK on
ollut keskeisesti mukana. Tdstii on ETK:n lain-
tulkintapalvelulle ollut huomattava hycity. Lain
tarkoitusperiit, tulkinnan tavoitteet ja tehtavat
jisentyviit valmistelutycissii mukana olleelle
huomattavasti helpommin kuin ulkopuolisille'
Tiimdn vuoksi niiin kertyviin taustatiedon saa-
minen on ETK:n laintulkintatehtavan kannalta
ensiarvoisen tarkea. Ajoissa tapahtuva tulkinta-
vaihtoehtojen tiedostaminen voi olla mycis
avuksi suunniteltaessa lain tiiytiint6onpanon
vaatimia tietokoneohjelmia, koska suunnittelu-
tyci joudutaan usein suorittamaan paljon ennen
lain voimaantuloa.

Toinen erittain tiirkeii asia on oikeus antaa
VO:lle lausunto kaikista sen kiisiteltiiviinii ole-
vista tydeliikeasioista. Kun ETK tiillciin saa tie-
don kaikista ylimmdssii muutoksenhakuviran-
omaisessa vireillii olevista tyoeliikeasioista, on
ETK:n mahdollista luoda kuvaa siita, millainen
soveltamiskiiytanto eri el6kelaitoksissa vallitsee.
Tate kautta ETK:lle tarjoutuu mahdollisuus
vaikuttaa oikeuskiiytiinnon muodostumiseen
lakien tarkoitusperid ja yleisemminkin yksilon
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oikeussuojaa toteuttavaksi. Olennainen puoli
asiassa on tlilloin ohjata eliikelaitosten sovelta-
miskiiytdntciii yhdenmukaiseksi. Tiimii luonnol-
lisesti edellyttdi muutoksenhakuasteiden pdd-
tdsten valpasta seurantaa.

Tiimd laintulkinnan l?ihteellii, lain valmiste-
lussa, sekii laintulkinnan niikcialapaikalla, lau-
sunnonantajana, pysyminen edellyttliii paitsi
uutteraa asiantuntemuksen ylldpitoa myds luot-
tamuksen sailyttamista ETK:n kykyyn toimia
asiantuntijana.

ETK : N LA I NTU LK I NTA P A LV ELU N
KEHITTAMINEN
ETK:n laintulkintapalvelun tehtavana on huo-

lehtia piiiiasiassa ansiotyota rekevien henkilcii-
den sekii heidiin tycinantajiensa oikeussuojasta
tydeliikeasioissa. Oikeussuoja on turvallisuutta
oikeudellisissa suhteissa. Sen toteuttamisen vii-
himmdisvaatimuksena on tehd6 yksittiiisissi ta-
pauksissa s66dcisten mukaiset ratkaisut. Hyvii
toteuttaminen vaatii kuitenkin enemmin.
ETK:n osalta se edellyttiii erityisesti palvelu-
henkisyyden toteuttamista kiiytettiivissii olevien
voimavarojen puitteissa. Niiin ollen oikeussuo-
jan toteutuminen riippuu paljolti siit6 tavasta,
miten ETK:n laintulkitsijat suorittavat tehta-
viinsii. Tdmin vuoksi laintulkintapalvelun on-
nistuminen edellyttda, ettii ETKlla on jatkossa-
kin kiiytettiivissiiiin miiiirdltiiiin ja koulutuksel-
taan sopiva, ammattitaitoinen, yhteistyrikykyi-
nen ja palvelualtis henkilcistd.

Yksildn oikeussuoja koostuu monista teki-
jciistii, joista jotkut saattavat vaikuttaa keske-
n55n eri suuntiin. Ryhtymette ryhmittelemidn
oikeussuojaa eri osatekijciihinsii poimin vain
esille ne osa-alueet, jotka ETK:n suorittamissa
laintulkintapalveluissa vaativat erityisti huo-
miota.
l. Nopeus
2. Yhdenmukaisuus
3. Ratkaisujen perusteleminen
4. Ratkaisujen selkeys ja ymmiirrettlvyys.

N O PEU S JA YHDEN M UKAI SU U S
ETK:ssa on kuluvan vuoden aikana kdynnistet-
ty useita toiminnan kehittiimisprojekteja. Tiillai-
sia ovat muun muassa ns. tietopankkiprojektija
ns. kirjeenvaihdon kehiuiimisprojekti. Ne tiih-
tiiSviit muun muassa laintulkinnan nopeuttami-
seen ja tulkintojen yhdenmukaisuuden varmis-
tamiseen.

ETK:ssa suoritetaan piiivittiiin laintulkinta-
tehtevie lukematon meare eri tycipisteissii. Mycis
eliikelakien jatkuva muuttaminen ja monipuo-
listaminen on lisiinnyt yksityiskohtaisten ohjei-
den mliiriid, mikii on vaikeuttanut peet6ksente-
koa. Tiissi tilanteessa on selvd6, etta toiminnan
nopeus ja ratkaisujen yhdenmukaisuus saattavat
kiirsiii.

Tiillii hetkellii laintulkinnassa joudutaan tur-
vautumaan yksittdisten henkildiden muistitie-
toon ja erilaisiin klisikortistoihin. Sen selvittd-
minen, onko tietyntyyppiseen asiaan aiemmin
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otettu kantaa, ja jos on, milld tavoin, saattaa
viedi kohtuuttomasti aikaa ja silti antaa vddrin
tuloksen. Asian kuntoon saamiseksi on katsottu
tarpeelliseksi aikaansaada erii6nlainen tieto-
pankki, jolloin tarvittava pohja-aineisto voitai-
siin keritd yhteen paikkaan.

Tietopankin luominen vaatii vield selvitysty6-
ta. Mita asioita tietopankkiin otetaan? Mita tie-
toja asioista otetaan? Missd muodossa? Miten
olemassaoleva tieto mahdollisimman tiiydelli-
sesti kiydetiidn? Mikti tekniikka valitaan? Kus-
tannukset?

Jiirjestelmii on joka tapauksessa tarkoitus
saada tekniikan osalta valmiiksi ensi vuoden lo-
pulla.

Kirjeenvaihdon kehittiimisprojektissa liiiik-
keitii yritetddn etsid mm. uuden tekniikan, sano-
jen- ja tekstinkdsittelylaitteistojen avulla sekd
tycinjaon, tiedonkulun ja koulutuksen kohen-
tamisella. Tekniikan kayttaminen laintulkitsijan
tarpeettomaksi tekevdnd ratkaisijana ei kuiten-
kaan vielii ole ndkcipiirissd. Aiheen kiisittely
mydhemmin tdmdnkin lehden palstoilla olisi
kuitenkin joka tapauksessa mielenkiintoista.

Niin nopeuden kuin yhdenmukaisuuden ke-
hittamisesse on pysyttava kohtuudessa, koska
yhdenmukaisuuden liiallinen korostaminen
saattaa heikentiiii nopeutta ja pdinvastoin'

Nopeaa kiisittelyii tarvittaisiin mycis muutok-
senhakuelimissh. ETK:n laintulkintapalvelulle
on tiirkedii, ettd esimerkiksi ennakkopddtdkset
saataisiin nopeammin kuin noin kahden vuoden
kuluttua asian vireilletulosta.

RATKAI S UJEN PERU STELEM INEN SEKA'
S ELKEY S JA Y M M A: RRETTA. VY Y S
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanoo
suomalainen sananlasku. Voidaan mycis sanoa,
ettd hyvin perusteltu paetds on puoliksi tehty.
Toinen puoli asiaa on kirjoittaa peatds selkedsti
ja ymmiirrettiiviisti. Piiiittisten riittavdlla perus-
telemisella on merkitystd piidtciksen saajalle sii-
nd mielessd, ettii hiinellli silloin on mahdollisuus
harkita, onko muutoksenhaku aiheellista, ja jos
on, mihin seikkoihin hdnen muutoksenhaussaan
on kiinnitettdvii huomiota. Perustelemisvaati-
muksen tdhdentdmiselld on merkitysta myds
piiiitoksen laatijalle, koska se saattaa edesauttaa
hiintd paneutumaan siihen, ettd paatos todella-

kin on lainmukainen.
ETK:n pdiitcisten perustelemisessa on paran-

tamisen varaa. ETK:n piiiit<ikset ty6elakelakien
soveltamisesta antavat varsinaisessa p6dt6sosas-
saan piiiitoksen saajalle perusteluita varsin vd-
hiin. Myciskiilin piiiitoksen kertoelmaosasta, jos-
sa kerrotaan tydskentelyehdoista ja -olosuhteis-
ta, ei selviisti ilmene, mitkh seikat ovat olleet
ratkaisun kannalta olennaisia ja mitkii viihii-
merkityksisempiii.

ETK:n TEL 15 $:n perusteella antamaan
"pakkovakuutuspiidtcikseen", jolla otetaan
tyonantajan kustannuksella vakuutus ja joka
samalla sisiiltdi ratkaisun TEL:n soveltamisesta,
ei tulkinnanvaraisissakaan tapauksissa ole kir-
joitettu soveltamisratkaisun perusteluita niiky-
viin. Perusteluita on tosin saatettu esittiiii suulli-
sesti ennen pddtoksen antamista.

Esittamdni vaatimus pdiitosten paremmasta
perustelemisesta on tietysti helpommin sanottu
kuin tenty. Perusteellinen perusteleminen on
vaikeaajo yksin sen vuoksi, ettd tulkinnanvarai-
sissa tapauksissa ratkaisuun saattavat vaikuttaa
hyvin imaginddriset seikat. Tdmii ei kuitenkaan
merkitse sitd, etteikci nykyistii asiantilaa voitaisi
parantaa. Eliiketurvakeskuksella onkin tarkoi-
tus kiinnittii6 tulevaisuudessa paatdsten peruste-
lemiseen nykyistii enemmdn huomiota.

Kun olen nyt pdyhinyt omaa pesiiani, voinen
lopuksi esittaa joitakin parannustoivomuksia
my6s valituselimille, elikelautakunnalle ja
VO:lle. Erityisesti VO:lta ylimpiinii muutoksen-
hakuviranomaisenA toivon, ette se perustelisi
piiiitciksiiiiin suorasanaisesti ja useammin kuin
nykyiiiin. Lakoniseen "ei ole syytii muuttaa vali-
tuksenalaista piiiitcistii" turvaudutaan liian hel-
posti. Paatdksistii, joihin on kirjoitettu niukasti
perusteluja, on vaikeaa, jollei mahdotonta, teh-
dii j o htopiiiitci ksiii. Ri ittiiviistii j a sel keiistii piiii-
tosten perustelemisesta olisi merkittiivd apu
ETK:n laintulkintapalvelulle, johon yhtenii osa-
na sisdltyy VO:n paatdsten seurantaan perustu-
va eliikelaitosten auttaminen oikeuskiiytannon
seuraamisessa.

Vaikka toivomukseni piiiitcisten perustelemi-
sesta ei toteutuisikaan, olisi joka tapauksessa
VO:n piiiitosten koukeroinen ja raskas kirjoitus-
tapa tavalla tai toisella saatava historiaan jo pi-
kaisessa tulevaisuudessa.
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MARTTI UANNTxAINEN

Tie t op alv e luj en kehit t cimis e ss ri paino
p alv e lut as on no st ami s e s sa

Tyrieliiketurvan tavoitteena on taata elikkeen-
saajalle sama elintaso kuin hinellii on ollut tyci-
uransa aikana. Nein ty6elakkeelle siirtyminen
voi tapahtua "pehmeisti" kulutustottumuksia
muuttamatta. Tycieliike on laskettava yksikilli-
sesti kunkin aktiiviaikaisen ansiotason ja tyo-
uran pituuden perusteella. Naita tietoja olisi
mahdotonta koota riittdvdn tarkasti eldkkeelle
siirtymisen yhteydessii eri tycinantajilta. Niinpii
tydelakelait velvoittavat tycinantajaa ilmoitta-
maan eliikelaitokselle eldketurvan hoitamista
varten tarvittavat tiedot jo tydsuhteiden aikana.
Eliikelaitokset ilmoittavat tiedot edelleen Eliike-
turvakeskukselle, joka tallentaa ne tyOelakejar-
jestelmdn keskusrekisteriin.

T Y O E LA K E] A] ru E S T N LIVilN /<ESI( US-
REKI STERI N TIETO S I SALTd
Keskusrekisteriin talletetaan el6keoikeuden las-
kemisessa tarvittavat tiedot ja eliikeptiiitciksiii
koskevat tiedot. Tiedot rekisterciidiiiin henkil6it-
tiin siten, etta tydntekij6n eri tydsuhteisiin liitty-
vdt tiedot tulevat yhteenkeriityiksi. Rekisteristii
ilmenee siten tycintekijiin tyciura. Tietojen vir-
heet<in rekisterciinti edellyttaa tiismiillisiii henki-
ldtietoja. KeskusrekisterissE on kaikkien ennen
vuotta 1973 syntyneiden suomalaisten henkilci-
tiedot. Henkilotietojen muutokset saadaan
kuukausittain ilman eri pyyntoii Viiestcirekiste-
rikeskukselta. Tycintekijiin eldmdnkaari alkaa
siten piirtyii keskusrekisteriin jo ennen tyoela-
mAiin tuloa.

Tydntekijiiin eliikelain (TEL:n) mukaisista
tyOsuhteista rekisterciid66n tycisuhteen alkaessa
alkamispdiviimiiiirii ja tycinantajan nimi. Kun
tycisuhde on p66ttynyt, tietoja tdydennetiiiin
paattymispaiviimiiiiriillii ja tydsuhteen osalta
lasketulla elikepalkalla sekd karttuneen eliik-
keen miiiiriillii.

Yrittiijien eliikelain (YEL:n) ja maatalousyrir-
tiijien eliikelain (MYEL:n) mukaisista yriuiijii-
toiminnoista rekisteriin vieddin yritystoiminnan
aloittamis- ja paattymispiiiviimiiiiriit, eliikkeen
perusteeksi jiiiivii ty<itulo ja karttunut eliikkeen
mddrii.

Lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyonteki-
jiiin eliikelain (LEL:n) alaisten ty<!suhteitten
osalta eliikettd ei lasketa kustakin tycisuhteesta
erikseen, vaan eri tyOsuhteista yhteenlaskettujen

ansioiden perusteella. Tdsti syystd LEL:n alai-
sista ty6suhteista ei rekisterciidii niiden alkamis-
ja paettymispiiiviimiiiiriii. Sen sijaan LEL-tyO-
suhteessa olevan henkilcin osalta talletetaan
kuukausittain maksetun palkan miiiirii ja tycin-
antajan nimi. Kuukausittaiset ansiot yhdistel-
ldiin rekisterissii mycihemmin vuosikohtaisiksi.

Edellii mainittujen tyosuhdetietojen lisiiksi
keskusrekisteriin vied66n palvelusaikaa koske-
via tietoja muun muassa valtion, kuntien, meri-
miesten ja evankelis-luterilaisen kirkon palvelus-
suhteista. Rekisteriin talletetaan myris vuosittain
tiedot niiden tydttomyysavustuspaivien luku-
midrdstd, joilta henkilci on saanut tyctttdmyys-
kassojen maksamaa tyottdmyysavustusta.

Tyouran katkeamisen tai paattymisen jdlkeen
Eliketurvakeskus rekisterdi tiedot eldkehake-
muksen vireilletulosta ja eliikepiiiit<iksistd. Re-
kisteristd ilmenee muun muassa mycinnetyn tyo-
eldkkeen mddr6, alkamisaika ja mahdollinen
paattymaaika. Mycis julkisen sektorin mycintii-
mistd tyci- ja virkaeliikkeiste rekisterdidaiin yhtii
taydelliset eldketiedor.

Tyoeliikejiirjestelmdn keskusrekisteriin piir-
tyy tycintekijAn eliimdnkaari, joka usein jatkuu
vielii kuoleman jllkeenkin edunsaajille makset-
tavan perhe-el5kkeen muodossa. Kuvio I valai-
see keskusrekisterin sisiiltciii henkilcin eldmin-
vaiheiden tallentajana.

K E S K U S REK I STER I I N TA LLETETU N
TIETOMA:A:RAN XISVU
Tycieliikeoikeuteen liittyviii tietoja joudutaan
siiilyttiimiiiin rekisterissd keskimdiirin 65-70
vuotta. Tietoja on rekisterciity vasta 20 vuoden
ajalta, joten keskusrekisterin sisiltimi tieto-
mdiirii tulee jo pelkiisthiin tydelakejarjestelmdn
ikiiiintymisen my6tii kasvamaan ainakin seu-
raavien 45-50 vuoden ajan. Tdmdn lisiiksi tie-
tomdiird pyrkii kasvamaan siitd syystA, ettd lain-
siiiiddnnon kehittyminen synnyttdd uusia tieto-
tarpeita. Samoin tekee my6s eri eliikejiirjestel-
mien viilinen lisiiiintynyt yhteistyci, jolla pyritiian
parantamaan jdrjestelmien palvelutasoa. Rekis-
teroidyn tietomaaran kasvu ilmenee oheisesta
kuviosta. Siinii on kuvattu tietomddriin tihdnas-
tista ja ennakoitua kehitystii ty6suhderekisteris-
sii, joka muodostaa keskeisen osan keskusrekis-
terist6.
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KUVIO 1

KUVIO 2
milj. kpl

l5

Eraiden tydsuhderekisterissa olevien thtojen mA8rii
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Kuviosta 2 ilmenee, ettii tydsuhderekisterin
tietomddrii on kasvanut voimakkaasti tydelake-
jiirjestelmiin voimassaoloaikana. Kun esimer-
kiksi vuonna 1965 rekisterissii oli tiedot alle puo-
lesta miljoonasm peattyneestii TEl-tycisuhtees-
ta ja niiden osalta ansaitusta eliikkeen miiirlstS,
vastaavia tietoja oli vuonna 1980 yli 5 miljoonaa
ja tulee olemaan vuonna 2000 jo noin l3 miljoo-
naa.

Voimakkaimmin keskusrekisterin kokoa
kasvattaa kuukausittaisten LEl-ansioitten re-
kisteroiminen, joita kirjataan 200 000-250 000
joka kuukausi. Vuoden 1980 lopussa rekisterdi-
tyjen LEL-kuukausiansioiden lukumdiirii oli H-
hes 50 miljoonaa. Onkin niihty tarkoituksen-
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2000

mukaiseksi yhdistellii tyosuhderekisterissa maa-
riiajoin kuukausiansiot vuosiansioiksi. Yhdistet-
tyjen vuosien kuukausiansiot on siirretty erilli-
seen magneettinauhamuodossa olevaan arkisto-
rekisteriin, josta on niinsanotulla COM-teknii-
kalla muodostettu myds mikrofilmikortit.

Yhdistelyn tuloksena LEL-kuukausiansioit-
ten lu kumliirii ty<isuhderekisterissii vaihtelee sii-
td riippuen, miten pitkd aika on kulunut viimei-
sestii vuosiyhdistelystii. Viime vuoden lopussa
tycisuhderekisterissd oli LEL-kuukausiansiot
vuosilta 1978-1980 ja niiden lukumiiiiri oli
noin 8 miljoonaa. LEl-vuosiansioita oli tiillciin
suunnilleen yhtii paljon. Vuosiansioiden luku-
midrd kasvaa vuoteen 2000 mennessii yli 16
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miljoonaan.
Tyoeliikejiirjestelmdn keskusrekisteriin on tal-

lennettu tietoa yhteensd noin 4500 miljoonaa
merkkid (kirjainta tai numeroa). Talletettu tie-
tomddr6 neyttaa edelleen kasvavan samassa
suhteessa kuin tycielakejdrjestelmii vanhenee, jo-
ten tietomdiirii kaksinkertaistunee vuoteen 2000
mennessd.

T I ET OJ E N K A S NITLYTZ X N T T X I N
KEHITYS
Vaikka rekisterciityjen tyoeleketietojen m66rd
onkin voimakkaasti kasvanut, ei tdmd ole vai-
keuttanut tiihiin mennessl tietojen rekisterciin-
tie. Tasti voimme kiittaa teknisen kehityksen
voimakkuutta. Muun muassa tietokoneiden
keskusmuistin hinta yhtd muistipaikkaa kohden
laskettuna on pudonnut alle sadanteen osaan
viimeisen viidentoista vuoden aikana. Saman-
suuntainen on ollut kehitys mycis tietojen talle-
tusvdlineind yhd keskeisempdd osaa merkitse-
vien poimintamuistilaitteiden hintojen kohdalla.

Myos Eliiketurvakeskuksen kohdalla tieto-
jenkiisittelylaitteiston tehokkuuden voimakas li-
sidntyminen on ndhtdvissti. Esimerkiksi tyri-
suhdetietojen rekister6intiin ja rekisteriotteiden
muodostamiseen liittyviit tietokoneajokustan-
nukset ovat taman hetken rahan arvossa lasket-
tuna viimeisen kahdeksan vuoden aikana pu-
donneet noin viidenteen osaan.

Tietokonelaitteiden osuus tietojenkdsittelyn
kokonaiskustannuksista on voimakkaasti las-
kenut. Kustannustekijiissii yhd merkittdvdm-
mSksi on noussut ihmistyci eli liihinnii suunnitte-
lijoiden, ohjelmoijien, ATK-kirjoittajien ja hal-
lintohenkilciiden tyci. Tdm6 on kehityksen suun-
ta mycis seuraavien vuosikymmenien aikana.
Rekisterin tietomiidrdn kasvaminen ei juuri lisiiii
ihmistyopanoksen tarvetta vaan heijastuu lii-
hinna tietojenkasittelylaitteistopuolelle. Niiden
tehokkuus lisiiiintyy moninkerroin nopeammin
kuin rekisterin tietomiiiird. Ndin ollen keskusre-
kisterin koon kasvaminen ei aiheuta ongelmia
tulevaisuudessakaan.

TY O E LA: K EJ Al ru n SrZ tU Al N r rcr O t r X -
KA. S IT'TELY N PA I N O PI STE S I IRTY Y
TIET O PALV ELUJ E N K E H I:TTA IN S TTU
Tietojenkiisittelytekniikan kehittymisen mycitd

suurten tietomddrien kiisittely on tullut yh5 vai-
vattomammaksi. Tiimii tarjoaa mahdollisuuksia
tietojenkdsittelypalveluiden voimakkaalle kehit-
tdmiselle. Tiimii niikyy mycis tycieldkejiirjestel-
miin keskusrekisterin kohdalla. Rekisterciintijiir-
jestelmiiii ollaan parhaillaan uudistamassa. Ta-
voitteena on tarjota nykyistii monipuolisemmat
ja korkeatasoisemmat palvelut 8Gluvun loppu-
puolella.

Tycisuhderekisterin tiedot tullaan muun mu-
assa siirtdm66n poimintamuistilaitteille, jolloin
rekisteritiedot voidaan saada kyselyn perusteella
velittdmiisti esille niyttcipaetteille. Tdmd no-
peuttaa sekd asiakaspalvelua etti tietojen rekis-
terciintiin liittyviiii selvittelytyot6.

Tarkoitus on mycis kehittiiii keskusrekisteris-
tii niinsanottu valtakunnallinen vapaakirjarekis-
teri, joka sisiiltiiisitietoja mycis kaikista julkisen
sektorin virka- ja palvelussuhteista. Tiillciin olisi
mahdollista tiivistiiii eri tyci- ja virkaeliikejiirjes-
telmien viilistii yhteistycitii niin, ettd eri jiirjestel-
mistd karttunut eldkeoikeus koottaisiin yhdeksi
kokonaisuudeksi. Eliikehakemuksen ratkaisisi
ja yhdistetyn eliikkeen maksaisi se elAkejdrjes-
telmd, jonka piiriin eliikkeenhakija on kuulunut
viimeisen tyci- tai palvelussuhteen aikana.

Eliikkeenhakijoiden kannalta tiirkeintd on se,
ettd eldkehakemus voidaan kiisitellii nopeasti.
Tiimd on mahdollista vain, jos keskusrekisteris-
sii on kaikki elSkemidridn vaikuttavat tiedot ja
tiedot ovat oikeat.

Tietojen oikeellisuuden paras tae on, etta
asianomainen on itse tarkistanut tiedot. Eliike-
turvakeskus jatkaa edelleen rekisteriotteiden l6-
hettdmistd ty<intekijdille. Ilman pyyntcia tapah-
tuvaa otteiden lahettimistii lisiitiiiin vdhitellen
niin, etti jokainen tyoeldkeoikeutta ansaitseva
henkilci saa midrdvilein rekisteritiedot tarkistet-
tavakseen.

Suurten tietomddrien kanssa tycieliikejiirjes-
telmdn tietojenkdsittely joutui kamppailemaan
liihinnii rekisterijdrjestelmien pystyttdmisvai-
heessa 60luvulla. Sitd vastoin 70-luvulla etusijal-
le nousivat sekii tycieliikejdrjestelmiin sisiisten
ettd tycieldke- ja kansaneliikejiirjestelmien vdlis-
ten tietopalveluiden kehittiiminen. Nyt 80-luvul-
la kehittdmisen painopiste on tyoeldkevakuutet-
tujen ja eliikkeenhakijoiden palvelutason nos-
tamisessa.
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BO LUNDQVIST - MIKKO PELLINEN

Elciketurva on kahden vuosikymmenen kuluessa
laajentunut nopeasti. Ekikkeensaajien viiestd-
osuus on kaksinkertaistunul. Kasvun syynti oval
o I I e e t t y d e I ci k ej cij e s t e I m i en v o i ma an t u I o n I i s ri k s i
mytis vciesttin iktirakcnteessa tapahtuneet muu-
tokset. Vuosisadan alun suurel ik(iluokal ovat tul-
I ee t v onhuu se kik ei kricin. I k ciluo k k ien k oon j y r k i l-
lri vaihteluilla voi olla suurikin merkitys vuosittain
alkavien eltikkeiden miiciriin. Ntimri vaikutukset
ovat jo syntyneiden iktiluokkien osolta helposti
ennakoitavissa. Kuolevuuden ja muuttoliikkeen
kehit.l,ssuunnat ovqt sit(i vastoin voikeammin ar-
vioitavissa.

Tiissii artikkelissa on tehtyjen ennusteiden
pohjalta kiisitelty vaestdnmuutosten vaikutusta
eliikkeensaajien lukumiiiiriin liihivuosikymme-
ninii. Lisiiksi on yritetty kuvailla mahdollisten
yhteiskunnan rakenteessa ja lainsddddnncissd to-
teutuvien muutosten vaikutusta eliikejiirjestel-
miin.

VA:.ESTONMUUTOKSET
SYNTYVYYS
Liihimmiin 40 vuoden aikana vdestciennusteen
syntyvyysolettamuksilla on vain vdhiiinen vai-
kutus maksettavien eliikkeiden lukum6Sriin.
Tdmdn vuosikymmenen syntyneisyys alkaa vas-
ta ensi vuosituhannen puolella vaikuttaa tyG
ikiiisen viiestcin miiiriihn. Syntyneisyyden muu-
tokset ovat lisiiksi varsin hitaita, joten oletta-
mukset syntyneisyyden suunnan pysyvdstii
muuttumisesta vaikuttavat taydella painollaan
tyoikiiseen viestcjon vasta vuoden 2010 jilkeen.

Tilastokeskuksen vdestciennusteen keskim6ii-
raisen syntyneisyyden vaihtoehdossa - laskel-
ma I - oletetaan syntyneisyyden olevan hieman
nykytasoa korkeampi. Synnyttiimisikdisten
naisten lukumdiiriin viiheneminen suurten ikii-
luokkien vanhetessa aiheuttaa sen, ett6 vuotui-
nen syntyneiden mdird tulee laskemaan. Tdmdn
vuosikymmenen syntyneisyydellti alkaa vasta
ensi vuosituhannella olla vaikutusta lapsien
mdiriiln l98Gluvulla syntyneiden tullessa syn-
nyttiimisikdln.

SIIRTOLAISUUS
Siirtolaisuuden miiiirii ja suunta on riippuvainen
Suomen ja ulkomaiden - liihinnii Ruotsin -

tyovoiman kysynn6st6.
Niiiden tekijciiden ennakoiminen erityisesti

pitkiille tulevaisuuteen on niin vaikeaa, ettd siir-
tolaisuuden nettotappio on yleensA oletettu nol-
laksi. Kun lisiiksi otetaan huomioon, ettii yleis-
tyviit valtioiden viiliset sosiaaliturvasopimukset
takaavat maasta- ja maahanmuuttajien eliike-
oikeuden siilymisen, jiiii siirtolaisuuden vaiku-
tus e16keliiisten miiiiriin viihiiseksi. El6kejirjes-
telmien kannalta siirtolaisuus merkitseekin lii-
hinnd nuorten tyoikaisten eli "maksajaviestcin"
muuttoa.

KUOLEVUUS
Valittdmasti eliikejiirjestelmddn vaikuttava vd-
estcillinen tekijii on kuolevuus. Suomessa keski-
miidrdinen kuolleisuus on alentunut jatkuvasti,
alle kouluikiiisillii ja naisilla muita nopeammin.
Naisten kuolleisuus on Euroopan keskimiiiiriiii
alhaisempi ja ldhes muiden Pohjoismaiden tasol-
la. Sen sijaan miesten kuolleisuus on korkeampi
kuin Euroopassa keskimddrin.

Kuolleisuuden muutossuuntana on eri ennus-
teissa yleensi pidetty Ruotsin 1970-luvun puoli-
viilin ikiiluokittaisia kuolleisuuslukuja. Van-
himpien ikiiluokkien lukumdirderot eri ennus-
teissa johtuvat oletetusta muutosnopeudesta. Ti-
lastokeskus on ennusteessaan olettanut kuollei-
suuden muutokset varsin hitaiksi. Vastasynty-
neen keskimiiiriiisen jaljella olevan elini6n on
ennusteessa arvioitu pitenevdn vuoteen 2000
mennessd miehillii 69,5 ja naisilla 78 vuoteen
nykyisesti 68 ja77 vuodesta. Jiiljellii oleva elin-
aika on tiilloin laskettu poikkileikkausmenetel-
miilli kunkin ajankohdan kuolleisuusluvuista.
Kyseisenii ajankohtana syntyvien keskimiiiiriii-
nen eliniki on kuolleisuuden jatkuvasti laskiessa
vieliikin pitempi.

Kuolleisuuden laskeva suunta tulee ilmeisesti
jatkumaan Suomessa liihivuosina. Koska tdma
kehitys on viime aikoina ollut varsin nopeaa ja
koska elinaika muissakin Pohjoismaissa on
korkeasta tasosta huolimatta edelleen pidenty-
nyt, voitaneen olettaa, etta elinaika pitenee
enemmin kuin Tilastokeskuksen ennusteessa on
oletettu.

Kansaneliikelaitoksen tuoreemmassa ennus-
teessa kuolleisuus laskeekin nopeammin. Vasta-
syntyneen jiiljelld oleva keskimidrdinen elinaika
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V rie s t dnk ehi t y s j a e I cike lcii s t y minen
lcihivuosikymmeninri
on sen mukaan vuodesta 1995 liihtien miehillii
72 ja naisilla liihes 80 vuotta. Yli 65-vuotiaiden
mdiirE vuonna 2000 on Kansanelikelaitoksen
ennusteessa 70 000 eli l0 7o suurempi kuin Tilas-
tokesku ksen ennusteessa. Ero on eliikejiirjestel-
mien kannalta merkittdvii.

Vastasyntyneen jiiljellii olevaan keskimiiiiriii-
seen elinikddn vaikuttavat voimakkaasti lapsi-
kuolleisuuden ja tydikaisten kuolleisuuden
muutokset.

KuolleisuuskehitystI voidaan tarkastella
myos siirtiimiillii nikcikulma el6kkeellesiirty-
misvaiheeseen. Taulukossa I on esitetty 65-vuo-
tiaiden keskimiidriisen jiiljellii olevan elinajan
kehitys Suomessa ja Ruotsissa l92Gluvulta liih-
tien. Niiin voidaan tarkastella yksistiidn van-
huusel6keikdisten kuolleisuuskehitystii.

TAULUKKO l. 65-vuotioiden miesten io naisten
keskimtiririiinen jriljellti oleva elinaiko l0- ja
5-vuo t i sj aks oit t ain Suo me s so j a Ruot sis sa

naisten keskimiiiiriiinen jiiljellii oleva elinikii on
pidentynyt Suomessa samaa vauhtia kuin Ruot-
sissa. Samanikiiisten miesten osalta ei 1970-lu-
vun alkuun mennessd voida sanoa tapahtuneen
muutosta. Viime vuosien kehitys antaa viitteit[
siite, ettii 65-vuotiaiden miestenkin keskimiiiriii-
nen jiiljellii oleva elinikii pitenee. Muutoksen py-
syvyyttii ei voida vielii arvioida.

Kun otetaan huomioon mm. kansanterveys-
tydn seke efintason muutosten odotettavissa ole-
vat vaikutukset, on oletettavaa, ettii keskimiii-
riiinen jiiljellii oleva elinikii tulee vanhimmillakin
ikiiluokilla lAhestymiiiin muiden Pohjoismaiden

- liihinnii Ruotsin - tasoa. Viiestcin terveyden-
tilan kohentumisella lienee tiillciin vaikutuk-
sensa mycis tyoky\,yttomien m6iiriiiin.

V A E ST o I K A: R Y H M TTT): I N
Viest<in lukumiiiiriii tarkastellaan l6hemmin
vain kolmessa ikiiryhmiissii: yli 65-vuotiaat, jot-
ka muodostavat paaosan vanhuuseldketta saa-
vista, 45-64vuotiaat, jotka ovat tydkyvytto-
myysaltteimmassa iiissii seka Zi-4Lvuotiaat
nuoret tyciikiiiset, jotka muodostavat piiosan
ammatissa toimivasta viiestdstd. Taulukossa 2
on esitetty ikiiryhmittiiisten viest6osuuksien ke-
hitys vuosina 1980-2020. Viiestcin lu ku miiiirdt
viisivuotisikiiluokittain taas selviivdt kuvan I
ikiipyramideista vuosilta 1980, 2000 ja 2020. Ne
on laadittu Tilastokeskuksen ennusteen pohjal-
ta. Selvdsti on ndhtdvissd suurten ikiiluokkien
vaikutus pyramidin muotoon. Muodon muut-
tuminen kuvastaa ik6rakenteen vanhenemista.
Vuoden 2020 pyramidissa vanhusikiiluokat al-
kavat jo olla suurimmat ja se kuvastaa siten tyy-
pillisesti viheneviin vdestrin ikiirakennetta.

t92t-30
1931-40
l94l-50
l95l-60
l96l-65
1966-70
t97 t-7 5

1979

MIEHET
Suomi Ruotsi

I1,3 13,2
I 1,9 13,I
I I,I 13,6
tt,4 13,8
I1,4 13,9
l1,3 14,0
I1,8 14,0

t2,5 t4,2

NAISET
Suomi Ruotsi
12,5 13,8
13,0 13,6
13,2 14,3
13,5 15,0
13,7 15,8
l4,l t6,4
l5,l 17,2

t6,4 t7,9

Taulukosta l. nlhdiiiin, ettii 65-vuotiaiden

TAULUKKO 2. Vdestiin ikiirakenne vuosina 1980-2020. %o
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Kuolevuusolettamuksiltaan erilaiset Kansan-
eldkelaitoksen ja Tilastokeskuksen ennusteet
poikkeavat vanhuuseldkeik[isten osalta selvdsti
toisistaan. Taulukossa 3 on esitetty molempien
ennusteiden 65 vuotta tlyttdneiden lukumiiiirdt.

TAULUKKO 3. 65 vuotta triyttdneiden lukumriri-
rrit Kansanelcikelaitoksen (Kelo) ja Tilostokes-
kuksen (Tk) ennusteissa vuosina 1980-2020, I 000
henkiltiri.

1980
1990
2000
2010
2020

Kela

5'79
692
7@
822

l0l I

TK

574
&4
689
7q
918

Kansaneldkelaitoksen pienemmdn kuolevuu-
den ennusteessa 65 vuotta tiyttdneiden mddrd
ylittaa miljoonan rajan vuoteen 2020 mennessii.
Vanhusten osuus koko vdestcistd olisi tuolloin
22V0. Tilastokeskuksen ennusteessa vastaava
osuus on 19Vo.Talla hetkellii vanhuksia on l2 7o

koko vdestcistd. Suurten ikiiluokkien myotii
vuoden 2010 jiilkeen yli 65-vuotiaiden mddrdn
kasvu on kansainviilisesti katsoen raju. Vuotui-
nen vanhusikdisten mddrdn kasvu on tuolloin yli
27o,kun keskimddrdinen kasvu jaksolla 1980-
2010 on noin lVo vuodessa. Suhteellinen kasvu
oli Suomessa kuitenkin l96G ja l9TGluvuilla
vieldkin nopeampi, liihes 3 % vuodessa. Vanhus-
ikdisten lukumddrd kasvoi 1960-1980 noin nel-
jdnnesmiljoonalla. Lukumiidrdn kasvu vuosina
I 980-2000 ja 2W0-2020 jaa 66 piene m mdk-
si.

Vanhusvdestcin lukumddrd kasvaa Suomessa
muihin Pohjoismaihin verrattuna voimakkaasti,
silld ennusteiden mukaan Tanskassa, Nor-
jassa ja Ruotsissa vanhusten mdiird kasvaa
keskimdiirin t/2Vo vtodessa jaksolla 1980-
2010. Tamii johtuu luonnollisesti siitii, ettd ndis-
sii maissa on jo nyt vdestcin ikdrakenne selvdsti
vanhempi kuin Suomessa.

Tilastokeskuksen ennusteessa yli 65-vuotiai-
den miiiirii kasvaa vuodesta 1980 vuoteen 2010
yhteensi 200000:lla, mikd on yhtii paljon kuin
muissa Pohjoismaissa yhteensd. On kuitenkin
muistettava k uolleisuusolettamusten merkittiv6
vaikutus vanhusvdeston miiiiriiin. Muiden Poh-
joismaiden ennusteissa ei kuolleisuuden alene-
maa ole oletettu niin suureksi kuin Suomessa.
Suomen vanhimpien ikiiluokkien kuolleisuus ei
silti saavuta ennustekaudella muiden Pohjois-
maiden tasoa. Suomessa 65 vuotta tdyttiineiden
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osuus koko vaestosta ei nopeasta kasvusta huo-
limatta yllS muiden Pohjoismaiden tasolle vielS
vuoteen 2010 mennessI.

ALLE 65-VUOTIAAT
Suuret ikiiluokat alkavat tulla 45 vuoden ikdiin
vuoden 1990 jiilkeen. Ikhluokan 45-64 osuus
koko vdestcistii on suurimmillaan 30Vo vuonna
2010. Talla hetkellii osuus on 217o. Kaikkiaan
vuonna 2010 on tdman ikaisie 430 000 enemmdn
kuin vuonna 1980. Vastaavasti nuorempien tyci-
ikdisten (25-44rvuotiaiden) lukumdtrd supis-
tuu samaan aikaan 200000 henkil<illii.

TAULUKKO 4. 45-64-vuotiaiden lukumddrdt
sekri 25-44-vuotiqiden lukumricirrit kolmen eri
syntyneisyysvaihtoehdon mukoisina Tilastokes-
kuksen ennusteesso vuosina 1980-2020, I 000
henkiltiri.

Vuosi 45-64 25-44

mukaan lukien pysynee alkavien vanhuuseldk-
keiden lukumddr6 vuosittain suunnilleen samal-
la tasolla koko tAmiin vuosituhannen ilman el6-
keikdsdlnnristen muuttumista.

Maksussa olevien eldkkeiden lukumiiird riip-
puu alkavien lisiiksi kuolevuuskehityksestd.
Vanhusikdisten kuolevuuden aleneminen kas-
vattaa vanhuuseldkkeiden saajien kantaa mer-
kittaviisti (vrt. taulukko 3). Lisiiksi tydeHkejar-
jestelmissii naisten entistd suurempi osallistumi-
nen tyoel6m66n kohottaa osaltaan keskimiiii-
rdisti el6kkeiden kestoa, koska naisten elinikii
on pitempi kuin miesten.

Vanhuuseldkkeen saajia ovat elhkkeen saa-
mista lykhnneitd lukuunottamatta kaikki tau-
lukkoon 3 merkityt 65 vuotta taytteneet ja lisiik-
si alennetussa eldkeiiissii eHketta saavat, joiden
lukumdirin on arvioitu vuoteen 2020 mennessd
liihes kaksinkertaistuvan nykyisestl 30000:sta.
Tdssd arviossa ei ole otettu huomioon mahdolli-
sia elhkkeellesiirtymissiiiinnristdn muutoksia.

Yksityisellti ty6eliikesektorilla elSkkeensaa-
jien kantaa kasvattaa ensi vuosituhannen puolel-
le jatkuva eliikejiirjestelmiin voimaantulovaihe.
Vanhimmat TEL- tai LEl-eliikkeensaajat ovat
tiini vuonna 84-vuotiaita ja yrittnjiieliikkeensaa-
jat TGvuotiaita. Vuosituhannen vaihteen jiilkeen
voidaan katsoa jirjestelmiin koskevan kaikkia
ikiiluokkia. Tiillii hetkellii vielS kolmannes van-
huksista jiiii ty<ieliikejdrjestelmien ulkopuolelle.
Vuonna 2010 ttimiin osuuden on arvioitu j66viin
alle l0 prosentin.

' Mahdollisten eliikeikiisiiinncisten muutosten
vaikutus vanhuuselakeldisten m56r66n riippuu
muutosten toteutumistavan lisdksi vanhimpien
tyciikiiisten ikiiluokkien tycivoiman kysynndstd.
Eliikeikiikomitea ehdotti kolmea erityyppistii
joustavaa eliikeidn siiiitelykeinoa; ammatillista
varhaiseldkett6, varhennettua tai lykattya van-
huuseliikettii ja osa-aikael6kettii. Eliikeikiikomi-
tean arvioima ehdotettujen muutosten kiiyttcias-
te merkitsisi yhteensd joka viidennen varhennet-
tuun vanhuuseldkkeeseen oikeutetun fi-*
vuotiaan siirtyvdn eldkkeelle ennen nykyistd
yleistii eliikeikiiii. Niiistiikin puolet olisi osa-ai-
kaeliikkeitii, jolloin eliiketti saava vield osallis-
tuisi tyoelamiiiin. Tiilla hetkellli 70 % kaikista
60-64-vuotiaista saa jotakin elake-etuutta.

Uudistusten toteutuminen merkitsisi siis vain
lievdd vanhuuseliikkeelld olevien mdaran kas-
vua. Se olisi suuruudeltaan noin kaksinkertai-
nen normaaliin keskimiiiir6iseen vuotuiseen li-
sdykseen verrattuna. Kaikkien eldkelajien saa-
jien kokonaism66rd muuttuisi t[td vdhemmin,
koska tycikyvyttcimyys- ja tycittomyyseliketti
saavien m66rd jonkin verran alenisi.

Tiillii vuosikymmenellii eldkkeensaajien lu-
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I : keskimidriinen syntyneisyys
4 : korkea syntyneisyys
5 : matala syntyneisyys

Nuorempien tyoikiiisten md6r66n vaikuttaa
ensi vuosituhannella lihivuosien syntyneisyys.
Taulukossa 4 on esitetty myos korkean ja mata-
lan syntyneisyyden laskelma tassa ikiiryhmiissii.
Aiirivaihtoehtojen ero on vuonna 2020 jo ltihes
300 000 henkiloii.

Alle 25-vuotiaiden lukumiidriin kehitys on
tdysin riippuvainen k6ytetyistd syntyneisyysolet-
tamuksista. Tilastokeskuksen alhaisen syntynei-
syyden laskelmassa alle 25-vuotiaiden lukumdii-
rd vuonna 2020 on I 060000ja korkean synty-
neisyyden laskelmassa 1750000 eli saman ver-
ran kuin nykyiiiin.

E LA: K K EE N S A A J I E N L U K U M AI AI neIT
VANHUUSEI-/[XXTTT
Vuosittain alkavien vanhuuseldkkeiden luku-
miidrd pysyy koko 1980-luvun liihes samalla ta-
solla. Sen jiilkeen ikiiluokkien koko pienenee
vuosituhannen vaihteeseen saakka. Julkisen
sektorin tydvoiman voimakas kasvu l9TGluvul-
la aiheuttanee kuitenkin jo l99Gluvulta alkaen
alle 65 vuoden i6ssd vanhuuseldkettii saavien
lukum66rdn kasvua. Kaikki eliikejiirjestelmiit
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kumdirdd kasvattaa viel6 suunniteltu rintama-
sotilaiden varhaiseldke. Sen vaikutus eldkkeen-
saajien lukumddriin lakkaa vuoden 1990 jel-
keen, kun viimeiset rintamalla olleet ikiiluokat
saavuttavat 65 vuoden iin.

TY dKY VYTTO M Y Y SEILI K KEET
Tyokyvyttcimyyseliikkeiden m62irdn kasvun py-
sdhtyminen 197Gluvun puoliviilin jiilkeen antaa
arheen olettaa, ettd tuievaisuuciessa tyokyvytto-
myystapausten lukumddrd vakiintuu yleisen sai-
rastavuuden mukaiseksi. Ty6kyvyttcimyydelle
altteimpien ikiiluokkien koot muuttuvat vasta
vuosituhannen vaihteessa, kun suuret ikiiluokat
tulevat 50-55 vuoden ikiiiin. Tyciikdisen vdes-
tcin vanheneminen vaikuttaa koko yhteiskunta-
politiikkaan. Jos oletetaan tycivoiman kysynndn
silloin siiilyviin nykyisellii tasolla, tulee entistd
tiirkedmmdksi siilyttaii tycikyvyttcimyysalt-
teimmassa idssd olevien edes osittainen tycikyky
mahdollisimman pitkiidn. Kuntoutuspaineella
olisi vaikutusta mycis tycikyvyttdmyyseliikeliiis-
ten lukumddrdiin. Jos taas tycimarkkinoiden
kiinnostus vanheneviin tyciikiiisiin ei ole riittii-
vdd, kuntoutumismahdol lisuudet jiiiiviit vihiii-
semmiksi. Tdllaisessa tilanteessa mycis eliikkeel-
lesiirtymissdiinnoston mahdollisen joustavuu-
den eliikeikiiii alentava hyviiksikiiyttci on suurta.

Kuolleisuuden alenemiseen vaikuttavat teki-
jiit - mm. elintason kohoaminen ja kansanter-
veystycin tehostuminen - yhdessd elinkeinora-
kenteen muutosten, tycisuojelun kehittdmisen ja
muiden ty6eldmdn muutosten kanssa voivat
alentaa mycis tyokyvyttcimyysel6kkeiden alka-
vuutta. Toisaalta automaatiokehitys, el6minta-
pojEii niiiijitijiiiiiiuri ja r'riijut uurict tckNa:'.'ci'.'l'.
muuttaa tydkyvyttomyyden rakennetta ja tyo-
kyvyttcimyyseliikkeellii olevien mddrid pitkiillii
aikaviilillii. Esimerkiksi nuorimpien ikiiluokkien
tydkyvyttomyysalkavuuden kasvu tai pitkiiai-
kaisten tyokyvyttdmyystapausten suhteellinen
lisddntyminen pidentiiii elSkkeiden kestoa ja
vaikuttaa siten eldkkeensaajien lukumddriin.

Kuntoutuksen avulla voidaan osa varsinkin
nuorista tyokyvyttomisti palauttaa tyrikuntoi-
siksi. Tiillaisen toiminnan laajuus ja merkitys
riippuu yhteiskunnan ty6llistdmismahdolli-
suuksista ja sen vaikutuksia tycikyvyttdmyys-
eldkeldisten mddriin on mahdotonta arvioida.

Eliikkeellesiirtymissddnndston muutokset
vaikuttavat myos tycikyvyttcimyyseliikeldisten
lukumddriin kuten edelld vanhuusel6kkeistii
puhuttaessa todettiin. Yleisen eldkeiin kynnyk-
selld alkavien tyOkyvyttomyyseldkkeiden m66rd
pienenee, jos voidaan kayttae mahdollisuutta
siirtyd varhennetulle vanhuuseldkkeelle. Kaikis-
ta 60-64-vuotiaista on tdllii hetkellii tyokyvyt-
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tcimind kaksi viidennestii.
Tycikyvyttcimyyseliikkeiden lukum66rien en-

nustamiseen liittyy siis useita epdvarmuusteki-
joitd. Kansaneldkelaitos on ennustanut vuosien
1978-1979 tasolle vakioiduin muutostekijciin
tydkyvyttdmien lukumiiEriii pitkiille ensi vuosi-
tuhannen puolelle (Taulukko 5).

TAULUKKO 5. Kansaneldkelaitoksen ennusta-
mat tydkyvyttdmien lukumiitirdt vuosina 1980-
2020 jo tyt)kyvyttdmien osuus l6-64-vuotiqasto
vdestdsl(i.

Tydkyvyttci- Osuus
miii 1000 l6-6Lv.
henkilciii vaestostd, To

1980 242 '7,6

1990 223 6,9
2000 236 7,2
2010 273 8,5
2020 240 8,4

Ennusteen mukaan tyokyvyttdmien luku-
miiSri laskee 20000;lla ensi vuosikymmenen
puolivliliin mennessd ja kohoaa sen jdlkeen no-
peasti nykyiselle tasolleen heti vuosituhannen
vaihteen jdlkeen. Suurten ikiiluokkien myotii lu-
kumddrA kasvaisi edelleen muutostekijoiden va-
kioisuuden vuoksi vuoteen 2010 saakka
30000:lla. Tdmdn jiilkeen lukumddrd laskisi
tycikyvyttcimyydelle altteimmassa i6ssii olevien
lukumiidrdn pienentyessd. Osuus 16-64-vuo-
tiaasta vdestcjsti pysyisi kuitenkin ennallaan.

Tydeliikelakien mukaisten tycikyvl,ttcimien
midrdn kehitys noudattelee taulukon 5 kehitys-
te. Eroavat tapaukset ovat liihinnd tycieliimdn
ulkopuolelle jaaneita tydkyvyttdmiii, osatyciky-
vyttcimyyselikettd saavia, joille ei makseta kan-
saneliikelain mukaista tyokyvyttdmyyseldkettd
sekd kansaneliikkeenii tyokyvyttomyyseldkettii
ja tycieliikepuolelta alennetun eliikeidn vanhuus-
elaketta saavia.

Yllii mainitut epdvarrnuustekijiit - erityisesti
tyoeldmdssd teknologian kehittyessd tapahtuvat
muutokset - vaikuttavat vakioituihin muutos-
tekijdihin perustuvien pitkdn aikaviilin tyciky-
vytt6rhyysennusteiden tarkkuuteen. On kuiten-
kin huomattava, etta yhteiskunnallisten muutos-
ten heijastuminen sairastavuuteen ja site kautta
ty6kyvyttOmyyseliikkeiden alkavuuteen on ver-
raten hidas prosessi, johon voidaan sopivilla
toimilla vaikuttaa. Sopeutumisongelmia ei ole
odotettavissa, vatkka 40 vuoden jaksolla hi-
taiden muutosten yhteisvaikutus niiyttiiisikin
suurelta. Tdm6n vuoksi vakioitujen muutosteki-
jciiden soveltaminen on klyttokelpoinen ennus-
teen ldht6kohta.

TYOTTOMYYSELA:KKEET
TyOttdmyyseliike on muodostunut tiirkeiiksi
osaksi ennen vuotta 1927 syntyneiden tycitto-
myysturvaa. Sen tulevaisuus liihivuosikymme-
nin6 riippuu luonnollisesti ty6llisyyskehitykses-
td. Vdestci,n ikiirakenteen kehitys ja arviot tyci-
kyvyn aikaisempaa paremmasta sdilymisestd
merkitsevdt sit5, etta tycivoiman luontainen uu-
distuminen hidastuu. Poistuma tycimarkkinoilta
jiiii l980Juvun alkupuolella aikaisempaa pie-
nemmdksi sekd tyokylTttomyysalkavuuden
alenemisen etta vanhuuseliikkeelle siirtyvien ik6-
luokkien pienenemisen vuoksi. Poistuma voi
muodostua suuremmaksi. mikiili erilaiset var-
haiseldkkeet yleistyvdt. Tarjonnan kasvun pai-
nottuminen 1980-luvun alkupuolelle merkitsee,
etta tydttOmyysongelmat siiilyviit lihivuosina
suurina. Tdmdn vuosituhannen puolella ei ole
n?ikcipiirissii, etta peastaisiin perinteiseen tdys-
tycillisyystilanteeseen.

Vanhimpien tydikaisten pitkiiaikaistyott6-
myyttd lienee siten ainakin tdlld vuosikymmenel-
lii tarpeellista siiidellii eliikepoliittisin keinoin.
Ty<ieliimii tulee kuitenkin vuosituhannen vaih-
teeseen mentdessd ja varsinkin sen jiilkeen ko-
kemaan suuria muutoksia. Tdmdn vuoksi ei lie-
ne mahdollista ennakoida niiden vaikutuksia
tycillisyyteen siitiikiiiin huolimaua, ettii tydikiiis-
ten miidri on varsin luotettavasti ennakoitavis-
sa. Tycivoiman tarjonta joka tapauksessa laskee
vuosituhannen vaihteen jiilkeen suurten iki-
luokkien alkaessa poistua tycimarkkinoilta. Ti-
lanne on Suomen kansantaloudelle tdysin uusi.

PERHE-ELAIXXTTT
Perhe-eliikkeiden lukumdirdn voimakasta kas-
vua tapahtuu erityisesti yksityisellii tydelakesek-
torilla jiirjestelmiin voimaantulovaiheen takia.
Tiillii hetkellii alkavista perhe-eliikkeistd runsas
neljiinnes on uusia eliiketapahtumia, vajaa puo-
let vanhuuselikkeiden jatkoksi maksettavia ja
runsas neljdnnes muiden eliikkeiden jatkoksi
maksettavia perhe-e16kkeitii. Tycieliikepuolella
on maksussa olevia perhe-eliikkeitii nyt yli
140000 ja miiiiriin odotetaan kaksinkertaistu-
van vuosituhannen vaihteeseen mennessii. Eri-
tyisesti leskille maksettavien eliikkeiden mdiird
kasvaa. Samalla yhd useampi leski saa perhe-
elaketta oman eliikkeensA lisdksi. Kuolevuuden
pieneneminen ei suuremmin vaikuta perhe-
eliikkeiden lukumhdrdiin, koska miesten kuole-
vuuden pieneneminen jarruttaa alkavuutta ja
naisten kuolevuuden pieneneminen vastaavasti
hidastaa eldkkeiden pddttymistd.

Perhe-eliikejiirjestelmdn uudistushankkeet
ovat t6lld hetkelli varhaisessa suunnitteluvai-
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heessa. Suunniteltujen muutosten ei arvioida
olennaisesti muuttavan el6kkeeseen oikeutettu-
jen lukumddrdd. Uudistussuunnitelmat tahtaa-
vat siihen, ettd leskelle maksettavan perhe-eldk-
keen miiiiri riippuisi edunjiittiijiin tulojen lisiiksi
mycis edunsaajan tuloista.

ELA:KKEENSAAJIEN
KOKONAISLUKUMAARA
Fliikejri rjestel mien kok ona isva i k rrtusta k ansan-
taloudessa on usein mitattu suhteellisena osuu-
tena tydllista kohti. Tycillisten mdhriin ei oleteta
Suomessa ratkaisevasti muuttuvan ennen suur-
ten ikiiluokkien siirtymistd vanhuuseliikkeelle
vuoden 2010 jiilkeen, joten eliikeliiisten mdiiriin
lisddntyminen merkitsee tlmdn suhteen varsin
merkittavdd kasvua. Tdtd kasvr.ra kompensoi
toisaalta toisen tycivoiman ulkopuolella olevan
suuren ryhmdn, lapsien miidrdn supistuminen.

Tiillii hetkelli vanhuus- ja tydkyvyttdmyys-
eliikeliiisiii on neljii kymmentd ty6lliste kohti.
Vuosituhannen vaihteessa osuus kasvaa viiteen
kymmentd tydllista kohti ja vuonna 2020 osuus
on jo yli kuusi kymmenta tyollista kohti. Perhe-

eldkkeensaajien laskeminen mukaan kohottaa
suhteellista osuutta vield tiistiikin. On kuitenkin
huomattava, ette suurin osa perhe-eldkettd saa-
vista leskistd saa tulevaisuudessa mycis omaa
eliikettii tai on mukana ty6elAmassa.

Maksettavien tyoeliikkeiden kokonaismiiii-
rdn on STAT+y<iryhmln laskelmissa arvioitu
kasvavan nykyisestd 660000:sta kaksinkertai-
seksi vuonna 2020. Niiistii neljdnnes on perhe-
eiiikkeitii. Timd arvio perustuu Tiiastokeskuk-
sen vdestciennusteeseen. Jos kuolleisuus on siind
ennustettua pienempdd, voi makscttavien el6k-
keiden kokonaismddrd kasvaa tiitiikin suurem-
maksi. Kansanelikkeen- ja tyctelakkeensaajien
kokonaismddrdn voidaan arvioida kasvavan
nykyisestd miljoonasta kuolleisuuskehityksestii
riippuen 1,3-1,4 miljoonaan.

Eldkkeensaajien vaikutus kansantalouteen ja
tycillisten henkilcjiden tulokehitykseen ei suo-
raan riipu suhteellisen lukumiiirdosuuden kas-
vusta. Tissd suhteessa tirkeimpi on kansanta-
louden kokonaistuotannon ja kokonaisvaralli-
suuden kehitys ldhivuosikymmenin6.
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YRJ6 LARMOLA

Ei liene realistista odottaa, ettti sosiaalituntajtir-
j e s t e I m ri n y k y i s e s t cicin o I e nna i s e s t i -t' k s i n k e r t a i s-
tuisi. Vaikka pelkistcimisen toivojio on monta, sel-
keyttrimisp.t'rkimyksissci - kuten sosiaalietujen
yhdcnmukai.ttct rcrotustu ajet tacssa - ttjrmcitcicin
juuri samojcn toivojien .jo saavuttaminaan pitci-
miin etuihin. Vaikka eri tukimuotoja .v'hdistelttii-
siin ja nivellettciisiinkin, aina ilmenee uusio tqrkis-
tamisen, koloantisen ja tiiydentrimisen torpeita,
.jotka on oteuava a- ja b-pvkrilinci lainsciridrinttidn
mukaan.

Eliiketurvakeskuksen tiedotustoimintaa
kaikkiaan kehitettiessd - kirjeenvaihtoa, muu-
ta asiakaspalvelua, esite-, artikkeli- ja uutistuo-
tantoa - on siis otettava huomioon itse kdsitel-
tdven tietosisrilk)n jatkwa kasvu. Toisena muut-
tujana on niiden henkiltiiden mddrdn lisiiiintymi-
nen, joita asia koskee. Kolmanneksi - sitd mu-
kaa kuin itse perustieto tydelakejarjestelmdn
olemassaolosta ja siitti, keitd se koskee, alkaa
olla perillii, mycis asiakkaiden kysymykset, hei-
ddn t iedont arpeensa diflerentioituvat.

U N I V E R S AA LI A S I A NT UNT IJ AT
KATOAVAT
On sanottu, ettii Goethe oli viimeinen universaa-
liasiantuntija, joka hallitsi aikansa koko (liinsi-
maisen) ihmistietdmyksen; hdnen jiilkeensii ei
tieto endii ollut yhden ihmisen hallittavissa. Ko-
ko sosiaaliturvajdrjestelmdn hallitsevaa yleis-
asiantuntijaa nyt tuskin enSd on. Myos tyoelake-
turvan monipuolistuminen johtaa siihen, ettd
vhhitellen on yhd enemmiin osa-alueiden spesia-
listeja. Avainhenkil6t, jotka todella perin pohjin
tuntevat esimerkiksi eldke-etu.jen yhteensovituk-
sen, kdyvdt harvinaisiksi, ja heidiin asemansa on
tycin sujuvuuden ja tulosten varmuuden kannal-
ta entist6 ratk'aisevampi. Varahenkikiiden ja jiil-
kikasvun kouluttaminen on tiirkeiitii. Eliikkeen
laskemisen taito on entistii arvokkaampi taito.

MITEN JAKAA KASINTEHTYA TIETOA
MEKAAN I S ELLA VAUHD I LLA?
Eliiketiedon kysyjien m6dr6n kasvu asettaa vaa-
timuksensa vastaamiskoneistolle. Paineesta
huolimatta tiedon tulee olla nopeata, oikeata ja
ymmerrettavissii. Tiedon tulee olla tdsmiillistd,
jos suinkin mahdollista: sinne, missd syntyy tar-

Elciketiedon tarve kasvaa
ja monipuolistuu

ve tiedosta A, on tarkoituksenmukaista lahettaa
tieto A (eikii tietoa A' tai tietoa B tai tietoja
A+B+C). Oikea mhdrittely ja rajaaminen no-
peuttavat edelleenkhsittelijiin tyritii ja auttavat
vastaanottajan kiisityskykyd. Varsinaisen vas-
taanottajan, vakuutetun, kannalta tiedon levit-
timisen oikeita aikoja eiviit ole meiddn oikeat
aikamme eli ne, jolloin meilli on uutta tiedotet-
tavaa, vaan ne, jolloin hdn tietoa tarvitsee.

Tiedon jakamiseksi asiakkaille oikeaan ai-
kaan oikeassa muodossa on kaksi reseptia: Toi-
nen on se, etta toimitetaan tietoa sellaisiin varik-
koihin, joista asiakas saa sen kiisiinsii juuri sil-
loin kun tarvitsee. Tiillaisia varikkoja ovat tyo-
eliikejiirjestelmiin palvelupisteet el6kelaitoksis-
sa, pankeissa ja postissa. Niiden palveluvalmiu-
desta onnistuminen riippuu. Toinen resepti on,
etta maaritelleen riittaven tismllliset kohde-
ryhmdt, muokataan tieto mittojen mukaan ja
toimitetaan perille suorajakeluna tai mahdolli-
simman liiheisiin pisteisiin. Tdten Eliiketurva-
keskus on jakanut tietoa eri ammattiryhmien
tilaisuuksissa seki esimerkiksi perhe-eliikkeestd
kirkkoherranvirastojen ja hautaustoimistojen
avulla, tydky\yttomyyseliikkeistii . apteekkien,
neuvoloiden ja vastaanottojen vdlityksella, tyot-
tdmyyseldkkeestd tycivoimatoimistojen kautta,
nuorelle tyontekijiille verotoimistojen, ulkomaa-
laisille passitoimistojen kautta ja niin edelleen.
My<is muun muotoinen tiedotus kuin esitejakelu
tulee tdssd kyseeseen.
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H A RA K KA TER V AT ULLA S I LI}I LILI
Kuhunkin tarpeeseen kysytyn tiedon erikois-
tuessa kdrjistyy alan perimmiiinen ongelma:
kuinka yksityiskohtaista tiedon tulee olla,/ kuin-
ka yksityiskohtaista se ei saa olla? Detaljitarkasti
voi selostaa vain pienii asiakokonaisuuksia,
muuten kaikki menee asiakkaalta hukkaan.
Avainasemassa on silloin jaettavan tiedon valit-
sija: mikii detalji kullekin? Toisaalta yleis-
esitteissekaan ilmaisu ei voi olla liian yleistii.
Kasvava epdtarkkuus luo epAtietoisuutta vas-
taanottajassa ja voi johtaa vS6riin johtopiiiitcik-
siin. Jos voin selvittdi, ketii kiidess6ni pitamiini
tieto koskee ja mit6 se hdnen kannaltaan merkit-
see, selvidd mycis, onko edellytyksiii odottaa,
ettii edelleentiedottaja, tiskin takana oleva vir-
kamies tai lehteen aineistoa muokkaava toimit-
taja, pitaa tietoani tarpeellisena.

Eliikepoliittinen keskustelu julkisuudessa on
katkelmallista, eikd siitii hahmotu linjoja, jotka
olisivat tavallisen lehdenseuraajan hallittavissa.
Tapahtuvien muutosten merkityksen arvoste-
leminen on siten yleisolle vaikeata. Suhteuttavat
selvitykset ovat osa tiedottamista.

Olemme lisdiimdssd tietoa tiedontulvan kes-
kellii. Tiimii pakottaa pyrkimiiiin tarkkuuteen
sanomisen muodon ja keinojen valinnassa, ja
kohtuullisuuteen. Olennaisempi ongelma on
kuitenkin se, ette tieto tiedontarpeesta jiiii paljol-
ti tulematta: eldkelaitoksen kirje ja Eldketurva-
keskuksen rekisterinote jiiiivtit piironginlaatik-
koon. Epdtietoisuus ei rohkaise kysymiiiin. Siksi
on eliikeasiain hoitajan pyrittiivii mahdollisuuk-
sien mukaan tulemaan vastaan, kiertdmddn
muurin ympiiri, helpottamaan ymmiirtAmistii.

: ..
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ESKO PROKKOLA

E I cik e turv ak e s kuk s en lu o t t ov akuutus
lo y t r)ny t markkina-aukk on s a

Elciketurvakeskuksen luottovakuutuksella on
kaksi pcirialuetta: Scn tehtrivrinri on taota eltike-
vakuutuslthtididen ja Tydellikekassan antamia
loinoja. Lisciksi eltikescititiiiiden ja -kossojen koko
elrikevastuun pitriri olla turvottu ETK:n luottovo-
kuutuksella. Jrilkimmriinen alue on lain mukaan
m cirirri t t y p a k o I I i s e k s i. S e n s ij a o n luo t I ova kuu t u k-
sen kcil'tttiminen lainan vokuutena on vopaoeh-
toista, koska yritys voi hankkia lainalle muunkin-
I ai s en I a i n an a n t oj an h y vci k s.), mti n v a k uude n, e si-
merkiksi pankkitokauksen tai vohinkovakuulus-
y ht ion m ydnt rimcin luo t I ovak uut uk se n.

Kun tyOeliikevaroja ruvettiin antamaan yri-
tysten kiiyttcicin lainoina, olivat pankit luonnol-
lisesti valmiita ottamaan leijonan osan synty-
neistd takausmarkkinoista. Vahinkovakuutus-
yhti6n luottovakuutus sen sijaan jii suhteellisen
harvinaiseksi eliikelainan takauksena. Miten
ETK:n luottovakuutus menestyi tissd kasvu-

ympdrist6ssii? Seuraavista luvuista ilmenee, etth
kasvu oli aluksi nopeata. Viililln kasvu hidastui,
mutta vuoden 1975 jiilkeen vakuutuskanta rupe-
si uudelleen nopeasti kasvamaan.

Vuosi Luottovakuu- VaPaaehtois-
tusten Yhteis- ten vakuutus-

miidrii ten osuus
1965 252 milj. mk 48%b

1970 1078 ,, 39Vo
1975 2334 27Vo
1980 7 ts3 ,, 4670

Tdllaisten riemujuhlatilastojen yhteydessi on
aiheellista kysy5, onko kasvu ollut todellista vai
onko kysymys vain rahanarvon muuttumisesta.
Erds tiissi yhteydessii luonnollinen keino asian
tutkimiseksi on korjata luvut TEl-indeksillii.
Seuraavaan kuvioon on piirretty luottovakuu-
tuskannan kehitys tiillii tavoin vuoden 1962
palkkarahassa mitattuna.

milj
mk

1000

Luol tovakuutuskanta vuosien I 962- I 980 lopussa
vuoden 1962 rahassa.

800

600

400

200

1965 1968 t97 I 1977
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Kuva osoittaa selvisti, ettd kasvu ei sitten-
kddn ole ollut koko ajan reaalista. Mutta vuoden
1975 jiilkeinen nousu on yhd voimakasta. Muu-
tamia selityksie talle on helppo luetella:

- Vuoden 1975 eliikeuudistus antoi luonnol-
lisesti vauhtia mycis luottovakuutuskannan ke-
hitykselle. Tosin viilitcin vaikutus kohdistui vain
pakollisiin luottovakuutuksiin eli eliikesiiiiticji-
den ja -kassojen eldkevastuuseen. Kuten edella
esitetyistd luvuista ilmenee, viimeisten viiden
vuoden aikana vapaaehtoisten vakuutusten
osuus on kasvanut selvdsti pakollisten osuutta
nopeammin. Tatd ilmidta ei eldkeuudistus selitd.

- Luottovakuutusta on kehitetty. Ehdot
uusittiin vuonna 1976 ja tariffi vuonna 1979.
Ndmi muutokset ovat varmasti tehneet luotto-
vakuutuksen entistii kiiyttdkelpoisemmaksi va-
kuudeksi sekii lainanottajan etta lainanantajan
kannalta. Ehtojen muutos nopeutti korvauksen
maksamista eliikelaitokselle. Tariffin uusiminen
taas teki luottovakuutuksen soveliaaksi entistd
monipuolisemmalle piirille yrityksiii.

- Luottovakuutuksesta on jaettu tietoa
maamme yrityksille eri kanavia kiiyttden. Toisin
sanoen sitd on aktiivisesti markkinoitu. Ilman
tiitii tyotii luottovakuutuksen tuotekehittely ei
olisi piiiissyt vaikuttamaan kysyntiiii lisiSvdsti.
Eldketurvakeskuksen luottovakuutus oli viel6
muutama vuosi sitten varsin tuntematon suurel-
le osalle suomalaisia yrityksiii.

Kun nyt tasta tilanteesta katsotaan kehitystii
eteenpiiin, on muistettava luottovakuutustoi-
minnan varsinainen tehtdvd: eldkkeiden tur-
vaaminen niissd tapauksissa, joissa eldkevaroja
lainaksi saanut tycinantajayritys joutuu maksu-
vaikeuksiin. Lisiiksi luottovakuutuksen tarkoi-
tuksena on tarjota yrityksille mahdollisuus saa-
da kohtuullisella hinnalla takaus eldkevakuutus-
yhticistii saamilleen lainoille silloinkin, kun yri-
tyksellii ei ole reaalivakuutta tarjottavana lainan
antajalle. Ndmd tehtdvet eivat sindnsi vaadi va-
kuutuskannan voimakasta kasvattamista. Va-
kuutustoiminnan terveyden kannalta on tieten-
kin tarpeen, etta uusia vakuutuksia mycinnetiidn
riittiivdsti. Mutta luottovakuutustoiminta voi
ilmeisesti monia muita vakuutuslajeja herkem-
min kehittyii vaaralliseen suuntaan, jos vakuu-
tuskantaa pyritiiiin keinoilla millii hyviinsii kas-
vattamaan.

Kun El6keturvakeskuksen luottovakuutus-
toimintaa aikoinaan ryhdyttiin luomaan, uskot-
tiin sen alentavan muiden takaajien tariffia.
Niiin niihtiiviisti myds kdvi. Kun luottovakuu-
tuskanta ei alkuaikojen jiilkeen eniid kehittynyt
yhte rivakasti, sitd tuskin eniiii pidettiin merkit-
tiiviinii pankkitakauksen kilpailijana. Nyt tilan-
ne lienee toinen. Epiiilemiittii ETK:n luottova-
kuutuksen kehitystii seurataan. On mahdollista,
ettii kilpailijamme muistavat luottovakuutuk-
sen olemassaolon piidttlessiidn omista tariffeis-
taan. Jos tiimiin vuoksi tariffit taas alenevat, siitd
koituu luonnollisesti hycity yritystoiminnalle.

Silloin tiillciin sattuu, ettd ETK:lta luottova-
kuutusta hakenut yritys peruuttaa hakemuksen-
sa saatuaan muualta takaustarjouksen samalla
tai hieman alemmalla hinnalla. Voiko ETK tiis-
sa tilanteessa ryhtyi hintakilpaan? Ei voi, sillii
luottovakuutuksen maksun voi luottovakuutus-
toiminnan johtokunta erikoistapauksissa harki-
ta normaalitariffista poikkeavaksi vain silloin,
kun tariffi kaavamaisuutensa vuoksi johtaisi il-
meisesti vddridn tulokseen. Maksunalennus ei
sovi luottovakuutuksen markkinointiaseeksi.
Luottovakuutus ei voi antaa juhlabonuksia sil-
loin kun El K tayttee vuosia.

Modernit ja tehokkaat markkinointitoimen-
piteet ovat hyvaksyttevia toiminnassa johon ne
sopivat. Kysymys ei siis ole markkinointimoraa-
lista, vaan luottovakuutustoiminnan erikois-
luonteesta: ETK:lla ei ole muuta liiketoimintaa,
jota luottovakuutuksen pitiiisi tukea. Luottova-
kuutusmaksu on monesti varsin pieni verrattuna
mahdollisen korvauksen suuruuteen. Luottova-
kuutuskorvauksen laukaiseva yrityksen maksu-
kyvyttomyys ei ole useinkaan yhtd puhdas sat-
tuma kuin on vahinkotapaus muussa vakuutus-
toiminnassa. Luottovakuutuksen hakeminen
liittyy usein taloudellisia riskejii siseltavaen in-
vestointiin. Luottovakuutuksen avulla yritys voi
saada lainaa silloinkin kun sillii ei ole reaaliva-
kuutta luovutettavissa lainanantajalle.

Kun talta pohjalta katsoo tulevaisuuteen,
nayttaa ilmeiselti, ettd luottovakuutuksen kasvu
viel6 jatkuu tasaisena, silld vakuuksista on yri-
tyksillii edelleen puutetta. Mutta mitaan tem-
pauksia kannan kasvattamiseksi ETK ei voi
tehdii, ja tuskinpa kilpailijatkaan ryhtyvdt kovin
jyrkkiin toimenpiteisiin.
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YRJO LARMOLA

Aikuinen ETK

Elriketurvakeskus. ETK. Maallikon mieleen nimi
ja sen lyhenne tuskin vielcikcicin luovot mit(i(jn
trismrillistti kuvaa, laitoksesta ja sen tehtcivciken-
t iis t ti, tai hen k ildjoukos t a, t ai rak ennuk se s t a, jo I la
on ttintci nimi. Ekiketurvakeskuksen hoitama asia,
tydelcikejtirjestelmti, on kahdessokymmenessti
vuodessa tullut yleisesti tutuksi, mutta itse laitos
on, osin kaiketi tahallisestikin, jritinyt tycinsci var-
joon.

Eiviit liioin torventoitotukset saatelleet ETK:
ta alkuun. Tycieliikelakien s66tdmisen k66n-
teentekevi merkitys Suomen sosiaalipolitiikalle
havaittiin lehdistcissii laajalti, mutta lain toi-
meenpanon valmistelun ensimmdiseksi tyok-
seen saanut Eliiketurvakeskus aloitti toimintan-
sa vaatimattomasti, Uudenmaankadun varrella,
uusrenessanssifasadin takaa vuokratussa enti-
sessd asuinhuoneistossa. Kun tycintekijiiin eldke-
laki oli siddetty 8. 7. 196l,syyskuun 15. piiiviinii
sosiaaliministerio asetti ETK:n edustajiston sekii
hallitukselle puheenjohtajat; 3. 10. edustajisto
kokoontui ensimmiiiseen kokoukseensa valit-
semaan hallitukselle muut jisenet, ja 5. 10. vasta
valittu hallitus asetti toimeensa ensimmiisen
toimihenkilcin, toimitusjohtaja Tauno Jylhiin.
Vuoden loppuun mennessd taloon otettiin
kymmenen muuta tyontekijiiii.

Hyvin suurelta osalta lakien toimeenpanon
valmistelua tehtiinkin tyciryhmissii, joihin lainat-
tiin lainsbiidiinnrin, talouden ja matematiikan,
vakuutusalan ja tycimarkkinakdytiinncin asian-
tuntijoita talon ulkopuolelta. Elaketurvakeskus
oli aluksi eriidnlainen kokoava sihteeristci. Val-
misteluaika oli tavattoman lyhyt, sillZi TEL:n ja
9.2.1962 siidetyn LEL:n oli miiiirii astua voi-
maan jo 1.7.1962,ja tuohon mennessd oli luo-
tava valmius opastus- ja tulkintatydn, rekiste-
rien, tiedottamisen ja luottovakuutuksen hoita-
miselle. Uusi laitos loi kontakteja tycimarkkina-
kenttddn, vakuutuslaitoksiin, eduskuntaan ja
valtion elimiin. Kaiken aikaa elettiin eriiiinlaista
leirielimiid tilapiiisissi ja vaihtuvissakin huo-
neistoissa, kunnes toukokuussa 1962 vuokrat-
tiin vakinaiset ja laajemmat toimitilat Kalevan-
kadun ja Yrjcinkadun kulmasta. "Lisiksi on ly-
hyita aikoja jouduttu toimimaan kolmessa
muussakin vdliaikaisessa huoneistossa", vuosi-
kertomus toteaa piddttyvdsti.

KAKSI IHMETTA,
Vasta jiilkeenpiiin on kiinnitetty huomiota kah-
teen poikkeukselliseen seikkaan, joita kahden-
kymmenen vuoden perspektiivistii voi pitiiii pie-
nind ihmein6. Toista luonnehti Teivo Pentikdi-
nen kymmenen vuotta sitten tissd lehdessd kehi-
tystd arvioidessaan ndin:

"Tydeliikejiirjestelmd lienee ollut ensimmii-
nen suuri sosiaaliasia, jossa tycimarkkinajiirjes-
tot piiiisiviit neuvotteluteitse yhteisymmiirryk-
seen ja ndin loivat perustan jlrjestehniin toteu-
tumiselle. Ehkii ei ole liioiteltua pitiia sitii suoras-
taan uuden sosiaalipoliittisen kauden avaukse-
63." - Vuosikymmenen vaihteen periaatekiis-
tat olivat loppujen lopuksi selventiineet kenttdd
ja luoneet valmiuden uuden jdrjestelmin vas-
taanottamiselle.

Toinen ihme oli nopeus, jolla luotiin toimiva
konersto. Vuoden 1956 eliikekomitea oli laatinut
arkkitehtuuripiirustukset. mutta varsinainen
tekniikka oli vielii tehteva ja testattava. Koke-
muksen mukana ja olojen muuttuessa on tyci-
eliikelainsiiiidiintcid jatkuvasti tarkistettu, tiis-
mennetty ja tiydennetty, mutta itse koneisto on
periaatteeltaan ja runkorakenteeltaan sama, jo-
ka liihti kiiyntiin kuusikymmenluvun alussa. Se
on toiminut hiiiricittcimtisti. Ansio kuuluu va-
kuutusalan laitoksille, jotka vapaaehtoista elii-
kevakuutustoimintaa harjoittamalla olivat
hankkineet valmiin asiantuntemuksen, ja huo-
mattavan ammattitaitoiselle joukolle, joka oli
koottavissa E16keturvakeskuksen ydinhenkilcis-
tciksi.

x A' yrAl t tr o d N s o v nr,t M r s EN JA
R I N N A K K A I STE N E I}I K E ILI K I E N
VALMISTELUN AIKA
Toiminnan painoalueet ndkyvdt organisaatios-
sa, joka vahvistettiin Eldketurvakeskukselle
vuonna 1962. Perustettiin neljii osastoa ja kaksi
niistd irrallista toimistoa: lainopillinen, vakuu-
tusteknillinen, yleinen ja luottovakuutusosasto;
tiedotus- ja tutkimustoimisto. Neuvottelukun-
nilla ja ty6ryhmillii, joihin alan keskeinen asian-
tuntemus kokoontui, oli edelleen keskeinen si-
jansa. Tulkintaryhmd oli talon keskeisid tyci-
ryhmiii. Luottovakuutus sai oman johtokuntan-
sa, tiedotustoiminta neuvottelukuntansa, vuon-
na 1963 perustettiin tycikyvyttdmyysasiain neu-
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vottelukunta. LEL:ia hoitamaan vuonna 1962
perustetut Maatalous-, Metse-, Rakennus-ja Sa-
tama-alan tycielikekassat toimivat aluksi yhtei-
sessd huoneistossa ETK:n kanssa.

Lainsiiiidiinnrin kehitys kasvatti tyoelakela-
kien piiriin kuuluvien mddrdd, sen lisdksi, ettd
automaattinen kasvu tuo vuosittain uuden ikii-
luokan rekistereihin. Vuonna 1965 jo neljiin
kuukauden ty6suhteet tulivat TEL:n piiriin, seu-
raavana vuonna sivutoimet, sitd seuraavana va-
kuutetun perheenjiisenet. Asiakaspiirin kasvaes-
sa palvelumuotoja kehitettiin. Vuonna 1965
ETK sopi rahalaitosten kanssa, ettii ndiden
konttorit toimivat mycis tydeldkepalvelupistei-
nd. Kumpaakin osapuolta hyodyttiivii yhteistyci
sai alkunsa. Vuoden 1967 alusta ETK ryhtyi
palvelemaan vakuutettujaan eldkeottein.

Tehtiivien miiiirdn kasvu ja jdsentyminen nd-
kyi mycis organisaatiossa. Vuonna 1967 jaettiin
yleinen osasto kansliatoimistoon ja rekisteritoi-
mistoon; tiedotustoimisto ja tutkimustoimisto
korotettiin osastoiksi. Talo harjoitti jo runsasta
esitetuotantoa, teki filmin ja osallistui alan niyt-
telyihin, tutki eliketietdmyksen tasoa ja yleiscin
odotuksia ja vertaili eri maiden sosiaalijdrjestel-
mien kehitystii.

Tycieliikelainsiiiidiintcj vauhditti mycis muuta
sosiaalipoliittista kehitystii. Tuli sairausvakuu-
tuslaki ja yleinen perhe-eldkelaki, valtion ja
kunnan tycintekijciiden eldketurva uusittiin
TEL:n mallin mukaan. Kuusikymmenluvun
keskeinen keskustelunaihe oli kysymys saman-
laisen el6keturvan luomisesta yrittdjille kuin
tyontekijciillii jo oli.

U U D I S RA I V A AJ A K A UD E ST A
VAKINAISEEN VILIELYYN

- Suurten uudistusten aika on ohi; on hieno-
siiiidcin aika. Tiimii oli johtavana teemana
kymmenvuotisjuhlan arvioinneissa 1971. Itse
asiassa kymmenluvun vaihteessa oli jdlleen uu-
den epookin tuntua. Yrittiijien elakelait olivat
tulleet voimaan vuoden 1970 alusta - ja my<is
eliikkeitii oli heti ryhdytty maksamaan olemassa
olevan valmiuden turvin -, joulukuussa 1970
solmittu nk. UKK-sopimus aloitti eliikepoliittis-
ten tulosopimusten kauden. Kysymys Ellketur-
vakeskuksen ja Kansaneldkelaitoksen reviiri-
jaosta oli selvittelyn aiheena; se tuli toistuvasti

eduskunnan ja lehdistcjn kiivaan keskustelun ai-
heeksi kymmenluvun alkuvuosina ja puolivdlis-
sd. Vuonna l97l liitettiin tycieliike-etuihin tydt-
tcimyyselSke; samana vuonna TEL-karenssi ly-
heni nykyisekseen, yhdeksi kuukaudeksi; 18.
vuoden alaikdraja poistettiin; etuihin liitettiin
lapsikorotus; vuonna 1973 tuli osaeliike ja
TEL:n piiriin kuuluvalta tycisuhteelta edellyte-
tyn palkan raja putosi puoleen entisestdin.

Organisaatiota ja palvelua oli taydennettava
kehitystd vastaavasti. Eldketurvakeskukseen pe-
rustettiin yrittiijiiin neuvottelukunta 1970. Edel-
lisvuonna olivat julkisten alojen tydelakelaitok-
set ja Eldketurvakeskus voineet sopia koko jdr-
jestelmdn yhteisest6 hakemuslomakkeistosta.
ETK:n tutkimusosasto jakaantui kenttd- ja eld-
ketutkimustoimistoksi 1970 ja lainopillinen
osasto eldketoimistoksi ja valvontatoimistoksi
1971. Rekisterien hoito siirtyi vakuutusteknilli-
sen osaston ty6ksi 1973: vakuutusteknillinen
osasto jakaantui matemaattiseen, eliikerekisteri-
ja ansiorekisteritoimistoon, yleinen osasto -myrihempi hallinto- ja talousosasto - tili-, hen-
kil6stci- ja konttoripalvelutoimistoon. Tutki-
musosaston kolmanneksi toimistoksi perustet-
tiin tilastotoimisto 1973.

Seitsemdnkymmentdluvun puolivilin keskei-
sia tyoelakekysymyksiii olivat eldkeoikeuden
karttumisprosentin kohoaminen yhdestd puo-
leksitoista eli kuudenkymmenen prosentin tyci-
eliiketurva neljdnkymmenen tycivuoden jiilkeen
ja maanviljelijdn sosiaaliturvan taydentdminen
luopumis- ja sukupolvenvaihdosjiirjestelmilld.
Luottamustoimieliike tuli vapaaehtoisena jdrjes-
telynd mahdolliseksi.

Eldketurvakeskuksen tutkimusosasto teki
runsaasti ty6ta elakeikd6n kohdistuvia odotuk-
sia selvittiiviin suurtutkimuksensa kanssa.
ETK:n selvitys- ja suunnittelutoimintaan koh-
distuneet kasvavat odotukset vaativat lisiiiimiiiin
ja keskittiimiiln resursseja: laitokseen perustet-
tiin suunnitteluosasto 1975. Seuraavana vuonna
keskitettiin ETK:n lausuntojen valmistelu lain-
opilliselle osastolle perustettuun lausuntotoimis-
toon. Tiedotusosasto jakaantui tiedotetoimis-
toksi ja yhteystoimistoksi 1977, ja niiin Eliike-
turvakeskus oli saanut nykyisen organisaatio-
muotonsa. Syksyllii 1976 muutettiin nykyiseen
toimitaloon ahtaiksi kdyneisti vuokratiloista,
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joiden lisdksi oli jo jilleen jouduttu turvautu-
maan hajallaan sijaitseviin huoneistoihin.

KEHITYS ON PYSYNYT HALLINNASSA
Keskuslaitoksen tehtavane on ennustein ja lau-
sunnoin ennakoida tuleva kehitys, jotta eliikepe,
liittiset ratkaisut pysyvat mahdollisuuksien ra-
joissa. Satunnaisia ylilyontejii lukuun ottamatta
my<is piiiitciksentekijit ovat piteneet kohtuutta
kunniassa; toisaalta maan talouden kantokyky
on s6Snncillisesti suurten sosiaalipoliittisten uu-
distusten tultua osoittautunut venyvdmmiiksi ja
kestdvimmiiksi kuin ennalta arveltiin.

Kohtuutta on Eliiketurvakeskus tietenkin ol-
lut velvollinen noudattamaan ja on periaatteesta
noudattanut my6s omassa sisiiisessii kehitys-
tycissiSn. Teh6vakentti on kasvanut - puoli
miljoonaa vakuutettua ja kaksisataa eliikeliiistii
wonna 1962,nyt liihes kaksi miljoonaa vakuu-
tettua ja puoli miljoonaa elSkeliiistii. Lainsilii-
diintri kukkii yhi detaljirikkaampana ja yh6
useampia huomioon otettavia vuosikaswn osia
sisiltiiviinii. Keskuslaitos ei silti ole kooltaan
kasvanut kuin vihiiisesti keskisuureksi, neljiin-
sadan hengen ty<iyhteis<iksi. Dramaattisia muu-
toksia rakenteessa,joka hyvin on kestinyt ajan
muuttuvat paineet, tuskin on odotettavissa.
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PENTTI KOIVISTOINEN

P O I K K EU K S ELLI N EN TTIXZPI tX XI
Vakuutusoikeuden pdcitds n:o 4050/80/ I 109
(ETK:n ar.n:o 8728)
Annettu 166. l98l
Ty<intekijii toimi konekirjoittajattarena 7 kuu-
kautta. Tiimdn jiilkeen hiinelle mycinnettiin sai-
raslomaa 2.-20.12.1974 ja edelleen 29.12.
1914-30.6. 1975. Tydnantajan ilmoituksen
mukaan tydntekijii oli pitinyt sairaslomaa 31. 3.
1975 saakka. Sen jiilkeen h6n oli kahden kuu-
kauden ajan tehnyt lii[kiirin kehotuksesta osa-
piiiviity<iti kahdesta viiteen tuntia pdivdssd. En-
nen sairaslomaa tycintekijiille maksettiin kuu-
kausipalkkaa. Osapiiiviitydssli hiinen ansionsa
miiiirtiytyiviit tehtyjen tycituntien mukaan.

Eldkkeen perusteena olevaksi palkaksi muo-
dostui noin 1200 mk/kk. Keskimiiiiriinen kuu-
kausiansio ennen sairastumista oli samassa in-
deksitasossa noin 1572 mklkk. Tiimiin ansion
perusteella henkilcin eliike olisi ollut noin 770
mk/kk. Eliikepalkan tarkistuksella olisi ollut 27
prosentin vaikutus tydntekijiin eldketurvaan.
Mainittakoon, ettl tycintekijiin edellisessti yli 5
vuotta jatkuneessa tyrisuhteessa eliikepalkka
samassa indeksitasossa oli noin 1568 mk/kk.

V akuutu s o ik euden p cicit d k s i ci

Eliikelaitos mycinsi tycintekijiille el6kkeen
1200 mk:n eliikepalkan perusteella. Eldkelauta-
kunta pysytti piiltciksen voimassa. VO oli kui-
tenkin siti mieltd, etti eliikepalkka oli laskettava
ennen sairaslomaa olleiden keskimiiiiriiisten an-
sioiden perusteella.

HARK IN NANVARA I NEN PALKA N
TARK I STU S LY H Y I S S A: K I N
TYOSUHTEISSA
Tapauksen anti on siind, ettd harkinnanvaraista
palkantarkistusmahdollisuutta (TEL 7 $:n 2
momentti) saattaa olla aiheellista kiiyttiiii mycis
lyhyeen tycisuhteeseen. Laki vaatii s66nnciksen
soveltamiseksi niin pitkiiii aikaa, ettii suurempaa
palkkaa voidaan pitiiii vakiintuneena. Erityisesti
lyhyissii tydsuhteissa ei kiytiinncissii kuitenkaan
aina ole kiinnitetty huomiota aikakriteeriin. Va-
kiintuneisuutta on katsottu osoittavan pelkiis-
tiiiin sen, ette tydntekijiillii on ollut kiinteii palk-
ka ennen poikkeuksellisen syyn ilmaantumista.

Tissi tapauksessa vakiintuneen ansion tason
oikeellisuuden tavallaan varmisti se, etta tydnte-
kijnn indeksilH tarkistettu keskimliiriiinen ansio
edellisessii pitkiiaikaisessa tycisuhteessa oli jok-
seenkin sama kuin VO:n eliikepalkaksi miiii-
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riiiimii ansio.
Laki on kirjoitettu siten, etta ansiotasovertai-

lu suoritetaan vain samassa tydsuhteessa saatu-
jen ansioiden kesken. Tiistii huolimatta voita-
neen rajatapauksissa ratkaisuohjetta haettaessa
tarkastella myds aikaisempien tycisuhteiden an-
sioita.

Mainittakoon, ettd Eliketurvakeskuksen yh-
teydessi toimivassa tulkintaryhmdssi on aloitet-
tu ohjeiden laatiminen kiisittelemiini lainkohdan
soveltamisesta.

VALITUSAIKA
Vqkuutusoikeuden ptititds n:o 9838/ 80/909
(ETK:n ar.n:o 8566)
Annettu 27.5. j,981

Eliikelaitos postitti ty6tulopaatdksen imatralai-
selle yrittiijiille 31. 1.1980. Yrittaja valitti piiii-
tciksesti elikelautakuntaan 17.3. 1980 saapu-
neella kirjelmiillii. Hiin ilmoitti asuneensa viime
ajat Kemijiirvell6 ja saaneensa piiiitciksestii tie-
don vasta 9.3. 1980. Eliikelautakunnan mielestii
valitus saapui liian mycihiiiin, minki vuoksi se
jiitti valituksen tutkimatta.

Yrittiijii valitti edelleen VO:een ja uudisti el6-
kelautakunnalle esittimiinsii. Lis?iksi hiin kertoi
tydskennelleensa Kemijiirvellii 26.9.1979-
30. 8. 1980 vilisen ajan. Kotonaan Imatralla hin
mainitsi kiiyneensd vain l-2 kertaa kuukaudes-
sa. Timiin vuoksi hiin sai tiedon p6iit6ksestii
niin mycihiiin, ettei ehtinyt toimittaa valitusta
ajoissa.

VO katsoi piiiitciksessiiiin yrittiijin saaneen
tiedon eldkelaitoksen piititoksestii vasta 9.3.
1980, minkii vuoksi elAkelautakunnan ei olisi
pitiinyt jiittiie valitusta tutkimatta.

TIEDOKSISAANTIP4IViN
TO D I STAMINE N MY d HEM MA: K S I
Valitusaika (30 paiviia) lasketaan piitciksen tie-
doksisaannista. Piiiisiiiinncin mukaan laki olet-
taa tiedoksisaannin ajankohdan: seitsemintenii
piiivlnii piiiitciksen postittamisesta. Oletussiiiin-
tO perustuu valtakuntamme rajojen sisillii ta-
pahtuvaan postinkulkuun kuluvaan keskimiiii-
riiiseen aikaan, johon on lisiitty joitakin piiiviii
varmuusmarginaalia. Poikkeussiiiinnon mu-
kaan valitusaika lasketaan siitii, kun tiedoksi-

saannin niytetidn tapahtuneen.
Tapauksessa oli kysymys siita, mita selvitysti

vaaditaan, jotta tiedoksisaannin katsotaan ta-
pahtuneen muulloin kuin oletettuna tiedoksi-
saantipiiiviinii. Tiimiin sekii erdiden muiden vii-
meisen vuoden aikana annettujen VO:n piiitcis-
ten valossa on syntynyt vaikutelma, etta nayt6k-
si riittiii uskottavan tuntuinen vaite siita, etta
oletussiiiintci ei pidii paikkaansa. Niin on myris
siinii tapauksessa, etta valittaja mainitsee saa-
neensa tiedon ennen oletettua piiiv65. VO ei siis
ilmeisesti vaadi todistuksia toisella paikkakun-
nalla asumisesta, matkalippuja esimerkiksi lo.
mamatkan selvittimiseksi jne. Selviiii kuitenkin
lienee, etti tiedoksisaantipiiviin siirtiiminen erit-
tiiin pitkiille tulevaisuuteen vaatii jo neyttcia viiit-
teen tueksi.

VO:n kantaa voidaan hyvin perustella sillii,
ettii tycieliikevakuutuksessa on jo asioitten luon-
teen vuoksi pyrittdvi mahdollisimman pitkiille
valttemaan prosessuaalisia ratkaisuja. Kokonai-
suutena lienee kiisitellyn kaltaisissa asioissa pa-
rempi uskoa viiitteeseen ja tutkia asia kuin ryh-
tye peneameiin tarkkoja todisteita. Piiitoksen
saajan on mycis monesti mahdotonta kiistatta
todistaa, etta paat6s on saapunut hiinelle myci-
hemmin kuin laki olettaa.

Lisiiksi monissa tapauksissa valittajalla olisi
tutkimatta jattamisesta huolimatta mahdolli-
suus saada asia uuteen kiisittelyyn eliikelaitok-
sessa ja tarvittaessa valittaa eliikelaitoksen uu-
desta pdiit6ksestd.
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Uutta
t y d e I rik e I ain s ri cidcin t o ci

LAKI tycintekijiiin eldkelain muuttamisesta
(472/26.6. lesl).

LAKI lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tydntekijiiin eliikelain I ja 4 g:n muuuamisesta
(473/26.6. l98l).

LAKI maatalousyrittljien eliikelain 19 g:n
muuttamisesta (47 4/26. 6. 198 l).

LAKI yrittejien eliikelain l7 g:n muuttamises-
ta (475/26.6. l98l).

LAKI merimieseliikelain muuttamisesta
(476/26.6. l98l).

Lainmuutokset johtuvat sairausvakuutuslain
mukaisen piiviirahan muuttamisesta ensisijai-
seksi korvaukseksi tydeHkkeisiin niihden. Sai-
rausvakuutusjiirjestelmdn muutoksista aiheutuu
mycis tarkistuksia tycieHkelakien niihin siiiin-
nciksiin, jotka koskevat tydkyvyttdmyyselSk-
keen alkamisajankohtaaja timSn el6kkeen suh-
detta sairausvakuutuslain mukaiseen piiivira-
haan. Lainmuutokset tulevat voimaan vuoden
1982 alusta.

Petri Jtiriskinen

Kysymyksici ja vastauksia

Alla olevalla palstalla Eltiketurvakeskuksen loin-
opillinen johtajo Antti Suominen vastaa t),del(ik-
kcitti koskeviin kysymyksiin.

Tydeliikeasioita koskeviin kysymyksiin vasta-
taan Eltiketurvakeskuksesta m1'ds kileitse ja pu-
helimitse. Kun kirjoitatte, mainitkao tciydellinen
ni menne, o so i t t eenne ja hcnk i ld t unnu k senne.

Kysymys: Miten miiiiriiytyy eltiketurva sellai-
se s so moo laus li i k kee s s ii, j o s sa t y ti s k ent e lee k o lme
henkil6ti. Kaksi miehistti omistaa liikkeen puolik-
si ja kummallokin on samanlainen mcicirtiysvalta.
Kolmas ei omista liikkeestci mittitin. Kaikki osol-
listuvat tytihdn, mutta vain ulkopuoliselle makse-
I aan varsinai sta pal k k aa.

Vastaus: Tdmin vuoden heiniikuun alusta lu-
kien avoimen yhticin osakkaan eldketurva mdi-
riiytyy aina yrittiijien eliikelakien mukaan. Sama
koskee myos muiden yhteiscijen henkilokohtai-
sesti vastuunalaisia osakkaita. Niiitii ovat esi-
merkiksi kommandiittiyhticin vastuunalaiset yh-
ticimiehet sekii liikkeen tai ammatin harjoitta-
mista varten muodostetun yhtymiin osakkaat.

Tiissii tapauksessa kaksi omistavaa henkilciii
kuuluvat YEL:n piiriin, jos muut tiimiin lain
edellytykset tayttyvat. Sen sijaan kolmas yhty-
miin palkkaama henkilci kuuluu LEL:n piiriin,
koska hiin tyciskentelee LEl-alalla eikii omista
yhtymiiste mitaen. LEl-maksut on maksettava
kaikkien tim6n alan tydntekgciiden palkoista
ty<intekijiin idstd, palkan miiiiriistii ja tycisuhteen
kestosta riippumatta.

Kysymys: Olen ommatiltoni opettaja ja sain
vanhuuseltikepdcittiksen valtiokonttorilta. P(i(i-
ttiksessri oli lueteltu ennen 8. 7. 196l pdiittyneitti-
kin palvelussuhteita, jotka oli otettu huomioon
eliikettdni laskettaessa. Huomasin kuitenkin, ettri
aika l. 9. 196,13 l. 12. 1966 puuttui elcikeajastani,
vaikka tein tdlliiin ttiysipdivdistd opetojan tytitii.
O I in tuo I loin tunt i o pe t t ajano k annat usy hdi s t y k sen
omistamossa yksityisoppikoulussa. Trimii palve-
lussuhteeni jatkui vield keviidseen 1967 ja loppu-
aika on jo eliikkeesstini mukqno. Valtiokonttoris-
ta minulle kerrottiin, ettd saan tdstri ojasta ekik-
keen vasta 65-vuotiaana ja sen maksao jokin muu
laitos kuin valtiokonttori. Onko asia ntiin jo mitti
minun itseni pildisi tehdd tuon eldkkeen saadqkse-
ni?
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Vastaus: Yksityisten oppikoulujen tuntiopet-
tajien eliiketurva on vasta valtion eliikelain
(VEL) voimaantulon (1. 1.1967) jlilkeen m55-
raytynyt VEL:n mukaan. Ttll<iin nimittiin
muutettiin yksityisoppikoulujen valtionavusta
annettua lakia siten, ettii niiiden koulujen palve-
luksessa olevien opettajien oikeus eliikkeeseen
miiiiriiytyy soveltuvin osin samojen siidnncisten
mukaan kuin virka- tai tycisuhteessa valtioon
olevien henkilciiden.

Tuntiopettajapalvelu yksityisessii kannatus-
yhdistyksen omistamassa oppikoulussa ajalla
| .7 . 1962-31. 12. 1966 oikeuttaa yleensii TEL:n
mukaiseen elikkeeseen. Jos palvelussuhde on
alkanut ennen l. 7.1962, palvelusaika lasketaan
puoliksi VEl-eliikkeeseen ja puoliksi TEL-
eliikkeeseen 1.7. 1962 edelEvelta ajalta.

Teillii on oikeus tuntiopettajapalvelustanne
TEL:n mukaiseen eldkkeeseen silta ajalta, jota ei
ole otettu huomioon VEl-eliikkeessd. TEL:n
mukainen vanhuuseliikeoikeus on kuitenkin
vasta 65-vuotiaana. TEl-eliikkeen maksaa se
el6kelaitos, josta oppikoulu oli ottanut eliikeva-
kuutuksen.

Eliikelaitos liihettiii Teille ennen eliikeikinne
tiyttimist6 esitiytetyn hakemuslomakkeen tiiy-
dennettiivdksi ja allekirjoitettavaksi. Ilman ha-
kemusta TEl-elekette ei voida mycintiiii. Jos
ette jostain syystd saisi tiiti lomaketta kotiin,
voitte itse teyttiiii lomakkeen. Niit6 on vakuutus-
yhticiiden konttoreissa, Kansaneliikelaitoksen
toimistoissa, pankeissa ja posteissa sekii Eliike-
turvakeskuksessa. Samat paikat myds vastaan-
ottavat hakemuksia.

Uusia yleiskirjeitci
N:o 20181 23. 6. l98l Valtion eliikelain 8 ja

l0 $:n muuttaminen
N:o 2ll81 25. 6. l98l Tycieliikejiirjestelmln tie-

tojen anto
N:o 22181 2. 7. l98l Sairausvakuutuslain ja

tydntekijain eliikelain muutoksia se-
kE eriiitii niihin liittyvii lakeja

Tiedoksi

Ti lanne so si aa li turvo sop i mus-
neuvotteluissa

Uusi pohjoismainen sosiaaliturvasopimus tulee
voimaan vuoden 1982 alussa. TydeHkette kos-
kevat miiirdykset ovat piiipiirteissii6n samat
kuin vanhassakin sopimuksessa, mutta joitakin
pienehkcijii uudistuksia on kuitenkin tehty.

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen jiil-
keen ensimmiiinen tycieliikevakuutuksen sisiil-
tiivii sosiaaliturvasopimus on tehty Saksan Liit-
totasavallan kanssa. Sopimus tulee voimaan
timiin vuoden lokakuun alusta Hhtien. Samoi-
hin aikoihin on tehty mycis sosiaaliturvasopimus
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdisty-
neen Kuningaskunnan kanssa. Timin sopi-
muksen voimaantulo siirtynee kuitenkin vuoden
1982 puolelle.

Sosiaaliturvasopimusneuvottelut ovat kesken
Sveitsin, Espanjan ja Itiivallan kanssa. Tyciel6k-
keet on tarkoitus ottaa mukaan kaikkiin niiihin-
kin sopimuksiin, jotka tullevat voimaan vuoden,
kahden kuluttua.

Sosiaaliturvasopimusneuvottelujen aloitta-
misesta on keskusteltu lisiiksi usean maan kans-
sa. Suomi on my6s yhdessi muiden pohjoismai-
den kanssa tutkinut mahdollisuuksia liittyii Eu-
roopan neuvoston sosiaaliturvasopimukseen
sekS osallistuu Kansainviilisen tytijiirjeston
(ILO) puitteissa tehtavaen rydhon monenkeski-
sen sosiaaliturvasopimuksen aikaansaamiseksi
j?irjeston jiisenmaiden viilille.

Sosiaali- ja terveysministerid on julkaissut
Suomen ja Saksan Liittotasavallan seki Suomen
ja Ison-Britannian viilillii solmittuja sosiaalitur-
vasopimuksia kiisitteleviit esitteet. Niite voi tila-
ta sosiaali- ja terveysministericin vakuutusosas-
tolta, puhelin gG-lfi 3877.

Ekikeote 143 000:lle
Kesiikuun loppuun mennessi on otteen El6ke-
turvakeskuksen tycisuhderekisterist[ saanut
143 000 henkilcit. Itse oli otteen tilannut 47 000.
Viime vuonna oli otteen tilanneita vastaavana
aikana 5000 enemmAn, missi heijastuu vielii
Eliiketurvakeskuksen toimeenpaneman kam-
panjan vaikutus.

TEl-tycisuhteen pdiittymisen johdosta otteen
sai vuoden l98l ensimmiiisell6 puoliskolla
77 000 henkilciii. Tyrieliikekortin asemesta se ld-
hetettiin 19000:lle.

37



TYtiETIKETURUAil
TIEDUSTELUKORTTI
r0nrnlcAir oM
ARBETSPENSIONS.
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lnota ja lahete
teyt€ttyna
oheinen kortti.
Elaketurvakeskukseen.
Vastauksena saat
elekeolteen.

Ltisgor, tyll i
och sand
detta kort till
Pensionsskyddscentralen.
Sorn svar
far Ou ett pensionsutdrag.

Elrike turv ak e skus on uu s inut t y de ldke tur-
van tiedustelukortin. Kortti on saanut kan-
s i sivun, j o t t a k or t in k tiy t t rij rikun t a I aaj eni-
si edelleen.

Kortin tilausnumero on edelleen 3110.
Olkaa hyvti ja tilatkao korttia Ekiketur-
vakeskuksen postittamosta, puhelin90-
/511. Osoite on Opastinsilta 7, 00520
HELSINKI 52.

Ty de lrike t iet oa nriktivammaisi I I e
Niikcivammaisten Keskusliiton ja Eliiketurva-
keskuksen yhteistycinii on valmistunut uusi ty6-
eliike-esite niikovammaisten kiyttri6n. Esite kii-
sittelee sekii tycintekijiin ettii yrittiijnn ty6eHke-
turvaa, ja se on julkaistu pistekirjoituspainatuk-
sena, iinikasettina ja mustapainatuksena.

Tekstin on laatinut Eliketurvakeskuksen tie-
dotusosasto ja painatuksesta on huolehtinut
Ndkrivammaisten Keskusliitto Eliiketurvakes-
kuksen tuella. Keskusliitto huolehtii esitteen ja-
kelusta ja saatavilla olosta. Esitteen tekstissii ja
esimerkkiaineistossa on pyritty ottamaan huo-
mioon ne alat, joilla niikcivammaiset useimmissa
tapauksissa toimivat.

Pistekirjoitusesitteen ja ISnikasetin kiyttci on
suunnilleen yhtii runsasta kummankin. Ns. mus-
tapainettu on tarkoitettu nekokyvyltaen heiken-
tyneille, jotka voivat lukea suurikokoista ja sel-
keiisti erottuvaa painojiilkeii.

Edelliset, sisiillciltiitin jonkin verran sup
peammat esitteet, silli kertaa erikseen ty<inteki-
j<iille ja yrittiijille, Eldketurvakeskus laati piste-
kirjoituksena julkaistaviksi vuonna 1975, aivan
ensimmiisen tycintekijii-esitteen jo 6Gluvun lo-
pulla.

Valtion osuus
y r i t t rij rie I ti k k e i s t ri
Valtio osallistuu vuonna l98l yritt6jien eliike-
lain mukaisten eliikkeiden rahoitukseen 193,2
miljoonalla markalla. Luku on ennakkoarvio.
Maatalousyrittiijien eliikelain mukaisten el5k-
keiden rahoitukseen valtion ennakoidaan osal-
listuvat tiin6 vuonna 465,7 miljoonalla markalla.

Viime vuoden osalta lopulliset valtionosuudet
ovat jo tiedossa. Yrittiijien eliikelain mukaisia
elSkkeiti valtio rahoitti 161,0 miljoonalla mar-
kalla. (Luku on korkoutettu heiniikuuhun
1981.) Maatalousyrittiijien eliikelain mukaisiin
eliikkeisiin valtio osallistui 370,6 miljoonalla
markalla (per heiniikuu 1980).
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Toime entulo turv aa ko s kev aa
uutta kirjallisuutta
KOTIMAISET
The background and work history of persons
applying for disability pensions. Raija Gould.
Publ. by Central Pension Security Institute. Hel-
sinki (1981). 22 pp. (ISSA.RDS/CONF/5/D
Vienna l-3 April l98l)

Elriketoimikunnan osamietintd II. Puhjoht.
Teivo Pentikiiinen, siht. Antero Ahonen, Jussi
Haapa-aho, Lauri Koivusalo, Helsinki 1981.
162 s. (Komiteamietintci l98l:33)

E I ci k e a i k a v i lj e I ij tin e kim tinv a i h e e na. Elinym-
piirist6, ajankiiytto ja yleinen tyytyviiisyys. Sirk-
ka Tolonen, Espoo 1981. 78 s. (MELA Julkaisu-
ja 2/1981)

Eltiketurvakeskuksen ohjeet yritt iijtin ty 6tulon
mtiiirdrimiseksr. Helsinki, tammikuussa 198 l. 35
s. (ruotsiksi: Pensionsskyddscentralens anvis-
ningar fdr faststdllande av fciretagares arbetsin-
komst)

Helsingin kunnallisen huohotoimen synty 100
vuotta sitten. Sirkka Impola. Julk. Helsingin
kaupungin huoltovirasto. Helsinki 1980. l7 s.

Huoltoapu 1979. Sociolhjtilp 1979. Helsinki
1981. 16l s. (Sosiaalihallitus. SVT XXI A:29)

Insurqnce in Finland 1/1981. Content of the
1979 insurance company act. Helsinki 1981. 32
pp.

Kotitaloustiedustelu 1976. Hushdllsbudgetun-
dersdkningar 1976. Osa V: Kotitalouksien il-
maispalvelut. Del V: Gratistjinstefcirminer.
Helsinki 1980. 87 s. (Tilastokeskus. Tilastollisia
tiedonantoja no 62)

Kotitydtutkimas.Osa IV: Suviranta, Annik-
ki-Mynttinen, Arto. Palkattoman kotisiivouk-
sen aryo vuonna 1980. Helsinki 1981. 37 s.
(STM. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. SVT
XXXII:73)

Lapsen perusturvo. Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton lapsipoliittinen ohjelma 1980. 3. uud.
painos. Helsinki 1980. 130 s.

Lopsilisci /980. Helsinki 1981. 29 s. (Sosiaali-
hallitus. Tilastotiedotus 198 l: l)

Maatolousyrittdjien tapaturmavakuutuksen
rahoitustyiiryhmtin mietintt). Jdtetty 4. 6. 1981.
Puh joht. Jorma Periilii.

Maksupolitiikka. Avgiftspoliliken. Osa, Del 3.
Ruusinen, Anneli. Terveyskeskusten ldliklripal-
velusten kiiyttd ja kiiyntimaksut. Besciken pi
hilsovirdscentralerna och patientavgifterna.

Helsinki, kesdkuu 1981. 66 s. (STM. Julkaisuja
5/1981)

Maksupolitiikka. Avgiftspolitiken. Osa, Del 4,

Jiimsen, Raimo. Katsaus erilaisiin maksutyyp
peihin ja niiden vaikutuksiin. Oversikt 6ver olika
avgiftsm<ijligheter och deras inverkan. Helsinki,
kesiikuu 1981. 58 s. (STM. Julkaisuja 6/1981)

Maksupolitiikko. Avgiftspolitiken. Osa, Del 5.
Jdmsen, Raimo. Niikokohtia maksujen puolesta
ja niitli vastaan. Argumentering f6r och emot
avgifter. Helsinki, heiniikuu 1981. 63 s. (STM.
Julkaisuja 7/1981)

MYEL, LUEL, TEL, LEL. Julk. Maatalousy-
rittijien elikelaitos. 3. korjattu painos. Vantaa
1981. 97 s.

Ndki)vammaisen kunloutus ja sosiaaliturva.
Toim. Petri Kinnunen, Orvokki Holopainen.
Julk. Nlkdvammaisten Keskusliitto. Helsinki
1981. 59 s.

Omavastuu jo yhteisvastau. Ideoinut ja kirj.
Markku Heinonen. Helsinki 1981. 52 s. (STM.
Julkaisuja 3/1981)
On ko v i lj e lij dl ld mahdol li suut t a e ltik epdivi I le. Sel-
vitys sukupolvenvaihdokseen ja toimeentuloon
liittyvistii ongelmista. Kaarina Knuuti. Espoo,
toukokuu 1981. l0l s. (MELA julkaisuja
t/t981)

Parloment aarisen nuorisokomitean II osomie-
tintti. Parlamentariska ungdomskommitt6ns II
delbetdnkande. Puhjoht. Mikko Ekorre. Siht.
Markku Liljestrcim. Helsinki 1980. 43 s. (Komi-
teanmietintci 198 l:61)

Rintamaveteraanien kuntoutuskokeilu vuonna
1980. Pirkko Karjalainen, Urpo Husu. Helsinki,
kesiikuu 1981. 30 s. (STM. Julkaisuja 4/1981)

Riskienhallint4. Pentti Laurila. Julk. Vakuu-
tusalan Kustannus Oy. Rauma 1981. 200 s.

Sairausvokuutuksen riitiyskauua vtilittiimtisti
edeltcivei tydkyvyfi Amy ys. Julk. Kansaneliikelai-
tos. Sairausvakuutusosasto. 30. l. 1981. Helsinki
1981. 9 s.

Selvitys rintqmoveteroanien vapaaehtoisista
varhaiseltikejrirjeste lyistri. Eliikeikiikomitealle.
Puhjoht. Juhani Kolehmainen. Siht. Antero
Ahonen, Pirkko Jiiiiskeliinen. Helsinki 1981. 43
s. * liit.

Sosioalietuuksien kehittrimis- ja verotuskysy-
mysten tarkistamistydryhmiin muistio. Puhjoht.
Pekka Tuomisto. Siht. Kari Summanen. Hel-
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sinki 1981. ll s. * liit. (Tyoryhmiimuistio
l98l:VM 7)

Sosiaolisten tulonsiirtojen yhteiskunnallisista
vai kutu k si s t a. Marja Laaksonen, Ilpo Takanen.
Helsinki 1981. 385 s. (Valtioneuvoston kanslian
julkaisuja 1980:2)

S o siaal it urvan t ut k imus j a k riy t dnt ti. Seminaa-
riraportti sosiaaliturvan tutkimusseminaarista
Tampereella 19.-21. 5. 1980. Julk. Sosiaalitur-
van Keskusliitto. Helsinki (1981) 102 s.

Sot i losavustus 1980. Militcirundersfid I 980. K.
Korpi, L. Sutela. l7 s. (Sosiaalihallitus. Tilasto-
tiedotus l98l:2)

Suomaloiset ja sosiaaliturva. Sosioaliturvan
kehitttimistti koskevat mielipiteet vuosina
1975-1980. (Helsinki l98l) 25 s. (Suomen Gal-
lupin julkaisusarja no 6)

Tutkimus yhteiskuntapolitiikon viitoittajana.
Prof. Leo Paukkuselle omistettu juhlakirja. Toim.
Briitta Koskiaho. J. P. Roos, Kari Salavuo,
Jorma Sipiln. Jyviiskylii 1981. 169 s.

Tydelcikelaitosten lunnusnumeroluetlelo.
Toim. Riitta Leino. Helsinki: ETK (1981)

Tydkyvyttdmyyden taloutto jo eltikkeitten
ekonomiao. Keskumiki, Olavi. Tampere 1981.
149 s. (TaY. Kansantaloustieteen laitos. Sarja B
s3)

Ty ii e I ti k ej tirj e s t e lm tin kunt out u k s en t o i me e n-
pano-ohjeet. Julk. Tycieliikelaitdsten liitto. Hel-
sinki 30.6. 1981. Moniste

Tyiittiimdnii Suomesso. Syyl, seuraukset ja nii-
kdolat. Toim. Jyrki Jyrkiimii. Julk. Suomen
Tutkijaliitto. Vaasa 1981. 190 s.

Vokuutusalan tietojenktisittelyn piiiipiirteet.
Heikki Huhtala et al. Helsinki 1981. 68 s. (Va-
kuutustutkinnon oppikirja 32)

Vakuutusyhtidt 1979. Fdrsiikringsbolagen.
Helsinki 1981. (STM. SVT XXII:A:85)

Vommainen lapsi Suomessa. Tydryhmii: Pirjo
Honkavaara et al. Helsinki 1981. 34 s. (Lasten-
suojelun keskusliiton julkaisu 62)

Vammoiset - suuri vdhemmislo. Paula Miiiitti.
Jyviiskylii 1981. 266 s.

Varhaiskunloutus ja sen toteutumismahdolli-
suudet tyiipaikallo. Perusteiden orviointi ja empii
risen mallin esittely. Aila Jiirvikoski, Eero La-
helma. Helsinki 1981. 78 s. (Kuntoutuss6iitici.
Tutkimuksia 12/ l98l)(englanniksi teos: "Early
rehabilitation at the work place". publ. by
World Rehabilitation Fund. New York 1980 79
pp.)

Vuosina 1975 jo 1977 hylktiriviin LEL-tytiky-
vy t t iimyy se I iikepiitit dk sen saaneiden seurant atut-
kimus. MarttiNygren. Helsinki 1981. 23 s. (LEL.
Ty<ieliikekassan selvityksiii l98l: l)

ULKOMAISET
Aktuelle satser. Bind 5. Sykesikringsloven gael-
dene fra l. april 1981. Invalidepensionsloven fra
l. april 1981. Folkepensionsloven fra l. april
1981. Arhus 1981.

Arbeitslosenversicherungsrecht. Karl Dir-
schmied. Wien 1980. 296 S.

ATP Arbejdsmarkets tillagpension 1980. Be-
retning og regnskap. Hiller<id (1981). 36 s.

ATP-rdtt fdrfdrdldror som vdrdqr egna barn i
hemmet m.m. Stockholm 1981. 63 s. (Socialde-
partementet DS S l98l:l)

Australian social security today. Major deve-
lopments from 19fi) to 1978. T. H. Kewley.
Sydney 1980. 230 pp.

Basic facts on social security prograrns. Publ.
by authority of the minister of national health &
welfare. Ottawa 1981.47 pp.

Betenkning om fortidspension. Ksbenhavn
1980. 287 s. (Betenkning 898)

The cost of living longer. National health insu-
rance and the elderly. Stephen M. Davidson,
Theodore R. Marmor. Lexington, MA 1980. 1.5
pp.

D e I t i ds pensjon og fort i dspensj on fro fo I k er r yg-
den. Oslo 1980. 74 s. (NOU 1980:54)

Demographic andJinanciol projections in social
security. Reporter: Wolff, K-H. et al. Geneva
1981. (ISSA. XXth General Assembly. Report
xvrlr)

Employment and social security in the Federql
Republic of Germany. R. Andre. Rev by N. Bucc-
hardt. Sankt Augustin 1980. 3rd ed. 75 pp.

Entwicklungsiendenzen in Bereich der Pen-
sionsversicherung 195G20N. Karl-Heinz Wolff,
Josef Juch. Wien 1980. 128 S.

The evolution of the administrative structures of
sociol security in the light of developments reloting
to social protection and the use of modern dato-
processing methods. Reporter: R. Verger. Gene-
va 1981.95 pp. (I-HA. XXth General Assembly.
Report XVII)

Evolution of social security and ISSA octivities
1978-1980. Geneva 1981. 85 pp. (ISSA. XXth
General Assembly. Report I)

A glossaryfor pension schemes. Groydon: The
Pensions Management Institute, May 1980. 36
pp.

Glossory. Vocotional rehabilitation and the
employment of the disabled. Geneva: ILO 1981.
182 pp.

Gruppftirstikring. Lennart Dahlberg, Lars
NeuendorfT. Stockholm 1980. 64 s.

Guide to social security benefits.3rd ed. Lon-
don, October 1980. (Child Poverty Action
Group)
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Inquiry into the value of pensions. London,
February 1981. 55 pp.

An internotional comparison of pension sys-
tems. Barbara Boyle Torrey. Washington: Pre-
sident's Commission on Pension Policy 1980.
52 pp.

Invalidepensionering i Danmark. Praksis og
virkning. Per Hiiebbe. Kobenhavn 1980. 92 s.
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Mqintenance of migrant workers' rights in so-
cial security. Revision of Convention No 48.
Geneva 1981.96 pp. (ILO.67th session. Report
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Programs in aidfor the poorfor the 1980s. 4th
ed. Sar A. Levitan. Baltimore: The Hopkins
University Press 1980. 159 pp.

Die Rentenversicherung. Frankfurt a.M., April
1980. 68 S.

Report on social developments. Year 1980.
Publ. by Commission of the European commu-
nities. Luxembourg 1981. 184 pp.

Retirement benefits ond pension plans in Japan.
KiyoshiMurakami. Tokyo 1981. 29 pp.
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pp. (Comission sociale de I'Episcopat)
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1981. Leif Hedegaard Jcirgensen. Ksbenhavn
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Sociale problemer og ydelser 1966-1977. Ho-
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Jensen. Ksbenhavn 1980. 70 s. (Socialforsknings-
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Socialindkomst. Kobenhavn 1980. 120 s.
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Socialindkomst 2. Redogorelse fra arbejds-
gruppen om socialinkomst. Kobenhavn 1980.
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London 1980. 85 pp. (Department of health and
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Ittivalta
M I E S LE S K I LLE nilx T TU o M I o I ST U I M E N
p,q)AltoxstN illmmN
Itivallan perustuslakituomioistuin pidtti vuon-
na 1980, ettii yleisten eldkejiirjestelmien sovel-
tamat perhe-eliikesiiiinndkset diskriminoivat
miehiii. Naiset saavat perhe-eliikkeen lievemmin
perustein kuin miehet. Tuomioistuimen mielestii
perhe-eliikeoikeuden tulisi perustua lesken su-
kupuolen asemesta tulotasoon. Tuomioistuin
peatti, etta perhe-eliikesiiiinndkset on muutetta-
va vuoden l98l kesikuun 26. piiiviiiin mennes-
sii.

Itiivallassa on nyttemmin noudatettu tuo-
mioistuimen paatcisu. Miehet tulevat saamaan
leskeneliikkeen samoilla perusteilla kuin naiset.
Kustannussyistd uudistus astuu voimaan kol-
messa vaiheessa. Kesiikuun l98l alusta miesles-
ken eliike on l/3 naislesken normaalista eliik-
keestii. Tammikuussa \985 mieslesken el4ke
nostetaan 2/3:aan naislesken eliikkeestii ja
tammikuussa 1989 yhtii suureksi kuin naislesken
eliike.

Leskeneldkkeenuudistus koskee sekii palkan-
saajien ettii itsendisten yrittiijien ja maanviljeli-
jciiden eliikejiirjestelmid.

Ranska
K O LM A S V ARH A I S EI}[ X U II ruT STTTY
Ranskassa on otettu keyttodn kolmas varhais-
eliikejSrjestely. Uudella varhaiseldkkeellii turva-
taan toimeentulo tycipaikastaan taloudellisten
syiden vuoksi 56 vuoden iiin tiiyttdmisen jiilkeen
erotetulle ty6ntekijiille 60 vuoden ikddn asti.
Eliike on 70Vo kolmen viimeisen kuukauden
keskipalkasta. Vakuutettu voi 60 vuoden i5ssii
saada varhaiseliikkeen toisen, vuodesta 1972
voimassa olleen varhaiseliikejiirjestelyn perus-
teella. Senkin mldrd on 7070 palkasta. Sita
maksetaan 65 vuoden ellikeikSiin asti.

Uusi jiirjestely synnytettiin kahden sopimuk-
sen yhdistiimisellii. Niistii toisessa tycimarkkina-
jiirjestcit sopivat 58Vo:n eliikkeestd ja toisessa
maan hallitus lupautui maksamaan (Kansalli-
sesta tycil I isyysrahastosta) 12 Vo :n elikkeen. Yh-
dessii ne muodostavat 70 Vo:n varhaiseldkkeen.

Tiimd varhaiseliikejiirjestely koskee vain niitli
yrityksiii, jotka ovat liittyneet em. sopimukseen.

Sopimusta sovelletaan, kun tydmarkkinoiden
jollakin alueella tai jossakin ammatissa esiintyy
sellaista epiitasapainoa, joka vaikeuttaa van-
hempien tycintekijciiden mahdollisuutta saada
uutta tydte.

Varhaiseldke rahoitetaan vakuutettujen,
tycinantajien ja valtion maksuilla.

Muutoin Ranskassa on kiiytcissd kaksi var-
haiseliikejiirjestelmiid. Toinen on em. vuodelta
1972 periiisin oleva - valtion varhaiseliike - ja
toinen tydmarkkinajiirjestcijen vuonna 1977 pe-
rustama varhaiseliike. Viimeksi mainittu koskee
vain vapaaehtoisesti elAkkeelle siirtyviii. Mo-
lemmista eliike maksetaan 60 vuoden ilistd enin-
ttiiin 65 vuoden iktiiin asti. Valtion varhaiseliike
on lakisdiiteisesti voimassa toistaiseksi. Tyci-
markkinoiden varhaiseldkkeen voimassaoloa
jatkettiin viimeksi vuoden l98l keviiiillii kahdel-
la vuodella.

U U S I TULO S ID O N N AI N EN LES K EN ELA: KE
Ranskan palkansaajien yleisen eliikejArjestel-
mdn perhe-eliiketurvaa on tdydennetty vuoden
l98l alusta uudella leskeneldkkeell6, jota mak-
setaan niille alle 55-vuotiaille nais- ja miesleskil-
le, jotka eiviit saa varsinaista leskeneliikettii. Uu-
si leskeneliike on tulosidonnainen. Se makse-
taan, jos lesken tulot jaavat FF 24000 (noin
l7 200 mk) alapuolelle vuodessa. Lisiiksi vaadi-
taan, ette leskellii on huollettavanaan lapsi tai
hiin oli huoltanut lasta vihint6dn 9 vuoden ajan
ennen lapsen 16 ikivuotta. Uuden leskenelik-
keen m66ri on FF 1600 (noin 1250 mk) kuu-
kaudessa ensimmiiiseni eliikevuonna. Sen jiil-
keen eliikkeen miiiirii alenee. Toistaiseksi el6k-
keen mdliri on miidritty vain kolmelle vuodelle.
Uusi leskeneliike on tarkoitus myrihemmin ulot-
taa my<is itseniiisiin yrittiijiin. Eliikkeen piiiiasial-
lisena tarkoituksena on helpottaa lesken tyci-
ellmiiin sijoittumista.
ELA: KE I A: N ALEN N U K S IA JA
ELA: K KEI D E N K O R OT UK S IA
Presidentti Mitterrand on ilmoittanut, efie nais-
ten eliikeikii alennetaan 55 vuoteen ja miesten 60
vuoteen. Yleinen eliikeikii on t6lla hetkellii 65
vuotta. Alennetun eliikkeen voi kuitenkin saada
jo 60 vuoden iiisti ja tayden eliikkeen samoin
tiista iaste eriiillii poikkeussyilli, joita ovat mm.
raskaissa t<iissI tyciskentely, alentunut tyrikyky,
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lasten kasvattaminen ja pitka vakuutusaika.
Edelleen hallituksessa on sovittu, ettii viihim-
miiiselikkeen miiiiriiii nostetaan siten, ettii
tammikuussa 1982 se olisi 60Vo maan viihim-
miiispalkasta.

Yhdysvallat
PRES IDENTTI REAGAN EHD OTTAA
EUiKETURVAN TA S O N III S KEM I STA
Toukokuussa l98l antamassaan budjettiehdo-
tuksessa presidentti Reaganin hallitus ehdotti
huomattavia supistuksia Yhdysvaltain yleiseen
eliiketurvaan. Tirkeimmiit supistuskohteet ovat
seuraavat:

Vakuutettujen mahdollisuutta jiiiidii alenne-
tulle eliikkeelle kolme vuotta ennen yleistii 65
vuoden eliikeikiiii vaikeutetaan alentamalla
maksettavan elikkeen mdiriiii nykyisestii.

Eliikkeiden indeksisidonnaisuutta muutetaan
siten, ettii eliikkeiden korotukset jtiiviit nykyisen
lain mukaista tasoa alhaisemmiksi. Ehdotuksen
mukaan eliikkeiden perusteena olevia palkkoja
tarkistettaessa otetaan seuraavien viiden vuoden
aikana huomioon vain puolet palkkojen nousus-
ta. Maksussa olevat eliikkeet tarkistetaan sitii
vastoin edelleen hintojen muutosten mukaan
tiiysimiiiriiisinS.

Ty A k yv y t t dmy y se ltik k een saamisen edellytyk-
siii on tarkoitus muuttaa siten, ettii el5kkeen
saaminen edellyttiiii eliikejiirjestelmiiiin kuulu-

Kuukausielcike vuonna 1982

mista vdhintiidn seitsemiin vuoden ajan viimei-
sistti l0 vuodesta. Nykyisin vakuutusaikavaati-
mus on viisi vuotta viimeisten l0vuoden aikana.
Ty<ikyvyttcimyysmiiiiritelmS aiotaan muuttaa
puhtaasti liiiiketieteellisiin seikkoihin perustu-
vaksi. Korkea ikii, huono koulutus ja viihEinen
tyokokemus, jotka nykyisin otetaan huomioon
eHketta mydnnettaessi, ehdotetaan poistetta-
vaksi maaritelmdstli. Lis[ksi ehdotetaan, etta
eldkkeen mycintiimisen ehtona olisi arvio tyoky-
vyttcimyyden jatkumisesta viihintiiin kahden
vuoden ajan, kun nykyisin siihen riittea yksi
vuosi.

Edelleen hallitus aikoo estiiii ns. ylieliikkeiden
syntymisen. Nnitn ylieliikkeitd saavat mm. vir-
kamiehet, jotka ovat jossakin uransa vaiheessa
tyclskennelleet mycis yksityiselli sektorilla.

Hallitus aikoo uudella elikepolitiikalla estiiS
sellaisen tilanteen, jossa el6kkeelle siirryttiiessii
tulotaso muodostuisi suuremmaksi kuin tycissii
oltaessa.

Seuraavat taulukot osoittavat ehdotusten
vaikutukset eliiketurvaan vuosina 1982 ja 1987
kolmella eri vuositulotasolla niissii elikkeissii,
jotka otetaan 62 vuoden iiissii (alennettuna eliik-
keenii) ja yleisessii 65 vuoden elSkeiiissi. Luvut
ovat Yhdysvaltain sosiaaliturvahallinnon las-
kemat ja ne on julkaistu NEWSWEEK-lehden
toukokuun 25. piiiviinii l98l ilmestyneessi nu-
merossa.

Eliikkeelle 65-vuotiaana
Nykyinen laki Reaganin ehdotus

Eliikkeelle 62-vuotiaana
Nykyinen laki Reaganin ehdotus

Vuositulo

Alhainen
(usD 7 726)
Keskitulo
(usD ls 283)
Maksimi
(usD 32 700)

Alhainen
(usD l l99s)
Keskitulo
(usD 23727)
Maksimi
(usD 51900)

usD 247,60

372,80

469,ffi

usD 163,90

246,80

310,50

usD 355,30

535,210

679,30

usD 355,30

535,2m

679,30

Kuukausielrike vuonna I 987

Vuositulo Eliikkeelle 62-vuotiaana
Nykyinen laki Reaganin ehdotus

El6kkeelle 65-vuotiaana
Nykyinen laki Reaganin ehdotus

usD 384,40

580,70

755,60

usD 225,20

348,30

430,00

usD 477,10

719,00

942,80

usD 477,40

691,90

860,30

Ehdotukset tultaneen hyviiksymiiiin kongressissa.
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English Summory
"lt was fortunate for the development of the employ-
ment pension system that it was built up during the
boom years of the 1960s and the beginning of the
1970s. lt would otherwise hardly have had as great
coverage as it has today nor become equally effective
as it is now when applied to its f ull extent. Today, with
the prospects gloomier, lhe social security created
must rnevitably be regarded as a sizeable burden on
the economy, but it is valuable that there is an esta-
blished system to alleviate the social consequences
of possible economic crises." This is what Mr Matti
Uimonen, managing director ol the Central Pensron
Security lnstitute, writes in the editorial of "Tyoeld-
ke". The institute will be 20 years old on October 5.
The heading of the article is in fact "The premisses for
the third decade are good". Mr Uimonen states that
the statutory employment pension is an established,
lamiliar and substantial part of the social security of
each employee and his lamily. He points out that the
situation was different before the employment pen-
sion acts came into lorce. At that time a Finn who had
lost his chances of earning a livelihood had to rely on
a national pension which was rather insignificant in
amount and possible support under the welf are assis-
tance act unless his employer had provided pension
protection privately for his employees.

ln the article "Population development and pen-
sioners in the next tew decddes" two researchers of
the Central Pension Security lnstitute analyse the
future population development lrom the standpoint
of the pension system. The present number of old age
and disability pensioners is four per 10 employed
persons. The ratio will grow at the turn of the century
to f ive per 10 employed persons. ln 2020 it will be over
six per 10 empioyeci persons. The inclusion of beneii-
ciarres of survivors' pensions will raise the proportron
even lurther. lt must be noted, however, that the ma-
jority of the widowed persons receiving a survivors'
pension will receive in the fulure a pension of their
own or be gainfully employed.

The effect of pensioners on the economy and the
income development ol employed persons does not
depend, in the authors' view, particularly on the
growth of their relative share in the population. The
development ot total production and wealth in the
next few decades is of greater importance.

The new social security agreement between the
Nordic countries will enter in force at the beginning of
1982. Finland has a social security agreement with
the Federal Republic of Germany which becomes
elfective at the beginning of October. The application
of the agreement with Britain and Northern lreland
will probably be postponed to 1982. Social security
agreements with Switzerland, Spain and Austna are
now under negotiation and will probably enter into
force in 1-2 years.

Finland has studied in cooperation with the other
Nordic countries the possibilities of ioining the social
security agreement of the European Council. lt is also
participating in the work done within the ILO for the
achievement of a multilateral social security agree-
ment between the member countries of the organisa-
tion.
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Tietoja tydekikkeensaajista 30. 6. 198 I

Toulukoiden luvut ovat vdhimmtiisturvan mukaisia.

30. 6. 1981 oli maksussa kaikkiaan 585000 tyoelaketta. Muutos edellisestd vuodesta on 32000 kappaletta
eli 5,7 prosenttia.
NAistd oli vanhuuseldkkeita 294000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta aiankoh-
dasta) (+21 000), tyokyvyttomyyseldkkeitd 175000 (-), tyottomyyseldkkeitd 16000 kappaletta
(+3000) ia perhe-elakkeitd 100000 kappaletta (+8000).
Vanhuuseldkkeiden keskimiiare oli 738 markkarkk, tyokyvyttomyyselAkkeiden 885 markkaa/kk, tyotto-
myyseldkkeiden 822 markkaa/kk ja perhe-elakkeiden 601 markkaa/kk.

VANHULlSELAKKEET
Voimasso olevat 30. 6. 198/

Eldkkeensaajia Keski miiiiriii nen peruseldke m k/kk
Eldkkeen myontiji Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensa
TEL-eldkelaitokset 56 171 83 183 139354 '1 537 661 1 014
YEL-eldkelaitokset 11749 8596 20345 1 460 1 007 1 269
M Y EL-elakelaitos 41 199 5't 619 92818 422 209 303
LEL-eldkelaitos 31 906 9544 41 450 601 271 525
Kaikki tyoelekelaitokset 141025 152942 293967 993 503 738

Mydhnetyt ekikkeet l. l.-30. 6. l98l

Kaikki tyoeldkelaitokset 7 656 9516 17 172 974 451 685

T Y d K Y l,' Y 7-f d M Y Y S E L A K K E ET (.s i s ti t t riti o sae ki k k e e t)
Voimassa olevat 30. 6. l98l

Elakkeensaa,ia Keskimddrdinen peruseldke mk/kk
Elakkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elakelaitokset 39218 42012 81 230 1 680 786 1 218
YEL-eldkelaitokset 7 717 3489 11 206 1 272 802 1 126
MYEL-eliikelaitos 21862 24655 46517 501 204 344
LEL-eliikelaitos 30 587 5089 35676 821 372 757
Kaikki tyoelekelaitokset 99384 7524s 174629 1 125 568 885

Mydnnetyt ekikkeet 1. 1.-30. 6. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 5568 3994 9562 1 368 702 1 090

OSAT,LAKKEET
Voimassa olevot 30. 6. l98l

Eliikkeensaajia Keskimddriiinen peruselAke mk/kk
Eldkkeen myontijd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensa
T EL-elakelaitokset 1 318 1 719 3 037 1 182 581 842
YEL-eliikelaitokset 1 421 572 1 993 954 660 870
MYEL-elakelaitos 5484 6268 11752 401 180 283
L E L-elii kelaitos 1 091 134 1225 710 356 671
Kaikki tyoeldkelaitokset 9314 8693 18007 632 294 469

Mydnnetyt eliikkeet l. l.-30. 6. l98l

Kaikki tyoelakelaitokset 666 774 343 551
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TYOTTOMYYSELiKKEET
Voimossa olevat 30. 6. 1981

Eldkkeensaaiia Keskimdirdinen peruselike mk/kk
Eldkkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteense Miehet Naiset Yhteense
TEL-elakelaitokset 2773 5929 8702 1 405 747 957

YEL-elakelaitokset 231 203 4U 1049 654 865

MYEL-el6kelaitos 1 069 797 1 866 741 310 557

LEL-el6kelaitos 3 793 1 678 5471 824 402 69s
Kaikki tyoelAkelaitokset 7866 8607 16473 1025 637 822

Myiinnetyt ekikkeet l. 1.-30. 6. 1981

Kaikki tyoeldkelaitokset 1 435 1846 3281 978 623 778

PERHE-EI-AIXXMT
Voimassa olevat 30. 6. l98l

Eldkkeen myontaia

Keskimi6-
Elakkeiden riinen pe
lukumdArd ruselike

mk/kk

Elakkeensaaiia

Lesket Lapset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 47 877 836 44657 14979 59636
YEL-elakelaitokset 7 770 744 7 454 2429 9883
MYEL-elakelaitos 18 517 235 17 664 5360 23024
LEL-elakelaitos 25 506 383 24183 7328 31 511

Kaikki tyo€l6kelaitokset 99 670 601 93958 30@6 124054

MyAnnetyt eldkkeet l. 1.-30. 6. l98l

Kaikki tyoelSkelaitokset 5 499 641

V A N H U U 5., TY O K Y V YITO M Y Y S-, TY dTT O M Y Y S- J A P ERH E- ELAI X X TTT
Voimassa olevat 30. 6. l98l

Keskimiii-
Eldkkeen myontAjd Elakkeiden rdinen pe-

lukumAdrd ruselake
mk/kk

TEL-elakelaitokset 277163 1041
YEL-elekelaitokset 39 755 't 122
MYEL-elekelaitos 159718 310
LEL-elakelaitos 108 103 577

Kaikki tyoeldkelaitokset 584 739 761

Mydnnetyt eliikkeet 1. 1.-30. 6. 1981

Kaikki tyoel6kelaitokset 35 5't 4 796

TEL-elakelaitokset 1758,12
YEL-elikelaitokset 272,10
MYEL-elakelaitos 301,21
LEL-elakelaitos 380,71

Kaikki ty6elikelaitokset 2712,14
Rekisteroity lisaturva 1 17,13
Yhteensii

Vanhuus- ia tyokyvyttomyyseldkkeensaaiista 13861 sai lisiksi rekiste,roity-{ lisdeldkettd keskimaarin 'l 126
mk/kk. Na'mabliv-at-etupdissi TEL- ia YEL-elakkeita. Perhe-elakkeista 3406 oli lis6etuien mukaisia, keski-
mdirin 890 mk/kk.

MAKSETUT EI}I:.KKEET I. I.-30. 6. 1981, MILI. MK

Vdhimm6isturva
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