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Miehelle le skenelcikettci
sukupuole sta huolimatta?

Siita pitaen, kun tycieldke-etuihin liitettiin perhe-eldke vuonna
1967,on kysytty: miksi vain naisleskelle? Miksi yksityisen puolen
eliikelait poikkeavat valtion eldkelaista, joka tekee myds miehes-
td eldkeperillisen vaimonsa jiilkeen? Useimmat kysyjiit ovat site
mieltd, ettd tdssd sorretaan miestd, mutta onpa esitetty mycis se
kannanotto, ettd sddnncis sortaa naista: "kun tdmdn osalta mak-
setut elekemaksut eivdt koidukaan oman aviomiehen vaan
mieskollegoiden perheiden hyviiksi".

Alaikiiisillii lapsillahan on joka tapauksessa perhe-eldkeoi-
keus. Keskusteltaessa leskeneldkkeestd on vaihtoehdoiksi niihty
se, etta myos miehelle mycinnetdin perhe-eldke tai ettd naiselta-
kin otetaan eldkeperintci pois.

Mutta kun verrataan jdlkeenjddneen perheen tulotasoa ennen
edunjiittiijiin kuolemaa saavutettuun tulotasoon eri tilanteissa -enemmdn ansainneen puolison kuoltua, vdhemmdn ansainneen
puolison kuoltua, eri lapsiluvuin, eri tulotasoilla - kiiy ilmi, ettii
kaavamainen menettely 'Jokaiselle annetaan tai jokaiselta pois"
ei johda kohtuulliseen tulokseen lAheskidn aina.

Tutkittaessa tapauksia, joissa molemmat aviopuolisot ovat
tyoss6, kunnes toinen heistd kuolee (a toinen jatkaa tydtii),
jiilkeenjiiiineen perheen kokonaisnettotulo on entisestE nettotu-
losta 66-100 prosenttia tuloluokasta riippuen, jos perhe-eldk-
keeseen oikeutettuja lapsia on yksi. Jos lapsia on useampia, on
kdytettdvissd oleva tulo 80-100 prosenttia entisestd, saattaapa
nettotulo joissakin tapauksis!a ylittae aikaisemman nettotulon
(liihinnii pienituloisissa perheissd). Kahden tycintekijiin useampi-
lapsiset perheet ovat siis suhteellisen hyvin turvattuja. Mutta
lapsettoman lesken, joka on ollut vdhemmdn ansaitseva puoliso,
tulotaso saattaa tipahtaa puoleen entisestiin tai jopa alle sen,
pahimmillaan 35 prosenttiin, vaikka hiin jatkaakin tycintekoaan.

Jos toinen puoliso on tydky\yttomyyseldkkeelld, kun huoltaja
kuolee, tulotason vdheneminen on mycis tuntuva. Leski saa
45-51 prosenttia entisestd, jos hdn on lapseton ja oli aikoinaan
vdhemmdn ansaitseva puoliso. Suhteellisesti tilanne on parempi,
jos hiin oli enemmdn ansaitseva puoliso taijos lapsia on useam-
pia.

Yleisesti ajatellaan, etta site mukaa kun yhd useampi nainen
tyoeldmdssd ansaitsee itselleen oman tydeldkkeen, perhe-eliik-
keen painopiste tulee siirtiid leskeneldkkeestd lapseneldkkeeseen.
On olemassa perheitii, joiden kokonaistulosta leskeneliike muo-
dostaa niin viihiiisen osuuden, ettei sill6 ole juuri merkitystd.
Mutta vertailu osoittaa, ettA edelleen on mycis ahtaalle jaavia
yksiniiisiii leskiii ja yhtd lasta huoltavia, sekd naisia etta miehia.
Saattaisi olla tarkoituksenmukaista myos leskeneldkkeen myon-
tdminen tilanteen eikd sukupuolen mukaan, uutta yhteensovitus-
sdinncistcid luoden.

Yrjt) Lormola
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Rakkaat naiset
pikku ekikkeineen

Ty<intekijiiin eldkelain mukai-
selle vanhuuseliikkeelle paiissyt
mies sai viime vuoden aikana
kuukausittain keskimiiiirin
1430 markan suuruisen tyci-
eliikkeen. Ei eniiii mikiiiin pil-
kan vuoksi maksettava summa,
kun ottaa huomioon, ettii kan-
saneliike maksetaan tiihnn [-
siiksi.

Mutta vastaava naisen van-
huuselike oli vain 620 markkaa.
Missii vika?

Palkkapolitiikassa tietenkin.
Tyrieliikkeiden taso seuraa ty6-
ansioiden tasoa. Ja syyt ovat
kauempanakin kuin palkkapo-
litiikassa. Kyse on naisten sijoit-
tumisesta ja sijoittumismahdol-
lisuuksista tycimarkkinoilla
yleensiikin.

Naisten osallistuminen tyo-
el6m65n on tosin huomattavasti
laa-ientunut ja monipuolistunut
l96G ja l9TGluvuilla. Mutta
edelleenkin - kun El6keturva-
keskus vie tydsuhderekisterinsii
mikrofilmikortistona messuille,
miehet tarvitsevat kaksi kortis-
tolaatikkoa ja naiset vajaan yh-
den, vaikka aktiivi-ikaisie naisia
on tuntuvasti enemmiin kuin
miehi6. Niin paljon enemmin
on sittenkin miehiii tycieliimiissS
ja niin paljon monipuolisempia
heidiin tyoeliimiikertansa.

Viime vuonna julkaistussa tut-
kimuksessaah Marja-Liisa Ant-
talainen kertoo, ettii ty<imark-
kinoilla on selvii jako naisten ja
miesten aloihin. Naisten aloja
ovat talous, hoito, huolto, ope-
tus, maaty6, kotieliiinten hoito,
toimistotyci, elintarvike- ja vaa-
teteollisuustyci, myynti. Miesten
aloja ovat lainoppi, uskonto,
vartiointi ja suojelu, hallinto,
kauppa, yrittSjyys, tekniikka,
teollisuustyci, liikenne ja kulje-

tus. Naisten aloilla oli tydvoi-
masta naisia 83 prosenttia, mies-
ten aloilla miehii 82 prosenttia.
Luvut ovat viime vuosikymme-
nen puolivilistii. Eiviitkii koulu-
tusjakaumat toistaiseksi niiytii
havaittavaa muutosta. Lukion
tyttciistyminen tuottaa enene-
viin miiiiriin pitkiin teoriavaltai-
sen koulutuksen saaneita naisia,
mutta miten lienee koulutusta
vastaavaan ty6h6n sijoittumi-
sen laita?

Historian mukaan ensim-
miiinen sukupuolijakoiren am-
mattikuvan murros tapahtui
toisen maailmansodan aikana,
kun miehet olivat rintamalla ja
naiset havaitsivat pystyvansa
vallan hyvin tayttamean mies-
ten paikan tuotannossa. Mutta
asenteenmuutos on ollut hidas
prosessi. Onpa silti sentiiin jo
nainen osallistunut valtioneu-
voston tycihon mycis muuna
kuin sosiaali- ja terveysministe-
rinii - ensimmiiisestii nais-sosi-
aaliministeristii Miina Sillan-
paasta onkin jo aikaa. Olisiko
asenteenmuutosprosessi nyt
nopeutumassa, kuten tietoa
muuttavat prosessit yleens6?
Toistaiseksi naiset kuitenkin
kilpailevat miesten kanssa mies-
ten kuvioin, kokouksessa istuen
muistionluonnos edessii ja salk-
ku tuolinjalan vieressii lattialla.

Eliikepolitiikassa voitaneen
sukupuolten epStasapainoa lie-
vent66 perhe+liikkeen tarvetta
arvioitaessa. Miten tydmarkki-
najirjest6jen johtoelimet
niiin miesten kesken - sitten
aktiiviviestcin osalta asiaa hoi-
tavat, on toinen juttu.

YLla
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MARKKU KOPONEN

Mi e s t rik d syrjit ririnkin
tydekikelaeissa?

Elokuussa 1980 Kddpenhaminassa pidetyssri
YK:n naisten vuosikymmenen kokouksen yhtey-
dessci Suomi allekirjoitti noisten syrjinndn poisto-
mista koskevan yleissopimuksen. Sopimuksen
mukoan noisille tulisi taato sukupuolten vrilisen
tasa-orvon pohjalto yhteikiiset oikeudet miesten
konssa. Sopimusta Suomi ei ole vielti ratifioinut.

Kevdtillri l98l Valtioneuvoston kanslia pyysi
Elciketurvakeskuksen lausuntoa sopimuksen so-
sioaliturvaa, e t enkin e ltik kee I le siir t ymis t ti, kosk e-
van artiklan johdosta lainsdiid(innr)n ja ktiyttinndn
ny k y t i lan t e e s t a s e k ri I ains cicidrjn n tj I I i s i s t d uudi s-
tuksis ta ja mui s t a kehit t timist oimenpi t eis t ti, jo t ko
olisivat tarpeen sopimuksen osettqmien velyoift ei-
den t(iytt(imiseksi. Lausunnossoan, joko kcisitteli
yksilyisen sektorin tytiel(jkelakejo TEL, LEL ja
YEL, ETK:n hallitus totesi, eilei nriissci laeissa tai
niiden ktiytrintddn soveltamisessa esiinny sellaisia
n o i s t e n sy rj in t e) ein I i i t t y vi ti t e kij d i t ri, j o t k a o I i s iv a t
es t e end sopimu ksen ratifi oimis elle.

Seuraavassa tarkastellaan tyciellkejiirjestel-
miin lainsiiiidantde niilte osin, kuin sukupuolel-
la saattaa olla merkitystd eliikeoikeuteen, eliik-
keen miiiiriiiin tai muuhun sellaiseen.

LE S KE N EL4KETT). V A I N N A I S ILLE
Perhe-eliikkeeseen ovat miehen jiilkeen oikeute-
tut leski, edunjnniijnn lapset sekii lesken sellaiset
lapset, joiden elatuksesta edunjiinijii ja leski
ovat yhteisesti huolehtineet. Sen sijaan naisen
jiilkeen vain hinen omat lapsensa ovat oikeutet-
tuja eliikkeeseen; leski tai vain miehen lapset
eiviit voi olla edunsaajina naisen jiilkeen.

Sukupuolten viilisen tasa-arvon kannalta
lainkohta on selviisti ristiriitainen: kriteerinii les-
ken eliike-etuudelle on sukupuoli. Tiista aiheu-
tuva epiioikeudenmukaisuus kohdistuu etenkin
niihin leskimiehiin, joiden piiiasiallinen huoltaja
vaimo oli.

Mutta lainkohta asettaa mycis samalla tulota-
solla olevat perheet eriarvoiseen asemaan, riip
puen siitii, kumpi puolisoista perheessii ansaitsie
perheen piiiiasiallisen tulon. Perheen toimeentu-
losta huolehtiva mies on lakisiiEteisesti vakuu-
tettu kuoleman varalta ja tiilte osin perheen toi-
meentulo on turvattu. Sen sijaan perheessii, jos-
sa vaimo on p6iiasiallinen ansaitsija, ei ole vas-
taavaa lakisiiiiteisti turvaa muilla kuin vaimon
lapsilla. Jos vaimo haluaa vastaavan turvan

mycis puolisolleen, hiinen on otettava vapaaeh-
toinen, yksilcillinen henkivakuutus, jonka hiin
joutuu kustantamaan siitii rahasta, mikd vastaa-
vassa mieshuoltajan perheessA jiiii perheen
muuhun kulutukseen. Niiin ollen on perusteltua
viiittea, ettii lainkohta syrjii, paitsi leskimiehia,
mycis sellaisia perheitii, joissa vaimo on perheen
piiiiasiallinen huoltaja.

PERUSTELUITA
Hallituksen esityksessE eduskunnalle vuodelta
1966 kyseistii lainkohtaa perustellaan sillii, ettii
vain harvoin esiintyy tapauksia, joissa miesleski
voisi olla perhe-eliiketurvan tarpeessa. Esityk-
sessl katsotaan, etta joko mies pystyy el6ttii-
miiiin itsensii tycillE?in tai hiin saa toimeentulon-
sa turvaamiseksi tarkoitettua tydkyvyttdmyys-
tai vanhuuseHketta.

Tata nykya niimd perustelut ovat osittain
vanhentuneita. Alaikiiisten lasten iiitien tyrissii-
kiynti on yleistynyt sitten 6Gluvun, ja yhii
useammin esiintyy mycis sellaisia tapauksia, jois-
sa nainen on puolisoista perheen piiiiasiallinen
huoltaja. Tiimii on siten johtanut tilanteisiin,
joissa toisaalta naisen jiilkeen ei eliikettii makse-
ta, vaikka tarve tiihln olisikin ilmeinen, ja toi-
saalta miehen jiilkeen myOnnetiiiin leskenelike
henkilcille, joka hinen omat tydansionsa tai
-eliikkeensii huomioon ottaen ei olisi lainkaan
sen tarpeessa.

VASTOIN PERU STU SI.AKIA
Itdvallassa sukupuolen perusteella miiiriiytyviit
perhe-eliikesdinncikset, joiden mukaan nainen
saa perhe-eliikkeen lievemmin ehdoin kuin mies,
on todettu diskriminoiviksi ja siten perustuslain
vastaisiksi. Perustuslakituomioistuin onkin
peattiinyl, ettii perhe+liikesiiiinnciksid on tilte
osin muutettava,. ja perhe<likeoikeuden tulisi
perustua sukupuolen asemasta lesken tulota-
soon.

I.ASTENHOITLIAIKA
Ty<intekijiin elSkelaissa on toinenkin kohta,
jossa sukupuolet on eroteltu toisistaan. Naispuo.
linen tycintekija ei TEL 6 $:n mukaan menetii
lastenhoitoaikana ns. tulevan ajan oikeuttaan
ty0kyvyttdmyystapauksessa. Edellytykseksi on
asetettu, ettii hiinellii on ollut alle kolmevuotias
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lapsi laissa miiiiritellyn normaalin, woden ka-
renssiajan ja ty6kyvyttdmyyden alkamisen viili-
sen ajan. Enintiiin t6mii aika saa olla 9 vuotta.
Vastaavaa oikeutta ei ole miehellii, joka jiiiityds-
tii kotiin lasta hoitamaan. T6md lainkohta on
periiisin vuodelta 1979!

TUKEVAT RO O LIAJATTELUA
Vaikkakin lainkohdilla on pyritty kohdista-
maan edut mahdollisimman hyvin niitii tarvitse-
ville, on kuitenkin samalla asetuttu tukemaan
kiisitystii, ettii puolisoista naisen tulee olla koto'
na hoitamassa lapsia. Kun nimenomaan naisen
sosiaaliturva perhe-elSkkeen saajana ja lasten
hoitajana varsinaisen ditiysloma-ajan jiilkeenkin
on turvatumpi kuin miehen, saattaa testa -
muilta osin tasa-arvoisessa valintatilanteessa -
olla seurauksena, ettl juuri nainen on puolisois-
ta se, joka jiiii kotiin lasta hoitamaan. Mitii pi-
tempi on tuo lasten hoitoaika ja ty6stii poissa-
olo, sitd vajaammaksi jiiii naisen omaan tyo-
uraan perustuva eldketurva.

Pahimmassa tapauksessa paremmat etuudet
saattavat osoittautua nienniisiksi, jos avioliitto
myohemmiillii iEllii lasten vartuttua piidttyykin
avioeroon, ja mahdollisesti vielii sen jiilkeen ta-
loudellisesti avustanut entinen puoliso kuolee.
Silloin ei ole turvana sen enempiiii omaa tycielii-
kettii kuin leskeneliikettiikiEn entisen puolison
jiilkeen.

On kuitenkin todettava, ettii kiytdnncissii
useimmiten muut syyt kuin parempi sosiaalitur-
va ratkaissevat, kumpi puolisoista mahdollisesti
j66 tyostii kotiin hoitamaan lapsia.

LEL: N KE SKI PALKKAJLRJ E STELMI
Mycis LEl--aloja koskevassa eliikeasetuksessa on
sukupuolet mainittu erikseen. Yhteensovituk-
sessa kiiytettiv[t keskipalkat on asetuksen mu-
kaan vahvistettava erikseen miehille ja naisille'

Keskipalkan tarkoituksena on mahdollisim-
man hyvin pyrkiii kuvaamaan vakuutetun todel-
lista ansiota. Koska joillakin aloilla naisten
palkkataso keskimiiiirin eroaa selvdsti miesten
palkkatasosta, on kyseisillii aloilla mycis vahvis-
tettu naisille ja miehille eri keskipalkat.

Sukupuolten tasa-aryon kannalta keskipalk-
kajiirjestelmiillii ei kuitenkaan ole juuri merki-
tystii, sill6 jos tyontekij6n todellinen palkka on

ollut oleellisesti poikkeava vahvistetusta keski-
palkasta, on todellinen palkka otettava asetuk-
sen mukaan yhteensovitusperusteeksi.

KAWiNTEITA,
Edellisten, laeissa ja asetuksissa mainittujen
kohtien lisiiksi saattavat sukupuolet kiiytiinn6s-
si olla eridviissd asemassa myds tydeHkejiirjes-
telmiin joissakin yksityiskohdissa. Tiillaisia ovat
mm. vakuutustekniikka ja alennettu eliikeikii.
Sukupuolten erilainen asema niiissii kohdin, ku-
ten LEl-keskipalkkajiirjestelmiisslkin' aiheu-
tuu piiosin yleisistii, eHkejiirjestelmln ulkopuo-
lisista tekijciistii, kuten palkkauksellisista eroista,
ty6sopimuksista tai esimerkiksi keskimiiiirdisis-
ta tilastollisista elinajoista.

MYAS MYEL:N PIIRISS4
ERIARVOISUUTTA
Vastaavassa, MYEL:ia ja LUEL:ia koskevassa
lausunnossaan Maatalousyrittiijien eliikelaitos
toteaa, ettii molemmissa laeissa naisen eldkeoi
keus on yleensii laajempi kuin miehen. Perhe-
eliikkeen lisiksi lausunnossa mainitaan mm.
sukupolvenvaihdoseliike, jossa emiinniilli on ns.
uinuva elIkeoikeus. Vastaavaa eliikeoikeutta ei
ole miehellii. Samoin luopumiseliikelaissa, missii
yleinen elEkeikiiraja on 55 vuotta, voi eliikkee-
seen oikeutetun miehen puoliso tai naisleski
saada ellkkeen jo'45-vuotiaana.

Naisten syrjinniin kannalta taas merkityst6
lienee etenkin MYEL:n ty6tulon jakamista kos-
kevilla stiiidciksilla. Pienillii tiloilla (alle 8

MYEl-hehtaaria) tycitulo jaetaan tasan isinnin
ja emdnnin kesken. Jos taas MYEl-hehtaarien
mdarii ylittiiii kahdeksan, siita kertyy tyotuloa
vain isinndlle. Isintii voi olla nainenkin, mutta
emdntii taas ei voi olla mies. Niin ollen esimer-
kiksi tilalla, jossa tyoskentelee aviopari, naisen
tyotulo vahvistetaan - pieniii tiloja lukuunot-
tamatta - pienemmiiksi kuin miehen riippu-
matta puolisoiden vllisestii tydnjaosta. Erityi-
sestii syysld voidaan tlstii kaavamaisesta menet-
telysti kuitenkin Poiketa.

MUUTO SES ITY S S O SIAALI-
JA TERVEY SM IN ISTERI OLLE
Maatalousyrittiijien elikelaitoksen asiaa koske-
van kirjelmiin johdosta Eliiketurvakeskuksen
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hallitus onkin esittiinyt sosiaali- ja terveysminis-
teritille MYEL:n tyotulon jakoperusteiden
muuttamista. Esityksen mukaan viljelmiin tyG
tulo jaettaisiin maatilatalouden harjoittajien
kesken siini suhteessa, kuin he ottavat osaa vil-
jelmin ty6h6n. Aviopuolisoiden osalta siiiid<ik-
sid tarkennettaisiin vield siten, ettd tydtulosta
tulisi ensin molemmille puolisoille kolmannes ja
jeljelle jiiSnyt kolmannes jaettaisiin siten kuin
puolisot esittaviit, tai tillaisen esityksen puut-
tuessa tasan puolisoiden kesken. Erityisesti
syysta voitaisiin tiist[kin viel6 poiketa. Esitys
merkitsisi aviopuolisoiden tulemista toisiinsa
ndhden yhdenvertaiseen asemaan.

KYS YMY S S UKUP UOI.TEN TASA-ARVO STA
Tasa-arvokeskusteluja on yleensii melko yksi-
puolisesti hallinnut naisten syrjintii ja sen pois-
taminen. Keskustelun liihtcikohtana on ollut
taata naisille yhtiiliiiset oikeudet miesten kanssa.
Asiaa tulisi kuitenkin pyrkiii tarkastelemaan
hieman tiit6 laajemmasta ndkokulmasta, jossa
l5htokohtana olisi sukupuolten viilinen tasa-ar-
vo yleens6. Tycieliikejiirjestelmlssd tlmi merkit-
sisi esimerkiksi perhe-elikkeen kehittdmistii yh-
teiskunnassa tapahtuneet muutokset huomioon
ottaen nykyistl tarkoituksenmukaisemmaksi.
Leskeneliikkeen tulisi tiilldin sukupuolen ase-
masta perustua sellaisiin kriteereihin, joilla sen
kohdentumista voitaisiin nykyisestiitn parantaa
ja oikeudenmukaistaa.
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MARKKU SIRVIO

Elciketurvakeskuksen
aut omaat tinen e I tike o t e p alv e lu

Automaatlisella eliikeotepalvelulla tarkoitetaan
ttissci kirjoituksessa eltikeotepalvelua, joka toimii
Eliiketurvakeskuksen aloitteesta. Ttillaisen ote-
palvelun pcitimuotona on otepalve lu TEL-ty dsuh-
detta vqihtaneille. Lisriksi ekikeot teito ltihet e tritin
eliikeiktid ltihestyville. Samaten tydeltikekortin
osemesta annetaan Eldketurvakeskuksen aloit-
t e e s t a ny ky isin e I ii k eo t e. E ki k e o t t e i t a I ti he t e t ri iin
Elriketurvokeskuksesto myds muun sopimuksen
perusteella.

Elrikeotteella ntikyvrit rekisterbidyt TEL- ia
LEL-tyAsuhteet sekri YEL:n ja MYEL:n mukoinen
yrittrijritoiminta. Otteella on myds viitetieto pcicit-
ty ne est ri ju lkis en se kt orin p a lv e lus su ht ee s t a. K o s-
ka otteellq ncikyy yksityisen sektorin tydel(ikelo-
kien mukainen tltdhisloria, ote kertoo vaslaanol-
tajalleen hrinen eldketurvastaan jo elciketurvan la-
sosta. Lisriksi otepalvelu toimii TEL-valvonnan
vtilineenci: virheellisyyksiei ja puutteita saodaan
ot epalvelun avulla hoidetuksi kunt o on.

OTEPALVELU TY d SUHDETTA
VAIHTANEILLE
Eliketurvakeskuksen hallitus hyviiksyi helmi-
kuussa 1976 suunnitelman TEl-valvonnan te-
hostamiseksi. Suunnitelman toteuttamista hi-
dastivat viiestcirekisterin osoitetietojen saata-
vuuden ongelmat. Automaattisen eliikeotepal-
velun kokeilu kiiynnistettiin toukokuussa 1977.
Eliiketurvakeskuksessa aloitettiin woden 1979
alussa automaattinen eldkeotepalvelu jatkuva-
na, koska kokemukset tyOntekijdiden el5keot-
teiden automaattisesta liihettiimisestii olivat
mydnteiset. Aluksi eliikeotteet Hhetettiin ty0n-
tekijciille, joiden tyosuhde o[ paattynyt vuoden
1977 aikana ja osittain vielii niille henkilciille,
joiden tyosuhde oli pSSttynyt vuoden 1979 aika-
na.

Elikeotepalvelu tycisuhdetta vaihtaneille pe-
rustuu eliikelaitoksen ilmoitukseen Ellketurva-
keskukselle TEl-tydsuhteen piiiittymisestii.
Tydntekijiille liihetetiiiin VEestdrekisterikeskuk-
selta saatujen osoitetietojen perusteella eldkeote
noin vuoden kuluttua TEl-ty<isuhteen piiiitty-
misen jilkeen. Vuoden viive otteen annossa on
katsottu tarpeelliseksi kahdesta syystii. Ty6suh-
teen peattymisestii ehtii kulua noin puoli wotta
ennen kuin tieto tapahtuneesta on ElSketurva-
keskuksen rekisterissii. Toinen puoli vuotta odo'

tellaan puolestaan uuden tycisuhteen alkamisil-
moitusta. Tiillii yhteensl noin vuoden viiveellS
pyritiiiin eliikeotteelle saamaan paattyneen tyci
suhteen tietojen jatkoksi uuden TEl-tydsuhteen
alkaminen.

Koska automaattinen eliikeotepalvelu perus-
tuu elikelaitoksen ilmoitukseen Eliketurvakes-
kukselle tydsuhteen pdiittymisesta, elikeotteen
saa ainoastaan tycintekiji, jonka tyonantajalla
eldkevakuutus on ollut kunnossa. Jos tydnanta-
jalla ei ole ollut vakuutusta tai ty<intekijiin tyci-
suhde ei ole sisiiltynyt vakuutukseen, ei tydnteki-
ji saa automaattisen elSkeotepalvelun perusteel-
Ia otetta tyosuhteen peatyttya. Tiitii puutetta
lieventii kuitenkin se, etta tydntekijalla on
mahdollisuus mycihemmin havaita virhe, kun
hdn saa uuden tycisuhteen peetyttyii otteen. Tiis-
ta otteesta voidaan havaita rekisterdimiittii jaa-
neen tycisuhteen puuttuminen tydhistoriasta. -Lislksi eliikeotepalvelun tunnetuksi tekemisessd
on erityisesti painotettu site, etti tyontekijiin tu-
lee ottaa yhteys Eliiketurvakeskukseen asian sel-
vittemiseksi, jos hiin ei ole saanut otetta woden
kuluessa tycisuhteen paattymisesta.

Ennen varsinaisen automaattisen elikeote-
palvelun aloittamista Eliiketurvakeskus liihetti
vuonna 1977 kokeilumielessii yhteensii 99000
otetta. Otteen saaneista noin 1400 henkilciii eli
noin 1,4 Vo otti ElSketurvakeskukseen yhteyttii
rekisteritiedoissa havaitsemansa puutteen tai
virheen johdosta. Selviteltaviii tycisuhteita yh-
teytta ottaneilla oli noin 2 100, joiden perusteella
paljastui vajaa 200 vakuutusvelvollisuutensa
kokonaan laiminly<inyttii tydnantajaa. Pea-
asiassa niimii tycinantajat olivat pienehktijii
tydnantajia. Vajaa puolet oli kotiapulaistycinan-
tajia, joiden palveluksessa oli yleens6 vain yksi
ty<intekij5. Vaikkei selviteltiivien tapausten
miiiirS suhteellisesti ottaen ole suuri, osoittaa
palaute kuitenkin tillaisen valvonnan tarpeelli-
suuden.

Eliikeotetta ei anneta automaattisesti alle
3Gwotiaille eikd 63,5-vuotiaille ja sitii van-
hemmille. TEl-tydsuhteen piiettymisen johdos-
ta lihetettiin vuonna 1978 28 600 otetta, vuonna
197991000 otetta ja vuonna 1980 I l8 000 otetta.

Eldketurvakeskuksen elSkeotepalvelua on
tarkoitus mahdollisuuksien mukaan entisestil5n
laajentaa. Laajentaminen koskisi lShinni pitk6-
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aikaisissa, jatkuvissa TEl-tydsuhteissa ty<isken-
televiii henkilciitii ja automaattisen eliikeotepal-
velun ulkopuolelle jdnviii LEl-henkilciitii.

Et 4: KE o rrEE N LiumrAl u t t'tr N
MU UN S O P IM UK S EN PERU STEELI}I
El6keturvakeskus liihettdi otteita mycis sopi-
muksen perusteella. Eldketurvakeskus on l6het-
tanyt yhteistycissii esim. Tyrieliikekassan kanssa
eliikeotteita LEL:n piiriin kuuluville tydnteki-
j<iille. Otteita on my<is liihetetty Hotelli-ja Ravin-
tolahenkilcikunnan Liitto ry:n ja Suomen Muu-
sikkojen Liitto ry:n jiisenille.

TY OEDLKEK ORTIN ASEMESTA
A N N ETTAV AT EI.,LKE OTTE ET
Ty6eliikekortin antaminen on lopetettu touko-
kuussa 1977, jolloin tyOehkekortti korvattiin
tycintekijiin eldkeotteella. Tdllainen ote llihete-
tiiiin siis henkilcille, kun hiin tulee ensimmiiistl
kertaa TEL:n piiriin. Neita otteita on annettu
vuosittain 60 000-80 000.

E L/i K E o rrE E N tAa nrr)) u t tt n N
ErliK E rKiA' ttiu r sry w tLn
Vuoden 1980 alussa otettiin kaytt6on vanhuus-
eldkkeen ennakkolaskenta, jota varten Eliike-
turvakeskus Hhettee eHkelaitoksille laskenta-
kehotukset. Samassa yhteydessii Eliiketurva-
keskus tulostaa my6s ty6ntekijdn eldkeotteen,
jonka eltikelaitos liihettiiii tyrintekijiille esitiiyte-
tyn eliikehakemuslomakkeen kanssa. Eriiiit elii-
kelaitokset Hhettavet kuitenkin oman otteen
vanhuuseliikeikid l?ihestyville henkilcjille.
Vanhuuseliikeikdt ldhestyville l6hetet46n vuo-
sittain hhes 30 000 otetta.

P AI-/|UTE E L4Xn O rZ p,lwr tU Sr,e
VUONNA 1979 JA 1980
Vuonna I 979 Eldketurvakeskus liihetti yhteensii
336 49 ty ontekij6lle eliikeotteen. Tiissd miiriis-
sd ovat mukana myos tydntekij<iiden tiedustelu-
jen johdosta annettavat otteet, joita liihetetiiiin
nykyisin noin I 0 000 kuukaudessa. Tiedusteluja
otteiden johdosta tuli 7250 kappaletta eli noin
2,2 Vo lithetetyistii otteista. Tycintekij 6t ilmoitti
vat tapauksia, joissa he katsoivat olevan puut-
teellisuuksia tai virheitl yhteensii 9 469 kappalet-
ta eli keskimiiirin noin 1,3 kappaletta tieduste-
lua kohden.

Vuonna 1980 Eliiketurvakeskus liihetti eliike-
otteita kaiken kaikkiaan yhteensii 283428 kay
paletta. Tiedusteluja otteiden johdosta tuli 5 740
kappaletta eli noin 2,0V0 ldhetetyistd otteista.
Tapauksia, joissa tycintekijiit katsoivat olevan
puutteita, ilmoitettiin Eliiketurvakeskukselle
8 830 kappaletta eli keskimiiirin noin 1,5 kap
paletta tiedustelua kohden.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei virheelli-
syyksiti ja puutteita ole lciytynyt paljon ottaen
huomioon, ettii TEL:n piiriin kuuluu noin l,l
miljoonaa tycintekijiiii. Sdinncillisesti palkkaa
maksavia ty6nantajia Suomessa on noin
100000.

A W O M AATT I N E N EI.,R E OTE P A LV ELU
TEL.VALVONNAN APUNA
TEL:n alkuaikoina laiminlycintitapaukset tuli-
vat useimmiten ilmi vasta siind vaiheessa, kun
tyontekija haki eliikettd. Nykyisin TEl-valvon-
nan piiiimiiiiriinii on saada laiminlycintitapauk-
set korjatuksi mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa ja TEl-tycisuhteet oikein rekisterciidyiksi
ennen tydntekijiin eliiketapahtumaa. Tate tar-
koitusta palvelee muiden valvontamuotojen li-
siinii Eliiketurvakeskuksen varsin laajamittaise-
na ja jiirjestelmiillisend harjoittama eliikeotepal-
velu. Merkityksellistii on, ettii tiimii palvelumuo-
to toimii tycieliikejiirjestelmlin isensii aloitteesta.

EI.,iKE OTEPALVELU EIAI XTUNTO U OTN
KARTUTTAJANA
Tycieldkelakien alkuaikoihin verrattuna on
tycintekij<iiden kiinnostus omasta eldketurvas-
taan selviisti lisiiiintynyt. Alati monimutkaistuva
tycieldkelainsaadant6 vaatii selke6ta, ymmarret-
tavaa tiedottamista tycintekijciiden eliketurvas-
ta. Automaattinen eldkeotepalvelu kartuttaa
omalta osaltaan tietoutta omasta eliiketurvasta
muun yleisen tiedottamisen lisiiksi.
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REIJO LAATUNEN

Tyoekiketurva 1980
muutamtn luvuin

Yksilyisen puolen nelj(in tydeldkelain mukaan
maksettiin vuonno 1980 eltikkeinci noin 4,95 mil-
jardia mar kkoa. E ltikkeiden lukumciiirti lis citint yi
vuodtn aikana noin 35000:lla. Vuoden 1980 ajan
jat kunut korkeosuhdanne ncikyy my 6 s vakuut et tu-
jen miiiircin kasvuna. Esimerkiksi yritttijien eltike-
lain piiriin kuuluvien yritk$ien miitirii on noussut
vuoden kuluessa 95 000:sta 99 000:een.

Kirjoituksen laatija on tutkijana Eltiketurva-
ke s kuksen suunnit t e luosasto I la.

MAKSETW EI./LKKEET
Lakisiiiiteisiii eltikkeitii maksettiin wonna 1980
noin 17,4 mrd mk. Niimii jakautuivat seuraavas-
ti (osa perustuu ennakkotietoihin ja osa on arvi-
oitu):

Kansanel6kkeet
Sotilasvamma-, liikennevakuu-
tus- ja tapaturmavakuutuslain
mukaiset eliikkeet
Yhteensd

6 840 mmk

1080 mmk
17440 mmk

Tama l'7,44 mrd mk oli noin 9,3V0 markki-
nahintaisesta bruttokansantuotteesta 1980, kun
se edellisend vuonna oli noin 9,4 %. Vuosi 1980
oli vielii taloudellisesti noususuhdanteinen ja
tuotanto siksi kasvoi eliikemenoja hiukan no.
peammin.

Y K S ITY I S EN P U OLEN EI-,41 X XZTT
ELA:.KEMENO
Vuonna i9B0 ritakscttlln TFr _, LFr ._ yEL- 

_ia
MYEl-eldkkeitd noin 4,95 miljardia markkaa.
Tiistii lisiiturvan osuus oli noin 194 mmk. Elii-
kemenon nimellinen kasvu oli noin 18,4%o.In-
deksitarkistukset vuoden alussa ja puoliviilissl
selittdviit kasvusta noin l0,2Vo.

Yksityisen sektorin tydehkkeet
(sisiiltliii myos merimieseliike-
lain mukaiset eliikkeet)
Julkisen sektorin tycieliikkeet

Vanhuuseldkkeet
Tycikyvyttomyyseliikkeet
Tydttomyyseliikkeet
Perhe-eliikkeet

Yhteensl

5030 mmk
4490 mmk

TAALUKKO I. Ekikemeno vuonna 1980 elcikelajeittain ja ekikelaitoksittoin, mmk

TEL LEL YEL MYEL Yht.
Perusturvaeldkkeet

Vanhuuseliikkeet
Tydkyvyttomyyseldkkeet
Tycittdmyyselikkeet
Perhe-elAkkeet

Yhteensii

Lisiieliikkeet
Yhteensd

I 450
I 132

8l
414

3 078

19l

3269

TEL
134 500
80 300

7 900
,16000

268700

LEL
39 800
35 900

4700
24500

104900

YEL
19 600
ll 100

400
74CI,0

38 500

MYEL
89 100
47 500

l 500
17 600

155 700

2230
1784

127
619

4760
194

4951

Yht.
283 000
174 800

14 500
95 500

567 800

228
313

34
103
678

269
l4'7

J
58

477

4

481

284
19l

9
44

528

528678

Lukuja ei ole pakkotiismiiytetty.

EIA: K K E I D E N L U K U M,,iiR).

TAULUKKO 2. Tydeltikkeiden lukumtidrdt 31. 12. 1980 ekikelajeittoin jo eldkelaitoksittain

l0



Eliikkeiden lukumilri lis[iintyi vuoden ai-
kana noin 35 000:11a. Taulukon 2. eldkelajeista
on ripeimmin kasvanut ty6ttomyyseliikkeiden
miiird. Kasvu oli noin 6500 kpl eli noin 807o.
Tdmii johtuu suurelta osin elSkkeeseen oikeut-

KESKIEIII:KE

TAULUKKO 3. Keskimcidrdinen kuukausiekike 31. 12. 1980, mk/kk

tavan ikdrajan alennuksesta l. l. 1980.
Tycikyvyttomyyseliikkeiden midrii sen sijaan

on jo kahden woden ajan pysynyt l6hes ennal-
laan.

TEL
951

t t27
929
780

974

LEL
500
699
656
3s9

542

YEL
I 194
I 049

855
697

I 053

Yht.
694
815
798
562

7t2

MYEL
Vanhuuseliike
Tyokyvyttcimyyseliike
Tycittcimyyseltke
Perhe-eliike

Yhteensii

282
319
540
220

289

Taulukon 3. luvut ovat viihimmdisturvan
mukaisia. Keskieldkkeen miiir6 on edelleen ta-
saisesti kasvamassa: kun voimassa olevan elik-
keen miiird oli vuoden paattyessa 712 mk/kk,
niin vuonna 1980 mycinnetyn elikkeen m66rii
oli777 mVkk.

VAKUWETW JA MAKSWULO
Vuoden 1980 ajan jatkunut korkeasuhdanne
niikyy, paitsi parantuneena tycillisyytenii, mycis
vakuutettujen mhliriin kasvuna. Eri eliikelakien
piiriin kuului 31. 12. 1980: TEL I 130000, LEL
240 000, YEL 99 000 ja MYEL 245 000 henkiloii.
Vastaavat henkilcimiitiriit wotta aikaisemmin
olivat: TEL I 080 000, LEL 230 000, YEL 95 000
ja MYEL 255000.

Keskimiiiiriiiset eldkevakuutusmaksut pro-
sentteina palkoista tai tycituloista vuosina 1979
ja 1980 olivat:

TEL LEL YEL MYEL
1979 ll,7 Vo ll,7 Vo l0,8Vo 4,9Vo
1980 l3,3Va l3,3%o ll,67o 5,370

TEL:n ja LEL:n vakuutusmaksuun vuodelta
1980 sisiiltyy 0,3 prosenttiyksikkdii vuosien 1978
ja 1979 vastuuvajauksen kuoletusta. Vuonna
1979 siihen sis?iltyi 0,2 prosenttiyksikkciii edelli-
sen vuoden vastuuvajauksen kuoletusta. YEL:n
ja MYEL:n alentamaton maksu on siten 13%
tycitulosta v. 1980.

Vakuutusmaksutulo vuonna 1980 oli arviolta
7,9 mrd mk, mistii rekisterciidyn lisiturvan
osuus oli 390 mmk. Maksutulon kasw johtuu
paitsi maksutason noususta, mycis yksityisen
sektorin ansiotason n. 12,4 prosentin noususta
sek6 edellii kuvatusta vakuutettujen miiiirln
kaswsta.

Vertailun vuoksi mainittakoon, ettii koko
kansantalouden vuonna 1980 maksama palkka-
summa oli 84,5 mrd mk.

E
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RAILI HYRKKANEN

" Selkci ja tyt)kykyisyys"
-seminaari 6.-7. 4. 1981

Huhtikuun alussa jrirjesteuin Invalidisddtitill(i
kaksipdivdinen seminaari aiheesta " Selkti ja tyF
kykyisyys". kihinnri terveydenhuoltoalan ktiy-
tiinndn tehtdvissd toimiville tarkoitetussa semi-
noorissa pohdittiin selktivaivojen syntyri sekd niit(i
toimenpiteitii, joilla voitaisiin vciluciri huonoin
vaihtoeht o e li t yt) kyvy t t dmyy se lcik k e e ll e joutumi-
nen.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joihin sel-
kdsairaudet kuuluvat, muodostavat nykyisin
yleisimmdn tydkyvyttdmyytta aiheuttavan sai-
rausryhmiin. Selkdsairauksien syntya ehk6iseviit
toimenpiteet ovat kuitenkin hycidytt<imid, jos ei
tiedet6, mihin tai kehen niit6 pitdisi suunnata.

T a p a n i M e I k a s, joka on Kansanelikelai-
toksen aineistolla tutkinut tuki- ja liikuntaelin-
ten sairauksien takia tydkyvyttdmyyselAkkeelle
joutuneita, totesi niiiden muutamien piirteiden
osalta poikkeavan koko viiestcisti. Tyrikyvyt-
t6mien ikiirakenne oli melko vanha,vain2%o oli
alle 45-vuotiaita. Asuinpaikka oli usein ItA- ja
Pohjois-Suomessa, jossa myos lievien lciydcisten
osuus oli muita alueita suurempi. TyOkyvyttG
miin muotokuvaa leimasi mycis alhainen koulu-
tustaso ja ammatillinen valikoituneisuus. Noin
kolmasosa oli tyciskennellyt maataloudessa ja
miehistii puolet sekii naisista viidesosa teollisuu-
dessa. Maataloustyci ei ole tunnetusti helppoa,
mutta myOs muilla aloilla toimineet olivat jou-
tuneet tekemdEn raskasta, ruumiillista tyotii.
Tutkituista 87 %o:lla tydhOn kuului olennaisena
piirteenii nostaminen ja kantaminen, joten tyd-

kyvyttdmyys seldn takia syntyi vain poikkeuk-
sellisesti ilman tiitii piirrettd.

Melkaksen mielestii tarkeimmen toiminnan
pitiiisi selkiisairauksien ennaltaehkiiisyssii koh-
distua ty6paikkaan ja niihin seikkoihin siell6,
jotka erityisesti kuormittavat tuki- ja liikunta-
elimist6ii. Muun ty6n kokeilu ja keventdvdt
toimenpiteet ty<ipaikalla ovat kuitenkin harvi-
naisia. Raskaan teollisuuden vastauksena tiihiin
kuultiin, ettii sopivien rycipaikkojen jiirjestiimi-
nen on vaikeaa, sillii hankalia tyciasentoja ja
nostoja ei pystytd kokonaan poistamaan. Selkii-
vammaista ei mydskiiSn sairauden epiivakai-
suuden takia voida sijoittaa tuotannossa avain-
kohtaan, joka vaikuttaa tulokseen. Muunlainen
tydpaikka taas on eriiAnlainen suojatydpaikka,
joka usein merkitsee sekii ammatillisen statuk-
sen etta palkan laskua. Tycieliimiin vaatimusten
jatkuva kasvu vaikeuttaa iiikkiiden henkilciiden
kohdalla uuden helpomman tycipaikan saantia,
eikii tilanne vaikuta nuorempienkaan osalta va-
loisalta kaikesta ammatillisesta kuntouttamises-
ta huolimatta.

Nykyisessii tycillisyystilanteessa selkiivam-
maisen pitiiisi olla ammatillisesti terveitii p6te-
vampi ty0paikan saadakseen. Tosin monet na-
kiviit tycinantajien asenteet pahimpana kantona
kaskessa. Reaalisten vaihtoehtojen lciytyminen
tydkyvyttomyyseldkkeelle niiyttiiii vaikealta,
mutta reme seminaari oli luonteeltaan liihinnii
tosiasiat toteava. Keinojen keksiminen tilanteen
ratkaisemiseksi jii uusien seminaarien tehtiiviik-
si.
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Elcikkeet kiinnostavat eniten
S o siaalis en ktrj elaatikon kuunt e lij oit a
o Kddpitin eldke lakkautettiin, kun hrin suoritti

ylioppilastutkinnon.
o Nqinen, jonka toinen jolka oli 3,5 senttid toista

lyhyempi, ei saanut rahallista apua ortopedis-
t e n j al kineiden hank int aan.

o Ahlaissa oloissa elciviin naisen aviomies ehti
kuolla puoli vuotta ennen kuin vaimo olisi sao-
nut oik euden p er he-e ki kk e e s e en

jossa tycivoimaviranomainen oli neuvonut tycit-
tcimyyseldketti hakemaan "sinne Pasilaan".

Nykyisin ihmiset hiipeiiviit jopa sosiaalineu-
vojan luo menemistd, Marja-Leena Kylii-Utsuri
sanoo. Hiin oli eriidssii maaseudun toimistossa
ihmetellyt, miksi verhot olivat ikkunan edessii.
"Ei tealle muuten kukaan kiivisi, jos muut ihmi-
set sen nekisivat", oli hAnelle vastattu.

r ill x x n t s r)' K y s yrA:. A: N
Valtaosa kysymyksistii koskee eliikkeitii. Josta-
kin syystii suurin osa kirjeistii tulee naisilta. Nai-
set ryhtyviit tiedustelemaan eliikkeistiiiin jo nel-
jissiikymmenissi, toimittajat kertovat. Miehet
heriiiiviit jonkin verran mycihemmin.

Eliikeaiheisiin kysymyksiin vastaavat Eliike-
turvakeskuksen lainopillinen johtaja Antti
S u o m i n e n ja Kansaneldkelaitoksen tiedotus-
sihteeri Tuu likki A I kio.

Lisdksi vastaajina on mm. asumiskysymysten
ja huoltoavun asiantuntija. Viimeksi on vastaa-
jien joukkoon liittynyt terveyskeskusHnk6ri.

Eliikepuolella ei ole mahdollisuutta minkddn-
laiseen sosiaalipinnaukseen, sanovat Kaarina
Alanen ja Marja-Leena Kylii-Utsuri. "Siin6 pi-
tiiisi olla aikamoinen jonglciciri."

Ongelmana on pikemmin se, etlli eliikettii ei
ihminen saa ajoissa, vaan joutuu hakemaan
huoltoapua.

Toinen toimittajille tutuksi tullut tilanne on
se, ette tyrikyvyttcimyyseliikehakemus hyHtaan,
ehkd useampaan kertaan, eikii valitustiekiiiin
tuo tulosta. Tai sitten on mycrnnetty vain osaelii-
ke eikii tdita ole saatavilla, jotta kunnon toi-
meentulo lohkeaisi.

"Ihmiset ihmettelevit, kuka on tdmii ano-
nyymi liiiikiiri, joka on viisaampi kuin ne liiiikii-
rit, jotka hiinet ovat tavanneet", Kaarina Alanen
sanoo.

"Aina ihmiset eiviit edes usko, ettii heidiin
hakemuksensa on ratkaissut leakari, vaan ajat-
televat, ettd asialla on ollut joku hyviipalkkainen
johtaja sielte eHkelaitoksesta."

Kaarina Alanen jatkaa: "Pitaisi olla jokin ul-
kopuolinen systeemi, joka arvioisi ihmisten tyci-
kyvytt<imyyden ja mycis tuntisi heidiin tydolon-
sa.tt

Kaarina Alanen haluaisi mycis yksinkertais-
taa eliikejlrjestelmii. "Kaksi eri jiirjestelmii6 on

Esimerkit ovat Sosiaaliseen kirjelaatikkoon
vuosien varrella tulleista kysymyksistii. Ohjelma
sai iskettdin Sosiaaliturvan Keskusliiton mycin-
tdmdn sosiaaliturvan tiedonjulkistamispalkin-
non. Viikoittain sitii kuuntelee puoli miljoonaa
ihmistii.

Ohjelmaa viisi vuotta tehnyt Kaarina
A I a n e n toivoo sosiaaliturvan saralle vielii yhtii
virastoa: teryeen jiirjen, oikeudenmukaisuuden
ja kohtuuden periaatteita soveltavaa laitosta.
Se antaisi takuun toimeentulosta silloin, kun
ihminen muuten jiiisi viiliinputoajaksi.

"Nykyiiiin vain sanotaan, ettii olette vdliinpu-
toaja ja sillii hyvii", Kaarina Alanen sanoo.
"Ihmiselle on tiirkeintl, etta toimeentulo turva-
taan, vastasi kustannuksista sitten kunta, valtio
tai vakuutusyhtici."

Systeemej6 pitea fiian j6ykkinn mycis ohjel-
man nykyinen toimittaja M a rj a- L e e n a Ky-lii-Utsuri. Hiin on tehnyt Kirjelaatikkoa
vuoden.

Kaarina Alanen on ohjelman tuottaja. Tuot-
taja viime kiidessii vastaa siite, ette ohjelma tulee
ulos ajallaan ja sovitun sisdltriisen[. Sosiaalinen
kirjelaatikko liihetetiiiin joka tiistai ja torstai.

Molemmat toimittajat tekeviit radioon mycis
muita, lihinnii sosiaaliturvaan liittyviii ohjelmia.
Kaarina Alanen oli haastattelun aikoihin juuri
saanut valmiiksi ohjelman "Vanhus vuodepoti-
laana".

Marja-Leena Kylii-Utsuri on viimeksi tehnyt
kaksi eliikeaiheista ohjelmaa. Toinen niistd neu-
voo eldkkeen hakemisessa. Toinen kertoo, mitd
voi tehda silloin, kun tyrikyvyttcimyyseliikeha-
kemus hyliitSiin.

Niissii ohjelmissa on asiantuntijana ollut lah-
telainen eliikeneuvoja Pi rk k k o L i psane n.

Marja-Leena Kyli-Utsuri toivoo, ettii jokai-
seen kuntaan tulisi eldkeneuvoja tai sosiaali-
neuvoja. Kirjelaatikossa on esiin tullut tapaus,
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Sosioalisen kirjelaatikon tuottaja Kaarina Alanen (vasemmalla) ja toimittaia Marja-Leeno Kyld'Utsuri.

tamankokoiselle maalle liikaa", hiin sanoo.
"Mutta kumman pohjalle site sitten rakennet-
taisiin?"

VASTAUKSET RADIOSSA
Liihes kaikkiin kysymyksiin ehditiiiin vastata
radiossa, Marja-Leena Kylii-Utsuri kertoo.
"Yhdistelen useampia samanaiheisia kysymyk-
sid. Perunkirjoituksesta voidaan kysyd, olisiko
se Eytynyt pitea viiden vai kymmenen vuoden
kuluessa. Kun se on pidettiivi kolmen kuukau-
den sisiillS kuolemantapauksesta, kdy sama vas-
taus kaikille."

Kun Sosiaalinen kirjelaatikko eli alkuaikojaan
viisikymmentiiluvulla, tarvittiin kysymystulvaa
kiisittelemidn useampi ihminen. Nyt kysymyk-
si6 tulee kymmenkunta viikossa. - Sosiaalinen
kirjelaatikko on muuten radion vanhimpia, yh-
denjaksoisesti pyorineitii ohjelmia.

"Eliikelaitokset ovat niitd parhaita tiedotta-
jia", toimittajat sanovat.

Kirjelaatikon tuottamasta julkisuudesta he
kertovat olleen apua joissakin tycikyvyttcimyys-
eldkeratkaisuissa. Lainsiidiint6on eiviit ohjel-
mat ole tuoneet muutoksia.

Ainut liikkeelle ldhtenyt eduskuntakysely
koski sitii, saako lastenvaunuja pitiiii portaikos-
sa.

"Joskus on avuton fiilis, kun tcirmiiii byrokra-

tiaan ja sanotaan, ettl on olemassa tietty pykiilii,
jonka nojalla ihminen on viiliinputoaja", toimit-
tajat sanovat.

Toisinaan kuitenkin asiat lShtevdt rullaa-
maan paremmin, kun toimittaja ottaa virastoon
yhteyttii.

Marja-Leena Kylii-Utsuri toivoo lisiiii eliiy-
tymiskykya sosiaalialan virkailijoille.

"Eiviit ne asiat virkailijoista ole kiinni", Kaa-
rina Alanen sanoo.

ASIAT LOHKOISSA
"Tiillii hetkellii kukaan ei katso asiakkaan tilan-
netta kokonaisuutena, vaan sosiaaliturvaa kehi-
tetiiiin lohkoittain", toimittajat sanovat.

Radiotalo alkaa hiljentyii; on perjantai-ilta-
piiivii. Marja-Leena Kylii-Utsurin huoneessa ei
enld ole muita.

"Kirje", hiin sanoo ilahtuen ja nSyttdii ruske-
aa, suurta kuorta, johon osoite on kirjoitettu
tottumattomalla kiisialalla.

Vanha mies kertoo, miten virkailijat olivat
kohdelleet hiintd huonosti, kun hiin oli kiiynyt
kysymdssd itselleen asuntoa.

"Tdssl onkin aihe Kansanradioon", Marja-
Leena Kyl[-Utsuri sanoo ja kirjoittaa kuoreen
pari sanaa.

Julkisuus auttaa, toimittajat sanovat.
Kirsti Suomivuori
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ARI LAINE

Elcike turv ake skuks en luo t t ov alatutus
- tokuu, tokaus vai vakuutus?

Eltike turv ake s kuksen luo t t oyakuutukse st o k riy t e-
ttitin usein nimilystti Eldketurvakeskuksen takaus
tai tokuu. Nrimti ovat kuitenkin harhaanjohtavia
nimityksid.

Lu o t I ov a kuutus o s a s t o n opu I ai s o s as t o p d d I I ikkd
Ari Laine selvittriti seuroayosso Elciketurvakes-
kuksen luottovakuutukseen liittyvcici k(isitteistijd
ja terminologiaa.

Kappalemiiiirissii mitattuna Eldketurvakes-
kuksen luottovakuutuksia kiiytetEiin eniten elii-
kelaitosten antamien lainojen vakuutena. Muita
luottovakuutuksia ovat rahasto- ja vastuuva-
jauksen luottovakuutukset sekd reaalikatteen
luottovakuutus. Lainan vakuutena omavelkai
sen pankkitakauksen rinnakkaisilmicinii ja toi-
mintamuodoiltaan pankkitakausta muistutta-
vana puhutaan usein Eldketurvakeskuksen ta-
kauksesta tai takuusta, kun tarkoitetaan Eliike-
turvakeskuksen luottovakuutusta. Viiiirii tai
epitarkka ilmaisu ei siniinsi ole vaarallista, ellei
viidrli nimitystottumus johda harhaan, kun la-
kikirjasta etsiteen k6sitteeseen liittyvie normeja.

Oikeudelliselta olemukseltaan otsikossa mai-
nitut kdsitteet takuu, takausja vakuutus eroavat
selvdsti toisistaan.

Takuu on selviisti irtaimen esineen kauppaan
ja valmistamiseen liittyvii sitoumus, jossa myyjii
tai valmistaja lupautuu tiettyjen ehtojen mukaan
korvaamaan esineessii kaupanteon jiilkeen ha-
vaitun puutteellisuuden. Takuuasiat ovat tyypil-
lisiii kuluttajansuojalainsiidddnnon piiriin kuu-
luvia asioita, joita ei pitiisi sotkea sitoumuksen
tiiyttiimisen vakuutena kiiytettlvldn takauk-
seen.

Takauksen ja vakuutuksen viilinen ero ei ole
liiheskiiiin yhtii selvii kuin ero takuun ja kahden
mainitun muun kisitteen viilillii.

Erilaisista vakuutusmuodoista lienee luotto-
vakuutus se, joka eniten hdmiirtdi eroa takauk-
sen ja vakuutuksen viilillii. Vahinkovakuutusyh-
ticiiden luottovakuutukset sisiiltiviit yleensi lau-
suman omavelkaiseen takaukseen menemisestd
luottovakuutusta annettaessa, joten perustellusti
sopimukseen voidaan ajatella sovellettavaksi jo-
ko takausta tai vakuutusta koskevaa normistoa.

Takausta koskeva lainsiidintd eroaa mones-
sa kohdin vakuutusta koskevasta lainsiiiidiin-
ncistii. Sen vuoksi ei ole samantekeviili, kumpaa
niiistd sovelletaan luottovakuutuksiin.

Varatuomari Veikko Klemetti on Suo-
men Vakuutuslakimiesten Yhdistyksen ko-
kouksessa 31. 3. 1976 pitiimiissiidn esitelmissii,
asiaa tarkemmin tutkimatta, todennut ero.
avuuksia takauksen ja luottovakuutuksen viilillii
seuraavissa kohdissa:

l. Valvontaa koskevat oikeusohjeet. Vakuu-
tusliikkeen harjoittaminen on julkisen tarkas-
tuksen alaista toimintaa. Pankkitakauksen ja
valtion takauksen ulkopuolella takaustoiminta
on julkista valvontaa vailla.

2. Vanhentumista koskevat oikeusohjeet.
Omavelkaisen ja laillisen takauksen erityiset
vanhentumisajat siiiidetiiiin takausasetuksessa
toisin kuin vakuutussopimukseen perustuvan
saamisen vanhentumisajat vakuutussopimus-
laissa.

3. Regressioikeutta koskevat oikeusohjeet.
Takaajan takautumisoikeutta pidetiiiin riidat-
tomana, kun taas vakuutuksenantajan tulee siir-
tolausekkeilla huolehtia saatavan siirrosta.

4. Korvauksen maksamisen aikaa koskevat
oikeusohjeet. Vakuutussopimuslaki siiiitiiii kor-
vauksen maksamiselle mdbrdajan. Takauksen
perusteella maksettavalle suoritukselle ei laissa
ole asetettu miiiiriiaikaa.

5. Sopimuksen sovittelu. Vakuutuksen ehtoja
voidaan lain nojalla sovitella. Takauksesta ei ole
olemassa vastaavaa sddnnosti.

6. Oikeuspoliittiset perusteet. Vakuutussopi-
musoikeudessa annetaan suojaa vakuutuksen-
ottajalle ja vakuutuksen saajalle. Takaussdiin-
nciksissii oikeussuojan kohde on takaaja.

Eliiketurvakeskuksen luottovakuutustoimin-
ta on laissa siiiidettyii toimintaa. Tiimdn vuoksi
ehkii Eliiketurvakeskuksen luottovakuutuksen
osalta on helpompaa kuin vahinkoyhticiiden
luottovakuutusten osalta vastata kysymykseen:
takaus vai vakuutus.

Eliiketurvakeskuksen luottovakuutus syntyy
kolmen osapuolen: vakuutuksenottajan, vakuu-
tuksenantajan ja vakuutuksensaajan viilillii so-
pimusteitse. Vakuutuskirjalomake sisiiltiiii ku-
takin sopijapuolta sitovat ehdot. Sanaa "ta-
kaus" ei esiinny missdiin muodossa.

Ehtojen nojalla luottovakuutuksen vakuu-
deksi hyv?iksynyt eliikelaitos vakuutustapahtu-
man satuttua vastaanottaa Eliiketurvakeskuk-
selta vakuutuskorvauksen, ei suoritusta takauk-
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sen perusteella.
Ns. luottamusteorian pohjalle rakentuvien

sopimusoikeudellisten oppien mukaan oikeus-
toimia on tulkittava ensisijaisesti sanamuotonsa
mukaisesti, ellei niiytetii, ettii sopimuspuolet
ovat tarkoittaneet jotakin sopimustekstisti
poikkeavaa, jolloin yhteinen tarkoitus m6driiA
tulkinnan (Alanen: Yleinen oikeustiede ja kan-
sainvilinen yksityisoikeus). Ainakaan Eliiketur-
vakeskus ei voi luottovakuutuksella tarkoittaa
mitaan muuta kuin vakuutusta siiti huolimatta,
ettii luottovakuutusta voidaan keyttae vakuute-
na vaihtoehtoisesti takauksen kanssa.

Eldketurvakeskuksen luottovakuutuksesta
siiiidetiiiin TEL 13 $:ssii. Tiimiin pykiiliin sii5n-
nciksissii ei myciskiSn esiinny sanaa takaus eikii
minkiiiinlaista viittausta siihen, ettd takausase-
tusta tai muita takausta koskevia siiiinntiksiii

tulisi soveltaa El[keturvakeskuksen luottova-
kuutukseen. Myciskiiiin tycintekijiiin eliikelain
esitciissii ei ole lciydettivissd viittauksia takauk-
sen suuntaan, miki olisi johdonmukaista, jos
lainsiititiijiin tarkoitus olisi ollut takaussiiinncis-
ten mukaisesti hoidettavan vakuusmuodon
luominen tyoelakejarjestelmiiiin.

Esitetyillii perusteilla niiyttiiisi loogiselta ja
selviiltii todeta, ettii vakuus on yliikisite, jonka
erillisiti muotoja ovat mm. takaus ja luottova-
kuutus. "Takuu" -kiisitettti ei olisi syytti lainkaan
lukea vakuudeksi, ellei laki vientitakuusta sallisi
valtion vientitakuuta kefettavan nimenomaan
mycis luoton vakuutena. Tiimti ei kuitenkaan
este toteamasta, etta Ekiketurvakeskuksen luot-
tovakuutus on vakuutena kiiytettiivii vakuutus,
ei takaus.
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ILKKA KUORINKA JA
MARKKU NURMINEN

Kaiv o smie s t en ty on kuormit t Avuus, ammot tiuraj a ty dkyvy tt dmyy selcikkeelle siirtyminen
Valikoituminen ammattiin tuo mieleen oikean
henkiliin valit semisen htinelle s opivaan t eht riv eiiin.
Kaikissa ammat eis sa tapahtuu kuitenkin jat kuyaa
passiivista valikoitumisto, joka vaikuttaa koko
ammatillisen toiminnan ajon. Henkiliit pyrkiveit
mie luimmin sij oit tumoan teht tiviin, j oiden tunt evot
sopivan itselleen silloin, kun tcillainen mahdolli-
suus valitsemiseen on olemassa. Kaivosmiesten
raskaana pidetyssei ammatissa tapohtuu vatikoi-
tumisto vaikeiden tydolosuhteiden ja raskaan tydn
perusteella. Hiilikaivoksissa tiimtin on todettu ole-
v an s ri rinniinmukais t a.

Tarkasteltaessa kaivosmiesten ammattiuran
vaihteluita siinii todetaan siirtymistii tehtavasE
toiseen. Siirtyminen on osaltaan seurausta kai-
vostekniikassa tapahtuvista muutoksista, mutta
myds muut seikat vaikuttavat siihen, ette urat
ovat erilaisia. Toiset kaivosmiehet tulevat teh-
neeksi raskaampia tehtavid toisten uran muG.
dostuessa taas kevyemmiiksi laskettavista t6iste.
Tiisyd selostettava tutkimus pyrki selvittemiian

TYON RASKAUS

4

sita, voitaisiinko ammattiuraa tarkastelemalla
todeta tycin rasittayuuden vaikutus eliikkeelle
siirtymiseen.

Erdiin kaivoksen henkikistci,stii poimittiin
kaikki vuoteen 1976 mennessii elikkeelle jtiiineet
ja heille valittiin samaan aikaan tydt aloittanut
verrokki.

Kunkin henkilcin tydtehtavat ja niiden kesto
voitiin saada henkilcitiedostosta. Nama tydteh-
tdviit luokiteltiin kahdella tavalla arvioidun fyy-
sisen raskautensa mukaan ja muodostettiin
kuormittavuusluku kuormittavuusluokan ja
tycissiioloajan tulona.

Tarkasteltaessa tycin rasittavuutta tyovuosien
mukaan voidaan todeta, ette eHkeleiset ovat
aloittaneet yleensd raskaammissa tehtiivissii siir-
tyen mydhemmin kevyempiin, kun taas tycissii
jatkavat ovat aloittaneet kevyemmistli tehtevista
(kuva l).

Yksittiiisistii ammattiurista k6y ilmi, ettii
tydssa jatkavien ura on ollut vaihtelevampi.

TycissH
jatkavat ._.

J
ElSkkeelle

sii rtyneet tb_n_o_o_o_o_o_o

3

o5tot52025
TYON KESTO, v.

Kuvio l. Tyiiteht(iv(iluokan rasittavuus tyiivuosien mukaan tyiissd jatkovilta ja ettikkeelle siirtyneilld
kaivosmiehilld. (Katkoviivoin yhdistetyt arvot perustuvat alli viitein havaintoon.)
Tydn raskausluokitus: I : raskain, 4: kevyin.
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Eliiketiiisillii oli ollut viihemmiin siirtoja toi-
siin tehtaviin, ja heidiin tyonse kuormittawus
ensimmlisen tydtehtavan piiiittymisaikana oli
verrokkiryhmiiii suurempi. Muodostetut tutki-
musryhmlt eiviit olleet iiiltii2in samanlaisia; el5-
keliiiset olivat vanhempia. Tama sefittaa osittain
saadut tulokset. Niiyttiiii kuitenkin mahdollisel-
ta, ette ry6ssa tapahtuu valikoitumista perusteil-
la, jotka eivit ole tarkoin selvillii. Tiimiin seu-
rauksena jonkun tycintekijiin ammattiura voi
muodostua selviisti kevyemmiiksi kuin toisen,
joka saattaa tehdii pitkiti periodeja raskasta tyo-
tii, vaikka liihtdkohdat ja uran tarjoamat mah-
dollisuudet olisivat samanlaiset molemmissa
ryhmissd. Tiimii niiyttiiS heijastuva4 vastaavasti
aikaisempana eliikkeelle siirtymisend ja mahdol-
lisesti sairastavuutena. Jiilkimmiiistii ei tiissii yh-
teydessd ole kuitenkaan tutkittu.

Sellaisilla tyOaloilla, joilla tycin luonteessa ei
tapahdu nopeita muutoksia, voi ammattiuran
analyysillii olla ennustearvoa el6kkeelle jniimi-
sen suhteen. Uran sisiiltiiessii keskimiiiirdistii
raskaampia tehtavia nayttnii riski eliikkeelle jou-
tumisesta kasvavan. Ammattiuraa tarkkailemal-
la voitaisiin mahdollisesti pienentdd tiitii riskiii ja
toisaalta ohjata tyoympiiriston kehittamista.

Alkupertiinen ar tikk eli julkais tu:
Sosiaalildriketieteellinen aikakauslehti I 980: 5-6,
2 I t-222.
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PENTTI KOIVISTOINEN
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Vokuutusotkeuden jo
e I cik e I aut akunn on p (i(it d k s i ci

VAKUWUS OIKEUS ON PURKANW
o M A N, ry o x y v yrr d u y y s etAxzrt)'
K o s KEVAN p i,qr d x s o u s )' t,4
M t] I]TTA N W TLIKXTZ N,qLKAM I S A IK AA

Vakuutusoikeuden p(i(jt()s n: o 5 3 I 8/ 80/ I 3 I
(ETK 7723)
Annettu 22. l. 1981
Eliikelaitos mycinsi VO:n 31. 5. 1979 antaman
pdiit<iksen mukaisesti TEL:n nojalla osaeliik-
keen Kertulle l. 6. 1977 lukien. Kerttu halusi
tiiyden tydkyvyttdmyyseldkkeen ja haki sitii.
Eliikelaitos my6nsi hakemuksen johdosta tiiy-
den tycikyvyttcimyyseliikkeen l. 9. 1979 alkaen.
Kerttu valitti eldkelautakuntaan ja vaati eHketta
jo helmikuusta 1979 lukien. Eldkelautakunta
hylknsi valituksen. Kerttu valitti VO:een, joka
poisti mainitun piidtciksensi helmikuun 1979
jiilkeiseltii ajalta ja katsoi Kertun tayteen ryciky-
vyttctmyyselakkeeseen oikeutetuksi l. 3. 1979
alkaen.

Yleensi pdiitciksen purkaminen vakuutusoi-
keudessa ei onnistu, kun kysymyksessii on hyvin
harkinnanvarainen asia. Ty<ikyvyttcimyysrat-
kaisut ovat siind miidrin harkintakysymyksid,
ett6 niissd purkuhakemus menestyy vain har-
voin. Tapaus, joka tdssd on esitetty harvinaisuu-
tena, herettad kuitenkin mielenkiintoisen kysy-
myksen valituselinten piiiitcisten oikeusvoimasta
tydkylyttdmyysasioissa. Voiko elAkelaitos, lisii-
selvitystd saatuaan, ilman, etti valituselimen an-
tama piiiitcis tyOkylyttdmyydestii poistetaan,
myontdi tycikyvyttdmyyseliikkeen aikaisem-
masta ajankohdasta kuin valituselin?

Lihes koko tycieliikejilrjestelmiin voimassa-
oloajan kysymykseen on otettu kantaa puolesta
ja vastaan. Toinen koulukunta, jota voisi kutsua
prosessuaaliseksi, on sita mielte, ettd valituseli-
men pdiitcis tycikyvyttcimyydestii on sillii tavoin
eliikelaitosta sitova, ettei elSkelaitos voi poiketa
siite paetctsta edeltlneeltd ajalta hakijan eduksi-
kaan, jollei valituselimen peetoste ensin poiste-
ta. Toinen koulukunta, olkoonpa nimeltadn va-
paamielinen, katsoo poikkeamisen olevan mah-
dollista.

Kasittaakseni VO:ssa on vallitsevana vapaa-
mieliseksi nimittameni [nja. Se onkin tydkyvyt-
tcimyysratkaisuissa perusteltavissa; mielestdni ei
suoranaisesti TEL 2l a $:n 2 momentin avulla,

vaan pikemminkin asian luonteella.
Eliikkeen hakijan, enemp66 kun eliikelaitok-

senkaan, oikeusturva ei vaadi, ettii valituselimen
piiiitcis olisi tycikyvyttdmyysratkaisuissa, jotka
usein ovat hyvin harkinnanvaraisia, niihthvii
muodollisena, prosessuaalisena esteena ekikelai-
toksen ratkaisulle, joka koituisi eldkkeen haki-
jan eduksi. Ei ole myciskiiiin syyt[ olettaa, etta
eliikelaitosten tyOk).\ryttdmyysratkaisukiiytiinto
muodostuisi niin auliiksi, etta suorastaan julki-
nen etu vaatisi prosessuaalisen koulukunnan
opin noudattamista.

P.S. Eliiketurvakeskus muuten on ns. vapaa-
mielisellii linjalla.

Y R ITTA:J A: N VA N H U U S ELA) X X T T N
MALRA,YTYMINEN
Eldkelautokunnan pciritds n:o I 275/ 80
Annettu 28. 10. 1980
Maatalousyrittiijien eliikelaitos (MELA) my<insi
Taunolle vanhuuseliikkeen l. 2. 1980 lukien.
Eliikelaitos laski maatalousyrittiijien eliikelain
(MYEL) mukaisen eldkkeen niiden ty<itulojen
perusteella, jotka Taunolle oli vahvistettu 3 L 12.
1978 mennessii. Tiihiin piiiitcikseen Tauno haki
muutosta ja vaati, ettii eldkettii miidrdttdessl oli-
si otettava huomioon lainvoimaisella piiiitciksel-
la 13. 5. 1979 lukien tarkisrettu tycitulo.

Eliikelautakunta totesi piiiitdksessdin, etti l.
l. 1980 voimaantulleen TEL 5 $:n, sellaisena
kuin se on28.7 .1978 annetussa laissa, voimaan-
tulos6Snnciksen mukaan sanottua lakia sovelle-
taan elikkeen mddridmistd koskevilta osin
elAkkeeseen, johon oikeus syntyy sanotun lain
voimassa ollessa. MYEL 6 $:n I momentin ja
TEL 6 $:n 2 momentin mukaan vanhuuseliike
on yhti suuri kuin se TEL:n mukainen tyctky-
vyttcimyyselike, joka tycintekijiille olisi mycin-
netty, jos hiin olisi tullut tdyteen tydkyvytt6-
myyseldkkeeseen oikeuttavassa miiiirin tyoky-
vyttcimiiksi viimeisenii piiiviinii siti kalenteri-
vuotta,jonka aikana hen on tayttanyt 63 vuotta.
Kun Tauno on tayt6nyt vanhuuseldkkeeseen
oikeuttavan iiin l. l. 1980, on hinen eliikkeensii
miiiirdttivii ikiiiinkuin hiin olisi tullut ty<ikyvyt-
tcimiiksi 31.12.1978. Niiin ollen Taunon eliiket-
tii mddrdttdessi ei voida ottaa huomioon sellais-
ta tydtulon tarkistusta, joka kohdistuu viimeksi
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mainitun piiiviin jilkeiseen aikaan. Eldkelauta-
kunta siis hylkiisi valituksen.

Tycieliikelakeja muutettiin vuoden 1980 alus-
ta siten, etta vanhuuseliike voidaan laskea jo
ennen vanhuuseldkeiin tayttemiste. Varsinai-
nen laskusdiintci on TEL 5 $:ssii (593/18).

Vakuutetun toimintaa seurataan enaa sen ka-
lenterivuoden loppuun, jona hdn tayttaa 63
vuotta. Hin saa kuitenkin eldkkeeseen oikeutta-
vana aikana lukea hyvdkseen taman jiilkeisen
ajan 65-vuotispiiiviiiinsii saakka. Eliike laske-
taan talta osin samalla tavalla kuin tyokyvytto-
myysel[ke, ja henkilcin katsotaan tulleen ty6ky-
vyttcimiiksi sen kalenterivuoden viimeisenii piii-
v6ni, jona hiin tiiytti 63 vuotta.

Lain (593/78) voimaantulosdinnds kuuluu
seuraavasti: "Tiimii laki tulee voimaan I piiiviinii
tammikuuta 1980. Tata lakia sovelletaan e I 6 k -
keeseen, johon oikeus syntyy lain
voimassa ollessa kuitenkinsiten,ett68 $:n
7 momenttia ja 8 a $:iiii sovelletaan tiimdn lain
voimaantulon jiilkeen toimitettavassa eldkkei-
den yhteensovituksessa. Tiimdn lain I $:n I
momentissa sdddetty markkamhiird vastaa vuo-
delle 1966 vahvistettua palkkaindeksilukua."

Eliiketurvakeskus (ETK) on yleiskirjeessddn
27/78 antanut ohjeet siita, miten lakia on sovel-
Iettava. ETK:n kdsityksen mukaan lain voi-
maantulosdiinn6s on varsin selvii ja yksiselittei-
nen. Sen mukaan eldketapahtumahetki ratkai-
see sen, mita lakia on sovellettava. Eldkelaitos
oli vastineessaan el6kelautakunnalle site mielt6,
ettii Taunon valitus olisi hyviiksyttiivti. Eliikelai-
tos katsoi, ettd ETK:n ohje merkitsee siirtymI-
kautena lain takautuvaa soveltamista, mikii elii-
kelaitoksen mielesti ei ole mahdollista ainakaan
vakuutetun haitaksi ilman nimenomaista sdin-
ncistd laissa.

ETK totesi lausunnossaan elikelautakunnal-
le, ettd lainlaatija ei ole ottanut voimaantulo-
sdiinncikseen minkdlnlaisia siirtymdkautta kos-
kevia sdiinnciksii. Se, ettei voimaantulosii6nncis
ota kantaa tydtulosddnndksiin, osoittaa, ettei
tarkoituksena ole ollut tycitulon asettaminen
erikoisasemaan palkkatuloon verrattuna.

Eliikelaitoksen mielestd sitd vastoin oli, kun
voimaanJulosddnncis ei ota kantaa tytitulos66n-
nciksiin, hyvin kyseenalaista ulottaa pelkiistiiiin
tulkinnalla lain vaikutus tycituloihin, jotka on

maaretty jo ennen lain voimaantulohetkeii.
Vaikka Taunon tyotulopaatds saikin lain-

voiman ennen lain voimaantuloa, ETK:n kiisitys
on, etta laki 593/78 yksityisen tyOelakejerjestel-
mdn yleislakina tdssi tapauksessa ulottaa vaiku-
tuksensa mycis lainvoimaiseen tycitulopiiiitcik-
seen.

Eldkelautakunnan pddtcis on ETK:n kannan
mukainen. Se ei kuitenkaan ole lainvoimainen,
silld asiasta on valitus vireilld vakuutusoikeudes-
sa. Vakuutusoikeuden annettua pddtdksensd
ratkaisusta kerrotaan tiillii palstalla.

20



ILKKA SAVOHEIMO

Elrike turv ake skuks en ant amat
sovelt amtsratkaisut ja lausunnot

rY O S U NTANN JATK UM INEN YRITYK S EN
OMISTAJAN TAI HALTIJAN VAIHTUESSA
ETK:n ptiritr)s 17. 2. l98l
Joissakin tapauksissa syntyy edelleen episel-
vyytta siita, onko tycisuhteen katsottava TEL:n
tarkoittamassa mielessd jatkuvan, jos yritystoi-
mintaa harjoittanut ty<inantaja lopettaessaan
tdmdn toimintansa irtisanoo tyontekijiinsti ja
toinen tycinantaja ryhtyessiiiin jatkamaan samaa
yritysta ottaa tiimiin tycintekijtin palvelukseensa.

TEL:n 2 $:n I momentissa siiidetddn nimen-
omaisesti, ettei tycisuhdetta saa katsoa keskey-
tyneeksi yrityksen omistajan tai haltijan vaihtu-
misen johdosta. Sddnncistd tulkitaan siten, ettei
edes tyonantajan taholta tapahtunut irtisano-
minen katkaise tycisuhdetta. TEL:n siidnncis
poikkeaa siis tycisopimuslain sddnnciksestS, jon-
ka mukaan ty6suhteen katsotaan katkeavan ir-
tisanomisen tapahtuessa. Jottei tydsuhde kat-
keaisi edellytetiiiin kuitenkin, etta tydntekijii vii-
lttomasti siirtyy uuden tyonantajan palveluk-
seen. Epiiselvissd tapauksissa on myds painoa
pantava sille, toimiiko uusi tycinantaja samalla
alalla ja samassa paikassa.

Tulkintavaikeuksia aiheutuu lShinnd siitd,
mikl merkitys on annettava sanonnalle "vdlit-
tcjmdsti siirtyy uuden tyonantajan palveluk-
seen". Vdlittcimyydellii ei voida tarkoittaa sitii,
etta tydnteon uuden omistajan palveluksessa
olisi alettava tycisuhteen paattymista seuraavana
ptiiviinii, vaan vdlittomisti sen jdlkeen, kun uusi
omistaja aloittaa tydnteon, sillii omistajan vaih-
dos saattaa useinkin vaatia jdrjestelyaikaa, en-
nen kuin tycit voidaan aloittaa. ETK:n peatds
17. 2. l98l kuvaa juuri menettelyii niiissii ta-
pauksissa.

Tydntekijii tyoskenteli yhtidn palveluksessa 5.
2. 1979lukien. Kaikki yhtidn tycintekijSt sanot-
tiin irti siten, etta tycisuhde paettyi 15. 10. 1979.
Irtisanomisen yhteydessii ty<intekij<iille ilmoitet-
tiin, ettl he jatkavat uuden yhtidn palveluksessa
l. ll. 1979,jolloin se aloittaa toimintansa. Td-
miin jilkeen uusi yhti6 aloitti toimintansa sanot-
tuna ajankohtana samassa paikassa ja samalla
alalla. Kun aiemman yhticin henkildstciii palkat-
tiin uuden yhtion palvelukseen, tehtiin piiiitcis,
ettii henkilciitii ei oteta palvelukseen vanhoina
tydntekijOine. Kuitenkin sovittiin siita, ettii
aiemman yhtidn tydsuhteen kesto otetaan huc.

mioon eriiti etuuksia, kuten esimerkiksi vuosi-
lomapiiiviii miidrdttiessii. Elike+tuuksista ei
sovittu. Ennen uuden yhticin toiminnan alkamis-
ta edeltanyt kahden viikon jakso oli palkatonta.
Tycintekijciiden TEL-tycisuhteet katkaistiin 15.
10. 1979 lukien. Eriis tycintekija pyysi asiasta
ETK:n ratkaisua.

ETK katsoi piiiitdksessiidn tyosuhteen olevan
yhdenjaksoinen tukeutuen alussa sanottuihin
perusteisiin. Lisiiksi otettiin huomioon se, ettd
henkildn kanssa oli sovittu aiemman yhticin irti-
sanottua hiinet, ettd hiin saa jatkaa tyciskentelyd
uudelle yhticille, jonka palvelukseen hiin oli siir-
tynyt valittcimiisti yhticin alettua toimintansa l.
|.1979.
O SAKEYHTI ON VARAJ4SENEN
VAKUUTTAMINEN
TEL 2 $:n 3 momentissa on siiinn0s siita, mil-
loin osakeyhticin johtavassa asemassa oleva
toimihenkilci ei ole tyrisuhteessa. Hintd ei pidetii
tycisuhteessa olevana, kun hiin joko yksin tai
yhdessii perheenjdsentensh kanssa omistaa
enemmdn kuin puolet yhtion osakepdiiomasta.
Omistussuhde on yleensi helposti selvitettiivis-
sii. Sen sijaan johtavan aseman toteaminen ei
kiiy aina yhtii helposti. Laissa ei ole johtavaa
asemaa miiiiritelty. Siniinsli niiitii tapauksia jou-
dutaan piiivittiiin ratkomaan, joten niistd selvi-
tddn yleensl enemmittd vaikeuksitta. Kuitenkin
on syytii selostaa erasE Epausta, joka askarrutti
ETK:n ratkaisijoita pitempiiiin.

Kysymyksessii on aviopuolisoiden omistama
insinciciritoimisto. Mies toimii yhti6ssA toimitus-
johtajana ja hallituksen varsinaisena jdseneni
sekii omistaa 2/3 yhtion osakepiidomasta. Vai-
mo ty6skentelee yhticissi osapiiviitoimisena ja
henen tehtavdnddn on konekirjoitus, arkiston
hoito ja siivous. Lisiksi vaimo omistaa I / 3 yhti-
cin osakepdiiomasta ja hdn on hallituksen vara-
jiisen.

Kaupparekisterissd ei ole merkintiiii yhticin
nimenkirjoitusoikeudesta. Uuden osakeyhti-
cilain 8 luvun 12 $:n mukaan hallitus edustaa
yhtidte ja kirjoittaa sen toiminimen. Koska vai-
mo on hallituksen varajiisen, hiin voi kirjoittaa
yhticin nimen vain silloin, kun varsinainen jiisen
on estynyt. Hiinellii ei ole pysyvlii nimenkirjoi-
tusoikeutta. Vaimolle oli lisiksi sovittu makset-
tavan palkkaa, jota ei ollut kuitenkaan vield
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suoritettu. ETK:lta pyydettiin peetdsta siite,
minkii lain mukaan vaimon eliiketurva on jiirjes-
tettava.

Yleensl pienissii yrityksissi henkilcit eiviit niin
tiqkasti pitiiydy tehtevasyden, etth johtava ase-
ma voitaisiin miiiiritellii suoraan sen mukaan.
Tehtavanimike ja henkilcin luetellut tehuvat ei-
v6t aina kuvaa todellista tilannetta. Siksi on
mahdollista, ettii henkil<ilH on teh6viinimik-
keestii huolimatta niin paljon johtotehtiivid, ettii
lain edellytys johtavasta asemasta 6yttly.
Yleensii rajanveto tycisuhteen ja yrittiijyyden vii-
lillii voidaan tehdii normaalien selvitysten puit-
teissa eikd ole tarpeellista setviii tosiasiallisia olo.
suhteita. Joissakin tapauksissa timikin puoli on
selvitettdvS.

Tdmin tapauksen olennaisin piirre liittyy kui-

tenkin nimenkirjoitusoikeuteen. Eriiiini osoi-
tuksena johtavasta asemasta on pidetty nimen-
kirjoitusoikeutta. Kuinka paljon painoa on an-
nettava sille, etti varajiisen voi tilapiiisesti tarvit-
taessa kirjoittaa yhtidn nimen? ETK ratkaisi
asian siten, ettd vaimon tyoskentelyyn yhticissii
on sovellettava TEL:iii. Tiimii siksi, ettii hiinellii
ei ollut pysyviiii nimenkirjoitusoikeutta eikd
muutoinkaan neytetty hdnen olevan johtavassa
asemassa yhticissii.

Jos kuitenkin olosuhteet ovat sellaiset, etti
yhtidn hallituksen varsinainen jisen on esimer-
kiksi sairauden takia pysyviimmin estynyt hoi-
tamasta tehtaviean ja varajlsen klytdnncissh
hoitaa yhticin asiat allekirjoittaen myds yhtion
nimen, ei liene estetta varajiisenen vakuuttami-
selle YEL:n mukaan.
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Ky symyksiri j a v astauksio
Alla olevalla palstalla Ekiketurvake skuksen loin-
opillinen johtajo Antti Suominen vastaa tytieldk-
k eit ri koskeviin k y symy ksiin.

Tydelrikeasioita koskeviin kysymyksiin vasta-
taan Eliiketurvakeskuksesta myt)s kirjeitse ja pu-
helimitse. Kun kirjoitatte, mainitkaa tiiydellinen
nimenne, osoitteenne jo henkildtunnuksenne.

Kysymys: Olen saanut selvityksen kertyneestd
tytieldkkeest(ini sen jrilkeen, kun tdytin tieduste-
lukort in p ankis sa. Re kis t eriot t ee st a ei kuit enkaan
ilmene tarkkaa mdtirtid tulevan eltikkeeni suuruu-
desta. Ihmettelen silri, ettd eldkett(i on karttunut
vain 550 mk/kk, vaikka olen ollut tytissti 20-vuo-
tiaasta saakka. Nyt olen 4Gvuotias ja QAssri kol-
monne s so ty dpaikas sani. K aikki minun t y dp aik-
kani oli kuitenkin merkitty siihen rekisteriin.

Vastaus: Tyoel2ike lasketaan erikseen jokai-
sesta elikkeeseen oikeuttavasta tyOsuhteesta.
Karttunut tydelake markkamiiiiriiisenii voidaan
kuitenkin laskea vasta sitten, kun tycisuhde on
paattynyt. Tiimiin vuoksi Eldketurvakeskukses-
ta ldhetettdviillii eliikeotteella eldkkeen miiiiri
voidaan ilmoittaa markkamddriiisenii ainoas-
taan niistd tydsuhteista, jotka ovat paattyneet.
Sellaisesta ty6suhteesta, joka otteen antamis-
hetkellii vielii jatkuu, eldke ilmoitetaan prosent-
teina eldkkeen perusteena olevasta palkasta ja
olettaen, ettd tyosuhde jatkuu eliikkeelle siirty-
miseen saakka. Saadakseen tietiS kokonais-
tyoelikkeensa otteen saajan onkin laskettava
jatkuvasta tyosuhteestaan eldkeprosentin osoit-
tama osa kuukausipalkastaan ja lisattave tame
otteella ilmoitettuun markkamdSrdiseen el6k-
keeseen. Tarkkaa eldkkeen miiiiriiii ei etukiiteen
kuitenkaan voida ilmoittaa, koska esimerkiksi
muiden lakien mukaan maksettavat elAkkeet
saattavat vaikuttaa tycieldkkeen miiiiriiiin. Tyo-
el6ke on sidottu TEl-indeksiin, joten karttunut
eldke tarkistetaan wosittain indeksin muutosta
vastaavaksi.

Kysymys: Tyt)skentelen pienessei metallialan
yrity kses sri, joka on lcihitulev aisuude s sa liil et iitin
toiseen suurempaan saman alqn yritykseen. Meille
ty1ntekijdille on ilmoitettu, ettd voimme jatkaa
uuden omistajan palveluksessa ns. vanhoina ryAn-
tekijtiinri. Omistajan vaihdos ei esimerkiksi ka-
venna meidcin lomaetujamme. Koska osa meislri
on melko idkktiitti, oskarruttao meitti, mitd tcimd
vaihdos vaikuttqa ekike-etuihimme. Entii, ios osa
meist ii joutuu j (itt dmddn t y iip aikan ty dn v rihyyden
vuoksi?

Vastaus: Tyontekijiiin elAkelain mukaan
omistajan vaihdos ei katkaise tydsuhdetta. Tyd-
suhde katsotaan yhdenjaksoiseksi siiniikin ta-
pauksessa, ettd entinen omistaja olisi irtisanonut
tycintekijiin ja maksanut vuosilomakorvauksen.
Epiiselvissii tapauksissa voidaan kiinnitt?iii
huomiota mycis siihen, toimiiko uusi omistaja
samalla alalla ja samassa paikassa kuin entinen-
kin omistaja.

Eliketurvakeskuksen rekisteriin tiillainen
tycisuhde, jossa omistaja on vaihtunut, merki-
tdiin viimeisen tyonantajan nimen mukaan ja
el6ke lasketaan nelj6n viimeisen tyosseolovuo-
den palkan perusteella. Eliike-etuihin omistajan
vaihdos ei vaikuta, jos palkka ei muutu omista-
jan vaihdoksen yhteydessii.

Mikali osa ty6ntekijoist6 irtisanottaisiin, olisi
vuonna 1926 syntyneillii ja siti vanhemmilla
mahdollisuus tydttdmyyseldkkeeseen. Tycittti-
mlyseliikkeen saaminen edellyttae kuitenkin, et-
tii tycintekijii on saanut viimeisen 60 viikon aika-
na ainakin 200 piiiviiltii valtakunnalliselta tyot-
tcimyyskassalta pdiviiavustusta tai tydttomyys-
korvausta valtiolta.
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Uutta tyoel(ike-
lainsriridcintt)ri

LAKI tydntekijtiin eldkelain muuttamisesta
(2s7/t0.4. t98t).

LAKI lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tycintekijiiin eldkelain muuttamisesta (258/
10.4. l98l).

LAKI maatalousyrittiijien eldkelain l7 g:n
muuttamisest a (259 / 10. 4. l98l).

Ty<ieliikelakien muutokset koskevat opinto-
vapaan huomioon ottamista sekd erditi teknisiii
muutoksia. Teknisillii muutoksilla tesmennet-
tiin avoimen yhticin yhticimiehen ja osakeyhticis-
sd johtavassa asemassa olevan henkilon asemaa
seki muutettiin LEL:n yhteensovitussiiinncik-
si?i. Lisiiksi lainmuutoksilla rajoitettiin eliikkei-
den maksamista ulkomaille vieraan maan kan-
salaisille, ja mahdollistettiin el6kkeen maksami-
nen sairausajan palkan osalta tydnantajalle tA-
mdn hakemuksesta. Lainmuutokset tulevat
voimaan 1. 7. 1981, kuitenkin siten, etta TEL l3
$:iiii, LEL I I $:iiii ja MYEL l7 g:iiii sovelletaan
l. l. l980lukien. Mainittujen lainkohtien takau-
tuva soveltaminen johtuu vuoden 1980 alusta
voimaantulleesta vakuutusyhticilain muutokses-
ta.

Petri Jriciskinen

Uusia yleiskirjeitci

Tiedoksi

Ty de lcikkei t ri t arkis te t aan
heintikuusso 4,7 %o

Tydeliikkeitti tarkistetaan heiniikuun alusta 4,7
prosenttia.

Tarkistus koskee sekd yksityisen puolen ett6
julkisen sektorin tyrieliikkeitii. Samoin tarkistus
koskee sotilasvammalain, liikennevakuutuslain
sekii tapaturmavakuutuslain mukaisia eliikkeitii
ja eliikkeenluonteisia suorituksia (ei piiiviiraho-
ja). Ei my<iskiiiin invalidiraha kuulu rarkistuk-
sen piiriin.

Heinikuun alun korotus on luonteeltaan en-
nakkoa tammikuun alun indeksitarkistuksesta.

Kansaneldkkeillii on erilainen indeksitarkis-
tusmenettely. Ne on sidottu elinkustannusin-
deksiin ja ne tarkistetaan indeksin pisteluvun
noustua 3 prosenttia.

Veteraanien varhaise ltike t t ti
ehdotettu
Viimeksi kuluneen vuoden aikana on veteraa-
nien sosiaaliturvaa kehitetty monin tavoin. Ve-
teraaniasioiden ollessa eduskunnassa antoivat
eduskuntaryhmit lupauksen varhaiseldkejiirjes-
telmdst6.

Eliikeikiikomitean (per. 1977) toimeksiannos-
sa on veteraaniasia yhtenii erityisosana pdetehta-
viin ollessa yksilollisesti joustavan eliikkeelle siir-
tymisjiirjestelmdn kehittiiminen. Syksylle 1980
komitea sai tehtevdkseen valmistella l. 5. l98l
mennessd uudistuksen, joka parantaisi veteraa-
nien el6kkeelle siirtymisen mahdollisuuksia.

Kysymystd selvitettiin komitean jaostossa,
jonka muistion pohjalta komitea pitiiii mahdol-
lisena rint amov e t eraonien vorhaise kikkeen kayt-
tddnottamista. Po. varhaiseliike olisi veteraaneil-
le sovellettuna piiipiirteissiiiin samanlainen kuin
komiteassa er66ni vaihtoehtona esilld oleva
yleinen varhaiseldkkeen malli, jonka tarkoituk-
sena olisi ottaa huomioon raskaan ty6n tekijcii-
den ruumiillisen tai henkisen suorituskylyn
heikkeneminen tycintekoa oleellisesti haittaaval-
la tavalla.

Veteraanien varhaiseldkkeen edellytyksenii
olisi, ettii sotaoloissa syntynyt poikkeuksellinen
alttius on aiheuttanut ruumiillisen tai henkisen
suorituskyvyn laskua ty<in suorittamista oleelli-
sesti haittaavalla tavalla. Muita edellytyksiii on

N:o 9/81

N:o l0,z8l

N:o I l/81

N:o l2l81
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I 3. 4. 198 I Tycittcimyyseliikkeen jat-
kotodistusten vilittiminen eldke-
laitoksille
14. 4. l98l Tiiydennyspiiiviirahan
huomioon ottaminen eldkepalkassa
15. 4. l98l Suomen ja Saksan liitto-
tasavallan vdlinen sosiaaliturvaso-
pimus
16. 4. l98l Tyoeliikelakien muutok-
sia



tydnjatt6, 60 vuoden ikii ja rintamamiestunnus.
Eliike olisi ty6- ja kansaneldkkeen suuruinen ja
maksettaisiin valtion varoista, kuten muukin ve-
teraanien erityissosiaaliturva.

Asia on kuitenkin tiitii kirjoitettaessa huhti-
kuun lopussa vielii keskenerdinen. Varhaiseldk-
keen toimivuus, laajuus ja kustannustaso on ar-
vioitavissa vasta kun on olemassa yksityiskoh-
taiset sdiiddkset. Niiden laatiminen olisi seuraa-
va askel, mikdli sosiaali- ja terveysministerio
edellii olevat periaatteelliset ehdotukset hyviik-
syy. PirkkoJiitiskeltiinen

Elciketoimikunnalto vtiliraportti
Eliiketoimikunta, joka on selvittiinyt kokonaise-
ldkkeen degressiivisyyden lisiiSmiseen liittyviii
kysymyksiii, jatti 28. 4. vdliraporttinsa sosiaali-ja
terveysministeridlle. Toimikunta on tutkinut
kokonaiseliikeasteikkoa, eliikkeiden verotusta ja
eliikkeiden indeksisidonnaisuutta. Toimikunta
tarvitsee selvittelytyonsii loppuun saattamiseen
lisiiaikaa vuoden loppuun.

Kokonaiseliikkeen degressiivisyys tarkoittaa
sita, ettai tyo- ja kansanelikkeen yhteism66rd
verrattuna palkkaan on sitd suurempi, mitii pie-
nemmiistii palkasta on kyse.

Kokonaiseliikkeet mdiriiiin vaikuttaa pai-
nokkaasti myos verotus eliikelainsiiiidinncjn li-
siiksi.

Toimikunnan mielestd verotus taijoaa yhden
mahdollisuuden kokonaiseldkkeen siidtelyyn,
varsinkin jos tavoitteena on kaventaa tuloeroja.
Haluttaessa voidaan kokonaiseldkkeen degres-
siivisyyttii listitii joko lieventiimiillii pienempien
eliikkeiden verotusta tai kiristiimiilld suurem-
pien eliikkeiden verotusta. Molempia menetel-
miii voidaan my<is kiiyttiiii samanaikaisesti.

Toimikunta ehdottaa, effa laadittaisiin koko-
naisselvitys eliikkeisiin ja muihin sosiaalipoliitti-
siin etuihin liittyvistii verotuskysymyksista. Tata
varten tulisi asettaa tyOryhma, jolla olisi riittavii
verotuksen ja eldketurvan asiantuntemus.

Kokonaiseliikkeen degressiivisyyden selvitte-
lyssii joudutaan tutkimaan perustavanlaatuisia
eliikepoliittisia, taloudellisia ja tydmarkkinapo-
liittisia kysymyksiii. Samalla on otettava huo-
mioon ndistd johtuvat kiytiinncin vaatimukset.
Tiihiin mennessi toimikunta on selvittiinyt neita
kysymyksiii vasta alustavasti.

Myos eliikkeiden indeksijArjestelyt olisi toi-
mikunnan mielestii tutkittava perusteellisesti
kokonaiseldkkeen mdiirddn vaikuttavina teki-
jciinii. Vielii ei riittiiviisti tunneta, miten TEL-in-
deksi toimii tyci,eliikkeen ansaintavaiheessa.
Tbmii olisi toimikunnan mielestii erityisesti selvi-
tettEvii.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii J u h a -
ni Salminen.

El rike tie t o a numer o ina
ilmestynyt
Eliiketietoa numeroina eli numerokortti on il-
mestynyt. Se sisiiltiiii tilastolukuja ja arvioita lii-
hinnii tycieliikejiirjestelmiistd viime ruoden lo-
pun tilanteen mukaisena.

Korttia voi.tilata Eliiketurvakeskuksen postit-
tamosta, puhelin 9Gl5l l.

ELAllETffiE
fLAKETIEIOA
NI}IEEOTNA

Ekiketurvakeskus
myt)s Jdtk(in messuille
Eldketurvakeskus osallistuu mycis Imatralla
26.-28. 6. Jiitkiin kulttuuripiiivien yhteydessl
pidettaville J[tkiin messuille niiden tilaisuuksien
lisiiksi, jotka tiimiin vuoden ensimmiiinen Ty6-
elike tiesi kertoa.

MuuI messupaikkakunnat ovat Oulu 28.
5.-1. 6., Lahti 31. 7.-9. 8. sekii Jyviiskylii
5.-8. 8., jossa pidetiiiln valtakunnalliset sosiaa-
liturva- ja vammaishuoltomessut. Helsingissii
oltiin FinnTravel-messuilla maaliskuussa ja syk-
syllii on tarkoitus olla mukana Vanhusten vii-
kon ndyttelyssii.

Eliiketurvakeskuksen messuosastolla voi hen-
kilcillisyytensi todistava asiakas tarkistaa mik-
rohlmiarkistosta, ovatko kaikki hiinen tycinan-
tajansa jiirjestiineet hiinelle TEL- tai LEL-va-
kuutuksen. Rekisterissd niikyy mycis yrittejana
toimiminen, mutta ei yleensd valtion, kunnan tai
kirkon palveluksessa tai merimiehena tehtya
tydte, josta pidetiiiin kirjaa toisaalla.
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TEL:n antamisesta
20 vuotto heinrikuussa
TEL:n eli tydntekijiiin eliikelain antamisesta tu-
lee heiniikuun 8. piiiviinl kuluneeksi 20 vuotta.

Piiiviimiiiirii toimii eriiiinlaisena vedenjakaj a-
na. Ennen 8. 7. 196l paettynyt tycisuhde ei voi
oikeuttaa tyciel6keturvaan.

Alun alkaen ehdot TEL:n piiriin kuulumisek-
si olivat tiukemmat kuin nykyiiiin.

Alle kuusi kuukautta kestiinyt tydsuhde ei
tullut kuulumaan lain piiriin. Nykyisin raja on
kuukausi.

Laki ei mydskidn koskenut tydsuhdetta, jon-
ka perusteella tyrintekijiin ei voitu katsoa saavan
piidasialliseen toimeentuloonsa riittiiviid an-
siota.

TEL sisiilsi mycis eriiiti sellaisia ikiirajoituk-
sia, jotka nyttemmin on poistettu, kuten l8 vuo-
den alaikiirajan. TEL:n ulkopuolelle saattoivat
jiiiidii my6s sellaiset tydsuhteet, jotka olivat al-
kaneet tycintekijan taytettyli 55 vuotta.

LE L t y d ky v y t t d my y s e kik e hak e mu k s en
tietoja triydennetririn haastatteluin
Tycieliikekassa on tiimdn vuoden alussa ottanut
keyttddn haastattelumenettelyn, jonka ar,ulla
pyritiiiin hankkimaan epdselvissd tycikyvyttd-
myystapauksissa tarkempia tietoja elikkeenha-
kijan sosiaalisista olosuhteista ja eldmlntilan-
teesta. Ndiden ns. sosiaalisten seikkojen huo-
mioon ottaminen tyokyvyttcimyyden mdAritte-
lyssii perustuu LEL:n 4 $ 2 momenttiin.

Haastatelluiksi tulevat liihinnti ne eldkkeen-
hakijat, joiden miiirittelyii ty<ikykyisiksi tai tyd-
kyvyttdmiksi kiiytettiivissii olevien liidketieteel-
listen ja muiden selvitysten perusteella ei tiysin
varmasti voida tehdii. Kysymykseen voi tulla
ensimmiiistd kertaa tydkyvyttdmyyseliikettd
hakeva henkilci tai jo eliikkeelli oleva, jonka
eliikettii harkitaan muutettavaksi.

Haastatteluissa selvitetidn mm. eliikkeenha-
kijan tycikokemusta, asumisolosuhteita ja per-
hetilannetta sek6 tiedustellaan hakijan omaa
niikemystii sairaudestaan ja sen oireista sek6 nii-
den vaikutuksesta tycintekoon, tycinsaantimah-
dollisuuksiin ja jokapniviiisiin toimintoihin.

Haastatteluja suorittavat Tycieliikekassan

kenttdtarkast ajat ja tiedotushenkilcistci. Haas-
tattelussa kiiytetiiiin apuna tate tarkoitusta var-
ten laadittua kyselylomaketta. Haastattelijat ei-
viit voi vaikuttaa siihen mycinnetiiiinkci eliike vai
ei. Heidiin tehtavenean on valit6e haastatteluis-
sa esiintulleet tiedot Ty6elikekassaan.

Tyrikyvyttcimyyseldkeratkaisut tehdiiiin Tyci-
eliikekassan eliikejaostoissa, joissa on mukana
kolme tycintekijciiden ja kolme tycinantajien
edustajaa alan tydmarkkinajiirjestciistii.

Simo Uimsii

Kunna I I i i e n e kik e lai t o k s en
t oimi tusj o ht aj a v aih tuu
Kunnallisen eltkelaitoksen valtuuskunta valitsi
eliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan l. 7.
l98l lukien varatuomari S i m o L d m s d n. Va-
ratuomari Liimsii on syntynyt toukokuun 30.
piiiviinii l94l Oulussa. Oikeustieteen kandidaa-
tin tutkinnon hlin suoritti vuonna 1969 ja vara-
tuomarin arvon hdn sai vuonna 1972. Varatuo-
mari Lims6 on toiminut muun muassa Kuopion
Yliopistollisen Keskussairaalaliiton hallintojoh-
tajana, vuodesta 1973 vuoteen 1978. Vuodesta
1978 liihtien hiin on toiminut Kansaneldkelai-
toksen sihteeristcin osastopiiiillikkcinii.

Kunnallisen eliikelaitoksen aiempi toimitus-
johtaja, vakuutusneuvos Armas Miettinen, siir-
tyy eliikkeelle toimittuaan Kunnallisen ellikelai-
toksen toimitusjohtajana sen wonna 1964 ta-
pahtuneesta perustamisesta liihtien.
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Ilmarisella ja Kalervolla
uudet puhelinnumerot
Ilmarisen uusi puhelinnumero on 27. 4. alkaen
ollut 1841.

Uusi puhelinnumero on mycis Kalervolla.
Huhtikuun 28. piiiviistii alkaen kiiytdssii on nu-
mero 694451l.

Elriketurvakeskuksen
henki I ri kunt ay hdi s t y s
tdytti l0 vuotto
Eldketurvakeskuksen henkilcikuntayhdistys tuli
toimineeksi 24.2. l98l l0 wotta. Perustavaan
kokoukseen osallistui 63 ETK:n henkilcistocin
kuuluvaa tyontekijiiii. Nykyinen yhdistyksen jii-
senmdird on 280. Yhdistys on jirjestiiytynyt
SAK:laiseen Valtion tyontekijiiin ja viranhalti-
jain liittoon (VTVL).

El rik e s rici t i d y hdi s t y k s en
hallitus valittu
Eliikesiiiitidyhdistyksen hallituksen puheenjoh-
tajana jatkaa dipl.ins. Eelis Makkonen (Oy
Valmet Ab). Varapuheenjohtaja on ekonomi
Jaakko Harju (Kymiyhti<i). J6seni6 ovat
apulaisjohtaja Erkki Berglund (Keskus-
osuusliike Hankkija), diplomiekonomi H o l-
ge r E k m a n (Oy Mercantile Ab), varatuomari
Kauno G. Honkanen (Oy W2irtsilii Ab),
luonnont.kand. Pirkko Kilpinen (Enso-
Gutzeit Oy), elAkesiiAticin asiamies I I k k a L u o-
ti (Finnair Oy), varatuomari Esa Mattinen
(Oy Tampella Ab), valtiot.maisteri A i t o P u u r-
tinen (Helsingin Puhelinyhdistys) ja hall.op.
kand. Erkki Sillanpiia (Oy Nokia Ab).

Pirkko Kilpinen on ensimmiiinen nainen, jo-
ka on valittu Eliikesiiiiticiyhdistyksen hallituk-
seen.
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JOUKO JANHUNEN

Ison-Britannian
y I e inen e kik ej cirj e s t e lmri

Suomen ja Ison-Britannian vcilillci ollaan solmi-
massa uutto sosiaalitumasopimusta, johon sisril-
tyy my i)s t ydelcikej(irjes telmiri koskevia artikloit a.
Huhtikuun lopun ntikymien mukoan sopimus tulisi
voimaan kesdllti 1981.

Trimri kirjoitus, jonka laatija on Elciketuma-
kes kuksen erit yistut kija, siscilt rjri kuvauksen I son-
B r i t ann i an y I e i s e s t ci e ki k ej cirj e s t e I m ci s t r) j a s i i he n
Itiheisesti liittyvistci elcike- ja avustusjcirjes telmis-
tci. Kuvaus on huhtikuussa l98l voimassa olevien
scicinndsten mukainen. Eltikkeiden rahamricirici
korotetaan seuraavon kerran marraskuussa I 98 l.

E L A:. K ET iiRJ E S T E L M A: T

- Yleinen eliikejiirjestelmii

- eliikkeen perusosa

- eliikkeen lishosa

- Yleisen eliikejiirjestelmdn eldkkeen lisdosaa
korvaavat yksityisen ja julkisen sektorin
tydnantajakohtaiset eliikejdrjestelmiit

- "Porrastettu" lisiieliikejiirjestelmi

- Tulosidonnainen lisiieliikejiirjestelmii

- Vapaamuotoiset lisiieliikejiirjestelyt.

Y LE I N E N N tAX U Aru T STELM A'
Ulottuvuus
Vuoden 1978 huhtikuussa tuli voimaan vuonna
1975 annettu kansan- ja ty<ietakkeet sisdltdvd
eliikelaki. Tiihiin lakiin perustuvassa yleisessd
eliikejiirjestelmdssd kansaneliike, jota kutsutaan
perusosaksi, siiilyi suunnilleen entisell6Sn, mutta
vuonna 1975 lakkautettujen "porrastettujen" li-
sdeldkkeiden tilalle tuli uusi ty6elake, jota kutsu-
taan lisdosaksi. Yksityisen ja julkisen sektorin
ty<inantajakohtaiset eliikejiirjestelmiit voivat
korvata elikkeen lisiiosaa, jos ne tdyttiviit j?il-
jempiinii tdssd tekstissii selostettavat vdhimmdis-
ehdot.

Yleisen eliikejiirjestelmdn perusosa kattaa pa-
kollisesti palkansaajat ja itsendiset yritUjet, joi-
den tulotaso viikossa on viihintain27 puntaa (eli
suunnilleen sama kuin perusosan miiiird). Jos
tulot jiiiiviit perusosan alapuolelle, vakuutus
voidaan ottaa vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisen
vakuutuksen voivat ottaa myos henkil<it, jotka
saavat muuta kuin palkka- tai yrittiijiituloa tai
ovat varhaiseliikkeellii. Lisdosa kattaa ne pal-
kansaajal, joiden tulotaso on vdhintiiiin 27 pun-
taa viikossa.

Yleisessd eliikejiirjestelmdssd maksetaan van-
huus-, tycikyvyttcimyys- ja perhe-eldkkeite seka
hautausavustuksia. Perusosan mukainen eldke
on tasasuuruinen, lisdosan mukainen eldke ak-
tiiviajan ansioihin ja vakuutusajan pituuteen
suhteutettu.

VANHUUSELA:KE
Vanhuuseldke maksetaan miehille 65 ja naisille
60 vuoden idssii.

Perusosan mukainen eliike edellyttiiii, ettii va-
kuutusmaksut on maksettu kunakin vuonna
vdhintidn sellaisesta summasta, joka vastaa 50
kertaa vakuutusmaksun perusteena olevan viik-
koansion alarajaa. Tiyteen eldkkeeseen vaadi-
taan vakuutetun tyduran pituudesta riippuen
vakuutusvuosia seuraavasti:

Tyciuran pituus

l0 v. tai alle
tr-20
2t-30
3l--40 ,,
4l v. tai yli

Vaadittavat
vakuutuswodet

Ty<iuran pit. miinus lv.
2v.
3v.
4v.
5v.

Alennettu eldke maksetaan, jos vaadittavia
vuosia ei ole tiiyttii mdirdA, mutta on viihintdiin
25 Vo v aadittavasta. Vakuutusvuosien laskemi-
nen aloitetaan aikaisintaan 16. ikiiwoden tayt-
tiimisestd ja vuodesta 1948, jolloin peruselike
nykyisessd muodossaan tuli kiiyttcicin.

Perusosan mddrii on yksiniiiselle henkilcille
27,15 pwtaaja avioparille 43,45 puntaa viikos-
sa. Huollettavasta lapsesta m aksetaan lopsikoro-
tuksena 7,50 puntaa viikossa. Aviovaimosta, jo-
ka ei ole kiiynyt tycissii kodin ulkopuolella eikii
ole maksanut vakuutusmaksuja, makseta an vai-
mokorotuksena miehen eliikkeeseen 16,30 pun-
taa viikossa. Eliikkeensaajan t6yttiessd 80 vuot-
ta hiinelle maksetaan ikrikorotuksena 0,25 pun-
taa viikossa.

Tietyn rajan (52 puntaa viikossa) ylittavat
eliikeaikaiset tycitulot alentavat 65-69-vuq'
tiaan miehen ja 60-64vuotiaan naisen eliik-
keen m66rd5. Ensimmdiset rajan ylittiiviit 4 pun-
taa alentavat elakettii 2 puntaa ja tdmin ylittavat
tulor teyde[a maiiriilliiiin.

Elikkeelle siirtymistii ohi eliikeiAn lykkiiiiviin
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vakuutetun ehketta korotetaan 0,14%o kuukau-
dessa. Lykkdyskorotusta lasketaan enintiiin vii-
deltii vuodelta.

Listiosaa lasketaan perusosan ylitteviilta an-
siotulon osalta yliirajaan, jonka maan hdllitus
miiiriiii vuosittain 6,5-7,5-kertaisen perusosan
viilille. Vuonna l98l alaraja on 27 puntaa ja
yliiraja 200 puntaa viikossa. Ehketrii karttuu -huhtikuusta 1978 liihtien - wodessa l,257o
ndiden rajojen viilillii olevasta palkasta. Tiiysi
vanhuuseldke, joka on 25 Vo keskimiiiriiisestii,
ansioindeksillii tarkistetusta eliikkeen perustee-
na olevasta palkasta, maksetaan 20 vuoden ku-
luttua jiirjestelmdn voimaantulosta (eli vuonna
1998). Jos vakuutetulla on vakuutusvuosia
enemmin kuin 20, keskimiiiiriiinen eliikepalkka
lasketaan 20 parhaalta vuodelta.

TYOKYVYTTOMYYSEL4:KE
Tycikyvyttdmyyseliike maksetaan sen jiilkeen,
kun vakuutettu on saanut sairausvakuutuksen
piiiviirahaa 28 viikolta. Eliike koostut perus-
osas t a ja ty<ikyvyttcimyyden sattumiseen men-
nessii vakuutetulle karttun eesta lisdo sast a.

Perusosan miidrii on yksiniiiselle 26 puntaa
viikossa. Huollettavasta aviovaimosta tai muus-
ta huollettavasta aikuisesta henkilcista makse-
taan (vaimo) korotuksena I 5,60 puntaa viikossa.
Huollettavasta lapsesta maksetaan lapsikorotuk-
sena 7,50 puntaa viikossa.

Eliikkeen lisiinii maksetaan ry dkyvy tt iimyy s-
avustusta vakuutetulle, joka tulee tydkyvyttd-
miiksi viihintiiiin viisi vuotta ennen eliikeikiii.
Awstuksen maksamista jatketaan tilkiin el6ke-
ien teyttamisen jiilkeenkin. Tycikyvyttdmyys-
avustuksen miiiird on 5,45 puntaa viikossa alle
4(Fvuotiaana tydkyvyttOmiiksi tulleelle, 3,45
puntaa viikossa 4G-SGvuotiaana ja 1,75 pun-
taa viikossa 5G-59-vuotiaana (naisilla 50-55-
vuotiaana) tydkyvyttomiiksi tulleelle.

Eliikkeen ja avustuksen lisiiksi maksetaan jat-
kuvaa toisen henkilOn huolenpitoa tarvitsevalle
hoitolisiinci 17,50-35,40 puntaa viikossa ta-
pauksesta riippuen sekii tarvittaessa tasasuuruis-
ta lii kkuvuusavus tus t o.

Vakuutusmaksuihin perustumatonta tydkyvyt-
tiimyyseliiket 4 maksetaan henkikille, joka ei ole
oikeutettu yllS mainittuihin eltikkeisiin tai aws-
tuksiin. Tiimtn eliikkeen miiiiri on sama kuin

huollettavasta aviovaimosta maksettava perus-
osan korotus. Edunsaajan huoltamasta vaimos-
ta ja lapsesta eliikkeeseen maksetaan erilliset li-
siit.

PERHE-EI-/KE
Perhe-eliike maksetaan naisleskelle ja tiiysorvol-
le. Puoliorvon eliikkeen korvaa leskenelikkee-
seen maksettava korotus. Eliikkeen saamisen
edellytykset ovat edunjitttijin maksamien va-
kuutusmaksujen osalta samat kuin vanhuus-
eliikkeessii. Lesken itsensd maksamat vakuu-
tusmaksut voidaan laskea mukaan vaaditun vii-
himmiiisvakuutusajan saavuttamiseksi.

Leskenayustus maksetaan jokaiselle naisles-
kelle 26 viikolta edunjiittiijiin kuoleman jdlkeen
edellyttien, ettii leski on alle 6(Fvuotias tai edun-
jetteja ei ollut eliikkeellA kuollessaan. Lesken-
avustuksen mAiirt on 38 puntaa viikossa. Kus-
takin huollettavasta alle lGvuotiaasta tai opis-
kelevasta alle l9-vuotiaasta lapsesta elaketta
korotetaan 7,50 puntaa viikossa. Lisiiksi leskelle
maksetaan se listiosa, jonka edunjiittiijii oli kar-
tuttanut itselleen kuolemaansa mennessi.

Les ken lisriavustus maksetaan leskenavustuk-
sen ohella 26 viikon ajalta edunjiittnjEn kuoltua,
jos edunjittiijii ei ollut oikeutettu vanhuuseldk-
keeseen kuollessaan. Lisiawstuksen miiiirE on
kolmasosa 17,50-30 punnan ja l5Vo 30-120
punnan viilillti olleista edunjiittdjiin viikkoan-
sioista.

Leskididin ayustus maksetaan 26 viikon yli-
menokauden jalkeen, jos leskellii on huolletta-
vanaan alle lG tai alle llvqotias opiskeleva
lapsi. Avustus maksetaan leskitiidin henkitd koh-
taisen avustuksez nimellii, jos alle l9-vuotias lap
si asuu edelleen kotona, mutta ei ole lesken huol-
lettavana. Avustuksen maksaminen loppuu lap
sen muutettua pois kotoa. Leskiiildin avustuk-
sen ja henkilcikohtaisen avustuksen miiArii on
perusosan suuruinen eli 27,15 puntaa viikossa.
Lapsesta maksetaan korotuksena 7,50 puntaa
viikossa. Perusosan lisAksi leski saa sen lisdosan,
jonka edunjiittiijii oli kartuttanut itselleen kuo-
lemaansa mennessi.

Leskeneliike maksetaan leskelle, joka ei eniiii
saa leskiiiidin avustusta tai joka oli tiiyttnnyt 40
wotta edunjittiijdn kuollessa. Eliike koostuu
perusosasta ja edunjnttiijin ansaitsemasta lisii-
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osasla. Peruso,tan miiara on 50 vuotta tdyttiineel-
le leskelle 27,15 puntaa viikossa eli sama kuin
vanhuuselikkeessd. Eliikettii alennetaan 7 7o ku-
takin 50. ikdvuodesta puuttuvaa vuotta kohti
aina 40. ikiivuoteen asti. Lisciosana maksetaan
edunjiittiijiin itselleen kartuttama el6ke.

Lesken tdytttiessti 60 vuotta hinen eliikkeensii
muuttuu vanhuuseliikkeeksi. Eliike koostuu t5l-
lciin perusosasta ja lisiiosasta. Jos leski on mak-
sanut vakuutusmaksuja eliikejiirjestelmiille ja on
siten oikeutettu omaan perusosaan' hiinelle
maksetaan niimd molemmat, ei kuitenkaan
enempiiii kuin yksiniiisen henkilcin saama miidrii
eli27,l5 puntaa viikossa. Jos leski on oikeutettu
mycis omaan lis6osaan, hiinelle maksetaan oma
ja edunjiittiijiin lisiiosa, ei kuitenkaan enempdii
kuin ellikejiirjestelmiissii maksettava korkein
mahdollinen lis6osa. 60. ja 65. ikiivuosien viilillii
leskelle voidaan maksaa vanhuuseliikkeen ase-
mesta edelleen leskeneliketti, jos sen mddrii on
vanhuuseliikettd korkeamPi.

Eliikkeen maksaminen lopetetaan, jos leski
menee avio.tai avoliittoon ennen kuin hiin on
tayttanyt 60 vuotta.

Orvoneliike maksetaan alle lGvuotiaalle tai
alle l9-vuotiaalle opiskelevalle tiiysorvolle. Or-
voneliikettd kutsutaan huoltajan avustukseksi.
Sen miiiird on sama kuin leskiiiidin avustukseen
maksettava laPsikorotus.

JOULUBONUS
Kaikille eliikkeensaajille maksetaan joulukuussa
ylimiiiiriinen l0 punnan kertasuoritus'

HAWAUSAVUSTUS
Hautausavustuksena maksetaan 30 puntaa, jos
vakuutettu kuolee ennen 18. ikivuottaan. Sum-
maa alennetaan, jos hlin oli nuorempi.

INDEKSITARKI.STUS
Maksussa olevat eliikkeet - sekii perusosa etta
lisdosa - tarkistetaan yleensii kerran vuodessa
kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella.
Lisiiosan mukaista keskimdiirtiisti eliikkeen pe-
rusteena olevaa palkkaa miiirdttiiessd palkka
tarkistetaan elaketapahtuman sattuessa maan
keskipalkassa (tarkoittaa miespuolisen teolli-
suusty6ntekijan keskipalkkaa) tapahtuneen
muutoksen perusteella.

RAHOITUS
Eliikkeet rahoitetaan vakuutettujen, tydnanta-
jien ja valtion maksuilla. Palkansaajavakuutet-
tujen ja tycinantajien vakuutusmaksujen suu-
ruus miiiiriytyy sen mukaan, kuuluuko vakuu-
tettu yleisen eliikejtirjestelmiin lisdosaan vai jiil-
jempiinii selostettavaan lisiiosan korvaavaan
tydnantajakohtaiseen eliikejirjestelmiidn. Seu-
raavilla vakuutusmaksuilla rahoitetaan eldke-,
sairaus-, tapaturrna- ja tycittcimyysvakuutusten
kustannukset:

Yleisen eliikejiirjestel mdn li s ci o sa an kuuluv at :
Vakuutetut maksavat 7,75Vo ja tydnantajat
l0,2Vo vakuutetun ansiotulosta eldkkeessA
huomioon otettavan ansiotulon ylirajaan asti
(200 puntaa viikossa). Jos vakuutetun ansiotulo
jiiii alle lisiosan mukaiseen eliikkeeseen oikeut-
tavan alarajatulon (27 puntaa viikossa), ei va-
kuutusmaksua makseta lainkaan, mutta telldin
ei mydskiiiin synny eliikeoikeutta. Vakuutettu
voi kuitenkin maksaa vapaaehtoisesti eliikejiir-
jestelmtn perusosaan oikeuttavan vakuutus-
maksun (2,40 puntaa viikossa)' Saman maksaa
eldkevakuutukseen vapaaehtoisesti kuuluva
henkilo, joka ei saa tuloa palkansaajana eikii
yrittiijiinii.

Yleisen eliikej Arj estel mdn li s iio s as t a irr o t e t ut :
Vakuutetut maksavat 7,'1 5 Vo ansiotulostaan 27
punnan viikkoansioon asti ja sen lisdksi 5,25Vo
27 ja 200 plnnan vdlilld olevista viikkoansioista'
Tycinantajilla vastaavat prosentit ovat 10,2 ja
5,7.

Vakuutettu ei maksa vakuutusmaksua elike-
ian tayttemisen jalkeen, vaikka hiin jatkaisi
tycintekoaan. Tydnantaja sitii vastoin maksaa
vakuutusmaksun, jos vakuutetun ansiotulo on
viihintiiiin lisiiosaan oikeuttavan alarajatulon
suuruinen.

Itsenciiset yrittdidt maksavat vakuutusmak-
suna 3,40 puntaa viikossa. Sen lishksi he maksa-
vat 5,75 Vo srite yrityksensii vuosituotosta, joka
on 3 150 ja l0 000 Punnan viilillii.

Valtion osuus kustannuksista on noin l8 %'

HALLINTO
Yleisen eliikejiirjestelmdn hallinnosta vastaa ter-
veys- ja sosiaaliturvaministerid, jolla on keskus-
toimiston lislksi alue- ja paikallistoimistoja.
Valtiovarainministerici kerdd vakuutusmaksut.
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Paikallistoimistojen piiiitoksistii valitetaan
paikallisiin valituselimiin. Seuraavana valitusas-
teena toimii terveys- ja sosiaaliturvaministeridn
sosiaalivakuutuskomissio.

TY O NANTAJAK O HTAINEN EIAKE-
JLRTE STELMA. K O RVAAM A S SA YLEI SEN
EI.,iKE] iRJE STELMA: N LI S i O S AA
Tyonantajakohtaisia eliikejArjestelmiS on yksi-
tyisellii ja julkisella sektorilla yhteensd noin
65000. Niiden piirissii on ll,8 miljoonaa pal-
kansaajaa eli 5l 7o kaikista maan palkansaajista.
Tiistii midriistii julkisen sektorin palkansaajia
on 5,6 miljoonaa(75 7o sektorin palkansaajista)
ja yksityisen sektorin palkansaajia 6,2 miljoonaa
(40 % sektorin palkansaajista).

Vuoden 1975 eldkelain mukaan ty<inantaja
voi irrottaa oman elikejdrjestelmiinsii korvaa-
maan yleisen eltikejrirjestelmtin ansioihin suhteu-
tettua lisriosaa jos jiirjestelmi tiyttiiii eliikelain
asettamat viihimmiisedellytykset. Noin l0 mil-
joonaa palkansaajaa on talle hetkellE niiiden
korvaavien jiirj estelmien piiissd. Luv an yleisestii
eliikejiirjestel mida,te irrot t autumis elle antaa !uo-
den 1973 sosiaaliturvalailla perustettu tydelake-
lautakunta. Se mycis valvoo, ette tydnantaja-
kohtaiset eliikejiirjestelmat teyttevet vapaakir-
jaoikeuteen liittyvat vaatimukset ja hyvtiksyy
jiirjestelmien sddntdmuutokset siltd osin kuin ne
koskevat yleisestii eliikejiirjestelmist6 irrottau-
tumista. Irrottautuminen edellyttdii tycieliikelau-
takunnan hyvdksymisen lisiiksi, ettii tycinantaja
konsultoi aikeestaan alan ammattiliittoja sekii
ilmoittaa piiitciksensi tycintekijdille ja heidiin
ammattiliitoilleen ja toimittaa heille elikejirjes-
telmien siiiinn<it.

Ty6nantajakohtaiset eliikejiirjestelmet hoide-
taan hallinnolft sesll yksityiselli sektorilla vakuu-
tuksilla vakuutusyhti6istii tai yritysten omilla
ehkelaitoksilla. Julkisella sektorilla eliketurva
hoidetaan yleensii jiirjestelmien omilla eliikelai-
toksilla. Tydmarkkinakohtaisilla eliikejiirjes-
telmill2i ei ole varsinaista keskuslaitosta eikii elii-
kekustannusten tasausta. Valtiovarainministe-
ri6n alaisen eldkekassatoimiston hyviksyminen
tarvitaan kaikille niille tycinantajakohtaisille
eliikejiirjestelmille, jotka haluavat k2iyttiin hy-
vikseen verotuksessa annettavia vihennysoi-
keuksia. Tycieliikelautakunnalla ja eliikekassa-
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toimistolla on yhteinen toimisto piiiillekkiisten
toimintojen ehkiisemiseksi.

Irrottautumislupa edellyttae, etta jiirjestel-
mistl maksettaya yanhuus- ja tydkyvyttdmyys-
eltike onvahintaan yhta suuri kuin yleisen eliike-
jiirjestelmiin lisiiosa. Tiitii korvaavaa elikett6
kutsutaah "taatuksi viihimmiiseltikkeeksi".
Useimmat jiirjestelmiit maksavat kuitenkin vA-
himmiiiselikettl korkeamman eldkkeen. Les-
kene liikkeenti on jiirjestelmdsta maksett av a v d-
hintdiin puolet edunjiittiijiille hAnen kuolemaan-
sa mennessi karttuneesta taatusta viihimmiiis-
eliikkeestii. Yleinen eliikejiirjestelmii maksaa
leskelle lisiiksi puolet siitii taatusta viihimmiiis-
eliikkeestii, joka edunjiitttijiille olisi karttunut
siinii tapauksessa, ettei hdn olisi ollut lainkaan
korvaavassa jiirjestelmiissA. Tycieliikelautakun-
nan luvalla leskeneldkkeen miiiiriiii voidaan
alentaa 2,570 kutakin wotta kohti, jolla edun-
jattejan ika y[ttaa l0 vuotta lesken iiin. Leskelle
on aina kuitenkin turvattava viihintiiiin taatun
vihimmliseliikkeen suuruinen eliike (korvaa-
vasta ja yleisestii jiirjestelmdstd yhteensh).

Kaikki eliikkeet on maksettava jatkuvina
ekikkeinci siltd osin kuin ne vastaavat taattua
viihimmiiiseliikettii. Sen ylittavalta osalta eldke
voidaan tytieldkelautakunnan suostumuksella
maksaa kertosuorituksena.

Maksussa olevat eliikkeet torkistetaan taatun
viihimmiiiseliikkeen osalta kuluttajahintaindek-
sin perusteella. Indeksin muutoksesta aiheutu-
vat eliikkeiden korotukset maksetaan yleisen
eliikejiirjestelmiin - ei tydnantajajerjestelmdn

- varoista. Julkisella sektorilla eliikkeet on
kauttaaltaan sidottu indeksiin. Yksityisellli sek-
torilla elSkkeiden tarkistuksia tehdiiiin muulta
kuin taatun viihimmiiiseliikkeen osalta 40 %o:ssa
jiirjestelmisti automaattisesti, 47 Vo:ssa tarkis-
tuksia tehdiian mutta ei automaattisesti, kun
taas l3 7o:ssa jdrjestelmistii tarkistuksia ei tehdii
lainkaan.

Korvaavasta elhkejiirjestelmdstd ennen eldke-
tapahtumaa poissiirtyvii vakuutettu sailyttaa
vapaokirjano ansaitsemansa taatun viihimmiiis-
eliikkeen siitd riippumatta, onko hen tayttenyt
jiirjestelmiin vaatimukset elIkeoikeuden kos-
kemattomuuden osalta (yleensii 5 vuoden palve-
lusaika ja 26 vuoden ikii). Niiden vakuutettujen
osalta, jotka eivtit tayta eHketurvan koskemat-

tomuusedellytyksiA, taatun viihimmdiselikkeen
mukainen eldkeoikeus voidaan sailyttaa joko
ty<inantajan omassa jlrjestelmiissii tai ostamalla
vastaava etuus yleisestd eltikejiirjestelmiistii. Nii-
den vakuutettujen osalta, jotka tayttaviit eliike-
turvan koskemattomuusedellytykset, taattu ve-
himmiiiseliikeoikeus on siiilytettava tydnantajan
jiirjestelmiissi tai siirrettiivii vakuutetun mukana
uuteen korvaavaan el?ikejiirjestelmiiiin taikka
se on turvattava erillisellii vakuutussopimuksel-
la jostakin vakuutusyhticist6.

Tyrinantajan jiirjestelmiissii siiilytettdvit taa-
tun vdhimmdiseldkkeen mukaiset vapaakirjat
on tarkistettava maan keskiansion muutosten
perusteella. Thmd voidaan tehdii kolmella vaih-
toehtoisella tavalla: l) Indeksitarkistukset teh-
diiiin tiiysisriiiiriiisend. 2) Tycinantajan jdrjes-
telmii takaa 50Vo:n tarkistuksen ansioiden nou-
susta vuodessa ja yleinen eliikejiirjestelml sen
ylttaven osan. Tdssii tapauksessa tycinantaja
maksaa yleiselle eliikejiirjestelmdlle kertasuorit-
teisen vakuutusmaksun vapaakirjaoikeuden
syntyessii. 3) Ty<inantajan jiirjestelmii takaa
vuosittain kiinteiin 8,5 Vo:n indeksitarkistuksen.
Elikkeen maksuuntulon jiilkeen tapahtuvat taa-
tun viihimmiiiseldkkeen indeksitarkistuksesta
seuraavat eliikkeen korotukset maksetaan ylei-
sesta ehkejarjestelmdstii.

Jos tycinantajan eliikejirjestelmii lopetetaan,
on taatut vihimmiiiseldkkeet turvattava joko
toisessa korvaavassa gliikejiirjestelmissii tai elii-
kevastuu on siirrettiivli yleiselle eliikejiirjestel-
miille.

P O RRA STETT U L I S ): E LA: K E
Huhtikuussa 1975 lakkautettiin palkansaajien
ns. porrastettujen eliikkeiden lisiieliikejiirjestel-
md (vuodelta 196l). Jiirjestelmiissl siihen men-
nessii karttuneet etuudet jdivi* vapaakirjoiksi,
jotka sidottiin kuluttajahintaindeksin muutok-
siin. Jiirjestelmdin kuuluminen ei ollut pakollis-
ta, jos palkansaaja kuului viihintiiiin vastaavat
edut antaneeseen yksityisen tai julkisen sektorin
tycinantajakohtaiseen eliikejiirjestelmiiiin. Jir-
jestelmiistii maksetaan vapaakirjoina vanhuus-
ja leskeneliikettii. Vanhuuseliikettii jiirjesrelmiis-
sA karttui maksettujen vakuutusmaksujen mu-
kaan. Leskeneliike on puolet edunjiittiijAlle kart-
tuneesta vanhuuselAkkeestii. Jdrjestelmdn hal-
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linto kuuluu terveys- ja sosiaaliturvaministeri<jl-
le.

T(\LO S ID O N NAI NEN LI S AEI,/iKE
Eliikkeensaajille voidaan maksaa tulosidonnais-
ta lisieliikettii erillisest'i lisiieliike- ja lis6avustus-
jlrjestelmiistii (vuodelta 1966). LisZieliikkeen
tarkoituksena on nostaa edunsaajan tulotaso
kansallis een minimit asoon. Yksiniiiselle henkil6l-
le minimitaso on 27,15 puntaa viikossa eli sama
kuin yleisen elAkejiirjestelmiin maksama perus-
osa, avioparille 43,45 puntaa ja henkilcille, joka
asuu toisen taloudessa, 21,70 puntaa viikossa.
Kun edunsaaja tiiyttiiii 80 vuotta, edellisiA miiii-
riii korotetaan 0,25 puntaa viikossa. Asunnon
vuokraan maksetaan erityisavustus. Huolletta-
vasta lapsesta, joka on alle lGvuotias, mainittu-
ja viihimmiismiirii korotetaan 7,50 puntaa ja
I l-15-vuotiaasta lapsesta 10,90 puntaa viikos-
sa. Tulosidonnaista lisleliiketta maksetaan pait-
si vanhuuseliikeiiin tiyttiineille myds sen alapuo-
lella oleville el6kkeensaajille. Lisiieliikkeet rahoi-
tetaan verovaroin. Hallinto kuuluu terveys- ja
sosiaaliturvaministericissd toimivalle lisiieltike-
lautakunnalle. Paikallishallinnosta vastaavat
ministerion paikallistoimistot. (Tiimii jiirjestel-
mii toimii samalla Englannin sosiaaliapujiirjes-
telmiinii korvaten perinteisen huoltoavun.)
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JOUKO JANHUNEN

E I cikk e i s t ri ulk o maill a
Ty onant aj akoht ais t en e kike-
j cirj e s t e lmi en I aki s ri rit e i s t ciminen

ENGI}INTI
Lakisiiiiteistii eliiketurvaa tdydentdvien vapaa-
muotoisten, tydnantaja- ja teollisuusalakohtais-
ten eliikejiirjestelmien lakisiititeistiimiseen on py-
ritty useissa teollisuusmaissa l96Gluvun lopulta
liihtien. Pisimmiille on pditsty Englanzrisa, jossa
tycinantajakohtaiset eliikejiirjestelmiit ovat huh-
tikuusta 1978 liihtien voineet korvata yleisen
eliikejiirjestelmin tydeliikeosaa. Noin puolet
Englannin koko palkansaajakunnasta on nii-
den korvaavien ty6nantajakohtaisten eliikejiir-
jestelmien alaisuudessa. Englannin ohella Sveit-
sissd, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa
vapaamuotoisten eliikejSrjestelmien lakisddteis-
tdminen on ollut selvityksen kohteena.

SVEITSI
Sveilsr'ssa tycinantajakohtaisten eliikejiirjestel-
mien lakishdteistiimisestii suoritettiin kansanii6-
nestys wonna 1972. Kansaniiinestyksessd hy-
viiksyttiin ns. kolmen pilarin eliikejiirjestely, jos-
sa yleinen, lakisiiiiteinen eliikejiirjestelmd muo-
dostaa ensimmiiisen pilarin, tydnantajakohtaiset
lisiieliikejiirjestelmiit toisen ja vapaaehtoiset
yksityiset tai tydnantajakohtaiset eliikejiirjes-
telyt taikka henkilcikohtaiset siiiisrcit kol-
mannen pilarin. Monien vaiheiden jiilkeen
toisen pilarin eltikejiirjestely on parastaikaa
Sveitsin parlamentin kiisiteltiiviinii. Jiirjes-
telmi ei ole toistaiseksi saanut lopullista muo-
toaan, koska parlamentin kaksi kamaria ei-
v6t ole olleet siitii yksimielisiii. viimeisten tieto-
jen mukaan lain sisiillcistii ollaan kuitenkin piiti-
semdssii kompromissiin. Lakisddteistiiminen
lykkiiytynee vielii ainakin vuodella, koska laki
todenniik6isesti joutuu uuteen kansandinestyk-
seen. Tycinantajakohtaisten eliikejiirjestelmien
lakisddteistiminen merkitsee Sveitsissii niiden
piirissii olevien palkansaajien miiiirdn kohoa-
mista nykyisestii 50Vo:sta periaatteessa
lNVo:iin.

HOLI.ANTI
Myos Hollannr'ssa on ty<inantaja- ja teollisuus-
alakohtaisten eltikejiirjestelmien lakisiiiiteisti-
misti selvitetty liihes l0 vuoden ajan. Hollannis-
sa on kiiytcissi tasasuuruisia elikkeitii maksava
kansanelikejiirjestelmii, jota tiiydennetii6n
ty<inantaja- ja teollisuusalakohtaisilla lisiieliik-

keillii. Viimeksi mainittujen piiriin kuuluu perdti
90 7o palkansaajista. Yli puolet heistd on 84 teol-
lisuusalakohtaisessa elikekassassa, joista
useimpiin kuuluminen on alan tycintekijciille pa-
kollista jo nykyisin. Loput kuuluvat tycinanta-
jien perustamiin yrityskohtaisiin e16kekassoihin

- joita on noin ll30 - tai heille on otettu
eldkevakuutus vakuutusyhticistd. Vakuutussc.
pimuksia on ldhes 18000. Taloudellisten vai-
keuksien katsotaan estaneen lisAelAkej?irjestel-
mien lakisiidteistdmisen tdhdn asti. Itse lain sisiil-
lcistiikiiiin ei vield ole piidsty t6yteen yksimieli-
syyteen. Lakisiiiiteistiimisen uskotaan kuitenkin
tapahtuvan viimeistddn kuluvan vuosikymme-
nen puolivdlin paikkeilla.

YHDYSVALLAT
Y hdysvollois sa asetettiin vuonna 1978 presiden-
tin eldkekomitea selvittdmddn maan kokonaise-
16keturvan riittavyytta, tarvittavia lisdtoimenpi-
teita ja kansalaisten eliiketurvaa koskevia odo-
tuksia. Helmikuussa l98l antamassaan loppu-
raportissa komitea ehdotti perustettavaksi ns.
M U P S -j tirj es te lmcin, joka pakollisena tydnanta-
ja- tai yrityskohtaisena eliikejdrjestelynd tdyden-
tiiisi yleisen, lakisiiiteisen elikejiirjestelmiin eld-
keturvaa.

Elikekomitean ehdotuksen mukaan MUPS-
jiirjestelmiissa tydnantajat olisivat velvolli-
set takaamaan tietyn viihimmiiiseliiketason,
jota voitaisiin tiiydentiia vapaaehtoisilla lisii-
eduilla. Kiiytiinncissii MUPS-jiirjestelmd mer-
kitsisi uuden eliikejiirjestelyn pystyttemista
nykyisen yleisen, lakis66teisen eliikejArjes-
telmiin ja vapaamuotoisten lisiieliikejiirjes-
mien viiliin. Viimeksi mainittujen piiriin kuu-
luu noin puolet yksityisen sektorin palkan-
saajista. Uuden MUPS-jiirjestelmdn eldkkeet
maksettaisiin yleisen ellikejiirjestelmiin elAkkei-
den lisiiksi kieltiimalla eliikkeiden yhteensovirus.
Vapaaehtoiset lisiieliikkeet tulisi sitii vastoin yh-
teensovittaa muiden eliikkeiden kanssa.

Yhdysvaltain MUPS-jiirjestelmd kattaisi pa-
kollisesti kaikki palkansaajat 25 vuoden ian tayr-
tiimisen ja yhden vuoden vdhimmiiisvakuutusa-
jan jiilkeen. Ansaittu elAkeoikeus siiilyisi tiiysi-
miirdiseni ja se voitaisiin siirtiiii tydpaikkaa
vaihtavan palkansaajan mukana uuteen tydnan-
tajajiirjestelmiiin. MUPS-eliikkeet ehdotetaan
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kustannettaviksi tyonantajien vakuutusmaksuil-
la. Kokonaismaksu olisi 3Vo palkkasummasta
tycinantajaa kohti. Tycinantajat voisivat jiirjes-
t6d vakuutuksen joko omassa eldkesdititiss6,
jossakin vakuutusyhtiossii tai liittovaltion alai-
sen sosiaaliturvaviraston yhteyteen perustetta-
vaksi ehdotetussa eldkelaitoksessa. Kahdessa
ensiksi mainitussa vaihtoehdossa tyonantajat
voisivat itse vastata vakuutusmaksujen sijoituk-
sesta, kolmannessa sen tekisi mainittu eliikelai-
tos, jonka johdon maan presidentti nimittiiisi.

Uuden eliikejiirjestelmdn perustamismahdol-
lisuuksien osalta on muistettava, ettii el6kekomi-
tea oli edellisen presidentin asettama eikd siten
milliiiin tavalla sido nykyisen presidentin hallin-
toa.

MUPS-jiirjestelmin perustamisen lisiiksi ko-
mitea teki erditd muitakin ehdotuksia. Yleisen,
lakisd6teisen eliikejiirjestelmiin eliikeikiiii komi-
tea ehdotti nostettavaksi 65 vuodesta 68:aan ja
alennetun eldkkeen saamisen alaikiirajan nos-
tamista 62 vuodesta 65:een. Lisiiksi komitea
suositteli elhkeoikeuksien jakamista avioeron
yhteydessi. Eliikeoikeuksien jako ei kuitenkaan
koskisi tyokyvyttOmyyseldkeoikeutta.

KANADA
My 6s Kanadassa ollaan ottamassa ensimmiiisiii
askeleita tydnantajajarjestelmien lakisiititeistii-
misessd. Ontarion maakunnan - joka on yksi
Kanadan l0 maakunnasta - hallituksen aset-
tama elikekomitea julkaisi loppuraporttinsa
viime maaliskuussa. Ellikekomitea suunnitteli
eldketurvan kehittamista vain Ontarion maa-
kunnan osalta. Komitea ehdotti perustettavaksi
ns. PURS-ekikejrirjestelmdn, joka tiiydentiiisi
kansaneliikej?irjestelmiin ja ansioeliikkeitii mak-
savien (Kanadan ja Quebecin maakunnan) lisii-
eliikejiirjestelmien sekii vapaamuotoisten lisii-
eliikejiirjestelmien etuuksia. Tydnantajan ei tar-
vitsisi perustaa uutta jarjestelmiiii, jos hinen ny-
kyinen vapaamuotoinen jiirjestelmiinsii tiiyttiiii
PURS:n vaatimukset. Tdssd suhteessa PURS-
jirjestelm6 eroaisi Yhdysvaltoihin suunnitellus-
ta MUPS-j iirjestelmistI.

Ontarion PURS-jdrjestelmht kustannettaisiin
vakuutetuilta ja tycinantajilta perittavilla vakuu-
tusmaksuilla. Vakuutettujen maksu olisi i5std
riippuen l-2%o palkasta ja ty<inantajien maksu

2 Vo palkkasummasta. Varat sijoitettaisiin tydn-
antajakohtaisesti tai perustettavan keskuslaitok-
sen kautta. Yhdessii jiirjestelmtissii ansaittu elii-
keoikeus voitaisiin siirtS6 toiseen tydnantajajar-
jestelmiiiin Ontarion alueella. Toiseen maakun-
taan edut voitaisiin siirtiiii vain, jos maakuntien
viilillA on tiist6 sopimus. Komitea suosittefi tel-
laisten sopimusten solmimista ja muillekin maa-
kunnille vastaavan PURS-jiirjestelmiin kiiyt-
t66nottoa. PURS-eliikkeiti ei yhteensovitettaisi
yleisten kansan- ja lisiieliikkeiden kanssa. Sen
sijaan ne voitaisiin yhteensovittaa vapaamuo-
toisten lisiieliikkeiden kanssa.

Ontarion maakunnan uskotaan ryhtyvtin
komitean ehdottamiin toimenpiteisiin. Seuraa-
vatko muut maakunnat esimerkkiii, on koko-
naan eri kysymys.
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English Summary
The editorial discusses survivors pensions under the
present employment pension laws.

The author states that the survivors' pension must
be reviewed to ensure better subsistence ol children.
The argument is that the participation of women in
working lafe has changed so much since the enact-
ment of the survivors' pension (the system entered in
force in 1967) that the pension rs not essential to
ensure subsistence.

A growing number o1 women are now entitled to an
employment pension of their own. There are also
cases in which it would be justilied to pay a survivors'
pension to a widower.

''ls it in fact men thal are discriminated against an
employment pension laws?" asks the heading of an
article elsewhere in the journal.

At the meeting of the United Nations Women's De-
cade in Copenhagen in August 1980, Finland signed a
general agreement on elimination of discrimination
against women. The agreement foresees that women
should be guaranteed similar rights to those enjoyed
by men. Finland has nol yet ratified the agreement.

The government's office has asked the Central
Pension Security lnstitute f or a report on e.g. legisla-
tive reforms and other measures necessary to meet
the obligation of the agreement. The report of the
Central Pension Security lnstitute concerns the em-
ployment laws of the prrvate sector.

The present situation in which only a wrdow is
entitled to a survivors'pension discriminates not only
against widowers but also against lamilies in which
the wife is the family s principal breadwinner.

Varrous points of law support the vrew that the
female spouse speci{ically must stay at home to look
after the children. However. tn the worst case the
better benef its for women may prove to be ostensible
if the marriage ends later in divorce and the lormer
husband who may have paid maintenance dies.

As regards discrimination against women, the re-
gulations concerning the distribution of pensionable
earnings in the Farmers' Pensions Act are also ol
signifrcance. They result in the pensronable earnings
of the woman at Iarms - except at small farms -being fixed at a lower level than the husband's ear-
nings i{ both spouses work on the farm. However.
exceptions can be made for special reasons.

The author says that the point oi departure in the
equality debate has been to guarantee women the
same rights as men, but it should be equality between
the sexes in general.

This would mean in the employment pension sys-
tem making the survivors' pension more purposeful
and basing rt not on sex but on other criteria.

The total ol statutory pensions paid in Finland in
1980 was about 17,400 million marks, notes the article
"A f ew f ig ures on employment pensions in 1980". Th is
is approx. 9.3 0/o of the GNP at market prices in 1980.
The corresponding figure for 1979 was about 9.40l0.
The year '1980 was still one ol high economical activity
and production therelore grew slightly laster than
pension expenditure.

About 4,950 mrllion marks was paid out under the
employment pension acts in the private sector in
1980. The nominal growth compared with 1979 was
approx. 18.4 o/0. Ot the growth, l0 0/o arose Irom index
adjustments in July and January.

The number. ol pensions grew by aborrt 35 0OO cirr-
ring the year. The number ol employment pensions
rose fastesl, by 80 o/0. This is due to the lowering of the
retirement age at the beginning of 1980. The number
of disability pensions has remained practically un-
changed lor two years. The average employment
pension at the end of 1980 was712 marks a month.

The improved employment rate is seen in the
growth of the number of persons insured. For instan-
ce, the number o1 self-employed has grown from
95,000 to 99,000.

The premium income in 1980 is estimated at 7,900
million marks.

It may be mentioned lor the sake ol comparison
that the national wage bill in 1980 was 84,500 million
marks.
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Tietoja tydekikkeensaajista 31. 3. 1981
Taulukoiden luyut ovat vtihimmdisturvan mukaisia.

31. 3. t981 oli maksussa kaikkiaan 577OOO tyoeleketta. Muutos edellisestd vuodesta on 32000 kappalettaeli 5,9 prosenttia.
Naista oli vanhuuselakkeita 289000 lappa.lgtlq_Fuluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
99:ta.) h2^1^990), ty6kyvyttdmyyseldkkeitd 174ooo kappaletta (-i ooo), tyottomyysetarxeitE ioooo'rap[a-letta (+4000) ja perhe-etakkeira 98000 kappatetta 1+abbOy.Vanhuuselakkeiden keskimdiird oli 738 markkaaikk, ,ty5kyvyttomyyselakkeiden Bl7 matukaa/kk, tyotto-myyseldkkeiden 828 markkaa/kk ja perhe-etdkkeiden OO2 mir(faaZ(X.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 31.3. '1981

Elakkeensaajia Keskim6driiinen perusel6ke mk/kk
Eldkkeen myontajd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset YhteensA
TEL-elakelaitokset 55626 81 678 137304 1 533 659 1 013
Y EL-eldkelaitokset 11 560 8404 19964 1 458 101 I 1 270
MYEL-eliikelaitos 40632 50490 91 122 419 209 303
LEL-eldkelaitos 31723 1348 4't 07'l 599 273 524
Kaikki tyoeldkelaitokset 139541 149920 289461 990 503 738

Mydnnetyt elcikkeet I. l.-31. 3. l98l

Kaikki tyoelekelaitokset 4253 5488 9741 907 404 624

TY a KY VYTTOMYY SEL)' KKEET (sistilttid osoekikkeet)
Voimassa olevat 31. 3. 1981

Eldkkeensaalia Keski miiirdinen peruselake mk/kk
Eldkkeen myontaia Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset yhteense
TEL-elakelaitokset 39001 41 830 80831 1 671 782 1 211
YEL-elakelaitokset 7668 349'1 11159 1 268 802 1 122
MYEL-elakelaitos 22075 25024 47099 498 204 342
LEL-elakelaitos 30442 5055 35497 815 369 751
Kaikki tyoeldkelaitokset 99 186 754A0 174586 I ttt) 563 ol I

Mydnnetyt elcikkeet l. l.-31. 3. 1981

Kaikki tyoeldkelaitokset 2612 2071 4 683 1 389 694 1 082

OSAEI.,IKKEET
Voimqssaolevot 31. 3. l98l

El6kkeensaajia Keski miiiriiinen peruseliike mk/kk
Elakkeen myontaiii Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset yhteensii
TEL-elAkelaitokset 1 313 1 689 3002 1 181 582 844
YEL-eldkelaitokset 1 405 576 1 981 956 675 874
MYEL-eliikelaitos 5 549 6320 1 1 869 401 180 283
LEL-elekelaitos 1 085 139 1 224 719 353 678
Kaikki tyoelakelaitokset 9352 8724 18076 631 294 468

Myiinnetyt ekikkeet l. 1.-31. 3. 1981

Kaikki tyoel6kelaitokset 336 408 744 757 338 527
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TYOTTOMYYSELA.KKEET
Voimassa olevat 31. 3. l98l

ia Keski miiiiririnen peruselake mk/kk

Elakkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensa

TEL-elakelaitokset 2715 s639 8354 1 407 748

YEL-eliikelaitokset 212 187 eoo 1 063 659 874

MYEL-eldkelaitos 1 019 711 1 730 744 320 570

LEL-elakelaitos 3 643 1 605 5248 827 401 696

Kaikki tyoeliikelaitokset 7 589 8142 15 73.1 1 030 640 828

Myi)nnetyt ekikkeet 1. l.-31. 3. 1981

Kaikki tyoel6kelaitokset 931 1 171 2102 971 622 777

PERHE.ELAKKEET
Voimassa olevat 31. 3. 1981

Elakkeen myontdjd

Keskimiiii-
Elakkeiden rainen pe-
lukumiidrd ruselake

mk/kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensa

T EL-elakelaitokset 47 000 835 43783 15 12s 58908

YEL-elekelaitokset 7 614 745 7 296 2475 9771

MYEL-eldkelaitos 18047 236 17201 5497 22698

LEL-elakelaitos 24950 384 23644 7 460 31 104

Kaikki tyoelakelaitokset 97611 602 91 924 30557 122481

Mydnnetyt elcikkeet l. l.-31. 3. 1981

Kaikki tyoeldkelaitokset 2706 650

V A NH U U S-, TY O K YV YIT O M Y Y 5., TY OTT O M Y Y S- JA P E RH E- EI-4X XTTT
Voimassa olevat 31. 3. l98l

Elakkeen myont6jd

Keskimaii-
Elakkeiden rdinen pe-
lukumirdrd ruselake

mk/kk
TEL-eliikelaitokset 273 489 1 039

YEL-elakelaitokset 39136 1 122

MYEL-elakelaitos 1 57 998 310

LEL-elakelaitos 106 766 575

Kaikki tyoeldkelaitokset 577 389 759

Myiinnetyt elcikkeet l. l.-31. 3. 1981

Kaikki tyoeldkelaitokset 19232 756

TEL-elakelaitokset 869,24
YEL-elakelaitokset 134,45

MYEL-eldkelaitos 1 49,1 5

LEL-elakelaitos 198,22

Kaikki tyoelakelaitokset 1 351,06

Rekisteroity lisiiturva 58,22

Yhteensa

Vanhuus- ja tyokyvyttomyyselirkkeensaajista 13625 sai lisiiksi rekisteroityd lisdeliikettd keskimiidrin 1130
.lZXi. f.feiinabtivit etupa'Aise TEL- 1a YEL-eldkkeita. Perhe-eldkkeisle3327 oli lisiietujen mukaisia, keski-
miidrin 894 mk/kk.

MAKSETUT ELAKKEET I. I.-31. 3. 1981, MIIJ. MK
Vahimmiiisturva

38

1 409,28

962



81
3 TYOELATB

3 Miehelle leskenel?ike sukupuolesta huolimatta?
4 Rakkaat naiset pikku eliikkeineen
5 Miestako syrjitdnnkin tydelakelaeissa?
8 Eltiketurvakeskuksen automaattinen eliikeotepalvelu

l0 Tycielnketurva 1980 muutamin luvuin
12 "Selki ja tydkykyisyys" -seminaari 6.-7. 4. l98l
13 Elakkeet kiinnostavat eniten Sosiaalisen kirje-

laatikon kuuntelijoita
l5 Eliiketurvakeskuksen luottovakuutus - takuu, takaus

vai vakuutus?
l7 Kaivosmiesten tydn kuormittavuus, ammattiura ja

tydkyvytttimyyseliikkeelle siirtyminen
l9 Vakuutusoikeuden ja eliikelautakunnan peetdksie
2l Eliiketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut

ja lausunnot
23 KysymyksiS ja vastauksia
24 Uutta ty6elakelainsaadentoa
24 Uusia yleiskirjeitA
24 Tiedoksi
28 Ison-Britannian yleinen eliikejiirjestelmii
34 ElSkkeistii ulkomailla
36 English Summary
37 Tilastotietoja tyti€lakkeensaajista 3 l. 3. 198 I

Tydelnke-lehden kirjoitukset ovat vapaasti l
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