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1981 Ihmisen ikci on suhteellinen
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Kesiikuussa mietintci nsii jet&i nyt eliikeikiikomitea on suhtautu-
nut ongelmaansa luovalla tavalla. Todettuaan nykyisen eliikeiiin
kiiyt?inn<in kaavamaiseksi komitea ei tyydy tarjoamaan yht?i
vaihtoehtoa nykyisen kiiytiinncin sijaan, vaan esittelee kolme
mallia, joita se suosittaa sovellettaviksi tapauksesta riippuen
nykyisen kiytiinncin rinnalla. Uudet ehdotetut eliikemuodot,
joita toisaalla tiissii lehdessii selostetaan llihemmin, ovat amma-
tillinen varhaiselAke, varhennettu vanhuusellike (lykiitty va-
huuseliike) ja osa.aikaeliike.

Ammatillinen varhaiseliike koskisi fyysisesti tai henkisesti
raskaassa tycissli kuluneita, ei vielii lain tarkoittamassa mie-
lessii ty6kyqttrimiksi kiiyneitii henkilOitii. Tlimi ellikemuoto
epiiilemiittii vihentiiisi painena kertakaikkisiin kokonaisia
ammattikuntia koskeviin eliikeiiin alentamisiin, jollaista halua
toistuvasti ilmenee. Klassista kysymystii siita, mila on raskasta
tydt?i, mike ei, ei tiillii vielti suinkaan ratkaistaisi. Sarja tapaus-ja ammattiryhmiikohtaisia kiiytiinndn piiiitOksiii viitoittaisi
viihitellen linjaa. Kutakin piiiitrist?i tehtiiessii raja tydkyvyttt -
myysellikeratkaisun, osaeliikeratkaisun ja amrnattivarhaiseliike-
ratkaisun viilillii olisi hiuksenhieno.

Varhennettu vanhuuseliike on ellike, jota nauttimaan siirry-
ttijdn normaaliikliii nuorempana, mutta pienempiiii. Komitea
esittelee kaksi perusteltua laskutapaa. Varhennetun ja vajenne-
tun eltikkeen suosio Ruotsissa on niukahko, eikii Suomenkaan
komitea suosita siti noudatettavaksi kuin poikkeustapauksis sa,
esimerkiksi aviopuolisoille.

Osa-aikaeliikettii sovellettaessa on ajan osittaminen ymmiir-
rettiivii laajasti. Osa voi olla pliivin, viikon tai kuukauden osa.
Ennen kuin tjit?i el5kemuotoa voidaan realistisesti soveltaa,
on oltava olemassa erilaisia, eri ammattialoihin liittyvie osaty0n
mahdollisuuksia. Ratkaistava on mycis kysymys siitZi, miten hoi-
dettaisiin kunkin ty<inantajan kohdalla piiiiluvultaan lisiiiinty-
viistii osa-aikatydvoimasta kasaantuvat viililliset tyOvoimakus-
tannukset. Tiimiin eliikemuodon soveltamisen ongelmat siis ovat
piiiiosaltaan muualla kuin eliikepolitiikassa.

Eliikeikiikomitean ohjelma kokonaisuudessaan tarj oaisi kiiyt-
t66n nykyistii paljon joustavamman, vanhenevaa ihmistii in-
himillisesti vastaan tulevan sii^iinnOskehikon. Mutta monta
kiiytiinnOn kysymptii on ensin ratkaistava, ja tulkintasuosi-
tusten ja yksittiiisten eliikeratkaisujen tekijlit tulevat toisenkin
kerran seisomaan temppelin harjalla. Eikii naapurikateus -"Miksi Virtaseen sovellettiin tuota saent6li, minuun $tAT -tiistli varmastikaan viihene.

Yrjd larmoh

rgE-
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Ty okyv y t tomyy sratkaixtj en tekii ti j outuu
kartoittamaon ahrctta, ioka ei antaudu
kartottettovaksi
Mielenterveyden hiiiritiiden iiskettiiisessli keskustelussa, ettii
osuus ty6kyvyttomyyden ai- hiinen praktiikassaan ovat van-
heuttajina on huomattavasti hastaan psykosomaattisiksi kii-
lisiiiintynyt. Tiimii on kieha- sitetyt oireyhtymiit kuten poh-
miit6n tosiasia. Eiviitkti tois- jukkaissuolen haavat ja sappi-
tetuimmat tulevaisuuden ennus- kivet viihentyneet. Mentaalisten
teet ja lehtien nuorisonosas- hiiiritiiden luku on silti lisiilin-
toista kuvastuva nuorison ah- tynyt.
distus anna toivoa ainakaan Yhden liiiiklirin praktiikasta,
yhtiikkisestii kdlinteestti parem- laajastakaan, ei tietysti saa teh-
paan pain. (Sensatioitu nuori- dd yleisiii johtopii5tdksiii, mut-
iovlikivalta voidaan tiisse jar ta ajatuksen timii huomio pa-
tiili laskuista, ei se itse asiassa nee liikkeelle. olisiko niin, ettli
ole mikiiiin aikuisvdkivallasta ajan paine pakottaa psyykkisen
irrallinen eikii erilliiiin kasvanut vdsymyksen suoremmin ulos'
ilmi6.) sallimatta entisiti fyysisiii korvi-

Mentaalisten hiiiriOiden tilas- kekanavia ja verukkeita? Vai
to-osuuden kasvuun on toki onko psyykkisten hliiriOiden
muitakin syitii kuin se, ettii kan- yleisyys tehnyt yhteiskunnan
sa olisi objektiivisesti mieleltiiiin pakosta sallivammaksi psyyk-
sairaampaa kuin ennen. Kun kisiii heirioitii kohtaan, niin ettii
fyysisesti s4iraiden perusjouk- ahdistuva ihminen vaistomai-
[o - lontu keskuudessa on sesti uskaltaa avoimemmin oi-
myds hlrmoistaan kiirsiviii - rehtia? Niiissii asioissa yhteisOn

on fyysisten syiden nojalla siir- vaistomainen tunto ja siihen
retty iytikyvyticimyyseliikkeelle, kuuluvan yksildn alitajuinen
tu.[.ttur- isyykkisten syiden reagointialttius on aina yhtei-
havaitseminen. Kuva mentaalis- s6n tietoista moraalia edellii'
tensairauksienalueestalaajenee Tydkyvytttimyysratkaisun te-
ja arviointipohjan kehitys kus- kijiin asemaa kehitys ei missiiiin
sakin tapauksessa yksityiskoh- tapauksessa tee helpommaksi'
taistuu. En tieda, voidaanko sa- Hlin tarvitsee kaiken saatavissa

noa,ette"terveenjasairaanraja olevan asiantuntijatuen' Vas-

olisi siirtynyt tai halventynyt" taavasti psykologista ja psykiat-
tai ettii ';t iiiityt siitii, mitii on rista ty<ikyvyn arviota ei saa

olla mentaaliiesti sairas, olisi eristii5 kokonaisarviosta, johon
muuttunut", mutta psykiatrian tarvitaan sekii muun lti2iketie-
nykyinen entisld ennakkoluu- teen ette sosiaalisen kokonais-
lottomampi asenne kuvastuu tilanteenarvioitsijaa'
vaikkapa professori Kalle YIla
Acht6n kirjoittamasta LaPin-
lahden sairaalan historiasta, jos-
sa hiin toistuvasti tiihdentiiii
auktoriteettiuskon vaarallisuut-
ta ja ihmisen kunnioittamista
psykiatrian liihtti kohtana.

Muuan vakuutusliiiiketieteen
ja tyciliiiiketieteen parissa tydk-
seen askartava liiiikiiri sanoi
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ANTERO AHONEN

Ehkkeelle siirtymirun
jowtavakst

Eltikeikiikomilea jiitti 10.6.1981 sosiaali- ja
terveysministeridlle selvilyksen menettelytavois-
ta, joilh eliikkeelle siirtyminen voitaisiin tehdii
nykyistii joustavammoksi ja vakuutettujen
yksilt)lliset eroovuudet huomioon ottavaksi.
Ko mi t e an e si t t iimiii uusia e lii ke muo t oj a se lvi t t e-
lee seuraavassa komitean sihteeri Antero
Ahonen.

Valtioneuvosto asetti j oulukuussa 197 7 laaja-
pohjaisen, 2Gjiisenisen komitean selvittiimiiiin
niitii keinoja, joilla elikkeelle siirtyminen olisi
mahdollista tehdii nykyist?i joustavammaksi ja
ellikeikIii liihestyvien yksildlliset eroavuudet
huomioon ottavaksi. Paitsi tydkyvytt0mlyden,
tyOtt0myyden, tyOpanoksen vlihentiimisen ja
tydn rasittavuuden vaikutusta elikkeelle siir-
tymisessli komitean tuli erityisesti selvittiiii mah-
dollisuudet rintamapalvelun huomioon ottami-
seksi ellikkeelle siirtymisessli.

I K}iA N TY M IN EN Y KS T LAL LI S 7A
Komitea on yksityiskohtaisesti tarkastellut eliik-
keelle siirtymisen vaihtoehtoisia jiirjestelmiii
ottaen toisaalta huomioon niissii Suomessa ja
muissa maissa saadut kokemukset seke toi-
saalta ne viitteet, joita mm. gerontologinen tutki-
mus voi antaa. Erityisen voimakkaasti on tullut
esille se, ettli eliikkeellesiirtymisen tarve vaihte-
lee paitsi eri tydtehtiiville ominaisen rasittavuu-
den myds kunkin yksilOn henkildkohtaisten
ominaisuuksien ja olosuhteiden mukaan. Paitsi
kiiytiinnOn kokemus, myds tutkimustulokset
osoittavat lisaksi, ette ien mukana tapahtuva
toimintakyvyn alentuminen on normaalita-
pauksessa asteittaista, ilman jyrkklili pudotusta.
Erot toimintakyvyssii kahden samanikiiisen
henkiliin viililli voivat useinkin vastata esimer-
kiksi kymmenta e[nvuotta. Kiinteiin eliikeikii-
rajan sovittaminen nEiden havaintojen mukai-
seksi ei ole mahdollista. Sen alentaminen lisliisi
niiden vakuutettujen lukua, joiden toiminta-
kyky edellyttiiisi ty0nteon jatkamista vielii elii-
keiiin jiilkeenkin. Samalla eliikekustannukset
lisiidntyisiviit noin yhdellii prosentilla palkoista
laskettuna jokaista alentamisvuotta kohden.

Eldketurvakeskuksen suorittama laaja eliike-
ikiitutkimus (Aarnio ym. 1975) osoitti sekin,
ettii ikliiintymisen ja suorituskyvyn alentumisen

aikataulu vaihtelee suuresti ammattiryhmien
viililii. Tiihiin havaintoon perustuu ellikeiiin
porrastaminen ammatin mukaan, mikii jiirjes-
telmii on perinteisesti kiiyt<issii julkisen sektorin
piirissii. Siiniikiiiin ei kuitenkaan ole mahdollista
ottaa huomioon yksittiiisen ammatin piirissii
toimivien vakuutettujen yksil6llisii eroavuuk-
sia, jotka yleensii ovat suuremrnat kuin vaihtelu
ammattiryhmien viilillii. Vaikka jotkut poik-
keuksellisen raskaat ammatit, kuten ty6sken-
tely veden ja maan alla, siniinsi edellyttiiisiviit
huomattavastikin alempaa eliikeikiirajaa, ylei-
sesti hyvaksyttiiviiii perustetta lukuisten eri am-
mattien luokittelemiseksi ei ole ldydettlivissii.
Toisaalta tydtehtiivien luonne saattaa mm.
teknologian edistyessii oleellisesti muuttua, min-
kii huomioon ottaminen luokittelussa on osoit-
tautunut hankalaksi, ja tuloksena onkin, ettii
yha useampien ryhmien eliikeilit viihitellen
'liukuvat' yhii alemmalle tasolle.

E LA KKEEL LE J O U S TAVA S TI
Komitean keskeinen johtopiiiitcis on, ettii kiin-
teiian joko kaikille samaan tai ammattiryhmit-
tiiin miiiiriteltyyn ikirajaan perustuva jii rjestel-
md ei ole toiminut tyydyt*ivtisti eikii vastaa
todellista tarvetta. Eliikeiiin siiiitelyssii tulisi
siiftye joustavaan ellikkeelle siirtymisja{estel-
miiiin, joka muodostuisi seuraavista uusista
eliikemuodoista:
ammatillinen varhaiselAke, joka mycinnettliisiin
tydn rasittavuuden ja ikituintymisestii johtuvan
suorituskyvyn alentumisen perusteella,
varhennettu vanhuuseliike, j olloin ellike makset-
taisiin vastaavasti normaalimiiiiriiiinsii pienem-
piinii ja
osa-aikaellike, joka korvaisi ansioiden vdhenty-
mistli eliikeikliii liihestlviin viihenfliessii asteit-
tain tycipanostaan.

Mainitut eliikemuodot muodostaisivat koko-
naisuuden, joka olisi nykyisen tytikpytt6myys-ja tydttdmyyseliikkeen ohella sovellettavissa
tietylh esim. 60-64 vuoden ikiiviilillii ennen
normaalia elikeikiiii. KustannussyislA voisi
soveltamispiiri alkuvaiheessa olla suppeampi-
kin, esimerkiksi 63-64-vuotiaat. Vaikka komi-
tean esitys koskeekin vain yksityisen sektorin
tydntekij 6iden j a yrittiijien eliikeikliii, esitettyj a
eliikemuotoja perustelevat ndkcikohdat ovat
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sovellettavissa mytis julkiseen sektoriin. Kun
valtiolla ja kunnilla kuitenkin on jo entuudes-
taan kdytdssii erityiset eliikeiiit, niiden korvaa-
minen uusilla malleilla ei ilman erityistoimen-
piteitii ja tarvittavia siirtymiikauden siiii nndksiii
ole mahdollista.

A M M ATI LLI N EN VA R HA I S E I}i K E
Ammatillinen varhaiselAke mydnnettAisiin pit-
kiiiin raskaassa ja kuluttavassa tydssii olleelle
vakuutetulle, j onka toimintakyky ikiiintymisen
mydtii on siinli miiiirin alentunut, ettii tydssi
selviytyminen on oleellisesti vaikeutunut. Edel-
lytyksenii voisi olla esimerkiksi, ettA eliikkeen
hakija on viimeksi kuluneesta viidestAtoista
vuodesta toiminut ainakin kymmenend vuotena
raskaaksi katsottavissa tydtehtavissa. Kiiytdssii
olevista ammateittain porrastetuista ikiirajoista
poiketen eliikkeen saamisen ehtona olisi lisliksi,
ettii liilikiirin arvioinnin ja tyOpaikalta saatavien
tietojen perusteella toimintakyvyn ja tycisuori-
tuksen merkit*ivii aleneminen on todettavissa.
Toisin kuin tyOkyvyttOmyyseliikkeissii t?imii
elAkemuoto ei kuitenkaan edellyttiiisi nimen-
omaisen sairauden esiintymiste. Ennen amma-
tillisen varhaiseliik keen myd ntlimisld tulisi har-
kita mahdollisuudet tyon jatkamiseksi esimer-
kiksi kelyemmissii tycitehtiivissii tai osa-aika-
ty<issii, j onka mahd ollistaisi jilj empiinii selostet-
tava osa-aikaeliike. Vasta niiiden viilivaiheiden
jtilkeen tai niiden osoittauduttua mahdottomiksi
toteuttaa tulisi ammatillinen varhaiseliike mycin-
nettiiviksi, mikii samalla merkitsisi totaalista
ansiotydstd vetiiytymistii. Sen mukaisesti my6s
varhaiseldkkeen miiiirli olisi tiiysimiiiirdisen
tydeldkkeen ja kansanellikkeen suuruinen. Ko-
mitean arvion mukaan varhaisellikkeen saisi
joka kymmenes 60---64-vuotiaista vakuute-
tuista.

VARHENNETTU TAI LYKATTY EI.,'|KE
Vakuutettu voisi oman valintarua mukaan ot-
taa vanhuuseliikkeen ennen normaalia 65 vuo-
den ikiiti, mutta eliikkeen miiiirii olisi tiill<iin py-
syviisti alennettu. Jotta jiirjestelmii olisi kustan-
nusneutraali eli varhennetun elikkeen ottaja
maksaisi keskimiiliriiisenii jtiljelld olevana elin-
aikanaan varhennusedun takaisin eliikkeen
alennuksena, alennuksen tulisi olla noin l0 Tojo-

kaista varhennettua vuotta kohden tiiydestti
el'dkkeestd laskettuna. Tiimlikin eliikemuoto
voisi koskea sek6 kansaneliikettii ettii tycielli-
ketta.

Varhennetun eliikkeen etuna on sen vapaa-
valintaisuus, sillii ei olisi ikiirajaa lukuunotta-
matta muita erityisiii ehtoja. Varhennetun ellik-
keen ottaneella tulisi olla lisiiksi mahdollisuus
perua ratkaisunsa, jolloin lopullista vanhuus-
eliikettii viihennetl5isiin vain niitii eliike<riii
vastaavasti, jotka vakuutettu mi varhennettuna
eliikkeenii. Kun vakuutettu itse maksaa eliikeiiin
alennuksen kokonaisuudessaan, alennusasteik-
ko muodostuu huomattavan jyrkiiksi. Tiimiin
luoksi eliikkeen larhentaminen voinee olla
suositeltavaa vain erikoistapauksissa, esimer-
kiksi silloin, kun aviopuolisot haluavat siirtyii
yhta aikaa eliikkeelle. Komitea on kuitenkin
pitiinyt mahdollisena myOs pienempiiii alennus-
kerrointa, esimerkiksi 6%o vuotta kohden. Tii-
mii subventoiva laskutapa epiiilemittii lisiiisi
varhennetun eliikkeen kayttOa, mutta merkitsisi
samalla lisiikustannuksia eliikejiirjestelmille.

Vanhuuseliikkeen alkamista voitaisiin mycis
lyklitii, jolloin eliikkeen mdiiriii vastaavasti ko-
rotettaisiin. Tiillainen mahdollisuus on jo ny-
kyisinkin sisiillytetty esimerkiksi yksityisen sek-
torin eliikelakeihin.
OSA-AIKAELAKE
Eliikkeelle siirtyminen voisi tapahtua myds
portaittain siten, etta vakuutettu ennen 65 vuo-
den ikaa siirtyy tziysiaikaistydstii osa-aika-
ty6h6n. Osa-aikaellike korvaisi ansion viihene-
misestii m66r6osan, esimerkiksi 50 %. Esimer-
kiksi puolipiiiviitycihiin siirryttiiessii palkka ja
osa-aikaelAke olisivat yhteensii noin 85 7o va-
kuutetun aiemmasta nettotulosta, m*ah 5070
tydtulojen alenemasta korvattaisiin osa-aika-
eliikkeellii. Vastaisen eliiketurvan kannalta osa-
aikatyO rinnastettaisiin tiiysiaikaiseen tydskente-
lyyn, joten eliiketurvaan ei taltii osin muodostui-
si vajausta. Osa-aikaeliikkeen mahdollisuus tuli-
si varata verraten pitkiiiin ty6eliimiisii mukana
olleille vakuutetuille. Ehtona voisi ammatillisen
varhaiselakkeen tapaan olla, etta vakuutettu on
kymmenenii vuotena viimeksi kuluneiden vii-
dentoista vuo.den aikana kartuttanut eliiketur-
vaa. Osa-aikaeliikkeen edellytyksenii olisi li-
siksi, ettd vakuutettu on voinut saada osa-aika-
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tydtii. Osa-aikatyti olisi tarkemmin miiiiriteltiivi
esimerkiksi siten, ett6 normaalia ty6aikaa on
vahennett?ivli viihintiilin 207o ja eruntiain 60V0.

Vastakohtana kertakaikkiselle, yhdellii kertaa
tapahtuvalle eliikkeelle siirtymiselle tiimii eliike-
muoto toteuttaisi ikiiiintyvin henkilon tyon as-
teittaisen keventiimisen tarvetta. Osa-aikaeliike
olisi niiin sopusoinnussa iiin mukana tapahtu-
van toimintakyvyn vdhittiiistii alenemista koske-
vien havaintojen kanssa. MyOskiitin kontaktit
entiseen ympiiristdrin eiviit kerralla katkeaisi.
Moni vakuutettu, joka ei enii.ii jaksaisi tehdl
tiiyttii ty6ta ja joutuisi siksi hakemaan amma-
tillista varhaiselakettii tai tyt kyvyttomyysela-
kettli, voisi vielii jonkin aikaa jatkaa osa-aika-
ty0ssl osa-aikaetikkeen tukiessa toimeentuloa.

Osa-aikaeliikkeen kAyttdaste luonnollisesti
tulisi riippumaan osa-aikatydn saatawudesta.
Osa-aikaeliikkeen rahoitus jakautuisi eri tydn-
antajien kesken, mistii syystii osa-aikaelEke
tyOnantajankin kannalta olisi edullisempi vaih-
toehto kuin esim. kertakaikkinen varhaiseliik-
keelle siirtiiminen. On jopa arvioitu, ettii kahden
puoliaikatyOUi tekeviin tuotos saattaisi olla
tiiysiaikaisen tydpanosta korkeampikin. AIku-
vaiheessa keytfiiisi tiitii eliikemuotoa arviolta
joka kymmenes 60-64-vuotiaista vakuutetuis-
ta, mike miiiirii todenniikOisesti myOhemmin
vielii kasvaisi. Vertailukohtana on ollut mm.
Ruotsissa vuonna 1976 toteutettu osa-aikaeliike,
jonka kayttiijiii on jo runsas nelj6nnes vastaa-
van ikliisistii vakuutetuista.

KUSTANNUKSET
Jtirjestelmdn alkuvaiheessa uusien elikemuo-
tojen kustannukset laskettuna vakuutettujen
kokonaispalkkasummasta olisivat arvion mu-
kaan seuraavat:

Eliikemuoto
Ikiirajat60-& 63-&

vuotta wotta
Ammatillinen
varhaisellike
Varhennettu tai ly-
k[tty vanhuuseltike
Osa-aikaeliike

0,1570 0,057o

Yksityisen sektorin vuoden l98l palkkasum-
masta laskettuna kokonaiskustannukset vaihto-
ehdossa ffi-g wotta olisivat noin 200 milj.
markkaa vuodessa ja vaihtoehdossa 63--{4
vuotta noin 100 milj. markkaa vuodessa. Mikeli
varhennetussa eliikkeessS kiiytettiiisiin subven-
toivaa laskutapaa, tistii aiheutuisi [sekustan-
nuksia vastaavasti 20 milj. markkaa ja l0 milj.
markkaa vuodessa.

ELIKEIK}{ JA
TYOVOIMAKYSYMYKSET
Elikeikiiratkaisuilla on aina vuorovaikutuksen-
sa myds tyOvoimakysymyksiin. Komitean mu-
kaan joustava eliikkeellesiirtymisjiirjestelmii on

0,0270 0,0170
0,15%o 0,05%o
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tydvoimapoliinisesti perusteltu. Niin kauan kuin
rnaassa on runsaasti tytittdmyytti, paine vajaa-
kuntoisten ja ikiiEntyneiden henkiltiiden elik-
keellesiirtymiseen tulee jatkumaan. Tlmii on
viime vuosina ilmennyt mm. ty0nantajakohtai-
sina varhaiseliikejiirjestelyinii. Jos sen sijaan
tyrivoimasta alkaa syntyt puutetta, voidaan
odottaa paineen suunnan muuttuvan niin, etti
vajaakuntoisillekin ja esimerkiksi osa-aikattiihin
vielii pystyville on my6s yritystalouden kannal-
ta tarpeen lOytiiii tytimahdollisuuksia.

Komitean esityksia on julkisessa keskustelus-
sa ehditty luonnehtia mm. valinnan vapauden ja
yksildllisyyden lipimurtona eliikeikliajattelussa.
Tosin on esiintynyt myds iiiinenpainoja, joiden
mukaan nykyinen eliikeikiikiiyEint0 voisi "hei-
pompihoitoisena" toimia sellaisenaan vielii pit-
killekin tulevaisuudessa. Ongelmallinen on
myds kysymys joustavien eliikemuotojen yh-
teenniveltAmisess6 julkisen sektorin eliikeikii-
kaytiint00n. Mietint0 on jo llihtenyt laajalle
liausuntokierrokselle, joka antanee suuntaviit-
toja varsinaiselle lain laadintavaiheelle.

RINTAMAVETERAANEILLE
VARHAISELAKE
Nyt jatetyn toisen osamietinndn lisiiksi komitea
on erillisenii tytivaiheena selvittiinyt tydvoima-
politiikkaan ja tydttomy)nturvaan liittyviii elli-
kekysymyksiii ensimmiisessli osamietinn6ssiilin
(Komiteanmietintti 1978: l8), jonka pohjalta on
mm. alennettu tytitttimyyselEkkeeseen oikeutta-
vaa iklrajaa sekd toimeenpantu 1.7.1979-
30.6. l9E0 viilisen6 aikana varhaiseliikekokeilu,
j onka tarkoituksena oli vapauttaa ty0paikkoja
nuori.lle tytittOmille. Edelleen komitea on
30.6.1981 jltetyssii kirjelmiissti esittiinyt sea-
dettiiv6ksi lain rintamaveteraanien varhaiseltik-
keestli, jonka tarkoituksena on mahdollistaa
rintamaolosuhteissa palvelleiden siirtyminen
ennen norrnaalia eldkeiktii eltkkeelle saadun
vamman tai muun toimintakykyii haittaavan so-
dasta johtuvan rasitteen perusteella. Tiimii elii-
kemuoto noudattelisi samoja periaatteita kuin
edelli selostettu ammatillinen varhaiseliike,
mutta yleisiii ratkaisuja kiireellisempiina vete-
raaniel5kkeestli ehdotetaan siildettiivtksi erilli-
nen lakinsa.
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MARKKU KOPONEN

S o v e - e t uuk siin lis tiy k si ii
e duskunt akiisit t e ly s sti

Eduskunta on puolestaan hyviiksynyt Leviit-
istuntokauden lopulla tulopoliittiseen koko-
naisratkaisuun liittyviit sosiaalietuuksien ke-
hitumista ja verottamista koskevat lait. Lakien
sisiiltdii sellaisena kuin se oli hallituksen edus-
kunnalle antamassa esityksessii on kiisitelty
ttimlin lehden numerossa 2/81.

Eduskuntakiisittelyssii Sove-lakeihin tehtiin
kuitenkin vieki muutoksia, jotka koskevat lii-
hinnii sairausvakuutuslakia. Muutokset ja li-
sliykset hallituksen esitykseen verrattuna ovat
seuraavat:

- Sairausvakuutuksen piiivii- ja iiitiysrahaan
lisiitiidn lapsikorotus, j ota maksetaan enem-
miin ansainneelle puolisolle. Lapsikorotuk-
sen suuruus on vuoden 1982 tasossa 4,25 mk
yhdestli lapsesta ja 8,50 mk kahdesta tai
useammasta lapsesta.

- l-apsikorotuksen samoin kuin viihimmliis-
piiiviirahankin markkamliiiriit sidotaan
TEL-indeksiin.

- liitiysrahaa maksetaan korkeamman (80 /6)
tason mukaan 100 piiiviiltii (hallituksen esi-
tyksessii 7 5 peiv aa), j onka jlilkeen iiitiysraha
on 70Vo:n tason mukainen. Vuoden 1983
huhtikuun alusta alkaen iiitiysraha on kui-
tenkin 80 7o:n tasoinen koko iiitiysrahakau-
den ajan.

- Vanhempainlomakautta (isiin oikeutta iii-
tiysrahaan) pidennetiin 100 piiiviiiin. Ny-
kyisen lain mukaan 1.7.1981 alkaen isiillii on
oikeus 48 lomapiiiviilin ja hallituksen esi-
tyksessii se olisi ollut 50 piiiviiii. Synnytyksen
yhteydessii isale oleva oikeus enintiiiin 12
piiiviin lomaan siiilyy entiselliiiin.

Niimii lisiiykset ja muutokset tulevat kasvat-
tamaan vakuutetuille maksettavia nettoetuuksia
hallituksen esityksestii vielii noin 75 miljoo-
nalla markalla luosittain. Vuonna 1982 lisiiys
on kuitenkin noin 30 miljoonaa markkaa.

Lislikustannusten peitttimiseksi ei ole esitetty
uusia rahoitusjarjestelyja, joten muutosten ai-
heuttama kustannusrasitus tulee kohdistumaan
sairausvakuutusrahastoon. Jos taas sairausva-
kuutusrahaston varat eivet riitii, on valtion suo-
ritettava puuttuva osuus.

Eduskunnan tekemien muutosten ja lisiiys-
ten jiilkeen koko Sove-uudistuksesta vakuu-
tetuille koituva nettohy6ty on vuonna 1982
noin 220 miljoonaa markkaa seki uudistusten
tultua kokonaan voimaan noin 240 miljoonaa
markkaa vuodessa vuoden 1982 rahassa mi-
tattuna.

Sove-lait, jotka koskevat sairaus-, tapaturma-
ja liikennevakuutuslakien mukaisia, ansionme-
netystii korvaavia etuuksia, tulevat voimaan
vuoden 1982 alusta. Ty0ttdmyysturvan osalta
vastaavan uudistuksen toteuttaminen sen sijaan
on yhii edelleen avoinna.
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I("an s ane I tike uudi s t uk s e n i a t k o
eduskunrwlle
Vuonna 1980 aloitetun kansaneliikeuudistuksen
jatkamiseen liitty/at hkiesitykset annettiin edus-
kunnalle 12.6.1981. Nyt tehtiivat uudistukset
on jaettu kolmeen vaiheeseen, jotka tulevat
porrastetusti vuoden vliliajoin voimaan wonna
1983, 1984 ja 1985.

lakiesitykset merkitseviit kansaneliikkeen ta-
son asteittaista korottamista seka tarveharkin-
nan purkamista. Vuoden 1985 alusta kansan-
eldkkeestii muodostuu henkildkohtainen ellike,
jonka suuruuteen eiviit vaikuta eniiii muut kuin
eliikkeensaajan ornat eliiketulot. Uudistuksen
viimeisen eli neljiinnen vaiheen ajoitus ratkais-
taan erikseen. Eltikkeiden verotuksen yhteniis-
tiiminen aloitetaan esityksen mukaan vuoden
1983 alusta samalla kun kansanel5keuudistuk-
sen toisen vaiheen ensimm;iinen osa tulee voi-
maan.

Uudistuksen jlilkeen kansaneldkkeenli (vli-
himmiiiseliikkeenii) maksetaan ainakin nykyis-
H teytra kansaneliiket*i vastaava m;iiirzi lu-
kuunottamatta niitii henkikiitii, joiden kansan-
eliikettii tyoeHke vdhenfdli. Viimeksimainittu-
jen vlihimmiiiseltiketurva muodostuu kansan-
eliikkeestii ja tydeliikkeesti.

Kansaneldkeuudistuksen ja vuoden 1983 alus-
ta toteutettavan eliikkeiden verotuksen yhte-
niiistiimisen jlilkeen nettotulot nousevat arviolta
650 000:lla kansanellikkeen saajalla ja l0 000:lla
pienen tydehkkeen saajalla. Kansaneliikeuudis-
tuksesta hydtyviit erityisesti rintamamiehet,
perheeniiidit, opiskelijat sekE maatalous- ja
muut yrittiijlit. Nettotulot laskevat puolestaan
arviolta 90000:lla kansanelikkeen pohjaosan
saajalla ja niillii 70000:lla eliikkeensaajapuoli-
solla, joista toisen kansanellike elikkeiden eriyt-
t2imisen yhteydessii pienenee. Perheen yhteen-
lasketut nettotulot kuitenkin kasvavat lAhes
aina ldssiikin tapauksessa. Runsaan 40000 an-
sioeldkkeen saajan nettotulot saattavat myds
aleta.

ELA K K EI D EN VE ROTUS KO HTELU
NYKYISTA JARJESTELMAA
KOHTUULLISEMPI
Kansanelikkeiden tulosidonnaisuuden tilalle
tuleva yhtenziinen eldkkeiden verotuskohtelu on
nykyisen tulosidonnaisen eliikejiirjestelmiin ja
progressiivisen tuloverotuksen yhteisvaikutusta

huomattavasti kohtuullisempi. Kansanelike-
uudistusta laadittaessa on tavoitteena ollutkin
saada kansanellikkeen eliikeviihenteisyyden
ja verotuksen yhteisvaikutus el'dkkeensaajien
nettotuloihin nykyistii johdonmukaisemmaksi
(eliikeviihenteisyys tarkoittaa sit2i, ettii j okainen
tyoelakejarjestelmiistii ansaittu markka vihen-
tzii kansanellikett?i 50 pennilli). Kiiytiinn<issii
nettotulojen alenemisia tapahtuisi edellii esi-
tettyj ei huomattavasti viihemmiin, koska saman-
aikaisesti eliikkeiden verouudistuksen voimaan-
tulon kanssa ty6eliikkeisiin tulee indeksikoro-
tus. Hallitus tulee lisiiksi erikseen harkitsemaan,
olisiko kansanelikkeen indeksikorotuksia kos-
kevia sdAnndksiii muutettava alenemien pienen-
tiimiseksi.

KA N SA N ELA, KEIJ (J DI STU KS EN
VAIHEET
Vuoden 1983 alusta voimaan tuleva kansan-
eliikeuudistuksen II A-vaihe merkitsee keski-
miiiirin noin ll6 markan korotusta elikkeisiin
kuukaudessa. Tama vaihe sisiiltiid seuraavat
toimenpiteet:

tukilisiin korottaminen 36 mk kuukaudessa

- tydtulojen etuoikeuttaminen kokonaan

- kansaneliikkeen tukiosan ja tukilisiin yhdis-
tiiminen lisiiosaksi, jota eliikkeensaajan tai
hiinen puolisonsa tulot pienenEiviit 50 pro-
sentin tulosidonnaisuudella

- eliikkeiden verotuksen yhteneisteminen.
Kansanellikkeen pohjaosa ja lisiiosa tulevat

tiilldin veronalaiseksi tuloksi. Pelkkii,ii kansan-
eliikettii saavan ei kuitenkaan tarvitse maksaa
elikkeestiiiin veroa. Samalla my6s pienten tyti-
eliikkeiden verotusta kevennetzidn.

Vuoden 1984 alusta voimaan tuleva uudis-
tuksen II B-vaihe merkitsee noin 620000 eliik-
keensaajalla keskimliiirin 93 markan korotusta
ellikkeeseen kuukaudessa. Tiihlin vaiheeseen
sisiiltyy seuraavaa:

- kansaneliikkeen lisiiosaa korotetaan 42 mk
kuukaudessa

- puolisoiden eliikkeiden eriyttAminen eli kan-
saneliikkeestzi tulee henkildkohtainen eliike.

Vuoden 1985 alusta voimaan tuleva Ill-vaihe
merkitsee n. 210 000 eliikkeensaajalle keskimiid-
rin 125 markan korotusta eldkkeeseen kuukau-
dessa. Tdmii johtuu yrittiijii- ja pdiiomatulojen
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etuoikeuttamisesta. Kansaneliikkeestli tulee tlil-
l6in ellikeviihenteinen. Tarveharkinta siiilyisi
niiin ollen 1.1.1985 jiilkeen en6ii kansaneliike-
jiirj estelmiin asumistuki-, perhe-eliike- ja rinta-
masotilaseliikeasioissa.

ELAKKEEN VEROTUKSESTA
Kansaneliikkeen verottomuus ja pienten tyd-
eliikkeiden verotuksen kevenlliminen toteute-
taan erityisten eliiketuloviihennysten avulla.
Niiitii olisi kaksi, toinen valtionverotusta varten
ja toinen kunnallisverotusta varten. Vlihennyk-
set yhdessii muiden eliiketulosta myrinnettlivien
viihennysten kanssa takaavat pelkiin kansan-
eldkkeen verottomuuden. Eliiketuloviihennykset
alenevat eliikeliiisen kokonaistulojen kasvaessa.
Hallituksen tarkoituksena on vuosittain tulo-
verotuksen tarkistusten yhteydessii korottaa
viihennyksiii niin, etteiviit pelkiistii:An kansan-
eliikkeen varassa eliiviit eliikeliiset joutuisi
eliikkeiden indeksisidonnaisuuden vuoksi mak-
sannan veroa eliikkeistEiin.

Yksiniiisen henkil<in eliiketulovtihennys val-
tionverotuksessa olisi I I 500 mk ja viihennyk-
sen perusmiiiird kunnallisverotuksessa 14700
mk ja kansaneliikettii saavilla puolisoilla 12 200
mk. Eliikeliiisen kokonaistulon ylittiiesse ll 500
mk eliikeviihennyslA pienennetiilin valtionvero-
tuksessa 75 prosenttia siitti miiiiriistii, joka
ylitttiii ll 500 markan rajan. Kunnallisverotuk-
sessa vdhennyksen perusmiiiiriiii pienennetzi^tdn,
jos yksiniiisen henkildn kokonaistulot ovat yli
20700 mk ja eliikeliiispuolisoiden 18200 mk.
Perusviihennyksen pienenemisprosentti on 100
eli edellii mainittujen rajojen ylittiivii tulo pie-
nentiiii vastaavalla miiiiriillii perusviihennystii.

Eliiketulovlihennyksen toteutuessa luovut-
taisiin nykyisistli vanhuusviihennyksistii valtion-
verotuksessa ja kunnallisverotuksessa. Muutos
ei heikennii pieni- ja keskituloisten eliikelAisten
asemaa. Vastaisuudessa kunnallisverotuksessa
mydnnettiivi invalidiviihennys tulisi vain ty6-
eliimlissii bleville. Se kompensoisi tiillciin ty<issii
kiiyville invaliditeetista aiheutuvia erityiskus-
tannuksia. Valtionverotuksessa invalideille
myrinnettAviin viihennyksen perusteet jiiisiviit
ennalleen.

Viihennysperiaatteen noudattaminen merkit-
see sitii, etteivlit kansanellikeuudistuksen brutto-

kustannukset nouse ja sitA, ettii nain valtytiien
veronkantamiselta yli 300000 eliikeliiiseltii.
Verotuksen kevennys ulotetaan noin 17 000 mar-
kan tydeHketasolle. Kansaneliike huomioon ot-
taen terrd vastaisi noin 24 000 markan koko-
naiseliikettii.

KAN SA N ELA KEU U DISTU KS EN
RAHOITUS
Kansaneliikeuudistus on tarkoitus rahoittaa ny-
kyisellii tasolla seilytettiivila tydnantajan ja
vakuutettujen kansaneliikevakuutusmaksuilla
(vakuutetut 2 plveroiyi ja tydnantajat noin
4,625 7o ennakkoperinndn alaisen palkan miiii-
riistii) sekii kansanellikkeiden ja tyoeliikkeiden
verotuksen yhteniiistiimisestti aiheutuvalla ve-
rontuotolla. Uudistuksen II- ja Ill-vaiheen ko-
konaiskustannukset ovat vuositasolla suurim-
millaan vuonna 1985 (noin 1,65 mrd mk). Eliik-
keiden verotuotto kasvaa noin 420 milj. mar-
kalla, joten uudistuksen nettokustannuksiksi
jiili noin 1,23 mrd. Mycis valtion ja kuntien
rahoitusosuus on tarkoitus sailytdiA reaalisesti
woden 1980 tasolla.

KAN SA N ELA KEJ A RJ ESTELM A' 1, I. 1983
Vuoden 1983 alusta kansaneliikkeeseen kuuluu
aina pohjaosa, jonka suuruus on 223 mk kuu-
kaudessa. Tiimdn lisiiksi eliikkeensaaja voi saa-
da kansaneliikkeen lisiosaa, jonka suuruus
tiiysimiiiiriisenii on 1.1.1983 I kuntaryhmiissli
I 000 mk kuukaudessa ja II kuntaryhmlissli
946 mk kuukaudessa. Markkamiiiirit on ilmoi-
tettu 1.3.1981 tason mukaisina.

Kansaneldkkeeseen voidaan tietyin edellytyk-
sin maksaa mycis seuraavia lisiii tai etuuksia:

- lapsikorotus 130 mk/kk,
- vaimotse 203 mk/kk,
- apulisli 203 mk/kk,
- hoitolisli 299 mk/kk ja

- hautausavustus 2221 mk.
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ANTERO AHONEN

Tyoeltike .i ae taan avioer on
yhteydessti?

Eliiketurvakeskus on idttiin.t't sosiaali- jo ter-
ve y s mini s te r io lle e sit.t' k se n, .j o n k a t a r k o i t uk sena
on varmistaa lastenhoidon vuoksi ansiot.t'1stii
poissa olevalle puolisolle eltiketurvan siiilvminen
mvds avioeron varalta. Tiimii toteutettoisiin st
ten, ettii avioliiton aikaiseen ansiotydhon perus'
tuvat eliikeoikeudet .iaettaisiin puolisoiden kes-
ken avioeron yhrerdessii.

Perheessd, jossa tydeltikettii on ansiotydn pe-
rusteella karttunut esimerkiksi vain miehelle,
perheenemiinniin eliikeajan turvaa avioliiton
jatkuessa puolison ty0el6ke ja puolison kuol-
tua maksettava perhe+liike. Nykyisin yha
useampi pitkiiinkin jatkunut avioliitto peettyy
kuitenkin eroon, jolloin kotona tytiskennellyt
puoliso jiiii kokonaan vaille tydelakettii ja me-
nettlie my6s perhe+ldkeoikeuden. Vuonna 1978
eroon piiiittyi noin 10000 avioliittoa, joista
puolet oli kestlinyt yli l0 ruotta.

Ehdotetun ty<ieliikeoikeuksien jaon seurauk-
sena pienenee avioliiton aikana enemmiin ty6-
eliikettii ansainneen eliike ja viihemmiin ansain-
neen eliike kasvaa. Muutos tulisi huomioon
otetuksi aikanaan eliikkeen alkaessa normaali-
na vanhuus-, tyokyvyttomyys- tai tyottdmlys-
eldkkeenii. Maksettavana olevaan ellikkeeseen
muutos tehtiiisiin valittomasti avioeron jiilkeen.
Jos esimerkiksi 25 vuotta kest5neen avioliiton
aikana toinen puolisoista on ansainnut tydelii-
kettli 2500 mk/kk ja toinen 500 mk/kk, olisi
jaon jiilkeen molempien tydeliikeoikeus aviolii-
ton ajalta 1500 mk/kk. Lisiiksi kummankin
elAkkeeseen kuuluisi mahdollisesti avioliittoajan
ulkopuolella kartutettu eliikemiiiirii, jota jako
ei koskisi. Teknisesti jako toteutetaan avioeron
yhteydessii siirtiimlillii I 000 mk/kk enemmdn
ansainneen puolison eliikekertymiistii viihem-
miin ansainneen puolison ellikekertymiiiin.
Jako koskisi luonnollisestikin kaikkia tydeliik-
keitii. Mikiili em. elakemiilirii 2 500 mk/ kk koos-
tuisi esim. TEL- ja VEl<liikkeestii, asianomai-
set ekikelaitokset maksaisivat kumpikin suhteel-
lisen osuutensa siirtyviistii I 000 mk:n kuukau-
simiiiinisti vthemmiin ansainneelle puolisolle
saaden toisaalta lukea hyviikseen toisen puoli-
son eliikkeen viihentiimisestii aiheutuvan si*is-
tdn. Tiedot siirtotoimenpiteista talennettaisiin
tydsuhdetietojen tapaan keskitetysti Eliiketur-

vakeskuksen rekistereihin, jotta ne olisivat
huomioonotettavissa eliikkeitii my6 nnetlAessii.

ELAKKEITA EI AINA JAETA
Jos avioliitto on kestiinyt lyhyen ajan, olisi jaon
merkitys eronneiden kokonaiselliketurvan kan-
nalta viihAinen. Tiimlin vuoksi ja erityisesti
jaosta aiheutuva tydmiizirii huomioon ottaen
ehdotetaan jaon edellytykseksi, ettli avioliitto
on kestiinyt viihintiiin l0 vuotta. Jotta asetettu
raja ei toisaalta muodostuisi liian jyrkiiksi, tulisi
eliikeoikeudet jakaa tasan vasta viihintiiiin 20
vuotta kestiineen avioliiton piiiittyessi eroon.
Tiitii lyhyemmiin avioliiton osalta ehdotetaan
asteittain lievempiili jakosuhdetta.

Tuomioistuimille tulisi jiittZia harkintavaltaa
siltli varalta, ettii jaon lopputulos olisi ilmeisen
kohtuuton esimerkiksi jos toinen puoliso on
ansainnut eliikettii piiiiasiassa ulkomailla. Sa-
moin tulisi eliikkeen jakoratkaisun niveltyii mui-
hin avioeron yhteydessli tehtyihin, huoltovel-
vollisuutta ja omaisuuden ositusta koskeviin
jiirjestelyihin. Puolisoille tulisi mytis jiiiidii mah-
dollisuus sopia keskeniiiin jaon tekematta jat-
tiimisestii.

TYAEUi KE Y HTEISTA SAASTOA
Eliikeoikeuksien jaon liihtdkohtana voidaan
pitiiii sitii, etlA avioliiton aikana karttuneet tyci-
eltikkeet on katsottava p:iiomaksi, joka on
yhteisesti, molempien tydpanoksella saastetty.
Kotiin jiiiivti puoliso on kodin- ja lastenhoito-
ty0lliDn yleensd mahdollistanut toisen puoli-
son tydssdkdynnin ja eliikkeen ansainnan. N[in
ollen on yhteistydn paattyessa kummallakin
puolisolla oikeus saada osuutensa saastetysta
eliiketurvasta samaan tapaan kuin on laita
muunkin omaisuuden suhteen. Itse asiassa olisi
ollut perusteltua sliiitiiii tyrieliiketurva jo alun-
perin avio-oikeuden alaiseksi - ty6eliikehiin
on toiminut e nnenkai kkea vanhoj en sdiisldmis-
muotojen korvaajana. Omaisuuden jakamisesta
poiketen nyt esitetyssli eliikkeiden jaossa on
kuitenkin se erityispiirre, etl2i puolisoiden elii-
keoikeudet pliiiomina tarkasteltuina saattavat
yksittiiistapauksissa huomattavastikin muuttua,
koska puolisoiden eliikkeiden maksuajat ovat
yleensii eri pituiset ja sattuvat eri ajankohtaan.
Keskim,iiiiri n laskettuna jiirj estel mii olisi kuiten-
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kin likipit?ien kustannusneutraali ts. eliikejlir-
jestelmiin kunakin ajankohtana maksamat eliik-
keen lisiiykset yhteismEiiriiltiiiin likimain vas-
taisivat tehtyje n viihennysten yhteismearlD.

VOIMAANTULO VUONNA 1983?
Tydeliikeoikeuksien jakamista koskevaa uudis-
tusta on sosiaali- ja terveysministeridn toimek-
siannosta valmisteltu Eliiketurvakeskuksen tyd-
ryhmiissli, jossa on ollut edustajia myds eri elii-
kelaitoksista. Eliiketurvakeskuksen kannanotto
ja asiaa valmistelleen tydrylrmlin muistio on
toukokuussa jZitetty ministeridlle.

.Valmistelutydn yhteydessii on tullut esille,
ettii perheenemiinniille jaossa tuleva eliikkeen
lisiiys viihentiiisi verovapaan kansaneliikkeen
miiiiriili siten, ettii hlinen saamansa eliiketulojen
lisiiys olisi yleensii pienempi kuin toisen puoli-
son ellikkeisiin tuleva v6hennys. Tiimii epiikohta
kuitenkin korjautuu, kun pienten tydeliikkeiden
ja kansaneliikkeiden verotus yhdenmukaiste-
taan kansaneldkeuudistuksen toisen vaiheen
yhteydessii. Olisi tas6 syysta perusteltua, ettii
uudistus toteutettaisiin aikaisintaan vuoden
1983 alusta lukien.

Eliikkeiden jakaminen koskisi esityksen mu-
kaan voimaantulon jiilkeen tapahtuvia eroja.
Niiin se kohdistuisi vielii myds niihin ikiiluok-
kiin, joissa naisten ansiotydssiikiiynti on ja on
ollut viihiiisempiiii kuin nuoremmissa ikiiluo-
kissa.

M UUT VAIHTOEHDOT HUO NOJA
Eriiissii maissa voi eronnut nainen saada lesken-
eliikkeen entisen puolisonsa jiilkeen, jos hiin on
saanut entiseltii puolisoltaan elatusapua. TdlS
tarkoittava sii2inncis sisiiltyy meilliikin kunnalli-
seen elZikelakiin. Suomesa elatusapua miiiir6-
tiiiin vain harvoin eronneelle puolisolle, mistli
syystii elatusapuun sidottu elAke ei sovellu
yleiseksi ratkaisuksi. Ilman elatusapusidonnai-
suutta eronneelle maksettavan leskeneliikkeen
puutteena taas olisi se, etta ekikkeen alkaminen
riippuu entisen puolison kuolemasta, ei eron-
neen omasta eliikkeen tarpeesta. Niiistii syistii
on mm. Saksan liittotasavallassa vuodesta 1977
lihtien eronneen eliiketurva varmistettu eliike-
oikeuksien jakamisella, j oka on korvannut eron-
neelle naiselle maksettavan leskeneliikkeen.

Vastaavanlainen jiirjestely on viime aikoina
otettu kiiytt60n myds mm. Kanadassa ja
Uudessa Seelannissa.

Kotiin jiiiivlin puolison vapaaehtoinen va-
kuuttaminen on eriiissii maissa mahdollista
eliikejiirjestelmien yhteydesse, mika tydeliike-
turvan piirin laajentaminen koskee paitsi eroti-
lannetta perheenemtinniin eliiketurvaa yleisem-
minkin. Keyttd on kuitenkin jiiiinyt viihiiiseksi
vakuutusmaksujen vuoksi. Ne tulevat maksetta-
vaksi juuri silloin, kun perheen tulot ovat pie-
net ja valtt imattdmyysmenot lasten vuoksi suu-
rimmillaan.

MALLIN A LES KEN EIA K KEE LLD
Vaikka nyt tehty esitys koskeekin vain avioero-
tilannetta, sillii on liittymiikohtia perheen elii-
keturvaan yleisemminkin.

Viime aikoina on eri maissa, mycis meillii
Suomessa tuotu esille tarve rajoittaa lesken-
eltikkeen maksaminen llihinnii vain niihin ta-
pauksiin, joissa lesken ei voida edellyttiie hank-
kivan riittivtiii ansiotuloa ja siihen liittyen sa-
malla laajentaa eliikeoikeus my6s miesleskiii
koskevaksi. Mikali tiimiin tapainen jiirjestely
osoittautuisi toteuttamiskelpoiseksi, olisi ehkii
kuitenkin peru steltua liitfd.ii normaaliin eliikkee-
seen avioliittoajan perusteella osa, joka miiiiril-
tiirin mahdollisesti vastaisi jaon tuloksena syn-
tyviiii "avioeroelzikettii". Vaikka leskeyden pe-
rusteella siniinszi ei eliikettii maksettaisikaan,
avioliittoajalta mahdollisesti puuttuvat ansain-
tavuodet tulisivat taui kautta huomioonote-
tuiksi.
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STAT on saonut mielipiteitti
irrotetuiksi
Keviiiin kuluessa ovat valmistuneet keskeisten
lausunnonan taj ien S o sioa li t urvan menoke hit y s-
tii ja tavoitteiden toteutumismohdollisuuksia
arvioivan t yd ryhmii n ( STAT) mietinnds tii ant o-
mat lausunnot. Niitti referoidaan seuraovassa.
Lausunnoissa on yleensii pidetty STAT:n tydtii
eruiarvoisen tiirkeiinii, .iopa ainutlaatuisena
mqoilmassa. Seuraavissa referaateissa on kui-
t e n kin p iiii huo mi o kiinni t e t t y I ausun t oi e n sisii l-
t iimiiiin kri tiik k iin.

VALTI O VARA I N M I N I STERI O :
Maltilaskelma ja vaihtoehtoiset kehitysurat ovat
asiallisia. Taloudellisten liihtdkohtien osalta on
kuitenkin arvosteltava sit2i, etta vaihtosuhde
on pidetty muuttumattomana. Arveluttavaa on
mytis sellainen kehitys, jossa reaaliansiotaso
nousee hitaammin kuin BKT ilman, ettii palkan-
saajille samalla annetaan kompensaatiota esi-
merkiksi verohelpotusten muodossa. Tlimiin
taas katsotaan supistavan muiden julkisten me-
nojen kaswvaraa.

Jatkolaskelmissa valtiovarainministeriti kiin-
nittia huomiota my0s seuraaviin kolmeen yk-
sityiskohtaan:
L Eri tuotannontekijttulotyyppien kehityksen

ja tuottavuuskehityksen viiliseen yhteenso-
pivuuteen.

2. Henkiliist6siirtymien ja vapaakirjaeliikkei-
den vaikutuksiin ansioeliikejiirjestelmissli.

3. Inllaation vaikutusten selvittiimiseen rahas-
tointiasteen ja maksujen korotusten kannal-
ta katsottuna.
Tulosten osalta on kiinnitetty huomiota sii-

hen, ettii tehdyt ellikepii5trikset ovat johtamassa
tilanteeseen, jossa tyOssa kiiyviin viiestdn ase-
man parantamiseen jiie hyvin viihiin tilaa.

TYAVOIMAMINISTERIO:
Perhecldkettii saavat tulisi ottaa huomioon

eri tavalla kuin vanhuus- ja tydkyvyttdmyys-
eliikettii saavat. Tiilldin aktiivi-passiivisuhde ei
muuttuisi aivan yhtii hiilyttiiviisti kuin rapor-
tissa on esitetty.

Bruttoveroaste on tarkasteluissa jiiedytetty
nykyiselle tasolleen. Olisi tullut hhtea siita, ettii
bruttoveroaste kohoaisi kansantulon noustessa
asteittain esimerkiksi muiden Pohjoismaiden
nykytasolle.

l-ausunnon antaja ei yhdy raportissa esitet-
tyyn nikemykseen, jonka mukaan tycinantajain
sosiaalivakuutusmaksujen tuleva nousu vai-
keuttaisi ulkoista kilpailukykyii. Palkkojen ja
tydnantajain sosiaalivakuutusmaksujen osuus
yhteensii kansantulosta olisi vuonna 2010 suun-
nilleen sama kuin nykyiiiin, vaikkakin sosiaali-
vakuutusmaksujen osuus tiissli oleellisesti kas-
vaa. lausunnossa on esitetty sen selvittiimistii,
missli mlilirin olisi mahdollista muuttaa ty6n ja
plilioman viilistii hintasuhdetta alentamalla
palkkaperusteisia sosiaalivakuutusmaksuja.

SOSIAALIHALLITUS:
Sosiaalihallitus pitad hskelmaa epiitasaisena
sen eliikepainotteisen liihestymistavan vuoksi.
Raportin kustannuspainotteinen tarkastelu ei
vastaa sitii liihestymistapaa, jota tarvitaan yh-
teiskunnan moninaisten ongelmaalueiden rat-
kaisemiseen. Esimerkkinii on mainittu tyiiky-
vyttcimit, joiden toimeentulo ei ole yksinomaan
hoidettavissa eliikkeilli.

TOI M I H EN KI LA- JA VI RKA M IES.
JA RJ ESTOJ EN KES KUS LIITTO TVK:
Tarkastelukulma on ahdas ja laskelman toteutu-
mistodenniikciisyys tiimiin vuoksi pieni. BKT:n
3 %:n kasvu on ylimitoitettu. Bruttoveroasteen
siiilyminen 36%o:n tasolla ei ole realistisesti
oletettavissa. Sen sijaan on mielekiis liiht<ikohta,
ettii reaaliansiotaso nousisi 0,5 prosenttiyksik-
kciii hitaammin kuin BKT.

Viiest<irakenteen muutos on meilll nopeam-
pi huonompaan suuntaan kuin kilpailijamais-
samme. Tiimiin vuoksi mydskin BKT:n kasvu
saattaa hidastua nopeammin kuin kilpailija-
maissa. Naila [ihtdkohdilla BKT:n kasvun
tulisi tiimiin vuosituhannen puolella olla alle
3 70 vuosittain ja seuraavalla vuosituhannella
alle 2%o vuosittain.

TVK:n kiisityksen mukaan tulisikin tSmAn
vuoksi aktiiviviiestOn tervehdytt2imiseen ja
perhepolitiikkaan kiinnittiiii kasvavaa huomio-
ta. lausunnossa ollaan myds huolestuneita
eliikesektorin kasvusta ja katsotaan, ettii per-
hepolitiikkaan ei jiiiine varaa erityisesti supis-
tuvan taloudellisen kasvun olosuhteessa. On
muistutettu my6s siitii, ettli meillii ty0kyvytt6-
mien osuus on kaksinkertainen muihin pohjois-
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maihin verrattuna.
Tydeliikkeiden rahastoinnista esitetii:in, ettii

tulisi kehittaa jiirjestelmii, jossa voidaan turvata
positiivinen reaalikorko. lausunnossa pidetiiiin
valitettavana sit?i, ettii STAT:in laskelmia ei
otettu huomioon Kela-uudistuksen peatdsta
tehteesse.

Sairasvakuutuksen osalta on pidetty virheenii
sita, etta malilaskelmassa minimipiiivdraha on
korotettu ansiotason nousua vastaavasti. TVK
katsoo, ettii mm. Ruotsin tapaan sairausva-
kuutuksen tehtavana on korvata vain ansion-
menetystii.

AKAVA:
Akava kiinnittiiii huomiota siihen STAT:in ra-
portista johdettavissa olevaan tulokseen, ettli
selvit5kseen lisiiiintyvistii sosiaalimenoista on
yhteiskunnan jokseenkin kokonaan luovuttava
muiden julkisten menojen kasvattamisesta, mi-
klili ei haluta korottaa bruttoveroastetta.

l.ausunnossa ei siniinsii arvostella STAT:in
valitsemia Hhtdolettamuksia eikii tuloksia, mut-
ta on kiinnitetty huomiota siihen, ettii jo kohta
raportin valmistumisen jiilkeen on tehty piiii-
tdksiii, jotka muuttavat laskelmien liihtdkohdat.
Teta taustaa vasten Akava pitiiii raportin mu-
kaisia tuloksia epiirealistisina ja erityisesti sitii
Hhtdkohtaa, jonka mukaan bruttoveroaste ei
nousisi edes koko 40 luoden tarkastelujaksolla.
Tiissii yhteydessii on muistutettu my6s siitii, ettii
keviilillii 1980 sosiaali- ja terveysministeridn hal-
linnonalalla oli vireillii kehittiimishankkeita
noin 3 mrd. markan edestii. Jo tiimiin bruttove-
roastetta korottava vaikutus olisi 1,5 prosentti-
yksikkdii eli sosiaalietuuksien verouudistuksen
kanssa korotusvaikutus olisi yhteensii yli kaksi
prosenttiyksikkoa.

Tulosten avulla voidaan osoittaa ne alueet,
joilla tulee esiintymiiiin pulmia. Niiin on mm.
rahoitusjakauman osalta. l-ausunnon antajan
klisityksen mukaan tulee jo suhteellisen pian
ratkaistavaksi se, missd miiiirin rahoitus on jat-
kossa mahdollista hoitaa entisessii mittakaa-
vassa tydnantajamaksuilla.

Pulmana on niihty my6s ty0eltikkeiden rahas-
tointiaste ja rahastojen reaaliarvon siiilyvyys.
Perhepolitiikan tehostamisen ohella on kuiten-
kin haluttu pitliii silmiillii site, ettii lainsiiadiin-

ncissii vahvistettu kehitys eliiketason saavuttami-
seksi tulisi kaikissa olosuhteissa turvata.

Tycielii kej iirj este I mii o n maa ssa m me e nsi sija i-
nen eliikejiirjestelmli, jonka vuoksi sen rahoitus
on jlirjestettiivii, ja kansaneliikejiirjestelmii on
tiitii tiiydent?ivd toissijainen jiirjestelmii. Mm.
ty6voimapoliittisista syistii on katsottu, ett?i
kansaneliikejiirjestelmiiii tulisi kehittiii vain
niiden osalta, joille tarve on suurin. Tiimiin to-
teuttamiseksi on katsottu riittaviin jo se, etlA
yksinkertaisesti korotettaisiin tukilisiii. Akava
pitiiii oikeudenmukaisuuden vuoksi valttamat-
tci miinii, ettii kansaneliike-etuudet saatetaan ve-
rolle sekli esittiia vakuutettujen kansaneliike-
maksun poistamista.

TYA ELA KELAITOSTEN LIITTO:
Sosiaaliturvamenojen viimeisinli vuosikymme-
ninii tapahtunut kasvu on TELA:n kiisityksen
mukaan oikeutetusti synnlt6nlt kysymyksen
siitii, kuinka suuren rasituksen kansantalou-
temme voi kestiili ilman haittavaikutuksia muil-
le toimintasektoreille. TAte taustaa vasten TELA
pitiiii STAT:in ty<itii ensiarvoisen tiirkelinli ja
pitiiii ko. ra porttia riittava n kok onais valtaisena
kartoituksena tulevaa kehitystii koskeville piiii-
tdksille.

Tulosten osalta painotetaan sosiaalimenojen
BKT-osuuden kasvua ja sit?i, ettii laskelniat
eiviit vieli edes sisiillli oleellisiakaan vireillii
olevia uusia kehittamishankkeita. Vaikkakaan
STAT:in mallilaskelman mukaisen kehityksen
ei katsota olevan ongelmatonta, on vedottu
siihen, ettii samalla BKT:n taso kuitenkin kas-
vaa liihes nelinkertaiseksi nykyiseen verrattuna
ja luo siten uutta liikkumatilaa. Ydinkysymykse-
nli niihdliiinkin tiillciin BKT:n kasvuoletuksen
realistisuus.

lausunnonantaja tuo esille sen ettii tydnan-
tajien jo nykyiselliiiinkin OECD-maiden keski-
mliliriiistii tasoa korkeampi maksuosuus so siaa-
limenojen rahoituksesta kasvaa, ja pi*ili asial-
lisena ehdotusta, jonka mukaan tulisi pyrkili
kehittamean vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja
muiden kuin vtilittrimiisti ansiotydhdn perustu-
vien sosiaaliturvaetuuksien rahoittamiseksi. Si-
ten rahoitusmuodon muuttaminen tulisi toteut-
taa sellaisten perusturvaluonteisten etuuksien
kuten kansaneliikkeiden ja lapsilisien osalta
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mahdollisimman laajassa mitassa. Ty0eliiketur-
van ja muidenkin ansioperusteisten etuuksien
kehittiimisestti tulisi lausunnonantajan kiisityk-
sen mukaan sopia tydmarkkinajarjestojen vdli-
sess6 neuvottelumenettelyssii.

S UO M E N VA K UUTUSY HTIAI D EN
KESKUSLIITTO:
Keskusliitto pitiiii tydryhmiin suorittamaa ty6-
te erittein t?irkeiinii ja kenties ainutlaatuisena
koko maailmassa.

Valittua menettelya malilaskelmasta ja rin-
nakkaisista vaihtoehdoista on pidettiivii onnis-
tuneena. Taloudellisen kehityksen vaikean en-
nustettavuuden ja sosiaalipolitiikassa tehtiivien
uusien p66t0sten vuoksi on tarpeellista, ette
laskelmat voitaisiin uusia aina tarvittaessa.

Uusien sosiaaliturvan rahoitusmuotojen ke-
hittiiminen saattaa tulla tarpeelliseksi sosiaali-
menojen kasvaessa, jolloin ainakin ne etuus-
lajit, jotka on suhteutettu palkkoihin ja perus-
tuvat ty0suhteeseen, tulisi vastedeskin rahoit-
taa palkkaperusteisin maksuin, ja muun sosiaa-
liturvan osalta voitaisiin hyvin ajatella muitakin
rahoitusmuotoja.

Tasapainoisen vdest6kehityksen turvaamisek-
si olisi perusteellisesti uudelleen arvioitava vSes-
tci ja muiden yhteiskuntapoliittisten toimenpi-
teiden riittivyys ja tarkoituksenmukaisuus eri-
tyisesti perhepolitiikan osalta. Lisliksi pide-
tiiiin tlirkeiinii kuntoutustoimenpiteiden laajenta-
mista ja tehostamista sekd osa-aikaisen tyOn
jiirjestiimistii niille, jotka muuten joutuisivat
luopumaan aktiivista tyoelemistii.

STK, LTK, TEOLLIST]UDE]V KESKUS-
LIITTO JA KAUPAN KESKUSVALIO-
KUNTA:
Raportin tuloksia olisi pitanyt kaltuie hyviiksi
jo tehtiiessii periaatepiilitostA kansaneliikeuudis-
tuksen jatkovaiheiden toteutuksesta. Huolimat-
ta rapo rtissa esitetyistii j ohtopiiatd ksist6, j oiden
mukaan perhepoliittisen toimintalinjan osuutta
sosiaalipolitiikassa tulisi korostaa, tehtiin jo
vuoden 1980 jiilkipuoliskolla kustannuksia li-
sliivii piiiitdksiii nimenomaan eliikepolitiikan
alueella. Vastaisuudessa tulisikin kiinnittiii huo-
miota niihin menettelyihin, joilla kehityslaskel-
mat voitaisiin saada myOs valtioneuvostota-
solla tapahtuvan piiiitOksenteon perustaksi.

Olisi tarpeellista tarkastella lzihemmin eriiitii
STAT:n tydssii viihemmiille huo miolle jEiineitii
lohkoja, kuten terveydenhuoltoa ja perhepo-
litiikkaa sekii keskittiiii tarkastelua enemmiin
1980-luvun ongelmiin.

Tyiiryhmiin esittlimii mallilaskelma on puh-
taasti tekninen laskelma, eikii sitii tule pit?ili

ennusteena. Vertailun vuoksi voidaan mainita,
ettii BKT:n wotuinen kasvu 1970-luwlla on
ollut 3%. Kasvusta huomattava osa johtuu jul-
kisen sektorin muuta kansantaloutta voimak-
kaammasta kehityksestii. Tdmti puolestaan on
ollut mahdollista p66asiassa bruttoveroastetta
nostamalla ja viime vuosina myds valtion vel-
kaa lisiiiimiillli. Kun lisiiksi otetaan huomioon
taloudellisen kehityksen epdvarmuus, on suh-
taudutta'sa kriittisesti mallilaskelman kasvu-
oletukseen. Mikali taloudellinen kasvu on mal-
Iilaskelmassa esitettye hitaampaa, muodostuu
sosiaalimenotaakka arvioituakin raskaammak-
si, kuten ty0ryhman suorittama vaihteluviili-
tarkastelu osoittaa.

Tulokset ovat haavoittuvia my<is muilta osin.
Siten raportin julkistamisen jiilkeen vallinnut
vireii sosiaalipoliittinen kehittlmishenki on joh-
tanut siihen, ettli arvioitu kustannuskehitys on
alimitoitettu kansaneliikkeiden, rintamasotilas-
lisien ja -eliikkeiden sekd perhepoliittisten tu-
lonsiirtojen osalta. Lisliksi on esitetty uusia
vaatimuksia, joista kustannuksiltaan merkittii-
vimmtt liittyvat ekikeikiian. Suurimpana puut-
teena STAT:n tyossti voidaankin ehkii pitiili
site, etta ns. kehittemishankkeiden mukaista
kustannuslaskelmaa ei ole esitetty mallilaskel-
man ohella ollenkaan.

Ty<iryhmiin arviot perustuvat edelleen sellai-
seen lEhtdkohtaan, ettii reaaliansiotason nousu

->
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voisi pitkiillEkin aikavlilille olla I l2f7-yksikkriii
pienempi kuin tuottavuuden kasvu. Mikiili tiimii
ei toteudu, kiiy kuten tyOryhmen ns. koelaskel-
ma osoittaa; palkkojen ja tydnantajien sosiaali-
vakuutusmaksujen osuus kansantulosta kasvaa
siinii m?i2irin, ettii omaisuustulojen osuus kiliin-
tyisi negatiiviseksi vuosituhannen vaihteessa.
T6miin suuntainen kehitys olisi mahdoton.

Viestdennusteena on kaytetty tilastokeskuk-
sen 1978 laatimaa ennustetta. STAT-raportin
julkistamisen jiilkeen Kansaneliikelaitoksessa
valmistuneen uusimman ennusteen mukaan oli-
si kuitenkin vanhuksia tarkastelukauden lopulla
noin 90000 henkildii enemmdn, kuin kiiytetyssii
arviossa oletettiin. Tiimii merkitsee sita, ettii
kustannuskehitys on alimitoitettu. Tiit?i lieven-
tdd se, ettii tydkyvyttdmyyseliikkeellii olevien
m66rdn kehitys on viime aikoina ollut hitaam-
paa kuin aiemmin on arvioitu.

Sosiaalimenojen kasvu vuoden l98l budjetis-
sa ylittiii budjetin keskimii.iiriiisen mgnojen kas-
vun. Niiin ollen sosiaali-ja terveysmenot niiyttli-
vlit jo lyhyelliikin aikaviilillii valtaavan alaa
muilta sektoreilta siitii huolimatta, ettii tiirkeit?i
kehittlimistarpeita on olemassa mm. koulutus-
ja tydvoimapolitiikan lohkoilla. Kun otetaan
huomioon jatkuvasti kasvava vanhusten maare,
voidaan suhtautua kriittisesti mallilaskelman
mukaisen menokehityksen riitt2ir,yyteen tervey-
denhuollon osalta. Tiitii osoittaa jo sekin, ettii
vuoden l98l budjettiin on kirjattu terveyden-
huoltomenoihin runsaan l\/s:n volyymin kas-
vu. Tiimii on selviisti enemmdn kuin STAT:n
esittiimiissii mallilaskelmassa, jossa vuotuiseksi
kasvuksi on arvroitu 4/6.

Raportin mallilaskelman mukaan sosiaali-
menot kohoavat tarkastelukautena jo nyky-
lainsiiiidlinnOn perusteella runsaaseen neljiin-
nekseen bruttokansantuotteesta. ?imii merkit-
see mm. sitii, ettii yksityisen sektorin tydnanta-
jien sosiaalivakuutusmaksujen osuus makse-
tuista palkoista nousee nykyiseltii 22 Vo:n tasolta
runsaaseen 3670:rin. laskettuina tehdyn ty6-
ajan palkoista ovat nam6 luvut 27 7o ja 44%0.
Kasvu johtuu kokonaisuudesvnn eliikemaksu-
jen noususta.

Tehtyyn tydaikaan kohdistuu Viel[ muita
ns. viilillisiii tydvoimakustannuksia, kuten lo-
ma-, sairas- ja koulutusajan palkkoja. Vaikka
n?iissii erissii ei tapahtuisikaan kustannusten
kasvuun johtavia muutoksia, eikii myOskii,iin
tydajassa tapahtuisi oleellisia muutoksia, nousi-
sivat viililliset tydvoimakulut tehdyttii ty<tajalta
maksetuista palkoista nykyiseltii S8Vo:ntasolta
tulevaisuudes s 7 0 -7 5 %a:iin. ?illainen kustan-
nuskehitys heikentiiii olennaisesti yritysten kil-
pailukykyii ellei sitii huomioida muusta palkka-

kustannuskehityksestZi sovittaessa.
Raportissa kiinnittli.li huomiota se, ettii TEL-

sektorin nykylainsiiiidiinnOn mukaiset kiinteii-
hintaiset eliikemenot kasvavat tarkastelukaudel-
la kymmenkertaisiksi nykyiseen niihden. Tyti-
eliikkeiden tavoitetaso on siten varsin kunnian-
himoinen. Teta korostaa edelleen se, ettii jat-
kuvasti on vireillii uudistuksia, jotka lisiiiiviit
kustannuksia. Jo nykyistenkin eliikemenojen
automaattinen kasvu merkitsee sitli, ettii kan-
santalouden voimavaroista yhA suurempi osa
sidotaan eliikel5isviiestdn tarpeisiin, jolloin
erityisesti lapsiperheiden kulutusmahdollisuu-
det vastaavasti supistuvat. Temii johtanee ki-
ristyvii[n tulonjakotaisteluun, ja lopulta joudut-
taneen arvioimaan uudelleen mm. eliike<tuudet
ja eliikkeelle siirtymissaanndstd. Tasapainoisen
kehityksen turvaaminen vaatisi siten valttamAt-
tii, piiinvastoin kuin on viime aikoina tapahtu-
nut, jo lyhyellii tiihtiiimellii siiiisttikohteiden
aktiivista etsimistii eliikekustannuksista. TyO-
ryhmiin esittimii6 toimintalinjaa eliikeliiisviies-
tdn eriiiden erityisetuuksien poistamisesta voi-
daan pitiia oikeansuuntaiSena.

Esimerkkinii taloudellisten resunsien huo-
miotta jiittiimisest?i ja ylioptimistisesta sosiaali-
politiikasta on vireillii oleva laaja kansaneliike-
uudistus, joka merkitsee huomattavia kustan-
nuksia kansantaloudelle. Uudistuksen koko-
naiskustannukset ovat n. 2,6 miljardia markkaa
vuositasolla ja rahoitus on edelleen avoinna.
Vaikka on kyseenalaista, pystyykO kansantalou-
temme liihivuosina selviytymiiiin edes nykyisen
jiirjestelmiin rahoituksesta, kiirehti hallitus ke-
viiAllii 1980 tekemiiiin aikataulupiiiitciksen
uudistuksen kahden seuraavan vaiheen varsin
nopeasta toteuttamisesta.

Viime aikoina valmistuneet tutkimukset
eliikeliiiskotitalouksien ja lapsiperheiden kulu-
tustasosta osoittavat, ett6 yksinliisen kansan-
elikeliiisen kulutustaso jo nykyiselliilin vastaa
hyviituloisen perheen kulutustasoa. Lainsiiiidiin-
ndllti tulisikin pyrkiii korjaamaan yksil<itasolla
mahdollisesti esiintyviii v6liinputoamisia eikii
jatkaa kaavamaista uudistuslinjaa, joka koskee
noin 600 000 eliikkeen saajaa. Suuri osa heistii
on jo nykydiin varsin hyvlituloisia aktiivita-
louksiin verrattuna.

Ottaen huomioon pidentymiissli olevan elin-
iiin sekii, kuten STAT-raportissakin on esitetty,
perhepoliittisen painotuksen tarpeen sosiaali-
politiikassa tulisi eliikeikien muuttamiseen liit-
tyvet kehittemishankkeet toteuttaa lisiiimiittii
kustannuksia. Tiimii merkitsee sit6, ettii eriiissii
tapauksissa tulisi harkita myOs eliikeikien ko-
rottamista. Ensisijaisesti tulisi julkisen sektorin
perusteettoman alhaiset eliikeiiit saattaa vastaa-
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valle tasolle kuin yksityisellli sektorilla' Nliin
voitaisiin viihenldli eliikekustannusten nousu-
paineita yksityisellli sektorilla.

Samalla luotaisiin mycis mahdollisuuksia hoi-
taa tarkoituksenmukaisella palkkapolitiikalla
aktiivikotitalouksien ja samalla lapsiperheiden
kiiytettiivissii olevien tulojen suotuisaa kehi-
tysta.

On huomattava, ettE nykyinen TEL:in mak-
sutaso 13,3 7o ei vastaa todellisuudessa synty/aa
eliikevastuuta, sillli tasapainotilassa maksu olisi
mallilaskelman mukaan noin 287o vuonna
2020. Rahastoinnin lisiiiiminen 1980- ja 1990-

luvuilla ei ole mahdollista, koska se heikenfdisi
muutenkin ongelmalliseksi kehittyvliii kansan-
talouden ulkoista kilpailukykyii seki ty<illisyl'ttii
lyhyellii ja keskipitkiillii aikavtilillii.' 

Palkkaperusteisia tydnantajamaksuja ei voi-
da kilpailukykyii ja tydllisyyttt vaarantamatta
Iisiitii. N ykyrasitteista kin selviytyminen on epli-
va(naa. Tiimii johtuu siitii, ettii Suomessa tycin-
antajat rahoittavat noin puolet sosiaaliturvan
menoista, kun vastaava osuus useimmissa
OECD-maissa on oleellisesti alhaisempi. Malli-
laskelman mukaisessa rahoitus rakenteessa tydn-
antajien osuus vielli oleellisesti nousee. Kun
otetaan huomioon ty6voiman vSheneminen
tarkastelukauden loppujaksolla, ollaan kestli-
mdtt6mSssli tilanteessa. Tiimiin vuoksi STAT-
raportissa yksimielisesti esitetty kanta uusien
rahoitusmuotojen etsimiseksi ainakin osalle
palkkaperusteisin maksuin nykyisin rahoitetta-
vaa sosiaaliturvaa tulisi toteuttaa velittdmasti.

Palkkaperusteisten maksujen alentaminen ja
poistaminen tulisi aloittaa sellaisista yleisistii
veroluonteisista maksuista, jotka eiviit milliiiin
lailla liity tycivoiman kayttdOn. Tiillaisia perus-
turvaluonteisia etuuksia, jotka rahoitetaan ty6n-
antajamaksuilla, ovat esim. kansaneliike- ja lap-
silisiimaksut. Ne tulisi poistaa pysyviisti.

Edellii esitetyistii puutte ista huolimatta S TAT-
tyoryhman kesken jaenytta tydtii voidaan pitiiii
erittein terkeanA. Koska mainitut puutteet joh-
tuvat pziiiosin siitii, etta tyd on ollut laatuaan
ensimmiiinen Suomessa, on tydtii syytii jatkaa
tulosten kiiyttcikelpoisuuden ja jatkuvan hyviik-
sik?iytdn [sli.iimiseksi. Tiill0in olisi tarpeellista
keskittyii aiempaa suuremmassa miiirin 1980-
luvun ongelmiin sekii tiillciin esille tulevien rat-
kaisujen pitk,iaikaisvaikutuksiin STAT-rapor-
tissa kiiytetylh tarkasteluaikaviilillii.
SAK:
Sosiaali- ja terveysministeridn asettarna sosiaali-
turvan menokehitystii ja tavoitteiden toteutu-
mismahdollisuuksia arvioiva ty6ryhmii (ns.
STAT-ty<iryhmii) on tehnyt Suomen Ammatti-
liittojen Keskusjii{estd SAK r.y:n mielestii mer-

kittiiviia ty6tii. Tydryhmd on perustanut tulok-
sensa arvioihin ja laskelmiin. Tytiryhmiillii on
tosin ollut kiiytettiivissliiin viimeiset vdestdke-
hitystii ja ty6voiman miiiirdli koskevat tiedot.
Ty6ryhmii on arvioinut kehitystii kauaksi, 40
vuotta eteenpiiin. Kun arvio on tehty vain yhdel-
lii tuottavuuskehityslaskelmalla, jliii luonnolli-
sesti kaipaamaan vaihtoehtoisia laskelmia. Niita
tydryhma ei ole kuitenkaan tehnyt.

Tydryhmlin tyOsta kay ihi, ettii tuottavuu-
den ja reaaliansioiden kehitys on oleellinen poh-
ja kaikelle tulevaisuudessa. TiistA syysti SAK:n
mielestA on tarpeetonta tehdii liian pitkiille me-
neviii johtopliitdksi?i STAT+yciryhmdn tulok-
sesta. Mycihemmin on arvioitava kehitystii taas
uudelleen, ehkii siiiinnrillisesti.

Selvitys osoittaa, ettA tulemme selviiimdiin
sosiaaliturvan rasitteista, kun tieddmme, mihin
suuntaan menokehitys on kulkemassa.

SAK:n mielestii tydryhmiin tyd on hy<idylli-
nen. Sit?i on keltefteva sosiaalipoliittisessa
pii6tdksenteossa.

ETK:
Muita sosiaalimenoja kuin ellikkeitii tyOryhmii
on tarkastellut pintapuolisemmin ja karkeah-
kojen arviointimenetelmien avulla.

Tyriryhmiin toinen tehtiivdalue edellyttiiii
sosiaaliturvan menokehityksen ohella tuotan-
non ja tulojen arvioimisen. Kansantuotteen
miiliriillinen ja rakenteellinen kehitys perustuu
olettamuksiin bruttokansantuotteen ja palkka-
tason kehityksestii. Selvityksessd ei ole tarkas-
teltu tuotannon ja tulojen muodostumiseen
vaikuttavien tekijdiden vaihtoehtoisista kehitys-
linjoista aiheutuvia vaikutuksia tuotannon mea-
riiiln ja rakenteeseen. Tyiiryhmiin toinen tehtii-
viialue jiiii suurelta osin avoimeksi.

Kolmannen tehtdviialueen osalta on tyiiryh-
mii rajoittunut korkokannan laskennallisten
vaikutusten tarkasteluun. ElAketurvan rahoi-
tukseen liittyvien kysymysten kattava selvitta-
minen vaatisi olennaisesti laajemman kesittelyn.

Eliikemenojen kansantuoteosuus ja erityi-
sesti eliikemenojen miiiirli palkkasummaan ver-
rattuna muuttuu arvioidusta merkitt6vasti, jos
tyrivoiman kysyntii esimerkiksi rajoittaa el6k-
keelle siirtymistii. Arvioissa on liihdetty siitii
olettamuksesta, etta vanhuusellikkeelle siiny-
minen tapahtuu viilittdmiisti vanhuuseliikeiiin
tiiyttii misen j iilkeen j a ty6 kyvyttdmyysellikkei-
den alkavuus on vuosina 1976-1977 havaitun
mukainen. Jos esimerkiksi eliikeliiisten miilird
olisi tarkaste.lukauden lopulla mallilaskelmaan
verrattuna esimerkiksi tydvoiman puutteen
vuoksi 120000 pienempi, olisi ellikemenojen
bruttokansantuoteosuus 16 %:n asemesta l47o
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ja tytieHkemenon m;iiirii palkoista laskettuna
337a:n sijasta 2870. Esimerkki osoittaa, miten
suuri merkitys eliikkeelle siirtymissiiiinncistdn
ja tyOvoiman kysynniin sopeuttamisella tai so-
peutumisella on. Jos taas esimerkiksi tyOky-
vyttOmyyseliikkeiden alkaluudessa tai viest6-
kuolevuudesa tapahtuva kehitys johtaisi las-
kelmassa arvioitua suurempaan eliikkeensaajien
miiiirii.iin, kohoaisivat eliikemenot vastaavasti.

Tiismennystii vaativa kohta on ansiotasoin-
deksin riippuvuus keskipalkkatason kehityk-
sestii. Raportti on laadittu siltii pohjalta, etta
ansiotasoindeksi seuraisi keskimii?iriiisen palk-
katason kehityst?i. Ansiotasoindeksin kehitys
voi erota keskipalkkojen kehityksestii esim.
sen vuoksi, ettli mahdolliset rakennemuutokset
eiviit tiiysimiiiiriiisesti vaikuta ansiotasoindek-
siin. Kun TEl-indeksisidonnaiset eliikkeet on
sidottu ansiotasoindeksin ja kuluttajahintain-
deksin puoliviilikehitykseen, on erolla vaikutus-
ta tuloksiin. ElAkemenokehitys on hitaampaa,
jos ansiotasoindeksi kehittyy keskipalkkojen
kehitystii hitaammin.

Olennaiseksi kysymykseksi kiiytettiivissii ole-
vien tulojen viiestdryhmittiiisessii tarkastelussa
muodostuu my<is viilillisten ja viilittrimien ve-
rojen kohtaanto. Tydryhmiin tarkastelu perus-
tuu kokonaisveroasteen osalta nykyis een 36 /o:n
BKT:sta laskettuun asteeseen koko tarkastelu-

viilin ajan. Viilillisten verojen osuus niiytlliii
kuitenkin olennaisesti kasvavan, j olloin vastaa-
vasti viilittrimien verojen osuus supistuu. My<is
tiimiin kehityslinjan vaikutus tulonjakoon esi-
merkiksi eliikkeensaajien ja ty0ssaolevan v6es-
tdn osalta on aiheellista selvitriiii yksityiskoh-
taisemmin. Ty6elliketurvan rahoituskysymyk-
sen eri puolien arvioimiseksi olisi valftametdntii
saada monipuolisempi kuva eri kehitysvaihtoeh-
tojen mukaisesta koko kansantalouden miid-
rtillisestli ja rakenteellisesta kehityksestii kuin
raportista ilmenee.

Kuten ty0eliiketurvan menokehitys raportin
mukaan osoittaa, nykyinen 13 %:n maksutaso
ei kata karttuvia eliikelupauksia liiheskliiin tiiysi-
mliiiriiisesti, vaan maksua joudutaan nykyisen
lainsiiiiddnn6n p ohj alta tarkasteltuna asteittain
korottamaan raportissa esitettyjen perusteiden
mukaiselle 26-23,5V0:n suuruiselle tasolle
reaalikorosta riippuen.

Itse korkokannan osalta lienee niin, ett?i tyd-
ekikelaitokset joutuvat sopeuttamaan korko-
kantansa kefenndn mahdollisuuksien rajoihin
jo sen luoksi, ettii ty6eliikelaitosten osuus koko
maan luottokannasta on marginaalinen. Niiin
ollen tycieliiketurvan kannalta arvioituna olisi
toivottavaa, etta kAltanndssii saatava korko-
tuotto olisi myds mahdollisimman riittava.

Peruskysymykseksi kuitenkin muodostuu,
miten vuosittain kertyvli eliikevastuu jaetaan yri-
tysten kesken ja aika-akselilla. Nykyisen tilan-
teen konkreettisena osoituksena on nykyisen
13 %:n suuruisen tycieliikemaksun ero verrat-
tuna ruoden 2020 keskimiiiiriiiseen 28Vo:n suu-
ruiseen maksuun. Tiihiin eroon verrattuna ra-
portin mukaisista reaalikorkovaihtoehdoista
syntyvii vaihteluviili on vihiiinen.

Tycieliiketurvan maksutason kehitys on viilt-
tiimittii mitoitettava pitkiillii t?ihtayksela vuo-
sien 2010-2020 poikkeuksellinen ikiirakenne
huomioonottaen. Rahastointi on viiline, jolla
tulevaisuuden maksunkorotuspainetta voidaan
lievittiU ja poistaa iikkiniiisten kansantalouden
kehitysheilahtelujen vaikutuksia. Toisaalta on
pyritteva siihen, ettii kansantaloutemme kanto-
kykye ei perusteettomasti rasiteta.

Tydryhmnn toteamus tasapainoisen viiest6-
kehityksen turvaamiseen tahEiaviste hrkoituk-
senmukaisista toimenpiteistii liittyy my6s ty6-
eliiketurvan rahoitukseen. Jos esimerkiksi liih-
detiiiin siita, ettzi mallilaskelman mukaista tycil-
listen mlizirii,ii halutaan 2000-luvulla korottaa
eli lisiitii tyOvoimalla aikaansaatavan tuotok-
sen osuutta teknologian kehittimisen sijasta,
on tiimti tydvoima ensin kasvatettava ja koulu-
tettava. Tiimii merkitsisi 1980- l990luvulla las-
ten ja kouluikliisten lukumiiiiriin kasvua. Tlil-
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lOin olisi varauduttava myds heidiin kulutus-
tarpeisiinsa. TEssli tilanteessa tydelEkemaksujen
koiottaminen lienee sitA vaikeampaa, mitii kor-
keampitasoinen kulutustaso kuluttajaa kohti
halutaan turvata. Sitii vastoin mallilaskelman
pohjana oleva ei-tydllisen vAestdn pysyminen
nykyisen suuruisena lisiisi elliketurvan rahoitus-
mahdollisuuksia.

Johtopii6tdsosassa ty6ryhmti myds toteaa,
ettii'sosiaaliturvajlirjestelmiin nykyiset rahoi-
tusmuodot saattavat maksuperusteiden koho-
tessa heikentiiii tulevaisuudessa kansantalouden
ulkoista kilpailukykyi. Tydryhmiin tulosten
mukaan onkin tiirkeiitii pyrkii kehitttimiiiin
uusia rahoitusmuotoja ainakin osalle palkka-
perusteisin maksuin nykyisin rahoitettavaa so-
iiaaliturvaa." Viimeksi mainittuja maksuja ovat
mm. kansaneliike- ja lapsilisiimaksut, joilla
.rahoitettavat edut eiv6t miiliriydy palkka- tai
ty6tulojen mukaan. Jo nykyisessii tilanteessa on
kyseenalaista, ettli tiillaisia veronluonteisia so-
siaaliturvamaksuja peritiilin l5hes yksinomaan
yritysten palkkasumman mukaan. Ty0eliike-
nraksujen luonnollinen maksuperuste on site
vastoin palkkatulo, koska mycis etujen miiiirii
perustuu suoraan Palkkaan.- 

STAT+ydryhmiin suorittama laskelma olisi
tarpeellista aika-ajoin uudistaa ottaen huo-
mioon tapatrtunut kehitys ja kertynyt uusi tie-
tous. Jo tiihiin mennessli on tehty uusia piiiitdk-
siii ja tapahtunut kehityste, joka vaikuttaa ai-
kaisempiin tuloksiin. Mycis ndyttiiisi hyvin tar-
peelliseita saada monipuolisempi kuva erityi-
sesti vaihtosuhteen sekli muiden tuotannon
mliiiriiiin ja rakenteeseen sekii tulonmuodos-
tukseen ja tulojen kaytttt0n keskeisesti vaikut-
tavien tekijtiiden erilaisten kehityslinjojen kan-
santaloudellisista vaikutuksista pitkalii aika-
jiinteellii.

ETK katsoo, ettd mietinn<issd erikseen esitet-
tyihin toimenpidelinjoihin tulee kiinnittiid huo-
miota. Niiitii ovat seuraavat:

Kuntoutustoimenpiteiden tehostaminen ja
eliikkeellesiirtymissdiinntisten kehittiiminen
uudistamalla lainsliiidiint6li mm. osaeliikejiir-
jestelmiin nykyistii laajemman kiiytdn mahdol-
listamiseksi.

Yleistli eliikeikiiii sekii elinikiiisen tydajan
pituutta koskevien mahdollisten muutosten yh-
teydessli huomion kiinnittiiminen aktiivivlestdn
ja eliikeliiisviiestdn viilisen suhteen kehittymi-
seen pitklillii aikavlilillii.

Eliikeliiisviiesto n kulutustason noustessa vas-
taavan aktiiviryhman kulutustasolle tulisi el!i-
keliiisviiestdn erityisiii verotusetuja, ilmaispal-
veluja sekii muita etuja pitemmiillii aikaviilillii
tarkastella teta taustaa vasten'

Yrittiijiielikelait tulivat voimaan 1.1.1970.
MYEL:n ja YEL:n mukaan Suomessa asuva
yrittaja on vakuutettava vanhuuden, tydky'r/yt-
tdmyyden, tycittdmyyden ja kuoleman varalta
siten kuin niiissd laeissa sdddetddn. On olemassa
kuitenkin yrittiijie, jotka harjoittavat yrittiijii-
toimintaa sivutoimisesti, jolloin heidiin eldke-
turvansa on kunnossa pdiitoimen eliikejiirjeste-
lyn perusteella. Niiitii tapauksia varten lakei-
hin on sisiillytetty mahdollisuus hakea ETK:lta
vapautusta vakuuttamisvelvollisuudesta. So-
siaali- ja terveysministerio on 7 .11.1969 antanut
tarkemmat mlilirdykset vapauttamisen edelly-
tyksistii.

VA PA (1 TTA M I S EN E D E LLYTY KS ET
Plilisii5nndn mukaan yrittiije vapautetaan, jos
hiinen eliiketuryansa arvioidaan jonkin muun
lain nojalla nousevan vlhintiiiin 250 markkaan
kuukaudessa. Tiimii markkamiiirii on sidottu
TEl-indeksiin ja on tiinii vuonna 945,43 mark-
kaa kuukaudessa. Samalla edellytetiiiin, ettii
yrittajen yrittajiitoiminnasta arvioidut tulot
ovat enintiiiin neljiinnes hinen muista eliikkee-
seen oikeuttavista tydtuloistaan.

Myds niissii tapauksissa, joissa yrittiijiin ty<i-
tulo on yli neljiinneksen hiinen muista d[iikkee-
seen oikeuttavista ty6tuloistaan, voidaan hiinelle
mytintiiii vapautus vakuuttamisvelvollisuudes-
ta, jos hlinen muuta kuin yrittiijbeliikelakien
mukaista eliiketurvaansa voidaan pitiiii riitta-
vana. Riittavenii eliiketurvaa on pidetty silloin,
kun se on noin 30---40 prosenttia hiinen koko-
naistyrituloistaan, kuitenkin viihintiiiin 945,43
markkaa kuukaudessa. Ehketurvakeskuksen
kiiytiintO niiissii harkinnanvaraisissa tapauk-
sissa sovellettavasta menettelyst6 perustuu el6-
kelautakunnan ja vakuutusoikeuden ratkai-
suihin.

Lisiiksi vapautus on my0nnetty silloin, jos
yrittiijalla on oikeus huomattavan korkeaan
eliiketurvaan. Huomattavan korkeana pidetiiin
elliketurvaa silloin, kun se on 40 prosenttia
korkeimmasta mahdollisesta YEL-tyotulosta
eli 6 302,90 markkaa kuukaudessa vuoden
l98l indeksitasossa.

ILKKA
SAVOHEIMO
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Vakuu t t omi sv e lv o llt suud e s t o
vapauttaminen ja tuleva muutos
v ap autushoke mus t en kiisit t ely s sci

VAPAUTUSAIKA
Vapautus vakuuttamisvelvollisuudesta myOn-
netAlin yleensii viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos
yrittaja on kihellii eliikeikiiii, vapautus my6nne-
tiilin pysyvinii. Tiind vuonna voi 1925 syntynyt
yrittiija saada vapautuksen pysyviisti.

takaisin pyrkiviit vapautetut. Maatalousyrittii-
jien eliikelaitos hoitaisi MYEl-vapautushake-
mukset sekii MYEL:n piiriin takaisin hakevat
vapautetut.

VA PAUTUSA S IO I DEN U AA NA
Koska muutos merkitsee eriilinlaista taitekoh-
taa vapautusasioiden kiisittelyssii, on paikallaan
esittiia muutamia tapausten mliiiriiii kuvaavia
lukuja.

Yrittijaetikelakien voimaantulosta vuoden
1980 loppuun on kiisitelty 27 923 MYBL-,r'apau-
tushakemusta ja 9187 YEl-hakemusta. Vapau-
tusten hakeminen on selviisti painottunut
MYEL:n puolelle. takien piiriin takaisin hake-
via vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja
yritUijiA on ollut sarnaan ajankohtaan mennessl
230. Ptiiasiallisin syy takaisin hakeutumiselle
yrittiijlieliikelakien piiriin lienee sivutoimisen
yrittiijan ryhtyminen piiatoimiseksi yrittiijaksi.
Mitiilin sellaista ei ole todettu, ettii lakien piiriin
hakeuduttaisiin takaisin uhkaavan tyOkyvyttd-
myyden takia.

Lopuksi lienee syytii mainita, ettii viiden vuo-
den vapautusajan johdosta monet hakevat tiinii
yuonna jo kolmannen kerran vapautusta va-
kuuttamisvelvollisuudesta.

TA KAIS I N EIL| KETU RVAN PII RII N
HYVAKSYMINEN
Yritteje, joka on vapautettu vakuuttamisvel-
vollisuudesta, voidaan hakemuksesta hyvtiksyii
takaisin eliiketurvan piiriin. Jotra yritteja voi-
daan hyvdksyii takaisin eliiketurvan piiriin,
tulee hdnen terveydentilansa tiiyttiiii Eliiketur-
vakeskuksen miiEriiiim6t vaatimukset.

M U UTOS VA PA UTUS ASI OI DE N
KASITTELYSSA
Eliiketurvakeskus on tiihiin asti hoitanut keski-
tetysti vapautusasiat kaikkien yrittlijien osalta.
Tiimii siksi, ettii vapautusten edellytysten sovel-
tamisessa piiiistiiiin niiin yhdenmukaisiin tulkin-
toihin. Nyttemmin ratkaisukiiytiint6 vapautus-
asioissa on vakiintunut. Sen vuoksi on ollut vi-
reillii MYEL-vapautushakemusten kiisittelyn
siirtiiminen Maatalousyrittiijien eliikelaitokselle,
koska Maatalousyrittlijien eliikelaitos muutoin-
kin hoitaa keskitetysti MYEL:n toimeenpa-
noon liittyvtit tehtiivtit.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen
laiksi MYEL:n muuttamisesta siten, ettii sosiaa-
Ii- ja terveysministeriri voi miiiiriitli Eliketurva-
keskukselle MYEL 4 g:ssli siilidetyt tehtiivet
kokonaan tai osaksi siirrettiiviiksi Maatalous-
yrittiijien eliikelaitokselle. Ntiitii tehtiiviii ovat
maatalousyrittiijiin vapauttaminen MYEL:n
mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta sekii
tiillaisen yrittejen hyviiksyminen takaisin lain
piiriin. [-ain tultua hyvliksytyksi ministeriti
antaa piiatOksen, j olla osa Eliiketurvakeskuksen
edellii tarkoitetuista tehtiivistii siirretiiiin Maata-
lousyrittiijien eliikelaitokselle.

E LA KETU RVA KES KU KS E LLE J AAVAT
VAPAUTUSASIAT
Eliiketurvakeskus hoitaisi muutoksen voimaan-
tulosta eteenpiin YEl-vapautukset sekii ne ta-
paukset, joissa haetaan vapautusta saman-
aikaisesti MYEL:stii ja YEL:stti ja YEL:n piiriin
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TAPIO KARSIKAS

Pohj oismaisen so siaaliturva'
s opimuksen ty oeliikkeitti
kosl<evat muutokset

Pohjoismaiden kansalaisten sosiaaliturva Poh-
joismaissa on jiirjestetty vuonna 1955 solmi-
tulla pohjoismaisella sosiaaliturvasopimuksella.
Turvaj iirjestelmiiiin kuuluvat myds sosiaalitur-
vasopimukseen p ohj autuvat ja sitii tii ydentiiviit
sairaus-, raskaus- ja synnytysetuuksista tehty
sopimus (ruodelta 1975) ja ty0ttdmyysetuuksia
koskeva sofimus (vuodelta 1976).

Sopimukset perustuvat periaatteeseen, ettA
sopimusmaan kansalainen on toisessa sopimus-
maassa sosiaaliturlan suhteen samanarvoisessa
asemassa kuin sen maan kansalaiset. Esimer-
kiksi Ruotsissa asuva suomalainen on siten
oikeutettu samoihin lakisiiAteisiin sosiaalisiin
etuuksiin kuin Ruotsin kansalainen. Neita
etuuksia ovat esimerkiksi eliike-, sairaus-ja tapa-
tu rmava k uutuset u udet.

Uusittu sopimus merkitsee muutoksia my6s
tydeliikettii koskevissa kohdissa. Mika[ taile
hetkellii tiiysitehoisen tydeliikkeen edellytykset
ovat olemassa useamman kuin yhden sopi-
musmaan lainsiilidlinndn mukaan, yhdistetiiiin
eliikkeet siten, ettd ldysitehoinen eliike mydnne-
tiiin vain siinii maassa, missii vakuutetulla en-
nen eliiketapahtumaa on viimeksi ollut ansioita.
ErotuselAketld tulee suoritettavaksi sellaisissa
tapauksissa, joissa eri maista yhteensii makset-
tava eliike on pienempi kuin olisi jostain sopi-
musmaasta yksinomaan tlmiin maan lainslili-
ddnndn mukaisesti maaratty eleke. Uuden
sopimuksen mukaan vakuutetulle luetaan hy-
vliksi kustakin "maasta se eliikemiiiirii, joka
perustuu todellisuudessa ansaittuun ellikeoikeu-
teen. Listiksi hiinelle luetaan hyvliksi suurempi
tulevaan aikaan perustuvista eliikkeen osista.
Nliln ollen erotuseliikkeen maksaminen vuoden
loppupuolella ei eniii ole tarpeen. Mliiiriiyk-
set eivdt kuitenkaan ole voimassa tapauksissa,
joissa henkilci on ansainnut ekikeoikeutta useis-
sa maissa samanaikaisesti elliketapahtumaa vd-
littdmasti edeltiineend kahtena vuonna, ts. hen-
kil<i voi rinnakkaisuustilanteissa saada kaksi
tulevaa aikaa hyviikseen. Joissakin Pohjois-
maissa lainsiiiidiintd asettaa vaatimuksia viihim-
miiisvakuutusajasta eliikkeen saamiseksi. Tii-
miin vuoksi on uusittuun sopimukseen otettu
artikla, jonka mukaan tarvittaessa voidaan lu-
kea hyviiksi myds muussa Pohjoismaassa kuin
eliikkee nhakemismaassa tiiy'tetyt vakuutuskau-

det. Ansaittu ty0eHke maksetaan myOs sopi-
muksen perusteella rajoituksetta toiseen Poh-
joismaahan.

Sopimuksen tultua voimaan muuttuu eliik-
keen ansaintapaikka merkittaviisti. Tlillii het-
kellii suomalainen tydntekijd kuuluu suomalai-
sen tydnantajan palveluksessa ulkomailla olles-
saan Suomen tydehkelainsiidiinntin piiriin.
Sopimuksissa liihdetiiiin uusien kansainviilisten
sosiaaliturvaperiaatteiden mukaisesti ns. alue-
periaatteesta. Tlimiin mukaisesti sopimuksissa
noudatetaan sen sopi musvaltion lainsiiiidiintdd,
jossa henkilci ty0skentelee. Niiin ollen, jos suo-
malainen tyontekija tydskentelee esimerkiksi
Ruotsissa suomalaisen tydnantajan palveluk-
sessa, maareytyy vakuuttamisvelvollisuus Ruot-
sin siiiinn<isten mukaan. Suomessa ei vakuutta-
misvelvollisuutta ole. Poikkeuksena alueperi-
aatteen soveltamisesta ovat ns. liihetetyt tydn-
tekijlit, jotka pysyviit liihettiijiimaan lainsiiiidiin-
ncin piirissii.

Uusittu sopimus tulee voimaan nykyniiky-
mila 1.1.1982. Pohjoismaisten tytielAkkeiden
hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja ohjeet
saa Eliiketurvakeskuksesta, Opastinsilta 7,
00520 Helsinki 52, puhelin 90-15ll.
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KAARINA KNUUTI

Vilj e lij rit j a v anhuus e I cikeik ci

Kun tydssci kriyvrit ovat usein suuren ekimcinmuu-
t o k s e n k y n n.l' k s e I l ci v a n hu u s e kike irin l cihe s t y e s s ci,
ot,at viljehjcit vastaavien ongelmien edessci voin
harvoin. Elrikepriiville siirtyminen ei viljelijdilki
useinkqan npahdu vanhuusekikkeen alkamisen
k ans sa samanai k aises t i.

M ELA s s a on t e ht y M Y E L-vanhuuselcjke ltiisten
e I i no I oj a s e lv i t t civ ci t u t k i mus, j o s t a t (is s d e si t e t cjcin
joitakin tuloksia. Tutkimuksessa haostateltiin
noin I500 vanhuuselcikenci saavaa henkildci.

TII-4NPITO JATKUU PNKALLE
eLAxcrxAl)lN
Tilan omistaminen vanhuuselikkeelld ollessa
kertoo usein siitd, ettd sukupolvenvaihdos ei
eliikeikiiiin tultaessa ole vield tilalla tapahtunut.
Usein tAhdn on selityksend se, ettd toinen puoli-
so ei ole vield elikeidssd. Sukupolvenvaihdos ei
tunnu toistaiseksi ajankohtaiselta. Jos tilanpi-
don jatkajaa ei loydy omista lapsista, saattaa
ratkaisun teko kestdd ja tuntua tarpeettomalta
varsinkin, jos itsellii vield terveyttd ja tyciintoa
riittee.

Vanhuuseldkkeelli olevisra viljelijc;isti
64Vo:lla oli ainakin osittainen omistusoikeus ti-
laansa. 47 Vo omistitilansa kokonaan ja 14To:lla
oli osakkuus perikunnan tilaan. Vain 31 To oli
luopunut tilastaan kokonaan.

Omistaminen ja tilakoko ovat yhteydessd toi-
siinsa. Selityksend on useimmiten se, etta suu-
remmille tiloille jatkaja lciytyy selvdsti useammin
kuin pienemmille. Noin puolelle kaikista tiloista
on jo saatu tai tullaan saamaan melko varmasti
omista lapsista jatkaja.

Ennen eldketapahtumaa on tiloistaan luopu-
nut l0Vo haastatelluista. Vilkkainta riloista luo-
puminen on eldketapahtumavuonna ja sitd seu-
raavana. Viitend seuraavanakin vuonna tila-
kauppoja niiyttiiisi tapahtuvan, minkii jiilkeen
niiden mddrl selvdsti vdhenee. Viihintiiiin viisi
vuotta eliikkeellii olleistakin vielii 43 Vo omistaa
tilansa kokonaan.

Haastatteluun saaduista vastauksista piiiitel-
len tilakaupat tehdddn, jos tehdddn, useimmiten
vasta sitten, kun luopujan ikii ja sen vaivat alka-
vat rasittaa. Mainittakoon, etta tyokyvyttomyys-
eliikkeelli olleistakin vanhuuseldkeliiisistii liihes
puolet eli 48 7o omistaa tilansa kokonaan edel-
leen.

JOKA KOLMAS ELAKEL)INEN
TYOSKENTELEE EDELLEEN
Kun kaksi kolmesta vanhuuseldkeldisesti vield
omisti tilansa ainakin osittain, sanoi melkein
joka kolmas viljelevdnsdkin itse koko pelto-
alaansa. Jos peltoja ei itse en6d viljelty, oli ne
tavallisimmin vuokrattu jollekin toiselle viljeli-
jiille.

Maataloustdiden jatkaminen eldkeidssd oli
selvdsti yleisempid miesten kuin naisten kes-
kuudessa.

Edellii on jo tullut esiin joitakin syita, minke
vuoksi viljelyii jatketaan yli eliikeiiin. Viljehla-
vaestd on toisaalta siind onnellisessa asemassa,
etta he voivat halutessaan ja voimien riittdessa
usein jatkaa ammattinsa harjoittamista vanhuus-
eldkeidssdkin. Voidaan kuitenkin toisaalta ky-
syd, onko kaikilla viljelijoillii todellisia mahdolli-
suuksia siirtyd viettdmdin eldkepiivi,ii, vaikka
haluaisivatkin. Kun jatkajaa ei noin puolelle
eliikeikiiiin rulevisra viljelijoistii lciydy omista
lapsista, onko heilld aina kdytdnncissd mahdolli-
suuttakaan jdttae ammattinsa harjoittamista?
Tutkimuksessa todetaan, ettd vaikka joitakin
mahdollisuuksia onkin (esim. luopumiseliikejiir-
jestelmd), niiitii ei useinkaan tunneta tai asenteel-
lisista tai muista syistd ei olla kypsiii niihin.

Haastateltavilta kysyttiin, miksi he vield eld-
keidssd jatkavat ammattinsa harjoittamista. Vil-
jelyii jatkavista 2l Vo llmoitti tArkeimmdksi
syyksi sen, ette pitae tyostddn eikd halua sen
vuoksi lopettaa. Useamman mielestd kuitenkin
taloudelliset syyt olivat tirkeimpid: "on pakko,
kun eldke ei riitii" 29Vo, "saa lisdtuloja" 4ol0.
Koska taloudelliset tekijiit painotruvat niiinkin
paljon, on syyta epiiillii, ettii taloudellisia mah-
dollisuuksia tydnteon jdttiimiseen ei aina ole.

PA/{A S IALLI NE N TO I M EENTULO
ELAKKEIST).
Tutkimuksen kohderyhmddn kuuluvat henkil6t
saivat kaikki paitsi MYEL-eldkettd, mycis kan-
sanelikettd. Muita tycielakkeita esiintyi joka nel-
jiinnellii ja tuloja maatalouden harjoittamisesta
joka kolmannella. Ndiden yleisimpien tuloldh-
teiden lisiiksi esiintyi muita eldkkeita tai elek-
keenluontoisia tuloja, tuloja metsdn myynnistd,
maan vuokraamisesta jne.

Haastateltavista 67 7o piti kansanelekettd tar-
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keimpiinii tulo16hteendiin. Toiseksi tdrkeimpdnd
tulolihteenii pidettiin yleisimmin MYEL-eliiket-
tai 45 7o haastatelluista. Maatalouden harjoitta-
misesta saamiaan tuloja piti ainoastaan l37o
pddasiallisen toimeentulonsa lihteen6. Vain
l4Vo kalkista haastatelluista ja 38 7o tilansa
myyneistd mainitsi itsellii5n olevan syytinkitulo-
ja. Vaikuttaa kuitenkin silte, etta syytingin luon-
toisia tuloja (kuten asuntoetu) esiintyisi tilansa
myyneilld useammin. Kovin tlrkeind eivdt haas-
tateltavat syytinkituloja pitiineet: ainoastaan
4%o tilansa myyneistii mainitsi ne tarkeimmiksi
toimeentulonsa kannalta.

Eliiketuloja pidetiiiin yleensd tdrkeimpdnd
toimeentulon ldhteend silloinkin, kun tila on vie-
ld omistuksessa. Vaikka MYEl-eliikkeelld ei ai-
nakaan tdhdn mennessi ole juuri pystytty tilois-
ta luopumista edisthmlidn, on se kuitenkin kaik-
kiin kohdistuvana sddnntillisend tulona helpot-
tamassa iiikkiiiin viljelijiiviieston tilannetta niin,
ettd he voivat siirtyd helppotoisempaan tuotan-
tosuuntaan.

MYEL-vanhuuseldkeldisen keskimddrdinen
kokonaiseldke oli maaliskuussa 1981 noin 950
mk,/kk. Miesten kokonaiseldke oli keskimdiirin
liihes 200 mk suurempi kuin naisten. Miehillii
60 % el2ikkeistd oli kansaneliikettd, loput tyo-
elikettd - pddosin MYELia. Naisilla 76 7o
eliikkeistii oli kansanel6kettd, loput pddosin
MYEL-eliiketta.

Noin puolella MYEL-vanhuuseldkel6isistd
on mycis eldkettd saava puoliso. Kun molemmat
puolisot saivat MYEl-eldkettd, oli heidiin yh-
teinen eldketulonsa maaliskuun l98l tasossa
kansaneldke ja tycieliike mukaanluettuna noin
1700 mk/kk. Vaikka summa vaikuttaa abso-
luuttisesti tarkastellen melko pieneltd, se ei kui-
tenkaan ole niin pieni verrattuna tilaa kohden
saatuun maatilatalouden puhtaaseen tuloon.
Verotettava tulo on viljehjiivdestcin keskuudessa
keskimddrin vain hieman suurempi. Maatalous-
vdeston alhaisen eldketurvan yksi syy piileekin
juuri alhaisessa ansiotasossa, johon MYEL-jar-
jestelmdkin on muiden tyoelakelakien tapaan
sidottu. Jos "talonpoikaisen eldmdntavan" on
mahdollista jatkua vield eldkeaikanakin, aktiivi-
aikaiseen ansiotasoon sidottu el6keturva riittdd
kulutustason sdiiyttdmiseen, muuten ehkii ei.

Kokonaiseldkkeen taso ei vanhuuseliikeliiisil-

16 paljonkaan vaihtele tilakoon mukaan, koska
kansaneldke on yleensd sitd suurempi, mite pie-
nempi MYEL-ellke on. KansanelSkkeen maa-
r56n vaikuttavat tietysti myds muut tulot kuin
MYEl-eliike. Ntiistii syistd pienemmillii tiloilla
on aktiiviaikaan verrattuna suhteellisesti enem-
mdn rahaa keytettavissa6n. Maataloustuloa
suurempien tilojen eliikeliiisillii on kuitenkin
keskimddrin enemmdn.

Tuloerojen kaventuminen eliikeidssd niik1ry
haastateltavien vastauksina kysymyksiin: "Jos
ajattelette nykyistii toimeentuloanne, niin onko
se mielestdnne nyt parempi, yhtii hyvii vai huo-
nompi kuin silloin, kun olitte 55-vuotias?" Pik-
kutilojen eldkel6isissd on eniten niita, jotka pita-
viit nykyistii toimeentuloaan aikaisempaa pa-
rempana.

Yleensi nykyinen toimeentulo arvioitiin hy-
viksi aikaisempaan verrattuna. 32Vo piti sita
parempana, 33Voyhtehyviinii ja 3l % huonom-
pana kuin 55-vuotiaana. Loput eiviit osanneet
sanoa. Tyytyviiisih oli eniten niissd, jotka olivat
m)ryneet tilansa.

ELI N O LOT M ELK O M U UTTU MATTO MAT
Edelleen kotitilallaan asuu vanhuuseldkeldisistd
8270. Yleisinte on, etta MYEl-eliikel6iset asu-
vat kahdestaan puolisonsa kanssa (40 %). Yksin
asuu noin joka kuudes (17 Vo)..Melko harvinai-
siksi ovat kdyneet ns. kolmen sukupolven per-
heet, joissa isovanhempien lisiiksi on myos las-
tenlapsia. Tdllaisissa perheissd asuu MYEL-eld-
keliiisistii l3 %.

Vaikka joka kolmas eldkeldinen edelleen jat-
koikin tyoskentelyii tilallaan, jiiii useille kuiten-
kin nyt enemmdn vapaa-aikaa kuin aikaisem-
min. Vapaa-ajan harrastuksetkin ovat yleensd
kotikeskeisiii etenkin niillii, jotka asuvat edelleen
kotitilallaan. Tavallisimpia ovat lukeminen ja
kiisitoiden tekeminen. Osallistuminen erilaisiin
tilaisuuksiin ei-uskonnollisia tilaisuuksia lu-
kuunottamatta ole kovin yleistii. Kirkossa kiiy
joka kolmas vdhintddn kerran kuussa, eliikeliiis-
yhdistysten tai kerhojen toimintaan osallistuu
joka neljiis ainakin muutaman kerran vuodessa.
Joka viides kdy tuottaja- tai neuvontajiirjestcijen
tilaisuuksissa muutaman kerran r,uodessa. Hu-
vitilaisuuksissa kiiy joka nelj6s mies muutaman
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kerran vuodessa, naiset harvemmin. Naiset kdy-
vat taas teatterissa hieman miehiii useammin:
muutaman kerran vuodessa kdy noin joka seir
sem6s.

Terveydentilaansa ja yleensiikin eldmddnsd
ovat useat tyytyviiisiii. Haastateltavista yli puo'
let,52Vo piti terveyttaan ikiiiinsii niihden ainakin
kohtalaisena. Joka viides piti terveydentilaansa
hyvdnd. Vain 28 %o piti terveydentilaansa huo-
nona. Kysymykseen, jossa tiedusteltiin yleensd
tyytyveisyyttd nykyiseen eldmiidn, 8l Vo v astaa-
jista ilmoitti olevansa tyytyviiisiii. Tyytymattd-
miit lciytyiviit yleensd niiden joukosta, jotka piti-
viit my<is terveydentilaansa huonona.

VILIELIJ d I DEN EIAKKEELLE
VALMENTAMISESTA
Samassa mielessii kuin tycisuhteessa olevilla
eliikkeelle valmennustoimintaa ei useinkaan pi-
detd tarpeellisena viljelijiivdestolld. Itsendisen
yrittiijiin eliikkeelle siirtymiseen liittyviit ongel-
mat ovat monessa suhteessa toisenlaisia.

Vielii nykyisinkin suomalaisella perheviljel-
miillii koti ja tyopaikka, ammattija eldmdntapa
muodostavat saman erottamattoman kokonai-
suuden. Sama eldmAntapa neyttaa usean koh-
dalla jatkuvan luontevasti vielii eliikeliiisendkin.
Selvdrajaista siirtymistd tyoeldmdstd johonkin
toiseen eliimiinpiiriin ei useimmissa tapauksissa
lainkaan tapahdu.

Jotta sosiaalipoliittisilla toimenpiteilla olsi
sama merkitys eri ammattiryhmille, pitaisi tur-
vata kaikille mycis kiytdnncin mahdollisuus
toimia niiden perusteena olevan kiiyttiiytymis-
mallin mukaisesti. Muutoin voitaneen sanoa, et-
teivdt "massatoimenpiteet" kohdistu tasapuoli-
sesti kaikkiin. Tyoeldkkeen on tarkoitus tulla
ansiotulojen tilalle eliikeiiissd. Oletetaan siis, ettd
tyonteko voidaan jettaa. Viljelijalla ja yleensdkin
yksityisyrittiijdlld ammatin jauiminen ei kui-
tenkaan ole yksinkertainen asia. Se vaatii mo-
nimutkaista pdiitciksentekoa. Pii6t6s ei my6s-
kdin yleensd ole mikiin yksityisasia, vaan ky-
symyksessd on kaikkia tilalla toimivia ja asuvia
henkiloitii koskeva asia. Kun tilanpidon jatkajaa
ei ole tiedossa, tilanne voi olla aika epdmiirdi-
nen. Ratkaisuvaihtoehtoja ei liiheskiiiin aina riit-
tdvdsti tunneta. Suuriin muutoksiin ei olla val-
mistauduttu ja miti kauemmaksi ratkaisun teko

lykkiiiintyy, sitd vaikeammaksi piidtcis yleensd
tulee.

Tilanpidosta luopumista helpottavien yhteis-
kunnallisten toimenpiteiden merkitys j da v ahbi-
seksi,jos niitd koskevaa tietoa ei riittdvin ajoissa
tuoda kohderyhmiin ulottuville ja harkittavaksi.

Viljelijciiden "el6kkeellevalmennuksessa" pi-
tiiisikin piiiipaino olla erilaisten ratkaisuvaihto-
ehtojen mahdollisimman havainnollisessa esit-
tamisessa riittavin varhaisessa vaiheessa ennen
eliikeikiiii. Yhtend ratkaisumallina on edelleen-
kin ndhtdvd ammatin jatkaminen vield elikeids-
siikin niin haluttaessa. Tiedon jakaminen hel-
pommista tycimenetelmistd ja raskaan tydn ter-
veysriskeistd lienee kuitenkin tiill6in tarpeellista.

Tutkimuksen tulokset on raportoitu seuraa-
vissa Maatalousyrittiijien elilkelaitoksen julkai-
suissa:

Knuuti, Kaarina: Onko viljelijiillii mahdolli-
suutta eldkepiiiville. Selvitys sukupolvenvaih-
dokseen ja toimeentuloon liittyvistii ongelmista.

Tolonen, Sirkka: Eliikeaika viljelijiin eldmiin-
vaiheena. Elinympiiristci, ajankdytt6 ja yleinen
ryyryvaisyys.
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RISTO LASSAS

Kunnalliset luottamushenkilot tulivat eliiketur-
van piiriin 1.1.1978. Ttilloin tuli vctimaan kun-
nallisten luottamushenkiloiden eliikelaki
(N:o 578 11977). l-oki on tarkoitettu ns. puire-
laiksi, jonka nojolla eliikelaitoksen omat hal-
lintoe limet' v oivat i t se miiiiriit ii e lii keoi k e ude n
tarkemmasta sisiillds tii. Yksi t.t'isk oht a i.se t niiii-
rii.t'kset eliiketurvasta on onnettu lain kanssa
samanaikaisesti voimaan tulleella eliikestiiin-
ndllii.

Elliketurvan piiriin kuuluvat em. lain mukaan
kunnallislaissa tarkoitetut luottamushenkilcit
sekli ne, jotka kunta tai kuntainliitto on valinnut
valtion luottamustoimeen ja joille ne ovat vel-
volliset suorittamaan palkkion. Tiissii tarkoi-
tettuna luottamushenkil6nii mainittakoon kih-
lakunnanoikeuden lautamies. Sitii vastoin elii-
keturvan piiriin eivtit kuulu valtion luottamus-
henkildt, joille kunta ei suorita palkkiota. Niiistii
mainittakoon mm. vero-, tutkija- tai kutsunta-
lautakunnan jiisen sekii sosiaalivakuutustoimi-
kunnan jiisen. takia sovelletaan mycis kuntienja
ku ntainliittoje n kesku sjiirj estdjen, Kunnallisen
ellikelaitoksen, Kunnallisen Sopimusvaltuus-
kunnan sekii eliikelaitoksen muiden jiisenyhtei-
sdjen luottamushenkildihin. Eliiketurvan piiriin
kuului viime vuoden lopussa n. I19900 henkilciii.
Samoin kuin kunnallisten viranhaltijain ja
tydntekijiiin eliikejiirjestelmii, on myds luotta-
mushenkikieliikejiirjestelmiikin rakennettu pa-
kollisen eliiketurvan pohjalle.

Luottamushenkildllli on oikeus vanhuus- ja
tydklvlttdmyyseliikkeeseen sekii hinen edun-
saaj illaan perhe-eliikkeeseen. Vanhuuseliikettii
suoritetaan hakijan tiytettyii 63 vuotta, ellei
hiin sitii ennen kirjallisesti ilmoita eliikelaitok-
selle haluavansa eldkkeen vasta 65 vuotta tayt-
tettyrian. Asianomaisella on siten itse oikeus
peefie , haluaako hiin vanhuuseliikkeen 63 tai
65 vuoden ilissii. Vanhuuseliikkeen my<intiimi
sen edellytyksenii ei ole, ettA luottamustoimi on
piiiittynyt. Eliike voidaan siis mycintiiii, vaikka
hakijan luottamustoimi jatkuisi edelleen.

Ty0kyvyttdmyysellikkeen mydntiimisen edel-
lytyksenii on, ettA asianomaiselle on my0nnetty
virka- tai tydsuhteen taikka yrittiijiitoiminnan
perusteella ty6kyvlttOmyyseliike ja ettii hdnen
luottamustoimensa ovat peettyneet. Mikiili ha-

Kunnallisten luo t t amus-
he nki I o i de n e lcik ej rirj e s t e lmii s t ii

kija ei ole ollut ty6-, virkasuhde- tai yrittija-
ellikejiirjestelmiin piirissli, on tydkyvyttdmyys-
eliikkeen saamisen edellytykseni, etlA Kunnalli-
nen eliikelaitos on todennut hiinet tyOkyvyt-
t6miiksi.

Perherliikettii suo ritetaan vain miespuolisen
edunjiittiijiin jiilkeen eriiin rajoituksin leskelle ja
alle 18 vuotta oleville lapsille (tai l8-21-vuo-
tiaalle pitkiiaikaisesti tydklyyttdmiille lapselle).

Luottamushenkikieliike miiiiriiytyy niiden
kokouspalkkioiden ja ansionmenetyksestii suo-
ritettujen korvausten perusteella, jotka luotta-
mushenkilcille ovat kertyneet lain voimaan-
tulon eli 1.1.1978 jiilkeen eliiketapahturnavuo-
den ansioita kuitenkaan huomioon ottamatta.
Erilaisia kulujen korvauksia ei oteta huomioon.
Eliikkeeseen oikeuttavat palkkiot ja ansionme-
netykset rekisterdidliiin vuosittain Oy Kunnallis-
tiedon atk-tiedostoon.

Vanhuus- ja tyOkpyttOmyyseliikkeen vuo-
tuinen miiiirii on 2,270 elliketapahtumaa edel-
teneen kalenterivuoden loppuun mennessd
luottamushenkilcille maksettujen indeksitarkis-
tettujen palkkioiden ja ansionmenetysten kor-
vausten kokonaismiiiiriistii.

Perheeliikkeen miiiirii on puolet siitii van-
huus- tai tyd kyvyttdmyyseliikkeestii, j ota edun-
jatEija sai tai johon hiinellii kuollessaan olisi
ollut oikeus. Jos edunsaajia on useita, eliikkeen
miiiiriiA korotetaan l0 prosentilla jokaista seu-
raa.laa edunsaajaa kohti.

Luottamushenkildeliikkeitii ei ainakaan tois-
taiseksi yhteensoviteta muiden eliikkeiden kans-
sa. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa Kansaneliike-
laitoksen maksamien kansanellikkeiden, rinta-
masotilaseliikkeiden ja yleisten perhe-eliikkei-
den tulosidonnaisiin osiin.

Mikeli hakijalle ei mycinneui myris jiiljempli-
nii mainittavaa ylimiiiiriiistii luottamushenkil<i-
ehketta, suoritetaan sii,iintdmiiiiriiinen eliike
kertasuorituksena, jos sen maere on enintiilin
68,06 mk/kk (ind. 745).

Siilintomliiiriiistii eliikettii koskevaan paatok-
seen saadaan hakea muutosta kuten KWEL-
eliikejlrjestelmEssl eli eliikelaitoksen eliikelau-
takunnalta ja korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Siiiint6miiiiriiistii luottamushenkil6el6kettii
koskevia hakemuksia on vuosien 1979-1980
aikana kiisitelty eliikelaitoksessa seuraavasti:
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Hakemukset Hakemusten kiisittely Maksettu
Vuosi Klisittele-

miitlA Kpl mkSiirtynyt Saapunut Mydnnetty Hyliitty

198
610

26
293

3 169
438 130 r43 850169 48

Kuluvan vuoden aikana 31.5. mennessli siiiintdmiiiiriiistii ellikettii koskevia hakemuksia oli ratkais-
tu 224.

YLIMAAru[ISET ELAKKEET
Saantomiiareisen eliikkeen lisiiksi eliikelaitok-
sella on oikeus myOntiiii ylimiiiiriiinen eliike,
joita koskevat paatdkset tekee eldkelaitoksen
hallitus.

Kunnallisten luottamushenkilOiden eliikelain
5 $:n perusteella Kunnallisella etikelaitoksella
on valta mydntiiii harkintansa mukaan ylimiiii-
rtiinen ellike, milloin sen my<intiiminen, kun ote-
taan huomioon hakijan toiminta kunnallisissa
luottamustehtiivissii myds ennen tiimiin lain voi-
maantuloa ja mahdolliset muut asiaan vaikutta-
vat seikat, on perusteltua.

Jo lain sanamuodosta ilmenee, ettii ko. eliik-
keen my6n&iminen on vapaaharkintainen hal-
lintotoimi. Hakijalla ei niiin ollen ole subjektii-
vista eli ehdotonta oikeutta eliikkeeseen, vaan
sen my<intiiminen riippuu kussakin tapauksessa
ellkelaitoksen harkinnasta. Eliikelaitoksen har-
kintaa rajoittavat tietenkin vapaaharkintaisessa
hallintotoiminnassa yleisesti hyviiksytyr ja va-
kiintuneet periaatteet.

Ylimiiiiriiinen eliike voidaan mydntiili vain
luottamustehtiivissii toimineelle iselleen. Sitii
ei siis voida myOntiiii kuolleen luottamushen-
kil<in omaisille perheddkkeenli. Eliikelaitoksen
ylimiiiirtiistii eliikettii koskevaan piiiirdkseen ei
myriskiiiin voida hakea muutosta.

Eliikelaitoksen hallituksen piiiit0ksen mukai-
sesti ylimiiiiriiisen eliikkeen mycintiimisen edel-
lytyksenii pii,lisdiintdisesti on,

- etta hakija on toiminut kunnallisena luotta-
mushenkildnii vlihintiiiin l0 vuoden ajan,

- ette hakija on joko tiiytiinyt 65 vuoden iin

tai tullut tydkyvyttdmiiksi ja hiinen luotra-
mustoimensa ovat piiettyneet,

- efta hakija on luottamushenkilcinii hoitanut
kunnallishallinnon kannalta keskeisiii teh-
tiiviii tai muutoin paljon aikaa ja tydtii
vaativia tehtiivili, jollaisena voidaan pitii,ii
mm. poikkeuksellisen pitkaan jatkunutta
lautakuntien j iisenyyttii,

- ette hakijalla ei ole oikeutta yh 240 pal-
veluskuukauteen' perustuvaan kunnalliseen
eliikkeeseen,

- ette hakija on peat0stii tehtaessa elossa.
Muuten eliike voidaan mycintdli ainoastaan,
mikiili hakemuksen tueksi on esitetty so-
siaalisia syitii.

Kuten edell:i olevasta ilmenee, kiinnitetiiiin
ylimiiiiriiistii luottamushenkilOehkeft e ratkais-
taessa nimenomaista huomiota hakijan luotta-
mustehlAvien laatuun, niista aiheutuneeseen
tycimiiiiriiAn ja niiden kestoaikaan.

Eliikettii korottavana tekijiinii voidaan ottaa
huomioon hakijan saamat viihiiiset ansioeliik-
keet ja muut sosiaaliset syyt, mikiili hakija on
niihin vedonnut. Aikaa ja tyritti vaativista luot-
tamusteht2ivistli voidaan mainita esimerkiksi
sosiaalilautakunnan puheenjohtajan ja kihla-
kunnanoikeuden lautamiehen tehtiivii.

M yd nnettiiviin eliikkeen viihimmiiismiiiirii on
64,14 mk/kk (ind. 745). Ekikkeen miiiirii voi
eninEitin olla 384,87 mk/kk (ind. 745).

l^aissa tarkoitettuja ylimliiiriiistii luottamus-
henkildeliikettii koskevia hakemuksia on vuo-
sien 1978-1980 aikana kiisitelty elzikelaitoksen
hallituksessa seuraavasti:

Hakemukset Hakemusten kiisittely Maksettu
Vuosi Kiisittele-

mAttii Kpl mkSiirtynyt Saapunut Myonnetty Hyliitty

1978
1979
1980

I 885
2015

874

5%
I 055

475

291
I t79

766

998
779
412

326
r 528
l9ll

,98
779

296370
l 986 750
2693358

Kuluvan woden aikana 31.5. mennessii ylimiiliriiistli luottamushenkildeltikettii koskevia hakemuk-
sia oli ratkaistu 455.
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KIRSTI SUOMIVUORI

Vammainen ktiy toissti
siinri missti tervekin
Tbukokuun lopusta saakka on Eliiketurvakes-
kuksen vaihteesta vastonnut myds miellyttiivii
mieheniiiini. Aiini kuuluu Kerkko Sulkaselle,
niikrivqmmaise lle puhe lunviili uiijiil le, j o ta Tyd-
ehke haastatteli Vammaisten vuoden johdosta.
Tbinen haastateltavamme, ATK-kirjoiltajo
Marita Hammarlund ldytyi keruosta ylempiiii
sanwsta rakennuksesta. Kuulovammainen Ma-
ritta ryAskentelee Tietokonepalvelusso, jossa
Eliiketurvakeskus teet tiiii ATK-tydnsii.

Ennen puhelunvtilittiijiiksi ryhtymistiian toimi
Kerkko Sulkanen, nyt A, neljii vuotta metalli-
miehenii ja kolme vuotta puhelinmyyjlinii.
Takanaan hiinellii on Kuopion Sokeainkoulua
seitsemEn vuotta. Kolme viimeistii vuotta kou-
lussa olisivat val mistaneet pelkiistiiAn k ority<i n-
tekijiiksi, ja se ammatti ei Kerkkoa kiinnosta-
nut. trppiivaaran Nlkdvammaisten Ammatti-
koulussa Kerkko suoritti kolmessa vuodessa
sekii peruskoulun oppimiiiiriin ettii puhelunvii-
littiijen kaksivuotisen kurssin.

Metallimiehen tydssii Kerkko piti hankalana
varsinkin isossa tehdassalissa liikkumista. Tytl-
tovereihin ei mydskiiin juuri syntynyt kontaktia,
sillli triitli tehtiin urakalla. "Eikii sitii tydtiikiian
endii ole, se on rationalisoitu pois", Kerkko
sanoo.

Puhelinmyy'jin tyti piti lopettaa, kun lama
iski eikl ihmisillii eniiii ollut rahaa ostaa mitiiiin
ylimAiriiistii. Kaksi ja puoli vuotta Kerkko
ehti olla tytitt0mane ennen amtnattikouluun
menoaan.

Keski-Euroopassa on satoja nikdvammaisia
puhelunviilittiijia, Kerkko kertoo. Meillii se ei
ole yhtii suosittu ammatti nlikdvammaisten kes-
kuudessa - suhteellisen itseniiiset kuntohoi-
tajan ja hierojan ty6t vetiiviit enemmdn puo-
leensa.

ETK OTTI YHTEYTTA
Tytipaikka Eliketurvakeskuksesta liiytyi, kun
talo otti yhteyden Niikdvammaisten Keskus-
liittoon. Sielld opastettiin edelleen lrppiivaaran
ammattikouluun. Kerkon opettaja oli mukana
kaikissa valmistelutdissti, joita tarvittiin, jotta
Kerkko voisi hoitaa tydnsii. Opettajan osuutta
Kerkko pitlukin tiirkednii.

Niikcivammaisia puhelunvalittiijie varten on

olemassa erikoisvalmisteisia puhelinvaihteistoja.
Niistii nik6vammainen saa tuntoaistillaan sa-
mat tiedot, jotka niikevii viilittiijii piietrclee
syttyvista valoista.

Soittopyynnrit Kerkko ottaa ensin abakus-
laskutauluun, johon numerot talletetaan hel-
mien avulla.

Sii6 hiin siirtiiii ne mahdollisimman pian
pistekirjoituksella muistilapulle, silli helmitau-
luun ei mahdu kerrallaan paljon tietoa. Nau-
huria ei Kerkko apuviilineenii kiiytii, vaikka
monet ntikdvammaiset niiin tekeviit.

Alanumerot Kerkko ldytiiii pistekirj oituksella
laaditusta kortistosta. "Siitii hakeminen kestA6
vih6n kauemmin kuin tavallisesta puhelin-
luettelosta, joten asiakas voi joutua odotta-
maan', Kerkko sanoo.

Mutta tydtoveri puuttuu puheeseen: "Kerkol-
la on harvinaisen hyvS numeromuisti, kyllii
htnelle jiiiiviit numerot mieleen.'

Puhelunviilittiijiin tyti on Kerkon mielesti
siistiii ja kevyttii. "Henkisesti se silti voi olla
hyvinkin raskasta", Kerkko sanoo. Kiukkuisia
asiakkaita tosin on v6h6n, mutta kyselyistti hei-
jastuu usein tiedon puute. Soittaja on saanut
Elliketurvakeskukselta jonkin paperin, mutta ei
oikein tiedii, keneen hiinen pitiiisi ottaa yhteyttii
ja miui hiinen pitiiisi tehdii.

Asiakaspalvelu tuleekin Kerkon mielestii
niiyttelemtilin yhii suurempaa osuutta puhelun-
viilittiijiin tytlssii tekniikan roolin supistuessa.

Haittapuolena on se, ettii se sitoo ihmisen
paikalleen.

Vielii ei ole tarpeeksi kartoitettu, miss6 kai-
kissa ammateissa vammainen voi toimia, Kerk-
ko sanoo. Eikii vammaisjarjestdje kuulla tar-
peeksi esimerkiksi yhteiskuntasuunnittelun ky-
symyksissii taikka kulttuuriasioissa. Aina ei ole
kysymys edes kustannuksista.

'Useimmat ihmiset kyllii haluaisivat suhtau-
tua mydnteisesti vammaisiin', Kerkko sanoo.
'Heidiin pitiiisi vain piiiisfii pa.remmin tutustu-
rnaan vammaisiin, jotta he tietiiisiviit, mite
vammainen pystyy tekem66n ja missii hiin tar-
vitsee apua. Monen mielestii on luonnollista,
ettii sokea osaa soittaa, mutta he ihmettelevdt,
ett6 htin osaa kulkea portaissa.'

Paitsi din sanottujen terveiden asenteissa,
my6s itse vammaisten suhtautumisessa on kor-
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Ke r k k o Su lkanen kirj oi t taa so it t op yynnd t mah-
dollisimman pian muistiin pistekirjoilusko-
neella.

jaamisen varaa, Kerkko sanoo. "Ei ole oikein,
ettii niikdvammainen odottaa heti ensitapaa-
misen yhteydessii niikeviiltii juuri oikeaa suhtau-
tumista. Pitli2i antaa aikaa puolin ja toisin oi-
kean suhtautumisen syntymiselle."

Niik0vammaisuus tekee esimerkiksi ammat-
tikirjallisuuden seuraamisen hankalaksi, Kerk-
ko kertoo. "El5minen on jatkuvaa opiskelua ja
siihen pitiiisi olla mahdollisuudet niin niik0-
vammaisilla kuin muillakin."

NELTA KU(]LOVAMMAISTA
ATK-KIRJOITTAJINA
Tietokonepalvelussa on yhteensti neljii kuulo-
vammaista ATK-kirj oittajaa.

Heistii ylsi on Maritta Hammarlund. Hin on
syntymiistiiiin saakka kuuro ja on kasvanut
kokonaan kuurossa perheessi. "Lapsena ei mi-
nulla ollut mitiiiin haittaa kuuroudestani.'
Marittan "iiidinkieli" on viittomakieli.

Sen sijaan aikuisena on hankalaa, kun ihmiset
alkavat jutella, eivlitki huomaa, ette Maritta
on kuuro. 'Kun ei kuurous mistii2in niiy",
Maritta sanoo.

Maritta aloitti Tietokonepalvelussa vuonna
1962. Hiinen esimiehensti Hilkka Hakola muis-
taa Marittan ulospiiin suuntautuneena ja iloise-
na tytt6ne, joka heti sopeutui ympiirist<idnsii.

Juttelemme Hilkka Hakolan huoneessa, v6-
lill6 kyntiii ja paperia apuna kiiyttiien. Hilkka
Hakola huomauttaakin, ettii Marittan puhe on
kovasti kehittynyt.

Maritta ehti olla jonkin aikaa ompelijana,
mutta hAn vaihtoi alaa mielelliiAn kuultuaan

Marina Hammarlund on yksi Tietokonepol-
velun neliiistii kuulovammaisesta AT K-kir-
joittajasta.

eriiiiltii kuurojen tydntekijeltii, ettti Tietokone-
palveluun haettiin kuulovammaisia tytt<ijii liivis-
tiijiksi.

Marittan mielestii ammatti sopii hyvin kuu-
rolle. Se on itsenaista tyOtii eikii vaadi neuvot-
teluja muiden kanssa.

Hiin on.kokenut olevansa tydpaikalla aivan
tasa-arvoinen muiden kanssa. Mitiiiin syrjint?iii
ei ole ollut. Keskustelu sujuu yleensii hyvin,
paitsi silloin, kun kuuleva puhuu "pienellli
suulla", niinkuin Maritta sanoo. Outoja ihmisiti
hiin pyytliii kirjoittamaan asiansa.

Marittan mielestli ei vammaisen tydssekeyn-
nille ole esteitA, kunhan hiinelle on jii{estetty
tarpeellinen ammattikoulutus sopivaan amrnat-
tiin. Hiinell?i ei itselliiiin ollut mitiiiin vaikeuksia
piiiistii tdihin.

Tycissii on tosin haittapuolena se, ettd tietoa
uusista asioista ei aina anneta kirjallisena.
"Minii ihan unohdan, ettii niiillii tytciillii on
kuulovamma", Hilkka Hakola sanoo.

Uusiin ATK-ki{ oituslaitteisiin vaihdettaessa
kuulovammaiset tydntekijiit vaativat pite mmiin
sopeutumisajan, Hilkka Hakola kertoo. Laitteet
ovat kevyempiii ja meluttomampia, mutta niissd
on vaikeampi saada tuntumaa siihen, mile on
kirjoittanut.

TO IVEENA TEK STITY S TV : HEN
Maritta on iloinen siitli, etfd TV-ohjelmien
tekstitykseste on alettu jo edes keskustella. Se
antaisi paljon viiriii hiljaiseen eliimiiiin. Ruotsis-
sa on jo keyt6ssa kuuroille sopivia tekstipuhe-
limia ja niitii on saatu tiinii vuonna jo muutamia
Suomeenkin.
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RAILI HYRKKANEN

Ammnt tit autien miitir ci
ennallnan
Tydterveyslaitos julkisti toukokuun lopulla am-
mattitauteja koskevan vuositilastonsa nimeltd
Ammattitaudit v. 1980. Timii Suomen ammat-
titautirekisteriin tehtyihin ilmoituksiin perustu-
va tilasto on jo kuudes periikkiiinen samat
tiedot sisiiltiivti julkaisu. Tilasto sisiilldA muu-
tdmien aikasa{atarkastelujen ohella lukumiiii-
riitietoja uusiita ammattitautitapauksista toi-
mialoittain. Ammatti-ihotaudit ja muut ammat-
titaudit on kisitelty julkaisussa erikseen.

Vuonna 1980 todettiin 4471 uutta ammatti-
tautitapausta, joka on 27 tapausta enemmdn
kuin edelliseni vuonna. Mitiiiin oleellista muu-
tosta ei siis ollut tapahtunut lukumtiiiriissii.
Pitemmiin aikaviilin tarkastelussa, esimerkiksi
vuoden 1975 tai 1976 lukuihin verrattuna, am-
mattitautien lukumiitirlissli varsinkin ammatti-
ihotautien osalta on havaittavissa selviiii lasktra.
Uusista sairastumisista l2l4 oi ammatti-iho-
tauteja ja 3257 muita ammattitauteja. Sairas-
tuneista 62%o oh miehiii, joskin ammatti-iho-
taudeissa naisten osuus oli miehiii suurempi.
Suunnilleen puolessa ammattitautitapauksista
oli kysymyksessli kliden tai kyynirvarren sairaus
ja kolmasosassa tapauksista sisiikorvan sairaus.
Muiden kuin ammattiihotautien aiheuttajista
viisi yleisintii olivat melu, toistuva yksipuoli-
nen tyOliike, bakteerit ja virukset, sienet ja
homesienet sekei ultraviolettisiiteily. Pelkiistiilin
meluvammojen osuus oh 4670 ja toistuvasta
yksipuolisesta tydliikkeesta johtuvien vammo-
jen osuus 32/6, joten muiden aiheuttajien mer-
kitys jei melko pieneksi. Meluvammoja esiintyi
peiziasiassa miehillli, vain 7 7o niistli todettiin
naisilla. Toistuvan yksipuolisen tydliikkeen
aiheuttama amrnattitauti oli taas naisilla ta-
vallisempi kuin miehillii. Ammatti-ihotaudin
aiheuttivat neljiisosassa tapauksista pesuaineet,
seuraavaksi yleisimmin muovit ja liimat.

Toimialoittain tarkastellen miehillii esiintyi
ammattitauteja lukumiiiiriiisesti eniten metalli-
ja konepajatuotteiden valmistuksessa sekii ta-
lonrakennustoiminnassa. Naisilla ammattitau-
dit olivat yleisimpiii elintarvike- ja tekstiiliteolli-
suudessa sekii palvelualoilla. Sairastuwusriski,
joka on julkaisussa laskettu sekii toimi- ettii
ammattialoittain, on kuitenkin suurin kaivos-
ja louhintaty6hdn kuuluvissa ammateissa sekii
sotilasammateissa, joissa liihes yksi sadasta am-

matissa toimivasta sairastui vuonna l9E0 am-
mattitautiin. Miehillii ilmeni myris ammatti-
ihotauteja lukumiiiirlisesti eniten metalli- ja
konepajatuotteiden valmistuksessa, naisilla taas
palvelualoilla. Joka kuudes ammatti-ihotautiin
sairastunut oli palveluty<issii toimiva siivooja
tai laitosapulainen. Palvelutydhdn luettavissa
ammateissa myOs sairastuwusriski on suurin.
Lukuun vaikuttavat mm. siivoojilla todetut
pesuaineitten aiheuttamat ihottumat. Alueittain
tarkasteltuna suurin ammattitautiriski sekii am-
matti-ihotautien ettii muiden osalta on Hlimeen
ll[nissii, jossa vuonna 1980 Uudenmaan liiiinin
ohella todettiin mycis lukumiiiiriiisesti eniten
uusia ammattitautitapauksia.
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Ty o e ltikej rirj e s t elmtin tilast o-
kirjo uusittu

MIKKO PELLINEN

Uusi "Tydeliikejiirjestelmin tilastollinen vuosi-
kirja" on jatkoa Eldketurlakeskuksen vuosilta
197 I 

-197 
9 j ulkaisemaan vuositilastoon "Tilas-

totietoja tydeHkkeen saajista". Uusi vuositilasto
tulee ilmestymiiiin kahtena niteenii: osa I sisiiltiii
tilastotietoja piiiiasiassa tydehkejarjestelm6n
yksityisen sektorin TEL:n, LEL:n, YEL:n ja
MYEL:n mukaisista eliikkeistii, osa 2 taas an-
taa tilastotietoja tydsuhteessa olevista ja ty6eH-
kejiirjestelmiin rahoituksesta. Lisiiksi tullaan
julkaisemaan joitakin tauluja kaikista tydeliik-
keen - eli myOs ns. julkisen sektorin eliikkeen

- saajista sekii eriiitii kaikkia eliikkeensaajia
(myiis kansaneliikelainsiiiidiinndn mukaisia)
koskevia taulukoita. Osa I tulee vastaisuudessa
ilmestymiiiin keviiiillii, osa 2 syksyllii. Julkaisu
on sisiilldllisesti jaettu siten, etui kumpikin osa
tulee ilmestyessiiiin antamaan alaltaan mah-
dollisimman tuoretta tietoa.

Askettiiin ilmestyneen "Tytieliikejiirjestelmiin
tilastollisen vuosiki{an 1980, osa l" sisiilldstii
todettakoon mm. uusina kokonaisuuksina jul-
kaisun alkuun kirj oitettu S uomen eltikejii rj estel-
mliii piiiipiirteissdiin selostava kuvaus sekii elii-
keteknisiii tilastoja sisliltiivii luku (III), joka
antaa tietoja mm. I /6:n ja 1,5 /o:n mukaan kart-
tuneista sekii viihimmiiismiiiiriiisistii eliikkeistA,
lapsikorotuksista, tycittdmyyslisillii korotetuis-
ta eliikkeistii, lykiityistii vanhuuseliikkeistii, yh-
teensovitetuista eHkkeistii, eliikkeiden lakiosis-
ta jne. Eldketeknisen osan on ajateltu olevan
muita osia dynaamisemman niin, ettii siinli voi-
daan esittiiii kulloinkin ajankohtaisia tilastoj a.

Eliikkeistii yuonna 1980 (luku II) on uusitus-
sa tilastossa joukko kiisitteistdltiiiin aivan uusia
taulukoita ja aikaisempia on viihennetty poista-
malla aiemmin lukumliliriitaulukoiden yhtey-
dessii esitettyjii prosenttitaulukoita. Aikaisem-
piin tilastoihin niihden ehkii oleellisin luokit-
telumuutos on siirtyminen lakiluokituksesta ns.
viimeisen laitoksen periaatteen mukaiseen luoki-
tukseen. Kehitystarkastelujen kannalta tiirkeii
lukujen vertailtavuus aikaisempien tilastokir-
jojen kanssa on kuitenkin pyritty turvaamaan
esittiimalii oleellisemmiksi katsottuja tietoja
myds edellisten vuosien tapaan luokiteltuina.

Aivan uusina tarkasteluina todettakoon mm.
eliikkeiden jako teysitehoisiin ja vapaakirjaellik-
keisiin, ns. eliiketaustan eli eliikelajia edeltiineen

tilanteen erittelyii (eliike on uutena alkanut tai
jatkoeliikkeena muuttunut esimerkiksi tydky-
vytt<imyyseliikkeestii vanhuuseliikkeeksi), sekii
eliikkeiden kestoajan tilastointib. Annetuista
tydkyvyttdmyyselakepiiiitdksistii on nyt omat
taulukkonsa ja uusia hakijoita koskevasta ty6-
kyvyttdmyyseliikkeiden hylkdysprosentista
myds aikasarja. Aikaisemmin alaviitteinii tode-
tuista erityiskysymyksistii, kuten rekisterdi-
d yistii lisiieliikkeistii, lapsikorotuksista j a kerta-
suorituksista on niinikiiin omat taulukkonsa.
Aikasarjaosaa (luku I) on jonkin verran laajen-
nettu ja aikasarjojen enimmliispituutena on
yleens:i pidetty l0 vuotta. Listiksi on tehty run-
saasti vdhiiisempiii luokittelumuutoksia, -tark-
kennuksia ja Jisiiyksiii, jotka kiiyviit parhaiten
ilmi itse tilastojulkaisua tarkastellessa.
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KAISU AALTO

Omavastuu j a yhteisv astuu *

Suomalainen yhteiskunta muuttui voimakkaasti
vuoden 19& ja vuodenvaihteen 1977 I 1978
viilisenii aikana. Tulonjako kyllii pysyi liihes
ennallaan. Tydtt0mys yleistyi. Alkoholin kulu-
tus llihes kolminkertaistui. Bruttokansantuot-
teella mitattu aineellinen hyvinvointi kohosi.
Sosiaalimenot kasvoivat huomattavasti, my6s
niiden osuus bruttokansantuotteesta. Inllaatio
eteni. Verotus kiristyi.

Kuvatun yhteiskunnallisen kehityksen Heino-
nen esittiid tutkimuksessaan asennemuutosten
taustaksi. Yh6 useampi suomalainen arvelee
avustusten alentavan tydhalukkuutta. Entista
harvemmin kova tyrinteko ja yrittaminen tun-
tuvat parhailta liiiikkeilla puutetta vastaan.
Eliimiiii ei koeta yhtii helpoksi kuin ennen:
puutteeseen voi joutua ilman omaa syytii. Yhe
useampi suomalainen pitiiii tuloeroja liian
suurina.

Tutkimuksen alkuperiiisenii tavoitteena oli
selvittliii, onko suomalaisten suhtautuminen
omavastuuseen ja yhteisvastuuseen muuttunut
vuodesta 1964 vuodenvaihteeseen 1977 I 1978
tultaessa. Omavastuulla tarkoitetaan sitd, ettti
ihmisen taloudellinen turvallisuus riippuu o mas-
ta tydsta ja yritteliiiisyydeste. Yhteisvastuu mer-
kitsee site, eftii yhteiskunta pitiiii huolen talou-
dellisesta turvallisuudesta esimerkiksi sosiaali-
vakuutuksen avulla, kun henkildii kohtaa so-
siaalinen riski, kuten tydttdmyys, sairaus yms.
Ajanjakson sosiaalipoliittiset uudistukset ovat
olleet niin suuria, ettii mielipiteiden voisi olettaa
vaihtuneen. Tirtkimuksesta ei l6ydy kysymyk-
seen yksiselitteista vastausta, koska otokset
eiviit lliysin vastaa toisiaan. Vuoden 1964 otos
kuuluu Yrjd Heleniuksen viiitciskirjan "Oma-
vastuu vai yhteisvastuu" aineistoon. Helenius
haastatteli osaa Tampereen veronmaksajista.
Sosiaali- ja terveysministeridn otos edustaa
koko maan l5---69-vuotiasta vaestda, my6s
tytissii kiiymiitt6mat ovat mukana. Kyselyyn
vastasi yli 4000 henkildii.

Tulosten mukaan samat henkil0t saattavat
kannattaa seki omavastuuta ettii yhteisvastuu-
ta. Mitii yleisempi ja epiimliAriiisempi vaitta-
md oli, sitii helpompi vastaajien oli se hyviiksyii.
Vuodenvaihteessa 1977/1978 yli 90% suoma-
laisista arveli, ett6 jokaisen tulisi omalta osal-
taan pyrkiii tekemiiAn maailmaa paremmaksi.

Pyoreiisti sanottuna 8070 vastaajista oli sitii
mieltii, ettii yhteiskunnan olisi autettava talou-
dellisesti heikommassa asemassa olevia henki-
lditii ja ettii tuloerot ovat aivan liian suuret.
Kuitenkin yli puolet vastasi mydntAviisti seu-
raaviin viiittiimiin: Ihmisiii avustetaan nykyiilin
niin avokttisesti, ettii kohta kukaan ei eniiii
viitsi tehdti tydte (57 /s). Paras liitike puutetta
vastaan on oma tydnteko ja yrittiiminen eikii
yhteiskunnan apu (69Vd. Mydntiimisvalmius
yleistyi ikiiiintymisen mydtii.

Joka toinen vastaajista uskoi, ettii jos ihminen
joutuu "puliukon" asteelle, on se varmaan
enemmdn hAnen omaa syytiiiin kuin onnetto-
mien olosuhteiden syytii. Ainoastaan lSVo vas-
taajista arveli, etld tiiytyy olla omaa syy*i,
jos muuten joutuu puutteeseen. Ja vain joka
kymmenes oletti, ettei yhteiskunnan tulisi tukea
ketiiiin, vaan jokaisen olisi itse pidettiivii huolta
omista asioistaan.

Tutkija Markku Heinosen kirjoittaman selvi
tyksen virikkeenii on ollut jo edellii mainittu
Yrjti Heleniuksen viiitiiskirja "Omavastuu'vai
yhteisvastuu". Selvitys on sosiaali- ja terveys-
ministeriOn laajemman tytieHmiiA kartoittavan
kyselytutkimuksen sivutuote.

* Omovastuu ja yhteisvastuu
Markku Heinonen
S osiaali- ja te rve y sminis te rii)
Julktisuja 3l 1981
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i::r Saksan liitt otasavallan
p alk ans aaj ie n e ltik e t urv a

Suomen ja Saksan liittotasat'allan yiilinen .to-
siaalilurvasopimus on tulosso t,ointaan. Tijrnii
sopimus takao ntm. sen, ettii Saksan liittotasa-
vallassa t.y,dskentelevii Suomen kansolainen ei
menelii siellti ansaitsemaansa eliikeoikeutta.
Seuraava kirioitus sisiiltiici kuvauksen Saksan
liittotasavallan toimihenkiloiden lu t.vitnteki-
j dide n e lii kej cirje s t e I m i s t ti. N ii i h i n .j i.i r j e s t e I nt i i r t

kuuluvat kaivosmiehiii lukuun ottamat ta kaikk i
yksit.t'isen ja osan julkisenkin sektnrin palkan-
saajista. Kuvouksen alussa on luettelo Saksan
liittotasavallan palkansaajien ia itseniiisten
.vrit tiil ien e liik ejcirje ste I mist ti.

ELAKEJARJESTELMA,T:
Palkansaajien eHkejarj estel m6t

- Tydntekij 6iden eliikejiirjestelmi

- Toimihenkildiden eliikejiirjestelmi

- Kaivosmiesten eliikejiirjestelmii

- Julkisen sektorin (liittovaltion, osavaltioi-
den, kuntien ja kuntainliittojen) virkamies-
ten elii kejtirj estelmii

Palkansaajien lisiieliikejiirjestelmiit

- YksitUisten ammattialojen (Saarin hiili- ja
teriisteollisuuden, maa- ja metsiitalouden,
nuohousalan ja merenkulun) palkansaajien
lisiieliikej iirjestelmiit ; 5 erillistii j iirj estelmiiii

- Julkisen sektorin (liittovaltion, osavaltioi-
den, kuntien, kuntainliittojen, rautateiden,
postin, eriiiden kulttuuri- ja rahalaitosten
sekii kirkkokuntien) tycintekijriiden ja toimi-
henkilciiden lisiielii kej iirj estelmiit ; 35 erillistii
jiirjestelmiiii

Itsentiisten yrittiij ien eliikejtirjestelmiit

- Maatalouden harj oittajien eliikej iirjesrelm6

- Vapaiden ammattien harjoittajien Qaekiirei-
den, hamma sldtikiireiden, eliiinliiiikiireiden,
apteekkarien, notaarien, asianajajien, tilin-
tarkastajien, verokonsulttien ja arkkitehtien)
eliikejtirjestelmiit; 45 erillistii jiirjestelmliii

- Eriiiit vapaiden ammattien harjoittajat (mm.
muusikot, taiteilijat, opettajat ja osa sairaan-
hoitohenkil6st6stii) toimihenki16iden eltike-
jiirjestelmiissii

- Kiisiteollisuuden harj oittajat ty6 ntekij Oiden
elZikej li rj estelmiissii

- Vapaaehtoinen eliikevakuutus ty6ntekij6i-
den tai toimihenkil6iden eliikejlirjestelmiissli
kaikilla pakollisen vakuutuksen ulkopuolel-

la olevilla itsenAisilla yrittiiji[a
Vapaamuotoiset lisiieltikejerjestelmat

- 657o yksityisen sektorin palkansaajista va-
paaehtoisissa lisiieliikejiirjestelmissii; toteu-
tus yrityksen kirjanpidossa, yrityksen eliike-
kassalla tai avustuskassalla tai vakuutus-
sopimuksella vakuutusyhtidistli

TYONTEKIJOIOTN JA TOI M I-
H EN K I LA I D E N ELA' K EJ A' RJ ES TE L MAT
Ulottuvutts
Tydntekijdillii ja toimihenkil<iillii on erilliser
eliikejlirjestelmiit (vuodelta I 957), mutta jiirjes-
telmet ovat tdysin samanlaiset.

Eliikejiirjestelmzizin kuuluminen on pakollis-
ta. Jos pakollisen vakuutuksen edellytykset
lakkaavat, vakuutettu voi jatkaa vakuutustaan
vapaaehtoisesti edellyttiien, etti hiin oli kuulu-
nut jiirjestelmiiiin viihintii.iin 60 kalenterikuu-
kauden ajan. Ellikevakuutuksen ulkopuolella
olevat itseniiiset yrittiijat ja kotirouvat voivat
liittyii vakuutukseen vapaaehtoisesti. He voivat
itse valita kumpaan eliikejiirj estelmiiiin haluavat
Uittya.

Ekikkeet
Jiirjestelmistii maksetaan vanhuus-, ty6 kyvytt6-
myys- ja perherliikkeitli. Hautausawstus mak-
setaan sairausvakuutuksesta.

Vanhuuseliike
Yleinen vanhuuseliikeikii on 65 vuotta. Tiist?i
iiistii liihtien eleike maksetaan tyrinteon jatka-
misesta riippumatta. Eliikkeen ottamista voi-
daan lykiitii kahdella wodella, jolloin 65 vuoden
iiissli maksettavaa ekiketta korotetaan 0,670
lykkiiyskuukautta kohti.

Vanhuuseliike voidaan ottaa jo 63 vuoden
iiiss6, jos vakuutetulla on takanaan vlihintliAn
35 vakuutusvuotta. Tyiintekoa edelleen jatka-
valle ellike maksetaan v;ihentlimiittomzinri en-
nen 65. iklivuotta, jos tydansio ei yli*i 1000 DM
kuukaudessa tai tydaika ei ylitii kahta kuukautta
taikka 50 tydpiiiviiii wodessa.

Naispuolinen vakuutettu saa eliikkeen 60
vuoden i6ssei, jos htin on ollut ty6ssa vdhintiilin
l0 vuotta viimeisistd 20 vuodesta. Tycintekoa
edellee n jatkavalle elli kkeensaajalle eliike mak-
setaan vehenuimattdmana, jos tydansio ei ylitii
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425 DM kuukaudessa (tai 1000 DM 63 ika-
luoden tziyttAmisestii liihtien) tai tydaika ei
ylitii kahta kuukautta taikka 50 tyopeivea
'"uodessa.

Sekii nais- ettii miespuolinen vakuutettu,
joka on menettanyt tydkyvystiiiin viihintiAn
puolet, saa eliikkeen 60 vuoden iiistli. Sama
koskee vakuutettua, joka on ollut tydttdmiinti
viihintddn 52 viikkoa viimeisten 1,5 vuoden
aikana. Molemmissa niiissd tapauksissa ty<in-
tekoa jatkavaan eliikkeensaajaan sovelletaan
samoja eliikkeen vlihenemismiiiiriiyksiii kuin
edellii l0 vuotta viimeisistii 20 vuodesta tyciss[
olleeseen naispuoliseen vakuutettuun.

Kaikissa edellii mainituissa tapauksissa van-
huuseldkkeen saaminen edellyttia, etta vakuu-
tettu on maksanut vakuutusmaksra vlihintl.iiin
180 kuukaudelta eli 15 vuodelta. Vakuutus-
vuosiin luetaan mukaan myds ne ajat, jolloin
vakuutettu on ollut tycittcimiinii, sotapalveluk-
sessa tai kykenemiitOn tydhdn, ja ne vuodet,
jotka htin on 15 ikiivuoden jiilkeen kiiyttiinyt
koulunkiiyntiin tai opiskeluun.

Vanhuuselikkeen suuruus on 1,570 elake-
perusteesta vakuutusvuosien lukumiiiiriillii ker-
rottuna. Ellikkeen enimmAismtidriiksi voi 65
vuoden iiissii 50 vakuutusvuoden jiilkeen tul-
la 7 5 7o elhkeperusteesta. Elikeperuste saadaan
siten, ettA kultakin vakuutusvuodelta 16. ikii-
luodesta liihtien lasketaan vakuutetun vakuu-
tusmaksujen perusteena olevan ansion suhde
sille vuodelle laskettuun kaikkien vakuutettujen
keskimii?iriiiseen vakuutusmaksujen perusteena
olevaan ansioon. Eliikkeelle jliiitiiessii niiistii
vuosilaskelmista otetaan keskiarvo ja se kerro-
taan eliikkeellejiiiimisruoden el6kekeskiarvolla.
Viimeksi mainittu tarkoittaa kaikkien vakuu-
tettujen vakuutusmaksujen perusteena olevaa
keskimiiiiriiistii ansiota kolmelta viimeiseltii
vuodelta - eliikkeellejiiiimisvuosi ja sitii edel-
teva vuosi poisluettuina. Eliikettii laskettaessa
vuosiansiot otetaan huomioon eninlddn siihen
mliiiriihn, joka vastaa kaksinkertaista vuotuista
eliikekeskiarvoa ylempiidn 600:lla jaolliseen
miiiirriiin py6ristettynii.

Tiiste ekikkeenlaskumenetelmiistii poikettiin
tilapiiisesti vuosina 1979-81 siten, ettli maan
keskiansion todellista nousu;t ei otettu huo-
mioon eldkekeskiarvoa miidriittiessii. Vuodek-

si 1979 asetettua eliikekeskiarvoa nostettiin
470 vuosina 1980 ja 1981. Vuonna l98l eliike-
keskiarvo on I 899 DM kuukaudessa. Vuoden
1982 alusta palataan entiseen eliikekeskiarvon
miiiiriilimistapaan.

Vanhuuseliikkeeseen maksetaan korotuksena
jokaisesta alle l8-vuotiaasta tai opiskelevasta
alle 25-vuotiaasta hpsesta l0% kulloinkin so-
vellettavasta eliikekeskiarvosta.

Vakuutettu, joka on maksanut vakuutusmak-
suja ainakin 25 vuodelta, on oikeutettu vtihim-
miiisehkkeeseen. Se muodostuu siten, ettii va-
kuutetun vuosiansioina vuosilta 1957-72 l y-
tetalin 75% kaikkien vakuutettujen keskian-
siosta, mikiili vakuutetun ansiot noilta wosilta
jdivlit tuon miiiiriin alapuolelle.

TYAKYVYTTAMYYSELAKE
Tyirkyvyttdmyryseliike maksetaan vakuutetulle,
joka ei sairauden, vamlnan taikka ruumiillisen
tai henkisen heikkouden woksi pysty ty0sken-
telemiiiin missiiiin ammatissa. Tiitii eliikettii
kutsutaan ansi ot yd k yv y t t dmy yse lii kkee ksi. Edcl-
Ieen tydkyvytt<imyyseldke maksetaan vakuute-
tulle, joka ei sairauden, vamman taikka ruu-
miillisen tai henkisen heikkouden vuoksi pysty
ansaitsemaan omassa ammatissaan viihintiiiin
5070 normaaleista ansioista tesse ammatissa.
Tete elakettli kutsutaan ommotilliseksi tydky-
vy t t dmy y se lii kkee ks i.

Ty<ikyvyttdmyyseliikkeen saaminen edellyt-
tiie, etta vakuutettu on kuulunut eliikevakuu-
tukseen viihint2iiin 60 kalenterikuukauden ajan
ennen tycikyvytt0myyden alkamista. Ansiotyd-
kyv),ttdmyysellke maksetaan my6s, jos vakuu-
tetulla eliikettii hakiessaan on takanaan vEhin-
tdan 240 kalenterikuukautta vakuutusaikaa tai
sellaiseksi rinnastettavaa aikaa.

Tydkyvytt6myyseliikkeen suuruus lasketaan
samalla tavalla kuin vanhuuseliike, kun kyseessii
on ansiotydkyvytttimyyseliike. Ammatillisessa
tydkyv)ttitmyydessli eliike on 2/3 ansiotydky-
vyttrimyyden mukaan saatavasta eliikkeestli.

Tydkyqtt0myyseliikettii laskettaessa otetaan
alle S5-vuotiailla vakuutetuilla vakuutusvuosina
huomioon mycis a'ika eliiketapahtuman sattu-
misesta 55. ikiivuoden tiiyttiimiseen. T?imii kui-
tenkin edellyttaa, ettii vakuutettu on maksanut
vakuutusmaksut vdhintiiiin 36 kalenterikuukau-
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delta viimeisten 60 kalenterikuukauden aikana
tai vaihtoehtoisesti vakuutusmaksut puolesta
miliiriistii niitii kuukausia, jotka ovat kuluneet
hiinen vakuutuksen piiriin tulostaan.

Tydky\.)ttdmeksi tulleen vakuutetun kunt ou-
t us ma hd o I lisuu de t se lv i te t iiiin ennen kuin elzi ke
mydnnetiiiin. Kuntoutuksen ajalta maksetaan
kuntouttamisrahaa, jonka mli5rii on 80Vo pal-
kasta.

PERHE-ELAKE
Perhe-ellikkeen saaminen edely"ttie, ettii edun-
jat*ija o[ maksanut vakuutusmaksut 60 kalen-
terikuukaudelta tai oli kuollessaan vanhuus- tai
tyoky/yttomyyseliikkeellii. Perhecliikkeenii
maksetaan leskeneliiketti ja lapseneliikettii.

LESKENELAKE
lrskeneliike maksetaan jokaiselle nais- ja mies-
leskelle kolmen kuukauden ajan edunjiittiijan
kuoleman jlilkeen. Tiimiin viiliaikaisen lesken-
eliikkeen miiiirli on yhtii suuri kuin se ty6ky-
vyttdmlyseliike, johon edunjiittiijli oli kuolles-
saan oikeutettu, tai se vanhuuseliike, jota hiin sai.

Vtiliaikaisen leskeneldkkeen loputtua nor-
maali leskeneltike raksetaan 45 vuotta tiiytte-
neelle tai tydk)'vyttdmaile tai lasta huoltavalle
naisleskelle. Kahdessa viimeksi mainitussa ta-
pauksessa eliike maksetaan vain niin kauan kuin
leski on tydkyvytdn tai lapsi on lapseneldkkee-
seen oikeutettu. Nliissii tapauksissa maksettavaa
leskeneliikettli kutsutaan " suure ksi" le skene liik-
keeksi. Sen miiiirii on 6070 siitii ansioty6kyvyt-
tdmyyseliikkeestd ilman lapsikorotusta, johon
edunjiittiijii oli oikeutettu. Muut naislesket saa-
v at " p ie ne n " I e s k e ne lii k ke e n. Sen mzidrli on 60 7o
siitli ammatillisesta ty<ikyvlttdmyyseliikkeestii
ilman lapsikorotusta, jonka edunjiittiijii oli
kartuttanut itselleen kuolemaansa mennessd.
Tulevaa aikaa 55. ikiivuoden tiiyttiimiseen ei
Iasketa mukaan tiihiin eliikkeeseen.

Mieslesken eliike maksetaan viiliaikaisen
eliikkeen loputtua samoilla periaatteilla kuin
naisleskelle edellyttiien, ettii mies oli taloudel-
lisesti riippuvaihen vaimostaan. Taloudelliseen
riippuvuuteen vaaditaan, ettii edunjAttiija ol
hankkinut yli puolet perheen toimeentuloon
tarvittavista tuloista.

Hein;ikuussa 1977 voimaan tulleella uudella
avioliitto- ja perheoikeutta koskevalla lailla
aviopuolisoille kertynyt eldkeoikeus jaetaan
avioerossa tasan puolisoiden kesken siten kuin
tdmdn tekstin lopussa selostetaan. Tiissii yh-
teydessd muutettiin eronneen aviopuolison oi-
keutta leskenelli kkeeseen.

Ennen heiniikuuta 1977 eronnut nainen tai
mies saa leskeneliikkeen, jos hiinelld oli oikeus
elatusapuun puolisoltaan tai jos hlin sai sitii
puolison kuolemaa edeltiineen viimeisen vuoden
aikana. Elatusalusta riippumatta eldke voidaan
maksaa, jos kuollut puoliso ei ollut mennyt
uuteen avioliittoon tai hiinen uusi (toinen) puoli-
sonsa oli kuollut tai mennyt uuteen avio-
liittoon ennen teimiin kuolemaa. Tiilkiin kuiten-
kin vaaditaan, ettii kuollut puoliso ei tulojensa
alhaisuuden vuoksi ollut elatusvelvollinen tai
eldkettii hakeva entinen puoliso ei omien tulo-
jensa vuoksi ollut elatusavun tarpeessa,ja hiinel-
lii oli avioeron aikaan huollettavanaan lapsen-
eliikkeeseen oikeutettu lapsi tai hiin oli tiiyt-
tenlt 45 vuotta. El6ke maksetaan vain niin
kauan kuin eronnut puoliso on tydkyvytdn, alle
60-vuotias tai lapsi on ellikkeeseen oikeutettu.
Eronneelle puolisolle leskeneliike maksetaan
vain avioliiton kestoajalta. Muutoin elike miiii-
riiytyy samalla tavalla kuin muutkin leskenellik-
keet. Eronnut puoliso ei ole oikeutettu normaa-
lia ellikettli korkeampaan viiliaikaiseen eliikkee-
seen kolmelta ensimmiiiseltli kuukaudelta edun-
jattejen kuoleman jiilkeen.

Kesiikuun 1977 jiilkeen eronnut nainen tai
mies on oikeutettu entisen puolison kuoleman
jiilkeen ns. kasvotuseliikkeeseen. Siihen vaadi-
taan, ette eliiketta hakeva puoliso on ollut eliike-
vakuutuksessa viihinlAlin 60 kalenterikuukautta.
T[mii vaatimus johtuu siitii, ettii eliikettii ei
makseta kuolleen puolison eliikeoikeuden, vaan
eliiketta hakevan puolison oman elekeoikeuden
perusteella. Siinii otetaan huomioon avioerossa
tehty eliikeoikeuksien jako. Lisiiksi edellytetliii n,
etta eHkettii hakeva eronnut puoliso ei ole men-
nyt uuteen avioliittoon, hiinellii on huollettava-
naan vlihintii:lin yksi lapseneliikkeeseen oikeutet-
tu lapsi, hiinen ansiotydstiiiin saamansa tulo
ei keskimliiirin ylitii 3/ l0 vakuutusmaksujen
perusteena olevasta korkeimmasta tulosta (eli
I 320 DM kuukaudessa vuonna l98l) eika

35



hiinen pienten lasten hoidon luoksi katsota voi-
van ottaa vastaan tiimlin rajan ylittaviin tulon
antavaa tydta. Elakkeen miiiir;i lasketaan sa-
malla tavalla kuin ansiotydkyvyttrimyyseliike,
jos eronneella puolisolla on viihintiilin kolme
Iapseneldkkeeseen oikeutettua lasta tai vtihin-
tiiiin kaksi lapseneliikkeeseen oikeutettua alle
6-vuotiasta lasta, ja ansiotulot eiviit keskimiiii-
rin ylitii l/8 vakuutusmaksujen perusteena ole-
vasta korkeimmasta tulosta (eli 550 DM kuu-
kaudessa vuonna l98l). Kaikissa muissa ta-
pauksissa eliike lasketaan samalla tavalla kuin
ammatillinen tydkyvlttdmyyseliike. Jos edun-
saaja saa muita eliikkeitii - ty6k).\ryttdmyys-
tai vanhuuseHketta - hiinelle maksetaan rain
miiiriiltiiiin korkein eliike. trskeneliikkeen mak-
su lopetetaan lapsen ylitettyii lapsenellikkeen
saamisen ylliikiirajan tai edunsaajan ryhdyttyii
tycihdn, josta saatu ansio ylittiiii edellli mainitun
meiiiriin.

Uuteen avioliittoon menevd leski menettiili
leskenelAkkeensa, mutta hiinelle maksetaan ker-
tasuorituksena viiden vuoden leskenellikettii vas-
taava summa. Eliikkeen maksu voidaan aloittaa
uudelleen, jos uusi avioliitto purkautuu. Kerta-
suoritus maksetaan myds uuteen avioliittoon
menev:ille leskeneleikettd saaneelle eronneelle
puolisolle.

LAPSENELA'KE
Eliike maksetaan lapselle 18. ikiivuoteen, opis-
keluaan jatkavalla 25. iklivuoteen asti. Jos opis-
keleva lapsi joutuu tiitii ennen keskeyttiimii:in
opintonsa asevelvollisuuden suorittamisen vuok-
si, hiin saa lapseneliikkeen vastaavan pituiselta
opiskeluajalta 25. ikiiwoden jiilkeenkin. Puoli-
orvon el6ke on l07o ja tiiysorvon 2070 edun-
jat6jan ansiotycikyvyttrimyyden perusteella las-
ketusta ty6k)'vytt6myyseliikkeesti. Sen lisiiksi
puoliorvon el4kkeeseen maksetaan tasasuurui-
sena lisiind 152,90 DM ja ldysorvon ellikkeeseen
l0% eliikekeskiarvosta eli 189,90 DM kuukau-
dessa vuonna 1981. Naiti lisili alennetaan puo-
lella, jos lapsi saa eliikkeen myds julkisen sek-
torin eliikejiirjestelmistii tai jostakin vapaa-
muotoisesta lisiieliikejiirjestelmiistii.

P E RH E- ELA, KKEI D EN Y H TEIS M A A RA
Perheddkkeiden yhteismiiiirii ei saa ylittiiii

edunjettejen ansiotydkyqttrimyyden perusteella
laskettua tydkf/yttdmlyseliikettii.

HAUTAUSAVUSTUS
Hautausavustus maksetaa n soi rau sv akuutukse s-
,a. Awstuksen mli5rii vastaa maksavasta sai-
rauskassasta riippuen edunjiittlijiin 20-40 pij:i-
viin ansioita. Eliikettii saaneilla hautausavustuk-
sen mdiirii on alhaisempi.

INDEKSITARKISTUS
Maksussa olevia eliikkeitii tarkistetaan kerran
vuodessa erityisen kertoimen avulla, joka pe-
rustuu aikaisempien wosien kaikkien vakuu-
tettujen keskiansioon ja sen perusteella lasket-
tuun eldkekeskiarvon kehitykseen. Kuten edellii
on jo selostettu, luosittainen eliikekeskiarvo
tarkoittaa kaikkien vakuutettujen vakuutusmak-
sujen perusteena olevaa keskiansiota kolmelta
viimeiseltii vuodelta - tarkistusvuosi ja sitii
edeltlivii ruosi poisluettuina. Eliikkeen tarkistus-
kerroin on tarkistusvuoden eliikekeskiarvon
suhde sitd edeltiiviin vuoden vastaavaan keskiar-
voon. Alle 3%:n muutos eliikekeskiarvossa ei
aiheuta eliikkeiden tarkistusta.

Tiistii eliikkeiden tarkistusmenettelystii poiket-
tiin tilapiiisesti vuosina 1979-81. Vuonna 1979
eliikkeitii nostettiin 4,5/6. Yuosina 1980 ja l98l
eliikkeitii nostettiin 4/6. Yuonna 1982 palataan
edellii selostettuun tarkistusmenettelyyn.

VA PAA EH TO IN EN U SA EI}i KE
Pakollisen tai vapaaehtoisen eliikevakuutuksen
lisiinii vakuutetut voivat ottaa vapaaehtoisen
lisiieliikevakuutuksen. Se kesittiie vanhuus-, ty6-
kyvyttOmyys- ja perhe<llikkeet. Eliikkeen miiiirii
karttuu kultakin vakuutusvuodelta vakuutetun
iiistii lisieliikevakuutuksen alkaessa riippuvana
prosenttisena osuutena maksetuista vakuutus-
maksuista. Vakuutusmaksun suuruus voidaan
valita tiettyjen rajojen sisZiltli. Vapaaehtoiset
Iisiieliikkeet eiviit ole indeksiin sidottuja.

RAHOITUS
Tycintekij ciiden ja toi mihenkildiden elii kejiirjes-
telmien rahoituksesta vastaavat vakuutetut,
tydnantajat ja liittovaltio.

Palkaruaajavakuutetut maksavat 9,25 Vo an-
siotulostaan. Jos tulo on alle 390 DM kuukau-
dessa tai tydaika viikossa alle 15 tuntia alle
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kaksi kuukautta taikka alle 50 tyopiiiviiii vuo-
dessa, ei vakuutettu maksa vakuutusmaksua
tiistii tulosta. Vakuutusmaksua ei my6skiiiin
makseta tulosta, joka ylittiiii korkeimman va-
kuutusmaksujen perusteena olevan tulon eli
4400 DM kuukaudessa vuonna 1981.

Tyr)rwntajat maksavat vakuutusmaksuna
9,2570 vakuutettujen palkoista. Tydnantaja
maksaa osuutensa mycis sellaisen vakuutetun
osalta, joka palkan pienuuden tai tyOajan ly-
hyyden vuoksi ei ole vakuutusmaksuvelvollinen,
Tiillaisen vakuutetun osalta tyOnantaja maksaa
vakuutusmaksuna 18,5 7o palkasta. Vakuutus-
maksuperusteen yliirajan ylittiivistii ansioista ei
ty0nantaj akaan maksa enliii vakuutusmaksuj a.

Jli { estelmien piiriin kuuluvat itseniiset yriad'-
jtit rahoittavat itse oman eleketurvansa muulta
kuin liittovaltion kustantamalta osalta.

Liittovoltion osuus eliikejii{estelmien kus-
tannuksista on noin 1670. Lisaksi liittovaltio
maksaa I 8 /p vakuutettujen vakuutusmaksuista
tydttdmyyden ja iiitiyslomien ajalta.

HALLINTO
Ty<intekij riiden ja toimihenkildiden eliikejii r-

jestelmien hallintoa varten on erilliset organi-
saatiot. Toimihenkiloiden jiirjestelmiiii hoide-
taan keskitetysti, kun taas tyOntekijdiden jiir-
jestelmiin hallinto on hajasijoitettu.

Tbimihenkikiiden vakuutuslailos hoitaa toi-
mihenkildiden eliikejiirjestelmiin hallinnon koko
liittovaltion puitteissa. Se on taloudellisesti it-
senliinen ja erillliiin muusta sosiaalivakuutus-
toiminnasta toimiva laitos.

Ty d nt e k ij d i den elikejiirjestelmiin piirissii toi-
mii 20 eri laitosta. Niistii l8 on alueellisia,
kunkin osavaltion alueella toimivia yleisiii va-
kuutuslaitoksia, kun taas Merimieskassa 1a
Raulatie liiiste n v akuut uslai t o s oyat ammatilli-
sia, koko liittovaltion puitteissa toimivia laitok-
sia. Liittovaltion vakuutusvirasto huolehtii kus-
tannusten tasauksesta niiiden muuten melko
itseniiisesti toimivien laitosten kesken.

Paikalliset sairauskassat kokoavat jiirjestel-
mille tulevat vakuutusmaksut. Ty6- ja sosiaali-
ministeri<illii on eliikevakuutuksen yleisval-
vonta.

ELAKEOIKEUDEN JAKO AVIOERON
YHTEYDESSA
Heinakuussa 1977 voimaan tulleen uuden avio-
liitto- ja perheoikeuslain perusteella avioliiton
aikana aviopuolisoille kertynyt eliikeoikeus jae-
taan avioerossa tasan puolisoiden kesken.
Eliikeoikeuden jako koskee kaikkia eliikkeitii:
lakisiiiiteisiii ja vapaaehtoisia eliikkeitii, tydn-
antajien jiirjestiimiii vapaamuotoisia lisiiellik-
keitZi, yksityisiii eliikevakuutuksia sekii ulko-
mailta saatavia eliikkeitii.

Eliikeoikeus jaetaan puolisoiden kesken avio-
liiton kestoajalta siten, ettii enemm;in el6ke-
oikeutta hankkinut puoliso luovuttaa ellike-
oikeuttaan viihemmiin hankkineelle niin paljon,
ettd jaon jiilkeen el,iikeoikeudet ovat yhtA suu-
ret. Jos ellikeoikeuden jako ei kliy pliinsii tiillii
tavalla, voi eliikeoikeutta luovuttava puoliso
ostaa vakuutusmaksuilla eliikejiirjestelmiistli
entiselle puolisolleen vaadittavan eliikeoikeu-
den. Eliikeoikeuttaan luovuttanut puoliso voi
samoin ostaa itselleen luovuttamansa mdliriin
eliikeoikeutta. Ellikeoikeuksien jakaminen ei
johda ellikejiirjestelmissd vaadittavien vakuu-
tusaikojen lyhenemiseen.

Puolisot voivat sopia siita, ettei eldkeoikeu-
den jakoa tehdii mahdollisessa avioerossa. Tlil-
lainen sopimus on mitiitdn, jos avioeroa haetaan
luoden kuluessa sopimuksen tekemisesfd. Puo-
lisot voivat halutessaan sopia muunkinlaisesta
kuin tiiydellisesti tasajaosta.

37



KIRSTI VARPULA

Unkarin s o staaliturvasta

S o s iaa li t ur v an Ke s k us I ii t t o j ii rj e s t i t o uk o kuus so
opintomatkan Budapestiin Unkariin maan sosi-
a a I i t u r vaj ii rj e s t e lm cicin t u t us t umi se ks i. Vie rai lu-
kohteina olivat lvovoimaministerid, Ammatti-
liittojen keskusliiton sosiaalivokuulusosasto,
Seimien valtakunnallinen tydmenetelmiiopin
irutituutti, Sosiaalihuoltolaitosten keskus, van-
hainkoti ja vanhusten puoliptiiviikoti sekii las-
tenkoti. Seuraava kirjoitus kiisittelee yhteen-
vedono maisest i j oiruk in Unkarin sosiaaliturvan
piirteitii matkan aikana eri kohteiden t.vdnteki-
jdiden kertomien tietojen perustee lla.

Unkarin sosiaaliturvapolitiikkaa vaivaavat
paljolti samantapaiset ongelmat kuin Suomen-
kin: riittemettdmat taloudelliset resurssit ja
sild kautta mm. paikkapula sekli vanhainko-
deissa ettii lasten piiiviihoidossa.

Tiimiinhetkisen viisivuotissuunnitelman mu-
kaan sosiaaliturvapolitiikan erityiskohteina ovat
lapsiperheet. Matkalla sai myds sen vaikutel-
man, ettii yhteiskunta pyrkii pitiimiilin vanhuk-
sista yhii enemmdn huolta.

A M M ATTI Y H D I S TY S LI I K K E E LLA
KESKEINEN TEHTAVA
Unkari n sosiaaliturvaj iirjeste lmlin hoitaminen
on valtion tehteva, mutta ammattiyhdistysliike
on kiinteiisti mukana toiminnassa osallistumal-
la lakien toteuttamiseen ja tarkkailemalla toi
mintaa eri tasoilla. Niimii tehtiiviit on keskitetty
Ammattilittojen keskusliitolle ja sen sosiaali-
vakuutusosastolle, joka hoitaa taloutta, lain-
siiiidlinndllisiii ja piiiitd ksentekoo n liittyviii ky-
symyksiii sekd klisittelee kentziltt keretyt tiedot
sosiaaliturvan toteutumisesta.

Ammattiyhdistysliikkeen lSdninneuvostot ja
sosiaalivakuutustoimikunnat ovat mukana
piiritdksenteossa alueellaan. Teollisuuslaitoksiin
on perustettu sosiaalivakuutusosastoja huolehti-
maan sosiaaliturvan toteuttamisesta ns. ammat-
tiyhdistysaktivistien voimin.

UUDISTUS V. 1975
Unkarin nykyinen sosiaalivakuutusjlirjestelmii
perustuu v. 1975 voimaan astuneeseen uudis-
tukseen, jolla yhdistettiin aiemmin voimassa
olleet useat jiirjestelmiit yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Tarkoituksena oli aikaansaada yksinker-

taisempi, loogisempi jiirjestelmit. Nykyiiiin Un-
karin sosiaaliturva perustuu yhteentoista lakiin,
jotka kattavat kansalaisten sosiaaliturvan keh-
dosta hautaan.

Valtion tehtiiviin kuuluvana sosiaaliturvaa
kehitetiiiin kansantalouden pohjalta. Jokainen
ty<intekijii osallistuu sosiaaliturvan kehittami-
seen maksamalla osuuden palkastaan ns. so-
siaaliturvamaksua valtion kassaan.

ERITYI S ESTI LA PS I P E R H EET SOSI AA LI-
VAKUUTUKSEN KOHTEINA

KU IJ LU I SA A. I DI N PA LKKA
Pari wosikymmenld sitten Unkarissa huoles-
tuttiin alhaisesta syntyvyydestii siinli miidrin,
etta ka$ottiin tarpeelliseksi tarttua asiaan
sosiaalisin toimenpitein tukemalla lapsiperheitii
erilaisin taloudellisin keinoin ja niiin innosta-
malla unkarilaisia hankkimaan lisiiii lapsia.
Vuonna 1967 sai alkunsa kuuluisuutta saanut
tiidinpalkkajlirjestelmii. Aidinpalkka mahdol-
listaa sen, et&i eiti voi jiiiidii kotiin hoitamaan
lasta aina tiimdn kolmanteen ikiivuoteen saak-
ka. Valtio maksaa tiiltii ajalta "palkkaa'lasten
miiiiriin mukaisesti siten, ettii yhdestii lapsesta
saa 1090 forinttia kuukaudessa (noin 150
markkaa, keskipalkka on noin 500 markkaa
kuukaudessa) tiillii hetkellii ja miiiirii nousee
lWTo:lla lasta kohden ollen suurimmillaan
kolmannen lapsen kohdalla. Kaikkiaan n.
200000 unkarilaisiiitiii on tiillii hetkellli iiidin-
palkalla. lapsen tiiytettya kolme vuotta iiiti
voi palata entiseen tytipaikkaansa. Pitkiin iii-
tiysloman voi myds keskeyttii2i. Valtio tai mycis
tycinantaj a j iirjestiii lapselle hoitopaikan.

Aidinpalkka ei taloudellisesti korvaa ansioita
ja tarkoituksena onkin korottaa avustussum-
maa. Taustalla on ajatus lapsen parhaasta
mahdollisesta hoidosta ensimmiiisten ikiiruo-
sien aikana. Valtio on my6s sliiistynyt hankki-
masta hoitopaikkoja iiidinpalkkajii{estelmen
avulla.

MUITA TUK]MUOTOJA
Aitiysrahaa maksetaan jokaiselle vlihintiiiin I 80
piiiviiii vakuutettuna olleelle iiidille. Aitiysra-
han saamisen edellytyksenii ovat lliiikiirintar-
kastukset siten, ettii kaikki vaaditut nelja tar-
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kastuskertaa oikeuttavat maksimisummaan ja
ttitii summaa viihennetildn, j os tarkastuskertoja
on viihemmin.

Meidiin lapsilislijiirjestelmiiiimme vastaava on
ns. perhetukijiirjestelma. Tirkea maksetaan jo-
kaiselle perheelle, jolla on vlihintiiiin kaksi
lasta. Yksinhuoltajaperhe saa tukea, vaikka
lapsia on vain yksi, samoin yksilapsinen perhe,
jos lapsi on sairas. Ttimii tukimuoto asettaa
kuitenkin etusijalle kolminelilapsiset perheet,
sillii niiden kohdalla summa on suurin. Periaat-
teena on, etta awstusta maksetaan sille, joka
huolehtii lapsista. Siten mycis avioerolapsista ja
sijoituslapsista maksetaan hoitajalle tukea.
Awstus maksetaan aina lapsen l6:nteen ikiivuo-
teen saakka, mutta jos lapsi opiskelee, l9:nteen
ikdwoteen saakka.

LAPSIPERHEIDEN ASUNTA
TILA NN ETTA H ELPOTETAA N
Unkarissa on vaikea asuntotilanne. lapsiper-
heet on asetettu etusijalle asuntojen saannissa.
Niille my6nnetijdn alennusta vuokrasta sen
mukaan, kuinka suuri perhe onja mitkii ovat sen
tulot. My,Os oman asunnon hankinnassa on
helpotuksia siten, ettzi yksi lapsi alentaa asun-
non hintaa 30000 forinttia. Ja jos pariskunta
tekee sopimuksen valtion kanssa siitii, kuinka
monta lasta aiotaan hankkia, viihennetiiiin lai-
nasta sama 30 000 forinttia lasta kohden,
vaikka lapsi ei olisi vielii syntynytkiiiin. Mikeli
suunnitelmat eiviit jostain syyste toteudukaan,
on ttim6 helpotussumma maksettava mydhem-
min takaisin tavallisen lainan tapaan. laina-
ajat ovat prtkia eika korkoja peritii. Mytis tyo-
paikat mydntavat edullisia asuntolainoja lapsi-
perheille.

ELAKEJARJESTELMA
Eliikkeitii maksetaan vanhuuden, sairauden ja
vammaisuuden sekii huoltajan kuoleman pe-
rusteella. Eliikeikii on naisilla 55 vuotta ja mie-
hilH 60 wotta. Raskaissa ja vaarallisissa teh-
t2ivissi tydskenteleviit voivat jiiiidii eliikkeelle jo
ennen yleistii eliikeikiiii. Eliike perustuu tyri-
suhteeseen. Koska Unkarissa vallitsee tliystydl-
lisyys, on teoriassa jokaisella oikeus eliikkee-
seen. Mytis sellaiset erityisryhmtit, kuten taitei-
lijat, yksityisyrittiijat, perheyritysten tycinteki-

jat, kesitydhiset ja aputycintekijiit ovat oikeu-
tettuja eliikkeeseen, tosin vain tiettlyn osaan.
Unkarissa on n. kaksi miljoonaa eliikeliiistii.

ELA K K EELLE S IT RRYTTLA N
PEHMEASTI
Ammattiyhdistysliike, valtio sekii yritykset ja
teollisuuslaitokset huolehtivat yhteisesti eliik-
keelle siirtyvistii ty<intekij distii. Teollisuuslaitok-
sissa ellikevalmennus on toiminut jo 20 vuotta
ja sitii tekeviit nimenomaan ammattiyhdistys-
aktivistit. Valmennukse ssa selvitet?ilin eliikkeelle
siirtyviin olosuhteet ja ympiiristd, jossa hdn
eldd, neuvotaan ja ohjataan erilaisissa kaltan-
ndn asioissa sekii valmistetaan tydntekijdit?i
henkisesti tulevaan muutokseen.

Tydntekija voi jatkaa ammattiyhdistyksen j!i-
senend eliikkeelle siirtymisestiiiin huolimatta ja
siten vaikuttaa edelleen yrityksen toimintaan.
Eliikkeellii ollessaan voivat tydntekijat keyde
ruokailemassa entisessii tydpaikassaan edulli-
sesti. Ammattiyhdistykset jiirjestiiviit myds eri-
Iaista virkistystoimintaa eliikeliiisilleen; vapaa-
ajan viettoa, retkia. Tama kaikki on edullista
tai kokonaan ilmaista.

Tydntekijiilh on myds mahdollisuus jatkaa
tydntekoaan huolimatta eliikeidn saavuttami-
sesta. He voivat saada siis sekd eliikettii ettii
palkkatuloja. Tydssii kalma e[ikeliiisiii on
Unkarissa kaikkiaan n. ,100000. Ty6aikaa on
kuitenkin rajoitettu siten, ettli maksimitydaika
wodessa on 840 tuntia, mutta kansantaloudelli-
sesti tiirkeillii aloilla kuusi kuukautta eli
vuodessa 1020 tuntia. Jos niimii aiat ylittwlit,
pienenee eliikkeen miiiird. Henkistii ty<itii
tekevlit ellikel,iiiset voivat ansaita korkeintaan
35 000 forinttia vuodessa elAkkeensii lisiiksi.
ELA KKEEN u AA nAyTY M IN E N
Vanhuuseliikkeen suuruus on riippuvainen ty6-
suhteen pituudesta. Esimerkiksi kymmenen
woden tycisuhde tuottaa keski miiiirin 33 7a kes-
kipalkasta eliikettii, ja jos ty<isuhde on tlitii pi-
tempi, eliike nousee 2%ovuoua kohti siten, etlA
25 vuoden tycisuhde tuottaa n. 6570 osuuden
keskipalkasta. Tycisuhteen pidentyessii 25 vuo-
desta 32 woteen, karttuu eliikettii I cfo ltsid.j,.

vuodessa ja edelleen 32 tydsuhdevuodesta aina
42 ty<isuhderuoteen ll2/6 vuodessa. Siten 42
ty6vuoden jiilkeen eliikkeen miilirii on 75%o
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keskipalkasta. Mikali ty<intekijii ei halua siirtyii
eliikkeelle elikeiiissli, saa hiin myOhemmin
3 -10 Vo:.n korotuksen eliikkeeseensli.

Vanhuuseliike maaraytyy tydsuhteen viidesEi
viimeisestii kalenteriluodesta, joista valitaan
kolme keskipalkaltaan korkeinta eliikkeen miiii-
riin perustaksi. Keskimiiiir[inen eliike on n.
2000 forinttia kuukaudessa (noin 280 markkaa),
suurimmat 7000-8000 forinttia. Vuodesta l97l
alkaen eliikkeet ovat nousseet 2yo vuosittain.
Minimieliike pyritiiiin nostamaan viihintiiin
1000 forinttiin kuukaudessa. Suurten hinnanko-
rotusten yhteydessii eliikeliiisillii on mahdolli-
suus saada alennusta esim. liimmityskustan-
nuksista ja lihan hinnasta. Eliikkeistii Unkarissa
ei peritd veroa.

ELAKE-ETUUDET
TYO KYVYTTA M Y Y D EN VA RA LTA
Meidiin tydkyvy"ttdmyyseliikettiimme vastaavan
eliikejiirjestelmiin mukaan ttiytyy unkarilaisen
ty6ntekijiin olla menettlinyt tyOkyvysttiiin 67 7o
sairauden tms. johdosta, jotta hiinellii olisi
oikeus eliikkeeseen. Lisliksi tydklqttdmyyden
on kestettiivii vdhintiiiin kaksi rTrotta tai ty6n-
tekij[n on oltava kykenemdtdn jatkuvaan ty6-
hrin. Tydkyqttdmyys on luokiteltu seuraavan-
laisiin asteikoihin:
lll 67 lo:sti menetetty tydkyky
II ty<ikyky menetetty tliysin
I hoidon varassa olevat

Eliikkeen mii.iirii on riippuvainen tydkyvyt-
t6myyden asteesta siten, ettii I asteessa mliiird
on korkein ja III asteessa pienin. Tiissiikin
eliike perustuu tydsuhteeseen ja siini ansait-
tuun palkkaan. Raja kulkee 35. ikiivuoden koh-
datla, mikii tarkoittaa sitli, ettii alle 35-vuo-
tiaille riittda lyhyempi tycisuhde eliikkeen saa-
miseksi. Alle 22-vuotiaille riittlu kahden vuoden
ty6suhde. Raskaan ja vaarallisen ty<in tekijdille
ovat siiiinncikset joustavammat. TyOky'vltt6-
myyseliikejiirjeste Imii on uudisteilla U nkarissa.

Ty0se sairastuneille - esimerkiksi ammatti-
tauti - tai onnettomuuden johdosta vammau-
tuneille maksetaan eriiiinlaista onnettomuus-
avustusta, joka ei ole riippuvainen tydvuosien
lukumdiiriistii. Avustusta mycinnelAiin ty6nte-
kijOille, joiden tydkyky edellii mainituista syisle
on heikentynyt viihintiilin I 5 Vo, mutta korkein-
taan 67 70, ja mlkah tydkyky laskee enemmdn
kuin 67 %, on tydntekija oikeutettu ns. onnetto-
muuseliikkeeseen, jonka miitrii on suurempi
kuin tavallisen ty6ky\,)tt6myyseliikkeen. Hait-
ta-asteen luokitus on onnettomuuseliikkeitii
miiiiriitldessli matalampi kuin ty6kyvyttdmlys-
eldkkeissli.

TAKAISIN TYAELAMAAN
Unkarissa on n. 200000 osittain tydkykynsii
menettiinyttii tydntekijee. Tiitii joukkoa yrite-
t?iiin kuntoutuksen avulla saada uudelleen tyO-
eldmiidn. Ty0nantajia velvoitetaan myds aktii-
visesti tydllistiimiiiin osatytikykyisiii ja ainakin
omista vammautuneistaan olisi jokaisen yrityk-
sen pyrittiivii huolehtimaan jiirjestiimAllii heille
jotain tytitii. Kuntoutusneuvosto, joka koostuu
liiiiklireistii sekii tydnantaj an etta tyo ntekij oiden
edustajista ratkaisee lopullisesti, mihin osa'
tyrikykyinen voitaisiin sijoittaa. Joissakin yri-
tyksissii on vammaisille tarkoitettuja puotte-
hoisia ty<ipaikkoja tai omia osastoja. Palkkauk-
sessa ntikyy myds tiimii puolitehoisuus. Valtio
tukee tyrialoja, jotka tydlistiivat osatyOkykyi
siii, mycis sosiaalityOntekijiit toimivat vammais-
ten osastoilla. Suojatydpaikkoja on koko maas-
sa 400-500.
VANHUSTEN HUOLTO
Unkarissa lapset ovat perinteisesti huolehtineet
vanhemmistaan, mutta koska nykyiilin perheet
ovat pienperheitli ja avioeroja tapahtuu paljon,
ovat monet vanhukset jiiiineet yksin ja vaille
huoltoa. Tosin Unkarin lainsiiiidtintd edelleen-
kin velvoittaa lapsia huolehtimaan vanhem-
mistaan.

Vanhusten huoltomuotoja ovat ns. sosiaaliset
kodit eli vanhainkodit, osapliivdkodit sekii ko-
tihuolto. Vanhusten osapiiiviikoteja on perus-
tettu 1970-luwn alusta lukien. Tarkoituksena on
luoda niiihin kodinomaiset olosuhteet ja erilais-
ta ohjelmaa on pyritty j2irjestiimiiiin koko piii-
vdksi. Vanhukset saavat osapiiiviikodissa kaksi
ateriaa ja terveydenhoitopalveluja, myds kult-
tuuria harrastetaan. Tdmi huoltomuoto sopii
niille, jotka haluavat asua kotona, mutta kai-
paavat seuraa, eiviitki oikein pysty huolehti-
maan itsestiiiin.

Kotihuolto on verrattavissa Suomessa toimi-
vaan kotiapuj iirj estelmiilin; vanh uksia autetaan
erilaisissa pikku askareissa, ostosten teossa,
siivouksessa, ruoanlaitossa jne. Terveydenhoi
topalvelukset kuuluvat mycis kotihuoltoon.
Ty6 tehdiiiin paljolti vapaaehtoisten ns. yhteis-
kunnallisten tyOntekijiiiden voimin. Tlirkeiiksi
katsotaan kotihoidon jatkuvuus, jotta vanhus-
ten turvallisuuden tunne siiilYY.

Taloudellisen ja flysisen huollon lisiiksi py-
ritiiiin henkiseen ja moraaliseen tukemiseen.
Nimenomaan ihmissuhdekysymykset ovat tule-
vaisuuden haaste vanhustenkin kohdalla, sano-
vat unkarilaiset vanhusten hoitajat.

Vanhainkodeissa on Unkarin vanhuksista n.
30000, mikii mli5rii vaikuttaa melko pienelui'
Tosin paikkapulaa onkin ja jonotusta esiintyy:
keskimliiiriiinen jonotusaika on 2--6 kk.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Vakuutusoikeuden ja
e kilre kut akunnon p ci rit o ks iii

Vakuutusoikeuden piiiitds n:o 1ll19l79. y.m.
AnrBttu 9.4.1981
MUUSIKOT TEL:N PIIRIIN KUULUVISSA
rvosu nrarcs.t os txnv urfiOtt
Tytiel6kkeess6 n:o 5/80 totesin, ett6 ptiisiiiinnOn
mukaan erilaiset freelance-muusikot ovat tyO-
suhteessa. Mycis ohjelmatoimistojen palkka-
listoilla olevien muusikoiden on vakuutusoi-
keuden kannan mukaisesti jo vakiintuneesti
katsottu olevan tydsuhteessa ohjelmatoimis-
toon. Ohjelmatoimistona pidetiiiin toimistoa,
joka viilittiiii sen palveluksessa olevia esiintyjiii
erilaisiin tilaisuuksiin.

Nyt kysymyksessii olevan yhti<in toimiala
oli kaupparekisterin mukaan orkesteritoimin-
nan harjoittaminen sekti alaan liittyvien palve-
lujen ja tavaroiden myynti. Vaikka yhti6te ei
pidettiiisikiiiin tyypillisenii ohjelmatoimistona,
sen toiminta siltts osin, kuin se viilitti yhtii
ammattimuusikoista koostunutta yhtyetta, o[
tyypillistii ohjelmatoimiston ty0t6. Tiistii huo-
limatta eliikelautakunta vastoin El?iketurva-
keskuksen TEL I $:n perusteella antamia sovel-
tamispiiAttiksii piti muusikoita itsenaisinii yrit-
tiijinii. T?illaiseen kannanottoon lienee keskeises-
ti vaikuttanut muusikoiden oikeus kieltiiytyii
tarjotusta tehtiiviistii (mitii oikeutta he kiiy-
tlnndssii tosin olivat keyfteneet vain harvoin)
sekli se, ettii useimmilla yhtyeen muusikoista
oli huomattavasti suuremmat tulot muualta
saaduista muusikkotuloista.

Vakuutusoikeus kumosi eliikelautakunnan
piiiitOksen ja pysytti Eliiketurvakeskuksen anta-
mat piiiitOkset voimassa. Ty0suhteiden yhden-
jaksoisuus ei riissii tapauksessa muo<iostunut
erityiseksi ongelmaksi, sillii muusikoiden esiin-
tymiskerrat kuukaudessa vaihtelivat viilillii
4-23.
Eliikehutakunnan piiiitr)s n:o I 105 I 80
Annettu 3.2.1981
ELAKEPAATA KS EN oI KAIS U
Eliikelaitos mycinsi edunjtttajan hpselle perhe-
eliikkeen TEL:n ja MYEL:n nojalla. El6ke-
piiiitOkseen oli merkitty, ett6 lapsenel[ke
ptiittyy lapsen t6yttiiessii 2l vuotta. TEL-el6k-
keen osalta piiatds oli oikein. TEl-tytisuhtee-
seen nimittiin liittyi rekistertiity lisiieliikejiir-
jestely, j onka mukaan perherlikkeessii lapsen-
eliike p66ttyy 2l vuoden iiisli. MYEl-toimin-
taan ei liittynyt lisiietuj6rjestelyii, joten lapsen-

eliikkeen oikea piiAttymisaika olisi ollut 18
vuotta. Sosiaali- ja terveysministericin piiet6k-
sen (675/69) mukaan tosin MYEL:n mukaan
ei ole edes mahdollista rekisteriiidii perhe-
elitkkeen saamisen ehtojen laajennusta. El6ke-
laitos antoikin uuden muutoksenhakuohjeella
varustetun piiiitdksen, jossa se ilmoitti, ettii
MYEL+liike lakkaa lapsen tiyt*iess6 18 vuotta.

Edunjittiijiin lapsi valitti ellikelautakunnalle
ja vaati MYEL:n mukaista perherldkettii 21.
ikiiwoteen saakka. Eldkelautakunta totesi pea-
tdksessaSn, ettei valittajalla MYEL:n nojalla
olisi oikeutta perhe+liikkeeseen 18. ikiivuoden
tliyttiimisen jiilkeen. Koska eliikelaitos kuiten-
kin oli aikaisemmallia, lainvoiman saaneella piili-
ttikselliiiin todennut, ettii lapseneliike piiittyy
lapsen t2iyttiiessli 2l wotta, elikelautakunta
kumosi elEkelaitoksen viimeksi mainitun pliii-
t0ksen ja palautti asian eliikelaitokselle tiistii
aiheutuvia toimenpiteitti varten.
ELAKEL,4ITOS HAKI PURKUA
Toimenpiteeniiin eliikelaitos on tehnyt vakuu-
tusoikeudelle purkuhakemuksen, miss6 se pyy-
t[ii rrakuutusoikeutta poistamaan elEkelaitok-
sen ensimmiiisen piiiitOksen ilmeisen lainvas-
taisena.

Eliikelautakunnan kumoama eliikelaitoksen
piiit6s oli itse asiassa itseoikaisupliiit6s eliik-
keensaajan vahingoksi. Koska TEL 2l a g:n
2 momentti, johon MYEL:ssa on viittaussiiiin-
n6s, sallii itseoikaisun vain el?ikkeen hakijan/
saajan eduksi, ei eliikelaitos voinut purkua ha-
kematta oikaisupiiiitdksellii poistaa eliikkeen-
saajalle aikaisemmalla piiiitdkselliiiin lupaamaa
etuutta.
Eliikehutakunnan piiiitds n:o 18 16 I 80
Annettu 9.2.1981
Y HTEE NS OVITU KS EN AJAN KOHTA
Edunsaajille ei yhteensovituksen vuoksi ole
jaanyt maksettavaksi TEL:n mukaista perhe-
eliikett?i. kski on solminut uuden avioliiton
heiniikuussa 1975, jolloin yhteensovituksessa
huomioon otettu Tapl:n mukainen huoltoeliike
on lakannut. Uusi yhteensovitus on toimitettava
1.8.1975 alkaen, vaikka tieto avioliitosta on
saapunut elikelaitokseen vasta marraskuussa
1979. tapsilla on siten oikeus uuden yhteen-
sovituksen perusteella maksettavaan ellikkee-
seen 1.8.1975 lukien. El6kelaitos oli suorittanut
uuden yhteensovituksen vasta 1.12. 1978 lukien.
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ARJA SANKARI

Tyokyvyttomyysasiain
neuv o t t e lukunnnn suo situksin

N EU VOTTELU KU Nru S EU RA SI
RUOTSI N ZttiXe n lrXAtS U,q.
(poyttikirja 5181, kohta 4.)

MUUTTO RUOTSIIN VUONNA 1970
M.J. on tydskennellyt Suomessa runsaan vii-
dentoista woden ajan asentajana TEl-tytisuh-
teessa. Viilittdmiisti tydsuhteen paatyftya elo-
kuussa 1970 hiin on muuttanut Ruotsiin. Siellii
hdn on ollut tydeLimiissii mukana kaikkiaan
kuuden ja puolen vuoden ajan, mistii viisi vuotta
tydkaluviilaajana. Tycinteon M. J. on lopettanut
kokonaan maaliskuussa 1977 sairauden vuoksi.
H:in on 4l-vuotias.

SELKA.VAIVOJA VU ODESTA I 967
ALKAEN
M.J. on kiirsinyt selkiivaivoista vuodesta 1967
alkaen. Niiden pahennuttua hin on ollut orto-
pedisessa klinikassa helmikuussa 1975 ja uudel-
leen loppukesiillii 1976, jolloin hiinet leikattiin
viitlevyn luiskahduksen aiheuttaman iskias-
oireiston vuoksi. Palattuaan Ruotsissa tytihtin
vuoden 1977 alussa hiin sai maaliskuussa sa-
rnana wonna uudelleen lanneselklikipuja, jotka
pakottivat hiinet luopumaan tydnteosta. Kes6-
kuussa 1977 M.J. liikehti lii.likirinlausuntojen
mukaan vaivalloisesti. Oikean jalan ulkosivulla
oli tunnottomuutta, ja selkiilihakset oikealla
puolella olivat eritt?iin jinnittyneet. Hoitona
kokeiltiin kipsikorsettia tuloksetta. Ty0kokeilu
helmikuussa 1978 katkesi sekiivaivojen vuoksi.
Marraskuussa 1980 suoritetussa tutkimuksessa
lanneranka o[ jaykka ja kaularangan liikku-
vuus alentunut. M.J. 'valitti oikealla puolella
lannerankaa esiintyviii, oikeaan alaraajaan s?itei-
leviii kipuja, joiden voimakkuus vaihteli. Yleen-
sii kiwt olivat pahimmillaan aamuisin.

TAYS ITEH O IN E N E I-/i K E R U OTS I S TA
MARRASKUUHUN 1982
M.J:lle on mydnnetty Ruotsista tydkyvyttti-
myyseliike l.l1.1978 alkaen ensin vuoden ajaksi,
mutta eliikettli on sittemmin eri piiiit0ksillii jat-
kettu, viimeksi 31.10.1982 saakka. El6kkeen
suuruutta miiliriittiiess6 on otettu huomioon
my6s ns. tulevan palvelusajan ansiot Ruotsin
lainsiiiidinnOn mukaisesti.

ONKO SUOMESTA MYONNETTYA TEL-
ELAKETT?{ JATKETTAVA?
Suomesta M.J:lle on mytinnetty vapaakirjaan
perustuva TEl-tyokyvytt0myyseliike l. 10. 1976
alkaen miiiiriiaikaisena. Viimeisimmiilli pti6-
t0ksellS eliikettii on jatkettu elokuun 1980 lop-
puun saakka. Eldkkeen myiintiinyt elEkelaitos
on neuvottelukunnalta tiedustellut, onko haki-
jaa pidettiivii tytikyvyttomiinti vielii tiiman jiil-
keenkin.

RATKAIS U VAIKEAA PUUTTEELLISTEN
TIETOJEN VUOKSI
Kun Suomessa harkitaan tytikyvytttimyyseltik-
keen my6nt6mistii ehkii pitkdnnkin ulkomailla
asuneelle ja tydskennelleelle henkildlle ollaan
usein saman ongelman edessii kuin tiissii M.J:n
tapauksessakin. Ratkaisun tekoon tarvittavat
tiedot ovat puutteellisia ja poikkeavat siitA,
mihin Suomessa on totuttu. Lisiiselvitystii
tarvittaisiin, mutta sen hankkiminen vieraasta
maasta ei aina ole yksinkertaista.

Ruotsissa ei lliiiketieteellistii puolta oteta el6-
keratkaisua tehtiessii huomioon samassa miiii-
rin kuin Suomessa vaan ns. sosiaalis-taloudelli-
sille seikoille kuten kotiolosuhteille, tytinsaanti-
mahdollisuuksille, asuinpaikalle, i6lle yms. an-
netaan huomattava paino. Tiimiin vuoksi mytis
Ruotsista saatava liiEketieteellinen selvitys on
suomalaisittain katsottuna puutteellista ja yli-
malkaista, mm. tarkat koetulokset puuttuvat
usein kokonaan.

El6keturvakeskus hankkii eliikelaitosten
pyynnoste Ruotsista siellii jo kirjoitettuina ole-
vat Uiekiirinlausunnot ja v6littii6 ne eliikelaitok-
sille. Eliikelaitosten on kuitenkin itse tehtiiva
lisltutkimuspyynnOt samoin kuin hankittava
ruotsalaisilta tyOnantajilta mahdollisesti tar-
vittavat tiedot eliikkeenhakijan tytiskentelyolo-
suhteista, tyOn laadusta yms. asian ratkaisuun
vaikuttavista seikoista.

Neuvottelukunnassa harkittiin, olisiko perus-
teellisen ortopedisen tutkimuksen suorittaminen
M.J:lle aiheellista. M.J. oli kuitenkin jo aikai-
semmin ilmoittanut k6sitykseniisn, etti tAllai-
seen tutkimukseen p66sy on Ruotsissa vaikeaa
ja aikaavieviiii. Suomecn tutkimuksiin matkus-
tamiseen hiin oli myds suhtautunut halutto-
masti.

42

lfhqf,w^



N E U VOTTELU KU N TA S U OS ITTE LI
TE L- ELA KKEEN J ATKA M ISTA
Asiasta pitkiiiin keskusteltuaan neuvottelukunta
piiiityi suosittelemaan, ettii M.J:lle mydnnettyd
TEL:n mukaista ty0kyvyttdmyysellikettii tulisi
jatkaa edelleen 1.9.1980 lukien 31.10.1982 saak-
ka. Neuvottelukunta siten seurasi suositukses-
saan Ruotsin eliikeratkaisua. Ruotsista mahdol-
lisesti saatavan lisiiselvityksen suhteen neuvot-
telukunta ei ollut kovin toiveikas,joten ratkaisu
tehtiin kiiytettiivissii olevan selvityksen perus-
teella. Mycinteiseen suositukseen vaikutti mm.
se, etta Suomesta my0nnetty eliike on vapaa-
kirjaeliike, kun taas Ruotsin eltikkeessii on otet-
tu huomioon myds tulevalle ajalle lasketut an-
siot, ja eliike on miiiiriilt?iiin moninkertainen
TEl-elikkeeseen verrattuna. Ruotsin eltikkeen
miiiiriiaikaisuus mycis helpotti ratkaisuun piiii-
tymistii. Mikali asetelma olisi ollut toisin piiin,
eli "piiiieliike" olisi mydnnetty Suomesta, olisi
ratkaisusuositusta tuskin vielii tiillii selvityksellii
annettu.

PIENEN LAPSEN HOIDON VUOKSI
E LAKE M Y ON N ETTY TtYS ITEH oIS ENA
(pdyttikirja l0l8l, kohta 4.)

TYONTEKO PAATIYNYT
JOULUKUUSSA 1978
M.S. on alle 3O-vuotias nainen. Hiin on tydsken-
nellyt runsaan kolmen vuoden ajan voin pak-
kaajana. Muita tytielakehkien piiriin kuulu-
via tydsuhteita hiinellii ei ole ollut. Pakkaus-
tydh<in liittyi kumartelua ja nostelua, mistii
M.S. valitti polviensa kipeytyviin. Tydsuhteen
loppupuolella hinellii alkoi olla runsaasti pois-
saoloja, joista han ei aina esittiinyt tydnanta-
jan mielestli riittlivaa selvitystii. Ttimiin vuoksi
tyOnantaja sanoi tydsuhteen irti 5.12.1978.

NIVELVAIVOJA ALKUVUO DESTA 1978
Vuoden 1978 alkupuoliskolla M.S:lle ilmaantui
^ _t-- - ..arr(uurla Ja rurvolus[a olKeaan porveen. Kas-
kauden aikana keviiillii 1979 polvioireet lieven-
tyivet, mutta siirkyli ja arkuutta tuli oikeaan
nilkkaan ja ranteisiin. Lokakuussa 1979 tapah-
tuneen synnytyksen jiilkeen nivelvaivat hiljal-
leen pahenivat. Toukokuusta 1980 liihtien M.S.
osallistui reumaliizikekokeiluun ja hiinelle aloi-
tettiin lisiiksi kultahoito. Thuti luokiteltiin suu-
riin niveliin kohdistuvaksi aktiiviseksi reumaksi.
Vaivoja esiintyi liihinnii oikeassa nilkassa ja
ranteissa. Helmikuussa l98l vain ranteissa
esiintyi tulehduksen merkkejii sekii lisliksi tai-
pumusta jdykistya virheelliseen kiimmenkoukis-
tusasentoon. M.S. kuitenkin kieltiiytyi ranteiden
jiiykistysleikkaukseita.

TY OTTO M Y YS AV US T(1 S, ATTruS- IN
SAIRAUSPAIVARAHA
Ty0suhteen piilityttyii M.S:lle on maksettu tyiit-
ttimyysawstusta siihen saakka kunnes hiin on
alkanut saada iiitiyspiiivlirahaa syyskuusa I 979.
Aitiyspiiiviiraha on kesiikuussa 1980 muuttu-
nut sairauspiiiviirahaksi, jota on my0nnetty
toukokuun l98l loppuun saakka. Kansaneliike-
hakemus oli vireillii.

rIiysITnruoINEN EIAKE KESAKUUSSA
I98O A L KAN EE N TYA KYVYTTA M YY DE N
PERUSTEELLA
M.S:n tapauksessa on kysymys hiljalleen pahe-
nevasta sairaudesta, jolloin tydkyvyttdmyyden
alkamisajankohdan tarkka miiiiriiiiminen saat-
taa olla vaikeaa. Neuvottelukunta katsoi M.S:n
tulleen tyokyvyttdmiiksi keslikuussa 1980, jol-
loin hlinelle on myds alettu maksaa sairaus-
piiiviirahaa. M.S:n tyrisuhde on peettynyt jo
joulukuussa 1978, eli noin puolitoista vuotta en-
nen tydkyvyttdmyyden alkamista. Tiist2i huo-
limatta M.S:llii on oikeus ns. tiiysitehoiseen
elEkkeeseen, koska hiinellli on TEL 6 $:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun miiiiriiajan (360 paivaa *
tyiitt<imyysavustuspiiiviit) jilkeen ollut yhden-
jaksoisesti hoidettavanaan alle 3-vuotias lap-
sensa.

E LA KE A LKO H O LIS MI N PE R(] STEELLA
(pdyttikirja 15l8l, kohta 3.)
Neuvottelukunta suositteli ty<ikyvyttomyyseliik-
keen mycintdmistii johtavassa asemassa olleelle,
virastaan alkoholinkiiytcin takia erotetulle hen-
kiltille, jolla ei yli kymmenen vuotta jatku-
neen alkoholismin lisiiksi ole todettu merkittii-
viiii psyykkistii hiiiridtii eikli somaattista sai-
rautta... Ratkaisuun paadyttiin iiSnestyksen jil-
keen. Alinestystii edelsi periaatteellinen keskus-
telu alkoholismin merkityksestii tyOkyvytt0-
myyden aiheuttajana. Tiilldin esitettiin mm. ky-
symys, onko alkoholismi sairaus vai ei. Todet-
tiin, etdi Ruotsissa mycinnetaan tyokyvytto-
myyseliike pekan alkoholismin perusteella.
Samoin Suomessa ovat muutamat tydeliikelai-
tokset eltikeratkaisukiiytiinn0ssliiin hyviiksyneet
alkoholismin psyykkiseksi sairaudeksi, mifii
mieltii myds olivat iiiinestyksessli myOnteiselle
kannalle asettuneet. He perustelivat ratkai-
suaan myOs sill6, ettei ko. henkiki sairautensa
woksi pysty enea saamaan sellaista uutta tyd-
tli, joka ansiotasoltaan liiheskiiiin vastaisi htinen
entistii virkaansa.
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Kysymyksiii ja vastauksia

Alla olevalh palstalla Eltiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja Antti Suominen vastaa
tydeltikkeitti koskeviin kltsymyksiin.

Tydeliikeasioita koskeviin kysymyksiin vas-
tataan Eliiketurvakeskuksesta myds kirjeitse
ja puhelimistse. Kun kirjoitaue, mainitkaa tii1,-
dellinen nimenne, osoitleenne ja henkil1tunnuk-
senne.

Ky sym.y s : Saan e lii ke t tti valtiokont t orist a ja
Ilmarisesta, kun olen jo 65 vuotta tiiyttiinyt.
LEl-kassa ei kuitenkaan maksa minulle mitiiiin,
vaikka olin vuosiru 197l-1972 pelkiisttiiin ra-
kennustdissti ja LEL-maksut on hoidettu. Sen
jiilkeen olin talonmiehenti keskusammattikou-
lulla ja vuoden ertiiissii asuntolthtidssii. Tbiset
rakeniruksilh olleet saovot eltikettti LEL-
kassalta.

Vastaus: Tycieliikelaeissa on sliiidetty, etta se

eliikelaitos, jonka piiriin hakija on viimeksi
kuulunut ennen ellikeoikeuden alkamista, rat-
kaisee eliikehakemuksen ja maksaa ellikkeen
kokonaisuudessaan, vaikka palvelusjaksoja olisi
useitakin. Viimeinen laitos maksaa eliikkeen
silloinkin, kun aikaisemmista ty6skentelyjak-
soista on karttunut eliikettii eri tyOehkelakien
(TEL, LEL, YEL, MYEL) mukaan.

Kuitenkin vain yksityisoikeudelliset ellikkeet
voidaan maksaa yhtenli kokonaiseliikkeenii.
Julkisoikeudellisista ellikkeist2i, kuten esimer-
kiksi valtion ellikkeestii, annetaan aina oma rat-
kaisunsa ja ne maksetaan erikseen. Teillii siis an-
saitsemanne LEl+liike sisiiltyy Ilmarisesta saa-
rnaanne eliikkeeseen eikii sitli makseta erikseen
Tydeliikekassasta. Eliikepiiiitdksen eliikelaskel-
masta voitte vielii tarkistaa, ett6 LEl-ansionne
on otettu huomioon saamassanne tydeHkkees-
sli. Jos olisitte viimeksi ennen elikkeelle siirty-
miStiinne ollut LEl-t0issii, eliikkeenne maksaisi
tiillOin Ty<ieliikekassa.

Kysymys: Sain ehkeotteen, jossa kuitenkin
mielestiini on virhe. Minulla on ollut vain yksi
tydsuhde, joka tydtodistuksen mukaan on al-
kanut 2.5.1976 jo piiiittynyt 31.8.1980. Ekikeot-
teeseen tiimii tydsuhde on merkitty alkaneeksi
kyllti oikein, mutta piitittltmispiiivti on paljon
ai kai se mpi e li j o I 5. 2. I 9 80. Tyd suhtee n piiiit t ye s-
sii olin iiitiyslomalla ja tarkoitukseni oli pahta
takaisin tydhon, muua lapsenhoitovaikeuksien
vuoksi jouduin jiiiimiiiin kotiin. Voiko asian kor-
jata jtilkiktiteen ja onko siitii minulle eliikkeen
kanrwlto hydtyti? Tydni oli konttorilyotii ja tyd-
aika normaoli 40 tuntia viikosso.

Vastaus: Antamienne tietojen perusteella elii-
keotteella ilmoitettu tydsuhteen piilttymispiiivii
vaikuttaa oikealta, vaikka se tydtodistuksessa
onkin toinen. Teidiin ty<isuhteenne on piiettynyt
liitiysloman aikana etteka todenniikciisesti ole
saanut palkkaa tytinantajalta tyiitodistukseen
merkittyyn tytisuhteen piiiittymispiiiviilin saak-
ka. Tydntekijiiin eliikelain 2 $:n 2 momentin
mukaan ty0suhde katsotaan ptiiittyneeksi sama-
na piiiviinii kuin palkanmaksukin on paiettynyt.
Ty<ioikeudellisesti tycisuhde kuitenkin voi jat-
kua vielli palkanmaksun piiiityttyii esimerkiksi
sairauslomana tai iiitiyslomana.

Jos Teille on maksettu palkkaa vain eliike-
otteella ilmoitettuun tyri suhteen piiiittymispiii-
vdiin, on tytisuhdetieto oikein. Mikeli taas olette
saanut palkkaa vielii *imlin piiivlin jiilkeen voi-
daan piiiittymispiiivii jiilkikiiteen ko{ata, kun
viimeinen palkanmaksupdivli on selvitetty.

Tytleliikkeeseen oikeuttava palvelusaika las-
ketaan kuukauden tarkkuudella. Siten elEkkeen
m66rii nousee, jos tydsuhdeaika lisiiiintyy niin
paljon, ettzi tiiysien eliikkeeseen oikeuttavien
kuukausien lukumliiirii lisiiiintyy ainakin yhdel-
lii kuukaudella.
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Uutta
tyoekikelainstiiidiintoii Uusia yleisktrjeitti
ASETUS maatalousyrittiijien eliikeasetuksen
muuttamisesta (30/ 16. l. 198 l).

Sosiaali- ja terveysministeri<in eAltrOS pe-
rusteista, j oiden mukaan ty<intekijiiin eliikelain
19 b $:n 4 momentissa, lyhytaikaisissa tydsuh-
teissa olevien ty6ntekijain ellikelain I $:ss6,
maatalousyrittiijien eliikelain 19 $:ssii ja yrittii-
jien eliikelain 17 $:ssli sii5detty kertasuoritus
lasketaan (82 I 27 .1.1981).

Sosiaali- ja terveysministeriOn PAAIOS me-
rimieseliikelain 8 $:n 2 momentissa tarkoitetun
viiviistymiskoron miiii rii.iimis€ste (84/ 29. l. I 98 I ).
Mainitussa lainkohdassa tarkoitettu korko-
prosentti on 15,25 helmikuun I pniv8st6 l98l
lukien.

Sosiaali- ja terveysministeritin PAATOS tydn-
tekijiiin eliikelain 9 $:n 2 momentin mukaisen
ennakon perusteesta wonna l98l (329 I
13.5.1981). Ennakon perusteeksi vahvistettiin
351 745, mik?i nostaa tyoeliikkeita 4,7 prosenttia
heiniikuun alusta lukien 

peti Jtiiiskhen

PIRJO,iXTSSON
EIII:KELAWAKUNNAN
KANSLIAPA.,qLLTXOXST

Eliikelautakunnan kansliapiialtk<iksi on nimi-
tetty oik.kand. Pirjo Akesson.

Hiin on toiminut Ellikelautakunnan esitteli-
jiinii heinnkuusta 1974. Sitii ennen hiin oli Val-
tiokonttorissa esittelijana kolmen woden ajan.

21.4.1981 Sairausvakuutuslain ja
tydntekijiiin eliikelain muutoksia
sekli ertiitli niihin liittyviii lakeja
15.5.1981 Tydntekijiiin eliikelain
9 $:ssli tarkoitetun ennakon perus-
te vuonna l98l
15.5.1981 Muutos vastuunjakope-
rwteisiin sekii perusteissa esiinty-
vien eriiiden kertomien arvot vuo-
delle 1980
28.5.1981 Maatalousyrittiijiin va-
pauttaminen vakuuttamisvelvolli-
suudesta
29.5.1981 Ty0eliikkeiden viihim-
miiistason korotukseen 1.1.1982
liittyva tietoliikenne
2.6.1981 Heiniikuun l. piiviinii voi-
maantulevat tydeliikelakien muu-
tokset
15.6.1981 Vastuunjakoperusteissa
esiintyvien eriiiden kertoimien ar-
vot wodelle l98l

N:o l3l81

N:o l4l81

N:o l5l81

N:o 16181

N:o l7l81

N:o l8/81

N:o l9l81

Pirjo Akesson
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Tiedoksi
Tyoe ltikeptiivti 29. I 0.
Ty<ieliikepiiivii jlirjestetiiiin lAnii vuonna taval-
lista juhlavammissa puitteissa sen vuoksi, ettii
Eliiketurvakeskus tiiyttiiii 20 vuotta lokakuussa.
Tydeliikepiiivii on 29.10. - ensi kertaa Finlan-
dia-talossa.

TEIA:n puheenjohtaja:
Eltikkeiden leikkaaminen raunioi t taa
ihmis ten toimee ntulo turvon
Sosiaaliturvamme edellyttiid valikoivaa uudis-
tuspolitiikkaa ja kaikkien uudistusten perusta-
mista tarkkoihin kustannuslaskelmiin ja rahoi-
tusselvittelyihin, ennen kuin ne toteutetaan,
sanoi Tydeliikelaitosten Liiton TELA:n puheen-
johtaja Juhani Salminen puhuessaan
TELA:n liittokokouksessa 18.5.

Muunlaista menettelyli Salminen piti vastuut-
tomana. "Jakaessamme niiiti varoja etukdteen
itsellemme lakisiiiiteisesti sitovalla tavalla otam-
me vastaavan osuuden lapsiltamme pois."

Salminen ihmetteli siti, ettei samaan aikaan,
kun toisella kiidellii ollaan valmiita lisiiiimli5n
eliikemenoja - ainakin osittain riippumatta
niiden tarpeellisuudesta - eliikkeitii halutaan
toisaalta leikata.

Salminen muistutti mieliin ne keskeiset peri-
aatteet ja arvot, jotka liittyviit nykyaikaiseen
eliikkeeseen. Niistii keskeisimpiinii hiin piti
eliikkeen varallisuusarvoa, jonka tehtavana on
taata ihmiselle toimeentulo entisenlaisena ellik-
keelle siirtymisen jlilkeen.

Salmisen mielestt eliikkeen tuntuva leikkaa-
minen vaikuttaa keskeisemmin kansalaisen toi-
meentuloon kuin pilkkimisen salliminen tai
tiiysimiilirilinen pak kolunastuskorvaus, j oita pi-
deuiiin keskeisini varallisuuskysymyksin:i.

Elii kkeiden leikkauskeskustel ussa pi tiiisi piiii
pyrki?i sliilyttiimiiii n kylmiinii, sanoi Sal minen,
eikii hetkellisten tavoitteiden saisi antaa rau-
nioittaa niitii keskeisiii periaatteita, jotka ny-
kyaikaisee n sosiaaliturva- j a eliikejlirjestelmzi^ti n
sisliltyviit.

Uusi luotonont osuositus poinottoo
t uo t onno I lisia inve s t o int e.j a
Tycillisyyteen vaikuttavat investoinnit on erityi-
sesti otettava huomioon, kun tydehkelaitokset
my<intiiviit luottoja niisEi varoista, jotka ovat
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niiden vapaasti piietettavissii. Tiitii painottaa
tycimarkkinajiirjestcijen ja Tyiieliikelaitosten Lii-
ton viilinen luotonantoneuvottelukunta uudessa
suosituksessaan. Neuvottelukunnan teht?iviinii
on ohjata tyrieliikelaitosten luotonantoa yhteisin
suosituksin.

Sijoituskohteita valittaessa on asetettava etu-
sijalle tuotannollset investoinnit, sanoo suosi-
tus. Tydllisyysvaikutuksen lisiiksi on otettava
erityisesti huomioon vaikutus kilpailuasemaan
ja maksutaseeseen. Luotettavien investointi-
hankkeiden on edistettiivA tuotannon sopeutu-
mista ulkomaankaupassa ja kansainviilisessd
tydnjaossa tapahtuviin rakennemuutoksiin.

Vuonna 1980 osallistuivat Tydellikelaitosten
Liiton jiisenlaitokset 23 100 uuden pysyven ty6-
paikan luomiseen. Vuosittain tydeliikclaitokset
ovat osallistuneet joka kolmannen asuinraken-
nuksen rahoittamiseen. Vuonna 1980 ne olivat
mukana 16000 uuden asunnon rahoituksessa.
TELA:n toimitusjohtajan Pentti Kostamon
mukaan tydehkelaitokset ovat luotottaneet ke-
hitysalueliilinejli muita rahoituslaitoksia enem-
mlin.

Eltikeva kuu t uso soke y h t io I I ma r inen
llmarisen yhtitikokouksessa 29.5.81 mydnnet-
tiin professori Teivo Pentikiiiselle hlinen
pyynncistiiiin ero Ilmarisen hallituksen jase-
nyydestii 1.1.1982 alkaen. Samasta piiiviimiiii-
riisld alkaen valittiin yhtidn hallituksen jiise-
neksi talousjohtaja, kauppat.maist. Olavi
Vakio.

ETK:n messuososton kiiviitit tutkittu
Eliiketurvakeskuksen messuosastolla kiyneet
asiakkaat ovat huomattavasti vanhempia kuin
tydeliikevakuutetut keskimiiiirin. T?imii kiy
ilmi tutkimusosastolla tehdystii selvityksestA,
joka koskee tilannetta neljiillii eri messupaikka-
kunnalla.

N uorimmat ikiiluokat ovat kiivij dissii selvlisti
aliedustettuina, 65 vuotta tdyttiineet yliedus-
tettuina. Kiivipii messuilla muuan 80 vuotta
tiiyttiinytkin asiakas.

Eliiketurvakeskuksen rekisteriotepalvelu oli
monille tuttu jo ennesfdln. Joka kolmas messu-
asiakas oli aikaisemmin ollut sen piirissli.

Selviisti suosituin messupliivii oli sunnuntai.



English Summary
Retirement on pension will become more
flexible if the recommendations made by the
Pension Committee are realised. The work of the
committee is reviewed by its secretary who is
the head of the Planning Department of the
Central Pension Security Institute.

The broad-based Pension Committee was
set up in 1977 to consider means that would
make retirement on pension more flexible,
taking into account individual differences
between persons approaching pension age. The
committee was instructed to find out how
disability, unemployment, reduced work input
and the strenousness of work affect retirement.
It was also to examine specifically the possibili-
ties of taking front-line service into account in
retirement on pension.

New forms of pension proposed by the com-
mittee are an occupational early pension, a
reduced pension before 65 (the present pension
age in the private sector) and a part-time
pension in accordance with the Swedish model.

The occupational early pension would be
granted to an insured person with a long history
of heavy and wearing work whose working
ability has been lowered by ageing and who,
consequently, is essentially less able to cope
with his work. Another condition for the award
of an occupational early pension would be that
the subject has been employed in heavy work
for at least l0 of the last 15 years. The occu-
pational early pension would differ from the
present disability pension in that illness would
not be a condition for its award. The occupa-
tional early pension would equal the full employ-
ment and national pension in amount. The
committee estimates that approx. every tenth
of the 60-64 year old insured would be covered
by this benefit.

The retrospective earlier pension would apply
to both the national pension and the employ-
ment pension. The insured would be able to
draw his pension as wished before the age of65.
However, the pension drawn prior to pension
age would be permanently reduced.

The part-time pension would compensate for
a certain proportion gf the lowering of earnings
when the subject moves from whole time to
part-time work. This pension has been popular
in Sweden.

In the opinion of the committee the possi-
bility of taking a part-time pension should be
reserved for pensions who have been activity
employed for a long time. An advantage of the
part-time pension would be that the work imput
of the ageing person would diminish by degrees
and not abruptly as today. This concurs with the
observations made about ageing. The committee
estimates that every l0th of all insured aged
60--44 years would go onto a part-time pension.

The committee has also suggested that a law
be enacted on early pensions for war veterans.
The pension would make it possible for persons
with front-line service to retire on pension before
the normal pension age if their working ability is
impaired by a war injury or other disability.

If the proposal by the Central Pension Secu-
rity Institute to the Ministry for Social Affairs
and Health is implemented the employment
pension will be divided in Finland between the
wife and husband if the marriage ends in divorce.

The division would apply only to the righ to
employment pension earned during the marri-
age. If, for instance, one of the married couple
during a marriage of 25 years has earned an
employment pension amounting to 2,500 marks
per month and the other 500 marks per month
the employment pension entitlement of both
spouses for the duration of the marriage would
be 1,500 marks per month. In addition, both
would retain the pension entitlement earned
before marriage. Division of the employment
pension would not, according to the proposal,
apply to marriages of very short duration.
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TytielnkeJehden kirjoitukset ovat vapaasti lainattavissa'
Lainattaessa on lehden nimi (ja kirjoittajan nimi) mainittava'
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