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TEL-indeksi on tasoa sciilyttdv(i,
ei korottava
Vuosittain, erityisesti TEL-indeksitarkistusten toteutramisen

jiilkeen, on lehdistd luettavissa mielenilmaisuja siitd, kuinka tyG
eldkkeet taas kohosivat: 1000 markan kuukausieldkkeet niin ja
niin paljon ja 5000 markan eldkkeet viisinkertaisesti tuhannin
markan eliikkeisiin verrattuna. Usein on mielenilmaisujen taus_
talla tydelake-erojen paljoksunta, joskus saartaa olla mycis tie_
don puute. On aihetta kerrata, mite ndmd ns. korotukset ovat.

Mihin

-

ne perustuvat?

Indeksitarkistukset eivdt ole eldkkeen korotuksia. Tietenkin
elZikkeiden nimellisarvot nousevat, mutta nousun tarkoituksena
on antaa eliikkeille inflaatiosuoja.
Ilman menettelyii, jolla turvataan elakkeet inflaatiota vastaan,
eliikkeiden tosiasiallinen merkitys nopeasti vdhenisi. Maitolitra
maksoi kymmenen vuotta sitten 70 pennid, viime joulukuussa
2,28 markkaa eli 3,25-kertaisesti, ruokaperuna on noussut 4,5kertaiseen hintaan, ruisleipd viisinkertaiseen, sianliha 2,5-kertai_
seksi ja kahvikin 2,3-kertaiseksi. Jotta eldkkeer riittdisivdt antamaan entisen kulutusturvan, on eldkkeite tarkistettava. Tatd
varten on kaikissa maissa luotu indeksitarkistusj6rjestelmeit, jot_
ka antavat eliikkeille inflaatiosuojan.
Eliikkeiden indeksiturva on vdlttdmdton ja olennainen osa
eldkkeensaajan toimeentuloturvaa.
Indeksitarkistukset voivat tosin sisalUa mycis eliikkeit6 reaali_
sesti korottavan osan. Tarkistuksenjiilkeen voidaan ehkd ostaa
v6hdn enemmdn tai parempaa kuin ennen. Jos tavallisesta jauhe_
lihasta siirrytiiiin silloin ttillciin kiiyttiimd6n paistista jauheitua, ei
miiiird muutu, mutta rahaa tarvitaan enemmdn. Samoin kiiy, jos
eldkkeensaajalle annetaan mahdollisuus vaihtaa radio televisioon tai mahdollisuus puhelimeen. Kun tdllaista hyvinvoinnin
lisddntymistii tapahtuu muillakin, myos eliikkeensaaja on siihen oikeutettu.
Periaatteessa tdmd voidaan toteuttaa joko indeksitarkistusten
avulla tai muulla tavoin. Suomessa tydelakkeiden indeksitarkis_
tukseen sisiiltyy puolikas palkkatason keskimidrdisesta nousus_
ta, jos sita tapahtuu. Jos muutos on laskua, sisdltyy tarkistukseen
siitiikin puolikas. Tdstd on aikanaan sdddetty eduskunnassa ja
myds sovittu tuloneuvotteluissa: viimeksi vuoden 1974 tulopo_
liittisessa ratkaisussa. Toinen vaihtoehto on, etta hyvinvoinnin
lisdys toteutetaan erikseen eri piiiit<iksillii. Niiin tehdiiiin kansaneldkkeissd, joiden indeksitarkistukset sisdltdvdt vain inflaatio_
suojan mutta joita korotetaan tdmdn lisdksi erikseen kulloistakin
tilannetta vastaavasti, viimeksi kansane16keuudistuksessa. Tdllainen menettely on varsin luonteva, kun on kyse vdhimmdistoimeentuloturvan takaavasta eldkemuodosta. Tycieliikkeisiin se ei
sovellu yhtii hyvin, koska ansaittu tyoelaketurva on eri ryhmillii

ja yksilciilli erilainen.

Tycieliikkeiden indeksitarkistuksista kiiytyii keskustelua on
sa\,yttanyt usein se julkisen puolen entinen kiiytiinto, etta ty6_
eldkkeet oli sidottu entisen palkan kehitykseen.

Timiin vanhan kSYtlnncin tarkoituksenmukaisuuden selvitti

perusteellisesti eliikeindeksikomitea sekd periaatteelliselta ettA
kiiytinnon kannalta. Se todettiin nykyisyyteen soveltumattomaksi. Nykyisin tycieliikkeansaajia ei erotella entisen tyoPaikan
mukaan eikA siten alisteta csimerkiksi entisen tycin ansiokehitYksen alle silloinkaan, kun limd tyci vielii on olemassa'
Indeksikeskustelussa on my6s moitittu sita. etteivet elikeinse'
deksit seuraa tuloratkaisuja. Tiimii pitiiii paikkansa' Syynd on
tulotasoa
varsinaisesti
ole
eivdt
ettii eliikkeiden indqksiratkaisut
*uuttuuiu toimenpiteitii kuten tuloratkaisut usein ovat' Eldk-

pitkakeiden indeksitarkistukseton mitoitettu mycis niin, ette ne
Tuloratkaiarvon'
janieit"tti tatkasteltuna suojaavat el6kkeiden
sujen aikajiinne harvoin ylittaa kahta vuotta'
kun inieksitarkistuksiin sisiiltyy reaaliosa, sen olemassaolo
on merkittdvii taloudellineir kysymys: mitd parempi indeksiturva
on eli miti suurempi on reaaliosa, sitd enemmdn varoja eldketurvan rahoitus vaatii. Koska indeksitarkistukset eivdt ole aktiivisen

eliikepolitiikan v6lineitd, inflaation ylittavat indeksitarkistusten
osat sitovat mahdollisuuksia aktiiviseen e16keturvan kehittiimivdseen. Toisaalta silloin mycis tarve elSkeparannusten tekoon
Thten
siitd'
jo
osan
hoitaa
reaaliosa
henee, kun tarkistusten
joita
indeksitarkistusten reaaliosat ovat harkintakysymyksiii,
vasetta
puolesta
ratkaistaessa joudutaan punnitsemaan sekd
tareldkkeensaajien
ovat
taan vaikuttavat tekijiit. Vastakkain
hyv6d reaaliosaa' ja
jotka
mahdollisimman
perustelevat
feet,

ialouiellisei mahdollisuudet, jotka usein edellyttdvht varovaiseen reaaliosaan tyytymistd. TE L-indeks i on puolw di';;i#;'

;,
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Elciketukikokeilu tydllisti

helsinkilciisici, jos heitcikcirin

Viime kesdnii piilttyi woden
kestenyt ns. ellketukikokeilu,
jonka aikana tydnantajilla oli
mahdollisuus hakea valtion tukea eldkkeen maksamiseen 63

sin kuin oli aiottu. EnimmAt dostuneet vielii paljon laihemeliiketuet maksetaan Eteh- miksi.

simmdinen, suppea raportti.

Ja toisaalla: "Helsingin tyovoi- paikassa on ehtinyt olla viihin-

Suomeen, sinne, missi tycipaikHuomiota raportissa ansaitkoja on eniten ja missii niitd see, etta vaikeimmin taytettamyds vapautuu eniten, eikii viksi olivat osoittautuneet "mm.
vuotta tayttaneelle tyontekijiille. tycittcimiidn Pohjois-Suomeen. myyjdn,
siivoojan ja kerroshoiEdellytyksenii oli, ettd ty6nteki- "Helsingin ty<ivoimapiirin
tajan paikat". Kun nAissii ei
jii oli valmis siirtymiiiin eliik- osuus oli kokonaisuudesta liihes koulutusvaatimus muodosta
eskeelle ja tycinantaja valmis ot- kolmannes, ja piirin sisiillii yli
tetta, on vakavasti kysyttiivii,
tamaan hiinen sijalleen nuoren puolet eldketukiptiiitciksistti tuli miksi
tyci ei kelpaa.
tydttctmen. Tiimdn kokeilun Helsingin tycivoimatoimiston
"Marraskuun 1980 tietojen
seurannasta on nyt laadittu en- alueelle", kerrotaan rapoftissa.
mukaan ainakin 70 ehketuki-

Kokeilun ei ollut odotettu- mapiirin alueella eliiketuki- tiiiin kaksi eri
henkilciii." Mliiird
kaan muodostuvan kovin run- paikkojen teyttyminen oli sel- on abcoluuttisesti
pieni, mutta
sastuloksiseksi. Rahaa oli va- vdsti huonompaa kuin muualla koko kokeilun
laajuuteen niihratfi 25 miljoonaa, ja tiilld ar- Suomessa." Jos kokeilu olisi den suuri, NliiEi siirryjia koske- ettd eliketukea vat seurantatiedot
veltiin vapautettavan ja uudel- jiirjestetty niin,
olisivat valaileen tdytettiiviin 600-800 ty<i- olisi ryhdytty maksamaan vas- sevia.
Muodostuiko tydllisili-

paikkaa. Yhteensii paikkoja va- ta, kun paikka on uudelleen tdymispaikka astinlaudaksi muihin

pautui 570, jajoitakin niistii on tetty, olisi siirtyjiin asema muotehtilviin,
edelleen teyttametta.

vai olivatko

niimii

dostunut epivarmaksi, hiinen runsaat seitsemtnkymmente jo

Jo etukiiteen tyoeliikemiehet olisi ollut pakko jiittaytya t<iihin asenteellisiksi
tyottdmiksi kou-

lausuivat epdilyksen sanoja odottamaan seuraajaansa, ja luttuneita?

eliikkeiden kayttamisesta rydlli- kokeilun tulokset olisivat muo-

YAa

syyspolitiikan keinona. Kohta
kokeilun peetyttya oli tiedossa,
ette ereat hakemukset eivdt olleet johtaneet tuloksiin, koska
poisllihtijiin paikalla ja vapaaksi
ilmoitetulla paikalla ei ollut
asiallista tai ajallista yhteytta

toisiinsa (hallinnosta poistuvalle
miehelle haettiin eldketukea ja
tuotannossa ilmoitettiin paikka

vapaaksi; eliikkeelle siirryttiin

alkuvuodesta ja paikka vapau-

tui

loppuluodesta tms.). Kun
kuitenkin eliiketukea on mycin-

netty sellaisillekin siirtyjille, joijeljiltii tycivoimaviranomaiset eiviit vieliikiiiin ole onnistuneet paikkaa tayttamaan, on
selvdi, etta ehkepaatcisten tekijit ovat joutuneet harkitsemaan
piiiitciksiiiZin kovin ep[varmalta
den

asiapohjalta.

Raportti osoittaa muitakin

kohtia, joissa kokeilu sujui toi-

\
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Elriketurvakeskuksen

ohjeista johdonmukai-

suutta YEL-tyotulojen
mcicircirimiseen

"Hiukan kiirjistiien voidaan viiittiiii, ettd kysymys yrittiijiin tyotulosta on se, jonka-mukana

vri,taii.n etat<ejarjestetmd seisoo tai kaatuu"'
.unoi Elaketurvikeskuksen toimitusjohtaja
Matti Ui monen avatessaan 25' 2' tilaisuu-

den, jossa Elhketurvakeskuksen uudet ohjeet
yrittajan tyotulon mhdrddmiseksi esiteltiin tyo-

eldkelaitosten edustajille'
Ohjeita kisittelee Mikko Pellisen kirjoitus toisaalla tdssd lehdessd.
Nhmii ohjeet on laadittu yhteistyossd yrittiij2ijiirjestojen ja eldkelaitosten kanssa' Ne on
nyratiynyi sekii yrittiijien neuvottelukunta etta

giateturvakeskuksen hallitus, muistutti UimoAsia on siis niihty t6rkedks;, hin sanoi'
nen.
-Lain sanamuoto yrittiijren tyotulon mearittelystd on jossain mddrin vdljd, Uimonen .saYksittdistapauksissa saattaa sattua nun'
noi.
etta yrittaja vahvistuttaa itselleen liian alhaisen
ty6tulon eiakkeensa perustaksi' Vieliikin valitetiuuu.puu on, etti tdmii usein tapahtuu y1afe1
olettamusten varassa Ja pitkiillii tahteimelle koituu vrittdidn itsensd vahingoksi, Uimonen sanot'
u rre N u Al tinneLLA' TY Aru Lo?

Yrittiijiin tyotulon mearittelye pohdittaessa
on mietiity .riluitia vaihtoehtoja. Niiden haittapuolena on kuitenkin kaavamaisuus, joka.tuo
iullessaan pahoja ongelmia, Uimonen

sanol'.-

Nykyinen mdhrittelytapa on kokonaisuuden
tannalta paras. Tosin se asettaa suuria vaati-

muksia elikelaitosten kiiytiinnolle, mutta name
ohjeet on tarkoitettu auttamaan vaikeuksissa'
OHJEET AVUKSI
Ohjeita ei ole tarkoitettu rajoittamaan.eld-kelaitosien pddtcisvaltaa, Uimonen korosti' "Ne
on tarkoitettu pddtcisprosessin apuvhlineeksi'

joka auttaa tekemiiin oikeita ja keskeniiiin yhdenmukaisia

6

ptiiitoksiii."

K.S.

MARKKU KOPONEN

M erkit t civ ci s o siaalip
kokonaisratkaisun

Tulopo liit tisen

k

okonai s rat kai sun s osiaalipak

et

in

laajimman osan muodostaq soiraus-, tapaturma-

j a lii kennev akuutuk s e n kehi t t(iminen

uoden I 9 8 2
alusta alkaen. Tcissci ns. Sove-uudistuksessa ntiiden j cirj es t e lmi en ons ionmene t y s t d k orvaav ia p iiivtirahoja ja eldkkeit ei t arkis tet aan mririrciytymisperusteiltaan ja samalla ne saoletaan veronalaiseksi tuloksi. Lisriksi toteutetaan myc)s muita jrirv

jestelmien jo pitkcicin vireilki olleita kehittcjmisratkaisuja.
Uudistukset tuovot vuonna 1982 vakuutettujen
sosiaalituryaan kihes 200 miljoonan markan liscietuudet. Lisriksi itse jrirjestelmien sisdlki oikaistaan sosiaaliturvan nykyisici viiriristymid noin 250
mi lj oo na I la mark o I I a. Ttimri t ap ahtuu p ois t amal la
ny ky i se t ly hy t aikoisiin pciivrir ahatap auk siin li i t t yvtit ylikompensaatiot ja ohjaamalla ne pitkriaikaissairaille ja r)itiysrahan saajille. Iludistusten
merkitttivin vaikutus onkin juuri tiitiysrahon saoji en ja p it kriai kai se s ti s airaiden t oime entulo turv an
huomottava paraneminen.
Seuraavassa tarkastellaan sairaus- ja tapa-

turmavakuutuksen tiirkeimpid muutoksia siin[
muodossa kuin ne sisiiltyiviit 9. 3. l98l allekirjoitettuun tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun.
Uudistusten lopullinen muoto selviiiii luonnollisesti vasta lakiesitysten eduskuntakiisittelyss[.
S AIRA U S PAITV,II NIN,q N O U S EE

80

7O :

I IN

Sairausvakuutuslain mukainen piiiviiraha on
vuoden 1982 alusta liihtien 27,50 mk lisatryna
30 Vo:lla piiivittiiisestii tyotulosta, kuitenkin yhteensd viihint aan 80 Vo. Tiimiin mukaisesti niille,
joiden kuukausitulot ylittiiviit 1375 mk, p6iviiraha on aina 80Vo tydtulosta. Muille tycitulosta
laskettu osuus on tdtii korkeampi. Viihimmiiispiiiviirahaa, joka siis vuonna 1982 on 27,50 mk,
voidaan muuttaa valtioneuvoston piiiitciksellii,
milloin yleisessii palkkatasossa on tapahtunut
olennainen muutos.
Tycituloina, joiden perusteella piiivArahan
suuru_us lasketaan, kiiytetiiAn (kuten nykyisinkin) viimeksi toimitetussa verotuksessa todettuja ty<ituloja. Nimii tycitulot kuitenkin ensin tarkistetaan yhden vuoden TEl-indeksin muutosta
vastaavasti. Mikali niiin tarkistettu tycitulo on
olennaisesti pienempi kuin todellinen tyotulo,
voidaan erillisen selvityksen perusteella todellista tydtuloa kayttae plivirahan miiiirityksessii.

ake

t

o s ono

ti

PA:IVA:RAHA STA EN S I S IJAI NEN

Sairausvakuutuslain mukainen piiivdraha tulee
ensisijaiseksi korvaukseksi tycieliikelakien mukaiseen tycikyvyttcimyyseliikkeeseen niihden.
Piiivlirahan ensisijaisuus ei kuitenkaan koske

osaeliikkeitii, eikii myciskiiiin liikenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia.
Piiivirahan ensisijaisuusaika kasittaa I 50 ensimmdistii piiviirahan suorituspiiviie sekd tamiin jiilkeisen ajan viidennen seuraavan tiiyden
kalenterikuukauden piiittymiseen saakka. Sanottujen 150 suorituspiiviin jiilkeen Kansaneldkelaitos kehottaa asianomaista hakemaan ty6eliikettii sekd ilmoittaa tdstii tycieliikelaitokselle.
MERKITTA.VIN PARANNUS
rr t y s p )l t v)'RA H o r s s A

,sl

Markkamiiiiriisesti suurimmat lisiietuudet kohdistuvat iiitiysrahan saajiin, joiden etuuksia uudistus tulee ruoden 1982 tasossa parantamaan
noin 180 miljoonalla markalla vuodessa.
Veronalaisen iiitiyspiiiviirahan suuruus on 75
ensimmdiseltii piiiviiltii sama kuin sairauspdivirahan. Tiimiin jilkeiseltii ajalta iiitiysrahan mdd-

rdytymisperusteet eriytet66n lyhytaikaiseen tyci
kyvyttcimyyteen liittyviistii sairauspiivErahasta
siten, ettii iiitiyspiiiviirahan suuruus 75 piiiviin
jiilkeen on27,50 mk lisiittynii 3|Vo:lla tyotulosta, kuitenkin yhteensd viihintiiiin 70V0. Eriyttaminen ei siis kiytiinndssd kohdistu aivan alimpiin tuloluokkiin. Jos iiitiyspiiivdrahan s aaja palaa tycihcin ennen iiitiysrahakauden piiittymistE,
maksetaan htinelle jelje[a olevalta ajalta sai-

rausvakuutuksen viihimmdispiiiviirahan suu-

ruista iiitiyspiiivdrahaa.
Esitettyihin veronalaisiin pnivii- ja iitiysrahoihin ei eniiii liity erillisiii huoltajanlisiii perhesuhteiden perusteella. Koska plivdrahaetuuksia
verotetaan kuten ty6tuloa, verotus jo siniinsii
ottaa huomioon piiiviirahan saajan perhesuhteet
vastaavin perustein kuin tycitulonkin verotuksessa.

Ty<intekijiin saadessa sairaus- tai aitiyslomaajalta palkkaa esitetyillii korkeammill a pdiv'drahaetuuksilla ei ole vaikutusta hiinen tulojensa
msiird6n kyseisend aikana. Mutta koska piiv6rahat eivdt enlii ole verovapaita, tyrintekijii ei
mydskiiiin eniiii voi verotuksessa tehdii piiivirahan suuruista erityisviihennystd.
7

TAzATURM AVAK uuru K s EN pitv.el n tn.e
rc0q0, EI.A:KE 85Eo
Tapaturmavakuutuksessa tydkyvyttdmyyskiisitetta muutetaan siten, ettii korvaus m66r6ytyy
tydtapaturman aiheuttaman tydkyvyn alentuman perusteella. Nykyisin korvausperusteena
on kiiytetty liiiiketieteellisti haitta-astetta, joka
ei kaikissa tapauksissa ole vastannut tapaturman aiheuttamaa tydkyvyn alentumaa.
Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa sovitun
veronalaisen piiiviirahan suuruus on l00%o ja
tapaturmaeliikkeen (nykyisen elinkoron) 85Vo
menetetysE tyciansiosta. Piiiviiraha tullaan yhteensovittamaan ty6eHkkeiden kanssa.
Nykyinen huoltoeHke muutetaan veronalaiseksi perhe-eliikkeeksi, jonka suuruus yhdelle
edunsaajalle on 40 Vo, kahdelle 55 7o ja kolmelle

tai useammalle edunsaajalle 65 %o edunjittiijiin
palkasta. Lesken ja lasten kesken eliike jaetaan
siten, etti leski saa siitd kaksi osaa ja kukin lapsi
yhden yhtii suuren osan. Lapselle elikettii maksetaan nykyisen l7 vuoden iklrajan asemasta 18
woteen saakka. Opiskelun takia ikiirajaa voidaan pidentiiii

2l vuoteen.

UUSI KORVAUS: HAITTARAHA
Uutena korvausmuotona otetaan kayttddn tapaturmavakuutuksessa haittaraha, jonka tarkoituksena on korvata vammasta tai sairaudesta
aiheutuvaa henkilcikohtaista haittaa. Haittaraha
ei korvaa ansionmenetysti, mistd syysta se ei
mydskiiiin ole veronalaista tuloa.
Haittarahan enimmdismiiiirii on 60Vo tapaturmavakuutuslaissa miiiiritellystii vuosityciansion viihimmiiismdiiriistii eli vuoden l98l tasossa korkeimmassa haittaluokassa I1400 markkaa vuodessa. Vammat ja sairaudet on vaikeusasteensa perusteella luokiteltu 20 haittaluokkaan. Haittaluokissa l-10 haittaraha maksetaan kertasuorituksena ja haittaluokissa ll-20
p66sii6ntciisesti jatkuvana korvauksena.
Haittarahan lisiiksi uusina korvausmuotoina
otetaan lain piiriin korvaus vahingoittuneelle
kohonneista kodinhoitokustannuksista ja perustellun ammattitautiepiiilyn tutkimuskustannuksista. Lisiiksi toteutetaan joukko pienempiii,
eriiltii osin lShinnii teknisiii uudistuksia.

TAPATURMAI-4WAKUNTA
Merkittavana uudistuksena tapa.turmavakuu8

tuksessa voidaan pitiiii my<is muutoksenhakujiirjestelmiin kehittamista. Tapaturmavakuu-

tuksesta huolehtivien laitosten ja vakuutusoikeuden vdliin perustetaan uusi, ensimmiiisen asteen muutoksenhakuelin, tapaturmalautakunta.
Tapaturmavakuutuksen muutoksenhakujiirjestelmii tulee niiin ollen vastaavanlaiseksi kuin on
tydehkepuolella.
Tapaturmavakuutuksen uudistus koskee niiti korvaustapauksia, joissa vakuutustapahtuma

on sattunut

l. l.

1982 jiilkeen. Nykyiset kor-

vaukset jiidvdt entiselleen ja siten teman uudistuksen ulkopuolelle.

LIIKENNEVAKUWUS

Liikennevakuutuksen etuudet ovat

jo nykyisin

tiyden ansionmenetyksen suuruisia, mutta kuitenkin piiivirahojen osalta kokonaan ja eliikkeiden osalta osittain verovapaita. Liikenneva-

kuutuksen etuudet esitetiidnkin saatettavaksi ve-

ronalaisiksi niiden tasoa muuttamatta. Ennen l.
1. 1982 sattuneisiin vakuutustapahtumiin perustuvat korvaukset tulevat veronalaisiksi asteittain viiden vuoden siirtymiiajalla.
1,6 MRD MK
Uudistusten seurauksena tulevat sairaus- ja ta-

"RAHOITUSTARVE"

paturmavakuutuksen

menot

lisiiiintymiiiin

vuonna 1982 yhteensii noin 1,6 miljardia markkaa nykyisestiiiin. Tlmi lisdkustannus katetaan
siten, ettd uudistuksesta syntyvat verotulojen lisdykset sekii tyonantajille muodostuvat palkka-

ja elikesiiiistot pyritaan mahdollisimman tarkoin ohjaamaan takaisin rahoitukseen. Tiimii

toteutetaan mm. korottamalla tycinantajan sairaus- ja tapaturmavakuutusmaksua, sekd Kansaneldkelaitoksen, kuntien ja valtion vdlisin rahoitusjiirjestelyin.
Vakuutetut eivdt kuitenkaan tule osallistumaan rahoitusjiirjestelyihin. Heidiin lisiietuutensa, sen jdlkeen kun etuuksista on peritty vero,
tulevat vuonna 1982 olemaan liihes 200 miljoonaa markkaa. Kun lisiiksi otetaan huomioon,
etta yksifteisten kuntien aseman turvaamiseksi
kunnille jiiii uudistuksesta kertyneitd verotuloja
yli 30 miljoonaa markkaa sekii kirkolle noin 25
miljoonaa markkaa, ovat uudistusten todelliset,
nettolisiikustannukset vuonna 1982 noin 250
miljoonaa markkaa.

MIKKO PELLINEN

YEL- ty o tul o-ohj eiden
vuosina 197U1981
Yrittrijien elrikeloin (yEL) tullesso voimaan l. l.
I970 nojouduttiin YEL-tyijtuloja arvioitoessa kihi nn ti y r it t rij rij rirj e s t dj e n ncik e m y ks iin o m an a I an_
sa tydtulotasosto. Tyiitulosuosituksien katsottiin
lrihinnd antovon viitetietoa alalle ominaisesra M_

sosto.

Vuonno 1974 julkaistiin uusittu painos tydtulon
arvioimisperusteista. Ttissd suosituskokoelmassa
oli tydtulon miitirtirimisperusteissa johdonmukai_
sesti pyritty k(iytt(im(i(in tyi)ntekijt)iden palk_
kaukseen liit t yviri seuraavia normejai:: priritoimisen
yri t t cij tin ty 6 tulon tulisi vas t ot a
- yrityksen vostuunalaisen hoitajan palkkaa,

-

korkeinta tyr)ehtosopimuspalkkaa,
vrihintcirin parhaiten palkatulle olaiselle mak_
settua polkkaa.

Yritystoimintaan osallistuvien perheenjiisenten tydtulo voitiin taas useissa tapauksissa ar_
vioida samaksi kuin palkka, joka vastaavasta
tyristii olisi vieraalle henkilcille maksettava.
Mddriidmisperusteina olivat siis jo nykyisis_
sdkin ohjeissa sovellettavat maarittelyt, mutta
koska vihkonen edelleen oli lAhinnii suositusko_
koelma ja siten vain suuntaa antava, sen edellyt_
tdmdstd tydtulotasosta poikettiin yleisesti.

to t

eutumi s e s t a

ARVIOIMTSPERUSTEISTA

EL)K ETUR VAKESK UK SEN O HJEI S I I N

t

Ty or u Lo N u,qlAn,4l A)u t s rx s
Kun vuoden 1978 ohjevihkosta alettiin suunnitella, pidettiin tArkeiinii selvittai minkdlaiseksi
yrittiijien tydtulotaso oli muodostunut. Kavtet_
tavissa olevat tilastot ja selvitykset osoittlvat,
ettd tycitulotaso oli kehittynyt varsin huolestut_
tavaan suuntaan, sillii yrittiijien tyritulo alitti
varsin yleisesti
- 30-40 Vo:lla, erdilla aloilla

jopa 60Vo:lla yrittiijistii
jiirjestciperus- oman
teen maarittelemiin minimin.
Kun osa-aikaisia

yrittajiA arvioitiin olevan noin l0Vo kaikista, oli
Ll1ll. niiiden lukujen valossa varsin synkk6.

Tiill<jin kiteytyi ajatus tdsmentiii suositusko-

koelma Eliketurvakeskuksen ohjeiksi tycitulon

mcirircirimiseksi sekd toteuttaa palkkapohjainen

ty6tulotarkastelu, jossa miiiiriteltiin minimi_
palkkatosoa vostoova tydtulon ehdoton vcihimmciistqso (17 000 mk./v vuonna 1978 aloittavalle
piiatoimiselle yrittiijiille). Niimii yrittiijien tyoru_

m

:

9

saalta palkka- ja tydtulotason periaatteellinen
kytkeminen toisiinsa entista sitovammin'

loa eri toimialoilla kuvaavat ansiotasoluvut
koottiin l97tl-vihkosen osaksi II. Osa I sisdlsi

edelleen yrittiijiijiirjestojen antamat tyotulojen
mddrittelyperusteet, jotka eivdt kuitenkaan saaneet olla ristiriidassa osan II antaman tycitulotason kanssa (liihinnii alitusmielessd tarkasteltu-

Y RITTAJ IE N TY dTU LO-O HJ E I D EN
'TASOKOROTUS'

na).

Vuoden 1979 lopulla selvitettiin 197S-ohjeiden

ohjeita antavana ja valvovana laitoksena, toi-

(Taulukko l).

oli keskeisti toisaalta
El6keturvakeskuksen aseman selkeytyminen

tilastoajankohdasta (1917 3. neljdnnes) tapahtunut palkkakehitys vuoden l9'19 3. neljdnnekseen

1978-ohjevihkosessa

TAULUKKO

neljrinnekseen

t.

Toimialoittoinen ansiokehitys vuoden 1977

III

. Keskirniiiir. ansiotaso

III

nelj.

1979

nelj.

nousu-7o

II
II

19,9
13,7

Toimiala

1977

Teollisuus

30600 mk/v
37900 mk/v

43100 mklv

30100 mk/v

39600

mk,/v III

mk/v
298S mVv

36 300
35 500

mk/v
mk/v

Rakennustoiminta
Kauppa
(myymiil6n-, osastonhoitajat)

II-III

nelitinneksestii vuoden 1979

36700 mk/v

31,6

Palvelukset
(ravitsemus- ja majoitus-

liiketoiminta), liikkeiden
esimiesasemassa olevat

Liikenne

28 700

Ansiokehitys kuluneen kahden vuoden aika-

viilillii.

na vaihteli toimialoittain
-31,6%
Kehitystii pidettiin siind m66rin olennaisena, ettd vuoden 1978 ohjevihkonen pddtettiin uusia
13,7

kokonaan. Uusimistyon ajaksi vahvistettiin

Eldketurvakeskuksen yleiskirjeellii 8/80 yrittajien ty6tuloa eri toimialoilla kuvaavat ansiotasoluvut (ETK:n ohjeet, osa II) vuoden 1980 alusta
sovellettaviksi uusia tydtuloja vahvistettaessa.
Yleiskirjeessd 8/80 toteutettiin yrittiijien tyosiirryttiin minimitulo-ohjeiden'tasokorotus'

tasosta ammattimiehen palkkatasoon. Samalla
luotiin myos uudet ammattiarvosteiset kdsitteet

ja'hyvii ammattimies'. Edellistd kdytetddn kuvaamaan toteutunutta palkkatasoa ja se on tilastopohjainen. Jiil-

'keskitason esimiesporras'

10

III
II

26,5
19,

I

kimmdinen toteutuu TES-tarkastelujen pohjalta
ja ilmaisee, mik6 tyotulotason tulee palkkatason
perusteella vihintddn olla.

A N S I OTA S O LU K

UJEN TA

U STAA

Yleiskirjeen keskitason esimiesporrasta kuvaavat luvut on saatu soveltamalla LTK:n, STK:n
sekd Tilastokeskuksen palkkatilastoja. Keskitason esimiesporras on m66ritelty toimialoittain
eri tavoin, esimerkiksi teollisuuden ja rakennustoiminnan kohdalla on sovellettu STTK:n nimikkeiston tuotanto- ja ylliipitotoiden tyonjohtajan kuvausta: Johtaa tyotd p66asiallisesti valit-

tcimhsti vastaten itsendisesti alaistensa tyontekijoiden tydste. TehEva on vaativa, ottaen huo-

mioon etenkin tarvittavan teknisen pdtevyyden,

ammattitaitovaatimukset ja tycinjohdollisen
vaikeusasteen. Kaupan piirissd myymdldnhoita-

tullen toteuttaisi tehtdviinse.

jat, osastonhoitajat, huolramoiden hoitajat ja

UUSIEN OHJEIDEN S IS 4LLOSTA'
Ohjevihkosen luvut perustuvat vuoden 1980
- 4.
neljdnnekseen ja vastaavat my6s vuoden
l98l alun tasoa.
Ohjekokoelmaa voidaan kiiyttiiii vuonna

varastoesimiehet katsotaan edustaviksi jne.
Hyvdn ammattimiehen ansiotasoluvut perustuvat tydehtosopimuksiin mm. seuraavin luokit-

teluin:
yrittiijiiksi alkavan henkilon on
- ensinndkin
katsottu alallaan taidoiltaan olevan hyvdn
ammattimiehen tasoinen ja
hyvdn ammattimiehen vdhimmiispalkaksi
- on otettu alan tyciehtosopimuksen ohje- tai
perustuntipalkka (mutta ei urakkapalkkaa)
mm. seuraavia niikrikohtia huomioon ot-

-

palkkaluokka on ko. asteikon korkein,
paikkakuntaluokka on matalin (lII tai

-

mahdolliset pdtevyys- tai muut ty6kohtaiset lisdt on huomioitu (ei kuitenkaan

-

II),

-

useita piiiillekkiiin),

-

yleensd edellytetddn vdhintddn neljdn
vuoden kokemusta alalta.

-

ELAKETURVAKESKUKSEN

OH]EVIHKONEN I98I

Otettaessa yrittiijiijiirj estciihin kirjeitse yhteyttii
liitettiin yleiskirje 8/80 sekii edelld esitetty tau-

lukko l. mukaan. Kirje liiheteuiin I 10 jiirjestcille
ja soveltamiskelpoisia vastauksia saatiin noin 60
jiirjestoltii. YEL:iin kuulumattomuus oli osalla
jiirjestciistii poisjddmisen syynd.
Yhteydenpidossa vastanneisiin jiirjestciihin on
ollut merkittiivdii, ettd jiirjest<ijen taholta ei mitenkddn ole asetettu yleiskirjeessd suoritettua tasokorotusta kyseenalaiseksi

ehkiipii uusilla

- ja'hyvd amtermeillii'keskitason esimiesporras'
mattimies' on ollut mydnteisen tiedostava vaikutus yrittiijiin. Kanssakayminen on muutenkin
ollut huomattavan helppoa ja joustavampaa
kuin vuoden 1978 vihkosta tehtaesse. ETK:n

taholta tehtyihin taismennys- ja yhdenmukaistamisehdotuksiin on suhtauduttu suopeasti.
Yleispiirteend vaikuttaa silta, etta vuonna
1978 aloitettu uudistuslinja on v6hitellen saanut
yhii mycinteisempiiii ymmdrtimystd osakseen;
oltiinpa YEL:sta muuten mita mielta tahansa,
niin koska se nyt kerran on olemassa, on sen
mycis oltava asiallinen tasoltaan, jotta se tarpeen

sellaisenaan.

pddtoimisen yrittiijiin tycitulo saa mennd
kuin aivan yksittdisissd ohjeissa esiintyvissd

taen:

-

l98l

Ohjekokoelman yleinen vdhimmiistycitulotaso on 30000 mk/v. Tasokorotuksen jiilkeen on kuitenkin joillakin aloilla katsottu
tarpeelliseksi joustaa sen allekin aina 25 000
markkaan vuodessa, mutta timan alle ei

tapauksissa.
Uusia jiirjestdja on parisenkymmentd ja ne
on sijoitettu toimialoittain entisten jatkoksi.
Uusia luokituskriteereitii on mm. taksien

tycituntipohjainen tycituloperuste, jota voidaan soveltaa myris osa-aikaiseen toimin-

taan.

Luokituksen 'rivien viilistii' voi saada vihjeitd yritystoiminnan osa- tai taysiaikaisuudest?, esim. puoliavoin tycituloasteikko
'-25 000 mk,/v' viittaa yldrajan alittavilta

tuloilta jo osa-aikaisuuteen, tai kasvihuonepinta-ala I 000-3 000 m2 ympdrivuotisuu-

I

-

teen sikdli, ettd syddntalven hiljaiset kuukaudet kuluvat kasvihuoneen valttamattomaan
vuosihuoltoon ja -kunnostukseen.
Entisiii luokituksia on selkeytetty:
piiiillekkiiisiii asteikkoja on korjattu jat- kuviksi (esimerkiksi
kello.ja kultasepiit),
tycituloluvut on pyciristetty tuhattasoon,
- toimialakohtaisia toimintakuvauksia on
- lisiitty (esimerkiksi Suomen Kotiteollisuusliitto, ORNAMO, vaatturit),
laskennallisia esimerkkejii on sisdllytet-

- ty

liiiikiireiden

ja

tycitulo-ohjeisiin.

hammaslddkdreiden

E L): K ET UR VA K E S K UK S E N o H J E I D E N
1 978 VAIK WT] S TY OTULOTA S O O N

Tyciryhmiin YEllaitosten edustajien niikemyksen mukaan ohjeilla on ollut toivottu vaikutus ja
samaan viittaa mycis oheinen Eldketurvakeskuksen tycisuhderekisteriste saatu tilasto (Tau-

lukko 2).
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jakautwteitu,
TAULUKKO 2. Vuosina t97tl-1979 alkmreet YEl-suhteet tydtulon suuruuden mukaan

Ty6tulo

Vuosi

%o,

1974

1975

1976

t977

1978

t979

alle 15000

ffi

60

49

42

t2

l8

2t

20
24

20000-30000

l6
l5

l5
l7
4t

3

4

mk/v

Kaikki

l4

t5 00G-20000

4

30000--40000

/10000-

l0l

Yhteensii

(Lukumiiird)

6

l0l

59

alle 15000

000-20 000

20000-30000
30000-40000

4

6

l0l

Yhteens6

(Lukumiiiirii)

l5

6

40000-

(4

53

l6
l8

t7

6

l2

100

100

t00

(6738)

(6e78)

43

36

22

23

l8

l9
l6

100

101

100

100

t00

72

3

100

100

(Lukumiiiirii)

t2

I

43

12

2

7

v
t3

8

t2

15

138) (4384) (3e05) (42s6) (4475\
l0

il3)

7

000*40000

Yhteersii

l)

20
38

(8

7

80

40000-

2l

l6
t2
l0r

9

ll

alle 15000
l5 000-20000
30

35

9
6

Naiset

20000-30000

22

8

(6472) (6810) (6270)

Miehet
15

l9

15
8

2

59

5l

28

t3

l9

3l

n
4

(5 182)

23

23

30

24

4

7

l0

3

3

4

99

100

100

(2334) (2426) (2365) (2482) (2503)

38

5

t00
(2931)

Vu*ina 197*79 alkaneet YEL-suhtee, tydtulon
taiuhon 2lukuihin
100

suuruuden mukaan jakautuneina,

%o.

Kuvio perustuu

Vo

r5

7

2t

28

26

TyOtulo

mk/v

30000

80

43
59

58
66

60

l5 000-30 000
40

42

20
20

l5
0

1974

t975

1976

Taulukon 2. tydtulojakauma on nimellisarvoinen eli sitii ei ole korjattu milliiiin indeksillii.
Tiilloin alimman luokan'tyhjeneminen' vuosina
1974-77 kuvannee inflaation yms. vaikutusta
ja vuosina 1977-79 YEl-ohjeiden aiheutramaa
lisdvaikutusta, ts. moodi- eli yleisimmiin luokan

siirtymisen asteikon alimmasta (tycitulo alle
15000 mk/v) keskimmiiiseen (20000-30000
mklv) luokkaan. Tiissd yhteydessii on lisiiksi

hlvii muistaa, ett6:
YEl-tycitulon mddriytymisperusteet vah- vistettiin
1978 ohjeiden osalta lopullisesti

-

toukokuussa 1978, joskin epiivirallisia tycipapereita oli kiiytcissii jo aikaisemminkin,
YEl-ohjeissa (1978) kokopiiiviitoimisen ja

t977

-

1978

alle 15000

1979

ymplrivuotisen yritystoiminnan tycitulon
'ehdottomaksi' alarajaksi miiiiriteltiin
17000 mk/v,

yhticiiden edustajien arvion mukaan

n,oin ll%o kaikista YEl-suhteista on osa-ai-

kaisia tai sivutoimisia.

OHJEET VUODEN 1981 JA:LKEEN
Eldketurvakeskus selviftaa vuodenvaihteessa

l98l-82

ansiotasossa tapahtuneen kehityksen
1982 sovellettavan tycitulotason. Vuodeksi 1983 on ehkii jiil-

ja vahvistaa yleiskirjeellii vuonna

leen ajankohtaista tarkistaa koko ohjevihkonen

tuolloin vallitsevia olosuhteita vastaavaksi.

l3
I

SEPPO PIETILAINEN

Luo pumi sj cirj e s t e lm cill e
viiden vuoden jatko
-

Sukupolvenvaihdos- ja luopumisekikkeet koskevat nyt vuosien l98l-85 tilankauppoja.

Sukupolvenvoihdoselcikkeessri tilapriisesti
alennettu elrikeikri ja naiselle "uinuva" eltike.
- Jatkamiskelpoisuus ym. maqtaloudelliset ehdot
tarkentuval.
- Luopumiselcikelaissa ostaiiq lis(itty ia metscin'
pidritys jrilleen vapoutettu raiattomaksi.
Luopumisjiirjes telmci - sukupolvenvaihdosekike ja luopumiselcike - on ldhtrikohdiltaan maataI ou sp o I i i t t inen. Tav o it t e e na

p

o is

on

j at kamis k e lt it ait ois ia v i lj e li-

sa ado

il le maa t i lo i I I e nuo ri a, ammat

jbitri, hankkia perheviljelmille listimaata toiminta;;sa !apc!!c'.'!stc tilclstc jc :!!r!dc! huo4n. nyk;t

aikaiseen maalalouteen sopimaton pelto metsitt(im(ilki tuottavampaan kiiyttddn. Luopumisjeirj e s t e lntci liit t v y" kiheis es ti maat olouden rakenne- ^t:.::l-^,- -^,".,^l-1.;;-

---t;l-l^1.;;-

lricin valtion lainoitusta
m aa t a I ou sy r i t y s

ja

;^ll-

J-

"-

";;,1.1_

'-"-"'

muula tukitoimintaa

rcn ke hi t t timis e ks i.

Toisaalta tiimii jiirjestelmd on osoitus l97G
luvulla korostetusta pyrkimyksesta eriytettyyn
ellikepolitiikkaan. Eldkettd on siind kiiytetty kei-

nona maataloutemme erddn murrosvaiheen

pehmentdmiseksi ja ohjaamiseksi. Tyoeliikejiir-

jestelmdn hajasijoitetun organisaation yksi osa
Maatalousyrittiijien eldkelaitos
- on saanut
-hoitaakseen
jiirjestelmiin toteuttamisen
yhteistycissii maatilahallituksen kanssa.

JATKO VUOSIKSI 1981_85
Tiimdn vuoden alusta tulivat voimaan maatalousyrittiijien eldkelain ja luopumiseldkelain
muutokset (837/80 ja 1037/8}),joilla kumpaakin jiirjestelmiiii jatkettiin viidellii vuodella. Aikaisemmat soveltamisjaksot olivat kolmen ja
neljdn vuoden mittaisia.

Samalla lakeihin tehtiin eriiitti korjauksia ja
parannuksia, joita sovelletaan, jos luopumistapahtuma sattuu aikavilille 1. 1. l98l ja 31. 12.
1985. Kuten tiihiin saakka luopumishetkenii pidetdiin kauppakirjan virallista allekirjoittamista
kaupanvahvistajan luona tai, jos on kysymys
metsityksestd luopumise16kkeen saamiseksi,
metsityssitoumuksen antamista maatalouslautakunnalle.
Hallituksen lakiesitysten perusteluissa todettiin, ettd sukupolvenvaihdoksen varhentamisen

tarve on itse asiassa pysyvii, mutta luopumisel6ke sen sijaan ohjailee rakennepolitiikan aluetta,
joka liihitulevaisuudessa todenndkcjisesti tarvitsee uudelleenarviointia. Toisaalta katsottiin, etta
lait kytkeytyvdt l6heisesti toisiinsa. Tdstd syystd
kumpikin sdddettiin edelleen miiiiriiaikaiseksi, ja
onhan tdstd muodollisesta vdliaikaisuudesta toki se hycity, etta systeemi tulee perusteellisesti
tarkistetuksi tietyin aikavdlein.
S U KU P O LVENVA

IHD

O

SELAKE-

I KA: RAJ O IH I N TAKK I STU K S IA

Sukupolvenvaihdoseliikkeen alaikiirajoiksi on
lain peruspykiiliin kirjoitettu miehelle 60 ja naiselle 55 vuotta. Nliistii ikiirajoista on kuitenkin
viime aikoina poikettu samassa yhteydessd, kuin
tydttomyyseliikkeen ikiirajoja on viiliaikaisesti
alennettu. Tama potittinen kytkentd onkin ollut
perusteltua. Selvitykset osoittavat nimenomaan,
ettii usein tycipaikka vapautuu, kun jatkaja ja
tiimdn puoliso muuttavat tilalle tai ryhtyvat vil-

jelemddn sita peetoimisesti.
Tdstd vuodesta ldhtien piiiiseviitkin sukupolvenvaihdoseliikkeelle 1926 ja sit6 ennen syntyneet miehet ja naiset. Ensi vuoden alusta alkaa

naisten osalta vaikuttaa jo lain peesaantd: 55
vuoden tdyttdmisen jiilkeen tapahtunut kauppa
oikeuttaa elSkkeeseen.

U I N t.] VA EI.AK E AV I O VAI M O ILLE
Useimmissa avioliitoissa vaimo on muutamaa
vuotta miestdiin nuorempi. Puolisoille olisi kuitenkin annettava mahdollisuus luopua tilastaan
yhdessii niin, ettii kumpikin saisi eliikkeen. Testii
syyste 1927-30 syntyneille aviovaimoille on
annettu oikeus luopuajo ennen 55 vuoden ik66.
Uinuva eldke on mahdollinen kuitenkin vain, jos
mieskin saa sukupolvenvaihdoseldkkeen.
Eliikkeen uinuminen tarkoittaa sita, etta tallaiselle 1927-30 syntyneelle vaimolle aletaan
eliikettii maksaa vasta sen kuukauden jdlkeen,
jona hiin tAytlaa 55 vuotta.
Uinuva eldke synnyttaa tyoeliikejiirjestelmiille
eriitii erityiskysymyksiii. Vaimo saattaa tulla uinuvana aikana tydkyvyttdmiiksi. Tiill<iin hiinelle
myonnetiiiin tyOehkelakien normaalien s6iint6jen mukaan MYEL- ja muut mahdolliset tycieldkkeet. Toisin sanoen esimerkiksi elikkeen
MYEL-osa on taysitehoinen vain, jos tyokyvyt-

t4
t

i

N

{

Maatalousyrittdjien eltikelaitoksen tutkimuksen
mukaan sukupolvenvaihdostilojen uudet isdnniit
ovat tehostaneet tilansa toimintqa melko pian tilan saatuaan. Ttimti ntikyy mm. koneistamisena.
Kuvan heintinkorjuut ap a on j ddmiis sri vrihemmrille, kun nuoret istinndt ovat siirtyneet paalauksen
kriyxddn.

t5mirys sattuu ruoden kuluessa tilan hallinnan
luovutuksesta. Tiimii MYEL-osa jatkuu 55 luoden ikiiiin, josta se muuttuu sukupolvelvaihdoseliikkeeksi.
- Mycis eliikelaitosten toimivaltas66nncikset ovat normaalit: uinuvana aikana sovelletaan TEA:n ja MYEA:n sddnn6ksid Maatalousyrittiijien eliikelaitoksen MELA:n ensisijaisesta toimivallasta.
TUK I JATKAMISKELPO I SILLE

PERHEVILIELMILLE
Sukupolvenvaihdoseldkkeen

avulla

ffi
v

,"4?

Sukupolvenvaihdostilojen

52

uusista

isrinnistti

Vo on muuttanut tilonsa luotantotoimintoo
jollain tavalla jo 1-6 vuodessa sukupolvenvaih-

doksesta. Suunta on ollut erikoistumista kohti.
P(i(ituotantosuuntoa on muultonut joka neljcis tila.
Tuotantosuuntamuulos on useimmiten ollut lyy
sykarj as t a lihakarj aan.

sesti perheviljelmiii suurempi.

Niiin suuri tila ei
saa mycisk66n ostaa LUEL-maata. Perheviljelmdn koon milrittelee maatilahallitus: yliraja
liikkuu 50-100 peltohehtaarin vaiheilla
tuc-

tantosuunnasta riippuen.

-

M UU HUO MATTAVA O MAI S UU S

Uutena asiana sukupolvenvaihdoselikesdin-

ncjksiin on fisetty eraanlainen varallisuusharkin-

ta. Jos luopujat pidattavat myymdst66n tilasta

tuetaan

isdnninvaihdosta jatkamiskelpoisilla tiloilla.

Luopumiseldkelaki puolestaan hyvdksyy ostajaksi vain viljelijiin, jonka maatila on ennestiin
jatkamiskelpoinen tai joka tulee luopumiseliikekaupalla jatkamiskelpoiseksi. Tdmiin vuoden
alusta on jatkamiskelpoisuussddnnokset uudistettu. Tdrkein muutos on, ette jatkamiskelpoi
suutta koskevat vaatimukset peltohehtaareista
ja metsdn tuotosta on kirjoitettu suoraan lakiin.
Samalla on niiitii vaatimuksia lievennetty mm.,
jotta osatoimiviljetja voisi helpommin tulla lakien piiriin.
Perheviljelmiiii koskeva ehto tarkoittaa sitd,
ettii elakettii ei mycinnetii tilalle, joka on olennai-

arvokkaan alueen
sorakuopan, rantakaavoitetun alueen yms. - tai metsamaata taikka jos
heillii on muuta kiinteata
omaisuutta tai vieraalle vuokrattuja asunto-osakkeita, ne voivat muodostua esteeksi eldkkeen saamiselle. N6in on, jos
tdllaisen omaisuuden kohtuullinen kiiypii arvo
on enemmdn kuin 0,5 miljoonaa markkaa. On
katsottu, ettei ndin huomattavan omaisuuden
haltija ole sukupolvenvaihdoseliikkeen tarpees-

sa.

UUSIA LUEL-OSTAJIA

Aikaisemmin luopumiseldke on voitu liittae

myynteihin maatilahallitukselle tai ldhinaapuriston viljelijiille. Nyt ostajiin on fisetty yhteismetsi
ja ns. tuleva tilanpidon jatkaja eli poika tai tytar,

l5

joka odottelee kotitilaansa ja haluaa ostaa etukdteen omiin nimiinsii tuohon tilaan sopivia lipeltomaata.
siialueita
- liihinnii
Periaatteessa
merkityksellinen muutos on
metsiihallituksen lisidminen ostajien joukkoon.

Metsdmaa tulee, kuten tiihiinkin saakka, eliik-

keen alkaessa myyntirajoituksen alaiseksi: luopuja voi myydii maan eliiessdIn vain maatalouden rakenteen parantamiseen tai eriiisiin muihin

yleishycidyllisiin tarkoituksiin.

Tilti

Metsiinpidiityksessd on palattu jiirjestelmiiiin,
jollainen oli voimassa myos wosina 1974-15.

tuksen osto-oikeutta onkin rajoitettu: se on

MUWOSTEN MERKITYS
Viiden vuoden jatkoaika antaa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet lakien suunnitelmalliseen tiiytdntcionpanoon. Tarkistukset ikiirajoihin ja muutkin jiirjestelmiin parannukset lisiin-

osinhan ei ole eniiii kysymys maatalouden
rakenteen parantamisesta, vaan muusta yhteiskunnallisesti jirkeviistii tavoitteesta. Metsiihalli-

mahdollista vain, jos maatilahallitus tai toinen
viljelijii ei tule viiliin ostajaksi.

MET S A:N P ID A)IY S VI

P,I,q X S T

Eriiiinii ongelmana lakien tiitiintcidnpanossa

on ollut luopumiseliikejirjestelmin suunniteltua

vihiiisempi knytto. Kiinnostuksen lisiiiimiseksi
on luopujalle nyt annettu mahdollisuus pitiii
metsdmaa itsellddn ia luooua vain oelloista.

nev6t niiden keyttoa iossain midrin. Eriis liihiajan kysymys on luopumisjdrjestelmiin sopeut-

taminen vuosien 1982-85 kansaneldkeuudistukseen. Asia onkin ollut uudistuksen valmistelussa esillii.
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Elrikkeelle siirtyminen
ja hyvinvointi

Yhteiskuntat.lis. Simo Forss Elciketurvakeskuksesto on jdttdnyt otsikosso mainifiua oihepiirid
ktisit t e lev ein tut kimuks en t arkas t e t tavaksi v ditii skirjatytinri Turun yliopistoon. Seuraayassq hiin
kuvailee lyhyesti tutkimusta ja ertiitri sen eltiketurvaa sivuavia tuloksia.

TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Eliikkeelle siirtyminen op yksi keskeisistii ihmisen elimiinkaaren ilmiciistii. Siihen liittyy niin

paljon muutoksellisuutta, etta erityinen elek-

keelle valmentamisen nimellii kulkeva toiminta
on kiiynnistetty useissa maissa, Suomessa varsinaisesti l9TGluvun alusta liihtien. Toiminnan
perusteet ovat kuitenkin olleet jossain miiirin
epdselvi6. Yleensii on vain otaksuttu, ettii henkilcit, jotka ovat ennakolta hyvissd ajoin ajatelleet
ja suunnitelleet elikkeelle siirtymistii, suhtautuvat siihen mydnteisemmin ja kokevat eliikkeellii
olon miellyttlvdmpiind kuin henkildt, jotka ei-

vdt ole milliiiin tavoin varautuneet elikkeelle
siirtymiseen. Tutkimukseen perustuvaa, Suomen oloihin soveltuvaa tietoa elikkeelle siirtymisestd ja eliikkeelle valmennuksesta on kuitenkin puuttunut. Nyt suoritettu tutkimus suunniteltiin tiiyttiimiiin ttss6 kohdin olevaa tiedon
aukkoa. Tutkimuksen tavoitteena oli:
l. Hyvinvoinnin ja sen muutoksen kuvaaminen
ja mittaaminen vanhuusellkkeelle siirtymisen
yhteydessi

2. Eliikkeelle valmennuksen vaikutuksen mittaaminen vanhuuseliikkeelle siirtymisen yhteydessd.

TWKIMUSASETELMA JA

TWKIMUKSEN SUORITUS
Vastauksen antaminen em. tutkimuskysymyksiin edellytti erityisen tutkimusasetelman hahmottamista. Kiiytetty tutkimusasetelma on kuvattu oheisessa kuviossa:

TUTKIMUSASETELMA

Eliikkeelle
siirtyminen
Eliikkeelle

l-vaiheen

haastattelut
ja kyselyt

Kurssilaiset
2-vaiheen haastattelut ja kyselyt

valmennuskurssi

Valmennuksen
vaikutus
Ei-kurssilaiset

Vertailuryhmii

I

- --J

2-vaiheen haastattelut ja kyselyt

Muutosanalyysi

t7

Tutkimusasetelma muodostuu ns. paneelitutkimuksesta ja koe-kontrollityyppises6 tutkimuksesta. Samaa vastaajajoukkoa haastateltiin ensimmdisen kerran noin l/2-l l/2 vuotta
ennen vanhuuseliikkeelle siirtymistl ja toisen
kerran vanhuuseldkkeelle siirtymisen jiilkeen.
Osa tutkituista osallistui listksi erityiselle eldkkeelle valmennuskurssille ja he muodostavat
koeryhmiin, jonka vastauksia verrataan ei-kurssilaisten ryhmiin vastauksiin. Viimeksi mainitus-

ta ryhmdstii eroteltiin vertailujen tdsmentlmijoka muistuttaa rakenteeltaan mahdollisimman paljon
seksi vield erityinen vertailuryhmii,
kurssilaisten ryhmiiii.

Tutkimusaineiston p66osa hankittiin woslna
1976-78 haastattelujen ja kyselyjen avulla Es-

poossa asuvista, tyossdkiiyvistii ja liihellii eliike-

ik66 olevista (63-64-vuotiaat) henkilciista. Aineiston keruun ensimmhisessd vaiheessa tutktttavista henkiloistii tavoitettiin 183, jolloin vastausprosentiksi tuli 70. Tutkimuksen toisessa
vaiheessa tavoitettiin 138 vastaajaa eli 83 prosenttia ensimmdisessd vaiheessa haastatelluista.
Eliikkeelle valmennuskursseille saapui yhteensi
52 sellaista henkilo6, jotka osallistuivat aktiivisesti kurssiohjelman mukaiseen opetukseen'

Tiimii joukko oli 56 prosenttia kutsutuista.

Kursseja suosivat muita enemmhn naimattomat, naiset, suomenkieliset ja vlhemmdn koulua kiiyneet henkil6t.

TUTKIMUKSEN TEORIASTA
Tutkimus on sidottu hyvinvointiteoriaan ja siitd

johdettuun kehykseen. Teoreettisessa synteesissii on pyritty yhdistiimiiiin toisiinsa vanhenemista koskevaa tietoa, hyvinvointiteoreettiset n6-

kemykset ja eliikkeelle siirtymisteoriat yhteniiiseksi teoreettiseksi kokonaisuudeksi. Tutkimus

osoitti, ettl hyvinvointiteoria sopii hyvin eliikkeelle siirtymistd koskevien ongelmien k[sitteIyyn. Sosiaalipolitiikkatieteen keskeisend ajattelumallina sillii voi olla kiiyttdii myos laajemmin

eliikepoliittisen suunnittelun

ja

piiiitdksenteon

taustana.

I'I V O I N N I N
OSA.ALUEET
Tutkimuksessa todetaan, ettii elhkkeelle siirtymisen yhteydessd ovat tarkeimpia hyvinvoinnin
TA:RKE I M M AIT N Y V

l8

osa-alueita jiirjestyksessii seuraavat:

l.

Taloudellinen tilanne

2. Psykofyysinen tila
3. Tieto
4. Aktiivisuus
5. Sosiaaliset suhteet
6. Muut tekrjat:

eldkeaikana
- Tyo
Asennoituminen eliikkeelle siirtymiseen
- Ravinto
Asuminen
- Taloudellista
tilaa ja psykofyysistii tilaa voi-

daan pitiiii erddnlaisina hyvinvoinnin perustekijoinii, joiden tdrke6stii merkityksestii ollaan jok-

seenkin yksimieiisil. Taioucieiiiscert tiiatttccsccu
liittyviit tekijdt ovat tarkeita sekd absoluuttisesti
ette muutoksen kannalta. Psykofyysiset tekijiit
ovat enemman yleisvaikuttajia, joihin liittyy kuitenkln eralta valKelta nyvinvoinria uhkaavia rskij6ita. Tieto ja aktiivisuus taas toimivat hyvinvoinnin tdrkeind edellytyksinii, er66nlaisina ka-

talysaattoreina. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvzit

seikat samoin kuin luettelossa mainitut muut tekr.yiit

eiviit ole luettelon kiirkipiiiissii, mutta niilld

riippuen
voi olla silti
- osin
- olosuhteista
merkitys hyvinvoinnin kokohyvinkin tdrked
naisuudessa.

TALOUDELLINEN TIIANNE
Tutkimustulokset osoittavat,

etta

kysymys

eldkkeen mSdrdstd on edelleen tdrked hyvin-

vointitekijii eliikkeelle siirtymisen

yhteydessd.

Tulot ovat sekii aktiivi- etth elAkevaiheessa varsin vaihtelevia. Tulojakautuma kasautuu kui-

tenkin jossain mdirin kiiytetyn luokituksen
alempaan piiiihiin, miki osoittaa, ette viela
!,uonna 1976 l<iytyy pienen elSkkeen saajia, joiden eldketaso on ongelma sinlnsii. Toisaalta

ovat erot elhkkeissd aika suuria, eli ns. "eldkehai-

tari" on leved. Tulotason putoaminen on havait-

tavissa selvdsti kaikissa tuloryhmissd. Huonosti

tai korkeintaan joten kuten toimeentulevia vastaajia on eliikkeellii oltaessa runsas kolmasosa.

Edelleen tuli esiin joitakin erillisryhmiii, joiden
eldketurvan voisi ottaa erityisen harkinnan kohteeksi. Tiillaisia ovat mm. yksiniiiset, pienituloiset henkildt ja pienituloiset lesket. Huomattakoon lisiiksi, ettii erdissd suurempituloisissa

ryhmissd tulotason putoaminen koetaan huo-

kuin pienituloisissa
ryhmissii, joissa kokonaiseldkeprosentti on aika
korkea.
mattavasti selkedmmin

TrETo JA TrETot 4lrutmr
Tulokset antavat aihetta kiinnittaa erityiste

huomiota sosiaaliturvan tiedottamiseen. Tiedusteltaessa erilaisten sosiaaliturvaetuuksien tuntemusta havaittiin, etH todellinen tiedon taso on
yleisesti ottaen melko heikko kautta linjan. yksitt[isistd sosiaaliturvaetuuksista ollaan kyllii
jonkin verran perilld, mutta varmaa tietoa asioista ei niiyti olevan. Neyttaa silta, etta erityisesti eri yksityiskohtien erottelu toisistaan tuottaa
vaikeuksia. Eri sosiaaliturvaetuuksien tekij6itii
ja yksityiskohtia sekoitetaan helposti toisiinsa.
Ndin ollen mycis eldketurvan peruskisitteet olisi
selvitettdvS mahdollisimman konkreettisesti ja
yksinkertaisesti. Key6nncjss6 vaaditaan selvitysta jopa siita, mika on gcieliike,/kansaneliike
tai vanhuuseldke,/ty6kyvyttOmyyseliike jne.
Luonnollisesti vieli enemmin erittelva vaativat

eri eldkelakien ja muiden sosiaaliturvaetuuksien
yksityiskohdat.
Tieto eliikkeistd on ylivoimaisesti halutuinta
tietoa ennen eliikkeelle siirtymistii, mikii on tietenkin merkittavaa juuri eliikelaitosten roolia
ajatellen. Eliiketiedon jakamista eliikkeelle valmennuksen yhteydessii puoltaa mm. se, ettii tiedoista ollaan erityisen kiinnostuneita juuri ennen eldkkeelle siirtymistii. Sen jilkeen tiedon

kysynnlssd tapahtuu laskua. Ihmisten toivo-

mukset tietoliihteisti osoittivat, ett6 erityisen haluttuja ovat sellaiset tiedotustavat, joiden yhteydessii henkilciilli on mahdollisuus keskusteluun

ja lisiikysymysten tekoon, eli mahdollisuus inhimilliseen vuorovaikutukseen. Erilaiset keskustelu- ja kurssimuotoiset tilaisuudet sekii henki-

l6kohtainen neuvonta ovat esimerkkejii tiimiintyyppisestii halutusta tiedotuksesta.
Halutun tiedon kohdealueet vaihtelevat jos-

sain mhiirin sosiaaliryhmittain, jota mitattiin

tdssh aktiiviaikaisen ty<in luonteen avulla. Seu-

raavassa taulukossa ilmenevdt halutut kohdealueet.

Lisritiedon tarve ennen ekikkeette siirtymistci eri tydn tyyppiryhmissci (kunkin tietoalueen maininneet
Vo ao. ryhmcirin

kuuluvista vastaqjisto)

Muu
ruumiillinen

Raskas

ruumiillinen
ty6

Vo

Eliikkeet

66

Terveysja

kunto 4l

Sos.avustus

Tycintekomahd.

Sair.hoito
Sair.vak.

Harrastusmahd.

Ruoka
Ajankiiytt<i

28
28
28
22

22
16

9

Osittain

Tiiysin

henkinen
tydVo

henkinen
tyoVo

tyc)

%

Eliikkeet
Sair.vak.

73
55

Terveysja kunto65

Terveysja kunto46

Harrastusmahd. 37

Sos.avustus

46

Sair.hoito

33

Ruoka

24

Harrastusmahd. 33

Tycintekomahd.

Ajankiiyttci

18

12

Eliikkeet
Sair.vak.

Sos.avustus

Sair.hoito
Ajankiiyttci
Ruoka

57
37

37
35

26
22
Tycintekomahd. 20

Terveysja kunto
Harrastusmahd.
Sair.vak.

Tycintekomahd.
Sair.hoito
Eliikkeet
Ruoka
Sos.awstus

Ajankiiytto

50
30
30
20

l5
l5

15
5
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Ruumiillisen tycin tekij6t korostavat taloudel-

lisiin tekij<iihin ja terveyden ja kunnon yllSpi'
toon liittyviii kysymyksiS, kun taas henkisen

tyrin tekijiit ovat kiinnostuneempia terveyden ja
kunnon ylliipidosta, sairausvakuutustiedosta ja
harrastusmahdollisuuksista.

EIILKKEELLE VALMENNUS
Tulokset osoittavat, ettii elikkeelle valmennus
antaa hyvin suoritettuna mycinteisiii tuloksia.
Valmennus on lisinnyt tietoja eri asioista ja sen
myonteinen vaikutus niikyy lisiiksi mm. tervey-

destii huolehtimisen, aktiivisuuden, sosiaalisten
kontaktien ja aterioiden tason kohdalla. Eliike-

piiivien kokeminen entistiikin posltuv$empana
on mycis laskettava osittain valmennuskurssien
vaikutusten ansioksi. Tulosten valossa niyttliii
tarpeelliselta jatkaa ja kehittaa eri tahoilla harrastettua eliikkeelle valmennusta. Kuten tunnettua toteuttavat mm. tydeHkelaitokset maassamme tAtii nykyii ansiokkaasti tata toimintaa. Pi-

temmdl16 tiihtiiimellii voitaisiin harkita sitii,
minkdlaisia tektdite tulisi sisiillyttiiii tydeliikelaitosten valmennus- ja tiedotustoimintaan varsinaisten eliikeasioitten lisiiksi. On mahdollista,

ettii tieto eliikkeistiikin saadaan menem66n entistd paremmin perille silloin, kun tiedotukseen
sisiiltyy myos muita ihmisten tirkeind pitamia
asioita. Tiissii yhteydessd on syytii korostaa
mycis yhteisty6n tarvetta valmennuksesta kiinnostuneiden eri tahojen kanssa.

EI./iKKEELLE

A S ENN O ITU M IN EN

SIIRTYMISEEN

VanhuuselSkkeelle siirtymiseen asennoidutaan
yleisesti ottaen varsin mydnteisesti. Kieltesestt
asennoituvia on noin lG-I5 prosenttia kaikista.
Tulokset viittaavat siihen, ettii kielteinen asen-

noituminen on yhteydessd mm. taloudelliseen
huonommuuteen ja toisaalta yrittiijien erityiseen
eliikkeelle siirtymisen problematiikkaan.
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MARTTI NYGREN

Tydelcikekassa tutki: miten kciy
ty d kyvy t t r)my y s e kikehak emuk s e ens o
hy lkciriv rin p ricit o ks en s aaneil le
JOHDANTO

Tydeliikekassas sa, kuten muissakin ekiketaitoksisso, on parina viime vuotena selvitetty tyt)kyvyttdmyy seltikehylkciyksien kehity stri oikoisempaa
yksityiskohtaisemmin. Selvitystyt)n yhteydessci

nousi esiin kysymys, miten hylkeiysptjritijksen
sqqneille on jatkossa kriynyt.
Tyde ltikekos sassa on volmistumas sa tutkimus
yuosina 1975 jo 1977 ensi kertao terveydentilon
perusteella hylkriyksen saaneista etcikkeenhakijoista. Tutkimukseen tuli mukoon 501 hylktiyksen
saanuua elcikkeen hakijoa, joiden mydhempid
e lti kerat kai suja j a t y d hdn o sal lis tumis ta seuratiiin
kolme vuotto. Tiedot kertittiin elciketapahtuma- ja
ty

6suhder

e

kis t eri o t t eilt a.

Tarkastelun kohteeksi otetut vuodet valittiin
siten, ettd mukaan otettiin viimeinen alhaisen
hylkdystason ruosi (1975, 6Vo) ja ensimmlinen

KUVIO l.

korkean hylkiystason vuosi (1977, l3Vo). Tutkimukseen otettiin kaikki maatalous-, mets6- ja

satama-alan hylkiiykset ja satunnaisesti puolet
rakennusalan hylkiiyksistii vuodelta 1975 ja neljdsosa vuodelta 1977. Niiin meneteltiin sikii, etta
rakennusalalta tulee eliikkeenhakijoita huomattavasti enemmdn kuin muilta aloilta. Tutkimuksen kohteena olleiden painotettu lukumAiirii oli
926.

SEURANNAN TULOS
Seurannan tulokset on piiiipiirteissiiin esitetty
kuviossa l. Kuviosta voidaan todeta, ettii hylkdyksen saaneista oli kolmessa vuodessa 3g Zo
saanut ty6kyvyttdmyyselakemycinncin. Vanhuus- ja tyOttcimyyseliikkeelle siirtyneitl oliT Vo

ja kuolleita 3(/o. Loput

52%o olivat pysyneet
hylkiiyksinii, joista liihes puolet oli palannut ta-

kaisin tciihin.

Seurannan tulos.

l. Hylkiiys vuonna 1975 tai

926kpl:

t00%o

1977

TKE-mycintd
3 wodessa

HylkAyksinii

pysyneet 52Vo

77o

38Vo

Vanhuus- Kuolleet
tai tycittG

Tdihin

palanneet
24Vo

myyselAkkeelle

Ei palannut toihin

siirtyneet

28/7o

2l

Kun tarkasteltiin eri taustamuuttujien vaiku-

tuksia seurannan tulokseen, havaittiin i6n vaikutus suurimmaksi. Hylkiiyksinii pysyneiden
osuus pieneni tasaisesti iiin lisiidntyessii. Alle 35vuotiaista lehes 8070 ja 55 vuotta tayttaneiste
en56 runsaat 20Vo oli pysynyt kolme vuotta hylk?iyksinii. Toihin palanneiden osuus pieneni
mycis i6n mycitii, mutta ei aivan suoraviivaisesti.
Poikkeusryhmdn tdssd suhteessa muodostivat
35-44-ruotiaat, joilla ty<ihon palanneiden
osuus oli yilatdvan alhainen (kuvio 2).

Mycis sairaudella, jonka perusteella eliikettii
oli haettu, oli jonkin verran vaikutusta seurannan tulokseen. Verenkiertoelinten sairauksien
vuoksi eliikettii hakeneista kolmannes oli pysynyt hylkayksina. Muissa tautiryhmissd hylkiiyksind pysyneitii oli viihiin yli puolet. Tciihin paIanneiden osuus oli selvdsti alhaisin mielenterveyden hiiirioiden vuoksi eliikettii hakeneilla.

MYANNON SAANEET
Hylkiyksen jiilkeen kolmessa vuodessa mydn-

KUVIO 2. Seurannan tulos ikciryhmittriin.

100

7o

114

r91

323

209

897

JJ

42

22

23

29

-N
Ei palan-

neet tciihin

80

Hylkiiyksinii

l0

pysyneet

21
60
26

25

Toihin

palanneet

145

22

7

40

20

TyokyvYtt6mYYsel6kemy<inndn 3 vuodessa

F
22

-34
22

Vanhuus- tai tyottctmyyseldkkeelle siirtyneet

36

35-44

49

45-54

4l

55-64

39

Kaikki

saaneet

Ike

ncin saaneista 350 eliikkeenhakijasta 86Vo oli

saanut mydnncin seuraavan eldkepditdksen yhteydessii. Kahden hylk?iyksen jiilkeen myonncin
saaneita oli l0Vo ja kolmen hylkiiyksen jtilkeen
mycinncin saaneita 4Vo. Lisaksi yksi hakija oli
saanut mycinncin kuudennella hakemiskerralla.
Mycinncin saaneista 53% oli saanut mycinndn

90Vo oli hakenut mycis kansaneliikettii.) Kansaneliikettd hakeneista kaksi kolmasosaa oli
saanut mycis sieltd hylkiiyksen. Kansaneldkelaitokselta mycinncin saaneistakin kaikki yhtii lukuunottamatta olivat saaneet mdiirdaikaisen
eldkkeen, joista kolme neljdsosaa oli kestoltaan
alle vuoden mittaisia.

Niiistii lahes 9|Vo:lla eliikkeeh katsottiin alka-

H YLKA' YK S I N A' P Y S YN EET, J OTKA EI VAT

vuoden sisiillii ensimmdisestii hylkiiyksestii.

neen ennen ensimmdistd hylkiiystii. Kaikkiaan
mycihemmin mycinncin saaneista kahden kolmasosan eliike oli alkanut ennen ensimmdistd
hylktiystii. Niimii henkilot ovat siis saaneet takautuvasti ehkefta vdhintdiin ensimmdisesti

hylkiiyksestii liihtien.

TdIHIN PALANNEET

Neljdsosa hylkiiyksen saaneista oli palannut ta-

kaisin tciihin (kuvio l). Ndistii huomattava osa
todennikdisesti hakenut elIkettii, vaikka
tycikyvyttdmyys ei tulisikaan kestamddn v6hintaen \.,uotta, kuten tycieliikelait edellyrtiiviit. Tiihiin viittasi se, etta vain 43 7o oli hakenut kansaneldkettd. (Muista hylkiiyksen saaneista ldhes

oli

OLLEET PAI-AN NEET TO IHIN

Hylkiiyksenii pysyneitd, jotka eivit olleet palanneet tciihin, oli runsas neljdnnes (kuvio l). Niiistii

15Vo oli ollut ennen elSkkeen hakemista tciissh
vain vdhiin aikaa eli heillii oli ansioita korkeintaan kahdelta vuodelta. Pidempiiin tciissii olleita, jotka kuitenkin olivat olleet poissa tycieliimiistd vdhintiiiin kaksi nrotta ennen eldkkeen
hakemista, oli 30V0.
Tiihiin ryhmdin kuuluneista 82 % oli hakenut
myds kansanelSkettd. Hakeneista 39Vo olisaanut my6nnon. Mycinnciistii neljiinnes oli mddriiaikaisia. Myonncin saaneista 527o (koko aineistosta l9 7o) oli hakenut elikettii mielenterveyden

h?iiririiden

r,r-r

oksi.
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KAISU AALTO

Ikrirakenteen v anheneminen my o s muuttoliikkeen ansiotako?
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on vauhdittonut vrie.str)poliittista keskustelua. Alkaneen vuoden keskeisiri tet'mo.ia ovat olleet:
Haittaako s1'ntvv.r',t'den alenentinen k1'kvrimme
huo leht i a v anhuk

s is t a

j o s ku s t'uoden

2000 j til k

ee n?

Poljonko tulisi v'uosittain syntyci lapsial'

Pidasiassa niiistd teemoista puhuttiin mycis
siinii tyciryhmiissi, jonka tyoskentelyyn osallistuin loppusyksystd Muuttoliikesymposium
I

980:ssii Turussa. Ikirakenteen vanhenemisesta

ja

vanhenemisen alueellisesta jakautumisesta

alustivat tohtori Jarl Lindgren ja lisensiaatti
Mikko A. Salo. Dosentti Riitta Auvinen ja toimltusJohtaJa Jouko Hulkko puhuivat vaestopolitiikan keinoista. Apul.prof. Maija-Liisa Koski

ja osastopddllikkci Paavo Ruuhijlrvi kertoivat

lapsen asemasta muuttoliikkeen rattaissa. Jouko Hulkko tolml tyoryhmamme puneenJontajana, itse olin sen sihteerind.

N I K A:RA K E NTEE N
VANHENEMINEN
"Vdestollisend seurauksena 1960- ja l9TGlukujen muuttoliikkeestd seki aineellisen ja henkisen
ympdriston muutoksista on syntyvyyden liiallinen lasku ja viestcin ikdrakenteen vanhentuminen", totesi Jouko Hulkko alustuksessaan. Tdmdn piivin Suomesta ldytyy tyypillisii muuttovoitto- ja muuttotappioalueita. Yli 65-vuotiaiden osuus muuttaneista on ollut pieni (vuonna
197 8 2,5 Vo). T dma ikiiihm isten vdhlinen siirtyminen on ilmeisesti valtaosaltaan muuttoa sopivaan vanhuuden pdivien viettopaikkaan. Siirtolaisuusinstituutin johtaja Olavi Koivukangas arveli, etth vanhusten ja muiden eldkel5isten muutVA:E ST O

to lisiiiintyy tulevaisuudessa. On odotettavissa

Ruotsiin siirtyneiden suomalaisten paluumuutto
kotiseudulleen. Siirtolaisuusinstituutti haluaisi
tutkia ennakoitua paluumuuttoa. Paluumuutto
vaikuttaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden sekd asuntojen kysyntiidn.
"Valtakunnallisesti katsottuna Suomen v6estdn ikarakenne on edullinen. Yli 65-vuotiaita on
vain l2%0, mrka on yksi tai kaksi prosenttiyksikkdii pienempi osuus kuin keskimdirin LinsiEuroopassa tai Pohjoismaissa. Jo vuonna 2000
vanhusten osuus l5hentelee 1470. Vuonna 2020
vanhuuseldkkeelld olevien osuus tulee ylittd-

24

main

19

Vo. Kansaneliikelaitoksen syksyllii

jul-

kaiseman ennusteen mukaan kehitys jatkuu tdmdnkin jiilkeen samansuuntaisena, ja vuonna
2050 yli 65-vuotiaiden mi6rd on 24Vo",kettoi
puheenvuorossaan Jarl Lindgren. H6nen kdsityksensd mukaan ikirakenteen vanhenemisen
seurauksena myos tyciikiiisten keski-ikii nousee.

Tyokylyttdmyyseliikkeellii olevien osuus kohoaa.

Tohtori Lindgren vditti "Suomeen muodostuneen tyypillisiii vaestOkatoalueita, joilla vanhuus ja tyokyvyttcimyys kytkeytyvat kiinteesti
monien perheiden el6minkulkuun. Vanhuus-tai
tyOkylyttdmyyseliikkeellii oli monissa viiestokatoaiuecrt kutttrissa igTGiuvuu iuppiipiiolclla yli
neljdnnes vdestosti, osuuden on arvioitu jatku-

vasti nousevan". Ikdrakenteen lisiiksi

so-

siaalipoliittisessa suunnittelussa on huomioitava

sllrtolalsten enrlaKoltu IJaluullluut!u \crrra

l0-15

vuoden kuluttua) muuttotappioalueille.

Jos kunnan vaestosta vanhusten osuus on suuri,
joudutaan investoimaan sosiaali- ja terveyspal-

veluihin. Kunnallisliiton varatoimitusjohtaja
Koivukoski sanoi kansanelikkeen tukiosan

osuuden verodyristh olevan erdissd muuttotappiokunnissa huippulukemissa. Tyciryhmdmme
loppuraporttiin kirjattiinkin puheenjohtaja
Hulkon ajatus, ettei huollettavien osuus maassa eikd milliiiin paikkakunnalla saisi kohota yli
50V0.
VA:E ST O P O LITI I K A N H A A STEET
Terve ikdrakenne on tyoryhmiin kdsityksen
mukaan viiestopolitiikan ensisijainen tavoite:
maassamme on pyrittdvd tasapainoiseen vdes-

tcikehitykseen. Jotta tillaisessa tavoitteessa pysyttiiisiin, tulisivuosittain syntyd 75 000-80 000
lasta.

Dosentti Riitta Auvinen katsoi alustuksessaan alhaisten syntyvyyslukujen heijastelevan
koettua turvattomuutta: "Vdestcintutkimuslaitoksessa tehty Maailman hedelmdllisyystutkr-

muksen ensimmdinen Suomea koskeva osara-

portti osoittaa, etti ne vaestoryhmat, jotka kokevat turvattomuutta omassa yhteiskunnas-

samme, eivdt hanki lapsia samassa mddrin kuin
muut. Kun yhteiskunta ei pysty poistamaan turvattomuutta, vdhennetddn sitd itse syntyvyyden

sddnnostelylld." Apul.prof. Maija-Liisa Koski

I

kertoi muuton saattavan horjuttaa perheenjdsenten tunnetta jatkuvuudesta. Tahan liittyy
usein tunne siita, ette eliimiilli ei ole merkitysta,

el6md on turvatonta, elimii ei ole eldmisen arvoista. Syynd tunteisiin on tukea antavien ihmissuhteiden katkeaminen.
Ty<iryhmii katsoikin yksilapsisten perheiden
lukumddrdn kasvun olevan yksi koetun turvattomuuden osoitin. Lapsen sosiaaliset taidot kehittyviit sisarusten kanssa telmiessd. Ty<iryhmii

korosti perhepoliittisten toimenpiteiden kiireellisyyttii ja tdrkeyttd.

IHM I SK UVA
Alustusten virittdmiin keskustelun pohjalta tyoryhmii asetti vdestopoliittisten tavoitteiden lisiiksi humanistisia tavoitteita: Tuottavuus ja tehokkuus ovat ylikorostuneet yhteiskunnallisina
arvoina ja arvostusten mittareina. Tiimii niikyy
muun muassa kielteisend suhtautumisena ikdiintyneisiin ihmisiin ja lapsiin. Muuttoliikkeen seurauksena nuoret perheet Suomessa asuvat usein

H UM ANI STI N E N

vat erilaisia tapoja vaikuttaa lasten, nuorten ja
keski-ikdisten ikddntymisasenteisiin ainakin Turussa ja Vantaalla, jotka ovat tyypillisiii muuttovoittokaupunkeja. Toimikunnat toimivat yh-

teistyossd koulujen, nuoriso- yms. jiirjestcijen se-

kii piiiviikotien kanssa. Esimerkiksi kouluissa
pitavat eHkeldiset aamunavauksia, pdivikodeissa on keinomummi- ja keinovaaritoimintaa.
Nuorisojiirjestcit (esim. partio) ovat auttaneet
vanhuksia pihatciissii, talkootciind on korjattu
asuntoja jne. Joissakin tapauksissa vapaaehtoistycin pohjalta syntyneet suhteet ovat jatkuneet
ystiir,yyssuhteina.

eri paikkakunnilla kuin heidiin vanhempansa.
Onpa muodostunut vanho-ien ja nuorten kaupunginosia. Elleiviit pienet lapset nde vanhoja
ihmisiS, heidin kdsityksensd ikiiiintymisestii ja
kuolemasta veeristyy. Muun muassa yirdysvaltalaisten tutkimusten mukaan nuoret pelkiiiiviit
vanhenemista. Kuolema on yhteiskunnassa tabu.

Ikiihmisiii sen enempdd kuin lapsiakaan ei
tulisi eristdd omiin yhteisciihinsii. On vireitd eldkeliiisiii, jotka varmaan mielellddn osallistuvat
lapsiperheiden auttamiseen ja vierailisivat esimerkiksi lastentarhoissa kertomassa omista lapsuuden leikeistd6n ja leikkisiviit lasten kanssa.
Televisioon ja radioon kaivataan ohjelmia, joissa vanhat ihmiset itse kertovat ongelmistaan ja
onnen aiheistaan.

S O S I AALIHALLITUK

SEN K O KE ILU

Symposiumin jiilkeen on tullut tietooni, ettd
sukupolvien vdlisen vuorovaikutuksen tukeminen on keskeinen osa Sosiaalihallituksen koor-

dinoimaa kokeiluprojektia, jossa selvitetddn

mahdollisuuksia keyttaa vapaaehtoistyrivoimaa
vanhusten huollossa. Kokeilun piiriin kuuluu
sekd maaseutupitiijiii ettii kaupunkeja. Paikalliset vanhustyon toimikunnat ideoivat ja kokeile25

KIRSTI SUOMIVUORI

V akuutuskur s si k oulut t aa

ammattiin Kiipulassa

Mikti priivti ratkaisee, tuleeko kunnallista eltiketurvaa?

Milloin saa lis(iel(ikkeen?

Tuleeko rintamavuosista hyvitystti valtion

ekikkeeseen?

Niiitii kysymyksiii pohti kuulaana helmikuun

ptiiviinii kymmenkunta Kiipulan vakuutuskurssin oppilasta.

Tyoeliikkeiden salaisuuksia oli heille tullut
Turenkiin selvittdmliiin Eldketurvakeskuksen

kenttdkouluttaja.
Jo aikaisemmin oli kerrottu, miten yksityisen
sektorin tyoelakelait rakentuvat. Niinpii ei K. V.
Telliliiisenkiiiin eldkkeen midrdytymistd endd
isommin ihmetelty, vaan taskulaskimista ilmestyiviit niin elikepalkat kuin -prosentitkin.
Kurssilaiset aloittivat opiskelun lokakuussa ja

jatkavat maaliskuun loppuun. Kaikkiaan va-

kuutusoppia, kurssin piidainetta, opiskellaan va-

jaat 400 tuntia.
Kaikilla oppilailla on takanaan joko kauppakoulun tai kauppaopiston oppimdiirii. Nyt jiirjestetty kurssi on jo kolmas. Se on muuten ensimmdinen, joka toteutetaan tyollisyyskoulutuksena.

Kiipulan yllapitamat oppilaitokset valmistavat ammattiin nimenomaan vammaisia nuoria.
Sen taustayhteisrijd ovat Kansaneliikelaitos,
Tuberkuloosin Vastustamisyhdistus ja Janakkalan kunta, kertoo vakuutuskurssinjohtaja S a lli Sestola, joka on ollut Kiipulan kauppaoppilaitoksessa opettajana jo 18 vuotta.
Vakuutuskurssi liittyy Kiipulassa kauppaoppilaitoksen ohjelmaan. Toiveena on saada sinne
vakuutuslinja tulevan keskiasteen koulunuudistuksen mycitii, Salli Sestola kertoo.
Paitsi kauppaoppilaitosta on Kiipulassa mycis
puutarhaoppilaitos, sdhkcialan ammattikoulu
sekd ammatillinen kurssikeskus. Yhteensi niissd
on oppilaita noin kaksi ja puoli sataa. Ldhes

on aikomus kiiydii liipi kahdessa vuodessa.
Niinpii oppilaat ehtivdt tutustua niin kansan-

el6keasioihin kuin sairausvakuutukseen, tycieliikelainsddddntcicin ja yksityisiin vakuutuksiin.
Opetusohjelma sisdltdd mycis yritys-ja yhteis-

kuntataloutta, vakuutusmatematiikkaa, oikeusoppia sekd tietojenkiisittelyii, ATK-kirjoitusta ja asiakaspalvelua, muun muassa.
Vakuutuskurssin kdyneet oppilaat sopivat
Salli Sestolan mielestd, paitsi sosiaalivakuutuk-

sen piirissd tyciskentelemiAn, myds vaikkapa
pankkien eldkeneuvojiksi tai yksityisen tyonan-

tajan palvelukseen eldkeasioita sivuaviin tehtaviin.
Enimmikseen opprlaat ovat tolstalseksl stJolttuneet Kansaneldkelaitoksen palvelukseen, mutta yksityisissa vakuutusyhtioissd heitd on myos,
samoin tyoeliikepuolen toimissa.
Au I i k k i V aa k on 28-vuotras preksimdke-

liiistyttci, joka haki vakuutuskurssille parantaakseen tycinsaantimahdollisuuksiaan.
Hdn on kiiynyt kauppakoulun. Tycinsaantia
on rajoittanut vamma, lapsena koettu halvaus,
jonka vuoksi Aulikin vasen kdsi on osin tydkyvytcin.
Aulikki on kuitenkin todennut, ettd koneella
kirjoittaminen kiiy aika niippiiriisti yhdelliikin
kiidellii.

Vakuutusoppia Aulikki pitdd "hirmuisen

mielenkiintoisena", vaikka kaikki lukuaineet

kiinnostavat.
Kurssi on hSnen mielestiiiin tiivis, mutta op
pimista auttaa hdnen mielestddn se, ettd luennoitsijat ovat esittdneet asiansa havainnollisesti
ja selkeiisti, on kiiyty ldpi laskuesimerkkejti ja

niin edelleen.
Kotipaikkakuntansa lisiiksi etsii Aulikki sopivaa tycipaikkaa muualtakin Suomesta, mutta
kovin optimistinen hdn ei ole tydnsaannin suh-

kaikki heistti mycis asuvat Kiipulassa.

teen. "Kun on nikyvd kdsivamma, tycinantajan
on vaikea ymmiirtiiii, ettii voi tehdii jonkin tycin
kdsivammaisena hieman eri tavoin, kuin se on

TEHOKKAASTI VAKUUTUKSISTA
Vakuutuskurssilla on pyrkimyksena antaa te-

Aulikki sanoo.
Han pitea tdrkednd saada mahdollisimman

hokkaasti tietoa vakuutuksista, Salli Sestola kertoo.
Vakuutusopin tuntimiidrd on sama kuin mitd
suunnitellulla kauppaopiston vakuutuslinjalla
26

kahdella terveellii kiidellii totuttu tekemiiiin",
hyviit paperit.

Tunnollisesti suhtautuvat Salli Sestolan ker-

toman mukaan muutkin oppilaat kurssiinsa.

Yksi heistii, synnynniiistii syddnvikaa sairastava,

oli

terveydellisistii syistii joutunut keskeyttA-

mddn kurssin liian rasittavana ja ollut siitii kovasti pahoillaan.
Tapio Marjonen on 23-vuotias Leivonmeelta kotoisin oleva merkantti. Tapio oli ollut
puolitoista vuotta metsurina, kun liidkdri kehotti vaihtamaan alaa astman takia.
Tapio ehti olla Jiirvenpiiiissi Invalidien Ammattioppilaitoksessa yhden lukukauden koneistajan opissa, mutta se kiivi liiaksi silmien pddlle.
"Siinii oli millin tuhannesosista kysymys."
Niinpii hiin piiiitti kiiydii kauppakoulun Kiipulassa. Kun tyopaikkaa ei sen jdlkeen loytynyt,
hdn hakeutui vakuutuskurssille. Siitii olivat kertoneet kaksi samassa asuntolassa asunutta poikaa, joten Tapio tiesi suurin piirtein, mitd kurssilla kiisitelliiiin.
Tapio toivoo saavansa perustiedot vakuutusalalta, eldkkeistd ja muistakin asioista, etta paesisi tciihin.

Kurssilla on Tapion mielestd liikaa teoriaa,

mutta sita hiin pitiiii ymmarrettdvdni asiantilana, koska muuten kurssia tiiytyisi pidentiiii.
Tapio on kuitenkin tyytyviiinen siihen, ettii
saa tietoja eri el6ke- ja vakuutusmuodoista.
"Tietiiii, mistd pddstd rupeaa katselemaan, jos

jotakin sattuu", hiin sanoo.

Leivonmdeltd ei tyopaikkaa lciydy, siitii Tapio
on varma. Hdn on valmis liihtemSdn ty<in mukaan sinne, mistii sitd saa. "On tullut liikuttua
sen verran ympiri, etta on sopeutunut", hiin
sanoo.

"Viime vuoden kurssilaisilla oli kaikilla tycipaikka kurssin piiiityttyii", Salli Sestola kertoo.
"Tosin ei ole tiedossa, kuinka moni oli vakinaisessa ty6ssd. Mycinteistd palautetta heiltd on
kurssista tullut, olivat site mielta, ettd he ovat
saaneet tiiviissii muodossa tdrkedd tietoa, vaikka

vieliikin enemmdn he olisivat toivoneet kaytanncin harjoittelua", Salli Sestola sanoo.
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Li s citie t oj a Ty o e I cikk e e s t ri :
lukij atutkimuk s en y k s ity t sk ohtia

Tyoeliikkeen numerossa l/80 oli esitelty joitakin
alustavia ja yleisluontoisia tietoja lukijatutkimuksesta sen tuloskdsittelyn alkuvaiheessa. Nyt
kun lukijatutkimuksen tiedot on lopullisesti lyci

sen merkitselyyden, ts. johtuvatko erot satunnaisvaihtelusta vai ryhmien vdlisistd eroista. Lisdksi taulukkoon on merkitty niiiden inuuttujien
riippuvuuden suuntaa ja voimakkuutta osoittava jarjestyskorrelaatiokerroin tau c. Tulokset eivdt niytii eroja kuin kahden ryhmdn, tycieliike-

ty lukkoon, on varmaankin lukijakuntaa kiin-

nostavaa saada tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoja lehdestii ja sen lukijoista.
Aikaisemmassa artikkelissa oli jo tietoja lukemisen siiiinncillisyydestii ja yksityiskohtaisuudesta. Eri artikkelien lukeminen vaihteli melkoisesti. Vajaa 8 7o lukijoista sanoi, ettei lue lehtei
lainkaan, mutta niistii, jotka lukivat lehteti, oli
keskim66rin 30 7o tutustunut johonkin artikkeliin. Eniten lukijoita saivat keskeiset tycieliikeaineet ja varsinkln elal(elaklen muutoksla kasltteleviit artikkelit, kun taas yleisemmiit aiheet, kansainvdlinen jiirjestotoiminta, tutkimukset ja tilastot jiiiviit varsin vdhille huomiolle. Lehden
ammatllllnen kayttoarvo Ja Juncllsestl palnottunut sisiiltd olivat halutuinta informaatiota. Tdmd tuntuukin luonnolliselta, sillii 65 Vovastaajista oli tycissddn liiheisesti tycieliikkeisiin liittyvissii

kurssin kdyneiden

ja

ty6tehtavien yhteydessd

tyoeldketietonsa hankkineiden kohdalla. Niiissii
tycieldkekoulutusluokissa luetaan lehtea sita yksityiskohtaisemmin, miti enemmdn on saatu tietoja tycielekekoulutuksella tai tyOtehtavien yhteydessd. Ammattiopintojen yhteydessii tai korkeakoulututkinnossa sekd toisaalta sosiaalitur-

vakurssilla tai muulla tavoin elIketietonsa
hankkrneet ervdt lue lehteA yhtiitin yksityiskoh-

taisemmin kuin kursseja kiiymdtt6miitkiiiin.

Suurin riippuruus lukemisen yksityiskohtaisuuteen on tycieldkekurssilaisilla ja toiseksi suurin
tydtehtdvrssiidn rtseoppineilla, vaikkakin taukertoimet osoittavat mycis sosiaaliturvakurssilla
tai muulla tavoin tydeHketietonsa hankkineiden
olevan kiinnostuneempia lehden sisdllcjrstd kertoimien ollessa lievdsti negatiivisia ja osoittaessa
lukemisen yksityiskohtaisuuden kasvavan koulutuksen mukana. Ammattiopinnot ja korkea-

tyotehtavisse.

Taulukossa l. on esitetty lehden lukemisen
yksityiskohtaisuus saadun tyOelekekoulutuksen
mukaan. Taulukon tulokset on testattu khin nelicin testillii ja taulukossa on lisdrsr esitetty merkitsevyystaso p, mikI osoittaa tulosten tilastolli-

koulututkinto jiiiviit tiissii suhteessa merkityk-

settdmiksi, mik6 ilmentdii vain puhtaan tycielii-

keinformaation merkityst6 alemmantasoisen

TAULUKKO l. Lehden lukemisen yksityiskohtaisuus tydekikekoulutuksen mukaan.

Ammatti- Korkeak.- Tyrieliike- Sos.turva-

Tyci-

opinnot tutkinto kurssi kurssi tehtavat
Ei Kylla Ei Kylla Ei Kylla Ei KylH Ei Kyllli

Kaikki

artikkelit

Viihintii?in
puolet
Kiinnostavimmat aiheet
Tutustun
pintapuol.
YhteensI

7,0

4,7

I1,6

14,8

6,6 6,5
12,2 l2,l

62,0

60,9

62,0 60,7

19,4

lg,5

100,0

p

tau c
28

,00

100,0

19,2 20,6

100,0 100,0

,,

6,0
7,9
62,3
23,8

100,0
,001

-,17

7,5

Muulla
tavoin

Ei

Kylln

6,7

6,1 4,3

7,9

18,6 n,2

16,8 9,4

l3,g

6,7 5,9
ll,4 16,8

6l,l

63,4 64,3

60,3

6t,2

12,9

100,0

61,4
20,7
100,0

13,7 22,0

100,0 100,0

-,06

t7,9

100,0

65,3

20,7

100,0

I1,9

100,0

,10

-,09

-,07

TAULUKK O 2. Lehden informatiivisuus tydeldke koulutuksen mukaan.

Muulla
Ammatti- Korkeak.- Tycieliike- Sos.turva- TyG
tehtavai tavoin
opinnot tutkinto kurssi kurssi
Ei Kyllii Ei Kyllii Ei KylH Ei Kylh Ei Kyllii Ei Kyllii
Melko paljon

s1

4,0

53,5

53,2

Melko vdhdn
Erittiiin viihiin

21,8

Erittiiin paljon
En osaa sanoa
Yhteensd

p

tau c

t6;7

17,6
1,8

25,4
0,8

100,0

100,0

,i

5,6

1,9

1,4

2,8

54,8 45,8
t'7,6 16,8
20,6 32,7
100,0

100,0

3,5

7,1

1,5

1,8

49,5 58,9
19,4 14,6
26,0 17,5
100,0

,05
,09

,01
-,t4

tycieliikekoulutuksen ja tydeliiketiedot omaavil-

le. Mycis lehden lukemisen

s66nndllisyyden
kohdalla olivat tulokset melko samankaltaiset,

joten tydeliikekoulutuksen

100,0

ja

lukemisen yksityiskohtaisuuden riippuvuudet esiintyivdt mycis
lehden lukemisen siiiinn<illisyyden kohdalla.
Taulukossa 2. on esitetty arviot lehden informatiivisuudesta ty<ieldkekoulutuksen mukaan.
Informatiivisuus on tiissii ymmiirretty suoraan
esitetyn kysymyksen ja informaation m66ritelmdn mukaisesti. Maerittelysshhiin todetaan in-

formaation lisiiiiviin jiirjestystii, ts. viihentivdn
tiedollista epiijiirjestyst[ ja yksinkertaistavan
jonkin tilanteen tai asian eri vaihtoehtojen valinnan viililli sek6 samalla tuottavan sellaista
uutta tietoa, joka on velttamatontii vallitsevan
valintatilanteen ratkaisemiseksi helpoimmalla

tavalla.
Tyoeliikekoulutus, jota on aikaisemmin kiiytetty muuttujana taulukossa 1., on tulkinnaltaan
mahdollisimman viiljii. Se sulkee sisiiiinsii useita
erilaisia tyOeHketiedon hankintatapoja, jotka
eivdt ole toisensa poissulkevia. Useat vastaajat
ovat saaneet ty6ehketietoja sekA opintojen ette
kurssin muodossa tai muulla tavoin, joten jokaiseen luokkaan sisiiltyy mycis muita koulutusmuotoja ja luokkien puhtaat vaikutukset eivdt
piiiise esille pelkistettyinii. Kuitenkin jaottelu on
riittiiviin tarkka paljastaakseen eri koulutusmuotojen viliset eroavuudet.
Kysymykseen "Miten paljon katsotte saavanne uusia tietoja Tycieliikkeest[?" annetut vas-

5,7 2,3

6,3

1,8 0,8

1,3

4,3 5,'t

1,0

1,8 1,6

2,0

50,5 65,6 52,5 53,9 52,6 58,0
l9,l 10,7 17,6 17,4 t7,5 17,0
22,9 20,6 22,3 22,6 22,6 22,0
100,0 100,0
,05

-,05

100,0

100,0 100,0

,0,

100,0

,01

taukset osoittavat, ettii vain korkeakoulututkin-

non, tycieliikekurssin tai sosiaaliturvakurssin

suorittamisella on vaikutusta arviointeihin muiden koulutusmuotojen jiiiidessii tilastollisesti
merkityksettomiksi, mitii osoittaa myos tau-kertoimien pienuus ndiden luokkien kohdalla.
Korkeakoulututkinnon suorittaneet katsovat
saavansa uusia tietoja vlhemmin kuin muut.
Sen sijaan "kurssilaiset", tycieliike- tai sosiaaliturvakurssin kiyneet, arvioivat saaneensa uusia
tietoja muita enemmdn. Niiiden kahden koulutustason erilaiset vastaukset ilmentiiviit teoreet-

tisemman

ja

knytiinncillisemmiin elikekoulu-

tuksen kiiyneiden eroja. Korkeammanasteinen
koulutus ei liity lehden sisiillon informatiivisuuteen, matalammanasteinen sen sijaan kylnkin.
Lukijoiden ty6eliiketiedon tasoa ei voi siwuttaa merkityksettcimiinii nlkcikohtana lukijatutkimuksen tuloksia esiteltdessii. Tiedontasolla on
vaikutusta viestinniin suuntaamisessa, sillii erilaiset kohderyhmiit poikkeavat toisistaan tyG
eliiketiedoiltaan ja ovat siten erilaisessa asemassa toisiinsa nihden eliikeinformaation suhteen.

Tulokset osoittavat, etta eHketiedon taso
vaihtelee melkoisesti tycinantajasta riippuen, joten eri tycinantajien palveluksessa olevilla lukijoilla on hyvinkin erilaiset tiedot tydeHkejiirjes-

telmistii. Eliiketietoja mitattiin kymmenestii
osakysymykseste muodostuvalla tiedontasoar-

vioasteikolla, jossa jokaisen osakysymyksen
vaihteluvdli oli l-5 pistetta, joten sen antamia
tuloksia voidaan pitaa erittain klyttokelpoisina
29

ja

luotettavina. Tiedontaso luokiteltiin neljii-

pisteen vdlein, jolloin huonotietoisten luokkia oli kaksija samaten hyvdtietois-

luokkaiseksi
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ten luokkia kaksi. Parhaat eldketiedot olivat,
kuten odottaa sopiikin, eldkelaitoksissa tyciskentelevillii. Sen jiilkeen tulivat seuraavina so-

siaaliturvajdrjestelmdn tycinantajat, ty6suhteettomat, joista suurin osa on eliikeliiisiii, terveydenhuollon laitokset, liikeyritykset ja viimeisend
muun tydnantajan palveluksessa olevat, joista
suurin osa lienee yrittiijiii.
Eldkeinformaatiokanavan mukaan osoittau-

tui

ty6elakededon tasojiirjestys seuraavaksi:

ammattiviestint6, tydeHketiedotusjulkaisut,
kouiuius, jc,ukkovicsiirirci ja asiakaslcu vuriia.
Eliiketiedoiltaan "eliitiksi" osoittautuvat siis

eldkelaitoksissa tyciskentelev6t ammattiviestimien kiiyttAjiit ja niiksi, joihin tyoeliikeinforntaariota pitiisi rictojcl puurtcciiisuuti"r,
"uui.ri
eniten suunnata, erottuivat liikeyritysten tai
muun tycinantajan palveluksessa olevat asiakasneuvonnan kayttajat. Viimeksimainitulla ryhm6lld saattaa olla perustietoja eliikkeistii, mutta
paras yhdistelmii olisi sekd perustietojen ettd
erikoistietojen lisdiiminen sopivan informaation
avulla tdssi yhdistelmiiryhmiissii, joka on seki
ammattinsa puolesta etti informaatiotottumuksiltaan varsin kaukana ihanteellisesta eldkein-

formaatioasiakkaasta.

My6s voidaan todeta, etta mita paremmat
tiedot vastaajalla on, sitii useammin hdn katsoo
tarvitsevansa taydentavia eliketietoja
- tiedollisesti muita paremmat ovat siis samalla
myos
aktiivisempia uusien tietojen hankinnassa. Informaation viilittlmisen kannalta tata voi pitae
pikemminkin hyvdnd asiana. Tydeliiketietoa tarjottaessa sen mahdollisen kysynnin muodostavat sekii ne, joilla on huonot tiedot ja olennainen
tiedontarve ettii ne, joilla on hyvdt tiedot entuudestaan mutta jotka ottavat mielelliiiin vastaan
lisiitietoja joltain eliikejiirjestelmiin osa-alueelta.
Toisaalta riippuvuuskertoimen osoittama huonotietoisten lisiinformaatiokielteisyys asettaa
erityiset vaatimuksensa tarjotulle tiedolle, sen
laadulle ja muodolle vastaanottajien tiedonta-

son mukaan.
Yhteenvedonomaisesti voisi todeta lukijatutkimuksen tuloksia tiivistetysti luonnehtien, ettd
kosketus tyoelakejarjestelmddn ja tycieleketie30

dotustoimintaan on lehden lukemisen paras tae;
luonnollisesti myos tycieliiketiedot, seka tyoelekekoulutus ettd eldketiedon taso, vaikuttavat
tiihiin. Lieviiii sisiiiinpiiinliimpiiivyyttii voi olla
havaitsevinaan tulosten perusteella. Tycieliikkeistii kirjoitetaan niille, jotka jo ovat eliikesysteemin piirissii tavalla tai toisella ja cdottavat
juuri tietyntyyppisiii tietoja. Mielipiteet ja osallistuminen, jonkinlainen eliikepoliittinen tai eldkejiirjestelmiiteoreettinen mielipiteidenvaihto
jiiii silloin vdh6lle huomiolle. Se saattaisi piristaa
lehden sisiiltciii huomattavastikin. Mycis lukijoiden odotusten pitdytyminen tiukasti tycieliikeaiheisiin sekii artikkelien tiedollinen rajaus, ym.-':...--..:,--,1^.:^+^:-^- :*l::++t-:-^-^l,i
llrol r9r!qvJ Jurrr rrLrurrrLrr Jaurrrurrrrrrlrr

^-;-

sisdllcin vaatimuksista tinkiminen astuvat tiill6in
esiin kuvaan. Joka tapauksessa lukijoiden odo-

tukset on otettava huomioon, vaikkakin lehden
'

!'r

lllvllrPuurrJralrllJ!url

urrrr Jr)14

----,1-::

pJrnru
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ja tyylin

kuin artikkelien hallinnollisen sisdllcin
vdhentiimiseen, mikii saattaisi muuttaa tyci,eliikelaitoslukijoiden lukemisaktiivisuutta, mutta
tuoda lisiid uusia lukijoita uskollisimpien kannattajien joukon ulkopuolelta samalla nurkkakuntaisuutta vdhentden. Erilaisten keskustelujen ja kommenttien lisiidminen voisi keventlid
lehden hallinnollista painotusta ja tiihiin on
olemassa lukijoiden joukossa odotuksia, tosin
vain pienen vdhemmistrin osalta.
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PENTTI KOIVISTOINEN

E I cik e I aut akunn an p ci ri t o k s i ci

P ERH EE NJAI snv r u.t v AK u urrA M I N E N
MYEL:SSA
Eldke lautakunnan ptititds n: o I 999/ 80
Annettu 14. 10. 1980
TyoeltikeJehden viime numerossa kerroin VO:n

pidtciksestd otsikkoasiassa. Tiilloin totesin, ettei
VO ole ottanut kantaa siihen, voitaisiinko mycis

viljelmiin ulkopuolella asuvaa henkilciii tapauk-

sesta riippuen pitiiii perheenjdsenen6. Eliikelautakunta siti vastoin on nyt antanut pditriksen

ko. tapauksesta.
Tilanne oli sellainen, ette valittaja oli vakuutettu MYEL:n mukaisena perheenjdsenene taysipdivdisestii ty6stii 24 pelto- ja 124 metsAhehtaarin karjatilalta. Eliikelautakunta oli sita mielt6, ettei vakuutusta tullut paattaa, vaikka per-

heenjdsen oli hankkinut itselleen ja perheelleen
oman asunnon tilan ulkopuolelta. Muissa vakuutukseen vaikuttavissa seikoissa ei ollut tapahtunut muutoksia. Maatalousyrittiijien eliikelaitos on selittanyt ratkaisua siten, ette piiiitcikseen lienee vaikuttanut se, etta kysymyksessd on
ollut aikaisemman vakuutuksen jatkuminen eikd alkavan vakuutuksen vahvistaminen. Pddtcis
ei merkitse sitd, ettd kuka tahansa tilan ulkopuolelta tycissii kiiyvii liihiomainen voitaisiin vakuuttaa MYEL:n mukaan. Edellytykseksi on

asetettava, etta tilan hoito on vakuutettavan
piiiityd ja ettd h6n ainakin osittain on tilan ruokataloudessa. Maatalousyrittiijien eliikelaitoksen selitys vaikuttaa siina mddrin jdrkevalta, etta
yhdyn siihen.

V U O S ITTAI N T O I STU VA Y RI:TTA:JA.TOIMINTA, JOKA KERRALLAAN JATKUU
ALIE NELIA,KUUKAUTTA

Eltikelautakunnan pcititds n:o I 39 I /80
Annettu 30. 9. 1980

Olen Ty6eliikkeessii n:o 2/79 kertonut VO:n

ratkaisusta, jossa kolmena perdkkiiseni kalen-

terivuonna jatkunut yrittajetoiminta, joka kunakin vuonna kesti alle neljii kuukautta, on katsottu yrittajaetikelakien piiriin kuuluvaksi. Epiiselvdksi tuolloin jiii, miten tilanteeseen on suhtauduttava, jos se toistuu vain kahtena perdttdisend kalenterivuotena.

Eldkelautakunta on nyt ottanut asiaan kantaa. Ainestyksenjdlkeen se katsoi, ettei henkilci

U LO S M ITTA U K S E N TA, YTA:.NT O O N PANON KESKEYTYS

Elrikeloutakunnan pdtitos n:o 542/ 80
Annettu 29. 9. 1980
Perustevalituksen kdytto ja sen mahdollisuudet

lienee heikosti tunnettu asia tyoelakejiirjestelm6n piirissd. Aihetta on kiisitellyt kansliapiiiillikko Pekka Ihalainen Tycieldkkeen n:ossa 2/80.
Perustevalituksen kiiyttri6n Iiittyy mahdollisuus pyytdii ulosmittauksen tayBntcictnpanon

keskeytystd. Ohjeet keskeyttdmisen pyyimiselle
velallinen saa ulosmittauspoytiikirjasta. Keskey-

tyste on nimenomaisesti vaadittava. Lisiiksi
vaaditaan, ette perustevalitus on eldkelautakunnassa vireillii tai tulee vireille viimeistdiin ulosmittauksen keskeyttdmista pyydetteessd. Keskeyttdmispddtokseen ei saa hakea muutosta.
Kysymyksessd olevassa tapauksessa ulosottoviranomainen oli palauttanut vakuutusmaksua koskevat ulosottohakemukset varattomuustodistuksella varustettuna eldkelaitokselle. Eliikelautakunta totesi taytantcicinpanon keskeytysvaatimuksesta antamassaan piiiitciksess6, ettii
kun eliikelaitoksen mi6r66mien vakuutusmaksujen ulosottoyritykset olivat jddneet tuloksettomiksi varattomuusesteen vuoksi eiki ulosmittausta siten ollut tapahtunut, asia oli jiitettiivii
tutkimatta. Eliikelautakunnan p66tcis vaikuttaa
muodolliselta. ElSkelaitos sitd vastoin esitti vastineessaan eldkelautakunnalle, ettd kun vakuutusmaksut joka tapauksessa on toimitettu ulos-

ottoon, eldkelautakunta kieltdisi ulosottotoimenpiteiden kohdistamisen valittajaan sini ai-

kana, jona asia on eldkelautakunnan kisiteltdviind.
Paatds merkitsee sita, etta varattomuustapauksissa maksuvelvolliseksi miiiirdtty ei valituksestaan huolimatta saa keskeytystii ulosottomenettelyyn, vaan hin joutuu olemaan jatkuvan ulosmittausuhan alaisena. Eldkelaitoshan
voi hhettae saatavan uudelleen ulosottoon ja
siten h6iritd ainakin velallisen mielenrauhaa.
Kaksi ensin mainittua paetdsta ovat lainvoimaisia. Vakuutusoikeuden kanta niihin jiiii niiin
ollen arvailujen varaan. Viimeisestii tapauksesta
sitd vastoin on valitus vireill6 vakuutusoikeudessa.

tiillcjin kuulu yrittiijiivakuutuksen piiriin.
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ILKKA SAVOHEIMO

E I rik e turv ak e s kuk s en ant amat
sov e lt omisratkaisut ja lausunno
HI NAAJAN HENK ILOX UNT,IIN tU
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nii. Oppisopimussuhteen osalta tiim6 on vakiintunut kanta ja nimenomaan laissa todettu. Jos

ETK:n lausunto 19.9. 1980
ETK:lta pyydettiin lausuntoa siitii, onko hinaajalla tyciskentelevdn henkilcjkunnan luontoisedut laskettava kuuluvaksi heidlin eliikepalk-

loma-ajaksi erilliseen tycipaikkaan harjoittelijaksi ja tyd perustuu opiskelijan ja tycipaikan

W I-4 S KETTI IN KU U LUV AK S I
ruao)N rtAxrpttxxttust
ED

O NTO

kaansa.

Hinaaja avustaa ulkomaanliikennetta rannikko' ja Itiimerenliikenteessa. Niiin ollen henkilcikunta ei kuulunut MEL:n piiriin. Henkildille,
jotka palvelevat aluksella, maksetaan korvausta
ravinnosta ja asunnosta. Tdmd korvaus maksetaan kokonaan rahana, koska henkilcikunta
rut-rkaiiee ja uvaiiisesri myos yopyy kotonaan.
Veronpidiityksesse sovelletaan merimiesverojAr-

jestelmdA, jonka vuoksi luontoiseduista ei suori-

teta ennakkoveroa palkanmaksun yhteydessii.

rama slKsl, etta menmresverotauluKolta laadlttaessa on jo otettu huomioon palkkaan sisiiltyv6t luontoisedut, joten niite ei lisitii rahapalkan

m66rdiin ennen veronpidiityksen toimittamista.
Jiirjestelmii siis poikkeaa normaalista palkansaajan luontoisedun verotuksesta, jossa luontoisedut otetaan tavallisesti huomioon verohallituksen vahvistamien markkamdirien suuruisina ja
ennakonpidiitys toimitetaan niistd m66ristd.
TEL- ja LEl-palkka maaraytyy yleensii sen
palkan perusteella josta on pidiitetty veron ennakko. Koska merimiesverotaulukoita laadittaessa on otettu huomioon palkkaan sisiiltyviit
luontoisedut, pidiitetiiiin merimiesverotuksessa
vero mycis luontoiseduista. Tdmdn vuoksi henkilcikunnalle maksettavat luontoisetukorvaukset oli ETK:n lausunnon mukaan otettava huomioon eliikepalkassa.
V A ST I K K EELLI N EN TY O H ARJ O ITTE LU
TYOSUHTEESSA TEHTYA'
ETK:n ratkaisu 23. 1. l98l
Joillakin teollisuuslaitoksilla on omia ammatti-

kouluja. Oppilaiden koulunkiiynriin kuuluu

olennaisena osana tyriharjoittelu, joka voi tapahtua siini teollisuuslaitoksessa, jonka yhtey-

dessd ammattikoulu toimii tai sitten tdysin ulkopuolisen tyonantajan palveluksessa.
Yleensd ty6ta, jonka piiiitarkoituksena ty6n
suorittajan kannalta on ammattiopin saaminen,
pidetiiiin useissa tapauksissa tycisuhteessa tehty-
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taas oppilaitoksen opiskelija hakeutuu laitoksen

haltijan viiliseen sopimukseen, tyd tapahtuu tydsuhteessa riippumatta siita,

onko harjoittelu

opiskelun kannalta pakollista.
Toisaalta taas lienee selviiii, ettii oppilaan tehdessii oppilaitoksessa opetusohjelmaan kuuluvia harjoitust<iitii ei tiilldin oppilaan ja oppilai
toksen vdlille synny tyrisuhdetta.
Kuitenkin silloin tiillciin on epdselvyytta siita,
onko tyciharjoittelu katsottava tehdyksi tycisuhteessa, joiioin siita karttuu myos elaketurvaa.
Niinpii ETK on dskettiiin antanut tellaisesta asiasta ratkaisun.
Kyseisessii tapauksessa teollisuuslaitoksella

oll

ammatttKoulu. Koulun opetusohJelmaan
kuului opetusharjoittelu, jonka aikana koulu
maksoi korvausta oppilaille. Koulun oppilaiden

ollessa opetusohjelman mukaisessa tyciharjoittelussa oli heille koulun puolesta nimetty tycihar-

joittelun valvoja. Tycisopimus solmittiin koulun
piiiityttyii, jos oppilaalle jiirjestyi tycipaikka yhtidsta.
P66toksessii6n ETK katsoi, ettii vastikkeelli-

nen tyciharjoittelu ammattikoulussa tapahtui
yhtidn johdon ja valvonnan alaisena eli ty6suhteessa yhtioon. Tdmin vuoksi ja koska henkilcin
tycisuhde tiiytti TEL:n piiriin kuulumisen edellytykset hdnen tyoskentelyynsd tuli soveltaa sanottua lakia.
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ARJA SANKARI

Tydkyvyttdmyysasiain
neuv o t t elukunnon suo situksia

ry o xyvyttd UYYDEN JAK A M ATT oMUUDEN PERIAATTEEN

NOUDATTAMINEN
Neuvottelukunnan ptiytiikirja 2/81, kohta 2
Eliikkeenhakija on ruonna 1923 syntynyt mies,
joka on tydskennellyt vuodesta 1953 lukien seu-

rakunnan palveluksessa suntio-hautausmaan-

hoitajana evankelisJuterilaisen kirkon eliikelain
(KiEL) alaisessa palvelussuhteessa. Hakijan
palkka on ollut n. 3100 mk/kk. Samanaikaisesti
hakija on toiminut itseniisend yritttijiinii hau\akiviveistimcin asiamiehenii. Ansiot tasta toiminnasta ovat olleet n. 500 mVkk. Mainittujen
ansiotciiden edelleen jatkuessa hakija on mennyt
elokuussa 1972 Vesihuolto Oy:n palvelukseen
toiminnanjohtajaksi. Hanen tehHviinsii on kuulunut mm. tdiden suunnittelu ja valvonta sekii
mittarinluku. Palkka tiissii TEl-tycisuhteessa on

ollut noin 1090 mVkk. Kaikki mainitut ansiot
ovat woden 1980 palkkatasossa.

KiEL- P ALV ELU S S UHD E PA,qITTY T -

TEL-TY()SUHDE JATKUU
Noin l5 vuoteen hakija ei ole oikean kdtensii
vamman vuoksi kyennyt seurakunnan palveluksessa tekemdiin virkaansa kuuluvia haudankaivuu- ja lumitdite, vaan niiihin tehteviin on tdytynyt palkata sijainen. Kolmen vuoden ajan hakija on itse joutunut maksamaan sijaiselle palkan. Hakijan tyci seurakunnan palveluksessa on
piiiittynyt sairauden vuoksi 30.9. 1980. Hakija
on ilmoittanut jatkavansa toimintaa hautakiviveistim<in asiamiehenii. Tdmiin tydn on kuitenkin oletettu vthitellen peattyvan seurakunnan
viran hoidon peettymisen mycitii. TEl-tycisuhde toiminnanjohtajana jatkuu edelleen.
S

ODASSA SAATU KASIVAMMA

Hakija on haavoittunut vuonna 1942 konekiviidrisuihkusta oikeaan kainaloon ja saanut oikean kiiden keski- ja kyyndrhermohalvauksen.

H6nelld on oikeassa kiidessii lihassurkastuma, ja
sormet ovat peukaloa lukuunottamatta jiykistyneet karki- ja keskinivelestii koukkuasentoon.
Kiidessi on lisdksi tuntohairidalue, joka jatkuu
kapeana lry<ihykkeenii myos kyyniirvarren ala-

pinnalle. Kyyndrseudun kosketus aiheuttaa

sihkciiskumaisia kipuja kiiteen. Mydskiiiin kiiden puristusote ei toimi kunnolla. Hakijalla on

lisiiksi todettu kuulovika, josta on suoritettu
ammattitautilain mukaista korvausta l07o:n
haitta-asteen perusteella.

TYOELA:KEHAKEMUS
HEINA:KUUSSA I98O
Eliikehakemuksessaan hakija on ilmoittanut
olevansa osittain tydkyvytcin. Sairauden hdn on
todennut haitanneen ty6ntekoa vuodesta 1974
lukien. TEL-eliikelaitos on tiedustellut neuvotte-

lukunnalta, voidaanko hakijaa pit6e tyOehke-

lakien tarkoittamassa mielessd tydkyvyttom?inii
sekii myonteisessd tapauksessa, milloin ty6kyvytt6myyden voidaan katsoa alkaneen.
K iE L-EI-A:K E M Y O N NETT Y
Kirkkohallitus on syyskuussa 1980 antamallaan

piiiitciksellii mycintdnyt hakijalle KiEL:n mukaisen tycikyvyttcimyyseliikkeen suntio-hautausmaanhoitajan tydsta l. 10. 1980 lukien 2166
mVkk (ind. 665). Sairauspdivdrahaa hakijalle ei
ole vuoden 1977 jiilkeen maksettu. Vuosina 1979
ja 1980 piiivdrahahakemukset on hyliitty, koska
hakijaa ei ole pidetty piiivdrahaan oikeuttavassa
mdirin ty6kyvyttdmana. Sotilasvammalain
mukaista elinkorkoa hakija saa 40Vo:n haittaasteen perusteella.

TYOKYVYTON MYOS TEL:N

M A LUI TA VA LI-4

TARK

O ITTA

mycis

TEL:n tarkoittamalla tavalla vdhintd[n

Neuvottelukunnan yksimielinen lausunto oli, ettii hakijan tyokyvyn on katsottava alentuneen

kolmella viidenneksellii. Niiin ollen hakijalle

suositeltiin mycinnettivhksi tiiysitehoinen elSke
mycis TEl-tydsuhteen perusteella l. 10. 1980
lukien toistaiseksi huolimatta siita, ette mainittu
tycisuhde edelleen jatkui.

TY OKYV YTTO M Y YD E N JAKA M ATTO M U U S
On hyvin tavallista, ettd tycintekijii ennen tydky-

vyttdmeksi tuloaan on samanaikaisesti ollut

useammassa kuin yhdessii joko yksityisen tai
julkisen sektorin tycisuhteessa tai on samanaikaisesti harjoittanut mycis yrittiijiitoimintaa.
Tyiikyvyttcimyyden jakamattomuus merkitsee
sita, etta eHke mycinnetlidn mycis siite tai niiste
toiminnoista, jotka vielii jatkuvat, mikiili henkilci6 kokonaistilannetta tarkastellen on pidett6vd
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ta sitten ollut esillii tapaus, jossa maanviljelijiinii
ja suntiona samanaikaisesti tyoskenneelle henki-

myonnettdvdksi eliikettii.
Kuitenkaan mainitusta tyosuhteesta ei TEL 6 $:n
I momentin mukaan endh kartu eldkettd, koska
tyci on eliikkeellii ollessa tehtyii. Olisi mycis olemassa vaara, ettii hakija myohemmdssi vaiheessa ehkd saisi TEl-tyosuhteesta pelkdn vapaakirjaelikkeen. Tyokpryttdmyyden jakamattomuus
takaa sen, ett6 elikkeen suuruus tulee mddrdttdviiksi hakijan kokonaisansion mukaan' eikd vastainen kokonaiseldketurva huonone.

myyseldke seki MYEL:n alaisen yrittajatoimin-

K OK

tyokyvyttOmtnd. Ansiotarkastelussa on silloin

otettava huomioon hakijan koko ansiotoiminta.
Tyrikyvyn arviointi mainitunlaisissa tapauksissa
on osoittautunut vaikeaksi. Tiimii johtuu mm.
siita, etta eri tyOt vaativat erilaisen tycipanoksen.
Myds tydkyvyttcimyysmiidritelmiit yksityisellii
ja julkisella sektorilla eroavat toisistaan.
Neuvottelukunnassa on kymmenkunta vuot-

lcille suositeltiin myonnettdvdksi tycikyrytto-

nan ettii TEL:n mukaan vakuutetun suntion
tydn perusteella, vaikka viimeksi mainittu tyci
edelleenkin jatkui. Nyt esill6 olleessa tapauksessa hakijalle on mycinnetty eliike suntion tycisth
julkiselta sektorilta, vaikka hiin jatkaa tyciskentelyii TEl-tycisuhteessa toiminnanjohtajana.

ERO TY

O

K YVYTTO MYY S MA.iiNNOLru TS S,I.

KiEl-eliike miiiiriiytyy VEL:n sddnncisten mu-

kaisesti, jolloin e16kkeen saamisen edellytyksend

on, ettd tycintekijii on sairauden, vian tai vamman johdosta palveluksen kestdessd kiiynyt kykenemdttcimdksi virkaansa tai tycihonsd vdhintddn vuoden ajaksi. Miiiiritelmh on siten TEL:n
maaritelmaa huomattavasti suppeampi. Neu-

vottelukunta kuitenkin katsoi, ettd vaikkakin

sd vaiheessa suositeltu

O N AI STILAN NE RATKAI S EVA
Oikeaan yksilolliseen lopputulokseen pyrittdessd ei aina voida kaavamaisesti pit6d kiinni ty<ikyvyttomyyden Jakamattomuucien periaatteesta, on sitten kysymys ratkaisusta TEl-jiirjestelmdn sisdlll tai harkittaessa tycikyvyttomyyden
jakamattomuuden periaatteen noudattamista

I E,L-l6r1estelman Ja Julk$en sel(tonn KesKen.
Sekii lakamattomuutta puoltavia ette sita vastaan puhuvia seikkoja loytyy.

Asian ratkaisussa on kokonaistilannetta pidettdvd tdrkednd. Koska kuitenkin tyokywtomyyden jakamattomuuden kdsite perustuu lain
miidrittelyyn tyokyvyttomyydesti, tulisi sen so-

veltaminen neuvottelukunnan suositustenkin
valossa olla enemmdn sidntci kuin poikkeus.

hakrjan ansiotoiminta on tapahtunut sekii julkisella ettd yksityisellii sektorilla, tulee tydkyrryttomyyden laukaista elSkeoikeus kummassakin jiirjestelmdssi tyokyvyttomyysmdiritelmissd olevista eroista huolimatta.

VAIKEA SAIRAUS JA HUOMATTAVA
K O K O N AI SAN SI O IDEN ALENEM INEN
Ratkaisevina tekijoinii hakijan tytikykyii arvioitaessa pidettiin hakijan eritttin vaikeaa vammaa

sekii kokonaisansiotasossa tapahtunutta huomattavaa alenemista. Hakijan pSdtycini on ollut
tyoskentely seurakunnan palveluksessa, josta
hiinellti on ollut mycis suurimmat ja vakiintu-

neimmat ansiot. Tytikyvyttcimyyseliikkeellii

olevalta ei edellytetiikiitin tiiydellista ty6nteosta
luopumista, vaan hdnelle voidaan myontiiii eliike, vaikkakin hiin pienellii osalla tyokykyiiiin
pystyy vielii ansiotyohon.
Mikali tydkyvyttomyyden jakamattomuutta
ei olisi noudatettu, ei TEL-tycisuhteesta olisi tiis34

Uusia yleiskirjeitci
N:o 4/81 28. l. l98l Lakisosiaalihuollon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Merimieseldkelain ja valtion eldkelain muutoksia

N:o 5/81 29.
N:o 6/81

ll.

1.

l98l

2. l98l Elhkkeen kertasuorituk-

sen laskeminen

I I $:n mukaisesti
rekisteroidyistd lisdeduista vastaavan
el6kesddtion mallisd6nncit

N:o 7/81 26. 2. l98l TEL
N:o 8/81 6. 3.

1981 Ohjeet yrittajan tycitulon

mddrddmiseksi

Tyonantajan sosiaalivakuutusmoksut vuonno I 98 I
(miiiiriiytyviit prosentteina ennakonpidiityksenalaisesta palkasta)
Sosiaaliturvamaksu (sotu) .
verotuksessa tehtyjen poistojen
- vaihtelee
mddrhstd riippuen
sisiiltiiii kansaneldke-, sairausvakuutus- ja
lapsilisiimaksun

l.l.

Kansaneldkemaksu

1.2. Sairausvakuutusmaksu
1.3. Lapsilisiimaksu

.........

6,375-7,375Vo

(1.t.-28.2.

6,625-7,625

Vo)

l.l.
l.l.

4,625-5,625

Vo

alkaen
alkaen
1.3. alkaen

(1.r.-28.2.

2. TEL,LEL

|

1.3. alkaen

1.1. alkaen

3. Tapaturmavakuutusmaksu

1,15

%o

poistettu
0,25V0)

13,3

7o

(Tycinantajan palveluksessa
vdhint. 50 tycintekrjiiii: TELmaksu tvcinantaiakohtainen)
vaihtelee ammattialan vaarallisuudesta riippuen; suurilla ja

keskisuurilla tycinantajilla

maksu yksildllinen. Keskimid-

rdinen vakuutusmaksu noin
I % palkoista (kuitenkin esim.
kotiapulaisten osalta maksu on

kiinteii)

|

l.l.

4. Tycittomyysvakuutusmaksu

-

peritddn tapaturmavakuutusmaksun

0,4

7o

vdhintddn kuitenkin 14,51 mk

yhteydess6

sisiiltiiii erorahamaksun n. 0,02

5. Ryhmiihenkivakuutusmaksu
-

alkaen

%o

.

suoritetaan tapaturmavakuutusmaksun
yhteydessii

1.1. alkaen

0,15

70

vdhintddn kuitenkin 28,50 mk
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Ky symyksiri j a vast auksia
Alla olevalla polstalla Ekiketum'akeskuksen lain-

opillinen johtojo Antti Suominen vastaa tydeldkkeitci koskeviin kysymyksiin.
Tydeltikeasioita koskeviin kysymyksiin vostataan Eltiketurvakeskuksesta myds kirjeitse ja puhelimit se. Kun kirjo it at t e, mainitkaa t tiyde llinen
nimenne, osoifieenne

ja

henkilcitunnuksenne.

Kysymys: Minkti vakuutuksen piiriin kuuluu

hir sihuvi loiden v a lmi s t u s? Ttihiin s aak k a t o i mint a
on ollut vtihciistci, eikci ole ollut vieroita tydntekijditd, mutta nyt on tarkoitus palkata pari ty(inte-

kijtiti ainakin joksikin qikaa.
Vastaus: Teollinen huvilaveistiimoillii tapahtuva hirsimcikkien valmistus kuuluu tycintekijiiin ellikelain (TEL) piiriin, jos tycisuhde kestiiii
ainakin kuukauden ajanjajos palkka on vdhin-

tilan 472,18 mk/kk. Jos taas tyontekijdnne suorittavat yksinomaan hirsimcikkien rakennustyriti rakennuspaikalla tai valmiiden mdkkien pystytys6, katsotaan tame tyd rakennustyciksi, johon sovelletaan lyhytaikaisissa tyosuhteissa ole-

vien tyontekijiiin eliikelakia (LEL). Mikiili

sa-

mat tydntekijdt suorittavat tycitd veistdmollii sekii my<is osallistuvat pystytykseen rakennuspaikalla, tycisuhdetta ei voida jakaa osaksi TEL:n ja

osaksi LEL:n piiriin kuuluvaksi. Eldketurvan
jdrjestdminen ratkaistaan tillciin sen mukaan,
millaista tyota tydsopimus pddasiassa edellyrtaa.
Edelld sanottu koskee sekii tilapiiisiii ettd vakinaisia tycintekijciitii.

Kysymys: Olen 55 vuotta tciyttcinyt eronnut
rouva. Olin tydssci eri liikkeissci myyjcinci vuoteen
1972 soakka. Vuoden 1973 alustq mieheni perusti
omon elintarvikeliikkeen, jossa tein tyi)tri palkatta
ovioeroomme asti. Virallisen avioeron saimme 30.
10. 1979. Koska minulla ei ollut avioeromme jtilkeen uutta tydpqikkao, sain jatkaa tyt)tri vielti
mieheni liikkeessci verokirjalla polkkaa vastaan.
Tritti ennen minulla oli ennakkoverolippu.
Nyt olen joutunut lcihtemririn entisen mieheni
liikkeestd eikci uudesta tyiipaikasta ole tietoakaan. Kun tilasin re kis t er i t iedot eltiketurvastani, oteello ei ollut mitririn tietoja vuoden 1972
jtilkeen eli siltci ajalta, jonka olin mieheni omistomassa liikkeess(i tydss(i. Olenko jtitinyt ilman el(ikettli koko t(iltd ajaho ja milloin minulla yleensci
on mahdollisuus saado jotain eldkettii?
36

Vastaus: Itsendisid yrittiijili seki heiddn palkatta tydskentelevid perheenjdseniddn koskee
yrittiijien eliikelaki (YEL). Lain mukaan yrittiijii
on velvollinen itse jdrjestiimddn ja kustanta-

maan oman eldketurvansa. YEL-vakuutuksen
jdrjestdminen on pakollinen l8-64-vuotiaalle
yrittiijiille, jos yrirtiijiitoiminta kestdd vdhintiiiin
neljd kuukautta ja jos tyotulo nousee lain edel-

lyttdmidn rajamddrddn. Tdnd vuonna tdme tycttulon alaraja on 944,37 mk/kk. Takautuvasti

YEL-vakuutus voidaan jArjestiiii kulumassa

olevan ja viiden edellisen kalenterivuoden ajalta.

Jos vakuuttamisvelvollisuus on laiminlydty tdte
aikaisemmalta ajalta, ei UIH aialta ole myciskddn oikeutta eldkkeeseen. Tdni vuonna ty6tuloa voidaan vield vahvistaa vuodelle l916.YELeldketurvan jiirjestiimiseksi TeidSn tulee kiiiintyii jonkin eldkevakuutusyhti6n puoleen.
Avioeron jiilkeiseltii ajalta eliketurvanne
mddriytyy tycintekijiiin eldkelain (TEL) mukaan. Tdmdn eldketurvan jdrjestdminen kuuluu
tycinantajalle eli tdssd tapauksessa entiselle aviomiehellenne. Koska hdn on laiminlydnyt eliiketurvan jdrjestdmisen, Teidiin on syytd ottaa yhteytte Elaketurvakeskukseen (Opastinsilta 7,
00520 Helsinki 52) ja ilmoittaa omien tarkkojen
henkilcitietojenne lisdksi puuttuva tydsuhteenne
(tycinantajan nimi ja osoite, tycissioloaika,
palkka, tycin laatu, verotuskunta). Eliiketurvakeskuksen tehtdvdnd on valvoa, etta puuttuva
tycisuhde rekisteroidddn asianmukaisesti.
Ikdnne perusteella voitte saada tyottcimyyseliikettii, jos Teille ei voida osoittaa sopivaa tyo-

td. Tdmin elSkkeen saamiseksi edellytetean, etta
tycintekryii on syntynyt vuonna 1926 tai sitd ennen ja ettd hin on saanut 60 viimeksi kuluneen
viikon aikana vdhintddn 200 piiiviiltii tycirtcimyysavustusta tai -korvausta tai saanut avustus-

ta kolmen perdkkdisen kalenterivuoden aikana
enimmiiisajalta, joka tane vuonna on 500 piiivdd..

Tiedoksi
STM:n vakuutusosaston
lij o ht aj a
Asetuksen muutoksella on sosiaali-ja terveys-

p riri I I i k d s t ri y

ministericin vakuutusosaston osastopeiillikon
virkanimeksi tullut ylijohtaja. Ylijohtajana toimii fil.maist. Altti Aurela.

Tyt)ryhmci valmistelemoan koron
maksamista takautuville ekike-erille

kesalo.

Tyciryhmiille ei ole asetettu miiiiriiaikaa.

Mitri tydsuhteen muutos osa-aikaiseksi
vaikut t aa e kike lain.rriridrint tion

Eldketurvakeskuksen hallitus on asettanut tyci-

ryhmiin selvittimdiin tydsuhteen kestdessii tycin
muuttumisesta tiysiaikaisesta tydsta osa-aika-

ty<ihon tai pdinvastoin aiheutuvia eldkelainsid-

ddnncin mahdollisia muutostarpeita. Tydryhm i n e n Eliketurvakeskuksesta.

Antti

Suo-

Tvrihdnpaluutvoryhm(i ETK: hon

Eldketurvakeskuksessa asetettiin tammikuussa

tyoryhma, jonka tehtiiviind on

-

V akuutus moksun t a k ais inl ainouksen
perusteisiin muutoksia

l98l vahvistanut muutoksia TEl-perusvakuutuksen takaisinlainauksen perusteisiin.
Sosiaali- ja terveysministeri6 on 27.2.

Vahvistettujen perusteiden mukaan tycirnanta-

Eldketurvakeskuksen hallitus on asettanut tyoryhmiin valmistelemaan koron maksamista takautuville eliike-erille.
Ryhmiin puheenjohtajana toimii Eldketurvakeskuksen varatoimitusjohtaja Jouko Sir-

min puheenjohtajana onjohtaja

hyvitystii todellisen maksupdivdn ja teoreettisen
erdpdivdn viiliselle ajalle.

ja voi vuosittain takaisinlainata

67 7o vakuutusmaksuista lisiittynii kymmenesosalla takaisinlainauksen enimmlismiirdstd, edellyttiien ettei
lainauksen yhteismldrd ylitii enimmiiismddrid.
Pientycinantajien (alle 50 tyrintekijiid) osalta
takaisinlainauksen enimmdismiidrl on maaritelty uudelleen. Uudella miiiirittelyllii pyritiiiin tasoittamaan muun muassa tyontekijciiden erilaisesta ikiirakenteesta enimmiismddrdln aiheutuvia eroja tycinantajien vtilillii. Eri tycinantajien
osalta yhteenlaskettu takaisinlainauksen enim-

mdismdiird on pyritty seilyttemaan aikaisem-

malla tasolla.

Takaisinlainausta aloitettaessa edellytetdiin,
ettd lainattava miidrii on v6hintiiiin takaisinlainaukselle miiiirdtyn pienimmin alkumddriin
suuruinen. Pienintii alkumiirdd on nostettu
20000 mk:sta 25000 mk:aan. Raja, jota pienempi laina voidaan vaatia maksettavaksi ko'
konaan takaisin, on noussut 5 000 mk:sta 7 000
mk:aan.

kartoittaa tekijoitii, jotka ovat tyOkyvyttd-

E I ri k k e en k ert asuori tuk s en I as kenna

keutua kuntoutuksen kautta takaisin tyci-

Vanhuus-, tydkyvyttdmyys- ja perhe-eliike voidaan maksaa eldkkeensaajalle kertasuorituksena, jos eliike on tiettyd rajaa pienempi. Tiillii

myyseldkkeelld olleen henkilcin ty6hcin ottamisen esteena tai vthentiiviit tycikylyttcimyysellkkeelld olevan henkilon halua ha-

eldmiidn;

tyctkyvyttdmiin tycihtinpaluu mahdol- laatia
lisuuksia kiisittelevd esite.
Tydryhmtin puheenjohtajana on Eldketurvakeskuksen tiedotuspiiiillikkO Y r j 6 L a r m o I a.
Y r i t t cijien el cikevakuutuksen

perustekorko nyt 8,5 %o
Yrittiijien eliikelain mukainen laskuperustekor-

ko on 8,5 Totdmdnvuoden alusta. Aikaisemmin
se oli 8 %.
Laskuperustekorkoa kiiytetiiiin mm. laskettaessa yrittdjdn vakuutusmaksuun korkoa tai

ktiyrettiviri kertoimia on muutettu

ss a

hetkellii tdmd raja on 13,12 mk/kk. Eliikettii,

jonka suuruutta maerattdessd elAkkeeseen oi-

keuttavaksi on luettu ns. tuleva aika eli eltikeikiiiin jaljeila oleva aika, ei kuitenkaan voida

maksaa kertasuorituksena.
Sosiaali- ja terveysministerid on 27. l. l98l
antanut uuden p66tciksen niistii perusteista, joiden mukaan eliikkeen kertasuoritus lasketaan.

P66tciksessii annetut kertasuorituskertoimet

ovat muuttuneet tydkyvyttdmyyseliikkeiden

osalta. Uusia kertoimia sovelletaan kertasuori-

tuspiiiitciksiin, jotka annetaan
mydhemmin.

l. 2. l98l

tai
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liturtt an t i edo t usp a I k in t o
osiaaliselle kirje laati ko I I e

S os i oa
S

Ensimmdinen sosiaaliturvan tiedotuspalkinto
luovutettiin torstaina 5. 3. Radio 2:n puheohjelmien tuotantoa olevalle Sosiaaliselle kirjelaatikolle siitii uraauurtavasta, pitkaaikaisesta ja an-

\ \ \

siokkaasta tycistd, jota ohjelma on tehnyt sosiaaliturvan tiedotuksen alalla.
Palkinnon mycinsi Sosiaaliturvan Keskusliitto ja se jaettiin Sosiaalijohdon neuvottelupAivil-

lii. Keskusliitto haluaa tdlld r,uosittain jaettavalla palkinnolla kiinnittae huomiota sosiaaliturvan tiedotukseen ja sen alalla tehtyyn ansiok-

kaaseen tekoon tai jatkuvaan ansiokkaaseen
toimintaan. Kuvanveistdjd Raimo Heinon tekemdn, entisaikojen tiedonviilittiijiS
rumpalipoikaa
kuvaavan pienoispatsaan -ja palkintoon liittyvdn kunniakirjan luovuttivat Sosiaalisen kirjelaatikon edustajille, ohjelmapaallikkd

Mauri Soikkaselle, toimittaja Kaarina
Alaselle ja toimittaja Marja-Leena Ky-

ii- U t s u r i I I e Sosiaaliturvan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Kalevi Vatanen ja tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Aira Heininen.
Sosiaalinen kirjelaatikko -ohjelma ldhetetddn
nykyisin tiistaisin kello 20. l5-20.30 yleisohjelmassa ja uusitaan torstaisin kello 8.45-9.00.
Yhteensd ohjelma saavuttaa noin puoli miljoonaa radiokuuntelijaa.
I

TYiiETAKE

SOS!AAt!VAKUUTUS

Sosiaalisen kirjelaatikon toimittajana on ny-

Tydelrike - sosiaalivakuutus -kirjaseen on Eltiketurvakeskus toimittanut ensi kerlaa myds omia
sivuja. Esitettti voi tilata puhelimitse 9A I 5 I l.

Vuoden l98l sosiaolivakuutuskirjanen on ilmestynyt

Tycieliikeasiain hoitajien keskeinen tycikalu, sosiaalivakuutusta kdsitteleva taskukirja on ilmes-

tynyt ajan tasalle saatettuna laitoksena. Varsinaisen toimitustyon on kuten ennenkin tehnyt
Eldkevakuutusoy Ilmarinen, joka on julkaissut
kirjasta omin kansin varustetun Tycieliike ja
muu sosiaalivakuutus -nimisen painoksen. Laa-

jimmin levitetdAn Tydeliikelaitosten Liiton ja
ElSketiedotustoimiston yhteiste painosta, jonka

nimend

on Eliike- ja muu

sosiaalivakuutus.
Mycis Tycieliikekassalla on kirjasta oma painok-

levitettdviinii LEL-tycialojen kenttiiln.
Mycis Eliiketurvakeskus on julkaissut yhteisen aineiston pohjalta oman kirjasensa, tiinii
vuonna ensimmiistii kertaa. Muista poikkeavaa on Eliiketurvakeskuksen kirjassa eliikeotesensa

palvelun ja Eldketurvakeskuksen yleisten palve-

lumuotojen esittely. Eldketurvakeskuksen julsokaisema painos on nimeltdin Tydel6ke
siaalivakuutus.
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kyisin Marja-Leena Kylii-Utsuri. Eri alojen asi-

antuntijoina ovat mukana varatuomari Antti

Suominen (Eliiketurvakeskus), tiedotussihteeri
Tuulikki Alkio (KansanelSkelaitos), varatuomari Kaarina Heinonen (Helsingin kaupungin
lastensuojeluvirasto), varatuomari Hannu
Miiiittdnen (Helsingin kaupungin kiinteistcivirasto), piiiisihteeri Juhani Pitkdnen (Asukasliitto), varatuomari Usko Tiainen (Helsingin kaupungin huoltovirasto) ja terveyskeskusliiiikiiri
Pekka Virta.
E lrike turv ok e skuk s en o s ast o
k i inno s t i FinnTr av e I - m e s suil lo

FinnTravel-messuilla Helsingissl maaliskuussa

kiivi

1400 ihmisti tarkistamassa tycisuhdetietonsa Eliiketurvakeskuksen osastolla mukana olleesta mikrofilmikortistosta. Lisiiksi ty6eHketurvan tiedustelukortteja siellii postitettiin 470.
Asiakkaita palvelivat Anneli Ahonen ja

Inger Koskinen.
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TyAelrikekassan uusi osoite on Palkkatilanportti
Pasilassa.

Tydelrikekasse on muut tanut
Lrinsi-Pasiloan

on muuttanut maaliskuussa
Linsi-Pasilassa sijaitsevaan uuteen toimitaloon-

TycielSkekassa

sa.

T-muotoinen toimitalo komeilee osoitteessa
Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki 24. Tyoelakekassan paft elinnumero on I 506

I

Toimitalo sijaitsee Pasilan asemaa vastap6dtii. Kulkua asemalta haittaa kuitenkin ratapiha,
jota ei saa ylittea ilman ylikulkusiltaa. Nakoyh-

teyden Eliiketurvakeskukseen taas katkaisee

valtion virastotalo.
Tycielikekassan arkistoja ryhdyttiin muuttamaan 9. maaliskuuta. Pala palalta koko toimisto
purkautui Urho Kekkosen kadun varrelta niin,
etth viimeiset muuttajat asettuivat taloksi LiinsiPasilaan 25. maaliskuuta.
Muuttokuormia kertyi 70 ja tavaroita
7 000-1 500 muuttolaatikollista.
Tyoeldkekassan toimitalossa on kahdeksan
kerrosta maan pinnan yliipuolella ja kaksi maan
alla. Neliciitii siind on 18200. Osatilastaon
ruokrattu ulkopuolisille.
Taloa asustaa pdivisin 280 Tyoeliikekassan
toimihenkilciii ja 100 luokralaista.

l,

00240 Helsinki 24. Toimitolo sijoitsee Ltinsi-

Vuokralaisista suurin osa on tycissd Mainos-

toimisto Turkama & Kumppanilla. Mainostoimiston lisiiksi Tyoelikekassan talossa ovat
ruokralla Helsingin Suomalainen Siitutcipankki,
R-kioski, Pasilan Huolto ja Parturi-Kampaamo.

j a Ty d t erv ey s loit o s
tut kivat raudoittajio ja maalareita
Ty

d

el cikekassa

Korjausmaalaustycissd esiintyvdn liuotinaltistuksen mahdollisia vaikutuksia maalareihin se-

kd betoniraudoitus- ja

korjausmaalaustyossd

esiintyvdn ruumiillisen kuormituksen vaikutuksia tuki- ja liikuntaelimist6cin selvitti Tydeliikekassan ja Tyciteryeyslaitoksen yhteistydssa tekemd tutkimus.
Tutkimukseen osallistui 219 korjausmaalaria
ja 229 betoniraudoittajaa Suur-Helsingin alueel-

ta. Tutkittujen tycintekijoiden keski-ikii oli 40
vuotta. Tutkitut maalarit olivat tydskennelleet

maalaustydssii keskimiiiirin 22 vuotta.
Pahoinvointi, huumautumisen tunne ja limakalvojen drsytysoireet olivat korjausmaalareilla

tycipiiiviin aikana yleisempiii kuin raudoittajilla.
Pslykkisistii suorituksista niikcimuistin heikkous ja reaktionopeuden hidastuminen olivat
tlrypillisiii maalareille raudoittajiin verrattuna.
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El cikke i s t ci ulk o maill a

I

S iir

t o I ai s

JOUKO JANHUNEN

ty

dnhakij ois s a v aj aakunt oisia

enemmtin kuin muissa
Pohjoismaisen tyomarkkinatoimikunnan puitteissa on mm. selvitetty vajaakuntoisuuden
esiintymistd suomalaisissa

siirtolaisissa ja

vas-

taavassa ruotsalaisvaestOsse.

Selvityksestii kertoo Suomen Sanoman t6-

mdn vuoden ensimmdinen numero.

Tyollisyysselvityksessii todetaan,

etti

vajaa-

kuntoisuuden esiintyminen ilmentdd osaltaan

siirtolaisten syrjaytettya asemaa.
44-vuotiaiden ryhmdssii suomalaisten vajaakuntoisten tyonhakijoiden osuus on alhaisempi
kuin ruotsalaisten. Yli 45-vuotiaiden ikiiryhmiissd on vajaakuntotsten suomalalsten mlesten
osuus kuitenkin jo huomattavasti korkeampi.
Esimerkiksi 55-59-vuotiaiden suomalaismiesten joukosta on vajaakuntoisia 42 prosenttia
ruotsalaisilla vastaava luku on vain 20 prosenttia.

Naisten osalta erot eivdt ole merkittdvid. Jo
35-vuotiaiden ryhmdssd suomalaisten naispuolisten tyonhakijoiden osuus on ruotsalaista vastaavaa ryhmdd suurempi.

RUOTSI

YLE I N E N L I S A) T ULXU A AN STELM A'
(ATP) VUONNA 1980

Yleisestd lisiieliikejiirjestelmistii maksettiin

vuonna 1980 eliikkeite 19030 miljoonaa kruunua eldkkeensaajille, joita oli vuoden lopussa
| 277 924 (vanhuuseldkkeensaajia 791 466, tyG

kyvyttcimyyseliikkeensaajia 212140 ja perheeliikkeiden saajia 27 3 3 54). Kansaneliikkeensaajia oli vastaavana aikana I 868 857.
Vakuutusmaksuja kertyi yleiseen eldkerahastoon vuoden 1980 aikana 22192 miljoonaa

kruunua. Vuoden 1980 lopussa rahastoissa oli
yhteensi 158458 miljoonaa kruunua. Vuoden
rnon ^:l-^-^^ -^L^^a^.
lTov 4r[4114 l4ll4Jlv!

r-^--.^:-.^+
AoJvvlva!

1(
Ofn rrruJvv
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nalla kruunulla. Korkotulot olivat 12936 miljoonaa kruunua. Yleisesvd lisiieliikejiirjestelmissii on kolme varsinaista rahastoa, joista yksi
huolehtii pientycinantajien ja itseniiisten yrittajien vakuutusmaksuista, toinen valtion, kuntien
ja valtiojohtoisten yritysten ja kolmas suurtycinantajien (viihintiiiin 20 tydntekijiiii) tyontekijciittensd puolesta maksamista vakuutusmaksuista.
Niiiden kolmen rahaston lisiiksi on neljds rahas-

to, josta sijoitetaan varoja valtion

p66tcisten

mukaan talouselimdn eri sektoreille. Varat t6h6n sijoitustoimintaan otetaan kolmesta varsinaisesta rahastosta.

VAP AAEHT O I NEN ELA:.KEV AK U WU S
LOPETETAAN
Vuoden l98l alkuun saakka on Ruotsissa ollut
mahdollista ottaa yleisen pakollisen el4kevakuutuksen yhteydessii vapaaehtoinen eliikevakuutus. Eldke on voitu saada aikaisintaan 55 vuoden
iiissii ja se on ollut joko viiliaikainen tai koko
el5miinilin kestiivii. Edellisessh tapauksessa el6kettd on maksettu korkeintaan 65 vuoden ik66n
asti. Eliikkeen suuruus ja vakuutusmaksut ovat
miidrlytyneet puhtaasti vakuutusmatemaattisten perusteiden mukaan. Vakuutuksenottajat
ovat itse rahoittaneet nama ehkkeet. Vuoden
l98l alusta ei ole endd mydnnetty uusia vapaaehtoisia vakuutuksia. Entiset vakuutukset ovat
luonnollisesti edelleen voimassa. Vapaaehtoinen
eldkevakuutus on tillii hetkellii noin 60 000 henkil6lla. Vapaaehtoisen elikevakuutuksen rahaston piiiioma on 515 miljoonaa kruunua.
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PERU s MiAntiN Lq s x nAPAA M u nETTU
Vuoden 198 I alusta perusmiiiiriin (basbeloppet)
suuruus lasketaan nettohintaindeksin pohjalta.
Nettohintaindeksi on sama kuin kuluttajahinta-

indeksi viilillisilln veroilla

ja subventioilla vii-

Toimeentuloturvao
koskevaa uutto

hennettyna. Energian hinnan muutokset eiviit
enld vaikuta indeksiin. Perusmiiirdn laskutavan

kirjallisuutta

hoamista.

KOTIMAISET

muutos tulee hidastamaan eliikkeiden ko.

STP-TAKAI S INI}I INA U S K O RK O I 3, 2 7o
Tydmarkkinasopimukseen perustuvassa tydntekijciiden STPJisiiel[kejdrjestelmiiss6, joka yksityisellii sektorilla Hydentea yleisen kansan- ja

lisiieliikejiirjestelmiin antamaa eldketurvaa,

tycinantaja voi takaisinlainata yrityksen kiiyttci6n jopa 10070 maksamistaan vakuutusmaksuista. Lainakorko takaisinlainauksessa on
13,270 vuonna 1981.

TANSKA

AJ IE N
ELINK U STAN N U S K O RV A U S RAHA ST O STA
Vuosien 1977-79 tulopolitiikasta sovittaessa

KERTA

S U O RITUK S IA

PALKAN

SA

piiiitettiin, ette osa hintojen nousun aiheuttamasta palkkojen korotuksesta siirretiiiin

-

ei

palkansuoraan palkansaajille
- vaan kunkin
saajan tilille tata varten perustettuun palkansaajien elinkustannuskorvausrahastoon. Rahaston

hallinto annettiin palkansaajien lisiieliikejiirjestelmfrst6 vastaavalle laitokselle Palk2n52sj6n
piiiiomatiliii kartutetaan sijoitetun pdioman

korkotuotolla. Palkansaaja saa varat kertasuo-

rituksena kiiyttocinsii siirtyessdin eliikkeelle.

Varojen maksu eliikkeensaajille aloitettiin vuoden l98l alussa. Tilkiin ellikkeelle siirtynyt sai
veronpiddtyksen jiilkeen kertasuorituksena
4253

kr.

NEUVOSTOLIITTO
E LA:K EL I S AI,I. Ty d T,I. I,ITK AV A LLE
HENKILOLLE
Eliikeiiin teytteneita henkilciitii rohkaistaan jatkamaan edelleen tycintekoa ilman eliketti maksamalla tasta erityiskorvauksena ns. eliikelisiiii.
Eliikelisiiii karttuu l0 ruplaa vuodessa. EliikelisiA maksetaan enintiiiin neljiiltii vuodelta
- 40
kuitenkin siten, ettd eliikkeensaajan
ruplaa
kokonaiseldke voi olla enintiiiin 150 ruplaa kuukaudessa. Normaalisti enimmiiseldke

on

120

ruplaa kuukaudessa (maanalaisessa kaivostycissii kuitenkin 140-160 ruplaa). Eliikelisiiii ryh-

dyttiin maksamaan vuonna

1980.

Avgiftspolitiken. Del l. Avgifternas inverkan pd
efterfrdgan. Helsinki 1980. 69 s. (SHM. Underscikningar 4A/80) (Suomeksi no 4/80)
The development of cause-specific disability
pensions in Finland 1972-1978. Notkola, Veijo.
Helsinki 1980. 72 s. (HY. Sosiologian laitos.
Working papers 14)
Das Eruerbsrentensystem auf dem Privqtsektor
in Finnland. Hers. die Zentralanstalt des Rentenschutzes. Helsinki 1980. 28 S.
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3.
1980. 3l s. (Sosiaalihallitus. Tilastotiedotus 1980:8)
Huoltoaputiedustelu 1979. Helsinki 1980. 62 s.

ll.

(Sosiaalihallitus. Julkaisu 5/1980)

Hu

t e t tuj en j o nuor t en p erhe hoil opr oj e k t i
I 980. Perhehoidon kustannukset o sana las-

o s t aano

I 97 8-

ten ja nuorten huollon kustannuksia. Ihalainen,
Paula. Jyvdskylii 1980. 29 s. (JY. Tutkimuksia
23 (3) le80)
Hyltityt sotilosvqmmahakemukset. Karjalainen, Pirkko. Helsinki 1980. 29 s. (STM. Julkaisuja l,zl98l)
H yv inv oinnin moniu I ot t eisuude s t a mqkro I as ol-

12. Raurrio, Kyosri.

Turku i9E0. 6l s. (TuY.

Sosiaalipolitiikan julkaisuja A 1980:2)
Kansainvrilisen lapsen vuoden 1979 Suomen
komitea. Finlands kommind fAr bornet internationella dr 1979. Puhjohr. Erkki Aho. Helsinki
1980. 218 s. (Komiteanmietintci 1980:23)
Kotityiitutkimus. Osa I: Palkattomon kotitydn
kiisitteestci ja aryon mcicirittrimisestri. Osa II: Tutkimuksen suoritus ja aineisto. Kilpici, Eila. Hel-

sinki

1980. 203 s. (STM. Sosiaalisia erikoistut-

kimuksia. SVT XXXII:68)
Kotityi)tutkimus. Osa III: 7 vuoila nuorempien
lasten palkattoman kotihoidon orvo v. 1979. Suviranta, Annikki
- Heinonen, Markku. Helsinki
1980. 65 s. (STM. Sosiaalisia erikoistutkimuksia.

SVT XXXII:69)
Kun

Kaj

ta

j a s o s iaalit o imen suunnil t e lu. Lindholm,

Corner, Jaakko. Helsinki: Sosiaaliturvan

Keskusliitto
1980.

l5l

(STM. Julkaisuja

10,21980)

s.

Lasten kotihoidon tuen kokeilu v. 1979. Frirsrik
med hemvdrdsstddfdr born dr 1979. Sdntt| Riitta.

kriaikaissairaiden yanhusten hoidosta vuosina 1985 ja 1990. Arajawi, Esa. HelLas kelma pit

4l

sinki 1980. 26 s. (STM. Julkaisuja 9/1980)

LUEL-tilat

1980. Luopujien haastatteluun

ia

ekikelaitosten osiakirjoihin perustuva tutkimus
i I o i s t a j a luopumi s e ki k ej tirj e s t e I miin v aikutuksista. Rcinni, Eila. Espoo 1980. 103 s.
(MELA. Julkaisuja 3/ 1980)

L UE L+

Luopumiselcikejdrjestelmien mahdolliset ktiytSiltavuori, Seppo. Espoo 1980. 60 s. (ME-

lrjlr.

LA. Julkaisuja2/1980)

Luopumisjrirjeste lmien kehittrimis toimikunnan
II mietintri. Kommissionens fi)r vidareutveckling
av av trcidelsesy s temen I I Bet rinkande. Puh.joht.

Kaarlo Muuramo. Siht. Seppo Pietiliiinen. Hel-

sinki 1980. (Komiteanmietintd 1980:45)

M a a t al ou sy r i t t dj i e n j a p ieny r it t cij i e n I o mai iir jestelmr)t. Laine, Esa. Tampere 1980. I l4s. (TaY
julkisoikeuden pro gradu -tutkielma)
Maksupoliliikka. Avgiftspolitiken. Osa, Del 2:
Terveyden ja sosiaalihuollon kdyttbmaksuista.
Om patientavgifter inom social- och htilsovdrden.
Ruusinen, Anneli. Helsinki 1981. 70 s. (STM.
Julkaisuja 2/1981)
Nauen asema mooruioudessa - tutkimusprojekti. Osaraportti l: Maataloudessa toimivan naisen sosiaalivakuutusturva. Savela, Annamari.
Espoo 1980. 79 s. (PTT. Raportteja ja artikkeleita l0)
Nuorten perheiden asunto-olot v. 1978. Suviranta, Annikki
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Den privata sektorns arbetspensionssystem i
Finland. Utg. av Pensionsskyddscentralen. Hel-

sinki 1980. 28
S o siaali et
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Vammala
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1980. Luopuiien ia jatkajien haastat'
elrikelaitosten asiakirjoihin perustuvo
t u t k i mu s Spv E- t ilo i s t a i a sukup o lv e nv ai hdo s e I ii-

SpvE-tilat

teluihin

ja

kejdrjestelmtin voikutuksista. Lonn, Inkeri. Espoo 1980. 88 s. (MELA. Julkaisuja 4/1980)
Terveydenhoidon ia sosiaalihuo llon rakenneinvestoinnit Suomessa
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Basic Features of
Finland s Pensions
Schemes
I. DEVELOPMENT OF THE
PENS/ONS SCHEMES
A national pensions scheme covering the population as a whole, has been in force since 1939.
Under it a pension is paid to all old persons and

the disabled. Until 1956 these pensions were
based on the contributions paid which, in turn,

depended on the annual income of the insured.
The scheme was radically reformed in 1957, the

contributory principle was abandoned, and a
flat-rate system was introduced, survivors' pen-

sions to widows and children were introduced to

the benefits

in

sions in 1971.

1969, and unemployment pen-

The change to fiat-rate nationai penstons
made it necessary to increase the pension protection of the wage-earning population. Another
pensions scheme in which the pensions are proportional to the insured person's past earnings
was created to complement the national pensions scheme. This new scheme which entered
into force in July 1962, covers wage and salary
earners with the exception ofcivil servants, local
government officers and seamen, who have long
had their own special systems.
Since the beginning of 1970 earnings-related
pensions have been extended to farmers and
other self-employed persons.
2. THE NATIONAL PENSIONS SCHEME
Under the National Pensions Act all old and
disabled persons receive a pension regardless of
any other pension that they might receive.
The old age and disability pension consist of
two parts. The basic amount is the same for
everybody, and the assistance amount is in the
nature of an assistance grant. Entitlement to and
size of the assistance amount depend among

other things, on the beneficiary's other income
and place of domicile.
The pensions are automatically adjusted to
movements of the cost of living index.
The general age of entitlement to the old age
pension is 65 years. The disability pension is paid
to persons aged, 16-64 incapacitated for work.
In connection with these two pensions, help
lessnes supplements are paid to those requiring
continous assistance and care.
Provision is made for a funeral grant.
44

An assistance supplement

is

paid (since 1966)

to persons who have practically no income in
addition to their national pension. A housing
allowance can be paid (since 1970) to decrease

housing costs. A child's supplement is paid to all
pensioners with a child under 16.
The unemployment pension is paid to an unemployed person aged 55-64 who during the
last 60 weeks has received a daily benefit for at
least 200 days from an unemployment scheme
and who cannot find work suitable for him,/her.
The benefit equals the disability pension payable
to the beneficiary.
Survivor's pension is paid during the first six
months after the husband's death to all widows
below the age of65, provided that she is supporting a child or she was married to him before he
reached the age of 65. After that period the

pension is paid only to a widow supporting a
child under sixteen and to a widow aged 40-64
years and married for at least three years. The
size of the pension during the first six months
rs the same as the lull old age penslon, atter that

period it is subject to a means
A child

test.

entitled to the pension until the age
of the 16 or 2l if continuing studies. A fullorphan receives 40 per cent and a half-orphan 20
per cent of the total amount of the basic amount
and the full assistance amount.
A care allowance is paid (since 1970) to
children under 16 who need a special care of
some other person because of illness, disablement or injury.
The costs of the scheme are jointly defrayed
by the insured persons, employers, the State and
local authorities.
The scheme is administered by the Social
Insurance Institution, which is subordinate to
is

Parliament.

3. THE EMPLOYMENT PENSIONS SCHEME

3.1.

Wage-earners

The wage-earners' employment pensions scheme is based on two acts: the Employees' Pensions Act (TEL) and the Temporary Employees'
Pensions Act (LEL). The latter is a special law
for those employed in forestry, agriculture, construction and dock work, in which short-term
contracts are common. TEL covers all other
employees.

The compulsory pension protection under the

acts consists of old age, full and partial disability,

unemployment and survivor's pensions. The
survivor's pensions were introduced to the bene-

fits in 1967, unemployment pensions in 1971,
and partial disability pensions in 1973.
Entilled to the old age pension is an employee

of 65 years of age.
Entitled to the unemployment pension

b

an

unemployed employee aged 55-64 who during
the last 60 weeks has received a daily benefit for
at least 200 days from an unemployment scheme
and who cannot find work suitable for him,/her.
Entitled to the full disability pension is an employee whose working capacity has gone down
by at least three-fifths. Ifthe decrease is less but
at least two.fifths, the employee is entitled to the

of the final pay. These limits are raised for persons in the lower wage brackets. Since July,
1975, high employment pension has decreased
the size of means- tested parts of the national
pension.

The size of the disability pension is determined
on the same bases as the old age pension. However, also the time between the event entitling to

the pension and the age entitling to old age

portial pension. When assessing employee's

pensions is counted as time of service. The size of
the partial pension is one-half of the full pension.

housing conditions, and other comparable

the disability pension payable to the beneficiary.

working capacity his training, earlier work, age,

factors are taken into account.
Entilled to the survivor's pension are the widow
and the children of the employee. The children
are entitled to the survivor's pension after the
death of both the female and the male employee.
The survivor's pension is payable to a widow,
provided that she was married to the employee
before he reached the age of65. A further condition is that the widow has reached the age of 40
and that the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may receive
the pension, if she has a dependent child who is
entitled to the survivor's pension; the paying of
the pension will continue even if the child's
entitlement to the pension would cease. The pension will be payable to the widow until her death.
The paying of survivor's pension ceases if the
widow remarries, but she then receives a lump
sum equal to the amount of two years' pension.
A child is entitled to the pension until he
reaches the age of I 8 and even after this age, ifhe
is disabled.
The size of the pension is governed under both
acts by the wages paid and the period of service

completed. Earned entitlement to a pension
benefit continues when the job is changed or

when the employee ceases to work.
The size of the old age pension is determined by
taking 1.5 per cent of the wage or salary and
multiplying by the number of years of service.
The wage or salary is the average annual earnings of the two most average years of the last
four years of work. For seasonal workers the
wage is the average ofall pay received during the
years employed.
Persons being retired since July, 1975, get a
minimum pension of 36 per cent of the salary.
That percentage will be 37 from 1982. Persons
retired before July, 1975, get 28 (29 from 1982)
per cent of the salary.
The maximum pension is 60 per cent of the
salary. However, combined with the basic
amount of the national pension and some other
pensions, the pension may not exceed 60 per cent

The size of the unemployment penslon equals

The old age, disability and unemployment

pensions are increased by the child s supplement;
at the most 20 per cent ofthe pension for one and
40 per cent for two or more children under 18.
The size of the sumivor's pension is calculated
on the basis of the old age pension or disability
pension the employee received or would have
been entitled to at the time of his death. If there
are at least three persons eligible for survivor's
pension, they will receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's old age or
disability pension. If there are two beneficiaries,
the size of the pension is three-fourths of the full
pension. If there is only one beneficiary, the size
of the pension is one-half of the full pension.

Survivor's pension protection has

been

supplemented by a special group ltfe scheme
(1977). It is financed by employers, and run by
life assurance companies.
Automatic linkage with the TEL-index (calculated by the average of changes occurred in
general earnings and prices levels) is applied in
employment pensions. It is applied in calculating
the pay ofearlier years and adjusting the annual
pension payable.
Pension protection accumulates according to
certain regulations olso during the periods when
the employee is out of work throughnofault of his

own and when he receives unemployment

beneht his unemployment fund.
Employers alone Jinance the compulsory minimum pension protection. The current contribution under the TEL and LEL is 13.3 per cent
of the salary of insured employees.
The employer may provide for his employees
addil ional vo lunt ary beneffis, creating even better
pension benefits than the minimum level guaranteed by law. Benefits that come into question
here include a higher pension, lower pensionable
age and funeral grant. Employees generally participate in the costs ofsuch additional benefltts.
The odministrative organisation of the employ-

is decentralized. Employers may elect the type of arrangement they

ment pensions scheme
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wish for realisation of the pension scheme. It
may be done by taking out an insurance with an

approved pension insurance company or by
founding a pension fund or pension foundation
in the employer's business. This choice does not
apply as regards seasonal workers for whom the
scheme comprises one special employment pension fund.
The work of the various pension institutions is
coordinated by a central organ, The Central
Pension Security Institute. It keeps the registers
of the insured and their pension benefits. It will
also keep a register ofpensions covered by special pensions schemes. The general development
of the scheme has also been entrusted to the
Central Pension Security Institute.
The insured and the employers participate in
the administration of the scheme through their
representatives in the administrative organs of
the Central Pension Security Institute. The
highest authority under the scheme is The Ministry of Social Affairs and Health.
3.2

The self-employed

in TEL) of the income. In YEL the age-class
increment is calculated for annual income up to
a maximum of 75 635 Fmks a year (in l98l).
Schemes are Jinanced by the insured and the
State. In MYEL the contribution of the insured
is 5.2Vo of the income up to the amount of 30 254
Fmks a year (in 1981) and 137o of the income
exceeding this limit. In YEL the contribution of
the insured is 13% of the income. The percentage is smaller for the self-employed with low
income. The State pays 50Vo of the costs of
MYEL and in both systems the costs the contributions ofthe insured do not cover.
The odministration of MYEL belongs to the
Farmers' Pension Institution. The other selfemployed have to take out pension insurance
either in some of the pension insurance companies or pension funds taking care of TEL or in
some pension fund or insurance company established by the self-employed. The Central Pension Security Institute is the central organ of
MYEL and YEL as it is that of TEL.
3.3.

Farm closure schemes

sions scheme (closely connected with TEL) is
based on two acts: the Farmers' Pensions Act
(MYEL) and the Self-Employed Persons' Pen-

Farm closure pensions are paid (since 1974) to
55-year-old farmers who cease farming and sell
the whole farm or the arable land.
- Farm
closure compensations can be paid to younger

covers other seif-employed persons.
The beneJits and qualifying conditions are like
TEL. Old age pension is paid independently of
whether or not the self-employed continues with

The pension is a fixed sum of money per each
hectare up to 15 hectares. At the age of 65 the
pension is decreased because of farmer's receipt
of MYEL and national pensions.
Costs of the closure pensions are met by the
State; claimants under 65 pay a lump sum pre-

The self-employed persons' employment pen-

sions Act (YEL). MYEL covers farms with
cultivated area of at least 2 hectares, professional fishermen, and reindeer-owners. YEL

his entrepreneurial activity.
The size of the pension is calculated like in

TEL.
The added pension basis of farmer and his
wife is (in l98l) 2080 Fmks per hectare of culti-

vated land up to 12 hectares, and 851 Fmks per
hectares and 473 Fmks per hectare for the next
l0 hextares and 189 Fmks per hectare for the last
l0 hectares
altogether for 42hectares. Pen-

- farmer's wife is Fmks 8320 (in
sion basis of
l98l), at the most one-half of the above-mentioned basis. Pension basis of assisting family
member is the wages paid to him, at the most
farmer's pension basis. Pension basis in YEL is
fixed according to the salary the self-employed

should have to pay if he hired some other person
with corrersponding qualifications to run his
business, at the most 189086 Fmks a year (in

le8l).

Persons born before 1927 get greater pensions
as they otherwise would be entitled to. Their
amount of pension is36Vo (future increase like
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closures.

mium.

Administration belongs to agricultural autho.
rities and the Farmer's Pension Institution.
C hange-of-generation pensions are paid (since
1975) to 55-&-year-old farmers who transfer
their farm to a close relative.
The pension is composed of a basic amount
and a supplement. Basic amount equals the farmer's pension under MYEL, and the supplement the basic and full assistance amounts of
national pension. The pension is ceased at 65

when the farmer receives his MYEL and national pensions.

Pensions are financed by the contributions of
farmers and the State to the farmers' MYEL-

pensions scheme.

Administration belongs to agricultural authe
rities and the Fermers' Pension Institution.
4, PUBLIC SECTOR AND OTTIER

PENSIONS SCHEMES

The regulations concerning the pension pro-

tection of persons in the employment of the State

cover old age, disability, unemployment and
survivor's pensions. These benefits are financed
by the State alone. The administrative organ is
the State Treasure Oflice.
The pension protection of local government

officers is based on the pension act which entered
into force in 1964 and was modelled on the
employment pensions act. The financing is managed by the local government and associations
of communes. The Local Govemment Pensions
Authority was founded for the administration of
the scheme.
The persons covered by the Seamen's Pen-

sions Act receive old age, disability, unemployment and survivor's pensions and funeral
grants. The insured and the employers jointly
pay the contributions approved by the Ministry
of Social Affairs and Health. The State also

participates in the financing of the scheme. The
scheme is administrated by the Seamen's Pen-

sion Fund.

Persons employed by the Evangelical-Lutheran and Orthodox Churches have separate pension schemes of their own.

5. SOME POPULATION DATA ON FINI}IND
Finland's total population is 4.8 million (1980)
of which 2.2 million are gainfully employed.

The distribution of the gainfully employed
population by occupation is: agriculture and
foreqtry 14 per cent, industry and construction

35 per cent, commerce 15 per cent, transport and
communications 8 per cent and service industries

28 per cent.

Five per cent ot'the total population are disI per cent over 65 years of age.

abled and I

Engltsh SummarY
The editorial states that the TEL (Employees' Pensions Act) index is level-preserving, not increasing.

lndex protection is thus an indispensable and

essential part of the subsistence security of the pention. The signilicance of pensions would soon
diminish without index adjustments. For instance, the

price of a loat of rye bread has become 5{old in

Finland in 10 years, that of coffee 2.3-fold.
lndex protection is thus an indispensable and
essential part of the subsistence security of the pensioner.

The index adjustment of employment pensions includes halJ of the average increase in the wage level
or ol a possible decrease. The most recent agreement
to this effect was included in the incomes policy settlement oJ 1974.
lndex adjustments of pensions are dimensioned to
protect the value of pensions in the long term, the
time span of incomes settlements seldom exceeds
two years.
The better the index protection is the greater the
Iunds required for the financing of pension protection. The part of index adjustments in excess oJ inf lation tie up the possibilities of developing active pension protection. "The real parts of index adiustments
are thus questions of discretion and their solution
requires weighing of the pros and cons. Conflicting
tactors are the needs of the pensioners which justify
the best possible real part and the economic possibili-

ties which often necessitate making do with

a

cautious real part. The TEL index is a midway index",
says the writer, the planning director of the Central

Pension Security lnstitute, in conclusion. He has
been secretary of the committee which reformed the

index adjustment procedure for employment pensions in 1977.
The pension support experiment covers Helsinki
residents if even them, reads the column headline.

The principle was that the State paid the employer a
subsidy for the pension paid to a 63 year old employee provided that he engaged a young unemployed
person to replace the pensioner. According to the
report on the results of the experiment, it did not
come up to expectations, the author writes. 25 million
FIM had been reserved for the experiment. This
would have provrded jobs for 600-800 employees.
The vacancies available totalled 570, and some oI
them are still open.
The pension support went mostly to South Finland
and not to the iobless o, North Finland. The share of
the Helsinki labour force district was nearly a third.
According to the report the jobs of , for instance,
shop assistants, cleaning women and floor superintendents were the most difficult to f ill. "As the educational requirement is no obstacle for these iobs, it
must be seriously questioned why the work is not
acceptable", says the writer.
The report reveals that at least 70 pension support
jobs had been held by at least two persons. This is a
hig h n umber lor the scope oI the experiment, and the
writer asks: "Did the job created just become a
stepping stone to other work or had these 70 persons
already become conditioned to unemployment?"
Farm closure pensions and change-of-generation
pensions for farmers will continue to the year 1985.
They have been enacted for a fixed period of time.
The aim of the systems is "to find young, skilled
farmers for viable larms, to obtain additional land for
family holdings from farms that close down and to
convert poor f ields, not suitable for modern farming,
to more productive use through afforestation." This is
what the deputy managing director of the Farmers'
Pensions lnstitution writes in his article describing
the systems. This institution is responsible for the
application of the systems.
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