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Ty r) elrikerekist erien olemas s aolo
perustuu kaksipuoliseen
luottamukseen

l

Eldketurvakeskuksen rekisterit kuuluvat maan vanhimpiin v6es-
totietoja sisiiltdviin automaattirekistereihin. Niitd perustettaessa
otettiin kayttoon tunnusomainen vihreiillii painettu ty6-
eldkekortti, jonka mukana jokainen vakuutettu sai oman ty.o-
eldketunnukiensa. Tdmdn iiirjestelmiin mydhempiii seuraajia
ovat henkil6tunnus ja sairausvakuutuskortti. Henkilcitunnuksen
yleistyttya kiiyttcicin hallinnon eri aloilla voitiin esikoinen, tyci-
itat.tortti, poistaa: ndin keveni muuten jatkuvasti kasvava
henkilokohtaisten tunnistusvdlineiden m66rd edes yhdell6. 

.

Tycieliikerekisterit luotiin yksinomaan elAketurvan varmlsta-
misti varten. Vain erittdin harvoissa, tiukasti kontrolloiduissa
tapauksissa voi muu viranomainen saada jonkin yksittiiistiedon
haltuunsa. Tietojen luovuttaminen yhteiseen rekisteriin on tyci-
el6kelaitosten lakiseeteinen velvollisuus, joka ulottaa niiden vili-
tyksellii vaikutuksensa jokaiseen vakuutettuun ja vakuutuksen-
ottaiaan, sekii tycintekijiian, yrittajean ettd tydnantajaan. Mutta
kuten jokaisen iain tulisi perustua yleisesti hyviiksytylle oikeus-
normiile, myos tyoehkerikisterien palvelukyvyn siiilyminen ja
niiden joustiva palvelukiiytto edellyttavet muutakin kuin ylh?iiil-
t6 an;ettuja velvoituksia. Ne edellyttdvdt molemminpuolista
luottamusti. Tietojen antajan on voitava tietiii, mihin tarkoituk-
seen hdn henkilcjliohtaisia tietoja antaa, ja tietojen saajan on
voitava liihteii siitii, ettii tietojen antamiseen ei liity pelkoa tai
epevarmuutta. joka estdisi riittdvien, todenmukaisten ja ajan
tasalla olevien tietojen saamisen rekistereihin'

Ajoittain esiintyy vaatimus, ettti tycieliikkeiden laskemista ja
maksamista varten kerdttyjii tyosuhdetietoja olisi voitava kiyt-
tdii mycis yhteiskunnan muihin tarkoituksiin. Vaatimusta on
perusteltu sille, etH kunjulkista tehtavaa hoitava elin kerran on
tiedot kerannyt, niiden iulisi olla mycis muiden viranomaisten
kaytettavisse. Viimeksi tiimhnkaltaisen vaatimuksen on esittlnyt
mietinn<issddn ulosottoasiain neuvottelukunta.

Tiillainen perustelu rekistereiden kiiyton laajentamiselle on
riittamaton. Asialla on sekd laillinen, kiiytiinncillinen ettd peri-
aatteellinen puolensa.

Elaketurv;keskuksen rekisterienpitotehtave laajentuisi huo'
mattavasti ja k[visi kalliimmaksi; talon hoidettavaksi joutuisivat
tydeliikejiiijestelmdlle vieraat tehtevat, jotka laissa on laitokselta
nimenomaiiesti kielletty. K6ytdnn6ss6 on ilmeist6, etti rekiste-
reiden avaaminen eri viianomaisille hiiiritsisi tietojen karttumis-
ta rekisteriin ja siten vahingoittaisi eHketurvaa. Erityisesti nuo'
rista tyontekijoista tamanhetkisten tulojen turvaaminen tuntuu
ajankirhtaisemmalta asialta kuin aikanaan tuleva eleketurva.
Eita ytsin nuorista: jo yksin tiedot veronkierron runsaudesta
pakottavat ajattelemaan tiiti asiaa realistisesti.' Asian periaatteelliseen puoleen kuuluu kysymys molemmin-
puolisesta luottamuksesta. Tycietaterekisterid on alun alkaen
koottu nimenomaisesti tyoelakerekisterinii. Sen kiiytto muihin
tarkoituksiin olisi toisen sopimuspuolen yksin tekemE muutos
kaksipuoliseen sopimukseen.

Ei voida ldhte6 siitii, ettii julkinen valta on silld tavoin kansa-
laisten yliipuolella, ettd se voi soveltaa itseensii toisia, viiljempiS
oikeusrioiheja kuin kansalaisiin. Kansalainen ei joudu tunte-
maan olevansa holhouksen alainen, jos viranomainen kohtelee
hdntd tasaveroisena yhteistyokumppanina eikii esiinny yliipuo'
lella olevan paremmintietdjdn tavoin.

Yrjd Larmola
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Sydcin ja jcirki
Tyokyryttdmyysratkaisuista
keskusteltaessa keskeinen ky-
symys on se, kuinka paljon pai-
naa hoitavan lddkdrin sana.
Elakelaitosleakdrit arvostelevat
usein kentdn lddkdreiden lau-
suntoja siita, etta n6md sisdltd-
vdt muita niikokohtia kuin nii-
t6, jotka tarvitaan nimenomai-
sesti tycikyvyn arvioimista var-
ten. Hoitavan liiiikiirin vaiku-
tusvallan puoltajat taas sanovat,
ettii hoitajahan potilaansa pa-
remmin tuntee kuin kukaan si-
vullinen. Tietysti on niin, etti
mitl enemmiin ja mitii pitem-
malte ajalta tietoa kertyry, siti
enemmdn on aineksia asian ar-
vostelemiseen. Mutta tutustumi-
nen saattaa mycis vaikeuttaarat-
kaisua - niinkuin aina on vai-
kea olla tuomarina tuttavien
asiassa.

Sosiaaliturvan toiselta loh-
kolta, sosiaalihuollon piiristii,
on muuan Owen Gill (Social
Work Today -lehdessd, josta
seuraavan kappaleen teksti on
lainattu suomalaiseen oppikir-
jaan ja siitd referoitu tiihiin) lue-
tellut sellaisia keinoja, joilla
"ammattilaistuva sosiaalihuol-
lon asiakas" tahallisesti tai ta-
hattomasti taivuttelee sosiaali-
tydntekijiiii itselleen suopeaksi.
Vaikka kyseessd on, kuten sa-
nottu, erilainen asiakastilanne,
tydkylyttomyyslausuntoja laa-
tiva liiiikiiri ja eldkeasioita hoi-
tava virkailija saattavat ndistd
loytiiii, mutatis mutandis, omas-
ta kokemuksestaan tuttuja piir-
teita.

Asiakas on taitava puhuja ja
pystyy tekemddn itsensd mie-
lenkiintoiseksi tapaukseksi.
Asiakas motivoi sosiaalitycinte-
krliiii esittimdlld, etti puuttu-
minen hdnen ongelmiinsa tarjo-
aa harvinaislaatuisen tilaisuu-
den tutustua intiimiin maail-
maan. Asiakas vihjaa, etta ha-
nen vaikeuksiinsa on olemassa
piilevii avain. joka lciytyy. jos
tydntekija on kyllin 2ilykiis. Asi-
akas antaa ymmdrtdA, ettd hd-
nessd on kdyttdmdttdmiii mah-
dollisuuksia, joiden vapautta-
minen koituisi menestykseksi
sosiaalitycintekijiin tycille. Asi-
akas saa tyontekijiin tunte-
maan. ettd t6md on taitavampi
kuin kollegansa ja omaa pa-
remmat onnistumisen mahdol-
lisuudet - kunhan uhraa ai-
kaansa ja vaivaansa.

Omasta puolestani kysyin
kerran kunnalliselta kodinhoi-
tajalta, eiko h6nen tyonsd vaati-
nut loputtomasti syddmellisyyt-
tii ja eliiytymiskykyii. - Ei, ta-
md vastasi, vaan paatumista.
jotta jaksaisi olla viemdttd kaik-
kia kokemuksiaan illalla kotiin
ja tehdii tycitii tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti.

Y Lla
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Milj o ona ekikke ens aaj aa
I-EENA LIETSAT-A

Artikke lii n I i i t t t'vri t i I a stoainei.st o
on liitteenci sivuilla 4,t--5-1.

Eliiketurvakeskus ja Kansaneltikelaitos ovat sel-
vi t t dne et p alj onko maas somme o n el iik ke ens aajia.
Joulukuussa 1978 ekikkeensaojia oli noin miljoo-
na - tilaston mukaan 999 688 -, joista liki 60 Vo sai
v anhuu s e lci k e t t ri, ki h e s 3 0 Vo t y 6 k y v y t t d my y s e ki-
kettci ja noin I5 7o perhe-ekikettri. Ekikkeensao-
jien osuus vriesttistri koko maassa oli 2l Vo, mutta
Itti-Suomesso joka neljeis asukas sai eltikettti. Tyd-
ikdisen vriesttin elciketiheys oli pertiti l3 Vo ja per-
he-eltikkeensaajat pois lukienkin I I Vo. Eltikkeen-
saajista 59 7o sai tyiielcikett(i ja 93 Vo kansanelti-
kepuolen ekikettri; 52 7o sai molempia.

Maamme eldkkeensaajien kokonaismdirien
selvittiminen on edellyttiinyt laitosten yhteistyG
tii. Aloite yhteistilastointiin tuli sosiaali- ja ter-
veysministericjsti viime vuonna. ETK ja Kela
ovat tehneet tilastoyhteisty6td koskevan sopi-
muksen, jonka nojalla vuosittain tilastoidaan
molempien laitosten hallussa olevista elAkerekis-
tereistii eliikkeensaajien kokonaislukumiiiiriii ja
erilaisten eliikeyhdistelmien esiintymistii. En-
simmiiinen tilastointi koskee joulukuussa 1978
voimassa olleita eliikkeitii ja se kiisirtea fiitteen
kuviossa I lueteltujen eliikelakien mukaiset
eldkkeet.

Tilaston kattavuutta aiotaan vielii parantaa.
Vuoden 1978 tilastoinnista puuttuvat valtion ja
kuntien ns. vanhanmalliset eliikkeet ja er6it
vapaamuotoisiin eHkejiirjestelyihin perustuvat
eliikkeet seki ns. SOllTA-eliikkeet eli sotilas-
vammalain, liikennevakuutuslain ja tapaturma-
vakuutuslain mukaiset elikkeet. Eliikkeensaa-
jien kokonaislukumiidrdn voidaan siis olettaa
olevan jonkin verran yli miljoonan.

Liitteenii olevat kuviot l-2 ja taulukot l-3
liittyvat Sosiaalisen Aikakauskirjan numerossa
6 julkaistuun artikkeliin, jossa tydel6kkeensaajia
(sekii yksityisen ettii julkisen sektorin) on tarkas-
teltu kokonaisuutena. Taulukoissa 2b ja 4-7
asiaa on selvitetty enemmdn yksityisen sektorin
neljin eliikelain (TEL, LEL, YEL, MYEL) kan-
nalta.

TULOKSIA
Kuvio 2 ja taulukko I kuvaavat maamme eldk-
keensaajien ikdrakennetta ja vlestciosuuksia.
Eliikkeensaajien osuus koko vdestdsta on 2l Vo.
Niin lapseneliikkeiden kuin tydikiiistenkin eliik-

keiden lukumiiiirii kasvaa tunnetusti iiin mu-
kaan. Tyciikiiisen vdestcin (16-64-vuotiaiden)
eliiketiheys on keskimiiiirin 13 7o, mutta 60-64-
ruotiaiden ryhmdssd se on jo 64 Vo ja lkiiryhmiin
miehillii perati 69Vo. Tydkyvytt<imien osuus
I 6-64-ruotiaasta viiestcjstd on 9 Vo, loput nelje
prosenttia koostuvat perhe-eldkkeensaajista se-
ke rintamasotilasel6kkeen, vanhuudentuen,
sukupolvenvaihdoseliikkeen ja luopumiseldk-
keen saajista. Kuviosta I selviiiii, ettii viimeksi
mainittuja etuuksia myonnetiin liihellii van-
huuseliikeikiiii.

Alueittain tarkasteltuna eliikkeensaajien ti-
heysluku on suurin Itii-Suomessa - Mikkelin,
Pohjois-Karjalan ja Kuopion lddneissd -, jossa
joka nelj6s asukas saa eliikettii. Alueen suuri
eliiketiheys johtuu alle 65-vuotiaiden omael6k-
keensaajien (liihinnii tyokyvyttdmyys- ja rinta-
masotilaseHkkeite) ja perhe-eliikkeensaajien
suhteellisen suuresta lukumiidristd. Esimerkiksi
Pohjois-Karjalan liiiinissd l6-64-vuotiaiden
omaeliiketiheys on l6Vo verrattuna ll%o:iin
koko maassa, ja alle 65-vuotiaiden lesken-
eldkkeensaajien osuus viiestcistii on 3,2Vo
verrattuna koko maan vastaavaan tiheyteen, jo-
ka on 2,1Vo.

Yksityisen sektorin tycieliikkeensaajien (TEL,
LEL, YEL, MYEL) alueellinen jakautuminen
poikkeaa hiukan kansaneldkkeensaajien vas-
taavasta jakaumasta. Tyoeliikkeensaajia on suh-
teessa enemmiin Eteli-Suomessa - etenkin
Uudellamaalla ja kansaneldkkeensaajia
enemmin puolestaan Itii-Suomessa sekii Turun
ja Porin ja Vaasan liiiineissii. Varsinkin Vaasan
liiiinissii kansaneliikkeensaajia asuu suhteessa
enemmin kuin tydeHkkeensaajia. Taulukossa
2b on vertailtu pelkkiiii kansaneldkettd saavien,
myds tydehkettii saavien ja kaikkia kansaneld-
ketti saavien henkikiiden Haneittaiste jakautu-
mista.

TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n elikkeen-
saajien lukumiiiri on noin 510000, mikii on
runsas puolet maamme eldkkeensaajista (taulu
3). Tiistii puolesta miljoonasta eliikkeensaajasta
90Vo saa mycis Kelasta elakettii, 13 7o saa mycis
julkisen sektorin tydeHkette ja l2Vo saa sekii
Kelan ettii julkisen sektorin eliiketti. Noin 9 %
saa pelkiistiiiin yksityisen sektorin eliikettii. Yk-
sityisen puolen eliikkeensaajista 47 Vo saa van-
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huuselAketti, 35 Vo saa tydkyvyttdmyyseliikettii
ja 24Vo saa perhe-elSketta. Tydehkepuolella
sama henkilci voi saada useamman lajin eliikettii
(esimerkiksivanhuus- ja perhe-eliike). Ne 48 869
henkiloii, jotka saavat pelkiistiiiin TEL-LEL-
YEL-MYEL-eldkettd, jakautuvat eliikelajeittain
seuraavasti: noin puolet saa tyctkyvyttomyys- tai
tydttomyyselaketta, 7 Vo saa vanhuuselaketta,
35%b saa leskeneliikettii ja noin 9Vo saa lapsen-
eliikettii. On huomattava, ettd noin puolet tyri-
eldkepuolen perhe-elSkkeensaajista saa Kelalta
omaeliikettd, liihinnii vanhuuseliikettii.

YK S ITYI SEN P U OLEN VA NHUUS-,
TY A KY VYTT O MY Y S- J A TY OTT O MYY S-
ELA: KKEE N S AAJ ILI-4 E S I I NTYV A:T
KELA N V A STA AV AT EL,/T KKEET
Omaeliikkeiden saajista noin92Vo saa mycis Ke-
lan omaellkettd. Vertailussa ei eliikelajin tarvitse
olla sama, riittaa etta molemmat ovat ns. oma-
elekkeita. Kelan eldkettii saavien osuus kasvaa
iiin myotii 34-4+vuotiaiden 76 prosentista 85
prosenttiin 63-64-vuotiailla. Yli 65-vuotiaat
tyciel6kkeensaajat saavat luonnollisesti mycis
kansaneldkett6. Eliikelaeittain tarkasteltuna
trendi on samanlainen - TEL:ssii osuuden pie-
neneminen yli 6Gruotiailla johtuu alle 65-ruo-
tiaista vanhuuseldkeldisistd; vanhuusel6kkeet
poislukien lahes 90Vo saa mycis Kelan eldkettii
ikiiryhmiissii 60-64, mutta YEl-eliikkeensaa-
jien kansanelaketta saavien osuus on pienempi
kuin muissa laeissa sekd ikiiryhmittiiin ettii eld-
kelaeittain tarkasteltuna. MYEL:n alhainen
osuus alle 6Gruotiaiden ikiiryhmissii selittyy sil-
lii, ettii MYEL:ssd on suhteessa paljon osaelEket-
td saavia.

Yksityisen sektorin ja Kelan eliikkeiden piiiil-
lekkiiisyys vaihtelee jonkin verran eliikelajeit-
tain. Koska rintamasotilaseldke eriiissl tapauk-
sissa on vaihtoehto kansaneldkkeen tycikyvyt-
tdmyys- ja tycittcimyysellikkeille, tarkastelu tau-
lukossa 5 on tehty sekii ilman rintamasotilas-
eliikkeitii ette ne mukaanluettuna. Yksityisen
sektorin tiiytt[ tycikyvyttcimyyseliiketta saavista
88 Vo saa kansaneldketta, mutta rintamasotilase-
liikkeet mukaanluettuna osuus on 90V0. Osa-
eliikkeen saavilla rintamasotilaseliikkeet ovat
vield yleisempiii; ilman rintamasotilaseliikkeitii
kansaneliikettd saavien osuus on 35 7o ja niiden

kanssa 44Vo. Tyoelakepuolen tydttdmyyseHk-
keen ja Kelan rintamasotilaseliikkeen samanai-
kaisuus on niin ikddn tavallinen, rintamasotilas-
eliikkeet mukaanlukien Kelan eleketta saavien
osuus nousee 97 prosenttiin.

YKSITYISEN SEKTORIN JA
JULKISEN SEKTORIN VERTAILU
Yksityisen sektorin eliikkeisiin on tissd lasket-
tu TEL, LEL, YEL ja MYEL ja julkiseen sekto-
riin valtion eliikelaki VEL, kunnallisten viran-
haltijain ja tycintekijiiin eliikelaki KVTEL,
evankelis-luterilaisen kirkon eliikelaki KiEL,
merimieselAkelaki MEL sekd Suomen Pankin,
Postipankin ja Kansanelikelaitoksen toimihen-
kikiiden eldkesiidnncit. Yksityisen sektorin van-
huus-, tycikyvyttcimyys- ja tydttcimyyseldkkeen
saajista noin l0 qo saa omaan tyciuraansa perus-
tuvaa julkisen sektorin eldkettii. Vanhanmallis-
ten julkisten eliikkeiden puuttuminen tilastoin-
nista tuskin vaikuttaa kovin paljon yksityisen
sektorin lukuihin. Eliikelajeittain yksityisen ja
julkisen sektorin eliikkeiden piiiillekkiiisyys
vaihtelee suuresti. LEl-eliikkeensaajista ldhes
kolmasosa saa mycis julkisen sektorin eliikettii,
joka neljiis LEl-eliikkeensaaja saa VEL:n mu-
kaista eldketti. TEL:ssd, YEL:ssii ja MYEL:ssii
julkisen puolen eliikettl saa 5-7 Vo eldkkeen-
saajista.

TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaista oma-
elrjkettri saavillq esiintyvrit VEL:n jo KWEL:n
vastoqvot eldkkeet eltikelain mukaan, Vo

VEL
KVTEL

TEL LEL YEL MYEL
4,0 24,7 3,0 6,3
2,5 5,6 2,1 0,8

Suhteellisesti eniten julkisen sektorin eliikkei-
td esiintyy 35-54-vuotiailla yksityisen puolen
eliikkeensaajilla (taulu 6). Eliikelajeittain peal-
lekkiiiset eliikkeet painottuvat tyott6myys- ja
tydky\,yttdmyyseliikkeisiin. Vanhuusel6kettii
saavista alle l0Vo saa julkisen puolen elakette,
tycikyvyttdmyyseldkettd saavista 14Vo ja tyot-
tcimyyseldkettd saavista 20 70. T y lttomyyselAke-
liiisten suuri osuus johtunee julkisen sektorin
alhaisemmasta vanhuuseliikeiiistd (vuonna I 978
tycittcimyysel6kkeen alaikdraja 60 vuotta).
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YK S ITYI S EN S EKTO RIN PERH E-
EL):.KKE E N S AAJ I LLA E S I I NTY V AT
KELAN PERHE-NLqXXEET
Perhe-eliikkeep saamisen edellytykset eroavat
suuresti tyoeHke- ja kansaneldkelainsdiidiinncis-
sii. Kansaneliikepuolella lasta huoltavan lesken
eliike piiiittlry lapsen tiiyttdessd l6 vuotta, tyci-
eliikepuolella lapsen kautta syntynyt perhe-
eliikeoikeus siiilyy, vaikka lapsen el6ke paattyy.
Tycieliikepuolen perhe-eldke jatkuu vanhuus-
eliikeidssdkin, mutta kansaneliikepuolella eldke
piiIttyy viimeistaan 65-vuotiaana. Kelan lapsen-
eliike piiiittyy piidsiiiinnon mukaan lapsen tiiyt-
tiiessii l6 vuotta, mutta jatkuu, mikiili lapsi kly
koulua, aina 2l ikdvuoteen asti. Tycieliikepuolel-
la lapsen eliike paettyy lapsen tayttaesse l8 vuot-
ta (ikii voidaan nostaa 2l vuoteen rekisterciitynii
lisiietuna) ja jatkuu vain, mikiili lapsi on tydky-
vytcin. Edellii on lueteltu vain ne lainsiiAdiinncin
erot, jotka vaikuttavat olennaisesti tilaston lu-
kuihin.

Liihes kaikki (97 Vo) yksityisen sektorin
0-15-vuotiaista perhe-eldkkeensaajista saavat
mycis Kelan lapseneldkettd. Ikiiryhmiissii
16-17 vuotta Kelan eldketti saavien osuus on
enea runsaat 60 prosenttia ja yli lS-vuotiailla
vain vajaa 30V0.

Pelkiistiiiin tycieldkepuolen perhe-eliikettd saa
noin 80 7o kaikista vertailussa mukana olleista
leskistd ja 61 7o alle 65-vuotiaistakin. Lesken-
eliikkeissii ikdsidonnaisuus on miltei yhtd suuri
kuin lapseneliikkeissii. Kelan leskenehketta
saavien osuus pienenee l6-34-vuotiaiden 93
prosentista 4 prosenttiin 60-64-vuotiailla.
Mycis eliikelakien viilisiii eroja on havaittavissa.
Yrittiijien leskillii on suhteellisesti useammin
mycis Kelalta perhe-eliikettii, mikii ilmeisesti joh-
tuu yrittiijiieliikelakien nuoruudesta (Kelan per-
he-ellikelaki tuli voimaan vuonna 1969).
MYEL:n selvdsti suurin osuus vanhimmissa ikii-
ryhmissd taas aiheutunee siitii, ettii Kelassa yli
4Gvuotias leski saa ns. yksiniiisen lesken jatkoe-
liikkeen, jos hdn on viihiivarainen. Samasta syys-
td on ilmeisesti mycis LEL:n yli 4Gvuotiaiden
leskien Kelan perhe-elaketta saavien osuus suu-
rempi kuin TEL:ssii.
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REI.IO I ,A\ TT]N}]N

Yri t t cij ien el cik ev akuutuk s e s t a

l'EL sticidettiin 14. 7. 1969 ia se tuli t'oimaon
seuruo\'on t'uotlt'rt alusta eli l. l. 1970. Loin sciti'
t ii nt i.s e e n m.t' i i t ci v u i k u t t i v a t n a a n k a i k k i k e'v k t' i s t' t
yrit t rij cij rirj es t (it j o lain siseill dn t rirkeimpi ri ko htia
- elrikkeen tasoa, vakuutuksen pakollisuutta ja
t'akrtutu,vmaksun lasoa - on pidettrivii tict.tllii tu-
t' ul l a neut' o t t' l l e n .\aov ut ( t un k om pro nt i s : i n I u I ok -
sL,na. Yrittd.jiit ilst' ovut .tit(n aktiit'i.tL'sti nr.tiita-
vdikuIIon('e| onran e\iikeIakinsa sisa|ttion.ia s1'n-

l.t'.t'n.

EIA: KEV AKU UTUK SEN PAK O LLI S U U S
Komitea, jonka esittdmia linjoja pitkalle nouda-
tellen YEL sdddettiin, piti kantanaan pakollista
vakuutusta, silld vapaaehtoisesta eldkevakuu-
tuksesta saadut kokemukset osoittivat sen laa-
juuden suhteellisen mitdttomaksi. Sita paitsi
kaikkien muidenkin yksityisen sektorin eldkela-
kien piiriin kuuluvien vakuuttaminen on pakol-
lista, joten se yrittiijienkin osalta on johdon-
mukainen osa kokonaisuutta. Lisiiksi YEL:n
siidtdmisen aikoihin yrittiijien eleketurvan tarve

todettiin aivan ilmeiseksi, vaikka sen vapaaeh-
toinen jdrjestdminen jo tuolloin oli mahdollista'

RA H O ITU STI LAN N E I q7O.LUV U LLA _
TEL:N JA YEL:N VERTAILUA
Olkoon aluksi paikallaan lyhyt aikasarja el[ke-
menon, maksutulon ja rahaston kehityksestd.
Taulukon markkamdiiriit ovat vuotuisia nimel-
lismiiiiriii.
Taulukko l. Peruslurvan mukainen ekikemeno,
vokuutusmaksutulo ia rahos to, mili. mk YEL: s sci
jo TEL:ssci 1970-luvulla. yEL

t9'7 I t973 1915 1977 1979*)
Eliikemeno 19,I 63,2 134,2 287 ,6 404,2
Maksutulo 72,4 80,0 142,4 250,2 285,0
Rahasto 100,8 157,6 181,7 161,9 76,9

TEL
Elakemeno 275.3 506,7 930,1 1825,8 2593,0
Maksutulo 5'7'7 ,9 1210,2 2030,9 391 I ,5 4133'3
Rahasto 2771 ,5 4304,6 7270,8 11699,2 17013'l

*) Valtion osuus YEL:n eldkemenosta v. 1979 oli
141,5 milj.mk.
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Kuvio l. TEL- io YEL-piirien prosenltijokaumot 3i'. 12. 1979 itin mukaan. Jakaumat sisciltrivdr
sekd aktiivit ettri ekikkeelld olevat.

YEL TEL

[SEl Elakkeela
Tycisuhteessa

Vuonna 1976 olivat YEL:ssd maksutulo ja
eldkemeno suunnilleen yhtd suuret ja sen jdlkeen
maksutulo on siidnncillisesti ollut eldkemenoja
pienempi ja YEL:n mukainen rahasto on
ruvennut pienenemliin. TEL:ssa sensijaan

maksutulo on ollut eldkemenoa jatkuvasti
suurempi ja rahasto on tasaisesti kasvanut.

Miksi on niiin, vaikka YEL:n vakuutusmaksu
on lain mukaan mearitelty samansuuruiseksi
kuin TEL:n v6himmdisehtojen mukainen

t0 20 30 7o

ika
75-
65-

74
55-

64
45-

54
35-

44
2s-l

34

24

Vo 30 20 r0

Kuvio 2. YEl-vakuutettujen tydtulo irin mukaon vuosina 1974 ja 1979, 1000 mk/v.
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keskimidrdinen vakuutusmaksu
prosentteina palkoista?

Seuraavassa esitetdin erditd
kehitykseen vaikuttaneita tekijoitii.

tiihiin

YRITTA:J AK U N N A N I K ARA K E N N E
Vuoden 1979 paattyessii yrittiijien keski-ikii oli
43 vuotta ja TEL-vakuutettujen keski-ikii
sensijaan 36 vuotta. Pelkkii keski-ikd antaa
kuitenkin vain viitteellisen kuvan asiasta, joten
on syyta esittae hieman tarkempi jakauma.

Vaikka jakaumat koskevat nimenomaista
wotta 1979, niiden muoto on aktiivien osalta
ollut suunnilleen samanlainen koko lakien voi-
massaoloajan.

Jakaumien muodosta seuraa viiistiimiittii,
ettd aika jolta vakuutusmaksua maksetaan on
YEL:ssii olennaisesti lyhyempi kuin TEL:ssa, ja
edelleen: eliikkeellii olevien yrittiijien mddrd on
suhteellisesti korkeampi kuin TEL:n mukaista
eldketti saavien mddrd. Kun vanhuus- ja
tyctkyvyttcim)ryseldkkeensaajien suhde
vakuutettuihin vuonna 1972 oli sekd TEL:ssa
ettd YEL:ssa 10 7o, niin vastaava suhde vuonna
1979 oli TEL:ssa 19Vo,mutta YEL:ssa jo 30%.

Kuvio 3. TEL-vakuutettujen palkka itin mukaan.

Palkka

30

IKA,_ PALKKAJAKAUMAT
Rahoitustilanteeseen vaikuttaa myds, miten tyci-
tulo tai palkka on idstii riippuvainen. Tilannetta
valaisevat kuviot 2 ja 3.

Kuvion 2. tyotulojakauma ei tdysin vastaa
todellista, vaan kysymyksessd on ns. indeksillii
korjattu alkutyotulojakauma, mutta jakaumien
muoto on kuitenkin riittdvdn selvd: yrittdjien
tycitulon huippu on liihelld eliikeikiiii.

On huomattava, ettd jakaumat eivdt sininsd
kerro yksildn palkka- tai ty6tulokehityksestd,
silld ne ovat tietyilta poikkileikkausajankohdil-
ta. Kuitenkin niiden merkitys maksutuloon ja
eldkemenoon on ilmeinen. Kuviota 2 ja 3 vertai-
lemalla niihdiiiin, etta TEl-palkkojen huippu
sattuu ikdluokkiin 35-39 vuotta, kun taas
YEL-tyotulot ovat korkeimmillaan ikdvuosina
60-64.

Kyseisen muotoinen tycitulojakauma on
YEL:n rahoitustilannetta rasittava vain siksi, et-
td lain voimaantulosta on kulunut suhteellisen
lyhyt aika; ajan mittaan silli ei liene vaikutusta
asiaan.

on

20

1000
mk/v

30

20

l0l0
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VAKUWUSMAKSUN TASO
Kun YEL sdddettiin, pidettiin kohtuullisena, et-
tei yrittiijii joutuisi maksamaan eldketurvastaan
korkeampaa hintaa kuin tyrintekijiitkiiiin ja
niinpii YEl-vakuutusmaksu asetettiin saman-
suuruiseksi kuin TEL:n vdhimmdisehtojen
mukainen vakuutusmaksu on prosentteina pal-
koista.

TEL:ssa rahastoidaan eldke kulloisenkin
palkkatason mukaan ja indeksikorotukset, yms.
tulevat vakuutusmaksuun mukaan sitii mukaa,
kuin eliikkeitd maksetaan. Kun TEL:ssa eldke-
meno toistaiseksi nuoren ikdrakenteen vuoksi
on alhainen palkkasummaan verrattuna, mycis
maksutaso on YEL:ssa sovellettavaksi alhainen,
koska ikdrakenteen luoksi YEL:ssa on suhtees-
sa enemmdn elAkeliiisiii.

TEL:n vakuutusmaksu on matemaattisesti
m55rdtty siten, etti se on vanhoille iktiluokille
korkeampi kuin nuorille. Niiin on ollut koko
TEL:n voimassaoloajan. YEL:n maksu sensi-
jaan on kaikilla iasta riippumaton. Niin YEL:n
vakuutusmaksu tulee mitoitetuksi liian alhaisek-
si YEL:n vanhemman ikirakenteen vuoksi. Jo
YEL:a sdddettiessd yrittiijien ikdrakenne sekd
ikiipalkkajakauma olivat melko hyvin tiedossa.
YEL-vakuutusmaksu siis alunperin mitoitettiin
siten, ettii jo lakia siiiidettiiessd oli ennakoitavis-
sa, ettd jossain vaiheessa jiirjestelmdi olisi julki-
sin varoin tuettava. (YEL l0 $ 2 mom.).

Edelleen on huomattava, etta yrittiijien va-
kuutusmaksu on tyotulon mukaan porrastettu
siten, etta maksu on vasta yli 27 000 mVv tyotu-
loilla tiiysimiidrdinen ja alle l0 000 mk/v tycitu-
loilla vain 40Vo tdydestd vakuutusmaksusta.
Tdmd on tekijii, joka edelleen alentaa jo entuu-
destaan alimitoitettua vakuutusmaksua. Alla-
olevassa asetelmassa vertaillaan TEL:n ja
YEL:n keskimddrdisid vakuutusmaksuprosent-
teja, jolloin YEL:n maksualennus on otettu
huomioon.

Taulukko 2. TEL:n ja YEL:n keskimcicirciinen va-
kuutusma k supro sent t i er cii lt ci vuo sil t a.

Vain vuonna 1978 TEL:n maksu oli alempi
kuin YEL:n ja sekin on ndenniiistd, sillii osa
TEL:n maksua tulopoliittisista syistd lykiittiin
tulevaisuuteen.

YRIT',TAJ A: Etlt XXem't r,l S O
Yrittiijien eliikelaissa oli heti sen voimaantulosta
iukien siiiidos eliikkeen vdhimmiistasosta, kun
taas TEL:iin vastaava saanncis tuli 6l/2vuoden
kuluttua lain sdiitimisestii. Eliikkeiden tasoko-
rotus toteutettiin tunnetusti l. 7. 1975, joten
YEL:n voimaantulosta ehti kulua aikaa 5 l/2
vuotta ja TEL:n voimaantulosta siis l3 luotta.
Voidaan siis luonnehtia, etti YEL saatettiin
voimaan parempitasoisena ja nopeammassa
tempossa kuin TEL.

Verrataan vieli TEL:n ja YEL:n keskim66-
riiisid perusturvael5kkeitii toisilnsa.

Toulukko 3. TEL:n ja YEL: keskimrjcirciiset perus-
turvaeldkkeet mk/kk 30. 6. 1980

Vanhuus-Tycikylyt- Perhe- Perustur-
eliike tomyys- eliike vaeliikkeet

yht.
928
008

Kaikkien perusturvaeldkkeiden keskiarvo
YEL:ssa on vield korkeampi kuin TEL:ssa, mut-
ta taulukosta on ndhtdvissd eriis oireellinen piir-
re: YEL:n tydkylyttomyyseldkkeet ovat keski-
mddrin 144 mVkk pienempid kuin vanhuuse-
liikkeet ja tiimii on poikkeuksellista kaikkiin
muihin tyoeliikelakeihin niihden. Se viittaa sel-
vdsti siihen, ettd yrittejien ty6tulo nuoremmalla
iiillii on ollut ja on edelleenkin pienempi kuin
liihellii eliikeik[ii.

On huomattava, etta edellii tehty keskiarvo-
tarkastelu on karkea, mutta suuntaa-antava.
Mikali tarkastelu tehtiiisiin vaikkapa vain suku-
puolen mukaan, olisi todettava, ettd miesten
TEl-eliike on siiiinncillisesti korkeampi kuin
miesten YEl-eliike ja vain eliikkeensaajien hyvin
poikkeava sukupuolijakauma nostaa YEL:n
kokonaiskeskiarvon TEL:n yliipuolelle.

Kaikki edell[ luetellut tekijiit 1--{ yhdessii
johtivat arvioitua aikaisempaan valtion mu-
kaantuloon yrittiijiieliikkeiden rahoituksessa.

TEL 907YEL 1144

elike
I 067
l 000

743
666

TEL
YEL

t911
12,0
10,8

1978

10,0
10,8

1979
tt,1
10,8

1980

13,3
l1,6
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ZtlXXfft'tU MAKSUN TASOSTA JA
K E STO STA E S IM ERKK ITAPA UK S ES S A
Edellii jo todettiin, etta vuonna 1979 YEL-va-
kuutetun keski-ikii oli 43 vuotta ja TEl-vakuu-
tetun keski-ikd 36 r.uotta. Ndistd luvuista voi-
daan tehdd tilastojen perusteella kaksi mielen-
kiintoista havaintoa; 43-vuotias mies tulee ole-
maan vanhuus- ja tydky\.yttomyyselekkeellii
keskimddrin 12,2 vuotta ja aktiivina noin l7
vuotta kun taas 36-vuotias mies on oleva van-
huus- ja tyokyrryttdmyyselikkeellii kylliikin sa-
moin noin 12,2vuotta, mutta aktiivina sensijaan
noin 23,2 wotta.

Naisilla vastaava eldkkeelldoloaika iiissii 43
vuotta on noin 19,7 vuotta ja aktiiviaika 18,7
vuotta sekd iiissii 36 vuotta eldkeaika 19,8 vuot-
ta, mutta aktiiviaika sensijaan 25,2 vuotta.

Eldke-etuudet YEl-:ssa ja TEL:ssa ovat kui-
tenkin suunnilleen samaa tasoa sekd markka-
mddrdisesti ettd suhteessa palkkaan tai tyotu-
loon. Sen sijaan aika, jolta vakuutusmaksua
maksetaan, on YEL:ssa olennaisesti lyhyempi
kuin TEL:ssa.

Millainen on sitten 43-ruotiaan yrittiijiin elii-
keturva? Edellyttden, ette yrittejetoiminta on
jatkunut koko lain voimassaoloajan tdllaisen
yrittiijiin eldke on oleva 46,5 7o tycitulosta jh se
kestdd siis n. 12,2 vuotta.

Vastaavasti hdn tulee maksaneeksi 27 vuoden
ajalta vakuutusmaksua, jonka mddrd ennusteet
huomioonottaen tulee olemaan keskimddrin n.
15 %/v tydtulosta tasoitettuna koko 27 vuoden
ajalle. Jos vakuutusmaksulle lasketaan esimer-
kiksi vastaava TEl-indeksikorotuksen suurui-
nen korko, eldkkeend 12,2 vuoden ajalta saatu
rahamddrd olisi tdssd tapauksessa ldhes 1,5-ker-
tainen suoritettuihin vakuutusmaksuihin verrat-
tuna.

ENT). TULEVAISUUS?
Kaikissa maassamme luoduissa yksityisen sek-
torin tyoeldkejdrjestelmissd on tietyn pituinen
voimaantulovaihe - myos YEL:ssa -, jolloin
etuudet eivdt vield ole teysitehoisia, vaan asteit-
tain lisddntyvi6.

Niinpii yrittiijiieliikkeiden taso prosentteina
tycitulosta nousee yleisesti vasta vuoden 1994
jiilkeen yli tuolloisen vdhimmdistason (37 %o).
Edelleen on ennustettu, etta vakuutettujen yrif

tdjien miiiird laskisi vield jonkin verran, mikd ei
velttemetta merkitse valtion osuuden jatkuvaa
nousua, silld myos TEL:n vdhimmdisehtojen
mukaisen maksun tason on ennustettu nouse-
van.

Tlillii hetkellS valtion osuus YEL-eldkemenon
kustannuksista on noin kolmannes, ja t,iiysin
riippuen maksutason ja YEL-vakuutettujen
mddrdn tulevasta kehityksestd se saattaa pysya
ennallaan tai jopa laskea.
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JUHANI KOLEHMAINEN

Laskuperustekorko
ja sen merkitys

Vakuutustoiminnas sa yhtidn haltuun kertyy usein
vakuutusmaksuista varoja sriristtitjn lulevia kor-
vauksia varten. Yhtitin hallussa nrimii varat eivdt
kuitenkaan makaa toimettomina odottomassa
korvausten maksamista, vaan ne sijoitetaan tuot-
tavasti eri kohteisiin.

Va kuutusma ksun suuruut t o mcirir cit t rie s sri sij oi-
tustoiminnaste saatovo luotto otetoan elukdteen
hu o mi o on m a k suj a p i e n e n t tiv tin ri t e k ij rinri. Trimri
tapahtuu laskuperustekoron avulla. Laskuperus-
tekorolla tarkoitetaan korkotekijriri, jonka mu-
kaan vakuutusyhtid maksaa korkoo hallussaan
oleville tulevia korvouksia varten varatuille varoil-
le. Tavallaan se vostoa pankkien sritistdiilleen
maksomaa talletuskorkoa. Perittrivrit vakuutus-
mqksut m(i(iritelkirin niin suuriksi, ettri ne yhdessti
I a s kuperu s t e k oron mukais en korko tuot on kanss a
rii t t riviit k orvaus t en ma k samiseen.

Jos yhticin korkotuotto on laskuperustekor-
koa suurempi, ylimenevd osa palautetaan va-
kuutuksenottajille maksualennuksina tai yli-
mdirdisind etuina. Tiillaisia etuja ovat mm. in-
deksilisiit.

Mikali korkotuotto jiiii liian alhaiseksi, yhtici
joutuu suoritusvaikeuksiin eikii kykene vastaa-
maan korvausvelvoitteistaan. Perustekorko on
siksi vahvistettava sellaiseksi. ettei vakuutuksen
voimassaoloaikana yleensd jouduta tilanteeseen,
jossa korkotuotto jdisi laskuperustekoron al-
apuolelle ja vakuutetut edut vaarantuisivat.

TYAELA:KEVAKUUTUS
Tyoeldkevakuutuksessa koron tehtdvd on peri-
aatteessa sama. Tydeldkettii henkilo ansaitsee
tyoth tehdess66n. Se on osa henkilon tyostddn
saamaa korvausta eli palkkaa. Sen maksamisen
ajankohta on kuitenkin siirretty tuonnemmaksi

- eldkeaikaan.
Osana palkkaa tai siihen verrattavana kulu-

erdnd tycieldke on tuotantokustannus, jolla on
rasitettava sita tuotantoa, mihin sen perusteena
oleva tyopanoskin on kiiytetty. Kdytdnnossd
tdmd merkitsee vakuutusmaksujen perimistd si-
ta mukaa kuin eldkeoikeutta syntyry. Koska
eldkkeiden ja niitii varten perittevien maksujen
vdlilld on huomattava aikaero, maksut on talle-
tettava eli rahastoitava eldkelaitokseen myci-
hemmin erddntyvih eliikkeitii varten. Talletusai-

kana eldkelaitokset sijoittavat varat tuottavasti
ja maksavat eldketalletuksille laskuperusteko-
ron mukaisen korkotuoton, mikii osaltaan ke-
ventdd vakuutusmaksujen tarvetta.

LA S K U PER U STEK O R O N TA S O
Laskuperustekoron taso riippuu, paitsi sijoitus-
toiminnan arvioidusta tuotosta, myos tarkastel-
tavana olevan toiminnan luonteesta. Vapaaeh-
toisessa vakuutustoiminnassa, varsinkin pitk6-
jennitteisisse henki- ja eldkevakuutuksissa, las-
kuperustekorko on maariteltave varovaisesti
niin, ettei yleinen korkotaso poikkeuksellisissa-
kaan olosuhteissa alita sitd ja aiheuta tappiota
vakuutuksille.

Pakollisessa vakuutuksessa tilanne on toinen.
Korko voidaan vahvistaa ldhemmdksi yleistd
korkotasoa, koska perusteiden pettdessi - tds-
sd tapauksessa korkotuoton jaddessd oletettua
alhaisemmaksi - vakuutusmaksuja voidaan
vastaavasti korottaa.

Tdmdn mukaisesti tyoeliikevakuutuksessa on
alusta alkaen sovellettu vapaaehtoista vakuutus-
toimintaa korkeampaa laskuperustekorkoa.
Suoranaisesti eri tasolle siirryttiin vuonna 1971,
jolloin laskuperustekorko korotettiin yleisen
korkotason tuntumaan. Korotuksella rahoitet-
tiin osa silloista maksunkorotustarvetta.

Teknisesti tema toteutettiin sikiili taidokkaas-
ti ja uusia uria aukovasti, ettli pitkiin aikavdlin
vakuutusteknisissd laskelmissa ja eldkevastuuta
mddriittdessd sovelletaan edelleenkin varovaista
alempaa korkoa ja tdmin alemman koron ja
laskuperustekoron erotus kiiytetiiiin sellaise-
naan indeksilisien rahoittamiseen ja siten ajan-
kohtaisten vakuutusmaksujen alennukseksi.

Tycieldkevakuutuksessa laskuperustekorko
riippuu eliikelaitoksen vapaan sijoitustoiminnan
tuotosta. Ldhtokohtana on koko sijoitustoi-
minnan tuotto. Se on alhaisempi kuin laino-
jen keskimddrdinen korkotaso. Niiin siksi,
etta osa ty6eliikevaroista on sijoitettuna kiinteis-
t<jihin - liihinnii asuntoihin, joiden tuotto ei
tiinii piiiviinii yllii lainojen korkotasolle. Toiseksi
eldkelaitokset joutuvat eldkesuoritusten lisddn-
nyttyii varaamaan osan paaomastaan maksu-
valmiuden ylldpitdmiseen, mikd osaltaan hei-
kentdd pddoman kokonaistuottoa.
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TAKAI S INI.AINAUKSEN KORK O
Takaisinalainauksen tarkoituksena on mahdol-
lisimman tehokkaasti sijoittaa rahastoidut varat
takaisin kansantalouteen eli niille yrityksille,
jotka eliikemaksuja maksavat, ja siten osaltaan
tukea yritysten kehitystii pitkilla tahtiiyksellii.

Takaisinlainauksessa sovelletaan laskuperus-
tekorkoa. On syytii korostaa ettei perustekorko
siis riipu takaisinlainauksen korosta, vaan piiin-
vastoin takaisinlainauksen korko mddrdytyy pe-
rustekorkokannan mukaisesti.

Mikeli takaisinlainaukseen sovellettaisiin las-
kuperustekorkoa korkeampaa korkoa, ylikorko
olisi jiilkikiiteen palautettava vakuutuksenotta-
jille. Tiimii johtuu siitii, ettii juuri laskuperuste-
korko miiiirittelee vakuutusturvan hyvtksi kny-
tettaven korkotuoton miiErin.

Perustekoron korottaminen korotetulle ta-
kaisinlainauksen korkotasolle ei taas ole mah-
dollista, koska tiilldin syntyisi tappiota muun si-
joitustoiminnan eli kiiteismaksajien osalta. Tap
pion suuruus vaihtelisi eldkelaitoksesta toiseen
siitii riippuen, missi miiiirin vakuutuksenottajat
ovat kayttaneet takaisinlainausta ja miten muut
eliketurvan katteena olevat varat on sijoitettu.
Tappio olisi kompensoitava korotettuina mak-
suina eli olisi otettava takaisin se, mikii koron
korottamisella saavutettaisiin. Lisiiksi maksun
korotus nostaisi takaisinlainaajienkin maksuja.
Tiim[ olisi kohtuutonta, koska niimd rahoittai-
sivat vastaavan osan eliiketurvasta jo korotettu-
na korkona. Takaisinlainaajien ylimiiiiriiinen
maksu olisi siis palautettava jiilkikiiteen, kuten
edellii mainittu perustekoron ylittdvii korko-
tuottokin.

Perustekorkoa ei siis voida ainakaan jiirke-
viisti nostaa takaisinlainauskoron avulla. Jos
niiin meneteltiiisiin, jouduttaisiin vain kustan-
nuksia lisiidviiiin ja edestakaiseen rahaliikkee-
seen, joka eliiketurvan rahoituksen kannalta oli-
si hyodyt6ntn.

Perustekorko riippuu vain varsinaisen sijoi-
tustoiminnan tuotosta. Tiim[ tuotto vaihtelee
jossain mtiiirin eri elikelaitoksissa. Perusteko.
ron mearittelyssi on huolehdittava siitii, ett6 sen
suuruiseen tuottoon ylletiiiin kaikissa eliikelai-
toksissa. Sen pitiiii myds olla yhtiiliiinen koko
tycieliikesektorilla. Muutoin vakuutusmaksun
taso yhtiiiillii muodostuu toiseksi kuin toisaalla,

mitii lakisiiiiteisessii eldkevakuutuksessa on pi-
detteva rakennevirheena.
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YHTEENVETO
Sijoitustoiminnasta saatava tuotto - liihinnii
korko - on eliikejdrjestelmiin kannalta merkit-
tdvd eldkevakuutusmaksuja alentava ja kustan-
nusrasitusta tasaava tulo. Eliketurvan rahoituk-
sessa se on kuitenkin vain yksi osatekijd, jonka
taso ja muutokset ovat vahvasti sidoksissa niin
yleiseen korkokantaan kuin eldkejdrjestelmin
rahoitusrakenteeseen kokonaisuudessaankin.

On esitetty, ettd laskuperustekorkoa korot-
tamalla maksutason kasvua olisi mahdollista
tuntuvasti hillitii. Kuten edellii todettiin, tama
mahdollisuus kiiytettiin pddosin jo l9TGluwn
alussa, jolloin tycieliikejiirjestelmiin laskuperus-
tekorko nostettiin yleisen korkotason tuntu-
maan. Mycihemmin sitd on edelleen muutettu
yleisen korkokannan olennaisesti muuttuessa.
Tiillii hetkelli perustekorko vastaa varsin tar-
koin eliikelaitosten sijoituksistaan saamaa tuot-
toa. Viihiiiselld laskuperustekoron muutoksella
on vieliikin viihiiisempi vaikutus vakuutusmak-
suun, mutta melkoinen merkitys eliikelaitosten
ja yritystenkin kiiytinnon tycihcin. Sen vuoksi
korkotaso on pyrittiivii seilyttamean vakaana.
Jos ulkoinen korkokanta olennaisesti muuttuu,
vastaava muutos voidaan tehdii ja on usein teh-
tiivd mycis laskuperustekorossa. Muutoksen
suunnasta riippuen se heijastuu tiillciin p6invas-
taisena muutoksena vakuutusmaksuissa.

Maksujen takaisinlainaus on joskus rin-
nastettu maksujen maksamatta jittiimiseen.
Tiimi ndkemys on perin virheellinen. P6invas-
toin, takaisinlainaava yritys, kuten myds muut
tycieliikeluottoja kayttavet yritykset, rahoittavat
tycieliiketurvaa paitsi vakuutusmaksuilla mycis
lainojensa koroilla ja siten osaltaan pienentdviit
maksujen korotustarvetta.



SYNNOVE HESSO

Ty d e I cikk etden v a s tuunj ak o

Eliikelaitosten osallistumisesta eldkkeiste aiheu-
tuvin kuluihin sdddetddn tyontekijiiin eldkelain
l2 $:ssii, lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien
tyontekijein elikelain 9 $:ssii ja yrittiijien eliike-
lakien l0 $:ssii. Niiiden sdiinncisten mukaan

- TEL:n ja LEL:n mukaiset elikkeet jaetaan
kahteen osaan, joista toisen elIkelaitos viilit-
tcimiisti kustantaa itse ja toisen kustantavat
TEL- ja LEL-eliikelaitokset yhteisesti,

- YEL:n mukaisista eHkkeistii vastaavat YEL-
eliikelaitokset yhteisesti ja

- MYEL:n mukaisista eliikkeistii vastaa Maa-
talousyrittiij ien eliikelaitos.

Yhteisesti kustannettavien eliikkeiden vas-
tuunjakoselvittelyn eli tasauksen suorittaa Elii-
keturvakeskus, joka pyytae tarpeelliset tiedot
eliikelaitoksilta.

Tycieliikelakien mukaista toimintaa harjoit-
taa kahdeksan vakuutusyhtiOta, I 2 elakekassaa,
98 eliikesliiiticitii, Tyoeliikekassa j a Maatalous-
yrittiijien eliikelaitos. Tycintekijii voi tycivuosien-
sa aikana olla vakuutettuna useammassa eri elii-
kelaitoksessa.

Tasausjirjestelmd on mahdollistanut ns.
"viimeisen elikelaitoksen periaatteen" eli sen,
ettd viimeinen elikelaitos, jossa tytintekijl on
ollut vakuutettuna, mddriii eliikkeen kaikista
tyoeliikelakien mukaisista tyrisuhteista tai yritta-
jiiniiolojaksoista sekii huolehtii koko tydeliik-
keen maksamisesta.

Tasauksen yhteydessii elIkelaitos perii mah-
dolliset toisen el6kelaitoksen kustannettavat
osat.

Yritttijien eliikeasetuksen 17 a $:n mukaan
valtio suorittaa osuutensa yhteisesti kustannet-
tavista YEl-eliikkeistd seuraavan vuoden hei-
niikuun ensimmdiseen piiiviiiin mennessii. Tii-
miin vuoksi vastuunjaon selvittely YEl-eliik-
keiden osalta vuodesta 1978 alkaen suoritetaan

aikaisempana ajankohtana kuin muiden eliik-
keiden osalta, eli heinikuun ensimmdiseen pii-
vdin mennessii. Valtio osallistui ensimmdisti
kertaa vuonna 1979 YEl-eliikekustannuksiin
yhteensd 141,5 miljoonalla markalla.

Muiden eliikkeiden kuin yhteisesti kustannet-
tavien YEl-eltikkeiden selvittely tapahtuu seu-
raavan vuoden lokakuun loppuun mennessd.

Seuraavassa taulukossa on esitetty woden
I 979 eliikemenon jako yhteisesti kustannettaviin
eliikkeisiin ja jonkin tietyn eldkelaitoksen vas-
tuulla oleviin eliikkeisiin.

Ellkelaitosten kesken yhteisesti kustannetta-
via TEL-LEL-eldkkeitii varten peritiin eliikelai-
toksilta maksua suhteessa kunkin eldkelaitoksen
maksutuloon ja osittain suhteessa vastuuvel-
kaan.

Yhteisesti kustannettavista YEL-eliikkeistti
vastaavat YEl-toimintaa harjoittavat eliikelai-
tokset yhteisesti. Jos YEl-vakuutusmaksut ei-
vdt tdhdn riita, suorittaa valtio loput.

Vuonna 1978 alennettiin TEL- ia LEL-va-
kuutusmaksuja yhdellii prosentilla, jolloin syn-
tyi vastuuvajaus, suuruudeltaan prosentin ver-
ran vuoden 1978 palkkasummasta.

Vastuuvajaus oli yhteensii 420,9 miljoonaa
markkaa ja sitd kuoletetaan 0,2 prosenttia vuo-
dessa ruosina 1979-1983.

Vastaavanlainen puolen prosentin vastuuva-
jaus syntyi vuonna 1979 ja se kuoletetaan vuosi-
na 1980-1982.

Vastuuvajauksen kuoletus tapahtuu vastuun-
jaon yhteydessd. Kuoletuksen pohjana kiiyte-
tiidn kuoletusvuoden palkkasummaa ja se laske-
taan niin, etta elekehitokset kuolettavat vas-
tuuvajausta samassa suhteessa.

Vuonna 1979 kuoletettiin ruonna 1978 synty-
neesta vastuuvajauksesta I 5,4 prosenttia.

Jonkin
el6kelaitoksen

vastuulla
21614759,01

765879124,88

YhteensiEliikelaji

TEL-LEL-vanhuuseliikkeet
Tydkyvyttdmyysel6kkeet
Tydttcimyyseliikkeet
Perhe-eliikkeet
Lisiieliikkeet
YEL-eliikkeet
MYEL-eliikkeet

Yhteisesti
kustannettavaa
l419 180368,20
54901401l,,m

49195 t03,43
307 790750,06
93322096,50

39t208175,28
2810 310 504,87

131767 095,&
68 163 735,05

386068 r47,49
1373492862,07

14r'0795127,21
t314893136,28

49795103,43
439 557 845,70
l6l 485 831,55
777 276322,77

4183 803 36f,94
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ESKO PROKKOLA

V rie s t onkehity k s en, t aloudellis en kehity k-
sen ja so siaaiiturvan vuorovaikutuksista

Kerran neljrissci vuodesso vakuu-
tusmatemaotikot eri Puolilta
masilmoa k erriiintyvrit kansain-
vciliseen aktuaarikongressiin.
Trillti kerralla kongressi oli Sveit-
sissri 19.-26.6. 1980. Ensimmcii-
set kongressipciivcit ryAskennel-
tiin Ziirichissci ja kongressin lop-
puosa tapahtui Lausannesso.
Viiestdnkehityksen, talouselti-
mrin ja sosiaaliturvan vuorovai-
kutussuhde ei ehkti kaikkien mie-
lestii ollut kongressin antoisin oi-
he. Lrisnriolijoihin teki todennti-
kti is es t i v ahvimmon v aikutuksen
William S. Jewellin (USA)
yhteenvelo vakuutustoiminnan
matemaat tisist a malleista. Vaik-
ka matemaattiset mallit ia mene-
telmtit ovatkin matemaatikoille
tdrkeitd, edellci mainittu so siaali-
vakuutukseen liittyvri vuorovai-
kutussuhde saattaisi monistakin
syistci olla vieldkin ttirkeiimpi,
mutta aihepiiri on hyvinvaikeasti
hallittavissa ja kdyttinndn kan-
nalta merkiltiivien tutkimustu-
lo s t en saavut t aminen on v oik e at a
ja hidasta.

Otsikossa mainittu aihePiiri
on hyvin monipuolinen, monia
tekijriitii ja vuorovaikutussuh-
teita sisdltiivh suuri sYsteemi.
Parhaiten sita ehka voitaisiin
Iahestya yleisen systeemiteorian
eli kybernetiikan vdlinein hie-
man samassa hengessii, kuin Je-
well oli tutkinut matemaattisia
malleja. Monipuolista nlke-
mystd siis tarvitaan. Se merkit-
see eri alojen asiantuntijoiden
yhteistyota ja poikkitieteellistd
osaamista. Matemaatikkojen
tulisi ottaa oppia ekonomisteilta
ja heillii vastaavasti saattaisi olla
jotakin opittavaa vakuutusma-
temaatikoilta, kuten erds ak-
tuaari totesi puheenvuorossaan.

RAHASTOIVA tulee tilanne, jolloin jiirjestel-
JA:.RJESTELM)'- mddn mukaan tulevien nuorten
JAKOJA:.RJESTELMA' osalta joudutaan perimaiin
Sosiaalivakuutuksen alkuaikoi- maksua enemmdn, kuin heidiin
na rahastoivaa sosiaalivakuu- eliike-etunsatasapuolinenmak-
tusjdrjestelmaa ei mitenkaiin su edellytthisi. Lisdrahoitustar-
aseletlu kyseenalaiseksi. Myd- vejoudutaan silloin tiiyttdm66n
hemmin ovat monet sosiaaliva- verotuksen luontoisesti, eikii si-

kuutusjirjestelmiit, jotka alun- tii voida milliiiin kiitkeii' Hlin
p.rin otirat rahastoivia, muut- pddtyi toteamaan, etti rahoitus-
iuneet jakojiirjestelmiksi "kiiy- jiirjestelmdn valinta merkitsee
tiinn6n syisiii';. Voisi olla hyvin myds vastuuta siit6, ettei eliike-
opettavaista tietdd tiismiilleen, etuja nosteta tasolle, jota maan
miksi niiin on kdynyt. Valinta talouseldmi ei mycihemmin voi
rahastoivan ja jakojiirjestelmiin kantaa.
viilillii vaikuitaa usiin'periaate- Tdstii seuraa ilmeinen johto-
kysymykseltii tai subrastaan pddtds: kun yleisten eliike-etu-
ideotogisettakysymykseltd. jen tasosta paatetaan jonkin

Vakuutusmatemaatikot eri eldkesysteemin piirissl, silloin
maissa joutuvat kiil'tiinnossii pitaa ola tiedossa niiiden etujen
hoitamaan jarjestelmie, jotka hinta eli "fair premium"' Tie-
ovat joko rahastoivia jiirjestel- dossa pit66 olla myds, miten
mlataijatcojarjestelmiataisitten terveitten perusteiden mukaan
jotakinsiltd uattta. Kansainvd- pitiiisi rahastoida. Ttimiin jiil-
iisellii foorupilla esiintyessiiiin keen tulee esille kysymys vas-
he tuskin kovin pahoin moitti- tuusta: riitteakct tieto hinnasta
vat jdrjestelmid, joiden palve- takaamaan sen, ette peattajat
luksissi he ovat. Riui.n ;elista tuntevat vastuunsa, miten on
ja kielenkiiytOsta tuntuvat kui- mahdollista perid todellista ta-
ienkin paljastuvan heidiin si- sapuolista maksua, jos sekin on
simmdt i1u1ukt..r.u tdst6 kysy- poliittisesti paetettavissa'
myksesti. Rahastoivan jdrjes-
telmdn mukainen maksu on yhd
edelleen "fair premium" (ta-
sapuolinen maksu). Sen lasku-
peruste on "sound basis" (terve
peruste). Jakojiirjestelmdd on
tapana nimittae "pay-as-you-
go"-jiirjestelmiiksi. Tiimii nimi-
tys ei ole kaukana ajatuksesta
"maksetaan jos jaksetaan".

Robert J. Myers (USA)
oli tutkinut jakojiirjestelmiin
kehitystii teoreettisen mallin
avulla. Sen perusteella hdn tote-
si, ett6 jakojiirjestelmin mukai-
nen eliiketurva voi toimia muu-
taman vuosikymmenen ajan
hyvin. Mycihemmin kuitenkin

SUKUPUOLEN TAI IiN
PERUSTEELI-4 EI SAISI
SYRJIA.KETA4N
Lainsiiiidiinncillii ja sosiaalitur-
valla on oma vuorovaikutus-
suhteensa. Esimerkkini mainit-
takoon, miten USA:ssa joiden-
kin ihmisryhmien sYrjinnin tor-
juminen on vaikuttamassa
omalla tavallaan sosiaalitur-
vaan. Ensinniikin eliikejiirjes-
telmd ei saa syrjid ketiiiin iiin
perusteella. Jos pakollinen elii-
keiki on alhainen, silloin sorre-
taan ilmeisesti vanhoja tydnteki-
jditii. Siksi eldkkeelle ei saisi ke-
tddn pakottaa esimerkiksi alle
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70-vuotiaana. Monissa liittoval-
tion viroissa pakollista el6ke-
ikiiii ei ole lainkaan. Murra toi-
saalta USA:ssa on muutenkin
keskusteltu eldkeian nostami-
sesta. C. L. Trowbridge
mainitsee syind syntyvyyden ja
kuolleisuuden alenemisen lisdk-
si erilaiset taloudelliset seikat,
liihinnii inflaation. Hdn uskoo,
ette normaalina pidettyh 65
vuoden eliikeikiiii tullaan tule-
vaisuudessa korottamaan muu-
tamalla vuodella.

Sukupuolenkaan perusteella
USA:ssa ei ketddn saisi syrjid.
Tdmd on johtamassa siihen, ettd
esimerkiksi vanhuseldkkeen
maksuissa ei saisi ottaa huomi-
oon tilastoista havaittavaa nais-
ten alhaisempaa kuolleisuutta.

S A I RA U S. J A TY O K YV YTTA-
MYYSVAKUUTUSTEN
KUSTANNUKSISTA
Kautta maailman kuolleisuus
on edelleen vdhenemhssd. Se
johtaa luonnollisesti vanhuuse-
liikkeist2i aiheutuvien kusran-
nusten kasvamiseen. Mutta sa-
maan aikaan myos sairaus- ja
tycikyvyttom yysva k uutusten
kustannukset ovat kasvaneet.
Mahdollisia selityksie tdlle on
lciydetty useitakin:

Tyoky!ryttdmyys ei ole tds-
mdlleen mddriteltdvissd oleva
tapahtuma. Tyokyr'ryttomyys-
tapausten lukumddri ndyttdd
riippuvan mm. taloudellisesta ti-
lanteesta. Kun laman aikana
tydpaikkojen mddrd vdhenee,
tydkyvyttcimien mddrd samalla
lisddntyry.

Aiheen yleisalustuksen pitli-
nyt K. H. Wolff (Itiivalta)
esitti seuraavan kehityskaavion:
Sairausvakuutusten kehittymi-
nen ja paremmat sairauskor-

vaukset johtavat vaeston ter-
veydentilan kohentuessa mycis
ikarakenteen muuttumiseen.
Jiiljellii oleva elinikd keskimdd-
rin kasvaa. Sen seurauksena on
entistd enemmdn iiikkiiitii ihmi-
sid tarvitsemassa entista pitka-
aikaisempaa ja tehokkaampaa
hoitoa. Tuloksena lisddntyvdt
terveydenhoidon kustannukset
edelleen.

VOIDAANKO VAESTAN
IKARAKENTEESEEN
VAIKUTTAA?
Ikarakenteeseen vaikuttaminen
on hidasta, eivdtkl kaikki kiiy-
tetyt keinot ota onnistuakseen.
Joskus tyciikdisen vdestcin puu-
tetta voidaan korjata tuottamal-
la maahan vierastyovoimaa.
Mutta tasta aiheutuu omia on-
gelmia mm. sosiaaliturvan koh-
dalla. Syntyvyyden lisddminen
ei sen sijaan ole helppoa, silld
tasmdllistd tietoa eri keinojen
vaikutuksesta ei ole riittdvdsti.
Ranskassa uskotaan, etta toisen
maailmansodan jdlkeen synty-
vyyttd saatiin lisiityksi runsailla
perheavustuksilla. Toisaalta
Itdvallassa syntyvyys laski viime
vuosikymmenelld runsaista
avustuksista huolimatta. Tiihiin
voidaan lisdtd. ettd tuskin mei-
diinkiiiin maamme ns. suuret
ikaluokat syntyivdt minkddn
perhepoliittisen toimcnpiteen
seurauksena.

ERILAISET NAXCiXUtUIr
Eri maiden kehitys vaestdrn, ta-
louseldmdn ja sosiaaliturvan
osalta saattaa olla hyvin erilai-
nen. Esimerkiksi Irlannin vdestci
on sadan vuoden kuluessa vd-
hentynyt suunnilleen puoleen.
Nykyisin vdeston mddrd on
kasvamaan piiin ja tyossdk5y-

vien suhteellinen osuus on ollut
hyvin vakaa. Tulevaisuuden en-
nustaminen vdestonkehityksen
osalta on kuitenkin hyvin vai-
keata ja epdvarmaa, koska
muuttoliike on perinteisesti vai-
kuttanut suuresti Irlannin vdes-
tcin kehitykseen.

Zairessa uskotaan, ette eres
yleinen anemia voidaan maasta
havittaa perhepoliittisilla kei-
noilla, mm. syntyr4gyden siidn-
nristelyn alulla. Samalla usko-
taan, etta sairaanhoitokustan-
nukset tAten alenisivat jopa
207o. Toisten maiden koke-
mukset eivat tue tdtd kdsitystd.
Meiddnkin kokemuksemme
mukaan yhden yleisen kansan-
taudin hdvittdmisen jdlkeen on
tullut vastaan uusia sairauden-
hoidon kohteita, eivdtkd kus-
tannukset ole alentuneet.

Eri maiden tutkimustulosten
vertaaminen on eri niikokul-
mien vuoksi vaikeata. Silti nii-
den saattaminen yhteen on tdr-
keiitii ja se voi paljastaa kehitys-
tendenssejd. joiden havaitsemi-
nen muuten voisi olla mahdo-
tonta.
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PETRI JAASKINEN

Johtovan esemon kcisitteestri eri
yhtiomuodoissa

Hallitus on antanut eduskunnalle esilyksen tydn-
tekijtiin elrikeloin (TEL:n) 2 $:n 3 momentin muut-
t amis e s t a. Trimri kirj o i tus k o s k ee ny ky ti lanne t t a.
Tulevaan uudistukse en palat aan my dhemmin t ii-
mdn lehden palstoilla.

kihtdkohtana johtovan aseman krisitettci tar-
kaste ltoes sa on pidet t riv ti tydntekijriin e lcike lain
(fEL) 2 $:n 3 momenttia, jonko mukaan tydsuh-
teessa olevana on pidettrivci myds johtavassa ose-
massa olevaa osakeyhtidn toimihenkiltici jo muus-
sa yityksessd tai yhteisdssti johtavassa asemassa
olevaa henkildd, e i k u i t e n k a o n, jos johtavas-
so asemassa oleva osakeyhtidn toimihenkilt) joko
yksin tai yhdessti perheenjiisentensti kanssa omis-
taa enemmiin kuin puolet yhtit)n osakepciciomasta
tai jos muussa yityksessd tai yhteisdssti johtavas-
sa asemassa olevalla henkiltillti on katsottavq ole-
van yrityksessd tai yhteisdssti sanottua yostaa-
va miitiriidmisvalta.

Johtavalla asemalla on keskeinen merkitys
ratkaistaessa henkildn kuulumista eri eliikela-
kien piiriin. Johtavan aseman klisite tuli TEL:iin
vasta 22. I l. 1963, eikii sitii voida soveltaa tiitd
edeltiineeseen aikaan (ks. VO:n pddtcis n:o
2'tt9/76 \ trctnet.
3053/76 t

Tarkasteltaessa yrityskohtaisesti henkil<in
kuulumista jonkin eliikelain piiriin, on huomi-
ota kiinnitettiivl johtavan aseman lisiiksi tycis-
kentelyyn yrityksessi sekii omistussuhteisiin.
Toisin sanoen yli puoletkin osakeyhticin osake-
piiiiomasta omistava voi kuulua TEL:n piiriin,
jos hin ei ole johtavassa asemassa oleva toimi-
henkilci. Johtava asema ratkaistaan kussakin
tapauksessa erikseen esimerkiksi ottamalla
huomioon toimihenkildn kuuluminen yhtidn
hallintoelimiin (hallituksen jdsenyys, nimenkir-
joitusoikeus jne. ) Ratkaistaessa johtavaa asemaa
joudutaan usein my6s ottamaan kantaa siihen,
mitii perheenjiisenell6 tarkoitetaan. Tiistii tulee
mycihemmin puhe. Kirjoituksessani pyrin esi-
merkein erilaisten yhtioiden kohdalla selvittii-
miidn johtavaa asemaa.

AVOIN YHTIA
Lakiin sisiiltyy ainoastaan muutamia harvoja ja
jokseenkin puutteellisia avointa yhtidte koske-
via siiiinnciksiii, nimittdin Kauppakaaren l5 lu-
vun sdiinncikset, joten tulkinnalle on annettava

usein ratkaiseva sija. Edelleen korostan sitii, ettii
jokainen tapaus on ratkaistava yksilollisesti ter-
vettii ajattelua kayttaen.

ETK:n lausunto 14. 5. 1980. Isii muodosti
kolmen poikansa kanssa avoimen yhticin, jossa
he olivat yhticisopimuksen mukaan samanarvoi-
sia. Yritys suorittaa maansiirtotraktorilla tie-
tycimailla maansiirtoa. Miten poikien eldketur-
vaa olisi jhrjestettiiva? ETK:n lausunnon mu-
kaan pojat oli vakuutettava lyhytaikaisisssa tyci-
suhteissa olevien tyontekijiiin eliikelain (LEL)
mukaan.

Asian ydin piilee perheenjiisenen kdsitteen
mi6rittelyssii. Yrittiijien eldkelaissa (YEL) ei ole
miiiiritelty perheenjisenen kiisitettii. Siten kiisit-
teen tulkinnassa on liihdetty siit6, mitii tiillii sa-
nonnalla kasitetaan ja miten se on miiiritelty
YEL;a liihellii olevassa muussa lainsliidiinncis-
s6. Tulkinta on sama kuin TEL:ssa. On huomat-
tava, ettd kiytiinncissii miir6lmisvaltaa avoi-
messa yhticissii mitataan yhticiosuuksien perus-
teella.

Perheenjisen on miiliritelty henkilciksi, joka
eliiii vakinaisesti yrittajen taloudessa ja on hiinel-
le tai hiinen aviopuolisolleen sukua suoraan ta-
kenevassa tai etenevdss6 polvessa tai on hinen
ottolapsensa tai ottovanhempansa tahi jonkun
tdss6 tarkoitetun henkilcin aviopuoliso. Nlin ol-
len veljeksii, vaikka he asuisivatkin yhteistalou-
dessa, ei pidetd keskeniidn lain tarkoittamina
perheenjiseninii. Siksi veljesten yhtioosuuksia ei
voida laskea yhteen, joten heillii kelliiiin ei ole
yhtiossii edellii sanottua vastaavaa miiiir66mis-
valtaa. Sen sijaan isiinsii kanssa pojat ovat laissa
tarkoitettuja perheenjisenia, minke vuoksi isiin
vakuuttamista tarkasteltaessa poikien osuudet
voidaan laskea yhteen hiinen osuutensa kanssa,
joten YEL:n soveltaminen isiiiin on mahdollista
tiillaisissa tapauksissa, jos YEL:n muut sovelta-
misedellytykset tayttyvat.

ESIMERKKITAPAUKSIA
Esimerkki 1. Mies, joka on toimitusjohtaja, vai-
mo ja vieras omistavat kukin l/3 avoimessa
yhticissii, jossa vaimo ei tyoskentele. Koska avio-
puolisot yhdessii omistavat enemmdn kuin puo-
let yhtiOste, on miehellii katsottava olevan
laissa tarkoitettu miiirEiimisvalta ja hlin kuuluu
YEL:n piiriin.

l9

"re!

!



Esimerkki 2. Osakkaat A ja B omistavat
kumpikin 50 7o yhti6st6. B on yhticin toimitus-
johtaja ja A tydskentelee yhticissii. Koska kum-
pikaan ei omista enemmist6S, heiti kumpaakin
on lain mukaan pidettava tycisuhteessa olevana.

Esimerkki 3. Mies ty<iskentelee toimitusjohta-
jana ja vaimo hallinnollisena johtajana. Mo-
lemmat omistavat yhtiristii 50 7o. Puolisot ovat
asumuserossa. Molempien on katsottava olevan
johtavassa asemassa ja kuuluvan siten YEL:n
piiriin. Sen jtilkeen kun asumusero on pti.iittynyt
lainvoimaiseen avioerotuomioon, siirtyvdt mo-
lemmat TEL:n piiriin. Johtavaa asemaa miiiiri-
telGesse on otettava huomioon, ettii kiiytiinncis-
si nimikkeet eiviit aina ratkaise, vaan on pyrit-
tave selvittamd:in faktinen tilanne. Timd siksi,
ettii nimikkeiden sisiiltci vaihtelee ja ettii myos
yrityksen koolla on merkitysti.

KOMMANDIITTIYHTIO
Kommandiittiyhti<issii on kahdenlaisia yhtiG
miehiii, nimittiiin henkildkohtaisesti vastuun-
alaisia, jotka edustavat yhtiote ulospiin ja hoi-
tavat sen asioita yleensd samalla tavalla kuin
yhtiomiehet avoimessa yhticissii, sekii ilinettG
miii yhticimiehii, jotka ainoastaan sijoittavat yh-
ticirin miiiriityn piiiiomapanoksen ja joilla on
oikeus voitto.osuuteen ja jotka eiviit ole henki-
16kohtaisesti vastuussa yhtidveloista.

Esimerkki y'. Isii tyciskentelee yhtidssii toimi-
tusjohtajana ja eri taloudessa asuva lapsi ty6n-
tekijiinii. Kummatkin omistavat yhtiilstd 50 7o ia
ovat vastuunalaisia yhtirimiehia. Aiti tyciskente-
lee diinettdmiinii yhtidmiehenii yhtiossii. Isii ja
lapsi eiviit kumpikaan voi kuulua YEL:n piiriin,
koska asuvat eri taloudessa. Kummallakaan ei
ole TEL 2 $:n 3 momentin tarkoittamaa vastaa-
vaa m6iiriiiimisvaltaa.

On huomattava, etli vaikka iiiineton yhtici-
mies omistaisi esimerkiksi 80 7o yhtiostii, hiin ei
koskaan voi kuulua YEL:n piiiin, koska todel-
linen miiiriiiimisvalta kommandiittiyhtidssii on
aina vastuunalaisilla yhtiomiehillii. Johtavan
aseman kannalta tarkastellaan vain vastuun-
alaisten yhticimiesten osuuksia tai panoksia.

ole hallituksen jiisen eikii hiinellii ole nimenkir-
joitusoikeutta. Vieras ty6skentelee yhticissd
omistaen 40 7o osakkeista. Esimerkissi on joh-
tavalla asemalla ratkaiseva osuus ja mies kuuluu
siten YEL:n piiriin, koska hin vaimonsa kanssa
omistaa yli puolet osakkeista.

Esimerkki 6. Mies ei omista yhtiiiin osaketta,
mutta toimii yhticin toimitusjohtajana. Vaimo
omistaa 90 7o osakkeista ja toimii yhticissii kas-
sana, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta eikii hin
ole hallituksen jiisen. Vieras tyciskentelee yrityk-
sessii omistaenlD7o osakkeista. Mies ei voi kuu-
lua YEL:n piiriin, koska ei omista "yhdessi per-
heenjiisentensi kanssa enemmdn kuin puolet yh-
ticin osakepddomasta". Toisin sanoen ns. nolla-
omistaja ei voi kuulua YEL:n piiriin. Vaimo
kuuluu TEL:n piiriin, koska hiinellii ei ole johta-
vaa asemaa. (ks. VO:n piiiitos 11060/77/76).

Esimerkki 7. Sisar ja veli omistavat kumpikin
50 %, tyciskentelevdt yrityksessii ja asuvat sa-
massa taloudessa. Kumpaakaan ei voi pitiia joh-
tavassa asemassa olevana, koska yhteistaloudes-
sa asuvia sisaruksia ei pidetii lain tarkoittamana
perheend. Tyteryhtio - emoyhtion osalta viit-
taan Tycieliike-lehdess6 3/78 selostettuun va-
kuutusoikeuden piiiitcikseen

",,{!{}!nv
Lopuksi voidaan vielii todeta, ettii TEL 2 $:n 3

momentissa oleva "sanottua vastaava miiliriiii-
misvalta" tarkoittaa yleensii vain omistusoikeut-
ta. Yksitteistapauksessa tiistd voidaan poiketa.
Esimerkkind voitaneen mainita avoimena yhtici-
nii toimiva autokoulu, jonka p66osakas ei osal-
listu ajo-opetukseen ja osaa hiidin tuskin ajaa
autoa.

Tuntuisi luontevalta, ettei hiinti vakuutettaisi
YEL:n mukaan, vaikka hiin tiiyttiiisikin edelli
mainitun sitaatin tunnusmerkistcin.

Varsin usein joudutaan ottamaan kantaa sii-
hen, onko osakeyhticin hallituksen varajiisen
lain tarkoittama johtavassa asemassa oleva hen-
kilci. Piiisiiiintciisesti voidaan sanoa, ettei hiin
ole, mutta mikiili hin joutuu jatkuvasti osallis-
tumaan piiiitciksentekoon, voitaneen hinet kat-
soa johtavassa asemassa olevaksi henkilciksi.

OSAKEYHTIO
Osakeyhtio on omistajista erillinen, itseniiinen
oikeussubjekti, ns. .juridinen henkilci, joka voi
olla oikeuksien ja velvollisuuksien kohteena.
Osakeyhtici muodostaa omistajistaan eli osak-
keenomistajista erillisen varallisuuspiirin. Yhti-
civelvoitteista vastaa vain yhtid omalla varalli-
suudellaan.

Esimerkki 5. Mies ty<lskentelee osakeyhticissi
toimitusjohtajana ja omistaa l0% osakkeista.
Vaimo omistaa 50Vo ja toimii konttoristina, ei
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Ty d e ht o s opimus t en si s cil t cimci t
sosiaaliset etuudet vuonna 1979

Vuonna I 979 voimas sa olleiden yaltakunnallis ten
tyt)ehtosopimusten piiriin kuului noin 1.4 miljoo-
naa palkansaajao, mikci oli kihes 8070 kaikista
polkansaaj is ta (f ilas t o ke s kuksen ty dv oimatie dus-
telun mukqan vuonne 1979 palkonsaajia oli kes-
kimritirin 1.8 miljoonaa); nriistti runsaat 500000
oli julkisen sektorin ja vajaat 900000 yksityisen
sektorin palveluksessa. Ammotillisesti jcirjestciy-
tyneiden o suus maamme ty dikriis e sl ti v cie s t ii stci on
86 7o.

Yksityisen sektorin valtakunnallisia tyonanta-
ja- ja tycintekijiijiirjestcijen vdlisid sopimuksia oli
noin 240. Julkisen sektorin palveluksessa oleviin
sovelletaan yleisid virka- ja tyciehtosopimuk-
sia. Valtion virastojen ja laitosten eri tycinteki-
jiijiirjestojen kanssa allekirjoittamia sopimuksia
oli 190. Valtakunnallisten ty6ehtosopimusten
yleissitovuuden perusteella mddrdytyviit myos
niiden ulkopuolelle jiiiivien palkansaajien etuu-
det suurelta osin tycinantajien keskusjiirjestctjen
alaisten sopimusten mukaan.

Palkanmaksua, vuosilomaa, tyciajan pituutta
ym. koskevien mdirdyksien ohella tyciehtoso-
pimukset sisdltdvdt joukon sosiaalisia etuuksia.
Osa sosiaalisista etuuksista on lakisditeisid, ku-
ten sairausajan palkka, synnytysloma, lakisiiii-
teiset terveystarkastukset seke hlvi- ja opinto-
loma. Lakisddteisten etuuksien lisiiksi tyoehto-
sopimuksissa mainitaan joukko lyhyitii tilaptii-
sid poissaoloja, joiden ajalta ansionmenetys
korvataan.

Lakisiiiiteisistd etuuksista, samoin kuin useis-
ta lyhyistii tilapiiisistii poissaoloista, tydnanta-
jien keskusjiirjestot ovat sopineet yleisesti nou-
datettavista sbdnn6istd. Ndin ollen sosiaalisten
etuuksien osalta tyriehtosopimukset ovat melko
yhdenmukaisia niiden runsaslukuisuudesta huo-
limatta. Huomion arvoista on kuitenkin se, ettd
kaikista palkansaajista liihes kolmasosa ja yksi-
tyisen sektorin palkansaajista puolet kuului so-
pimusten piiriin, joissa tycinantaja ei maksanut
palkkaa synnytysloman ajalta.

Tyoehtosopimusten sosiaaliset etuudet ovat
yleensd sidottuja tycisuhteen kestoon. Etuuksien
edellyttdmien tydsuhteiden pituudet vaihtelevat
yhdestd kuukaudesta l0 vuoteen. Sopimuksia
sovelletaan lain mukaan kaikkiin tycintekijciihin
riippumatta siitd, kuuluvatko he alansa tydnte-

krjiijzirjestcion vai eivdt. Tyoehtosopimusten
miiiiriiyksiii saatetaan rajoittaa koskemaan ai-
noastaan vakinaisina pidettaviin tydntekijoihin.
Tilapiiisiin tyontekijdihin sovellettavat etuudet
maarayt)'vat Hlloin tyosopimuslain mukaan.

UUDISTUKSIA VUONNA 1979
Tyoehtosopimusten sosiaalisissa etuuksissa
vuonna 1979 tapahtuneet huomattavimmat uu-
distukset olivat sairausajan palkan maksukau-
den pidentdminen yksityisen tycimarkkinasekto-
rin sopimuksissa sekd valtion virka- ja tydehto-
sopimuksissa sekd sairausvakuutuslain mukaan
mddrdytyvdn synnytysloman pidentdminen 210
arkipdivhdn l. 3. 1919 lukien.

Runsaat neljd viidennestd sopimuksista oli
sopimuskaudeltaan yhden vuoden pituisia. Yk-
sityisellii sektorilla tyoskentelevista palkansaa-
jista 78 % kuului vuonna 1979 voimaan tulleiden
sopimusten piiriin. Vuonna 1979 voimaan tul-
leiden ja 29.2. 1980 jelkeen jatkuvien 2-3 vuo-
deksi tehtyjen sopimusten piiriin kuului noin
l0 % yksityisen sektorin palkansaajista, ndistd
kaksi kolmannesta oli STK:n toimihenkilciso-
pimusten alaisia palkansaajia. Kolme neljdsosaa
LTK:n sopimusten alaisista palkansaajista kuu-
lui kaksivuotisten vuonna 1977 voimaantullei-
den ja 29. 2. 1980 paattyvien sopimusten piiriin.
ndistd noin viidenneksen sopimuksiin oli vuon-
na 1979 tehty pciytiikirjalla sairausajan korvaus-
jakson pidentdmistd koskeva muutos.

Kaikki palkansaajien etuudet eiviit kiiy ilmi
tyoehtosopimuksista. Eriiillii aloilla ja yksittiiisil-
la tyopaikoilla etuuksista mddritddn lisdksi so-
siaalisissa ohj esiidnnciissd. Tyciehtosopimuksis-
sa mainitut etuudet edustavat kuitenkin palkan-
saajien keskeisid sosiaalisia etuuksia.

Seuraavassa tarkastellaan vuonna 1979 voi-
massa olleiden valtakunnallisten tyciehtosopi-
musten sosiaalisia etuuksia sekd niiden piiriin
kuuluneiden palkansaajien mddraa.

SAIRAUSAJAN PALKKA
Tyontekijiin oikeudesta sairausajan palkkaan
mddrdtddn tyrisopimuslain 28 $:ss?i. Lain mu-
kaan tyonantaja velvoitetaan maksamaan tyon-
tekijiille, jonka tycisuhde on jatkunut vhhintddn
yhden kuukauden, palkka silta ajalta, jonka ku-
luttua tycintekijdlle sairausvakuutuslain mukaan
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alkaa oikeus pdivdrahaan.
Ldhes kaikissa sopimuksissa turvataan tyon-

tekijAlle, jonka tyosuhde on kestdnyt vdhintddn
yhden kuukauden tai jonka tydsuhde on vaki-
nainen, sairauden aiheuttaman tydkyvyttomyy-
den ajalta tdydet palkkaedut lain edellyttdmdd
korvausjaksoa pidemmdltd ajalta. Tyosopimus-
lain mukaan sairausajan palkasta saadaan vd-
hentdd tycintekijiille samalta ajalta suoritettava
pdivdraha tai siihen verrattava korvaus pakolli-
sen tapaturmavakuutuksen tai tycinantajan ko-
konaan tai osaksi kustantaman muun vakuu-
tuksen perusteella.

Tyoehtosopimuksissa on annettu ohjeet tyo-
kyvyttomyyden todistamisesta sekd perusteet
sairausajan palkan epddmisest6. Sairausajan
palkan maksamisen edellytykseni on, ettei tydn-
tekijii ole tahallisesti aiheuttanut tyokyvytto-
myyttddn.

K ORV A U SJ AK S OJEN P ITU UD ET
Vuonna 1979 tehdyn uudistuksen mukaisesti
yleisimmdt sairausajan korvausjaksot ty<ikyrryt-
tomyytta edeltdneen tyosuhteen kestosta riip-
puen olivat seuraavat: vdhintddn kuukauden
kestdnyt tycisuhde oikeuttaa sairausajan palk-
kaan 2l pdivdn ajanjakson tyopaivilta, viisi
vuotta jatkunut tyosuhde oikeuttaa korvauk-
seen 28 p2iiviin ja l0 vuotta jatkunut tyosuhde 35
pdivdn ajanjakson tyopaivilta.*)

Korvausjaksojen pituutta tarkasteltaessa on
otettava huomioon niiden erilaiset maarittelyt
sekd sairausajan palkan maksamiseen liittyvat
rajoitukset. Yksityisen sektorin tyontekUdille
sekd valtion tyosopimussuhteisille tyontekijoille
maksetaan sairausajan palkkaa 35 pdivdn kor-
vausjaksoa lukuunottamatta kunkin sairausta-
pauksen yhteydessd sopimuksessa mainitun
aianjakson tyopaivilta. 28 piiiviiii ylittavalte
osalta korvaus on ra.ioitettu maksettavaksi ai-
noastaan kerran kalenterivuoden aikana. Rajoi-
tus koskee ldhes kaikkia ko. palkansaajia.

Korvausjaksojen pituuteen nhhden yksityisen
sektorin tyontekr.yii- ja toimihenkilosopimukset
poikkesivat jonkin verran toisistaan. Ero oli sel-
vempi STK:n alaisissa sopimuksissa, joiden pii-

*) LTK-sopimuksissa vastaavat korvausiaksot
ovat 3, 4, ja 5 viikkoa.

rissd olevista palkansaajista l/5 on toimihenki-
loite.

Julkisen sektorin sopimuksissa on erikseen
mainittu korvauksen maksamisesta tyokyvyt-
tdmyydeste, joka on aiheutunut tyotapaturman,
ammattitaudin tai tyontekijiiii tycitehtiivien joh-
dosta kohdanneesta vdkivallasta. Mainituissa
tapauksissa tdyden palkan korvausjaksot vaihte-
levat 60-360 pdivddn.

SYNNYTYSLOMA
Tycisopimuslain synnytyslomaa koskevien mdh-
reysten mukaan myonnethdn naispuoliselle
tyontekrliille hakemuksesta synnytyslomaksi ai-
ka, johon hdnelle sairausvakuutuslain mukaan
tulevan ditiysrahan katsotaan kohdistuvan. I . 3.
1979 liihtien ditiysrahaa maksetaan 210 arkipiii-
vdltd, josta 24 arkipaivaa kohdistuu synnytysta
vdlittomdsti edeltavean aikaan. l2 arkipiiiviiiin
kohdistuva osuus piivdrahasta voidaan lapsen
didin suostumuksella suorittaa lapsen isiille, jolla
on oikeus lapsen syntymiin jiilkeen saada palka-
tonta lomaa lapsen hoitamiseksi. Aidille mak-
settavan pdivdrahan osuudeksi tulee tiilldin 198

arkipdivdd.
Tycisopimuslain mukaan tyonantaja ei ole

velvollinen maksamaan palkkaa synnytysloman
ajalta. Jos tyontekrjii on raskauteen tai synny-
tykseen liittyviin sairauden johdosta estynyt te-
kemlistd tyotddn muun kuin synnytysloman ai-
kana, hdnelld on oikeus sairausajan palkkaan
tyosopimuslain mukaisesti.

Lakisddteisen synnytysloman jatkoksi ldhes
kaikilla palkansaajilla on mahdollisuus saada
palkatonta lomaa. Palkatonta lomaa annetaan
julkisella sektorilla 6 kuukautta ja yksityisellii
sektorilla niin, ettd synnytysloman pituudeksi
tulee yhteensd l2 kuukautta. Lakisddteisen syn-
nytysloman ylimenevdd aikaa ei yleensd oteta
huomioon tyossdoloajan veroisena maaritelta-
essA tyrisuhteen kestoon sidottuja etuuksia.

Keskusjdrjestojen yleissopimukseen irtisa-
nomisen ja lomautuksen perusteista sisdltyy
tyontekr.liin irtisanomissuoja raskauden ja syn-
nytysloman aikana. Sopimuksen mukaan tyon-
antaja ei saa irtisanoa tyontekrjiin sopimusta
tyosopimuslain mukaisen synnytysloman, tyo-
sopimuksin ja tycinantajan ja tycintekijdn kesken
sovitun enintddn l2 kuukautta kestdvdn synny-
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tysloman aikana, eikii myciskiiiin, saatuaan tie-
tiiii tyontekijiin olevan raskaana, irtisanoa sitd
pddttymddn synnytysloman alkaessa tai aikana.
Irtisanomisen katsotaan johtuvan raskaudesta,
ellei tyonantaja ndytd sille muuta perustetta.

Kaikista palkansaajista 7070 oli sopimusten
piirissii, jotka oikeuttavat palkalliseen synnytys-
lomaan. Etuuden piiriin kuuluvat kaikki julki-
sella sektorilla tyciskentelevdt sekd puolet yksi-
tyisen sektorin palkansaajista.

ADOPTIOLOMA
Tyosopimuslain mukaan naispuolisella tyonte-
kijiillii on oikeus synnytyslomaa vastaavaan lo-
maan aikana, jolta hiinelle sairausvakuutuslain
perusteella suoritetaan ditiysrahaa hdnen ottaes-
saan hoitoonsa kahta luotta nuoremman lapsen
tarkoituksena ottaa tama ottolapseksi. Aitiysra-
haa suoritetaan jokaiselta arkipiiiviiltii kunnes
lapsen syntymAstd on kulunut 162 arkipaivaa,
kuitenkin vdhintddn 72 arkipiiivhltii. Aitiysra-
han saamisen edellytyksenii on, etta tyontekijii
on lapsen hoitamisen vuoksi poissa ansiotycistd.

Yksityisellii sektorilla tyciskentelevistd pal-
kansaajista kolmasosa kuului sopimusten pii-
riin, jotka mycintdvdt palkallista adoptiolomaa 6
viikosta 3 kuukauteen.

LAK I S A: A:TE I S ET TERV EY S -
TARKASTUKSET
Tyrinantaja korvaa tyontekijiille ty6suhteen ai-
kana suoritettujen lakisddteisten tarkastusten
aiheuttaman ansionmenetyksen siiinnollisiii
tydtunteja vastaavalta ajalta.

Tycinantaja suorittaa korvauksen mycts mat-
kakustannuksista sekd pdivdrahan tyciehtoso-
pimuksessa annettujen mearaysten mukaisesti,
mikiili tycintekijii liihetetiidn edelld mainittuja
tutkimuksia varten toiselle paikkakunnalle tai
midrdtddn muulla paikkakunnalla suoritetta-
vaan jdlkitarkastukseen.

MUITA TARKASTUKSIA ]A
HOITOTOIMIA
STK-sopimusten piiriin kuuluvista tycintekijois-
td 42Vo:lla (23V0 kalkista yksityisen sektorin
palkansaajista) on sopimuksessa mainittu tyo-
hcintulotarkastus. Sopimuksen mukaan tycinan-
taja korvaa tarkastuksesta aiheutuneet kustan-

nukset sekd ansionmenetyksen, mikdli tarkas-
tusta pidetddn tydsuhteen syntymisen ja jatku-
misen edellytyksend.

Kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisia tycinte-
kijoitii velvoitetaan tyoehtosopimuksessa kdy-
m56n tarpeelliseksi katsottavassa lddkdrintar-
kastuksessa tycinantajan kustannuksella. Tut-
kimusten ja jatkotutkimusten aiheuttama an-
sionmenetys korvataan. Mikeli tarkastus tapah-
tuu tyontekijdn vapaa-aikana, maksetaan siitd
tycissdoloajan mukainen korvaus.

Valtion tyrisopimussuhteisille tydntekijciille
korvataan liiiikiirinhoidon aiheuttamat kustan-
nukset. Korvaus sisdltdd myos fysikaalisen hoi-
don sekd iikillisen hammassairauden vaatiman
hoidon.

Noin l5 % yksityisen sektorin palkansaajista
kuului sopimusten piiriin, joissa tycinantaja kus-
tantaa muista kuin lakisiiiiteisistii liiiikiirintar-
kastuksista aiheutuneet kustannukset sekd an-
sionmenetyksen.

LAAKAR I NTARKA STUKS I STA J A H O ITO-
TOIMISTA AIHEUTUNEIDEN ANS IO N.
MENETY STE N K O RVAA M I N E N
Yksityisen sektorin sopimuksissa on mainittu
korvattaviksi seuraavia lddkdrintarkastuksista
ja hoitotoimista aiheutuneita ansionmenetyksiii.
Julkisen sektorin sopimuksissa ei vastaavia
esiinny. Ansionmenetyksen korvaamisen edelly-
tyksend on, ettei vastaanottoa saada tyoajan ul-
kopuolella.

Yksityisen sektorin palkansaajista 95 7o:lle
korvataan ansionmenetys sairauden toteami-
seksi vdlttdmdttcimdn lddkdrintarkastuksen ja
tarkastukseen liittyviin lliiikiirin mddrddmdn la-
boratorio- tai rontgentutkimuksen ajalta. Lisdk-
si edellytetddn etti lddkdrissiikiiynti ja hoitotoi-
met eivdt aiheuta tarpeetonta tydajan menetys-
tii. Keskusjiirjestojen soveltamisohjeiden mu-
kaan tycinantajan korvausvelvollisuus ulottuu
ainoastaan sairauden toteamiseksi sekd hoidon
mddrittelemiseksi tarpeellisiin liiiikiirintarkas-
tuksiin. Terveydenhoitoon liittyvien toimenpi-
teiden ajalta korvausta ei suoriteta.

Ldhes kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin
palkansaajista on sopimusten piirissd, joissa
raskaana olevalle tyontekrjiille korvataan ansion-
menetys lddkdrintarkastuksen ajalta sairausva-
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kuutuslain mukaisen ditiysrahan edellyttdmiin
todistuksen hankkimiseksi.

Akillisen hammassairauden vaatiman hoidon
ajalta korvataan ansionmenetys neljdlle viideso-
salle yksityisen sektorin palkansaajista. Edelly-
tyksend on ette sairaus vaatii hoitoa samana
piiiviinii tai saman tyovuoron aikana.

Noin 6 %:lla yksityisen sektorin palkansaajis-
ta on sopimuksessa lisdksi jokin muu tarkastus
tai hoitotoimi. jonka aiheuttama ansionmenetys
korvataan.

LY HYET TI LAP A: I S ET P O I S S A O LOT
Sekii yksityisen etta julkisen sektorin sopimuk-
sissa mainitaan joukko lyhyita tilapiiisiii poissa-
oloja, joiden aiheuttama ansionmenetys korva-
taan. Tdllaisia ovat alle l0-vuotiaan lapsen dkil-
linen sairastuminen, perheenjisenen dkillinen
sairastuminen tai kuolema, ldhiomaisen hauta-
jaiset, omat 50- ja 6O-vuotispiiiviit, oma hdapai-
vd, varusmiespalveluksen edellytthmd kutsun-
tapiiivd, reservin harjoituksiin osallistuminen
sekii yhteiskunnalliset luottamustehtavet.
Etuuksien piirissd olevien tyontekijoiden osuu-
det vaihtelevat 30-90 Vo:iin.

Kaikille julkisen sektorin sekii viidelle kuudes-
osalle yksityisen sektorin palveluksessa olevista
palkansaajista korvataan ansionmenetys sairau-
denajan palkkaa koskevien mdirdysten mukaan
alle lGvuotiaan lapsen iikillisen sairastumisen
aiheuttaman poissaolon ajalta, joka on veltta-
mdtcin lapsen hoidon jiirjestiimiseksi tai lapsen
hoitamiseksi.

Perheenjiisenen 6killisen sairastumisen ai-
heuttama poissaolo korvataan joka neljdnnelle
palkansaajalle; etuus koskee kaikkia valtion
palveluksessa olevia henkilciitd sekii liihes kaik-
kia STK-sopimusten alaisia toimihenkiloitii.
Poissaolon pituus on yleensd enintidn yksi piii-
vir.

Runsas kolmasosa kaikista palkansaajista on
oikeutettu palkalliseen poissaoloon perheen pii-
rissd sattuneen kuolemantapauksen johdosta ja
kolme neljdsosaa saa ldhiomaisen hautajaispiii-
vdn palkallisena vapaapdivdnd. Runsaalla vii-
dennekselli yksityisen sektorin palkansaajista
on mahdollisuus saada hautajaisiin matkusta-
mista varten yksi palkallinen lisdpdivd.

Omat 50- ja 60-vuotispdivdt annetaan palkal-

lisena vapaapdivdnd niiden sattuessa tycipdivik-
si vajaalle viidelle kuudesosalle kaikista palkan-
saajista. Liihes kaikissa sopimuksissa on mainit-
tu edellytyksend olevan tycisuhteen kesto, joka
vaihtelee yhdestii kuukaudesta l0 vuoteen.

Oman avioliittoon vihkimispdivdnsd saa pal-
kallisena vapaapdivdnd yli kaksi kolmasosaa
kaikista palkansaajista.

Asevelvollisuuslain mukaiselta kutsuntapdi-
vdltd korvataan ansionmenetys sopimuksissa,
joiden piiriin kuului kaikista palkansaajista
60 7oi osuus yksityisellii sektorilla oli 7 0 7o.

Reservin kertausharjoitusten ajalta maksetta-
vaan korvaukseen oli oikeutettu neljd viidesosaa
kaikista palkansaajista.

Yhteiskunnallisten luottamustehtdvien hoi-
tamisesta aiheutuva ansionmenetys korvataan
sopimuksissa, joiden piiriin kuului 60 % kaikista
palkansaajista; osuus yksityisellii sektorilla oli
liihes 80%.

TALVILO MA, O P I NTO LO MA JA
TYOMARKKINAKOULUTUS
Vuosilomalain mukaan tyontekijiillh on oikeus
saada lomaa kaksi piiiviiii kultakin taydelta lo-
manmddrdytymiskuukaudelta. Loma annetaan
2. 5.-30.9. vdlisend aikana. l. 4. 1979 alkaen
lomaa annetaan 2,5 arkipiiiviiii tyontekijiille,
jonka tycisuhde on lomanmddrdytymisvuoden
loppuun mennessdjatkunut vahintaan 7 vuotta.
l. 4. 1980 alkaen annetaan 2,5 pdivdd lomaa
viiden vuoden ja 1.4. 1982 liihtien kolmen vuo-
den tyosuhteen perusteella. Neljii viikkoa ylitta-
vdn vuosiloman osan tyonantaja saa vuosiloma-
lain sdiinnciksistd riippumatta antaa lomakau-
den ulkopuolella.

Opinto'rapaalain mukaan tyontekrjiillii, jonka
piidtoiminen ty6suhde samaan ty6nantajaan on
kestiinyt viihintidn vuoden, on oikeus saada pal-
katonta opintovapaata laissa maaritelrya ope-
tusta tai koulutusta varten saman tycinantajan
palveluksessa kolmen vuoden aikana enint66n 9
kuukautta.

Keskusjdrjestdjen allekirjoittamassa koulu-
tustoimintaa koskevassa sopimuksessa anne-
taan mddrdykset ansionmenetysten ja kustan-
nusten korvaamisesta ty6ntekijan osallistuessa
ammattiinsa liittyviiiin jatko-, tdydennys- tai
uudelleenkoulutukseen sekii tycintekijdn osallis-
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tuessa keskusjdrjestcijen yhteistoimintasopi-
muksen mukaiseen tyosuojeluun ja luottamus-
miestoimintaan liittyvddn koulutukseen. Sa-
moin mddrdteen tyontekijdn oikeudesta osallis-
tua tydsuhteen katkeamatta SAK:n ja sen jdsen-
liittojen jiirjestiimiiiin ay-koulutukseen.

Artikkeli perustuu sosiaali- ja terveysministericin
tutkimusosaston julkaisuun Tydehtosopimusten
sisriltrimrit sosiaaliset etuudet vuonno 1979. So-
siaali- ja terveysministerit)n tutkimusosasto, jul-
koisuja 3/ 1980.

Ty t) e h t o s o p imu s t en p iiriin kuu luv a t p a I k an s aaj a t
e r i t y d na n t aj aj cirj e s t dj en p uit t e i s s a v uonna I 9 7 9

Tyonantajien
keskusjdrjestdt

Palkansaajia yhteensd
Yksityinen sektori
Julkinen sektori
Suomen Tyonantajain
Keskusliitto

- tyontekijd-
sopimusten
piirissd

- toimihenkilo-
sopimusten
piirissd

Liiketyonantajain
Keskusliitto
Maaseudun
Tyonanta.jaliitto
Tyoehtoliitto
Tyonantajien keskus-
jiirjestoihin
kuulumattomat
Valtion
Tyomarkkinalaitos
Yksityiset valtion-
apulaitokset
Kunnallinen sopimus-
valtuuskunta
Kirkon sopimus-
valtuuskunta

Sopimusten piiriin
kuuluvat palkansaajat

lkm %o

t407tt9 100,0
858 373 6l ,0
549 346t) 39,0

598 552 42,6

480619

I 17933

221 t3l

12300
5 000

2t384

190000

25 000

320000

t4346

t5,7

0,9
0,3

1,5

13,5

1,8

))1

1,0

') Sisiiltiiii mycis yksityisten valtionapulaitosten
palveluksessa olevat henkilot.

L -, I

I
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S o siaalitunt an Ke skusliitt o r. y.
t av oit t e e lli s t a y ht ei s ty o t ci

Sosiaaliturvan Keskusliiton toi-
mi nnan p erimm cii senci t or k oi t uk-
sene on sosiaaliturvan kehitttimi-
nen. Liitto pyrkii toiminnossaen
kiinni t t ci mririn er i t y is t ci huom io t a
yhteiskunnassamme huonom-
masse asemassa olevien suhteel-
lisen aseman parantamiseen ja
torjumoan sosiaalisia ongelmia.
Liiton toimintoa selostoa seuroe-
vassa sen toiminnanjohtaja
Markku Ruohonen.

Sosiaaliturvan Keskusliitto
perustettiin vuonna l9l7 Lem-
phiiliin vanhainkodissa. Perus-
tajat olivat kunnallisen kciy-
hhinhoidon virkailijoita. Jiirjes-
tcin ensimmdinen nimi olikin
"Suomen Koyhiiinhoitovirkaili-
jain Yhdistys". Yhdistys perus-
tettiin virkailiioiden valtakun-
nalliseksi yhdyssiteeksi. ja
keskeisellii sijalla toiminnassa
oli ammattitaidon ja tycin kehit-
tdminen jiirjestiimiillii omatoi-
misesti alan koulutusta.

Sotia edeltivdlld vuosikym-
menelld perustettiin maakun-
nallisia huoltovdenyhdistyksiii,
ioista sittemmin ovat kehitty-
neet nykyiset alueelliset sosiaali-
turvayhdistykset. Tdssd vai-
heessa toimintaan tulivat mu-
kaan mycis kunnallisen sosiaali-
toimen luottamushenkilot. So-
tien jdlkeen ammatillinen liike
eriytyi omaksi jdrjestokseen ja
liitosta tuli puhdas sosiaalialan
aatteellinen jiirjesto. Nykyisen
nimensd liitto sai 1972. Tiilloin
myos liiton toimiala ulotettiin
kattamaan koko sosiaaliturva.

ilsrutsrd
Tiillii hetkellii liiton jdsenind on
163 kuntaa, 5l valtakunnallista
liittoa, 6 ammatillista yhdistystii
sekd l6 alueellista sosiaaliturva-

yhdistystii. Liiton jdsenisto
edustaa monipuolisesti koko
sosiaaliturvaa. Keskusliittoa
voidaankin pitdd ainoana koko
sosiaaliturvan alalla toimivana
jiirjestonii. Luonteeltaan liitto
on ennen kaikkea yhteistoimin-
tajiirjesto.

Yleisesti ottaen liiton toimin-
ta voidaanjakaa kahteen osaan:
erilaisten palvelusten tuottami-
seen jdsenkunnalle ja vaikutta-
mistoimintaan. Viime vuosina
on vaikutustoimintaan pyritty
kiinnittamddn yha enemmdn
huomiota. Niikyvin esimerkki
tistd toiminnasta on taman
vuoden toukokuussa valmistu-
nut tyoryhmdn raportti, ioka
kdsittelee 8O-luvun sosiaalitur-
van kehittdmisen suuntaviivoja.
Tdssd raportissa on pyritty
luomaan kokonaiskuvaa sosiaa-
liturvan keskeisistd ajankohtai-
sista ongelmista ja samalla laa-
timaan ehdotuksia tdrkeimmis-
te kehiuamistehtavista. Piiiipai-
no raportissa asetetaan hajanai-
sen toimeentuloturvan Perus-
teiden yhdenmukaistamiseen.
tyottomien sosiaaliturvaan, lap-
siperheiden asemaan ja kunnal-
listen sosiaalipalvelujen kehit-
tamiseen erityisesti vanhusten-
huollon ja lasten pdivdhoidon
osalta.

Raportti antaa pohjan lau-
suntojen valmistelulle ja aloit-
teelliselle toiminnalle. Samalla
voidaan ajatella. etta raportti
tismentdd liiton suhteellisen vdl-
jdn toiminta-ajatuksen sisdltod.

Ohjelmasta toiminta-ajatus saa
konkreettista ja ajankohtaista
sisdlt6d.

KOULUTUSTILAISUUKSIA
Valtakunnalliset ja alueelliset
sosiaaliturvan piiiviit sekii joka-
kevdiset sosiaalijohdon neuvot-
telupdivdt ovat varmasti suurel-
le yleisdlle liiton toiminnan nd-
kyvin osa. Valtakunnallisia
Yleisiii sosiaaliturvan piiiviii jiir-
jestetddn joka toinen ruosi.
Seuraavan kerran niiille piiiville
kokoonnutaan ensi elokuun
6.-8. piiivinii Jyvdskyldssd.
Pdivien teemaksi liiton hallitus
on valinnut "Sosiaaliturva ja
elinympdristo". Ndiden suhteel-
lisen suurille joukoille suunnat-
tujen koulutustilaisuuksien li-
siiksi liitto jiirjestdd lukuisia pie-
nimuotoisia koulutustilaisuuk-
sia. Niiillii tilaisuuksilla pyritddn
tarjoamaan jiirjestojen, kuntien
ja valtion tyontekrjciille ja luot-
tamushenkilciille tilaisuus oman
ammattitaidon kehittdmiseen.
Luottamusmiehille suunnatulla
koulutuksella on perinteisesti ol-
lut merkittdvd asema liiton toi-
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minnassa. Esimerkiksi ensi ke-
viizinii jiirjestetddn yhdessd alu-
eellisten sosiaaliturvayhdistys-
ten kanssa koulutusta, joka on
erityisesti suunnattu uusille
luottamushenkilciille. Kasvavaa
huomiota on viime vuosina
kiinnitetty jiirjestcijen toimihen-
kiloiden koulutukseen. Sen jiir-
jestiimisessd on oltu yhteistycis-
sd Sosiaali- ja terveysjiirjestcijen
yhteistyciyhdistys YTY ry:n
kanssa. Systemaattinen amma-
tillinen tdydennyskoulutus on
sosiaalialan osalta viel6 jdrjes-
Umatta. Nayttaa silta, etra tessa
on ldhivuosien tdrkeimpid teh-
tiiviii liiton toiminnassa.

Koulutuksen jiirjestiimisen li-
sdksi paljon huomiota on kiin-
nitetty alan perus- ja tdydennys-
koulutuksen kehittdmiseen.
Liitto on osallistunut aloitteiden
ja esitysten tekoon koulutuksen
kehittamiseksi. Erityisellii mie-
lenkiinnolla on seurattu keski-
asteen koulutusuudistusta. Liit-
to on yhdessi alan viranomais-
ten ja ammattijtirjestojen kanssa
jiirjestiinyt koulutusta kasittele-
vid neuvottelu- ja tiedotustilai-

suuksia. Tiillii hetkelld seura-
taan tarkoin mitd sosiaalihuol-
lon hallintolain sddtdmisen yh-
teydessd pddtetddn sosiaalitycin-
tekijciiden patevyysvaatimuksis-
ta ja miten sen pohjalta annetta-
va asetus tullaan muotoile-
maan.

JULKAISUTOIMINTA
Merkittdvdssd asemassa liiton
toiminnassa on mycis julkaisu-
toiminta. Tunnetuimmat tuot-
teet lienevdt "Sosiaaliturvan ka-
lenteri"jajo 8. painokseen ehti-
nyt sosiaalineuvos O s m o T o i-
volan kirja "Sosiaaliturvan
pddpiirteet". Niiiden lisdksi on
vuosittain julkaistu 2-4 kirlaa
etupddssd alan koulutukseen ja
ammatillisen tdydennyskoulu-
tuksen tarpeisiin. Liiton ja mo-
nien muiden tahojen ponniste-
luista huolimatta alan ammatti-
kirjallisuudesta on edelleen pu-
laa.

KANSAINVAUSTT
YHTEYDET
Liiton suojissa toimii mycis
Suomen ICSW-neuvottelukun-
ta. Neuvottelukunta hoitaa yh-
teyksid "Sosiaalipolitiikan maa-
ilmanneuvostoon" (Internatio-
nal Council on Social Welfare).
Tiihiin maailmanjiirjestcicin kuu-
luu noin 80 kansallista toimi-
kuntaa. Maailmanjiirjestci jiir-
jest66 kongresseja ja seminaare-
ja. Sen viilityksellii voidaan hoi-
taa yhteyksid moniin maihinja saada ajankohtaista tietoa

sosiaalipoliittisesta keskuste-
lusta. ICSW:n Euroopan alue
jiirjestiiii ensi kesdnd kokouk-
sensa Rennesissii Ranskassa
ja teemana on vammaisten otta-
minen huomioon sosiaalipolitii-
kan suunnittelussa.

Kasvavaa huomiota on viime
vuosina kiinnitetty mycis alan
tutkijoiden ja tyontekijciiden vii-
lisen yhteydenpidon parantami-
seen. Liiton tutkimustoimikun-
nassa on edustettuna sekii kiiy-
tdnnon tycintekijoitii ettd tutki-
joita. Yhteydenpiroa on pyritty
kehiuamaen jiirjestiimiillii yh-
teisid seminaareja. Tdlld hetkel-
la liiton tutkimustoimikunta
selvittelee ajankohtaisista tut-
kimustuloksista tiedottamisen
kehittdmistd. Alan tyontekijoil-
ld on vaikeuksia tiedontulvassa
valita ja loytdd oman tyonsa
kannalta tarkeita ja mielenkiin-
toisia tutkimuksia.

TOIMINTAKENTTA LAAJA
Sosiaaliturvan Keskusliiton
toimistossa tyciskentelee tdlld
hetkellii kym menen tycintekijiiii.
Toimintakenttd on laaja ja niu-
kat voimavarat on pyrittdvd
joustavasti siirtdmddn niiden
kysymysten selvittdmiseen. jot-
ka kulloinkin ovat ajankohtai-
sia. Jatkuva koko sosiaaliturvan
kattava koulutus-, tiedotus-,
tutkimus- ja aloitetoiminta on
mahdottomuus. Liiton paatta-
vien elinten onkin jatkuvasti
seurattava mihin kysymyksiin
tulisi ensisijaisesti puuttua.

Ensi vuosi on liiton yleisko-
kousvuosi. Kesiillii kokoontu-
vassa yleiskokouksessa valitaan
liitolle valtuusto neljdksi vuo-
deksi eteenpdin ja samalla pd?i-
tetAen tulevan toiminnan suun-
taviivoista.
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M aa t al ousyri t t cij ien e lcike I ai t ok s en
ratkaisijat navetoissa ja pelloilla

"Aamuhertitys ennen kello kuut-
ta ja navettaan. Helena valikoi
pari sciyseintci sarvipiiritri, joiden
parissa sain harloitella lypsimien
paikalleen panoa."

" Navetan kattoa korjattiin.
Suopellon heini ri pdy hi t t i i n. Lan t-
tuja harvennettiin kasvitarhas-
sa."

"Iltapciivcillri kiipesimme Ee-
ron kansso tikapuita pitkin AIV-
torniin. Tilolla oli menossa kol-
mas eli kescin viimeinen tuorere-
hun korjuu. Tehtcivcimme oli levi-
tellri kuljettimen tuomo rehu ta-
sai se st i y mp ciri t or nia."

" Lyhyen ajan kuluessa .sain
jonkinlaisen kcisit.yksen moot to-
risahan ja juontolait t een k ciy t tb-
tekniikasta... Kokemukseni pe-
rusteella minulle muodostui se
vakaumus, ettii metsurin tyt) on
erittriin raskasta ja ettti sc ttissti
suhteessq ylittcici selvcisti moota-
loustydn."
Otteet ovat Maatalousyrittdjien
eldkelaitoksen, MELA:n eldke-
ratkaisijoiden pdivdkirjoista ke-
siiltii 1980. Puolen tusinaa "el6-
kevirkamiestd" teki heinliii, lyp-
si lehmid. Ioi lantaa. pani aitaa.
korjasi rehua. perkasi kasvimai-
ta. istutti metsaa, leikki metsuria
ja ruiskutti vesakkoa sekd eli
muutenkin maatalon tycirytmis-
sd viikon ajan viime kesdn5
MELA:n asiamiesten tiloilla.

Tilaharjoittelun tarkoitukse-
na oli perehdyttaa ralkaisijoita
itse tyohdn osallistuen niihin
edellytyksiin, joita maatalous-
tyo tekijiinsii terveydeltd vaatii.
Maataloustycikokeilu oli ME-
LA:n vastaus kritiikkiin, joka
on viime aikoina kohdistunut
tyoky\.yttomyyseldkeratkaisu-
toimintaan ja eritoten siihen, et-
td ratkaisijoilla ei ole khsitystd
maataloustyostd niin, etta he

pystyisivdt arvioimaan eri sai-
rauksien vaikutuksen eldkkeen-
saajan kykyyn suoriutua tycis-
tddn.

Harjoitteluviikon aikana rat-
kaisr.ya kiivi myos hylkdys- tai
osaeldkepddtoksen saaneiden
isdntien ja emdntien luona ver-
taillaakseen, milld tavalla rat-
kaisun pohjana olleiden pape-
reiden antama kuva vastasi
omin silmin ndhtyd todellisuut-
ta.

Yksi tilaharjoitteh.yoista oli
tyokyrryttcimyyselSkerat k aisu-
ryhrndn esimies R i t v a H i rvo-
n e n, koulutukseltaan erikois-
sairaanhoitaja.

Ritva aloitti piivdnsii klo 5.30
lypsytoimilla, lehmien ruokin-
nalla ja navetan puhdistuksella.
Parituntisen navettarupeaman
jiilkeen syotiin aamupala. min-
kii jiilkeen piiivii jatkui milloin
perunanlajittelulla, heindnajol-
la, traktorinpesulla, aidan teol-
la, kasvimaan laittamisella, mil-
loin taas metsenistutuksella.
"Sddnncjllinen" tyopeiva paat-
tyi klo l7-18.30 vdlilld toiseen
parituntiseen navetalla. Illalla
askarreltiin vield tovi lasivilla-
paalien kannossa. vesakon ruis-
kutuksessa tai jdrvelld kalassa.

Ritva toteaa raportissaan, et-
td kokemuksista on varmasti
hyotyii eldkeratkaisujen teossa,
nhin varsinkin rajatapauksia ar-
vioitaessa. Osaeldkeldisten
kanssa kiiydyistii keskusteluista
kiivi ilmi, eua viljeluet eivdt yh-
distd ansiotason laskua tyoky-
lryttomyyseldkkeeseen. Heiddn
mielestddn nayttd tyoky\.rytto-
myydestd on selvd, kun liiiikiiri
on sairauden todennut. Tyoky-
vyttdmyyden kdsite ndyttdd siis
olevan erilainen viljelijiille ja
ratkaisijalle. missd jo sindnsl on

yksi ratkaisutoiminnan kritiikin
tausta.

- Maatalouden tycioloissa
kiinnitti eniten huomiotani, etta
ainakin vanhemmat navetat on
suunniteltu vain eldinten tar-
peista lihtien - ergonomiaan ei
ole kiinnitetty juuri lainkaan
huomiota.

- Jos tycioloja katsoo ratkai-
sutoiminnan kannalta, tulin tu-
lokseen, ette vanheneminen si-
ndnsd ra.joittaa osallistumista
joihinkin toihin, varsinkin
emhnnilld. Erityisesti ndith ovat
kiipcilemistd vaativat tycit. Tyo-
tahti hidastuu vanhetessa...

- Sairaalassa tyoskennelles-
sdni en koskaan tullut ajatel-
leeksi, miten potilas kuntoutuu
tycihonsd! Asiaa tarkasteltiin
vain siltd kannalta, onko tauti
parantunut niin, ettd sairaala-
hoito voidaan lopettaa. Luulen,
etten ratkaisutycissdni ole osan-
nut riittdvdsti kiinnittiia huomi-
ota siihen. miten erilaisten leik-
kausten jalkitilat vaikuttavat
tyokykyyn; raskaat nostot kdy-
vdt voimakkaasti vatsan piiiille,
sen koin harjoittelutyossdni
konkreettisesti. Toinen sairaus-
ryhmd. johon ehkd ei osata
kiinnittaa riirtdvdsri huomiota,
ovat niska- ja hartiaseudun ki-
putilat, joiden hoitoyrityksista
tosin on aika harvoin maininto-
ja lSdkdrintodistuicsissa.

Muuttuisiko ratkaisu, jos
ratkaisija niikisi hakijan?

- En usko, ettd monikaan
tapaus muuttuisi. Itselliini oli ti-
laisuus tutustua ainoastaan
kahden osaeldkeldisen olosuh-
teisiin, toista itseddn en edes
ndhnyt. Ensinndkin pelkdn
henkilon ja tilan ndkemisen pe-
rusteella on vaikea tehddjohto-
piiiitoksiii. Pitiiisi niihdii, miten
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tyci sujuu kaytannossa. Sit?ipait-
si mielestdni papereihin pohjau-
tuva ratkaisu on objektiivisem-
pi: henkilokohtaisessa tapaami-
sessa tulevat mukaan sympatiat
ja antipatiat; toisilla ihmisillS on
taipumusta "ndytelld" sairaus
toisia paremmin, joidenkin
luonteenlaatuun taas kuuluu
pyrkiii niiyttiimddn terveemmdl-
td kuin on jne. Mutta totta tie-
tysti on, euii kaikki, mikii pitiii-
si, ei ndy lddkdrintodistukselta.
Tdmd tulee selvdsti esiin niiden
raporteista, joilla oli tilaisuus tu-
tustua useampaan hylkiiyspiiii-
toksen saaneeseen.

Harjoittelutilojen olosuhteet
olivat hyvin erilaisia - huoli-
matta siita, ettii kaikki olivat
suurin piirtein samankokoisia

lypsykarjatiloja. Toisilla tiloilla
tycit oli jiirjestetty niin, ettd ras-
kaita vaiheita oli hyvin vdhdn,
joillakin tyotii voitiin pitae kaut-
taaltaan suhteellisen rasittava-
na.

- Tlimii tekee ratkaisutoi-
minnan vaikeaksi, toteaa Ritva
Hirvonen. - Sanotaan, ettei
sama sairaus eri ammateissa
johda samalla tavalla tycikyvyt-
tcimyyteen. Mutta eipd ndytd
sama sairaus samanasteisena
johtavan yhtdlSiseen tyokyvyt-
t6myyteen myciskddn saman
ammattiryhmdn sisdlld, ei edes
saman tuotantosuunnan sisdlld.
Kun sairaus X toisella tilalla es-
t55 tuloksen Y aikaansaamisen
ehkd kokonaan, ei sairaus X toi-
sella tilalla ehkd vaikuta ollen-

Yksi tilaharjoittelijoista oli ryh-
mciesimies Malti Vainio. "Tuore-
rehun levitystyd oli hangolla teh-
trivdri raskasta tydt(i, kuljetin
kun toi rehua melkoista vauhtia
yl6s. Rehun sistilttimri muura-
haishappo pienessri ilmqtilasso
aikaansai jossain mriririn pahan
olon tunnetta."

kaan aikaansaannoksen Y saa-
vuttamiseen. Tdmd vaatii rat-
kaisutoiminnan onnistumiselta,
etta tilan olosuhteista tulee olla
aika lailla tarkat tiedot kdytet-
tdvissd.

Yksi harjoitteluviikko koet-
tiin liian lyhyeksi ja harjoittelu
vain yhdelld tilalla liian yksipuo-
liseksi. Jatkoharjoittelu eri
tyyppisillii tiloilla todeuiinkin
tarpeelliseksi taydentemeen ku-
vaa maataloudesta. Suunnitel-
missa on lahettea mycis ensi ke-
sdnd niin eldke- kuin tycitulo-
ratkaisijoita navettoihin, pelloil-
le ja metsiin. Talta eivit tule
vdlttymddn myosk6dn johtajat
eivdtkd liiiikiirit.
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Asiakaspalvelijat ammat tiopis sa

"Kylli oli pyttymiiisid asiakkai-
ta paljon." Niimii mukana ol-
leen sanat kiteyttivdt tunnelman
asiakaspalvelukursseilta, jotka
slyskuussa pidettiin Espoon
Siikarannassa.

Mukana oli kaksitoista ko-
kenutta asiakaspalvehjaa, neljii
k ustak in jiirjestiijiinii toi minees-
ta laitoksesta: Eldketurvakes-
kuksesta. Maatalousyrittdjien
eldkelaitoksesta ja Tyoeldke-
kassasta.

Jokainen osanottaja oli jo
toisen kerram mukana asiakas-
palvelukursseilla. Niitii tiimiin
kolmikon aloitteesta on jdrjes-
tetty marraskuusta 1978 alkaen.

Kurssin vetejinii olivat kou-
luttaja Tuula Alkia-Hut-
tunen Vakuutusalan Koulu-
tuskeskuksesta, toimistopddl-
likkd Lauri Heikkila Tyo-
el6kekassasta, tiedotussihteeri
M aija J uutil ai nen Maata-
lousyrittdjien eldkelaitoksesta ja
koulutussihteeri S e ij a K a u s-
t o Eldketurvakeskuksesta.

Kaksipdivdisen kurssin oh-
jelmaan mahtui videonauhoitet-
tuja asiakaspalvelutilanteita ja
niiden arviointia, oman vuoro-
vaikutustyylin mittaamista ja
erittelye sekd tietoa siitd, miten
jokaisen persoonalliset piirteet
ovat asiakaspalvelussa mukana.

Muun ohjelman lomassa jdr-
jestettiin tietoiskuja eldkeasiois-
ta: kansaneldkeuudistuksesta,
salassapitosii6nnoksistd, valtion
ja kunnan eldkkeistd, tydnanta-
jan velvollisuudesta jdrjestdd so-
siaaliturva sekii maatalouden
luopumiseldkejiirj estelyistii.

EPATOIVEASIAKKAITA
RIITTI
Jokainen kurssilainen joutui
vuorollaan palvelemaan yhta

asiakasta, jota joku vetdjistd
esitti - antaumuksella ja elSy-
tyen, sivumennen sanottuna.

Tilanteet otettiin videonau-
halle ja ruodittiin jiilkeen piiin
koko joukolla. Jokainen sai vie-
la suorituksestaan arviointi-
lomakkeet muilta.

Kyseessd oli ammattitaitois-
ten ja kokeneiden asiakaspalve-
lijoiden joukko, joten lipsah-
duksia ei sattunut, vaikka
"asiakkaat" yrittivdt parhaansa
ollakseen hankalia.

Tyynesti selvitettiin tilanne
esimerkiksi kiireisen toimitus-
johtajan kanssa, joka halusi
maksaa eldkemaksut teettamis-
tddn rakennustoistd nimen-
omaan eldkevakuutusyhtio
Joukahaiseen, eikii tahtonut
kuulla puhuttavankaan Tyo-
eldkekassasta, koska halusi hoi-
taa kaikki vakuutukset juuri
Joukahaisessa. Eike sormi
mennyt suuhun silloinkaan, kun
eliikehakemuksen ratkaisun
viipymiseen tycildstynyt asiakas
ilmoitti istahtavansa odotta-
maan, kunnes pddtcis tulisi kii-
teen.

Myotdeldmiste. empatiaa, ja
sen tdrkeyttd korostettiin kaut-
taaltaan. Hyvid neuvoja annet-
tiin kyllii muussakin, esimerkik-
si siinii, miten diintdiin alenta-
malla ja puhetahtia harventa-
malla voi saada kiihtyneen
asiakkaan rauhoittumaan.

Joustawutta vaadittiin asia-
kaspalvelijalta, kun "liikemies"-
sikalanomistaja tarjosi vakuu-
tusmaksuksi kuormallista kuu-
lakiirkikyniii konttoripiiiillikolle
vietdvdksi. Hiin oli selvinnyt
toimistaan ilman vakuutuksia ja
liiemmin niistd verottajalle ker-
tomatta tiihiin piiiviiiin saakka,

ja yritti supliikillaan selvitd nyt-
kin.

Mustaa valkoisella luvattiin
jiirjestiiii sille tyytymattomiille
asiakkaalle, joka halusi paperil-
la tietoa myris valtion ja kunnan
palveluksessa tekemistiiiin tdis-
te.

MILLA,MIELELLA,
MUKANA?
Eldketurvakeskuksesta oli kurs-
silla mukana nelja tyttda, A n-
nel i A ho nen ja I n ger Kos-
kinen asiakaspalvelusta sekd
K a ij a K i p po I a lainopillisen
osaston kirjeenvaihtoyksikcistii
ja R a ij a V i i t a n e n vakuutus-
teknillisen osaston valvonta-
puolelta.

Henkilokohtaisesti palvele-
vat asiakkaita Anneli Ahonen ja
Inger Koskinen. Raija Viitanen
ja Kaija Kippola sen sijaan vas-
taavat kyselyihin puhelimitse ja
kirjeitse.

Odotukset kurssin suhteen
liittyiviit liihinnii siihen, ettd pys-
tyisi sitten jiilkeen pdin itse ke-
hittameen itseddn. Oppia toi-
vottiin saatavan nrycis eldkelai-
tosten asiakaspalvelijoiden ko-
kemuksista.

Jdrjestetyissd asiakaspalvelu-
harjoituksissa tytcit kokivat tois-
ten pdAsseen kovin helpolla,
kun taas toiset joutuivat seinliii
vasten. Heitii myds hairitsi tilan-
teiden keinotekoisuus.

Tietoiskuissa oli paljon heille
ennestddn tuttua asiaa. Lisiiii
tietoa he olisivat kaivanneet
esimerkiksi verotuksen paa-
kohdista tai vaikkapa ryhm6-
henkivakuutuksesta.

Kurssi kyllii heidiin mieles-
tddn herdtti sekd etukdteen ettd
jiilkeen pdin: kiinnittamaan
huomiota omaan kiiyttiiytymi-
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si silloin, kun hakemukseen on
kirjoitettu henkilon harjoitta-
neen maatilataloutta, mutta he-
nella ei silti ole maatalousyritta-
jien eldkelain mukaista vakuu-
tusta.

Varsinaisesti MaatalousYrit-
tiiiien eldkelaitoksen asiakas-
palvelua hoitaa asiamiesverkos-
to eri puolilla maata. Vuokko
siis neuvoo asiakkaita enim-
mdkseen kirjeitse ja puhelimitse.

Vuokko odotti kurssilta aika
paljon, mutta se vastasi hYvin
hdnen odotuksiaan. Televisiota
hdn piti todellisena vikojenPal-
jastajana. Vuokko oli myos tYry-
tyvdinen siihen, miten jokaisen
omaa vuorovaikutustaPaa mi-
tattiin ja eriteltiin.

Vuokon mielestd on hYvd, et-
td eldkelaitokset ovat ryhtYneet
kiinnittdmdan entista enemmen
huomiota asiakaspalveluun.

Hdnen mielestddn on eritYi-
sen tdrkedd, ette asiakasta neu-
votaan hakemaan kaikkia niitii
etuuksia, joihin hdn on oikeutet-
tu.

"Kun meiddn asiakaskun-
tamme on suurelta osin vanhe-
nevaa maatalousvdestcid, mei-
dhn on pyrittdvd ymmhrtdmddn
niita elamenolosuhteita, missd
he eldvdt", hdn sanoo.

As iak aspalvel u harj oitu kset
paljastivat Vuokon mielestd hY-
vin mahdolliset virheet. Kurssin
jiilkeen pystyy, hdn sanoo, entis-
te paremmin toimimaan niin,
etta omat virheet eivdt haittaa.

"Asiakkat ovat usein vanhoja
ja sairaita ihmisiii. Heilld on oi-
keus vaatia, ette heita Palvellaan
huolellisesti ja niin, ettd he saa-
vat yhdellii kertaa tiedon kaikis-
ta eldke-etuuksista, joihin voivat
olla oikeutettuja", sanoo Vuok-
ko painokkaasti.
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seensd ja muistamaan, etta
asiakas on tdrkein.

Merja Kontto oli yksi
mukana olleista Tyoeldkekas-
san tycintekijoist6.

Merja neuvoo asiakkaita
pddasiassa puhelimitse. Eldk-
keiden maksamista koskeviin
kysymyksiin vastataan kuiten-
kin Tyoeliikekassasta muualta.

Merja l,iihti kursseille mielel-
lddn. "Joka kurssilta on jotain
saanut", hdn sanoo. Kurssi vas-
tasi hyvin hdnen odotuksiaan.

Merja oli tyytyvdinen etenkin
siihen, ettd kurssilla kiinnitettiin
huomiota ammattisanaston
tarpeettomaan kiiyttoon ja sii-
hen, miten se hdmmentdd
asiakkaita.

"Paljon on sanoja, jotka pitaa
karsia", Merja toteaa, ja lupaa
ainakin "rekisteri" -sanan kdyt-
tod harventaa, eikd myoskddn
"hakemuksen vireilldolosta"
saisi puhua kurssin opetusten
mukaan.

Parasta kurssissa olivat Mer-

ir

jan mielestii eldketietoiskut. Esi-
tetyt asiakaspalvelutilanteet
tuntuivat hdnestd hyvin tutuilta.
Saattaa sattua esimerkiksi niin.
etta tyonantaja on maksanut
TEl-maksut, vaikka tyo kuu-
luukin LEL:n piiriin - ihan
niin kuin yhdessd harjoitustilan-
teessa ndytettiin.

Merja pyrkii kehittemaan
nimen omaan sanastoaan kurs-
silta saamansa opin mukaan.
Omasta mielestddn hdn myos
puhuu liian nopeasti.

"Tliytyy ruveta katkomaan
puhettaan. Varmaan monta
kertaa asiakas onjoutunut huu-
tamaan haloo, haloo, kun ei ole
pysynyt mukana", Merja hy-
myilee.

Vuokko Lintunen Maa-
talousyrittdjien eldkelaitoksesta
on esimiehend selvittelyryhmds-
sd, joka hoitaa vakuutusten sel-
vittelytyon saapuneiden elike-
hakemusten osalta.

Vuokon ryhmddn tulevat kd-
siteltaviksi tapaukset esimerkik-
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V akuu tu s o ik eude n p cir) t ri k si ci

FRE E LA N C E - N A, ruTZ UI,A N
ryosunrcntt YHDEN-
JAKSOISUUS

Va kuu tusoi keuden p ci iit 6 s n : o
' t0973/78/ r 396, t t 10 1/78
Annetu 3. 7. 1980
KK pyysi Eldketurvakeskusta
ratkaisemaan mm. sen, onko
hdneen sovellettavaTEL:a siltd
osin kuin hdn on tyciskennellyt
Oy Mainos-TV-Reklam Ab:n
(MTV) palveluksessa ndytteli-
jiinii, ohjaajana ja muissa vas-
taavanlaisissa tehUvisse. Elake-
turvakeskus katsoi pddtokses-
saan, etta KK oli ollut TEL:n
alaisessa tyosuhteessa MTV:hen
15. l. 1965-31. 12. 1965,20. 11.
1961-10. 4. 1968 ja 8.7. 1969
alkaen ainakin 31. 12. 1975
saakka. KK:n vuonna 1965
MTV:lta saadut ansiot ovat oh-
jelmasarjasta Priki Peukaloi-
nen. Vuodesta 1969 ldhtien val-
taosa KK:n MTV:lta saamista
tuloista on ohjelmasarjasta
Naapuriliihio.

Sekii KK etta MTV valittivat
pddtoksestd eldkelautakuntaan.
KK:n mukaan Naapuriliihio
jatkui keviiiiseen 1976 saakka.
MTV katsoi, ettd KK:n ns. free-
lance-tyci ei kuulu TEL:n piiriin
siind laajudessa kuin Eldketur-
vakeskus oli katsonut. Yhticin
mielestd 8 yleensd noin parin
kuukauden mittaista jaksoa
kuuluisi TEL:n piiriin.

Eldkelautakunta katsoi K K:n
kuuluvan TEL:iin 8. 7. 1969 al-
kaen ainakin 17. 3. l976saakka.
Sitd vastoin eldkelautakunta oli
sita mielta, ettd TEL:n mukaista
tycisuhdetta ei ollut 15. I .

1965-31. 12. 1965 ja 20. I l.
1967-10.4. 1968.

MTV toisti valituksessaan
vakuutusoikeudelle (VO) sen,

mitd seio eldkelautakunnalle oli
esittdnyt. Lisiiksi yhtio korosti
sita, etta Naapuriliihiotd tehtiin
useassa erillisessd jaksossa. Sar-
jan jatkuvuus riippui ohjelman
suosiosta. Niiyttelijoille tehtiin
useita erillisid viilikirjoja ja hei-
den tydsuhteensa selvdsti katke-
sivat aina yhden tycijakson lo-
puttua.

KK valitti VO:een kaikista
niistd eliikelautakunnan pae-
toksen kohdista, jotka olivat
hdnelle epdedullisia. Erityisesti
hdn kiinnitti huomiota Priki
Peukaloinen-sarjaan, missd hdn
kertoi niiytelleensd vuosina 1965
ja 1966. Ohjelma ldhetettiin ker-
ran viikossa suorana lihetykse-
nd. Ndytteleminen edellytti har-
joitustycitii yhtion johdon ja
valvonnan alaisena piiivittiiin.
Lisiiksi hdn mainitsi, ettd yksi-
kin ohjaustehtdvd televisiolle
edellyttdd vdhintddn 2-3 kuu-
kauden mittaista tyciskentely-
jaksoa yhti<in johdon ja valvon-
nan alaisena.

VO hylkiisi MTV:n valituk-
sen kokonaisuudessaan. KK:n
valituksen VO hyviiksyi sikiili,
etta se katsoi myos 15. l.
1965-31. 12. 1965 ja 20. ll.
1967-10.4. 1968 olleiden tyos-
kentelyjaksojen kuuluvan
TEL:n piiriin aivan samoin kuin
8.1. 1969-11. 3. 1976 ollut jak-
so, jota jo eldkelautakunta oli

:X."rr, 
TEL:n piiriin kuuluva-

FREELANCEREIDEN
ELAKETURVASSA
PUUTTEITA
Erilaisten freelance-tyontekij<ii-
den sosiaaliturva on jo pitkiiiin
koettu riittemdttomdksi, paitsi
heiddn omassa keskuudessaan,
myos valtiovallan taholla. Tdl-

liikin hetkelld istuu freelance-
tydntekijciiden el5keturvaa sel-
vittivi tyoryhmii, jonka tulee
kuluvan vuoden loppuun men-
nessd tehdd mahdolliset lain-
muutosesitykset asian hoitami-
seksi.

Freelance-ty6ntekijoiden elii-
keturvan jdrjestdmisessd on jo
kauan ollut erimielisyyttii jo yk-
sin siitd, ovatko he yleensd tyo-
suhteessa vai itsendisid yrittiijiii.
Tdsssd suhteessa kehitys on kui-
tenkin kulkenut johdonmukai-
sesti tyosuhteen suuntaan. Tind
piiiviinii tycisuhteen olemassa-
olo on ehdoton pddsddntci.
Edelld selostettu pddtos onkin
ndhtdvd tyosuhde-linjan viimei-
simpdnd ja merkittdvdnA voit-
tona. Pddsddnnon mukaan
esim. erilaiset Oy Yleisradio
Ab:n ja MTV:n freelance-tycin-
tekrjat, kuten ndyttelijiit, ohjaa-
jat ja muusikot ovat tycisuhtees-
sa mainittuihin yhticiihin.

Ongelmat freelancereiden
eldketurvassa eivdt kuitenkaan
poistu silld, eue heita pidetiiiin
tycisuhteessa olevina. Ongel-
maksi jiiii useissa tapauksissa
tyoskentelyn epdsddnncillisyys
eli tyciskentelyjaksojen katko-
naisuus ja sattumanvaraisuus,
mistd on seurauksena, ettei tyd-
suhteen kesto aina tiiytii TEL:n
edellyttamae yhden kuukauden
aikaa. Tdmd taas merkitsee sitd,
ettii henkilci jaa kokonaan tyct-
eldketurvaa vaille. NdissI ta-
pauksissa siis ynttiijiivakuutus
johtaisi parempaan lopputulok-
seen. Mycis tietojen saaminen
varsinkin vanhoista tyciskente-
lyjaksoista osoittautuu usein
vaikeaksi. Niiyton puutteelli-
suus saattaa luonnollisesti
omalta osaltaan heikentdd free-
lancereiden eldketurvaa.
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JOHTOPAAT()KSIA. VO:N
PAATOKSESTA,
KK:nkaan tapauksessa ei ollut
mahdollista saada tietoja nau-
hoitus- ja harjoituspiiivistii eli
yleensd tydssdolopdivista. Sita
vastoin tiedossa olivat tarkat
palkanmaksupiiiviit ja ansiot.
KK:n ty6skentely MTV:lle oli
palkkatietojen perusteella joka
tapauksesa pitkiiaikaista ja tii-
vistd. Esim. Priki Peukaloisesta
KK:lle maksettiin palkkaa 36
kertaa vajaan vuoden aikana.
Myos palkanmaksukerrat ja-
kaantuvat tasaisesti koko vuo-
den osalle. Naapuriliihicinkin
osalta palkanmaksu tapahtui
varsin sdiinncillisesti (noin 2 ker-
taa kuussa). Erillisisti viilikir-
joista huolimatta tyciskentely
Naapuriliihicin parissa muodos-
ti tosiasiallisesti yhtendisen, eh-
jiin kokonaisuuden. Kun siis
otetaan huomioon, etti KK:n
tyciskentely on ollut toistuvaa ja
usean vuoden jatkuvaa. ja sa-
malla kiinnitetddn huomiota
KK:n todenndkciisten esiinty-
miskertojen tiheyteen ja hinen
MTV:lta saamiensa ansioiden
miidrddn (salassapitovelvolli-
suus estSd niiden mainitsemi-
sen), on VO:n kannanotto TEL-
jaksoihin pemsteltu. Johtopiii-
tdste siiU, miten tiheddn toistu-
vat tyciskentelypiiiviit muodos-
tavat yhdenjaksoisen tyosuh-
teen, VO:n piiiitoksestii ei kui-
tenkaan ole teh6vissa.

KK:n keskimmdinen TEL:n
piiriin kuuluvaksi luettu jakso
perustui, paitsi erillisiin sopi-
muksiin, mycis erillisiin ohjel-
miin, joilla ei keskenddn ollut
mitean yhteyfte. Ndin ollen se
johtopddtos voidaan tehd6, ettei
ohjelmien kesken tarvitse olla
mita[n "punaista lankaa", vaan

tycisuhteen yhdenjaksoisuudes-
u peatettaessa tilannetta on ar-
vosteltava kokonaisuutena.

MAATALOUSYRITTAJAN
H U VI LIIVEI STAM OTO I M I N-
NAN VAKUUTTAMINEN
V a kuu t u soi k eude n p ri ri t ds
n:o 6192/78/1312
Annettu 18.6. 1980
AL haki VO:lta purkua Ilmari-
sen hiinelle vuonna 1978 vahvis-
tamaan yrittiijien eldkelain
(YEL) mukaista tydtuloa kos-
kevaan pddtcikseen. VO oli sitii
mieltd, ettei hakemuksen tueksi
ollut esitetty sellaisia perusteita.
ette paards TEL2I a $:n ja YEL
l7 $:n mukaan olisi voitu pois-
taa, ja hylkiisi hakemuksen.

AL, joka on maanviljelij5, oli
vakuuttanut itsensd huvilaveis-
tdmcitoiminnasta YEL:n mu-
kaan. Koska hdntd toiminnasta
kuitenkin oli verotettu maatila-
talouden tuloverolain mukaan
maatilatalouden tulojen yhtey-
dessd, hdn pyysi VO:ta poista-
maan ty<itulopddtciksen.

VEROTUS EI RATKAISSUT
Aiemmin oikeuskdytdnto on
VO:ta myciten pitiiytynyt tiu-
kasti verotukseen. Maatalouden
sivuelinkeinoista yrittiijii on va-
kuutettu YEL:n mukaan, jos
verotus on tapahtunut elinkei-
noverolain mukaan. Kysymyk-
sessa on tdll6in katsottu olevan
maatilataloudesta erillisen yri-
tyksen. Jos taas verotus on toi-
mitettu maatilatalouden tulo-
verolain mukaan, on sovellettu
MYEL:a.

Rajanveto verotuksen mu-
kaan perustuu kuitenkin tulkin-
taan. Kun arvostellaan site, mil-
loin maatilatalouden sivuelin-
keinoa on pidettdvd erillisend

yritykseni, ei verotukseen tui-
jottaminen suinkaan aina johda
onnistuneimpaan lopputulok-
seen. Ko. tapauksessa VO oli
hankkinut lisatietoja verotoi-
mistosta. Tiill<iin ilmeni, ettd
AL oli saanut pddasialliset tu-
lonsa veistdmotoiminnasta.
Vuonna 1976 hiinen veronalai-
nen tulonsa maatilataloudesta
oli ollut 2840 markkaa ja sa-
hauksen ja mcikkien valmistuk-
sesta 49 234 markkaa. AL oli
joutunut mycis hankkimaan eri-
tyisen paljon raaka-aineita veis-
tdmotoimintaansa varten sekd
kdyttdmddn vierasta tyovoi-
maa. VO:n mielestd veistdmd-
toiminta oli siis muodostunut
niin laajamittaiseksi, ette sita oli
pidettevii eri yrityksend riippu-
matta verottajan ottamasta
kannasta. VO:n pddtos oli iii-
nestyksen tulos (4-3).

RATKAISUN OPETUS
Oikeuskdytdnto on jo siind
mddrin vakiintunut suoritta-
maan YEL-MYEL-rajanvedon
ko. tapauksissa verotuksen mu-
kaan, etteivdt kaikki ratkaisijat
endd tosissaan ryhtyne mietti-
maen verotuksesta poikkeavaa
ratkaisua. Ratkaisu verotuksen
mukaan on tosin edelleen nou-
datettava pddsddnto. VO:n piiii-
tcis muistuttaa kuitenkin miet-
tim66n toisenlaistakin ratkaisua
silloin, kun tosiasiallinen tilanne
vaikuttaa olevan ristiriidassa ve-
rotusratkaisun kanssa.
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Elrike turv ake skuk s en ant amat
soveltamisratkaisut ja lausunnot

Eliiketurvakeskuksen antamien
lausuntojen joukosta on poimittu
kaksi tapausta, toinen erikoisuu-
tenso vuoksi ja toinen laas on jul-
kaistu selvennykseksi, koska sa-
ma kysymys toistuvasti pulpah-
taa pinnalle.

TORNIONJOEN YLI SILTAA
RAKENTAVAT RUOTSA-
LAISET TYINTEKIJA:r,
JOTKA ASUIVAT RUOTSIN
PUOLELLA, EIVA,T
KUULUNEET LEL:IIN

ETK:n lausunto 24. 9. 1980
Suomalainen yhtio, jonka koti-
paikka on Suomessa, rakentaa
siltaa Tornionjoen yli Suomen
ja Ruotsin valtakuntien rajalle.
Hankkeen rahoittaa Ruotsin
valtio. Rakennustydssa on sekd
suomalaisia ettd ruotsalaisia
tydntekijdita. Tyoala kuuluu
LEL:n piiriin. ETK:n lausuntoa
pyydettiin siitd, miten niiden
ruotsalaisten sillanrakennus-
tycintekijdiden, jotka asuvat
Tornionjokilaakson kunnissa ja
niiden ruotsalaisten sillanra-
kennustycintekgoiden, jotka ei-
vdt asu ko. kunnissa, eliiketurva
tulee jiirjestiiii. Ruotsalaisilla
tyontekijoillii on Ruotsin vero-
toimistosta ns. B-verokirjat, joil-
la he maksavat itse veronsa.

Saadun selvityksen perusteel-
la ETK ilmoitti lausunnossaan,
etteivdt ruotsalaiset tyontekijiit
kuuluneet LEL:n piiriin. Sen si-
jaan heidiin on katsottava kuu-
luvan ATP:n piiriin, mikiili he
asuvat Ruotsissa ja maksavat
veroa Ruotsiin. Saman katsot-
tiin koskevan mycis Tornionjo-
kilaaksossa asuvia ruotsalaisia
sillanrakennustyontekijdita.
Toisin sanoen heille karttuu
eldkettd Ruotsin eliikejiirjestel-

m[n puitteissa.
Tiimii siksi, ettd pohjoismai-

sen sosiaaliturvasopimuksen 5
artiklan 2 kappaleen mukaan,
mikiili sopimusmaan kansalai-
nen asuu toisessa sopimusmaas-
sa, hdn saavuttaa teman tydn
perusteella oikeuden lisiieliik-
keeseen siind maassa, missd hdn
on tyossd, edellyttiien, ettd hdn-
ta verotetaan viimeksi mainitus-
sa maassa tasta tydsta saamas-
taan palkasta.

Sopimuksessa tarkoitetuiksi
lisiieliikkeiksi katsotaan yleensd
kaikki tyciehkkeet, kuntien, kir-
kon ja valtion eldkkeet mukaan
lukien.

Ruotsalaiset tyontekijdt asui-
vat Ruotsissa ja suorittivat sinne
mycis veronsa, joten heidiin el6-
keturvansa miiiiriiytyi edelld sa-
notun mukaisesti.

RAKENNUSTYOMAIDEN
PAATOTMTSET
LUOTTAMUSMIEHET JA
TYOSUOJELU-
VALTUUTETUT KUULUIVAT
LEL:N PIIRIIN

ETK:n lausunto 23. 9. 1980
ETK:n lausuntoa pyydettiin sii-
t6, minkii eliikejiirjestelmiin pii-
riin kuuluivat tycinantajan pal-
veluksessa olevat rakennustyo-
maiden pddtoimiset luotta-
musmiehet ja tycisuojeluvaltuu-
tetut.

Tyomaa sijaitsee Suomen ra-
jojen ulkopuolella, ja tyoehtoja
koskevan sopimuksen mukaan
tycimaalla noudatetaan kul-
loinkin voimassa olevaa raken-
nus-, lattianpiiiillystys-, asfaltti-ja maalarinalan tydehtosopi-
musta seki kunnallisteknillisis-
sd. maarakennus-, sekd tienra-
kennus- ja tien kunnossapito-

toissd noudatetaan maa- ja ve-
sirakennusalan tyciehtosopi-
musta.

Pddluottamusmies on muista
toistd vapaa tciiden alettua rajan
takana. Samoin tyosuojeluval-
tuutetulla ei ole muita tyotehte-
vid, kuin ne. jotka hdnen toi-
mintaansa tycisuojeluvaltuutet-
tuna liittyviit.

Piiiitoimisille luottamusmie-
hille ja tycisuojeluvaltuutetuille
maksetaan sopimusten mukais-
ta kuukausipalkkaa ja heidiin
tycinsd on luonteeltaan ldhinnd
toimistotyotii. Heidiit valitaan
mddrdajaksi, joten toimikauden
piiiityttyii he siirtyvdt jiilleen
rakennustciihin.

ETK ilmoitti lausuntonaan,
ettii henkiloistd oli maksettava
LEL-maksut. Luottamusmies-
ten ja tyosuojeluvaltuutettujen
ty6 liittyy varsinaiseen raken-
nustycihon ja tyosuhde tyctnan-
tajaan sdilyy samanlaisena riip-
pumatta siitd, hoitavatko he
tehtaviaan oman tydnsa ohella
vai onko heille annettu vapau-
tusta tycinteosta.

ETK on jo aiemmin toisessa
tapauksessa antanut samansi-
sdltciisen lausunnon. Otsikossa
mainitun lausunnon julkaise-
mista puoltaa se, ettd asia tulee
ndin laajemmin tunnetuksi.
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Ky s y my ksiri j a v as t auk sia

Alla olevalla palstalla Ekiketumakeskuksen lain-
opillinen johtaja Antti Suominen vastaa tytieliik-
k ei t ri ko skeviin ky symy ksiin.

Tydelrikeasioita koskeviin kysymyksiin vasta-
taan El(iketurvakeskuksesta myt)s kirjeitse ia pu-
helimit se. Kun kirjoit at t e, mainit kaa triyde llinen
nimenne, osoitteenne ja henkildtunnuksenne.

A r'.rlill.r'.r. 7-t-l-:n mukoun t.td.tuhtcL'n lulce kct-
ttiti t'tihinttiiin kuukuudcn o.jttn. .jottu .st: tulisi lain
piiriin. Turkoit touko ttintii .titci, t'ttti l.t i).vuhtcen on

.j u t k ut t at u ai nu k in .r' k si k uI ent cr i k uu k au si L'nt int-
mtii.t.e.vtci pait'u.ttti t'iitrrL'ist'cn ptiivticin io miIIii tu-
vullu t'ajuat kolcntcrikuttkaudct koroltut'ut clii-
kt't tii?

Vastaus: TEL:ssii kuukauden pituinen aika
voi olla muukin kuin kalenterikuukausi. Tyci-
suhteen katsotaan kuitenkin aina jatkuneen
kuukauden, jos se on jatkunut kokonaisen ka-
lenterikuukauden. Koska tydntekijein eldkease-
tuksen 6 $:n mukaan kalenterikuukauteen kat-
sotaan sisdltyviin 30 piiiviiii, tycisuhde on jatku-
nut kuukauden TEL:n mielessd silloinkin, kun
kuukauden l. piiiviinii alkanut tydsuhde paattyy
30. piiiviinii, vaikka tarkastelukuukauteen sisdl-
tyisi 3l piiiviiii. Mikeli tyosuhde alkaa keskelld
kalenterikuukautta sen katsotaan jatkuneen
kuukauden, jos tycisuhde paettyy alkamiskuu-
kautta seuraavan kuukauden sellaisena pdivdnd,
joka on jiirjestysluvultaan enintiidn yhtd nume-
roa pienempi kuin alkamispdivd.

Jos tydsuhde ei yhdenjaksoisesti jatku v6hin-
t6dn kuukauden aikaa, se ei oikeuta TEL:n mu-
kaiseen eldkkeeseen. Pitkissii tycisuhteissa el6k-
keeseen oikeuttava aika lasketaan kuukauden
tarkkuudella, joten vajaa kuukausi jiitetddn
huomioon ottamatta.

A r'.rlrr.t r.' .loudunkrt naksumurttt jotain cIakclu-
k uu t usn u k:uu nt i e ht'.v t ii, .f o k a t ul c c su o r i I t a rn o{t tr

kotini .veinien tapatoinnin ia IottiarentontinI T.t'tin
on urt'ioitu kestdt'cin ollt' kuukaudt'njo hankin itse
kaikki tan't'ainecr.

Vastaus: Kodissa tapahtuviin remonttitciihin
sovelletaan lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
tydntekijain eliikelakia (LEL). LEl-maksu on
maksettava kaikista LEl-alojen (maatalous-,
mets6-, rakennus- ja satama-ala) palkoista pal-
kan mdiiriistii ja tyosuhteen kestoajasta riippu-
matta. LEl-maksu on maksettava palkanmak-
sua seuraavan kalenterikuukauden 20. piiiviiiin
mennessi pankkiin tai postiin. Maksun suuruus
on 13,3 prosenttia bruttopalkasta.

Kodin korjaustoite suorittavat my6s alan
liikkeet. Jos liikkeen palveluksessa oleva tycinte-
kijii tekee remonttitydt, hiin saa palkkansa liik-
keelt6, eikii tyon teettaja ole velvollinen suorit-
tamaan myoskddn LEl-maksuja.
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Tiedoksi

T t' o t t o m.t'.t'.t e I ci k k rc n e d e I I.t' t .t' k.s t n i i
olevct alaiktiruja lask ee

Kuluvan vuoden alusta lukien on tycittomyyse-
liike voitu iiin puolesta myontiiii vuonna 1925 tai
sitd ennen syntyneille pitkiiaikaistycittcimille.

Ikiiiintyneiden, pitkdaikaisesti tycittcimine ol-
leiden henkiloiden sijoittaminen tycihcin on edel-
leenkin erityisen vaikeaa, mistii s1rystd on katsot-
tu tarkoituksenmukaiseksi ohjata heitd ensi
vuonnakin eliikkeelle yhta aikaisessa vaiheessa
kuin tiinii wonna.

Tdmiin mukaisesti on lakia muutettu siten,
ette tydttomyyseldkkeeseen on muiden edelly-
tysten Hyttyessd oikeutettu vuoden l98l alusta
my<is luonna 1926 tai sitii ennen syntynyt tycitcin
tydnhakija. HT

M tttt t o s .su ku po Iv env a i fu Io : e I ti k k t i.i i i tr

Heindkuun alusta voimaan tulleisiin kansan-
eliikkeen uudistuksiin liittyen tehtiin muutos
samasta ajankohdasta mycis sukupolvenvaih-
doseliikkeisiin.

Nyt lasketaan sukupolvenvaihdoseliikkeen li-
sdosa kansaneliikkeen perusosan ja toisen kun-
taryhmin mukaisen tdysimidriiisen tukiosan
yhteenlaskettuna miidriinii, sellaisena kuin se oli
sen luoden alussa, jolloin eliike alkoi.

Tiihiin asti lisdosa on laskettu kolmannen
kuntaryhmdn tdyden tukiosan mukaisena.

y''anhuu.selaket t a
kehotctaon hakenruon
Eldketurvakeskus ldhettdd marraskuussa keho-
tuksen hakea tydeHkelakien mukaista vanhuus-
eliikettii wosina l9 l0- 19 l4 syntyneille henki-
lciille, jotka eivdt ole site vieH hakeneet siiti
huolimatta, ettii heillii rekisteritietojen mukaan
niiyttiiisi olevan siihen oikeus.

Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyonteki-
jiiin eliikelain LEL:n mukaisen eldkeoikeuden
selvittia kuitenkin Tyoelikekassa. Sieltd mycis
kehotetaan LEL:n mukaisen elaketurvan an-
sainneita hakemaan eliikettii.

Kaikkiaan jdii vanhuuseldkkeen hakemisen
laiminlycineiden henkilciiden luku niiissii ikii-
luokissa alle viidentuhannen. Tarkka mddrii sel-
viiiii mycihemmin.

Eldkkeen hakemiseen neuvovan kirjeen lisiik-
si Eldketurvakeskus lahettaa myds otteen omas-
ta tycisuhderekisteristddn, vanhuuseldke-esit-
teen, tyoeldkkeen hakemislomakkeen sekd mak-
suttoman palautuskirjekuoren.

Ensimmdisen kerran Eldketurvakeskus muis-
tutti vanhuuseldkkeen hakemisesta sen laimin-
lydneitii vuonna 1970. Sen jiilkeen toimintaa on
jatkettu aina muutaman vuoden vdlein.

I'. I ii k t: siiti r i d i r ti
il.t'l ullc sulu
TEL:n mukaista toimintaa harjoittavien eldke-
siiiitioiden luku on nyt pudonnut alle sadan.
Tarkkaan ottaen niitii oli lokakuussa 98.

Korkeimmillaan TEL:n mukaista toimintaa
harjoittavien eliikesiiiitiriiden mddrd oli vuonna
1964, jolloin se oli yli 160.

TEL:n mukaista toimintaa harjoittavan eld-
kesiiiiticin toimintapiiriin tulee pysyviisti kuulua
vdhintdiin 300 tydntekijea.

Jos elSkesddticin toiminta on alkanut ennen l.
7.1976, on ty6ntekijciite pitenyt olla ainakin 50.
Vuoden 1964 loppuun saakka vastaava raja oli
20 tycintekijiiii.

Ll u u n v i l.l c I i I ri t' ti t'.t t r ) t r t t' r't t' t r I i' rt t i I u u

.lu tt'dolliu on tutkittu
MaanviljelijAvdestcistd sairastaa keskimiiiirin 4 I
prosenttia jotain liiiikiirin toteamaa sairautta.
45-64-vuotiaista miehistd sairastuvuusprosent-
ti on 53 ja naisista 62. Omasta mielestiidn tervei-
tii oli miehistii joka viides ja naisista joka kym-
menes. Maatilojen isdnnistd sairastivat eniten
keskisuurten viljatilojen isinnit. Heillii oli liiti-
kdrin toteamista sairauksista erityisesti tuki- ja
liikuntaelinten ja verenkiertoelinten sairauksia.
Joka kolmas heisti sai eldkettd. Pienten maitoti-
lojen isdntien terveydentila oli liihes yhtii huono.

Emdnnistl huonoin terveys oli pienten karja-
tilojen eminnillii. Heillii olipaljon 166kdrin tote-
amia sairauksia ja he kokivat usein itsensi tyti-
kyvyttdmiksi. He saivat melko usein mycis elZi-
kettii. Suurten tilojen emiinnilld esiintyi koros-
tuneesti ihosairauksia. Pienten tilojen isiinniit ja
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emannat olivat iiikkiiiimpiii ja vdhemmdn kou-
lutettuja kuin muut.

Tiedot kiilviit ilmi Tyoterveyslaitoksen teke-
mdstd tutkimuksesta maanviljelijciiden tervey-
dentilasta ja tyooloista. Tutkimuksessa kartoi-
tettiin 845 maatilan tyoolot. Tilojen l6-64-vuo-
tiaat maataloustcjihin osallistuneet perheenjd.se-
net vastasivat terveydentilaa ja tyciolojen haitto-
ja kartoittavaan kyselyyn. Vastanneita oli kaik-
kiaan 1398, joista miehiii oli 792ja naisia 606.
Miesten keski-ikii oli 4l ruotta ja naisten 45
vuotta.

Maanviljelijciiden terveydentilaa voidaan tu-
losten perusteella pitiid huonona. Saatu kuva on
yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten
kanssa.

Elrik eturv ak eskus mukona
Vanhusten Viikolla
Eldketurvakeskus oli tdndkin \uonna mukana
4-12. 10. pidetyssii Vanhusten Viikon naytte-
lyssii. Niiyttelyssd kdvi noin 6000 ihmistii.

Ensimm?iistd kertaa oli ndyttellyn tuotu mik-
rofilmikortistot, joista ndyttelyssd. kdvijdt saat-
toivat tarkistaa, oliko tycieldkevakuutus kaikista
tydpaikoista kunnossa.

Paikalla ollut asiakaspalvelun edustaja myos
neuvoi muissa tycieliikkeeseen liittyvissii kysy-
myksissd.

Vanhusten Viikon jiirjestiijiinii on Vanhusten
Turva.

Inger Koskinen Eliiketumakeskuksen asiakaspalvelusta neuvoi tydelcikeasioissa Vanhusten Viikon
nriyttelyssci.
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Unkarin metallitydvtien liiton sosiaaliasioista vastaovat Ilona Farkas ja Janos Szlaukd kuulivat Eldke-
tumakeskuksessa selonteon Suomen ekikejtirjestelmristti.

Po hj oisntui tt u ge ro n t o logis t a
yhtei.st-t'dtti
NORSAM on Pohjoismaissa toimivien vanhus-
tyon jarjestdjen yhteistyoelin, jonka piirissd on
pohdittu viime vuosina melko tiiviisti vanhene-
miseen ja vanhuksiin liittlviii kysymyksid. Suo-
mesta jdrjestocin kuuluu tiitii nykyii Vanhustycin
Keskusliiuo ja SPR.

NORSAMin toimesta julkaistaan Nordisk
gerontologisk tidskrift -nimistd lehtee, jossa tul-
laan kdsittelemS6n kansanomaisesti ja kiiytiin-
nonldheisesti jo julkaistuja ja vielti kiiynnissii
olevia gerontologisia tutkimuksia. Lehted varten
on jokaiseen maahan perustettu erityinen toi-
mituskomitea, jonka tehtavana on seurata ja
raportoida kunkin maan alaa koskevista tutki-
muksista. Suomalaiseen toimituskuntaan kuu-
luu mm. yhteiskuntat.lis. Simo Forss Eliike-
turvakeskuksesta.

Tanskalainen vanhustycijiirjestci Ensamme
gamles vaern julkaisee lehtei toistaiseksi omien
varojensa turvin. Suomeen julkaisua on saatu
1200 kpl, jotka on jaettu mm. kunnille, yliopis-
toille, jiirjestciille ja alan tutkrjoille. Noin vuoden
kuluttua toimitusty6n tiivistyttyii lehti muuttuu
maksulliseksi, jolloin sitd voidaan mycis tilata
normaaliin tapaan. Lehdestd odotetaan muo-
dostuvan ansiokas pohjoismaisen yhteistyon
kohde gerontologian yhd kiinnostavammaksi
muuttuvalla alueella. S.fl

I I nk ari I ai sia v ierai t a E-I'K :.ssu
Eliiketurvakeskuksen tdmdn syksyn ulkomais-
ten vieraiden sarjaan tuli lokakuun alussa mer-
kittava unkarilainen lisd, kun Suomen Metalli-
tydvden Liiton unkarilaiset vieraat kdvivdt ta-
lossa. Unkarin metallitydvden liiton sosiaaliasi-
oista vastaavat rouva Ilona Farkasja herra
Janos Szlauk6 saivat pyynncistdin kuulla
selostuksen Suomen tyoelekejerjestelmdstd ja
elSkeasioista yleensd, joista he esittivdt lukuisia
kysymyksiii. Vieraat puolestaan kertoivat lyhy-
esti myos oman maansa vuodelta 1950 olevasta
eliikejiirjestelmdstd. jota muun muassa viime
ruosina on kehitetty ja tdydennetty.

S o s i a a li t un, on p dcip i i r t e e t
-kirjasta uu.\i paino.\
Osmo Toivolan kirja Sosiaaliturvan pddpiirteet
on nyt ehtinyt kahdeksanteen painokseensa.

Siind esitetyt tiedot ovat tdmdn vuoden hei-
ndkuulta. Muuten kirja vastaa kaksi luotta sit-
ten julkaistua seitsemdttd painosta.

Toimeentuloturvan lisiiksi siinii on selostettu
myos sosiaalipalveluita, aina kirkon ja eri jiirjes-
tcijen toimintaa my6ten. Mukana on myos jon-
kin verran sosiaalipoliittista lainsddddntci6 muil-
takin sosiaalipolitiikan aloilta.

Kirjan voi tilata Sosiaaliturvan Keskusliitos-
ta. Liiton osoite on Vironkatu 6 A ll, 00170
Helsinki 17 ja puhelinnumero 17M55. Kirjan
hinta on 32 markkaa.
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RIITTA HEINONEN

Elcikeaika on lomaa
Lomanviettonsa ihmiset suunni t-
t e I eva t e tu k ci t een, mu t t a e lcimcin-
sri pisimmr)lle lomalle, ekikkeel-
le. useimmat kihtevtit vielii val-
mismutumatta. Nriin toteaa eng-
lantilainen ekikevakuutu.tyhtio
I.esal & General ekikevalmen-
nu:kurs.sistaan kcrtovassa esit-
I ees sci.

Ammatinvalinta on ensimmcii-
nen suuri tapahtuma ihmi:;en
elamcissri, toinen on ekikkeelle
jriciminen. Mikririn aikaisempi
elrimrinkokemus ei valmista tci-
h rin ciki I li s e en muut o kse en, pe rus-
telee valmennustorvettL The Pre
Retirement Association (PRA),
j cirje s td, jonka toiminta keskit t y y
e I rik k ee I I e ra lmennu k s e en.

Tutustuminen PRA;n ia Legal
& General elcikeneuvontaan kuu-
luivat elljkelaitosten tiedotrajien
ohjclmuan Va k uutu sa I an y ic.t t in-
t rij a o s t o n t e hde.s sci opint o ma t k an
Lo n t o o s e en s.y1'.rkuus.ra.

2OOO TUNTIA VAPAATA
Ihminen kayttae tydhon vdhin-
tiiiin 2000 tuntia vuodessa eng-
lantilaisen mittapuun mukaan.
Saman verran jiiii eliikeliiiselle
vapaa-aikaa. Nuo 2000 tuntia
voivat muodostua ongelmaksi,
ellei niihin ole ennalta varautu-
nut.

Tyonteko loppuu useimmi-
ten yhtiikkiii. Suunnittelu ja
henkinen valmistautuminen
auttaa kestemiidn muutoksen ja
juuri siihen tahtae elekkeelle
valmennus.

ASENTEILIA PAAPAINO
Sopeutuminen eldkkeelld oloon
ja ylipii5nsii mycinteisten asen-
teiden muokkaaminen elikkeel-
le siirtymistd kohtaan olivat etu-
sijalla valmennuksessa. Eliimii
jatkuu normaalina eldkkeelle

siirtymisen jiilkeenkin neuvoi-
vat kouluttajat kurssilaisia
PRA:n jdrjestdmdssd tilaisuu-
dessa, jota seurasimme.

Englantilaisella eldkeneuvon-
takurssilla puhuttiin sopeutu-
misesta eliikkeellii oloon, rahas-
ta ja toimeentulosta, terveydes-
ta, asumisesta, osa-aikatycistii ja
vapaaehtoisesta tydstd sekd va-
paa-ajasta. Aiheiltaan englan-
tilainen el6keneuvonta vastaa
siten suomalaista, mutta paino-
tus oli erilainen. Englannissa
eldkkeelle siirtyviii tycintekij oitii
valmistettiin ennen kaikkea
henkisesti siihen eldmdnmuu-
tokseen, jonka tyostd jiiiinti ai-
heuttaa. Suomessa eldke-etuu-
det saavat neuvonnassa piiiipai-
non.

Osanottajat olivat saaneet
etukdteen laskelman omasta
eldkkeestddn. Pdivdn mittaiseen
kurssiin mahtui suomalaista ti-
laisuutta enemmdn asiaa vero-
tuksesta. siidstdmisestd ja suun-
nitelmallisesta taloudenpidosta.
Asennepainotteisesta ohjelmas-
ta huolimatta taloudellisista
asioista syntyi melko paljon
keskustelua.

Kouluttajat korostivat sitd,
etta eHkeHisillii on aikaa. Hiin
voi eldd itselleen, tehdii mitii ha-
luaa ja nauttia siita mita tekee.
Toiminta ja ystdvdt auttavat

voittamaan tycin pddttymisen
aiheuttaman tyhjyyden tunteen.
Uusia harrastuksia kurssilaiset
ideoivat yhdessd kouluttajan
kanssa.

Kouluttajat olivat alansa
ammattilaisia ja kaikki jo itse
eliikkeellii olevia. Tdmii lisiisi
varmasti asian perillemenoa, sil-
ld kouluttajat pystyivdt omien
kokemustensa avulla asettu-
maan eliikkeelle valmennetta-
van asemaan.

KUKA KURSSITTAA
The Pre Retirement Association
toimii kokonaan eldkkeelle
valmennuksen parissa. Se on
perustettu vuonna 1964. Yal-
mennuskursseja se on jiirjestii-
nyt vuodesta 1973 liihtien.

PRA:n kurssit ovat useimmi-
ten pdivdn mittaisia, mutta se
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jiirjestilii myos pitempiii, jopa
viiden pdivdn kursseja. Tavalli-
sesti tyonantaja ostaa PRA:lta
kurssin eldkkeelle siirtyville
tycintekijciilleen.

PRA julkaisee mycis eldkkeel-
le siirtyvien ongelmia kasittele-
viii kirjoja ja Choice-nimistd ai-
kakauslehteS, joka on tarkoitet-
tu eliikeikiiii ldhestyville henki-
loille.

Eldkevakuutusyhtioistd vain
Legal & General - Englannin
suurin - jiirjestiiii eldkkeelle
valmennuskursseja. Sen kurssit
ovat yleensd kaksipiiiviiisiii. Pa-
rina viime vuonna niille ovat
voineet osallistua omien vakuu-
tettujen lisdksi myos ulkopuoli-
set. Samoin kuin PRA:n myos
Legal & Generalin kurssit kus-
tantaa yleensd tYonantaja.

Monet suuret liikeyritykset
ldrlestdvdt tyontekijoilleen omia
valmennuskursseja. Niitii pitli-
vdt mycis erilaiset opintojdrjes-
tot.

E N G LA NT I E D E LLA K A, V I.I A.
Englanti on eldkkeelle valmen-
nuksen uranuurtajia Euroopas-
sa, mutta toiminta on nuorta
vield sielldkin. Vasta joka kym-
menes eldkkeelle siirtyvd saa
jonkinlaista neuvontaa ennen
eliikeikiiS. Eliikkeelle jiiA vuosit-
tain puolisen miljoonaa henki-
loa.

Kurssille osallistutaan yleen-
sd pari vuotta ennen eldkeidn
tayttamista. Miesten eliikeikii
on Englannissa 65 vuotta ja
naisten 60 vuotta. Miehet ehti-
vdt olla eliikkeellii keskimddrin
l3 vuotta ja naiset 20 vuotta.

Puolisot osallistuvat kurssille
usein yhdessii, sillii eldkkeelle
jddnti muuttaa koko perheen
eldmdn.
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KIRSTI SLioMI!'tJORI

Turkista kcivi vieras tutustumosso
Suom en e kik ej cirj e s t e lmricin

Kansainvtilisen tydjtirjestdn,
ILO:n, stipendiaattina tutustui
Suomen e I dkej cirj es t e lmtitin Tur-
kin valtion virkamiesten eltike-
turvaa hoitavan laitoksen apu-
laisjohtaja llker Pektiz kah-
den kuukauden ajan.

Hcin aloitti tutustumisensa
E I dk eturv oke s kuks e s ta j a pe r e h-
tyi sen jcilkeen myds llmarisen,
Kansaneldkelaitoksen ja valti
okonuorin toimintaqn. Tydelti-
ke-lehti piitisi haastattelemaan
Mr. Pektiziti, kun htin oli ktiynyt
t ut u s t um o s s ct E kik e t urv a k e s ku k-
sen eri osastoihin noin kahden
viikon ajan.

Mydhemmin Mn Pektizin
opintomatka suuntautuu myds
Ruotsiin ja lsoon-Britanniaan.
Kummassakin hrin viettiici kaksi
kuukautta.

TURKKILAISEN OIKEUS
SOSIAALITURVAAN
TAATTU PER USTU SI-41 S SA
Turkin eliikejiirjestelmd on erds
Liihi-Idiin laajimmsta, kertoo
Mr. Pekciz.

Kansalaisten oikeus sosiaali-
turyaan kirjattiin sielli vuoden
1924 perustuslakiin. Samassa
yhteydessi taattiin kansalaisten
yhdenvertaisuus lain edessd ja
naiset saivat diinioikeuden, hiin
sanoo.

Nykypiiiviln Turkissa hoitaa
eldketurvaa kolme eri laitosta.
Yksi pitaa huolen valtion vir-
kamiesten eldketurvasta. Se
huolehtii myos sellaisten henki-
lciiden eliiketurvasta, jotka ovat
tayttaneet 65 vuotta tai ovat
tyctkylyttdmiii ja ovat avutto-
muuden takia toimeentulotur-
van tarpeessa eikii heillii ole
perhettd turvanaan.

Toinen laitos huolehtii yksi-
tyisen tycinantajan ja valtionyh-

tioiden palveluksessa olevien
elaketurvasta ja kolmas ynttii-
jien el6keturvasta.

Yriuiijien elikej6rjestelmddn
voivat mycis perheenemdnndt
halutessaan liittyd.

Kaksi n6istd laitoksista on so-
siaaliministerion ja kolmas val-
tiovarainministeri6n alainen.
Tdtd asiaintilaa Mr. Pekoz pitdd
primitiivisenii. Hdnen erikoisa-
lansa ovat organisaatioihin liit-
tyviit kysymykset.

Hiinen edustamassaan lai-
toksessa on 4500 tycintekijiiii.
Sillii on pddkonttori Ankarassa

ja haarakonttorit Istanbulissa,
Ismirissii ja Bursassa.

Mr. Pekcizin edustaman lai-
toksen toimipiiriin kuuluu
1225000 henkiloii. Se maksaa
eldkettd noin 600000 valtion
virkamiehelle ja heidiin perheen-
jdsenilleen. Eliikettii saavat siel-
td esimerkiksi sotaveteraanit ja
tycitapaturmien uhrit.

Laitos maksaa eldkettii myos
avuttomille vanhuksille ja tyG
kyrryttcimille, joilla ei ole perhet-
te turvanaan. Naite ihmisid on
noin 900 000,ja he ovat suureksi
osaksi Turkin itsendisyystaiste-

Turkin valtion virkamiesten eltiketurvaa hoitavan laitoksen opulais-
johtoja llker Pekriz tutustui Suomen elcikejcirjestelmdrin kahden
kuukauden ajan.
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lussa vuosina 1919-1923 kaa-
tuneiden miesten lapsia. Heiddn
lukumddrdnsd arvioidaan nou-
sevan kahteen miljoonaan seu-
raavien viiden vuoden aikana.

Virkamiehet itse maksavat
eldkemaksuna 8 prosenttia pal-
kastaan ja valtio maksaa l4 pro-
senttia.

Laitoksen sijoitukset ovat
noin 60 miljoonaa Suomen
markkaa.

VIRKAMIEHELLE PALKKAA
SAMAN VERRAN KUIN
EL)KETTA.
Valtion virkamiehen eldketur-
vaa pitdd Mr. Pekoz parempana
omassa maassaan kuin Suomes-
sa.

Kolmenkymmenen palvelus-
vuoden jiilkeen saa alimman
koulutuksen omaava virkamies
Turkissa kdteensii l6hes saman
verran eldkettd, kuin hiinelle jiii
palkastaan kiiyttocin verojen
jiilkeen, laskee Mr. Pekciz.

Tdmd johtuu siite, etti Tur-
kissa eldkkeet ovat verotonta tu-
loa, hdn selittae.

Valtion virkamiesten tervey-
denhoito on mycis ilmainen.

Yksityisten tycinantajien ja
valtionyhticiiden palveluksessa
olevien henkilciiden eliiketurvaa
hoitava laitos vastaa mycis niii-
den terveydenhuollosta ja sillii
on sairaaloita kaikissa suurim-
missa kaupungeissa.

Laitoksen toimipiiriin kuuluu
noin kolme miljoonaa tyonteki-
jiiii ja sieltii maksetaan eliikettd
noin 600 000 eliikkeensaajalle.

AMMATTIY|TDISTYKSET
VALVOVAT
Ammattiyhdistyksilla on oikeus
valvoa, ettii tycinantajat maksa-
vat tycintekij6istiiiin eliikemak-
sut. Niilla on palveluksessaan

tarkastajia tata varten. huomioon, kertoo Mr. Pekciz.
Etenkin teollistumattomilla Yksityisten palveluksessa

seuduilla asuvat ovat kuitenkin olevien ja valtionyhticiiden
vield tycinantajiensa armoilla, tycintekijoiden eldketurvaa hoi-
sanoo Mr. Pekdz. Niiin on siitd tava laitos EMEK INSAAT
huolimatta, etta tycinantajat LTD on eriis Turkin suurimpia
joutuvat maksamaan suuret sa- rakennusliikkeitd.
kot, elleiviit ole suorittaneet eld-
kemaksuja, hiin kertoo. MAANVILIELIJOILLE

Naiset pddsevdt aikaisintaan SOSIAALITURVAA
eldkkeelle oltuaan tciissd vdhin- TULEVAISUUDESSA?
tiidn 20 vuotta ja miehet oltuaan Tulevaisuuden suunnitelmissa
tycissd vdhintdan25 vuotta. on Turkissa mycis maanviljeli-

Usein naiset jddvdt eldkkeelle jciiden saattaminen sosiaalitur-
kuitenkin vasta 25-30 tyovuo- van piiriin, ehkd vuoteen 1982
den jdlkeen, samoin miehet, mennessd.
koska ndin eliike muodostuu Suunnitelman totetuminen
suuremmaksi. riippuu kuitenkin siitd, paljon-

Valtionvirkamiehilldonnais- ko valtiolla on varoja, toteaa
ten pakollisena eroamisikiinii 60 Mr. Pekoz.
vuotta ja miesten 65 vuotta. Toisaalta Turkissa on todellisia

Erdissd vaarallisissa amma- suurviljelijoitii, jotka omistavat
teissa piidsee eldkkeelle nuo- tuhansia nelicikilometrejii maa-
rempana. ta, sanoo Mr. Pekdz. Voidaan

Esimerkiksi lenttijillii laske- keskustella siitd, tarvitsevatko
taanjokainentycissdolovuosi l5 he lainkaan sosiaaliturvaa, hdn
kuukauden mittaiseksi, jolloin huomauttaa.
lentiijii tietysti pddsee tarvitta- Turkin maanviljelijriiden so-
vaan 25 palveluvuoteen nope- siaaliturvasta ei ole vielii pddtet-
ammin kuin muut. Samalla'ta- ty, perustettaisiinko sitd varten
valla hyvitetiien muitakin vaa- loma jiirjestelmi, vai liitettiiisiin-
rallisissa ammateissa tyriskente- k6 maanviljelijiit johonkin ny-
levi6, esimerkiksi rdntgenliiiikii- kyisistii organisaatioista.
reita ja vaikkapa sukellusvenei- Nykyisin ei tieto aina kulje
den miehistcijen jiisenid. laitoksesta toiseen henkildn

liikkuessa eldmdnuransa aikana
ELA:KEVAROJA eri jiirjestelmien viilillii, Mr. Pe-
ASUNTOIHIN kciz sanoo.
Eldkelaitokset sijoittavat varo- Mr. Pekrizin mielestd voitai-
jaan suojaan inflaatiolta esi- siin ajatella Turkkiin perustet-
merkiksihotelleihinjalomaky- tavaksi Eldketurvakeskuksen
liin. tapainen keskuslaitos.

Erds tirkeii sijoitusmuoto Se valvoisi erijdrjestelmiii, pi-
ovat asunto-osuuskunnille an- tdisi yllii rekistereita ja toimisi
nettavat lainat. Tiillaisista yhteistycissd vero- ja vdestcin-
osuuskunnista saa asunnon os- laskentaviranomaisten kanssa.
taa huomattavasti halvemmalla Se myds arvioisi esimerkiksi
kuin vapailta markkinoilta, kun eldkkeiden kaslun tulevaisuu-
edullinen lainoitus otetaan dessa.

42



rli
'll',
lli.Li

.l I :'
..r ,.,.:t,..,. .'_r,-'l
| :: i,l

Ellei keskuslaitosta ole mah-
dollista perustaa, pitiiisi Mr. Pe-
kcjzin mielestli ainakin piiiistii
yhtendiseen henkilotunnusjiir-
jestelmddn. Tiillii hetkellii kul-
lakin laitoksella on oma sosiaa-
liturvatunnusjdrjestelmdnsd.
samoin muilla yhteiskunnan
lohkoilla omat henkilonume-
ronsa.

Mr. Pekciz on itse jdsenend
tyciryhmdssd, joka pohtii yhte-
ndisen henkil6tunnusjiirjestel-
mdn luomista Turkkiin.

Tunnukseen liitetddn myos
tieto siita, mihin perheeseen
asianomainen kuuluu. Vaesto-
kirjanpitotiedot ovat nimittdin
olemassa perheittain jo huomat-
tavan pitkdltd ajalta Turkissa.

- Perheiden joukossa on todel-
lisia klaaneja, kertoo Mr. Pekciz,
ja suurimmassa on 1900 jdsentd.

Vlestonlaskennasta - siitii
Mr. Pekdzilld on kokemusta
Kyprokselta - hdn sanoo, etta

siind vaikeudet alkavat vasta en-
simmeisten viiden miljoonan
ihmisen jiilkeen. Hankaluudet
vield moninkertaistuvat alike-
hittyneisyyden vuoksi.

(Turkissa oli muuten vuoden
I 975 vdestonlaskennan mukaan
asukkaita 42 miljoonaa ja tiinii
vuonna niitd arvioidaan olevan
48 miljoonaa.. .)

SUOMEN JAHESTEUU,S'
AINUTLAATUINEN
Virikkeen Suomen-matkaansa
Mr. Pekdz sai Turkissa toimi-
neelta suomalaiselta asiantunti-
jalta, joka kertoi hdnelle takelai-
seste ela kejarjestelmdstd.

Mr. Pekciz ei tullut hakemaan
esikuvaa oman maansa sosiaali-
turvajdrjestelmdlle, vaan selvit-
tdmddn sit6, miten asiat on or-
ganisoitu, miten esimerkiksi tie-
to kulkee eri eldkelaitosten vdlil-
ld ja miten tietojenkdsittelyd
kdytetddn hyviiksi.

Tiiiillii niikemiddn tietojenkd-
sittelylaitteita hiin piti uudenai-
kaisempina kuin oman laitok-
sensa kdyttdmid.

"Turkin pankit ovat kylld
yhtd ajanmukaisia, kuin Suo-
messa ollaan", hdn sanoo.

Eliiketurvakeskusta hdn pi-
tiiii hyvin toimivana keskuslai-
toksena.

"Se on kehittyneempi, kuin
ennakolta osasin kuvitella", hin
sanoo kohteliaaseen tapaansa,
ja jatkaa:

"Teidiin jdrjestelmdnne on
ainutlaatuinen maailmassa ja si-
td hoidetaan hyvin. Tdstd halu-
aisin henkilcikohtaisesti onnitel-
la Eldketurvakeskuksen tycinte-
kij<iite ja koko Suomen kansaa.
Ja, jos se vain olisi kdytdnnossd
mahdollista. haluaisin kutsua
kaikki Eldketurvakeskuksen
tydntekijat vieraikseni Turk-
kiin", hAn lis65 vieraanvaraises-
ti.
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Vuosi l98l on
kansainvcilinen
vammaisten vuosi
Yhdistyneiden Kansakuntien
yleiskokous pddtti vuonna 1976
nimittdd vuoden 198 I kansain-
vdliseksi vammaisten vuodeksi.
Vuoden 1979 istunnossaan
yleiskokous hyviiksyi vammais-
ten vuoden ohjelman.

Vuodeksi l98l on suunniteltu
erilaisia alueellisia ja kansainvd-
lisid tapahtumia, joiden aiheena
on'tiysipitoinen osallistumis-
mahdollisuus ja tasa-arvo'.
YK:n alaiset jiirjestot ovat otta-
neet toiminnassaan huomioon
vammaisten vuoden tavoitteet.
Esimerkiksi Kansainvdlinen
tyojarjesto ILO suorittaa
maailmanlaajuisen tutkimuk-
sen ammatillisesta kuntoutus-
lainsddddnncistii. UNESCO jiir-
jestae erityiskasvatusta kdsitte-
levdn kokouksen ja Maailman
terveysjdrjestd WHO tyciky-
vyttomlryden ehkiiisyii ja kun-
toutusta kdsittelevdn kokouk-
sen.

Kansainvdlinen sosiaaliturva-
jiirjestd ISSA jiirjestiiii tyciky-
vyttomyytte ja sen tutkimusta
kdsittelevdn konferenssin vuo-
den l98l aikana.

Miespuolinen ty6ntekijii
Miespuolinen toimihenkiki
Naispuolinen tydntekijii
Naispuolinen toimihenkild

Kansainvdlisen vammaisten AustfAliA
vuoden sihteeristcind toimii
YK:n alainen Sosiaalisen kehi-
tyksen ja humanitddristen asioi-
den keskus, jonka pddmaja on
Wienissd.

S aksan liitt ot asav olt a
Saksan liittotasavallassa otettiin
vuonna I 973 kiiytt<i<in eliikeikii-
uudistus,jolla vakuutettu 35 va-
kuutusvuoden jdlkeen voi ottaa
tdyden eldkkeen 63 vuoden idssd
normaalin 65 vuoden asemesta.
Eriiillii muilla perusteilla -mm. tyottdmyyden ja sai-
rauden johdosta - eldke on
mahdollista ottaa tdysimddrdi-
send jo 60 vuoden idssd.
Seuraava asetelma osoittaa, ette
keskimddrdinen eldkkeellesiir-
tymisikd on uudistuksen jdlkeen
alentunut. Asetelman luvuissa
ovat mukana myos tydkyvyt-
tomyyseldkkeet.

Keskimddrdistd eldkkeelle-
siirtymisikiiii ovat alentaneet,
paitsi uusi eliikeikiikiiytiinto,
myos tyoky!ryttomyyseliikkei-
den mddrdn ja tycittomyyden
nopea lisddntyminen. Eliikkeel-
le halutaan yhd aikaisemmin.
Erddn haastattelututkimuksen
nrukaan 8270 haastatelluista
henkiloistii halusi eldkkeelle en-
nen 65 vuoden ikae. 9l Toheista
esitti syyksi terveydentilan.

Australian ammattiyhdistyslii-
ke on usean vuoden ajan pyrki-
nyt parantamaan jdsenkuntansa
tycieldketurvaa. Viime vuosina
Australian hallituksen yritykset
lakisddteisen tyoeldketurvan pe-
rustamiseksi tdydentdmddn -pddosin tuloharkintaista
kansaneldkejirjestelmdd ovat
epdonnistuneet. Vapaamuotois-
ten, yrityskohtaisten tyoeldke-
jArjestelmien piiriin kuuluu noin
30Vo palkansaajista. Kansan-
eldkkeen taso on melko alhai-
nen; yksindisen tdysi eldke on
2570 ja avioparin noin 40Vo
maan keskipalkasta.

Australian ammattiliittojen
keskusjdrjestci suoritti dskettdin
kyselyn jdsenliitoissa saadak-
seen selville niiden asennoitumi-
sen koko ay-jdseniston kasitta-
vdn yhden tyoeliikejiirjestelmdn
perustamiseen. Tulos oli ajatuk-
selle pddosin kielteinen. Nyt ol-
laan pddtymdssl siihen, etta liit-
toja kehotetaan tyoehtoneuvot-
teluissa panemaan painoa yri-
tyskohtaisten tyoelakejarjeste-
lyjen kehittiimiseen ja laajen-
tamiseen. Myos maan hallitus
on samaa mieltd. Hallituksen
asettama tyoryhma julkaisi iis-
kettdin suosituksensa tyoelak-
keiden kehitUmisest,ii. Niiden
perusteella odotetaan, ette va-
kuutettujen vakuutusmaksut
tullaan tekemddn verotuksessa
vdhennyskelpoisiksi, eliikejiir-
jestelyjen varoista voidaan tule-
vaisuudessa vain l0Va sijoittaa
yhteen yritykseen ja yksi tyon-
tekijdiden edustaja tullaan ot-
tamaan mukaan tyoeliikejiirjes-
telyjen hallintoelimiin.

Keskimii5riiinen eliikkeelle-
siirtymisikii

Nykyisin Ennen
vuotta 1973

58,2 vuotta 6l,l vuotta
6l"63
59,4 " 61,6
60,4 " 60,6
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Toimeentuloturvaa
koskevaa
uutta kirjallisuutta

ElSketurvakeskukseen on eliikelaitostarkasta-
jaksi nimitetty varatuomari Olli Lappalai-
nen26. ll.lukien.

Varatuomari Lappalainen on suorittanut oi-
keustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin
Yliopistossa vuonna 1973 ja saanut varatuoma-
rin arvon vuonna 1976. Suomen Liikemiesten
Kauppaopistosta hdn on valmistunut ylioppi-
lasmerkonomiksi luonna 1969.

Hiin on toiminut esittefijana eliikelautakun-
nassa toukokuusta 1974 alkaen.
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English Summary
The edrtonal opposes the use of
employment data coliected by the
Central Pension Security lnstitute
for purposes other than those for
which they were intended.

The Central Pension Security
lnstitute has been asked occasto-
nally for inlormation lrom its regis-
lers for other authorities The con-
sulting body for drstraint matters
has been active in lhis sense most
recently.

The request was arqued on the
grounds that as an organ wrth a pub-
lic responsibility has collected the
rnlormatron it should be available
also to other oflicials

The editorial states that use of the
regrsters of the Central Penston
Security lnstitule for other purpo-
ses would endanger the confiden-
tiality of the regrsters. Young emplo-
yees, in particular, constder that
securnq therr present earntng rs
more topical than the size of the
eventual employment pensron ba-
sed on the same rnf ormation

Another standpornt propounded
in the article is that the data of the
employment pension regtster have
been collected originally for Just
pension security. The use ol the da-
ta for other purposes would be a
change eflected by an authority
unilaterally in lhe current agree-
ment it has concluded wtth citi-
zens lt rs not possrble, tn the wrl-
ter s oprnion, to assume that the
government is above citizens and
that it can apply laxer legal norms
than pertain to the citizen.

Social benefits wntten into the
collective agreements for 1979 are
discussed in the artrcle on pp
ot 1c

The country-wrde agreements in
1979 covered some 1.4 million per-
sons whrch rs 800/o of all wage-
earners. 86 0/o of Finland's populati-
on of working age is organised.

The agreements include in addi-
tion to regulations concerning the
payment ol wages, the annual holi-
day. the length of workrng trme.
etc., a number ol social benef its.

Some of them are statutory,
such as wages for penods of srck-
ness, maternrty leave, statutory he-
alth examinations, winter leave and

study leave. ln addition to statutory
benef its the collective agreements
mention a number ol short, tempo-
rary absences f rom work for the du-
ratron of whtch the loss of earnrngs
rs compensated. The article is ba-
sed on a publication rssued rn 1980
by the Mrnrstry for Social Aflairs
and Health.

The lower age limrt for an unem-
ployment pensron will be reduced
f rom the begrnning ot 1981. An em-
ployee born rn 1926 or before rt who
has been job-less f or a long trme
wrll receive an unemployment pen-
sion from the begtnnrng ol 1981

The amendment is due to the f act
that the placement of aged persons
who have been unemployed lor a
long trme conttnues to be difficult.

The Central Pension Security
lnstrtute willsend out rn November
an exhortation to apply for an old
age pension under the employment
pension laws to persons born in
1910-1914 who, accordrng to re-
grster data, have not applred {or lt.
These persons number less than
5,000, the exact number will be as-
certarned laler.

The f irst time the Central Pension
Securrty lnstrtute reminded per-
sons about applying f or an old aqe
pensron was in 1970. The activily
has since been continued at inter-
vals of a couple or years.

Pension loundations under the
Employees' Pensions Act now total
under 100, in fact 98. Their number
in 1964 peaked at more than 160.

An employer can take out an in-
surance in accordance with the
Employees Pensions Act from a
pensron insurance company. pen-
sion f und or pension foundation.
An employer can establrsh a f und rl
it has at least 300 employees. The
original limit was 20 employees.

The chief of the Statistical Olf ice
ol the Research Deparlment of the
Central Pension Security lnstitute
revrews the lotnt stattstics
rndtcatrng the total o{ pensroners
rn Finland. The work was done
in cooperation with the Social lnsu-
rance lnstitution on the intttative of
the Ministry for Social Af{airs and
Health

According to the joint statistics,

the number of pensioners in Fin-
land in December 1978 was
999,688. Nearly 600/o of them were
rn recerpt of an old age pensron.
almost 30 ob a drsabtlrty pensron
and approx. 15 o'o survivor s pen-
sion.

The share ol pensioners tn the
country s total populatton was
21 o/0. but in East Finland every
Iourth person was receiving a pen-
sion. The pension density of the
population of working age was as
high as l3o/o and tt was l1olo €V€o
when the recrpients of a survrvor's
pension were excluded. Of the pen-
sroners,59o/o had an employment
pension and 930/o a national pen-
sron, 52 oo recerved both pensrons.

These statistrcs do not rnclude
the so-called old-model penstons
of the State and communes. penst-
ons based on voluntary pensron ar-
rangements or pensions due under
the Military lnyurres Act, Third Party
Motor Insurance Acl and Accident
lnsurance Act. Recipients of a pen-
sron can thus be estimated to total a
litlle over 1 million.
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Milj o ono ekikke ens aaj aa.
Artikkeliin liiltyv ci tilas t o aineis t o

.t t. t:. 197,\

vanhuuseldke

60-
v anhuudent uki ( nois e t)

rint amaso tilase ltike ( mie he t)

tyijttdmyysekike

tydkyvyttdmyyselcike

leskeneltike (naise)

K A N S A N' t LA X t'-t,'t t,X' 5,4 r1' D A \' 7'A

16-

-t 5-20

55-

58-

lapsenelcike

lapsen hoitotuki
ikti rl.'lrrtlt'I rrrrrr t t rrreo t5 20 30 40 50 s's ob os 75 8i 9s t05

7'Y ( ) l: l -,4 K 1,.1.4 lt.I l,\T l'. L ll A 65- vonhuusekike

t y 6 kyv yt t timy y se I cike
tydttomyyseliike
sukupolven- (miehet)
vaihdoseldke (naiset)

58-

leski

-17 lapsi edunsaaiana perhe-ekike

TAI.UAIN TII,4STIN ELAxxzIT oN MYINNETTY SEURAAVIEN LAKIEN MUKAISESTI:
K an s an e I ti ke I a i ns ri iid cin t ii

KEL Kansaneldkelaki
PEL Perhe-eldkelaki
REL Rintamasotilaseldkelaki

Laki lapsen hoitotuesta

T y d e I ci k e I ains ri dddnt t)

Yksityinen sektori:

TEL Tycintekijiiin eliikelaki
LEL Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyrintekijiiin eliikelaki
YEL Yrittiijien eliikelaki
MYEL (SpvE) Maatalousyrittiijien eliikelaki (sisiiltyy sukupolvenvaihdoseliike)
LUEL Luopumisellkelaki
MEL MerimieselSkelaki

Julkinen sektori,

VEL, VPEL Valtion eliike- ja perhe-eldkelaki
KVTEL Kunnallistenviranhaltijainjatydntekijiiineliikelaki
KiEL EvankelisJuterilaisen kirkon ellkelaki
PSP Postisddstcipankin eldkesidntci
SP Suomen Pankin eliikesiidntci
KELA Kansaneldkelaitoksen toimihenkildiden eliikesiiiintd
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KUL'lO 2. Elcikkeen.vaujien ikrirakennc -l l. 12. 1978

Ikii, vuosia

Miehet
414 000

Naiset
586 00095-

90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
q--44
35-39
30-34
25-29
20-24
l5-19
l0-14
5-9
0-4

Henkilci saa:

omaeliiketti

perhe-elSkettd

sekii oma- ettii
perhe-el6kettii

100 80 60
1000 henkeii

4{ 20020406080100
lkm

120 140
I 000 henkeii

Omaeldkkeellii tarkoitetaan vanhuus-, tydkyvyttdmyys- ja tycittcimyyseliikkeiden lisiiksi
kansaneldkelainsiiiidiinncissii rintarnasotilaseliikett6, vanhuudentukea ja lapsen hoitotukea sekii
ty6eHkelainsEiidiinndssii sukupolvenvaihdos- ja luopumiselikettii.
Perhe-elcikkeet on tilastoitu edunsaajakohtaisesti (lesken- ja lapseneliikkeet).
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TAULU l. Elcikkeensaajien lukumririrti ja prosenttiosuus vtiestcistri ikciluokittain -ll. 12. 1978

Kaikki
Ike

Luku-
miiiirii

7o-osuus
vdes-
tOsta

_15
l6-19
20-24
25-29
30-34
35-39q-4
45-49
50-54
55-59
60-64
6549
70-74
75-79
80-
Kaikki
t6-64
65-

2t 946
l0 l5l
4054
5256
5 948
6 048
89ll

l5 128
25974
46230
61 813
84226
6l l3l
34 805
22063

413 683

189 513
202225

4,1
6,5
2,0
2,4
2,8
4,0
6,3

I1,0
19,6
43,1
68,9
99,0

100,0
100,0
100,0
l8,l
12,2

100,0

t9786
l0 580
3693
4379
5 848
6674

10223
t7 139
29996
47 482
77W

r246',14
103 685
69 105
55 696

586005
213 058
353 160

3,8
7,0
1,9
2,2
2,9
4,5
7,3

12,3
20,8
34,5
61,3
98,8

100,0
100,0
100,0
23,9

13,5
100,0

o,t
1,3
1,9
2,1
3,1
4,8
8,0

14,2
26,0
56,8
98,7

100,0
100,0
100,0
21,0

10,2
99,9

3,8
6,3
0,6
0,3
0,8
1,5
2,6
4,7
7,7

I 1,3
13,3
13,2
12,0
7,3
2,0
5,0

4,3
9,9

0,,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,4
1,0
)1
8,9

l3,l
I1,9
7,2
1,9
2,1

l,l
9,9

41732
2073t

7 747
9 635

r796
t2722
l9 134
32267
55 970
93712

138 857
2089m
164 816
103 910
77 759

999 688
q257t
555 385

4,0
6,7
2,0
2,3
2,9
4,2
6,8

I1,6
20,2
38,3
u,4
98,9

100,0
100,0
100,0
2l,l
t2,9

100,0

9,4
12,0
7,2

12,6
13,9
16,9
20,1
18,5
16,7
14,5
17,9
16,2

Viiestcipohjana on kiytetty Kansanelikelaitoksen sosiaalivakuutettua vlestcia 31. 12. 1978.

TAULU 2. Eltikkeensaajien prosenttiosuus vtiestiistti liicineittriin 31. 1). 1978

Leiini tEliikkeensaajat

Ik6: Kaikki -19 20-U
Uudenmaan
Turun ja Porin
Ahvenanmaan
Himeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
Kaikki

3,9
3,9
3,4
4,3
4,4
5,6
6,1
5,6
5,2
4,2
5,6
5,9

17,9
21,3
20,1
21,2
22,2
24,5
25,5
24,2
23,0
22,0
21,2
19,9
2 r3

Huom! Pelkiist66n tyO€Hketta saavien (n. 7 Vo elakkeensaajista) alueellinen jakautuminen on osaksi
arvioitu.

Sekii
oma-

etta per-
he+l6ke

Naiset
Yhteensi Oma-

eliike
Perhe-
eliike

7o-osuus
viies-
tcistii

Miehet

Luku-
miiiirii

Luku-
miiiirii

7o-osuus 7o-osuus 7o-osuus 7o-osuusviies- viies- vies- vdes-tcistii t6sta tcistii tdsta

Omaelikettii
saavat

Perhe<liikettii saavat

Kaikki 16-& Kaikki -19 20-64 65-
16,2
19,4
18,5
19,2
20,0
21,8
22,6
21,5
20,5
19,9
18,4
17,0
18,9

7,6
9,7
5,4

10,2
ll,l
13,3
16,0
14,9
13,4
ll,7
14,4
12,7
10,9

2J
2,9
2,3
3,2
3,6
4,0
4,3
4,0
3,9
3,0
3,9
3,9
3,3

3,7
3,9
3,2
4,1
4,2
5,3
5,8
5,4
5,0
4,0
5,3
5,6
4,4

1,5
1,9
1,3
2,0
2,3
2,9
3,2
2,9
2,7
2,1
2,7
2,6
2,1

6,9
5,9
4,0
6,9
7,8
6,1
5,9
6,1
6,6
5,1
5,9
6,5
6,4
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TAULU 2b. Ekikkeensaajien jakautuntinen lcirineittcjin 31. 12. 1978

Kaikki kansanelikelainsiiiidiinncin
rmukaista eliikettii saavat

Laiini Kaikki
My<is TEL-, Pelkiistiiiin
LEL-, YEL-, Kelasta
MYEL-elii- eHketta
kettl saavat saavat

Kaikki

I 6-*vuotiaat omaeliikkeen
saajat

Mycis TEL-, Pelkiistiiiin
LEL-, YEL-, Kelasta
MYEL-elii- eliikettii
kettii saavat saavat

Uudenmaan
Turun ja Porin
Ahvenanmaan
HAmeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa

17,7 20,5
15,8 14,4
0,6 0,3
13,3 14,5
7,3 7,9
5,4 4,9
4,8 4,4
6,3 5,9
5,5 5,7
10,6 9,7
8,8 g,g
3,8 4,0

19,7
15,0
0,5

13,9
7,6
5,1
4,5
6,1
5,5
9,5
8,7
3,9

16,0
12,8
0,2

12,9
7,4
5,4
5,6
7,3
6,3
9,5

I1,6
4,9

17,3
12,2
0,1

13,7
7,8
5,1
5,4
7,3
6,3
8,1

I1,5
5,0

12,8
13,9
0,3

I 1,5
6,5
5,8
6,1
7,5
6,5

12,l
12,l
4,9

TAULU 3. Elcikkeensoojien lukumririrri ekikelajeirtoin ja -laeitrain 31. t2. 1978

Elikelaki
Van-
huus-
eliike

Tycittci- Tycikyvyttdmyyseliike Lesken- Lapsen-
myys- teysi osa- eliike eliike
eliike eliike eliike

Muut Henkilciitii
kaikkiaan

Kansanel6ke-
lainsiiiidiinncin
mukaiset 554026 3786 251 186 2152t 45059 5l 579') 926678

TycieltkejZir-
jestelmiin
mukaiset 295897 4
Yksityinen puoli 242546

- TEL I 15 543

- LEL 36227

- YEL 16 381_ MYEL 73522

- MEL 1129
Julkinen puoli 72795
VEL, VPEL 48428
K\rrEL 23795
KiEL 1353
Muut3) 417
Kaikki 581241

4
2
I

545
497
123
781

90
r9,

8ll
6r5
213
l0

3

178025
162221
76933
36311

8 958
39407

I 064
37 07t
25453
t2193

462
329

267 410

16435
t6N7
2325
t275
I 852

l0 954

88779
7534t
35 985
20952

5 383
12778

34
25878
2t tt7

4 898
334
lll

93948

345t7
3l 578
14794
8 615
2389
5797

239
9 686
7 444
2577

l16
47

50 353

7 398

7 3982)

57 71',7

591 905
516 281
240877
tM236
34466

t37 754
2777

144 038
l0l 902
43434
2265

9M
999 6884732

157

157

16435
t) Vanhuudentuet (13 907), rintamasotilaseliilikeet (25 886), lapsen hoitotuet (l I 786)
2) Sukupolvenvaihdos- ja luopumiseliikkeet (MELA:n maksamia; luopumiselikkeet eiviit kuulu

MYEL:iin)
3) Suomen Pankki, Postipankki, KELA
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e .;iint r mi.st'tt ntukuun

Tycieliikkeenii maksetaan:,
Kansaneldke-
lainsddddnncin
eliikelaji

OmaeliikettA,
ei perhe-el.

Perhe-el5kett6,
ei omaeldkettd

Oma- ja
perhe-el6kettd

Kaikki

Vanhuuseldke
Tyottcimlryseliike
Tyokyvyttomlryseldke
Leskeneldke
Lapseneldke
Lapsen hoitotuki
Rintamasotilaseliike
Vanhuudentuki
Ei kansaneldkettd
Kaikki

4845
858

26602
401 906

381
989

24 t9t

224075
3299

t42012
220

15 434
9

3329
14582
26560

280

3 632
2t 278
84812

14902
302

7l0l
565

2544n
3 610

152M2
t5 361
26560

280
4845
487t

48 869
510 899

Lukuihin eivcit sisrilly pelkristcicin sukupolvenvaihdos- tai luopumisekikett(i saavat henkikjt

TAULU 5. Ty,deliikkeenri l'ksit)'isen sektorin vanhuus-. t.t,rik)'v,.t'tti)ttt.t'.r'.s- tai t1'dttr)m1'.t'selcikettri saavil-
la esiintt,vcit Kelan t,astoet,et eldkelajit ikriryhmittriin sekti tyriclcikkeen elcikelain.ia elcikelajin mukaan

Kaikki TEL-, Pelkkiiii
LEL-, YEL- ja tyctehketta
MYELtHketta saavat,

saavat Vo

Lukumddrd

Mycis Kelasta eldkettd
saavat eldkelaeittain

Myos
Kelasta
elakefta

saavat,Vo

Ike TEL LEL
Vo 7o

MYEL
Vo

YEL
Vo

t6-34 6 905
35-44 14405
45-54 47 535
ss-59 48 103
60-62 38414
63-64 29928
65-69 131332
70- 107 518
Yhteensd 424140
Ty d elrikke en e kikelaj in mukaan:

Vanhuusel6ke 241655
Alle 65 2842
65- 238 813

Tyottomyyseliike 4497
Tyokyvyttdmyyseldke 178 003

- taytena myrinnetty 161 597

- osaeldke 16406
Kelan r int amaso tilase kikk ee t mukaanlue t tuno:
Kaikki 424140
Tyottdmyyseliikkeet 4497
Tycikyryttcimyys-
eldkkeet 178 003

- tiiydet 161597

- osaeldkkeet 16406

93,4
98,2

22,0
24,2
19,5
16,6
16,5
15,0
0,5
0,3
8,0

2,4
76,9

0,5
20,8
16,8
t2,0
64,6

6,9
2,9

75,8
80,5
83,4
83,5
85,0
99,5
99,'.l
92,0

98,7
23,t
99,6
79,2
83,2
88,0
35,4

79,0
77,3
82,6
85,6
82,3
83,9
99,4
99,7
92,4

97,6
23,1
99,5
89,8
84,8
86,4
29,7

77,6
78,8
85,9
88,2
88,3
90,2
99,1
99,7
92,6

99.,4

99,4
69,3
87, I
89,1
3 1,0

65,3
60,1
68,5
73,1
78,0
8l,8
99,7
99,1
89,3

73,5
68,8
74,6
79,6
83,7
84,4
99,9
99,9
9t,6

78,0

92,9 94,2
97,3 96,6

89,1
91,0
35,8

99,7 99,9

90,5
95,6

76,4
81,2
24,4

99,7
80,0
73,7
85, l
18,5

99,9
69,9
'79,8

90,9
39,9

t4,6
10,4
56,5

52

85,4
89,6
43,5

85,7
87,4
30,8

83,9
93,2
50,4

93,
g',t,



T'.1Lil,L'6 7'l:1,:n, Ll,l,:n, l'l'-1,:n lu ,\tl lil..n nrukui.vtu otnut'lcikettti suot'illa csiint.tyiit.lulkisen sektorin
o trr a t' I d k k eL' t i k tir.t' h rn i t t ti i n .j u c I ii k c I u e i t t u i n

Kaikki TEL:n, LEL:n, Mycis julkisen sektorin tai
YEL:n tai MYEL:n MEL:n eliiketti saavat
mukaista eleketta
saavat

Ika lkm Vo Yhteensd KVTEL Muut
7o Vo

VEL
Vo7o

t6-34
35-44
45-54
55-59
60-62
63-64
65-69
70-74
75-
Kaikki

6 905
t4 405
47 535
48 103
38 414
29928

t3t 332
82741
24717

424t40

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

8,1
17,l
16,2
14,3
t2,5
12,t
10,5
6,6
1,6

10,8

5,4
t2,5
12,4
1,2
9,7
9,6
8,0
5)
0,9
8,3

2,1
4,7
4,0
3,2
3,0
a1
,5
1,4
0,7,s

0,1
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,2

TAULU 7. TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaista perhe-ekikett(i saavilla esiintyvtit Kansanekike-
laitoksen hoitamat perhe-elcikkeet eleikelaeittain

Tycieliikkeen
perhe-eliike-
laji

KaikkiTEL-,
LEL-, YEL-,
MYEL-perhe-
el6kettd saavat

Pelkkiiii
tyoelii-
ketta

saavat

Mycis
Kelasta

perhe-eld-
kette

saavat

7o

Mycis Kelasta perhe-eldkettd
saavat el6kelaeittain

Lukumddrd Vo TEL
7o

LEL
Vo

YEL MYEL
%o Vo

Kaikki
Lapseneldkkeet
0-15

t6-17
l8-
Leskeneldkkeet
t6-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-

106 554
3t 456
2t 690

8 568
I 198

75 098
I 904
I 751
2881
5l4l
8 559

11788
t4 120
28 948

60,9
15,6
3,4

38,4
11 \
79,9

14,8
34,3
52,4
62,6
68,3
96,0

100,0

39, l
84,4
96,6
61,6
27,5
20,t
92,8
85,2
65,7
47,6
37,4
31,7
4,0

37,2
85,5
96,6
63, l
32,3
17,3
93,8
84,5
62,4
39,6
25,8
2t,0

3,9

17?
81,9
95,0
59,6
13,8
18,9
89,5
85,0
65,0
50,0
41,1
33,9

J,J

45,7

84,5

60,3
28,4
28,1
93,9
89,8
78,3
67,8
60,2
5'1
4,8

98,3

43,6

86,8
98,3
64,9
33,8
24,4
94,3
85,3
65,8
49,1
36,5
)'7 )

1'
53



Tietoja tydekikkeensaojista 30. 9. 1980
Taulukoiden luwl ovat viihimmdisturvan mukaisia.

30. 9. 1980 oli maksussa kaikkiaan 561 000 tydeleketta. Muutos edellisestA vuodesta on 35 000 kappaletta eli 6,7
prosenttia.
Naista oli vanhuuseliikkeita 279000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta aiankohdasta)
(+21 000), tyokyvyttomyyselakkeita 175000 kappaletta (-1 000), tyottomyyselakkeita 14000 kappaletta
(+7000) ja perhe-eldkkeitd 94000 kappaletta (+8000).
Vanhuuseliikkeiden keskimAdrd oli 694 markkaa/kk, tyokyvytt6myyseliikkeiden 81 1 markkaa/kk, tyottomyys-
elAkkeiden 802 markkaa/kk Ja perhe-elakkeiden 563 markkaa/kk.

VANHUUSEIL|XXMT
Voimossa olevat 30. 9. 1980

Elikkeensaajia Keskimddriinen peruseliike mk/kk
ElAkkeen myontAii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-elekelaitokset 54477 78023 132500 1 426 620 951

YEL-elSkelaitokset 11 216 8050 19266 1 370 954 1 196

MYEL-eldkelaitos 39412 48144 87556 388 195 282
LEL-elekelaitos 30998 8459 39457 s63 266 499

Kaikki tyoelikelaitokset 136 103 142676 278779 924 474 694

Mydnnetyt ekikkeet 1. 1.-30. 9. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 11 136 12744 23880 999 470 717

TY O KY VYTTO M Y Y SELAKKEET (sisrilttiti osaelcikkeet)
Voimassa olevot 30. 9. 1980

Eliikkeensaaiia Keskimiiirdinen peruseldke mk/kk
El6kkeen mydntijd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 38619 4'r 343 79962 1 554 722 1 124

YEL-elakelaitokset 7627 3523 11 150 1 184 748 1 046

MYEL-elekelaitos 22472 25308 47780 461 190 3'17

LEL-elakelaitos 30812 5083 35895 755 343 697

Kaikki tyoeldkelaitokset 99530 75257 174787 1 032 518 81 1

Mydnnetyt eldkkeet 1. 1.-30. 9. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 8533 5956 14489 1 237 629 987

OSAEILIKKEET
Voimassa olevat 30. 9. 1980

Elakkeensaaiia Keskim66rdinen perusel6ke mk/kk
Elakkeen myontdid Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elekelaitokset 1272 1 571 2843 1 't07 540 794
YEL-eliikelaitokset 898 M3 82s
MYEL-elakelaitos 5623 6266 11 889 376 170 268
LEL-eldkelaitos I 100 139 1 239 674 349 638

Kaikki tyoelakelaitokset 9435 8555 17990 589 273 439

Mydnnetyt eldkkeet l. l.-30. 9. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset
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T''' O7_T O M I' Y S; T- LA K K L E7'
Voimassa olevat 30. 9. 1980

Eliikkeensaajia Keskr miidrdinen peruseliike mk/kk
ElAkkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteense
TEL-elakelaitokset 2700 5008 7708 1 339 714 933
YEL-elakelaitokset 177 142 319 1 015 624 84.1

MYEL-elakelaitos 892 547 1 439 697 303 547
LEL-eldkelaitos 3204 1 349 4553 774 380 657
Kaikki tyoelekelaitokset 6 973 7 046 14019 989 616 802

Mydnnetyt elcikkeet 1. 1.-30. 9. 1980

Kaikki tyoelakelaitokset 3 850 3 629 7 479 976 607 797

PI.-RHL'.EI,A.KKEET
Voimassa olevat 30. 9. 1980

Elakkeen myontdjd

Eldkkeiden
lukumdard

Keskimiid- Eliikkeensaajia
rdinen pe-
ruseleke
mk/kk Lesket Lapset Yhteens6

TEL-elaikelaitokset 45152 780 42038 15028 57066
YEL-eldkelaitokset 7 196 696 6888 2475 9363
MYEL-elakelaitos 17 094 220 16252 5593 21845
LEL-elakelaitos 24270 360 22992 7 652 30644
Kaikki tyoelakelaitokset 93712 563 88 .1 70 30748 1 18 918

Mydnnetyt eldkkeet 1. l.-30. 9. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset I 360 582

I A N H U T,S-, TY A K Y V YTTO II Y Y S-, T I' OTTA.V i- I .\-,1 A P I.''T H E- LLA A K E ET
Voimassa olevat 30. 9. 1980

Elaikkeen myontdjd

Eldkkeiden
lukumdard

Keskimiid-
rdinen pe-
ruseldke
mk/kk

TEL-elaikelaitokset 265322 974
YEL-eliikelaitokset 37 931 1 054
MYEL-eldkclaitos 153 869 288
LEL-eliikelaitos 104 175 542
Kaikki tyoelikelaitokset 561 297 711

Mydnnetyt elcikkeet I. 1.-30. 9. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 54208 779

Vanhuus- ja tyokyvytttomyyseldkkeensaajista 12562 sai lisaksi rekisterdityd lisdeldkett6 keskimiidrin 1058
mk/kk. Ndmi olivat etupd6ssd TEL- ja YEL-eldkkeiti. Perhe-eldkkeistd 2 959 oli lisaietuien mukaisia, keskimaa-
rin 827 mk/kk.

MAKSETUT ELAKKEET I. 1._30. 9. 1980. MII-|.|'{K
Vdhimmdisturva

TEL-elakelaitokset 2270.28
YEL-elekelaitokset 352,76
MYEL-eldkelaitos 389,51
LEL-elakelaitos 501,99

Kaikki tyoeldkelaitokset 3 514,54
Rekisteroity I rsdturva 142,63
Yhteensd 3 657,17
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