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Yrittcijrielcikkeet
on myos rahoitettava
Yrittiijien eliikelakien - YEL:n ja MYEL:n - voimaantulo
kymmenen vuotta sitten oli odotettu ja kattava sosiaalipo-
liittinen uudistus. Toistuvasti oli kuusikymmenluvun aikana
tlhdennetty, etta yrittajat olivat jlineet huonompaan ase-
maan palkkatycintekij<iiden saatua oman lakisddteisen el6-
keturvansa kymmenluvun alussa. Yrittiijiieliikelait syntyiviit
yrittdj ij irjestcij en kanssa k iiytyjen neuvo ttelujen tuloksena
ja niiden edelleen kehittamista osaltaan valvomaan asetet-
tiin yrittiij ien edustaj at eliikej iirjestelm 6n eri hallintoel im iin.
Jirjestelmiin piiriin tuli puoli miljoonaa vakuutettua, l6hes
neljiinnes tycissd olevasta v6estcistd.

El6kevakuutuksesta huolehtiminen edellytti yrittajilta
totuttelua. Vakuutuksen pakollisuus heriitti kysymyksiii,
samoin tunne "kaksinkertaisesta vakuutusmaksusta", kun
yrittiijii joutui huolehtimaan sekd tycintekijciidensii ettii
omasta vakuutuksestaan. Mutta yrittiijien eliikejiirjestelmii
on vakiintunut. Useimmat niistikin, jotka ovat tyytymattci-
mid vakuutusmaksujen tai eldketurvan tasoon, epiiilemiittii
ovat sitl mielt6, ettd oma eliikejiirjestelmd on yrittijille
tarpeen.

Jos hyviiksytiidn periaate, ettd tyciiiissi tehdyn tycin tulee
ylipiiiinsii ulottaa vaikutuksensa mycis el6keaikaan, muuttuu
triviaaliksi se kysymys, jolla aloittelevat yhteiskuntatoimit-
tajat radiossa ja lehdissd toistuvasti kokeilevat siipiiiiin:
"Miksi eliikejArjestelmi6 on monta, miksi ei kaikilla voi olla
yksi yhteinen eliike?" Kun yrittiijiin tyciansiota ei voida m65-
ritella yhta selkedsti kuin palkkatycintekijiin palkka miiiiri-
tellddn, on selvdd, etta yrittajan ansioel5kkeen perusta on
toinen, vaikka eliikettii koskevat s66nncikset muuten ovat-
kin suuressa m66rin yhdenkaltaiset.

Sosiaaliturva on lujittunut, mutta muuten ei yhteiskunta-
kehitys ole kohdellut itseniiisiii yrittiijiii suopeasti. Heidiin
lukumidrdnsi on vdhentynyt kuudennekseen ty6elamasse
olevasta viestcistd, ja heidiin keski-ikiinsii on korkea. Ikiiiin-
tyminen kuvastuu siinii, ettii vaikka lainsiiiidiintci on ollut
voimassa vasta kymmenen vuotta, yrittiijAeliikkeiden yhteis-
summa vastaa kuuttatoista prosenttia vastaavien ansiotulo-
jen summasta. Vertauskohteeksi sopii koko ty0elekejarjes-
telmAn (yrittajet ja palkkatyrintekijnt) el6kemeno, joka on
kahdeksan prosenttia vastaavasta ansiotulojen summasta.

Maatalousyrittajan vakuutusmaksu on runsaat viisi pro-
senttia arvioidusta ansiotulosta, muun yrittiijiin kolmetoista
prosenttia tai alempi. Valtio maksaa kolme neljdnnestii maa-
talousyrittiijiin elAkekustannuksista. Viime vuonna valtio
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tuli ensimmiisen kerran mukaan mycis muiden yrittiijien
eliikkeitii kustantamaan.

Alkavalla vuosikymmenelld arvioidaan yrittiijAeliikkei-
den yhteissumman kohoavan neljinnekseen vastaavista
tycituloista. Tiimii edellyttiid valtion rahoitusosuuden huo-
mattavaa kasvua, sillii yrittiijien oma kustannusosuus ei
s66nnosten mukaan voi ylittiiii tycintekijiiin elikelain mu-
kaisen maksun keskimiiiriiistasoa. Kohtuullista onkin, ettei
yrittnjiin oma rahoitusrasitus muodostu palkkatyontekijiin
ja hiinen tycinantajansa vastaavaa rasitusta raskaammaksi.

Matti Uimonen

Monien asiantuntijoiden mie-
lestii hyvii eliiketurva johtaa
myds viiistimatta monimut-
kaiseen systeemiin. Mitii pi-
temmille tilanteita ja tapauk-
sia ennakoidaan laissa, siti
enemmdn syntyy piiiisiiSnt<ii-
hin poikkeuksia ja poikkeus-
ten poikkeuksia. Laki on sitd
yksinkertaisempi, miti enem-
miin yksityiskohtia se jettaa
avoimeksi.

Virallisesti on todettu, etta
Suomessa ei ole eldkeviidak-
koa. Joka tapauksessa meilli
on varsin monimutkainen eld-
kelainsiiiidiintci. Erilaisia ti-
lanteita ja henkildryhmiii on
mahdollisimman pitkiille huo-
mioitu laeissa. Jos joku siitl
huolimatta jiii vaille riittavaa
eldketurvaa, se ei useinkaan
johdu lain puutteista. Kysy-
mys on useimmiten joko jiir-
jestelmien nuoruudesta tai sit-
ten - kuten tycikyvyttdmyys-
tapauksissa tulkinnasta.
Aukkojakin eliikejirjestel-
miissii silti vield on.

Eliikelainsiiadiintciii kehi-
tettaessa, kuten esimerkiksi
tydelekejarjestelmdssi on teh-
ty, nayttaisi siis k6yv6n niin,
ette ihmisten mahdollisuus
tuntea eldketurvansa viihenee
ja epivarmuus vastaavasti li-
siiintyy. Eli kirjistetymmin,
mitii parempi eliiketurva on,
sita turvattomammiksi sen
piiriin kuuluvat ihmiset saat-
taisivat tuntea itsensii. Onhan
turvallisuuden tunteelle mer-
kitystii vain sillii turvalla, jon-
ka itse tuntee. Tieto elakkees-
ta on osa eldketurvaa.

Kiiytiinncissii niiin ei kuiten-
kaan k6y, mm. siksi, ettli so-
siaalisia riskitilanteita ei
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yleensa ajatella, ne eiviit si-
slilly tulevaisuudensuunnitel-
miin. Ongelma onkin kai la-
hinnii niiden ihmisten, jotka
joutuvat riskitilanteeseen tai
nEkeviit sen lehestyvin. Tur-
vattomuus ja epiivarmuus on
luultavasti suurimmillaan sil-
loin, kun jotain turvaa velitto-
miisti tarvittaisiin, koska ti-
lanteeseen liittyvii tietoa ei
ole varastoitu etukiiteen.

Sosiaaliturvan tiedottaja
puolestaan odottaa, ettii ihmi-
set vastaanottaisivat ja tallet-
taisivat edes viihimmiiismiiii-
r6n tietoa mycis sellaisen va-
ralle, mitd ei toivota eikii odo-
teta. Kuitenkin suurin ryhmii
ihmisi?i lienevdt ne, useimmat
meistii, jotka eiviit viilitii tarjo-
tusta tiedosta tai suorastaan
torjuvat sen. Heihin olisi kyet-
tiivii saamaan yhteys siinii vai-
heessa, kun he tulevat valittd-
miiin neuvojen tarpeeseen.

Tiihiin pyritaankin esimer-
kiksi tydelaketiedotuksessa ja
ilmeisesti muunkin sosiaali-
turvan alalla. Tietoa eliikkeis-
ta on pantu tarjolle sinne, mis-
sii tulevat tydkyvyttomat to-
dennlikciisesti liikkuvat (ap-
teekit, terveysasemat yms.),
tai huoltajansa menettdneiden
omaisten ulottuville (hautaus-
toimistot, kirkonkansliat).
Toisaalta tietoa tarjotaan tie -
dotusviilineiden kautta siitii
kiinnostuneille. Riittavaa ei
tarjonta ole missdiin muodos-
sa.

Yksi keino olisi tiedon vie-
minen kotiin. Viime vuosi-
kymmenen alussa sosiaalialan
laitosten yhteistycina julkais-
tiin Sosiaaliopas, jota jaettiin
joka kotiin. Se oli ehkii liian-

kin tiivis ja laaja kiiytettiiviiksi
tilanteissa, joissa hyvit neuvot
ovat kalliita.

Olisiko mieltii suppeam-
massa sosiaaliturvan oppaas-
sa? Oppaassa, joka keskittyisi
liihinnii niihin riskitilanteisiin,
joita sosiaaliturva kattaa? Jos-
sa liihtcikohtana eivit olisi lait
ja etuudet vaan tapaukset ja
tilanteet, joihin apua tarvi-
taan. Tiirkeintii on kai tieto
siita, ettajotain turvaa on saa-
tavissa, ja osoite, johon men-
n5, kirjoittaa tai soittaa. Eri
asia tietenkin on, moniko tlitli-
kliin toimintaopasta siiilytrli-
si ja tarvitessaan muistaisi
kiiyttnii.

Hajakeskitetty sosiaalitur-
vajdrjestelmdmme synnyttea
mycis sellaista turvattomuu-
den tunnetta, johon ei liity mi-
tii6n riskiii. Esimerkiksi tyci-
eliikkeensaajat epiiilevAt jos-
kus, osaavatko he keriillii
kaikki heille kuuluvat eliike-
erdt. Asiaan vihityt tietivit,
ettei ongelmaa ole, ei aina-
kaan niin laajana kuin luul-
laan, kiitos rekisterien ja yh-
teishakemisen. Mutta tiillai-
nen epiiilys voi olla varsin ep6-
miellyttivi, varsinkin jos elii-
ke on siti luokkaa, ettei lisii
olisi pahitteeksi, mika lienee
eliikkeiden yleisin suuruus-
luokka.

Lisiiksi el6keturvassamme
on kohtia, mycis tycieliikepuo-
lella, joissa tieto tai sen puute
voi vaikuttaa henkilcin eliike-
turvaan: TEL-eliikepalkan
korjaaminen, tycittcimyyselii-
kette varten pyydettiiviin to-
distuksen ajankohta, oman
elikevakuutuksen valvomi-
nen ajoissa, jos ty6suhdetta on

vaikea mycihemmin nayttea
piiteviisti toteen jne.

Nykyaikainen sosiaaliturva
pycirii pitkiilti tiedotuksen va-
rassa. Systeemin kannalta tie -
don mdiirii on riittiivi jo sil-
loin, kun systeemi pycirii. Ih-
misten kannalta taas on tar-
peen, ette systeemi toimii hy-
vin jokaisen kohdalla.

Sosiaaliturvan "tuotekehit-
tely" tiedottajan pulmia sil-
miillipitiien ei useinkaan ole
mahdollista - monitahoisten
taustavoimien ja erilaisten int-
ressien takia. Jiiljelle jnii kei-
nojen keksiminen, miten viedi
tietoa sinne, missii sitii tarvi-
taan. Tietoa perusturvasta, jo-
ka on olemassa hakijan tie-
doista riippumatta, ja yksityis-
kohdista, joissa tietiiminen on
tarpeen parhaan tuloksen saa-
mise ksi.

P,L.
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YEL-vakuutusmaksutaso on
korkea, mutta pakko hyvciksYri

YEL-vokuutus on sijoitusmuotona huonosti
tuottova, mutta turvollinen. Nuorille yritt tijille
elrike turv a tuntuu e I (iis e I t (i ja v akuutusmoksu
korkealta. Usea yritttijri on vieki sen kcisityk-
sen vallassa, ettri neljrin viimeisen vuoden sricin-
tii m(i(ird(i myds yrittcijcin elcikkeen perustan.

Selkecin kuvan yritte)jien suhtautumisesta
elcikkeeseensri tarjoovat ertiiden keskeisten
yrittrijrijrirjestdjen vostaukset Tydelcikkeen
kiertokyselyyn. Ne osoittavqt toisen neuvot-
teluosapuolen ldhttikohdot 1980-luvun kehit-
t e I y t y d hdn I cihde t t cies s ri.

l. Yritttijien ekikeloin mukoinen vakuutus-
maksu on ttinci wonna ttiysimriririiisend l3 pro-
senttia tydtulosta. Onko ttimti taso mielesttinne
kohtuullinen?

Pie nt eo llisuu den K e skus li it t o :
Mikali eliikkeiden nykyincn taso halutaan sdi-
lyttiiii ja kun el6ke-etuudet toisaalta ja mak-
sut toisaalta ovat keskinAisess6 riippuvaisuus-
suhteessa, on eldkemaksua tdstd syystii pidet-
tlvd oikeana. Yrittajet kyllii kokevat eliike-
maksun korkeana.

Suomen Yrit t rij riin Kes kusliit t o :

Yrittiij ?ieliikej irjes tel mdn luo n teen ja raken-
teen huomioonottaen voidaan YEL:n mukais-
ta vakuutusmaksua pitiiii kohtuullisend. On
kuitenkin ilmeistii, etta yrittejat itse pitiivat
tiitii j iirjestel m dd rakenteel I isesti epAonnistu -
neena ja niin muodoin mycis vakuutusmak-
sua kohtuuttoman raskaana. Ongelmana on
se, etteiviit vaihtelut yrittiijiin tulossa vaikuta
vakuutusmaksun suuruuteen; tillaiset vaihte-
lut saattavat taloudellisen tilanteen kehityk-
sestd ja yritystoimintaan liittyvisti seikoista
johtuen olla varsin suuriakin.

Vci hit t ciis k oupan K e s k us I i i t t o :
Kauppiaitten mielesti vakuutusmaksu on
korkea, eli kohtuullisena sitd ei voida pitiii.
Maksun suuruus johtaa viiistiimiittii vertaile-
maan sita muiden sijoitusmuotojen tuotta-
vuuteen, joilla kauppiaat uskovat saavansa
itselleen paremman vanhuudenturvan. Vasta-

painoksi tdlle on tietysti todettava, ettii kai-
killa kauppiailla ei ole mahdollisuutta hank-
kia vanhuudenturvaa sijoittamalla. Sijoituk-
set voivat mycis epdonnistua, jokin el2imin-
vaihe saattaa johtaa omaisuuden tuhlaami-
seen. Liiketoimintojen epdonnistuminen ja
konkurssi voivat viedii mycis vanhuudentur-
van jne. Myriskiiiin tydkyvyttdmyys- ja kuo-
lemantapaustilanteita ei voi ennakoida. Ta-
sapuolisuuden nimissd tama jarjestelmi on
siis hyviiksyttiivii.

Sen sijaan vakuutusmaksua voidaan kyllii
nimittiii oikeudenmukaiseksi siini suhtees-
sa, etta se on sidr.rttu TEl-maksuihin. Lience
vaikea perustella, etti jommankumman elii-
kemaksun tulisi olla toista korkeampi tai al-
haisempi. Kokonaan toinen kysymys on sit-
ten, onko eliikejiirjestelm6mme tulevaisuu-
dessa kokonaisuudessaan liian raskas yritys-
ten maksettavaksi. Nuori yrittiijii maksaa va-
kuutusmaksua usein suuremmasta summas-
ta, kuin mitd nostaa itselleen palkkaa.

Y RITTA:J A: N M A K S U O S U U S PID ETTAV).
M U ITA LAKEJA VASTAAVANA
2. Valtio rahoitti vuonne 1979 arviolto kolman-
neksen yritt(ijien elcikelqin mukoisista elcike-
ntenoista. lltikci olisi mielcstcinne oikea rohoi-
tusosuus?

Pienteollisuus:
Kun yrittiijiiin eldkemaksu ei voi olla kor-
keampi kuin tycintekijdiden eldkemaksu, on
valtion osuuden oltava niin suuri, etti vas-
taavaisuus siiilyy.

Yrittdjdt:
Suomen Yritttijiiin Keskusliiton niikemyksen
mukaan valtion tulisi osallistua yrittiijien elii-
kelain mukaisiin el6kemenoihin samassa suh-
teessa kuin maatalousyrittiijien eliikelain
mukaisiin eldkemenoihinkin.

Vrihitttiiskauppa:
Valtion tulee jatkuvasti taata eliikkeiden
maksut eliikkeensaaj ille. Mitaan mddrdosuut-
ta voidaan tuskin kauppiaan ndkcikulmasta
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katsoen pitaii oikeana. Valtionhan tulisi vas-
tata periaatteessa kaikista eliikkeistii.

Oikeudenmukaisemmalta tuntuisi, ett6 val-
tion osuus niin TEL-, YEL- kuin MYEL-jiir-
jestelmissi olisi yhtii suuri.

3. Y r i t t cij i en e I ci k e I ai n mu k a i nen e I ci k ev q k uu t u s
on lakisririteinen. Onko t(it(i pidety epcikohta-
no j ris enis t d nne k es kuude s sa?

Pienteollisuus:
Ei.

Yritttijtit:
Yrittiijien eliikelain mukaisen eldkevakuu-
tuksen lakis[dteisyys on yleisesti hyviiksytty
yrittiijien keskuudessa. Lakisiiiiteisen ellike-
turvan velttamettdmyys toki ymmirretiiiin,
mutta sen sijaan jiirjestelmdn rakenteeseen,
johon jo edellii on viitattu, kohdistetaan pal-
jon kritiikkiii. Mm. maksualennusjiirjestel-
miii pidetIiin liian suppeana, ja onkin aivan
ilmeistii, ettii osalle yrittiijiii korkeiden va-
kuutusmaksujen hoitaminen tuottaa suuria
vaikeuksia. Maksutason tulisi olla sellainen,
ettei se oleellisesti heikennii yrittiij?in talou-
dellista asemaa.

Vrihittciiskauppa:
Monet yritt ij 6t pitiiviit lakisiiiit ei st?i yrit tiij ii-
eliikettii tarpeettomana, voipa melkein sanoa
pakkoverotuksen perusteena. Etenkin par-
haiten menestyvistd yrittiijistii osa on sitA
mieltii, ettii YEl-vakuutuksen tulisi olla va-
paaehtoinen. Syyt ja seuraukset samat kuin
mainittu kohdassa l.
N UO RI YRITT/|JA. T UNTEE
MAKSUN ANKARIMPANA
4. a) Yrittajien elcikeloki rinnastqq yrittcijtin
tydtulon siihen palkkaan, joka kohtuudelta olisi
moksettovo hrinen sijaiselleen. Onko tcimii
arviointiperuste mielest(inne larkoituksenmu-
kainen?

Elciketurvqkeskus on vahvislonut noudatet-
taviksi yritt(ij(in tyt)tulon arviointiperusteet.
Ne on loadittu yhteistyt)ssci asionomoisten yrit-
t tij rij drj e s t tij en k a n s s a.

b) Ovatko elcikelaitosten arviot yrittrijdn
tydtulosta mielestcinne realistiset?

c) Onko yrittrijrin tyt)tulon mcicirittriminen
oikean suuruiseksi aiheuttanut jcisenkunnol-
lenne ongelmia?

Pienteollisuus:
Teoriassa niyttiiii nykyinen yrittiijiin ty6ru-
lon mliirittely oikealta, mutta sita kiiytiinnds-
si sovellettaessa ilmenee selviii vaikeuksia.
Kun yrittiijdlle edelleenkin vahvistetuista tyci-
tulon arviointiperusteista huolimatta j dd var-
sin suuri vapaus tycitulonsa miSrittiimisessi,
niiyttlii se klytiinncissA johtavan siihen, ettii
nuoret yrittejat pyrkiviit valitsemaan tyci-
tulonsa mahdollisimman alhaiselta tasolta.
Tiillainen menettely on ymmirrettiiviii, kos-
ka nuorempana ei eldketurvan tarve tunnu
leheiselta, mutta korkea elikemaksu sen si-
jaan koetaan kielteisenii.

Kun tyritulo on aikoinaan tullut valituksi,
pyritiiin sitl korjaamaan vasta elikeiiin lii-
hestyessii. T5mii johtuu paljolti sii6, etta
yrittajilli on virheellinen kiisitys eliiketurvan-
sa muodostumisesta. Aivan yleisesti luullaan,
etta yrittejain elaketurva perustuu samoille
periaatteille kuin paljon paremmin tunne-
tussa TEl-jiirjestelmissd on asianlaita. Kun
tycitulon korottaminen ei myrihiiisemmlissii
vaiheessa enlii tuo oleellista parannusta eli-
keturvaan eikii se edes ilman eri perusteita-
kaan ole mahdollista, n6yttiiii tydtulon suh-
teellisen vapaa valintaperuste keytenndssa
johtavan yrittiijiiin eliiketurvan viihenemi-
seen. Tycitulon mearittelyperusteita tulisikin
mielest6mme uudelleen harkita. Ainakin jo
tiissii vaiheessa tulisi eliikelaitosten YEL-
asiakkailleen painottaa sita, ette elSketurva
muodostuu kaikkien vuosien keskiarvosta
eikii viimeisten vuosien perusteella kuten
TEL-jiirjestelmissS.

Alkavien yrittiijien osalta niyttiiii tycitulon
miiiirittely tuottavan vaikeuksia, koska yrit-
tajalla itselleenkean ei yritystii aloittaessaan
ole tietoa sen menestymisestii. Ensimmiiiset
vuodet ovat alkavalle yritykselle lihes aina
vaikeita, jo kauan toimineiden yritysten pe-
rusteella laaditut tydtulon arviointiperus-
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teet vain harvoin soveltuvat alkavaan yrittii-
jiiin. Eliikelaitosten tulisikin soveltaa ensim-
mtisini vuosina tarvittaessa alempaa tasoa
ja ottaa sen jalkeen asia uudelleen kasiteltii-
viiksi.

Yrittdjdt:
a) Muodollisesti on periaatetta, jonka mu-
kaan yrittiijiin tydtulo rinnastetaan palkkaan,
joka kohtuudella olisi maksettava hanen si-
jaiselleen, pidettavii oikeana. Kuitenkaan
yrittaja ei liiheskiiiin aina voi ottaa itselleen
site palkkaa, jonka hiin joutuisi maksamaan
ulkopuoliselle tyontekijiille. Kun ei ainakaan
toistaiseksi kuitenkaan ole ltiytynyt muun-
laista piiteviiii arviointiperustetta, lienee kiiy-
tcissi olevaa periaatetta pidettiivii tarkoituk-
senmukaisena.

b) Edellii olevan perusteella eliikelaitosten
arvioita yritt6jiin tydtulosta on pidettiivii
realistisena.

c) Edellii on jo viitattu siihen, ettei yrittaja
liiheskiiiin aina voi nostaa itselleen samaa
palkkaa, jonka hiin joutuisi maksamaan ulko-
puoliselle tyrintekijiille. Tiistii on seurauk -
sena, ettl hln joutuu mahdollisesti maksa-
maan eldkevakuutusmaksua, joka on miid-
riitty hdnen todellista tuloaan korkeamman
tycituloarvion mukaan. Myos se, etta yritta-
jin todellinen tulo voi vaihdella jopa niin,
ettei tallaista tuloa tiettynd aikana ehkii lain-
kaan synny, aiheuttaa yrittiijiille ongelmia,
koska tulon vaihtelut eiviit vaikuta vakuu-
tusmaksuun.

VtihitttiiskauPPa:
a) On tarkoituksenmukainen, koska muun-
laista arvioperustetta on vaikea loytiii. Esim.
verotettavaan tuloon vertaaminen on epa-
varma perusta, koska tiilloin eliike perustuisi
riskinalaiseen tuloon, joka voi vaihdella hy-
vinkin jyrkiisti vuodesta toiseen. Yrittljiin
tycitulo ja liiketoiminnan tulos on erotettava
toisistaan, kuten mycis verotuksessa tapah-
tuu.

On kuitenkin muistettava, ettii kukaan toi-
nen ei voi korvata yritt6jiiii, vaikka jetettai-

siin pois esim. taiteilijat. Alkava yrittiijii jou-
tuu monessa tapauksessa maksamaan apulai-
selleen enemmdn palkkaa kuin hin voi yri-
tyksestAdn nostaa itselleen.

b) Kylla ovat. On kuitenkin sellaisia yrittii-
jiii, jotka eivit usko, ettl koko eliikejiirjes-
telmd on voimassa esimerkiksi 30 vuoden ku-
luttua, jolloin heidiin vuoronsa on ldhteii
eliikkeelle. Liian pienet yrittAjatulot tulisi
saattaa suhteessa toisten tasolle. Eliikeliiisten
elintason ei kuitenkaan aina tarvitse olla suo-
rassa suhteessa aktiivisen ajan elintasoon.
Sen vuoksi liian suuret tycitulojen erot eivit
ole tarpeellisia.

c) Jossain midrin on ollut ongelmia. Lii-
hinnii on mycinnettdvd se tosiasia, ettii tyci-
tulojen mdiritys on edelleen liian alhaisella
tasolla. Erityisesti nuorinta yrittiijiipolvea on
vaikea saada ajattelemaan tissd asiassa riit-
tiiviin pitkiij iinteisesti.

Vapaaehtoisluontoinen tyotulon mtiiriin
ilmoittaminen on ollut sopiva tapa. On
oikein, etta yrittajallA itsendiseni luonnolli-
sena henkilcind on mahdollisuus harkita, mil-
laisen elintason hAn el5keajakseen valitsee.

J. Ovatko YEL-ekikkeet tasoltoon kohtuul-
lisia?
Pienteollisuus:
Edellii 4. kohdassa mainituin huomautuksin
on tasoa sellaisenaan pidettiivii kohtuulli-
sena.

Yrirtdjdt:
Yleisesti ottaen YEl--eliikkeita voidaan pitaa
tasoltaan kohtuullisina. Joissakin tapauk-
sissa on kuitenkin osoittautunut, ettei elake
riita y[apitamain yrittiijiille liiheskiiiin sa-
manlaista elintasoa ja kulutuskykyA, johon
yrittiijii on tottunut. Olisikin syyta harkita,
voitaisiinko tiillainen jalkeenjiiiineisyys pois-
taa esim. korottamalla karttumiskerroin
1,5:stii 2 prosentiin.

Viihiudiskauppa:
YEl-eliikkeet ovat tilastojen mukaan jopa
vastaavia TEl-elnkkeitl alhaisempia. Niiin
ollen ne eivit ole kohtuullisia tistii niikdkul-
masta. Koska tason alhaisuus kuitenkin joh-
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tuu ilmoitetusta tycitulosta, ei lopputulok-
seen voitane suhtautua kielteisesti.

TEL/YEL-RAJANVEDOSSA
EI YLEISIA, ONGELMIA
6. Onko esiintynyt epciselvyyksici sen suhteen,
milloin ansiotoimintaan on ollul sovellettova
yritt(ijien elcikelakia YEL:iri vai tydntekijciin
elc)kelakio TEL:ici? Onko rajanveto nykyisel-
I ricin mie I e s t cinne onni s tunu t ?

Pienteollisuus:
Eriiissii tapauksissa ilmenee selvii sovelta-
misvaikeuksia. Liihinnii timd ilmenee kaup-
paedustajien asemaa meariteltaessa. Yrityk-
sille ovat tuottaneet ikiiviA ylliityksiii tapauk-
set, joissa jiilkikiiteen katsotaan tdllaisen
edustajan olleenkin tycisuhteessa yritykseen,
vaikka yritys itse on pitanyt edustajaa itse-
niiisend yrittiijiinii. Sama koskee mycis ns.
kotitycintekijoitii.

Mikeli yrittiijii on itsensd sijoittanut vir-
heellisesti vddrddn jiirjestelmiiiin, ei se kiy-
tiinncjssi ole kuitenkaan tuottanut ongelmia
el6keturvan suhteen.

Rajanvetoa tdytynee pitaa hyvaksyrtiiviinii,
koska epiiselvyydet johtuvat ty6suhteen mid-
rittelyn vaikeudesta, jota ei voitane velttaa.
Yrittrijrit:
Varsinkin alkuaikoina oli selviisti havaitta-
vissa epdselvyyksiii sen suhteen, milloin an-
siotoimintaan piti soveltaa yrittiijien eliike-
lakia ja milloin ty<intekijiiin eliikelakia. Jat-
kuvan informaation ansiosta t[llaiset epii-
selvyydet ovat kuitenkin viime aikoina sel-
viisti vdhentyneet. Rajanveto ei kuitenkaan
vieliikiiiin ole aivan yksinkertaista; pelkkien
omistussuhteiden kiiyttiiminen kriteerini
harkittaessa, milloin ansiotoimintaan on so-
vellettava YEL:iii, ei vaikuta kaikissa tapauk-
sissa asialliselta. Omistussuhteiden ohessa
olisikin huomioitava esim. henkildn asema
organisaatiossa, yritystoiminnan juridinen
muoto, yrityksen laatu ja laajuus sekii yritys-
toiminnan taloudellinen tulos.
Vtihittriiskauppa:
Rajanvedossa ei sininsi ole ongelmia. Sen
sijaan lienee tapahtunut jonkin verran kehi-
tystii siihen suuntaan, etti perheyritykset

muuttuvat kommandiittiyhticiiksi, joiden
osakkuudet on jaettu siten, ettd yrittiij?it siir-
tyviit TEL:n piiriin. Rajanveto lienee onnis-
tunut.

7. Mikd on mielestcinne kiireelli.sin YEL-elrik-
keiden kehittcimistoimi I 980-luvulla?

Pienteollisuus:
YEL:n maksuperusteita tulisi kehittiiii siten,
ette se mahdollisimman hyvin ottaisi huo-
mioon vuosittain yrittejan todelliset tulot
eikii kaavamaisesti valittua tycituloa.

Yrifidjdt:
Kiireellis impiinii YE L-eliikej iirjestel miin ke-
hittamistoimena Suomen Yrittajain Keskus-
liitto pitiiii erityisen yrittiijien sukupolven-
vaihdonjiirjestelmin aikaansaamista. T6min
jiirjestelmln mukaan tulisi yrittAjdlli eriiin
edellytyksin olla oikeus YEL:n mukaiseen
vanhuuseldkkeeseen jo 55 vuotta teytettyaan.
Tiillaisia edellytyksiii olisivat, ette yrittaja on
viilitt<imasti ennen luopumistaan harjoittanut
samaa yritystoimintaa tietyn v2ihimmiiisajan
ja saanut siitii pdiiasiallisen elantonsa, ettei
hAn saa kansaneliikelain mukaista tycikyvyt-
tcimyyseliiketta ja etta hin luovuttaa yrityk-
sen ldhisukulaiselleen, joka sitoutuu hoita-
maan siti tietyn viihimmdisajan eliikkeen al-
kamisesta lukien.

Vrihittriiskauppa:
Kiireellisin YEL-eliikkeiden kehittiimistoimi
on lakisiidteisesti pysfidyttaS vakuutusmak-
suprosentin nousu. Siten poistuisi yrittajien
mielestd epiiilys siita, etta kaikkina tulevina-
kin vuosina maksu jatkuvasti nousee. Muussa
tapauksessa syntyy vastareaktioita, joista to-
denniikciisin on yrittiijiikunnan pienenemi-
nen. Maksut joutuvat tiill<iin entisti harvem-
man joukon kannettaviksi ja tulevaan el6k-
keeseen nfiden hinta muodostuu liian kor-
keaksi.

Kiireellisiii toimenpiteiti ovat mycis var-
haiselikej iirjestelmin aikaansaaminen yritt6-
jille sekii yrittlijien tycikyvyttcimyyseliikkeen
korottaminen.
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Ty r) e I cik ej cirj e s t e lm ri
on vcilttcimcitdn
p a lk an s aaj av cie s t o ll e

Tyd e I ci k ej tirj e s I e I m ci tu I i aj an k o h t a i s e k s i, ko s-
ka palkansaajat eivcit tyytyneet tasoekikkei-
siin, johon konsanelcikkeen uudistuksen yhtey-
dessci vuonno 1957 siirryttiin. Tasoeltikkeet
tiesivcit elcikepolitiikan kehityksen taantu-
mista jo somalla ktivi selvriksi, ettci kansan-
elcikkeen pohjalle ei palkonsoajien ekiketurvaq
voida rakentoo, toteao puheenjohtaja Veikko
Ahtola.

Valtioneuvosto asettikin eldkekomitean
yksityisen puolen tydelekejarjestelm66 val-
mistelemaan vuonna 1956. Olin mukana sen
tytissi arnrnattiyhdistysliikkccn edustajana.
Komitea pohti kysymysti kolmen vuoden
ajan aina vuoteen 1960 saakka, muisteli
Ahtola.

Veikko Ahtola teki mittavan piiviityon
ammattiyhdistysliikkeessii. Hiin oli Paperi-
liiton palveluksessa vuodesta 1955 liihtien
toimien liiton puheenjohtajana viimeiset
25 vuotta. Ahtola jiii eliikkeelle vuonna 1978
elokuussa.

Jimerind persoonana hiin luotsasi liit-
toaan l6pi tuulien ja tuiskujen. Siinii ohessa
hiinestd tuli mycis sosiaaliturvan kehittaja.
Valittomasti komiteatydn paetyttya henet
nimettiin El6keturvakeskuksen hallituksen
jiseneksi, jossa tehtdviissd hin oli l8 vuoden
ajan.

Yksityisten tycinantajien palveluksessa ole-
ville tycielakej iirjestel min aikaansaaminen oli
valttemetdnta. Kansaneldkkeen tasaeldke-
jirjestelmii ei turvannut edes minimitoimeen-
tuloa, painottaa Ahtola.

Ahtola sanoo, etti kolmekymmentii vuotta
sitten liihes ainoan turvan muodosti perheen
tyciiiiss5 olevan huoltajan tyrikyky. Kansan-
eliikkeen lisiiksi sai kciyhiiinapua huoltoapu-
lain 5. pykiiliin perusteella. Jotkut tydnanta-
jat olivat jiirjestineet tycintekijriidensi elike-
asiat vapaaehtoiselta pohjalta, mutta yleensi
vdin toimihenkil<iille.

KEV YTM IELIS YTS VA I K UTTI
EILITUSAPUUN
Huoltoapulain mukaan tycintekijii sai ennen
vanhaan elatusapua tydnantajaltaan tultuaan

tycihcinsii kykenemiittcimdksi, ja jos oli ollut
saman tycinantajan palveluksessa viihintiiiin
20 vuotta.

Ei se elatusapu aina helpolla tullut. Jos
tycintekijAn todettiin viettdneen esim. kevyt-
mielistii elimiiii, niin elatusapuun meni oi-
keus, sanoo Ahtola.

Eliikekomitean ajoilta muistan hyvin mo-
net yhteenotot. Alussa meni hyvin, mutta
matkalla tuli eteen monia pulmiakin. Jotkut
komitean jiisenistii olivat joskus tukkanuot-
tasilla ja asiat jouduttiin usein jiittiimiiiin pciy-
dille lisiselvityksien hankkimiseksi.

Kerran pcrltin minhkin pdrecni ja sanoin.
ettii minulla on muutakin tekemist6 kuin
riidellii tiialle. Otin pitkiit ja olin poissa pari
kuukautta. Mutta tyd jatkui taas kun vuori-
neuvokset puuttuivat peliin, kertoo Ahtola.

Sitii Ahtola kuitenkin haluaa painottaa,
ette niin suurista asioista oli kysymys, ettl
iiinestyspdiitciksiin ei hevillii menty.

AY.LIIKKEEN ROOLI KESKEINEN
Eliikemaksuista tuli suuri kysymys. Monissa
kohdissa trirmiittiin siihen, miten eliikkeet
rahoitetaan. Komitea kuunteli joukon asian-
tuntijoita ja neuvotteluissa vilahteli useita
minjstereitiikin. TyOelikejiirjestelmin syn-
nyttiminen oli poliittisesti ylivoimainen teh-
tiiv6, siksi ammattiyhdistysliikkeen rooli
muodostui keskeiseksi.

- Vaikka alussa puhuttiin siitii, etta tydn-
tekijiit osallistuisivat eliikkeiden kustannuk-
siin, niin loppujen lopuksi pi?idyttiin tulok-
seen, ettf, tydnantajat maksavat, Ahtola to-
teaa.

LAhdettiin siite, ette elSkemaksut ovat tyd-
kustannuksia ja ne ovat verosta vapaat.

Tycimarkkinajiirjestcijen sopimuspohjalta
tycieliikej iirjestelmii syntyi. Meillii oli monien
maiden malleja esilli, mutta jiirjestelmi on
puhtaasti suomalainen, sanoo Ahtola.

Nyt, kun sitii on itse tydelakejiirjestelmin
turvasta nauttimassa, voi todeta jotakin ol-
leensa rakentamassa, sanoo Ahtola. Alussa
en uskonut, ette systeemi liihtisi pycirimiiin
niin nopeasti kuin sitten tapahtui.

Paljon on porua pidetty siite, etta tycieleke-
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- Tytieldkejdrjestelmlin syntyminen tiesi palkansaajille vapautumista kiiyhtiinavusta kohti
parempaa sosiaaliturvaa, sonoo Veikko Ahtola, joka osallistui eltikekomitean tydhiin vuosina
1956-1959.

jiirjestelmii olisi yhteiskunnalle kallis. On kui-
tenkin muistettava, ettl palkansaajat ovat
itse sitd kustantamassa. Tycinantajan tyd-
eliikemaksu on osa palkansaajan palkkaa,
jonka timii nostaa mycihemmin siirryttyiin
eliikkeelle.

Mielestiini timii jirjestelmii vaatii rahas-
tointia, jotta eliikkeiden maksamisesta sel-
viydyttiiisiin vaarantamatta palkansaajien
eliiketurvaa, Ahtola sanoo. Mikiinn jakosys-
teemi ei kiiy, vaikka jotkut piirit niin halua-
vat vaittaakin.

Jiirjestelmiin syntyyn vaikutti myris se, etti
tyrinantajille tuli takaisinlainausoikeus, se
oli kompromissi ja piste iin p66lle . Rahasto-
jen varat ovat sijoitetut elinkeinoeliimiin ja
sosiaalialan rattaisiin.

TURHA NOKITELLA
On turha nokitella eri eliikejilrj_estelmien
tarpeellisuudesta ja niiden kehittamiseste.
Tyciel2ikejiirjestelmi on palkansaajaviestrille
valttamatdn ja sen kustannuksethan hoide-

taan SAK:n ja STK:n sopimuksen pohjalta,
Ahtola sanoo.

Ahtola korostaa tydelekerahastojen viilttii-
miittrimyyttii. Ne ovat palkansaajien varoja,
joihin sivullisilla ei ole koskemista. Mieles-
tini kansanelikkeen kehittemisessi on he-
ritty liian my<ihdiin. Nykyinen uudistustavoi-
te on hyvd, jos rahat ldytyvat sen toteuttami-
seen. Palkansaajaviest<in kannettavaksi siti
ei pidn kaataa.

Tycieliikejiirjestelmin puitteissakin on viel6
kehittamista, esimerkiksi viiliinputoajien
osalta. Eliikkeiden alarajaa on pyritty mah-
dollisuuksien mukaan korottamaan.

Myris tycikyvyttrimyyseliikehakemuksien
hylyt ovat aiheuttaneet keskustelua. Timii
asia on kuitenkin asiantuntijoiden ratkais-
tavissa.

Ahtola toivoo jatkossa, ettii sosiaalitur-
vaa kehitettiiessd otettaisiin huomioon mycis
aktiivity<iviiestcin elinehdot, jotta muutto-
liike Suomesta ulkomaille pysiihtyisi. Olisi
edettiivii kultaista keskitietii.

Haaslattelu: Jaakko Mcikinen
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PTRKKo ;AAsrElArNEN

Yrit t cij cie lcikkeiden kehity s
I0 vuoden aikana

Ennen priivcimtirirtiti l. l. 1970 oli lakisrititeinen
t y d e I ri k e I urv a v a i n k o I m e I I a ne lj ci s t ci a ns i o t y d s -
sci olevasta. Niinpti viljelijdiden ja yrittcijien
tul o a I a ki sciri t e i se n t yde I ci k e va kuut uk s e n p i ir i in
v o i da a n p i t r) ci m aa m m e s o s i a a I i t u rv aj ci rj e s t e I -
m rin er ci ci n r a k e nnu sv a i h e e n p tiri t d k s e n ci, k o s k a
siitci lrihtien tytiel(iketurvan kattqvuus on ollut
kciytrinnr)llisesti katsoen I 00 %o ammatisso toi-
mivasla vciestcistci.

LA I N S A: AD A N N O N K EH ITY K S E ST).
Yrittiijiieltikelakien asema toisaalta erillisinii
lakeina, tolsaalta tyoeiakeiakien muodos-
taman kokonaisuuden osana nikyy kuluneen
vuosikymmenen kehityksessS. Yrittdjdkun-
nan erityistarpeet ovat vaatineet erityisratkai-
suja lakien siiiitiimisvaiheessa ja mycihem-
minkin. Esimerkkinii viimeksi mainitusta
ovat maatalouspoliittisin piiiimiiiirin synty-
neet maatalousyrittiij ien sukupolvenvaihdos-
ja luopumiseliikkeet l. l. 1974 alkaen.

Koska tydeliikelait ovat kokonaisuus, tuli-
vat alkujaan tulopoliittisen kokonaisratkai-
sun "sosiaalipaketin" osana so.,,itut yksityi-
sen puolen tycieliikkeiden tavoitetason nos-
tam inen 60 Va :iin ja viih i mm iiis prosentt ien ta-
sokorotukset yhtAliiisesti niin palkansaajien
kuin yrittiijien eliikkeisiin. Niimii korotukset
toteutettiin l. 7. 1975. Muista eldketasoon
vaikuttavista uudistuksista mainittakoon lap-
sikorotus l. 7. 191 lja viihimmiiisprosenttien
tasokorotukset l. L 1977 ja l. l. 1979.

Kiiytiintci on osoittanut, etta tydkyvytto-
myyselikkeiden osael6kesddnncikset, jotka
tulivat voimaan l. 1.1973, ovat sopineet hy-
vin yrittiij iivdestcin olosuhteisiin. Myris tycit-
tomyyseliike, joka tuli voimaan 1.7. 1971, on
osoittautunut yksityistapauksissa tarpeelli-
seksi mycis yrittiijille.

VAK U UTETTUJE N PIIRI N MUUTOK SET
Yrittiijdeliikelakien tullessa voimaan oli YEL:n
piirissii 109000 vakuutettua ja MYEL:n pii-
rissii 392 000 vakuutettua. Yhdessii nlmii lait
koskivat puolta miljoonaa henkilciii, neljiin-
nesta ammatissa toimivasta viestcistd. Kym-
menen vuoden aikana tapahtunut elinkeino-

e16mdn rakennemuutos on pienentanyt yrittii-
jien ja viljelij<iiden lukum66r6n kuudennek-
seen tyossa olevasta vaestci,sta.

Nykyisin YEL:n piiriin kuuluvia vakuutet-
tuja on 93 000 ja MYEL:n piiriin kuuluvia va-
kuutettuja 254 000.

Kuvio l.
Yri t t rij rie I ci k e I a k i e n p i ir ii n kuu luv ie n v a kuut e t-
tujen ja elcikeltiisten arvioidut lukumcicinit
3t.12.1979.

YR I ITAJAELAKELAKI EN P I I RI I I{ KUULUV IEN VA(IJUTETTUJEII

I,IYEL YEL
I$

Lxil q0 000 20 000

KUvtooN EtvAT stsliLLy P€RHE-EUIKXEET, JotrA MYELrssA oil 15 500

ur vsrrssA 6 500.

Kuviossa l. on maatalousyrittiijien eliike-
lain piiri vasemmalla ja yrittiijien eliikelain
piiri oikealla. Pystyakseli osoittaa iin. Varjos-
tettu alue edustaa vanhuus-, tydkyvyttdmyys-
ja tycitt<imyyseliikeliiisten milriii, varjosta-
maton alue ansiotycissd olevan viiestcin mdii-
rdA. Kuvioon eiv?it sisiilly perhe-eliikkeet, joi-
ta on MYEL:n mukaisia 15 500 ja YEL:n mu-
kaisia 6 500.

Ikdkuviossa vakuutettujen osalta kiinnit-
tii6 huomiota sen muoto, joka erityisesti maa-
talousyrittiijillii on painottunut vanhempiin
ikiiluokkiin. Keski-ikii maatalousyrittajilla
onkin 46 vuotta, miki on l0 vuotta korkeam-
pi kuin TEl-vakuutettujen keski-ikii. Verrat-
tain iilkkiiitii ovat myris YEL-vakuutetut, kes-
ki-iiiltiiii n 43-vuotiaita.

LU

1lq 000
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Ikiirakenne vaikuttaa mycis eldkkeensaa-
jien ja vakuutettujen lukumidrien suhteeseen.
Jo yrittiijiieliikelakien voimassaolon neljiinte-
na vuotena oli eldkkeensaajia vakuutettuihin
verrattuna 18 Vo MYEL:ssii ja 15 VoYEL:ssd,
kun vastaava osuus TEL:ss?i oli I l Ta.Yuonna
1978 oli MYEl-el?ikettii saavia noin 50 Vo va-
kuutettujen lukumddriistii ja YEL-elaketta
saavia noin 30 7o vakuutetuista. TEL:n vas-
taava luku oli 18 Vo.

EILI: K KE IDE N LUK U MA: A. RI E N K EH ITY S
Lakien oltua voimassa l0 vuotta on MYEL
-eliikkeiden lukumiiirii 150 000 ja YEL-eliik-
keiden 37000. Vuositasolla tapahtuneen kehi-
tyksen erityispiirteitd kuvataan kuviossa 2,
joka esittiii r,uosittain alkaneiden MYEL-
el6kkeiden lukumiiiiriii eliikelajeittain.

Kuvio 2.
Vuosittain alkayien MYEL-eltikkeiden luku-
mri rirri t e I ti k e I aj ei t t ain.

el6kelakien antaessa siihen taloudellisen
mahdollisuuden.

Vuosikymmenen loppupuolella MYEL
-vakuutettujen miiSrdn lasku ja ehkii eriiiinlai-
nen tilanteen 'normalisoituminen' on heijas-
tunut laskuna sekd tyokyvyttdmyyseliikeha-
kemuksissa ett6 alkaneissa tyokyvyttcimyys-
eliikkeissii. On myds esitetty olettamuksia,
ettii tyciss6olevat olisivat nyt suhteellisesti ter-
veempiii kuin 1970-luvun alkupuolella. Huo-
nokuntoisin osa heistd on jo eliikkeellii.

Samat piirteet kuin MYEl-eliikkeissii voi-
daan havaita YEl-eliikkeiden kehityksessi.
Vuonna 1973 alkoi 3200ja vuonna 1978 1700
tydkyvyttdmyyseliikettii.

ELA:KETASON KEHITYS
Yrittiijieliikelakien tullessa voimaan elzikettii
karttui I 7o tyotulosta vihimmdisprosentin
ollessa 22. Nyt eliikettii karttuu 1,5 7o tyotu-
losta vuodessa ja alkavan el6kkeen viihim-
mdisprosentti on 36.

Kuvio 3.
Y EL-v anhuuse I cikkei de n ke s kimriririen kehi ty s.

TY'XYV.- JA TY'N.'L

;;; ,it.' *'*u'u^',' ,to r"rr*,akkeita al-
koi vuosittain yh6 enemmin huippuvuoden
ollessa vuosi 1974. Silloin alkoi 28 500 elii-
kettii. Vuosittain alkaneissa eliikkeissii tapah-
tunut vaihtelu johtuu liihinnii tyokyvytto-
myyseliikkeistii. Vuonna 1974 alkoi 17000
uutta tydkyvyttdmyyselakettii vuoden 1979
luvun ollessa 4 500.

Se, ettd vuosikymmenen alkupuolella pal-
j on viikeii yleisestikin siirtyi tyci kyvyttomyys-
elikkeelle, on meillii sek6 muissa Pohjois-
maissa havaittu ilmi6. Yrittajivlestcin koh-
dalla lakien voimaantulo merkitsi lisiiksi
eriiiinlaista paineen purkautumista. Tytiky-
vyttOmet henkilcit siirtyivdt el6kkeelle uusien

Kuviossa 3. on esitetty keskimEiiriiiset
miesten ja naisten YEL-vanhuuselikkeet seki
ko. vuoden rahanarvon ettd vuoden 1979 ra-
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hanarvon mukaisina. Viimeksi mainittua on
kuvattu katkoviivoituksella.

Vuoden 1970 keskieliike on elinkustannus-
indeksilli nostettuna vuoden 1979 rahanar-
vossa 810 markkaa kuukaudessa miehillii ja
650 markkaa naisilla. Kun 30. 9. 1979 keski-
mddrlinen YEl-vanhuuselike miehillii oli
1244 markkaa kuukaudessa ja naisilla 872
markkaa kuukaudessa, voidaan todeta keski-
midrlisten YEl-el2ikkeiden ostoarvon kas-
vaneen tuntuvasti vuosikymmenen aikana.

Toinen kuviossa 3 ndkyv6, nimenomaan
YEL-eliikkeisiin liittyvii erityispiirre on mies-
ten ja naisten keskieliikkeiden cro, joka on
huomattavasti pienempi kuin muissa tytiel6k-
keissi havaittava ero.

MYEL-vanhuuseliikkeiden keskimiiiirit
olivat 30. 9. 1979 miehillii 341 markkaa kuu-
kaudessa ja naisilla 173 markkaa. Keskieliik-
keiden miiiiriin vaikuttaa olennaisesti MYEL
-tydtulo, joka miiirtiytyy yleensii eldkelaissa
annetun laskukaavan mukaan pellon ja met-
siin pinta-alaan perustuen.

Y R ITT A: J A: E LA X X N N O N RA H O IT U S
Yrittiijii maksaa itse tyoelakkeesti5n vakuu-
tusmaksun. Myos valtio osallistuu rahoituk-
seen. MYEl-eliikkeiden rahoitukseen valtio
osallistui alusta alkaen rahoitusosuuden kas-
vaessa vuosi vuodelta. YEL:n osalta valtion
tukea on tarvittu vasta viime vuonna.

Valtion osallistumista maatalousvdestcin
eliikkeiden kustannukseen on pidetty sekii
maatalouspoliittisesti ettii sosiaalipoliittisesti
perusteltuna. Viimeksi mainittua korostaa se,
etta maatalous on ollut jo monta vuosikym-
menti tydvoimaa muille elinkeinoeldmln
sektoreille luovuttava elinkeinoala.

Vuonna 1979 valtion osuus oli vajaat kolme
neljinnesti maanviljelijciiden eliikekustan-
n.uksista. Tiihiin on vield lisiittiivii luopumis-
eliikkeiden kustannukset, joiden 23 miljoo-
nan markan yhteissummasta valtio maksoi 22
miljoonaa markkaa. Seuraavalla vuosikym-
menelli valtion osuus kasvaa edelleen. Viljeli-
jii itse maksaa vakuutusmaksun, joka on
yleensi 40 %oTEL-vakuutusmaksusta eli tana

r-_-:5-..]

vuonna 5,2 %o vastaavasta ansiotulosta.
Muiden yrittiijien vakuutusmaksu on tAnd

vuonna l3 prosenttia tycitulosta, jos se on yli
27 000 mk/v. Jos ansiotulo alittaa timiin mdd-
rdn, pienenee vakuutusmaksuprosentti aina
5,2 prosenttiin saakka. Vuonna 1979 valtio
tuli ensimmiisen kerran mukaan mycis mui-
den yrittiijien eliikkeiden kustantajaksi. Val-
tion kustannusosuus on arviolta 120 miljoo-
naa markkaa, kolmannes eliikemenosta. Al-
kaneella kymmenluvulla valtion osuus YEL-
ja MYEL-eliikkeiden kustannuksista kasvaa.
Miiir?i riippuu TEL-maksun kasvustaja YEL
- MYEL- vakuutettujen mddrdn kehityksestii.
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MARKKU HANNINEN

Elciketoimikunt a 1976 : lt a
IV osamietintr)

Eltiketoimikunto 1976 jtitti ku-
luvan vuoden ensimmtiiseni
maanantaina sosioaliministeri
Sinikka Luja-Penttikille IV
osamie t int iin sri. Mie tint ti sis ri l-
triri toimikunnan selvitykset ja
kannanotot sosiooli- jo terveys-
ministeritin 8. ll. 1979 anta-
maan listitoimeksiantoon, ion-
ka mukaan toimikunnan oli vii-
me vuoden loppuun mennessci ru1emy11g\sen vuoksi synty-
selvitettrivti, iititi*o eltikkei- viiii tydeliikkeiden ja muiden
den indeksitorkistusmenetlsly6 TEL-indeksiin sidottujen etu-
muuttao. " jen tason tulevaa alentumista.

Toinen syy ennakon siiiitiimi
Saamiensa selvitysten pe- selle -oli, ettd sen avulla oli

rusteella toimikunia 1315ei mahdollista korjata hallituk-
toimeksiannon tarkoittavan sen esityksen peruste.lujen .l- d.n myontiimistii. Lisiiksi, jos
heinikuussa suoritettavaa kaan eptikghdaksi.koettu. !i- .nnaklo jiiii kovin pieneksi,
TEL-indeksitarkistuksen sn- lanne, ettii TEL-indeksitarkis- voidaan "ennakkominettelyii
nakkoa. Lisiitoimeksiannon tukset tehdrin vain kerran pitae epatarkoituksenmukai-
sanamuoto viittaa myds koko vuodessa- sena. Tiillainen tilanne voi
eliikkeiden indeksiiarkistus- Lisiiksi asiaan vaik11ta3 syntya silloin, kun indeksin
menettelyyn. N6in laajaa teh- mycis,- etta- ennakon s.aaJa.mi- ntuiu on vahdista. Niiin ollen
taviiii ei oiisi t<uitentaan mah- sen yhteydessii TEL-indekli- influation jiiiidessii pieneksi
dollista asianmukaisesti hoi- pistelukua alennettiin-^noi.n olisiolemasiaperusteiiaenna-
taa annetun miiiirdajan puit- 1,970:tr wodesta 1978. al- 1on poistamiselle tiillaisina
teissa. Koska sosiaaii- ja ter- kaen' Tdstd aiheutuu.t3?t'l- vuosina.
veysministeri<i oli lisiilsi ai- tYn suuruinen TEL-indeksi-
kaisemmin hyvaksynyt Eliike- sidonnaisten . eliikemenojen 7g1V41{UNNAN
toimikunnan- laatlman 1y1i- aleneminen alentamattomaan KANNANOTTO
suunnitelman, johon yhtenii indeksitasoon verrattuna' Toimikunta katsoi, ett6 perus-
osana liittyy mycis eliikkeiden telut, joiden vuoksi ennakko
indeksitarkistusmenettely,toi- gy7'11yON POISTAMISTA kompinsaatiotoimenpiteend
mikunta katsoi, ettii laajempi pfnUSffLeVAT SYYT otertiin vuoden 197 alusta
koko indeksitarkistusmenet- Viime vuosina on esitetty ja kiiyttci<in, ovat edelleen voi-
telyn selvitystyci edellyttiiisi myds toteutettu eriitii etlt!- missa. Myciskiiiin ei ole voitu
lisdtoimeksiannon. minojen kasvun hidastami- todeta uusia tekijciitii, jotka

ENNAKINetruvniturs,;;:Hx'If;:'.J:i3,:*fl:x':"'J;:1;',1'-ffi'#:,,"#o',n;:T:ll:
PERUSTELEVAT SYYT periaatteellisesti tallainen toi- mista erillistoimenpiteenii.
Toimikunnan mukaan TEL- menpide. Ennakon poistaminen voisi
indeksitarkistuksen ennakon TEL-indeksitarkistusten en- toimikunnan mielestii kuiten-
kayttddnotolle oli pdiiasiassa 1315fte edellyttiii kahta indek- kin tulla harkittavaksi indek-
kaksi perustetta. Ennen muu- sitarkistusta yhden sijasta, mi- sisidonnaisuuden laajemman
ta ennakko oli yksi niisti toi- kii jossain maiirin lisiiii el?ike- selvitystydnyhteydessi,johon
menpiteisti, joiden avulla vai- laitosten tyrimiiariii. Tdmi ennakko my<is syntyvaiheit-
mennettiin TEl-indeksin pe- koskee mycis kansaneldkkei- tensa perusteella kuuluu.
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MARTTI HANNIKAINEN

Puoli vuotta elciketuki-
ko keilun kriynnis tymis e s t ci

Puolen vuoden kuluessa eldketukikokeilun
k iiynnis tymise st ri on t y r)vo imaminis I er i () I eh-
nyt kolmisensaloo mydnteistci elciketukipriti-
tdstti. Kokeilusta saotujo tuloksia selostqa
seuroovasso Eltiketurvakeskuksen vakuutus-
teknillisen ososton pcitillikkd Mqrtti Hcinni-
kdinen.

Nuorten tycittcimien tycillistiimiseksi kiyn-
nistetty el6ketukikokeilu perustuu valtioneu-
voston viime vuoden kesdkuussa antamaan
piiiitdkseen. Tycivoimaministerici voi mydn-
taa eldketukea tycinanmjaiie, joka sopii 63
wotta teyttaneen TEL:n alaisen tyrintekijiin
kanssa timiin eliikkeelle siirtymisestd ja ot-
taa siirron seurauksena palvelukseensa tyci-
voimatoimistossa tydnhakijana olevan alle
25-vuotiaan tydttOmen.

Jiirjestelyn seurauksena elikkeelle siirty-
viille tycintekij iille mydnnetean tydelak keend
vapaaehtoinen tydttOmyyselAke. Sen suuruus
on tycieliikelakien mukaisen tdyden tydkyvyt-
ttimyyselikkeen mlird lisettyna kansanel6-
kett?i ja mahdollista rintamalisAd vastaavalla
miiriilli Vapaaehtoinen tydftdmyyselake
muutetaan 65 vuoden idsti vanhuuseldkkeek-
si, jolloin kansaneliketti ja rintamalisdd
vastaavat lisAosat lakkaavat.

Eliketukikokeilun sisiiltciii ja vapaaehtoi-
sen tydttdmyyseldkkeen suuruuden mAiiriiy-
tymisti on yksityiskohtaisemmin kuvattu
Tycieliike-lehden numerossa 2/'19 olleessa
kirjoituksessa "Nuorten tycittcimien tydllis-
tAmiseksi kaavailtu varhaiselii kej iirjestelyii".

Paietdksia eldketuesta voidaan tehdii ensi
kesiikuun loppuun asti, joten eliiketukikokei-
lussa on ohitettu jo puoliviili. Seuraavassa esi-
tetdiin kokeilusta tdhiin mennessl saatuja ti-
lastotietoja ja kokemuksia.

TILASTOTIETOJA
n ill x r r u x n )) )' r o x s t s r,t'
Tammikuun loppuun mennessA tyrivoimami-
nisterici on antanut 305 mycinteistii eliike-
tukipiiiitcistii. Tycivoimapiireittiiin n iimii ja-
kautuvat seuraavasti:

Helsinki
Turku
Tampere
Kouvola
Mikkeli
Vaasa

Jyviiskylii
Kuopio
Joensuu
Kajaani
Oulu
Rovaniemi

Eliketukihakemus on jouduttu hylkiiA-
miiiin l4 tapauksessa. Yleisin hylkiyksen syy
on ollut se, ettei tycinantaja ole voinut osoit-
taa vaadittavaa vakanssiketjua pois ldhtevin
ja uuden tycintekijiin toimien viilille.

Eliiketukikokeiluun varattu mdlrdraha on
25 miljoonaa rnarkkaa, rnilld ennakoitiin
voitavan tycillistiiti 600-800 tycitcint[. Tii-
hin mennessa tehtyihin eliketukipiiAtriksiin
kuluu noin l0 miljoonaa markkaa eli kaksi
viidesosaa miidrdrahasta. Niiin ollen se ndyt-
taisi riittaven vajaan 800 tydttcimiin ty<illis-
tamiseen, joten ainakin tdssd suhteessa en-
nakkoarviot ovat osuneet oikeaan. Miiiirii-
rahan loppuun kuluminen edellyttiiisi kuiten-
kin tiihiinastista suurempaa kiinnostusta eld-
ketukikokeilua kohtaan, silld muutoin ko-
keilun aikana annettavien eliiketukipiiiitdsten
mddrd jiiiinee 500-600 viilille.

Eliiketukipiititciksistii ci ole kdytettdvissd.
tyonantajien suuruuden mukaista jakautu-
maa. Eldketukihakemusten kdsittelyn yhtey-
dessd on kuitenkin voitu todeta, etta tuen saa-
jien joukossa on ollut erikokoisia yrityksiii,
joiden tyontekij<iiden lukumddrd on vaihdel-
lut muutamasta tycintekijdstd muutamaan
tuhanteen tydntekijiiAn.

TI LA STOTIETOJA VA PAA EHTO I S I STA
rY OTTO M Y Y S E L AK K E I S TA.
Eliketukipiiiitcisten seurauksena tydelakelai-
tokset ovat tdhin mennessd mycintdneet 124
vapaaehtoista tydttdmyyseliikettii. Eliikkei-
den lukum66rd on pienempi kuin eliiketuki-
p6dtcisten lukumddr6. Tiimi johtuu siita, etta
eliiketukipiiiit6ksistii osa kohdistuu tapauk-
siin, joissa eliikkeelle siirtyminen tapahtuu
mydhemmin tdmiin vuoden aikana.

Vapaaehtoisten tyrittcimyyseliikkeiden kes-
kimiiiirii on ollut 1577 mk/kk,josta kansan-
eliikettii ja rintamalisdi vastaavan osan osuus

l0
8
4
I
7
I

92
52
68
40

8
l4

16



Eliike
mk./kk

alle 500
500-999
1000-1499
1500-1999
yli 2000

Luku- Keskieliike
miiird mk/kk

on ollut keskimliirin 475 mk/kk. Mycinnetyt
eliikkeet jakautuvat suuruuden mukaan seu-
raavasti:

sottu mycis kansanel6kettd vastaavalta osalta
puolison kansaneldkettd vihentdneeksi tu-
loksi.

Edellii mainitut ty<intekijciiden ja eliik-
keensaajien epiikohdiksi kokemat asiat ovat
kaikki sellaisia, joiden poistaminen olisi
vaatinut muutoksia eliikelakeihin. Eliiketuki-
kokeilussa on kuitenkin kysymys voimassa
olevan eliikelainsiiiiddnnrin suomien mahdol-
lisuuksien tilapiiisestii hyviiksikiiyttdmisestii
ty<illisyyspolitiikan hoidossa. Tiill<iin ei ole
voitu tdysin valttya tilanteilta, jotka ovat elli-
kepoliittisesti arveluttavia, sillii onnistunut
eliikepolitiikan harjoittaminen edellyttiiii pit-
kiij iinteistii suunnitelmallisuutta.

Tdssd vaiheessa on luonnollisesti liian ai-
kaista tehdii lopullisia piiiitelmiii tiiman ty6-
voimapoliittisen kokeilun onnistumisesta.
Tiimiin arvioivat tycivoimaviranomaiset aika-
naan. Voidaan kuitenkin jo todeta, ettei aina-
kaan hallinnollinen puoli ole onnistumisen
esteena. Kokeilun sovittaminen eliikejiirjes-
telmiiin on tosin vaatinut runsaasti valmis-
telutycitii. Muun muassa monia sosiaali- ja
terveysministericin piiiitciksellii annettuja
siiinnciksiii ja Eliiketurvakeskuksen ohjeita
oli muutettava. Niinikdlin oli kehitettdvii tar-
vittavat hallinnolliset metodit kokeilun osa-
puolten viilille. Valmistelutciistli suoriuduttiin
kuitenkin sovitun aikataulun mukaisesti,
niin ettii ensimmdiset vapaaehtoiset tydtto-
myyseliikkeet voitiin mycintiiii viime vuoden
lokakuun alusta.

Erityisesti on syytd todeta, etta yhteistyd
tydvoimaviranomaisten ja tyrielakejiirjestel-
mtin viilillii on sujunut erinomaisesti. Sen seu-
rauksena sekii eliketuki- ettii eliikepiiStci kset
on pystytty antamaan ripeiisti monimutkai-
sista hallinnollisista toimenpiteistii huoli-
matta. Ty6eliikelaitoksille ennestiiin vieraan
kansaneliketta vastaavan osan laskeminen
on mycis sujunut vaikeuksitta, mikd on osoi-
tuksena tyoelakejerjestelmiin joustavasta so-
peutumiskyvyst6.

l
63
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Vapaaehtoisista tyrittcimyyseliikkeisti yli
90Vo on suuruudeltaan 1000-2000 mk/kk.
Tiimi johtuu elikkeeseen sisiiltyvistii kan-
sanelSkettd vastaavasta osasta, joka voimak-
kaasti tasoittaa elSkkeen mi6riA. Vapaaehtoi-
sen tycittcimyyseliikkeen suuruusjakautuma
kuvastaa samalla eliiketurvan tiimdn hetkistii
kokonaistasoa Suomessa. Kysymyksessii ole-
vien eliikkeiden suuruudethan vastaavat van-
huuseliikkeensaajien ty6- ja kansanelikkei-
den yhteismdiiriii.

r)I n)I N ME N NE S SA, S AATUJA
K OK E M UK S IA ELAK ETUK I K O KE ILU STA
Eliiketukikokeilun aikana on jo saatu palau-
tetta kokeiluun liittyvisti epiikohdista. LEL:n
alaisissa tyrisuhteissa olevien on ollut vai-
keata ymmdrtiii, miksi heidiit on suljettu ko-
keilun ulkopuolelle.

Tyonantajat ovat arvostelleet site, ettd he
joutuvat ty<intekij<iidensii lukumiiiriin osalta
tycivoimaviranomaisten valvonnan alle. Jul-
kisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen,
ette elaketuki on piiiosin ohjautunut Etela-
Suomen teollisuusalueille eikii pahimmille
tycillisyysalueille .

Myds vapaaehtoisen tycittcimyyseliikkeen
maaraytymisperusteita on arvosteltu. Eriiiit
el[kkeelle siirtyneet ovat todenneet, ettei kd-
teen tuleva el6ke nyt suinkaan ole samansuu-
ruinen kuin vanhuuseliikkeelle siirtymisen
jiilkeen, jolloin kansaneliiketti vastaavan lisii-
osan tilalle tulee verovapaa kansaneldke.
Eriiissii perheissi on koettu ylldtykseksi se,
ettd vapaaehtoinen tydttdmyyseldke on kat-
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SEPPO KARISALMI JA
JUSSI VANAMO

Ty o e I rik e-l e ht i v i e s tim enci
Lukij atutkimuks en tuloksia
Viime kevcicinri Tydekike-lehti kciynnisti lu-
kijakuntaansa koskevan kyselytutkimuksen.
Tarkoituksena oli saada selville, mitti lukiiat
aj a t t e I ev a t le hde s t ci n y k y is e I I ci ci n j a m i n k ri lo i -
siq toiveita he siihen kohdistaval. Trihrin artik-
keliin on poimittu er(iitii, mielenkiintoiselts vai-
kuttavia alustovia tuloksio, vaikka aineiston
krisiuely on vielci joiltakin osiltaan kesken.

Tycieliike-lehden lukijakuntaa tutkittiin en-
simmiiisen kerran vuonna 1970 (l), ja tutki-
muksen antamat viitteet pyrittiin sen jiilkeen
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huo-
mioon lehden tolmltustyossa. Nyt, kymme-
nen vuotta mycihemmin, tietoa kaivataan jiil-
leen. Eliikejiirjestelmiin kehityksen mycitii
lehden on taytynyt orientoitua uusille alueille,
jolloin mycis sen sisiillcin painopisteet ovat
muuttuneet. Lukijakuntakin on jo ehtinyt
suureksi osaksi uudistua.

Tutkimuksen tavoitteet ovat nyt suurin
piirtein samat kuin kymmenen vuotta sitten.
Tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka perus-
teella lehdestd voidaan tehdi entistii luetumpi
ja lukijoiden tarpeita vastaava. Hieman yksi-
lciidymmin voidaan sanoa, ettii tutkimuk-
sella pyritiiiin selvittimidn:
- iukijakunnan rakennetta

- missii mliirin lehtea luetaan

- mitk?i asiat kiinnostavat lukijoita
eniten, mitki taas viihiten

- mitii toivomuksia lukijoilla on
lehden suhteen ja

- mitkii tekijiit yhdessii vaikuttavat eniten
lehden lukemiseen.

Tycieliike on ammattilehti, ei yleiscilehti.
NAin ollen tutkimuksessakaan ei juuri ole
tarpeen puuttua sellaisiin tekijciihin, jotka
mahdollisesti vaikuttaisivat lehden levikkiin.
Lehden kannalta on tiirkeiii, etta se leviaa
nimenomaan sinne, missd sitii tarvitaan ja
tuottaa sellaista informaatiota, jota lukijat
tarvitsevat.

TUTKIMUSAINEISTO
Vuoden 1970 lukijatutkimuksessa kysely-
lomake liihetettiin kaikille lehden vakituisille
lukijoille. Nykyisin, kun lehden levikki on jo

15000 kappaletta, kokonaistutkimus ei enii6
ole jiirkevi ratkaisu. Tiistii syystii Ty<ieliik-
keen lukijoista poimittiin tasavdliotannalla
l5l5 hengen suuruinen niiyte. N5ille liihetet-
tiin kyselylomake lehden (no l/1979)
mukana.

Postikyselyna tehtyjen lukijatutkimusten
heikkoutena on yleensd ollut matala vas-
tausprosentti. Edellisessii Tycieliikkeen lukija-
tutkimuksessakin saatiin takaisin vain kol-
mannes liihetetyistii lomakkeista. Tiillii ker-
ralla tulos oli hieman parempi. Kahden uu-
sintakyselyn avulla vastausprosentti saatiin
nouscnlaall puuiceli eii 50:ccn.

Tavallisessa otantatutkimuksessa niiin
suuri kato tekisi tulosten kiiyttcikelpoisuuden
vakavasti kyseenalaiseksi. Lukijatutkimuk-
sessa edustavuuskysymykseen voidaan ja on
pakkokin suhtautua vdhemmdn jyrklsti tut-
kimuksen erityispiirteiden takia.

Lukijoiden kiinnostus lehtea kohtaan vaih-
telee tietysti tavattomasti. Joillekin lehti on
niin t6rke6, ettd he ovat henkilcikohtaisesti-
kin kiinnostuneita sen kehittiimisestii. Toi-
sen ryhmdn muodostavat ne, joita lehti ehkii
kiinnostaa, mutta jotka eiviit pidli sen kehit-
tamrsta omana asianaan. Lukijallahan on
ylecnsd passiivisen vastaanottajan rooli. Kol-
manteen kategoriaan kuuluvat lopulta ne,
joille lehti on jokseenkin yhdentekevS. Ty<i-
eliike-lehden kuvaan kuuluu, etta monet
vastaanottajat saavat sen tycipaikkansa tai
asemansa perusteella ilman, etta he olisivat
koskaan ilmoittaneet sitd haluavansa. Heidin
joukossaan tiiytyy olla mycis sellaisia, jotka
eiviit koskaan lehtei lue.

Jos kolmanteen ryhmiiAn kuuluvat siis jiit-
tavat vastaamatta lehted koskevaan kyse-
lyyn, niin se ei juuri vdhennd tulosten kdytt<i-
arvoa. Erii.issii mielessdhdn he eiviit oikeas-
taan lukijakuntaan kuulukaan ja vastaamat-
tomuuden taustalla on pikemminkin viiSrin
arvioitu viestintiikohdejoukko kuin lehden
lukijoiden kiinnostuksen puute lehden sisiil-
tricin. Edellii mainittujen niikcikohtien valossa
ja lukijatutkimusten yleiseen tasoon verrat-
tuna vastausprosenttia voidaan pitae tyydyt-
tdvind.

(l) Pekka Viljanen, Tydekike-lehden lukijatutkimus. Eleiketurvakeskus. Helsinki 1970.
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LUKIJAKUNNAN RAKENNE
Runsaasti puolet, 53 prosenttia, Tycieldkkeen
lukijoista on miehii. Alle 4O-vuotiaita on 39
prosenttia ja 53 prosenttia sijoittuu 40:n ja
60:n ikiivuoden viilille. Alueellisesti tarkas-
tellen Tyciellkettii luetaan eniten Etelii-Suo-
messa. Lukijoista asuu 3l prosenttia Uuden-
maan l6dniss5, l5 prosenttia Turun ja Porin
liiinissii ja l2 prosenttia Hdmeen liiAnissii.

Lukemisaktiivisuus (prosent ti-

Toimiala
Sosiaali- Muu

turva

Taulukko I
jakautuma)

Lukemis-
aktiivisuus

SiiAnncillisesti
Vain toisinaan
Erittiin harvoin
Ei lainkaan

52
32
ll
5

44
35
ll
l0

Yhteensi 100 100(306) (45s)

Toinen puoli lukemisen intensiteetistd on
se, miten yksityiskohtaisesti lehted luetaan.
Koska Ty<ieliike-lehti on nykyisin sisiillciltiiiin
melko runsas, on ilmeistd, ettd vain harvoiila
on tapana lukea se kannesta kanteen. Ndin
ilmoittikin menettelevdnsd vain 7 prosenttia
vastaajista. Taulukossa 2 on lukemisen yksi-
tyiskohtaisuutta tarkasteltu jlilleen vastaa-
jien toimialan mukaan.

Taulukko 2. Lukemisen yksityiskohtoisuus
(prosenttijakautumo)

Toimiala
Lukemisen yksityis- Sosiaali- Muu
kohtaisuus turva

Viihintiiiin puolet
artikkeleista
Kiinnostavimmat aiheet
Pintapuolinen
tutustuminen 2l l8
Yhteensii 100 100(2et) (410)

Toimialaryhmien viliset erot ovat tesse-
kin kysymyksessd varsin vdhiiisiii.

SI S A: LLO N K I I N N O STAVU U S
JA HYdTYARVO
Ty<ieliike-lehti pyrkii, kuten sanottu, jaka-
maan sellaista tietoa tydelakejarjestelmisti
ja eliikeasioista yleensi, jota lukijat tarvitse-
vat tycissdiin ja ehkii luottamustehtivissdin.
Tiistii syystii on tietysti tiirkeiitii selvittiiii,

22
57

t6
66

t9

Tyrieliikkeen lukijoiden toimialajakautu-
ma on ehkii hieman ylliittiiviikin. Vaikka ky-
symyksessd on liihinnii tydelakejarjestelmdn
piirissii tyciskentelevien ammattilehti, niin
vain I I prosenttia lukijakunnasta on toimessa
tydelakelaitoksissa. Muissa eldkelaitoksissa
tyriskentelee 5 prosenttia ja ty<imarkkinajiir-
jestrijen palveluksessa samoin 5 prosenttia.
Kymmenen prosenttia lukijoista toimii val-
tion tai kuntien sosiaalihallinnossa ja 9 pro-
senttia terveydenhuollon alalla. Niiin ollen
periiti kuutisenkymmente prosenttia luki-
joista on tycissii varsinaisen sosiaalisektorin
ulkopuolella tai on jo siirtynyt eliikkeelle.
Heissikin on tietysti henkilciitii, jotka tarvit-
sevat toimessaan tycieldketietoutta, esimer-
kiksi pankkien eldkeneuvojat.

LUKEMISTAVAT
Lukijoiden kiinnostus lehteii kohtaan heijas-
tuu ainakin lukemisen intensiteetissli. Jotkut
lukevat lehted sdiinndllisesti ja yksityiskoh-
taisesti, toiset vain silloin tiillciin ja ehkii pin-
tapuolisesti.

Koska Tycieliike-lehti ilmestyy vain neljii
kertaa vuodessa, sen sdiinn6llinen seuraami-
nen ei voine olla kovin suuri rasitus. Liihes
puolet vastaajista eli 47 prosenttia ilmoittikin
lukevansa lehden siiinnollisesti sen ilmes-
tyessd. Niistiikin, jotka vastasivat kyselyyn,
oli silti 8 prosenttia sellaisia, jotka eiviit lain-
kaan lue Tyrieliike-lehtei. Ne lukijat, jotka
tyciskenteleviit nimenomaan sosiaaliturvan
alalla, ovat hieman aktiivisempia kuin muilla
aloilla ty6skenteleviit. Erot eivdt kuitenkaan
ole kovin silmiiiinpistiivid, kuten taulukosta I
ilmenee.



minkd.laiset asiat lukijoita kiinnostavat ja
mistd he katsovat saavansa eniten hycityii.
Tyrieliiketiedon tason siiilyttamisen edellyttii-
ma muuttuvan eldketurvainformaation seu-
ranta ja saadun tiedon sovellutusarvo tyctteh-
tavien yhteydessii haluttiin saada selville
eldketurva-aiheluokittain.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan lehden si-
siiltdii sekii kiinnostavuuden etti hycidyllisyry-
den kannalta. Vastaajat eivdt kuitenkaan
ndytd tekevSn selvdi eroa niiiden kahden kii-
sitteen viilillii. Ndin voidaan piiiitellii siitii,
ettd vastausjakautumat toisaalta kiinnosta-
vinra, toisaaita hyOciyiiisiuti aiircpiirili kos-
keviin kysymyksiin ovat hyvin samankaltai-
sia.

Taulukko 3. Kiinnostavimmat jo hyddyllisim-
mrit aihepiirit (prosenttia vastoajista) ja Tyti-
eltikkeen aihepiirien osuudet 1974- 1978

Kiin- Hy6- Tycieliike
Aihepiiri nostavin dyllisin l/1974-

y1978

Tycieliikelait ja
niiden yksityis-
kohdat 15 l8 8
Tycieliikelakien
soveltaminen 14 15 19
Ty<ieliikelakien
muutokset 12 14 4
Elikehakemuk-
sen kiisittely ja
ratkaisumenettely ll 8 9

Taulukossa 3 mainitut aihepiirit ovat siis
suosituimpia se kd kiinnostavuutensa etta
hyddyllisyytensi kannalta. Lehdellii niiyttAii
olevan lukijoiden silmissii selvisti kdyt6n-
ncillinen ja ammatillinen luonne. Vertailun
vuoksi on taulukossa mycis lehden vastaavien
aihepiiriluokkien sisiiltciosuudet vuosilta
197 4- 197 8. Lukijoiden tycieliiketurvainfor-
maatioasennoituminen painottuu ehkii hie-
man enemmin lainsiiidiinndn yksityiskohtiin
kuin varsinaiseen, usein yksilcillisesti vaihte-
levaan kaytantddn, lakien soveltamiseen.
Ty<iel6kelakien muutokset ja niiden tarkas-

telu lehdessii on lukijoiden odotuksien perus-
teella selvAsti ollut liian viihiiistA. Muuttuva
sosiaaliturva vaatii joustavaa viestintdl.

Vain hyvin harvat pitiviit hyodyllisinii tai
mielenkiintoisina aihepiireini esimerkiksi sel-
laisia asioita kuin kansainvilinen jiirjest<itoi-
minta, sosiaaliturvan teoreettinen tarkastelu
tai tyrielakejArjestelm iiA koskevat tilastot.

Samanlainen kiiyt?innrillinen asennoitumi-
nen nikyy my6s siinii, mitii Tyrieldkkeen lu-
kijat pitiiviit tiirkeimpiinii tietoliihteeniin
eldketurvaa koskevissa asioissa. Runsas nel-
jdnnes vastaajista ilmoitti tiirkeimmiksi tieto-
lihtciksccn koulutustilaisuudet ja kurssit ja
toinen neljiinnes tydelekejarjestelmin tiedo-
tusjulkaisut, joihin tietysti mycis Ty6eliike-
lehti kuuluu. Vaikka radiossa ja televisiossa
kiisitelliiiin melko paljon elAkeasioita, niin
vain 3 prosenttia piti edellistA ja 5 prosenttia
j iilkimm iiistii tiirkei mpiinii tietoliihteeniiiin.
Sanomalehdistii saa pSiiasialliset tietonsa I I
prosenttia vastaajista.

LEHDEN PAINOASU JA
LUETTAVUUS
Elikelainsiiddinncin mutkikkuus ja osittai-
nen vaikeaselkoisuus on timiin alan lehdelle
meikoinen haaste. Ty<iel?ike-lehdeltii voidaan
toki vaatia, ettd sen jakama tieto on tasmal-
listii vaikeatajuisuuden uhallakin. Toisaalta
tiedotustoiminta on koko lailla turhauttavaa,
jos viesti ei mene perille.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan lehden si-
sdlldn luettavuutta, toisin sanoen sitii, onko
artikkelien lukeminen heistii yleensii vaikeaa
vai helppoa. Lehden kehittemista ajatellen
tulos on ehki hieman ongelmallinen. 54 pro-
senttia vastaajista piti nimittain artikkeleita
yleensd helppoina, mutta perliti 28 prosenttia
luokitteli ne vaikeiksi. Ilmeisesti artikkelien
luettavuuteen olisi kiinnitettdvii entistii enem-
miin huomiota. Ei ole kuitenkaan varmaa,
ettl selkeyttd voidaan kovin paljon lisitii
ilman ettd lehden informatiivisuus kdrsisi eld-
keturvan monisyisen ja erilaisten yksityiskoh-
tien raskauttaman kokonaisuuden liiallisesta
yksinkertaistamisesta.

Myris lehden painoasulla on varmasti vai-
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kutuksensa viestinnln onnistumiseen. Muu-
tamia vuosia sitten Tytieliikkeen painoasua
muutettiin vaihtelevammaksi ja kuvitusta li-
slttiin. Koska edellisessii lukijatutkimuk-
sessa ei lainkaan kiinnitetty huomiota paino-
asuun, emme voi saada selville, miten lukija-
kunta on ottanut muutoksen vastaan. Kuiten-
kin valtaosa eli kaksi kolmasosaa lukijoista
pitee lehden nykyistii painoasua miellyttiivA-
nii, mikii antaa ainakin varauksellisesti ai-
heen olettaa, ette muutos on ollut oikean
suuntainen.

TYOEI.A:KE JA LUKIJAT _ VIESTINTA.-
J A. RJ E STE LM A. N E RITY I S P I I RTE lru.
Tycieliikkeen aktiivilukijoiden voidaan tulos-
ten mukaan olettaa muodostuvan liiheisesti
sosiaaliturvaan liittyvissii tehtavissa toimivis-
ta henkiloistii. Ty<ieliiketurvaa sivuavat yh-
teiskunnan viralliset ja epiiviralliset instituu-
tiot, julkisen sektorin sosiaalihallinnosta tyO-
markkinajiirjestciihin ja sosiaaliturvan jdr-
jest6kenttean, ovat suunnatun eliiketurva-
viestinniin keskeiset kohdejoukot varsinais-
ten tilaajien ollessa pienend viihemmistcinii.
Ty oel iikei nformaatio viil ittyy I iih innii j iirje s-
telmiin piiristii siihen kytkeytyneille "kes-
kushenkiloille", kun oma-aloitteisia lehden
lukijoita, tilaajia, on vain I I %. Suunnatun
kohdeviestinniin ollessa kysymyksessii miiii-
raytyy viestintiitavoitteiden saavutettavuus
ensisijaisesti arvioitujen kohderyhmien mu-
kaan.

Edellii esitetyt vertailut sosiaaliturvatoimi-
alojen ja muiden toimialojen viilillii antavat
jossain miidrin yksinkertaistetun kuvan luke-
mistottumuksien vaihtelusta tissi viestint6-
jiirjestelmiissii. Eliikelaitoksissa on lukemis-
aktiivisuus odotetusti suurimmillaan, mutta
my<is terveydenhuollon laitoksissa luetaan
lehtei jonkin verran keskimii5riiista tarkem-
min julkisen sektorin sosiaaliturvan tai jiirjes-
tcitoiminnan piiriin kuuluvien vastaajien lu-
kemisaktiivisuuden ollessa ehkd hieman yllSt-
tiien lievlisti alhaisempi, mikii aiheutunee so-
siaalisektorin sisiillcin laajuudesta vain tyci-
eliiketurvaan verrattuna.

Viestinnin sosiaaliturvasektoripainottu-
neisuuden perusteella on ymmiirrettdvdii, ettd
tulokset osoittavat tycinantajan toimialan vai-
kuttavan lukemisaktiivisuuden vaihteluun
peruskoulutusta enemmdn. Tycisuhdetta vail-
la olevat, joista suurin osa on todenndkciisesti
eliikeliiisiii, sekii liikeyrityssektorilla toimivat
lukijat ovat hieman keskimiiiiriiistd ahkeram-
pia Tycieliikkeen lukijoita, kun taas muiden
tycinantajien palveluksessa olevat, yritteja-
toimintaa harjoittavat tai muualla julkisen
sektorin piirissii toimivat vastaajat, ovat luke-
misaktiivisuudeltaan alhaisimpia. Toisaalta
lukemisaktiivisuus on suurinta keskikoulu-
tai ylioppilastutkinnon suorittaneilla, joille

:-
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lehden sisiilto soveltuu ehkii parhaiten suh-
teessa tycitehtivien vaatimiin eldketurvatie-
toihin viihint66n korkeakoulututkinnon suo-
rittaneiden erottuessa tuskin lainkaan lehden
lukemisen keskimiiiirlisessii yksityiskohtai-
suudessa eri koulutusluokkien vdlisessd ver-
tailussa. Lehden sisllto hyddyttaneekin eni-
ten eldketurvan yleis- ja perustietoja tarvitse-
via ja vastannee parhaiten ndiden tyotehte-
vien asettamia informaatio-odotuksia ja'va-
lintoja.

Viestinniin tuloksellisuus, jos sitd arvioi-
daan lukemisen yksityiskohtaisuuden ja leh-
cien sisiiiion koe tun kiinnustavuiiden .;a hyci-
dyllisyyden mahdollisimman suurella mycin-
teisyydellii, ei ole yksityiskohtaisemmin tar-
k asteltu na vai n viestintdj iirj estel miin ja eldke-
turvajdrjestelmiin liiheisyyden seurausta. Yk-
silcilliset tiedolliset tekijiit kuten peruskoulu-
tus, tydelakekoulutus, hankitut eldketurva-
tiedot sekd eldketurvaviestintdodotukset, in-
formaatioasennoituminen, vaikuttavat sa-
malla eri el6keturvainformaatiol6hteiden kes-
kiniiseen suosituimmuuteen ja muovaavat
viestintdtottumuksia. Ammatin elSketurva-
jiirjestelmliliiheisyys ja -keskeisyys muodosta-
vat yksilcillisen ja sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen mycitii viestintiijiirjestelmdkokonaisuu-
den, joka yhdessii lehden laadullisten infor-
maatiopiirteiden, luettavuuden, informatiivi-
suuden ja erikoistuneisuuden, osittain saate-
lemdni vaikuttaa viestinnin vastaanottoon
ja em. viestintdtavoitteiden saavutettavuu-
teen. Missddn tapauksessa pelkkii informaa-
tion valitteminen ei takaa sen tuloksellisuutta
kuin hyvin rajoitetuissa ja yksinkertaistetuis-
sa tilanteissa, jotka ovat erittdin eHisia ty6-
el6keturvaviestinnin sisdltAmien useiden kes-
keisten toisiinsa vaikuttavien tekijciiden muo-
dostamalle muuttujaverkostolle.

Peruskoulutuksen ja saadun tycieliikekou-
lutuksen keskimiiiiriiistii korkeampi taso vai-
kuttaa lehden sisiiltcicin asennoitumiseen si-
ten, ettd eldketurvaan yleensii liittyviin vies-
tinndn sijasta koetaan tarkeampena yksilcii-
dympi, erikoistuneempi ja teoreettisempi elii-
keturvatieto. Samalla niiiden lukijoiden koh-
dalla korostuu mytis tiiydennystietojen tarve

sekii tiedollinen aktiivisuus yleensii informaa-
tiokriittisyyteen liittyneenii. Mycis eri viestin-
tiiviilineiden, eliketurvainformaatiokana-
vien, suosituimmuus osoittautuu em. vastaa-
jilla erikoistuneemmaksi ja ammatillisem-
maksi perus- ja yleisinformaatiota viestitta-
vien tyoeliikejulkaisujen tai joukkotiedotus-
vdlineiden osoittautuessa ndille koulutusryh-
mille merkityksettcimammiks i.

Ndmd huomautukset koskevat kuitenkin
karkeasti arvioiden vain vajaata kolmasosaa
lukijoista. Jos lehden sisiillon ensisijaisena
maarittelijana on lukijoiden enemmiston
ascnnoituminen ja iukemistotturnuksct, ei
Tyrieliikkeen sisiill<in voi arvioida poikkeavan
paljoakaan lukijoidensa odotuksista. Toi-
saalta on mahdollista huomioida tutkimus-
tulosten osoittama erityisalojen tietojen tar-
ve painottamalla lehden sisiiltrii osittain so-
siaaliturvapoliittisesti erikoistuneempaan
suuntaan ajankohtaisten elike- ja sosiaali-
turvan muutoksien yksityiskohtaisella tar-
kastelulla.

Lopuksi voidaan mydnteisend ylliityksenii
todeta vastaajien valtaenemmistcin, 82V0,
suhtautuvan mycinteisesti Ty<ieliikkeen luki-
jaosastoon.'I'ycielaketurvan kiiytiinndnlii-
heisten yksityiskohtien selvittely lehdessd ei
ole osoittautunut tarpeettomaksi tai mielen-
kiinnottomaksi. Se koetaan lukijoiden kes-
kuudessa liihes yksimielisesti aiheellisena,
ennen muuta alhaisemman perus- ja tydeleke-
koulutuksen varaan jiiineiden ja vihemmiin
erikoistuneita viestintiikanavia kiiyttiivien
lukijoiden tiedontarvetta palvelevana infor-
maatiosanoman liihettiijien ja vastaanottaj ien
vilisend vuorovaikutuksena, palautteena. Se
lisiii suunnatun viestinnin lfieisyytti luki-
joiden kannalta sekd viestint6jiirjestelmdn
avoimuutta kokonaisuudessaan "kohdevies-
tintdinformointia" osittain viihentdvisti. Sa-
malla n6in voimakas mycinteinen asennoitu-
minen osoittaa toisaalta juuri sen, mitS aiem-
min tutkimustulosten esittelyssi oli erityi-
sesti tlhdennetty. Lehden kiytinncinlihei-
syys ja sisiill<in elSketurva-aiheiden yleisyys
ovat lukijoiden enemmistcjn viestintiodotus-
ten keskeisin ja mtiriiivin piirre.
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ESKO PROKKOLA

Luo t t ovakuutusvuo si I 97 9

Viime vuosien aikana Ekike-
turvakeskuksen luottovokuu-
tusta on monessQ suhteessa uu-
distettu. Ehrojen uusimisen rin-
nqlla on uuden luollovakuutus-
tarffin voimaan tulo vuoden
1979 alusta ollut tcirkein muu-
tos. Samaan aikaan on myds
aktiivisesti pyritty tekemtilin
luoft ovakuutus yrityksille tun-
ne tuksi vqihtoehtoisena vakuu-
tusmuotono.

Kun nyt uusi tariffi on ollut
voimassa yli vuoden, on syyta
tarkastella, miten tdmd kaikki
on vaikuttanut luottovakuu-
tustoiminnan kehittymiseen.
Selvimmin vaikutuksen odot-
taisi ndkyvin siinii osassa
luottovakuutustoimintaa, jo-
ka on luonteeltaan vapaaeh-
toista.

Pakollista luottovakuutuk-
sen kdyttiiminen on eliikesiiii-
ticiille ja -kassoille, joiden ko-
ko ellikevastuu on turvattava
El6keturvakeskuksen luotto-
vakuutuksella. Tiimiin lisiiksi
yritykset voivat kiiyttiili luot-
tovakuutusta eldkevakuutus-
yhticiilt?i tai Tycieliikekassalta
saamiensa lainojen vakuu-
tena.

YRITYSTEN ERILAISUUS
Tariffia uudistettaessa PYrit-
tiin mm. tekemiidn se entistd
paremmin erilaisille yrityksille
sopivaksi. Uudessa tariffissa
otetaan huomioon maksuun
vaikuttavana seikkana YritYk-
sen pddomarakenteen lisiiksi
mycis tulorahoituksen riitt6-
vyys. Aikaisempi tariffi olikin
juuri tiissii suhteessa jonkin
verran yksipuolinen, koska
sen mukaan liihinnii vain Yri-

tyksen vakavaraisuus vaikutti
maksuprosentin suuruuteen.

Jo piiivittlisessd rutiinitycis-
si saa sen tunteen, ettd uusi
tariffi sopii selvdsti entista pa-
remmin erityyppisille yrityk-
sille. Tiitii kiisitystii tukevat
monet seikat: luottovakuutus-
hakemusten midrd on edelli-
sestd vuodesta suunnilleen
kaksinkertaistunut ja niistii
selvdsti entistd suurempi osa
on johtanut luottovakuutuk-
sen syntymiseen. Kuitenkin
samaan aikaan luottovakuu-
tustoiminnan johtokunnalle
erikoisharkintaa vaa tivina esi-
tettSvien tariffointitapausten
lukumiiiirii on pudonnut Puo-
leen. Ndmi tapauksethan ovat
juuri niiti, joissa kaavamai-
nen tariffin soveltaminen joh-
taisi ilmeisesti harhaan.

MAKSUTASO
Jos tariffin uudistuksen seu-
rauksena luottovakuutuksen
maksujen taso on keskimiiii-
rdisesti muuttunut, sen pitiiisi
mahdollisesti n2ikyii verrat-
taessa vuoden aikana peritty-
jen luottovakuutusmaksujen
mddrdii siihen osaan vakuu-
tuskannasta, jota vastavakuu-
det eivdt kata eli ns. nettovas-
tuuseen. Yrityshiin voi antaa
Eldketurvakeskukselle va-
kuutta ja siten alentaa luotto-
vakuutuksesta perittiiviiii
maksua. Niiiden vakuuksien
arvon midrittelyn osalta uusi
tariffi ei oleellisesti poikkea
entisest6.

Viime vuonna oli vakuutus-
maksutulon ja ETK:n netto-
vastuun avulla laskettu keski-
mddrdinen luottovakuutus-
maksu 0,8V0 lainan mddr6stA.
Edellisenii vuonna se oli l7o.

Niiyttiiisi siis silta, ett6 mak-
sutaso olisi keskimiidrin alen-
tunut. Kuitenkin tdmd johto-
piiiit<is on hieman ephvarma,
sillii niiihin prosenttilukuihin
vaikuttaa moni seikka: luotto-
vakuutuksen ottajien luku-
m66rii on selvdsti vuoden ai-
kana lishdntynyt. Luvut eivit
siis tarkasti ottaen Perustu sa-
maan vakuutuskantaan. MYcis
asiakasyritysten taloudellinen
tilanne on voinut vuoden ai-
kana muuttua.

Maksutulon ja luottova-
kuutusvastuun kokonaismhd-
r6n perusteella laskettu keski-
mddrdinen luottovakuutus-
maksu oli viime vuonna0,47o
luottovakuutusvastuusta sa-
moin kuin edellisendkin vuon-
na.

LUOTTOVAKUUTUS.
KANNAN KEHITYS
ElSketurvakeskuksen vastat-
tavana oleva kokonaismddrii
kasvoi viime vuonna noin
25%o. Kasvuvauhti on ollut
suunnilleen samalla tasolla jo
parin edellisen vuoden ajan.
Kun kokonaisvastuusta eli ns.
bruttovastuusta vahennetaen
El6keturvakeskukselle annet-
tujen vastavakuuksien arvo
sekd eldkesdiitioiden ja -kasso-
jen reaaliomaisuuden arvo,
jiiii jiiljelle ns. nettovastuu.
Nettovastuu kasvoi edellises-
td vuodesta jopa 60 %. Niiiden
mSdrien kehitykseen vaikut-
taa tasoittavasti eliikesiiiiticii-
den ja -kassojen vakuutusten
pakollisuus. Mycis vakuutus-
yhticiiden takaisinlainauksen
luottovakuutusten kehitys on
tasaisempaa kuin sijoituslai-
nojen luottovakuutusten kehi-
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tys. Takaisinlainauksen va-
kuutena olevia luottovakuu-
tuksia voidaan niet suurentaa
samalla kuin lainojakin, ellei
esim. luottovakuutusmaksun
suuruus aseta estetta. Sijoitus-
lainaa ei sen sijaan voida suu-
rentaa. Jokainen lainamiilrin
lisiiys on sen vuoksi uusi lainaja uusi laina tarvitsee uuden
vakuuden. Tiisti syystii eliike-
vakuutusyhticiiden ja Ty<ielii-
kekassan antamien sijoituslai-
no.ien luottovakuutustcn kch i-
tyksessd kuvastuu kaikkein
herkimmin Eldketurvakes-
kuksen toimenpiteiden vaiku-
tus siihen, miten lainanantajat
ja yritykset suhtautuvat luot-
tovakuutukseen.

Eliikevakuutusyhti<iiden ja
Tycieliikekassan sijoituslaino-
jen luottovakuutusten brutto-
vastuu kasvoi viime vuonna
2,5-kertaiseksi. Parina edelli-
send vuonna vuotuinen kasvu
oli 4070:n tasolla. Sitd ennen
kehitys oli melko hidasta. Si-
joituslainojen luottovakuu-
tusten nettovastuun kasvu oli
viime vuonna vieliikin voi-
makkaampi kuin bruttovas-
tuun kasvu. Vaikka sijoituslai-
nojen osuus Eldketurvakes-
kuksen koko luottovakuutus-
kannasta on suhteellisen pieni,
ovat nimii luvut osoituksia
luottovakuutuksen kasva-
neesta merkityksestd yritysra-
hoituksen piirissii.

LUOTTOVAKUUTUKSEN
ENIMMA:TSMA:A'RA'
Luottovakuutuskannan kas-
vaessa tdstii vakuutustoimin-
nasta aiheutuva riski tasaan-
tuu. Tillciin voidaan ottaa
Eliiketurvakeskuksen vastat-

tavaksi entistd suurempia
luottovakuutusvastuita. Vii-
me vuoden vaihteessa voitiin
sekii omalle vastuulle otetta-
vaa miArdd ett6 jilleenvakuu-
tusta korottamalla piiiistii sii-
hen, ettd suurin ilman vasta-
vakuutta mydnnetty luottova-
kuutus voi olla 100 milj.
mk-. Tete ennen voitiin luotto-
vakuutuksella taata ilman
Eldketurvakeskukselle annet-
tua vakuutta enintdin 55 mil-
_ioonan markan laina.

ETK JA MUUT TAKAAJAT
Kun ty6elakelakien voimaan
tullessa 60-luvun alkupuolella
mycis ElSketurvakeskuksen
luottovakuutustoiminta alkoi,
sillii oli niihtiiviisti alentava
vaikutus pankkitakausprovi-
sion tasoon. Sen jiilkeen tilan-
ne vakiintui vuosiksi. Viime-
aikaisen kehityksen tuloksena
on ollut oireita siitii, ettii luot-
tovakuutuksen maksutasolla
saattaa olla jiilleen vaikutusta
muiden takaajien tariffeihin.
Yritt?ijien kannalta lisiiksi on
hyvd, etta rahoitusmarkki-
noilla on valittavissa erilaisia
mahdollisuuksia mm. lainojen
takauksiksi.
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E I ci k e h ak e mu s I o m a k k e e t
on uusittu
Eliikehakemuslomakkeet on Tiimii kysymys oli viilillA lo-
uusittu. Lomakkeiden uusi- makkeesta poissa, mutta nyt
mista valmisteltiin ns. yhteis- on pidetty tarpeellisena saada
tyciryhmdssd, jossa yksityisen selville potilaan oma kdsitys
puolen tycieliikejiirjestelm6n siitd, miten sairaus on tydnte-
lisdksi ovat edustettuina mycis koon vaikuttanut.
valtionjakuntieneltikejiirjes- Perhe-elSkkeen hakemislo-
telmdt. Uusitut lomakkeet hy- makkeessa on selvennetty
viiksyi Eldketurvakeskuksen edunjattejan kiisitettii, koska
hallitus. on sattunut, ettd hakija on

- Miksi lomakkeet uusil- merkinnyt itsensd edunjiittii-
tiin? Vastaajana valmistslu- jiiksi'
tycissd mukana ollut Eliiketur- Eriiisiin muihinkin lomak-
vakeskuksen eldketoimiston keiden kysymyksiin on tehty
piinllikk<i Tapio Karsi- selvennyksiii ja pieniii muu-
k a s. toksia niiden tayttamisen hel-

- vuoden alusta muutlu- pottamiseksi'
nut eliikkeiden laskemistek_ Myris lomakkeide n ulko-
niikka sen aiheutti. Vanhuus- asua on muutettu: ne on jaettu
elikkeen hakemista varten pieniin kenttiin ja joitakin
tehtiin oma lomake,jonka.lS- kohtia on selvyyden vuoksi
kelaitokset toimittavat esitdy- korostettu' Sir'uotsikoita on
tettyna hakijan kotiin. Yhden- tasmennetty ja kaikki lomak-
mukaisuuden vuoksi uusittiin keiden Eyttemista koskevat
tassa yhteydessd mycis E- ja 9fj9et on siirretty takasivulle.
p-tomatt<eet, Karsikas ,unoo. Sieltii on poistettu eliikelaitos-

- E-lomakkeet jiiiiviit paa- ten nimi-jaosoiteluettelo.Ny-
asiassa ty<ikyvyticimyys- ja kyisin lomake tiiytetiiiin sellai-
tydttOmyysel?ikkeiden hake- sessa toimipisteessii, jossa n6-
miseen. me ovat tiedossa. Myriskiiiin

-Lomakkeisiin tehdyt ei lomakkeissa endd ole luette-
muutokset ovat liihinnii 1skn1- loa ne hyvdksyneistii eliikelai-
sii. Vanhoja lomakkeita ,6; toksista - tema luettelohan
timiin vuoksi varsin hyvin ei aikaisemminkaan ollut tiiy-
kayttae rinnan uusien lomak- dellinen.
keiden kanssa. Tosin vanho Esitiiytetyn lomakkeen
jen lomakkeiden painos lop- saaneiden kannattaa heti tar-
pui juuri sopivasti, joten Elii- kistaa sen liitteenii olevat tyci-
keturvakeskuksen varastosta suhderekisterin tiedotjaottaa
saa vain uusia lomakkeita, viilittcimiisti yhteyttii Eliike-
hin huomauttaa. turvakeskukseen, jos puuttei-

- Liiiikirikunnan taholta ta on, Karsikas sanoo. - Jon-
tulleiden toivomusten perus- kin verran on tullut "tuplaha-
teella on hakijan terveydenti- kemuksia", kun esitdytetyn
laa koskevaan kohtaan lisiitty hakemuslomakkeen saajat
kysymys "Misti alkaen ja mi- ovat tiyttdneet mycis vihreiin
ten sairaus on haitannut tydn- E-lomakkeen. Hakemukset
tekoanne?", Karsikas sanoo. kyllii kohtaavat kiisittelyrutii-
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nissa toisensa, joten ei tasta
vahinkoa aiheudu, mutta kyl-
lii hakijalle turhaa tydta, han
toteaa.



MERJA LAMBERG

Tydkyvyttdmyysasiain
nanv ot t e lukunnon suo s ituks ia

rY OX YVYruOU YYDE N A RVI O IMI NE N
Tydkyvyttdmyysasiain neuvottelukunnon toi-
minnasta yuodeha 1979 tehdyn tilaston mu-
kaon, kuten yleensei aikaisempinakin vuosina,
suosituspyynndistri runsaasti yli puolet on kos-
kenut tydkyvytttimyyden arviointia. Ongel-
mano on ollut, voidaanko elejkkeenhakijaa pi-
ttiei tydeltikelakien tarkoittamolla tavalla tyd-
kyvyttdmiinri ja miktili pidettitin, kuinka pitkrin
ajan tydkyvy t t dmyyden arvioidaan jatkuvan.
T cis t ri ky sy m y k s e s t ii ov a t s eu r oav a s s a e s imer k-
kinri tapaukset, jotka kdsiltelev(it sepelvalti-
motukoksesla aiheuluneen tydkyvyttdmyys-
aj an orv io in t io m e r s rir y ti m i e he n ku hdu i i u s e k ti
osa-aikatydssri olleen, nivelrikkoo sairasta-
v an henk i I ijn t y (i k yvy t t tim yy de n arv io im i s t a.

RASKAS TYO
(Pdyttikirja TkN 37/79, 2. kohta)
Eliikkeenhakija, joka on 38-vuotias, on tyOs-
kennellyt LEL:n alaisissa mets6- ja maata-
loustciissd nuoruudestaan liihtien. Viimeiset
kymmenen vuotta hdn on ollut kesiiajat piiri-
metsilautakunnan palveluksessa taimitar-
halla. Hiin on tehnyt erilaisia taimenkasva-
tukseen liittyviii raskaimpia toita, kuten tai-
milaatikkojen nostelua Ja talmtstoJen ruis-
kutusta. Niiiden tciiden ohessa hdn on suorit-
tanut myds leimausta, siemenien karistusta,
risusavottaa ja raivaustycitii. Talvisin hdn on
tehnyt taimikoiden harvennusta vesurilla ja
raivaussahalla metsiinhoitoyhdistyksen lu-
kuun. N6md tydt on luokiteltu raskaiksi.

Hakija on mycis vakuutettu isintind vuo-
den 1970 alusta alkaen 2000 markan vuotui-
sella MYEL-tycitulolla veljensli kanssa omis-
tamaltaan maatilalta, jossa on 6,5 hehtaaria
paketoimissopimuksen alaista peltoa ja 30
hehtaaria metsdd.

AKILLINEN SAI RA STUM I NEN
Metsiitciissi hakija on ollut hyvii ja tunnolli-
nen tycintekijii. Hinellii ei ole ollut poissa-
oloja tycistd, ennen kuin h6n joutui l. 6. 1978
iairauskohtauksen takia jiiiimiiiin pois.

Hakijalla on todettu aikaisemmin koholla
olevat verenpaine ja rasva-arvot. Niiiden hoi:
to on ollut epiisiiiinncillistii. Kesiikuun 1978

alussa hakija sairastui yliivatsakipuihin, jotka
muuttuivat viikon kuluttua selviksi rintaki-
vuiksi. Hlnelli todettiin sepelvaltimotukos
kliinisine, sydiinfi lmi- ja laboratoriokoemuu-
toksineen. Toipuminen sujui hyvin. Hiinellii ei
sen jiilkeen ole esiintynyt juuri lainkaan rinta-
kipuja, mutta sen sijaan ajoittaista hengen-
ahdistusta. Huhtikuussa 1979 tehdyssd rasi-
tuskokeessa hinen suorituskykynsi oli ko-
honnut 200 wattiin. Kuntoutustutkimukses-
sa elo-syyskuussa 1979 hakijalla todettiin
ylipainoa parikymmentii kiloa. Kliinisesti
sydiin- ja keuhkokiydrikset olivat normaalit.
Laboratcric'kokeissa tulokset olivat viite-
arvojen puitteissa. Suorituskyky oli 1250
kpm/min. Hengityskokeitten tulokset olivat
hyvtt. R<intgenkuvauksessa syddn oli vasen-
voittoisesti suurentunut.

NEUVOTTELUKUNTA:
MAA:RA:AIKAINEN ELAKE
Neuvottelukunta katsoi lausunnossaan yksi-
mielisesti, etti hakija on tullut ty6elakelakien
tarkoittamassa mielessd tayteen el6kkeeseen
oikeuttavassa miirin tydkyvyttdmdksi l. 6.
1978. Niiin ollen hakijalle tulisi mydntiiii tiiy-
sitehoinen tydkyvyttdmyyseliike sekli LEL-
ansioiden ettii maatalousyrittiijetoiminnan
perusteella. Eliike suositeltiin mydnnettd-
viiksi miiiiriiaikaisena 1.7. 1978 alkaen 30. 9.
1979 saakka.

SAIRA UDESTA TO IPUMINE N
TAPAHTUNUT HYVIN
Hakijalle syyskuussa 1979 kuntoutustutki-
muksessa tehdyssii jatkuvassa sydinfilmi-
nauhoituksessa ei ndhty sairausmuutoksia.
Seisonta- ja liikahengityskokeessa sydiinhlmi
ei muuttunut. Suorituskyky oli vertailuarvoja
vastaava. Hakijan todettiin hyvin toipuneen
sydinsairaudestaan ja hiinen suorituskykyn-
si olevan normaalitasoa sekii riittdnevdn mo-
nien metsialan tciiden suorittamiseen. Tiist6
syysta neuvottelukunta katsoi tiiyden eliik-
keen olevan aiheellinen sairaudesta toipumi-
sen ja tutkimusten ajaksi. Hinellii ei ollut
havaittavissa endi tdmdn jiilkeen sairauden
oireistoa, joten hiintii olisi pidettivd jSlleen
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kykeneviinii raskaisiinkin tciihin. Siitii huo-
limatta, ettii hakijan ammattityd on raskasta,
hiinen katsottiin toipuneen niin hyvin sairau-
destaan ja parantuneen tiysin tyokykyiseksi,
ettei ollut aihetta mydntiiii tiiyden elakkeen
jatkoksi miiiiriiaikaistakaan osaelikett6.

ANS IOTY d MELK o viu )IrcrA.
(Pdyttikirjo TkN 37/79, 4. kohto)
Eliikkeenhakija, joka on 56-vuotias naishen-
kil<i, ei ole ollut tycielemiissii yhdenjaksoisesti.
Hdn on ollut vuodesta 1964lfitien yrittiijiinii
toimialana sekatavarakauppa. Vuotuiseksi
tycituloksi hakijalle on vahvistettu YEL:n
viihimmiilsmii[rii, 3000 markkaa (ind. 197).
Toiminta on peettynyt toukokuussa 1974
liikkeen myynnin johdosta. Seuraava TEL-
tydsuhde on alkanut l. 8. 1978 osapdivdisenl
myymiiliiapulaisena. Hdn on toiminut leipo-
motuotteiden myyjien lomittajana. Hakijalla
ei ole ollut sairauspoissaoloja, koska hin on
voinut kieltiytyii tarjotusta tycistii, jos on
ollut huonossa kunnossa. Hakijan tyrisken-
tely on jiiAnyt tiimdn takia melko viihiiiseksi
ja hiinen keskimiiiiriiinen kuukausiansionsa
on ollut 724 markkaa (ind. 573). Tiimii tyci-
suhde on peattynyt 31. 12. 1978. Hakija on
ollut tycissi samalla tycinantajalla mycis vuon-
na 1979, mutta vain l-2 paivai kuukau-
dessa.

TERVE YDENTILA H U ON O NT U N UT
Hakijalle on myonnetty sairauspdivlrahaa
20. l.-31. 12.1979. Aikaisemmin hiin eiole
hakenutkaan piiivdrahaa. KEL:n mukainen
tydkyvyttdmyyseliike hakijalle on mycinnetty
l. L 1980 alkaen toistaiseksi.

Hakijaa on hoidettu vuodesta l97l veren-
painetaudin takia. Ortopedin potilaaksi hiin
on mennyt vuoden 1979 alussa. Tutkimuk-
sissa todettiin nivelrikkomuutoksia, jotka
rdntgenologisesti paikallistuivat nivelraon
sisiiosaan sek6 erityisesti polvilumpion ja rei-
siluun vdlisen nivelen alueelle. Hiinellii ha-
vaittiin polvilumpion alapdissd luupiikki-
muodostumaa sekii nivelraon kaventumaa
sisiisivulla. Kliinisesti molemmissa polvissa
lumpiot rahisivat ja aristivat ja kummassa-

kin polvessa oli liinkistiirivirheasentoa. Ha-
kijalla ilmeni my6s arkuutta olkalisiikesolis-
luunivelessd ja peukalon tyvinivelessii osit-
taista sijoiltaanmenoa. Niimii viat ovat kui-
tenkin merkitykseltdiin melko viihliisiii.

NEUVOTTELUKUNTA:
EI TYdKYVYTON
Neuvottelukunnan yksimielinen lausunto oli,
ettei hakijan voida katsoa olevan tycieliike-
lakien tarkoittamassa mielessi tydkyvytdn.
Eliikehakemus suositeltiin teman vuoksi hy-
litt?iviiksi.

Neuvottelukunta piti asiaa rajatapaukse-
na, mutta suositustaan neuvottelukunta pe-
rusteli ensi sijassa sillii, ettd hakijan sairau-
den kliiniset lciyd<ikset olivat melko viihii-
siii ja hiinen tycintekonsa ei ole ollut yhden-
jaksoista, vaan ajoittaista. Hakijan tervey-
dentilan katsottiin tosin huonontuneen siinii
mdiirin, ettd hiin tuskin pystyisikiiiin koko-
piiiviiseen myymiiliiapulaisen tyohon. Polvi-
sairauden todettiin rajoittavan hakijan ky-
kyii selviytyii jalkeilla oloa ja liikkumista vaa-
tivasta ty6sta. Ottaen kuitenkin huomioon
sen, ett6 hdnen ansiotydssa olonsa on aina-
kin vuodesta l9T4liihtien ollut melko viihiiis-
td, on hdnen katsottava edelleenkin olevan
kykenevd entisen kaltaiseen tycisuoritukseen.
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuut u s o ik eu den p ri rit r)k s i ci

Vokuutusoikeuden p cidt ds
n:o 3668/78/1921
Anneuu ll. 10. 1979

uvds rvosunrtru
p,4,4) Try T s s,4. M A K S ETTU
LOMALTAPALUURAHA
LUETAAN rTAIxn.
PALKKAAN

Eliikelaitos oli mycintiinyt
ty<intekijiille teysitehoisen
tydkyvyttdmyyseliikkeen 19.
4. 1977 alkaneen tydkyvyttG
myyden perusteella. El?ike-
palkka oli laskettu vuosien
1975 ja 1977 ansioiden perus-
teella ja oli miidrdltiiiin 515l
markkaa kuussa.

Tyrintekij ii haki piiSttikseen
muutosta ja ilmoitti, etta hen
oli vuonna 1977 ansainnut
enemmiin kuin elikelaitoksen
piitriksessii oli mainittu ja
vaati eliikepalkan tarkistamis-
ta. Eliikelautakunta ei muut-
tanut paatosta.

Vakuutusoikeudelle (VO)
tydntekija uudisti Eliikelauta-
kunnalle esittdmdnsd ja ko-
rosti, ettei vuoden 1977 an-
sioissa ollut huomioitu tyci-
suhteen paettymisen jiilkeen
maksettua vuosilomakorvaus-
ta ja lomaltapaluurahaa. Saa-
dun selvityksen mukaan tycin-
tekijiille oli suoritettu tydsuh-
tqen peatyttyd vuosilomakor-
vausta ja lomaltapaluurahaa
yhteensii l0 794,85 markkaa
lomaltapaluurahan ollessa
l. a. 1,976 ja 3l . 3. 1977 viilisel-
te ajalta 2927,67 markkaa ja
l. 4. 1977 ja 30. 6. 1977 vali-
selte ajalta 670,61 markkaa.

VO lausui piiitciksessiiiin,
ettii tyrintekijiin tycisuhteen on

TEL 2 $:n 2 momentin nojalla
katsottava peettyneen 18. 4.
1977, johon mennessd hiinelle
oli maksettu sanotun vuoden
palkkaa l8 881,20 markkaa.
VO hylkiisi vaatimuksen tyci-
suhteen paattyessa maksetun
vuosilomakorvauksen huo-
mioon ottamisesta TEL 7 $:n
3 momentin nojalla. Sitii vas-
toin VO totesi vuosilomakor-
vauksen yhteydessli maksetun
lomaltapaluurahan olevan lo-
rnanmiAriytymisvuoden ai-
kana ansaittua, TEL:n mukai-
sen elikepalkan suuruutta
laskettaessa huomioon otetta-
vaa palkkaa. Lomaltapaluu-
rahan m6[re, 3061,79 mark-
kaa 18. 4.1977 saakka lasket-
tuna, oli siten lisettavii vuo-
den 1977 ansioihin. Tiimlin
vuoksi VO kumosi valituksen-
alaisen piiitciksen ja velvoitti
eliikelaitoksen ottamaan el5-
ketta laskiessaan mainitun
miiArdn huomioon.

LOMALTAPALUURAHA
JA VUOSILOMAKORVAUS
Lomaltapaluurahaan liittyy,
varsinkin silloin kun se makse-
taan tycisuhteen piiiittyessi,
piirteitii vuosilomakorvauk-
sesta. Tycisuhteen piiiittyessA
korvataan rahana loma, jonka
ty<intekijii on tycisuhteensa
aikana ansainnut, mutta jota
hiin ei ole vielii tuolloin saa-
nut. Tycisuhteen paattyessa
maksettava vuosilomakor-
vaus kohdistuu niiin ollen ai-
kaan, jolloin tydsuhde ei endii
ole voimassa eika site ndin ol-
len voida ottaa huomioon elii-
kepal kkaa miiiiriittiiessii (TEL
7 $:n 3 momentti).

Lomaltapaluuraha on tyci-
ehtosopimukseen perustuva
etuus, jonka suuruus yleensi
lasketaan prosentteina laki-
siidteisen vuosiloman palkas-
ta. Koska luosilomapalkka
puolestaan suoritetaan lo-
manmddriytymisvuoden ai-
kana ansaitun loman ajalta,
voitaneen ansaintaperiaatteen
katsoa liittyviin myds lomalta-
paluurahaan. Vuosilomapalk-
ka ja mycis lomaltapaluuraha
miiiiriiytyy siis tehdyn tyon pe-
rusteella ja on tycisopimuksen
mukaisen tyOn vastasuorituk-
sena otettava huomioon TEL-
palkassa.

Tycisuhteen piiSttyessii
maksettavasta vuosilomakor-
vauksesta lomaltapaluuraha
eroaa siinii, ettei sitii voida
pitea TEL 7 $:n 3 momentin
tarkoittamana korvauksena
pitamatta jiiAneesti vuosilo-
masta. On mycis muistettava,
etta TEL 7 $:n 3 momentti on
poikkeussdiinncis, minkii
vuoksi sitii on tulkittava liihes
sanamuotonsa mukaisesti.

VO:n piiiit6s vahvistaa
mycis periaatteen, etta lomal-
tapaluuraha otetaan muiden
ansioiden tapaan huomioon
vain eldketapahtumaan eli tiis-
sd tapauksessa tydkyvytt6-
mliksi tuloon saakka.

MINKA'VUODEN ANSIOTA
LOMALTAPALUURAHA ON?
Minkd vuoden ansioksi lomal-
tapaluuraha sitten kuuluu?
Piiiisii?int<i tydelekelakien
osalta on samanlainen kuin
verotuksessa. Sen mukaan
palkka on sen kalenterivuo-
den ansiota, jona se on mak-
settu. Niinpii tiissiikin tapauk-
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sessa lomanmiiiiriiytymisvuo-
delta l. 4. 1976-31. 3. 1977
ansaittu lomaltapaluuraha on
kokonaisuudessaan katsottu
maksuvuoden (197 7) ansioks i.
Jos lomaltapaluuraha makse-
taan sellaisena vuonna, jona
TEl-tyrisuhde ei ole eniiii jat-
kunut, eikii sanottuna vuonna
ole maksettu muita ellikepal-
kaksi luettavia ansioita, lo-
maltapaluuraha lisiitiiin sen
vuoden ansioihin, jona se on
katsottava ansaitun. Samoin
menetelliidn silloin, jos piiii-
siilinndn soveltaminen johtaisi
olennaiseen vSSristymiiin
henkil6n eliikepalkassa. T?imA
palkan siirtdminen ansaitse-
misvuoden ansioksi eli ns. jak-
sotus tulee kysymykseen
useimmiten sellaisissa tapauk-
sissa, joissa tydsuhde peettyy
aivan alkuvuodesta, jolloin
on maksettu mycis aikaisem-
piin vuosiin kohdistuvia palk-
koja. Mikiili jaksottaminen ei
tule kysymyksen, voidaan
palkkaviidristymii yrittii oi-
kaista TEL 7 g:n 2 momentin
suomia mahdollisuuksia hy-
viiksi kiiyttim[llA.

Lomaltapaluuraha saate-
taan joittenkin ty<iehtosopi-
musten mukaan suorittaa eri-
nimisinii korvauksina, kuten
lomarahana tai lomapalkan
korotuksena. Sikeli kuin nli-
mii korvaukset asiallisesti vas-
taavat lomaltapaluurahaa, on
luonnollisesti myris ne otetta-
va ellikepalkassa huomioon.
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Ty delcikep ciiv cin ky symy ks e t
Tydeltikepriivcinci yleisdllci oli tilaisuus esittdd
myr)s kysymyksiri, joihin luvattiin palata myd-
hemmin Tydeltike-lehdessri. Ensimmtiiseen
kysymykseen on saatu vastous Vokuutusoikeu-
den esittelijeiltii Eila Saarelaiselta, muihin ovat
vo s tanne e t E kike t urvake s k uk se n edustaj a t.

Kysymys: Esimerkki: Hakijalle on mydnnel-
t y s ai r ou sv a k uu I u k s e n p riiv rir ah a m arra s kuus-
ta 1977 alkaen. Tydeltikehakemus hylcitticin.
Elrikelautakunta ei muuta ptidtdstd. Vdlilld
tulee jo kela-rotkaisukin. Kela mytintdci so-
mo il la se lvit y ksil I ci kan sa ne lci k keen joulukuus-
ta 1978 olkaen. Vakuutusoikeus kalsoo haki-
jun i y ALy vy i iittuih t i ja iii citir riti i )'ii el{ik keen
marroskuusta I 978 alkoen. Vakuutusoikeudel-
I a e i o le k (iy t e t t iiv i s s (iii n uu I I a kiri ke t i e t ee I lis t ii
selvitystci. Miksi siis elcike vasta joulukuusto
1978? Onko kela-mydntd tydkyvyttdmyysta-
pahtuma?

Vastaus: Vakuutusoikeudessa harkitaan
esitettyjen liiiikiirinlausuntojen ja muun, lii-
hinnii tycintekoa koskevan selvityksen perus-
teella, misti alkaen henkilciii voidaan pitiiii
tydehkelakien tarkoittamalla tavalla tyoky-
vyttdmene. Vakuutusoikeus ei ole sidottu
Kansaneliikelaitoksen ratkaisuun eikii voida
sanoa, etti kansaneldkkeen mycintiiminen
olisi eliiketapahtuma tydeliikelakien tarkoit-
tamassa mielessi. Ty<ikyvyn viihitellen huo-
nontuessa saatetaan kansaneliikkeen mycin-
trii pitiii erdind ajankohtana tyrikyvyttri-
myyden alkamiselle.

Vakuutusoikeudessa asiaa kiisiteltiiessii
kela-ratkaisut ovat useimmiten tiedossa, mut-
ta Vakuutusoikeus saattaa tulla siitii huoli-
matta toiseen tulokseen tydelakeasiassa kuin
Kansaneliikelaitos omassa ratkaisussaan.

Henkil<i voi my<is saada kelaa ollessaan an-
siotyciss5. Esim. henkil<i, joka oli sitkeiisti
yrittiinyt olla ansiotycissii ja olikin suurim-
man osan vuotta, sai kela-tycikyvyttomyys-
eliikettii, vaikka Kela tiesi hiinen olevan an-
siotydssa. Tycieliikelakien kannalta voidaan
tiillaista henkil<iii tapauksesta riippuen pitiiii
tyrikykyisenii, kunnes osoittautuu, etta ha-
nen tycikykynsi on alentunut vlihint6iin vuo-
den ajan tydelekelakien tarkoittamalla ta-
valla.

Kysymys: Missd tapauksissa oletaon huo-
mioon yhteensovitusperusletta mddrdttdessd
63 vuoden idn tdyttdmisvuoden jtilkeen alka-
neet tyt)suhteet sekd sellaiset tydsuhteet, jotka
ovst alkaneet ennen 63 vuoden i(in t(ivtt(imis-
vuoden loppuo?

Vastaus: Yhteensovitusperusteen mdiiriiii-
misestA on annettu tulkintaohjeet Eliiketur-
vakeskuksen yleiskirjeessii 27 /78. Niiitii oh-
jeita on Elliketurvakeskuksen yhteydessii toi-
miva tulkintaryhmii tismentinyt.

Tycisuhde, joka on alkanut ty<intekijiin 63
vuoden iiin tayttiimisvtoden joulukuun l.
piiiviin jiilkeen, huomioidaan yhteensovitus-
perustetta miilirdttiiessii ainoastaan silloin,
kun kyseinen tydsuhde on jatkunut viihintiiiin
6 kuukautta rinnakkain sellaisen ty6suhteen
kanssa, joka on kestiinyt viihintiiiin kuukau-
den ennen 63 vuoden i6n tiiyttiimisvuoden
loppua.

Kysymys: Lasketaanko rinnakkaisten tyd-
suhteiden (vtih. 6 kk) palkat yhteensovituk-
sessa yhteen, vaikka molemmat tydsuhleet ovat
alkaneet 63 vuoden i(in t(iytt(imisvuoden je)l-
keen?

Vastaus: Koska tyosuhteet ovat alkaneet
63 vuoden ien teyttemisvuoden j?ilkeen, niitii
ei oteta huomioon yhteensovitusperustetta
mii6rdttSessi. Jos jompikumpi tydsuhteista
olisi jatkunut kuukauden 63 vuoden i5n tiiyt-
t6misvuoden puolella laskettaisiin palkat
edellisen kysymyksen vastauksen mukaisesti
yhteensovituksessa yhteen.

K y s y m ys : El ciket urvake s kuks en y leiskirj een
mukoan jatkuia MYEL- tai YEL4oiminta on
esteenci vapooehtoisen tydttdmyyseltikkeen
saamiselle. Voiko MYEL- tai YEL-vakuutettu
sooda em. eliikkeen, jos htin hokee vapautusta
MYEL- tai YEL-vakuut tamisvelvollisuudesta?

Vastaus: Vapaaehtoisen tycittdmyyseliik-
keen mycintiimisen edellytyksenii on, etti
tyovoimaministerici on mycintiinyt kyseiseen
j iirj estel yyn eliiketukea. Sen myci ntiiminen on
harkinnanvaraista. Lisiiksi elii kkeen my<intii-
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minen edellyttee muun muassa, ettei el6k-
keenhakija velittomasti eliikkeelle siirryt-
ryaan harjoita eldkkeeseen oikeuttavaa yrit-
tiijltoimintaa. Tiimiin ehdon vakuuttamis-
velvollisuudesta vapautettu yrittiija fiyfida,
joten eliikkeen my<intiiminen riippuu siitt,
miten tydvoimaministeriri ratkaisee eldke-
tukihakemuksen.

Niinpii, jos vapaaehtoiselle tydttdmyys-
eliikkeelle aikova TEL:n alainen tyrintekijii
toimii mycis maatalousyrittejane, hiinen olisi
ensin selvitettivi, voisiko hiin luopua mycis
yrittiij iitoiminnasta. Ellei tami ole mahdollis-
ta, hiin voisi kokeilla vapautuksen hakemista
vakuuttamisvelvollisuudesta eliikeoikeuden
saamiseksi.

Kysymys: Ratkaiseeko tydkyvyttdmyyseld-
kehakemuksen e lcike laitos A, mis s ci ty(i suhde,
josta tulee tuleva aiko, on vokuutettu, vaiko
elrikelaitos C, joka vastaa ekikkeestri? Kuka
maksaa eliikkeen?

Vastaus: TEL 5 $:n 2 momentin toisen virk-
keen mukaan ainoastaan sellaisen tyokyvyt-
tcimyyseliikkeen, jonka perusteena oleva tyri-
kyvyttcimyys on alkanut ennen tycintekijiin 63
vuoden iin tiiyttiimisvuoden pidttymist6,
muuttuminen vanhuuseliikkeeksi aiheuttaa
tietyissii tilanteissa eldkkeen md6rdn tarkis-
tamisen. Koska esimerkissd mainitussa ta-
pauksessa tydkyvyttdmyys on alkanut 63
vuoden iiin tiiyttiimisvuoden jiilkeen, ei eliik-
keen mdlrdii voida tarkistaa eikd nlin ollen
ottaa myciskdin tulevaa aikaa huomioon.

Ky sym y s : Tule e ko ly dt t dmyy s lisiiti tar kis tao
t y ti kyv y t t dmyy s e I cikk e e n muu t t u e s s a v anhuus-
elcikkeeksi, mikrili tytikyvytttimyyseldketa-
pahtuma on sottunut ennen l. 1. 1980?

Vastaus: Tyrikyvytt<imyyseliikkeen muut-
tuminen vanhuuselikkeeksi ei ole uusi eldke-
tapahtuma, joten kysymyksessd mainitussa
tapauksessa tulee soveltaa ennen l. l. 1980
voimassa olleita sliiinnciksiii. Niiin ollen ty<it-
t<imyyslisii tulee tarkistaa elikkeen muut-
tuessa vanhuuseliikkeeksi.

Tilanne: 15. 2. 1915 syntynyt henkild on
saonut TEL-vapaokirjaan perustuvaa tydky-
vyttdmyyseldkettti, joka on alkanut ennen l. 7.

1975. Elrikeaikandan htin on ollut lEL-tdissri
ja ansainnut 63 iktivuoden tciyttrimisvuoden
lopusta laskettuna puolentoislo vuoden aikana
yli LEL 7 $:n I momentin ns. suuremman raja-
mcicirein.

Kysymykset: 1. Saako henkild tulevan ajan
ansiot? 2. Mikd on vapaakirjan karttumispro-
sentti?

Vastaus l. Koska henkilci on ansainnut
LEL 7 $ I momentin rajamiiirSn ja tiiyttlii
ndin tulevan ajan laskemisedellytyksen, on
tulevan ajan ansiot laskettava mukaan van-
huuseliikettd myci nnettiess ii.

2. Koko ellike, vapaakirja mukaanlukien,
on mydnnettivi 1,5% karttumisen mukai-
sena.
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Vastaus: Suositeltavaa on, ette eliikelaitok-
set A ja C voisivat sopia niin, ettii A huolehtisi
eliikkeen ratkaisemisesta ja maksamisesta.
Tiimi olisi k5ytiinncillistii sen vuoksi, etti
eliikkeen muututtua vanhuuseldkkeeksi sen
maksaminen kuuluu A:lle. Jos taas sopimusta
ei saada aikaan, tydkyvyttdmyyseliikkeen rat-
kaiseminen ja maksaminen kuuluvat C:lle,
koska se vastaa kyseisesti eliikkeestii.

Kysymy s : Vaikka ty dkyvyt t dmyy se I cikke e s-
sd ei oteta huomioon tulevaa aikaa rajoitus-
siitinntin sovehamisen takia, tuleeko vanhuus-
eltikkeeseen tuleva aika (kts. esimerkki)?
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OSSI KOTAJARVI

K o kemuks i a y ri t t ciji en
e lcike lain s ov e lt amis e st a

Yritt(ijien elcikelqin sovelta- lolla on heidiin omaansa ja
misessa saaduisto kriytcinnr)n perheen eldketurvaan. Osal-
kokemuksista kirjoittaa Kes- taan on asiaan saattanut myds
kinejisen elcikevakuutusyhtir;n vaikuttaa halu viilttiii vakuu-
Pohjan lakimies Ossi Kotajcir- tusmaksuja sekd virheellinen
vi. Harkintaa ja tulkintoja kdsitys yrittiijin eldkkeen
vootivat sekci kysymys siitri, miiiiriytymisestd samalla ta-
keihin YEL-lokia on sovellet- valla kuin TEL:ssii eli etta
tava, kysymys tydtulon vahvis- neljiillii viimeisellii vuodella
tomisesto oikeon suuruiseksi on ratkaiseva merkitys eld-
ett(i ne perusteet, joiden mu- keturvan kannalta.
kaan elcikkeen perustaksi vah- 7y67g70-OHJEET
vistettuo tydtuloa muutetoon. qHTENAISTA'VA:I UUSIA

YEL:n sovciianrispiirln |'R.ITTAILrt'.XtlSXtt';li
kannalta on tilanne ollut epii- KAYTANNAN
tyydyttiivin avointen yhtirii- Koska lain ty6tulomaaritel-
den yhticimiesten kohdalla, mii on viiljii, on tydtulon oikeajotka omistavat yrityksen mearitteminen pelkiistiiiin
puoliksi. Lain erilaisista tul- lain pohjalta usein vaikea.
kinnoista johtuen ovat yhtici Eldketurvakeskus onkin ti-
miehet saattaneet tulla va- lannetta helpottaakseen jul-
kuutetuiksi joko YEL:n tai kaissut ohjeita yrittajiin tyci-
TEL:n mukaan. Vakuutusoi- tulon mddrddmiseksi. Viimei-
keuden vahvistaman tulkin- simm6t, entisii sitovammiksi
nan mukaan mainitun laiset
yhticimiehet kuuluisivat
TEL:n piiriin.

Tycitulon vahvistamisme-
nettelyssa oli eri yhti<iillii yrit-
tiijien eliikelain voimaan
tullessa huomattavaa kirja-
vuutta, mikii johtui hakemus-
ten suuresta miiriistd ja lain
tydtulomaaritelmin viiljyy-
desti. Yrittajien omat arviot
tycitulostaan pyrittiin ehkiipii
liiaksikin hyviiksymiiiin sellai-
senaan, ellei ilmennyt selvdd
ep6suhtaa ilmoitetun tyOtulon
ja harjoitetun yritystoimin-
nan laajuuden viilillii. Tiistii
on ollut seurauksena eten-
kin nuorempien yrittiijien
ty<itulotason alimitoitus, sill6
kaikki eivdt ole elakevakuu-
tusta ottaessaan kiinnittdneet
kylliksi huomiota siihen, mikd
merkitys vahvistetulla tydtu-

tarkoitetut ohjeet, jotka Elii-
keturvakeskus laati yhteistoi-
minnassa eri yrittajiijiirjes-
trijen kanssa, ovat vuodelta
1978. Niite laadittaessa otet-
tiin huomioon yrittajien tyd-
tulojen epiiterve kehitys suh-
teessa yrittiijien todellisiksi
katsottaviin ansioihin. Uudet,
entisid kattavammat ohjeet
ovat olleet omiaan yhteniiis-
tdmdAn ja helpottamaan ty6-
tulon vahvistamista sekd
turvaamaan alkavien yrittii-
jien kohtuulliseksi katsotta-
van eldketason. Sen sijaan
yritystoimintansa jo ennen
uusien ohjeiden antamista
alkaneiden yrittiijien tycitu-
loihin niill2i ei ollut velit6nta
vaikutusta, vaan heiddn osal-
taan eldketurvan tasosta huo-
lehtiminen jii yrittiijiin oman
aktiivisuuden varaan.

Yrittajet ovat suhtautu-
neet uusien ohjeiden ktiyt-
t66nottoon asiallisesti, vaikka
niiden soveltaminen johtaa-
kin tasoltaan aikaisempia
korkeampiin tycituloihin, mi-
kd merkitsee vakuutusmaksu-
jen lisiiiintymista, mutta sa-
malla mycis eldketurvan pa-
rantumista. Mitaan valitus-
ruuhkaa uusien ohjeiden pe-
rusteella annetuista tycitulo-
piiitriksistii ei hienoisesta odo-
tuksesta huolimatta ole tullut.
Asiaan on ilmeisesti vaikut-
tanut ohjeiden saama laaja
julkisuus ja jaetusta infor-
maatiosta johtuva yrittiijien
tietdmyksen lisddntyminen
tycitulon merkityksestii elii-
keturvan kannalta.
TYOTULON
MUUTTAMINEN
EDELLYTTA,S. TYO.
PANOKSEN MUUTOSTA
Jos tycituloon vaikuttavat sei-
kat mytihcntruirt ulcnnaisesti
muuttuvat, tarkistetaan se
hakemuksesta. ElAkelaitos
voi mycis omasta aloittees-
taan tarkistaa tycitulon.
Tycituloa ei saa kuitenkaan
muuttaa takautuvasti. Sen
kalenterivuoden jAlkeen, jon-
ka aikana yrittiijii on tayttanyt
62 vuotta, tarkistetaan tyci-
tuloa vain, jos yrittiij[ ei tiiy-
td vakuuttamisedellytyksiii.

Millainen on tycitulon
muutokseen oikeuttava olen-
nainen muutos? Kun yrittiijii
palkkaa lisiiii henkil6kuntaa
tai supistaa siti ja hinen oma
tycipanoksensa sen vuoksi
muuttuu, on kyseessii yleen-
si olennainen muutos YEL:n
tarkoittamassa mielessd, eli
yrittijiin tycipanoksen muu-
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toksilla on keskeinen mer-
kitys tydtulonmuutosta ab
vioitaessa. Lisiiksi muutok-
selta on edellytettiivii tiettyii
kestoa.

Kaikille yrittiijille ei ole sel-
vd tycitulon mddrittelyperuste
ja se mitii YEL:n tarkoittama
olennainen muutos edellyt-
tid, vaan osa yrittejistii kat-
soo, etta tycitulo on ensisijai-
sesti sidoksissa yrityksen kan-
nattavuuteen. Useinkaan tyci-
tulonmuutoshakemuksia ei
perustella yritystoiminnan ja
yrittiijiin tycipanoksen muu-
toksilla, vaan nimenomaan
verotiedoista ilmenevAlld ve-
rotettavan tulon muutoksilla.
Tappiollisina vuosina on
yritttijiin vaikea hyvdksyd ve-
rotiedoilla perustellun tyci-
tulonmuutoshakemuksensa
hylkiiAmistii. Kuitenkaan yri-
tyksen kannattavuuden muu-
tos sellaisenaan ilman yrittii-
jan tydpanoksen supistamista
ei voine olla YEL:ssii tarkoi-
tettu olennainen muutos. TAy-
tyisihiin tappiollisinakin vuo-
sina sijaista kdytettdessd
mycis hAnelle maksaa palkkaa
entisin perustein. Lisiiksi ve-
rotietojen merkitystd tyo-
tulon muutoksen kannalta
vihentiiii Se , ettd ne koh-
distuvat menneeseen aikaan.

Tycituloon vaikuttavan
muutoksen kestoa ja tilapiii-
syytti arvioitaessa muodos-
tavat rajatapauksen esim.
6itiysloman vuoksi tydtu-
lon muutosta hakevat. Hei-
d?in kohdallaan on pyritty
joustavaan menettelyyn, mi-
kAli muutos on ennakkoon
tiedossa. Myds vakuutuksen
lakkauttaminen saattaa tal-

lciin eriiissii tapauksissa tulla
kysymykseen. Yleens6 tila-
piiiseksi katsottavan syyn
luoksi yritystoiminnassa ta-.
pahtuneet muutokset, kuten
kausiluonteiselle tycille omi-
naiset jaksottaiset vaihtelut
toiden saatavuudessa, eivdt
oikeuta tydtulon muutokseen.
Mainitunlaiset seikat on otet-
tava huomioon jo tydtuloa
vahvistettaessa.

Olennaisen muutoksen vaa-
timuksen tiukka soveltaminen
saattaa johtaa kohtuuttomaan
lopputulokseen tapauksissa,
jolloin yritystoiminnassa ei
missdin vaiheessa tapahdu
ole nnaista muutosta, vaan
yritystoiminta hiljalleen su-
pistuu. Jossakin vaiheessa
tulee ilmeinen epdsuhta yri-
tystoiminnan laajuuden ja in-
deksin jatkuvasti korottaman
tycitulon viilille, jolloin tyci-
tuloa olisi voitava alentaa.
YEL:iti tulisi mielestiini so-

veltaa joustavasti ainakin
silloin, jos tame tapahtuu
kohtuuttomuuksien velttami-
seksi.

Yrittaja saa vanhuuseldk-
keen riippumatta siitii, jat-
kaako hdn yrittiijiitoimintaa
tai ei. Ongelmana eliikekysy-
mystA ratkaistaessa yrittiijiin
kohdalla on sairaudesta, vias-
ta tai vammasta johtuva yrit-
tdjdn ansiotason lasku, mikiili
yrittiij?i ei kokonaan ole jou-
tlrnlrt lrronnmaan vritvctni-

J"-J-'"-

minnasta. Ansiotason laskun
mittaamisvaikeuksista joh-
tuen on ko. tapauksissa liiii-
ketieteellisten seikkojen mer-
kitys korostunut eldkeoikeut-
ta harkittaessa. Toisaalta yrit-
tiijien kohdalla voidaan usein
tydjiirjestelyiden ja osael6k-
keen avulla toteuttaa jous-
tavampi irrottautuminen tyci-
el?imiistii tycikyvyn alentuessa
kuin TEL:n puitteissa on
useinkaan mahdollista,
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SEPPO PIETILAINEN

MYEL:n s ovelt omispiiri
MYEL on erityislaki alkutuo-
tonnon yritttijille.
Sitti sovelletaan viljelijdihin,
ammottikalastajtin ja poro-
miehiin sekii niiiden perheen-
jdseniin.
Rajalinjat muihin tydeliike-
lakeihin ptiin ovat nykyisin
selvrit.
Uusia linjauksia olisi toki
harkittava.

Kun yrittiij iielakelakeja val-
misteltiin 60-luvun lopulla,
pidettiin iuonnoilisena, etti
oma erityislaki siiiidetiiiin
maanviljelijciille ja eriiille
muille maataloutta lihellii
oleville alkutuotannon yrit-
tiijille. Olihan maatalous
viih6n aikaisemmin saanut
oman verolakinsakin. Ratkai-
su on mycihemmin osoittau-
tunut oikeaksi: MYEL:iii on
voitu itseniiisesti kehittea
maatalousalan eritystarpei-
den mukaan. Esimerkkinii
mainittakoon vaikkapa suku-
polvenvaihdoseliike.

PERUSJOUKKONA
VILIELIJA:T
MYEL koskee vihintiiiin kah-
den maatalousmaahehtaarin
maatiloilla tydskentelevia
isintiii ja emiintiii, joita laki
kutsuu maatilatalouden har-
joittajiksi. Tema tilakoon ala-
raja - suunnitteluvaiheessa se
oli ollut 4 hehtaaria - merkit-
see, ette pakolliseen vakuu-
tukseen kuuluu kaikki viihiin-
kin merkityksellinen viljely-
toiminta.

Alkuvaiheessa kiinnitettiin
erityinen huomio siihen, kuka
tilalla on isiintii ja kuka emiin-
t6. Tiimii seikka vaikutti rat-
kaisevasti tydtulon miiiiriiiin.

NykySiin tyotulot miiiiriitiiin
todellisten tydpanosten suh-
teessa, eikii tuo titteli siis ole
merkityksellinen.

Maatilataloutta on mytis
pel kiin metsiitalouden harjoit-
taminen. Metsiinomistaja va-
kuutetaan, jos hiin tekee aina-
kin johtoty<ita ja tilan
MYEL-hehtaarit riittavat.
Kuolinpesien vakuuttamises-
sa on mycis peltotiloilla ollut
vaikeuksia: lapset eiviit mo-
nesti miellii kuuluvansa isin
tai iiidin kuoltua vakuutusvel-
volliseen isiintiivdkeen.

Oman lukunsa muodosti-
vat pakettitilat. Tiillaista tilaa
ennen paketointia viljellyt oli
vakuutettava erityisen pykii-
liin voimalla - lainsiiiitijii
katsoi, ett6 viljelijin etu vaati

tiillciinkin MYEL-vakuutta-
mista. Nyt suurin osa paketti-
viljelijciisti alkaa olla jo
eliikkeellii, ja muutoinkin
pellonvarausjirjestelmii on
viihin erin purkautumassa. -Nykyiiin maataloustuotantoa
rajoitetaan tuotannonmuu-
tossopimuksin antamalla vil-
jelijelle mahdollisuus kor-
vausta vastaan siirtyii peh-
medmpiidn tuotantoon. Tdl-
laisen sopimuksen tehnyt va-
kuutetaan normaaliviljelij iinii.
PERHEENJ)SNNNT
MYEL:iin
Hienosiiiidettiiesst MYEL:in
soveltamisalaa MTK edellytti,
ette tiloilla ty6skentelevar
perheenjiisenet tulevat tiimin
lain piiriin. Toisaalta lain oli
miiArii koskea vain palkkaa
saavia perheenjiisenii - uusi
maatilatalouden tuloverolaki
kun oli tuonut rahapalkan
maatalousyrityksiin. J?irjes-
telmi on siis toinen kuin
YEL:in puolella; siellii pal-
kalliset perheenjisenet va-
kutetaan TEL:in mukaan.

Jos palkkaa ei maksettu, ei
maatalouden perheenjiisen
piiiissyt alkuvaiheessa mu-
kaan jiirjestelmiiin. Vuonna
1973 muutettiin lakia niin,
etti palkaton perheenjiisen sai
ottaa vakuutuksen vapaaeh-
toisesti. Vapaaehtoisella va-
kuutuksella on voitu taata eli-
keturvan jatkuvuus vanhem-
mille, jotka ennen elakeikea
ovat myyneet yrityksensii
lapselleen mutta jiieneet edel-
leen tilalle tydh6n. Vuonna
1974 voimaantullut sukupol-
venvaihdoseliike ja vuoden
1980 alusta vaikuttava el6k-
keen uusi laskusdiintci ovat
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sittemmin vahentaneet v apaa-
ehtoisen vakuutuksen merki-
rysta.

Perheenjdsenen kiisite on
MYEL:iii sovellettaessa saa-
nut laajemman keyttdalan
kuin muissa tyciel6kelaeissa.
Muutoksenhakuelimet ovat
katsoneet, ettd kaukaisempi-
kin sukulainen, kuten veli,
veljenpoika tai kasvatti, voi
olla MYEl-perheenjdsen.
Myriskiitin yhdessii asumiseen
ei ole kiinnitetty samaa huo-
miota kuin muita tycielake-
lakeja sovellettaessa. Poikkea-
mat ovat luonnollisia: ulottu-
vathan perhesiteet maatalou-
dessa toki laajemmalle kuin
varsinaisessa yritysmaail-
massa.
KALASTAJAT VAIKEA
TAVOITTAA
MYEL:in toinen - lukumdii-
rdisesti paljon pienempi -yrittiijiiryhmi on ammartika-
lastajat. Kun viljelijtin yleensi
tapaa tilaltaan, ovat kalastajat
liikkuvampaa joukkoa. Vii-
meaikaisilla valvontatoimilla
on saatu haaviin lukuisasti
kalastajia, jotka eiviit ole tien-
neet oikeuksistaan eiviitkii
velvoitteistaan MYEL-yritti-
jini.

Jonkin verran vaikeaa on
ollut vetiii rajaa MYEL-ka-
lastajan ja TEL:in piiriin kuu-
luvan tydsuhteisen kalas-
tajan viilillii. Palkanmaksu ve-
rokirjalla ei ndet tiillii alalla
merkitse aina sitd, ettii kysy-
ryys olisi TEL-kalastajasta.
Jokin aika sitten annettu Va-
kuutusoikeuden paatds on
kuitenkin selventdnyt tilan-
netta: kalastaja vakuutetaan
TEL:in mukaan, jos hiin ei ole

pannut hankkeeseen etukd-
teen omia rahojaan olemalla
alukseu tai pyyciysten osa-
omistaja taikka osallistu-
malla muihin, juokseviin ku-
luihin.
POROMIEHET MUKAAN
MYOHEMMIN
Yrittiijiieliikelakien tullessa
voimaan kuuluivat poromie-
het YEL:in piiriin. Paliskun-
tien Yhdistyksen ja MELA:n
aloitteesta asiaa selviteltiin
Ei6keturvakeskuksen tydryh-
missd, ja lopputuloksena oli
lainmuutos, jolla poromiehet
siirrettiin MYEL:iin taanneh-
tivasti vuoden 1970 alusta.
Vanhaan jiirjestelmiiSn jiiiviit
kuitenkin ne poromiehet,
jotka olivat tiiyttiineet elii-
keiiin tai tulleet tydkyvyt-
tdmiksi ennen vuotta 197 l.

Poromiesten vakuutus
suunniteltiin yhteistyossa Pa-
liskuntien Yhdistyksen kans-
sa. Osittain tdstd syystd on
vakuutuksien hoito ollut
MELA:lla helppoa. Vakuu-
tusten valvontaa edistid sekin,
ettd omistuksessa olevat po-
rot ilmenevlt paliskunnan pi-
tamasta virallisesta poro-
luettelosta.

Rajanvetovaikeuksia ei
muihin eliikelakeihin ole, kos-
ka laki on kirjoitettu niin,
etta eri muodoissa tapahtuva
poronhoitotyci kuuluu
MYEL:in piiriin.

MAATALOUSYRITTA:JAN
SIVWOIMINTA
Viljelija harjoittaa usein ti-
lallaan maataloutta ltihellii
olevaa muuta yrittiijiitoimin-
taa. Timi toiminta on vakuu-
tettava lainsii6nnciksen pe-

rusteella YEL:in mukaan, jos
se on katsottava eri yrityk-
seksi. Heti jiirjesteiman voi-
maantultua omaksuttiin tul-
kinta, jolla rajanveto sidot-
tiin verotukseen. Elinkeino-
verolain mukaan eri tuloleh-
teena verotettava toiminta oli
vakuutettava YEL:in mu-
kaan, kun taas MYEL oli kos-
keva maatilatalouden tulove-
rolain alaista toimintaa. TdmA
tulkinta on ollut hyvii ohje
kAytiinncille; sitd on nouda-
tettu eri tahoilla miltei poik-
keuksetta.

Traktorilla ja muilla viljel-
miin koneilla ulkopuolisille
tehdyistii tciistii oli alunpe-
rin epIselvyyttii. Aiirimmiii-
nen tulkinta olisi johtanut
siihen, ettd konetyot eiviit olisi
lainkaan kuuluneet MYEL-
vakuutukseen: oli kysymys
joko LEL:in mukaisesta tyo-
suhteesta tai YEl-yrittajatoi-
minnasta. Valitusviranomai-
set ovat tassa vahvistaneet
MELA:n alunperin edusta-
man toisenlaisen linjan. Jos
on kiiytetty verokirjaa, toi-
minta vakuutetaan LEL:in tai
poikkeuksellisesti TEL :in mu-
kaan, ja jos verotus on ollut
elinkeinoverolain mukainen,
kuuluu konetyd YEL:in pii-
riin - muut tapaukset jaevat
MYEL:iin.

Jos maatalousyrittiijii me-
nee traktorillaan metsiiin -omaansa tai toisen - on hdnet
vakuutettava LEL:in mukaan,
vaikka verokirjaa ei ktiytettiii-
sikiiiin. Vakuuttamisesta huo-
lehtii tiillciin tyota reettava
metseyhtici. Tiihiin johtaa
LEL:iin kirjoitettu ns. trak-
toripyklilii.
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VAKUUTUKSESTA
piA.szn zAPAAKSI
Kuten muukin ty6elakeva-
kuutus my<is MYEL on pakol-
linen. Maatalousyrittiijii voi
kuitenkin vapautua velvolli-
suudestaan ottaa vakuutus
edellytt6en, ettd el6keturva
muuta kautta on kunnossa.
Vapautus on mahdollinen,
jos vakuutettava pysyviiis-
luonteisesti tyciskentelee ti-
lan ulkopuolella tycisuhteessa
rai harjuiiiaa YI-L-toimintaa.
Niiisti karttuu yleensii sen ver-
ran e16keturvaa, etta vapautus
saadaan. MYEL-vakuutus-
maksun nousu on ollut eris
syy siihen, etta vapautusha-
kemuksia tehdAiin nykyiiiin
runsaasti.

Vapautuksen mycintiiii ha-
kemuksesta El6keturvakes-
kus.
UUSIA LINJAUKSIA
TARVITAAN
MYEL:in soveltamisrajat
muihin tydelakelakeihin piiin
ovat tata nykyii selviit, ja jar-
jestelmii on muutoksenhaku-
elinten kiiytiinncin mydta va-
kiintunut. Tiimii ei kuitenkaan
merkitse sitii, ettii nykyiset
rajat olisivat kaikilta osilta hy-
vdt.

MELA joutuu mm. luopu-
misel?ikejiirjestelm6ssii teke-
misiin sellaisten maatalouden
lakien kanssa, joissa maa-
tilatalous on miiiiritelty
laajemmaksi kuin MYEL :issii.
Niinpii maatilatalouden ra-
kennetta siStelevlssd maatila-
laissa maatalouteen kuulu-
viksi luetaan mycis turkistar-
haus ja puutarhatalous.
MYEL:in tarkentaminen niii-
den toimintojen osalta olisi

kohdakkoin otettava pohdit-
tavaksi; muutoin joudutaan
eri jiirjestelmissA ratkaisuihin,
joita vakuutettujen on mah-
dotonta ymmdrtliii.

Osa toimialarationalisoin-
tia olisi mycis traktoripyk6-
lasta aiheutuvan mutkan oi-
kaisu. Asia, jota jo kerran on
huonolla menestyksellii sel-
vitelty, olisi pyrittiivii ratkai-
semaan uudelta pohjalta.
MYEL:in mukaan olisi va-
kuutcttava traktorityo, jota
yrittiijZina tehdiiiin tilan
maataloustraktorilla ja josta
verotetaankin maatilatalou-
den tuloverolain mukaan.
Tycieliikekassa saisi edelleen-
kin pitaa varsinaiset metsa-
traktoriyrittlijdt, joiden va-
kuuttamista pykiiliillii alun-

perin liihinne tavoiteltiinkin.
Jos MYEL:in soveltamis-

alaa joudutaan tarkentamaan,
olisi samalla selvitettiivii,
olisiko MYEl-vakuutukseen
liitettava myds mehiliiishoi-
to sekd sienten ja marjojen
poiminta, jotka eriiissii ta-
pauksissa antavat huomatta-
via tuloja niihin erikoistu-
neille. Tiillii hetkelli niimi
toiminnat ovat tosiasiassa
tyOelakevakuutuksen ulko-
n' ',.1.1I .
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PENTTI KOIVISTOINEN

Avoimen yhtidn ja
kommandiittiyhtidn
yhtidmie st en e I cik e turv ast a

Tytieldkelakien voimassaolo- kil6a. yrittajaksi tiillainen
aikono on tulkinta siitci, mit(i henkilci lainkohdan mukaan
tydeldkelakio avoimen yhtiAn katsotaan kuitenkin silloin,
yhtidmiehiin sovelletoan, muut- kun h?in yksin tai yhdessi per-
lunut useita kertoja. Ttimd heenjAsentensd kanssa omis-
on ollut omiaan aiheuttomaan taa yli puolet yhticin osake-
eptiselvyyttri sekri lain sovel- pddomasta tai hiinellii muussa
lajien ett(i asianomaisten it- yrityksessd tai yhtirissii on kat-
sensri keskuudessa. Myds tti- sottava olevan teta vastaava
mrinhetkinen tilanne on epti- miidriilmisvalta. Tarkastel-
tyydyttrivti lukuisien sovelta- taessa mainittua mddr66mis-
misvoikeuksien johdosta. Tri- valtaa avoimissa yhtiOissii ja
mrin vuoksi Elciketurvakeskas kommandiittiyhti<iissd ei al-
on tehn.yt sosiaali- ia tervelts- kuaan lahdetty pelkistiiin
ministeridlle ehdotuksen ayor- omistuspohjalta, vaan huo-
men yhtidn yhtic)miesten eki- mioon pyrittiin ottamaan
keturvaa koskeyien sririn- myos muut mdiiriiiimisval-
ndsten muuttamisesta. Kaikki taan vaikuttavat seikat. Yhti6-
tdssd esiteily soveltuu sel- miehen asemaa pyrittiin siis
laisenaan myds kommandiitti- tarkastelemaan kokonaisuu-
yhtitin vastuunoloisiin (iirinel- tena.
lisiin) yhtiAmiehiin. Atinet- TULKINNANMUWOKSETtdm(it yhtidmiehet sit(i vos.!-oif H;;iilrrr; vuonna tg70ovot aino tydsuhteessa, ,mi*al! V;il;i;;;;k.r, (vo) antoihe ty dskent e lev cit y rit yk srrra. pi'iititrln,'lonta perusteeila
ALKUPERA:mnNfru,qt'tt'tt bmaksuttiin" uusi tulkinta.
Kun tycieliikelait tulivat voi- Sen mukaan yhticimiestii pi-
maan vuonna 1962, pidettiin dettiin tycisuhteessa olevana,
avoimen yhticin yhticimiehiii jos hiin ei yksin tai yhdessiija kommandiittiyhtidn vas- perheenjisentensii kanssa
tuunalaisia yhticimiehiii yrit- omistanut enempdd kuin puo-
tljinii, jolloin he jiiiviit tyO- let avoimen yhticin yirtici-
eliikelakienulkopuolelle.Tyci- osuuksista. Uuden tulkinnan
suhteessa oleviksi ja siten tyci- mukaan nimenomaisella tyci-
eliikelakien piiriin kuuluviksi sopimuksella ei enid oilut
heid6t katsottiin vain, mikdli merkitystd, vaan yhticiosuu-
he olivat tehneet nimenomai- den suuruuden katsottiin kAy-
sen tycisopimuksen yhticin tiinnrissii osoittavan miiiirliii-
kanssa. Tiillainen ty6sopimus misvallan suuruuden. Koska
oli kuitenkin kiytinncissii hy- TEL:ssa eliikepalkka miiiiriiy-
vin harvinainen. tyy samojen perusteiden mu-

TEL 2 $:n 3 momentin mu- kaan kuin veron ennakkoa pi-
kaan tycisuhteessa olevana pi- diitettiiessii, asetettiin tyrisuh-detiiiin myris osakeyhticin teen olemassaololle lisivaati-
johtavassa asemassa olevaa mukseksi viel6 se, ette yhti6-
toimihenkil<iii sekii muussa miehelle maksettiin ve.on en_
yrityksesst tai yhteiscissii joh- nakonpidiityksenalaista palk-
tavassa asemassa olevaa hen- kaa. Jos tiillaista palkkia ei

ollut, sovellettiin yhticimie-
heen YEL:a.

Vuonna 1977 VO sitten ni-
menomaisesti - ja yhtene-
vdisesti korkeimman oi-
keuden tapaturmavakuutus-
lain soveltamisesta aiemmin
ottaman kannan kanssa -otti kannan, ettei palkan
maksaminen ollut edellytyk-
send tycisuhteen olemassa-
ololle. VO nimittiiin purki
tydtulopaatdksiS tapau ksissa,
joissa YEL:n mukaineii tyti-
tulo oli vahvistettu yhtici-
miehille, joille ei maksettu
palkkaa, mutta jotka yhdessii
perheenjdsentensd kanssa
omistivat enintiidn puolet
yhtidn yhticiosuuksista. Ndmd
ratkaisut vahvistivat samalla
kantaa, ett2i mddrddmisvaltaa
arvosteltaessa yhticiosuuksien
suuruus on ratkaiseva.
NYKYTILANNE
Tulkinnan muuttuminen kah-
teen kertaan on johtanut
siihen, ettd avoimen yhtirin
yhtidmiehiii. jotka omistavat
enintddn puolet yhticiosuuk-
sista, on vakuuttamisajankoh-
dasta sekh eriistd muistakin
sattumanvaraisista seikoista
riippuen vakuutettuina sekd
tycintekijiiin eliikelakien ettii
yrittiijien eliikelain mukaan.
Tosin VO on johdonmukai-
sesti sita pyydettiessd pur-
kanur tiillaisia yhticimiehiii
koskevat tycitulopiiiitcikset
riippumatra siita, milloin tyd-
tulopdiitcis on annettu. VO:n
linja niiyttiiisi johtavan siihen,
etta osa yhti<imiehista jaa va-
liinputoajiksi, joita ei ole va-
kuutettava minkiiiin ty0ela-
kelain mukaan. Tiihiin joudu-
taan silloin, jos katsotaan,
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ette kysymyksessi on tydsuh- la. Neuvottelukunnan mieles- jiirjestetty, vakuuttaminen
de, mutta tyrintekijliin eliike- tA olisi pyrittiivd mahdolli- suoritettaisiin alusta alkaen
lakeja ei voida soveltaa, koska simman yksiselitteiseen siiin- YEL:n mukaan.
ennakonpiddtyksen alaista ncikseen, jotta tulkinnanvarai- Neuvottelukunta korostaa
palkkaa ei ole maksettu. suuksilta voitaisiin viilttyii. mycis, ettd YEL l0 $:ssi siiii-

Palkan miiiir6iiminen yh- Tiim[n vaatimuksen tayttaisi detty valtion velvollisuus osal-
ticissi nostetun voitto-osuu- sAiinncis, jonka mukaan avoi- listua YEl-eliikkeiden kus-
den perusteella ei ole voi- men yhti<in tai muun yhtym6n tantamiseen on kiinteassa
massa olevien sidnncisten mu- sitoumuksista henkilcikohtai- yhteydessii vakuutusmaksu-
kaista ja johtaa lisiiksi seuraa- sesti vastuussa olevaa osakas- tasoon. YEL 9 $:ssd siiddetty
viin uusiin ongelmiin: ta ei pidetl tycisuhteessa periaate, jonka mukaan

- mikii on palkka tappiol- olevana. Sdiinncis merkitsisi YEL:n maksuprosentti vah-
lisina vuosina, kun osin- palaamista tydelakelakien vistetaan samaksi kuin TEL:n
koa ei makscta vt-rirnaarrtullessa vallinnee keskirnidriinen vakuutrts-

- onko osinko katsottava seen tulkintaan sillii ero. maksu on prosentteina pal-
palkaksi kokonaan vai sil- tuksella, etti nyt ei edes yh- kasta, edellytetii[n myiis sii-
td osin kuin sitii voidaan ti6n kanssa erillisen tycisopi- lytettiiviin entiselliiiin.
pitiia korvauksena teh- 6uLr.n tehnytte yhtiiimiestii Neuvottelukunnan esitys
dystii ty<istii pidett?iisi tycisuhteessa ole- siita, etti YEL:n mukaiset va-

- onko osa osingosta katsot- vana. kuutusmaksut voidaan koko-
tava palkaksi, jos yhtici- Samassa yhteydessti voitai- naisuudessaan vdhentSd vero-
miehelle maksetaan sekii 5i1n lakia tarkentaa myds tuksessa, on jo YEL:n pakol-
palkka tamal johdosta on osakeyhtididen osalta silloin, listen vakuutusmaksujen osal-
pienempi kuin se muutoin kun eri osakkeet antavat eri- ta toteutunutkin taman vuo-
otisi. laisen ddnivallan vhticin den alusta voimaan tulleella

Kun avoimen yhticinyhtid-rs51s15ta paatettaessa. iUitati lainmuutoksella. Muutosta
mlesten palkkaongelma. on johtavassa asemassa olevan sovelletaan ensimmdisen ker-
yritettu ratkaista tavoittee- tsakkaan yksin tai yhdessii ran vuodelta 1980 toimitet-
na se, ettei viiliinputoajia oerheeniiis;ntense - kanssa tavassa verotuksessa.
synny, on palkka jouduttu Lmistamien osakkeiden iiiini- Eliketurvakeskus on hy-
kiiytlinncissii arvioimaan niillii 6iiilii ylittaa puolet kaikkien viiksynyt edellii selostetut
perusteilla, joita kAytetiiin osakkeiden iiiinimiiiiriista, neuvottelukunnan esitykset
YEL:n mukaista tycituloa hSnsn ei katsottaisi olevan ja tehnyt niiden johdosta
mddrdttlessii. Yhtiomiehen tydsuhteessa. sosiaali- ja terveysministe-
tyciskennellessd LEL-alalla Neuvottelukunnan mielestii ricille esityksen ryhtymisestii
eliikelautakunta on katsonut, ,rirnu.to tulisi ulottaa *r5, toimenpiteisiin lainsiiidiin-
etta palkka voidaan miiAriitii 

"liir.., oleviin vakuutuk- ndllisten muutosten aikaan-
mycis LEL:n eri tycinimik- ,iin. NiiJen vhti6miesten osal- saamiseksi avoimen yhticin
keille vahvistettuja keskipalk- ta, ioilla on voimassa oleva ja kommandiittiyhtirin iiiinel-
koja apuna kiiyttiien. ,rkuutur, eipuututtaisi jo ku- listen yhti6miesten eliiketur-

luneeseen aikaan. ff[--yx- vassa.

EHDOTUS LAIN- kuutus peatettaisiin lain voi-
MUUTOKSEKSI maantuloon ja kertyneestd
Eliiketurvakeskuksen yhtey- e16keoikeudesta muodostet-
dessd toimiva Yrittiijien Neu- taisiin vapaakirja. Ajassa
vottelukunta on katsonut, etta eteenpein yhti6mies vakuu-
tilanne on selkiinnytettdvissd tettaisiin YEL:n mukaan. Jol-
ainoastaan lakia muuttamal- lei eliketurvaa ole lainkaan

38



JUHANI LINDQVIST

Yhteensovitus
vuodesta 1980 lukien

Vuoden 1980 alussa voimaon
tulleet ekikkeen laskemista
koskevat uudet sririnndkset
oval aiheuttaneel muutoksia
myds eltikkeen yhteensovituk-
seen. Muutokset liittyvdt sii-
hen, ett(i eliike tiiytyy voida las-
kea valmiiksi jo ennen 65 yuo-
den itin tdyttiimistd. Ttilliiin
mydskin scitinndksissri tdytyy
olla mahdollisuus siihen, ettri
yhleensovitus voidaan toimit-
taa, vaikka eltikettti ei vielci ole
mydnnelty.

Siiinn<ikset on pyritty laati-
maan siten, ettei ainakaan kai-
kissa tapauksissa olisi viilttii-
miitcintii laskea uudelleen elii-
kettii maksatuksen alkaessa.
Seuraavassa kasittelen vain
vuoden alussa muuttuneita
yhteensovitusta koskevia
siiiinnciksiii ja eriitii tulkin-
toja.

VANHUUSEL4XXTEU
YHTEENSOVITTAMINEN
Ennen vuotta 1980 voimassa
olevien sllinncisten mukaan
yhteensovitus tehtiin eliikkeen
alkamishetken tasossa. Vuo-
den 1980 alusta alkaen yh-
teensovitus toimitetaan aina
sen piivin tasossa, jona tydn-
tekijii tiiyttiiii vanhuuseliik-
keen saamiseen oikeuttavan
iiin. Tiimii koskee my<is niitii
tapauksia, joissa eliike alkaa
muusta ajankohdasta kuin
eliikeiiin tayttemista seuraa-
van kuukauden alusta. Yh-
teensovituksessa muut eldk-
keet ja korvaukset otetaan
hUomioon elikeiiin tiyttimis-
piiiviiii seuraavan kuukauden
alun tasoisina, kuitenkin vii-
hentien mahdolliset indeksi-
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korotukset. Eldkkeessd ote-
taan huomioon lapsikorotus,
jos se sisiiltyy eldkkeeseen
el6kkeen alkaessa.

YHTEENSOVITUKSESSA
HUOMIOON OTETTAVA
KANSANELAKKEEN JA
P E RH E-E LA' K K E E N U )21 N )
TEL 8 $:n 7 momenttia on
muutettu siten, ettd yhteenso-
vituksessa otetaan kansaneli-
kelain ja perhe-eliikelain mu-
kaiset eliikkeet kunakin kalen-
terivuonna huomioon sen
mdiiriisini, kuin ne ovat edel-
taneen kalenterivuoden mar-
raskuun l. piilviinA. Vanhuus-
eldkkeen osalta on kuitenkin
erityisesti siiiidetty, etti kan-
sanelikelain mukainen el6ke
otetaan huomioon eliiketa-
pahtumavuotta edeltiineen
kalenterivuoden marraskuun
l. pdiviin tasoisena. Tiimiin
johdosta on huomattava, ettd
joulukuussa sattuneissa van-
huuseliketapauksissa otetaan
yhteensovitusta suoritettaessa
kansanel6kelain mukainen
eliike huomioon eri kalenteri-
vuoden marraskuun l. piilviin
tasoisena kuin esimerkiksi
joulukuussa sattuneissa tyci
kyvytt dmyyseliiketapau ksissa.

LYKKA,YSKOROTUS
Ennen wotta 1980 voimassa
olevien sddnncisten mukaan
lykkiiyskorotus laskettiin van-
huusellikkeeseen ennen eltk-
keiden yhteensovitusta. Yh-
teensovitus saattoi niiin ollen
vShentdd eliikkeeseen lykkae-
misen johdosta tulleen koro-
tuksen joko kokonaan tai osit-
tain. Jotta eliikkeensaaja saisi
lukea lykkiiyskorotuksen hy-
vdkseen, on yhteensovitus-

rii pysyy vihintii?in yhta suu-
rena kuin se olisi ollut, ellei
oikeutta uuteen eliikkeeseen,
elinkorkoon tai jatkuvaan
korvaukseen olisi ollut. Ti-
miin suojasiidnnciksen tarkoi-
tuksena on, ettd yhteensovi-
tusta uudelleen toimitettaessa
se ei vaikuta pienentiivisti
eliikkeen saajalle tulevan ko-
konaiskorvauksen mii6riiiin,
vaikka kokonaiskorvauksen
eri osien suhteet yhteensovi-
tuksessa muuttuisivatkin.

Jos henkild on saanut aikai-
semman eliiketapahtuman pe-
rusteella viilittrimiisti ennen
uutta eliiketapahtumaa perus-
eleketta tai siihen rinnastetta-
vaa muuta elekette tai meri-
mieseliiketti ja on ollut vAhin-
tiiiin kolme vuotta samanai-
kaisesti muuhun peruseliik-
keeseen kuin LEL:iin oikeut-
tavassa tyG tai virkasuhteessa
tai yrittiijiitoiminnassa, lisli-
tiiin yhteensovitusperustetta
mdirdttiessii tiihiin tyci- tai

siiiinnostii j a ly kkiiysko r otus- Y HTEE N S O V ITU S P E R U S -
ta koskevia iosiaiti- ja ter- TEEN MA:ARAllutt'trt't
veysministericin paatdsta Yhteensovitusperuste mdiird-
muutettu siten, ettd lykkiiys- tddn samalla iavoin kuin ai-
korotus lisitiiiin elikkeeseen kaisemminkin. Lainmuutok-
vasta yhteensovituksen jiil- sella on kuitenkin vaikutusta
keen. Yhteensovitusta suori- TEL 8 $:n 3 momentin l. ja2.
tettaessa ei kiiytiinncissd vield virkkeen soveltamiselle.
edes tiedetii mahdollisesta Jos henkiki on samanaikai-
vanhuuseliikkeen lykkiiytymi- ss51i kahdessa tai useammassa
sesta. muuhun peruseliikkeeseen
UUDELLEEN kuin LEL:iin oikeuttavassa
YHTEENSOVITTAMINEN ty<i tai virkasuhteessa tai yrit-
Jos vanhuus- tai tycikyvyttG tajatoiminnassa "'5hint5Inmyyseliikkeen saajalle mycin- kuusi kuukautta, lasketaan
net56n TEL 8 $:n I momentis- yhteensovitusperustetta maa-
sa tarkoitettu eliike, elinkorko rattaessa elakkeen perusteena
tai jatkuva korvaus, toimite- olevat palkat ja tydtulot yh-
taan yhteensovitus uudelleen. teen. Rinnakkaisuutta tarkas-
Vanhuuseliiketti uudelleenteltaessa otetaan huomioon
yhteensovitettaessa suorite- mycis sellainen tyci- tai virka-
iaan yhteensovitus eliikeiiin suhde tai yrittijiitoiminta, jo-
tiyttiimispiiiviin indeksitasos- ka on alkanut vasta 63 vuoden
sa. Muistu eliikkeistii ;u 161- iiin tiyttdmisvuoden lopun
vauksista otetaan huomioon jiilkeen, mikiili tame ty6- tai
uuden yhteensovitusajankoh- virkasuhde tai yrittAjiitoimin-
dan muiainen miari muutet- ta on ollut rinnakkain viihin-
tuna indeksillii eliikeian tiiyt- tiiiin kuuden kuukauden ajan
tiimishetken tasoon. ennen eldketapahtumaa sellai-

TEL 8 a $:n muutoksen mu- sen tyci- tai virkasuhteen tai
kaan elakitta vdhennetiiiin yrittijiitoiminnan kanssa, jo-
uuden yhteensovituksen joh- ka on alkanut viihintiidn kuu-
dosta kuitenkin vain ,"n u..- kausi ennen 63 vuoden iin
ran, etta etuuksien yhteismaa- tdyttamisvuoden loppua.
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virkasuhteeseen tai yrittiijiitoi-
mintaan liittyvtiiin el6kkeen
perusteena olevaan palkkaan
tai tyrituloon 10/6 aikaisem-
man ellkkeen miiiiriisiii. Mai-
nittua sdintci6 sovellettaessa ei
tyci- tai virkasuhteen tai yrit-
tijiitoiminnan tarvitse olla jat-
kunut kolmea vuotta ennen
63 vuoden idn tdyttdmisvuo-
den loppua, kunhan se on vain
ehtinyt jatkua kolme vuotta
rinnakkain eliikkeen kanssa
ennen uutta eliiketapahtumaa.
Ty<i- tai virkasuhteen tai yrit-
tiijiitoiminnan ei myciskiiin
tarvitse olla yhdenjaksoinen.
SOTILASVAMMALAIN
MUKAISEN KORVAUKSEN
HUOMIOON OTTAMINEN
YHTEENSOVITUKSESSA
Tiimiin vuoden alussa voi-
maan tulleen TEL 8 $:n 6 mo-
mentin muutoksen mukaan ei
vuosien 1939-1945 sodissa
saatuun vammaan perustuvaa
sotilasvammalain mukaista
korvausta oteta yhteensovi-
tuksessa lainkaan huomioon.
I-4INMUWOSTEN
VOIMAANTULO
Uusia yhteensovitussdinncik-
siii sovelletaan eliikkeisiin, joi-
hin oikeus syntyy lain voimas-
sa ollessa. Oikeuden syntymi-
sellii tarkoitetaan eliketapah-
tuman sattumista. TEL 8 $:n
7 momenttia ja 8 a $:iiii seki
lykkiiyskorotusta koskevaa
uutta sdiintriii sovelletaan kui-
tenkin tiimiin vuoden alun jiil-
keen toimitettavassa eliikkei-
den yhteensovituksessa. TEL
8 $:n 6 momentin uutta siilin-
ncisti sovelletaan hakemuk-
sesta mycis l. L 1980 makset-
tavina oleviin eliikkeisiin.

Y HTEE N S O VITU S ER): I S S A.
ERIKOISTAPAUKSISSA

Henkilcin teytettya eliikei6n
ennen l. l. 1980 ja eliikkeen
alkaessa vasta l. l. 1980 tai
mycihemmin, suoritetaan yh-
teensovitus seuraavasti.

Mikeli henkild tliytti el?ike-
iiin vuoden 1979 joulukuussa
ja el?ike alkaa normaalisti ta-
mdn vuoden tammikuun alus-
ta, yhteensovitus suoritetaan
ennen vuotta 1980 voimassa
olleiden siiiintcijen mukaisesti,
paitsi ettii kansanelAkelain
mukainen eldke otetaan huo-
mioon sen m66riiiseni, kuin
se oli l. ll. 1979.

Mikeli eliike alkaa vasta
mycihemmin, yhteensovitus
suoritetaan eliikkeen alkamis-
hetken indeksitasossa ennen

lykkiiyskorotusta. Kansanel6-
kelain mukainen eliike otetaan
huomioon sen miiiiriisend,
kuin se on elikkeen alkamista
edeltdneen kalenterivuoden
marraskuun L piilviinii.

Jos viimeksi mainitussa ta-
pauksessa joudutaan teke-
midn viel6 mycihemmin uusi
yhteensovitus, suoritetaan se
uuden yhteensovitusajankoh-
dan indeksitasossa ennen lyk-
kiiyskorotusta. Kansanel6ke-
lain mukainen elIke otetaan
huomioon sen miiArdisend,
kuin se on uutta yhteensovi-
tusajankoirtaa edeltineen ka-
lenterivuoden marraskuun l.
piiviin?i. Tiitii sAiintcii sovelle-
taan mycis sellaisiin uudelleen
yhteensovituksiin, joissa elii-
ketapahtuma on sattunut ja
eliike alkanut ennen l. l. 1980.
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Kenttcitarkastaja
Esko Hytr)nen kuollut
Tammikuun viidentenii pdiviinii kuoli Eliike-
turvakeskuksen kenttatarkastaja E s ko H y-
tOnen.

Hytcinen tydskenteli El6keturvakeskuksen
kentt ayksik 6ss6, jossa hdnen tehtiiviiniiiin oli
koulutuksen ja ohjannan antaminen liihinnii
rahalaitosten eliikeneuvojille. Tate tydtaen
hiin hoiti sitke6sti aivan viime kuukausiin
asti, vaikeutuvasta sairaudestaan huolimatta.

Esko Hyt<inen oli syntynyt vuonna 1946.
Hiin suoritti sosiaalivakuutustutkinnon Tam-
pereen yliopistossa ja toimi ennen ElAke-
turvakeskukseen tuloaan muun muassa Kan-
saneldkelaitoksessa, jonkin aikaa Kelan Sot-
kamon toimiston vs. johtajana. Eliiketurva-
keskukseen hiin tuli rahalaitosneuvojaksi
vuonna 1970 ja siirtyi kenttiitarkastajaksi
1976. Hiinen asemapaikkansa oli Aiinekoski.

Tycitoverina Esko Hyt<inen oli yhteisty<l-
kykyinen ja vaatimaton, tycintekijtnii idea-
rikas ja vaivojaan saastametdn. Lukuisten ti-
laisuuksien osanottajat kaipaavat tutuksi tul-
lutta, pidettyi luennoitsijaa; samoin kaipaa-
vat Esko Hyt<istii ne, jotka olivat tulleet tun-
temaan hiinet huippuluokan koripalloilijana.
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Elciketurvakeskuksen
hallitus ja edustajisto
D8AD82
gtAxgrunvAKESKUKSEN
HALLITUS 1980-1982
Puheenjohtaja fil.maist. Altti Aurela, va-
rapuheenjohtaja fil.maist. Ju hani K oleh-
m a i n e n. Jiisenet (suluissa varajiisen): vara-
tuomari Seppo Riski (agronomi Hen-
rik Sumelius), varatuomari Erkki Oi-
nas (lohtaja Pekka Merenheimo),
dipl.ins. Lauri Olkinuora (varatuomari
Rolf Wid6n), sosiaalisihteeri Lauri
K aaris al o (asiantuntijaliidkdri Markku
Toropainen), sihteeri Simo Elomaa
(puheenjohtaja I lmari Kosonen), toi-
minnanjohtaja Olavi Suominen (toi-
minnanjohtaja Pekka Porttila), vara-
tuomari Bruuno Mattila (lohtaja Tais-
to Paatsila), pdiikonsuli Pauli Paaer-
maa (hall.tiet.tri Waldemar B tihler),
liiiiket.lis. Martti Lehtinen (dosentti
Timo Somer), fil.tri Erkki Pesonen
(f,rl.kand. Pertt i Oj antakane n), toimi-
tusjohtaja Juhani Salminen (varatuo-
mari Aarre Metso).

ELAKETURVAKESKUKSEN
EDUSTAJISTO 1980_1982
Puheenjohtaja pdiijohtaja Erkki Sunila
(henkil6kohtainen varamies varatuomari
Vilho Jiippinen), varapuheenjohtaja
kansanedustaja Matti Puhakka (toimi-
tusjohtaja Pentti Kostamo), toimitus-
johtaja Asko Tarkka (ministeri Olavi
J. Mattila), varatoimitusjohtaja Viiinc)
Lassila (toimitusjohtaja Pe ter F azer),
toimitusjohtaja Heikki Bachm ann (toi-
mitusjohtaja Tauno Makinen), toimi-
tusjohtaja Pentti Somerto (iohtaja
Mauri Moren), agronomi Erkki Pa-
loj iirvi (toiminnanjohtaja Markus Tii-
tola), toimitusjohtaja J armo Pellikka
(ohtaja Jarmo Sierla), puheenjohtaja
Pekka Oivio (puheenjohtaja Esko
Su i kkanen), puheenjohtaja Vilj o Ron-
k ai ne n (puheenjohtaja J arl S u nd ),
puheenjohtaja Sulo Penttili (puheen-
johtaja Pekka Virtanen), puheenjoh-
taja Lauri Vilponiemi (puheenjohtaja
M att i H aapa kos ki), toiminnanjoht4ja

Rai mo Pohj avAre (puheenjohtaja N ils
Komi), puheenjohtaja Jorma Reini
(piiiisihteeri Jar mo Tam m en maa), pu-
heenjohtaja Heikki Haavisto (kunnal-
lisneuvos Lauri Heitto), maanviljelys-
neuvos Toivo Hakamiiki (kunnallis-
neuvos Reino Pirhonen), puheenjoh-
taja Ola Rosendahl (kalastaja Viljo
Sahlsten), kauppaneuvos Aarno Pa-
j unen (toimitusjohtaja Tarmo Korpe-
la), kauppias Erkki Raitala (teolli-
suusneuvos P. K. Juntunen), filoso-
han maisteri Lars Palm6n (filosofian
maisteri Kurt Ljungman), varatuo-
mari Pertti Paloheimo (varatuomari
Klaus Ekholm), ekonomi Jukka
Syrjiinen (filosofian maisteri Asko
Tanskanen), johtaja Mikko Haramo
(oimitusjohtaja Juhani Laine), diplo-
mi-insinciciri Eelis Makkonen (ekono-
mi Aake Lehmus), piiiijohtaja Jorma
Rantanen (osastonjohtaja Vesa Vaa-
ranen), toimitusjohtaja Martti Rah-
nasto (varatoimitusjohtaja Seppo Pie-
til6inen).
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Vuoden 1980 indeksilukua
v ast aovat markkam(i(ir (it

TELI$:nlmom.
TEL8$:n2mom.

LEL5$:nlmom.

LELT $:n I mom.

LELT$:n4mom.

YELl$:n3mom
YELT $:n I mom

YEL9$:n2mom.

YEL 19 $:n 5 mom.

MYELI$:n3mom.

MYEL8$:n2mom.

TEL:n piiriin kuuluminen
Jos yhteensovitusperuste ylittaa 586 mk,zkk
(ind. 142) kansanelike huomioitava
LEL-eliikkeeseen oikeuttavien LEL-palkko-
jen alaraja vuodessa
Tulevaan aikaan oikeuttavien LEL-palkko-
jen miiiirii vuodessa
Jos LEl-tycintekijiilll mycis oikeus tdyteen
MYEL{ycikyvyttdmyyselikkeeseen niin
LEL:n tulevaan aikaan oikeuttava LEL-an-
sio 200 mk vuodessa
YEL:n piiriin kuulurttisen alaraja
Vahvistettavan vuotuisen tydtulon suurin
markkamdire . ..

YEL-vakuutusmaksun mitrdytyminen

YEL-viihimmtiisel6kettii laskettaessa huo-
mioitava rajam66rii
MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja ... . . .

Alkuper.
90,00

586,00

200,00

800,00

200,00
190,00

50000,00
3 000,00

10000,00
8 000,00

20000,00
500,00
550,00
225,00
125,00
50,00

2200,N

35,00
8 000,00

Ind. 665
421,48

27M,30

I 330,00

5 320,00

1330,00
842-96

168 781,73
10126,90
33756,35
27 005,08

6',7 512,69
t687,82
I 856,60

759,52
421,95
168,78

7 426,40

I 18,15
27 005,08

I
I

MYEL l0 $:n I mom
MYEL 19 $:n 3 mom

MYEl--tycitulon miidriytyminen maa-
talousmaan hehtaarien perusteella .....

MYEL8$:n2mom. Poronomistajan vuotuisen tyritulon miii-
rdytymine n
MYEL-vakuutusmaksun milirdytyminen
Yhteensovitusperustetta valittaessa MYEL-
tycitulona otettava huomioon viihintiidn
6000 mk/v.

MYEA 17 $:n 2 mom. MYEl-tycitulo suurempi kuin 2200 mk vuo-
den alussa, vak.maksun maksupiiiviit 28. 2.
ja 31. 8. MYEl-ty<itulo pienempi tai yhtii
suuri kuin 2200, maksupiiivn 31. 5. . . .. . .

YEL 3 $:n ja MYEL Ty<ikyvyttcimyys- ja vanhuuselike oltava
4 $:n soveltamisesta vihintiiiin 250 mk/kk, jotta voidaan mycin-
annetun pdiitciksen I S taa vapauttaminen YEL- ja MYEl-vakuut-

tamisvelvollisuudesta
TEL Kertasuorituksena voidaan maksaa van-

huus- tai perhe-eliike tai vapaakirjaan pe-
rustuva teysi tydkyvyttdmyyselake, jos el6-
ke ennen yhteensovitusta on pienempi kuin
2,50 mklkk

6 000,00 20253,81

2200,00 7 426,40

250,00 843,91
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Uusia yleiskirjeitci
N:o 25/79

N:o 26/79

N:0 27/79

N:o 28/79

N:o 30/79

N:o 3ll79

N:o 32/79

N:o 33,/79

N:o 34/79

N:o 35179

N:o 36/79

N:o 37/79

N:o 38/79

3. 10. 1979 Rekisterciimiskelpoi-
set lisdedut. TEL I I $:n mukais-
ten lisdetujen kartta
I l. 10. 1979 Tycittcimyyseliikkeenja sukupolvenvaihdosel6kkeen
al aikiiraj an alentaminen
15. 10. 1979 Muutos vastuunjako-
perusteisiin ja vastuunjakokertoi-
met vuodelle 1978
18. 10. 1979 Eliiketurvakeskuk-
sen kustannusten korvaamiseksi
suoritettavan lopullisen maksunja ennakkomaksun perusteissa
esiintyvien erdiden kertoimien ar-
vot vuosille 1979 ja 1980
9. ll. 1979 Vuoden 1980 palkka-
indeksiluku, eri tycielekelaeissa
siiiidetyt markkamdiirit vuonna
1980, yhteensovituksessa huo-
mioon otettavat kansanelSkkeen
ja perhe-eliikkeen markkamdiirdt
vuonna 1980
15. I l. 1979 Sotilasvammalain
mukaisen korvauksen huomioon
ottaminen yhteensovituksessa
26. ll. 1979 Muutos tyoelakela-
kien mukaistcn vapaaehtoisten
lisAetujen vapaakirjan ehtoihin
ja perusteisiin
28. ll. 1979 Vastuunjakoperus-
teissa esiintyvien erdiden kertoi-
mien arvot vuosille 1979 ja 1980
4. 12. 1979 Tycittcimyyseliikkeenja tyrittclmyyslisiin sisiillyttimi-
nen merimieseliikelakiin seki
kansanellikelain mukaisen kol-
mannen kuntaryhmdn poistami-
nen
5. 12. 1979 Tyrieliikevakuutus-
maksun viiviistymiskorko
7. 12. 1979 LEL-keskipalkat vuo-
delle 1980
ll. 12. 1979 Rekisterdimiskelpoi-
set lisaedut
14. 12. 1979 YEL:n ja MYEL:n
mukainen vakuutusmaksupro-
sentti vuonna 1980
18. 12. 1979 Vastuunjakoperus-

teissa esiintyvien erdiden kertoi-
mien arvot vuodelle 1980
20. 12. 1979 Sotilasvammalain
mukaisen korvauksen huomioon
ottaminen yhteensovituksessa
21. 12. 1979 Sukupolvenvaihdos-
eliikkeen alaikiirajan alentami-
nen ja eliikkeen saamisen ehtojen
lieventiiminen
27, 12, 1979 Valtion haltuun otet-
tujen yksityisten yhteisctjen ja lai-
tosten sekd kokonaispalkkauk-
seen siirrettyjen sporttelivirka-
miesten palveluksessa olleiden
henkil6iden elSketurva
21. L 1980 Uudet eliikehakemus-
lomakkeet @- ja P-lomake)
23. l. 1980 Tycittcimyyseleketta
koskevat soveltamisohjeet
28. L 1980 Yrittiijiieliikevakuu-
tusmaksun viihennyskelpoisuu-
desta verotuksessa
29. l. 1980 Eldketurvakeskrrs a!-
kaa ilmoittaa perhe-elikkeen ha-
kemattomuudesta elikelaitok-
sille

N:o 40/79

N:o 4l/79

N:o 42/79

N:o

N:o

N:o

t/80

2/80

3/80

N:o 4/80

N:o 39/79
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Kysymyksici j a vostauksia

AIIa olevallo palstalla Eliiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja Lauri Koivusalo vastaa
tytieldkkeitd koskeviin kysymyksiin, joilla
saattaa olla yleistiikin mielenkiintoo.

Tydeltikeasioita koskeviin kysymyksiin vas-
t at aan El ciketurv ake s kuksest a my i)s kirjeit se
ja puhelimitse. Kun kirjoitatte, mainitkaa t(iy-
dellinen nimenne, osoitteenne ja henkildtun-
nuksenne.

Kysymys: Olen ollut tydtltimdn(i viime vuo-
den toukokuusto kihtien. Saan nyt tydttdmyys-
avustusto, mulla uudesto lydpoikasla ei ole
mitricin tictao. Triytin 56 vuotta joulukuussa.
Missci irissci voin hokea tvdel(iketl(i?

Vastaus: TyottOmyyseltkkeen alaikiirajaa
on alennettu niin, ettii l. l. 1980 alkaen tydtt6-
myyseliikettii voi saada vuonna 1925 tai sitii
ennen syntynyt ty6t6n tycintekijii. Lisiiksi
edellytetiidn, etti tycintekijd on saanut 60 vii-
meksi kuluneen viikon aikana viihinttiin 200
piiiviiltii tydttdmyysavustusta tai -korvausta
tai saanut avustusta enimmiiisajalta.

Ikiinne perusteella voitte hakea ty6tt6-
myyseliikettii, kun muut edellytykset ttytty-
vdt ja olette saanut tycivoimatoimistosta to-
distuksen tydttdmyydestenne.

Kysymys: Omistan kioskin, jota hoidon suu-
rimmoksi osaksi itse ja olen jiirjestcinyt eltike-
turvani. Minulla on kuitenkin apuna 3-4 pcii-
vrinci viikossa eriis rouva, jolle maksan palkkaa
500 markkaa kuukaudesso. Kuuluuko minun
maksaa tcistci tydstri jotain elcikemaksuq?

Vastaus: Tyrintekijlin elikelaki (TEL)
koskee yleensi 7. 7. 196l jilkeen voimassa
olleita yksityisiii tydsuhteita. Kuuluakseen
TEL:n piiriin tycisuhteen tulee nykySiin kes-
tiiii yhdenjaksoisesti viihintiiiin kuukauden.
Lisiksi edellytetiin, etta tyOntekijiin kuu-
kausiansio on viihintiiiin noin 422 markkaa
vuonna 1980. Palkan miiiriistd riippumatta
tydsuhde kuuluu lain piiriin, jos tydntekijan
siiiinncillinen viikottainen ty6aika on vihin-
finn 20 tuntia.

Jos tydntekijinne on tydsse siiiinnrillisesti
3-4 piivtin6 viikossa, nykyinen oikeuskiiy-

tintci tycielSkelakien puitteissa yleensii pitiiii
tydsuhdetta yhdenjaksoisena. Tycisuhde on
ilmeisesti tarkoitettu jatkumaankin yhden-
jaksoisena toistaiseksi, miki seikka puoltaa
yhdenjaksoisuutta. Yleensd vastaavanlai-
sissa tilanteissa ratkaisu joudutaan kuiten-
kin tekemiiin tapauskohtaisena selvittelynii,
koska yksityiskohdat, mm. piiivittiinen tyci-
ajan pituus jne., saattavat vaihdella oleelli-
sesti eri tapauksissa.

Mycis tydntekijan palkka ylittaii TEL:n
rajamiidrdn. Niiin olette velvollinen jiirjestti-
miiiin hiinelle TEL-vakuutuksen jossakin
clake"'akuutusyhticissii tai niiden paikallisen
asiamiehen viilitykselli. Vakuutusmaksu on
vuonna 1980 13,3 prosenttia tydntekijiin ve-
ronpidiityksenalaisesta palkasta.

Kysymys: Ttiytrin pian 65 vuotto, jolloin
olen aikonut hakea vanhuusekikettci. Suomes'
sa olen ollut tydssci vuodesta 1956 vuoteen
1969, jolloin menin Ruotsiin Volvon autoteh-
taalle. Siell(i olin vuoden 1975 loppuun. Suo-
meen palatluani olen loiminut itsenriisenri yrit'
trijtinri. Mistri saan nyt elcikkeeni vai saanko
sit(i viel(i, jos jatkan ttitti omaa tyr)ldni?

Vastaus: Eliikeoikeutenne tyciskentelystin-
ne Ruotsissa Volvon autotehtaalla vuosina
1969-1975 miiiiriiytyy Ruotsin eliikesiiiin-
ncisten mukaan. Pohjoismaiden vdlisen so-
siaaliturvasopimuksen mukaan Teillii on
mahdollisuus saada tydelaketta samanaikai-
sesti Suomesta ja Ruotsista. Kummastakin
maasta eliketti on haettava erikseen. Ruotsin
eldkehakemuslomakkeita voitte saada Eliike-
turvakeskuksesta (os. Opastinsilta 7, 00520
HELSINKI 52). Samanaikaisesti Ruotsin
eliikkeen kanssa voitte hakea myds Suomen
ty6elekelakien mukaista vanhuuseliikettii.
Vanhuuselike voidaan myontiiii 65 vuoden
iiissd, vaikka yrittajien eliikelain (YEL) alai-
nen yrittiijiitoiminta vielii jatkuu. Elaketta
haetaan E-lomakkeella, jonka voitte my<is
saada Eliiketurvakeskuksesta. E-lomakkeita
on saatavana myds Kansanelikelaitoksen
paikallistoimistosta, pankeista, posteista ja
elikelaitosten konttoreista.
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[Iutta tyoelcike-
lainsciridcintrici

So.ppaly ja terveysministerici n
PAATOS tycintekijiiin eliike-
asetuksen 9 $:ssii tarkoitetun
palkkaindeksiluvun vahvista-
misesta (812/8.1 L 1979).

Piiiit<iksellii vahvistettiin
vuoden 1980 palkkaindeksilu-
vuksi 665.

Sosiaali- ja. terveysministe-
ricjn PAATOS tyOntekijain
eliikelain l9 $:n I momentissa,
lyhytaikaisissa tydsuhteissa
olevien tycintekijdin l0 $:n
4 momentissa, maatalousyrit-
tiijien eliikelain 12 $:n 2 mo-
mentissa ja yrittiijien ellikelain
l2 $:n 3 momentissa tarkoite-
tun viivistymiskoron miiirdii-
misest[ (848 /29.11.1979).

P?iiitriksellii miiiirAttiin vii-
vistymiskoron enimmdismdt-
riksi l4,5 prosenttia L l. 1980
lukien.

Sosiaa.li- ja terveysministe-
ricin PAATOS maatalousyrit-
tijien el?ikelain l0 $:n I mo-
rncntissa tarkoitetun perus-
prosentin ja yrittijien eliike-
lain 9 $:n I momentissa tar-
koitetun maksuprosentin vah-
vistamisesta (936 / 13. 12. 197 9).

Piiiitciksellii vahvistettiin
MYEL:ssa ja YEL:ssa tarkoi-
tetuksi perus- ja maksupro-
sentiksi l3 vuonna 1980.

LAIT valtion eliikelain ja
valtion perhe-elikelain 5 $:n
muuttamisesta (902 ja 903/
t4.12.1979).

Valtion haltuun otettujen
yksityisten yhteis<ijen ja lai-
tosten sekii kokonaispalk-
kaukseen siirrettyjen sportteli-
virkamiesten palveluksessa
oltu aika luetaan hyviksi val-
tion eliiketti varten. VEL:n tai
VPEL:n mukaisesta eliikkees-
td viihennetiiin se elike, joka
TEL:n mukaan tulee kyseisel-

te palvelusajalta. Lainmuu-
toksen mukaan luetaan eliike-
ajaksi mycis se aika, jonka val-
tion palveluksessa oleva hen-
kil<i on toiminut sellaisessa
hallitusten vdlisessd kansain-
vilisessd jiirjestcissi tai yhteis-
tycielimessd, johon Suomi on
virallisesti liittynyt. Lait tuli-
vat voimaan L l. 1980.

LAKI tydntekijiiin eliike-
lain 8 $:n muuttamisesta(914/
14.12.1979).

Eliikkeiden yhteensovitus-
sdiinndstd muutettiin siten,
etti vuosien 1939-1945 so-
dissa saatuun vammaan pe-
rustuva korvaus ei alenna tyci-
eleketta. Laki tuli voimaan
l. l. r980.

LAIT tycintekij iiin eliikelain
4 c $:n, lyhytaikaisissa tycisuh-
teissa olevien tycintekijiiin eli-
kelain 4 $:n ja maatalousyrit-
tiijien eliikelain 6a $:n muut-
tamisesta seki sukupolven-
vaihcioseiikkeen saamisen
alaikirajan viliaikaisesta
alentamisesta annetun lain ku-
moamisesta (9 16-9 19 / 14. 12.
1979).

Laeilla alennettiin tydttci-
myyseliikkeen ja sukupolven-
vaihdosel6kkeen alaikiirajaa
l. l. 1980 lukien siten, ettA
eltikkeelle voivat pdAstd vuon-
na 1925 tai site ennen synty-
neet.

LAKI kunnallisten viran-
haltijain ja tydntekijiiin eliike-
lain muuttamisesta (941/
21.12.1979).

Lainmuutoksella on van-
han eliikejiirjestelmin alaisek-
si jiiineelle henkilcistcille an-
nettu mahdollisuus siirtyii
XVTEL:n mukaiseen eliike-
turvaan. Muutoksella on li-
siiksi yksinkertaistettu eliike-

laitoksen ja eliikelautakunnan
tiedoksiantome nettelya sekii
selvennetty luottamushenki-
ldite koskevia salassapito-
miiiiriiyksiii. Laki tuli voi-
maan l. l. 1980.

LAKI valtion perhe-elike-
lain voimaanpanolain muut-
tamisesta (9 59 / 21 . 12. 197 9).

Edunsaaja voi vielii jiilkeen-
piiin siirtyii uuden eliikejiirjes-
telmiin piiriin, mikali edunjiit-
tiijiin aikoinaan tekemd valin-
ta on osoittautunut selvisti
virhevalinnaksi. r aki tuli voi-
maan l. l. 1980.

LAKI valtion eliikelain
9a $:n muuttamisesta (962/
21.12.1979).

Lainmuutoksella alennet-
tiin VEL:n mukaisen tydtt6-
myyseldkkeen alaikdrajaa vas-
taavasti kuin TEL:n ja LEL:n
osalta.

LAKI ertiiden valtion va-
roista suoritettavien eliikkei-.
cien .ya perhe-eliikkerden yh-
teensovittamisen tarkistami-
sesta (963 / 21. 12. 197 9).

Muutoksen jilkeen sota-
vammakorvaus ei vdhenni
tydelakette. Laki tuli voimaan
l. l. 1980.

LAKI luopumiseldkelain
muuttamisesta (1032/28.12.
1979).

Lailla alennettiin vuoden
1980 alusta lukien luopumis-
eliikkeelle piiiisyn alaikiirajaa
naisleskillii 45 vuoteen eli sa-
maksi kuin aviovaimolla. Sa-
malla helpotettiin tuotannon-
muutos- tai kesannoimissopi-
muksen tehneiden viljelij<ii-
den siirtymistd luopumiseliik-
keelle.

ASETUS luopumisel6ke-
asetuksen muuttamisesta (7/
4.1.1980). Helena Topio
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JOUKO JANHUNEN

Muutoksia
e lciketurv oss a ulkomailla

ENGLANTI jdrjestelmissd on vuodesta
s,4,AsrdroML4 1978 liihrien maksettu eror?-
ftlXnfUnVASSA neelle naiselle leskenelcike, jos
Valtion menojen vdhentimi- avioliitto oli jatkunut viihin-
seksi hallitus suunnitteles is tiiZin kaksivuottaeikderonnut
on jo osin toteuttanutkin erai- nainen ole mennyt uuteen
td yleiseen eliikejtirjestelmiiiin avioliittoon. Eliikkeen suu-
kohdistuvia s66stotoimia. $6- ruus mearaytyy avioliiton kes-
siaaliturvan osuus valtion ms- ton mukaan. Hein6kuussa
noista on kasvanut viidessi 1980 eronneen naisen oikeus
vuodessa 2\Vo:sta l;ihs5 leskenelikkeeseen laajenne-
30%:iin. taan koskemaan mycis tyci-

KansanelSkkeet, joita Eng- markkinasopimuksilla perus-
iannissa kutsutaan peruseidk- tettiiia lisaclakejdrjesteimii.
keiksi, ja yleiset lisiieliikkeet Niiiden lisiieltikejiirjestelmien
eli tyoelakkeet tarkistetaan piiriin kuuluu noin 907oyksi-
vuodesta 1980 liihtien pelkiis- tyisen sektorin palkansaaja-
tddn hintatason muutosten p4- kunnasta.
kaan. Aikaisemmin tarkistus Ranskan lisdksi Belgia, Itti'
tehtiin joko hintatason tai sn- valta, Noria, Soksan demo-
siotason muutosten mukaan. kraottinen tqsavalta, Saksan
riippuen siitA kumpi oli eltik- liittotosaualta, Tshekkoslova-
keinsaajien kannalta edulli- kia ja Yhdysvallot maksavat
sempaa. yleisissii eliikejiirjestelmissddn

Virkamiestycini on valmi5- leskeneldkkeeneronneellenai-
tettu ehdotus naisten s16lci4n selle.
no.rtamiseksi 60 vuodesta 65 RUOTSI
vuoteen eli samaan kuin mie- OSAELA:.KKEET
hillii. Nosraminen tapahtuisi SA:A:.STdLIEKILLE?
viiden vuodensiirtymiikauden 1s51i1ietojen mukaan Ruotsin
kuluessa. Tiimiin ehdotuksen hallitus suunnittelee kustan-
liipimenon mahdollisuudet ny55yi51ci stiristijtoimia oso-
lienevdt toistaiseksi viihiiiset. elaikeisiin. Osaeliikkeer ovat

Peruseldkkeen saajille on osoittautuneet varsin suosi-
useimpina vuosina vuodesta tuiksi. Marraskuussa 1979
1972 liihtien maksettu ylimiiii-
riiinen "jouluekike", jonka
mddrd viime vuonna oli l0
puntaa. Sii5stcitoimien vasta-
painoksi hallitus on paattanyt,
ettd vuodesta 1980 liihtien yli-
mddrdinen eldke-erii makse-
taan joka vuosi.

RANSKA
LESKENELA:KE
ERONNEELLE NAISELLE
Palkansaajien yleisessd eldke-

osaeldkettd sai 48 752 henki-
l6ii. Osaeliike maksetaan 60-
64-vuotiaalle henkilolle, joka
siirtyy kokppiiiviityristd osa-
aikatycihdn. Vuoden 1980
alusta osaelakkeita on ryh-
dytty maksamaan mycis itse-
niiisille yrittiijille. Siiiistcitoi-
mien muodosta ja laajuudesta
ei ole toistaiseksi kiiytettiivissii
liihempiii tietoja.

Syksyn vaalikampanjan yh-
teydessd silloinen sosiaalimi-

nisteri Gabriel Romanus il-
moitti, ette sosiaaliministe-
ridssA valmistellaan esitystA
perheenemcinrzaz kotona teke-
mdn tydn saattamiseksi ylei-
seen lisrielcikkeeseen eli ty<i-
eldkkeeseen oi keut I avaksi.

143 MILIARDIA
EI}I:KERAHASTOSSI
Ruotsin yleise n lisiieliikejiir-
jestelmdn rahastossa oli vuo-
den 1979 lopussa varoja yh-
teensa 142 589 miijoonaa
kruunua. NdistA varoista 20 Vo
oli sijoitettu valtion kohtei-
siin, 7 7o kuntien kohteisiin,
38Vo asuntotuotantoon ja
35 % muuhun talouseldmdiin.
Vakuutusmaksuja koottiin
vuoden 1979 aikana yhteensi
19347 miljoonaa kruunua ja
koroista kertyi 10830 miljoo-
naa kruunua. Vuodesta 1978
rahasto kasvoi noin l0%:lla
eli 14 756 miljoonalla kruu-
nulla. Yleisid lisaelekkeita eli
ty<ieliikkeitii makscttiin vuo-
den 1979 aikana 15078 riril-
joonaa kruunua.

NEUVOSTOLIITTO
BONUKSIA
TYdNTEKoA JATKAVILLE
ELA:KKEENSAAJILLE
Englantilaisen sanomalehden
'Daily Telegraphin' mukaan
Neuvostoliitossa on ryhdytty
vuoden 1980 alusta maksa-
maan erityistd bonusta niille
elikkeensaajille, jotka jatka-
vat tydntekoa yli eliikeitin. Bo-
nuksen miiirA riippuu tycivuo-
sien mAdrdstii. Lehden mu-
kaan noin neljisosa kaikista
eldkkeensaajista jatkaa Neu-
vostoliitossa tycintekoa ohi
eliikeiiin.
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Vi er ai t a E I cik e turv ak e skuk s e s s a

Suomessa SAK:n vieraina olleet Espanjan ammattiyhdistyskeskuksen pddsihteeri Marchelino
Camacho ja kansainvdlisten asiain sihleeri SeraJin Alioga tutustuivat 8. tammikuuta Eltiketurva-
keskukseen, jossa he oman toivomuksensa mukaan kuulivat esitelmiei Suomen tyiieltikejdrjes-
telmiistd ja maamme eldkesysteemeistd laajemminkin. Kuvassa vosemmalla ptidsihteeri Ca-
macho ja oikealla sihteeri Aliaga. Keskelld istumossa tulkki Matti Brotherus ja seisomossa vara-
t oimitusj o ht aj a Jouko S ir kes alo.
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Tiedoksi
VUODEN tg80 ALUSTA kildlle. Samanlainen muu- kuin Suomen Pankin kulloin-
TyOEILt:KESAl,l't'tNOXgSfl' ros tehtiin sukupolven- kin rahalaitosten keskus-
MUUTTUIVAT MM. vaihdoseliikkeeseen. - (.S. pankkiluotosta veloittaman

- erakkeen laskusddnn-ci l, vil- rA MyEL-vAKUUrus- frlH5;il,1-.lJJ*"JH:il:;niin etti eliikettii lasket- I;AK;'i;-;ioNr{,q tcto voidaan n6in ollen ottaa huo-
taessa otetaan huomtoon "l'l'^I.-- - ,n korkokannan yleinen
ansiot vain s.n kul.nt..i- Yrittiijien vakuutusmak5u mloo

vuodenropprur,jon""i.n_ uuonna lgg0 on korkeintasn vaihtelu, kuitenkin siten, ettS

kilo tayttaa 63 ,r"'#.'5;i t3ptottnttia. tycitulosta' l::Itk"ton muutos vaikuttaa

sijaan palvetrruitl'iurif.'.] pienyrittajien vakuutus- viiviistymiskorkoon vasta

taan tavallis.rti OS"ruljJn maksu on-porrastettu viilille muutostaseuraavankalenteri-

ikiiiin, joten .Hk.;;;; 5,2V0-13.%' Alimman v2- vuoden alusta'

m6irSeimuurr,"*;u;: trlutqsmarlsun maksavat ne LEL l0 $:n 4 momentissa

jaus on teknist. h;,,j."'- yriuiijiir, juittcri rloriiio gn :-11,_.TEL 
la $'n I momcnttia

- yritttijien efaf<efafie'ri't,5- lotteiniaan l0 126,gO mark- vastaava sdiinncis ja MYEL:s-

rulon muuttu,,irru"iloi'tl- kaa vuodessa. Tdyden l3 pro- sa ja YEL:ssa viittaus TEL

va kohra. Tyritutol:ii;;: sentin vakuutusmaksun vrit- l9 $:iian' Lisiiksi vrittijienelii-
da muuttaa *" r."ririJi- ,a:a maksaa, jos hiinen ty"citu- kelaeissa on sdinncikset vii-

vuoden jiukeen, iJ,ll;i;: F^1-::?160s'os'"'kku" ;;:git;ff ,fhdosta 
perittii-

tiijii on fiyftanyt'2vuotta. tal enemman'
Poikkeus: :o, ,vti,iio''ol Maatalousyrittiijien ns' pe- .,,Y;rootn 

1979 svyskuussa

pienentynyt niin, 'Jilili ,,11R.ot.ntti on i3 ,uonn" Suomen Pankki piiiitti korko-

yllii yrittajiierat.rur.i.n ,o- rg99' ason yleisestd korotuksesta'

veltamisen ,"jr;il;aa; Maatalousyrittejan vakuu- T?illciin Suomen Pankin liike-

saakka, henkilo ;ffiffi tusmaksu oi i,t prosenttia pankeille mydntdmin keskus-

poistaa yEL- tai i;ffi;- y_o11!o^sla,f.uni,titutoonalle pankkiluoton peruskorkoa

vakuutuksenpii.iria. jZOtlS,OS -rtttuu vuodessa. korotettiin 1,25prosenttiyksi-

- yhteensovittamistaiesks- Tam:in tujun ytittiiviiltii ty6: I:1Y eli 7,25 prosentista 8'5

vat kohdat .rr. ,i,;?;5 trton oraitu -akruprosentti prosenttiin marraskuun alusta

lykkiiyskorotm t"r-t.tlui on 13' K's' lukien'

vasta yhteensovitettuun ---r.-, ...---- 
Viivastymiskoron korotuk-

eldkkeeseen,.ika p;i;;;:'- rvo-euxr.vAKUUTUS- sesta peruskoron nousua vas-

toin niinkui" tah#':;;,*- uexsuN vIriA:srYMIS- taavasti antoi sosiaali- ja ter-

ka, jolloin vr,,.#roiiiit K1RKO N1USI veysministerid piiiitciksen

on saattanui r.irutu lyk- Erskerartos ;a Em.",.yI"!.:- 3?r,J,1;,1"', "tx?t,l}illliJ*;kiyskorotuksen pois. Toi- kus voivat TEL 19 $:n I mo- "".'-
nen tiirkeii muutos: vuo- mentin p.*iJ"ri" i,..rn'""- enimmdismiiiriksi l4'5 pro-

den tg3g-1g44 sodissa kuutusmaks;""#,"5i;''tuin ;-tnttia 
vuoden 1980 alusta lu-

saaruun uu..uun-f,.fu,- slre suorituksen,:iliii^1";{; };ilrf i1::;}:H;';,?"3Jfr;
tuva korvaus ei eniii vii- ajalta lasketun vuotuisen ko- "-i"'
henni yhteensovituksessa ron ulosou"i.i,t."ii."t',r"- vakuutusmaksulle lasketaan

muita elakkeitii. miota tai pea;il;""" viivistymiskorkoa aikaisem-

- tycittcimyyseliikkeen ala- viivastymist<'orin ,ruruu- Pt-tl sii6nn6sten mukaisesti

ikirajaa koskeva srdnncis: den maiir-ar t;;;;;; #;;k- ministericin piiitciksen voi-

vuoden 1980 alusta lihtien sen mukaan;;;it- l;"[r- maantuloon l' l' 1980saakka'

tycittcimyyseliike voidaan veysministeriti.""'-iiori,ip-- T:l1n 
lukien korko lasketaan

mycintiia vuonna 1925 tai sentti saa ottienint:i-a"n'6;;;- uuden korkokannan mukaan'

siri ennen syntyneelle hen- senttiyksikk<iii korkeampi Helena Tapio

50



LASKUPERUSTEKORKO
NW 8%o
Sosiaali- ja terveysministeri<)
on vahvistanut l. l. 1980 al-
kaen TEL:n, YEL:n ja
MYEL:n mukaisen laskupe-
rustekoron 8 prosentiksi, mi-
kii merkitsi koron nousua 0,5
prosenttiyksikdlla. Samalla
takaisinlainauksessa sovellet-
tava vuotuinen korko nousi
my6s 8 prosenttiin. M.H.

PERUSTUSLAKIVALIO-
KUNTA KIIREHTII
oL,4xoill)'rdKSil'
Joulukuussa 1979 eduskun-
nan perustuslakivaliokunta
antoi lausunnon hallituksen
kertomuksesta vuodelta 1978.
Lausuntoon sisiiltyy kaksi
elikkeitii koskevaa huomau-
tusta.

Valiokunta katsoo, ettii eri
el6kkeiden yhteensovituksen
tekniikasta johtuu eliikepiiii-
tdsten viipyminen. N6yttiiii
mycis silt6, valiokunta toteaa,
etta elakkeiden mycintiimis-
kiiytiintd on muuttunut, vaik-
ka siti koskeva lainsiiiidiintri
ei ole muuttunut. Valiokunta
tiihdentiiii ellikkeensaajien
"sekI asiallista ette ajallista"
tasavertaista kohtelua. - Y.Llq

OIKEUSSUOJAKOMITEA
SAMOILI^A LINJOILLA
Tammikuussa mietintrinsii
jiittiineen sosiaali- ja terveys-
hallinnon oikeussuojakomi-
tean ehdotukset sivusivat osal-
taan myOs elAkejArjestelmiii.

Sosiaalivakuutuksessa olisi

komitean mielestii lisiittiivii
palveluhenkisyytta. Esimer-
kiksi vanhuuseliike voisi tulla
vakuutetulle ilman hakemus-
ta. Viranomaisten tulisi ko-
mitean mielesti toimia aloit-
teellisesti. Puuttuvat tiedot
olisi hankittava viran puo-
lesta.

Paatdsten perustelemiseen
tulisi komitean mukaan kiin-
nittiiii nykyistii enemmiin huo-
miota, varsinkin, jos piiiit<is
on kielteinen. Asianosaisen
tulisi jiilkikiiteen saada mah-
dollisuuksien mukaan tarvit-
semansa yksityiskohtaiset rat-
kaisun perustelut.

Liiiikiirien ammattitaitoa
tydkyvyttdmyyden arvioinnis-
sa olisi komitean mielestii li-
siittivii. Asiakkaille olisi tie-
ciotettava, ettii liiSkiirintodis-
tus ei merkitse lopullista rat-
kaisua vaan sen valmistelua.

Ratkaisun tekee asiaa kSsit-
televii toimielin.

ElSkeasioiden kasittelyssa
esiintyviii viiviistyksiS tulisi
komitean mielestii poistaa hal-
linnollisin keinoin.

Komitea ehdottaa, ette
asiakkaalle tulisi maksaa kor-
koa hiinelle kuuluvasta etuu-
desta, jos asian ratkaisu viipyy
ensimmiisessd asteessa taikka
muutoksenhausta johtuen.

Viimeisen eliikelaitoksen
periaatetta olisi komitean eh-
dotuksen mukaan sovelletta-
va yksityisen puolen tydelek-
keisiin ja julkisen hallinnon
virkaeliikkeisiin. T[llciin el6k-
keenhakija saisi aina vain yh-
den eliikepiiiitriksen ja eliikettii
maksaisi vain yksi eliikelaitos.

Hakijan tietiimiittcimyys ei
komitean mielestii saisi koitua

hiinen vahingokseen niissi ta-
pauksissa, jolloin etuuksia ei
ole osattu hakea ajoissa.

Muutoksenhakua komitea
ehdottaa yksinkertaisemmak-
si ja yhten6isemmiiksi. Viimei-
seksi muutoksenhaun asteeksi
tulisi sen mielestii saada yhtei-
nen toimielin, esimerkiksi Va-
kuutusoikeus.

TYdKYVYTTdMYYS-
TOIMIKUNTA ASETETTU
Valtioneuvosto asetti 24. l.
toimikunnan koordinoimaan
selvitystydtii, joka kohdistuu
kansaneliike- ja tydelekejar-
jestelmissii noudatettavaan
tydkyvyttOmyyden arvioimis-
kiiytiinnrin viimeaikaiseen ke-
hitykseen.

Toimikunnan pitiiii selvit-
tiii ja tutkia puutteet ja epii-
kohdat, joita tyrikyvyttomyy-
den toteamisessa ja tydkyvyt-
tcimyysasiain ratkaisuissa
mahdollisesti esiintyy seki
tehdi tarpeelliset parannus-
ehdotukset. Parannusehdo-
tuksissa on kiinnitettiv6 eri-
tyistii huomiota ratkaisujen
yhteniisyyteen. Tyri on saata-
va valmiiksi taman vuoden
aikana.

Toimikunnan puheenjohta-
jana toimii vakuutusylituo.
mari Juha-Veikko Hiek-
karanta ja siinii ovat edus-
tettuina keskeiset ty<imarkki-
naj iirjest<it sekii eliikejiirjestel-
mdt. Toimikunnan jtseniii
ovat mm. yliliiiikiiri Martti
Lehtinen (ETK), osasto-
peiillikkci Antti Suomi-
n e n (ETK) ja fil.kand.
H eik ki Va rho (Ty<ielSke-
laitosten Liitto).
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SUOMALAISTEN
EL4KETIETOUS
TWKIMUKSEN
KOHTEENA
Eliiketurvakeskuksessa on
parhaillaan tekeillti tutkimus
siitd, miten hyvin kansalaiset
tuntevat elAkeasioita ja erityi-
sesti tyoelekejarjestelmi6.
Tutkimusaineisto keriittiin
haastatteluilla loppuvuodesta
1979. Kaikkiaan haastateltiin
noin 2000 eri kansalaispiirejii
edustavaa henkiioa. Tutki-
mus on jatkoa jo vuonna 1963
aloitetulle tiedontasotutki-
musten sarjalle.

Eliikeasiat ovat saaneet hy-
vin paljon tilaa tiedotusvlli-
neissd koko viime vuosikym-
menen ajan. Nliin ollen on to-
denniikciistii, ette niita koske-
va tietous on yleiscin keskuu-
dessa jatkuvasti liseantynyt.
Silti on mahdollista, ette jot-
kut ryhmat saavat tietoa riit-
temertomesti tai etta jotkut
jdrjestelmiin piirteet tunne-
taan liian huonosti. Mahdolli-
set aukot pyrit?iiin saamaan
tutkimuksen avulla selville,
jotta tiedotusta voitaisiin koh-
distetusti tehostaa.

Tutkimuksen kenttdtycin on
tehnyt Suomen Gallup Oy.
Vastaajat suhtautuivat haas-
tatteluun yleensd hyvin mydn-
teisesti. J. V.

EI-4KETURVAKESKUS
RY HTY Y S AI,I N IV C) LLT S T ST T
MUISTUTTAMAAN
HAKEMATTOMISTA
PERHE-ELAIXXOTST)
Eliiketurvakeskuksessa on
vuosien 1978 ja 1979 aikana
selvitetty perhe-elSkkeiden
hakemattomuutta vuosina
1974-1977 kuolleiden edun-
jiittiijien osalta. Selvityksen
perusteella on noin 500 per-
he-eldkkeen hakematta jittii-
nytti edunsaajaa keltotettu te-
kemii6n eldkehakemukset.
Tuloksena saatiin hieman yli
400 perhe-elikkeeseen johta-
nutta hakemusta. Tammi-
helmikuun aikana Eldketur-
vakeskus lahetti vastaavanlai-
set kehotukset l. l. 1978-
30. ll. 1979 kuolleiden edun-
jiittiijien jiilkeen hakematta
olleista perhe-elii kkeistii.

Helmikuussa aloitettiin
si6nncillinen, kuukausittain
tapahtuva perhe-eldkkeiden
hakemattomuuden valvonta.
Vdestrirekisterikeskukselta
kerran kuukaudessa saatavien
kuolintietojen yhteydessd saa-
daan myds edunjiittiijiin per-

he- ja osoitetiedot. Niiitten
avulla tutkitaan El6keturva-
keskuksen rekistereistl, onko
perhe-eldkeoikeus olemassa ja
onko eldkettii jo haettu. Jos
hakemusta ei ole tehty, Eltike-
turvakeskus ilmoittaa asiasta
edunjiittiijiin eliikelaitokselle.
El6kelaitos ottaa yhteyden
edunsaajiin ja varmistaa, ettei
perhe-eliike jdd vahingossa ha-
kematta. Kuukausittaisen
tarkkailun tuloksena hake-
miskehotukset v,-)i,Jaan antaa
normaalisti 3-6 kuukauden
kuluessa edunjiittiijAn kuole-
masta ja hakemuksen viiviisty-
misestd aiheutuvat edun me-
netykset voidaan valttaa.

Heikki Poukka
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TUNNE
TYOTT,IXETURVASI
on nimeltdiin Eldketurvakes-
kuksen uusi perusesite (kuvas-
sa). Se kattaa lyhyin mainin-
noin eri tycieliike-etuudet. Uu-
si esite korvaa tdhiinastisen
kuuden esitteen sarjan.

Kuudesta entisestii perus-
esitteestd (Tycintekijiin eliike,
Yrittiijiin eliike, Vanhuuseld-
ke, Tycikyvyttcimyyseliike,
TycittcimyyselSke, Perhe-eld-
ke) on otettu suppeat uusitut
painokset vain eritYisjakeluja
varten.

Uutta esitettii voi maksutta
tilata Eliketurvakeskuksen
postittamosta osoitteella
Opastinsilta 7, 00520 Helsinki
52 tai puhelimitse: 90-15ll/
postittamo.

LEL-TYONIMIKKEISTdA.
UUSITTU
Maatalous- ja metsdalan tyd-
nimikkeistoii on uusittu. Muu-
tokset tulivat voimaan tdmdn
vuoden alusta. Suurin muutos
oli maatalousalan tycinimik-
keen numero 15 jakaminen
neljiiin osaan.

Rakennus- ja satama-alan
tyonimikkeet pysyiviit ennal-
laan.

Maatalousalan tyd-
nimikkeiden muutokset
Maatalousalan tydnimikkee-
seen numero 15 ovat tdhln
asti kuuluneet maatalous-,
puutarha-, taimisto- ja puisto-
ty6t. Siitii on muodostettu
neljA erillistii nimikettii:
l5 Maataloustyri
22 Maatalouden lomittajatyci
27 Puutarha- ja taimistotyc)
28 Puistotyd.

Maatalousalan tydnimik-
keistii on poistettu seuraavat:
l2 Erikoisty<i
20 Ty<i maatalousalan piiriin

kuuluvassa tiilien ja beto-
nituotteiden valmistukses-
sa.

Seuraavien nimikkeiden ni-
med on tdsmennetty:
l4 Maatila- ja puutarhatalou-

den harjoittajien teettdmd
rakennustyci

l7 Turveteollisuustyci.

Me I srialon tydnimikkeiden
muutos
Metsialan tycinimikkeitii on
korjattu siten, etti nimikkeet
4l ja 42 on yhdistetty. Uusi
nimike on:
42 Laivatyo.

Muutokset voimaan 1. 1. 1980
Muutokset tulivat voimaan
tdmdn vuoden alusta. Uusit-
tuja nimikkeita olisi kiiytet-
tdvd ensimmiiisen kerran, kun
tilitetiiiin LEL-maksuja tam-
mikuussa 1980 maksetuista
palkoista.

SyynA uusien maatalous-
alan tyonimikkeiden kiiyt-
tddnottoon oli se, ettd entisen
tycinimikkeen l5 piiri oli laa-
jentunut liikaa. Siihen olikuu-
lunut selvdsti erillisia tOita,
joille voitiin muodostaa omat
nimikkeet. Uusien tydnimik-
keiden avulla saadaan mycis
tarkempaa tietoa eri tydnte-
kijiiryhmien m61rist5.

Mihin tyt)nimikettci
larvitaon
Tycinimikettd tarvitaan el6k-
keiden yhteensovittamisessa,
kun miiiiritelliiiin korkeinta
eldkkeen perusteena olevaa
palkkaa.

Jokaiselle tyonimikkeelle
vahvistetaan vuosittain keski-
palkka ko. alan palkkatilasto-
jen pohjalta. Tyonantaja mer-
kitsee tydnimikkeen tycinteki-
jiin LEL-vakuutusmaksutili-
tyslomakkeeseen, josta tiedot
rekisterciidiiiin tycisuhderekis-
teriin.

Tycintekijiin omiin ansioi-
hin perustuvaa keskipalkkaa
verrataan kahden viimeisen
tyciss6olovuoden tyOnimik-
keelle vahvistettuun keski-
palkkaan. Yhteensovituspe-
rusteeksi valitaan ndisti kor-
keampi.

Tilityslomakkeet
Viihitellen uusitaan
LEL-tilityslomakkeet,

myos
niin
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etta ne sisaltavet ohjeet uu-
sista tydnimikkeistii. Ensim-
miiiseni uuden tyonimikkeis-
tcin sisiiltiivdni lomakkeena
saadaan k?iytt<icin TEK 9l b
Jomake. Vanhat tilityslomak-
keet keytetaan uusien rinnalla
loppuun, mutta tycinimike oli-
si kuitenkin merkittavi uusit-
tujen tycinimikkeiden nume-
roilla. Riitta Heinonen

MERIMIESELA:KELAKilN
MUUI'OKSIA
Perjantaina marraskuun 23.
piivinii 1979 antoi hallitus
eduskunnalle merimieseliike-
lain muutosesityksen. Esitys,
joka on piiiipiirteittiiin Meri-
mieselSkekassan sosiaali- ja
terveysministericille tekemiin
ehdotuksen mukainen, sisiil-
tiii siiiinncikset tydttOmyys-
lisdstii, tydttdmyyselSkkees-
td, merimieseliikelain sovelta-
mispiiriin laajentamisesta se-
kA vapaaehtoiseen vakuutuk-
seen perustuvasta lisiiel;ike-
turvasta.

Merimiesten liukuvasta el6 -
keiistii (miehistcilli 55-60
vuotta ja p?iiillystcilla 60-65
vuotta) johtuen ei merimies-
eldkelaissa ole aikaisemmin
ollut tydttdmyyseliikettii. Nyt
hallituksen antamassa esityk-
sessd on katsottu aiheelliseksi
lisiitii lakiin sekii tycittcimyys-
eliike ettii -lisii, jotka ovat sa-
mansisiltciisiii kuin TEL:ssii.

Merimieselikelain sovelta-
mispiiriii esitettiin muutetta-
vaksi niin, ettd tycinantajan
m66rdyksestii viiliaikaisesti
muualla kuin laivassa tehty
tyci kuuluisi mycis merimies-
eldkelain alaisuuteen sekii
suomalaisen varustamon pal-

veluksessa olevan suomalai-
sen merimiehen tyci ulkomail-
le vuokratussa sekd ulkomail-
ta vuokratussa aluksessa.

Merimieselikelakiin ei ai-
kaisemmin ole myciskiiiin kuu-
lunut vapaaehtoisen lisieliike-
turvan mahdollisuutta. Halli-
tuksen esityksen mukaan olisi
varustamoilla mahdollisuus
ottaa kollektiivinen lisiieliike-
turva joko kaikille merimie-
hille tai jollekin ryhmiille.
Lrs6el6kcturvan kustannuk
sista vastaisivat tycinantaja se-
ka ty<intekij[ kummatkin
puoliksi, jollei muunlaisesta
kustannusten jaosta ole
sovittu. Mikqel Brunilo

VALTIOKONTTORIN
EILI:KEOSASTOLLE
UUSI PA:A:LLIKKA

Valtiokonttorin eldkeosaston
piiiillik<iksi on L ll. 1979 al-
kaen nimitetty varatuomari
Rauno Tienhaara.

Varatuomari Tienhaara
seuraa tehtevasse eliikkeelle
siirtynyttii varatuomari Jyrki
Jiiiskelliistii.

Tienhaara on toiminut Eld-
ke-Varman eldkeosaston piiiil-
likk<in6 1973-79, valtiova-
rainministericissii nuorempa-
na hallitussihteerini 197 0-7 3ja esittelijiind Valtiokontto-
rissa 1968-70.
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English Summary
The Pension Committee 1976 was
assigned the task of establishing
whether there is reason to change
the index ad.iustment of em-
ployment pensions. The present
practice is to ad.iust employment
pensions twice a year: January
and July. The increase payable in
July is a two{ifths advance pay-
ment on the index adjustment for
the beginning of the following
yeat.

The committee advocated that
the present practice be maintain-
ed. lts work is reviewed in the ar-
ticle on p. 15.

The article on pp. 16-17 re-
views the pension support experi-
ment. The scheme makes it
possible for a person who has
reached the age of 63 and is cover-
ed by the Employees' Pensions
Act (TEL) to retire on pension if
his employer engages an unem-
ployed person under 25 in his
place. The cost of arranging this
form of pension is refunded to the
employer from state funds. The
appropriation reserved for the
purpose would suff ice, in the
author's estimate, to employ
approximately 800 jobless. Now
that the experiment has run for

half a year some 300 pension
support decisions have been made
and 124 pensions, i.e., voluntarY
unemployment pensions, have
been granted. Administratively, at
least, the experiment has posed
no problems for cooperation be-
tween the labour authorities and
the employment pension system
has been smooth and the de-
cisions have been prompt.

Most self-employed persons are
pleased to have their own pension
system, althcugh some are dis-
satisfied with the premiums and
the pension sums, says the mana-
ging director of the Central Pen-
sion Security lnstitute in this
editorial. The pension systems of
the self-employed had been in
force for 1 0 years in January 1 980.
The number of self-employed has
decreased during these years and
their average age is high.

The State pays three-fourths of
the pension costs of farmers and it
participated in 1979 for the first
time also in the pension costs of
other self-employed. lt is reason-
able that the financing contri-
bution of a self-employed person
is no higher than the correspond-
ing burden on the wage-earner
and his employer.
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Tietoja ty delcikkeensaojista 3 1. I 2. 1979

Taulukoiden luvut ov al v tihimm ciis turv an muka i sia.

31 . 12. 1979 oli maksussa kaikkiaan 533000 tyoelaketta. Muutos edellisestd vuodesta on 31 000 kappaletta
eli 6,2 prosenttia.
Naista oli vanhuuselikkeitd 263000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta (+21 000), tycikyvyttomyyselekkeita 175000 kappaletta (-1 000), tyottomyyseldkkeite SOOO kappa-
letta (*3000) ja perhe-eldkkeiti 87000 kappaletta (+8000).
Vanhuuseldkkeiden keskimddrd oli 624 markkaa/kk, tyokyvyttomyyseldkkeiden 714 markkaa/lkk, tyotto-
myyselikkeiden 731 markkaa/kk ja perhe-eldkkeiden 508 markkaa,/kk.

VANHUUSELAIXXNTT
Voimqssa olevat 31. 12. 1979

E16kkeen myontdjA
Keskimearainen eldke mk/kk

Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eldkelaitokset 52198 72 125047 1 271 556 854
YEL-eldkelaitokset 10659 7450 18109 1 242 870 1 089
MYEL-eldkelaitos 37364 44435 81 799 343 174 251
LEL-elAkelaitos 30158 7732 37890 501 243 448
Kaikki ty6elakelaitokset 130379 132466 262845 825 427 624

Mydnnetyt ekikkeet 1. l.-31. 12. 1979

Kaikki tydeldkelaitokset 14755 16052 30807 894 434 654

TY OK YVYTTO M Y Y S ELAK KEET (sis rilt riri osae kikke e r)
Voimassa olevat 3],. 12. 1979

Eldkkeen myontdjA Miehet
El6kkeensaajia

Naiset Yhteensd
KeskimdAriinen peruseldke mk/kk
Miehet Naiset Yhteense

TEL-eldkelaltokset 38068 41274 79342 1 383 637 995
YEL-elAkelaitokset 7581 3555 11 136 1 067 673 941
MYEL-eldkelaitos 22976 25945 48921 408 169 282
LEL-eldkelaitos 30 875 5122 35997 667 302 615
Kaikki tydelakelaitokset 896 175396 911 456 714

Mydnnetyt ekikkeet 1. 1.-31. 12. 1979

Kaikki tyciel6kelaitokset 11 192 8338 19530 1 143 564 896

OSAELA:KKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1979

Eldkkeen myontdjd Miehet
El6kkeensaajia

Naiset Yhteensa
Keski mddrdinen peruseldke mk/kk
Miehet Naiset Yhteensd

TEL-elakelaitokset 1232 1 467 2699 1 042 491 742
YEL-elSkelaitokset 1 402 593 1 995 815 590 748
MYEL-elekelaitos 5630 6183 11813 339 155 243
LEL-eldkelaitos 1 182 146 1 328 624 325 59,|
Kaikki tyoelakelaitokset 9446 8389 17835 537 247 401

6l

Eldkkeensaajia
Miehet Naiset Yhteensd



Mydnnetyt ekikkeet 1. l.-31. 12.1979

Kaikki tyoelikelaitokset 1 558 1 516 3174 629 275 48

TYOTTOMYYSELA:KKEET
Voimassa olevat 3l. 12. 1979

Eldkkeensaajia Keskimddrdinen peruseldke mk/kk
Eldkkeen myontdjd Miehet Naiset YhteensS Miehet Naiset Yhteensii
TEl-elakelaitokset 1 318 27W 4117 1 206 656 832

MYEL-el6kelaitos 445 2U 679 648 255 513
LEL-eldkelaitos 1 794 774 2568 737 341 6't8
Kaikki eldkelaitokset 3657 3896 75s3 569 731904

Mydnnetyt ekikkeet 1. 1.-31. 12. 1979

Kaikki tydel6kelaitokset 2't39 2 108 4247 1 002 608 807

PERHE-ELAXXNNT
Voimassa olevat 31. 12. 1979

El6kkeensaajia

Lapset YhteenseElakkeen
T

Lesket

630 6 305 2523 8 828YEL-eldkelaitokset 6590
MYEL-eldkelaitos 15549 197 14713 5 732 20445
LEL-eldkelaitos 22 325 21 591 7891 29482
Kaikki tyoeldkelaitokset 87 256 508 82016 31 184 113200

Mydnnetyt ekikkeet L l.-31. 12. 1979

Kaikki ty6el6kelaitokset 10452 551

VA N H U U S-, TY dK Y V YTT O M Y Y 5., TY OTT A M Y Y S - JA PERH E.ELA.X XE ET
Voimassa olevat 31. 12. 1979

El6kkeen my6ntii6

Keskimdd-
Elakkeiden rdinen pe.
lukumAdrd ruseldke

mk/kk
TEL-elekelailokset 250840 873
YEL-elakelaitokset 36 024 958
MYEL-eldkelaitos 146948 257

LEL-elakelaitos 99 238 485
Kaikki tyoel6kelaitokset
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Myiinnetyt elcikkeet 1. l.-31. 12.1979

Kaikki tyoelAkelaitokset 65 036 720

V?nhuus- ja tyokyvyttomyyselakkeensaajista 11883 sai lisdksi rekisteroityd lisaelAkettd keskimddringTT
mk/kk. NAmd olivat etupddssd TEL- ja YEL-eldkkeitd. Perhe-elikkeist6 2 6i2 oti tisdetujen mukaisia, keski-
mAirin 767 mk/kk.

MAKSETUT EL):KKEET I, 1.-31. 12. 1g7g MIIJ. MK

VAhimmAisturva
TEL-elSkelaitokset 2586,80
YEL.-elekelaitokset 408,80
MYEL-elekelaitos 446,08
LEL-eldkelaitos 577,94
Kaikki 4019,62
Rekisteroitv lisdturva 160,90
Yhteensa 4180,52
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