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4
1979 Onko yrittcijcielcike liian kallis?

Vuoden vaihteessa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta yrittii-
jiieliikelakien voimaan astumisesta. Kymmenvuotiskautta ja
vastaista kehitystii on syyta ldhemmin arvioida tulevassa nu-
merossa; tassa otetaan esille vain muuan useasti toistettu ky-
symys.

Maksavatko yrittijiit liikaa elikkeistiiiin?
Yrittiij?in keskimii5riiinen vakuutusmaksu on vajaa yksitoista

prosenttia r.uosiansiosta. Yrittajii laskee nditA ykitoistaprosent-
tisia ja arvioi, kauanko hdnen on oltava eliikkeellii saadakseen
omansa pois. Eliikettii maksetaan vuosittain puolitoista prosent-
tia ansiotulosta kerrottuna ansaintavuosien miiiiriillii.

Kolmikymmenluot iaan mies puolisen yrittiij iin keskimiiii riii -
nen elekkeelliioloaika tilaston mukaan - kun otetaan huo-
mioon kaikki eldkemuodot (vanhuus-, tydkyvyttomyys-, tydtto-
myys-, perhe-) - on runsaat kaksikymmenta luotta. Oletetaan,
ettd tdmd yrittaja tyoskentelee ammatissaan kolmekymmentd
luotta, ja oletetaan hinen vuosiansiokseen 10000 markkaa.
Talldin hdn ansaitsee uransa aikana 300000 markkaa. Jos aja-
tellaan, ettd hdnen elikkeensd tulee olla viidenkymmenen pro-
sentin tasoinen, r,uosieldkkeen mddrdki tulee 5 000 markkaa ja
koko eliikkeen hinnaksi noilta kahdeltakymmeneltd eldkevuo-
delta 100000 markkaa.

Niiillii pelkistetyilld mutta keskimdiirdisillii oletuksilla laskien
saadaan siis tulokseksi, ettd ollakseen kr-ttava yrittiijiieliike-
vakuutusmaksun tulisi olla kolmannes palkasta. Se, ettei maksu
ndin suuri ole, perustuu lain mukaiseen valtion kustannus-
osuuteen.

YksittAinen yrittiijii, joka olettaa tyoskentelevansii eliikeikiiiin
asti, saattaa toki pitiiii elakevakuutusmaksuaan raskaana. Hdn
on kuitenkin kartuttamassa sillii yhteistd elSkevakuutta, johon
yksi yrittaja saattaa joutua turvautumaan suuremmassa mddrin
kuin toinen ja joka ilman etukdteisid kustannusjiirjestelyjii koi-
tuisi tulevina aikoina varsin raskaaksi.

Yrjd Larmolo
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Puoluee t e lcikepoli tiikasta
Toisaalla tissii lehdessii julkaistu eduskuntapuolueiden kierto-
haastattelu kaikessa suppeudessaan ja kertaluonteisuudessaan-
kin tarjoaa mielenkiintoisia vertailun aiheita. Ilmenee myds kiin-
nostavia yhtenevyyksiii.

Mutta kAy mycis selville, ettii poliittisten puolueiden sisdlld
kiiyty keskustelu rakentuu suuressa miiirin toisenlaiselle argu-
mentaatiolle kuin se keskustelu, jota kiiydiiiin eliikejiirjestelmien
sisiillii. On luonnollista, ettd ongelmat niihdiiiin eri tavoin. El6-
kemiesten toimialana on eliikepolitiikka ja sen suhde yhteiskun-
tapolitiikkaan, poliitikkojen toimialana on yhteiskuntapolitiik-
ka yleensd ja eliikepolitiikka sen erdiind osana.

Ilmeistii yhtii kaikki on, ette tiihiinastista runsaampi tieto eli-
kejiirjestelmien sisdisestl ongelmanasettelusta, mycis teknisten
kysymysten esiin tuomista ongelmista, hyddyttiiisi poliittisten
pddtciksentekij<iiden kannanmuodostusta. Ja pdinvastoin.

Vuorovaikutusta ei varmasti ole liikaa.

Yrjd Larmola
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LASSI NT]MMI

Luonno s tunt ematt oman yrit t cij rin
muotokuvaksi

(l) TUNTEMATTOMUUDEN ALKU

N iissii tapauksissa, joissa
piitittymi ne n itiii selvittiimtittii,
v ak uut us t ul ee piiiit t iiii
tuntemattomuuden
toteamisajankohtaan

( O soit t eel t aan t unt e mat t oman yrit tiij iin
Y E L-v ak u ut u k s e n piiiit t timi ne n,
Eliiketurvakeskuksen Y leiskirje I I 1979 )

Sinne hdn heipyry silmistdmme,
tuntematon yrittiijii
tuntemattomuuden merelle,
takanaan maksamattomien elikevakuutusmaksujen

kupliva vana -

(2) KUOLEMASTA

Joskus, muinoin, oli kovin huvittavaa seurata
kuoleman karttumista minussa, eldmdssini.
Sen ndkee riskivakuutuksen maksutaulukosta:
viisi luotta sitten viel6 pidasiassa elivd,
nyt jo enemmdn kuin puoliksi kuollut.

Totista leikkiii, jos suhde kuolemaan on kireiillii.
Pelkkiii leikkiii, jos kuolema on ystdv5.

Minun ei ole
ystdvd (vienyt liian monta ystavea)
eikii vihamies (miksi vihoitella toimeenpanijalle, kiiskynhaltijalle?)
En vain nee site selvdsti. Mutta hetkittiiin
sen takaa hiiiim<ittiiii
vdistlmitt6myys. Laki.

Silloin kuusikymmenta prosenttia kuolemaa minussa
voi hetken ajan tuntua samalta kuin
kuusikymmenta prosenttia levon ldheisyyttd,
ldhenevdd lepoa.
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(3)

Vanhuus lfiestly tasaisin askelin.
Virkamies vanhenee nopeammin:
kolmessakymmenessi vuodessa
tayttyy piripintaan.
Lentiijii vield nopeammin.
Meiltii muilta se vie neljikymmenta vuotta, ylikin,
mutta tuleva aika on alati liisnii.

Minun vanhuudestani puuttuu
tyhjiii ruosia

jolloin vain kirjoitin, vain runoja.
Minun ei siis sovi vanheta, vanhettua,

saapua vanhuuteen, tulla vanhaksi
samaan aikaan kuin ikii- ja luokka-

toverit.
Runo pitiiii nuorena. Ihan pakosta.

(4)

Keskusteli kaksi yritttijiii,
kirjallista,
keskustelivat Mika Waltarija Wilhelm Moberg
kirjalli:uudesta

- suuremmin innostumatta -kunnes Waltari mainitsi kesdmcikkinsd

ja silloinkos Moberg innostui:

- Mutta tuohan on - !

Ettd sinulla siis on manttaaliin pantua maata!

VANHENEMISESTA

REVIIRISTA.
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(5)

Missh on kirjailijan pelto?

Me tiedimme maatalousyrittiijiin vainiot:
selvdd, muhevaa maata.

On sitten teollinen yritteja ja hdnen tehtaansa,
kauppias ja kauppa,
kiisitydliiinen ja sorvi,
trumpetisti ja torvi,
liitikiiri ja liiiikkeet vdlineet ja taito,
lakimies ja hiinen taitonsa ja reviirinsd.

Mutta tdmd sanallinen yrittiijii

- missl on hdnen reviirinsd, pajansa tai maansa,
missii hdnen manttaalinsa?

(6)

Aivois sa pelto, vaivoissa.
K ie les sri vi lja, san oi s sa.
Kynnbs pursien v arutissa,
juuret unien kaivoissa

eli toisin sanoen:

- - onhan sitd peltomaata!
Mutta niin hankalassa paikassa.

Aivojen poimuvuoristo.
Tuliperiiistii maata - hedelmiillistii, kun niiksi tulee, mutta
oikullista. Sifd ne ovat.
Ei niita voi komentaa
versomaan ja hedelm<iimddn, ei lepiiiimiiiin, kesannolle.
Yhten6 piiiviinii ne rientdvdt kuin jalo ratsu,
toisena niskuroivat kuin ilkeii juhta,
kuin itsepiiinen muuli.
Voit maanitella niitii, et komentaa'
Ne vetiiytyvlt eltikkeelle milloin haluavat

ja palaavat taas tYcieldmddn
odottamatta, siiiinnciistd piittaamatta. Kukkivat tuliluoren rinteet
peittyv2it laavaan ja tuhkaan.

KIRIAILIIAN PELTO

VASTAUS KYSYMYKSEEN
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(7) Y RITT i] iST A, IH M ISEST A

Kuva pakenee. Tuntematon yrittiijii
hajoaa kiisiin, liian suuri rasteri, liian rakeinen - -Jdd sirpale - sanallinen yrittijii, kirjailija -ja sekin hajoaa,
muuttuu epdtodelliseksi - -
Niinkuin me kaikki kerran.

Ihminen,
onko hdn siis todellinen lainkaan? Koskaan?

On. Kahdesti, ja sitten viel6 kerran.
Kadottaessaan itsensd, sulautuessaan
henkeen, historiaan, matematiikkaan,
liuetessaan tilaston persoonattomaan panteistiseen syqryteen.
Ja toistamiseen, tullessaan maaksi, tuhkaksi, sulautuessaan
aineeseen, 'kun tomu palajaa maahan', ja henki

nakymattOmiin.

Ja vield kolmannen kerran - ensimmdisen, ainutkertaisen -hdn on todellinen
hetkittiin,
hetki hetkeltii.
kun hdn el66

teta lyhytta
ty6n ja turhuuden, ilon ja vaivan tayttiimae, ohikiitlviiii,
sdihkyvdd, arkipiiiviiistii, kauhistavaa, juhl avaa

eldmddnsd
oman nahkansa sisilld,
omassa paratiisissaan tai viidakossaan.

0lkoon hinellii se mahdollisuus
loppuun saakka, alusta alkaen, joka hetki

Yritttijtieliikkeiden kymmenvuotisuuden johdosta Tyoeliike pyysi kommenuia yrittiijiin nn-
kokulmasta runoilija Lassi Nummelta, Eliiketurvakeskuksen yhteydessii toimivan Yrittiijtiin
ne uv ot t el u k u nnan pi t ktiai k ai s e I t s i tis e nel t d.
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Y ksil c)l lis t ri e kike ikri ri haluav at
kaikki eduskunt apuo lue e t
E I rik ei tin y k s i I d I li s e n t a i t y r)a I a k o h t a is en s i ir t ri-
mismahdollisuuden puoleslo oltivot kontaa
kaikki eduskuntapuolueet vastatessoon Tyd-
elrike-lehden tekemcicin kyselyyn. Pienekik-
keisten osemon kohentamisto trihdensivrit vas-
tauksissaan samoin kaikki. Rintqmomiehet
mainittiin Kokoomuksen, LKP:n, SKL:n ja
S M P : n v ost auks is so, y I ie lti kke e t K es kus tapuo-
lueen jo SMP:n vastauksissa. Kotono tehdyn
t y dn huo m i oon o t t am is t a an s i o e ki ke t t ci las ke t -
taessa edellyttiv(it LKP ja SKL; perheen tulo-
jen ja elrikeonsion tasauksella olisi asia hoidet-
tava SKDL:n, SDP:n ja RKP:n mielestti.

Vapaaehtoisen tyottcimlyselhkkeen kokeilun
merkitykseen suhtautuivat pidetryviisti SKL,
SDP ja RKP, varauksettoman mycinteisesti Kes-
kustapuolue ja SMP, eliikepolitiikkaan yleisem-
min tycillislyden apukeinona suhtautuivat
myOnteisesti Kokoomus, LKP, SKDL ja SKL.
Kansaneldkeuudistuksen rahoittamista KEL-
maksuin pitivdt oikeana Keskustapuolue, LKP,
SKDL ja SKL, KEl-maksujen palkkaindeksin
ja suoritusten indeksin vdlisen eron tuottamalla
ylijiiiimiillii ja palkkasummaan perustuvan va-
kuutusmaksun pohjarr iaajeiitanrisella SDP; lii-
kevaihtoveron avulla halusivat uudistuksen ra-
hoittaa Keskustapuolue ja RKP; sosiaaliturva-
maksun awlla LKP ja SKL; suurista eldkera-
hoista tulisi uudistuksen kustannukset ottaa
SMP:n mielestd.

Toimituksen tekemdt kysymykset ja puoluei-
den vastaukset julkaistaan sellaisinaan seuraa-
vassa. Muutamia varaukia on tehldv6. Kysy-
mykset olivat pakostakiir ongelmaa yksin-
kertaistavia ja vastausten edellyettiin ole-
van lyhyitii. Sita paitsi vastaukset olivat vas-
tauksia tehtyihin kysymyksiin eiviitkii ta4oa
puolueiden eliikeohjelmista toki mitiiiin koko-
naiskuvaa. Liioin ne eivdt ole minkddn varsinai-
sen puolue<limen kiisittelemiii: kysymykset
osoitettiin puoluesihteereille, ja toiset ovat vas-
tanneet puolueensa, toiset omissa nimissddn.

KYSYMYKSETl. Mikti on tiirkein eliikepoliittinen kysymys
tiillii hetkellti?

2. Onko olemassa viiestoryhmiii, joiden elii-

keturvan korjaamista pidiitte erityisen
kiireellisenii?
3. Miten kansaneliikeuudistus olisi rahoitet-

tava?
4. Ns. vapaaehtoista tyottomyyseltikettd ko-

keilemalla pyritiiiin vaikuttamaan tydlli-
syyden hoitoon. Onko eliikepoliittisilla
toimilla nterkitystii tyottomyyden hoidos-
sa?

5. Tulisiko kotitaloudessa tehdyn tydn vai-
kuttaa cliiketurvaqn? Miten?

6. Minkiilainen osuus eltikeliiisillii on puo-
lueenne tointinnassa? Entii puolueenne
e I cik e po I i r i i k a n kehi t t tinr is es sii )

7. Minkcilainen clcikejcirjastelmri on puoltreen-
ne lavoitlecnol

KANSALLINEN KOKOOMUS
l. Tiirkeintii on osata suhteuttaa liihivuosina
oikealla tavalla eldkekustannukset kansan-
taloutemme kokonaisrakenteeseen. Eltikepo-
liittisena realiteettina on hyviksyttdvd se tosi-
asia, ettA vuoteen 2000 mennessd ns. suuret
i kliluokat tulevat elii keikiiiin. Tiihi n tilantee-
seen on jo nyt osattava varautua kehittemella
perustoimeentulon turvaavan eiakejarjestei-
mdn rahoitusta vaarantamatta rahastointi-
menettelyyn pohjautuvan tyoelakejarjestel-
mdn mahdollisuuksia vastata elikesitoumuk-
sistaan. Maamme eliikejiirjestelmdt ovat kan-
sainvdlisestikin verrattuina rakenteiltaan
uudenaikaiset ja varsin hyvin toimivat. Ilman
vankkaa rahoituksellista perusrakennetta nii-
den toimivuutta myds pitemmiillli tahtayksel-
lii tuskin voidaan tyydyttiiviisti kehittaa.

2. Kiireellisesti on korjattava rintamapalve-
luksessa olleiden henkilciiden el6keturvan laa-
jentaminen.

3. Tiirkeii periaate on lausuttu jo vastates-
sani ensimmdiseen kysymykseen. On ilmeist6,
etta tydmenetelmien paraneminen, automati-
soinnin jatkuva kehittyminen ja yleinen toimi-
alarationalisointi tulevat vaikuttamaan siihen,
ettd tycivoimavaltaisen yrittiijiitoiminnan eld-
kemaksutaakkaa on kevennettdvi ja otettava
rahoitusjiirjestelyissd huomioon talousyksik-
kcijen osuus koko kansantalouden tulonmuo-
dostuksessa.
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4. Eliikepolitiikkaa voidaan toki kiiyttiiii
mycis tyovoimapoliittisena keinona. Yleisem-
min ottaen on todettava, ettd eldkepolitiikan
lainsdSddnncilliset raamit pitiiisi rakentaa si-
ten, etta niiden puitteissa voidaan eliikepoliit-
tiset kdytdnnon ratkaisut saada joustavasti
tukemaan yleisiii suhdannepoliittisia ratkai-
suja. l970Juvun alun noususuhdanne ja sen
jiilkeen syntynyt syvd lamakausi osoittivat, et-
U elakepoliittista joustavuutta on valttamatta
kehitettiivii.

5. Kyllii tulisi. Miten tama olisi kdytdnncis-
sii jiirjestettiivd, on siind mddrin mutkikas on-
gelma, etten niin lyhyessd vastauksessa katso
voivani hahmotella edes yleisluonteisia puit-
teita.

6. Jdsenistdsta n. l0qo on eldkeiissi. Vai-
kuttaa silta, ettii poliittinen j?irjestcityd sopii
hyvin eliikeliiisille, sillii kokoomuslaiset eld-
kelSiset toimivat erittSin aktiivisesti paikallis-
yhdistyksissii ja osallistuvat mycis korkeam-
man tason pddtoksentekoon. Kokoomuslai-
sesti ajattelevilla eliikeliiisillii on mycis oma
valtakunnallinen liittonsa, Kansallinen Elii-
keliiisliitto, jonka toiminta p66asiallisesti jo
elikkeellii olevien asioiden hoitamisessa on
vilkasta ja varmasti myos tuloksellista.

7. Vastaukseksi otan sitaatin juuri valmistu-
neesta ohjelmasta "Kansallisen Kokoomuksen
tavoitteet I980-luvun politiikassa": "Sosiaalitur-
van parantamiseksi on kehitettevii voimassa ole-
via eliikejiirjestelmid siten, ettd kansanellkkeen
sekii tyo-, virkasuhde- ja yrittiijiieliikkeitten yh-
teensovittamisen tuloksena syntyvd nettokoko-
naisel6ketulo turvaa ansiotycistdln eldvdn hen-
kilcin ja hdnen perheensi toimeentulon jatku-
r.uuden vanhuuden, tydkyvytt6mlyden, ty6tt6-
myryden ja perheen eHttajan kuoleman varalta.
On pyrittiivii siihen, ettd elakeika voidaan miiiiri-
tellii ykilollisesti. Erityisesti raskaissa ja tervey-
dellisesti vaativissa tehtiivrssii on turvattava
mahdollisuus siirtya elekkeelle yleistd eldke-
ikdd varhemmin tai siirtyi osaeldkkeen turvin
kevyempddn mutta entistA ammattitaitoa vas-
taavaan tycihcin tai lyhyempiiiin tyoaikaan, il-
man, etta myohempi eldketurva heikkenee. Ko-
konaiseldke ei saa mddrdytyd suuremmaksi kuin
vastaavasta tyosu saatu tulo."

KESKUSTAPUOLUE

l. Tiirkeimpiinii eliikepoliittisena kysymyksend
pidiimme yleisen eldketurvan kehittdmisen ohel-
la eldketurvan tasossa ja eliikkeiden m66rissd
olevan eriarvoisuuden vdhentdmista. Ka)'tan-
nossa tama merkitsee kohtuullisen vdhimmdis-
eliikejiirjestelmdn luomista ja ylieliikeongelman
ratkaisemista. My6s pienimpien tydeldkkeiden,
kuten esim. MYEL- ja LEl<liikkeet, kehitta-
mistd pictdmme tdrkednd.

2. Kiireellisimpinii piddmme toimenpiteit6,
jotka parantavat pienituloisimpien ja pienimpi2i
eliikkeitii saavien henkiloiden asemaa. Tiillaisia
henkiloitii ovat yleensd vanhat ihmiset, joilla ei
ole riittevda tyo- tai virkaelaketurvaa, perheene-
mdnndt sekd alhaisella ansiotasolla tyciskentele-
vdt vdestciryhmat, kuten esim. maataloudenhar-
joittajat sekA ns. LEL-aloilla tydskentelevdt hen-
kil6t. Korjaustoimet eivdt kuitenkaan saa rajoit-
tua vain tiettyihin aloihin, vaan parannuksia on
tapahduttava kaikkien pienituloisten ja pieniii
eliikkeitii saavien kohdalla.

3. Kansaneldkeuudistuksen rahoitusongel-
maa on julkisuudessa tarpeettomasti liioitel-
tu. Kun otetaan huomioon vuoden 1980 tulo-
ja menoarvioehdotuksessa toteutettavaksi
edellytetyt toimenpiteet, riittaisi esim. tydn-
antajan kansaneldkemaksun noin 0,75-1,0
prosenttiyksikcin korotus koko uudistuksen
rahoituskysymyksen ratkaisemiseksi siten,
ettd uudistus kokonaisuudessaan saataisiin
toteutetuksi vuoden 1985 loppuun menness6.
Tdmd korotustarve on vdh5inen verrattuna
esim. tyonantajan TEL-maksun kasvuun
(ensi vuoden alussa ll,7To:sta 13,3%:iin).
Vaihtoehtoisesti kansaneldkeuudistuksen ra-
hoitus voidaan niin haluttaessa hoitaa esim.
0,75-1,0 prosenttiyksikcjn suuruisella lvv:n
korotuksella, jos ndin saatu lisdtuotto kayte-
tddn ko. uudistuksen rahoittamiseen.

Periaatteessa ndemme valtHmAttdmiiksi ke-
hittee seka ryctnantajan kansaneldkemaksua et-
td tydelakemaksuja siten, etta ne nykyistd suu-
remmassa miiiirin perustuvat yrityksen liike-
vaihtoon. Nimenomaan TEl-maksujen kasvu
tulevaisuudessa vaatii tAmIn suuntaisia toimen-
piteitii.

4. Mikali ty6llisyyden hoitona joudutaan tule-
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vaisuudessa enenevdssa miiiirin harkitsemaan
tydvoiman tarjontaa rajoittavia toimenpiteiti,
muodostaa eliikepolitiikka tlllciin erdiin keskei-
sen keinon. Tervehdimmekin tyydyykselld sitii,
etta nyt on piidsty vapaaehtoista varhaiseldkettd
koskevaan kokeiluun. Nyt on syyte odottaa ko-
keilun tuloksia ja niiden perusteella katsoa, mis-
sd mddrin ja miten eliikepoliittisten toimien
k?iytt6a tycillisyyden hoidossa voidaan kehittaa.

5. Kotitaloudessa tehdyn tyon tulisi mieles-
tdmme vaikuttaa eldketurvaan. Nopein ja kayt-
tokelpoisin tapa parantaa kotitaloustydtd teke-
vien henkilciiden eldketurvaa on kansaneldke-
uudistuksen mahdollisimman nopea toteuttami-
nen. Tdmdn ohella saatetaan tulevaisuudessa
joutua harkitsemaan erityisen perheenemdntien
eliikej iirjestel mtin kehitttimistii.

6. Keskustalaisesti ajattelevien el6keliisten
eliikeliiisjiirjest<illii Eliikeliitolla ja KeskustapuG
lueella on liiheiset yhteydet toisiinsa. Niiden ta-
voitteet ajettaessa eliikeliiisten oikeudenmukai-
sia vaatimuksia ovat yhteneviiiset. Eliikepoliittis-
ten epdkohtien osoittamisessa eliikeltiisjiirjestcit
ovat ertitd tiirkeimpiti asiantuntijoita, joten eld-
keldisten merkitys puolueen eliikepolitiikan ke-
hittlmisessd on arvioitava suureksi.

7. Keskustapuolueen tavoitteena on eliikejiir-
jestelmii, joka turvaa riittiiviin viihimmiiiseliike-
rulon kaikille eliikeliiisille. Hyviiksymme eliik-
keen suhteutuksen ansiotuloihin kohtuulliseen
rajaan saakka, mutta jiiq'estelmI on luotava sel-
laiseksi, jossa eliikkeet suhteessa aktiiviaikaisiin
ansioihin alenevat tulotason noustua tietyn ra-
jan yliipuolelle. Eliikejiirjestelm dstamme on saa-
tava selvdpi-irteinen, josta mycis kwtannuksia
nosta vat piiiillekkiiisyydet saadaan pois. Tii hiin
liittyy mycis ns. ylielikeongelman ratkaisu.

Elii kejiirjestelmiii kehitettiiessi on tarpeellista
pyrkiii riittavaen joustavuuteen ja ihmisten tar-
peiden huomioon ottamiseen kuitenkin siten,
etteivdt eldkekustannukset tarpeettomasti kas-
va. Tdssd mielesyd saattaa liihivuosina tulla
eteen osae16kejiirjestelmiin toteuttaminen.

LIBERAA LI IVE N KA N S A N P U O LUE
l. Sotaveteraanien eliketurvajii{estelmiin luo-
minen sekd rintamaolosuhteissa palvelleitten
naisten eliiketurvan jiirjestiiminen ovat tirkein
eliikepoliittinen kysymys tiillii hetkellii.

2. Perheeniiitien eliiketurva olisi mitti pikim-
min jiirjestettiivii siltii pohjalta, ettii perheeniiidit
voisivat lukea lasten ja vanhusten sekii kodinhoi-
toon kiiyetyn ajan eldke-etuun oikeuttavaksi
ajaksi.

3. Kansaneldkeuudistus on rahoitettava sosi-
aaliturvamaksuin ja kansanellkemaksuin, ts.

eldkeuudistusta ei tulisi rahoittaa valtion verova-
roin.

4. Liberaalinen Kansanpuolue tukee vapaaeh-
toisen varhaiseliikejiirjestelmlin luomista. Elike-
ikarajan tulisi olla liukuvan ja vapaaehtoisen
niin alas- kuin ylciskinpdin. Osa-aikatycin ja osa-
aikaeliikkeen kayttddnottoa tulisi kiirehtiii. Li-
beraalinen Kansanpuolue katsoo eliikepolitii-
kan avulla olevan saavutettavissa olennaista hel-
potusta tycillisyyden hoitoon.

5. Totta kai, viittaamme talta osin vastauk-
seen n:o 2.

6. Eliikeikiiisten osuus puolueemme jdsenkun-
nassa on n. l|Vo. Puolueen sisiillii aloitettu jiir-
jestelmiillinen eliikeliiistoiminta on viilittomesti
kasvattanut elii keik iiisten osuuden lukumiiiiriii-
sesti moninkertaiseksi. Tiistii johtuen eliikeikiiis-
ten osuus puolueen hallintoon, suoraan asioihin
vaikuttamiseen ja jisenlukuun on kasvanut ja
tulee vield kasvamaan.

7. Kansa neldkej iirjestel miiii on kehitettiivii j a
vahvistettava peruselii kej itjestelmdnA. Liberaa-
linen Kansanpuolue tukee niitd pyrkimyksiii,
jotka tiihtiiAvdt kansaneldke- ja tyciela kejiirjes-
telmdn kehittdmiseen siten, ettii kaikille eliikeliii-
sille turvataan ennen eliikkeelle siirtymistii val-
linnut elintaso. Uudistuksia toteutettaessa on
ne aloitettava pienituloisten ja viihiivaraisten
el6keturvan kohentamisesta.

Eliikejiirjestel miii kehitettiiessd on niita pyrit-
tdvd yhteensoveltamaan ja yksinkertaistamaan
sekii korjaamaan epiikohdat.

SUOMEN KANSAN
DEMOKRAATTLNEN Li|TTO
l. Eliikepoliittisesti painavin on kansaneliikeuu-
distuksen vieminen piiAtcikseen kaikkine vai-
heineen.

Timiin hetken tarkeista kysymyksistii kii-
reellisin on eliikkeelle piiiisyn helpottaminen.
Tiimii koskee sekd ty<ilqrvyttomyys- etti van-
huuseldketti.

Tydkyvytt<imyyseliikkeiden hylkiiysten raju
nousu l9TGlulun puoliviilin jAlkeen on edelleen
selvitysti kaipaava kysymys. Ilma n lainsiiiidiin-
ncissii tapahtuneita muutoksia tai virallisesti an-
nettuja ohjeita on hylkiiysten osuus eldkelaitos-
ten piiiitciksissii lisiiiintynyt. Tiimii on merkinnyt
lainsiiAdiinncillii kansalaisille taatun tydkyvyt-
tcimyysturvan omalaltaista heikentiimisEi.

Monilla aloilla ja ammateissa liian korkeaksi
koetun vanhuuselAkei6n rinnalle kaivataan kii-
reellisesti vaihtoehtoisia jiirjestelyjii, jotka mah-
dollistavat liukuvan eliikeiiin soveltamisen ja
osa-aikaeldkkeen.

2. Pienituloisten elikeliiisten eliiketurvan kor-
jaaminen on kiireellisin tehfdvd. Kansanelike-
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jiirjestelmiissii voimakas tulosidonnaisuus ai-
heuttaa eliikkeisiin vielii pahoja viiiiristymiii,
jotka on korl'attava. Nyt eliikkeelli olevat van-
himmat ikiiluokat saavat pelkiistiiiin kansan-
eliikettii tai pientii tydelaketta ja kansaneldkettd.
Kuitenkin he ovat antaneet oman panokensa
suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen oma-
na ty<issioloaikanaan. Parhaiten heidiin eliike-
turvaansa voidaan parantaa kiirehtimiillii kan-
saneldkeuudistuksen toteuttamista.

3. Korottamalla suurtycinantajien kansaneld-
kevakuutusmaksua.

4. Eliikepoliittisten toimien vaikutus tycittci-
myyteen riippuu osittain niiden toteuttamis-
tavasta. Vapaaehtoisten jArjestelyjen vaikutus
riippuu fisaksi tydnantajien asenteista. Suurim-
millaan tycivoiman tarjontaa eliikepoliittisin
toimin supistamalla voidaan tydtt6myytta va-
hentiiii kymmenid tuhansia. Eliikepoliittisin toi-
min mm. varhaiseliikejirjestelyii laajentamalla
ja eliikeikiii a.lentamalla voidaan ja tulisi vdhen-
tiia rydttdmyytte.

5. Vastikiiiin on ns. tulevan ajan oikeutta tyci-
kyr,ytomyyseliikkeess2i laajennettu kotonaan
alle 3-wotiasta lasta hoitavien iiitien osalta.
Tiltii osin jiii kuitenkin elakkeen karttuminen
edelleen puutteelliseksi. Taila on merkitystd lar
ta kotonaan hoitaville iiideille. koska yksityisen
sektorin tAyden elikkeen karttumisaika on 40
vuotta. Tamii epiikohta pit?iisi korjata. Kotita-
loudessa tyciskenteleville on turvattu kansan-
elike sen jdlkeen, kun kansanelikeuudistukses-
sa puolisoiden el2ikkeet eriytellidn siten, etta
puolison tulot eivdt vaikuta toisen puolison
eliikkeeseen. Peruself,keturva tulee siis toteu-
tumaan kansaneldkeuudistuksen toisessa vai-
heessa, jota erityisesti pitiiisi kiireh tiii.

6. SKDL saa huomattavan kannatuksen elii-
keldisten keskuudessa. Eliikeliiiset ovat mycis
aktiivisesti mukana SKDL:n ja sen jiisenjiirjestd-
jen toiminnassa. SKDL tukee Eliikeliiiset r.y.:n
toimintaa, jok a tAhtdA eliikeliiisten etujen paran-
tamiseen.

El2ikeliiiset r.y:sti osallistuu SKDL:n jiiseniii
liiton sosiaalivakuutustoimikunnan tycihcin, ja
luonnollisesti suurimman eltikeliiisjiirjestcin,
Eliikeliiiset r.y:n kannanotoilla ja suuntaviivoilla
on oma vaikutukensa SKDL:n ja SKDL:n
eduskuntaryhmdn toimintaan.

7. SKDL:n yhteiskuntapoliittisena tavoittee-
na on lakisddteisen vakuutuksen yhteiskunnalli-
nen hallinto. SKDL ei hyviiksy lakisiidteisen so-
siaaliva kuutuksen avulla tapahtuvaa yksityista
voitontavoittelua ja vakuutusvarojen kaftda.
SKDL:n mielestd pitiisi kehittii2i valtion sosiaa-
liturvalaitos, joka hoitaisi kaiken lakisliiteisen
sosiaalivakuutuksen ammattiliittojen yhteydes-

sa toimivaa tydttcimyysvakuutusjirjestelmiiii lu-
kuunottamatta. Sosiaaliturvalaitoksen hallin-
nossa tulisi olla mukana ammattiyhdistysliik-
keen, eliikeldisten jiirjestcijen, eduskunnan ja
tycinantaj aliittojen edustus.

Ansioeliikkeiden karttumisajan tulisi olla 30
wotta. Tavoitetason tulisi olla teollisuuden kes-
kituntiansiota solla 66 Vo palkasta: keskituntian-
siotasoa alemmissa palkkaryhmissa yli 66%o ja
keskituntiansiota ylemmissii palkkaryhmissii
alle 667o. Tiillainen aleneva (degressiivinen) elii-
keasteikko yhdessii eldkekaton kanssa estdisi yli-
suurten eltikkeiden muodostumisen ja takaisi
riittavan vdhimmiisturvan eliikeliiisille.

S UOMEN KRISTILLINEN LIITTO
l. Montakin tdrkedfd, mutta mainitsen nais- ja
miesrintamaveteraanien seki perheenemdntien
el5keturvan jiirjestiimisen. Samoin pidiin tiirke-
iinii sitii, etfd aloitettu eliikejiirjestelmien koko-
naisselvitys j a kansaneliikejiirjestelmiin muutta-
minen oikeudenmukaiseksi pdiisee todella ta-
pahtumaan.

2. Fdellisessii kohdassa tuli asia jo selvitetyksi.
3. Vakuutetuilta koottavin kohtuullisin kan-

saneldkevakuutusmaksuin. Mycis tycinantajilta
voidaan koota kohtuulliset maksut, mutta siten,
ettA ne koottaisiin ainakin osaksi liikevaihdon
pertsteella eikii maksettujen palkkojen mukaan,
kuten nyt tapahtuu.

4. Varhaiseliike pitiiisi tehdii laajemmin mah-
dolliseksi veteraaneille ja henkil<iille, joilla on
erityisen raskas ammatti. Tycittcimyyden hoita-
miseen toimenpiteelld on vain rajoitettu merki-
tys.

5. Pienten lasten, vammaisten, pitkiiaikaissai-
raiden ja avun tarp€essa olevien vanhusten hoi-
toon kiytetyt kotivuodet tulee eldkettd lasketta-
essa rinnastaa tiiysimii,iiriiisend ansiotycivuosiin.
Ttill<iin em. kotitycistt saatu hoitopalkka otettai-
siin eldkevakuutuksen pohjaksi.

6. Kristillisen Liiton piiriin kuuluu KRELL,
Kristillisten Eliikeliiisten Liitto, joka kuitenkin
on itsendinen, puolueeseen varsinaisesti kuulu-
maton eldkeliiisjiirjestO. Se toimii yhdessii mui-
den eltikeliiisjiirjestcijen kanssa eliikeliiisten toi-
meentulon parantamiseksi. Sen jiisenistcin asian-
tuntemusta kiiytetiiiin hyviiksi SKL:n eliikepoli-
tiikkaa suunniteltaessa.

7. Kristillinen Liitto pitiiii ensisijaisena tavoit-
teena vdhimmdistoimeentulon turvaamista eli
peruseldkkeen maksamista kaikille eliikeliiisille
heidiin ammatistaan ja asuinpaikastaan riippu-
matta. Kansaneliikejiirjestelmdn puitteissa on
jokaiselle maksettava peruseldke, joka on yhtii
suuri kuin vdhimmdispalkan verotuksen jiilkeen
kdteen jiiiivii osa.

l3



SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE

l. Eliikejlrjestelmien kirjawus. SMP:n mielesti
eliikejiirjestelmiit on yhdistettiivii yhdeksi aukot-
tomaksi eldketurvaksi. Kaikki eldkkeet ansi-
oeliikkeitii sekii yrittiij iielek keita j a viljelij ielii k-
keitii myciten on korotettava samalle tasolle.
Suurituloiset ja virkamiehet eivdt saa olla etuoi-
keutetussa asemassa. Jokaisen vanhuus on yhti
arvokas.

2. Rintamaveteraaneille on vihdoin annettava
kunnolliset eliikkeet, jolloin veteraanieldke ei ole
mikiiiin sosiaalihiitiiapu. Invalidia ei saa unoh-
taa.

3. Suurista elikerahastoista. SMP ei kannata
kansan ja eliikeliiisten varojen rahastoimista val-
tion ja suurpddoman rikastuttamiseksi. Keriityt
suuret eliikerahastot on kiyettiivii tarvitsevien
hyviiksi kunnollisina eliikkeinii.

4. Kyllii. Jos esimerkiksi yleinen elAkeiktiraja
alennetaan 60 vuoteen, rintamaveteraaneille ja
raskaissa ammateissa tyciskenteleville 55 ruo-
teen sekd naisille ja eriiissii erityisammateissa
tydskenteleville vapaaehtoisen, kunnollisen
eldkkeen ikiiraja alennetaan 50 vuoteen, saa-
daan tyrittcimyysongelmaan velittrimdsti lie-
vennystA.

5. Ky[e. Kotona pienii lapsia hoitavan 6idin
tai muunlaista yhteiskunnallisesti hyodyllistii
kotitaloustyOtd tekevdn henkilcin tulisi saada
lukea miidrdtyt vuodet eldkevuosikseen.

6. SMP:lli on wonna l97l perustettu valta-
kunnallinen ellikeliiisjlrjestci "Oikeutta eliikeliii-
sille ry". Jtirjest6 on aktiivisesti mukana puolue-
lueen eldkepolitiikan kehittdmsesse. Jaqeston
edustajia on mycis kuultu asiantuntijoina edus-
kunnassa eriiden eliikelakien kiisittelyssii.

7. Oikeudenmukai nen elii kejiirjestelmii, j ossa
otetaan huomioon eritfsesti seur€Evaa:

- viihimmiiiseldkkeen on oltava vdhimmdis-
palkkaa vastaa\ran,

- enimmdiseldkkeen tulee olla enint66n kolme
kertaa vdhimmiispalkan suuruinen. Suur-
eliikkeet on leikattava enimmdiseldkkeen
tasolle ja niiden nouseminen sen yli on estet-
tdvd,

- eldkkeen tulee olla viihintiiiin 73 tehokkaan
tycin ansiosta,

- eliikkeet on sidottava oikeudenmukaisella
tavalla elinkustannus- ja palkkaindekeihin,

- osaeliikejiirjestelmdd on korjattava ja ulo-
tettava se koskemaan riittaviind kaikkia
heikentyneen terveyden tai muun vastaavan
syyn vuoksi tycikykyiiiin menettdneitd, sekii

- pienten ansioiden ja viihiiisen, esimerkiksi
asumisen kannalta valttamattcimin, varalli-
suuden alentava vaikutus eliikkeisiin on

poistettava aina aviopuolison tuloa ja varal-
lisuutta mydten.

SUOMEN SOSIALI-
DEMOKRAATTINEN PUOLUE

l. El2ikeiiin kaavamaisuus ja siihen liittyvat
ongelmat ovat suurimpia puutteita suomalaises-
sa eliikepolitiikassa. Kiinteii eliikeikii osuu huo-
nosti yhteen eliikkeelle siirtymisen todellisen tar-
peen kanssa. Yksil<illisiii eroja, ruumiillista ja
henkistii kuntoa, tycin rasittavuutta ei oteta huo-
mioon. Tiirkeintii kuitenkin olisi, ettei eliikkeelle
siirtyminen tapahtuisi yhdellii kertaa tiiysiaikai-
sesta tydnteosta tiysiaikaiseen lepoon, vaan as-
teittain tydaikaa lyhentiimiillii. Eliikeikiisiiiirr
nOsten parantaminen liinyy lliheisesti tydaika-
kiiyt?intercn ja tycikyvyttcimyysratkaisuissa so.
vellettavaan kaytantddn. Miiiiritellessiidn kan-
salaisen elinikiiisen tyOajan ne muodostavat ko-
konaisuuden, joka lienee tdrkein ldhivuosien
eliikepolitiikan kysymys.

Eliketurvan rahoitusongelmiin on kiinnitet-
tdvd myos erityistii huomiota.

2.Meillii on valitettavasti edelleenkin vdestci-
ryhmiii, joiden eliiketurvassa on huomattavia
aukkoja. Lapsiperheen isiin tai iiidin tullessa
tyOkyvyttdmaksi ei perheen toimeentuloturva
ole riittiivii. Samoin varattomien, itse asuntonsa
liimmityksestii huolehtivien vuokralaisten el6ke-
turvan korjaaminen on valttematdntd. Vanhem-
pien ikiiluokkien 36 prosentin vdhimmdistason
korottamista tulisi nopeuttaa.

Eliikejiirjestelmiii kehitettiiessi on syntynyt ja
yhteiskunnan toimintojen muuttuessa syntyy
ryhmi1, jotka jiiAviit osaksi tai kokonaan elike-
turvan ulkopuolelle. Osa-aikatyciti tekevien ja
muiden viiliinputoajaryhmien sosiaaliturvan
hoitaminen on kiireellinen tehtiivii.

3. On olemassa kaksi mahdollisuutta. Kan-
saneldkelaitokselle muodostuu luonnollista yli-
jaamia vakuutusmaksujen noustessa palkka-
summan mukaisesti ja eliikkeiden vain hintain-
deksin mukaisesti. Toisaalta tyrieliikkeiden tiiy-
simAAriiistyminen alentaa uudistuksen koko-
naiskustannuksia. Yksi vaihtoehto on se, ettl
odotetaan vain ndiden luonnollisten rahoitus-
lfiteiden vaikutusta. Toisena vaihtoehtona voi
olla, ettd muutetaan vain suomalaista tydte ra-
sittava palkkasummaan perustuva vakuutus-
maksu laajemmalle pohjalle ja luodaan sitten
lisiresursseja fdtd kautta.

4. Kysymys on viime aikoina ollut jatkuvan
selvittelyn alaisena. Elikeikiikomitean selvityk-
sen mukaan ns. varhaisellkejiirjestelyt nuorten
tyollistdmiseksi ovat tycillisyysvaikutuksiltaan
suhteellisen heikkoja. Vasta parhaillaan suori-
tettavan kokeilun tulosten valossa on kuitenkin
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mahdollista niihdii eliikepoliittisten toimien
merkitys tydttdmyyden hoidossa.

5. Viime keviidnd saatiin aikaan pienten lasten
iiitien tycikyvyttdmyysturva. Tiimii oli merkittii-
vA parannus kotiin jiDneen iiidin toimeentulo-
turvassa. Koti2iidin tyci ei kuitenkaan kartuta
vieli vanhuuseldketurvaa.

Tiirkeii periaatteellinen kysymys on se, miten
elSketurva miiiiriiltyy aviopuolisoiden kesken.
Perheen kokonaisuutta ja tycinjakoa tarkastellen
olisi perusteltavissa, ettd avioliiton aikana kerty-
nyt eldketurva jaetaan aviopuolisoiden kesken.

6. Ekikkeensaajien Keskusliitto on puolueem-
me vired sisarjiirjestci. Jiirjesto ja sen jdsenet
ovat fdrkei eliikepoliittisen keskustelun ylliipitii-
jii ja samalla vaikuttajaryhmd puolueen piiiitdk-
senteossa.

7. Eliikkeiden joustava ja nopea ratkaisemi-
nen ja kiisitteleminen on kansalaisen toimeentu-
lo- ja oikeusturvan keskeisiii edellytyksiii, joihin
jirjestelmiii kehitettdessi on kiinnitettivii eri-
tyistii huomiota. Tycieliiketurvaa varten keriityt
yarat ovat tyrintekijciiden ansaitsemaa ja tulevai-
suuden varalle siiiistiimiiii palkkaa. Tiillii perus-
teella tydeHkehallinnon demokratisoiminen on
puolueemme tavoitteena tyoehkejarjestelmdii
kehitetfdessd. Eliikejiirjestelmil on edelleen ke-
hitettava sircn, ettd heikoimmassa asemassa ole-
vien ellkkeensaajien asema turvataan nykyistii
paremmin.

SVENSKA FOLKPARTIET
l.Olemme lainsiiAdiintciteitse luvanneet suo-

malaisille kansainvdlisen vertailun kestdvdn eld-
keturvan. Sild olemme paraikaa rakentamassa.
Minusta tiirkein kysymys ei ole nyt luvata uusia
etuja, vaan jo luvatun eHketurvan rahoituken
varmistaminen riittiiviin pitkiijiinnitteisesti. Elii-
kepolitiikka ja varsinkin sen rahoitus soveltuu
huonosti improvisointiin. Siitii joutuisivat ennen
pitkiiA kiinimiian sekii eliketurvan saajat ettii
varsinkin sen rahoittajat.

2. Vaikka olemme onnistuneet 1960- ja TGlu-
wlla luomaan kaikkia palkansaajia ja yrittejia
kattavan eliikejiirjestelmiin, on pakosta syntynyt
kansalaisryhmiii, jotka erityisesti ikdnsii perus-
teella ovat jiiiineet kokonaan vaille nykyaikaista
tycieldketurvaa tai sitten el6ke on jiiAnl't liian
pieneksi. Sovitulla kansaneldkeuudistuksella
saadaan mm. ld.hdn asiaan parannusta.

3. Tulevaisuudessa meiddn on pakko etsi6
muita rahoituskeinoja sosiaaliturvallemme kuin
korottaa nykyisiii, tycivoiman kayttdon sidottu-
ja, ja rasittavia, sotu-maksuja. Kulutuksen ve-
rottamiseen olisi taissakin kysymyksessd asteit-
tain siirryttiivii. - Tyrieliikkeet sen sijaan ovat

ansroihin sidottuja, joten tydehkejirjestelmiin
kohdalla nykyinen jiirjestelmd on ainoa mahdol-
linen.

4. Totesin jo L kysymyksen kohdalla, ettd
elAkepolitiikka on niin pitkajannitteistd, ettei se
oikein sovi suhdanteita tasoittavaksi keinoksi,
siis ei mycisk66n luontevasti tyottdmyyden. hoi-
toon. Kuitenkin on niiitiikin mahdollisuuksia
kokeiltu viime aikoina tydttomyyseldkkeen ja
varhaiselikekokeilun muodossa. Eliike on kui-
tenkin minusta arveluttava ja kallis suhdanne-
politrikan vdline.

5. Olisin henkilcikohtaisesti valmis antamaan
yhteiskunnan taholta eldkeoikeutta niille, jotka
kotonaan tietyt vuodet huolehtivat pienistii lap
sista, invalideista ja sairaista. Muilta osin tdmd
on asianomaisen perheen siydinen tulonjakoky-
symys. Todettakoon vielii, ettii tulevaisuudessa
luultavasti melkein kaikilla tulee olemaan kodin
ulkopuolelta hankittu henkilokohtainen eldke-
oikeus ja -turva.

6. Eliikeliiiset ovat puolueessamme mukana
tasavertaisina, seki jdsenind etld luottamusmie-
hinii ja -naisina. On tirkeitd, ettd mm. eri su-
kupolvet kohtaavat toisensa puoluetycin eri vai-
heissa. Viiiirinymmirryksen uhalla: eliikepoli-
tiikka on liian tiirkeii asia annettavaksi yksin-
omaan eliikeliisten piiAtettiiviiksi. Omaa el6ke-
liiisjiirjestciii ei ole, mutta Svenska pensiondrs-
f<irbundetissa on paljon rkp-liiisiii. Kuuntelem-
me tarkoin liiton mielipiteitii ja ehdotuksia.

7. Kansaneliikkeen on taattava vdhimmdis-
toimeentulo - vapaana sidonnaisuudesta tyo-
tuloon. Tyoeliikkeen tehtiivii on antaa aktiivi-
ajan elintaso eliikkeelle siirtymisen jiilkeen. Tule-
vaisuuden eliikej iirjestelmimme antaa kansalai-
sille mahdollisuuden liukuvaan, yksilolliseen
eliikeikii?in, jonka osina ovat eldkkeen taso sek6
osa-aikatyci.
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Hidas talouskosvu kuuluu normoaliaikaan,
nopea on poikkeuksellista

Lars Palmdn

Haastatehavano oleva Keskinriisen ekikeva-
kuutusyhtitin Kalervon toimitusjohtaja Lars
Palmdn luli Kalervoon sen ensimmciisenci ja
oluksi ainoqna tyr)ntekijrinri 1962 ja on toiminut
yhtidn toimitusjohtajana vuodesta 1967. H(i-
nellti on siten lcihiperspektiivi paitsi oman yh-
t i r)n s ri ko k o t y d e I dk ej tirj e s t e lm ci n k e h i t y s k a u-
teen.

- Minkrilaisina nciet sosiaaliturvan kehittci-
mismahdollisuudet n1't, hitaan taloudallisen
kasvun oikana?

- Niikemys, jonka mukaan nyt olisi me-
neilliiiin hitaan kasvun periodi, on kyseenalai-
nen. Sotien j iilkeen seitsemdnkymmentAluvun
puoliviiliin asti elettiin voimakkaan kasvun
kautta; pikemminkin juuri se oli poikkeuksel-
lista aikaa. Hyvin suhdanteen mukana oli
mahdollista ja tarpeellista sosiaaliturvan ja
erityisesti el5keturvan suorastaan riijiihdys-
mdinen kehittdminen. Tiistii liihtien kehitys
on hitaampaa. Entistd tarkemmin on sopeu-
tettava sosiaalipoliittinen suunnittelu yleiseen
yhteiskunnan suunnitteluun. Entistl enem-
mdn on tarve ottaa myos ekonomistit mukaan
sosiaalipolitiikan kehittiimiseen. Samanaikai-
sesti talouskaslun hidastumisen kanssa on
myris vdestcikehitys sosiaalipolitiikan kannal-
ta epiiedullinen. Ei yksin eliikepolitiikan;
myos muita sosiaalipalveluksia kuluttavat
vanhat ihmiset enemmdn kuin vdestci keski-
mddrin. Sosiaaliturvaa kehitettdessd on pai-
nopistealueita harkittava. On totta, kuten on
sanottu, ettii eliikepolitiikan aktiivikausi on
takana, on hienosdddcin aika. Monet kehitys-
linjat liittyviit elamisen laatuun. Samalla kun
elAkeliiiselle tarjotaan konkreettisia etuja, h6-

nelle on oltava tarjona uusia kiihokkeita
oman eldmdn jiirjestelyyn. Yhteiskunta tar-
joaa mycis el6keliiselle paljon toiminnan
mahdollisuuksia, kunhan ne tunnetaan ja
kunhan eri instituutioita kehitetiiin vastaan-
ottavammiksi. Eiviitkii eliikepolitiikka ja
perhepolitiikka ole riippumattomia toisis-
taan.

- Ty(itt(imyys on tuonut elcikepoliittiseen
keskusteluun uuden aspektin. Tydelcikejcirjes-
telmcille on osoitettu teht(ivi(i ekikeasioiden ul-
kopuolelta, tyollisyyden hoitamisessa. Tydn-
antajan vakuutusmoksun alentamisella pyrit-
t i in p ar an t am aon t y d I I is t rim is mqhdo I I isuuks ia.
Vapaaehtoisen tydttdmyyselcikkeen kokeilulla
pyritdrin samaan. Ollaanko lcissci tvr)elcikejcir-
j e s t e I m cin k a nn a I t a t ar k o i t u k s enmu k a i s e I I a I in-
jalla?

- Jiirjestelmin kannalta liihdetiiiin kyllii
vaarallisille linjoille, jos el2ikejiirjestelmdd
kiiytetiiiin suhdannetasoittajana, joka on sille
tiysin vieras tehtava. Onneksi nayttae silte,
etta tame oli tilapiiisilmici, ja tilapiiinen paine
kestetddn. Sosiaaliturvajiirjestelmin pitiimi-
nen vakaana tasoittaa suhdanteita siten, ettd
sc ylliipitiiii kulutuskykyi larnankin aikana.
Tycinantajan vakuutusmaksun alennus on
kustannusten siirtoa tulevaisuuteen. Hyvdnd
esimerkkind tdllaisesta siirrosta ovat perhe-
eldkkeet, joiden maksua ei alettu kantaa sa-
malla kun perhe-eliikkeita alettiin mycintiii,
hyvien vuosien aikana, vaan ne tulivat mak-
settaviksi vasta mycihemmin, pahimman la-
man aikaan. On kyllii olemassa tycinantajaa
rasittavia maksuja, jotka voisi poistaa ilman,
ettd huojennus kostautuisi mycihemmin, mut-
ta ndmd eivet liity tydelekejarjestelmiln.

- Millqiseksi arvioit vapaaehtoisen tyduar-
myyselrikkeen kokeilun merkityksen tydllisyy-
den konnqlta?

- Kiisitykseni on, ette on sindnsii hyv6,
kun eri mahdollisuuksia kokeillaan, mutta to-
denndkciisesti tullaan huomaamaan, ettii ko-
keilu ei vastaa tarkoitustaan, ett[ sen ty6llis-
tdvii vaikutus jiiii pieneksi. Tycieliimii ei ole
sillii tavoin automaattista, ettd vanhan tycin-
tekijiin siirtyessi pois automaattisesti jokin
ketju siirtyisi nykiiyksen ylcis piiin ja alapdiis-
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td vapautuisi yhden tycintekijiin tycipaikka.
Ei toiden jiirjestely ole niin yksinkertaista.
Eiki pois ldhtevdn tycipaikkaa voi yleensd
suoraan tarjota ulkopuoliselle tydllistetta-
viille, jo yrityksen sisdisen urasuunnittelun-
kaan vuoksi. Eliikejiirjestelmd ei voi olla insti-
tuutio, jolla hoidetaan muuta kuin eliike-
turvaa.

- Kullakin vakuutusyhtirillci on oma profii-
linsa. Miten luonnehtisit Kalervoa?

- Kalervo haluaa olla joustava, ystiviilli-
nen pienten ja keskisuurten yritysten yhtiri.
Painotan sanaa ystdvdllinen. Palvelun henki
on tdrke6, kun ajatellaan, ette asiakkainam-
me ovat nimenomaan eldkkeen tarvitsijat ja
eliikeliiiset. Palvelun on oltava henkilcikoh-
taista, asiakasta on voitava kuunnella, t6md
on jopa tarkeampaa kuin hakemuksen kdsit-
telyajan lyhyys fiossa siiniikin Kalervo on
suhteellisesti hyviillii sijalla).

- Entci Kolervon asiakaskuntqa?

- Alusta alkaen pien- ja keskisuurta yrit-
t[j iikuntaa. Pienistii yritttij istiihiin tulee tule-
vaisuuden mielenkiintoiset, kehittyvat yrityk-
set. Tdstd asiakaskunnan rakenteesta seuraa,
ettd meidiin asiakkaissamme on useita, jotka
ovat saaneet vientipalkintoja ja muita tun-
nustuksia innovaatioista. Iso yrittiijii on toi-
mintaa ylliipitiivii, se toimii ostamalla ja yh-
distelemillii yrityksiii, pieni yrittiijii luo, se
kasvaa. Laman aikana nahtiin, ettii juuri pie-
net ja keskisuuret yritt:ijiit ovat keskeinen
tyollislytta yllapitava rekija.

-Kalervolla on jo usean vuoden kokemus
elrikkeelle volmentamisesta, joka yleensci yh-
teiskunnassa on vieki uusi qsia. Mihin suun-
taon t(iss(i asiassa edetcicin?

- Sita mukaa kun el6ke alkaa markka-
mddrdisesti olla kohtuullisella tasolla, tule-
vaan eldkepolitiikkaan kaiken kaikkiaan tu-
lee sisiiltyii eldmisen laatuun liittyvien asioi-
den tdhdentdminen, tiedon lisldminen siiti,
mitd mahdollisuuksia yhteiskunnassa on tar-
jona tiiysipainoiseen el6keaikaan. Rakenteel-
taan eldkevalmennuksemme on vakiintuneel-
la kannalla. Valmennustilaisuuksiin ei voida
kutsua kaikkia asiakkaita, koska tilaisuuksia
j iirj estetiiiin vain mddripaikkakunni lla, mut-
ta mycis muut tavoittaa tietopaketti. Elak-

keelle siirtyjien puolisot on mycis otettu huo-
mloon.
- Kalervon kuvaan kuuluu voimakas tyd-

paikkaurheilun hqrrastus. Mikd merkitys tyd-
paikkaurheilullo on talon hengelle?

- Se lisiii keskiniistii tuntemusta ja yh-
teenkuuluvuutta. Kun esimerkiksi koripallo-
ke ntiillii kun nolla tciniiistiiiin, niin aggressiot
purkautuvat. . . Meillii on siinncilliset kori-
pallovuorot, joilla kiiy suuri osa miespuoli-
sesta henkilcikunnasta, liiheteistii johtajiin;
kay niitakin, jotka ennen Kalervoon tuloaan
eivdt olleet lainkaan harrastaneet kuntourhei-
lua. Kaikki tapahtuu amatcicirihengessd, vaik-
ka on Kalervossa etevid kilpaurheilijoitakin.
Terveys ei ehkii riipu kuntoilusta, mutta mie-
lenterveys kyllii. Kuntoilu on hauskaa, ren-
touttavaa. Vahinko, ettd naiset tdssA talossa
harrastavat sitd toistaiseksi liian viihiin.

- Oman toimintqsi muita ulottuvuuksiq ovat
I yd S ydrintau t il i i t on ha I I i t uk sen puheenjo htaja-
na ja Svenska Litteraturscillskapet i Finland'in
talousneuvostossa. Onko nciillci suuntautumisil-
la y h t e yt t ci p cicit o i mee s i?

- Varsrnarsesti ne ovat puhtaita harrastuk-
sia. Syddntautiliitto on tirked jiirjestci, sata-
tuhatta jiisentii - se toimii herdtyskellona,
taydentaa julkista terveydenhuoltoa. Se ei
suinkaan ole vain syddntaudeista kirsivien
jtirjest<i. Kardiologia on Suomessa viime vuo-
sikymmeninl nopeasti edistynyt tiede, sen
saavutukset ovat kansainvdlisesti merkittd-
viii. Infarktien mdird on viime vuosina vdhen-
tynyt; tahan on varmasti terveyskasvatus ja
ennaltaehkdisyn kehittyminen ollut vaikutta-
massa. Mutta syddntaudeista kuntoutuvien
tycihcinpaluu on meillii huono, huonompi
kuin Ruotsissa.

Litteratursiillskapet puolestaan on Svenska
Kulturfondin kautta huomattava kulttuuri-
tydn rahoittaja. Niiiden yhteiscijen merkitys
omalta kannaltani on siind, ettd tapaan ihmi-
siii, joilta on hyvin paljon oppimista. Ne
edustavat yhteiskunnallisen toiminnan eri
lohkoja, jotka kumpikin poikkeavat vakuu-
tusalan tydsta. Niissd saatu kokemus ja vas-
taan tulleet ndkemykset taydentavat ja siten
hyodyttevat pdiityotiini.

Haastottelu: Yrjd Larmola
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JUHANI KOLEHMAINEN

Tydelcikerahasto
ja sen merkitys

Tvriclcikkeiden maksutasoon
I i"i t t.t' t' ti n k e s k u s t e I un 1' h t e 1' d e s-
sci on kiirtnitctt.r' huontiota tyd-
elci kc.jcitj c:t clm ciiin liit t yvcirin
rahastointiin. Tcissci yhte.vdes-
sci on jopa san tarkoituksenmu-
kqi.ruus n.t'k1'to.sollaan ereiin
osin asetcttu k1'.seenalaiseksi.
Roha.st oinnin puolesta puhuvat
kuitenkin crittciin painaval nri-
krikohdor niin t1'dntekijcin,
t.),dnant a.i an k uin el rikcjcirjes-
tclmcinkin kannqlta.

Heti alkajaisiksi on todetta-
va, ettd nimitys rahasto on va-
litettavan harhaanjohtava ja
juontaa juurensa liihinnii his-
toriasta. Elikerahasto on yk-
sinkertaisesti elSkelaitoksen
velkaa vakuutetuille. Se on
niiden eliiketalletusten koko-
naismddrd, jotka tycinantajat
vuosittain vakuutusmaksuina
suorittavat tycintekrjlinsii eli
vakuutettujen tilille tulevia
eliikkeitii varten.

Rahaston muodostuminen
johtuu suoraan tydelaketur-
van perusperiaatteista. Niiden
mukaan henkilo palkkaa saa-
dessaan samalla ansaitsee sii-
hen verrannollista eliikettii.
Tiihiin elakkeeseen hdnell6 on
jatkuvuusperiaatteen mukaan
ehdoton omistusoikeus. Eliike
on siten osa henkilon tycistdin
saamaa vastiketta eli palkkaa,
jonka maksaminen on tosin
lykiitty tapahtuvaksi my6-
hemmin eldkeaikana. Palkan
osana el6ke on tuotantokus-
tannus. jolla on rasitettava
site tuotantoa, johon tuotan-
nontekijdnd oleva tycipanos
kiiytetiiiin. Tiimii periaate

edellyttiiii elaketalletusten te-
kemistd vuosittain; ts. rahas-
tointia, koska eliikkeena vas-
taava etu maksetaan tyonteki-
jdlle vasta paljon mycihem-
mln.

Rahastoinnin vastustajat
ovat vdhdtelleet rahastoinnin
merkitystd el6keturvan kan-
nalta. He ovat antaneet ym-
mdrtdl rahastojen palvelevan
eldketurvan kannalta toissijai-
sia tarkoitusperiii ja vAitteneet
rahastoinnin yllapitavan kan-
santalouden kannalta tarpeet-
toman korkeata maksutasoa.
Vaihtoehdoksi on tllldin tar-
jottu nk. jakojarjestelmiiii. T5-
md tarkoittaa jiirjestelmiiii,
jossa vakuutusmaksuja peri-
tdln kunakin vuonna vain sen
verran kuin samana vuonna
tarvitaan korvauksiin. Vastai-
siin menoihin ei varauduta,
vaikka ne tunnetaan. Jakojiir-
jestelmdn maksut ovat tavalli-
sesti toiminnan alkuvaiheessa
suhteellisen pieniii, koska el6-
ketapahtumia on ehtinyt sat-
tua vAhdn eikii rahaa liioin
varata tulevia eldke-erid var-
ten. Vakuutusmaksut kohoa-
vat kuitenkin elSketapahtu-
mien mddrdn lisddntyessd no-
peasti, varsinkin kun vakuu-
tusmaksuja lisiiiiviit uusien
eliikkeiden lukumddrdisen li-
saentymisen ohella aikaisem-
pien eliikkeiden jatkuvat suo-
ritukset.

Niin kiivisi TEL-eliikejiir-
jestelmdssdkin, jos maksut
pideuiiisiin joitakin vuosia
paikallaan ja rahastot sycitiii-
siin. Rahastojen loputtua
maksu nousisi rajusti ja seu-
raisi sen jiilkeen eldkemenon
kehitystii ilman hengiihdys-
taukoa.

RAHASTOINTI HILLITSEE
KUSTANNUSTEN KASAAN-
TUMISTA TULEVALLE
SUKUPOLVELLE
JakojArjestelmii merkitsee
yleensii aina tulonsiirtoa va-
kuutuksenmaksajilta kor-
vausten saajille. Jakojiirjestel-
mdd sovellettaessa nykypol-
ven el2ikkeiden rahoittajana
toimii uusi sukupolvi eli mei-
ddn lapsemme. Kdytdnncissi
jakojiirjestelmd on mahdolli-
nen ja tietyissii tapauksissa
tarkoituksenmukainenkin.
Ndin on esimerkiksi silloin,
kun maksut ja korvaukset
ajallisesti sattuvat liihelle toi-
siaan eikd korvaustapahtu-
mista aiheudu pitkiiaikaisia
suorituksia - elSkkeitii. Tiil-
l6in tulonsiirtoa ei yleensi-
kddn synny. Niinikiiiin se saat-
taa sopia tasapainotilassa ole-
vaan jiirjestelmiiiin, jonka
maksurasitus pysyy vuodes-
ta toiseen tasaisena tai jarjes-
telmAdn, jonka tarkoituksena
on tulonsiirto, kuten kansan-
eliikej iirj estel m dssi.

Voimaantulovaiheessa ole-
vaan eldkejdrjestelmddn jako-
jiirjestelmii ja sen mukanaan
tuoma tulonsiirto soveltuu
vain, jos tulevan polven maksu-
kyky on nykyistii parempi tai
jos edellinen ikiipolvi sddstcj-
pddomaa muodostamatta te-
hokkaammin voi ohjata vakuu-
tusmaksuina kertyvdt varat tu-
levan polven elinehtojen paran-
tamiseen. Tiillaisia takeita ei
kuitenkaan ole niikcipiirissii.
Pdinvastoin on todennlkciisti,
etti sddstetyt varat tuhlattaisiin
toisaalle. uusiin etuihin tai ny-
kypolven elintason korottami-
seen, vaikka tulevalla polvella
on varmasti omat menonsa ja
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huolensa ilman edellisen polven
korvausmenojakin.

Rahastoinnin avulla tulon-
siirto voidaan estid tai sifd voi-
daan ainakin olennaisesti pie-
nentaa. Rahastoivan jiirjestel-
man aloittaessa toimintansa
eldkemenot ovat vakuutusmak-
suihin ndhden suhteellisen vd-
hiiisi2i. Niiin synty-v s5?istcijii eli
rahastoja. Jdrjestelmdn vanhe-
tessa maksut pysyvat kuitenkin
vakaina tai kasvavat suhteelli-
sen loivasti korvausmenon li-
sdAntymisestd huolimatta, kun
eliikkeiden rahoitusta auttavat
saastdt.

RAHASTOINTI TYON-
TEKIilN, ELAKE-
ilrursrztMA:N JA
KANSANTALOUDEN
KANNALTA
Tycintekijiin kannalta rahas-
tointi merkitsee turvaa\,uutta.
Se merkitsee, ettd hdnen sosiaa-
linen palkkansa - eldkkeensA

- on tallessa ja ettii jiirjestel-
mdssd on kaikissa olosuhteissa
rahaa hdnen eldkkeensd mak-
samiseen. Rahastoinnin vdhen-
tdminen tai siitii luopuminen
saattaa taloudellisesti vaikeana
aikana johtaa maksujen koro-
tusten estamiseksi eliikkeiden
leikkaamiseen ja tyontekijille
lain mukaan kuuluvan oikeu-
den kaventamiseen. Eldke-etu-
jen leikkaaminen on sikiili raa-
ka toimenpide, ettei sen koh-
teeksi joutunut eldkel5inen voi
enSd t6ssd vaiheessa tehdii mi-
tddn onnettomuutensa veltta-
miseksi. Tycissd ollessaan hdn
on luottanut lain hdnelle takaa-
maan turvaan ja luopunutpalk-
kaedustaan eldkkeensd hyviik-
si. Lupaukseen luottaen hdn ei
ole muutoinkaan varautunut
vanhuutensa pdivien varalle.

Jos maksuhiiiriciitii aiheutuu,
on mycihdistii ryhtyii syntynyt-
td vahinkoa korjaamaan.

Jdrjestelmdn kannalta rahas-
tointi merkitsee kustannusrasi-
tuksen kohdistamista samaan
hetkeen, jolloin eldkeoikeus
muodostuu. Tdmd merkitsee
asteittain voimaantulevassa jdr-
jestelmdssd kustannustietoi-
suutta alusta alkaen ja estiiii si-
ten liian raskaiden velvoittei-
den sdlyttdmistS tulevalle pol-
velle.

Kansantalouden kannalta
eliikej?irjestelmd merkitsee huo-
mattavaa kustannustekijdd.
TycieliikejiirjestelmissAm me td-
md on otettu huomioon sddtd-
miillii sille pitkd, itseasiassa su-

kupolven kestdvd voimaantulo-
aika. Sen johdosta eldkekustan-
nukset vaikuttavat tiiydelli
painollaan vasta ensi vuositu-
hannella. Paitsi asteittainen
voimaantulo, eldkekustan-
nuksia nostaa tulevaisuudessa
viestcirakenteemme muuttu-
minen.

Rahastoinnin ar,ulla tuleva
kustannustaso voidaan saar,ut-
taa hyppiiyksittiiin ja riittavan
hitaasti. Tasainen kasvu ja riit-
Uva aika helpottavat tuotan-
non sopeutumista, kilpailuky-
kynsii siiilyttden, uuteen tilan-
teeseen. Tata sopeutumista
auttaa se, ettd rahasto samalla
muodostaa pddomaldhteen. jo-
ka on elinkeinoelAmdn kaltet-
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tivissd tuottavuuden kohenta-
miseksi tehtiiviii investointeja
varten. On syytd alleviivata, et-
fd tyoeldkesektorin sijoitustoi-
minta osaksi takaisinlainoina,
osaksi muina luottoina koh-
dennetaan takaisin elinkeino-
eliimiille ja pyrkii tiiten osaltaan
tukemaan juuri elinkeinoe16-
mdn kantokykyii tulevaisuu-
dessa. Sijoitustoiminnan koh-
dentaminen toisin vaikeuttaisi
olennaisesti elinkeinoeldmdn
kantokykyii ja kehityspyrki-
myksiii.

OSITTAINEN RAHAS-
TOINTI, OSITTAINEN
JAKOJA:RJESTELMA
Rahastojen ongelma on niiti
sydvi inflaatio. Sen vuoksi kas-
vavat mycis rahastoivan jdrjes-
telmin maksut jiirjestelmiin
vanhetessa. Inflaation vaiku-
tuksia voidaan lieventid eri ta-
voin, mm. reaalisijoituksilla.
Tyoeliikevakuutuksessa, jossa
rahastojen pddosa lainataan ta-
kaisin vakuutuksenottajille,
inflaation rahastoille aiheutta-
mat haittavaikutukset ovat ko-
konaisuuden kannalta varsin
vdhdiset. Inflaatio kyllii syci ra-
hastojen arvoa, ja se merkitsee
eldkkeen reaaliarvon siiilyttii-
miseksi lisiiii maksuja myd-
hemmin. Elinkeinoeldmd saa
kuitenkin lainoilla rahoittamis-
taan investoinneista rahaston
inflaatiotappiota vastaavan
hyodyn. jonka se aikanaan voi
palauttaa ja myos joutuu pa-
lauttamaan eliikejiirjestelmiille
eliikkeiden arvon seilyttemi-
seksi perittdvind lisimaksuina.

Tyoeliikevakuutus on ensisi-
jaisesti rahastoiva j2irjestelmii.
Osa eldkekustannuksista on
kuitenkin ndhty tarkoituksen-
mukaiseksi rahoittaa jakojiir-

jestelmiiii kayttaen. Tycieliike-
jiirjestelmiin rahoitusmenetel-
md on siten niiden kahden piiii-
menetelmdn vdlimuoto.

Tiimiin piiiviin maksutaso
riippuu olennaisesti siitd, missd
miiiirin kumpaakin jiirjestel-
mdd sovelletaan: ts. minkd osan
eldketurvastamme maksamme
itse ja minkl jiitamme lastem-
me maksettavaksi. Tiihiin peri-
aatteelliseen kysymykseen TEL
ottaa varsin selkedn kannan. Se
osa eldkkeestii, jonka henkil<)
tycissd ollessaan ansaitsee, voi-
massa olevan lain mukaan, ra-
hoitetaan heti. Loput eldkkees-
ti, mm. indeksilisiit, rahoite-
taan mycihemmin eldkkeen
maksamisen yhteydessii jako-
jirjestelmiillii.

Huolimatta rahastoivasta
ldhtcikohdastaan tyOelakejar-
jestelmdn rahastointiaste on to-
dellisuudessa varsin alhainen.
Tiillii hetkelld rahastoituna on
vajaan kuuden vuoden eldkkeet
ja jatkossa rahastointiasteem-
me edelleen alenee. Tdllainen
kehitys on perusteltua, silld ra-
hastojen ja rahastoinnin merki-
tys on suurimmillaan jiirjestel-
mdn voimaantulovaiheessa, jol-
loin el6kemenot ovat suhteelli-
sen vdhdiset, mutta tulevat vel-
voitteet jatkuvasti kasvavat.
Tiillii hetkelld jirjestelmdmme
on kuitenkin niin voimakkaas-
sa kehitysvaiheessa ja rahas-
tointiasteemme siksi alhainen,
ettei siihen ole aihetta eiki va-
raa puuttua.
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EERO SANTALA

E lciketiedotus t oimist o
- atna menossa

Elciketiedotustoimisto, ETT, on tuttu nimi ken-
tcillci - ammattiosastoissa, eri alojen jcijestdis-
sti ja oppilaitoksissa eri puolilla maota. Usein
se tosin edelleen sekoitetaan peruslajaosakkai-
siinsa Elriketurvakeskukseen ja Tydekikelai-
tosten Liittoon. Mikti ETT on ja mitd se tekee,
siitti kertoo toimiston johtaja Eero San-
t o I a vauhdikkaaseen topaansq.

-Eliiketiedotustoimiston ensimmdisid tyci-
sarkoja perustamisvaiheessa vuonna 1966 kyn-
nettdessd ulkoisia puitteita tuskin voi luonnehtia
edes vaatimattomiki. Henkilokunnan suhteen
liihdettiin liikkeelle yhden miehen miehityksestii,
kalustopuolella ahtaisiin neljdn seindn raamei-
hin "hajasijoitetuista" pycircituolista, nurkiltaan
kalutusta koivupoydiist6, mustanpuhuvasta pu-
helimesta, kyniistZi ja pinosta puhdasta paperia.

ETT:n nykyisen toiminnan ulkoiset raami-
tukset eivdt toki mahtavuudellaan nekddn ke-
tiiin hAikAise. Henkilcikunnan mddrdssd on kui-
tenkin jo piiiisty telteen tusinaan. Toimistotilaa-
kin ajanmukaisine kalusteineen, koneineen ja
muine tykcitarpeineen Helsingin Lcinnrotinka-
dun varrella on sitikin osaksi katettujen, osaksi
kattamattomien autopaikkojen lisiiksi 250 neli<j-
metrin laajuudelta.

TAIMESTA PUUKSI
Symboliikkaa ja siihen yhdistettyii mielikuvitus-
ta avarasti kayttaen voisi kehitystd luonnehtia
vaikkapa hyvli2in maaperddn istutetun ja ter-
veesti kehittyneen taimen kasvamiseksi puuksi,
jonka juuret ovat jatkuvasti tukevoituneet ja ok-
sasto ja latvus huokuvat luovaa elinvoimaisuut-
ta. Ympiirciivii "luontokin" on omaksunut
ETT-tammen tyoelekejarjestelmdn luontaiseksi,
elimelliseksi, kokonaiskuvaan kuuluvaksi osak-
si. Onkin itsestiidn selvd6, etta perustavaa laatua
olevien toimintaedell).tysten jatkuva kohentu-
minen jo sindnsd on luonut suhteellisen hyvdt
olosuhteet toimiston perustamistarkoituksen to-
teuttamiselle eli toiminnalle tyoelekeja4'estel-
mdn yleisen tuntemuksen levittdmiseksi ja lisiiii-
miseksi seki sen kehittiimiseksi yhdyselimenii
tyoeliikejiirjestelmin piirissii toimivien laitos-
ten ja vakuutettujen viilillii, kuten tuo tarkoi-
tus vuonna 1972 hyviiksytyssi ETT:n ohje-
sdlnncissd sanatarkasti maaritellaan.

P AIN OP I ST E AY -KENT ASS i
Eliiketiedotustoimiston luominen tapahtui ai-
k an aa n n i me no m aa n ty ci m ar k k inaj ii rj est cij e n
aktiivisella mycitdvaikutuksella, perustaja-
osakkaina Eldketurvakeskus ja Tyoelikelai-
tosten Liitto, jotka edelleen ovat ETT:n ole-
massaolon vankkoja tukipylviiitii monessakin
mielessd. Tyomarkkinajiirjestcijen osuus on
kdytdnnrissd merkinnyt sit5, etta tiedotustoi-
minnan painopiste on kaiken aikaa ja yhii
enentyneessa mddrin suuntautunut ammatti-
yhdistysliikkeen kenttddn. ETT:n taman pai-
v6n "haarukassa" ovat mukana kaikki am-
matilliset keskusjiirjestcit jiisenliittoineen, pii-
ri-, alue- ja paikallisjiirjestciineen sekd ammatti-
osastoineen. ETT:n ndkcikulmasta nykyistd olo-
tilaa punnittaessa ja ilmapuntarin viisareitten
asentoa pohdittaessa voidaan painottaen todeta,
etta ammattiyhdistysliike on hyviiksynyt ETT:n
harjoittaman tiedotustoiminnan luonteen ja ettii
ammattiyhdistysviiki tuntee luottamusta kaik-
keen siihen tydhomme, joka tiihtiiii eldketur-
vamme mahdollisimman seikkaperliseen selvit-
tdmiseen. ETT:liiisenii havaintona tdmd on tie-
tenkin lyhyesti mddritellen hyvii ja hieno analyy-
si, mutta sen voi sanoa perustuvan pitkiiaikai-
seen kokemukseen eldvin elf,mdn yhteistoimin-
nasta.

K O HTEIT M O NI. I LM E I S IA'
Vaikka valtaosa ETT:n tiedottajien liikehdin-
nastd mpahtuukin ammatillisten jiirjestojen ja
nimenomaan niiden luottamusmiesportaitten
tasanteilla, kynnettdvdnd oleva pelto on kuiten-
kin paljon moni-ilmeisempi ja vivahdusrik-
kaampi kuin pelkiistddn ammattiyhdistysliike.
Tiedotustoiminnan kohdekuvioissa ovat lisdksi
mukana mm. tycinantajajiirjestdt, teollisuus- ja
liikelaitokset, useat valtakunnallisestikin merkit-
tdvdt koulutuskeskukset, ammatilliset kurssikes-
kukset, yleiset ammattikoulut ja muut opinah-
jot, kansalais- ja tycivdenopistot, eliikeliiisjiirjes-
tcit, valtionhallinnon eri haarojen laitoksbt, kun-
nat, seurakunnat, lukuisat kansalaisjiirjestdt -esimerkiksi Sydiintautiliitto, Keuhkovammaliit-
to, Kuulonhuoltoliitto, Sotainvalidien Veljesliit-
to, veteraanijdrjestot, Tyovden Sivistysliitto,
Kansan Sivistystycin Liitto, Lapsiperheliitto,
Tydvden Urheiluliitto, Lions Clubit, sycipiijiir-
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jest6t ja MS-potilaat - sekd rahalaitokset, jorsta
viime mainittujen kanssa kuljettu yhteinen taival
on rakentunut liihinnii asiakkaisiin kohdistuvan
henkilcikohtaisen eldkeneuvonnan linjalle. Vii-
me aikoina ovat mycis tyopaikoilla jiirjestetyt ti-
laisuudet saaneet osakseen entistd enemmdn
mielenkiintoa erityisesti tilanteissa, jolloin tuo-
tannolliset ja taloudelliset vaikeudet yrityksen
piirissii ovat johtaneet yrityksen henkilokunnan
tulevaisuuteen vaikuttaviin ratkaisuihin.

T AV O ITT EEN A AV AINHEN KI Ld-
VERKOSTO
Tarkasteltaessa ETT:n tiedotustoiminnan ra-
kennetta jakautuma monen tyyppisisti "pake-
teista" koostuvien tilaisuuksien kesken on kiis-
tattomasti ammattiyhdistysliikkeen luottamus-
henkiloiden kurssittamisen osalle painottuva.
Menossa olevana \,uonna pidettiivistii 800-
1000 tilaisuudesta reippaasti yli puolet tulee ole-
maan kurssimuotoisia elIkesavottoja. Kaytan-
nossd ldmd merkitsee 800f10000 luottamus-
tehtdvissd olevan istuutumista ETT:n saunan
lauteille eliikelciylyn ottoon. Tdllainen kurssitus
sisiiltiiA keskimiiiirin 4-5 tunnin intensiivisen
perehtymisen eldketurvan perusperiaatteisiin.
Siihen, mitd etuisuuksia eliikejiirjestelmdt takaa-
vat, miten ndmd etuudet maariiytyvat, mita
kaikkea on huomioitava eliikkeitii haettaessa,
miten ja millaisin perustein eliikepiiAtoksiin eri
asteissa voi hakea muutosta ja mitkA ovat eliike-
politiikkamme kulloisetkin tulevaisuuden ndkG
alat. Keytet6vissd oleva aika jo asettaa rajoituk-
sensa, kurssilaisista ei voida kouluttaa rydelake-
jiirjestelmiin kaiken tietiiviiii ja taitavaa asian-
tuntijakaartia. Mutta tama ei ole tarkoituskaan.
Johdonmukaisena tavoitteena koulutustoimin-
nallamme on saada luoduksi maan eteldisim-
mdstii kiirjestii valtakunnan pohjoisimpaan
kolkkaan ja linnestd itidn ulottuva tycieliike-
jirjestelmiin keskeisimmdt periaatteet tunteva
avainhenkiloverkosto, jonka puoleen vaikkapa
tydtoverit ja muut tietoa tarvitsevat voivat eldke-
ongelmissaan kiiiintya. Ei niin, ette ryhdyttaisiin
markan tarkkuudella etsimiiin aikanaan eteen
tulevan eldketapahtuman markkamddriiistd
paalua. Tai selvittimiiiin kulloinkin kysymyk-
seen tulevan eldkelain - asiantuntijoillekin mo-
nasfi visaisten - pykiilien ja asetusten yksityis-
kohtia.

Liihtcikohtamme on, ettd avainhenkilollii olisi
asioista riittAvat perustiedot opinsaunassa olon-
sa tuloksena, ettii hiin toimisi erddnlaisena vies-
tinndn kaikuna ja airuena ja ettii hiin avun tar-
peessa olevalle kykenisi selvittAmidn ainakin

sen, minkd "luukun" kautta asianomainen voi
etuuksiaan ja oikeuksiaan parhaiten valvoa. On
nimittiin osoittautunut valitettavaksi tosiasiak-
si, ettd uskomattoman monissa tapauksissa ld-
hes tiiydellinen tietdmdttcimyys kaikesta siita,
miti eldketurvan vaaliminen ja etuuksien varje-
leminen itse kultakin henkilokohtaisena panok-
sena edelllttdd, on saattanut johtaa hyvinkin
kohtuuttomiin etuuksien menetyksiin. On tie-
tenkin vaikea arvioida, missd mddrin esimerkiksi
juuri Eliiketiedotustoimiston tiedotustoiminnal-
la on titd tietemattomyyden muuria kyetty mur-
tamaan, mutta ainakin jonkinasteisen tiedonau-
kon sy4gyden ja laajuuden voimme mielikuvi-
tuksessamme hahmotella olettaen, ettei koko
ETT:a olisi lainkaan perustettu eikd sittemmin
huolehdittu vastuullisella tavalla sen toiminta-
edellyysten turvaamisesta.

LUPPOILUUN EI AIKAA
ETT:n toiminnallisuus on tdni piiiviinii siti
luokkaa, ettii "luppoiluun" ei yksinkertaisesti
jaa ukaa. "Sikariporras" mukaan lukien kentiil-
li liikkuvien tiedottajien md.drd on vain kahdek-
san, mikd kiytinnrissd merkitsee 100-150 mat-
kapiiiviiii per tiedottaja. Keskinen kesii - heinii-
kuun ajanhan toimisto yleensd pidetiiiin yhteen
kaavaan puristettujen lomien vuoksi suljettuna

- ja jouluinen kinkkukausi ovat hengihdystau-
koja, mutta muulloin "ruletti" pycirii aamusta
iltaan, pdivdsti toiseen, viikosta viikkoon ja
kuukaudesta kuukauteen. Monissa tapauksissa
kotona tapahtuva paidan vaihto on mahdollista
vain pari kolme kertaa kuukaudessa, silloinkin
pistiiyyminen oman pciyddn ddressi saattaa hu-
veta muutaman tunnin rupeamaan.

Tilaisuuksien mdiirdn alituinen kasvu, erid.n-
lainen tiedon tarpeeseen pohjautuva kasautu-
misteoria asettaakin tiedottajien terveydelle ja
kunnosta huolehtimiselle tavallista ankarammat
vaatimukset, eikii lenkkeilyvarusteiden rauhan-
omainen rinnakkainelo piirtoheittimen, kurssi-
salkkujen, valkokankaan ja kalvokansioiden
kanssa auton takakontissa ole mikiiiin poik-
keuksellinen luonnonilmici. Jossakin vaiheessa
ruuhka nayttaa muodostuvan ylipiiiisemiittG
miksi, mutta jirjestelyin ja aikatauluja sopivasti
yhteen nitoen ainakin ldhdn saakka kaikki sovi-
tut kurssit ja toimistolle esitetyt tilaisuuspyynncit
on pystytty sopimusten mukaisesti hoitamaan.
Erinomaisen liiht<ikohdan kenttillii "loppuunsi-
lautuvan" toiminnan kaikkinaiselle sujumiselle
antaa - tata tyolit suuresti arvostaen - vain
kolmeen tyttcilapseen rajoittuva toimistohenki-
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lcikunta, joka suorastaan ihmeteltdvillii tehok-
kuudella ja esimerkillista kutsumushenked uh-
kuen vie lipi huomattavan osan tilaisuuksien en-
nakkovalmisteluista ja mycis jiilkihoidosta nor-
maaliin toimistotycihcin kuuluvan paperisodan
lisiiksi. Tdhdn voidaan lisiirii ETT:n vankkuma-
ton sisdinen yhteistycihenki - yhteistahti on
meilliikin menestyksen mahti.

LIIKKEELLE, KUN KUTSU KUULUU
ETT:n tiedottaminen, johon liittly paljon kiiy-
tinndn yhteistoimintaa mm. ElSketurvakeskuk-
sen, Tycieliikelaitosten Liiton, Tycieldkekassan,
Vakuutusalan Kuntoutuskeskuksen, eri tyoele-
kelaitosten sekii jiirjest<ijen ja taas jiirjest<ijen
kanssa, ei ole vain suoraa toimintaa kentiillii.
Kentldtiedottamisemme mottona on - "me
lihdemme liikkeelle kun kutsu kuuluu", mutta
arkiseen aherrukseen sisiiltyy paljon muutakin.
Toimistossa kiiy piiivittiiin vakuutettuja elake-
ongelmiaan selvittelemdssii, piiivittiiin vastataan
joskus jopa kymmeniin eldketurvaa koskeviin
puhelintiedusteluihin, kiisitelliiiin kirjeitse saa-
puneet tiedustelut ja laaditaan niihin vastaukset,
informoidaan eri tahoja harjoitettavan eliikepo-
litiikan suhteen esitetyis6 kannanotoista, to!
veista, vaateista, puutteista, aukkokohdista ja
miksei mycis tyytyviiisyyden ilmauksista siihen
ndhden, "miten paljon turvallisemmassa ilma-
piirissii me eldketurvan suhteen nyt eldmme kuin
vieli kaksi wosikymmenta sitten".

verraten usein tulee eteen. Millainen talo se ETT
oikein on, kuka sen omistaa, kuka sitii hallitsee?
Onko se "joku" valtio, kunnat, pankit, vakuu-
tuslaitokset, tycimarkkinajiirjestdt? ETT, vielii
kerran todettuna, on perustettu tycimarkkinajiir-
jestcijen keskeisellii mycitdvaikutuksella vaihees-
sa, jolloin kentdn tiedon tarve tiedostettin heti
tydehkejarjestelmdn liikkeelle liihdcin vuosina.
Eikii kehityksen pyord ole suinkaan tata Ervetta
vlhentdnyt, pdin vastoin uusien ja taas uusien
lakien s66t6minen ja entisten paikkaaminen on
vain lisiinnyt tiedon jakamisen valttemettomyyt-
ta.

ETT:n hallintokoneisto ei ole monimutkai-
nen. Toimistolla on oma johtokuntansa, pu-
heenjohtajana Eliketurvakeskuksen toimitus-
johtaja Matti Uimonen. ETK:lla on johto
kunnassa myds toinen edustaja, Tycieliikelaitos-
ten Liitolla varapuheenjohtajuus, minkii lisiiki
johtokunnassa ovat edustettuina tycimarkkina-
j?irjestciistA SAK ja STK, TVK:n ja LTK:n olles-
sa kuvassa mukana johtokunnan varajdsenyy-
den kautta. Lisaksi ETT:lla on edustajansa tdssd
hallintoportaassa. ETT:n tulo- ja menoarvio sa-
moin kuin tilinpiiiitris edellyttiiviit sekii ETK:n
ettd TELA:n hallitusten hyviiksymistii. Samat
elimet nimedvet ETT:lle tilintarkastajat johto-
kunnan kutsuman valvontatilintarkastajan li-
siiksi. Toiminnan rahoituksesta vastaa ETK
5/6:lla ja TELA l/6:lla. Siinli lyhyesti ETT:n
hallinnollinen ja taloudellinen puoli.

TYd EI TUNNE RATOTA
ETT ei tunne omalla tycisarallaan raja-aitoja
mihinkiiiin suuntaan, toisin sanoen toimisto on
valmis palvelemaan kaikkia niitA jiirjestcijii, lai-
toksia, yhteis<ijii ja yksityisiA vakuutettuja, jotka
eliiketietoutta janoavat.

Tilaisuuksien kdytdnncin jlrjestdminen yleen-
sd sekin tapahtuu ETT:n toimesta ja palvelum-
me kaiken lisiksi on tilaajille maksutonta; ne
ovat merkittiiviii seikkoja mycis tulevaisuuden
karttaa laadittaessa. Peruslinja, ay-liikkeen luot-
tamushenkilciiden kurssittaminen, tulee epiiile-
mittd edelleen olemaan toiminnan punaisen lan-
gan vahvin sdie, mutta toivon mukaan resurssit
antavat tilaa sellaisten uusienkin sarkojen kynfd-
miselle, joita muuttuva aika, kehittyvii lainsiiii-
diintci ja ihmisten olosuhteissa tapahtuvat muu-
tokset uusina, vaativina haasteina tuovat eteen.

ETT:N HALLINTO
Lopuksi hieman vastausta kysymykseen, joka

K OI]LUTUSTA OMALLE VAELLE
Eldketiedotustoimiston oma vdki kaipaa ja tar-
vitsee luonnollisesti mycis itse uutta oppia ja pe-
rehtymistd uusiin ongelmiin. Tiissii mielessd
ETT: liiiset osal listuvar ty<ieliikej ii rjes tel mdn yh-
teisiin koulutustilaisuuksiin, ja muutaman ker-
ran luodessa mycis "oma talo" on vierailevien
luennoitsijoiden almanakassa. Muun ohessa me
muonitamme jiirjesto-, maakunta- ja paikallis-
lehdistciii ajankohtaisilla artikkeleilla ja selos-
tuksilla ja niin edelleen. Ehkiipii yleisimmin
ETT:n olemassaolo on kuitenkin tullut kansan
keskuudessa tunnetuksi "Eliike- ja muu sosiaali-
vakuutus " -kirjasesta, jota yhteistoiminnassa
Tyoeliikelaitosten Uiton kanssa jaetaan luosit-
tain - muun tonneittain jaettavan painetun ma-
teriaalin lisiiksi - sekd suomen- ettd ruotsinkie-
lisen6 painoksena useita satoja tuhansia kappa-
leita mm. sellaisiin yhteiskunnan avainkohtei-
siin, jotka muutoin,saatraisivat lii?idii ETT:n tai
jonkin muun vastaavaa tiedotustoimintaa har-
joittavan kanavan ulottumattomiin.
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KATARIINA KIVISTO-VALIMAKI

Ty o e I cik ej cirj e s t e lm ci
asunt oj en rahoit t ai ana

Metsritr)istri on mukqvo palola kunnon osun-
toon. Metsuri Pertti Oinonen perheineen viih-
tyy Tydelrikekassan rakennuttamassa Metsci-
kareliassa.
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Metsuri Pertti Oinonen perheineen qsuu Liek-
sassa Tydeltikekassan vuokra-qsunnossa. Tu-
hansien muidenkin koti on joltakin t),()eldkelai-
tokselta vuokratussa asunnossa. Vieki huomat-
tavasti useommon asumisen tydelcikelaitokset
mahdollistavat vcilillisesti: viime vuosina t-vci-
elcikevaroja on kriytetty joka kolmannen osun-
non rahoitukseen.

Viidennes tydeHkelaitoksista vuonna 1978
nostetuista sijoituslainoista kiiytettiin asuinra-
kennusten tuotantoon. Tycieliikelaitosten asuin-
rakennuskohteisiin mydntdmien lainojen yhteis-
summa oli 256 miljoonaa markkaa. Luotoilla
osallistuttiin 19600 asunnon rahoitukseen.

- Tycieliikelaitosten luotonanto perustuu
p6dasiassa asiakassuhteeseen, kertoo Tyrieliike-
laitosten Liiton tutkimuspiiAllikko Jouni
Kokkonen. Tycieliikelaitosten myon6mAt
asuntolainat kiiytetii2in etupdiissd joko tyosuh-
de- tai henkilcikunta-asuntojen rakentamiseen.

- Tydeliikelaitosten luotot eivit edusta asun-
toj en piiiirahoitusta, vaan tAydentdvdd lisSrahoi-
tusta. Suuri osa asuntotuotantoon kohdentuvas-
ta lainanannosta suuntautuu aravarahoitettui-
hin asuinrakennuskohteisiin, toteaa Kokkonen.

AS U NTOLU OTOT S IJ OIT U S-
SUOSITUKSEN MUKAISIA
Tycieliikejiirjestelmdn luottojen suuntaaminen
myos asuntotuotantoon o n tyci mark kinaj iirjes-
tdjen ja tycleliikelaitosten yhteisen luotonanto-
neuvottelukunnan sijoitussuosituksen mukaista.
Vuoden I 974 tulopoliittisen ratkaisun perusteel-
la asetetun luotonantoneuvottelukunnan suosi-
tukset ovat olleet sisiilloltddn saman suuntaisia
kuin Suomen Pankin sijoitussuositukset ja val-
tioneuvoston sijoitusohjeet. Luotonantoneuvot-
telukunnan uusin sijoitussuositus on annettu
joulukuussa 1978.

Suosituksen mukaan tydelekelaitoksen tulisi
lainoitettavia kohteita valitessaan asettaa etusi-
jalle sijoitukset tuotannollisiin investointeihin.
Investoinnin liiketaloudellisen kannattawuden
ohella suositellaan otettavaksi huomioon inves-
toinnin vaikutus tycillisyyteen, maksutaseeseen
ja uusien kotimaisten energiavarojen kaftOon
ottamiseen.

Tuotannollisten inv'i:stointien lisiitci suositel-
laan lainojen ohjaamista asuntotuotantoon seki
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- Tyd e I rik e I ai t o s t en luo lo nan I o a suinrakennus-
kohteisiin on vostonnut hyvin niitci sijoitussuo-
situksiq, joito tydeldkelaitosten jo tydmarkki-
najcirjestdjen yhteinen luotonantoneuvottelu-
kunta on qntqnut, sonoo neuvoltelukunnan sih-
teeri, Tydelrikelaitosten liiton tutkimuspciril-
lik kti .louni Kokkonen.

muihin sellaisiin kohteisiin, jotka ovat elinkeino-
toiminnan kehittdmisen valt6mattdmii edelly-
tyksiii.

Silloin, kun kohde on tyovoimapoliittisesti pe-
rusteltu, tulisi varoja ohjata liihinnd vuokra-
asuntotuotantoon. Suositeltavina kohteina mai-
nitaan myos eldkeldisten asuntojen ja muiden
sosiaalisten kohteiden rahoittaminen.

Tutkimuspiiiillikkrj Kokkosen mukaan td-
hdnastisen kokemuksen perusteella voidaan to-
deta, ettd luotonantoneuvottelukunnan antamat
sijoitussuositukset ovat toteutuneet eldkelaitos-
ten keytenn0n luotonannossa erittdin hyvin.
Asuntotuotannon osuus luotonannosta on koko
tarkastelukaudella siiilynyt hyvin vakaana huo-
limatta kansantaloutemme suhdannevaihteluis-
ta.

LUOTTOJEN LISAKSI
OMAA TUOTANTOA

Paitsi ettd tyoeliikelaitokset rahoittavat luo-
toillaan ulkopuolista asuntotuotantoa, ne tuot-
tavat mycis itse vuokra-asuntoja.

El6kevakuutusyhtioillii on Vakuutusyhtioi-
den Keskusliitossa tehdyn arvion mukaan yh-
teensd noin 4000 tycielakevaroin tuotettua asun-
toa. Niissi on sekd aravalainoitettuja ettd va-
paarahoitteisia kohteita. Osa asunnoista on tyd-
suhdeasuntoja, muut ovat vapaasti haettavissa.

Eliikesiiiitioiste on eniten asuntoja Valmet
Oy:n Eliikesiiiitidllii: vuoden 1978 lopussa sen
r,uokra-asuntojen mddrd oli 2186. Kaikki Val-
metin Eldkesiiiition asunnot ovat tyosuhde-
as untoja.

Avustuskassalain mukaisilla elSkekassoilla on
yhteensd parituhatta asuntoa, joista valtaosan
omistavat Apteekkien El5kekassa ja SiiiistG
pankkien Eldkekassa.

A S U ]VT OJA M ERI M IEH I LLE
JA METSUREILLE
Merimieseldkekassa ja Tyoelikekassan metsa-.
ala ovat rakennuttaneet vuokra-asuntoja edus-
tamansa ammattikunnan tyontekijoille ja eliike-
liiisille.

Merimieselikekassalla on yhteensd lllT
vuokra-asuntoa. Vuosien 1980-1981 aikana on
mdiird valmistua 200 uutta huoneistoa. Asun-
noista on 450 Helsingiss6, muut sijaitsevat Ha-
minassa, Kaarinassa, Kauniaisissa, Kotkassa,
Naantalissa, Raisiossa, Turussa sekii Maarian-
haminassa. Merimieseldkekassa on ollut mycis
rahoittamassa oppilasasuntoloita merenkulku-
oppilaitosten yhteyteen. Suurin osa kiinteistciistd
on Merimieseldkekassan suorassa omistuksessa.

Tycieldkekassalla on ldhes 600 ruokra-
asuntoa. Asuntoja on rakennettu luodesta 1970
liihtien metsdalan tycintekijoille ja ellikeliisille.
Uusimmat asunnot valmistuivat Rovaniemelle
syyskuun lopussa. Vuoden 1980 alussa voidaan
Kajaanissa luowttaa avaimet vastavalmistunei-
siin huoneistoihin muuttajille.

- Tyoelikekassan asuntotuotanto on kiinteis-
t<iyhticipohjaista, sanoo toimistopiiiillikkci
He ik k i Laa ks o Tydeliikekassan kiinteistci-
osastolta. Tycie16kekassa omistaa kiinteistciyhti
ciiden osakkeet lukuunottamatta kahta, joista
toinen on tycintekiji- ja toinen tycinantajajiirjes-
ton hallussa. Kunkin kolmen osakkeenomista-
jan edustajista koostuva Tycieliikekassan halli-
tuksen asettama tyoryhmii valitsee huoneistoi-
hin asukkaat.

Laakson mukaan tavoitteeksi on asetettu, etE
7 0 7o asukkais ra olisi metsAalalla tyciskentelevi d
ja 3070 alan eliikeliiisiii.

- Kaikkiin taloihin on ollut enemmdn tulijoita
kuin on voitu ottaa, kertoo toimistopiiiillikko
Laakso. Varsinkin yksioitii ja kaksioita jonote-
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Toimistoptirillikkd Heikki Laakso (oik.) kertoo Tyr)elcikekassan Lieksan vuokratalojen asuk-
kaille kiinteistr)jen talouden ncikymistri.

taan. Kolmen huoneen ja keitticin asunto on hel-
pommin pysytytty jiirjestiimiiAn tarvitsijoille.

Metsdalan asuntoja on rakennettu paikka-
kunnille, joilla on paljon metsiitciissii ja mets6-
teollisuuden palveluksessa olevia: Joensuuhun,
Jyviiskyliiiin, Kaj aaniin, Kem ijiirvel le, Lieksaan,
Nokialle, Rovaniemelle, Savonlinnaan ja Tam-
pereelle. Eniten merkitysrd Tyciel6kekassan ta-
loilla lienee ollut Pohjois-Karjatalle. Siellii on
Joensuussa kaksi yhteensd 56 huoneistoa kdsit-
tiiviiii taloa. Lieksan neljiissii Metsikareliassa on
huoneistoja 80.

METSA:KA.MPILTA,
METSAKARELIAAN
Metsdkarelioiden tyytyviiisimpiii asukkaita ovat
eldkeldismetsurit. He ovat kokeneet talvia, jol-
loin metsiissd asuttiin omatekoisissa kiimpissi.
Vaikka kerrostaloasumiseen tottuminen vie ai-
kansa, he arvostavat asuntonsa mukawuksia ja
sijaintia Lieksan keskustan tuntumassa.

Useimpien nuortenkin asukkaiden asumista-
soa on muutto Metsiikareliaan' nostanut. Metsu-
ri Pertti Oinonen joutui perheineen palelemaan
entisessd asunnossaan. Runsaat kaksi vuotta
perhe on asunut Metstkareliassa ja liimpciii on
riittiinyt. Kaksio on kuitenkin kaynyt ahtaaksi
nyt, kun perheessd on jo kolme lasta. Suunnit-
teilla on muutto kolmen huoneen ja keitti<in
huoneistoon kunhan sellainen vapautuu.

Erityisesti Metsdkarelioiden asukkaat kiitta-
vdt varusteiden huoltotiloja. Kun kiimpilli asu-
misen sijasta metsdlld on alettu kiydii kerrosta-
loasunnosta kiisin, tiiytyy monien siiilyttiiii ja
huoltaa tydvaatteet ja -viilineet asuinhuoneissa.
Metsdkarelioissa pddsee miiristii ja likaisista suo-
japuruista ja saappaista kuoriutumaan jo kella-

rikerroksessa, jonne v:rusteet voi jeftaa yoksi
kuivumaan. Moottorisahojen huoltohuone on
sekin ahkerassa keytdssa.

Se, ettd naapureina on lihes pelkiistiiiin am-
mattitovereita, on metsurien mielestii pikemmin
etu kuin haitta. Saman ammatin tuomaa yksi-
puolisuutta tasoittaa asukkaiden eri-ikiiisyys.
Eikii Metsiikarelioissa ainakaan kiiy niin kuin
tavallisessa kerrostalossa asuneelle metsurille,
joka tycistii palatessaan kuuli hiekkalaatikolta ti-
vattavan sitii, miksi hiin oli niin likainen.

Metsiikarelioissa kuten kaikissa Tycieliikekas-
san taloissa on asukkaiden kiytcicin varattu ker-
hohuoneet. Niihin kokoonnutaan mycis viihin-
tiiiin kerran luodessa asukaskokouksiin, joissa
on mukana Tyoeliikekassan kiinteistciosaston
edustaja.

- Periaatteemme on, etta asukkaiden tulee saa-
da tiefdS, mistii vuokra koostuu. Jaamme asuk-
kaille selvityksen kiinteistcin tuloista ja menoista.
Asukaskokouksessa kiinteistcin taloudesta kes-
kustellaan yhdessii, kertoo toimistopiiiillikk<i
Iaakso.

Asukastilaisuuksissa saatetaan innostua mycis
vaihtamaan ajatuksia metsureiden ammatti-
asioista. Lieksalaisia metsureita puhuttivat syys-
kuisessa asukastapaamisessa seuraavat kysy-
mykset: Olisiko siirryttava aikapalkkaukeen
urakkatyrin sijasta? Miten metsureille tulisi kor-
vata se, ettd hejoutuvat suunnilleen kahdeksan
kuukauden viilein ostamaan uuden noin kaksija
puoli tuhatta maksavan moottorisahan? Tule-
vatko monitoimikoneet yleistymiiiin metsitycis-
sii ja mikii on metsurin ammatin tulevaisuus?
Miksei parinkymmenen miehen joukko pysty ni-
medmilin seudulta kuin kaksi tycikykyisinii
el?ikeikiiiin saakka siiilynyttii metsuria?
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PENTTI KOIVISTOINEN

Ty o kyv y t t omy y s e kikk e en
lakkauttamisesta

Tydkyvyttdmyyseltike (TEL, LEL, YEL,
MYEL) mydnnetririn osaelcikkeenri, jos tyd-
kyky on alentunut vcihintririn 2/5, jo t(iyten(i,
mikrili tydkyvyn alentuminen on vrihintcicin 3/5.
Loin mukaan elcike lakkautetaqn, kun ekik-
keensaajan tyt)kyky on siinci mcicirin palautu-
nut, ettei hrin enrid t(iyt(i elcikkeen
saamisen edellytyksiti. Seuraavassq kcisitel-
I citi n p e ru s t e i t a j a m e n e t t e I yj ci t y d k y v y t t dm y y s-
elcikettri lakkautettaessa sekci muutettaesso
t eiysi elrike osaelcikkeeksi.

Eliikkeen lakkauttaminen edellyttiiii, ettd eld-
kettd mydnnettdessi vallinneissa olosuhteissa on
tapahtunut muutos, josta voidaan paatella ryG
kyr,yn palautuneen. Muutos voi tapahtua el6k-
keensaajan terveydentilassa tai hdnen tyonteos-
saan. Sen on mycis oltava kestoltaan pitkdaikai-
nen. Niinpii muutettaessa tiyttd eldkettS osa-
eliikkeeksi noudatetaan samaa yhden woden
siiiintcjii ty6 lcyvlttdmyyden kesto n suhteen kuin
eliikettii myctnnettaess6. Vuoden s66nncistd poi-
ketaan kuitenkin tiiyttii eliikettd lakkautettaessa.
TEL 5 b $:n perusteella on katsottava, etti tois-
taiseksi myonnetty Hysi ehke voidaan muuttaa
alle vuoden kestiiviiksi jaksoksi osaeldkettd. Sa-
moin mIdrdaikaisen tdyden tyokyvyttdmyyse-
liikkeen jatkeena voidaan mycintiiii alle ruoden
mittainen osaeldke. Tiiyttii eldkettd ei voida
muuttaa osaelakkeeki ajalta, jolta ehke jo on
maksettu. Jos eldkkeen maksaminen kuitenkin
on TEL 8 b $:n nojalla keskeytetty aikaisem-
masta ajankohdasta, eldke voidaan muuttaa
osaeldkkeeksi keskeyttdmisestd lukien.

MINKA VERRAN VOI ANSAITA?
Eliikkeen menettlmisen pelossa esitetidn usein
kysymys: Minkii verran saan tyciskennellI, ettei
elaketta lopeteta? Tiihiin selvddn kysymykseen ei
valitettavasti voida antaa selviid ja yleispiteviiii
vastausta. Nyrkkisiiiintond on, ettA ansioiden ol-
lessa alle 3070 elakkeen perusteena olevasta pal-
kasta tai tydtulosta 6ytta elakettd ei lakkauteta.
Samoin on asia, jos ansiotulo on pienempi kuin
puolet maksettavan eldkkeen mddrdstd. Osa-
elSkkeen saaja, jonka ansiotulo on 45-55 7o
eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai tydtu-
losta, siiilyttiiS mycis elSkeoikeutensa.

Mikiili taas ansiot ovat yli40% (osael6kkees-
s?i yli 60 7o) eliikkeen perusteena olevasta palkas-

ta tai tycttulosta, eldke yleensd lakkaa. Mainittu-
jen iiiiriraj ojen vdlimaasto j outuu tapauskohtai-
seen selvittelyyn, missd lopputuloksen ennusta-
minen on epdvarmaa.

Miten pian eldkelaitos sitten lakkauttaa eldk-
keen, jos edellyykset ansioiden mddrdn osalta
t6ytt)'vet? Periaatteessa lakkauttamistoimiin
ryhtymisen pitiiisi riippua sairauden laadusta.
Esimerkiksi psyykkisissii sairauksissa tytikyky
saattaa vaihdella siten, etta henkil<j pystyy usei-
den kuukausien ajan tdysipainoiseen tycinte-
koon, minkii jiilkeen tyokyky vaihtuu "nollaan".
Tdllaisessa tapauksessa eldkkeen lakkauttami
nen muutaman kuukauden tycinteon jiilkeen oli-
si liian hiitikcjity toimenpide. Tyokyvyn vaihdel-
lessa onkin otettava huomioon vuotuinen ansio.
Jos vuotuinen ansionmenetys on vdhintddn
4070, eldkettd ei voida lakkauttaa. Toisaalta
joissakin sairauksissa tyokykyisyysennuste voi
olla niin hyvii, etti el6ke voidaan lakkaut-
taa pikimmiten.

KUNTOUTUSTILANTEET
Vaikeita tilanteita saattaa syntyh mycis silloin,
kun tyokyvytcjn on kuntoutusetuutena saanut
koulutuksen uuteen ammattiin, mutta tydn-
hankkimisyritykset epdonnistuvat. Tiill6in voi-
taneen lehtea slita, ettd jos tyonsaannin vaikeus
johtuu sairaudesta, viasta tai vammasta eli mikS-
li eliikkeensaaja tycinsaannista kilpailtaessa ei
ole tf,ysin teryeen veroinen tai hante ei pidetii
sellaisena, eldkkeen suorittamista ei pitiiisi lak-
kauttaa. Jos sitd vastoin tycihcinsrjoittumisen
epdonnistuminen aiheutuu huonosta tydllisyys-
tilanteesta tai muusta vastaavanlaisesta syystd, ei
lakkautumiselle liene estettd, koska kysymykses-
sd on varsinaisesti normaali tycittcimyysriski,
joka kuuluisi tydttdmyysvakuutuksen alaan.

Tiillaisissa tilanteissa asiaa voidaan jonkin
verran helpottaa osaeldkkeellii, joka suo peh-
mein laskun lakkauttamisvaiheeseen. TEL 5 b
$:n 4 momenttia on tulkittu siten, etta osaeld-
kettd voidaan maksaa alle vuoden ajalta mycis
silloin, kun eldkkeensaajan tycikyvyn katsotaan
palautuneen.

Eliikkeen lakkauttamiseen 6yt)ry olla selvdt
perusteet.Voidaan sanoa niinkin, ettd elAkettd
lakkautettaessa vaaditaan selvempi osoitus tyG
kykyisyydestii kuin hyliittiiessd eldkehakemus
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tyokykyisyyden perusteella. Myos harkittaessa
liihellii vanhuuselSkeikdd olevan eliikel2iisen
eldkkeen lakkauttamista on syyta "ajatella asia
vield toiseen kertaan".

ELIKKEEN S A A] AN V A LVONT A
Eliikkeensaajan valvontaa on mahdollista har-
joittaa monella eri tavalla. Erds keino on mydn-
tiiii eliike mddrdaikaisena. N6in voidaan mene-
tellii silloin, kun etukdteen on arvioitavissa, ettd
el6kkeensaajan terveydentilassa ilmeisesti tulee
tapahtumaan paranemista, tai kun on odotetta-
vissa, ettd eldkkeensaajalla kuntoutuksen jiil-
keen tai hdnen sijoittauduttuaan sopivaan tyo-
hcin on mahdollisuus ansaita toimeentulonsa.

Toisena apukeinona on muiden ty6elakelai-
tosten ja KarsanelSkelaitoksen eliikeratkaisuista
saadut tiedot. Niimii tiedot toimittaa Eliketur-
vakeskus automaattisesti sille eliikelaitokselle,
jonka maksettavana eldke on. Jos esimerkiksi
kansanelAke on lakkautettu, on eldkelaitoksen
harkittava, onko tycieldkkeen maksamiseen
en55 syytd tai onko tiiysi eliike mahdollisesti
muutettava osaeldkkeeksi.

Kolmantena valvontakeinona ovat Eldketur-
vakeskuksen toimittamat valvontaluettelot, jot-
ka liihetetiiiin elakelaitoksille kolrne kertaa vuc

dessa. Valvontaluettelot siseltavat tiedot niistd
tycintekijciistii ja yrittiij ist ii, jotka tietokoneajon
tapahtuessa ovat eldkkeellii ja joilla eliikkeellii
ollessaan on ollut TEL:n alainen tycisuhde tai
LEL:n alaisia ansioita. Mainittujen keinojen li-
siiksi eliikelaitos voi luonnollisesti mycis pyytii2i
eldkkeensaajalta uuden lddkdrinlausunnon tai
mdArdtit hdnet eldkelaitoksen nimeiimiin liiiikii-
rin tai laitoken tutkittavaksi. Eliikelaitoksella
on myds oikeus vaatia eldkkeensaajalta selvitys
muistakin eli keoikeuteen vaikuttavista seikoista
kuin terveydentilasta. Niiitii ovat TEL:n 4 $:n 3
momentissa mainitut sosiaalis-taloudelliset sei-
kat.

Ennen elAkkeen lakkauttamispddtciksen te-
koa eldkkeensaajaa on yleensd kuultava. (Sama
koskee my6s tiiyden eldkkeen muuttamista osa-
eliikkeeksi.) Kuuleminen voidaan suorittaa ld-
hettiimlllii elakkeensaajan telteft aveksi J-loma-
ke (ETK n:o 681). Kuuleminenei kuitenkaan ole
valttamatontii, jos eltike on mycinnetty m1ilr'aai-
kaisena tai jos eliikkeensaaja on itse ilmoittanut
tyokykynsii palautuneen.

Seuraavassa on esitetty tilastotietoja vuoden
1978 aikana lakanneista tydkyryttdmyyseliik-
keistii tycikyvyttcimyyden pdiiasiallisen slyn mu-
kaan jaoteltuina.

Eliikkeiden lukumddrd Eliikkeiden mycintAmisperuste
Tuki- ja Mielentervey-

liikuntaelinten denhiiiriciiden
sairauksien perusteella
pe rusteella

Vo 7o

Verenkierto-
elinten

sairauksien
perusteella

7o

30,8
42,2

14,8
6,3

29,8
25,6

Kaikki vuoden 1978 aikana
lakanneet tydkyvyttdmyyeliikkeet

tiysiii 19784
osaelikkeitl 875

8,7
7,0

35,4
25,1

26,s
36,0

Vuoden 1978 aikana kuntoutu-
misen perusteella lakanneet
tyo kyvytt6myyseliikkeet

tiysiii 1369
osaeldkkeitd 391

20,2
12,3
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24,9
34,5

9,1
10,7

Maksettavana olevat tyokyvyttd-
myyseliikkeet 31. 12. 1978

tiiysiii 160 899
osaeliikkeitii 16 8l I



HELENA LUOMA

Vanhuuselcikkeen
ennakkolaskenta

l. 1. 1980 v'oimaantulet,ien t.\'r)-
el ci kelak i en muut o st en m uk a a n
ei v anhuus el ci k e t t ci I as k e t t ae s sa
enci{i oteta huomioon palkkaa,
joka on ansaittu sen kalenteri-
vuoden jcilkeen, joIloin t),dntt-
kij(i td))ttd(i 6-l vuotta. Tcimtin
jr)lkeinen aika kuitenkin scici-
dettyjen edellytysten val lites.sa
lasketaan elcikkeeseen oikeut-
tavaksi. Koska polkkotieto.ia ei
nciin tarvitse seurato elcikeicin
tciltttrimiseen saakka, voidaqn
v anhuu se I ci ke la s k ea .lo h.t't' is s ci
ajoin cnnen elcikkeclle si.irt.r'-
mistri.

Vanhuuseldkkeen lasken-
nan kdynnistdmiseksi toimit-
taa ETK rekisteritietojensa
perusteella elikelaitoksille
kaksi kertaa vuodessa ns. van-
huuseldkkeen laskentakeho-
tukset. Eliikelaitokseksi, jolle
laskentakehotus liihetetiiiin,
valitaan rekisteritietojen pe-
rusteella viimeinen laitos, jos-
sa tycintekijii tai yrittdjd ennen
63 vuoden i6n tdyttdmisvuo-
tensa loppua on ollut vakuu-
tettu. Tdmd useimmissa ta-
pauksissa on mycis se laitos,
joka tulee kAsittelemddn eld-
kehakemuksen ja mycintd-
m66n vanhuuseldkkeen.

Ennen laskentakehotuksen
ja ETK:n rekisteriotteiden eld-
kelaitoksille toimittamista
hankkii ETK Viestcirekisreri-
keskukselta henkiloiden osoi-
tetiedot sekd tiedot alle
l8-vuotiaista lapsista. Vdestci-
rekisteristd saatavia tietoja
hyviiksi kiiyttiien voidaan
mahdollinen lapsikorotus las-
kea eldkkeeseen, eikd taman
vuoksi ole tarpeellista kuin
joissakin poikkeustapauksissa
pyytiiii virkatodistusta hake-
muksen liitteeksi.

HAKEMUSLOMAKE
TULEVILLE ELAKKEEN-
SAAJILLE
Tarkoitus on, ettd eliikelaitok-
set ottavat yhteytta tuleviin
el6kkeensaajiin ja liihettiiviit
hakemuslornakkeen teytetta-
viiksi viimeistddn 3-4 kuu-
kautta ennen eldkeiiin tiiyttii-
mistd. Kun elikehakemukset
ndin saadaan mycis kdsittelyyn
hyvissii ajoin, pd6stldn siihen,
ettd vanhuuseldkep66tcis voi-
daan antaa ja eliiketti ruveta
maksamaan heti henkildn 65
vuoden ian tayttemistd seu-
raavana kuukautena, edellyt-
tden kuitenkin, ettA TEL-tyci-
suhde on paettynyt.

Vanhuuseldkkeen hakemis-
ta varten on otettu kiiyttocin
erillinen vanhuuseldkehake-
muslomake. Tdtd lomaketta ei
ole yleisessd jakelussa, vaan se
toimitetaan aina elikelaitok-
sesta suoraan hakijalle Viies-
torekisteristd saatuun osoit-
teeseen ja henkilcitietojen osal-
ta valmiiksi Hytettyna. Van-
huuseldkehakemuslomak-
keesta on poistettu tyokyvyt-
tcimyyttii koskevat kysymyk-
set, ja tycisuhteista pyydetiiin
selvitystl vain, mikiili tiedot
eivdt ilmene ETK:n rekisteri-
tiedoista.

Hakemuksen mukana ldhe-
tet6dn hakijalle joko ETK:ssa
tehty ty6ntekijAn rekisteriote,
jossa on lueteltu tiedot tydela-
kelakien alaisista tydsuhteista
ja yrittiijiitoiminnasta, tai elii-
kelaitoksen tekemd vanhuus-
eldkkeen ennakkolaskelma,
jossa tycisuhde- ja yrittiijitie-
tojen lisiiksi on mycis tieto
eldkkeen mdiirdstd. Rekisteri-
otteelta tai ennakkolaskel-
masta ty6ntekijii voi tarkistaa

tyosuhteitaan koskevat tiedot
ja ilmoittaa eliikelaitokselle
mahdollisista puutteista ja vir-
heist6, jotka niiin on mahdol-
lista saada oikaistuksi jo en-
nen e[6kepddtciksen antamis-
ta. Paitsi ettii vanhuusel6k-
keen ennakkolaskentamenet-
telyn avulla voidaan tulevien
el6kkeensaajien palvelua pa-
rantaa, mahdollistaa ennak-
kolaskenta tietojen velittami-
sen Kansanel6kelaitokselle
riittavan ajoissa, kansaneldke-
lain l. l. 1980 voimaantulevat
muutokset kun edellyttdvdt,
ettii Kansaneliikelaitos saa tie-
don vakuutetun tyosuhteeseen
tai yrittiijiitoimintaan perus-
tuvan eldkkeen mddrdst6 jo
ennen vakuutetun 65 vuoden
iiin teiy,ttiimista. Tdllainen eld-
ke lasketaan tukiosaa ja tuki-
lisiiii miiiiriit6essa vuositulok-
si riippumatta siita, alkaako
eliike heti 65 vuoden iiistii vai
ei. Kansaneldkelaitoksen
kanssa sovitun aikataulun
mukaisesti toimittavat eldke-
laitokset tiedot vanhuuselik-
keistd aina viimeistdin kuusi
viikkoa ennen tycintekijiin tai
yrittiijln 65 vuoden iin tiiytti-
mistd seuraavan kuukauden
alkua ETK:lle, joka valittaa
ne edelleen KansanelSkelai-
tokselle.

ENSIMMAISET
LASKENTAKEHOTUKSET
ELOKUUSSA
Ensimmdiset laskentakeho-
tukset eli rekisteriotteet ETK:n
tycisuhderekisteristd toimitet-
tiin eliikelaitoksille elokuun
alussa. Tdmd laskentapyynt6-
erd koski 1. l. 1915-31.5.
l9l5 syntyneitd tydelaketta
kartuttaneita tyrintekijoitii ja
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yrittajia, jotka teyttavat van-
huuseliikeidn vuoden 1980 al-
kupuolella. yrittAjiisuhteen perusteella. 58

Laskentakehotuksia toimi- tapauksessa henkild oli 63
tettiin eliikelaitoksille yhteen- vuoden iiin tiiyttiimisvuonna
sii 6485 tycintekijilstti ja yrittii- ollut kolmessa tai useammas-
jesfi. 2117 tapauksessa van- sa tyci- tai yrittdjdsuhteessa.
huuseldke on vapaakirjaelike, Eliikeikii5n jeljella oleva aika
ts. tyontekijii tai yrittaja ei ole tulee niiissi tapauksissa liitet-
ollut tycisuhteessa eikd har- tiiviiksi kahteen tai kolmeen,
joittanut yrittiijiitoimintaa yhdessdtapauksessajopanel-
63 vuoden iiin tiiyttiimisvuon- jddn eri tycisuhteeseen.
na. 4128 tapauksessa van- EdellA mainittujen "uu-
huuseliikkeessd tulee otetta- sien" vanhuusel6kkeiden las-
vaksi huomioon mycis 63 vuo- kentakehotusten lisiiksi toimi-
den iin tdyttimisvuoden jiil- tettiin eliikelaitoksille 540
keinenaikaeltikeikii6nsaakka el6kkeen tarkistuslaskenta-
yhden tyci- tai yrittiijiisuhteen pyyntciii. Niimii koskivat osa-
perusteella, 180 tapauksessa tycikyvyttcimyyseliikkeensaa-
kahden rinnakkaisen ty6- ja jia, tyrikyvyttdmyys- ja suku-

polvenvaihdoseldkkeensaaj ia
sekd alennetun elikei6n perus-
teella vanhuuseleketta saavia,
jotka ovat elikkeellii ollessaan
kartuttaneet vanhuusel6kett6,
ja joilla eldkkeen mddriiin tu-
lee muutos 65 vuoden idsti.

Seuraavat vanhuusel6kkeen
laskentakehotukset toimite-
taan eliikelaitoksille heti ensi
vuoden alussa, nyt l. 6.-
31.12.l9l5 syntyneistii, ja jat-
kossa sitten aina kaksi kertaa
vuodessa, elo- ja joulukuussa.
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SIMO FORSS

Tydkyvyttomyys jo
sosiaalinen status

Suomen Keuhkovammaliilto jiirjesti yhteis-
tyossii Ruotin ja Norjan veljesjtirjestojen
kanssa tyokyvyttomyyseltikeliiist en sosiaalis-
to. asemaq pohtineen kalottioluekokouksen
Overtornedssq Ruotsissa l. 9. 1979. Kokouk-
se n toiserw ptiiialustajana oli y hteis kunt at.lis.
S i m o F o r s s Eliiketurvakeiskuksesta. Seu-
raavassa julkaisemme otteen hiinen alustuk-
sestqqn, ionka teemana oli "tyokyvyttomyys
ja sosiaalinen status".

Termi "sosiaalingn status" ei ole niin yk-
siselitteinen kuin aluksi nayttad,. Sillii ym-
mlrreftirdn usein samaa kuin henkilokohtai-
nen arvonanto. Se taas voi olla yhteydessd
tyohon ja ammattiin pohjautuvaan arvonan-
toon, minkii nojalla miiiiriiytyy usein mycis
henkilon yhteiskunnallinen asema eli luokka-
asema, jos niin halutaan sanoa.

Sosiaalinen status viittaa kuitenkin my<is
ihmisen henkilokohtaisen arvonannon ja
muun sosiaalisen ympiiriston vtilisiin suhtei-
.sfin. Tiillaisia yhteyksiii ovat mm. suhteet
omaisiin, ystiiviin ja tuttaviin ja yhteydet eri-
laisiin yhdistyksiin ja muihin yhteisciihin.

Ihmisen hyvinvoinnin kannalta ovat tyd ja
tycinteko keskeisiii tekijriitii sekd tavoitteena
ettii v[lineen[. Tycinteon on niihty liittyviin
velittdmesd tai viilillisesti ihmisen hyvinvoin-
nin pohjana olevien kaikkien perustarpeiden
tyydyttiimiseen. Esimerkiksi professori E r i k
Allardt katsoo, ettii tyohrin ja ammattiin
liittyvet olosuhteet ovat keskeisil arvonan-
non ja ns. korvaamattomuus-kdsitteen yhtey-
dessii, mitkii taas ovat erditii hyvinvoinnin
osatekijriitii.

Eliikkeelle siirtyminen merkitsee tietenkin
tyrihrin pohjautuvan statuksen menetystii ja
muodostaa nlinollen vakavan iskun hyvin-
voinnin perustaan. Eliiketapahtuman seu-
raukset vaihtelevat kuitenkin tapauksesta
toiseen. Tiihtin on vaikuttamassa useampia-
kin tekijriitii, joista mainittakoon ainakin
muutamia.

MI LLAINEN TY 6HdN PERU STUV A
STATUS ON KYSEESSA?
Vaikuttaa ilmeiseltii, ettii hyvin korkean sta-
tusasernan menet6minen on vaikeampaa
kuin alemman statuksen menetys - joskaan

tiimiikiiiin ilmiri ei ole yksiselitteinen.
Todettakoon tiissii yhteydessii, ett[ ammat-

ti ja siihen liittyvii asema ovat yhteydessii
ainakin tydkyvyttomdksi tulemisen rtskiin.
Suunta on eri tutkimusten mukaan melkoi-
sen yksiselitteinen; korkea ammattistatus
(esimerkiksi henkisen tyrin tekijtit yleensii,
toimihenkildt) tuottaa huomattavasti pienem-
miin tycikyvy'ttomiiksi tulemisen riskin kuin
alempi status (kuten ruumiillinen tyti ja teh-
dastyci). Eniten tyokyvy,tt<imiii tulee raskais-
ta, ei-koulutusta vaativista toistii ja vlhiten
koulutusta vaativasta henkisestii tycistii. Tyo-
kyvyttomissii on tiilldin eniten alhaisesta so-
siaalisesta asemasta liihteneitii, ja lisiiksi mo-
nenlainen huono-osaisuus kasautuu tiihiin
joukkoon.

Mielenkiintoinen lisiikysymys tiissii yhtey-
desvd on listiksi se, paljonko aktiiviaikaisesta
statuksesta itse asiassa siiilyy - tai oikeas-
taan siirtyy mukaan - eliikeaikaan.

Vaikuttaa siltii, ettii vaikka "putoaminen"
korkeasta asemasta voi olla yksilolle psyko-
logisesti vakava menetys, seuraa korkeaa ak-
tiiviajan statusta kuitenkin korkeampi el?ike-
ajan status kuin vastaavasti jo alunperin al-
haista statusta, ts. on todenniikciistii, ettii:

- korkea tyostatus korvautuu eliikevai-
he e s s a ar v o s t e t ul I a el ti k e s t at u k s ell a (esim.
kenraali, vuorineuvos, johtaja ym.)

- suhteelliset statuserot pysyviit eltikeaika-
na samalla tasolla kuin aktiiviaikarnkin,
vqik ka tasot yleensti laskisivat kin.

On olemassa todisteita siitii, ettii mycis ta-
vallisen tyrintekijiin kohdalla pidetiien tyote
sin?insii varsin usein korkeassa arvossa riip-
pumatta esimerkiksi siitd saatavasta palkas-
ta. Alemman statuksen tyossii ei ehkii piiiise
toisaalta syntymiitin kovin runsaasti jiljem-
piinii mainittavia ns. korvaavia mekanismeja,
josta johtuen on todenniikoistii edelleen,
ettd:

- aktiiviaikaiset statuserot pyrkivtit eliike-
aikana kasvamaan entistiikin suurem-
miksi.

MISSI MAARIN ON MAHDOLLI-
SU U KSI A N S.'' KO RV AAV IIN
MEKANISMEIHIN"?
Tiillii tarkoitan sitii, missii mddrin yksilo pys-
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tyy kompensoimaan tycistatuksen menetysti
muilla statukseen liittyvilll toiminnoilla. Sta-
tuksen kannalta tiirkeitii, ei-tycisidonnaisia
toimintoja ovat esimerkiksi erilaiset yhteis-
kunnalliset luottamustehldvit, jiisenyydet
erilaisissa yhdistyksissii ja jiirjestoissii jne.
Tiillaisia tehtavia voidaan ehkii hoitaa edel-
leen tyrikyvyn menetyksesld huolimatta.

T?irkeii niikokohta tiissii yhteydessd on
mycis se, missd mddrin henkilo mahdollisesti
pystyy tai pystyisi ammatillisen ty<ikyvyn me-
netykseslA huolimatta toimimaan toisentyyp-
pisess[ tyosse tai kiiyttiimiiiin yleensii jiiljel-
lii olevaa kapasiteettiaan johonkin korvaa-
vaan, hinelle sopivaan toimintaan. Jo pel-
kiistiiiin ammatillisen tyrikyvyttomyyden kii-
sitteestii johtuen lciytyy varmasti tapauksia.
joissa olisi hyviti mahdollisuuksia kiiyttiiii
henkikjn kykyii ja kapasiteettia muuhun,
toisenlaiseen toimintaan. Luonnollisesti temd
riippuu jiilleen mm. henkilcjn tycikyvyn me-
netyksen vakavuusasteesta ja monista nruis-
ta vaikuttavista tekijciistii. Eriis estiivii tekijti
on tydkyvyttcimien ikii. Esimerkiksi meillii
Suomessa on runsaasti ikiiiintyneitii ja todel-
la huonokuntoisia eltikeliiisiii, joihin on hy-
vin vaikeaa soveltaa edelliimainitunlaisia
statusta tukevia toimintoja.

SOSI A ALISEN ASEM AN SISiIST A.
MINEN IA PiiMiiRIEN
SIIRTiMINEN
Sosiaalisen aseman merkitys riippuu lisiiksi
suuresti siitii, miten henkil<i on sisiisldnyt
sen henkilokohtaisten piiiimii2iriensii joukos-
sa ja siitii, miten joustavasti hhn kykenee
vaihtamaan piiiimtitiriiiiin eli sopeutumaan
vall itsevaan tilanteeseen.

Ihminen saattaa sisiiistiiii eli pitiiii tiirkeii-
na tai vahemmln tdrkednii erilaisia asioita,
joista sosiaalinen status on yksi esimerkki.
Riippumatta tyohdn liittyviin statuksen ul-
koisesta arvosta saattaa yksilci arvostaa sit6
aivan omalla tavallaan. Korkea yhteiskun-
nallinen status ei vllttiimittii aina merkitse
sitii, ettii yksil<i pitiiii sitii itse kovin tiirkeii-
nZi, ja toisaalta yksilci voi pitiiii itselleen hy-
vinkin merkittiivenl tycitii, joka ei ulkoisesti
ottaen ole kovinkaan arvostettua.

Osittain tiih[n liittyy kysymys yksilon ky-
vystd mukauttaa pZiiimiiiirdnsl tilanteen mu-
kaan. Tiistii mekanismista ei kuitenkaan lie-
ne olemassa paljon tietoja. Luonnollisesti on
sitd parempi, mit[ suurempi joustavuus yk-
silcillii on tdssd kohdin. Kuitenkin on huo-
mattava, ettd ym. kysymykset ovat mitA
suurimmassa m6drin yksilollisiii; vaihtelut eri
yksildiden reaktioissa ovat ilmeisen suuria.

SO S I A A LI SEN Y MP A RI ST dN
MERKITYS
Ihmisen sosiaaliseen statukseen kuuluu mycis
hdnen sosiaalisten suhteidensa verkosto.
Voimme kysyti, millainen on cliikkeelle siir-
tyvdn asema tdssd mielessd.

Ihminen on varsin selvisti mycis "sosiaa-
linen el[in". Tiitii tukevat monet havainnot
ja tutkimustulokset. Eliikcl2iisen sosiaalisten
suhteiden kohdalla on tiirkeiiii mm. se, onko
kyseessd yksiniiinen vai naimisissa oleva hen-
kilo, millaisia ovat mahdollisuudet lahi-
omaisten tapaamiseen ja millaisia ovat yst6-
vyys- ja tuttavuussuhteet. Edelleen on huo-
mattava sosiaaliseen osanottoon liittyvtit ky-
symykset, kuten mahdollinen osallistuminen
yhdistys- ja jlrjestdtoimintaan jne.

Eliikkeelle siirtyminen merkitsee muutos-
ta niissd asioissa ja jiilleen riippuu monista
eri seikoista, miten sosiaalinen status itse
asiassa tiillciin muuttuu. Sosiaalisten suhtei-
den muutokset saattavat olla ongelmallisia
aina, kun eliikkeelle siirrytiiiin, mutta luon-
nollisesti tyokyvyttomyyseliike voi aiheuttaa
ndissd suhteissa todella vaikeita tilanteita.
Osittain se riippuu tietenkin sairauden tai
vzunman luonteesta ja haitallisuudesta. Il-
meisti on, ett6 tilanne on vaikein yksiniiisten
henkiloiden kohdalla sekii henkisesti ettd
puhtaasti kiiytiinncillisestikin sairauden tai
vamman aiheuttamien vaikeuksien johdosta.

TycikyTryttomdn ihmisen sosiaalinen status
mddritettynd ihmisen sosiaalisten suhteiden
avulla on aihe, josta on vaikea loyttiii tutki-
mustietoa. Kysymys on kuitenkin niin tiirkeii,
ettii lisiiii tietoja siitii kaivattaisiin kovasti.
Samoin kaivataan yleisen huomion jatkuvaa
kiinnittiimistl tycikyvyttdmien sosiaalisen
statuksen tiihiinkin puoleen.
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- esimerkiksi yleisen eldkkeelle valmenta-
misen yhteydessd? Kuuluisiko valmentaminen
nimenomaan vammaisjtirjestcjille, kunnille,
valtiolle, eliikejtirjestelmille tai joillekin muil-
le? Millaisia asioita, millii tavoin ja missii
vaiheessa pitiiisi valmennukseen,
sisiillyttii?i? Mille ryhmille pitiiisi
ta erityisesti tarjota?

opetukseen
valmennus-

MITi TEHDA?
Lopuksi on syytti asettaa jiilleen kysymys:
mitii pitiiisi tehdii? Tyiikyvyudmyyseliikkeen
ja sosiaalisen statuksen yhteyteen liittyy on-
gelmia, joihin tarvittaisiin vastauksia, kuten
koko tyrikyvyttcimyyden problematiikkaan.
Ohitan tiissii kysymykset kuntoutuksesta,
uudelleen koulutuksesta jne. ja esifdn muu-
taman ajatuksen ja uusia kysymyksiii liihin-
ni juuri oman alustukseni johdosta.

SOPEUT U MI SV A LM EN NU S KAY NTI IN
Maassamme puuha[aan parasta aikaa val-
takunnallisia suunnitelmia vanhuuseliikkeelle
valmentamisen puolesta. Vanhuuseltikkeelle
siirtyminen on niihty niin suureksi muutok-
seksi ihmisen eldmdssl, ett?i siihen on ihmisiii
valmennettava. Kuitenkin on tyokyvyttd-
myyseldkkeelle siirtyminen vielii suurempi
muutos ja lisiiksi usein tikillinen, odottama-
ton tapahtuma, joka voi tulla eteen jo nuo-
rella iSlliikin. Silloin, jos koskaan, ihminen
on tuen ja valmennuksen tarpeessa. Mitd on
tehty sopeuttamisvalmennuksen hyviiksi?
Voisiko ihmisille kertoa jo etukdteen asiasta

KO RV A AV I EN MEKAN I SMI EN
KEHITTAMINEN
Olisi terkeae, etti mahdollisimman moni ty6-
ky n yt o n yr i t t tii si m ahd ol I i s uu k si e ns a mu k aan
kiiytttiti idliellii olevia kykyjtiiin ja taitojaan.
Millii tavoin voidaan rohkaista yksiltiit[ eri-
laisiin uusiin toimintoihin?

Millii tavoin tycikyvyttcimdt voisivat osal-
Iistua yhteiskunnalliseen piiiitoksentekoon ja
muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan? Mil-
ld tavoin tycikyvyttomf,t voisivat auttaa en-
tisli enemmtin itseiitin ja toisiaan erilaisissa
vaikeuksissa?

SOSI A A LI ST EN Y HT EY KSI EN
KEHITTiMINEN
Peruskysymyksenii tiissii on, miten voitaisiin
edisttiii - nykyisen eristiimispolitiikan sijas-
ta - tyokyvyttdmien ihmisten karusakiiy-
mistii muiden ihmisten kanssa. Miten voitai-
siin edistiiii - useiden Euroopan maiden
mallin mukaan - vapaaehtoista auttamis-ja ystiiviipalvelua? (Tiissii meillii on run-
saasti parantamisen varaa). Kenen aloittees-
ta toimintaa pit[isi kehittiie? Mitka ryhmiit
ovat suurimman avun tarpeessa tiissii suh-
teessa? Millii tavoin voitaisiin parantaa ih-
misten asennoitumista tydkyvyttomie koh-
taan?

Siin[ muutamia kiintoisia kysymyksiti, joi-
ta ei liene vaikea keksiii viel2i lisiiiikin - si-
tiikin tiirkeiimpii.?i olisi saada vastauksia mm.
edelliimainittuihin ongelmiin. Eri maiden
vammaisjiirjestcit, joukossa mm. Suomen
Keuhkovammaliitto, ovat jo tehneet erituiin
ansiokasta ty<itii niiiden asioiden hyviiksi.
Vammaisten ja yhteiskunnan viliset suhteet
muodostavat kuitenkin niin laajan ongelma-
kentin, ettii tycisarkaa riittiiii meille kaikille
runsaasti mycis tulevaisuudessa.
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuutus oikeuden
pcicitr)ksiri

Vakuutusoikeudenpciritds jiittiasianelIkelaitoksenpiiii-
n:o 2776/78/ I 2 14 toksen voimaan.
Annettu 13.6. 1979 TAKAUTUVUUSKIELTO
ynnlltl'V,IKUUTUKSEN Mainitussa MYEL:n sdinncik-
ALKAMINEN sessd oleva kielto muuttaa tyci-
MELA vahvisti tammikuussa tuloa takautuvasti on myds
1977 Eerolle tycitulon isiintii- YEL:n 7 $:n 2 momentissa, jo-
na 7. 4. 1976 iukien. Seuraa- ten VO:n piiiitriksellii on mer-
vassa huhtikuussa, kun kitystii YEL:nkin kannalta.
MELA sai tietiiii, ettd Eero e1; ETK on tihdn asti liihtenyt
jo noin kuuden vuoden ajan neuvontatoiminnassaan siit6,
"koulunsa loppumisesta alkien ettd lainvoimaisessa tydtulo-
osallistunut tilan toihin yt11y- piiiitciksessi vahvistettua yrit-
mdn osakl:o-o, ',ah,ict; "" tdiAtoiminnan alkamisajan-
huhtikuussa 1977 Eerolle 1y6- kohtaa ei voida uudenkaan
tulon isintdnii l. l. 1972 lu- selvityksen perusteella muut-
kien. taa, jollei VO Pura tYcitulo-

Tiihiin pi6tcikseen Eero ha- paatdsta'
ki muutoita vaatien vakuutta- VO:n piiiitcis merkitsee kui-
mistaan vasta 7. 4. 1976 sl- tenkin sita, ettd yrittajiitoi-
kaen, jolloin tila kokonaisuu- minnan alkamisaika voidaan
dessaan oli siirtynyt hf,nsn muuttaa vahvistettua ajan-
omistukseensa. kohtaa aikaisemmaksi yksin-

Eliikelautakunta totesi paa- omaan eliikelaitoksen omin
tciksessiSn, etta MYEL 8 $:n toimin. Tiillainen muutos ei
6 momentin mukaan 1ys1utq3 siis vaadi tyotulopeet6ksen
ei voitu tarkistaa takauiuvasti, purkamista. VO:n piiiitcis pe-
eikii eliikelaitoksen ndin ollen rustuu siihen, ettei tydtuloa
olisi pitiinyt vakuuttaa f,s1e3 muuteta lainkohdan tarkoit-
7. 4. 1976 edeltdneeltd aialta. tamassa mielessd takautuvas-
Tiimiin vuoksi elk poisti ti' jos tyotuloa vahvistetaan
MELA:n piiiitciksen. ajalle, jolle sitii aikaisemmin

MELA vuorostaan haki ei ole vahvistettu.
muutosta. MELA oli sitii miel-
td, ettd kysymyksessii ei ollut
tycitulon taikisiaminen, koska v a k yy tlt 1 9 |\7uden p ciii t d s

tyotuto voitiin tarkistaa vain, n:o 11060/-77/76
jos sita jo ennert oli samalta Annettu 17' l' 1979

ajalta vahvistettu. MELA vaa-
ti elk:n piiiitciksen kumoa- OSAKEYHTION JOHTAJAN
mista. KUULUMINEN YEL:IIN

VO katsoi, ettei MELA;n Elekelaitos vakuutti Helvin
paatosta Eeron vakuuttami- YEL:n mukaisesti hinen osa-
sesta L l. l9T2lukien ollut pi- keyhticissd suorittamansa joh-
dettivd MYEL:n 8 $;n 6 mo- tajan tehEvan perusteella.
mentin tarkoittamana tarkis- Kun Helvi sittemmin ilmoitti
tuspddtciksenii. Tiimiin vuoksi yrittiijiitoimintansa pysahty-
VO kumosi elk:n piiiitciksen ja neen laman vuoksi, elakelaitos

lakkautti Helvin vakuutuksen
31. 12. 1976 lukien.

Helvi valitti eldkelautakun-
taan ja esitti, ettei yritt:ijatoi-
minta ollut paettynyt. Elk hyl-
kiisi valituksen, koska Helvin
tyotulot yrittiijiitoiminnasra
olivat l. l. 1977 lukien lain
edellyttiimiiii viihimmiismiiii-
ri6 pienemmiit. Helvi haki
pddtcikseen muutosta ja sen li-
s6ksi vaihtoehtoisesti eliikelai-
toksen tyotulopaatdksen pois-
tamista, koska hin ei itse
?mis1:.!u( yhtean osakeyhticin
osaketta, vaan hdnen aviomie-
hensd omisti yli puolet yhtidn
osakepd6omasta.

VO ei muuttanut valituk-
senalaista paat6sta. Siti vas-
toin VO katsoi, ettei eliikelai-
toksen tycitulopiiiitcis ilmei-
sesti ollut lainmukainen ja
poisti sen erittdin painavien
syiden vuoksi.
,'NOLLAOMISTUKSELLA"
ET PAASE YEL:IIN
VO:n piiiitciksen periaatteelli-
suutta osoittaa se, ettd VO
muutti paetdsta purkuhake-
muksen johdosta ja siitnkin
huolimatta, etti purkuhake-
mus oli tehty yli viiden vuoden
kuluttua tycitulopiiiitciksen
lainvoimaiseksi tulosta.

Tulkittavana on ollut TEL
2 $:n 3 momentin sddnncis sii-
th, etta yrittiijiinii on pidettiivii
johtavassa asemassa olevaa
osakeyhticin toimihenkil<i[,
jos hiin joko yksin tai yhdessii
perheenjdsentensA kanssa
omistaa yli puolet osakeyh-
ticin osakepddomasta.

Paetds merkitsee sita, ettii
perheyrityksissiikiiiin, joissa
"omistajaperheellii" on varsin
vapaat kddet omistussuhtei-
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den jiirjestdmiseen, johtavassa
asemassa oleva "nollaomista-
ja" ei tule YEL:n piiriin, vaik-
ka perheenjiisenten omistusoi-
keus olisi yli puolet osakepid-
omasta. Vtihintiitn yhden
osakkeen omistaminen on siis
vdhimmdisvaatimus YEL:n
piiriin kuulumiselle.
Va kuu tus o i k eu den p cicit d s
n:o 3423/78/1352
Annettu 28.6. 1979

OIKEUDENOMISTAJAN
VALITUSOIKEUS
Eliikelaitos hylkiisi piiiit<iksel-
lddn Toivon tydkyvyttdmyys-
eldkehakemuksen, koska hiin-
ti ei voitu pitee tydkyvyttd-
mini. Eliikelautakunta katsoi
15. 2. 1978, ettei ptiitcistii ol-
lut syytii muuttaa.

Toivo kuoli 30. 3. 1978 ja
hdnen vaimonsa Kyllikki haki
kuolinpesiin puolesta muutos-
ta elk:n pidtcikseen. VO tutki
asian ja katsoi Toivon osa-
eliikkeeseen oikeuttavassa
miiiirin tyd kyvyttdmiiksi loka-
kuusta 1976 alkaen.

ASIANOSAISUUS
Eliikelaitos esitti lausunnos-
saan, ettei Kyllikin tekemdd
valitusta pitiisi tutkia sen
vuoksi, ettii tycikyvyttrimyys-
eliikettii on vakiintuneesti pi-
detty niin henkilcikohtaisena
oikeutena, ettei sitii ole voitu
kuolleen henkikin puolesta
hakea. Tiitii kiisitystd mieles-
tani tukee mycis eliikkeen ha-
kemisesta kirjoitettu laki-
teksti.

On kuitenkin huomattava,
ettei VO:n p?iitris kohdistu-
kaan tiihiin asiantilaan. Laki
llihtee siitii, ettii muutoksen-

hakuoikeus on asianosaisella.
Toivon asianosaisuus alkoi
hdnen tehtyiiiin eliikehake-
muksen ja se lakkasi hiinen
kuollessaan.

ASIANOSAISSEURAANTO
Pdiiasiassa oikeuskdytdnndssd
on kehitetty oppi asianosais-
seuraannosta, millii tarkoite-
taan sita, ettii vireillii olevan
hakemusmenettelyn aikana
asianosainen lakkaa olemasta
asianosaisena ja hiinen tilal-
leen asianosaiseksi proses-
suaalisesti samaan asemaan
tulee prosessin ulkopuolella
ollut henkil<i. Asianosaisen
vaihtuminen oikeudenkiiyn-
nin tai hakemusmenettelyn ai-
kana voi tapahtua vain asian-
osaisseuraantoilmicin puitteis-
sa. Tiillciin on periaatteena, et-
td asianosaisen kuollessa pro-
sessin aikana hinen kuolinpe-
sdnsA vaihtuu valittOmasti he-
nen tilalleen asianosaiseksi ja
tulee oikeutetuksi omissa ni-
missdiin jatkamaan hakemus-
prosessia. Asianosaisseuraan-
to on mahdollinen niin kauan,

kunnes eltikep[iitcis on tullut
lainvoimaiseksi. Kyllikki on
siis perustellusti katsottu oi-
keutetuksi valittamaan Toi-
von eldkep6itciksestii.

Siiniikin tapauksessa, ettei
Toivo olisi ennen kuolemaan-
sa ehtinyt hakea tyok)'vytto-
myyseliikettii, on hanen les-
kensii ja lastensa oikeusturva
perhe-eliikkeen mddriin suh-
teen kuitenkin turvattu. TEL
7a $:n 4 momenttihan ar,taa
heille mahdollisuuden selvit-
tdd, ettii edunjittiijii on tullut
tyokyvyttomeksi jo ennen
kuolinpiiiviiiinsd. Muutenhan
tiillaisissa tilanteissa perhe-
eliike lasketaan ikiilin kuin
edunjiittiijti kuol inpiiiviiniiiin
olisi tullut tyokyvyttcimiiksi.
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MERJA LAMBERG

Ty okyvyt t dmyysasiain
neuv o t t e lukunnan suosituksia

os.ert,lxr
Kysymys eliikkeenhakijan oikeudesta osaeldk-
keeseen on tullut esille neuvottelukunnassa ao.
yddnnciksen voimaantulosta ldhtien toistuvasti.
Arvioitaessa hakijan jAljelliiolevaa ansiokykyii
ratkaisussa ovat olennaisia tekijoitii paitsi liiZike-
tieteelliset, myos tyciskentely- ja sosiaaliset kri-
teerit. Viime aikoina neuvottelukunta on anta-
nut suositukset tapauksista, joista toisessa oli
kysymys itsenAisen yrittiijiin ja toisessa tycisuh-
teessa olevan eldkkeenhakijan tycikyvyn ar-
vioinnista.

TAPAUS A:
PIT Ki I A Y H DEN ] AKSOIN EN
TYdHISTORIA
(N euvottelukunnan poytiikirja 28 I 79,
2. kohta)
Eliikkeenhakija, joka on 5S-vuotias, on tycisken-
nellyt elintarvikeliikkeessii ensin kahdenkymme-
nen vuoden pituisessa ja vuoden tauon jdlkeen
kymmenen ruoden pituisessa tycisuhteessa. Jdl-
kimmdinen tyosuhde on paattynyt helmikuussa
1976 hakijan aviopuolison sairauden johdosta
tapahtuneen paikkakunnalta muuton takia.

Hakija on aloittanut viilittcimiisti myyjiin
ty0n paatyttyii tyciskentelyn keitticiapulaisena.
Ty<iaika on ollut tassa 4-6 tuntia pdivdssii. Hiin
on suoriutunut normaalisti tehtavis6an, joihin
kuului tiskaamista, ruuanvalmistusta ja myynti-
tydtZi. Hakijalla on ollut pitkiiaikaiset sairaslo
mat vuosien 1976 sekii 1978 aikana, ja viimeksi
hdnelle on m66rdtty sairaslomaa helmikuusta
1979 vuoden loppuun.

S AI RAU S H AIT ANNUT TY ANTEKO A
USEITA VUOSIA
Hakijalla on vuonna 1973 ilmennlt nivelvaivoja.
Ne ovat pahentuneet keviiiillii 1976. Tlllctin hii-
nellii todettiin reumalle ominaisia turvotuksia
ranteessa ja polvissa sekii sydpymid ja virheasen-
toja sormien ja varpaiden vdliss6. laskeuma oli
kohonnut. Reumaserologia oli tiilloin negatiivi-
nen; kuitenkin katsottiin olevan kysymyksessd
tyypillisen nivelreuman.

Hakija on kevddstd l9T8liihtien ollut sisdtau-
tiklinikan tarkkailussa. Hiinellii on havaittu tdl-
loin selvii reumalle ominaisia nivelmuutoksia

sormissa, varpaissa ja polvessa sekd laskeuman
kohonneen.

Sairauspdivdrahaa hakijalle on mydnnetty
kuukauden ajalta vuonna 1976, viiden kuukau-
den ajoilta wonna 1978 ja vuonna 1979.KEL-
tydkyvyttomyyseldkehakemuksen kiisittely on
kesken.

NEUVOTTELUKUNTA:
OIKEUS OSAELiKKEESEEN
Neuvottelukunta katsoi yksimielisesti, ettii haki-
jan on katsottava tulleen tycieliikelakien tarkoit-
tamalla tavalla tydkyvytt6maksi osaeldkkeeseen
oikeuttavassa md5rin keviiiillii 1976. Hakijalle
tulisi mycintiid eldkehakemuksen vireilletulohet-
ki huomioon ottaen l. 7. 1978 alkaen osaeldke,
jonka suuruutta mddrdttiessd olisi TEL 6 $:n
3 momentin toisen lauseen mukaan otettava
huomioon tuleva palvelusaika helmikuussa
197 6 paattyneen tycisuhteen perusteella. Eliike
suositeltiin myrinnettlvdksi r,uoden I 980 touko-
kuun loppuun saakka.

ALENTUNUT TYdKYKY SEKA
ANSIOTASO
Hakijan terveydentilan osalta voidaan todeta,
etta hen on sairastanut yuodesta 1976 liihtien
aktiivista, seronegatiivista nivelreumaa. H6n on
mycis kevddlle 1976 siirtynyt myryjiin tydsta pie-
nempipalkkaiseen, osapdivdiseen keitticiapulai-
sen tycihon. Ansiot ovat alentuneet keskimiiiirin
49 prosenttia. Tycipaikan vaihdos ei ole kuiten-
kaan piiiiasiallisesti johtunut terveydellisist6
syistd. Perheasioiden takia tapahtunut siirtymi-
nen toiseen tycipaikkaan on sattunut samanai-
kaisesti terveydentilan huonontumisen kanssa.
Neuvottelukunta totesi, ettd nivelsairauden on
kuitenkin lciydcisten perusteella katsottava lAl-
lciin olleen olemassa jo ilmeisen haittaavana ja
tycikykyii selv1sti alentavana.

TAPAUS B:
YRITTA]ITOIMINTA
(N euvottelukunnan pdytiikirja 28 I 79,
3. kohta)
Eliikkeenhakija, joka on 27-vuotias, on harjoit-
tanut minkkien, kettujen ja hillereiden tarhaus-
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ta. Hdnet on vakuutettu YEL:n mukaisesti 8368
markan vuotuisella tycitulolla ruoden 1973 alus-
ta (indeksi 274). Hakija on tehnyt yrityksessii
kaikkia tciitii. Hiin on tyciskennellyt lisiiksi isiin-
sd maatilalla ilman palkkaa ja tiistii hdnet on va-
kuutettu MYEL:n mukaisesti vapaaehtoisella
perheenjdsenen vakuutuksella huhtikuusta 1975
alkaen 4825 markan ruotuisella tycjtulolla (in-
deksi 462).

SAIRAUS OLLUT OLEMASSA
Y RITT A] ATOI MINN AN ALKAESS A
Hakija on saanut lGvuotiaasta ldhtien suuria
epileptisiii kohtauksia. Kohtaukset ovat pahen-
tuneet alkoholista, valvomisesta ja psyykkisestii
rasituksesta. Hakijan eliimintavat ovat hdnen
avioiduttuaan ja aloitettuaan tarhaustoiminnan
kuitenkin muuttuneet sd^dnnollisemmiksi ja koh-
taukset ovat vihentl,neet.

TYdPANOS
Hakija on vuonna 1975 laajentanut ja ko{annut
tarhaustiloja ja lisiinnyt siitosnaaraiden mddrAn
noin 200 minkkiin ja2U-30 kettuun. Yrityksen
liikevaihto on kasvanut vuonna 1975 olleesta
43 000 markasta kaksinkertaiseksi vuoteen 1978
mennessd.

Vuoden 1977 aikana sairaus on alkanuthaita-
ta hakijan tycintekoa ja hdn on luopunut maata-
loustciistii sekd osittain turkistarhan tciistA vasta-
ten endd vain toiminnan jiirjestelyistii. Hakijan
vaimo ja talossa asuvat ldhisukulaiset ovat teh-
neet muut tarhaustycit. Vierasta tycivoimaa on
kiiytetty hyvin viihiin. Tarhausyrityksen toimi n-
ta ei ole hakijan sairaudesta huolimatta vdhenty-
nyt, mutta sitd ei ole voitu laajentaa suunitel-
mien mukaisesti.

SAIRAUDEN OIREET OVAT
LISAINTYNEET
Neurologisessa tutkimuksessa lokakur.rssa 197 l
hakijalla todettiin epileptinen oire ja siihen sopi-
va aivofilmilciydcis. Hiinelld on toukokuussa
1979 tehdyn tutkimuksen mukaan ilmennyt suu-
ria, noin minuutin kestiiviii kohtauksia viikot-
tain. Kaikenlainen rasitus on edesauttanut nii-
den puhkeamista.

SairauspdivArahaa hakijalle on my6nnetty
lyhyita jaksoja wosina 1973, 1974 ja 1975 ja vii-

meksi ky.rnmenen pdivdn ajalta lokakuussa
1977. Tdmrin jdlkeinen hakemu on hyliitty, kos-
ka hiintii ei ole pidetty tyok)'v)'ttdmana.

NEUVOTTELUKUNTA:
EI TYOKYVYTdN
Neuvottelukunta pliiityi yksimielisesti suosittele-
maan, ettei hakijan voida katsoa olevan tyoelii-
kelakien tarkoittamassa mielessd tycikyvy'ton,
minkl ruoksi hdnen eldkehakemuksensa olisi
hyHttave.

SAIRAUDEN VAIKUTUS
YRITTAIATYOHdN
Tarkasteltaessa turkistarhan toimintaa voidaan
todeta, etti turkiseldinten m66rd on enentynyt ja
liikevaihto on kasvanut. Hakijan sairaus ei ole
aiheuttanut yritystoiminnan supistumista. Yrit-
t?ijiin tycipanoksen vdhentymisen arviointi talhi-
sissa perheyrityksissa on kuitenkin suuressa
miiiirin harkinnanvarainen ja tapauskohtaisesti
ratkaistava seikka, koska monissa tapauksissa
yrittiijiin tydnteon vdhentyessd yrittiijiiperheen
muut jdsenet saattavat lisitd vastaavasti tyopa-
nostaan. Neuvottelukunta katsoi, etta tdssa m-
pauksessa voitaisiin hakijalla katsoa olevan l6d-
ketieteelliset edellytykset osaeldk keeseen. Hakija
on joutunut epilepsian vuoksi rajoittamaan toi-
mintaansa yrityksessd ja keskittyrniiiin lZihinnii
johtotehtaviin. Toisaalta tulee ottaa huomioon
turkistarhaustoiminnassa tapahtunut laajentu-
minen. Sita kautta ovat lisddntyneet myos tehta-
vAt, joihin hakijan on katsottava edelleen olevan
kykenevd. Hakija on sairastanut epilepsiaa jo
pitk?iiin, ja hlnen terveydentilansa on huonon-
tunut, mutta hdn on itiltiiiin nuori eika hanen
tycipanoksessaan voida katsoa tapahtuneen vd-
hentymistl siinii miiiirin, ettii tycikyryn voitaisiin
arvioida alentuneen ainakin kahdella viidesosal-
la viihintiiiin woden ajan.
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Syksyllci sanottua
VA lVH U STY O N STU I N,S,ANI
HELSINGISSA.

Helsingin seudun kesiiyliopisto
ja Vanhustyon keskusliitto jiir-
jestivdt elokuun lopussa erityi-
sen vanhustycin seminaarin. Se-
minaarin alussa selvitteli pro-
fessori Eino Heikkinen,
jota pideAan yhtenii maamme
tunnetuimmista gerontologeis-
t3, gerontologian kisitettA,
olemusta, kehitystii ja merkitys-
ta.

Sana gerontologia tulee
kreikan kielestd, jossa geron:
vanha (mies) ja logos- oppi.
Termillii gerontologia tarkoi-
tetaankin vanhenemista kos-
kevaa tietoa ja vanhenemista
tutkivaa tiedettd.

Heikkisen mukaan geronto-
logia jakaantuu kolmeen pd6-
osaan:

I. Vanhenemisen biologia
2. Geriatria eli kliininen ge-

rontologia (vanhuuden
tautien hoito)

3. Sosiaaligerontologia
Vanhenemisella tarkoite-

taan yksinkertaisesti ajan ku-
luessa tapahtuvia muutoksia
yksildn el6mdssd. Termillii
vanhus tarkoitetaan usein
yleisen eldkeidn, siis 65 vuot-
ta saavuttanutta, mutta tama
maerittely on normatiivinen
ja sopimuksenmukainen ja
usein kdytdnncissd huono. Kd-
sitteen uusia mdlrittelyjii on-
kin esitetty (kirjoittajan huo-
mautus).

Gerontologian kehityksessd
voidaan Heikkisen mukaan
erotella eri vaiheita,joista hdn
mainitsi seuraavat: l. filosofi-
nen vaihe (tai suuntaus), 2.
biologinen vaihe, 3. psykolo-

ginen vaihe,4. sosiaalinen vai-
he ja 5. poliittinen vaihe. Ti-
md tarkoittaa mm. sit6, ettd
viime vuosina on sosiaalige-
rontologia noussut voimak-
kaasti esiin, ja vanhusten lu-
kumdlrdn lisddntymisen myci-
td on kysymys nousemassa
mycis yhteiskunnallisesti ja
poliittisesti tiirkeiiksi.

Gerontologia tutkii tieteend
vanhenemisprosessia, -meka-
nismia ja ympiiristcitekijdiden
vaikutuksia. Tieteellisen tut-
kimuksen kehitys tillii alueel-
la on laajentunut merkittd-
vdksi maailmanlaajuiseksi toi-
minnaksi. Suuria tutkimus-
keskuksia on mm. Neuvosto-
liitossa ja USA:ssa sekd myris
Ruotsissa ja Norjassa. Poh-
j oismaisten ja eurooppalaisten
gerontologien yhteydet ovat
mycis lisddntyneet ja kehitty-
neet jatkuvasti.

Simo Forss

ILO:N PAAJOHTAJA
SUOMESSA
Hyvinvointivaltioissa on saa-
vutettu eriinlainen sosiaali-
menojen "kylldstymisaste",
totesi Kansainvdlisen tydjZir-jestdn ILO:n pii2ijohtaja
Francis Blanchard vie-
raillessaan Suomessa elo-
kuussa.

Blanchard osallistui Helsin-
gissii pidettyyn ILO:n 60-vuo-
tisjuhlaseminaariin.

Taloudellisen kasvun hidas-
tuminen aiheuttaa Blanc-
hardin mukaan turvattomuu-
den lisiiintymistA. - Juuri
tasse tilanteessa on yhii vai-
keampaa saada sosiaalitur-
vaan tarvittavia rahavaroja,
hin sanoi.
SOSIAALITURVAN MENOT
ETUOIKEUTETTUJA
Sosiaaliturvaetuuksilla on
kuitenkin etuoikeutettu asema
julkisten varojen kiiytcissii,
Blanchard huomautti. "Niita
pidetiiin yhteiskunnan halu-
amina, tarkoin harkittuina
mddrdrahoina, jotka ovat
maksamisen arvoisia ja anta-
vat turvallisuuden tunteen",
hdn sanoi.

Blanchard mycis korosti
suurempaan tehokkuuteen
piiisyn tarkeytta sosiaalitur-
van budjetoinnissa taloudel-
listen olojen huononnuttua.

Hdnen mielestddn tulisi pa-
rantaa sitd kuvaa, joka ihmi-
sillii on sosiaaliturvaa toteut-
tavista laitoksista.

"Jokaisen vakuutetun tulee
tuntea, ettii juuri hinen ta-
pauksensa, joka usein on hd-
nen oikeutensa, ei ole vain jo-
kin mappi tai jokin numero,
joka sycitetii5n nimettcimddn
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tietokoneeseen", Blanchard
sanoi.
ETUJEN PARANTAMINEN
SYYNA.ELAKEKUS-
TANNUSTEN NOUSUUN
El iikejiirje stelmien kustannus-
ten jatkuva nousu ei Blanchar-
din mukaan johdu niinkiitin
vdestcin ikdrakenteen vanhe-
nemisesta kuin sosiaalitur-
vaan tehdyistii todellisista pa-
rannuksista.

Vanhusten sosiaaliturvan
rahoittaminen voi Blanchar-
din mukaan yhd aiheuttaa
sukupolvien viilistii ristiriitaa.
Vanhuksia koskevia sosiaali-
turvan menoja olisi Blanchar-
din mielestd rationalisoitava,
samalla kun pitaisi pystye luo-
maan sekd oikeudenmukaisia
ettii tehokkaita sosiaaliturvan
rahoitusmenetelmid.
ELA:KEIAN ALENTAMINEN
EI RATKAISU
TYOTTdMYYTEEN
Blanchard kosketteli esitel-
mdssddn mycis niitii yrityksia,
joita on tehty tydttdmyyson-
gelman ratkaisemiseksi eliike-
ikiiii alentamalla.

Vanhempien tycintekijdiden
siirryttyii eliikkeelle yritykset
ovat nykyaikaistaneet tuotan-
tomenetelmiiiiin ja tydllisyy-
den kokonaisaste on vihenty-
nyt, Blanchard huomautti. Sa-
malla ndmii toimet ovat rasit-
taneet jo muutenkin rahoitus-
vaikeuksissa olevia eliikejiir-
jestelmiA, hin sanoi.

"Eliikeiiin alentaminen ei
ole mikiiiin patenttilaake",
Blanchard sanoi. Hdn asettui
puoltamaan joustavaa eliikei-
kiiii, josta hdnen mielestddn
olisi hycityii niin tyci nantajalle,
tycintekijiille kuin yhteiscille.

SOSIAALITURVAN PAIVAT
MIKKELISSA,

Elokuussa Mikkelissii pide-
tyillii Sosiaaliturvan piiivilli
tarkasteltiin 1980-luvun sosi-
aaliturvapolitiikan kehitysnii-'
kymiii. Piiivien aiheina olivat
tyottdmyys, tydttomyysturva,
tydkyvyttOmyys, kuntoutus,
lapset ja perhe, vanhusten-
huolto ja piiihdeongelmaisten
huolto. Seuraavassa on joita-
kin poimintoja eriistd eliikkei-
ta kiisitelleistii alustuksista.

"Yleisten toimeentulojdr-
jestelmien kehittSmisen ohella
on 1980-luvulla voimaperiii-
sesti paneuduttava erityisryh-
mien, kuten vaikeasti vam-
mautuneiden invalidien, toi-
meentuloturvan ilmeisten
puutteiden korjaamiseen", sa-
noi kansliapiiiillikkci Kari
Puro sosiaali- ja terveYsmi-
nistericistd. - TYon ja vaPaa-
ajan vdlinen nykYinen jYrkka
raja olisi tehHva yksildllisesti
joustavaksi elikkeellesiirtY-
missdinnciksid muuttamalla,
osa-aikatyotii lisiiiimtillii seki
tyollisyys-, oPinto- ja Perhe-
poliittisin perustein tYoaikaa
lyhentiimiillii, hdn totesi.

-Tycillisyysturva, sosiaali-
palvelut ja perhepolitiikka tu-
levat ensi vuosikymmenelld
olemaan sosiaaliturvapolitii-
kan kehittiimisen tdrkeimmdt
lohkot - ja tii ssii jiirjestyksessd,
sanoi valtiot.tri Matti Sa-
vola. Savola on Sosiaalitur-
van Keskusliiton SO-luvun so-
siaaliturvapoliittista ohjelmaa
laativan ryhmiin puheenjoh-
taja.

-Tycittcimien toimeentulo-
turvan perustana tulisi olla va-
kuutuspohjainen tycittcimyys-

vakuutus, kuten yleensii Liin-
si-Euroopan maissa, Savola
sanoi. Pysyviisti tyottdmat
siirtyisiviit tycittomyyselik-
keelle. Jiirjestelmiiii taydentai-
sivdt eroraha ja osaelSke, jota
olisi nykyisestddn muutettu.
Uusi osaelSke perustuisi ly-
hennettyyn tyciaikaan tydnte-
kijiin ansioiden koostuessa se-
kii eliikkeestd ettd palkasta,
hdn sanoi.

-ltse asiassa meilld on useita
tydkyvyttomyyskdsitteitd, sa-
noi johtaja Erkki Eskeli-
nen Tyciterveyssddticin kun-
toutustutkimuskeskuksesta.
Ty<ikyvyttcimyyskiisite on am-
matillisesti hyvin rajattu val-
tion ja kunnan eliikejiirjestel-
missd, mutta laajemPi kansan-
eliike-, sairausvakuutus- ja
tyciel6kelaeissa.

Pelkkii tyokyvyttdmyyden
syiden tarkastelu lii5 ketieteel-
lisen tautinimistdn pohjalta ei
ole yhtii hedelmiillinen kuin
yhteiskuntatieteellinen tutki-
mus omine menetelmineen,
Eskelinen totesi.
Tiirkeiimpiiii kuin perinteisen
tautinimistcin mukaan tilas-
toiminen on tarkastella, mita
esimerkiksi lainsiiiidiinncin ja
elinkeinorakenteen muutok-
set ja tydelamdn vaatimukset
ja normistot merkitsevdt tyo-
kyvyttcimyyden syiden tutki-
muksessa, Eskelinen sanoi.

Kirsti Suomivuori
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Kysymyksiri
ja vastauksia
Alla olevalla palstalla Elciketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja Lauri Koivusalo vastaq
tydel(ikkeit(i koskeviin kysymyksiin, joilla
sqottoo olla yleistcikin mielenkiintoa.

Tydelcikeasioita koskeviin kysymyksiin vas-
t at oon E I (ik e I urv a k es kuks e s t a m y d s k irj ei t se ja
puhelimitse. Kun kirjoitotte, mqinitkaa ttiydel-
linen nimenne, osoitteenne ja henkildtunnuk-
senne.

Kysymys: Olen muuttanut Australiaan
vuowut 1968 ja saanut mybhemmin Austra'
lian karualaisuuden. Suomessa tyoskentelin
vuosinq 1966-1968 valintamyymtiltin kas'
sana. Nyt olen kuullut, ettti iotkut suomalai'
set raapurini saavat Suomesta tyoehkettti.
Maksetaanko eliikkeitti todellakin Suomesta
Australiaan ja voinko miniikin saada eliiket-
t ii A u s t r al i an k a ns al ai s u ud e s t ani h uol i mat t a?

Vastaus: Oikeus Suomessa ansaittuun
tycieldkkeeseen siiilly, vaikka henkilci muut-
taisi ulkomaille ja vaihtaisi kansalaisuutta.
Elakkeita maksetaan Suomen Pankin luvalla
mihin maahan tahansa.

Jos palkkanne tycistdnne valintamyymdldn
kassana wosina l966-1968 oliviihintiiiin 180
markkaa kuukaudessa tai siiAnncillinen viikot-
tainen tydaikanne vdhintddn 20 tuntia, kuuluu
tycisuhde TEL:n piiriin.

Eltikeiiin 65 vuotta tdyttdessdnne tai tulles-
sanne siti ennen tycikyvyttdmaksi voitte ha-
kea el6kettd Suomesta. Eldketurvakeskus ld-
hettaa Teille pyynnostii elikehakemuslomak-
keen ja neuvoo elikkeen hakemisessa.

Kysymys : Ty dkyvy tt bmyysekikehakemuk-
seni hylcittiin elcikelaitoksessa. Koska olen triy-
s in t y d kyv y t dn, ho lu o i s in v a I i t t aq hy I k tiy sp tiii-
triksestci. En kuitenkaan tiedci, miten valitus tu-
lisi tehdci, ettci saisin ekikelaitoksen pciritdksen
kumotuksi ja ekikkeen itselleni. Pitriisikr)
hank k ia uusi I cici krir in I ausun t o t y d kyv y t t dmy y -
destci ja k(iytt(i(i asianojajan apua valituksen
laalimisessa?

Vastaus: Eliikelaitoksen antamasta hyl-
k2iyspiiiit<iksestii Teillii on oikeus valittaa eld-

kelautakuntaan (os. Opastinsilta 7, 00520
Helsinki 52), joka toimii ensimmdisend vali-
tusasteena tycieliikeasioissa. Valitusaika on 30
piiiviiii siitii, kun asianomainen on saanut va-
lituksenalaisesta pddtdksesta tiedon. Tiedon-
saannin katsotaan tapahtuneen viimeistddn
seitsem6n piiiviin kuluttua piiiitciksen postit-
tamisesta lukien.

Val itu kseksi ri ittiiii va littaj an kirja I lise sti i l-
moittama tyytymettdmyys eliikelaitoksen
pddtcikseen ndhden. Valitusasialle on kuiten-
kin eduksi, jos valittaja kertoo valituksessaan,
miti oireita ty6kyvyttdmyyden aiheuttanees-
ta sairaudesta johtuu ja miten sairaus haittaa
tycintekoa. Uusi liiiikiirinlausunto voi olla hy-
viksi asialle, mutta ei valttAmatdn. Koska va-
litusasia tutkitaan eldkelautakunnassa viran
puolesta kokonaisuudessaan eikii vain siltii
osin, kuin asianosainen on valittanut, ei asi-
anajajan kdyttdminen valitusasian ajamiseksi
ole tarpeellista.

Kysymys: Olen peruskoulun keittiiid. Ai-
kaisemmin olin yksityisellti tyossA. Kun tila-
sin Eliiketurvakeskukselta rekisteriotteen, sii-
nii niikyiviit ai noast aan ai kai se mmat p alv elu-
ni, ei nykyinen. Kysynkin, miksi niiin?

Vastaus: Eldketurvakeskuksen tycisuhdere-
kisteri sisaltae tiedot ainoastaan yksityisen
tydelakesektorin (TEL, LEL, YEL, MYEL)
piiriin kuuluvista tycisuhteista ja yrittiijiltoi-
mintajaksoista.
Nykyiseen toimintaanne peruskoulun keitta-
jdnl sovelletaan kunnallisten viranhaltijain ja
tycintekijiiin eltikelakia (KVTEL). Kunnalli-
nen eldkelaitos(os. PL425, 00101 HELSINKI
l0) hoitaa KVTEL:n toimecnpanon mm. pi-
Hmalla rekisteriii KVTEL:n piiriin kuuluvis-
ta palvelujaksoista.
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It{imi tyk si(i EI (ik e tunt ake skuk s e s s a

Antti Suominen

El6keturvakeskuksen hallitus nimitti ko-
kouksessaan 7. ll. l9T9laitoksen lainopilli-
sen osaston piiiillikcin, varatuomari, ekonomi
A nt t i S u o m isen lainopilliseksi johtajaksi
l. 9. 1980 lukien. Tiihiinastinen lainopillinen
johtaja, varatuomari Lauri Koivusal o,
siirtyy Eldkevakuutusosakeyhtici Ilmarisen
palvelukseen johtajaksi l. 9. 1980.

Varatuomari Suominen tuli Eldketurva-
keskuksen palvelukseen l. 6. 1973 lainopilli-
sen osaston elhketoimiston piiSllikdksi. Osas-
topiiiillikoksi hAnet nimitettiin l. ll. l974lu-
kien.

Varatuomari Suominen toimi vuonna 1966
Keskindisen Vahinkovakuutusyhtio Kansan
auto-osaston lakimiehend ja samana vuonna
Keskin6isen Henkivakuutusyhtici Kansan ja
Eldkekassa Tuen korvausasioiden hoitajana.
Vuoden 1967 alusta toukokuun loppuun 1973
hdn toimi korvausjaoston jaostopaallikkdnii
Keskindisessd Henkivakuutusyhtici Kansassa
ja Eliikekassa Tuessa.

Varatuomari Suomisen muusta toiminnas-
ta tulkoon mainituksi, ettd hAn vuonna 1972
toimi puolustusministerin poliittisena sih-
teerinii ja l. 9. 1973-5. 6. 1975 sosiaali- ja
terveysministerin poliittisena sihteerind.

Antero Ahonen

Samassa kokouksessa hallitus nimitti
fil.kand. Antero Ahosen suunnittelu-
osaston piiiillikciksi.

Maisteri Ahonen tuli Eliiketurvakeskuksen
palvelukseen matemaatikoksi I . 2. 1973.
Vuonna 1977 hanet nimitettiin suunnittelu-
osaston apulaisosastoptiiillikciksi. HAn on
toiminut mm. eri tyciryhmien sekii Eliikeikii-
komitean sihteerinA. EKL
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V i er ait a E kike turv ak e s kuks e s s a

Saksan Liittotasavalta ja Suomi ovat solmi-
neet sosiaaliturvasopimuksen, jonka on m66-
rii tulla voimaan ensi vuoden aikana. Maat

aloittivat syyskesiillii neuvottelut sopimuk-
sen hallinnolliseen toimeenpanoon liittyvistii
toimista.

Kuvamme on syyskuussa Ekiketurvakeskuksessa pidetystri neuvottelusta. Kuvanvasemmalla lai-
dallo ovat saksaloisen ja oikealla laidallo suomalaisen delegaation jcisenet. Liittotasovallan
delegaatiossa olivot edustettuina tytintekijdiden, toimihenkiliiiden, merimiesten, routatieltiisten
ja kaivosmiesten erillisten eltikejrirjestelmien hallinnosta vastoovot laitokset.

Kansainvcilisen sosiaaliturvojtirjestdn ISSA:n pririsihteeri Vladimir Rys krivi myds Ekike-
turvokeskuksessa6. 9. Suomen-vierailunsa yhteydessii. Kuvassomme pciiisihleeri Rys vasemmalla,
hiinestri oikealle iscinneit, Eldketurvokeskuksen toimitusjohtojo Matti Uimonen ja varatoi-
mitusjohtaja J o u k o S i r k e s a I o.
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Tydelcikekassan toimitalon peruskivi muurattu
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Tydelcikekassan uuden toimitalon peruskiveri muuroo ylipormestari Teuvo Aura. Uusiin
tiloihin Tydelcikekasso pcicisee muutlomoon helmikuussa 198 l. Kahdeksqnkerroksisen talon
kokonaispinta-ala on 18000 bruttonelitimetrici. Toimisto-, liike-.ja varastotiloista Tyr)ekike-
kossa vuokraa ulkopuolisille yhteensri runsqat 3000 m2.
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LAURI KOIVUSALO

Luottovakuutuskokous
W ashingt onis s a k e s cikuus s a

Washingtonissa 25. 6.-27. 6. enemmhn erilliidn varsinaisis- sen vuoksi ei kykene eliikelu-
1979 pidettyyn luottovakuutus- ta eliikejiirjestelmistii ja niillii pauksiaan lunastamaan. Meil-
kokoukseen osallistuivot Etci- on enemmdn omat erityispiir- lfiiin niiistii toiminnoista
keturvakeskuksesta luottova- teensi. Suomen osalta esimer- huolehtivat eliikelaitokset.
kuutusosaston pririllikkd Esko kiksi luottovakuutuksen toi- Toisaalta taytyy ottaa huo-
Prokkola ja kirjoittojamme, miminen lainan vakuutena on mioon, etta Yhdysvalloissa
johtoja Lauri Koivusalo. Ko- hieman kauempana varsinai- eliketurvan jtirjestely varsin
kous oli jotkoa viime vuonna sesta eldkekentasta kuin Yh- mittavasti perustuu erilaisiin
Saksan Liittotasovollassa dysvalloissa, jossa kysymys vapaaehtoisiin, suorastaan
Krilnissri alkaneille keskuste- on suoraan eldkkeeseen kiiy- laitos- ja yhticikohtaisiin, elii-
luille, joissa on pyritty vertai- tettdvien varojen varmentami- kejiirjestelyihin, jolloin mycis-
lemaan eri maiden luofiova- sesta, ja ndin ollen heitii kiin- kin toimintamuodot on suun-
kuutusjrirjestelmiti ja myr)skin nostavat mycis suuresti eliike- niteltu tiitii jiirjestelmdii var-
soomoon oppia niiden edelleen- etuudet ja niiden sisiiltci. ten.
kehittelyssii. Jos pyrkisi vertailemaan Edelln mainituista tekijciis-

Suomen ja Yhdysvaltojen ti- tii johtuen keskustelu kokouk-
Tiillii kertaa kokouspaikka- lannetta tdssd suhteessa, voisi sen aikana liikkui varsin pal-

na oli USA, ja jo tiistikin joh- ehkii eliikesii?iticiiden ja Eliike- jon yleisessd eliikepolitiikassa.
tuen kokouksessa keskeisim- turvakeskuksen keskiniiistii Koska kokouksessa oli muka-
min olivat esilld ne ongelmat, suhdetta eriiiltii osin, erityises- na mytiskin ammattiyhdistys-
joita USA:lla on luottovakuu- ti vastuuvajausta ajatellen, pi- liikkeen edustajia, tulivat esil-
tustoiminnassaan. tiiii liihimpiind olevana. Tosin le varsin voimakkaasti nimen-

Osanottajina olivat isdnti- toimintaan Yhdysvalloissa omaan eldke-etuudet ja niiden
maan lishksi Saksan Liittota- liittyy piirteita myciskin siitii, sisiiltci.
savalta, Ruotsi, Japani ja Suo- miti meilla kutsutaan yhtei- Varsinkin ammattiyhdistys-
mi. Uutena tulokkaana oli sesti kustannettaviksi eliik- taholla Yhdysvalloissa kisit-
mukana Japani, jossa el6ke- keiksi, mutta suoraan saman- tdiikseni tunnettiin varsin
jiirjestelmiiii ollaan kehitta- muotoisesti asiaa ei siellii ole huomattavaa epiiluuloa siitii,
m6ssd, ja heilli siihen liittyen toteutettu. ErdAnlaista yhteis- ettd eldketurvan rahoituksessa
on mielenkiinto myciskin luot- vastuullisuutta kuitenkin tulee sallittaisiin kovinkaan mitta-
tovakuutustoimintaan. kannettavien luottovakuutus- vasti ns. kirjanpidossa tehdyt

Myos ELA:KE,A:R?ES- .. maksujen perusteella 
r,i3i,l':l.n:l;l',1lll'J"'?lli:

TELMA'YLEENSA'ESILLA' USA:N LUOTTO- iaminen heiden kiisityksensd
Vaikka kokouksen otsakeai- VAKUUTUSLAITOKSEN mukaan jiiisi riippumaan aika
heena oli luottovakuutus, tuli ROOLI tavalla tycinantajan kulloises-
liihinnii Amerikan edustajien Yhdysvalloissa on myciskin takin maksuvalmius- ja varal-
aloitteesta esille varsin vah- luottovakuutuslaitoksen (Pen- lisuustilanteesta. Pikemmin-
vasti eliikejiirjestelmd yleens6. sion Benefit Guaranty Corpo- kin niiyttiiisi halu olevan sii-
Tiimii johtunee paljolti siit6, ration, PBGC) rooli hieman hen suuntaan, ettS eliikkeitli
ettii Yhdysvalloissa luottova- erilainen, kuin se on Eldketur- varten tiiytyisi olla olemassa
kuutusrahoitus ja eldke-etuus- vakeskuksella Suomessa. Sa- selvdd rahaa, varantoa, rahas-
kysymykset liittyviit keske- nottu laitos saattaa joutua toa, miksi sitii halutaankin
n6iin hyvin liiheisesti toisiinsa suoranaisesti puuttumaan kutsua, jolla annetut eliikelu-
ja niiden erottaminen toisis- myciskin eliikkeiden maksa- paukset sitten kyetiiiin lunas-
taan on varsin hankalaa. Eu- tukseen ja muihin kiiytiinncin tamaan.
rooppalaisten jiirjestelmien toimiin tilanteissa joissa tycin- Yhdysvalloissa vapaaeh-
osalta voidaan sanoa, ettd antaja joko maksukyvyttci- toisten jiirjestelyjen rahoitus
luottovakuutus toimii ehkii myyden tai firman lopettami- on pyritty hyvin paljolti jiirjes-
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tiimiiin siten, etti tarvittavat
varat ovat viilittcim6sti elin-
keinoelimiin kiiytdssii. Ellike-
lupausten takana ovat takuu-
jiirjestelmiit. Aivan ilmeistii
kuitenkin on, ettd tiihiin jiirjes-
telyyn ajanoloon on ilmennyt
kohtia, jotka ainakin Yhdys-
valloissa aiheuttavat vilkasta
keskustelua rahoitusjiirjeste-
lyistii. Kun eldkelupausten si-
siltci on useinkin varsin va-
paamuotoisesti muutettavis-
sa, se kysyy rahoitusj[rjeste-
lyilta melkoista joustavuutta,
ettd ne kykeneviit seuraamaan
nditi lupauksia ja toimimaan
jiirkev[llii tavalla, kun ajatel-
laan eliikelupausten pitkalle
aikajaksolle ulottuvia vaiku-
tuksia. Tiimi poikkeaa varsin
selkeiisti Suomen tilanteesta,
jossa niiden vapaaehtoisten
eliikejiirjestelyjen osuus nykyi-
sin on varsin vdhdinen.

KOKOUS
USA-KESKEINEN
Kokous muodostui melko ta-
valla USA-keskeiseksi, mikii
oli tietenkin kokouspaikka
huomioon ottaen odotettavis-
sakin. Muiden maiden, Suomi
niiden mukana, osalta oli ky-
symys liihinni joidenkin peri-
aatteiden kertaamisesta, kos-
ka mukana oli myciskin aika-
moinen miiSrii uusia henkilcii-
tii, jotka eiv?it jiirjestelmie tun-
ne. Mycis esitettiin aivan ly-
hyet katsaukset viimeaikaisiin
tapahtumiin. Suomen osalta
tuotiin esiin myciskin meidiin
uusi tariffointimenettelymme,
mutta sen kiisittelylle ei vali-
tettavasti ajanpuutteen vuoksi
jiiiinyt kovinkaan paljon ai-
kaa. Saksalaisten ja ruotsa-
laisten osalta ei kokouksessa

ollut kovinkaan paljon uutta
kerrottavaa tdssd vaiheessa.
Saksalaisten osalta ehki on
todettava, ettii heidiin jiirjes-
telmdnsS on varsin ripeiissd
tahdissa kehittynyt ja on il-
meisesti osoittautunut elinkel-
poiseksi heidiin eliikejiirjeste-
lyjensii piirissii.

JAPANI
Japanin edustajat olivat ko-
kouksessa mukana ja esittiviit
joitakin tietoja heidiin raken-
teilla olevista jiirjestelmistiiiin.
Luottovakuutuksen osalta
pyrkimykset niiyttdviit kuiten-
kin olevan vielii niin alkuvai-
heessa, etti tdssd vaiheessa ei
ollut mahdollisuus vielii luoda
tarkempaa kuvaa siita, mihin
tullaan pdiitymiiin, ja tuleeko
luottovakuutus yleensd ndyt-
telemdiin merkittavea osaa
heidiin jiirj estelyissiiiin.

ANTOISA KOKOUS
Luottovakuutuskokous osoit-
ti, ettii luottovakuutuksen ke-
hittiimismahdollisuudet eivSt
ilmeisesti meilliikiiiin ole il-
man muuta loppuun k?iytetty-
jii, vaan eliiketurvan piirissii
luottovakuutukselle voidaan
antaa varsin monimuotoinen
rooli. Ajanoloon saattaakin
olla perusteltua huolellisesti
tutkia mycis niiti muita sovel-
lutuksia, joita eri maissa on
kehitetty.
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.lUT]KO .lANHI.JNEN

Muutoksia ekikkeissci
ulk0rnailla

RUOTSI
Tycinantajien vakuutusmak-
suprosentit yleisess6 lisiieliike-
jiirjestelmiissa (ATP) on m6d-
rdtty vuosiksi 1980-84 seu-
raavasti:

v. 1980 - 12,00 %
l98t - 12,25 7o
1982 -12J0 %o

1983 - 12,75 7o
1984 - 13,00 70

Vuonna 1979 maksu on
11,75Vo. Yleiset lisiieliikkeet
rahoitetaan kokonaan tyon-
antajien vakuutusmaksuilla.
Vakuutusmaksu peritddn vain
eldkkeen perusteena olevan
ansiotulon osalta eli 13100-
98 250 Rkr viilillii olevasta an-
siotulosta (vuonna 1979).

ENGLANTI
Vakuutetut, jotka ovat kuulu-
neet yleistd lisiieliikettii kor-
vaavan tydnantajakohtaisen
tydelakejarjestelmdn piiriin
vdhemmdn kuin viisi vuotta,
voivat huhtikuusta 1980 lah-
tien erotessaan tyonantajan
palveluksesta ottaa takaisin
jiirjestelmiille maksamansa
vakuutusmaksut edellyttden
lisiiksi, etta heidan ansiotu-
lonsa ylitthi 5000 puntaa vuo-
dessa. Tiillciin he luonnollises-
ti mycis menettavat hankki-
mansa eldkeoikeuden.

Yleistii lisiieliikettii korvaa-
vien tycinantajakohtaisten eli-
kejiirjestelmien piiriin kuuluu
noin puolet maan palkansaa-
jakunnasta.

SAKSAN
LIITTOTASAVALTA
Saksan Liittotasavallan halli-

tus paatti viime vuonna nos-
taa yleisten eliikejArjestelmien
vakuutusmaksuprosenttia 0,5
prosenttiyksikcilla l8 To:sta
(puolet maksusta tyonantajil-
ta ja puolet vakuutetuilta) jar-
jestelmien vaikeutuneen ta-
loudellisen tilanteen korjaa-
miseksi. Lehtitietojen mukaan
hallitus on nyt perumassa tata
piiiitostii, koska jiirjestelmien
talous on parantunut tycilli-
syystilanteen helpottumisen
myoti.

Samassa yhteydessd, kun
vakuutusmaksuja pliiitettiin
nostaa, sovittiin mycis auto-
maattisesta indeksisidonnai-
suudesta luopumisesta mak-
sussa olevien ellikkeiden
osalta vuosiksi 1979-81 . Niii-
nd vuosina eliikkeitii korote-
taan etuklteen sovituilla pro-
senteilla.
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Elciketurvakeskus
julkaisee uuden
yleisesit t een

[/utta
ty de lc)kelain-
scicidcintoci

Vuoden 1980 alussa siirtyvat
tydelakejarjestelmdn palvelu-
pisteet kAyttiimdAn uutta yleis-
esitettd, joka sisiiltiiA tiiviin se-
lostuksen tyoeliikejiirjestelmdn
vanhuus-. tyokpyttomyys-.
tyottomyys- ja perhe-eliikkeistii
sekii tyontekijiin ettii yrittiijiin
kannalta niihtynii. Esite korvaa
siten perusesitteend entisen
kahden lakikohtaisen ja neljiin
etuuskohtaisen esitteen sarjan.

Kuuden esitteen sarja otettiin
kay'ttodn viisi vuotta sitten, jotta
voitaisiin kutakin asiakasta pal-
vella juuri hinen tiedontarvet-
taan vastaavalla painotuotteel-
la. Kiiytinncissd on osoittautu-
nut, ette esitesarjan esilliipito
ja tarkoituksenmukainen jakelu
on palvelupisteissd vaikeasti to-
teutettavissa. Tasta syysE on
katsottu paremmaksi, etta 'en-
simmdinen tieto', perustieto
ty6elakejarjestelm6st6, koh-
taa kaikki asiakkaat yhtalai-
sen esitteen muodossa, ja tiim6
vain olennaisimman sisiiltiivii
esite opastaa hakemaan yksi-
tyiskohtaisempaa lisatietoa,
joko neuvontaa tai kirjallista
aineistoa.

Entinen esitesarja ei
poistu kiiytcistii, vaikka
sen automaattisesta massajake-
lusta luovutaan. Esitteitii jae-
taan edelleen kohdejakeluina,
tydttomyyselakercsitettd ty6-
voimatoimistoihin, perhe-eliike-
esitetti kirkkoherranvirastoihin
jne. sekii tarpeen ett6 erillisten
tilausten mukaan.

YLla

Sosiaali- ja terveysministe ricin
PAATOS tyrjntekijiiin el?ike-
lain I I $:ssd tarkoitettujen va-
paaehtoisten lis6etujen rekis-
terciimisehdoista annetun so-
siaaliministericjn pd6tciksen
muuttamisesta
(700/27.8.t919).

Lisiietujen rekistercjimiseh-
toja muutettiin, jotta valti-
oneuvoston pddtoksessd
544/79 tarkoitettuja ns. var-
haiseliikejiirjestelyjii voidaan
rekisterciid2i TEL ll $:n mu-
kaisiksi lisiieduiksi.

Sosiaali- ja terveysministe-
rion PAATOS lyhytaikaisissa
ty6suhteissa olevien tycinteki-
jiiin eliikelain l0 $:n I momen-
tissa tarkoitetun maksupro-
sentin vahvistamisesta
(713/ 10.9.1979).

Piiiitriksellii vahvistettiin
vuodelle 1980 LEl-vakuutus-
maksuksi l3 prosenttia mak-
setuista palkoista. Yhdessii
vuosien 1978 ja 1979 vakuu-
tusmaksun alennuksen kuole-
tuksien (0,2 ja 0,1 prosenttiyk-
sikk<iii) kanssa on vuonna
I 980 perittiivd LEL-vakuutus-
maksu siten 13,3 prosenttia.

Sosiaali- ja. terveysministe-
ricin PAATOS tydelakkeen
laskemisesta erdissd tapauk-
sissa (714/ 10.9,1979).

Paatds liittyy 1.1.1980 voi-
maantulevien tyoelakelakien
muutoksiin ja sillii kumottiin
STM:n 7.11.1969 antama lyk-
k6yskorotuksen laskemista
koskeva paatds. Lainmuutok-
sen jilkeen lykkiiyskorotus li-
siitdiin yhteensovitettuun eliik-
keeseen.

Helena Tapio
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Toime entulo turv aa ko skev aa
uutta kirjallisuutta
Arbetspensionslagstiftningen. Utg. av Pen-
sionsskyddscentralen. Helsingfors 1979.
269 s.

Bickman, Guy. Social Policy and Social
Problems Abo 1979. 17 s. (Meddelanden
frin Statsvetenskapliga fakulteten vid Abo
Akademi. Serie A:134)

Ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelu- ja valtionosuusjdrjestelmiiksi se-
kii sosiaalihuoltolaiksi. Helsinki 1979. 266 s.
(Sosiaali- ja terveysministerio. VALTAVA-
projekti)

Elatustuki 1977. Underhillsstrid 1977.
Julk. Sosiaalihallitus. Suunnittelu- ja tilasto-
toimisto. Helsinki 1979. 23 s. (Tilastotiedo-
tus 1979:3)

Family Wellare Programme in Indiq. A
brief account. Publ. by Ministry of Health
and Family Welfare Government of India.
New Delhi 1978. 24 pp.

Fulbrook, Julian. Administrative Justice
and the lJnemployed. London: Mansell 1978.
XVII, 338 pp. (Studies in labour and social
law l)

Halla, Klaus. Erityisryhmtitutkimus. Osq:
yksinhuoltajal. Tilastotietoja sekii ennakko-
tietoja yksinhuoltajien kyselytutkimuksesta.
Helsinki (1979) 121 s. (Sosiaali- ja terveys-
ministericj. Tutkimusosasto. Julkaisuja 4l
1979)

Helse- og sosialtjensten i lokalsamlunnet.
Oslo: Oppgave- og ansvarsfordeling. Finan-
sieringsordning, maj 1979. 262 s. (Norges
offentliga utredninger, NOU 1979:28)

Health lnsurance and National Health
Policy. Report on a European Regional
Round Table Convened by the ISSA in
Kiev (USSR) from 12 to 15 September 1978.
Geneva: International Social Security As-
sociation 1979. 145 pp. (Social security docu-
mentation. European Series no 2)

Huoltoapu. Socialhjtilp. 26 (1977) Julk.
Sosiaalihallitus. Suunnittelu- ja tilastotoimis-
to. Helsinki 1979. lll s. (Suomen virallinen
tilasto, SVT XXI:A)

Kalimo, Esko. Planning and Evaluation
of National Health Insurance in Finland.
Helsinki 1979. 18 s. (Kansaneltikelaitoksen
julkaisuja M 32)

Kansaneliikelaitoksen maksamat etuudel
iiin mukaan 1976. Helsinki 1979.49 s. (Kan-
saneldkelaitoksen julkaisuja T 9:19)

Karjalainen, Pirkko-Marin, Ritva. Erityis-
ryhmdtutkintus. Osa: Ntikovammaisel. Hel-
sinki 1979. 120 s. (Sosiaali- ja terveysminis-
terio. Tutkimusosasto. Julkaisuja 811979)

Karjalainen, Pirkko-Ropanen, Kari. Eri-
t yi s r y h m iit ut ki m u s. O sa : S ot av a m mai s e t. Hel-
sinki 1979. 156 s. (Sosiaali- ja terveysminis-
terici. Tutkimusosasto. Julkaisuja 611979)

Koivisto, Johan. Sairausvakuutuksen piii-
viirahaan johtaneet tapaturmat Suomessa.
Helsinki 1979. 128 s. (Kansaneliikelaitoksen
julkaisuja M: 2911979)

Lasten ja nuorten huolto 1977. Julk. So-
siaalihallitus. Suunnittelu- ja tilastotoimisto.
Hclsinki 1979. 35 s. (Tilastotiedotus 1979:6)

Maaraniitty, P. Tasa-arvo ja elatusvelvol-
/rsrzas. Helsinki 1979. 79 s.

Nummela, Jukka. Perustavaa laatua oleva
muutos, olennainen muutos ja perhesuhtei-
den muutos kansaneldkkeessii sekii eltikkei-
den jiiiityminen kansaneldkkeen tulosidon-
naisia osia miiiirdttiiessii. Tampere 1979. 57 s.
(Tampereen yliopisto. Yleisen vakuutustut-
kinnon sosiaalivakuutuslinjan tutkielma)

Pentikiiinen, Teivo. F orsiikringsliira. H:el-
singfors 197 9. 325 s. (Fcirslkringsfcireningens
i Finland publikationer)

Rautiala, Martti. ktpstoikeus. Helsinki:
Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy 1979.
202 s.

Soc'iale ydelser - hvem, hvad og hvorndr.
En kort oversigt over Danmarks sociale [ov-
givning med regler og ydelser pr. l. april
1979. Kobenhavn 1979.27 s.

Socialpolitisk samarbete i Norden. Utg.
av Nordiska ministerridet. Nordiska social-
politiska kommitr6n. Oslo 1979. 34 s.

Sosiaalipolitii kan suuntaviivat I 980-luvul-
/a. Eripainos Tycinantaja-lehden artikkeleis-
ta. Julk. Suomen Ty6nantajien Keskusliitto.
Helsinki 1979. 51 s.

Sosiaaliturvamme: linjoja, lohkoja, railoja.
Julk. Sosiaalityrintekijiiin liitto. Vakuutusyh-
tioiden tiedotuskeskus. Helsinki 1979. 52 s.

Sotilasavustus ja kotiuttamisraha 1978.
Julk. Sosiaalihallitus. Suunnittelu- ja tilasto-
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[Jusia yleiskirjeitci
toimisto. Helsinki 1919. 20 s. (Tilastotiedorus
1979:7)

Statens pensioner 1979. Helsin$ors 1979.
14 s. (Statskontoret)

Suominen, Risto-Tiainen, Pekka. Vero-
tuksen kohtaanto 1976. Sosiaali- ja terveys-
ministericin tutkimusosastossa tehtyii tulojen
uudelleenjakoa koskevaa tutkimusta (SVT
XXXII:58) varten tehdyt taulukot verotuk-
sen kohtaannosta julkaistaan oheisena. Hel-
sinki 1979 109 s. (Sosiaali- ja terveysministe-
ri<j. Tutkimusosasto. Julkaisuja ll 11979)

Tydkyvyttomyys - tutkimuksen tehtiiviit
ja mahdollisuudet. Yrjo Jahnssonin siiiiticin
liiiiketieteellinen sympo,sium Turussa 28.-
31. 5. 1978. Toim. Timo Sahi & Antti Huu-
nan - Seppllii & Raimo Raitasalo. Helsin-
ki 1979. 144 s. (Kansanel?ikelaitoksen julkai-
suja A tsll979)

Urponen, Helka - Urponen, Kyostl Van-
hempien asenrwituminen pitkiiaikaisesti sai-
raiden lasten sosiaaliturvaan. Turku 1979.
82 s. (Turun yliopiston sosiaalipolitiikan lai-
toksen tutkielma B 42)

Urponen, Kycisti. Koyhyys, sosiaali politii k-
ka,sosiaalipolitiikkatiede aikakautemme
esenne kdyhyyteen ja sen vastaiseen komp-
pailuun. Turku 1979. 13 s. (Turun yliopis-
ton sosiaalipolitiikan laitoksen tutkielma
B 38)

Urponen, Kyosti. Sosiaalipolitiikka sovel-
tavana yhteiskuntqtieteenii. Turku 1979.
588 s. Vlitriskirja. (Sosiaalipoliittisen yhdis-
tyksen tutkimuksia 30)

Kaija-Liisa Ntssinen

13. 8. 1979 Muutoksia eliketapahtu-
mailmoitusliikenteeseen
15. 8. 1979 Ohjeet eliikeasiakirjojen
ja tietojen sailyttamisesta
5. 9. 1979 Valtioneuvoston eliiketues-
ta antaman pdiitciksen soveltamista
koskevat sdiinndkset ja ohjeet
7. 9. 1979 Vapaaehtoiseen tydttci-
myyselSkkeeseen liittyvd tietoliiken-
ne
10. 9. 1979 Vapaakirjan ehdot ja pe-
rusteet
l. 10. 1979 TEL- ja LEl-vakuutus-
maksut vuonna 1980

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

t9

20

2t

22

23

24
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Tiedoksi
TEL-INDEKSI
VUODELLE 1980
TEl-indeksin pisteluruksi
vuodelle 1980 on sosiaali- ja
terveysministerici vahvistanut
665. Nousu vuoden 1979 piste-
luvusta on 9.4 prosenttia.
TEL- JA LEL-MAKSW
VUONNA 1980
KeskimdArdinen TEl-maksu
vuodelle 1980 on 13,3 prosent-
tia. Samansuuruinen on wonna
1980 perittdva LEL-
vakuutusmaksu.

Vakuutusmaksutasoksi on
sosiaali- ja terveysministerio
vahvistanut 13 prosenttia. Td-
miin lisiiksi peritldn aikaisem-
pien pddtcisten nojalla luonna
1980 takaisin vuosien 1978 ja
1979 vakuutusmaksujen alen-
nuksia yhteensd 0,3 prosenttiyk-
sikkciii.
TYdT-IoMYYSEL):KKEEN
IKARAJAN ALENTA-
MISESTA LAKIESITYS
Tyottomyyselakkeen ja mies-
puolisen maatalousyrittdjdn
sukupolvenvaihdoseldkkeen
ikiirajat laskevat ensi luonna
55 ruoteen. Hallitus on anta-
nut asiaa koskevat lakiesityk-
set eduskunnalle.

Ty6tt6myyselAkettii voi la-
kiesityksen mukaan vuoden
1980 alusta saada vuonna
1925 tai sitA ennen syntynyt pit-
kiaikaisesti ty6tdn tyonhakija.
Tydttcimyyseld kkeen ikZiraja on
t'dmdn luoden loppuun 58 vuot-
ta, mihin se alennettiin 60
\.,I-lodesta heindkuussa 1978.
Elaketta voi saada ikiirajan saa-
wttanut tyontekrjii, joka on
saanut kassa-avustusta tai tydt-
tOmlyskorvausta 60 viikon ai-
kana vdhintiiin 200 pliviiltii tai
jolla ei endl ole oikeutta pdiv6-

arustukseen enimmdisavustuk- enintiiin 450.
sen t5ytyttya. Nykyisessii vaikeassa tydlli-

Vuonna l980piiiviiavustusoi- syystilanteessa on katsottu kui-
keus piiattly 8000 tycittclmyys- tenkin tarkoitukenmukaiseksi
kassan jiiseneltii enimmdis- ehdottaa, ettd vuonna 1980 saa-
avustuksen Gyttymisen vuoksi. taisiin mycis suorittaa sanotun
Niiistii on 2000 60-6+ kolmen perikkdisen kalenteri-
vuotiaita,5S - 59-luotiaita noin vuoden aikana maksettavan
600 ja 55 - 57-wotiaita noin enimmiiisrajan lisiiki piiivii-
27W. avustusta vielii 50 piiiviiltii. Piii-

Sukupolvenvaihdoseliikkeel- vdawstusmenojen arvioidaan
le voi lain mukaan piiAstii 60- aiheuttavan tycittcimyysvakuu-
64-vuotias miespuolinen maa- tusmenoihin listkustannuksia
talousyrittaja, alarajaa on kui- wonna 1980 noin 20 miljoonaa
tenkin viiliaikaisesti laskettu 58 markkaa.
woteen. Naispuolisen maata-
lousyrittiijiin alaikiiraja sn 55 LUOTTOVAKUUTUKSEN
,uoita. My6s miespuolinen NETTOVASTUU YLITTI
maatalousyrittiija voisi halli- 2 MIIJARDIA
tuksen mukaan saada suku- Syyskuun 12. pawdna nautit-
polvenvaihdoselakkeen, jos tiin luottovakuutusosastolla
hin on syntynyt vuonna 1925 jiiiitel<ikakkua erddn merkki-
tai sita ennen. paalun saavuttamisen kunniak-

Valtiolle ikiirajojen alentami- si. Tiilldin ndet havaittiin, ettd
sesta aiheutuisi 1,6 miljospn Eldketurvakeskuksen luottova-
lisdkustannukset vuonna 1980 kuutuksen nettovastuu oli kas-
ja 3,2 miljoonan markan lls[- vanut yli 2 miljardin markan. Si-
kustannukset wonna 1981, nensa t6md luku on vain erds
minkiijiilkeen kustannukset vd- luottovakuutuskannan kehitys-
hitellen laskisivat. td kuvaavista luvuista, mutta

prrKAArKArsrYorro- ffi;n*\ffif:I1l?mil:
MIEN ETUUKSIA vyys.JATKETAAN Kuten tunnettua, ETK:n
Tycittcimyysawstusten 500 piii- luottovakuutuksen saamisen
vdn enimmdisrajan voimassa- edellltyksend ei ole vastavakuu-
oloaikaa ehdotetaan jatketta- den 

-antaminen 
ETK:lle. yri-

vaksi vuoden 1980 loppuun. tvkset voivat siis saada lainaa
Hallitus on antanut eduskun- eiakevakuutusyhtioiltii anta-
nalle tata tarkoittavan esi- ma11s mitiiiin reaalivakuutta. Jatyksen' reaalivakuudella taas voidaan

Tyottomyyskassoista anne- slsnlsa luottovakuutuksesta
tun lain mukaan pdivdavustus- maksettavaa vakuutusmaksua.
ta saa suorittaa yhden kalen- ETK:n nettovastuu tarkoittaa
terivuoden aikana enint66n 200 r;6 osaa luottovakuutuksista
tyottomyyspaiivdlta, . kuitenkin aiheutuvasta vastuusta, joka jdd
niin, ettl avustuspdivien luku- iiilielle, kun ETK:n koko luotto-
md'drd kolmen perikkdisen ka- vakuutusvastuumddrdst6 vd-
lenterivuoden aikana saa olla hennelddn ETK:lle annetut va-
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kuudet sekd eldkesddtioiden ja
-kassojen reaaliomaisuus.

Ndin laskettu nettovastuu siis
ylitti 2 miljardia joskus elo-
kuussa 1979. Vastuun kaslun
nopeutta kuvaa se, ettii 1,5 mil-
jardia ohitettiin joulukuussa
1978 ja yksi miljardi maalis-
kuussa 1977. Puoli miljardia sen
sijaan saawtettiin jo tammi-
kuussa luonna 1972. Vastuun
kaksinkertaistumiseen kului nyt
aikaa vain noin kaksi ja puoli
\,uotta, kun taas kas'uu puolesta
miljardista yhteen miljardiin oli
vaatinut aikaa noin 5 luotta.
Nykyinen kasvuvauhti voittaa
reilusti esim. elinkustannusin-
dekillii mitatun rahanarvon
muuttumisen. Sen sijaan kasvu
vuosina 1972-1916 olivain hie-
man suurempi kuin elinkustan-
nusindeksin nousu. E. Pr.

LUOPUMISJANINS-
TELMIEN KEHITTAMIS-
TOIMIKUNTA JA:ITI
MIETINTONSA.
Luopumisjiirjestelmien kehitta-
mistoimikunt a jatti 4. 10. ensim-
mdisen mietint6nsa. Toimikun-
nan puheenjohtajana on ollut
ylijohtaja Kaarlo Muura-
m o maatilahallituksesta ja sih-
teerinS varatoimitusjohtaja
S eppo Piet il 6in en Maata-
lousyrittijien eliikelaitoksesta.

Toimikunta jatkaa edelleen
tyd&ien valmistelemalla luopu-
misjiirjestelmien voimassaolon
pidentiimistii woden 1980 jel-
keenkin.

Mietinnossd ehdotetaan, ettd
sukupolvenvaihdoseliike voitai-
siin myontiiii, vaikka jatkaja ei
olisikaan luoluttajan sukulai-
nen. Piidsiiintonii olisi edelleen
jatkajan katsominen rintaperil-

lisistii.
Luopujalle ehdotetaan mah-

dollisuutta vuokrata tilansa jo
ennen luopumisajankohtaa jat-
kajalle. Pitkalla tiihtiiimellzi su-
kupolvenvaihdokseen valmis-
tauduttaessa voitaisiin mycis li-
sdmaat hankkia suoraan jatka-
jan nimiin, sillii toimikunta esit-
tdd, ettd jatkajan jo omistamat
alueet voitaisiin ottaa huo-
mioon luo'uutettavan tilan jat-
kamiskelpoisuutta arvioitaessa.

Jatkajan tilannetta pyritiiiin
mycis parantamaan suomalla
hiinelle oikeus myydd tonttejaja
muita tilan maataloudellisen
kaytOn kannalta merkityksettci-
mid alueita.

Toimikunta esittdd mycis su-
kupolvenvaihdoseldkkeen ehto-ja lievennettdviksi niin, etta
mdArdaikainen kansaneldke ja
tdysi maatalousyrittiijien eliike-
lain mukainen eldke eiv6t endi
estdisi sukupolvenvaihdoseldk-
keen saamista.

Luopumiseldkelakiin esitetty
merkittdvin muutos on se, ettd
mycis naisleski voisi saada eldk-
keen jo 45-luotiaana. Nykyisin
45 vuoden ikiiraja koskee vain
niitd naisia, jotka saavat luopu-
misel6kkeen samanaikaisesti
miehensd kanssa. Naimattomil-
le naisille ikiiraja tulisi
edelleen olemaan 55 vuotta.

Lakien on mahdollista tulla
voimaan ensi r.uoden alusta. Ne
tulisivat koskemaan niiden voi-
maantulon jiilkeen tehtivili
kauppoja.
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English Summary
The article on PP. 27-28 deals
with the discontinuation oJ the dis-
ability pension. lt is diflicult to give
a definite answer to the question
how much one can earn without
losing one's pension. A rule of
thumb is that when earnings are
less than 30 per cent of the pay or
earned income on which the pen-
sion is based, the pension is not
withheld. The same applies when
the earned income is less than a
half ol the pension sum due. The
recipient ol a partial pension does
not forfeit his pension entitlement
if his earned income is 45-55 Per
cent of the pay or earned income
on which the pension is based.
When the capacity for work varies
the annual earnings are taken into
consideration. The Central Pen-
sion Security lnstitute sends pen-
sion establishments control lists of
the employees and self-employed
who receive earnings under the
TEL or LEL while on pension.

The role of emPloYment Pension
funds is the subject of the article
on pp. l8-20. As a Pension is re-
muneration to a person for his/her
work, this expenditure must
burden the production for which
the work input serving as a cost
factor is used, states the author.
This presupposes funding. The
Finnish system is a cross between
the ru nding system and the assess-
ment system. The funds at present
have less than six year's pension
expenditure. For the employee
fundi ng implies security, the writer
says, as it means that his social re-
muneration, i.e. pension, is safe
and will always be paid. The in-
vestments of the employment pen-
sion system are returned to the
economy partly through re-
lending, partly in the form of other
credits. Thanks to real investments
the negative effects ol inflation are
also fairly small.

The average insurance premium
under the TEL for 1980 has been
fixed at 1 3.3 per cent. The LEL pre-
mium payable for work in farming,
forestry, the building branch and
docks is of the same magnitude as
mentioned on P. 50 under the
heading "lnformation". The same

column gives the lower age limit
lor unemployment Pension
according to the government bill.
According to the bill, entitlement
to unemployment pension will be
extended from the beginning of
1980 to age classes born in 1925
and to older age classes. The lower
age limit at present is 58 years to
which it was reduced temporarily
from 60 years until theend of 1979.
The same bill foresees reduction
of the lower age limit for men in
the change-of-generation Pen-
sion paid to farmers; it will aPPIY
f rom the beginning of 1980 to men
born before the year 1926.

On account of the amendments
in the employment pension acts
that will take effect at the be-
ginning of 1980, earnings after the
calendar year when the insured
has reached the age ot 63 will no
longer be taken into consideration
for old age pensions. lnstead, the
time until the insured reaches the
age of 65 is usually included in the
time entitling to a Pension. The
amendment enables advance cal-
culation of the old age pension.
This is explained in the article on
pp. 29-30. The old age Penston
can thus be calculated in advance
and its payment can begin in the
month following the attainment of
pension age. The Central Pension
Security lnstitute is informed by
the Population Register Centre of
the addresses of persons who are
approaching the age of 65. The
pension establishments can send
these persons directly the blank
application form for old age pen-
sion in which the Personal data
is completed in advance. With
the application is enclosed either
an advance calculation made bY
the pension establishment or the
register extract of the Central Pen-
sion Security lnstitute in which the
earning phases entitling to pen-
sion are enumerated. The insured
will thus be able to correct omis-
sions and errors before the pen-
sion decision is issued.
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Tiet oj a ty oekikkeensaajisto

Taulukoiden luvut ovat vcihimmtiisturvan mukaisia.

VANHUUSELAXXOgT
Voimassa olevat 30. 9. 1979

Eldkkeensaajia Keskimdiiriiinen peruseliike mk/kk

TEL-elakelaitokset 51 474 71 359 122833 1 266 554 853
YEL-eldke
MYEL-eldkelaitos 36626 43266 79892 34.1 173 250
LEL-eldkelaitos 29 961 7 548 37509 498 243 447
Kai kki tyoeldkelaitokset 128518 129441 257959 822 427 624

Mydnnetyt eltikkeet l. 1.-30. 9. 1979

Kaikki tyoeldkelaitokset 11 305 12328 23633 890 431 651

TY O K Y V YTT d U y y S eLqX X e nf $ i s ti I t titi o sa e lci kke e t)
Voimassa olevat 30. 9. 1979

El6kkeensaajia Keskimaarainen perusel6ke mk/kk

TEl-eldkelaitokset 37849 41 098 78947 1377 632 989
YEL-elakelaitokset 7 605 3 582 11 187 't 064 675 939
MYEL-eldkelaitos 23128 26122 49250 407 169 281
LEL-eldkelaitos 31 062 5 150 36212 662 300 61 1

Kaikki eldkelaitokset 99644 75952 175596 905 452 709

OSAELA:KKEET
Voimassa olevat 30. 9. 1979

Elakkeensaaiia Keskimddrdinen peruseldke mk/kk

TEl-elakelaitokset 1231 1 430 2661 1 035 495 745
Y EL-elAkelaitokset 1 411 592 2003 814 585 746
MYEL-eldkelaitos 5583 6106 11689 339 155 243
LEL-eldkelaitos 1 222 152 1374 629 338 597

Kaikki tyoelakelaitokset

538
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Kai kki tyoelakelaitokset 9447 8 280 17 727 247

Mydnnetyt elcikkeet 1. 1.-30. 9. 1979

10457 7268 17725 1 244 1 091872

Mydnnetyt elcikkeet l. L-30. 9. 1979

sos g98

1 253 1248 2501 458



TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimossa olevat 30. 9. 1979

Eldkkeensaajia Keskimddrdinen peruseldke mk/kk

YEL-elekelaitokset 9'l 79 170 970 628 81 1

MYEL-eldkelaitos 431 211 642 635 262 513
LEL-eldkelaitos 1 703 729 2432 729 338 612
Kaikki tyOelakelaitokset 3328 3518 6846 874 563 714

Myr)nnetyt elcikkeet 1. l.-30. 9. 1979

Kaikki tyoeldkelaitokset 1 631 1 587 3218 980 607 796

PERHE-EL)XXTET
Voimassa olevat 30. 9. 1979

E16kkeen myontdl6

Eldkkeiden Keskimid-
lukumddri rdinen pe.

ruseldke
mk/kk

Eldkkeensaajia

Lesket Lapset Yhteense
TEL-el6kelaitokset 41 710 701 38862 15078 53940
YEL-elakelaitokset 6 432 631 6 159 2532 8691
MYEL-eldkelaitos 15182 197 14350 5807 20157
LEL-eldkelaitos 22418 325 21 276 7989 29265
Kaikki tyoelakelaitokset 85742 508 80647 31 406 112053

Mydnnetyt ekikkeet 1. 1.-30. 9. 1979

Kaikki tyoeldkelaitokset 8 189 550

V AN H U U S -, TY O K Y V YTT A M YY S -, TY ATT OM Y Y S - JA PE R HE-E L/i X X NNT
Voimassa olevat 30. 9. 1979

Eldkkeen myontd.id Eldkkeiden Keskimdd-
lukumddrd riiinen pe-

ruselake
mk/kk

T EL-elSkelaitokset 247 092 870
YEL-elakelaitokset 35s14 958
MYEL-eldkelaitos 1 44 966 256
LEL-elakelaitos 98571 4U
Kai kki tyoeldkelaitokset 526 1 43 635

Mydnnetyt elcikkeet l. l.-30. 9. 1979

Kaikki tyoeldkelaitokset 50225 719

Vanh
1 008

uus- ja tyokyvyttomyyseldkkeensaalista 11069 sai lis6ksi rekisteroitya lisdeldkettd keskim66rin
mk/kk. Ndmd olivat etupAAssd TEL- ja YEL-eldkkeiti. Perhe-elAkkeistd 2 551 oli lisietulen mukaisia,

keskimddrin 786 mk/kk.

MAKSETUT ELA:KKEET 1. I.-30. 9, 1979, MILI. MK

VAhimmiiisturva
TEL-eldkelaitokset 1 908 53
YEL-eldkelaitokset 302,32
MYEL-eldkelaitos 329,72
LEL-eldkelaitos 428,U
Kaikki tyoeldkelaitokset 2969,41
Rekisteroity lisdturva 1 18,50
Yhteensa
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