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1979

J oudutaanko el cikkeel I e
vai pciristririnkr)
Vanhuuseldkkeelle siirtyminen ei - periaatteessa - tapah-
du odottamatta, tyttkyvyttcimyyseliikkeelle siirtyminen iaat-
taa olla pitkiin tai nopean kehityksen tai yhtiikkisen tapah-
tuman seuraus. Joka tapauksessa eldkkeelle siirtyminen on
huomattava muutos eldm[ntilanteessa, suurimpia eltimiin
varrelle sattuvista. Muutos parempaan vai huonompaan?
Jokaisen kohtalo on ainoa laatuaan, ja arvostelu riippuu
myris siitii, miltii kannalta katsoo.

Vanhuuselikel?i.iset ovat huomattava vdestciryhmii, noin
12 prosenttia koko vlestcistii, ja heillii alkaa viihitellen ollajo oma sijansa yhteiskunnassa, yhteistoimintaa, tukimuo-
toja, alennuslippuja. Ympiiristcin suunnittelu - rakennus-
ten, teiden, liikenneviilineiden, kulutustavaroiden - edis-
tyy hitaasti ja ktimpekiiden vaiheiden kautta vanhat ihmi-
set huomioon ottavaksi. Ty<ikyvyttomyyseliikel?iisten asema
on tdssii suhteessa vanhuuseliikeld.isten asemaa huonompi.
Heidiin ongelmansa ovat vamman laadusta riippuen niin
erilaiset, etteivdt he yleisessii tietoisuudessa hahmotu yhte-
neisiksi veestdryhmiksi samassa miiiirin kuin iiin perusteel-
la eliikkeellii olevat. On tietysti useita tehokkaitf invalidi-
jerjesttijii, mutta niiden vaikutuksen ulkopuolelle j?iii run-
saasti tydl$j/v,4ttimin. Elinympiiristo on vammaisille yhtii
tydl[s tai tytiliiiimpi kuin vanhoille.

Taloudellisoen toimeentuloon ei ellkkeelle siirtyminen
en6d tuo yhtii suurta muutosta kuin sanokaamme vieli
kymmenen, saati kaksikymmenfti vuotta sitten. Vanhuus-
eliikkeelle siirtynyt yksiniiinen henkilci, joka ennen eliik-
keelle siirtymistiiiin on nostanut 1500 markan kuukausi-
palkkaa (verojen jiilkeen 1174 mk) ja joka tyoel[kkeenii saa
viihimmiiiseliikkeen, 36 prosenttia, kirjaa kokonaiseliikkee-
nii tililleen yhteensti lll5 markkaa kuukaudessa eli 74 pro-
senttia bruttopalkastaan; veronpidiityksen jiilkeen htin nos-
taa tililtiiiin 1032 markkaa eli 88 prosenttia nettopalkastaan.
Nuoren tytikyvytt<imyyseliikel[isen voidaan kenties katsoa
saavan kompensaatiota sosiaalisista vaikeuksistaan sik[li,
ettii tulevien, tekemiittii jd^?ivien tycivuosien huomioonotta-
minen hdnen tyrleliikettiiiin laskettaessa voi nostaa hlnen
tytieliikkeensii 60 prosentin tasoon. Tiillainen 1500 markan
kuukausipalkalta tydkyvyttdmyysellkkeelle siirtynyt per-
heetcin henkilci saa nettoeliikkeena l23l markkaa eii netto-
palkkansa 105-prosenttisena. Kolmentuhannen markan
kuukausipalkalta 36 prosentin tyoellkkeelle siirtynyt saa
verojen jiilkeen k[teensti 1271 markkaa eli 61 prosenttia
nettopalkastaan, 60 prosentin tyriel?ikkeelle siirtynyt 1599
markkaa eli 77 prosenttia nettopalkastaan.

Aviopuolison tulot vaikuttavat kansaneliikkeeseen. Ole-
tetaan, ettii 3000 markan kuukausipalkalta 36 prosentin
tyrieliikkeelle siirtyneen puoliso ansaitsee 2200 marY*aa
kuussa: eliikeliiisen kokonaisnettoeliike muodostuu 1104
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Sisrimedisii-
nareista ei
koruaamaan
psykiatreja

markaksi eli 54 prosentiksi nettopalkasta. 60 prosentin- tyti-
eliikkeelle siirtyneen kokonaisnettoellke on 1644 markkaa,
80 prosenttia nettoPalkasta.

Kun ottaa huomi-oon kulutustarpeiden todenndkciisen vii'
henemisen, keskimiiiir[iseliikeliiinen ei siten ole entiseen toi-
meentulotasoonsa verraten ahtaalla.

Eliikkeelle siirtyvien ennakko-odotuksista ja siirtyneiden
kokemuksista on mycis jonkin verran vertailutietoa kiiytet-
tiivissi. Eriiiiseen tutkimuskyselyyn vastanneista vain joka
kymmenes suhtautui epdvarmuuden tuntein lahestyveen
vinhuuseliikeaikaan. El2ikkeelle siirtyneistii perheelliset to-
distivat, ettl eliimiin paine oli viihentynyt tycistressien pois-
tuessa, yksiniiiselle eiekeleiselle taas kontaktien puute -oli
aiheuttanut uutta painetta. Terveydentilan suhteen on ke-
hitys tiissii otoksessa ollut selvisti kahtalainen. Tyon laa-
duita, eliimiintilanteesta ja henkildkohtaisista edellytyksistii
riippuen tyopaineen keveneminen on vaikuttanut tervehdyt-
tavasti tai eiamenmuutos on koettu kriisinii, joka on huo-
nontanut terveydentilaa.

Vanhuuseliikkeelle siis todenniikoisesti useammat piiiise-
vdt, harvemmat joutuvat. Tyokyvyttdmyyseliikeliiiselle tyti-
kyvyn siiilyminen tietysti aina olisi ollut paras vaihtoehto,
*uita tyoliyuyn heikkenemisen ja ehkii tycin puutteen pai-
non alti tiokyvyttdmyyseliikkeelle pddseminen on helpo-
tus. Sitten vaaditaan sopeutumista.

Eliikeliiisenii olemisesta tiedetiiiin - tyoelemiissd olevien
keskuudessa, piiiitoksentekijiiin keskuudessa - vielii liian
viihiin. Tietiimyksen lisiiiiminen ja eliikeliiisten huomioon
ottaminen yhteiskunnan suunnittelussa on yhteiskuntamo-
raalin kannalta viilttiimiitcintii. Jopa taloudenkin kannalta
se on tarpeen: kahdesta'tuottamattomasta' eliikeliiisestii
viihtymiitrin kly sairastaessaan, turvaa tarvitessaan, ehkd
protestoidessaankin monin tavoin kalliimmaksi kuin viihty-
va, itsense fiiysiarvoiseksi kansalaiseksi tunteva eliikeliiinen.

Yrjo larmola

Psykiatrisen tiedon suurem-
paa huomioon ottamista el6-
keratkaisuissa vaativat PSY-
kiatrit jokin aika sitten pide-
tyillii neuvottelupdivilliiiin,
joilla ktisiteltiin mielentervey-
den hiiiriciitii ty<ikyvy'ttomyy-
den syyn6.

Vielti 50-luvulla ajateltiin,
ettii psyykkinen oireisto on
tietoisesti hallittavissa, ja kor-
vaus evlttiin. Nyt ymmiirre-
tiiiin, ettii esimerkiksi neuroo-
si on sairaus siinl kuin muut-
kin. Sosiaaliturva on kehittY-
nyt, sosiaaliturva-ajattelu vah-
vistunut. Myos liiiikiirien am-
mattitaito on kehittynyt.

Valtaosa vakuutuslii.iikii-
reistl on kuitenkin sisiimedi-
siinareita, neuvottelupiiivill[
todettiin. Heidiin asenteensa,
koulutuksensa ja potilasma-
teriaalinsa on erilainen kuin
psykiatreilla. Vakuutuslliikii-
rin tulisi kyetii omaksumaan
uutta tietoa. Vaikka klassinen
sairauden kuvaus on ehkl
mukava vakuutusldtkdrin
kannalta, se ei ole oikea psy-
kiatriassa. On otettava ihmi-
nen sellaisena, kuin hdn on.

Sekii kentiillii ettii eliikerat-
kaisuja tehtiiessii olisi lisiitt?i-
v6 psykiatrista asiantunte-
musta, totesivat psykiatrit ja
pitiviit valitettavana, ettei
myciskiiiin elikelautakunnas-
sa ole ollenkaan psykiatria.

Eriiiissii ratkaisuportaan
niikemyksiii edustaneessa pu-
heenvuorossa arvosteltiin
Liiikiiriliiton ohjetta, jonka
mukaan potilaan menneisYY-
destii ei saa antaa mitiiiin tie-
toja, ainoastaan nykyisyydes-

.tii. Tyoeliikkeen kannalta se
olisi kuitenkin usein aivan
viilttiimtitontii P. L.
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PEKKA IHALAINEN

fy d Wuy t t ri m1ry s e ki k k e en
my ri n t rim i s e s t ri o s a e ki kk e en ri
tai triytenri ekikkeenri

Tydkyvyttdmyyden aste ei ole sama ktisite
kui n i nvaliditeeti n haitt a-aste. T ydnt eon j at -
kamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat myos
muut tekiiiit kuin sairaus, vika tai vcunma
siniinsii. Eri tekijoitti joutuu ratkaisuissaan
paljon punnitsemaan tyoeliikeiiirjestelmtin
e nsimmiii nen muut okse nhakuaste, Eltikelau-
t akunt a. Eliikelautakunrwn kansliapiiiilli k kr)
Pekka lhalqinen kirjoittaa tydkyvyttomyys-
eltikettti koskevan ratkaisun tekoprosessista.

Kiiytiinncin ratkaisutoimintaa aj atellen tyo-
eliikelakien ehdottomasti tiirkein, mutta toi-
saalta ehkii harkinnanvaraisin ydd.nncis on
tyrikyvyttcimyyden rudiiritelme, j oka sisiiltyy
ty<intekijiiin eliikelain 4 g:n 3 momenttiin ja
lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyrinteki-
jiiin eliikelain 4 $:n 2 momenttiin. Erityisesti
mainittujen sd^dnncisten vuoden 1973 alusta
voimaan tullut uudistus n[yttiiii lisiinneen
vaikeuksia selkeiin ja yhdenmukaisen ratkai-
sukiiyt?inncin luomiselle tydkyvyttcimyyselii-
ketaprauksissa. Nykyinen miiiiritelmii koros-
taa sosiaalisten ja taloudellisten niikokohtien
merkitystii tyokyvyn alentumista arvioitaes-
sa. Sosiaalisesta ty<ikyvyttcimyyden kiisittees-
tii ei kuitenkaan vield. voi puhua, koska eliik-
keeseen oikeuttavan tyrikyvyttcimyyden tulee
johtua sairaudesta, viasta tai vammasta.

Tycikyvyttomyysm?iiirittelyn lisiivaikeudet
kerrotun uudistuksen yhteydessl aiheutuivat
siitii, ettii tyokyvyttomiiksi todetulle tuli
mahdolliseksi maksaa tyokyvyttcimyyseliike
joko tiiyteni ellkkeenti tai osaeldkkeenii.
Kun osaeltike piiiisiiiintriisesti on puolet riiy-
destii el2ikkees&i eli vanhan md:iritelmd.n mu-
kaisesta tycikyvyttcimyysellkkeestii, painotet-
tiin uudistuksen tullessa voimaan erityisesti,
etti tarkoituksena ei ollut muuttaa tiiyden
eliikkeen saamisen edellytyksiii. Ajatuksena
oli vain lisiitii jiirjestelmln joustavuutta niin,
ettii ty<ikyvyttomyyseliikkeeseen oikeutetulle
tuli mahdolliseksi kiiyttiiii jeljeile olevaa tyci-
kykyiiiin, jolloin ansioiden alentumisen.hait-
tavaikutukset korvautuvat osaelf,kkeen avul-
la. Mitiiiin lain vastaista ei siis ole siinl, ettii
samanasteisen sairauden johdosta toinen hen-
kil<j saa t2iytene maksetLavaa tycikyvytto-
myyselii.kettii ja toinen osaeliikkeenii makset-
tavaa tydkyvyttomyyseliikett?i, edellyttiien,

etld olosuhteet heidiin kohdallaan muuten
ovat erilaiset.

Kiiytiinndn ratkaisutoiminnassa niiyttiiii
kuitenkin joskus kiiyviin niin, ettd osaeldke-
ratkaisua kaltetiien jonkinlaisena "kompro-
missina" silloin, kun sairaus ei aivan tunnu
riittiiviin tiiyden tyokyvyttdmyyseliikkeen
mycintdmiseen. Tiillainen ajattelutapa, jossa
tiiyden ellkkeen ja osaeliikkeen erona pide-
tziidn sairauden astetta, ei mielestdni ole nii-
den periaatteiden mukainen, joita esitettiin
uusien sddnncisten tullessa voimaan vuonna
1973. Tiissii ajattelussa on piirteitii yleisesti
virheelliseksi todetusta " prosenttiaj attel usta",
jonka mukaan 40lo:n liiiikeopillinen haitta-
aste merkitsisi oikeutta osaeldkkeeseen ja
60 lo : n liiiikeopill inen haitta- aste vastaavasti
oikeutta tiiyteen elikkeeseen.

TYdKYVYN ARVIOINTI
1A ELAKKEEN MLARAA
KOSKEVA ARVIOINTI OVAT
KAKSI ERI ASIAA
Tycikyvyttdmyyden miiZirittelyii koskevat
siiiinncikset ja siiiinncikset tyokyvy'ttcimyys-
eliikkeen maksamisesta joko tiiytenti eliik-
keenfl tai osaeldkkeend ovat tydntekijiiin
eliikelaeissa eri pykiilissii. Selkeiin ja yhden-
mukaisen ratkaisukiiytiinnon aikaansaami-
nen edellyttiiii lnielestiini tiimiin mukaisesti
ty<ikyvyttrimyysmiiiirittelyd koskevan ratkai-
sun ja eliikkeen maksamista tiiytena ellkkee-
nti tai osael[kkeeni koskevan ratkaisun erot-
tamista toisistaan. Tiimii ei tietenkdiin mer-
kitse sitti, etti kerrottu erottelu tulisi kirjoit-
taa eliikeptiiitciksessd niikyviin.

Koska ty6kyvyttdmyydelle tyoeliikelakien
mukaan on aina oltava ldiiketieteellinen poh-
ja, on ratkaisijan ensin vastattava kysymyk-
seen, kykeneekrj henkilci sairaudestaan huo-
limatta entiseen tydhonsii. Myriskin muu
laissa mainitut niikdkohdat (koulutus, ike
jne.) huomioon ottaen sopiva tyci voi tulla
kysymykseen, kunhan ansiotaso siinii on yli
315 entisestl. Yleisesti on todettava, et-
tii mitti korkeampi koulutus ja mitii pitempi
tycihistoria samassa tycissii henkilollii on, sitii
tiukempaa ammatillisuuden kiisitettd sovel-
letaan harkittaessa henkilcin mahdollisuuk-
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sia keyttiiii jeljeile olevaa ty6kykyiitin muus-
sa kuin entisessd tyossl. Mikeli todetaan, ettd
henkilo ei endd kykene sairauden johdosta
tekemdbn entistd tyotiiiin eikii myoskii2in
edelli kerrotun mukaista sitd vastaavaa tyci-
td, on sattunut ellketapahtuma ja henkilo on
oikeutettu tyrikyvyttdmyyseldkkeeseen.

Vasta kerrotun ratkaisun jiilkeen tulee
esille kysymys siitii, tuleeko tyokyvytttimyys-
eldke maksettavaksi tiiytenii eliikkeen[ vai
osaellkkeeni. Tata kysymyst?i harkittaessa
ratkaisijan on mielesfdni pyrittiivii aivan
konkreettisesti nime.iimiiSn sellainen ty<i, jos-
sa henkilo voi ktiyttiiii jaljella olevaa tyoky-
kyiiiin. Tiilkiin tulevat taas esille laissa mai-
nitut arviointiperusteet (koulutus, ikii, asu-
misolosuhteet jne.). Mikali tiillaista tydtii ei
ole "saatavissa" (lain sanonta), on henkilcille
mycinnetfdvf, tiiysi ty<ikyvyttiimyyseliike sii-
tiikin huolimatta, etld sairaus vielii antaisi
mahdollisuuden jonkin muun kuin entisti
vastaavan tycin tekemiseen.

On siis huomattava, ettd huono tyollisyys-
tilanne ei automaattisesti merkitse ty6kyvyt-
i.riury y svlik*ciilci; iry'5n'Jnisprcsentt n nott -
sua, koska harkintaan tydkyvyn arvioinnin
ensimmlisessd vaiheessa sisiiltyy rajanveto
tyokyvyttomyys- ja tydllisyystapausten vi-
lill[. Sen sijaan huonon tydllisyystilanteen
vallitessa osaelf,kkeitten osuuden kaikista
mycinnetyistd tyokyvytt6myyseliikkeistii tuli-
si pienetii. Osaeliikkeitten runsaampi kaftd
yrittiijien kohdalla on perusteltavissa sillii,
ettii heilli monissa tapauksissa on mahdolli-
suus sopivilla jiirjestelyillii kiiyttii2i yritykses-
siinn jiiljelll olevaa tyrikykyiiiin.

ERI T AP AUKSISSI P AIN OTTU V AT
TYdKYVYTTAMYYDEN
ERI OSATEKI]iT
On luonnollista, etld arvioitaessa henkilon
tyokykyii huomiota joudutaan kiinnittiimbiin
hieman eri niikokohtiin riippuen siitii, onko
henkilo elZikettii hakiessaan tyossii vai ei. Li-
shksi oman erityisryhmiin muodostavat yrit-
t?ijat.

Mikeli henkilci on tyossti, mutta hakee el6-
kettii, koska katsoo sairauden aiheuttaneen
ansiotason alenemista, on keskeisin ongelma

sairauden ja ansioitten alenemisen syy-yh-
teyden toteaminen. T:issd arvostelussa ratkai-
suun osallistuvalla liiiikiirillii on luonnollises-
ti keskeinen tehtava. Jos syy-yhteys vbidaan
todeta, riippuu ptiiitos tdmdn jiilkeen entisen
ja nykyisen ansiotason vertailun tuloksesta.

Tavallisimmin esiintyvd ja samalla ongel-
mallisin on tilanne silloin, kun henkilci ei ole
tyossii ja ilmoittaa tiimiin johtuvan sairaudes-
ta. Harkittaessa sitd, onko henkild tyokyvy-
tcin, on toisaalta kiiytettiivissii ltiiiklrinlau-
sunnoista ilmenevi selvitys tydkyvyn rajoi-
tuksista ja toisaalta selvitys aikaisemmasta
tycikokemuksesta. Mikiili tullaan siihen tu-
lokseen, ettii henkilon poissaolo tyoeliimiistii
johtuu enemmdn muista tekijoistii kuin sai-
raudesta, ei henkild ole tycieliikelakien tar-
koittamalla tavalla tyokyvyton. Yleensii ky-
symyksessd on silloin tydllisyysongelma. Mi-
kiili taas liiiikeopilliset rajoitukset estiiviit
henkilo2i tekemiistii entisld tai vastaavaa tyo-
th, joudutaan arviointimenettelyn toiseen
vaiheeseen. Tiillciin keskeisini arviointiperus-
teina ovat laissa mainitut koulutus, ikii, asu-
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misolosuhteet jne. toisaalta sekii tyomarkki-
natilanne toisaalta. Suuri merkitys tulisi mie-
lestiini tassA antaa tyovoimaviranomaisen
kirjoittamalle todistukselle henkilon tydhcin-
sij oittumismahdollisuuksista.

Yrittiijien osalta ansiotasossa tapahtuneis-
ta muutoksista tai mahdollisesta tyciskente-
lystii yrityksessd on usein vaikea saada luo-
tettavaa selvityst?i silloin, kun yritys jatkaa
toimintaansa entisessd laajuudesa. T[miin
johdosta tyokyvyn arvioinnissa on tukeudut-
tava poikkeuksellisen voimakkaasti liitikiirin-
lausunnoista saatavaan selvitykseen. Mikali

yritys on sellainen, ettii siinii vlhiiist[kin tyti-
kykyii voi kiiyttiiii hyviiksi, saattaa yrittiijiin
kohdalla sairauden aste suoraan mii[rdt?i,
maksetaanko tycikyvytttimyyseliike teytene
eliikkeenii vai osaelikkeenii. Selkeiin ratkai-
sukiyliinnrin saavuttamiseksi on kuitenkin
mielestiini niiissiikin tapauksissa ensin arvioi-
tava yrittiijiin sairaudesta johtuvat rajoituk-
set entisen tai vastaavan tycin tekemiseen ja
vasta sitten ratkaistava kysymys tycikyvyttti-
myyseliikkeen maksamisesta tdyteni eliikkee-
nii tai osaeltikkeenl.

TydKyvrrroMyysErAKETAPAUsrEN RATKAlsuKAAvlo

KYKENEEKO ENTTSEEN TAT VASTAAVAAN TYOHON (AMhAtiIIiDEN IKV-KTSTt€) ?

f _ _:] aNiointi Iahinna larkrrinlausuntoleh pohialta
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MARTTI HANNIKAINEN

Eliiketurvan rahoituskysymyksistii on viime
aikoina kiiyty runsaasti julkista keskustelua.
Suurinta mielenkiintoa on heriitttinyt kan-
s ane I ii k e u ud i st u k s e n v i e I ti t iiy s i n av o i nna o I e -
va rahoitus. Sen varjossa, liihinnrt taloudelli-
sen nousLtsuhdanteen viiv,iistymisen heriittii-
miinii, on taitettu peistii myds voimakkaasti
kasvavien tydeliike kustannusten rahoitukses-
ta. Asiallisen keskustelLtn lontassa tiilldin on
saatettu tahallisesti paisutella tyocliikerahas-
toja todellista suuremmiksi. On ntyi)s esitet-
ty vaatimuksia vakuutusmaksujen vtiliaikai-
sesta alentamisesta vuoden 1980 osalla vas-
taavalla tavalla kuin tehtiin vuosien 1978 ia
1979 vakuutusmaksujen kohdalla. On niiin
ollen ujankohtaista valaistu Tydeltike-lefulen
lukijoille niitii periaatterta, loicien mukuu,t
t y o e I ii k e v a k uut u s m ak s u n s u u r u u s m iiiir iiy t y y.

ELIKETU RV AN RAHOITU KSEN
PERIAATTEISTA
Eliikejiirjestelmien rahoitus voidaan raken-
taa joko jakojiirjestelmdn tai rahastoivan jlr-
jestelmiin pohjalle. Jakoj?irjestelmiissii va-
kuulusruaksuja pclltaln kunakin hetkenI
juuri sen verran kuin varoja tarvitaan sillii
hetkellii erdiintyvien eltike- ja hallintokus-
tannusten peittdmiseen. Kansanelikkeiden
rahoitus on jirjestetty suunnilleen tiille peri-
aatteelle. Rahastoivassa jiirjestelmiissii va-
kuutusmaksuja sen sijaan peritiiln vuosittain
siiiistocin se mddri, joka aikanaan tarvitaan
kyseisen vuoden ajalta karttuneen eldketur-
van kustantamiseen. Rahastoivassa jiirjestel-
mbssd siten jokainen sukupolvi kustantaa
omat eldkkeenvd.

Rahastoivassa jii.rjestelmiissti vakuutus-
maksuna peritii?in karttuneesta eldketurvan
listiyksestii aina se mtiiirii, joka keskimiiiirin
riittiiii myohempiin eltikekustannuksiin.
Asiaa voidaan valaista seuraavasti. Olete-
taan, erd eliikelain piirissii olisi l0 000
30-vuotiasta tycintekijiiii, joille karttuu yh-
den vuoden aikana oikeus kymmenen mar-
kan suuruiseen kuukausiellkkeeseen. Olete'
taan, ettd n[istii tycintekijdistii on elossa van-
huuseliikeiiissa 7800. Silloin vakuutusmak-
suna olisi vanhuuself,kettd varten perittiivii
10 000 tyrintekijiiltii se mddr6, joka riittiiisi

Miten mririrriytlty
ty d e I ri k ev a kuu tu s m a k s u

l0 markan suuruisen eldkkeen maksamiseen
7 800 eliikkeel le si irtyviille heidiin kuolemaan-
sa asti. Maksua laskettaessa otetaan huo-
mioon mycis se, etta peritty vakuutusmaksu
tulee eliikeiiin tdyttdmiseen mennessl monin-
kertaiseksi sille laskettavan laskuperusteko-
ron ansiosta.

Itse asiassa vakuutusmaksuun liittyvii las-
kuperustekorko vastaa pankkikorkoa. Va-
kuutusmaksulle hyvitetiiln korkoa sama
miiiirii kuin kertyisi pankkitilillii oleville ra-
hoille eliikeikidn mennessti, jos korkokanta
pankissa olisi laskuperustekoron (TEL:ssti
5 /o:n) suuruinen. Pankkiin pitiiisi kuitenkin
tallettaa vanhuuden varalle rahaa enemmdn
kuin mitii vastaavasta turvasta joutuu va-
kuutusmaksuina maksamaan, koska vakuu-
tukscssa maksua mdlrlttdessd otetaan huo-
mioon se, etld osa vakuutetuista ei ehdi saa-
maan ellketfd.

Ty<ieliikkeiden rahoitus on rakennettu ja-
kojiirjestelmdn ja rahastoivan jiirjestelmiin
vf,limuodoksi eli osittain rahastoivaksi jiir-
jestelmiiksi. Tiillaiseen jiirjestelyyn on pii5-
dvtty muun muassa siksi, ettl tdysin rahas-
toiva jiirjestelmii olisi merkrnnyt jdrjestci-
min alkuvaiheessa ylivoimaisia tycivoima-
kustannuksia tyonantajille ja jakojiirjestelml
puolestaan jirjestelmtin asteittaisen voimaan-
tulon johdosta eldkekustannusten ttiydellistii
siirtiimistii myciirempien vuosien varaan ja
kustannusten jyrkkiiii nousua tulevaisuudes-
sa.

Tycieliikejiirjestelmdssd rahastointiperiaat-
teella kustannetaan ptiiisiiiintdisesti se eliike-
turvan lisiiys, joka tyontekijille karttuu vuo-
den aikana kyseisen vuoden aikaisen palkka-
tason mukaan laskettuna. Sen sijaan muun
muassa vakuutusvuoden jiilkeisestii palkka-
tason noususta ja eliikeaikaisista indeksikor-
jauksista johtuvat ellkemenojen lisiiykset
kustannetaan jakojiirjestelmdn mukaisesti.

TEL-V AKUUTUSMAKSU
Vakuutusmaksu lasketaan sosiaali. ja ter-
veysministericin vahvistamien laskuperustei-
den mukaan.

Suurtydnantajilla eli yrityksillti, joilla on
viihint?iiin 50 TEL:n alaista ty<intekijii2i,
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maksun suuruus riippuu ty<intekijtin iiistii,
sukupuolesta ja palkasta sekii ty<inantajan
tyrintekij<iiden lukumiiiiriistii. Sitii vastoin
pientycinantajilla maksu on kaikkien tyonte-
kijciiden osalta yhtii suuri osuus tyontekijiin
palkasta. Ttimii on perusteltua siitii syystii,
etEi pientydnantaj illa tyrintekijti.in iktiraken-
ne voi olla hyvinkin sattumanvarainen, jol-
loin iiistii riippuva maksu voisi eriiissii ta-
pauksissa muodostua kohtuuttoman suurek-
si. Pientycinantajien maksuprosentti vahvis-
tetaan vuosittain samansuuruiseksi, kuin mi-
tii suurtycinantajien maksuprosentin keski.
mdiirin arvioidaan olevan.

TEl-vlhimmdisturvan mukainen vakuu-
tusmaksu koostuu seuraavista osista: van-
huuseldkeosa, tyokyvyttdmyysosa, perhe-
eliikeosa, hoitokustannusosa, maksutappio-
osa, Eliiketurvakeskuksen kustannusosa ja
tasausosa.

VANHUUSELIKEOSA
Vanhuusellkeosan suuruus on idstii ja su-

kupuolesta riippuva. Sillfl kustannetaan yh-
den vuoden aikana karttuva vanhuusel[k-
keen lisiiys eli 1,5 /, vuosipalkasta. Maksun
suuruus vastaa kappaleessa I esitetyn rahas-
tointiperiaatteen mukaisesti laskettua vastais-
sen vanhuuseldketurvan kustannusta. Van-
huuseldkeosaa ei peritii 55 vuotta tiiyttiinei-
den tyrintekijoiden osalta. Vanhuusel[ke-
osan suuruus vaihtelee naisilla viiliilii
0-9,3 lo ja miehillii viilillii 0-7,0 /, vuosi-
palkasta.

TY d KY V Y TT dMY Y SE LLKKEI DEN
KUSTANTAMINEN
Tyrikyvyttdmyyseliikkeiden kustantaminen
riippuu tycinantaj an tyrinteki j <iiden lukumiiii-
rflstii. Alle 300 tyrintekijiin yritysten osalta
kustannuksista vastaavat kyseisten yritysten
tydnantajat yhteisesti. Vakuutuslaitos perii
niiilt?i tycinantajilta vakuutetun iiistii riippu-
van palkkoihin verrannollisen tyokyvyttri-
myysriskimaksun.

Yli 600 tycintekijiin yritykset sen sijaan
kustantavat yrityskohtaisesti tiiysitehoiset
tyokyvytt<imyyseltikkeensii lukuunottamatta
eliikkeenaikaisia indeksikorjauksia, jotka

kustametaan yhteisesti vakuutusmaksun ta-
sausosasta. Teknisesti tAmd on jiirjestetty si-
ten, etti tyriklvyttomyyseliikkeen alkaessa
vakuutuslaitos perii tycinantajalta vakuutus-
maksua vakuutusmatemaattisesti lasketun
tycikyvyttrimyyseliikkeen pd5oma- arvon ver-
ran eli mddrdn, joka tycikyvyttcimyyseliike-
ajdta tullaan arviolta eliikettii yhteensii mak-
samaan tulevia indeksikorjauksia lukuunot-
tamatta. Peritty maksu rahastoidaan kysei-
sen ellkkeen vastaisten eldke-erien maksa-
mista varten. Eliikkeen aikana vakuutuslai-
tos vuosittain tarkistaa eliikkeen pddoma-ar-
von ja perii tycinantajalta joko listiii vakuu-
tusmaksua tai palauttaa site niin, ett?i jiiljel-
16 oleva rahasto laskuperusteiden mukaisella
korolla lisiittyni kunakin hetkenii olisi eltik-
keen pddoma-arvon suuruinen.

Jos yritysten tyrintekijoiden mddri on v6-
lilH 300-600, tyokyvl.ttomyyseltikkeiden
kustantaminen tapahtuu osaksi yhteisvastuul-
lisella ja osaksi yrityskohtaisella tekniikalla.

MUUT OSAT
Vakuutusmaksun perhe-eldkeosa riippuu

sukupuolesta ja ty<intekijiin iiistii. Sen suu-
ruus on naisilla 0,3 /o vuosipalkasta ja mie-
hille iiistii riippuen 0-2,9 /o vuosipalkasta.

Hoitokustannusosan suuruus on tyonteki-
joiden palkkasummaan verrannollinen. Se
on suhteellisesti sit?i pienempi, mitd suurempi
kyseinen palkkasumma on. Sen suuruus vaih-
telee vuonna 1979 0,2 fo:sta 0,4 fo:iin tyon-
tekijiin vuosipalkasta.

Maksutappio-osalla kustannetaan saamat-
ta jiiiineistii vakuutusmaksuista aiheutuvat
tappiot. Sen suuruus on suurtyonantajilla
0.0s 7o.

Vakuutusmaksuun sislltyviill2i Eliiketurva-
keskuksen kustannusosalla rahoitetaan Elii-
keturvakeskuksen toiminta. Tiimii osa on
vuonna 1979 0,096lo vuosipalkoista.

Vakuutusmaksun tasausosalla kustanne-
taan jakojtirjestelm[n mukaiset eliikelaitos-
ten yhteisellii vastuulla olevat eliikkeiden
osat, joita ovat muun muassa indeksikorjaus-
ten aiheuttamat elllcemenojen lisiiykset. Ta-
sausosa on iiistii ja sukupuolesta riippuva
osuus vuosipalkasta. Sen suuruus vaihtelee
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miehillii viilillii 0,4 %-12,3 /o ja naisilla vii-
lille 0,7 70-12,1 /o vuosipalkasta.

Myos pientyonantajien maksu sisiiltiiii
edellZi mainitut osat, mutta niiden suuruudet
on mddritelty siten, ettii kokonaismaksu tu-
lee olemaan tasasuuruinen iiistii ja sukupuo-
lesta riippumaton prosentti palkoista.

ESIMERKKEIi
Seuraavassa on esimerkkejii edellii olevista

osista koostuvasta TEl-viihimmiisturvan
mukaisesta vakuutusmaksuprosentista vuo-
delta 1979:
Ika Pientycinantajat Suurtycinantajat

naiset miehet naiset miehet
20 12,0 12,0 9,4 9,0
30 12,0 12,0 11,3 10,8
40 12,0 12,0 tz,s 12,4
50 12,0 12,0 14,4 14,4
60 t2,0 12,0 15,3 15,3

Vuosien 1979 ja 1978 vakuutusmaksujen
viiliaikaisesta alennuksesta johtuen osa n[i-
den vu os ien vaku u tusmaksu sta peritti"ldn vu o-
slna ly6u-i98i. Tasre syysii titii viionna
perittaveksi tuleva vakuutusmaksu on edellii
mainittuja lukuja 0,3 prosenttiyksikkoii pie-
nempi eli keskimiiiirin ll,7 7o palkoista.

TEL-vakuutusmaksun vdhimmdisturvan
osalta maksaa aina tydnantaja.

LEL-VAKUUTUSMAKSU
LEL-eliikkeiden rahoitus perustuu myos
osittaiselle rahastoinnille. LEl-vakuutus-
maksuprosentti on sama kaikkien tyonteki-
jriiden osalta. Vuodelle 1979 vahvistettu
LEl-maksu oli 12 lo tyontekij[in palkoista.
Myos LEl-vakuutusmaksun perintiiii on
siirretty mycihemmiiksi niin, ettl tdni vuon-
na perittdvd maksu on ll,7 /o palkoista.

Y EL- I A MY EL-V AKUUTU SMAKSU
Sekii YEL:n ettii MYEL:n rahoitus jlrjes-
tettiin j?irjestelmien voimaantulovaiheessa
osittaisen rahastoinnin pohjalle. Vakuutus-
maksu vahvistetaan vuosittain samansuurui-
seksi, kuin mitii TEL:n viihimmiiisturvan mu-
kaisen maksun arvioidaan keskimiiiirin ole-

van. Pienituloisen yrittiijiin vakuutusmaksua
on kuitenkin alennettu.

YEL:n ja MYEL:n maksuProsentti on 12
vuonna 1979. Pienituloisten yrittiijien alen-
nukset huomioon ottaen keskimd:irdiset mak-
suprosentit ovat YEL lO,7 7o ja MYEL
4,8%.

MYEl-jerjestelmdn rahoitukseen on alus-
ta alkaen osallistunut myos valtio kustanta-
malla puolet MYEL:n ellkemenoista.

Yrittiijien eliikejiirjestelmien el6kemeno-
jen voimakkaasta kasvusta johtuen vakuu-
tusmaksurahastot ovat supistuneet niin, ettl
YEL- ja MYEl-jiirjestelmien rahoitus toi-
mii talle hetkellii kutakuinkin jakojiirjestel-
mln mukaisesti. Sen osan elAkemenoista, jo-
hon vakuutusmaksut eiv2it riitii, maksaa val-
tio. Vuonna 1979 valtio joutuu osallistumaan
mycis YEL:n eliikemenojcn kustantamiseen.

TY C'ELAKKEI DEN RAHOITU S
VUONNA 1978 ]A RAHOITUKSEN
KEHITYSNAKYMAT
Tyoeliikkeiden rahoitustilannetta kuvaavat
seuraavat ennakkotiedot vuodelta 1978:

Eldkemenot
Hoitokulut
Ellkevastuun lisiiys

MllJardla
mk
3,5
0,2
2,7

Menot yhteensii

Vakuutusmaksut
Rahastojen tuotot

6,4

Miljardia
mk
4,5
1,4

Tulot yhteensl 5,9

Tyoelnkejiirjestelm[n kulut olivat siten
noin 0,5 miljardia markkaa tuloja suurem-
mat. Vaje johtui piiiiasiassa poikkeuslailla
toteutetusta vakuutusmaksu jen alentamisesta,
jolla osa maksuista siirrettiin perittiiviiksi
mycihemmin.

Ty<ieliikejiirjestelm[n tiimtinhetkisisfd me-
noista noin kaksi kolmatta osaa on katettu
vakuutusmaksujen tasausosilla. Rahastointi-
aste on siten verraten alhainen. Tiitii osoit-
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RISTO KAUSTO

Tyrielrikesektorin
vastuunj akoj rirj estelmri

Tydeldkejdrjestelniin vustuunjukoteknii kka
po h jau t uu j dr j e st el m c)ti pe r t t s t e t t ac s s a t e htyi -
hin ratkaisuihin. Se on osoittaLrtunut ktiytt6-
kelpoiseksi ntyis tydeliikelakeihin tchtyjti
muutoksiu toteutcttaessa. toteaa artikkclin
kirjoittaja, joka on eltikcvakuutusyhtii Ka-
lervon aktLtaari.

taa mycis se, ett6 ellei vakuutusmaksutasoa
nostettaisi nykyisestiiiin Suomen tyoeliikera-
hastot kuluisivat loppuun mahdollisesti jo
vuoden 1990 alkuun mennessd, jolloin edes'
sii olisi hyvin jyrkkii maksutason nostami-
nen. Vertailun vuoksi todettakoon, ettii
Ruotsin tyoelekerahastot eli ATP-rahastot
riittiiisiviit ilman maksujen korotuksia noin
vuoteen 2010 asti. On arvioitu, ettii tyoeliike-
jlrjestelmiin vakuutusmaksutason pitiiisi olla
noin 25-30 to palkoista, jotta maksu riit-
tiisi ellkemenoihin jiirjestelmiln voimaantu-
lovaiheen j[lkeen. Maksutasoa on siten v6-
hintiiiln kaksinkertaistettava nykyisestiiiin
seuraavan parin kolmen vuosikymmenen
aikana.

Edell2i olevasta tarkastelusta voi pii.iitellii,
ettti tycintekijiiin eliiketurva vaarantuisi hy-
vin herktisti, jos ty<i*eliikemaksut lyhytniikcii-
sen politiikan hoidon seurauksena pysyviim-
min joutuisivat suhdannepoliittisiksi pelinap-
puloiksi.

Eliiketurvakeskuksen hoitama vastuunja-
kojiirjestelmS on varsin olennainen osa tyo-
eliikejiirjestelmiiii. Eliikelaitoksissa tycisken-
televille vastuunjako useimmiten merkitsee
mekaanista tilastojen toimittamista, eliikkei-
den osittamista erilaisiin osiin ja vastuunja-
komaksujen suorittamista tai vastaanottamis-
ta. Vlhemmiille huomiolle jiiii sen sijaan vas-
tuunjakojiirjestelmdn kokonaistoiminta, sen
yhteys tyoeliikesektorin rahoitustapaan sa-
moin kuin sen merkitys hajasijoitetun orga-
nisaation toimintaedellytyksille.

ELAKE]iRIESTELMAN
PE RU S RAT K AI SUT V ASTU U N 1 AKO.
MENETTELYN PERUSTANA
Nykyinen vastuunjakojiirjestelmii pohjautuu
niihin ratkaisuihin, jotka tehtiin tyoeliikejiir-
jestelmiin perustamisen yhteydessii 1960-lu-
vun alussa. Keskeisinii kysymyksin2i nahtiin
eliikeoikeuden siilyminen tycisuhteen pii2ityt-
tyd ennen eliiketapahtumaa eli oikeus vapaa-
kirjaeliilckeeseen, el6kkeiden inflaatiosuojan
toteuttaminen niin juoksevien kuin vapaakir-
jaelikkeiden osalta sekd tyonantajalle valin-
nan vapauden takaavan hajasijoitetun orga-
nisaation siiilyttiiminen. Ennen TEL:n ja
LEL:n sii2itiimistiihiin olivat useat tyonanta-
jat jiirjestiineet tycintekijoittensti eldketurvan
joko perustamalla eldkestiiition tai vakuutta-
malla tycintekijiinsii eldkekassassa tai vakuu-
tusyhtiossii.

Voimaantulevan eliikejiirjestelmiin eliike-
taso olisi vanhimpien ikiiluokkien osalta jii2i-
nyt normaalin karttumissdinnon perusteella
laskettuna varsin alhaiseksi. Niinpii karttu-
mista nopeutettiin vanhoja ikiiluokkia koske-
villa erityissiiiinnoksillii. Eliiketurvan siiily-
minen tuli luotavassa jiirjestelmdssi varmis-
taa mycis siinii tapauksessa, ettd tyonantaja
tai eliikelaitos ei kykenisi selviytymiSn vel-
voitteistaan. Eliikeasioitten. hoito oli saata-
va joustavaksi.

Vakuutusmaksun taso ei saanut uudessa
jiirjestelmiissii nousta kovin korkeaksi. Jiir-
jestelmiin rahoitustapa mtiiiriteltiinkin osit-
tain rahastoivalle, osittain jakojii.rjestelmiille
perustuvaksi.
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Jakojiirjestelmiiiin perustuva eldketurvan
osa kustannetaan yhteisvastuullisesti. Teta
varten oli luotava sddnncit yhteisesti kustan-
nettavien eliikekulujen osittamiseksi eldke-
laitoksille. Eliikkeiden joustava ratkaisutoi-
minta edellytti yhteisen keskusrekisterin luo-
mista ja sopimista laitosten toistensa puoles-
ta maksamien eldke-erien selvittamises6.
Tdmd sdiinncisto on TEL:n osalta kirjattu
TEL 12 $:iiln ja LEL:n osalta LEL 9 $:iitin.

Tyoel2ikelakien voimaantulon jdlkeen on
niihin tullut monia muutoksia. Omaksuttu
vastuunjako- ja rahoitustekniikka on osoit-
tautunut erittiiin kiiyttdkelpoiseksi niiiden
muutosten toteuttamisessa. Esimerkkeinii
mainittakoon perhe-eldketurvan liittiiminen
jiirjestelmiin etuuksiin aluksi kokonaan yh-
teisvastuullisesti, myohemmin osittain yh-
teisvastuullisesti kustannettuna, useaan ot-
teeseen tehdyt tasokorotukset ja eriitinii vii-
meisimmislA vanhuuseldkkeiden eliikelaitos-
ten vastuulla olevien toistensa puolesta mak-
samien erien selvittdminen. Kokonaan uu-
sien lakien mukaisina eliikkeinii liitettiin vas-
iuuiijako;[r;c:tclniln rrttnden .1970 alusta
yrittiijien ja maatalousyrittijien eliikelakien
mukaiset etuudet.

V AST U U N I AKOI A RI EST ELM iN
RAKENNE
Vastuunjaon periaatteiden selvittimisessd on
jatkossa rajoituttu pelk?istiiiin TEL-LEL-
jiirjestelmiin peruseldketurvan vastuunja-
koon. Yrittiijien ja maatalousyrittiij ien eliike-
jiirjestelmien voidaan katsoa perusturvan
vastuunjaon osalta olevan pelkistetryja TEL-
LEL-jiirj estelmln toimintamalliin sisiiltyviii
erikoistapauksia.

YEL:n mukaisiin eltikkeisiin ei kuulu lain-
kaan yksittiiisen eliikelaitoksen omalla vas-
tuulla olevaa eli rahastoitua eliikkeen osaa.
Vastuunjakojlrjestelmiin tehtiiviiksi jiiii ai-
noastaan keriitii jiirjestelmiissd maksettu
YEl-eldkemeno yhteen ja osittaa meno
YEL-toimintaa harjoittavicn cldkelaitosten
kesken. Kun tdnd piiiviinii cldkclaitosten ke-
riiiimiit maksut eiviit riitii eldkemenojen ja
hoitokustannusten kattanriscen, suorittaa val-
tio vastuunjakojiirjestelmdn kautta puuttu-

van osa elSkekustannuksista.
MYEL-eliikkeet ovat puolestaan yksin-

omaan Maatalousyrittiijien eldkelaitoksen
vastuulla. Eliikelaitokset veloittavat maksa-
mansa MYEL-eliikkeet Maatalousyrittiijien
eldkelaitokselta vastuunjaon vdlityksellii. Sel-
vitys tapahtuu yhdessd TEL-LEL -vastuun-
jaon kanssa.

TEL-LEL-vastuunjakojiirjestelmdn tehtii-
vdt voidaan ryhmittiiii seuraavasti:
l. Yhteisvastuullisten eli tasattavien eldke-

menojen ja eriiiden muiden kulujen kus-
tannusjaon selvittdminen.

2. Eliikelaitoksen maksamien, toisen eldke-
laitoksen vastuulla olevien eldke-erien pe-
riminen vastuussa olevalta eliikelaitok-
selta.
Ensimmdiseen ryhmdSn kuuluvat ne eldk-

keet ja eldkkecn osat, joita ei osittain rahas-
toivan rahoitusjiirjestclmln mukaisesti peite-
fd vakuutusteknisistii rahastoista. Niiistii voi-
daan mainita vanhimpien ikiiluokkien van-
huuseldkkeet, samoin kuin vakuutetulle 54.
ikdvuoden jiilkeen karttuva vanhuusel6ke,
eliikkeiden indeksikorotukset, tyottomyys'
eliikkeet ja entten 1. l. t9i i kuoiicerr stluii-
jettiijan jiilkeen maksetut perhe-eliikkeet. Yk-
sityiskohtainen sidnnijstd eliikkeen jakami-
sesta eldkelaitoksen omalla vastuulla olevaan
osaan ja yhteisesti kustannettaviin osiin on
esitetty Eliiketurvakeskuksen vastuunjako-
ohjeissa.

Toisen ryhmdn muodostavat eliike-eriit,
joiden selvittely on seurausta omaksutusta
viimeisen laitoksen periaatteesta. Eliikkeen
myontiiii se ellkelaitos, jossa eldkkeensaaja
oli viimeksi vakuutettu. Kyseinen eliikelaitos
ratkaisee elSkkeen sekd omalta ettii myoskin
aikaisemmin ansaittujen vapaakirjojen osal-
ta ja maksaa koko eldkkeen eldkkeensaajal'
le. Maksettavaan elf,kkecseen mahdollisesti
sisiiltyvlit toisten ellkelaitosten vastu ull a ole-
vat elike-erdt perii maksava eliikelaitos kes-
kitetysti vastuunj akojiirjestelmiin viilityksel-
l[. Tiihiin ryhmiiAn voidaan lukea myos
TEL:n perusturvan ja LEL:n mukaisten
vanhuuseldkkeiden rahastoitujen osien selvit-
tely, vaikka se tapahtuukin erilliiiin edellii
mainittujen eldkkeenosien selvityksestd.
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Esityksen jatkoa ajatellen merkitsemme
edellZi mainittuja eliikelaitoksen omalla vas-
tuulla olevia eliikkeen osia ER:llii, eliikelai-
toksen maksamia mutta toisten eliikelaitos-
ten vastuulla olevia eliikkeitA ERM:lla, van-
huuseliikkeiden yhteisesti kustannettavia osia
ErA:lla ja muita yhteisesti kustannettavia
eliikkeitii ja ellkkeen osia ErB:llii.

Vastuunjaon selvittely suoritetaan vuosit-
tain. Kalenterivuoden v osalta selvittely val-
mistuu seuraavan kalenterivuoden marras-
kuun loppuun mennessd. Tf,fd varten on jo-
kainen eliikelaitos i. jakanut vuonna v mak-
samansa eldkkeet 'e edell2i mainittuihin
osiin eli v

iTA+L i-T8 i RML+LVV

suhteessa, jolloin eliikelaitoksen i osuus isB

tasattavasta menosta I 'E'o on
I

isB P

ai+P r i-TB
L

Yhteisesti kustannettava kokonaiselikemeno
koko jiirjestelmdn osalta saadaan laskemalla
yhteen laitoskohtaiset tasattavat eldkemenot

iErA ja i rr8. Nein syntyviit kokonaisel[ke-

menot f.irrA ja i''J' on jaettava jiirjes-

telmddn kuuluvien laitosten kesken.
Jiirjestelmiin rahoitustavasta johtuen sisiil-

tyy vakuutusmaksuun ns. maksun tasausosa
Pr, jolla yhteisesti kustannettavista eliikkeis-
td aiheutuva meno tulee peitt?iii. Se osa mak-
susta Pr, joka ei kulu tasattavien ellkeme-
nojen maksuun, siirretddn tasausrahastoon
Vr. Eliikelaitoksen kokonaismaksutuloa mer-
kitiiiin P:ll[.

VASTUUN OSITTAMINEN
Tasattavan vanhuuself,kemenon osittaminen
eliikelaitoksille tapahtuu tasausrahastojen

il-, jn maksun tasausosien el Vhteismii?i-

rien suhteessa. Eliikelaitoksen i oruu, 'rl
tasattavasta vanhuusel6kemenosta
on ndin ollen

Kiiytiinnossii vastuunjako toimii siten, ettii
el[kelaitos ilmoittaa Eliiketurvakeskukseen
maksamiensa yhteisesti kustannettavien eliik-
keiden md"drdt 'rJo ja 'rJu seki suureet
ior , ivr ia io Ellketurvakeskus ko-

v V-l - v
koaa tiedot yhteen ja miiiirittelee edellii esi-
tetyn periaatteen mukaisesti el2ikelaitoksen
osuudet isA ja 'uf eli maksun yhteisesti

kustannettavista eltikkeistii. Mikali maksu
ylittiin eliikelaitoksen maksamien tasattavien
eliikkeiden yhteismiiiiriin 'rJo * 'erB , suo-

rittaa eliikelaitos erotuksen vastuunjakoon.
Plinvastaisessa tapauksessa el[kelaitokselle
hyvitetiiiin elf,kemenon ja maksun erotus.

Y LEI ST EN LASKU P E RU ST EI DEN
MUUTOKSEN AIHEUTTAMAT
KULUT TASATAAN
Tiirkeii ensimmiiseen ryhmiiiin kuuluva vas-
tuunjakojiirjestelmdn tehtiivti on ns. yleis-
ten, kaikille laitoksille yhteisten laskupe-
rusteiden muutoksesta aiheutuvien menojen
tasaaminen. Olkoon vanhuuseldkkeet ja kuo-
levuusperuste tzistii esimerkkinii. Vanhuus-
eliikkeen alkaessa on eldkelaitos varautunut
ellkkeen suorittamiseen vanhuuseldkerahas-
ton muodossa. Vuosien mittaan saattaa ra-
hasto kuitenkin osoittautua riittiimettomak-
si. Kuolevuuden alentuminen laskuperustei-
den mukaista tasoa matalammalle tasolle
merkitsee sitii, ettii vanhuuseldkkeitii joudu-
taan suorittamaan keskimdiirin pitemmiiltii
ajalta kuin mihin rahastossa on varauduttu.
Vastuunjakojiirjestelmiissii kukin el?ikelaitos
laskee omien rahastojen tdydentdmiseen tar-
vittavan mddrdn ja veloittaa tiillii summalla
edellii mainittua laitoskohtaista tdsausrahas-

toa itr . TA*i kautta muutos siirtyy eliike-
laitosten yhteisesti kustannettavaksi. Mah-

i_
E

R
+

2
i

-TAL

: -Ti^A ('V' +'P' )o',= Y-l Y= yi.TA
E('ir *iPr) i ". v-l v

I

Muiden tasattavien eliikemenojen osittami-
nen tapahtuu puolestaan maksutulojen Pu
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dollisuus tarkistaa perustetasoa tiillii tavoin
jiilkikiiteen on luonnollisesti tarkea perustei-
den turvaavuuteen ja kohtuullisuuteen liit-
tyvii n?ik6kohta. T EL-L EL - j iirj estelmiisvd on
kuolevuusperustetta jouduttu kerran tarkis-
tamaan.

E L{KE-E RI EN SE LV ITT E LY
Toiseen ryhmiiiin kuuluvien eld.ke-erien sel-
vittelyssii hyvitetii?in eldkelaitosta sen mui-
den puolesta maksamien eldke-erien igRH

miiiiriillti. Vastaavasti veloitetaan laitosta
elbkemenolla, jonka muut eldkelaitokset yh-
teensd ovat maksaneet fdmin puolesta. Ky-
symys on siis pelkiistiiiin eliikelaitosten kes-
kiniiisten maksuselvittelyjen rationaalisesta
jiirjestelyst?i. Sovittu jirjestelmii on varsin
yksinkertainen ja helppohoitoinen verrattu-
na siihen valtavaan tyohon ja maksuliiken-
teeseen, mikii aiheutuisi, jos jokainen eliike-
laitos selvittiiisi saatavansa ja velkansa erik-
seen jokaisen muun yli sadan eliikelaitoksen

V ANHUUSELAKKEIDEN
RAHASTOIDUT OSAT
SELV ITET iAN OM AN A ERAN iAN
TEL:n perusturvan ja LEL:n vanhuuseldk-
keiden rahastoidun eli eliikelaitoksen omalla
vastuulla olevan eliikkeen m66rd karttuu ikii-
vuosien 23-54 viilillii. Tulevina vuosina
vanhuuseldkkeelle siirtyvdt ovat olleet nyt
eliikkeelle siirtyviii kauemmin jiirjestelmiin
piirissii alle 55-vuotiaina. Tiistii seuraa, etld
tuolloin vanhuuseldkkeelle siirtyvien van-
huuseliikkeissd on keskimiiArin nykyistd suu-
rempi md"drii sellaisia vapaakirjaeliikkeitii,
jotka sislltiivit rahastoitua vanhuuseliikettii
ja ovat jonkun muun kuin ellkkeen myon-
ldneen eliikelaitoksen vastuulla. Niiiden
el?ikkeiden liittemistii edellii mainittujen
ERM-eliikkeiden selvitykseen ei katsottu tar-
koituksenmukaiseksi, vaan nlmd eliike-eriit
kesitelliien omana selvityserinban. Kollektii-
vinen selvitys perustuu siihen, ettii alkanei-
den vanhuuseliikkeiden vastaisia suorituksia
varten muodostetun rahaston vuotuinen vd-

heneml lisiittyn[ rahaston korkotuotolla on
jokaisen eliikelaitoksen osalta likipitiien sa-
ma md5rd, jolla jiirjestelmii ko. eliikelaitos
mukaanlukien maksaa ttimiin laitoksen vas-
tuulla olevia vanhuuseliikkeitii.

Kiiytiinnossii voidaan ajatella meneteltii-
v[n siten, ettii ellkelaitos siirtiiii rahastonsa
muutoksessa vapautuvan rahamd"drln ja ra-
haston koron yhteiseen selvityserdiin ja lai-
tokselle hyvitetiiiin samasta selvitysertsti sen
maksamien rahastoitu jen eliikkeiden miiiir?i.
Periaatteessa selvityserdln veloitetut ja siitl
hyvitetyt eret yhteenlaskettuna kumoavat
toisensa. Syntyvti epltarkkuus on rahallisesti
vdhdinen ja se yhdistetiiiin kohdan 1. mu-
kaiseen tasaukseen. Rahastoitujen vanhuus-
eliikkeiden selvitys tehdiiiin edelld sanotun
kollektiivisen selvittelyn pohjalta ensimmdi-
sen kerran vuocielta 1978 kuluvan vuoden
marraskuussa.

LOPPUTOTEAMUKSIA
Kirjoituksen alussa esitettiin joukko ominai-
suuksia, jotka hyv?in ellketurvan ja -jiirjes-
t;lndn tul* ta)'ttdi. TarkeimninH niist[ voi-
daan eldketason ohella pitiiii eliiketurvan jat-
kuvuuden varmuutta, vapaakirjaellkeoikeut-
ta, elIkkoen inflaatiosuojaa ja ellkkeensill-
jan nopeaa palvelua. Tydeliikejiirjestelmlssi
niiiden tavoitteiden toteuttamisessa on edelld
kuvatulla vastuunjakojiirjestelmiillii keskei-
nen merkitys.
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PENTTI KOSTAMO

Ty d el rikel ait o s t en L i itto
el cikel aito st en y ht ei s to im i nt a el in

Tydeldkelaitosten Liitto (TELA) perustettiin
v uonnq I 964 I aki siitit ei st ti eldk et urvaa hoita-
vien Iaitosten yhteistointintaelime,ksi. TAnA
piiiviinii TELAn jiisenind toimivat liihes
kqikki lakistidteistii eliiketurvaa toteuttavat
eliikelai to ks et. I tis eni nii ovat kai k ki eliikev a-
kuutusyhtiot, 5 suurinta eliikekassaa, lakistiii-
t ei st ii elti ket urvaa hoit avat el d ke siiiiti)t oman
ed u nv alvo nt ay hd i sty k s e nsti Eldke sdtitioy hdis-
tyksen kautta, Tydeliikekassa, Maatalous-
yrittiijien eliikelaitos, Merimieseliikekassa,
Kunrwllinen eliikelaitos ja Valtiokonttori.
luridiselta muodoltaan TELA on yhdistys,
toteaa TELAI toimitusjohtuja Pentti Kos-
tamo.

TELAn tehtiiviikenttiil voisi yksinkcrtai-
simmin luonnehtia siten, etld TELA hoitaa
haj autetun tyoellkejiirjestelmdn sellaiset yh-
teiset asiat, joita lailla ei ole sii.iidetty el2ike-
laitosten tai esimerkiksi Eliiketurvakeskuk-
sen hoidettavaksi. Kun jiirjestelm[ on ha-
jautettu, tarvitaan yhteistii toimintaa sellai-
sissa asioissa, joita ei ole mielek2istii hoitaa
jiisenlaitoksen toimesta yksin. Tiiten TELAn
teht2iviikenttii mii[r?iytyy aika pitkiille sen
mukaan, mitii yhteisie teh6via sen jiisenlai-
tokset mieltdvtit tiirkeiksi hoitaa TELAn
kautta. TELA on siis laitostensa yhteistyti-
ja toisaalta myos etujlrjestd, tuumii Kosta-
mo.

Kun TELAn juridinen muoto on yhdis-
tys, seuraa tiistii, ettii TELAn ylin piiiittiiv[
elin on liittokokous, joita vuosittain pidetiiiin
kaksi, varsinainen kevtitkaudella (tilinpiiiitos-
kokous) ja toinen syyskaudella (vaalikokous).

Toimeenpanovaltaa TELAssa klyttii?i hal-
litus, johon kuuluu tiillii hetkellii puheenjoh-
taja, 3 varapuheenjohtajaa sekii 16 muuta
j[sentl.

Niiiden elinten lislksi TELAssa toimii
useita valio- ja toimikuntia, joiden jiisenet
valitaan jlsenlaitosten piiristii. Tiillaisia toi-
mikuntia ovat mm. tiedotusvaliokunta, sijoi.
tusvaliokunta, kent6valiokunta, verotus-
asiain valiokunta, perintdvaliokunta, kun-
touttamisasiain neuvottelultunta sekd TELAn
yhteydessii toimiva eliikelaitosten j a keskeis-
ten tycimarkkinajiirj estoj en yhteinen luoton-
antoneuvottelukunta.

TELAN TEHT,,iVAKENTTA
Kuten totesin, TELAn tehGiviikenttii miiii-
raytyy sen mukaan, mitii yhteisiii asioita
TELAn jiisenlaitokset ovat ajan mittaan an-
taneet TELAn teht2iviiksi. Tiillaisia ovat mm.
eliikepolitiikkaan liittyvii tiedotustoiminta,
jonka sis2ill<istii tiissii lehdessii on haastateltu
tiedotuspiiiillikkri Helkavuorta sekii sitten
ellkelaitosten yhteiseen sijoitustoimintaan,
verotukseen, saatavien perintdin, kuntoutuk-
seen, yhteisiin tiedotuskampanjoihin, eliik-
keelle valmennukseen jne. liittyviit teh*iviit.
Kun TELAssa kokopiiivdtoimisen henkilcjs-
ton miiiirii on vain 17, on itsestddn selvd:i,
ettei TELA niiillii voimilla voi oman hen-
kilcikuntansa turvin hoitaa kuin tietyn teh-
livlalueen edellii mainitusta kokonaisuudes-
ta, toteaa toimitusjohtaja Kostamo.

Piiiiasiallinen osa TELAn henkilcikunnan
tydajasta meneekin eliikepolitiikkaa koske-
van tiedotustoiminnan hoitamiseen. TELA
ei ole paras laitos antamaan vastauksia sil-
loin, kun kyseessd on yhsityisen henkilcin
elbketurvaan liittyve erityiskysymys. Parhaat
asiantuntijat loytyviit tiilltjin j[senlaitoksis-
tamme, toteaa toimitusjohtaja Kostamo. Sen
sijaan ne syyt, joista tyoel[kejiirjestelmd on
syntynyt, jiirjestelmiin yleiset periaatteet ja
tavoitteet sekii ajankohtaiset eliikelainsZi2idiin-
toon ja yleensii eltikkeisiin liittyviit poliittiset
kysymykset, eliikejiirjestelmiiii koskevat tie-
dot jne. ovat alue, jossa TELA toimii. Li-
siiksi TELA hoitaa oman henkilcikuntansa
avuin ellkelaitosten luotonantoa koskevan
tilastoinnin ja muun seurannan.

Muissa erityistii asiantuntemusta vaativis-
sa tehtevissa, kuten eliikkeensaajien ja myos
eld"kelaitosten verotusta koskevissa asioissa,
sijoitustoimintaan liittyvissi yhteisiss[ kysy-
myksissii, tietojensiirtoa, maksuliikennettii ja
tycieliikesaatavien pakkoperintzfin liittyvissii
asioissa, samoin vakuutusmatematiikkaa, va-
kuutusjuridiikkaa ja vakuutuslddketiedettii
koskevissa kysymyksissa TELA saa apua jii-
senlaitoksiltaan, jotka ovat auliisti antaneet
asiantuntijoitaan TELAn kiiytt<icin. Jiirjes-
telmf, on jiirkevl ja turhia hallintokustan-
nuksia siiiistiivii ja on tiihiin mennessd toimi-
nut eritttiin hyvin, tuumii Kostamo.
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Normaalin yhdistyksen tavoin TELA
luonnollisesti antaa myos eri viranomaisille
ja intressipiireille lausuntoja eltiketurvaan ja
sen hoitamiseen liittyvissii kysymyksissti, jul-
kaisee tiedotustoimintaan tarkoitettuja kirja-
sia ja muuta tiedotusmateriaalia, antaa jtisen-
laitoksilleen suosituksia ja ohjeita erityyppi-
sissii asioissa jne.

TELAn yhteydessl toimii keskeisten tyo-
markkinajiirjestcijen ja TELAn jiisenlaitos-
ten yhteistoimintaelin, luotonantoneuvottelu-
kunta, joka mti2lrittelee tyrieliikelaitosten luo-
tonannon yleiset periaatteet ja antaa n[istii
suosituksen. Viimeinen luotonantoa koskeva
suositus on vuodelta 1978.

TELA osallistuu mycis Vakuutusalan Kun-
touttamiskeskuksen toimintaan, Eliiketiedo-
tustoimiston rahoitukseen seki jossain miiii-
rin kansainviiliseen yhteistoimintaan, toteaa
Pentti Kostamo.

TELA ei ole jiisenlaitolisiaan holhoava

elin, se on suosituksia antava yhdistys, jos-
kin piiiitciksentekojiirjestelmf, on siten jiirjes-
tetty, ettii jiisenlaitoksilla on hyviit edellytyk-
set tiiyttae TELAn suositukset. Niiin myris
ktiytiinncissb tapahtuu, kertoo Kostamo.

Ktisitykseni mukaan TELAn nykyinen
toimintakentt?i on kutakuinkin vakiintunut
eikii olennaisia muutoksia siihen ole odotet-
tavissa. Eliikeliiisj[rjestciihin kohdistuva tie-
dotustoiminta samoin kuin eliikkeellevalmen-
nus tulevat nykyisest2iin varmasti ensi vuo-
sikymmenelli laajenemaan. Muilta osin
tyrinjako eliikelaitosten sekf, muiden eliike-
jirjestelmtissl olevien yksikriiden kesken on
jo vakiintunut. Kun eliikepolitiikka on aina
ajankohtaista ja eliiketietouden eteen voi-
daan viel6 tehdii merkittiivl piiiviityci tiistii
eteenpiiinkin, niikisin, ettii TELAn asema
nyt ja tulevaisuudessa eliikelaitosten vapaa-
ehtoisena yhteistoimintaelimend on vakiintu-
nut, toteaa toimitusjohtaja Kostamo lopuksi.
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HEIKKI HELKAVUORI

Tyrielrikelaitosten
Liitto
tiedottqjana

Tydeltikelaitosten Liiton eli
TELAn suorittama tiedotus-
toiminta perustuu siiiiru\ihin.
Niiden 2 $:n mukaan "tarkoi-
tuksensa toteuttamiseksi Liit-
to... suorittaa eliiketurvaa
ja sen yhteiskunnallista mer-
kitystti koskevaa tiedotus- ja
valistustoimintaa", kertoo tie-
dotusptiiilli k k<i H ei kki H el ka-
vuori TELAsta. Toiminnan
puitteet ptiiitfiiA vuosittain eri
eliikelaitosry hmien edust ajis-
ta koostuva tiedotusvaliokun-
ta- Tiedotuksen suunnittelus-
sa ja toteutuksessa noudate-
taan tydeliikejiirjestelmiin tie-
dotustoimintaa harjoiltavien
yhteisdjen laatimaa tydnjako-
ja yhteistyosopimusta.

Tiedotus muodostaakin
varsin keskeisen osan Liiton
suorittamasta tyostii. Ltihes
puolct Liiton sindnsii vlhii-
lukuisesta henkilokunnasta
tyoskentelee tavalla tai toisel-
la tiedotuksen tehtiivissfl.
Niistii voidaan selv?isti havai-
ta kolme piieryhmiin, nimit-
tiiin kenttii- ja keskustiedotus
sekii joukkotiedotusvdlineet,
toteaa Helkavuori.

sityiskohtaisemmin eri el[ke-
lakien sisiiltciii ja esitetdiin
el?ikepoliittinen alustus.
Useimmat viimeksimainituis-
ta tilaisuuksista jiirjestet2itin
yhteistycissl Eliiketiedotustoi-
miston tai osanottajien eliike-
turvaa hoitavan eliikelaitok-
sen kanssa. Sisii.ll<iltiiiin uu-
denlaatuisina ovat tulleet
eriiillti tydpaikoilla tyrinanta-
jien ja tyrintekijlin yhteisestii
pyynnostii jiirjestetyt tilaisuu-
det, j oissa irtisanottaville tycin-
tekijciille selostetaan tycitto-
myys- ja ennenaikaisellkkeen
lisiiksi mm. erorahajiirjestel-
mii5.

Kenttiitiedotuksen tilai-
suuksista mainittakoon myos
kansalais- ja ty<iviienopistois-
sa pidettiiv[t luennot sekii eri
kansalaisjiirjest6jen kokouk-
sissa pidettiivlt alustukset.
Liiton tiedottajat osallistuvat
myos eriiiden eliikelaitosten
eliikkeelle liihivuosina siirty-
ville jiirjestettiiviin neuvonta-
tilaisuuksiin, joissa ktisitelltiiin
tiihiin el[m[nmuutokseen liit-
tyvi2i kysymyksiii.

kolmeen, toteaa Heikki Hel-
kavuori.

PALVELUA
LEHDISTdLLE
Lehdistcille Liitto toimittaa
eliikeasioita ja tyrieliikelaitos-
ten toimintaa kiisitteleviii kir-
joituksia, artikkeleita ja haas-
tatteluja. Liitto kokoaa mycis
n. kaksi kertaa kuukaudessa
ilmestyviin "Ellkkeet ja leh-
det" lehdistokatsauksen. Yh-
dessd Eliiketurvakeskuksen
kanssa on parin vuoden tauon
jiilkeen kiiynnistetty seminaa-
rikierros alueradioiden toimi-
tuksille ja alueelliselle lehdis-
tcjlle. Kierros jatkuu syyskau-
della lomien piiiityttyl.

]ULKAISUTOIMINTA
Liiton toimesta painatettiin

Eliike- ja muu sosiaalivakuu-
tus 1979 -kirjanen 300 000
kappaleen painoksena sekii
Vert socialfcjrsikringsskydd
1979 30000 kappaleen pai-
noksena. Kirjasten jako tyo-
elakelaitoksille, asiakaspalve-
lupisteille, sosiaaliviranomai-
sille, tycimarkkinajiirjestoille,
puolueille, yliopistoille, kor-
keakouluille ja oppilaitoksiin
suoritetaan Liiton, Eliiketur-
vakeskuksen ja Eliketiedotus-
toimiston toimesta.

Ty6eliikejiirjestelmdn omia
asialiaspalvelupisteitii ja tyti-
eliketunnusta kiisittelevii Lii-
ton toimesta valmistettu lyhyt-
filmi on esitetty alkukuvana
maan elokuvateattereissakah-
tena kevdtndytiintokautena ja
saanut n. 350 000 katsojaa.

Liitto laatii myos koko tyo-
eliikejiirj estelmdn omaa sisiis-
tli kelttoa varten vuosittain
puhelinmuistion. Eliikkeelle

KENTTITIEDOTUS
Kenttiitiedotusta harjoite-

taan liihinnb SAK:n, TVK:n,
Akavan ja STTK:n paikallis-
ja perusjiirjestriissii mainittu-
jen keskusjlrjestcijen ja nii-
den jiisenliittojen kanssa sovi-
tuissa puitteissa. Esitykset so-
vitaan niiden pitiimiseen va-
ratun ajan mukaan. Esimer-
kiksi perusjiirjest<in kokouk-
sessa pidetty esitys saattaa kii-
siteUe tyontekij?in eltikeoi-
keuksia, kun taas kaksi iltaa
tai koko p?iiviin kestiivlssii
seminaarissa tarkastellaan yk-

KESKUSTIEDOTUS
Keskustiedotuksen kohde-

ryhminii ovat keskeisten tyo-
markkina- ja etujiirjestcijen
sekii puolueiden hallintoeli-
met ja johtavat toimihenkil<it.
My<is merkittiivimmille edus-
kuntaryhmille on vaalien jtil-
keen j?irjestetty informaatio-
ja tutusturnistilaisuuksia. Ti-
laisuuksissa pidettiiviit esityk-
set klsittelev[t ajankohdan
eliikepolitiikan tiirkeitii kysy-
myksiti. Tyopiiiviiii kohden
tiedotustilaisuuksia jtirjeste-
tiiiin keskimiiiirin kahdesta
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ESKO PROKKOLA

Luottovakuutuksen
markkinointi-
kuulumisia

siirfvien neuvontatycissii kiiy-
tettiiviiksi Liitto on teettiinyt
kirjaset Pysy kunnossa - lii-
ku ja voimistele, Sy<i viirik-
kiiiisti, monipuolisesti ja vaih-
televasti, Vanhene terveendja Flakelaisen pa!.e!Lrt ja
alennukset. Syyskaudella 1979
valmistuu Liiton samaan ai-
hepiiriin liittyve rainasarja
tekstitettynii.

A]ANKOHTAISTA
ELIKETIETOA

Pelkistettynii Liiton tiedo-
tustoiminta on ajankohtaisen
eliiketiedon viilittiimistii orga-
nisaatioille, jotka sitii sekii
tarvitsevat etfj haluavat. Hen-
kil<ikohtaista eldketurvaa kos-
kevat tiedot saa taas parhai-
ten siltii tyoeliikelaitokselta,
joka kysyjln eldkevakuutuk-
sen hoitaa. Toinen mahdolli-
suus saada tietoa oman tule-
van tycieliikkeensd miiiiriist?i
on kysyii sitii Eliiketurvakes-
kukselta pankista tai postista
saatavan tiedustelukortin avul-
la, toteaa tiedotuspiiillikkri
Heikki Helkavuori lopuksi.

- Kaikkien niiden yritysten,joilla luottovakuutuksesta
saattaisi olla hyotyti, tulisi
myos tietiiii tiistii mahdollisuu-
desta, toteaa Eliiketurvakes-
kuksen luottovakuutusosos-
ton piitillikkd Esko Prokkola.

Eliiketurvakeskuksen ku-
vaan ei markkinointi kuulu
yhtii ilmeisesti kuin jonkin
tuotteitaan myyvln yrityksen
tai vaikkapa normaalin va-
kuutusyhticin kuvaan. Silti
tietoa eliikeasioista on syyt2i
levittiiii, jotta ihmiset osaisi-
vat kiiyttiiii hyviikseen Eliike-
turvakeskuksen tarjoamia pal-
veluksia. Erityisesti tiimii kos-
kee luottovakuutustoimintaa:
jokaisen yrityksen, jolle luot-
tovakuutuksesta voisi olla
hycityn, tulisi t?istii mahdolli-
suudesta myos tietiiii. On to-
sin tapauksia, joissa kiiytiin-
non syista !11o1!4v1kr-111!r1k<en
kiiyttiiminen ei ole paikallaan,
mutta tiedon puute ei saisi ai-
heuttaa luottovakuutuksen
puuttumista. Tavoitteena tu-
lee siksi olla luottovakuutus-
toiminnan tekeminen yleisesti
riitt?iviin tunnetuksi.

LUOTTOVAKUUTUS-
ESITTEET
Viime aikoina on Eliiketurva-
keskuksen Iuottovakuutusta
melkoisesti uudistettu. Vii-
meksi muutettiin maksuperus-
teita. Taman vuoksi tuli ajan-
kohtaiseksi uuden esitteen
laatiminen lainojen luottova-
kuutuksista. Keviiiillii valmis-
tunutta esitettii on jo jonkin
verran jaettu mm. eldkeva-
kuutusyhtioiden viilityksell2i.
Esitteessii annetaan lyhyessii
ja entistii selvemmdssl muo-
dossa tietoja luottovakuutuk-

sesta. Siinii esitelliiiin eliike-
laitosten kaksi lainatyyppi?i,
takaisinlainaus eli vakuutus-
maksulainat ja sijoituslainat
sekd kerrotaan, miten lainoil-
le voidaan hakea takaukseksi
luottovakuutusta Eldketurva-
keskukselta. Laajemmin on
selostettu luottovakuutusmak-
sun mddrittdmistii yrityksestii
tehtdvdn meno-tulovirtalas-
kelman avulla. Esitteessti on
mycis kerrottu, miten luotto-
vakuutusmaksua voidaan
alentaa antamalla Eliiketurva-
keskukselle reaalivakuutta.

Eliikes2i2iticiiden ja -kasso-
jen luottovakuutuksista on
laadittu oma esitteensti, kos-
ka niimii poikkeavat jonkin
verran muista El[keturvakes-
kuksen mydntiimistii luotto-
vakuutuksista. Tiimii varsin
yksityiskohtainen esite on tar-
koitettu eliikesiiiitiriiden ia
-kassojen hoitajille.

TIEDOTUSKANAVIA
Luottovakuutuksella ei ole
varsinaisia myyntimiehi?i. Jo
luottovakuutuksen erikois-
luonne estiiii kehittiimiiste sil-
le omaa myyntiorganisaatio-
taan. Luonnollisempaa on tar-
jota tietoa luottovakuutukses-
ta jo olemassa olevien tiedon-
vdlityskanavien kautta. Esi-
merkiksi monet rahalaitokset

- sellaisetkin, joiden kilpai-
lijana luottovakuutusta voi-
taisiin pitiiii - ovat jopa ha-
lukkaita auttarnaan tiedon le-
vityksessi. Vakuutusyhticit ja
pankit katsovat nykyisin yri-
tysten tukemisen niin tiirkeiik-
si, ettii ne mielelliiiin opasta-
vat monipuolisesti yrityksi[
kokonaisrahoituksen jiirj estii-
misessd.
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Uuden piirteen luottova-
kuutuksesta tiedottamiseen on
tuonut osallistuminen eri puo-
lilla maata pidettiiviin messui-
hin. Eltiketurvakeskuksella on
jo aikaisemminkin ollut mes-
suilla oma osastonsa. Tdsyd
tiedotustoiminnassa rajoitut-
tiin kuitenkin aluksi vain var-
sinaisiin eliikeasioihin. Muu-
tamilla viime messuilla on
esill[ ollut mycis luottovakuu-
tus. Vaikka se valtaosaa mes-
suvieraista ei kiinnostakaan,
mukana olo on osoittautunut
onnistuneeksi ratkaisuksi, kos-
ka paikalla on mycis lukuisa
joukko eri yritysten edustajia.

TULOKSIA
Alussa mainitusta tavoittees-

ta ollaan vielii kaukana, luot-
tovakuutusta ei tiillii hetkellti
tunneta liiheskiiiin riittiiviisti.
Kehityksen suunta kuitenkin
niikyy luottovakuutuskannan
kasvamisena. Tiimiin vuoden
seitsemin ensimmdisen kuu-
kauden aikana luottovakuu-
tusten lukumiiiirii lisiiiintyi
16 fo vuoden alussa olleesta
miiiiriistii. Suhteellisesti selvin-
tii kehitys on ollut sijoituslai-
nojen luottovakuutusten osal-
ta, joiden lukumiiiirii listiii.n-
tyi samana aikana 36 fe.
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PENTTI LAHTNEN

Kampanja liscisi omien
el riketi e t oi en s eltra ami s t a
Touko-kesiikuun vaihteessa valtaosassa tapauksia - tar- TIEDOTUSVALINEET
ptiiittyi Eliiketurvakaskuksen kistaminen antaa tycintekiiel- TUKIv AT
iierloiuskantpanja, iota kt)y- le lisiia tietoa ja turvallisuut- Kampanjasta liihetettiin leh-
tiin vuoden alkupuoliskolla ta. Hdn on tarkemmin se.lvil- ,,tn iettlia useina sarjoina.
tunnuksella "Varmista eltik- la omasta ja perheensd.eliike- Ensimmiisessf, vaiheessa le-
keesi". Se toi tuloksena e/ri- turvasta ja sen perusteista' hetettiin kolme sarjaa, joista
ketiedusteltrien lisdtintynisen, ensimm,inen ja laajimman
johon sillii viilittomdsti pyrit- jakelun kasittave teki tunne-
tiinkin. Se saattoi ntyrts lisii- KAMpANIAN AINEISTO iuksi kampanjaa ja sen sano-
tii yleisdn tietoa tyieldketur- :-r::,- ,r maa. Toinen sarja liittyi ulko-yasta. Tiedotuskampanja vietitn le- ^":;-

Kampanian aiheena ,7; pi kahde:':-'":,'f::;;ll1; [ilffi*',:,""i"0",ii.]?lXT#l
henkil6kohtaisen eldketurvar ensrmmu'n"n..X'l?^t::'l:i^,1_T- ia ympiiristojen^lehditle. Kol-
ia ansiotydtietojen tarkislo*i- mrkuu'.p'."111.1]]ltl*i:'H- il":"r"".1; kiir",tti huomiota.nen 

Etiiketurvakeskukse, ,n_ mdinen huhtik{un a}.r:::Il_ ffip*ft --Lniim_iiisiin 
tu-

kisteristii. Se kohclistui TEL:n si vaiheessa.tehtiin tunnctuk- iJ.im.
ia L,EL:n piiriin kuuluviin si tiedustelukorttia' ]o":,-1:- 

'"'ioinen vaihe alkoi niin
tyt)ntekijlihin, joirten ,1;;1rr- kisteritiedot ,J^o^19.1un-.|'|ill itaa; ta-panlurutisella, kun
vakuutusten iiiriestiinine, n, '.loises:u ,'u'l^"t:Y J3?"i::- ;;;; -,51,|"mmat lehtitiedot-

':;/;.r,, tvdinantaiain tetua- mio,..i"tiltffi,*#[tll- 
iiet. 

rakentuivat turosten vm-
tettavissa. 

/uvl vvoL r@r^ro- piirille' joista oli kiiytettiivis-

Moremmista 
^ "iT:,,1....:g- 

,r,i,::i:,j 
5!L rehdissii erit_

oM AV ALV,NNAN u''i"i:illj:Hlli,l,i'?,ilJ'ii: $- ;t""'u-,1*5i:,::,m:MERKtrys komainospaio?lr"r:.1.1,p1",:T- ;;f l;;jil;,#:iui,i r,lr,*nKun tyoeliikkeen md6ri las- pikokoisena_.ldhe_te,:lil_^-ry.:- [.r.bttiii, kampanjasta.
ketaan ensi sijassa rekisterin paikoille, yhtealEi tvdnanta- '.--'
tierojen perusteella, on tarkis- jicn ja tolr*iilJ.;iliilil; Maalis-huhtikuun vaih-

tamisella suuri merkitys- Se teskusjiirjest;i;"-';;ll;;il"ili. teessa liihetettiin lisiiksi Ele-

onkin ollur keskeinen asia TydpaiLolre"iriist"ii;';;i ,i- keturvakeskuksen valmistut-

tyontekijoihin suunnatussa lata .yo, ornlluioi""J;i' i, llT" TV-tietoisku oman eli-
Eliiketurvakeskuksen tiedo- tilauksia triil.ir- 

--irr*utif keturvan tarkistamisesta'

tustyossi. Kampanjan jiilkivaiheessa ul- Niiiden eri toimenpitgiden
tyoetatelarlestelmdn van- komiinonta'rajoittui Helsin- vaikutukset nlkyiviit Eliike-

heteisa etai<teita kartuttavat kiin, alkuvaiheessa mukana turvakeskukseen saapuneiden
tyourat muodostuvat yhii pi- oli kolmisenkymmentd muu- eldketiedustelujen mtdrdssl'
temmiksi, ja rekisteristii purt- tukin kaupunkia maan eri joita toukokuun loppuun
tuvien tyosuhteiden selvittely puolilta. Toisen vaiheen ju- mennessd oli kertynyt hieman
kiiy ongelmallisemmaksi. iiste, rekisteriotteen kuva, oli yli satatuhatta vuoden alusta
Yleisten valvontatoimien ohcl- sen sijaan mycis pankkien iaskien. Luku on sama kuin
la tyrintekij?iin omavalvonnan kdytossd. edellisen vuoden koko miiiirii'
-.rkity, siten korostuu enti- iiedustelukorttia koskevan Tiedustclujen miiiir[ Pysyi
sestiiiin. Kampanjalla oli tar- julisteen kuva teksteineen lii- normaalia korkeamp-ana koko
koitus antaa 

^tiilie sanomalle icttiin mycis itse korttiin, jota kampanjan ajan... Myohem-
lisiiii pontta. tiillaisessi uudessa atussa min 

-on n[htiivissii, jatkuuko
Toisaalta silloinkin, kun re- jaettiin kampanjan aikana tydntekijiiin lisiiiintynyt aktii-

kisterin tiedot ovat tiiysin pankeista, postitoimistoista ja visuus oman ellketurvansa
kunnossa - niin kuin ne ovat muista jakelupaikoista. valvomisessa pitempiiiin.
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JAAKKO ]WiKINEN

Messut
' tehokas tiedotuskanava

Eliiketurvqkeskus on tiinii vuonna ollut mu-
kana Turun, Kuopion ja Oulun yleismessuil-
la jakamassa tietoa tyoeliikkeistti. Tiitii pal-
velumuotoa kohtaan on yleison mielenkiinto
vuosien mittaan lisiiiintynyt. Palkansaajat ja
yritttijdt ovat kiinnostuneita eliiketurvastaan
ja juuri messuilla on tiimiin tarkistamiseen
v ai v at t omi n t i I ai suus. El iiket urv qk e s ku k s ell e
onkin messuilla mukana olemisesta kehitty-
nyt tehokas tiedotuskanava suoraan palkan-
saoiille ja yritttijille.

Sosiaalipalvelujen ja muun muassa eliike-
palveluista tiedottavien laitosten messuilla
olemisen puolesta puhuu mycis sosiaalihalli-
tuksen piinjohtaja Margit Eskman.

- Mielestiini messuilla voidaan hyvin esi-
telll eri sosiaalipalveluja, esimerkiksi lasten
piiivtihoitoa ja kotipalveluja. Erityisen tyy-
tyviiinen olen Turun messuilla tekemiistiini
havainnosta, ettii Eliiketurvakeskus ja Kan-
saneliikelaitos olivat mukana esittelemtissii
eliikepalveluj a, totesi piiiijohtaj a Eskman.

TURUN MESSUT IOHTAVIN
Eliiketurvakeskus osallistui tiinii vuonna kol-
mille yleismessuille: Turussa, Kuopiossa ja
Oulussa. Turun messut ylti piiiitii2in pidem-

mdks i m u i ta klivi j iimiiiiriiltiiiin, tarj onnaltaan
ja Iaajuudeltaan. Yleiscin kiinnostus niiitii
Kupittaan alueella pidettevie messuja koh-
taan noteerattiin mycis Eliiketurvakeskuksen
messuosastolla.

Turun messuilla kivi yli 180 000 henkil<jii,
joista tarkalleen kiivi Eliiketurvakeskuksen
mikrofilmeiltii tarkistamassa oman eliiketur-
vansa kehityksen 3371 henkiloii. Tiedustelu-
kortteja tiiytettiin 2069. Valvontaan johtavia
puutteellisuuksia ilmeni muutama kymme-
nen kappaletta.

Toki messuosastollamme kiivijriitii oli
muutama tuhannen lisZiii edellisten lisiiksi,
jotka k2iviviit joko kiittelemessa "systeeme-
je" tai kertomassa huoliaan, jotka eivdt aina
suinkaan liittyneet TEL-, LEL-, YEL- ja
MYEL-el?ikkeisiin.

Eliiketurvakeskuksen siiiinncillisesti aloit-
tama automaattinen rekisteriotepalvelu pal-
kansaajille on osaltaan vaikutianut tyoellke-
tiedoissa ilmenevien puutteellisuuksien vd-
hentymiseen. Valvontaan johtavat vakuutta-
misvelvollisuuksien laiminlyonnit ja eplsel-
vyydet tydsuhdemerkinnoissii olivat tdmdn-
vuotisilla messuilla viimevuotisiin verrattu-
na huomattavassa mif,rin vihentvneet.

1S5-r- oll5 *offimW1

Turun messuilld asiakkaita palvelemassa vasemmalta oikealle Tuula ltirvinen, Heidi Ek-
blom ja Pirjo Nyktinen.
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JAAKKO SALMINEN

Tyrintekijtiin
ryhmrihenkivakuutus

Tyonte kijiii n ryhmiihenkivakuutuksen perus-
teella on vakuutetun ltihiomaisilla oikeus
korvaukseen kuolemantapauksen sattuessa.
I iirj est el miiii sel ostaa se urcav essa J iilleenva-
kuutusosakeyhtio Varman lakimies laakko
Salminen.

Keskeiset tycimarkkinajiirjestcit sopivat
vuoden I 976 helmikuussa ryhmiihenkivakuu-
tusturvan jiirjestiimisestii tycintekijriille. Va-
kuutusturva on ollut voimassa vuoden 1977
alusta.

Samalla lakkasi tyciehtosopimuksiin aikai-
semmin sisiiltynyt velvollisuus ottaa vapaa-
ajan tapaturmavakuutus eli ns. Liinamaan
vakuutus. Vakuutuskorvauksia korotettiin
vuoden 1979 alusta.

V AKU U TT AMI SV E LV O LLI SUU S

Velvollisuus ottaa tydntekijiiin ryhmiihenki-
vakuutus tyontekijriille on luonnollis€sti kai-
killa n iillii j iirj estiiytyneillii ty<inantaj illa, j ot-
ka ovat tyoehtosopimuslain sddnncisten mu-
kaisesti sidottuja tyrintekijiiin ryhmiihenki-
vakuutusta koskevat miiiirtykset sisiiltiiviiiin
tyoefitosopimukseen.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee tycisopi-
muslain 17 $:n mukaisesti mycis sellaisia jiir-
jestiiytymiittomiii tyonantajia, joiden toimin-
ta-alalla on yleiseksi katsottava valtakunnal-
I inen tyoehtosopimu s, j oka si sii.ltiiii miitiriiyk-
set lisli vaku utuksesta.

VAKUUTUSTURVA
Vakuutetun tyrintekijiin kuoltua maksetaan
hiinen tietyille liihiomaisilleen kertakaikki-
nen vakuutussumma. Vakuutus on voimassa
tyontekijiin tyo- ja vapaa-aikana kaikkien
kuolemantapausten varalta.

Vakuutettuja ovat pdiisiintriisesti ne tycin-
tekijiit, joille tyonantaja on velvollinen jtir-
jestiimiiiin TEL:n tai muun vastaavan eldke-
lain mukaisen eld.keturvan.

LEL:n soveltamisalalla tyciskentelevdn
osalta vakuutettuna oleminen edellyttiiii, ettti
tyontekijiillii on viimeisen tyosuhteen piiiitty-
mistii edeltiineen vuoden aikana ollut rekis-
terdityji LEL-ansioita viihintiiiin kuudelta
kuukaudelta ja niiitii ansioita on ollut viihin-

nu
t(lilA.
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tiiii.n LEL:n 7 $:n I momentissa tarkoitettu
mddrd. Jos LEl-aloilla piiiiasiallisen elan-
tonsa ansaitsevan tycintekijiin tycisopimus on
voimassa toistaiseksi, kuuluu tyrintekijl tii-
mdn vakuutuksen piiriin ansaittuaan tuossa
tycisuhteessa puolet LEL:n 7 $:n I momen-
tissa tarkoitetusta mddrdstd.

Jos muun kuin LEL:n soveltamisaloilla
tyciskenteleviin ty6ntekijiin tycisopimus on
miiiiriiaikainen tai tilapiiinen, kuuluu hin va-
kuutuksen piiriin kuitenkin vasta tycisuhteen
kestettyii kolme kuukautta.

TU RV A S,,iI LYY KOLME VUOTT A
Tyontekijn siiilyy vakuutettuna vielii kolme
vuotta tyosuhteen piiiittymisen jiilkeen, kui-
tenkin siten, etfd vakuutus lakkaa tydnteki-
jiin siinyessii vanhuuseldkkeelle, tai kun hiin
tycisuhteen piiiityttyii tiiytttiii 65 vuotta.

Vakuutussumma maksetaan kuolleen va-
kuutetun puolisolle ja alle 18-vuotiaille lap-
sille (ensisijaiset edunsaajat). Ellei niiitii ole,
maksetaan vakuutussumma sellaisille vakuu-

))

#

1

,&



tetun 18 vuotta tiiyttiineille lapsille ja van-
hemmille, joiden tyci- tai ansiokyky ja va-
rallisuus ovat niin viihiiiset, ettii he elatuk'
seensa niihden ovat olleet vakuutetusta huo'
mattavasti riippuvaisia (toissijaiset edunsaa'
jat). Ellei edellii mainittuja edunsaajia ole,
ei vakuutussummaa makseta kenellekiiiin.

Vakuutussumma muodostuu perussum'
masta seki mahdollisista lapsi- ja tapatur-
makorotuksista. Perussumma on riippuvai'
nen vakuutetun idstd kuolinhetkellii sekii tyti-
suhteen piiiittymishetkestii alla olevan taulu'
kon mukaisesti.

Perussummat ovat:
Viimeinen vakuutuksen piiriin
kuulunut ty6- tai virkasuhde

pZieftynyt

l. l.1979 tai vuonna 1977
mycihemmin tai1978

5000 markkaa, jos tycisuhde on pAettynyt
l. 1. 1979 tai mycihemmin, ia 2250 markkaa,
jos tycisuhde on piiiittynyt vuonna 1977 tai
i gZt. Vatcuutetun kuoltua tapaturmaisesti
lisiitii.Zin perussummaan ja lapsikorotuksiin
50 prosentin tapaturmakorotus. Vakuutus-
summia ei ole sidottu mihinkiiiin indeksiin.

Koska tydntekijl on vakuutettu vain yh-
den tyo- tai virkasuhteen perusteella, ei oi-
keutta kaksinkertaiseen etuuteen rinnakkai-
sen tyci- tai virkasuhteen perustoella synny.

Tydntekijiiin ryhmlhenkivakuutuksen pe-
rusteella maksettu vakuutussumma on edun-
saajalle henkivakuutuskorvauksena veroton-
ta tuloa.

Vakuutetun
ik[ kuolin-
hetkellti

40
4t
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
5Z
53
54
55
56
57
58
59
60-

Perussummaan lisiitri[n lapsikorotus jo-
kaista edunsaajana olevaa lasta kohden. Jos
ainoastaan lapset ovat edunsaajina, ei lapsi-
korotusta kuitenkaan makseta ensimmdisen
lapsen osalta. Lapsikorotuksen suuruus on

VAKUUTUSMAKSU
Tyontekijiin ryhmtihenkivakuutusmaksun
maksaa yksin tycinantaja. Vakuutusmaksu on
mdlrf,promille kaikkien tycinantajan palve'
luksessa olevien tycintekijoiden tapaturma'
vakuutuslain mukaisesta palkkasummasta.
Yksityisen sektorin osalta lopullinen vakuu-
tusmaksu oli vuonna 1977 2,0 promillea ja
vuonna 1978 1,5 promillea palkkasummasta.

TYdNTEKIIAIN
RY H M i H EN KIV AKU U TU SPOO LI
Suomalaiset henki- ja tapaturmavakuutus-
yhtidt ovat perustaneet vakuutuksen hoita-
mista varten Tyrintekijiiin Ryhm[henkiva-
kuutuspoolin. Pooliin kuuluu tiillii hetkell[
t henki- ia 17 tapaturmavakuutusyhtiotii.
Poolisopimuksessa on sovittu, ettii kaikki
tycintekijiiin ryhmiihenkivakuutukset mycin-
netldn yhteisvastuullisesti poolisopimuksen
puitteissa. Ensivakuuttajina ovat poolin hen-
kivakuutusyhtiot, jotka puolestaan ovat jiil-
leenvakuuttaneet puolet vastuustaan poolin
tapatu rmavaku ut u syhticiissii.

VAKUUTUKSEN HOITO
Tydntekijiiin ryhmiihenkivakuutuksen myon-
tiivit hakemuksen perusteella kaikki poolin
henkivakuutusyhtiot yhteisvastuullisesti. Ha-
kemus toimitetaan tapaturmavakuutusyh-
tici6n, joka em. henkivakuutusyhticiiden val-
tuuttamana liihettiiii vakuutuskirjan tycinan-
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23 000
2t 965
20 930
19 89s
18 860
17 825
t6 790
t5 755
t4 720
13 685
t2 650
1l 615
10 580
9 545
8 510
7 475
6 440
5 405
4 370
3 335
2300

l8 000
t7 190
16 380
l5 570
t4 760
13 950
l3 140
12330
ll 520
l0 710
9 900
9 090
8 280
7 470
6 660
5 850
5 040
4230
3 420
2 610
I 800



tajalle ja kantaa vakuutusmaksun. Kuten
edellii jo todettiin,' miiiiriiytyy vakuutusmak-
su lakisiiiiteisen tapaturmavakuutuksen palk-
kasumman perusteella, joten midan erillistii
palkkailmoitusta ryhmiihenkivakuutuksen
osalta ei rarvirse tehd2i. Mydskiiiin mitii.iin
vakuutettuja koskevaa henkilcirekisterid ei
ole olemassa, vaan jokaisen korvaustapauk-
sen yhteydessd selvitetddn erikseen, kuuluiko
kyseinen tycintekijii vakuutuksen piiriin vai
el.

Henkivakuutusyhticit ovat valtuuttaneet
poolin toimistoa hoitavan Jdlleenvakuutus-
osakeyhtici Varman kasittelemeen korvaus-
hakemukset, antamaan korvauspddtokset ja
suorittamaan vakuutussummat. Korvausha-
kemukset voidaan jat6a joko suoraan Var-
maan tai minkii tahansa vakuutusyhtion
konttoriin edelleen Varmaan toimitettavaksi.

lULKINEN SEKTORI
Valtion palveluksessa olevien henkiloiden
osalta hoitaa tdtd vakuutusta vastaavaa ta-
loudellista tukea valtiokonttori. Kunnat ja
kuntainliitot ovat voineet jiirjestii[ tdmdn
turvan paitsi vakuuttamalla mycis taloudelli-
sena tukena Kunnallisen Eliikelaitoksen
kautta tai maksamalla korvauksen itse omis-
ta varoistaan. Kansanellkelaitos, Suomen
Pankki ja Postipankki maksavat vastaavan
korvauksen omista varoistaan.

TILASTOA
Aikana l. 1. 1977-30. 6. 1979 on tyonteki-
jiiin ryhmiihenkivakuutuksesta maksettu kor-
vauksia n. 70,5 milj. mk 50l l vakuutetun
tyontekijiin kuoleman jiilkeen. Keskimii2iriii-
nen vakuutussumma on ollut hieman yli
14 000 mk. Keskimddrdinen korvaus tulee
jatkossa nousemaan, koska perussummia ko-
rotettiin vuoden 1979 alussa, kuten edellii
esitetystd taulukosta ilmenee. Hylkiiiiviii piiii-
toksiii on annettu 1204 kpl, joista puolet on
hyliitty toissij aisten edunsaaj ien edellytysten
tiiyttymiittcimyyden takia. Puolet korvausha-
kemuksista on kiisitelty viikon kuluessa saa-
pumisesta ja kaksi kolmasosaa kahden vii-
kon kuluessa.
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SIMO FORSS

Van huu s el cikkee I I e s i i rty m in en
j a elcikkeelle valmennus

Otsikossa mainittuja kysymyksiii ktisitellyt
empiirinen tutkimus on saatu piiiitokseen.
Tutkimustulosten avulla kuvatqan parasta
aikaakin hyvin ajankohtaisia vanhuuseliik-
keelle siirtymiseen liittyviii kysymyksiti ja
erityisesti eltikkeellevalmennustoiminnan
merkitystii tiissii yhteydessii. Tutkimuksen
k es k eisiti t ulo ksi a j a johto piiiitoksiii selostsa
s e uraav c$ s a t ut ki mu k s e n t e ki j ti, y ht ei s k u nt a-
tiet.lis. Simo Forss Eliiketurvakeskuksesta.

TUTKIMUKSEN TARKOITUS
IA SUORITTAMINEN
Tutkimus syntyi alunperin kiiyiinndllisen
tiedon tarpeen ohjaamana. Maassamme jo
kiiynnissii oleva ellkkeellevalmennustoimin-
ta tarvitsi nimitt?iin toimintansa jiirkiperiiis-
ld suunnittelua ja kehittiimistd varten kipeiis-ti erilaisia tutkimuspertiisiii tietoja. Tutki-
muksen tarkoituksena onkin ollut kuvata
vanhuuseldkkeelle siirtymiseen liittyvil muu-
toksia henkilciiden eldm[ssd ja selvittiiii ky-
symystii siit2i, voidaanko eliikkeelle valmen-
nuksella vaikuttaa johonkin tai joihinkin
muutosalueisiin.

Tutkimuksessa kuvataan silmassa yhtey-
dessi mycis ikiiiintyvien ihmisten keskeisiti
elinolosuhteita sekti ennen elikkeelle siirty-
mistii ett?i sen jilkeen. Hyvinvointiteorioissa
on eritelty keskeisid ja riirkeinii pidertyjii hy-
vinvoinnin osatekij<iitii. Tutkimuksessa py-
rittiinkin mahdollisuuksien mukaan tarkas-
telemaan systemaattisesti tiillaisia osatekijcii-
tii - kuten taloudellista tilannetta, terveys-ja ravitsemuskysymyksiii, sosiaalisia suhtei-
ta, aktiivisuutta, henkistii tilannetta ja asen-
teita jne. - ja niissii tapahtuneita muutok-
sia. Tutkimuksen analyysi eteni nliden osa-
alueiden mukaisessa j?irjestyksessii.

Tutkimusaineisto on hankittu haastattelu-
jen ja kyselyjen avulla Espoon kaupungin
viestcistd. Kyselylomakkeiden kysymykset
laadittiin mm. tutkimuksen taustalle keriityn
teoreettisen tiedon nojalla. Mukaan on valit-
tu sekf, vanhenemiseen ja eliikkeelle siirty-
miseen liittyviii teoreettisia viirteitii ettii hy-
vinvointiteorioiden niikemyksi[. Tutkimus-
populaation muodostivat kaikki tyrissii kiiy-
viit, liihellZi eliikeikiiii olevat espoolaiset.

Tutkimusasetelmassa on olennaista kaksi
erillistti kyselykertaa saman vastaajajoukon
keskuudessa, ja osalle tutkittavista yhden ke-
vtitkauden aikana jtirjestetty erityinen eltik-
keelle valmennuskurssi. Samoja henkiloitii
haastateltiin siis kaksi kertaa, ensin ennen
ellkkeelle siirtymistii ja toisen kerran eliik-
keelle siirtymisen jiilkeen. Osalle henkil<iistii
annettiin ennen ellkkeelle siirtymistii moni-
puolista tietoa ja opastusta valmennuskurs-
seilla. Tutkimuksen analyysivaiheessa oli
mahdollista verrata valmennuskurssin liipi-
k?iyneiden eli kurssilaisten, tita ryhmiin l[-
heisesti vastaavan vertailuryhmrin (jonka j[-
senet eivdt siis kiiyneet kurssia) ja muiden
vastaaiien vastauksia eri kysymyksiin ennen
eliikkeelle siirtymist2i ja sen jnlkeen. Mainit-
takoon vielii, ettii tutkimusaineisto on periii-
sin vuosilta 1976-1977.

TARKEIMMIT TULOKSET
Yksityiskohtaiset tulostaulukot ja -kuviot
ovat ndhtdvissd varsinaisesta tutkimusrapor-
tista. Tuloksista on valmistettu mycis erityi-
nen tiivistelmii. Tiissii yhteydessii on mahdol-
lista kiinnittdd huomiota vain muutamiin
keskeisimpiin seikkoihin.

T A LOU DE LLIN EN T I LANN E I A
T I ETO SO S I A A LITU RV A ST A
Yksilcin hyvinvoinnin kannalta keskeisim-
miksi tekij6iksi tutkimuksessa nousivat ky-
symykset taloudellisesta tilanteesta ja sen
muuttumisesta eliikkeelle siirtymisen yhtey-
dessii ja toisaalta kysymys sosiaaliturvaa
koskevan tiedon puutteellisuudesta. Talou-
dellinen toimeentulo on tutkimusaineiston
eliikeliiisilll kokonaisuutena ottaen vaihtele-
va. Toisaalta l<iytyy aika paljon pienen el?ik-
keen saajia, toisaalta melko runsaasti mycis
hyviin tai ainakin kohtalaisen eldkkeen saa-
jia. Sekii aktiiviaikaiset ettii eliikeaikaiset tu-
lot vaihtelevat suuresti yksiloittiiin ja ryh-
mittiiin.

SOSI A ALITU RV A AN LU OT ET A AN
Vastaajien ilmoittamien tulojen mukaan las-
ketut aktiiviaikaiset ja eliiketulot osoittavat
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myos tulotason selviin putoamisen eldkkeel'
lesiirtymisen seurquksena. Ennen katkkea
suurimpien tulojen saaiien miiiirii niiyttiiii
hupenevan selviisti eltikkeelle siirtymisen
seurauksena. Taloudellista tilannetta kuvaa-
vat mielipiteet vastaavat hyvin numeroissa
tapahtuneita muutoksia. Huonosti tai kor-
keintaan joten kuten mielestiiiin eliikkeellii
ollessaan toimeentulevia on runsas kolmas-
osa vastaajista (37 7o\. Taloudellisen toi-
meentulon ja aktiiviaikaisen tycin tyypin vti-
lilld on selvl yhteys siten, etld huonoimmin
tulevat kiisityksensti mukaan toimeen ruu-
miillisen tycin tekijiit ja parhaiten tiiysin hen-
kistii ty<itii tekevit. Raskaan ruumiillisen
tyon tekijciistii pitiiti runsas puolet taloudel-
lista toimeentuloaan huonona. Vastaajien
luottamus sosiaaliturvaan yleensl niiyttiiii
kuitenkin aika hyvlltii, koska noin 2/3 vas-
taajista ilmoittaa siirtyviinsii omasta mieles-
tiiln sosiaaliturvan suhteen turvallisin mie-
lin eliikkeelle. Klsitys sosiaaliturvasta on
selviisti mycis taloudellisen toimeentulon
funktio.

LISii TIETOA TARVITAAN
Valitettavaa on, etld mitattaessa vastaajien
todellisia, oikeita tietoja sosiaaliturvaetuuk-
sistaan havaittiin, ettii tiedon taso n?iistl
asioista on sittenkin melko heikko kautta
linjan. Tiiysin oikean vastauksen antaminen
sosiaaliturvaa koskeviin etuisuuskysymyksiin
on vaikeaa. Vaikutti siltii kuin oltaisiin jos-
sain mdiirin selvilH asioista, mutta varmaa
tietoa ei silti omata. Tutkimuksessa havait-
tiin, ettii henkil<it eivlt kuitenkaan itse ole
selvillii tietojensa heikkouksista - plinvas-
toin henkilcit ovat usein hyvin optimistisia
oman tietomiiiirflnsii suhteen. Kuitenkin ha-
vaittiin, ettb henkilon omalla ktisityksellii
omista tiedoistann ia todellisella tiedon ta-
solla ei ole juuri mitiiiin tekemistii keske-
niiin. Erd,s tietoon liittyvii vaikeus on vielii
se, etlA alueista, joista tietoja todella tarvit'
taisiin, eivlt ihmiset ole suinkaan aina kiin-
nostuneita. Perustiedot elflketurvaan, sai-
rausvakuutusasioihin ja sosiaaliavustusasioi-
hin liittyvistii kysymyksistii ovat siis puut-
teellisia ja varsin usein sekavia. Tulosten

mukaan vaikutti siltii kuin ihmisillii olisi vai-
keuksia erottaa ja eritellii eri etuuksia toisis'
taan. Ei olekaan yllattiiviie, ettd ennen el6k-
keelle siirtymisld halutaan tietoja selviisti
eniten eliikkeistii ja eriiistii muista sosiaali-
turvaetuuksista.

TERV EY DENT I LA I A RAV IT SEMU S
Terveydentilaan ja ravitsemukseen liittyvet
kysymykset muodostavat toisen tiirkeiin
alueen. Eltikeikiiii liihestyvistii ilmoitti ole'
varca sairaita jo noin I l3 kaikista vastaaiis-
ta, vaikka tosin suurin osa henkiloistti il'
moittikin olevansa vielii melko terveitii. Run-
saalla kolmanneksella vastaajista oli ennen
eliikkeelle siirtymistii tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksien aiheuttamia vaivoja. Joka neljiis
vastaaja taas valitti sydiin- ja verenkierto-
elinten tauteihin viittaavia oireita, ja seuraa'
vaksi yleisimpil ovat erilaiset hermostollisiin
ja mielenterveyden hiiirioihin viittaavat oi-
reet. Terveydentila-arviossa tapahtui joitakin
mielenkiintoisia muutoksia eliikkeelle siirty-
misen yhteydessi. Terveydentila muuttui
ellkkeelle siirtymisen jiilkeen ltihes yhtii pd-
jon molempiin suuntiin, ts. osa vastaajista
tuli omasta mielestiiidn sairaammaksi, mutta
osa taas terveemmiksi kuin ennen eldkkeelle
siirtymistii. Eliikeaikainen terveydentila on
selviissii yhteydessii aktiiviaikaisen tyon tyy-
pin karusa. Sairaimpia ovat raskaan ruumiil-
lisen tycin tekijiit, joista yli puolet kokee it-
senvi sairaiksi. Jo ennen eliikkeelle siirtymis-
tii ilmoitti noin puolet kaikista vastaajista
kiiyttiiviinsii ltiiikkeitii siiiinncjllisesti. Todet'
takoon viell, ettii noin 3/4 vastaajista piti
terveyden ja sairauksien hoitoon liittyvien
tietojen saamista tarpeellisena. Monet vas-
taajat olivat epiitietoisia siitii, mitii he voisi'
vat itse tehdii kuntonsa ylliipitiimiseksi.

Pddaterian ravinto-opillinen koostumus oli
ennen eldkkeelle siirtymistii tyydyttiivii ja
monilla periiti hyvii. Eliikkeelle siirtymisen
johdosta pddaterian taso huononi yleisesti
ottaen kaikissa ryhmissii. Huonoja aterioita
esiintyy eltikkeellii oltaessa noin l2-16 pro'
sentilla kaikista. Pddaterian vitamiini- ja ki-
venniistaso on epiityydyttiivii hieman yli
puolella kaikista eliikkeelle siirtyneistii. Suh-
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teellisen harvat ihmiset haluaisivat lisltietoja
ravitsemuksesta ja tiissii onkin esimerkki
alueesta, josta tietoja todella tarvittaisiin,
mutta josta siitii huolimatta ei olla kiinnos-
tuneita. T[md on samalla yksi esimerkki
alueesta, jota voitaneen opettaa tehokkaasti
ainoastaan jonkinlaisilla kursseilla.

HY V INV O INN/N MU UT O S A - A LU EET
Sosiaalisia suhteita tutkimuksessa mitattiin
liihiomaisten tapaamisten, hyvien tutLavien
lukumdiirln ja sosiaalisen osallistumisen
avulla. Tiiss2i, samoin kuin mitatun aktiivi-
suuden kohdalla havaittiin, etta elakkeelle
siirtymisen yhteydessii esiintyy tiettye so-
siaalisten suhteiden hriltymistii ja aktiivisuu-
den laskua. Tuloksista piiiitellen niiyttiiii kui-
tenkin siltii, ettii siitii huolimatta nliden osa-
alueiden kysymykset eivf,t muodosta ihmisil-
Ie kovinkaan suuria ongelmia. Esimerkiksi
hyvien tuttavien menetys tydpaikan yhtey-
dessd voidaan korvata varsin pitkiille muilla
tuttavuuksilla eliikkeelle siirryttiiessii. Erityi-
sesd neissa kohdin havaittiin kurssituksella
olevan voimakas vaikutus sosiaalisten suh-
teiden ja aktiivisuuden siiilyttiimisen ja listiii-
misen suhteen. Tisyd yhteydessii havaittiin
mycis, ettii paljon puhuttu kysymys ajankiiy-
tcin muodostumisesta ongelmalliseksi eliike-
aikana ei saanut tiiss?i tutkimuksessa vahvis-
tusta. Yhdeksdn vastaajaa kymmenesld kat-
soo, etfd heillii on riittiiviisti toimintaa ja
ajankulua eliikeaikana ja ettii he eivlt kai-
paa enemmin toimintaa. Ajanklyttokysy-
mys ei siis muodosta eliikkeelle siirtyville
ongelmaa ainakaan siirtymistil viilittomiisti
seuraavana aikana. Mydskiiiin asuntokysy-
mys ei niiytii muodostuvan ongelmalliseksi
ainakaan tiimiin tutkimuksen tulosten va-
lossa.

EL{KKEELLE IiiMINEN
EI ONGELMA
Tulokset osoittavat edelleen, ettii kysymys
ihmisen henkisestii tilanteesta ja sopeutumi-
sestq eliikkeelle siirtymiseen ja eltikkeellti
oloon ei mydskiiiin ole ongelma kuin hyvin
pienelle osslle ihmisrri. Suhtautuminen eldk-
keelle siirtymiseen on ennen sen tapahtumis-
ta varsin mycinteistii, sillii viihintiidn muka-

vanpuoleisena tapahtumana sitii pitiiii yli
80 prosenttia vastaajista. Kielteinen ennak-
koktLsitys eliikkeelle siirtymisestl on vain
noin I l-18 prosentilla vastaajista. El?ikkeel-
le siirtymisen jiilkeen pitiiii el2iketapahtumaa
viihintiiiin mukavanpuoleisena periiti yhdek-
sdn vastaajaa kymmenesui. Kielteisesti el2ik-
keelle siirtymiseen suhtautuvia on el?ikkeellii
olijoista endii ainoastaan noin joka kymme-
nes vastaaja.

V A LM EN N U KSEN V AI KUTU KSET
MYANTEISIA
Yksi keskeinen kysymys tiissii tutkimuksessa
oli valmennuskurssien mahdollinen vaikutus
eri alueilla.

Tulokset osoittavat monissa kohdin val-
mennuskurssien antavan mydnteisiii ja hyri-
dyllisiii tuloksia. Eri kohdissa havaittiin mm.
seuraavanl aisia vaikutuksia :

Kurssitieto on avannut monessa tapauk-
sessa ihmisten silmit nikemd.in ja kokemaan
taloudellisen tilanteen entistd realistisemmin.
Kurssilaiset oppivat muita paremmin varau-
[umaan taloudellisen tilanteen muutoksiin ja
he ovat mycis toimineet sen edellyttiimiillii ta-
valla. Kurssituksella havaittiin olevan posi-
tiivinen merkitys mycis terveydentilasta huo-
lehtimisen suhteen. Kurssi ilmeisesti heriitti
tiihtin asti suhteellisen vtilinpit[miittbmi2i ih-
misiii tarkkailemaan terveydentilansa ylliipi-
toa ja se ilmeisesti esti terveydentilasta huo-
lehtimisen laskemisen entistd huonommalle
tasolle.

Valmennuskursseilla on ollut myiis selvii
vaikutus ravitsemuskysymyksiin. Se on vai-
kuttanut mycinteisesti aamuaterian ja piiii-
aterioitten tasoon ja ehkiiissyt niiden jossain
mddrin muuten havaittavissa olevaa yleistl
huononemista. Aterioiden nauttiminen on
mycis kurssilaisilla pysynyt siiiinncillisempdnE
kuin muilla.
KURSSI?" LISASIVAT
SOSIAALISTA OSANOTTOA
V al me nnus kurssi n havaittii n I i siidvtin selviis-
ti kurssilaisten sosiaalistq osanottoq. Se on
myds ehkiiissyt aktiviteetin alenemista ja li-
sdnnyt liikuntatottumusten ja kunnon hoi-
don kohentamispyrkimyksil. Kurssin akti-
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voiva vaikutus tuli niikyviin myos harrastus'
toiminnan lisiiiintymisessd. Opetus on vai-
kuttanut myos henkisesti aktivoivasti, sillii
kurssituksen havaittiin vaikuttavan lieviisti
positiiviseen suuntaan eliikepiiivien kokemi-
sessa. Kurssituksen avulla havaittiin voitavan
lisitii jo ennestdlnkin myonteistl asennoitu-
mista eliikkeelle siirtymistii kohtaan sekii Ii'
sltii jonkin verran tiedoistaan epdvarmojen
ja tiiysin tietiimiittomien pyrkimyksiii tiedon
hankintaan.

T I EDOT U KSE LLA ON G E LM I A
Monet eltikkeelle siirtymiseen ja el[kkeelle
valmennukseen liiftyvtit kysymykset kulmi-
noituvat siihen, miten tarpeellinen tieto saa-
dqon menemiiiin perille ia mitti tietoa pitdisi
jakaa.

Edellii todettiin, etld valmennuskursseilla
on monia mycinteisiii vaikutuksia. T[miin li-
sdksi on huomattava, etui kurssituksella on
ilmeisesti eriiissii tapauksissa firkei sdilyttti-
vii merkitys, ts. positiivisen vaikutuksen Ii-
siiksi - tai siitl huolimatta - se voi nimit-
tiiin siiilyttiiii entisen hyvdn tason ja estii?i
sen muuten tapahtuvaa laskua. Niiytttiii mycis
silt?i, ettii on olemassa asioita, joita ei huo-
non motivaation vuoksi ole mahdollisuuksia
muuten opettaa. Kaikista niiistii syistii tu-
lemme j ohtopii2itoks een, e t t ii v al m e nnu s k ur s -
seja tarvitaan ehdottomarri. Niitii on vain
pystyttiivii jiirjestiimiiiin sellaisena aikana ja
sellaisissa paikoissa, ettii niille osallistuminen
on mahdollisimman vaivatonta ja houkutte-
levaa.

On selviiti, ettd kurssien ja tiedotuksen si-
s?iltd olisi saatava ihmisten todellisia tarpeita
vastaavaksi. Yleisluontoinen opetusohjelma
ei ilmeisesti ole hyodyllinen, vaan pikemmin-
kin olisi painotettava kunkin asian erilaisia
yksityiskohtia ja eriteltivl ja eroteltava asioi-
ta ja kiisitteitii tarkasti toisistaan. Tiedotus-
toiminnassa pitiiisi keskittyi entistl enem-
mln konkreettisiin kysymyksiin, siis eliike-
ja muuta sosiaaliturvaa koskeviin tietoihin
sekii terveyden ja kunnon ylltipitoon liitty-
viin kysymyksiin. Niiiden seikkojen alkaes-
sa olla kunnossa on odotettavissa, etfd tie-
toja lisiiiintyviissii miiiirin halutaan mycis eri-

laisista harrastusmahdollisuuksista. Eriis mie-
lenkiintoa heriittiivti alue lSssd yhteydessii on
eri paikkakuntien jiirjesto' ja yhdistystoimin-
ta, josta aika monet ihmiset katsovat olevan'
sa riittiimiittomdsti tietoisia.

TIETOA ANNETTAVA ENNEN
E LiKKEE LLE SI I RTY MI ST i
Tiedon jakaminen olisi keskitettivd nimen-
omaan eliikkeelle siirtymistii edeltiiv[iin aj an-
jaksoon. Ennen eltikkeelle siirtymistii vastaa-
jat haluavat tietoja aktiivisesti monista eri
asioista. Eltikkeelle siirtymisen jiilkeen ta-
pahtuu kuitenkin lisdinformaation halussa
jokseenkin jyrkkii viheneminen aktiiviaikai-
soen tilanteeseen verrattuna. Perdti yhdeksiin
kymmenesld eliikeliisestii katsoo, etteivit he
tarvitse lisiitietoa endii misfj6n.

Tiedotuksen kannalta keskeisistti asia-
alueista oli puhetta jo aikaisemmin. Tiedo-
tuksessa olisi syytii pitiiii mielessii sen lisiiksi
tietoliihteiden preferenssijiirjestelmii. Ihmi-
sen tuntuvat kaipaavan nimenomaan asian-
tuntevaa ja monipuolista neuvontaa, johon
liittyy mahdollisuus tehdii kysymyksiii jne.
Pidetyin tietoliihde ennen eldkkeelle siirty-
misld on "asiantuntija". Muita suosittuja
liihteitii ovat kurssit tai jonkin paikallisen vi-
raston antama informaatio. Lisiiksi tuli vas-
tauksissa aika usein esiin esittelylehtisen mer-
kitys. Sen sijaan julkiset tiedotusvdlineet ei-
vbt t6ssd tilanteessa yleensl vastaa ihmisten
odotuksia. Eliikkeelle siirtyneille voidaan sen
sijaan yrittiid saada sanomaa perille lisiiksi
lehdiston ja TV:n viilityksellii.

Tiedotusta ja kurssitusta pitiiisi mahdolli-
suuksien mukaan eritella lisdksi vastaanotta-
jajoukon mukaan. Taloudellista ja muuta
konkreettista tietoa neyttiivdt kaipaavan eni-
ten mm. ruumiillisen tyon tekijiit ja vastaa'
vat vf,estciryhmiit sekb useat yksindiset hen'
kilot, joista kiintyy huomio mm. leskiin ja
heidiin moniin ongelmiinsa. Henkisen tycin
tekij<iillii niiyttiiisi olevan pienempi tarve eri
perustietojen suhteen, mutta mycis heille voi-
daan loytiiii joitakin juuri tiitii ryhmiiii kiin'
nostavia kohteita, kuten terveyden ja sairau-
den hoitoon liittyviit seikat seki harrastus'
mahdollisuuksiin liittyviit kysymykset.
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SIMO FORSS

Symposium aiheesta
"Vanhotks et j a ho itoj rirj estelmci "
Puolassa
Y hdistyneid en Kansakuntien al ainen jtirj estt)
European Centre for Social llelfare Trai-
ning and Research jiirjesti eurooppalaisen
symposiumin aiheesta "Vanhukset ja hoito-
jiirjestelmii" (The elderly and the cqre sys-
tem). Symposium pidettiin Jadwisinissa Var-
sovan liihellii 21.-25. 5. 1979.

Seminaarin johtajana toimi Robert Versteeg
ao. jiirjestostii. Isiintiimaan korkein paikalla
ollut edustaja oli siklliiisen sosiaaliministe-
rion johtaja M. Karczewski. Osanottajia oli
yhteensii 75 edustaen l8:aa Euroopan maa-
ta. Mukana olivat useimmat llntisen Euroo-
pan maat ja itiiisen Euroopan maista DDR,
Jugoslavia, Puola, Tsekkoslovakia ja Unkari.
Kokousedustajia kustakin maasta oli yleen-
sii kaksi tai useampia. Allekirjoittanut oli ai-
noa suomalainen tjssl kokouksessa. Ruot-
sista ja Norjasta oli paikalla viisi osanotta-
jaa ja Tanskasta kolme. Osanottajat toimivat
omissa maissaan hyvinkin erilaisissa tehfd-
vissl ja asemissa, jotka kuitenkin tavalla tai
toisella liittyvAt vanhuksiin, vanhusten huol'
toon tai tutkimukseen. Koulutustasoltaan
osanottajat edustivat liihes tiiysin akateemis-
ten opintojen huipputasoa.

Symposiumin kulku tai teemat voidaan
jakaa seuraaviin piiiiosiin:
1) Vanhojen ihmisten asema yhteiskunnassa
2) Vanhusten avohoidon ja laitoshoidon

positiiviset ja negatiiviset seuraukset (vai-
kutukset)

3) Vanhusten palvelujen jakelun uudistami-
nen ja parantaminen

4) Vapaamuotoinen ryhmiikeskustelu osan-
ottajia erityisesti kiinnostavista teemoista

5) Tutustumiskiiynnit vanhusten hoito- ja
palvel u paikoissa Varsovassa.

Seminaarin kielet olivat englanti ja ranska
ja puheet kuultiin tulkittuina jommalla kum'
malla kielellii.

Joitakin teknisi[ ja muita ongelmia eivdt
symposiumin kestdessd jiirjestiijnt voineet
v[lttiiti, mutta sen puutteen korvasi osin
puolalaisten isiintien halu yrittiiii tarvittaes'
sa kaikin tavoin auttaa symposiumin jiirjes-
telyissti.

ALA STU KSI A I A RY HM iTdIT A
Kiisiteltiivlt asiat olivat siis osin varsin laa-
joja ja vaikeaselkoisia. Tyciskentely niiden
piirissii k2isitti piiivittiiin kaksi muotoa: alus-
tukset ja toisaalta ryhmiityot siten, ettii pii[-
paino haluttiin asettaa ryhmissii kefeville
keskusteluille. Tiistii oli seurauksena hyotyl
ja haittaa. Hycidyksi on laskettava mm. se,
etli keskustelut pienryhmissii tulivat vilk-
kaiksi ja ajatuksia voitiin esittiie vapaasti.
Haitaksi on laskettava se, ettd keskustelun
teemat olivat yleensii liian yleisluontoisia ja
laajoja, jotta niistii olisi voinut vetiiii kiin-
teitii johtopiiiitoksil tai ratkaisuja.

Ryhmien jiisenet olivat lisiiksi eri maista
erilaisine taustoineen ja kiiytiinttiineen, josta
johtuen yhteiseen kiisittelyyn ei ollut kovin
suuria mahdollisuuksia. Huomattakoon esi-
merkiksi se seikka, ettii jopa yhteiset kiisit-
teet merkitsevdt eri maissa usein erilaisia
toimintoja - esimerkiksi kisite kotiapu tun-
nuttiin ktisitettiiv[n hieman eri tavoin eri
maissa, miki tietenkin lisiisi keskustelun
vaikeuksia. Symposiumin piiiif unktioksi miiii-
ritteli johtaja "ideoitten ja ajatusten esittii-
misen ja niiden saamisen eri osa-alueilla" -ja ttimii tarkoitus varmasti toteutuikin.

Symposiumin alustuksiin ja ryhm?ikeskus-
teluihin liittyy Iuonnollisesti erittiiin suuri
miiiirl puhetta ja asiaa, jota on suorastaan
mahdotonta selostaa tiissl lyhyesti. Suurta
huomiota kiinnitti isdntimaan edustajan
johtaja M. Karczewskin alustus vanhusten
huollosta Puolassa, josta mainitsen seuraa-
vassa lyhyesti muutaman mielenkiintoisim-
man kohdan. Mycis ryhmiikeskusteluista
olen poiminut muutamia kohtia esimerkeik'
si sellaisista kysymyksistii, jotka kuvaavat
nlissii keskusteluissa kiisiteltyiii teemoja.
Symposiumista on luvattu jiirjestiijien tahol-
ti tolmittaa mycihemmin selonteko, josta ko'
kouksen sisiilt<i kiiynee yksityiskohtaisesti
ilmi. Mikiili kiinnostusta tuntuu ilmenev[n,
lienee mahdollista palata kokousarviointei'
hin vielii mycihemminkin.

E RITY I SH(l OMIO IT A V AN HU ST EN.
HUOLLOSTA PUOLASSA
Alustuksessaan johtaja Karczewski huo'
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mautti, ettii vanhojen ihmisten probleemat
ovat tulleet mycis Puolassa eritttiin tiirkeiksi
- ei ainoastaan eri laitoksissa ja organisaa-
tiossa - vaan myriskin hallintoviranomaisten
ja hallituksen tasolla. Sosiaaliset asiat Puo-
lassa hoidetaan ministeriotasolla kahdessa
ministeriossii: tyo- ja sosiaaliasioiden minis-
tericjssti ja terveys- ja sosiaalihuoltoasioiden
ministeriossii.

Ensin mainitun alaisuuteen kuuluvat kaik-
ki tyOssakiiyvien henkiloiden ja heidiin per-
heittensii sosiaaliturva-asiat sek[ sosiaaliva-
kuutusjiirjestelmiin asiat. Muista asioista vas-
taa sitten terveys- ja sosiaalihuoltoasioiden
(Social Welfare) ministeri<i. Tlssii ministe-
ricissii taas sosiaalipalveluja hoidetaan ehk?i
l2ihinnii meidiin sosiaalihallitustamme vastaa-
vassa paikassa (Department of Social Wel-
fare). Tiiltii tasolta asioiden hoito hajaantuu
sitten maakunnalliselle ja kunnalliselle ta-
solle.

Vanhustenhuollon taustalla vaikuttaa eri-
tyisesti kaksi tiirke?iii tekijiiii. Ensimm?iisek-
si mainittiin vdestcin nope.a demografinen
muutos. Puola oli vdestcirakenteeltaan toisen

maailmansodan jiilkeen erds "nuorimmista"
Euroopan maista, mutta t?illii hetkellii van-
hojen ikiiluokkien osuus on jo yli 10 pro-
senttia asukkaista ja osuus on edelleen kas-
vrunassa nopeasti. Toisena taustatekijiinii
mainittiin vanhustenhuollon kasvavat tar-
peet sindnsd. Niim[ taas johtuvat em. vdes-
tcikehityksen lisiiksi perhe-elimln jyrkiistii
muutoksesta. Aikaisempi traditionaalinen
perhekuvio on katoamassa, ja sosiaalisten
palvelujen avulla on nyt tiiytettiivii aikaisem-
min perheiden avulla hoidettu vanhusten
huolto.

PUOLAN ]iRIESTELMA
AVOHOITOVALTAINEN
Puolalainen huoltojiirjestelmii on erittiiin
voimakkaasti avohoitopainotteinen, ja van-
hainkoteja ym. ratkaisuja pidetiiiin viimei-
seni, diirimmiiisen[ keinona.

Kunnallisella tasolla tapahtuvalle huolto-
toiminnalle pannaan erityistii painoa. Tiimii
kattaa kaksi eri palvelumuotoa, nimitt?iin
terveyspalvelun ja sosiaalipalvelun. On huo-
mattava, etld Puolassa on vanhuksilla, kuten
kaikilla asukkailla, ilmainen terveydenhoito.
Ensiasteen hoitoon kuuluu eri alueilla lii[-
kiirin, kunnallisen terveydenhoitajan ja so-
siaalityontekijtin palvelukset. Tiimii ensias-
teen hoito pitiiii sisiillii.iin ehkiiiseviiii hoi-
toa, tavallista hoitoa ja kuntoutusta. L?iiike-
tieteellistii hoitoa annetaan erityyppisillii kli-
nikoilla. Monissa maakunnissa on geriatri-
sia klinikoita, joissa on hyvinii:in monenlai-
sia vanhuuden sairauksiin erikoistuneita
spesialisteja. Sairaaloissa on erityisiii pitknai-
kaissairaille tarkoitettuja hoitopaikkoja. Sai-
raaloissa annetaan suurta arvoa sosiaalihoi-
tajille, joiden tehtiiviinii on mm. auttaa po-
tilasta palaamaan kotiin tai hoitokotiin. N?i-
mi hoitajat ovat liiheisessii yhteistyosse
alueen primtiti.rihoitokeskuksen kanssa.

Kun vuonna 1977 myos puolalaiset maan-
viljelijiit ja heidiin perheensd tulivat sosiaa-
livakuutusjiirjestelmiin piiriin ja sen kat-
taessa n6in kaikki asukkaat, on laadullinen
palvelu tullut harvinaisemr,raksi. Tiillii puo-
lella on kuitenkin edelleen voimakkaasti esil-
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li ateriapalvelu. Puolassa vanhuksille on jiir-
jestetty ateriapalvelua monissa eri paikoissa
mukaanlukien useat ravintolat ja baarit ja
joukko perheitii, jotka myoskin valmistavat
vanhuksille aterioita. Lisiiiintyviissii mdtrin
aterioita on alettu kuljettaa myciskin vam-
mautuneille ja tyrikyvyttcjmille.

Kaikkia puolalaisia koskettava ongelma
on asuntopula. Toisen maailmansodan jil-
keen on jouduttu valtaviin rakennustoimiin,
ja huolimatta niihin uhratuista rahoista val-
litsee asunnoista edelleen suurta vajausta,
mikii tietenkin vaikeuttaa myos vanhusten
asuntotilannetta.

Suurta huolta Puolassa tunnutaan kannet-
tavan eldkkeelle siirtyvien ihmisten aktivoin-
nista ja osanotosta sosiaaliseen el?imii2in. Ak-
tiivisen osanoton varmistamiseksi on perus-
tettu toisaalta klubeja, joissa vanhukset voi-
vat tavata toisiaan ja osallistua erilaisiin toi-
mintoihin, ja toisaalta piiviikeskuksia osit-
tain samoja rarkoituksia ja osittain hoidolli-
sia tarkoituksia varten. Niiihin piiivikeskuk-
siin tunnutaan Puolassa kiinnitettiiviin suur-
ta huomiota. Piiiviikeskuksissa ihmisilli on
mahdollisuus viettiiii koko pliiv[, osallistua
erilaisiin toimintoihin, aterioida jne. ja pysyii
silti vakituisen asuntonsa asukkaana. TatA
muotoa pidetiiiin sopivana yksiniiisille ihmi-
sille ja sellaisissa tapauksissa, joissa muu
perhe on tyossi.

AMMATTIYHDISTYSLIIKE
AKTIIVINEN
Erityisen merkittiivii piirre Puolassa on am-
mattiyhdistysliikkeen aktiivinen panos van-
hustenhuollossa. Ensinndkin eliikeliiinen jiiii
ammattiyhdistyksensd jiiseneksi ja hiinellii
on tltd kautta mahdollisuus osallistua sen
toimintaan. Toisaalta ammattiyhdistyksellii
on velvollisuus osoittaa kiinnostusta entisten
jisentensd elinolosuhteita kohtaan ja toimia
niiden hyviiksi. Eliikkeelle siirtyneillii henki-
l<iillii on oikeus kaikkiin niihin eruuksiin ja
palveluksiin, joita ammattiyhdistysliikkeen
aktiivijiisenetkin saavat.

Toinen suuri organisaatiomuoto, jonka
avulla vanhustenhuoltoa toteutetaan Puolas-
sa, on varsin laaja vapaaehtoistyohdn perus-

tuva organisaatio. Muina toteuttajamuotoina
voidaan mainita Puolan Punainen Risti, jo-
ka hoitaa p66asiassa sairaanhoitotehtiiviti ja
kotihuoltoa sekd Vanhuus- ja tyokyvytt<i-
myyseliikel?iisten liitto, jolla on myciskin mo-
nia vanhustenhuoltoon liityviii tehtiiviii.

ESIMERKKE|A RYHMi-
KESKUSTELUISTA
Kiisitteet vanhus ja vanheneminen aiheut-
tivat ryhmissii keskustelua ja tarvetta kiisit-
teiden md.f,rittelyyn. Tiissii yhteydessl, kuten
erf,issd muissakin yhteyksissl, tuli esiin mycis
sosiaalivakuutuksen rooli suhteessa vanhus-
tenhuoltoon. Nahtiin mm., etld pakollinen
eliikeikii mddrittelee siniinsii vanhuksen, mil-
16 taas ei ole vastaavaa gerontologista vas-
taavuutta. Vanhenemisen sosiaalisena prob-
leemana n[htiin tulleen esiin vasta sen jiil-
keen, kun vanhusten lukumiiiirii eri yhteis-
kunnissa on kasvanut hyvin suureksi ja on
edelleen kasvamassa. Kiisitteiden m[2iritte-
lyn yhteydessti tuli esiin erityisesti myds ter-
mi riippuvuus (dependency). Tiimii termi on
kiinnostava mm. sikili, ettii sitii voidaan
kiiyttiiii tavallaan vanhenemisen mittarina.
Ihminen on sen mukaan sitri vanhempi, mitii
suurempi hiinen riippuvuutensa on muista
ihmisistii ja ympiiristcistii. Tiissii mielessii
riippuvuus viittaa siis avuttomuute,en - fyy-
siseen tai sosiaaliseen avuttomuuteen. Riip-
puvuutta esiintyy jokaisessa, mutta se vaih-
telee esiintymistavaltaan eri eldmlnvaiheissa.
Pikkulapsen ollessa tiiysin riippuvainen ym-
piiristcistiiiin on aikuinen taas jokseenkin
riippumaton, mutta riippuvuus kasvaa jiil-
leen ikiiiintymisen mycitd.

V AN HU ST EN OS A LLISTU M IN EN
TARKEAA
Vanhusten osallistuminen oli eris usein
esiintullut kysymys. Todettiin mm., etfI van-
hukset olisi saatava useissa tapauksissa itse
osallistumaan heitii koskevien toimenpitei-
den ja pddtcisten suunnitteluun, mik?i lienee
tiilla hetkell?i suhteellisen harvinaista eri
maissa. Edelleen todettiin, ettd vanhukset
voisivat toimia varsin hyvin kykyjens?i mu-
kaan toisten vanhusten huoltotyossii, mist2i
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niihtiin olevan monipuolista hycityii sekii
hoidettaville vanhuksille ettii heitii hoitavil-
le henkiltiille.

Hoitojiirjestelmien kohdalla painottui
useissa 

- 
puheenvuoroissa avohoitojiirjestel-

mln erinomaisuus - jopa niin pitkiille' ettii
laitoshuolto tunnuttiin niihtiiviin erd"dnlaise-
na painajaisena. Avohuollon kehittiimismah-
dollisuuksia nehtiin olevan useampia. Mai-
nittakoon niistii jo edellii esiintulleet piiivii-
hoitopaikat, jotka on siis tarkoitettu sekii
palveiun ettii sosiaalisen yhdesstiolon pai-
koiksi, piiiv[sairaalat, joissa on p66asiana
lliiketieteellinen hoito ja t?imiin lisiiksi klu-
bit, joiden piiitehtiiviiksi nehtiin aktiviteet-
tien ylliipito. Varsinainen laitoshoito jiii kes-
kusteluissa viihemmiille huomiolle siitii huo-
limatta, ett2i yksiltin ongelmat ja monet in-
himilliset murheniytelmdt voivat kiirjistyii
usein juuri laitosolosuhteissa.

vaihtelevat usein hyvinkin voimakkaasti
maantieteellisten alueiden mukaisesti' Perus'
jakona ldssd on tietenliin jako maaseutu- ia
'kaupu nkialueisi i n. Ongelmia olisikin kiisitel-
tiivii ottaen huomioon kunkin alueen erityis-
olosuhteet.

Vanhenemista koskeva tieto katsottiin
hyodylliseksi ja tarpeelliseksi yhteiskunnas-
si, mutta todettiin, ettii tiillaisen tiedon taso
lienee useimmissa yhteiskunnissa jokseenkin
heikkoa. Todettiin, etfd tietoa vanhenemises-
ta ja siihen liittyvistii ilmioist?i olki syytii
opeit* jo kouluissa ja muissaliin yhteyksis-
si. fatla bvoin voitaisiin mm. poistaa van-
huksia kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja,
jotka usein rakentuvat tiedon puutteeseen.
Lirati"to auttaisi sekti nykyisiii vanhuksia
ettii nykyisiii keski'iktisiii ja nuoria antamal-
la heiile-tarpeellista tietoa ja opastusta usein
vdirien ja mitii ihmeellisimpien pelkotilojen
ja fantasioiden sijaan.

Tutkimustiedon tarve todettiin useassa yh'
teydessii tiim[nkin symposiumin keskustelu-
jeh kuluessa - minkii tutkimustyontekijtinii
iietenkin panin toisaalta hyvill[ mielin ja
toisaalta velvoittavana merkille.

ALUEELLISET EROT ESIIN
Alueelliset erot vanhustenhuollossa tulivat
esiin monissa keskustelukohdissa. Todettiin,
ettii hoitotarpeet ja hoitomahdollisuudet
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PENTTI KOIVISTOINEN

Vakuutusoikeuden
priritriksiri

V akuutusoi keuden piiiitos n:o 668 I 7 8 I 57 8
Annettu 14.3. 1979

MITA ON PIDETTAVi KIR]OITUS-
IA LASKUVIRHEENA
MELA oli 29. 9. 1976 antamallaan piiiitok-
sell[ myontiinyt Heikille tiiyden tycikyvytto-
myyseliikkeen l. 7. 1975 alkaen. Piiiit<jkses-
sii ilmoitettiin lisiiksi, ettii Heikin TEL:n
alainen tycisuhde oli vielii selvitettiiviinii, jo-
ten se ei sisiiltynyt piiiitokseen.

Kun MELA sitten sai toiselta eliikelaitok-
selta lausunnon puuttuvasta TEL-ty<isuh-
teesta, huomattiin, ettii Heikin eliike oli vir-
heellisesti kirjoitettu tiiyden ellkkeen piiii-
toslomakkeelle ja my6s laskettu tiiytenii,
vaikka eliikeasian ratkaisijat olivat mycintii-
neet Heikille osaellkkeen. Tiimiin vuoksi
eliikelaitos oikeudenkiiymiskaaren (OK) 24
luvun 10 $:n nojalla oikaisi eldkkeen osa-
eltikkeeksi alusta alkaen. Heikille ilmoitet-
tiin lislksi kirjeitse, etti liikaa maksetut eli-
ke-erdt kuitataan myonnetldvdstl eliikkeestii.

ELAKELAUT AKU NN AN KANT A
Heikki valitti elikelautakuntaan vaatien
tiiyttii ty<ikyvyttcimyyseliikett-ii. Elk. katsoi
24. ll. 1977, ettei MELA olisi saanut muut-
taa piiiit<istiiiin Heikin vahingoksi hakematta
pii.iitciksen purkamista VO:lta. Elk. poisti oi-
kaisuptiiitciksen ja miiiiriisi eliikelaitoksen
maksamaan ellkkeen tiiytenii l. 7. 1975 al-
kaen.

MELA haki piint<ikseen muutosta ja il-
moitti, ettii eliikepiiiitcikseen oli tullut virhe
tietokoneen kayft amisen yhteydessii j a tiimiin
vuoksi p2iiitcis osoitti Heikille mycinnetyn
tiiyttii eliikettii, vaikka el2ikelaitos oli mycin-
tiinyt hiinelle vain osaellkkeen. MELA kat-
soi, ettl kysymyksessii oli sellainen virhe,
jonka se saattoi edellii mainitun OK:n siin-
nciksen nojalla oikaista. Siltii varalta, ettei
muutoksenhakemukseen suostuttaisi, MELA
esitti, ettii sen 29. 9. 1976 antama piiiitos
poistettaisiin lainvastaisena.

V A KU U TU SOI KEU DEN P A iT dS
VO katsoi piiiittiksessiiiin, ettii MELA:n
29. 9. 1976 antaman piiiitciksen yhteydessii

sattunut virhe ei ollut sellainen kirjoitus- tai
laskuvirhe, jonka eliikelaitos voi OK 24 lu-
vun l0 $:n nojalla itse oikaista. Tiimiin
vuoksi VO hylkiisi valituksen. MELA:n esi-
tykseen ko. pti[triksen poistamisesta VO kui-
tenkin suostui, koska piiiitos ei ilmeisesti ol-
lut lainmukainen.

V AKUUTUSOIKEUDEN
AI K AI SEMPI A RAT KAI SU 1 A
VO on jo aiemmin katsonut, ettd elekelaitos
voi OK 24 luvun l0 $:n nojalla oikaista piiii-
tciksess[iin olevan kirjoitus- tai laskuvirheen.
Epiiselvyyttii on kuitenkin ollut siitii, milloin
kysymyksessii on tuon lainkohdan tarkoitta-
ma virhe. Jos on kysymys virheen korjaa-
misesta piiiitriksen saajan eduksi, ongelmaa
ei synny, koska TEL 2l a $:n 2 momentin
mukaan eliikelaitos voi lainvoimaisen piiti-
tciksen est?imtittii tehdd muutoksen ptiiitcik-
sen saajan eduksi. Mikali taas pii[tostii aio-
taan muuttaa piiiitoksen saajan kannalta
epiiedulliseen suuntaan, on eliikelaitoksen
haettava VO:lta aikaisemman plilt<iksen
poistamista, jollei kysymyksessii katsota ole-
van kirjoitus- tai laskuvirheen.

Kirjoitusvirheen VO on katsonut olevan
tapauksessa, jossa eliikelaitos oli piiiittikses-
sddn todennut, etti henkilolle oli maksettu
sairauspdivdrahaa enemmdn kuin hiinelle
olisi eliikkeend samalta ajalta maksettava,
mutta siili huolimatta mlirdnnyt liivistyk-
sessii tapahtuneen virheen vuoksi vain osan
ty6el2ikkeest?i maksettavaksi sairausvakuu-
tusrahastolle (VO:n pts. n:ot 5075 la 55481
74 I rsLs).

VO on eliikelaitoksen hakemuksesta pur-
kanut eliikepii2itciksen, kun palvelusaika en-
nen TEL:n voimaantuloa on jiiiinyt el2ike-
laitoksessa eiiikelaskelmaa tehtdessd puolit-
tamatta (491711511863). Samoin silloin, kun
YEl-vapaakirja oli ilmoitettu vddrdn vuo-
den indeksilukua vastaavana, minkd vuoksi
eliike oli mycinnetty liian suurena (95571741
l 863).

Kun MYEl-tyotulo oli el2ikelaitoksen il-
moituksen mukaan koodausvirheen vuoksi
vahvistettu 6100 markaksi 3100 markan si-
jasta, VO ei suostunut purkuun. VO katsoi,
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ettei yli viiden vuoden kuluttua piiiitoksen
lainvoimaiseksi tulosta tehdyn hakemuksen
tueksi ollut esitetty erit&iin painavia syitii
(182217712163).

Edelll mainituista piiiittrksistii ei ole kui-
tenkaan ilman muuta vedettiivi johtopiiiittis-
tii, ettei kysymyksessii voisi olla kirjoitus- tai
laskuvirhetapaus. On mahdollista, ettii VO
on kiisitellyt asian purkuna, kun sild kerran
on haettu, vaikka asia olisi voitu hoitaa il-
man purkuakin. Tiillaisesta seikasta olisi
ptiiitoksessii tosin pitiinyt mainita.

TIETOA PAATdKSENTEKO.
PROSESSISTA TARVITAAN
Tarkasteltavana olevaa kysymystii ratkais-
taessa tarvitaan tietoa tosiasiallisesta piietok-
sentekoprosessista, jotta voitaisiin harkita,
onko kulloinenkin virhe sattunut itse pAe-
tciksenteossa vai onko kysymyksessii puhdas
laskuvirhe. ETK:n kiisityksen mukaan olisi
lasku- ja kirjoitusvirheen ala pidettiivl jo
yleisistii oikeusturvasyistd mahdollisimman
suppeana. Niinpii se olisi rajoitettava koske-
maan ptiiiasiassa vain mekaanisessa lasku-
toimituksessa tai sen yhteydessii syntyneitl
virheitii sekii kirjoitusvirheitii, jotka ovat
kiistattomia asiayhteyden tai piiiitoksen
muun tekstin valossa. Eptitietoisissa tapauk-
sissa on parasta aina hakea purkua.

Karkeasti ottaen voitaisiin sanoa, ettii sel-
viit huolimattomuusvirheet, "lapsukset",
ovat lasku- ja kirjoitusvirheitii, mutta osaa-
mattomuus- ja taitamattomuustapauksissa
voitaneen olettaa kysymyksessd olevan pur-
kuna hoidettava asia. Toisin sanoen, ios
asiaa objektiivisesti arvosteltaessa on edes
jossain mdiirin aihetta otaksua, ettA virhe on
saattanut aiheutua osaamattomuudesta tai
kysymyksen tulkinnanvaraisuudesta, on pii^d-
tciksen oikaiseminen piiiittlksen saajan vahin-
goksi hoidettava purkuteitse.

Jos eliikettii ei tarkisteta mycinldmisvuo-
den indeksiin, vaar, el?ike mycinnefiilAn esim.
viimeisen tydsuhteen piiiittymisvuoden in-
deksitasossa, kyseessd on laskuvirhe. Mikiili
taas eliikelaitos on laajasta ja lukuja vilise-
vflstii tapaturmaelinkorkoa koskevasta piiii-
toksestii ottanut yhteensovitettaessa elinko-

ron mdiirdn vddrin, ei end^d voitane puhua
laskuvirheestii. Silloin, kun yhteensovitetta-
van elinkoron virheellisyys johtuu siitii, ettii
tapaturmavakuutusyhtici on ilmoittanut sen
mdiirdn virheellisenii, kysymys ei enii5 tie-
tenkdiin ole ellkelaitoksen huolimattomuu-
desta eikii itseoikaisua voida soveltaa. Virhe
on pii.iitciksen perusteissa. Piiiittis on silloin
perustunut vddrddn selvitykseen ja on pu-
rettava TEL 2l a $:n mukaisesti.

Itseoikaisun edellytykset joudutaan peri-
aatteessa ratkaisemaan erikseen kussakin
yksittiiistapauksessa. Heikin tapauksessa oli
kysymys harkinnanvaraisesta seikasta, osa-
elikkeen tai tiiyden eliikkeen myontiimises-
ld. Jos vd:irin lomakkeen kiiytt?imiseen ve-
toamalla olisi mahdollista oikaista tiiysi el[-
ke osael[kkeeksi hakematta purkua eldke-
piiiit<ikselle, jouduttaisiin hyvin lavealle tiel-
le. Piiiitciksen saajalla tulee olla oikeus odot-
taa piiiit<ikseltii edes jonkin asteista pysy-
vyyttii.

LAAIATULKINTA
H EI KENT i I SI O I KEU STU RV A A
Kun lasku- ja kirjoitusvirheen oikaisuista
annettaviin piiStdksiin ei liitet?i muutoksen-
hakuohjetta, olisi kiisitteen laaja tulkinta
omiaan heikentiimiiiin vakuutetun oikeustur-
vaa. Valitusoikeutta ei ole sen vuoksi, etld
ko. oikaisu perustuu tyciellkelakien ulkopuo-
lella olevaan siilnnokseen eikl siihen ole
siiiidetty valitusoikeutta. Vakuutetun oikeus-
suojatienii on ilmeisesti OK 24luvun 10 $:n
3 momentin mukaisesti kantelu 30 piiiviin ku-
Iuessa oikaisupiiiitoksen tiedoksisaannista.
Tyoeliikeasioissa ldmf, kantelu lienee tehtiivii
ylimmiille muutoksenhakuelimelle, vakuutus-
oikeudelle.

Todettakoon, etl5 oikeu sministeri<issti val-
mistellussa hallintomenettelylain luonnokses-
sa on esitetty mahdollistettavaksi korjata
mycis asiavirheitii itseoikaisulla. Tiillijin kui-
tenkin vaadittaisiin, ettti korjaukseen on
kaikkien asianosaisten suostumus. Tlmii tu-
kee tietyllii tavalla edellii esitettye suppeaa
tulkintaa, koska asiavirheen itseoikaisutietii
korjaamisen katsotaan lakiesityksen mukaan
vaativan nimenomaisen lainsiiiinnciksen. To-
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dennlk<iistii on, ettii hallintomenettelylaki
tulisi ainakin analogisesti sovellettavaksi tyci-
eliikeasioissa.

V qkuut u soi k e ud e n piiiit o s
N:o 122121771350
Annettu 15.2. 1979
ENNEN ]. 10.1977 SAATU
PAIVARAHA EI OLLUT
ELIKEPALKKAA
Eliikelaitos mycinsi Sepolle tiiyden tyokyvyt-
tcimyyseliikkeen ajalle 1. 9. 1975-31. 8.
1976. Seppo valitti piiiitoksestii eliikelauta-
kunnalle ilmoittaen tulojensa olleen makset-
tujen piiiviirahojen vuoksi huomattavasti
suuremmat kuin mitii eliikepii.iit<iksessd on
otettu huomioon.

Eliikelau taku nt a esitti piiiitoksessii?in mm.,
ettii Sepolle on maksettu ainakin vuosina
1972 ja 1973 sellaisia piiiviirahoja, jotka ylit-
tiiviit valtion virkamiesten matkakustannus-
ten korvauksesta tehdyn virkaehtosopimuk-
sen mukaan suoritettavien piiiviirahojen
miiiirlt. Lis?iksi piiiitciksessii todettiin, ette
pliviirahat on otettava eliikepalkkaa miiiiriit-
tdesyd huomioon mainitulta ylittiivtiltd osal-
ta, mikiili tycin suorittamisesta aiheutuneet
todelliset kustannukset eiviit ole nousseet
maksettujen piiiviirahojen suuruisiksi, koska
sanottua ylittiiviiZi osaa on pidetttivii enna-
konpidiityksen alaisena tulona. Tdmln vuok-
si ja kun tarkempi selvitys Sepolle eri vuosi-
na maksetuista piiivlrahoista ja tycin suorit-
tamisesta aiheutuneista kustannuksista on
puuttunut, eliikelautakunta on kumonnut
elikelaitoksen piiiitciksen ja palauttanut
asian eldkelaitokselle sekl mdiirlnnyt eliike-
laitoksen selvirimlin ko. seikat ennen uu-
den pii[tciksen antamista.

Eliikelaitos valitti VO:een esittden, ette
Seppoa ei ole verotettu vuosina 1972 ja 1973
maksetuista piiiviirahoista. Ellkelaitos on
viitannut VO:n 15. 10. 1975 antamaan pdi-
tcikseen (n:o 981917411434), jossa piiiv[ra-
hoja ei ole katsottu ennakkoperin&ilain mu.
kaisiksi suorituksiksi verotettavaltakaan
osalta eikii niitd sen vuoksi ole otettu huo-
mioon TEL:n mukaista tyciansiota mii[r[t-
ldessi.

VO katsoi piiiitciksessiiiin, ettri Sepon saa-

mat piiiviirahat kohdistuvat aikaan ennen
verohallituksen tyon suorittamisesta aiheu-
tuneiden kustannusten arvioimisesia enna-
konpidtitystii toimitettaessa l. 9. 1977 anta-
man pii.iitciksen voimaantuloa eli l. 10. 1977
ja koska TEL 7 g:n 3 momentin mukaan
tyciansio elikkeen perusteena olevaa palk-
kaa laskettaessa mddrdytyy samojen perus-
teiden mukaan kuin veroennakkoa pidiitet-
ldessd, niin Sepon elikepalkan suuruutta
md.iirdtldessi ei ole otettava huomioon hii-
nen saamiaan piiiviirahoja miltiiiin osin. Tii-
mdn vuoksi VO kumosi elikelautakunnan
piiiitciksen.
RAIAPLIVA I. IO.1977
Verohallitus miiiirittelee piiiviirahan kor-
vaukseksi ruokailu- ja muiden elinkustan-
nusten lisiiyksestii, joka palkansaajalle ai-
heutuu tycimatkasta. Piiiviirahakysymystii on
kiisitelty ETK:n yleiskirjeessii n:o 26178, s.
13. VO:n pii?itciksen on katsottava vahvista-
neen yleiskirjeessd omaksutun kannan oi-
keaksi. Toisin sanoen pliviirahan huomioon
ottamisen kannalta merkittiivii plivii on
l. 10. 1977. Ennen tuota piiiviiii suoritettuja
pii.iviirahoja ei oteta huomioon TEl-palkas-
sa. Niiin silloinkin, kun piiiviirahaa lopulli-
sessa verotuksessa on verotettu palkkatulo-
na. Ainoan poikkeuksen muodostanee tilan-
ne, jolloin verottaja jo piiiviirahaa makset-
taessa md.f,ria siite suoritettavaksi ennakon-
pidiityksen. Tiill<iin piiiviiraha lienee katsot-
tava palkaksi siltli osin kuin ennakonpid?itys
on mddrdtty toimitettavaksi. Jos plivtiraha
on maksettu 30. 9. 1977 jiilkeen, katsotaan
se palkaksi ja siitii on suoritettava ennakon-
pidii.tys siltii osin kuin se ylittifi valtion vir-
kamiehille suoritettavan ptiiviirahan m[iiriin.
Tiistii siiiinncistii taas poiketaan silloin, jos
tyrintekijln tai tycinantajan toimesta selvite-
ti5,n, etti my<is ylittiivii osakin on mennyt
kuluihin. Tiilldin ei ennakonpidiitystii toimi-
teta eikii ylittavae osaa oteta TEl-palkassa
huomioon.

Edellii pliviirahasta esitetty soveltuu mycis
muihin tycin suorittamisesta aiheutuneisiin
kustannuksiin, joiden arvioimisen perusteet
on vahvistettu edell[ mainitussa, l. 9. 1977
annetussa verohallituksen p2iiitciksessii.
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ARJA SANKARI

fy(;Wttdmlrysasiain
neuvottelukunnan
suosituksia

MAiRAAIKAINEN
OSAELIKE TAYDEN
ELAKKEEN ]ATKEENA
Neuvottelukunnan
poytdkirja I I 179, kohta 4.
I. R:lle, 42-vuotiaalle nais-
henkikille oli mycinnetty
TEL:n mukainen tiiysi tyoky-
vyttomyyseliike l. 8. 1976 al'
kaen 30. 4. 1979 saakka. En-
nen el[kkcelle jiiiimistiiiin hiin
oli tyoskennellyt kahdessa
TEL-tytisuhteessa, edellisessi
kaksitoista vuotta trukinkul-
jettajana ja jiilkimmiiisessii
kolme vuotta varastoapulai-
sena. Neuvottelukunnalta oli
tiedusteltu, olisiko eliikettti
jatkettava edelleen l. 5. 1979
lukien.
SELKAVAIVOIA 1A
PSYYKKISIi OIREITA
I. R. on ollut pitkiillisten sel-
kiivaivojen vuoksi erikoissai'
raalan tutkimuksissa. Kliini-
set ldydokset rajoittuivat risti-
sel6n koputusarkuuteen ja si-
vutaivutusten rajoittuneisuu-
teen. Rcintgenmuutokset oli-
vat v[hdiset sekd kaula- etti
lannerangassa. Lokakuusta
1976 alkaen I. R. on ollut
psykiatrisen huoltotoimiston
potilaana. Kiiynneilliitin hiin
on ollut masentunut, tuskai-
nen, visynyt ja itkuinen ja on
valitellut runsaita somaattisia
oireita. Ongelmat ovat aina-
kin osittain kytkeytyneet hii-
nen vaikeaan perhetilantee-
seensa. I. R:n aviomies on ai-
vovammainen ja tytiir lieviisti
kehitykseltiiiin hiiiriytynyt.
Psykiatrin lausunnon mukaan
I. R:n mielenterveyden hiiirici
ei ole misvddn vaiheessa ollut
vakava-asteinen, ia vuoden
1978 aikana hinen vointinsa
on kohentunut.

OSAELiKE
TYdHdN PALUUN
HELPOT-T AMISEKSI
Neuvottelukunta katsoi, ettei
I. R:iiii ole enbd tiiyden eliik-
keen p[iittymisen eli 30. 4.
1979 jiilkeen pidettiivii tY6kY-
vyttomdnd. Ottaen kuitenkin
huomioon I. R:n perhetilan-
teen sekd pitkiin eliikkeellii'
oloajan I. R:lle suositeltiin
mydnnetldvdksi TEL 5b S:n
4 momentin mukaisesti 1. 5.
1979 lukien miiiiriiaikdinen
osaeldke tyiihon paluun hel-
pottamiseksi. Eliike ehdotet-
tiin mytinnettdvdksi esimer-
kiksi vuoden 1919 loPPuun
saakka. Mikali viimeisellii
tyonantajalla olisi aikaisem-
min mahdollisuus tarjota I.
R:lle tyotii. tulisi eliike mycin-
1'5iL tyonteon aloittamiseen
saakka.

OSAELiKETTi
VOIDAAN MAKSAA
VUOTTA LYHYEMMiL-
TAKIN AlALTA
(TEL5B5:n4MOM.)
TEL5b$:n3momentinmu-
kaan tiiysi eliike voidaan
muuttaa osaeldkkeeksi, jos
tyontekijiin tyokyvysse taPah'
tuneen muutoksen voidaan
arvioida jiiiiviin voimaan ai-
nakin vuoden ajaksi. Kuiten-
kin eliikettii lakkautettaessa
voidaan sillran pyk?iliin 4 mo-
mentin perusteella Piiiittiiii'
ettd osaelf,kettl maksetaan
vuotta lyhyemmiiltiikin ajalta.
Mainittua lainkohtaa on tul-
kittu siten, ettii myos miiiirii'
ajaksi myonnetty tiiYsi tYo-
kyvytttrmyyseliike voidaan
muuttaa osaeldkkeeksi alle

moin kuin tiiyden eliikkeen
jatkeena myontiiii alle vuoden
kestiivii osaeldke.

TYdKYVYN PALAUTU-
MINEN EI OLLUT
ESTEENA OSAELAK.
KEEN MYdNTiMISELLE
Selostetussa I. R:n tapaukses-
sa on kysymys viimeksi mai-
nitusta tilanteesta, eli tiiyden
eldkkeen jatkeena on suosi-
teltu myonnettdvdksi alle
vuoden kestdvd osaellke.
Merkittiiviiii on mycis, ettii
TEL5b$:n4momentinmu-
kaan osael6kett6 voidaan
maksaa siiniikin tapauksessa,
ettii elekkeensaajan tYokYvYn
katsotaan t?iysin Palautuneen.
Puhutaan ns. "pehmeistl las-
kusta", jolloin pitkii2in tyostii
pois olleelle ja ellikel2iisen
osaan tottuneelle henkilolle
annetaan mahdollisuus jous-
tavaan paluuseen tyoeliimiiiin.
Tyopaikan etsiminen samoin
kuin mahdolliset koulutus-
tai kuntoutustoimenpiteet vie-
vdt oman aikansa. Eliikkeen-
saaja voi mycis osaellkkeen
turvin hakeutua aluksi osa-
aikatyohon ja vasta myohem'
mdssd vaiheessa siirtYf, suo-
rittamaan tayttii tYOPaiviie.
Tiiyden eliikkeen lakkautta-
minen yht'dkkisesti ei muis-
takaan syistd tunnu aina so-
pivalta ratkaisulta. Toisaalta
eliikkeen jatkaminen osaellk-
keend kovin pitkiiksi ajaksi ei
myoskii.iin usein ole perustel-
tua. Pitkiiin osaeldketld saa-
neelle ja osa-aikatYohcin tot-
tuneelle henkilolle saattaa siir'
tyminen kokopiiiviiiseen tYos'
kentelyyn muodostua sitii vai-
keammaksi mitii kauemmin
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suorittamaan vajaata tyopiii-
vtiti.

Eliikkeensaajan tyci- ja kun-
toutusmotivaatio tiiyden eliik-
keen piiiittyessb vaikuttaa toi-
sinaan kovin heikolta. Tiillai-
sessa tapauksessa nduvottelu-
kunta on suositellut osaeliik-
keen myontiimistii puoleksi
vuodeksi sillii edellytyksellii,
ettii henkilci todella hakeutuu
osa-aikaty6hcin. Osaeliike
mydnnettiisiin siten vasta tyci-
honpaluuyrityksen tukemisek-
si (priytiikirj a 22 179, kohta 5).

ASTMAA SAIRASTAVAA
6I-VUOTIASTA TEHDAS-
TYdLAISTi EI PIDETTY
TYdKYVYTT6MiNA
Neuvotlelukunnan
pdytdkirja6 179, kohta 3.

PITKA PALVELU
SAMALLA
TYdNANTA]ALLA
Vuonna l9l7 syntynyt, leskek-
si jii.iinyt nainen on ollut sa-
man tyonantajan palvelukses-
sa vuodesta 1950 lukien parin
vuoden katkosta lukuunotta-
matta tammikuuhun 1977
saakka. Hdn on tyoskennellyt
tehtaassa rullaajana koneella,
jossa on rinnakkain 30-50
lankapuolaa. Lanka ohjautuu
vyyhdiltii puolille, joiden
vaihtaminen, Iankojen solmia-
minen, puolien kantaminen
pakkauslaatikoihin sek2i pak-
kauslaatikoiden siirteleminen
on ollut hakijan piiiiasiallinen
tehtava. Tyci on ollut pcilyistii
urakkatyotii.

TYdNTEKO PAATTYI
TYAN LOPPUMISEEN
Hakija sanottiin irti tehtaan

lopettaessa toimintansa tam-
mikuussa 1977. Esimies ei ol-
lut havainnut sa.irauden vai-
keuttavan hakijan tycintekoa.
Mikeli tehtaan toiminta olisi
jatkunut, hakija olisi saanut
jatkaa entisessd tehfdvdssdiin.

ASTMAOIREITA
VUODESTA 1970 LUKIEN
Hakija on sairastanut astmaa
vuodesta l97O liihtien. Sai-
raus aiheuttaa hlnelle ajoit.
tain vinkuvaa hengenahdistus-
ta, joka pahenee varsinkin
fyysisesrii rasituksesla, pakka-
sesta ja pdlystl. Liiiikityksek-
si hakija on saanut mm. kor-
tisonia pitkiniikin jaksoina.
Kohonneeseen verenpainee-
seen hakija on kiiyttiinyt liiiik-
keiti vuodesta 1973 lukien.
Listiksi hiinellii on todettu
kuulovika, sorminivelrikko ja
selkdrangan rappeumaa.
Keuhkoista on kuultu ajoit-
tain lieviiii astmaattista vinku-
naa, mutta keuhkojen rcint-
genkuvauksessa ei ole havait-
tu mainittavia muutoksia.
Toimintakokeiden tulokset
ovat olleet vaihtelevia, ja ra-
situskokeessa suorituskyky oli
keskinkertainen. Syksyllii 1978
hakijalle suoritettiin perusteel-
lisia tutkimuksia keuhkosai-
rauksien poliklinikalla. Siihen
liittyneen seurannan aikana
hakija pddsi eroon kortisoni-
liiiikityksestii.

ENSIMMiINEN
TYdELAKEHAKEMUS
HYLITTY
Lopetettuaan tycinteon tammi-
kuussa 1977 hakija on saanut
tyottcimyysavustusta sarnan
vuoden elokuun loppuun
saakka. Tyrieliikettii hdn on

hakenut ensimmdisen kerran
syyskuussa 1977. Eliikelaitos
on hyliinnyt hakemuksen kat-
soen, ettei hakija ole tyoky-
vyt<in. Hakija on valittanut
piiiitciksestii ellkelautakun-
taan, joka ei kuitenkaan ole
muuttanut piiiitostii. Uusi tyo-
eliikehakemus on tullut vireil-
le elokuussa 1978.

SAIRAUSPAIVARAHA
1A KANSANELI(KE
MYdNNETTY
Sairauspdivlrahaa hakijalle
on maksettu tydttdmyysavus-
tuksen piiittymisen jiilkeen
10. 9. 1977-31. 8. 1978. Ve-
littomasti piiiviirahaoikeuden
pli?ityttyii hiinelle on mycinnet-
ty KEL:n mukainen tyciky-
vy,ttomyyseliike puolen vuo-
den ajaksi. Jatkohakemus oli
vireillii. Vanhuudentuki haki-
jalle on mycinnetty 1.7. 1977
alkaen.

NEUVOTTELUKUNTA
EI PIT,,|NYT
TYdKYVYTT6MANi
Neuvottelukunnan yksimieli-
nen lausunto oli, ettei hakijan
voida katsoa olevan tydeleke-
Iakien tarkoittamassa mieles-
sd ty6kyvyton. Elokuussa
1978 tehty hakemus suositel-
tiin tiimiin vuoksi hylattavek-
si.

Suositustaan neuvottelu-
kunta perusteli ensi sijassa
sillii, ettii hakijan sairauden
kliiniset lciyd6kset ovat mel-
ko v?ih2iisiii. Sairauden ei l5-
himmiin esimiehen ilmoituk-
sen mukaan myciskiiiin voitu
havaita vaikeuttaneen tycis-
kentelyii, joskin hakija itse oli
maininnut mm. polyn haital-
lisesta vaikutuksesta tervey-
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Uutta
tydekikelain-
sriridrintriri

Kyrymyksiri
ja vastauksia

dentilaansa. Tyosuhteen piiiit- Sosiaali- ja terveysministericin Alla olevalla palstalla Eliike'
tyminen oli tapahtunut tycin PAATOS ty<intekijtiin eldke- turvakeskuksen lainopillinen
loppumisen eikii sairauden lain 9 $:n 2 momentin mu- johtaia Lauri Koivusalo vas-
vuoksi, mikii mycis vahvistaa kaisen emakon perusteesta /aa tydeliikkeitti koskeviin
kiisitystti, ettei hakija aina- vuonna 1979 (46819.5.1979). kysymyksiin, ioilla saattaa
kaan vielii tammikuussa 1977 Piiiitciksellii vahvistettiin olla yleistiikin mielenkiintoa.
ollut tycikyvytcin. Tyon piiiit- TEL 9 $:n mukaisen ennakon Tydeliikeasioita koskeviin
tymisen jd.lkeen hakijan sai- perusteeksi 201608 vuonna kysymyksiin vastataan Eldke-
raudessa ei liiiikiirintodistus- i979. turvakeskuksesta myos kir'
ten perusteella voitu osoittaa Valtioneuvoston PAATOS jeitse ja puhelimitse. Kun kir'
tapahtuneen olennaista muu- eldketuesta (544 19.6.1979). joitatte, mainitkaa tiiydellinen
tosta. Piiiitoksen perusteella toi- nimenne, osoitteenne ia hen'

meenpannaan varhaiseldkeko - k i I o t u nnu k s e nn e.
TYOTdN, keilu aikana 1. 7. 1979- Kysymys: Olen ptiiviityoni
EI TYdKYVYTAN 30. 6. 1980. Tycivoimaminis- /isrjksi kolmena iltana viikos-
Selostettu eldketapaus ja sii- terici voi myontiiii ellketukea sa ravintolassa vahtimestari-
nii esiintyvii ongil-u Li ot" tyonantajalle, joka siirtai na. En saa tiistii tyostd kiin-
nykypiiivinl harv]nainen. Kor- piiitciksessi_tarkoitetulle var- teiiii kuukausipalkkaa. Palkka
tlai^ itansa ja sairaalloisuu- haisellkkeelle viihintiiiin 63 koostuu asiakkailta saamista-
tensa vuoksi'hakijan hakeu- vuotta tdytldneen TEL:n alai- ni palvelurahoista. Karttuuko
tuminsn tycihrin bn erittiin sessa tycisuhteessa olevan minulle fistA ryosfii eliikettii
vaikeaa vaisinkin huonon tyd- tydntekijiin ja ottaa hdnen ti- ia minkii lain mukaan?
tilanteen vallitessa. Kuiteni<in lalleen tycivoimatoimistosta Vastaus: Tyontekijiilll voi
niiytto tycieliikelakien mukai- alle 25-vuotiaan tai erityises- olla useita samanaikaisia tyci-
sen tyokyvyttOmyyseltikkeen tii syystii sitii vanhemman suhteita, joista jokaisTP on
myc;nUimiieen on iiittiimatc;n. tycittcimiin. Varhaiseliike on mahdollista karttua eliikettii.
Hlfila on tiillciin liihinnii tyo- jiirjestettiivii TEL l1 $:ssii Jos Teille ravintolan vahti-
tcin, ei tyrikyvyt<in. - tarkoitetun rekisteroidyn.lisii- mestarin tyosldnne kertyy pal'

edun muodossa. Varhaiselii- velurahoja viihintiitin noin
kekokeilun toimeenpanoaika- 386 markkaa kuukaudessa tai
na tehtyjen eliikepiiiitdsten tyciskentelette viihintiiiin 20
perusteella voidaan tukea tuntia viikossa, kuuluu tyci-
maksaa vuoden 1982 loppuun suhteenne ravintolassa TEL:n
asti. piiriin. Tyonantajanne on tdl'

Icjin velvollinen jiirjestiimii[n
Teille TEL:n mukaisen eld-
keturvan.

Palvelurahojen ollessa kY-
symyksess[ ne otetaan lain
erityissiiiinncin mukaan elti-
kettii mii.iiriitldessd huomioon
viimeksi toimitetun verotuk-
sen mukaisina, jollei muuta
luotettavaa selvitYstii niiden
miiiir?istii esitetii.

Kysymys: Olin tYossii vuo-
teen 1978 saokka, iolloin iou'
duin selktivian takia osaeliik-
keelle. Olen kuitenkin eliik'
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keellii ollessani ollut kaupas- sessa, ettii ty<intekijiillii on
sa tyossii iltapiiivisin noin TEL:n mukaista tycisuhdeai-
3-4 tuntia. Koska saan eliik- kaa yhteensti vihintiiiin neljii
keen tiistii tydstd? kuukautta sind vuonna, jona

Vastaus: Tyokyvyttcimyys- hiin tzyttaa 63 vuotta. Kysei-
el[kkeessii otetaan yleensd send vuonna piiiittynyt tyo-
huomioon varsinaisen el2ik- suhde otetaan kuitenkin huo-
keeseen oikeuttavan tyossii- mioon kokonaisuudessaan.
oloajan lisiiksi myos aika tyci- Niiin ollen eliikettii nor-
kyvyttrimyyden alkamisesta maalistikarttuu 63 ikiivuoden
eliikeiktiiin saakka. Ttimii ai- jiilkeisestii tycinteosta, mutta
ka otetaan huomioon silloin, eliikkeen miiiiriiii laskettaessa
kun tyokyvyttcimyys alkaa tuo aika otetaan huomioon jo
tycisuhteen kesldesyi tai vuo- "etukdteen". Tiimi laskenta-
den kuluessa tycisuhteen piiAt- tekniikka puolestaan takaa
tymisestii. Mikali tiillaisella sen, ettd vanhuusellke tulee
ns. tiiysitehoisella tycikyvyttci- lasketuksi valmiiksi hyvissii
myyseliikkeellii oleva on sa- ajoin ennen 65 vuoden ikiiii
manaikaisesti mycis tycisuh- ja voidaan maksar,i valittd-
teessa (kuten yleensi osaeldk- mdsti, kun asianomainen saa-
keelld olevat) hiinelle ei tyci- vuttaa mainitun idn.
suhteen perusteella endd kar- Kysymys: Kuka voi ptiiistii
tu lisiiii eliikettii. varhaiseliikkeelle, josta viime

Ntiin siksi, ettii samasta aikoina on lehdissii paljon kir-
tycistii muutoin kertyisi edelld. joitettu?
sanotusta syystii kaksinkertai- Vastaus: l. 7. 1979 voi-
nen eldketurva. maantullut varhaisellkekokei-
Kysymys: Olen kuullut, ettii lu koskee 63-64-vuotiaita
eliikettti ei eniiii kartu siilii -tEL:n piiriin kuuluvia tycin-
tyostii, mitii tyontekijii tekee tekijriitii, joiden normaali van-
63 vuotta tiiytettyiiiin. O/en huuseliikeikii on 65 vuotta.
nyt autokorjaamossct tyossA ja Eliikekokeilussa annetaan etu-
tiiytiin vuoden kuluttua 63 sija rintamamiehille. Saadak-
vuotta. Kannattaako minun seen varhaisel?ikkeen tycinte-
eliikettti ajatellen tydskennel- kijiin on sovittava tyonanta-
lii eniiii ensi vuoden jdlkeen? jan kanssa siitii, ettii hii.n jiiii
Olen ajatellut, ettii voisin saa- pois tciistii ja ettii tydnantaja
da rintqmasotilaseliikettii, jol- ottaa hinen tilalleen palveluk-
la voisin tulla toimeen ja pie- seensa viimeistiitin yhden kuu-
nillti siitistdilliini. kauden kuluessa varhaiseliik-

Vastaus: 1. 1. 1980 voi- keelle siirtymisestii alle 25-
maantulevien lainmuutosten vuotiaan tai erityisestii syystl
mukaan tyrintekijii.n vanhuus- sitd vanhemman ty6ttdmen
eltike lasketaan sen vuoden tydnhakijan.
lopussa, jonka kuluessa hdn
tayfiail 63 vuotta. Aika 65
ikdvuoteen asti voidaan ottaa
eldkkeeseen oikeuttavana ai-
kana huomioon siini tapauk-
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JOUKO JANHUNEN

E I rikkei s t ri u I kom o i I I a
TANSKA
EN N AKKOEL{KE SU O S I O SS A
Kuten Tyoeliikkeen numerossa 7179 kerrot-
tiin, Tanskassa ryhdyttiin kuluvan vuoden
alusta maksalnaan tyottc'imyysvakuutuksesta
ennakkoelikkeitii 60 vuotta ttiyttdneille, va-
paaehtoisesti el?ikkeelle jiiiiville palkansaa-
jille. - Yleinen eliikeikii eliikejiirjestelmissi
on Tanskassa 67 vuotta.

Ennakkoeliikejiirjestelyii pystytettdess[ I as-
kettiin, etth ensimmdisen vuoden aikana noin
15 000 henkilciii hakisi ennakkoeliiketta. Tii-
mii olisi alentanut tycittomien mddrdh noin
l0 /o:11a. Arvio on osoittautunut aivan liian
alhaiseksi. Kolmen ensimmdisen kuukauden
aikana pereti 33 000 henkil6[ pyrki cnnak-
koeliikkeelle.

YHDYSVALLAT
ELiKEIAN NOSTAMISESTA
KESKU ST E LLA AN Y H DY SV A LLO I SS A
Yhdysvaltain yleinen eliikejtirjestelmii on
ollut useiden vuosien ajan taloudellisissa vai-
keuksissa. Vuonna 1977 niita yritettiin rat-
kaista korottamalla vakuutusmaksuprosent-
teja ja vakuutusmaksujen perusteena olevan
ansiotulon yldrajaa seuraavasti:

koska liittovaltion budjetti on muutenkin ol-
lut alijliiim[inen jo useiden vuosien ajan.

Yhtenii keinona eliikejiirjestelmdn talou-
dellisen tilan parantamiseksi pitktilla Uihtai-
melld on esitetty eliikeiiin nostamista nykyi-
sestd 65 ikdvuodesta. Kaksi tunnettua ame-
rikkalaista sosiaalipoliitikkoa antoi iiskettiiin
haastattelun U. S. News & World Report
-lehdelle, jossa toinen puolsi ja toinen vas-
tusti eliikeiiin nostamista. Ensiksi mainittu
oli Robert J. Myers (Sosiaalihallinnon yli-
aktuaari 1947-70) ja jiilkimmiiinen Robert
M. Ball (Sosiaalihallinnon piiiijohtaja 1962

-73).Robert Myers haluaisi eliikeiiin nostetta-
vaksi asteittain 65 ikdvuodesta 68 ikiivuo-
teen, joskin tiimii tulisi suorittaa vasta vuosi-
tuhannen vaihteeseen mennessd. Robert Ball
pitZiii puolestaan nykyist?i eliikeikiikiiytAntde
hyviinii. El2ike voidaan ottaa alennettuna jo
62 ikiivuodesta tai sitzi voidaan lykiitii aina
72 ikiivuoteen. Vuodesta 1982 liihtien lykiit-
tyii eliikettii korotetaan 3 /o vuodessa 65 ja
70 ikiivuosien viilillZi (tiill?i hetkella l7o 65
ja 72 ikdvuosien viililll). Tietyn tason ylittii'
vdt ansiotulot alentavat eldkkeen mti2iriiii 65
ja 72 ikdvuosien viilillii. Vuonna 1982 yla-
ikiiraja alenee 70 vuoteen.

Lisiitt?ikcion, ettd vapaaehtoisissa lisliel[-
kejiirjestelmissii pakollinen ellkeikii - ike,
jossa tycinantaja voi siirtdd vakuutetun eliik-
keelle - nostettiin tammikuussa 1979 viidel-
ld vuodella 65 ikiivuodesta 70 ikivuoteen.
Liittovaltion palveluksessa olevien eliikeikii'
ktiyt2innossii mentiin vielii pitemmiille. Pa-
kollinen eliikeikii poistettiin kokonaan.

Vuosi Vak.malcsu /o
tyonantajilla ja
palkansaajilla

s,85
6,06
6,1 3
6,1 3

jne. kunnes
7,15

Korkein vak.-
maksun perus-

teena oleva
tulo vuodessa

$ 16 500
t7 700
22900
25 900

jne. kunnes
42 600

1977
1978
1979
1980

1987

Itsenlisillii yrittiijilH vakuutusmaksupro-
sentti on 8,1 vuosina 1979-80 ja 9,3 vuo-
desta 1 98 I eteenpdin. Eliikejiirjestelmiiii pyo-
ritetiiiin liihes yksinomaan tycinantajien ja
vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Liittoval-
tion osuus on minimaalinen. Liittovaltion
osuuden lis2iZimistii on vaadittu, mutta halli-
tus ei ole ainakaan toistaiseksi suostunut,
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E I rikekas s oj en j a - s ciritiri id en
t o imi h en ki I ci i I I e t arko i t ettuj a
koulutustilaisuuksia ryskaud el la -79
Peruskurssi 25.-28.9. Lepolammen kurssikeskus
Peruskurssilla selvitetiiiin mm. eldkehake-
musten kiisittelyii, tydkyvynomyyseliikkeitii,
el?ikkeiden laskentaa, tyrisuhde- ja ellketa-
pahtumarekisteriin tapahtuvaa tietoliikennet-
tii. Kurssi on tarkoitettu eldkekassojen ja
-s?i^?iti<iiden uusille virkailijoille.

Laskentapiiiviit 16. 10. ja 25. 10. Eltiketurvakeskus
Laskentapiiivien aikana kesirclliien mm. nii-
tii kysymyksi2i, joita vuoden 1980 alussa voi-
maan tulevat lainmuutokset tuovat tulles-
saan eliikkeiden laskentaan. Ensimmiiinen
vastaavanlainen laskentapiiivii pidettiin jo
keviiiillL

Tydeliikepiiivti 4. 12. Rakennusmestarien talo
Tyriel?ikepiiivdn aiheina ovat ajankohtaiset
ty)eliikeasiat.

Yllii mainittujen koulutustilaisuuksien ohjelmat lihetetiiiin el[kelaitoksille syksyn
kuluessa. Lisiitietoja saa koulutuspdiillikkti tauri Mnkeliiiseltii.

Uusia yleiskirjeit(i
N:o 12

N:o 13

N:o 14

N:o 15

10. 5. 1979 Ty<intekijiiin eliikelain
9 $:ssti tarkoitetun ennakon peruste
vuonna 1979
17. 5. 1979 Osoitetietojen hankkimi-
nen ETK:n vilitykselll
23. 5. 1979 Muutoksia tyosuhdeil-
moitusliikenneohj eisiin
24. 5. 1979 1. L 1980 voimaantule-
vien lainmuutosten vaikutus tyosuh-
deilmoitusliikenteeseen

ll. 6. 1979 Vastuunjaossa hyvitettii-
vien eliikemenojen miiirii5minen
l. 1. 1978 alkaen
13. 6. 1979 Vastuunjakoperusteissa
esiintyvien eriiiden kertoimien arvot
vuosille 1978 ja 1979
20- 6. 1979 Valtioneuvoston piietds
eliiketuesta nuorten ty<itttimien tytil-
listiimiseksi varhaisel?ikejiirjestely-
jen avulla.

N:o 16

N:o 17

N:o l8
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Tiedoksi
TY AEL{KKEI DEN ENN AKKO.
T ARKI STU S 3,29 P ROSENTT I A
Tydeliikkeisiin tuli heiniikuun alusta 3,29
prosentin suuruinen ennakkotarkistus. Se
koskee yksityisen ja julkisen puolen tydeliik-
keit2i sekii sotilasvammalain, Iiikennevakuu-
tuslain ja tapaturmavakuutuslain mukaisia
eliikkeitii.

Ennakkotarkistuksena maksetaan eliikkei-
siin heintikuussa kaksi viidennestd koko vuo-
den indeksitarkistuksesta.

SUOMEN IA ENGLANNIN VALILLE
U U SI SOSI A ALITU RV ASOP I MU S
Suomen ja Englannin vdlinen sosiaaliturva-
sopimus on allekirjoitettu. Jotta sopimus tu-
lisi voimaan, sen on viell saatava eduskun-
nan hyvziksyminen.

Edellinen vastaava sopimus on vuodelta
1959. Tiimiin jilkeen ovat kuitenkin sosiaa-
liturvajii.rjestelmit muuttuneet molemmissa
maissa siinii miiiirin, ettii sopimus piiltettiin
uusia.

Sopimuksen piiriin kuuluvat sairausvakuu-
tus, tapaturmavakuutus, iiitiysetuudet, lapsi-
lisat, tydttomyysavustukset ja -korvaukset
sekii eliikevakuutus.

Tyoeliikkeit[ koskevissa miiiir[yksissii on
u uden so pim uksen pddperiaatteena, ettii eliike
maksetaan asuinpaikasta riippumatta tiiysi-
mdiiriisend. siitd maasta, jossa se on ansaittu.

TY dKY V YTT AMYY S R AT KAISU I A
SELVITTAVA TYARYHMi
Eliiketurvakeskuksen hallitus piiiitti 30. 5.
asettaa tyriryhm?in selvittelemiiiin tyokyvyt-
trimyyseliikeratkaisutoiminnan kehitykseen
vaikuttavia tekijciitii. Ryhmiin asettamisen
taustana oli SAK:n valtioneuvostolle osoit-
tama kirje, jossa kiinnitettiin huomiota ty<i-
kyvyttdmyyseldkehakemusten hylkii?imisiin.
Sosiaali- ja terveysministericin aikaisempaan
vastaukseen viitaten SAK pitiiii tiirkeiinii
selvittiiii muiden kuin liiiiketieteellisten te-
kijdiden huomioon ottamisen mahdollisuuk-
sia piiiitcisti tehtiiessii; selvittiiii mahdolli-
suutta hakijan tydolojen monipuoliseen va-

laisemiseen; mAlrittee hoitavan liiiik[rin
lausunnon painoarvoa sekii tydttomyysva-
kuutuksen ja eliikevakuutuksen rajaa v?iliin-
putoamisten viilttiimiseksi.

Sosiaali- ja terveysministerio oli pyytiinyt
Eliiketurvakeskusta osaltaan selvittdmdiin
asiaa. Eliiketurvakeskuksen hallituksen aset-
taman tyoryhmiin puheenjohtajaksi tuli
ETK:n lainopillinen johtaja l.auri Koivusalo
ja jtiseniksi SAK:n ja STK:n asiantuntija-
lii.2ikiirit Markku Toropainen ja Hannu Suu-
tarinen, Tyrieliikekassan yliliiiikiiri Martti
Lehtinen, Ilmarisen johtaja Klaus Ekholm,
Eliike-Varman johtaja Viljo Keiniinen sekii
Eliiketurvakeskuksen tilastotoimiston p?iiil-
likko Leena Lietsala. Tyriryhmiin sihteerin[
on Eldketurvakeskuksen lainopillisen osas-
ton pii5llikkri Antti Suominen. Mycis Kan-
saneliikelaitosta on Sosiaali- ja terveysminis-
terici pyytiinyt osaltaan laatimaan vastaavan
selvityksen.

TYdRYHMi SELVITTIMAAN
TEL-LEL-RAIANVETOA
Eliiketurvakeskuksen hallitus on 28. 3. 1979
asettanut tydryhmiin selvittiimiiiin, onko
TEL:n ja LEL:n soveltamispiirien liiuymii-
kohdassa epiiselvyyksiii, jotka edelly'ttiiisiviit
soveltamispiirien tdsmennystii tai muita elii-
ketu rvan mii.iirittelyyn li ittyvie toimenpiteitii.

Tytiryhmti.n puheenjohtaja on Eldketur-
vakeskuksen varatoimitusjohtaja Jouko Sir-
kesalo ja jiisenet oik.kand. Johan Astrcim
STK:sta, toimitsija Toivo Ranta SAK:sta
sekii johtaja Olavi Vilimiiki ja toimistopiiiil-
likk6 Pertti Flink Tyoel6kekassasta, vara-
tuomari Reino Aaltonen Ilmarisesta, toimin-
nanjohtaja Matti Karhunen Eltikestititiciyh-
distyksestii ja osastopiiiillikko Antti Suomi-
nen Ellketurvakeskuksesta. Ryhmin sihtee-
ri on lakimies Helena Tapio Eliiketurvakes-
kuksesta.
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English Summary
ln the first half of 1979, the "Make sure about
your pension" campaign was launched by the
Central Pension Security lnstitute with the aim of
increasing the number of pension enquiries. The
campaign is described on p. 20.

The campaign publicised both the enquiry card
for ordering information on individual pensions
and the register extract from which the data can
be checked. Posters were distributed for display
at places of work, and were used at the outdoor
advertising points of 30 towns.

The campaign was widely covered by the Press,
radio and TV.

The number of pension enquiries received by
the end of May was over 100,000, which is the
same amount as in all of 1978.

Finland has had an employees' group life assu-
rance system since the beginning of 1977. lt was
foreseen under an. agreement between the labour
market organisations. The system is explained in
the article on pp. 22-24,

The insurance covers the employees of organ-
ised employers and a part of the labour force in
the employ of unorganised employers.

ln the event of the death of an employee, the
insurance sum is paid to his/her spouse and
children under 18. lf the insured has none, the
compensation is paid to children who have rea-
ched the age of 18 and to the parents of the
insured if their livelihood has been dependent
appreciably on the insured. - The employee's
insurance protection coverage continues for three
years after termination of his contract of service.

The employer meets the full cost of the group
pension assurance. The insurance premium in
1978 was 1.5 per mille of the wage bill of
employees under the Accident lnsurance Act.

Finnish life assurance and accident insurance
companies have established an Employees' Group
Life Assurance Pool for the insurance.

The award of a disability pension as a partial of
full pension is discussed on pp. 5-7 by the head
of chancellery of the Pension Board, the first ins-
tance of appeal in the employment pension system.

When the partial pension was introduced at the
beginning of 1973, the idea was to increase the
flexibility of .the system so that the recipient of
the partial pension would use his/her remaining
work capacity in active life with the partial pension
compensating for the decrease in earnings. ln
practice, however, it has sometimes happened
that the partial pension has been regarded as
some kind of compromise when illness has not
sufficed for the award of a full disability pension.
This does not concur with the principles behind
the regulation when it was introduced, says the
writer, but shows features of disability grading
according to which a 40 ls medical handicap would
entitle to a partial pension and a 60 o/o disability
to full pension. The disability definition of the
employment pension acts stresses the importance
of social and economic considerations in assessing
loss of working capacity.

The subject of the editorial is "Compulsory or
voluntary retirement?". Retirement on pension no
longer changes the economic situation of the
pensioner as much as it did 10 or 20 years ago.
A study has indicated that retirement on old age
pension brings feelings of uncertainty for only
about one in ten woyld-be pensioners.

The distribution-of-risk system of employment
pensions and its significance for the method of

financing the employment pension system and for
the working conditions of the decentralised or-
ganisation are discussed in the article on pp.11-
14.

The activity of the Federation of Employment
Pension lnstitutions which is responsible for
coordination of the statutory pension establish-
ments that administer employment pension pro-
tection is described by its managing director on
pp. 15-16. lts communications function is re-
ported by the information chief of the federation
on pp. 17-18.

Pages 2L28 report on a recently completed
study concerned with retirement on old age
pension and preparation tor retirement. The
purpose of the study was to describe retirement
on old age pension, the changes it caused in the
pensioner's life and to find out whether they can
be influenced by preparation for retirement. The
study compared persons that had attended a
preparation course and those who did not in
Espoo (near Helsinki).

The respondents' information about pension
protection and other social security was often
inadequate. Two-thirds of the respondents retired
with confidence in their social security. A third
of those approaching retirement age stated that
they were ill. The siate of health changed after
retirement on pension equally much in a positive
as a negative direction. The state of health during
retirement depended on the work done by the
pensioner during his/her active life. Those who had
been in heavy manual work had more complaints'

Nine out of 10 respondents regarded retirement
as at least pleasant after the event and eight out
of 10 took this view before being pensioned.
Nine out 10 were of the opinion that they had
enough to do during their retirement.

Thd courses had a positive effect on e.g. health
care, nutrition and social activities. They also
taught the pensioners to view their economic
status in more realistic terms. The participants in
the courses learnt to prepare better than other
pensioners for the changes in their economic
situation. The courses also increased the already
positive attitude to retirement on pension'

The researcher claims that training courses are
absolutely necessary. The pensionersto-be regar-
ded an expert as the best source of information,
but courses or information supplied by a local
authority were also PoPular.

The financing of the Finnish employment pension
system is an intermediate form between the
aisessment and the funding system. This is be-
cause a fully funded system would have involved
employers in insurmountable costs in the initial
phase. The assessment system, on the other hand,
6ecause of its gradual implementation, would
have required the complete postponement of pen-
sion costs to later years and a steep rise in cost in
the future. The article on pp. B-1 1 deals with the
determination of the employment pension premium.

The TEL premium (insurance premium under
the Employees' Pension Act) of an employer wh.o
has at 'leait 50 employees in his service depends
on the age, sex, wage, and number of his emp-
loyees. lf-the employees number less than 50, the
premium is the same for all employers' lnsurance
premiums were lowered temporarily in 1979 an-d
i9Z8; the reduction will be restored in '198G-1983.

The State also participates in the cost of the
pension systems of the self-employed and farmers.
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Tie t oj a ty d ek)kke e n s aaj i s t a

T aul u k oi d e n I uv ut ov at v ti hi mmiii s t urv a n m u k ai si a.

YANHAUSEL;KKEET
Voimassa olevat 30.6. 1979

Eltikkeensaajia Keskimiitirtiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen myontaja Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikela itokset 50 644 69 s72 120216 1 222 535 825
YEL-eltikelaitokset 10233 7103 17336 1 207 846 1 059
MYEL-eliikelaitos 35 898 41 949 77 847 328 167 241
LEL-elEikelaitos 29811 7 370 37 181 480 236 432
Kaikki tydelAkela itokset r 26 586 1 25 994 252 580 793 413 603

Mydnnetyt eliikkeet 1. l.-30. 6. 1979

Kaikkl tydelakela itokset 7 600 8 149 15 749 862 416 632

TY AKYVY TT dMYY SELIKKEET ( sisdlttiii osaeliikkeet)
Voimassa olevat 30.6. 1979

Eltikkeensaajia Keskimtitirdinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my6ntaja Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteense
TEL-eliikela itokset 37 825 41 047 78872 1 325 608 952
YEL-eliikela itokset 7 585 3 602 11 187 1 024 654 905
MYEL-eliikelaitos 23095 26 145 49240 391 163 270
LEL-eliikelaitos 31 320 5 158 36 478 636 289 587
Kaikki ty6elakela itokset 99 825 75 952 175777 870 435 682

Mydnnetyt eliikkeet l. I.-30.6. 1979

Kaikki ty6elakela itokset 5916 4225 10 141 1 138 561 B9B

OSAELLKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1979

Eliikkeensaajia Keskim6SrSinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my6ntdje Miehet Naiset Yhteensii Mie Naiset Yhteensti
TEL-eliikelaitokset 1 189 1 376 2 565 1 009 481 726
YEL-eliikela itokset 1 394 578 1 972 790 562 723
MYEL-eliikelaitos 5570 5983 11553 328 150 236
LEL-eliikelaltos 1 220 144 r 364 607 331 s78
Kaikki ty6elakelaitokset 9 373 8 081 17 454 519 239 389

Mydnnetyt eliikkeet l. l.-30.6. 1979
Kaikki tyOelakelaitokset
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Eliikkeen
TEL-el la itokset

EIAK Keskimritirdinen ruseltike
iehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensti
905 2216 3 121 1 122 ozJ 768

YEL-eltikela itokset 71 68 r39 870 656 765
MYEL-eliikelaitos 401 186 EO' 617 254 502
LEL-e ldke laitos 1 619 713 2332 704 321 FQ7

Kaikki tyoeldkela itokset 2996 3183 6179 823 535 674

Myonnetyt eliikkeet 1. 1.-30.6. 1979
Kaikki ty6elakela itokset 1 151 1 083 2234 940 577 764

PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1979

Eltikkeiden
lukumiidrti

Keskimdd-
reinen pe-
ruseltike
mk/kk

Eliikkeensaajia

Eliikkeen
-el la itokset

Lesket Lapset YhteensEl
40 797 677 38 043 15 021 53 064

YEL-eltikelaitokset 6 215 6i1 5 955 2488 8443
MYEL-eliikelaitos 14 654 190 13827 5812 19639
LEL-e ltikelaitos 21 996 314 20 859 I 104 28 963
Kaikki tyoelakela itokset 83 662 491 78 684 31 425 1 10 109
Mydnnetyt eliikkeet 1. 1.-30.6. I9Z9
Kaikki tydelakelaitokset 5 557 524

VANHUUS-, TYdKYVYTTdMYYS., TY1TT)MYYS- TA PERHE-EL;KKEET
Voimassa olevat 30.6. 1979

Eliikkeen myontaja Keskimiiti-
rainen pe-
ruseldke
mk/kk

TEL-eltikela itokset 243 006 841
YEL-eliikela itokset 34 877 929
MYEL-eliikelaitos 142 328 247
LEL-eliikelaitos 97 987 467
Kaikki ty6elirkela itokset 518 198 613

Mydnnetyt eltikkeet 1. 1.-30.6. 1979

Kaikki tydelAkelaitokset 33 681 703

Y:rq,.,J.-lrary- 0 sai listiksi rekisteroitya lisiieldkettii keskim66rin985 mk/kk. Nama olivat etlpiiiissii TEL- la YEL-eldkkeitti. Perhe-elri,kkeista i+Os oti tisaet;Je;-;ukatsia,keskimaarin 768 mk/kk.

MAKSETUT EL{KKEET I, I.-30.6. 1979 MILT. MK

1 247,79
YEL-el2ikela itokset 197,24
MYEL-eldkelaitos 214,81
LEL-e likelaitos 281 ,24
Kaikki tyoelakelaitokset 1 941,08

78,09

ElSkkeiden
lukumdiirti

Yhteensd
listiturva

2019,17
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TYdTTdMYYSELIKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1979

Vdhimm6isturva
TEL-eliikelaitokset
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