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Mikii on oikea eliikeikd? Suomen yleinen eliikeikii 65 vuot-
ta on yleisin el?ikeikti mycis useimmissa muissa Euroopan
maissa. Muutamassa miBSSa yleinen eliikeikii on 67, muu-
tamassa 60 vuotta. Kun maassa on tydllisyysongelmia, vi-
ridd keskustelu vanhuuseliikkeelle siirtymiskiytdnncin muut-
tamisesl.a. Vtihiiisen ty<ittcimyyden vuosina, jolloin er[illii
aloilla tunnettiin selviiii tyovoimapulaa, alettiin pohtia el[-
keikiiisen mahdollisuuksia edelleen tehdii ansiotyritii - ky-
symys, joka siniinsii vaatii tutkimista aivan tycivoimatilan-
teesta riippumatta. Vallitseva tycittcimyys taas on pitenyt
vireilli keskustelua eliikeiiin alentamisen mahdollisuuksista.

Ellkeikiikomitea on mietinncissddn asettunut sille kan-
nalle, ettii erityisen tycivoimapoliittisen eliikkeen nuoria tyol-
list2ivii vaikutus olisi varsin epdvarma. Ty<iel2imii ei yleensd
ole sillii tavoin mutkatonta, etti 63-vuotiaan vapaaehtoisesti
eliikkeelle siirtyjiin jeljilre jeisi ryhjaksi paikka, joka yksi
yhteen olisi tiiytettiivissd nuorella tycinhakijalla. El?ikkeelle
siirtymiseen liittyy usein laajempia ty6n jiirjestelyjl.

El?ikeiiin alentaminen kokonaiset iktiluokat kerrallaan
merkitsisi todella suurta kustannusta. 63-64-vuotiaitten
siirtyminen ellkkeelle tilapiiisenii, vain yhden vuoden rat-
kaisuna toteutettuna merkitsisi ldhes viidensadan miljoonan
markan eldkemenon lisiiystii, el2ikeiiin pysyve alentaminen
esimerkiksi 60 vuoteen merkitsisi ensi vuonna yli puolen-
toista miljardin, vuonna 2000 yli viiden miljardin markan
vuotuista eldkemenon lisiiystii.

On selviiii, ettii tiillaisia kustannuksia ei yhteiskunta ky-
kene kantamaan. Yleinen elZikei[n alentaminen ei ole tatou-
dellisesti mahdollista eikii tarkoituksenmukaistakaan, sillii
eliikkeelle siirtymisen tarve vaihtelee yksikikohtaisesti, asian-
omaisen kunnosta, tycin laadusta ja sosiaalisista ja muista
tekijoistl riippuen. Sen sijaan valikoiva eliikkeelle siirtymi-
sen mahdollisuus, jota eliikeiklkomiteassa selvitelleen, saat-
taa tarjota konkreettista apua.

Nelje vuotta sitten Eliiketurvakeskuksessa valmistunut
tutkimus osoitti, ettii yhteiskunnan ammatteja ei eliikkeelle
siirtymistarpeen kannalta voi jakaa raskaisiin ja keveihin
ammatteihin. Toisaalta eliikkeelle siirtymishalukkuuteen
luonnollisesti vaikuttavat sellaiset ammattiin liittyv?it teki-
jiit kuin lika, pdly, iirsyttiiviit aineet, kuumuus, kosteus, ul-
kotyri, maan- tai vedenalainen tyci tai voimankdyt<in, pitkiin
rasituksen, ketteryyden, tasapainon, valppauden tai poik-
keuksellisen tai vaihtelevan tydajan edellyttiiminen.

Niimii tekijiit viittaavat kaikki siihen suuntaan, ettii tulisi
kehit*ie sovittavien ikiirajojen puitteissa toteutettava liuku-
majiirjestelmii. Eliikeikii ratkaistaisiin kunkin kohdalla hii-
nen kokonaistilanteensa pohjalta, mahdollisuuksien mukaan
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Elcikkeeltri
paluu

mycis alan yleiset tycillisyys- ja talousniiktrkohdat huomioon
ottaen.

Houkutteleva on ajatus, ettl 'liukuma' todella tarkoittaisi
I i u kuen, viihittiiin eliikkeelle sii rtym istii, tyomii?irtn kevene-
mistl eliikeajan edell[, ilman, ett[ liukujan talous siitii heik'
kenisi. Mutta tiihiin piiiiseminen on epiiilemiitti kaukaisem'
man aian asia' yrjo Larmola

Eliikkeelle piitistii2in tai eliik-
keelle joudutaan. Tuttuja
asioita, tuttuja ilmaisuja. Har-
va tulee ehkii ajatelleeksi, ettii
eliikkeeltii voi mycis palata ta-
kaisin tyoeliimiiiin - tYcikY-
vytt6myyseliikkeeltii tytikyvyn
palattua tai sairauden liennYt-
tyii niin, ettii tiiysi el6ke voi-
daan muuttaa qsaeliikkeeksi.
Jos tydttdmyyseltikelliselle il-
maantuu ty<itii, mYtis hln "Pa'
laa eliikkeelt[". Ja vihdoin
varriiiiuselikkeensaajissa aina
on sellaisia, joiden tyopanos-
ta tarvitaan jo vankan am-
mattitaidon ja kokemuksen
takia.

Tuntuu kenties haetulta
kiinnittiiii huomiota eliikkeel-
tii palaaviin juuri nyt, kun
raskas tycittdmyys koettelee
maata eikii tditii ole tiiysin
terveille eikZi nuorillekaan.
Juuri nyt tilanne on se, ettii
vapaaehtoisin jiirjestelyin siir-
retddn tycintekijtiistti vanhim-
pia eliikkeelle ja koetetaan
loytiie muitakin liiiikkeitii
nuorisotyottcimyyteen. Mutta
tilanne ei varmaankaan ikui-
sesti jatku tiillaisena. Voi tul-
la aika, jolloin jokaisen tyti-
panosta tarvitaan. Ellkkeelle
siirtyviii valmennetaan nykyi-
sin tulevaa eldmdnmuutosta
varten. Ehklpl piakkoin tu-
lee ajankohtaiseksi harkita,
kuinka el?ikkeeltii palaavien
paluuta tyoeliimiiiin voitaisiin
pehmentiiii. Ey,
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ALMI AURELA

Suo men ty o e l(ikej drj e st e I mcin
indeksiuudistukse n peruste et

Vuoden 1977 alussa toteutettiin Suomessa
ryoelAkkeiden indeksitarkistusjiirjestelmiin
uudistus, jossa tarkistusperusteeksi otettiin
hinta- ja palkkaindeksin keskiarvo. Ttihiin
mennessii saqdun kokemuksen nojalla on
mahdollista jo arvioida, missii miiiirin uudis-
tuksella piiiistiin tavoitteisiin. Sosiaali- ja ter-
v ey s mi ni st e ri o n v a k u ut u so s ast o n o s ast o piiiil -
likkd Altti Aurela esitti Acapulcossa pide-
tylle ISSA:n aktuaari- ja tilastokongressille
selvityksen indeksiuudistuksen perusteista ja
tuloksista. Seuraava on ttistii Suomessa jul-
kaistavaksi sovellettu lyhennelmii.

Jo 60-luvun lopulla havaittiin, ettii indek'
sijiirjestelmiimme nostaa eliikkeitii siten, ettd
aikaisemmin eliikkeelle siirtyneet vuosien
mittaan tulevat edullisempaan asemaan kuin
nuoremmat ja etta korkeapalkkaisemmat
virkamiehet saattavat jopa saada enemmdn
eliikettii kuin samaa tyotii tekeviit seuraajan-
sa palkkaa. Niimii indeksijiirjestelmiin vir-
heelliset tulokset olivat taloudelliselta merki-
tykselt6en olennaisia, vuosituhannen loppuun
mennessd niiden merkitys eliikekustannusten
korottajana voitiin arvioida olevan 5 /o-yk-
sikcin suuruusluokkaa ellkevakuutusmaksus-
sa. Timdn johdosta alettiin selvittdii, miten
eliikkeiden indeksisidonnaisuusjiirjestelmii[
olisi muutettava ja miten muutoksen toteut-
taminen olisi mahdollista.

Uudistuksen toteuttaminen kiiyt6nncissii
osoittautui vaikeaksi. Ensimmdisen, vuonna
1970 tyoskennelleen tyciryhmtin jiilkeen tar-
vittiin vielii kaksi teknikoista kokoonpantua
komiteaa ennen kuin asiasta voitiin pyrkiii
tulopoliittiseen kompromissiin. Teknikkoko-
mitea oli esittenyt siirtymistii hintaindeksi-
sidonnaisuuteen kaikissa eliikkeissii. Vaikka
v. 1974 tulopoliittisessa sopimuksessa sovit-
tiin indeksikertoimen alentamisesta, joudut-
tiin myohemmin yhi uudelleen etsimlin uu-
sia kompensaatiotoimia eri eliikeliiisryhmien
menetysten tasapainottamiseksi. Niimii komp-
romissit alkoivat tulosopimusta tulkitsevasta
kaksikymmentiiyksijiisenisestii eliikeindeksi-
komiteasta ja jatkuivat virkamiesjiirjestdjen
neuvotteluissa, hallituksessa lakiesitystl an-

nettaessa, ja eriitit kompensaatiotoimet viel5
kaksinkertaistettiin parlamentissa.

TY dE LA KKEI DEN IN DEKSI.
I A RIEST E LM AN ON GE LM I EN
TAUSTA
Indeksisiiiinnos sai alunperin ty<ieliikelaissa
jonkin verran tulkinnanvaraisen muodon.
Eliikkeiden ollessa aluksi pieni?i omaksuttiin
kiiytiinncin laskuperusteeksi palkkaindeksi
sellaisenaan, mikii mahdollisti korkeimmat
korotukset lain siiiinnrjksen puitteissa. Ylimi-
toitus ei ollutkaan alkuvaiheessa eliiketur-
van kehityksen kannalta haitallista. Vasta
kun samaa indeksiii alettiin soveltaa julkisen
sektorin 66/o:n tavoitetasoisiin eltikkeisiin,
alkoi korotuksen ylimitoitus tulla merkitse-
viiksi.

Epiikohdat alkoivat klrjistyii, kun vuoden
1968 jiilkeen yleiset tulopoliittiset ratkaisut
johtivat pienituloisia suosivan palkankoro-
tuslinjan toteutumiseen. Julkisella sektorilla
solidaarinen tulopolitiikka oli teydellisimmin
toteutettavissa, ja siellii keskimiiiiriiisen an-
siotason nousun mukainen elikkeiden indek-
sitarkistus alkoi heti johtaa suurempien ellik-
keiden ylisuuriin korotuksiin verrattuna vas-
taaviin palkkoihin. 70-luvulle tultaessa alkoi
esiintyli tapauksia, joissa eliike ylitti samasta
toimesta maksettavan palkan.

Kun tyoeliikkeiden tason nostaminen
60 to:iin tuli ajankohtaiseksi, voitiin havai-
ta, etta tiiysi palkkaindeksisidonnaisuus tuli-
si johtamaan laajalti ylikorkeisiin el?ikkeisiin
ja myris eliikejiirjestelmiiiin, jonka rahoitta-
minen tulevaisuudessa olisi liihes mahdo-
tonta.

Ratkaisevaksi tekijiiksi muodostui 70-lu-
vun inflaatio. Indeksikorotusten noustessa
20 to:n suuruisiksi, palkkapolitiikan ollessa
edelleen solidaarista ja julkisen sektorin j[ii-
dessd kokonaisuutenakin jiilkeen keskimiid-
rdisestl palkkakehityksestii alkoi loyty?i t4-
pauksia, joissa jo eliikepalkan laskeminen
4 vuotta aikaisemman vuosiansion perusteel-
la vei siihen paradoksaaliseen tilanteeseen,
ettii eliike muodostui yhtii korkeaksi kuin
eliikkeelle lehtijen oma palkka viimeiseltii
tyokuukaudelta.
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E LA KKEI DEN I N DEKSIT A RKI STU S-
] i R] EST ELM AN T EKN I I KK A
Jo varsin varhain jouduttiin toteamaan, etla
eliikkeiden indeksijiirjestelmdn teknisen pe-
rustan olisi oltava mahdollisimman yksinker-
tainen. Kun indeksijiirjestelmin tarkoitukse-
na on taata eliikkeen pysyve merkitys koko-
naisen ihmisiiin tiihtiiimellti, on indeksisiiiin-
ncin pysyvyydelle ja selkeydelle asetettava
erityisen suuret vaatimukset. Tiimii asetti
merkittiiviii rajoituksia sekii indeksijtirjestel-
min perusteeksi sopiville kansantalouden
kehityksen mittareille ettii itse indeksitarkis-
tustekniikalle. Tiillaisia olivat vain elinkus-
tannusindeksin ja palkkaindeksin tapaiset
pitkiiiin traditioon nojaavat yksiktisitteiset
lukusarjat. Joissakin maissa sovelletut kan-
santalouden kasvua kuvaavat monimutkai-
semmat perusteet hyliittiin.

VAPAAKIRlAELAKKEIDEN
MUUNTAMINEN
ELAKEIAN PALKKATASOON
Vaikean ongelman muodostivat aikaisemmis-
ta tydsuhteista muodostuneet eldkeosat, jot-
ka lankeavat maksettavaksi vasta vanhuus-
eliikeitissii. Vapaakirjaeliikkeen markkamdd-
rdinen taso miiiriiytyy mahdollisesti jo vuo-
sikymmenid ennen eldlieikiiii, joten niiin pit-
kiiltii ajalta laskettava i ndeksikorjaus vaikut-
taa eldkkeen mtiiiriiiin ratkaisevasti. Sama
ongelma esiintyi yrittejeelakejiirjestelmissiim-
me, joissa eri vuosien yrittiijatulo oli muun-
nettava eliikkeen alkamishetken tasolle.

Perusteellisen selvityksen jiilkeen piiiidyim-
me kiiyttiimddn samaa indeksitarkistusker-
rointa vapaakirjaeliikkeiden aktiiviaikaiseen
muuntamiseen kuin varsinaiseen eliikeaikai-
seen eld.kkeen tarkistamiseenkin. Edellytyk-
seksi tiihiin todettiin se, etld suurin osa muun-
tokaudesta osui sille ikiiviilille, toisin sanoen
eliikeikiiii llhellii oleville vuosille, joiden
palkkakehitystii vastaavaksi eliikeaikainen
indeksitarkistuskerroin jo muista tavoitteista
Iiihtien olisi saatava. Tiitii yhtentiistii indeksi-
tarkistuskerrointa pidettiin erittdin tiirkeiinii
tavoitteena, jotta eliikelainsiiiidiintcimme ei
olisi liiaksi monimutkaistunut.

E RI YT ETYT IN DE KS IT A RKI ST U KSET
T O DETT I I N M A H DOTT OM I KSI
Indeksijiirjestelmiitin liittyneet ongelmat oli-
vat suurelta osin seurausta solidaarisesta
palkkapolitiikasta. Kun mieliala maassa oli
solidaarista tulopolitiikkaa puoltava, oli luon-
nollista, ettii uudistukselta vaadittiin saman-
laista solidaarisuutta kuin palkankorotuksil-
ta. Asiaa tutkinut komitea miiiiriittiinkin eri-
tyisen perusteellisesti selvittdmddn mahdolli-
suudet sellaisten indeksitarkistusjiirjestelmien
luomiseen, joissa pienten elZikkeiden koro-
tukset muodostuisivat suuremmiksi kuin
suurten eliikkeidcn.

Selvitysten yhteydessii luotiin useita erilai-
sia teknisi[ malleja eriytetyiksi indeksitarkis-
tusjiirjestelmiksi, mutta jouduttiin toteamaan,
ett6 ne olisivat johtaneet monimutkaisem-
paan lainsiiiidiintci6n ja tekniikkaan kuin
kiiytiinncissii oli mahdollista toteuttaa. Vai-
keuksien todettiin alkavan jo eri ryhmien
miiiirittelyn hankaluuksista, etenkin ryhmien
muuttuvuudesta ihmisiiin tiihtiiimellii.

Kun indeksijiirjestelmii on eld.kkeiden ar-
von pysyvyydcstii huolchtiva jiirjestelmii, ei
se piiiimiiiiriiltiiiinkiiiin sovellu eliikkeiden
suhdetta muuttavaksi aktiivisen elZikepolitii-
kan vdlineeksi. Indeksijtirjestelmii toreutuu
korkoa korolle Iaskevana prosessina, jolloin
kaavamainen eriyttiivii indeksitarkistusme-
nettely saattaa kiiiintiiii korjattavaksi aiotut
vinoutumat pSinvastaiseksi ja jatkaa korjaa-
mista silti edelleen. Mydskiiiin tulopolitiikan
muuttuvuus ei salli pysyviin indeksikorjaus-
jiirjestelmiin rakentamista jollakin hetkellii
vallitsevan tulopoliittisen tavoiteasettelun
mukaiseksi. Kun timd tavoite olisi sisiillytet-
ty matemaattisena kaavana eldkelakcihin, se
jatkaisi ammoin omaksuttua tulopoliittista
suuntausta vuosikymmenestd toiseen.

Kiiytiinnollinen tapa toteuttaa harkinnan-
varaista eldke-etuuksien rakennemuutosta on
se, etld indeksijirjestelmiiii suunniteltaessa
tdhdn varataan tilaa jattemellii kaavamaiset
indeksikorotukset pienemmiksi ja toteutta-
malla niiden rinnalla epiikohtia korjaavia
lainmuutoksia.

Mikali tavoitteena on pienten eliikkeiden
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korottaminen, tulee tavoite toteutetuksi ver-
rattain voimakkaasti jo inflaation ja vero-
progression seurauksena. Totesimme, etta
vuoden 1975 indeksitarkisrus, joka nimellise-
na oli 19,2 fn, johti minimipalkkatasolla net-
toeldkkeen nousu u n reaal iarvol ta an 1,4 fo :lla,
mutta kolminkertaisen minimipalkan tasolla
sen sijaan nettoeldkkeen reaaliarvon alene-
miseen 2,3 to:lla.

Edelleen todettiin, ettd. kansainv6lisen ver-
tailun yhteydessd tutkituista 29 maasta ei
missddn ollut kiiytcissii eriytettyjii indeksitar-
kist u sjiirj estel m iii.

Lopputuloksena todettiin yksimielisesti,
ettii indeksijdrjestelmdn ainoaksi tarkoituk-
seksi on otettava el6kkeen arvon muuttumat-
tomuus. Jos jo indeksitarkistuksiin sisiillytet-
tiiisiin eliikepoliittista harkinraa, ei varsinai-
selle aikaansa seuraavalle eliikepolitiikalle
jdisi resursseja, vaan jiirjestelmii, jota ei entiii
pystyttAisi korjaamaan, kiirjistiiisi koko ajan
omia vinoutumiaan.

Kun kysymys eriytyvistd indeksitarkistus-
menettelyistd oli vaikein ja eniten keskuste-
lua herdttdnyt kohta Suomen indeksiuudis-
tuksessa, on aihetta nyt, muutamaa vuotta
mycihemmin, tarkastella tdm6n ratkaisun
osuvuutta mycihemmin saadun kokemuksen
valossa. Tiillii viilin tapahtunut kehitys riit-tid osoittamaan tehdyn ratkaisun oikeaksi.
Viime vuosina syntynyt suurtyottcimyys, jo-
ta ei selvityksen aikaan osattu ollenkaan en-
nakoida, on johtanut kokonaan uuteen tulo-
poliittiseen tilanteeseen, ja liihes mikii tahan-
sa viisi vuotta sitten suunniteltu erivtt6vd
indeksijiirjestelmii olisi jo tiillii hetkellii van-
hentunut ja vahingollinen. Lisdksi on vah-
vistunut mycis se kiisitys, ettd tdllainen eriyt-
tiivii indeksijiirjcstelmii olisi liihes mahdoton
korjata.

LOPPUTULOKSENA SAATU
I N D E K S IT A R K I ST U S M EN I.,TT E LY
Kun oli pii2idytty siihcn, etrii indeksirarkis-
tusjiirjestelm6n tulee perustua yhteen ainoaan
kertoimeen, jouduttiin md6rittelemddn pe-
rusteet tdmdn kertoimen mddrddmiseksi. Elii-

keindeksillii todettiin olevan sosiaali-, talous-,
tulo- ja tycimarkkinapoliittisia vaikutuksia,
joten kaikki ndm6 sektorit jouduttiin erik-
seen selvitt6md6n.

Edellii sanottujen perusteiden mukaisesti
piiidyttiin reaaliosakertoimeen 0,5 eli loput-
linen indeksitarkistuskerroin saatiin yksin-
kertaisesti palkkaindeksin ja hintaindeksin
arit nteettise na keskiarvona.

Tiim[n kirjoituksen eridnd tarkoituksena
on pyrkiii kiiyttiimtiiin edellii kuvatusta uu-
distuksesta saatua kokemusta hyridyksi et-
sittdessd ratkaisua muissa tilanteissa, joissa
eliikejiirjestelmiin on syntynyt ylisuuriin eltik-
keisiin johtavia vinoutumia. Niin ollen on
paikallaan esittaA uudistuksesta kokonaisuu-
tena mycihemmiin kehityksen valossa saatui-
hin kokemuksiin perustuva kritiikki. Koke-
mukset ovat valtaosaltaan varoittavaksi esi-
merkiksi sopivia.

,Suomen indeksiuudistukseen ryhdyttiin
vaikeassa pakkotilanteessa, jossa maan kaik-
kien ty6markkinajiirjestdjen tekemiin sopi-
muksiin perustuvan lain pohjalta otettu in-
deksikorotuksia maksimoiva kiiytiinto oli
johtamassa taloudellisesti Iiihes mahdotto-
naan tilanteeseen.

Ensimmdiset ratkaisuyritykset mitoitettiin
mahdollisimman hitaaseen el6kekustannus-
ten nousuun johtaviksi, tavoitteeksi otettiin
pelkkii hintaindeksi. Kirjoituksen alussa mai-
nittujen kompromissien seurauksena pee-
dyttiin lopulta varsin tyydyrtaveen indeksi-
tarkistusmenettelyyn, hinta- ja palkkaindek-
sin keskiarvoon. Tdmdn ratkaisun eliikepo-
liittinen hinta nruodostui kuitenkin korkeak-
si, sillii eri edunsaajaryhmille luvatut ja elli-
kelakeirra toteutetut ns. kompensaatiot joh-
tivat eldketason nousuun usealla prosentti-
yksikdllii. Tiimiikin hinta olisi ollut siedet-
tiivii, jos taloudellinen kehitys olisi jatkunut
positiivisena, mutta velittomesti indeksiuu-
distuksen jiilkeen seuraavina kolmena vuon-
na on Suomessa palkkataso reaaliarvoltaan
alentunut. Tiilkiin on uusi indeksi siis johta-
nut korkeampiin elZikkeiden korotuksiin kuin
vanha pelkkiiiin palkkaindeksiin perustuva
indeksijiirjestelmii olisi vienyt.
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MARTTI
HANNIKAINEN

Uuden indeksin eliikeliiisille laskusuhdan'
teessa antama parempi turva oli kyllii todet-
tu uuden jiirjestelm2in eriiiiksi eduksi jo sitii
suunniteltaessa. Sen vaikutuksen osuminen
useana vuonna periikkiiin heti uuden j[rjes-
telmdn ensimmdisiin vuosiin samaan aikaan
kun edellii mainitut kompensaatiotoimet ko-
rottivat eliikkeitii, on muuttanut koko uudis-
tuksen vaikutukset tdysin piinvastaisiksi kuin
arvioitiin. Eliikkeisiin on uudistuksen koko-
naisvaikutuksena tullut kymmenen prosentin
suuruusluokkaa oleva ylimiiiiriinen korotus
palkkatasoon verrattuna.

Suomen nakokutmasti katsoen on todettava
piiiiasiaksi koko indeksiuudistuksessa se' etld
ty<ielnkkeiden indeksikorjausjiirjestelm6 uu-
distuksen jiilkeen on matemaattisesti terve
j a eliikej [rj estelmii kokonaisuudessaankin tiil'
loin taloudellisesti elinkelpoinen. Kannattaa
my6s todeta, ettii el[kkeisiin uudistuksen yh-
teydessii tulleet korotukset ovat kohdistuneet
piiiiosiltaan pienimpiin eliikkeisiin, joten
myos tiitiikin lisdmenoa on pidettiivti eltike-
poliittisesti oikein suunnattuna.

Noin vuosi sitten sosiaali- ia terveysministe-
ri6 pyysi professori Pentikiiisen iohtamalta
ettikeikiikomitealta kannanottoa siitd, t'oi-
tlaanko eltikeikiid aikaisemnrulla eliikkeelle
siirtytnisellii vdpaltttaa tydpaikkoja nuorille
tydttdmille. J iittiini)ssiiiin nietinnissd komi-
tea totesi, ettei tdhiin tavoitteeseen fifuAdvii
lakisiidteinen iiiriestely ole kontiteun ntieles-
tA toteuttamiskelpoinen. Sen sijaun tulisi sel-
vitttid, voitaisiinko vapauehtoisia eliikeidries'
telyjd kdyttt)d nykyistii laaientntin tyi)voima-
poliittisena keinona.

Sosiaali- ja terveysministericin pyynnost[
eliikeikiikomitea Iaati jatkoselvityksen siitd,
miten komitean mietinncissf, tarkoitettua var-
haiseliikejiirjestelyd voitaisiin kiiytttiii tyo-
paikkojen vapauttamiseksi nuorille tyotto-
mille. i(omitea jiitti suunnitelmansa sosiaali-
ja terveysministeriolle viimc vuoden kesd-
kuussa.

V A RH AI SELA KE] A RI EST ELY I EN
SIS{LTd ]A RAHOITUS
Tycivoimaministeri<i on jatl<anut asian.val-
mistelua komitean suunnitelman pohjalta,
vaikkakin erdissd yksityiskohdissa siitii poi-
keten. Suunnitelman mukaan jiirjestelyn ra-
hoitus perustuisi valtioneuvoston antamaan
piiiitokseen eldketuesta, mutta itse varhais-
elekejerjestely toteutettaisiin tyonteki jiiin elii-
kelain mukaisena lisiieliikevakuutuksena.

Suunnitellun eliiketukipliiitoksen mukaan
tyrivoimaministerici voisi mytintiiii tyonanta-
litte tulo- ja menoarviossa olevan mddrdra--han 

puitteissa varhaiseldkejiirjestelyihin el['
ketuliea. Tuen mycintdmisen edellytyksenii
olisi, ettii tycinantaja siirtiiisi 63 vuotta tiiyt-
tdneen tyontekijin tdmdn suostumuksella
eliikkeelle ja ottaisi tilalle tyovoimatoimis-
tosta tyottomiinii tyonhakijana olevan alle
25-vuoiiaan henkilcin. Erityisestii syystii ti-
lalle voitaisiin ottaa tdt[ vanhempikin hen-
kilo. Ellketuen m66rd olisi sama kuin var-
haiseliikejiirjestelystti tyonantaj alle lisiiel?ike-
vakuutusmaksujen muodossa aiheutuvat kus'
tannukset.

Jotta eliiketuen edellytyksend olevia var-
haiseliikejiirjestelyjI olisi mahdollista rekis-
terciidii tyontekijain eliikelain ll $:n mukai-
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It{u o rt e n ty ri ttd m i en Q c) I I i s t cim i s eks i
ka av a i I tu v a rh a i s e ki kej ri rj e s t e ly ri
siksi lisiel2ikevakuutuksiksi, Eliiketurvakes-
kus tulisi muuttamaan lisiietujen rekistercii-
mistd koskevia ohjeita. Tarkoitus on, efia
varhaiselSkejiirjestelyjen vakuuttaminen to-
teutettaisiin tycittomyyseldkkeen saamisen
ehtoja lieventiimiillii. Varhaiseliikejiirjestelyn
perusteella maksettaisiin siten niin sanottua
vapaaehtoista tycittdmyyseliikettii.

ELAKKEEN MAARA
Vapaaehtoisen tyottomyyseldkkeen alkumiiii-
r[ olisi sama kuin tyontekijiiin elSkelain mu-
kainen tAysi tydkyvyttdmyyseliike lisiirtynii
kansaneliikettii ja rintamalisdd vastaavalla
mii?iriillii. Kansanelbkettd vastaavana mddrd-

nd maksettaisiin yksinilisen henkilcjn perus-
osa, tukiosa ja tukilisii siten laskettuina, etld
eliikkeensaajan tuloina ja omaisuutena otet-
taisiin huomioon vain edellii mainittua tiiyttii
tyokyvyttomyyseliikettii vastaava miiiirii. Rin-
tamalisd liitettiiisiin eldkkeeseen, jos eliik-
keensaajalla olisi rintamasotilastunnus. Va-
paaehtoiseen tydttomyyseldkkeeseen lasket-
taisiin indeksikorotukset samalla tavalla
TEl-indeksiii kiiyttiien kuin muihinkin tyo-
ekikkeisiin.

Seuraavassa taulukossa on laskettu vapaa-
ehtoisen tycittcimyyseliikkeen suuruus nor-
maalitapauksessa, kun tyoeliike on 36 %
palkasta.

Eliike mk/kk
Palkka mk/kk

brutto netto
rintamasotilas ei-rintamasotilas

brutto netto brutto netto
1500
2000
2500
3000
4000

1174
1 509
t8t2
2070
2579

9n
1026
llll
tt7 5
I 335

871
988

t073
I 140
1302

1096
1239
1349
1439
1664

1041
I 190
I 300
l 390
1615

Taulukossa esitetyt nettomddrit tarkoitta-
vat palkan ja eliikkeen miiiiriii veronpidiityk-
sen jiilkeen. Luvut vastaavat ajankohdan
l. 1. 1979 indeksitasoa.
V A RH AI S E Li KE] A R] EST ELY ST A
SOPIMINEN
Vapaaehtoisen tyOttdmyyseliikkeen jiirjestii-
minen toteutettaisiin TEL ll $:n mukaisena
lis[eliikevakuutuksena. Tate varten tycinan-
tajan olisi tehtiivii asianmukainen vakuutus-
sopimus vakuutuslaitoksensa kanssa. Saman-
aikaisesti tycinantaja voisi hakea eliiketukea
ministericin vahvistamalla lomakkeella tyri-
voimatoimistosta. Ennen kuin pii^iit<is eliike-
tuesta tulisi voimaan, tycinantajan olisi esi-
tettiiva todistus lisiielilievakuutussopimuksen
tekemisest6. Tyovoimaministerio maksaisi
eliketuen suoraan eliikelaitokselle, joka ot-
taisi sen huomioon tyonantajan vakuutus-
maksuna. Eliiketuen saamisen edellytykseni
olisi, ettii tyonantaja jatkuvasti tiiyttiiisi tycil-
lisyysvelvoitteen. Tiitii varten tyovoimatoi-
mistot tulisivat puolivuosittain pyytameAn

tydnantajalta selvityksen siitii, ovatko eliike-
tuen edellytykset edelleen voimassa.

Vapaaehtoinen tyott6myyseliike mydnnet-
taisiin puoleksi vuodeksi kerrallaan. Eliiketti
jatkettaisiin jos eliikkeensaaja toimittaisi elii-
kelaitokselle selvityksen siita, ettei hiin ole
aloittanut tycintekoa uudelleen. Vapaaehtoi-
nen tyottdmyyseliike piiiittyisi, kun eldkkeen-
saaja tiyttiiii 65 vuotta tai hiinelle sitd ennen
myrinnetldisiin tyokyvytt6myyseliike.

V A RH AI SELAK E] i R] EST ELY ] EN
VOIMASSAOLOAIKA
Piiiitos eldketuesta tullee voimaan aikaisin-
taan tdmdn vuoden heind.kuun alusta ja on
voimassa sen jiilkeen yhden vuoden. Ptiiitrjk-
sen voimassaoloaikana tehtyjen eliiketuki-
piiiitosten perusteella eldketukea voitaisiin
kuitenkin maksaa vuoden 1982 loppuun asti.
Eliiketukien maksamista varten on tarkoitus
varata 25-30 miljoonan markan mddrdraha.
Tiillii miiiiriirahalla arvioidaan voitavan tycil-
listiiii noin 1000 nuorta tyotdntii.
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MARKKU
SIRVIO

Eliiketurvakeskuksessa on syksyn 1978 aika-
na totminut tydryhmii, jonka tehtdviinii on
ollut selvittiiti mahdolliset lainsiiiidiinnon
muutostarpeet, jotka koskevat tydkyvytto-
myyseliikkeen maksanista takautuvalta ajal-
ta tyonantajalle, joka on maksanut tydnteki-
jtille vastaavalta ajalta sairausajan palkkaa.

Tyciryhmii on koostunut sekii eltikelaitos-
ten etld Eliiketurvakeskuksen edustajista.
Tydryhmii on tydnsd tuloksena laatinut lain-
muutosesityksen, jonka keskeinen sisiiltci on,
etta elakelaitos voisi tycinantajan hakemuk-
sesta maksaa tydkyvyttomyyseliikkeen tycin-
antajalle takautuvalta ajalta, jos tydnantaja
on maksanut samalta ajalta sairausajan palk-
kaa. Eliiketurvakeskuksen hallitus on hyviik-
synyt tyOryhmin asiaa koskevan muistion,
jossa edellytefdan muutoksen vuoksi uuden
sddnnciksen liittiimista tyontekijiiin eliikela-
kiin (TEL).

ONGELMATILANTEEN
SYNTYMINEN
Tyokyvyttcimyyseliikkeit?i mycinnettdessti kiiy
usein ilmi, ettii tycinantaja on maksanut tyon-
tekijiille sairausajan palkkaa ennen tycikyvyt-
tomyyseliikkeelle siirtymistii. Tyokyvyttci-
myyseltike alkaa tydky.vyttomyyden synty-
misld seuraavan kalenterikuukauden alusta.
N[in ollen eliikettii maksetaan varsin usein
takautuvasti, jolloin eltike ja sairausajan
palkka saattavat kohdistua samalle ajalle.
T2illoin olisi ilman erityistoimenpiteitii mah-
dollista, ettii tyontekijii saisi samalta ajalta
korvauksen sek6 sairausajan palkkana ettA
ellikkeenii. Tiimii puolestaan saattaa merkitti
ylikompensaatiota sairausajalta. Kiiytiinnris-
sii tycinantaja on yleens[ saanut tiissii tilan-
teessa tycintekijalE valtakirjan, jonka perus-
teella takautuva eldke on maksettu tycinan-
tajalle.

Usean eri alan tyoehtosopimukset edellyt-
tiiviit tycinteki j iin eliikkeen maksamista tycin-
antajalle silta ajalta, jolta tyonantaja on
maksanut tycintekijiille sairausajan palkkaa.
Kuitenkin tyrieliikejiirjestelmdn muutoksen-
hakuasteet ovat katsoneet, ettei tydehtosopi-
muksen miiiiriiys ellkkeen maksamisesta
mainitunlaisessa tilanteessa ole pdtev6, vaan
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Ty o kyvy tt o myy s e lcikke e n mak s amine n
t akautuv alta aj alt a ty o nant aj al le

eldkelaitoksen on saatava valtakirja tycinte-
kijalta. Koska tyontekijiin suostumus eldk-
keen maksamiseksi tycinantajalle on hankit-
tava erikseen kussakin yksittiiistapauksessa,
jiirjestely on klytiinnossd verrattain hankala.
Tapauksia, jolloin TEL-eliikelaitokset tarvit-
sevat tydntekijiin suostumuksen eldkkeen
maksamiseksi tyonantajalle, on noin 15-20
prosenttia kaikista vuosittain myonnettdvisld
TEL:n mukaisista tyajkyvyttomyyseliikkeis*i.

TY d RY H M AN MU UTOSESIITS
Tyciryhmiin kiisityksen mukaan nykyisen
valtakirjamenettelyn poistaminen on perus-
teltua. Joustavamman menettelyn aikaansaa-
miseksi olisi tarkoituksenmukaista ottaa la-
kiin siiiinncis, jonka perusteella takautuva
el6ke voitaisiin edellytysten tAyftyessii mak-
saa tycinantajalle tiimiin tehtya sita koskevan
hakemuksen.

Ty<iryhmii ehdottaa TEL:iin lisiittiiviiksi
uuden l9c $:n, jonka perusteella eltikelai-
toksen takautuvalta ajalta maksama tyoky-
vyttcimyyseliike suoritettaisiin hakemuksesta
tycinantajalle, joka on maksanut tyontekijtil-
le vastaavalta ajalta sairausajan palkkaa.
Eliike maksettaisiin tydnantajalle enintddn
ldmdn maksaman sairausajan palkan miiii-
rddn saakka.

Uuden TEL 19 c $:n mukaan eliikettii ei
maksettaisi tydnantajalle siltii osin kuin elii-
ke on TEL 4 $:n 3 momentin perusteella
suoritettava sairausval'.uutusrahastolle.

Eliikettii ei maksettaisi lakiesityksen mu-
kaan tycinantajalle siltii osin kuin tycinantaja
on muun lain nojalla saanut korvauksen sai-
rausajalta maksamastaan palkasta. Jos tyon-
antaja on tycintekijiin sairauden johdosta
saanut palkkaa vastaavan korvauksen koko-
naan tai osaksi muun lain perusteella, mak-
settaisiin eliike tai palkan mddrin ylitUvli
osa el6kkeest2i tyontekijiille itselleen.

Lakiehdotuksen mukaan eliike maksettai-
siin tycinantajalle tycinantajan hakemuksesta.
Jos eliikelaitos on kuitenkin ehtinyt suorit-
taa eltikettii tydntekijiille itselleen, hdnen
edustajalleen tai TEL l9 a g:n 2 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa sosiaalilautakun-
nalle ennen kuin tycinantajan hakemus on

saapunut eltikelaitokselle, olisi suoritus ldlli
osin pitev6.

Uuden sddnnriksen toteuttamistekniikka
vaatii, etld. eliikelaitos saa tiedon sairausajan
palkasta. Tycinantaja voisi ilmoittaa esimer-
kiksi tycisuhteen piiiittymisilmoituksessa
TEL-eliikelaitokselle tyontekijiille maksetus-
ta sairausajan palkasta.

TEL 19c $:iiii vastaavat siiiinnokset olisi-
vat soveltuvin osin voimassa lyhytaikaisissa
tyosuhteissa olevien tycintekijiiin eldkelaissa,
maatalousyrittiijien elhkelaissa ja yrittiijien
eldkelaissa.

Tarkemmat ohjeet lainkohdan toimeenpa-
nosta, kuten esimerkiksi mahdollisesta eliik-
keen jaosta tyonantajien kesken, antaisi Eli-
keturvakeskus. Tiitii on pidetty perusteltuna
siksi, ettii uutta sddnncistd ei voitane saada
niin tiydellisen kattavaksi, etteiko tulkinta-
tilanteita syntyisi. Ohjeilla pyrittiiisiin yhden-
mukaistamaan kaytanto vastaamaan lain ta-
voitteita.
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ANTTI SUOMINEN

Elrikepalkan uusi
laskutapa

II
YI

-Ir

Tiimiin vuoden alussa tuli voi-
maan uusi TEL-eldkepalkan
laskentatapa. U uden siiiinnon
mukaan eldkepalkka kustakin
tydsuhteesta erikseen laske-
taan neljiin viimeisen tyosuh-
devuoden aikana saaduista
tydansioista kahden ansiota-
soltaan keskimmiiisen vuoden
ansioiden perusteella. Uudis-
tus merkitsee kdyttinnossii si-
tii, ettii kahden parhaan vuo-
den sijasta siirrytiiiin kahden
ke s ki m mdi se n v uod e n per iaat -
teeseen.

ELAKEPALKAN
KEHITTYMINEN
Eliikkeen perusteena olevan
palkan tarkoituksena on ku-
vastaa tycintekijdn ansiotasoa.
Tyontel:ijiiin ellikelain tulles'
sa voimaan vuonna 1962 elak'
keen psrusteena oleva Palkka
mearettiin kahden viimeisen
kalenterivuoden ajalta laske-
tun sddnncillisen tyciansion Pe'
rusteella. Tiilloin esimerkiksi
ylitoitii ei otettu huomioon
eliikepalkkaa mii[riittiiessii.
Samoin tiimii laskusiiiintci
edellytti sairasptiivlipoissaolo-
jen selvittdmistti. Kaiken kaik-
kiaan laskusbiinto oli hankala
kiiytiinnossii, vaikkakin se

mearitteli silloisen lain mukai'
sen eliikepalkan suuruuden
oikealle tasolle.

Liihinnii laskusddnncin han-
kalan kiiyttiimisen vuoksi eld-
kepalkan laskus[dntod muu'
tettiin vuoden 1966 alusta lu'
kien. Tiilloin eliikePalkka
miierettiin kustakin tydsuh-
teesta erikseen valitsemalla
enint6f,n neljiistii viimeisesti
tycisuhteen kalenterivuodesta
ne kaksi vuotta, joina tYcinte-
kijiin indeksille tarkistettujen
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tyciansioiden keskimiiiirii kuu- -siiiintd on osoittautunut kdy- tuksen pohjalta hallitus antoi
kautta kohden oli suurin. Elii- tiinnrissii toimivaksi menette- eduskunnalie 28. 10. l9i7 esi-
kepalkka mii2iriittiin niiiden lyksi. Ensinndkin se eliminoi ryksen laiksi tyontekijiiin elii-
kahden parhaan vuoden an- tehokkaasti vakiintunutta ta- kelain 7 g:n muuttamisesta.
sioiden perusteella. Tiissii las- soa matalammat ansiot. Kui- Esityksen perusteluissa tode-
kusdilnncissl on erityisesti tenkin samanaikaisesti huo- taan, etti eiiikepalkan lasken-
huomattava, etld valintaa suo- mioidessan vain parhaat an- tatavan muuttamisella kahden
ritettaessa eri vuosien an-siot siot, joissa saattaa olla tila- parhaan neljtistti -sddnncin
tarkistetaan samalle indeksi- piiisiii nousuja vakiintunee- pohjalta kahden keskimmiii-
tasolle. Vastaavaa menettelyi seen tasoon verrattuna, eliike- ien vuoden siiiintcicjn ehkiiis-
ei ollut aikaisemmassa -eldke- palkan laskusiiiintci johtaa tii?in tycinrekijiiin viimeisten
palkan laskemismenettelysse. keskimiiiirin tarkasteltuna tyciss6oiovuosien vakiintunee-

Kiiytiinnossii kuitenkin elii- tyontekijiin ty<isuhteen piiiitty- s-een ansiotasoon tuottamien
kepalkan laskemistapa johti misen liiheisyydessii vakiintu- heilahdusten liian herkkii vai-
tilanteeseen, jossa eliikepalk- nutta tasoa korkeampaan el6- kutus eliikkeen miiiiriiiin. Ttil-
ka m?iiiriiytyi ty6ntekijen vii- kepalkan mddr66n. ld tavoin ehdotettu elikepal-
meisten tydssdolovuosien ai- Kesdkuussa 1977 jztlmLmes- kan uusi laskentatapa esttiisi
kana saatujen parhaiden an- sddn mietinncissd. eliiketoimi- tilapiiisen korkeisiin ansioihin
sioiden perusteella. Tiiml las- kunta ehdotti, ettii el?ikepal- perustuvan eliikeylitteen syn-
kustiiintci on kiiytiinncissd mer- kan laskentatapaa muutettai- tymisen.kinnyt sitii, ettii viimeisinti siin siten, ettii viimeisten vuo- Taloudellisesti laskusjan-
vuosina vakiintuneesta ansio- sien vakiintuneesta ansiotasos- ncin muuttaminen merkitsee
tasosta tapahtuneet tilapiiiset ta eroavat ansiot eivtt vaikut- eldkemenojen hidastumista
nousut ovat suoraan vaikutta- taisi eldkkeen mdiirddn sen TEL:n piiiisU. Keskimiiiiriii-
neet eliikepalkan mii2iriiytymi- enempii korottavasti kuin sen alennuksen on muutoksen
seen ja vilittomiisti sitii kaut- alentavastikaan. T[mii peri- jtilkeen alkavissa eliikkeissii
ta eliikkeen tasoon. Kuitenkin aate toteutettaisiin siten, ettii irvioitu olevan noin viiden
eliketurvan miitir?iytymisessii eliikepalkka laskettaisiin otta- prosentin suuruusluokkaa.on hyviiksytty periaate, ettii malla huomioon neljiin viimei- Uudistuksen oli tarkoituseliikepalkan tulisi vastata sen vuoden indeksill?i korja- tulla voimaan vuoden lg:-S
tyontekiiiin tycisuhteen paet- tuista ansioista tasoltaan kak- alusta lukien. Esityksen kiisit-
tymishetken vakiintunutta an- si keskimmiiistii vuotta. tely kuitenkin keskeytyi edus-siotasoa. Laskentatavan muutos vai- kuntakasittelyn aikana, koska

kuttaa toimikunnan selvityk- esityksen katiottiin kohtuutto-ELiKETOIMIKUNTA sen mukaan alentavasti elii-ke- maiti alentavan my6s pieniii1976 tasoon. Tdmd on riippumaton eldkkeitii. Asian kiisiitelyn
Sosiaali- ja terveysministerici eliikkeen tai palkan maaraste, viemiseksi eteenpdin hallitus
asetti 14. 4. 1976 toimikun- koska eliikepalkan miiiirittely- teki 19. 10. 1978 periaatepiiii-
nan, jonka tehtiiviinii oli laa- tavasta johtuen ylitettii on tciksen, jonka muiaan elake-
tia uudistussuunnitelma-tavoi- syntynyt kaikilla palkkatasoil- palkan iaskusiiiinncistii johtu-
tetason ylittiivien, ns. ylieliik- la. Pienten eliikkeiden osalta van eldkkeen aleneman hyvit-kei{:n syntymisen esldmisek- toimikunta esitti, ettii tulisi timiseksi prosentuaalisesti
si. Toimikunta kiinnitti tycis- selvittaa erityistoimenpiteiden pieniii, viihimmiiistason mu-
s?iiin piitihuomionsa eliikkeen tarve pienehk<ijen eliikkeiden kaisia eliikkeitii korotetaan 37perusteena olevan palkan osalta. prosentin tasosta 3g prosent-
mtiiiriiytymiseen. Toimikunta TELT$:N LASKU- tiin niissti eliiketapahiumissa,
totesi selvityksessddn, ettii elii- SA{NNdN jotka sattuvat vuoden l9g2
kepalkan mddrddmisessd ole- UUDISTAMINEN lalteen. Tiimiin jiilkeen asianva kaksi parasta neljiistii El2iketoimikunta 76:n ehdo- kiisittely eteni eduskunnassa

l3



ja el?ikepalkan laskusddnnon entistl tdrkedmmdn merkityk'
muutos tuli voimaan timdn sen.
vuoden alusta lukien.

UUDISTUKSEN

uu sr ELAKE\ A LKAN [?^lyri(il"":fl raskenta-LASKUSAANTd siiiintoii sovelletaan tyosuhtei-
Voimaantulleen TEL 7 $:n siin, jotka ovat piiiittyneet
I momcntin mukaan eliike- lainmuutoksen voimaantulon
palkka lasketaan kustakin jiilkeen. Niiin ollen jo ansait-
tycisuhteesta neljtin viimeisen tuihin vapaakirjaeliikeoikeuk-
ty6suhdevuoden aikana saa- siin muutoksella ei ole vaiku-
dirista tyciansioista kahden an' tusta.
siotasoltaan keskimmiiisen Lainmuutoksen voimaantu-
vuoden ansioiden perusteella. lo vuoden 1979 alusta lukien
Mikeli kuitenkin tyosuhde on ei kuitenkaan ollut tiiydelli'
jatkunut neljiinii kalenterivuo- nen, vaan uudistus tulee voi-
iena siten, ettA se on alkamis- maan asteittain' Lain voi-
vuotena ollut voimassa alle maantulosddnnos edellyttiiii'
kuusi kuukautta, ei kyseistii etta elakepalkan laskemisessa
kalenterivuotta oteta huo' sovelletaanvanhaas66nncistd'
mioon. Tiilloin eliikepalkkaa jos sen laskemisessa huomioon
miiiiriittiiessii jiitetiiiin huo- otettava paras kalenterivuosi
mioon ottamatta samalla ta- on ennen lain voimaantuloa
voin kuin aikaisemminkin se oleva vuosi' Niiin on jouduttu
vuosi, jona tyiiansioiden kes- lsksrnflan sen vuoksi, ettei
kimiiiirii kalenterikuukautta tyontekijiiin jo ansaitsemaa
kohti on pienin. ellketurvaa jouduttaisi taan'

Yleisesti voidaan todeta, et- nehtivasti alentamaan.
tii eliikepalkan laskusddnncin Eliikepalkan laskusddnncjn
muuttaminen ei itse asiassa muutoksen asteittaista voi'
merkinnyt eliikepalkan tekni- maantuloa pidentiiviit viel?i
sesvd mdirdtmisessf, muuta omalta osaltaan vuoden 1980
kuin valikoitavien kalenteri- alusta voimaantulevien kan'
vuosien muuttumisen. Niiin saneldke- ja tydeliikelakien
ollen uudistuksen soveltami- muulskset. Vuoden 1980 alus-
nen kdytdnncissti ei juuri ai- ta lukien tyoelekelakien mu-
heuttane vaikeuksia. Tiillzi kainen vanhuuseldke laske-
muutoksella ei myoskiiiin taan siten, ettii 63 vuoden i6n
muutettu TEL 7 $:n 2 mo- tdytldmisvuoden jiilkeen an-
mentin mukaista eliikepalkan saittuja ansioita ei oteta huo'
harkinnanvaraista tarkistamis- mioon eliikepalkkaa mliiirtit'
ta poikkeuksellisen syyn joh- tiesvi. Tf,ml merkitsee kiiy-
dosta. Tltii ns. poikkeussd^dn' tdnncissd sitd, ett6 vasta vuon-
ncisld sovelletaan entiseen ta- na 1984 eliikepalkan lasku-
paan, joskin poikkeussiiiin- s[iintci on tliysipainoisesti voi-
nciksen tarve piiiisiiiintoisen massa.
eliikepalkan laskuvdinnon tar-
kistamisen jllkeen saavuttaa
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HELENA TAPIO

E I cikkeen p erusteena o I evaan
palkkaan luettavat ansiot
Eliikkeen perusteenq olevan palkan miiiiriiii-
misestii on siiiinndkset TEL 7 g:ssii. Sen3 momentin mukaqn sanotussa pykiiliissii
t ar koit et t u tydarxio " miiiiriiytyy samojen pe-
rusteiden mukaan kuin veron ennakkoa pi-
diitettiiessii, kuitenkin niin, ettei tyosuhteen
ptiiit t ye ssti maksettavaq v uosiloman korv aus -
ta oteta huomioon". Kiiytiinndssii et ole ai-
van ongelmatonta tiimAn perusteella ratkais-
ta. mitkii kaikki ansiot otetaan huomioon
miiiiriittiiessii eltikkeen perusteena olevaa
palkkaa. Seuraavassa ktiyteti)iin niiistii an-
sioista nimitystii TEL-palkka, joskin satnoja
pe r i aat t e i t a noud at e t aan sov el t uvi n os i n miiii-
riittiiessii niita pakkoja, joista LEL-eltike
lasketaan tai MYEL:n mukaan perheenjii-
senen tyotuloa hiinelle maksetun palkan pe-
rusteella.

Toisaalta taas jos palkka on ansaittu TEL-
tycisuhteen jatkuessa, luetaan se TEL-palk-
kaan silloinkin, kun sen maksamisajankohta
sattuu TEl-tycisuhteen piiiittymisen jelkei-
seen aikaan. Niiinhiin kdy usein esimerkiksi
lomaltapaluurahan ja eriiillii aloilla makset-
tavien ns. urakkapohjien suhteen.

TEL-PALKAN KASITE
Eliikkeen perusteena oleva palkka miiii.r?itiiiin
TEL-tyosuhteessa saaduista tydansioista. Ku-
ten edellii on mainittu, lasketaan niiiden tyri-
ansioiden mddrd lain mukaan samojen pe-
rusteiden mukaan kuin veron ennakkoa pi-
ditettdessd. Tiillii sanonnalla on katsottu tar-
koitetun yleisluonteista viittausta siihen en-
nakkoperintIlain 4 g:ssii tarkoitettuun palk-
kaan, joka suoritetaan toiselle korvausta vas-
taan tehdystii tehtiiviistii henkikille, joka ei
tessa toiminnassaan ole itsendinen yrittiijii.

Piiiistiiintciisesti TEl-palkka on yhtenevd.
sen palkan kanssa, josta tycinantaja on pidtt-
tdnyt veron ennakon. Tiistii piiiisii2inncirstd on
kuitenkin useita poikkeuksia, jotka johtuvat
Iiihinnii. siita, ettii kiistatta tycisuhteen perus-
teella suoritetuksi katsottava palkka saattaa
verolainsdiiddnncin mukaan olla ennakonpi-
diityksestii kokonaan tai osittain vapaa. Toi-
saalta jos tycinantaja on laiminlydnyt enna-
konpidiitysvelvollisuutensa, ei tlmi laimin-
lycinti voi olla ratkaiseva sen kannalta, pide-
tiiiinkrj suoritusta TEl-palkkana vai ei.

POI KEAMI A TEL-P ALKAN ] A
EN N A KON P I D iTY KSEN A LAI SEN
ANSION ViLILLA
Jos palkka suoritetaan pelkiistiiiin luontois-
etuina, ei ennakonpidiitys ole kiiytiinncin
syist?i mahdollista. Luontoisedut otetaan kui-
tenkin huomioon .TEl-palkassa niiden vero-
tusarvon mukaisina.

Sairausajan palkka saattaa erdisyi tapauk-
sissa olla osittain ennakonpidiityksest[ va-
paata. Tyciehtosopimuksen mti2irtiyksellii
tydnantaja voidaan oikeuttaa nostamaan
tycintekijiille tulevat sairausvakuutuslain mu-
kaiset piiiviirahat siltii ajalta, kun tyonantaja
on maksanut sairausajan palkkaa. Koska
piiiv[rahoista ei mene veroa, on myos sai-

T EL-P A LKK A ON T E L-TY dSU HT EEN
IATKUESSA ANSAITTUA
Ensimmlisenii edellytyksend. ansioiden luke-
miselle TEl-palkkaan on tietenkin se, etta
ne on ansaittu TEl-ty<isuhteen jatkuessa.
TEL 2 $:n 2 momentin mukaan katsotaan
tycisuhteen TEL:a sovellettaessa piiettyne€n
sen pdivdn lopussa, jolta sen perusteella vii-
meksi maksettiin palkkaa ennen ty<isuhteen
katkeamista tai eliikkeeseen oikeuttavan tyci-
kyvytt<imyyden alkamista. T?im[ merkitsee
site, ettii TEl-tycisuhteen piiiittyminen ei ai-
na kiiy yksiin tycisuhteen yleisen tycioikeu-
dellisen piiiittymisen kanssa. Mycis palkan-
maksu voi siten jatkua vielii senkin jllkeen,
kun tycisuhde on TEL:n mielessd ptitittynyt.

Ttillainen tilanne syntyy esimerkiksi sil-
loin, kun tyontekijii sairastuttuaan j[ii sai-
raslomalle, jolta hiinelle miieretylte ajalta
suoritetaan palkkaa, ja sairaus sitten johtaa-
kin tydkyvytt6myyseliikkeelle siirtymiseen
suoraan sairaslomalta. Tiill<iin tycikyvytt<i-
myyden alkamisajankohta on yleensii yhte-
nev6 sairasloman alkamisajankohdan kanssa,
jolloin siis 'fEl-tycisuhteen on katsottava
piiettyneen. Tiimiin jiilkeen kertyneirii sai-
rausajan palkkoja ei voida ottaa huomioon
TEl-palkassa, vaikka ty<isuhde tydoikeudel-
lisessa mielessd onkin piiiittynyt vasta eliik-
keelle siirryttiiessii.
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rausajan palkka ndissd tapauksissa piiiviira-
hoja vastaavalta osin verovapaata, mikii voi-
daan ottaa huomioon jo ennakonpidiitykses-
sd. Maksettu sairausajan palkka on kuiten-
kin ennakonpidiityksestii riippumatta koko-
naisuudessaan TEl-palkkaa. Niiin on asian
laita myos silloin, kun tycinantaja maksaa
tycintekijiille tiiyttii palkkaa tapaturmavakuu-
tuslain mukaisen pdivdrahan maksuajalta,
jolloin tydnantaja saa pdivdrahat itselleen ja
m4ksaa vastaavasti ty<intekijiille palkan pi-
diittiimiitt2i siitii piiiviirahoja vastaavalta osal-
ta ennakkoa.

Sairausajan palkkaan liittyy mycis ns. tiiy-
dennyspiiiviiraha. Joissakin tyoehtosopimuk-
sissa on nimittiiin sovittu sairausajan palkan
maksamisesta siten, ettii palkka maksetaan
tycinantajan yhteydessii toimivan tydpaikka-
kassan kautta tiiydennyspiiivdrahana, jota ei
tulo- ja varallisuusverolain mukaan katsota
veronalaiseksi tuloksi. Sairausajan palkkaa
vastaavana korvauksena on tdydennyspiiiv[-
rahaa verottomuudestaan huolimatta pidet-
tiivii TEL-palkkana.

TEl-palkka poikkeaa usein ennakonpidii'
tyksen alaisesta palkasta tapauksissa, joissa
tyontekijii joutuu tyosopimuksensa puitteissa
tyoskentelem66n ulkomailla. Tiilldin Suomes-
sa asuvan tyontekijiin ei - joitakin poik-
keuksia lukuunottamatta - tarvitse suorit-
taa veroa palkasta, jonka hiin saa ulkomailla
tekemdstddn tydsta, mikili hdn tuon tycin ta-
kia on joutunut olemaan ulkomailla viihin-
tddn vuoden. Jos taas kysymyksessi on tycin-
tekijii, joka ei ole verovuonna asunut Suo-
messa, peritiiiin tiiiillii hiinen Suomesta saa'
mastaan palkkatulosta ennakkoveron sijasta
ns. llhdevero, joka on lopullinen vero. Mycis
voi verotusoikeus tehtyjen verosopimusten
mukaan kuulua toiselle valtiolle. Tiillaisetkin
TEl-tyosuhteessa maksetut palkat ovat nor-
maalisti TEl-palkkaa.

tikkeena timdn tekemdstl tycistii. TEL-palk-
kaa on siten peruspalkka, miiiriiytyy se sit-
ten ajan perusteella (esim. kuukausi- tai tun-
tipalkka) tahi tycisuorituksen m66rln tai ar-
von mukaan (esim. urakkapalkka), samoin
kuin peruspalkkaan maksetut erilaiset lisiit
ja korotukset (esim. ns. hyviinmiehenlisii,
olosuhdelisiit, sunnuntai- ja ylityrikorotukset
jne.).

^IEL 7 $:n 3 momentissa on nimenomai-
nen sddnncis siitii, ett[ tyosuhteen piiittyessi
maksettavaa vuosilomakorvausta ei oteta
huomioon TEl-palkkana. Tdmd on poik-
keussldnncis - LEL:ssa ei esimerkiksi t[l-
laista rajoitusta ole -, mistii syystii sitii on
tulkittava suppeasti. Eltikepalkkaa laskettaes-
sa on siten otettava huomioon sellainen vuo'
silomakorvaus, joka on vuosilomalain 9 $:n
mukaan maksettu tydsuhteen jatkuessa'
TEl-palkkaa on myos muu kuin lakisiiiitei-
nen, vaikkakin vuosilomakorvaukseen ehkii
verrattavissa oleva korvaus, esim. tyciehtoso-
pimukseen perustuva "lomalleldhtdraha"'

Jos korvausta maksetaan jostakin muusta
saamatta jii?ineestii edusta kuin tycisuhteen
piiiittyessii pitemattii olevasta vuosilomasta,
on korvaus TEl-palkkaa, kuten esim. kor-
vaus pifdmdttii jiiiineistii vapaavuoroista.

Lomaltapaluurahan (lomarahan, lomapal-
kan korotuksen) on katsottava olevan tyci-
suhteessa tehdyn tycin vastasuoritusta ja sel-
laisena myds TEl-palkkaan luettavaa. NIin
myos silloin, kun se maksetaan tycisuhteen
piiiittyessii tai kun sen laskemisperusteena
kiiytetiiiin vuosilomakorvausta.

Jos korvaus tybstd osaksi tai kokonaan
koostuu yleisdltii saaduista palvelurahoista
tai vapaaehtoisista lahjoista, otetaan ne huo'
mioon TEl-palkkana szunan suuruisina kuin
viimeksi toimitetussa verotuksessa, jollei
muuta luotettavaa selvitystii niiden miiiirtistii
esiteti (-tF,L 7.3 $ ja TEA 7.4 $).

Lahjarahat, joita eriiiit tyonantaiat sopi-
muksen tai tavan mukaan vakiintuneesti suo-
rittavat tyontekijoilleen, luetaan TEL'palk-
kaan. Tiillaisia ovat mm. joulurahat, ns. 13.
kuukauden palkka ja miiiiriittyjen palvelus-
vuosien perusteella maksettavat lahjarahat.

Tydsopimuksessa on voitu sopia suoritet-

TEL.P A LKKA ON V AST I KETT A
TY dSU HT EESS A SU O RIT ET U ST A
TYdSTA
TEl-palkkaan kuuluu kaikkinainen palkka,
jonka tycinantaja maksaa tyontekijiille vas-
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tavaksi tyostii vastiketta provision tai tan-
tiemin muodossa, joko yksinomaan tahi kiin-
tedn peruspalkan lisiiksi. Myos tdssd muo-
dossa suoritettu palkka on TEL-palkkaa.

Vastikkeena tydnteosta ei sen sijaan voida
pittiii eriiiinlaisena kiiyttiikorvauksena teok-
sen tekijiille tai patentin haltijalle maksetta-
vaa rojaltia.

Myoskiiiin ei TEl-palkkaa ole vahingon-
korvaus, jonka tycinantaja on tyosopimuslain
perusteella joutunut maksamaan irtisanot-
tuaan tai purettuaan tycisopimuksen ilman
laillista syytii. Odotusajan palkka, johon
tyrintekijiillii mainitun lain mukaan on oikeus
palkanmaksun viivdstyessii tycisuhteen piiiit-
tyessl, on liihinnii koron luonteista eikii
TEL-palkkana pidettavai vastiketta tydn-
teosta.

LAH EI SEST I TY dSU HT EESEEN
LIITTYVA TOIMINTA
Edellii k?isitellyissii tapauksissa tycinantajan
suoritus on vastiketta siitii tyristii, jota tycin-
tekijii tekee tycisopimuksensa perusteella.
Kiiytiinncissii tyrintekijii saattaa tycisuhteensa
puitteissa tehdd muutakin kuin nimenomaan
tydsopimuksessa sovittua tycitii. Tiillaisesta-
kin tycistii maksetut korvaukset tulee yleen-
sii sisiillyttiii TEl-palkkaan. Esimerkkeinli
voidaan mainita erilaiset tytisopimuksessa
sovittuun tyohon liittyviit aloite- ja kirjoitus-
palkkiot, yhtion tehdaspalokunnassa tehdys-
tii tyostti saadut ansiot samaten kuin luotta-
musmiestoiminnasta maksetut erilliset palk-

kaan ei lueta tiillaisia pelkkiii kustannusten
korvauksia, kuten matkakustannusten kor-
vauksia, tyokalu- ja ty6pukukorvauksia taik-
ka tycihuonekorvauksia.

Suoritetut korvaukset saattavat kuitenkin
ylittaa todelliset kustannukset. Tiilloin kus-
tannusten arvioidun mddrdn ylittdvdf, osaa
lienee periaatteessa pidettiivii palkkana, jos-
ta tulisi suorittaa ennakonpiddtys. Esimer-
kiksi piiiviirahat ovat verohallituksen piiii-
tcjksen mukaan verovapaita vain siltd osin
kuin ne eiviit ylitii valtion virkamiehille suo-
ritettavien piiiviirahojen miiiiriiii. Ylite on en-
nakonpidiityksen alaista ja my6s TEL-pal-
kaksi katsottavaa.

kiot ja korvaukset, joita tyonantaja on
jen sopimusten perusteella velvollinen
samaan.

Tiimiinkaltaisista korvauksista sen sijaan
eroaa luonteeltaan tycisuhdekeksinncistii mak-
settava korvaus, jota ei voida samalla tavoin
pitiiii tycisuhteeseen liiheisesti liittyvistii teh-
tiivistii saatuna vastikkeena eikii mytiskiiiin
TEL-palkkana.

KU ST ANNU ST EN KO RV AU KSET
Korvaukset, joita tycinantaja maksaa tyon-
tekijiille tiille tycin suorittamisesta aiheutu-
neista kustannuksista, eivdt ole ennakonpidii-
tyksen alaista palkkaa. Mydskiiiin TEL-palk-

tehty-
mak-
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RAIJA GOULD

Poimintoja
ty o lWy t t d m1ry s t u t ki mu k s e s t a

Eliiketurvakeskuksen tutkimusosastolla on
tekeillii varsin laajamittainen tydkyvytto-
myyttii kiisittelevii haastattelututkimus. Tut-
kimuksessa pyritiiiin kuvailemaan tyOkyvyt-
tdmyyseliikettii hakeneiden elinolosuhteita ja
eliimiintilannetta eli kartoittamaan kyseisten
henkiloiden fyysistti ja sosiaalista ympiiris-
toti, taloudellista tilannetta, mahdollista an-
siotyi)fi ja terveydentilaa. Niiiden liihinnt)
haastatteluajankohlaan liittyvien elinolosuh-
detietojen lisdksi tutkimuksessa on hyvin
keskeisessii asemassa ty6- ia terveyshistoria;
pyrkimyksenii on selvittdd mahdollisimman
seikkaperiiisesti tyokyvyttOmyyseliikettii ha-
keneiden aikaisemmat tydnteon vaiheet ja
terveydentilan oleellisimmat muutokset.

Tutkimusaineisto kerdttiin haastattelemal-
ia eri puolilla Si.iomca asuvia, eri ikriisiii,
yrittiijinii tai palkansaajina toimineita tyci-
kyvyttomyyseliikettii hakeneita henkiloit?i.
Aineisto valittiin siten, ett6 vertailut eri laki-
ryhmien v?ilillii ja toisaalta tiiyttl tycikyvyt-
tcimyyseliikettd saavien, osatydkyvyttomyys-
eliikeliiisten ja hylkypiiiitciksen saaneiden vii-
Iillii ovat mahdollisia. Tutkimuksen perus-
joukon muodostavat vuosina 1974-76 rat-
kaistut TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n
piiriin kuuluvat tydkyvyttomyyseliiketapauk-
set. Otokseen poimittiin kaikkiaan 3232 ta-
pausta, joista vuoden 1977 lopulla haasta-
teltiin 2592 henkilciii. Nd.in saatua haastat-
teluaineistoa tiiydennettiin Eliiketurvakes-
kuksen eliiketapahtuma- ja tycisuhderekiste-
ritiedoilla. Tutkimusaineiston kiisittely on
vield kesken; tuloksia tullaan julkaisemaan
tdmdn vuoden kuluessa.

Tiihiin katsaukseen on poimittu muutamia
tutkimusaineiston rakennetta kuvailevia tie-
toja. Tarkoituksena on esitelld tiiyttii tydky-
vyttomyyselakettd saavien jakautumia joi-
denkin taustamuuttujien kuten siviilisiiiidyn,
koulutuksen, tyon ja asuinalueen mukaan.
Vertailumateriaaliksi on keritty vuoden 1970
vhestcilaskennasta ja vuoden 1975 Asunto-
ja elinkeinotutkimuksesta vastaavia, amma-
tissa toimivaa vdestdd kuvaavia lukuja. Tyti-
kyvyttomyyseliikel2iisten ikdrakenne poik-
keaa selvdsti ammatissa toimivan vdestcin
ikbrakenteesta: tycikyvyttcimien keski-ikii on

huomattavasti korkeampi kuin aktiiviviies-
tcillii. Jotta ikdrakenteen erot eivdt vaikeut-
taisi lukujen tulkintaa, on vertailutaulukkoi-
hin otettu mukaan vain 35 tai 40 vuotta
tiiyttiineet henkikjt.

ASUINALUE
Tutkimuksen perusjoukon tiiyttii tyokyvytt<i-
myyseliikettii saavien ja ammatissa toimivan
viestcin jakautumista liiiineittiiin havainnol-
listetaan kuviossa l.

Kuviosta kiiy ilmi varsin selkeiti eroja
aktiiviviieston ja tyokyvyttomien alueellises-
sa jakautumisessa. Uudellamaalla sekii Tu-
run ja Porin liiiinissii on tiiyttii tycikyvytto-
myyseliikettii saavien suhteellinen osuus pie-
nempi kuin aktiiviviiestcin vastaava osuus.
Pdinvastaisia eroja loytyy lti,i- ja Pohjois-
Suomesta: Oulun, Kuopion ja Pohjois-Kar-
jalan liiiineissii on tydkyvyttcimien suhteelli-
nen osuus suurempi kuin ammatissa toimi-
valla vdestcilld.

Tyokyvyttcimyyden alueellisen vaihtelun
taustalla lienev[t merkittdvind vaikuttajina
mm. tyollisyystilanne, ammattirakenne,
alueellinen kehittyneisyys ja vf,estcin yleinen
sairastavuust IIj-Suomen kehitysalueiden
ongelmat lciytyviit siis mycis tyokyvyttomyys-
aineistosta.

SIVIILISAATY
Edelll viitattiin tycikyvyttrimyyden ja kehi-
tysalueille tyypillisten muiden ongelmien ka-
sautumiseen. Tiillaisten laajojen yhteiskun-
nallisten ilmioiden ohella tyokyvyttcimyydellii
niiyttifi olevan yhteyttii mycis liiheisempddn
sosiaaliseen ympiiristcion. Taulukossa I. ver-
taillaan tiiyttii tyokyvyttomyyseliikette saa-
vien ja ammatissa toimivan viiestcin siviili-
sddtyjakautumia. Koska siviilistiiityjakautu-
mat jossain mdirin vaihtelevat kuntamuodon
mukaan, on taulukkoon otettu mukaan vain
kaupungeissa asuvat hcnkilcit.

Miesten siviilistiiityjakautumia tarkastel-
taessa voidaan todeta, etteivdt vanhimman
ikiiryhmiin tydkyvyttomiit juuri poikkea ak-
tiiviviiestcistii. Sen sijaan nuoremmissa ikd-
luokissa niikyy, ettii tiiyttii tyokyvytt<imyys-
elaketta saavat miehet ovat suhteellisesti
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Kuvio I
Prosenttia ATV TK

= Lapin liiani

N = oulunliiiini

I = vaasantiiiini

m = Keski'suomen liiSni

ffi = Kuopion ja Pohjois'Karjalan liiiini

m = Hiimeen' Kvmen ja Mikkelin liiSni

= Uudenmaan ja Turun ja Porin liiiini

KUVIO I. 40-44-vuotiaiden, tiiyttii tyokyvyttomyyseliikettii saavien (= TK)* ia ammatis-
sa toimivien (= ATV)*' alueelltnen jakautuminen(7o)

* Tiiyttii tyrikyvytt<imyyseliikettii saavien jakautuma on laskettu tutkimuksen perusjoukos-
ta eli vuosina 7+-76 ratkaistuista tapauksista.

** Udhde: Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975, taulu 201.

TAULUKKO I. Kaupungeissa c$uvien, fiyttti tyokyvyttdmyyseliikettii saavien (= TK)'
ja arnmatissa toimivan viiestcin (= ATV)'* siviilisiidty (%)

Sukupuoli
ja ikii

Naimaton
TK ATV
01 07/o /o

Naimisissa
TK ATV

dol/o /o

Eronnut Leski
TK ATV TK ATV
%%%%

YhteensI
TK ATV

o7 0//o /o

Miehet
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v.

Naiset
35-44 v.
45-54 v.
55-64 v.

13
t4
l8

68
7l
57

85
87
88

l0
ll
7

l8
10

5

20
9
3

10
9
9

0
2
4

5
5
4

70
78
86

9
7
4

9
l0
l0

4
10
29

100
100
100

100
100
100

100
100
100

I
I
4

3
9

22

100
100
100

75
67
50

* Haastateltujen, kaupungeissa asuvien tiiytte tydkyvyttdmyyseltiketti saavien 35-64-vuo-
tiaiden lukumii.iirii on 982.

** Liihde: Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975, taulu 218.
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useammin naimattomia tai eronneita kuin
yastaavan ikiiiset ammatissa toimivat. Nais-
ten kohdalla on havaittavissa toisentyyppisiii
eroja. Ty6kyvyttomyyseliikeliiiset ovat suh-
teellisesti harvemmin naimattomia kuin ty6-
eliim[ssii mukana olevat naiset. (Ero n?ikyy
selkeimmilliiiin maaseutuvdeston 60-64-
vuotiaiden kohdalla: ammatissa toimivista
naisista 13 fo on naimattomia, sen sijaan tut-
kimusaineistossa ei tiissii ryhmiissd ole lain-
kaan naimattomia.) Eronneiden ja leskien
osuudet vaihtelevat ikiiryhmittiiin: 35-44-
vuotiaat tyokyvytt6mdt naiset ovat useam-
min eronneita kuin ammatissa toimivat; van-
himmassa ikiiryhmlssii eronneita tydkyvyt-
tomii on vdhemmdn, mutta sen sijaan les-
kien suhteellinen osuus on suurempi kuin sa-
man ikd.isessd kaupunkien aktiiviviestcissi.

Havaitut erot siviil istiiityj akautumissa ovat
osittain yhteneviii ruotsalaisten ja tanskalais-
ten tutkimustulosten kanssa. Ruotsissa on
havaittu naimattomien ja eronneiden tyriky-
vyttrimien yliedustus koko vdestcion niihden
(Berglind & Olson-Frick: Fcirtidspensione-
ring, SOU 1977, 88), Tanskassa eronneita ja
leskiii on suhteellisesti enemmin tyokyvytto-
mien kuin koko vdestcin joukossa (Hiibbe:
Invalidpensionistundersogelserne 4, 197 8).

KOULUTUS
Tycikyvyttcimien ja aktiiviviieston koulutus-
tasoa verrataan taulukossa 2. Siinii esitetiiiin
ikiiryhmittiiin viihintiiiin alemman keskias-
teen koulutuksen suorittaneiden prosentti-
osuus tziytti tyokyvyttcimyysel?ikettii saavista
ja vastaavasti ammatissa toimivasta vdestcis-
tii. Tilastokeskuksen koul utusluokittelun mu-

kaan alemman keskiasteen koulutus tarkoit-
taa yhteensi noin l0-1 I vuoden perus- ja
jatkokoulutusta: esim. peruskoulutuksen
(kansa- tai keskikoulu) lisiinii maamieskoulu,
kauppakoulu, kansankorkeakoulu tms.

Lukuisten tutkimusten mukaan (esim.
Hiibbe 1978: Allan: First Findings of the
1972 Survey of the Disabled, Social Security
Bulletin 1976) koulutustason ja tycikyvytto-
myyden viilillii vallitsee selkel riippuvuus:
mitd enemmdn koulutusta sitd pienempi tyo-
kyvyttomyysriski. Taulukosta 2. voidaan ha-
vaita vditteen paikkansapitiivyys mycis tii-
mln tutkimuksen osalta, tyokyvyttcimien
koulutustaso on selvdsti alhaisempi kuin ak-
tiivivdestcin.

Samansuuntainen ero niikyy edelleen, jos
tarkastelu suoritetaan erikseen miesten ja
naisten osalta; tyokyvyttdmien ja ammatissa
toimivien naisten koulutusjakautuman ero ei
kuitenkaan ole aivan yhtii selked kuin mie-
hillA. Myris ammattialoittain tarkasteltuna
voidaan todeta tyokyvyttdmien heikompi
koulutustaso. Esimerkiksi maataloustycitii te-
kevistii 35-64-vuotiaista ammatissa toimi-
vista 14 /o on suorittanut alemman keskias-
teen koulutuksen, vastaava luku 6ytte tyd-
kyvyttomyyselakette saavasta maatalousvdes-
tostii on 8 /o.

Paremman koulutuksen saaneen henkilon
on helpompi hakeutua uuteen tyohtin enti-
sen kdydessd terveydelle sopimattomaksi, ja
toisaalta koulutetun henkilon tyo ei useim-
miten alun alkaenkaan ole niin fyysisesti ras-
kasta, ettd se suoranaisesti aiheuttaisi sairas-
tumisen, tai ettii sairastuminen olisi tyostii
suoriutumisen esteend. Koulutuksen ja tyo-

TAULUKKO 2. Vtihintiiiin alemman keskiasteen koulutuksen suorittaneiden osuus (t6)

35-44 v.
01/o

Miehet
45-54 v

o7/o
55-64 v,

01/a
35-44 v

o7/o

Naiset
45-54 v

o7/o
55-64 v

01/a

Tiiyttii tycikyvyttcimys-
ellkettti saavat *
Ammatissa toimiva vdestri * *
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* Haastateltujen tiiyttii tyokyvyttrimyyseliikettii saavien 35-64-vuotiaiden lukumiiiirii on
1622.** Lihde: Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975, taulu 4ll.
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kyvyttomyyden kytkentii lieneekin ensisijai-
sesti viilillinen, ja viilittiijiinii toimii erittiiin
tiirkeii tekijii, tyci.

AMMATTI
Ty<ik1ruytt<imyystutkimuksen aineisto antaa
mahdollisuuden varsin seikkaperiiiselle tyci-
taustan selvittiimiselle. Aineistosta kiiy mm.
ilmi, ettii haastateltavat ovat aloittaneet tycin-
teon hyvin nuorina: tycihistoria kokonaisuu-
dessaan on yleensii pitkii. Kuitenkin vain
maataloustycild tehneet ovat pysyneet liihes

Miehet
ikii vuonna 1970

4O-49 v. 5G-59 v.

koko tycihistoriansa ajan samassa tyossii,
muilla on tavallisesti useampia erilaisia tyo-
jaksoja. Tissd katsauksessa pitiiydytiiiin vain
viimeisen, elikkeelle siirtymistii edeltdneen
ammatin tarkastelussa.

Ammatit on luokiteltu Tilastokeskuksen
kolminumeroista ammattiluokitusta kiiyt-
tden. Kyseisen luokituksen piiiluokat eiviit
kuitenkaan sellaisenaan sovellu tyrikyvyttci-
myysilmicin selvittdmiseen, koska samaan
piiiiluokkaan saattaa kuulua tytikyvyttomyys-
riskin kannalta hyvin eritasoisia ammatteja

Naiset
ikii vuonna 1970Kuvio 2

/a
40-49 v.

ATV TK
50-59 v.

ATV TK /a,-l

I

,l

I
En

100

50

= teknillinen, hallinnollinen, toimistotekninen vm. trii 
E!!!r'!!J = puu- ja metaltiteollinen ryij (miehet), tekstiiti-

= myyntityri I ='ff1ffi,H1;Jncn 
tvo (naiset)

m = palvelutvti mm = metsery.

ffi = varasto- ia kulietustytj (miehet), siivoustyd (naiset) 
N = maaraloustyo

ffi = rakennustYci

KUVIO 2. TAytili tydkyvyttomyyseliikettii saavien' viimeisen ammatin jakautuma jaamma-
tissa toimivien vuoden I 97 0 ammatti j akautum a ( fo)
* Haastateltujen vuonna 1970 4}-s9-vuotiaiden t?iyttii tyokyvyttcimyyseliikettd saavien lu-

kumd2ir[ on 1094.
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LEENA LIETSALA

(esim. autonkuljettaja ja puhelunviilittiijA).
Kuviossa 2. esiintyviit ammattiryhmdt onkin
muodostettu jossain mddrin Tilastokeskuk-
sen pldryhmittelystii poiketen klyttiien kri-
teereind tycin samankaltaisuutta, raskautta
yms. Vertailuaineiston ammattijakautumat
on muodostettu tdysin vastaavasti ryhmitel-
len (liihde: vdestcilaskenta 1970, taulu 31).

Kuviosta 2. voidaan tarkastella miten
tiiyttii tyokyvyttomyyseliikettd saavien cliik-
keelle siirtymistd edeltdncen ammatin jakau-
tumat poikkeavat aktiivivdcstcin vastaavan
ajankohdan ammattijakautumista. Molem-
missti iktiryhmissii ja sekii miehillii ettd nai-
silla havaitaan teknillistii, hallinnollista, toi-
mistoteknistd yms. tyotii tehneiden osuus
t[yttii tyokyvyttomvvseldkettd saavien koh-
dalla pienemmiiksi kuin ammatissa toimival-
la viiestcillii. Myos maataloudessa tyosken-
nelleiden miesten osuus on tiiyttd tyokyvyt-
tcimyyseliikettd saavilla pienempi kuin aktii-
viviiestcillii. Mikali osatydkyvytt6myyseliike-
l6iset otettaisiin huomioon, tyokyvytt6mien
maataloustycitA tehneiden miesten osuus kui-
tenkin jopa ylittiiisi aktiiviviieston vastaavan
osuuden. Maataloudcn naisten osuus on
tbytt?i tydkyvyttomyyseliikettii saavistakin
suhteellisesti ammatissa toimivan vdeston
osuutta suurempi; osaeldkelliset mukaan
luettuna ero kasvaisi vield. huomattavasti.
Tayt&i ty6kyvyttomyyseliikettii saavien osuu-
det rakennustyota tehnciden miesten ja sii-
voustydtd tehneiden naisten ryhmissl ovat
mycis jossain mddrin suurempia kuin vertai-
luvdestcin vastaavat osuudet. 40---49-vuotiai-
den ikiiryhmissd ovat lisiiksi metsiityoE, me-
talli- ja puuteollisuuden tyijta (miehet) sekii
tekstiili- ja elintarviketeollisuuden tydtii (nai-
set) tehneet ty6klvyttomdt hieman yliedus-
tettuina ammatissa toimivaan viiestoon niih-
den.

Ammattijakautumissa havaitut erot ovat
pitkllti yhteneviii koulutustasossa havaittu-
jen erojen kanssa: enemmdn koulutusta vaa-
tivista ammateista tycikyvyttdmyyseliikkeelle
siirtyy suhteellisen viihiin henkiloitii, fyysi-
sesti raskaista, ei koulutusta vaativista tciis&i
eliikkeelle siirtyjia on taas runsaammin.

Tilast<t, johon seuruuv'a y'ertailu perustuu, si-
sdltyy pohjoisnuiscen julkaisuun Fdrtids-
och invulitlTtcnsion i Norclen. Helsingissii pi-
tlettiin 9. ja 10. piiivinii ntarraskuuta 1978
tyi)kyvyttOtrt-ttltstutkimusta kdsittelevti ko-
kous, johon osallistui tutki joita Nor jasta,
Ruotsista ju Suontcsta. Kokousta varten laa-
tlittiin taulukkctkokoelnta, joka muodosti jat-
kon julkaistulle aikasarjalle 1968-1974.

Raportissa julkaistun aikasarjan lisiiksi
Suonresta, Norjasta ja Ruotsista on tilastoja
n.ryiis vuodclta 1916. Tanskassa tyokyvytto-
myyseliikkciden ratkaisut siirtyiviit Invalide-
forsikringsretteniltri kunnallisille sosiaali- ja
tervcyslautakunnille l. 4. 1976, mistii syystii
Tanskan lukuja vuodelle 1976 ja finanssivuo-
dellc 1976177 ei ole vield saatu. Ongclmana
Tanskan kohdal!a tulee olemaan vuoden
1976 tilastojen vertailukelpoisuus aikaisem-
piin tilastoihin.

Tlmdn esityksen tarkoituksena ei ole ana-
lysoida lukujen takana olevaa kehitystii,
vaan koota yksitteiisistii luvuista saatava in-
formaatio havainnollisempaan muotoon.

Eri pohjoismaista tilastoon sisf,ltyvf,t seu-
raavat cldkelajit:

Vertailu-
tilastossa
mukana
olevat

ikiiryhmiit
Tanska
Hojcste invalidepension 18-59
Mellemste og laveste invalide-
pension 15-64
Folkcpension efter dispensation

- miehet ja naimissa olevat naiset 60-64
- viihrituloiset yksindiset naiset 60-61
Enkepension cfter dispensation 50-61
Suomi
Kansancldkkeet: Toistaiseksi ja
miiiiriiajaksi mycinnetyt tyokyvyt-
tomyyseliikkeet 16-64
Tyottdmyyseliikkeet 60-64
Tyoeliikkeet: Tiiydet, toistaiseksi
ja m[iiriiajaksi mycinnetyt
tyokyvyttdmyyseliikkeet -44
Tyottomyyselikkeet 60-64
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Ty c; lVvy t t ri m1ry s e I ci kke et Po hj o i s m a i s s a :
til asto I I i st a v ert ailua
Norja
Hcla och partiella uforepcnsioncr l8-64

(v. -76 t6-64)
Ruotsi
Hcla och particlla fiirtidspensioncr
och sjukbidrag 16-64
Fiirtidspcnsioncr av arbets-
markrradsorsak n. 60-64

Tanskassa nrydnnctddn tyiikyvyn alcnemi-
sen astecsta riippucn vaihtelcvansuuruista
tyiikyvytt(inyyscl6lccttd. Jos hakija on tdy-
sin tyrikyvytijn. hdncllc n-ryiinnetddrr hojcstc
ir.rvalidepcnsion, jos tyiikyky on alentunut
213 tai sitd cr.rcnrnrdn. ntyiinnctddn mcllcmste
invalidepension, ja jos tyirkyky on vdhintddn
puolccr.t, nryiinnctddn lavcstc invalidcpen-
sion. Allc l8- ja yli 60-vuotiaille nrydunctdSn
korkcintaan mellcmstc invalidcpcnsion. La-
vestc invalidcpensionia on pidettdvd crddn-
laiser.ra osacldkkccnd vAhatuloisille, mm. ko-
tiiiideille myiinnctddn lavcstc invalidepcn-
slon.

Henkildn Hytcttya 60 vuotta hdnclle voi-
daan mycintiiii fortidig folkepcnsion jos hai-
ncn tcrvcydentilansa on heikko tai nruut eri-
tyisct olosuhtcct sita edcllyttrivzit. Erityista-
pauksissa voidaan yksindiscllc naiscllc mak-
saa leskcneldkcttd. cnkepcnsion cfter dispcn-
sation, jo -50 vuodcn idsld jos huono tervey-
dentila tai muut crityiset olosuhtcct sitii cdel-
lyttavrit. Pienituloincn yksindincn naincn saa
var.rhuuscldkettii jo 62 vuoden idssd. Yleinen
eliikcikii on 67 vuotta. Vanhuuscliikkcct ei-
vdt ole mukana ldssd tilastossa.

Suomea koskevat tilastot sisiiltiiviit
KELA:n myiintdmrit tyiikyvyttiirnyys- ja
tydtt(imyyscliikkcct scka ty(;clakkcind myiin-
nctyt tdydct ty(ikyvytt(imyyscliikkcct ja tyot-
tiimyyscliikkcct. Tilastoihin sisdltyvdt sekd
toistaiseksi cttd nrddrdajaksi my6nnctyt ty6-
kyvytt(imyysckikkcct. Enncn vanhuuscldke-
ikAa makscttavat muut eldkkect, kuter.r
KELA;n rintamasotilascldkkcct ja -lisiit sc-
ka vanhuudentuct ja tyiieliikejriricstelmdn
osacldkkeet, civiit sisiilly pohjoismaisiin vcr-
tailuihin.

Norjan tilasto krisittiiil tiiytcnii ja osana
myiinncttyj d 1yi)kyvytttrnr yyscliikkc i tii, uf ore-
pcnsioner. Eliikkecn mddrd riippuu tytikyvyt-

tcimyyden asteesta. Norjassa tydkyvyttomyys'
cliikcttii edeltaa kuntoutusraha, atforing, jo-
ka on suuruudeltaan sama kuin cliike. At-
foring ei sisiilly pohjoismaiseen tilastoon,
vaikka se osaltaan vastaa esimerkiksi Suo-
men nrddrdaikaisia eliikkeitii ja ruotsalaisia
sjukbidrag. Norjassa yleinen el2ikeiki aika-
sarjan alussa oli 70 vuotta. Vuonna 1973 se
nruutcttiin 67 vuodeksi.

Ruotsin taulukot sisiiltiiviit tiiytenii ja osa-
na mvOnnetyt fiirtidspensioner ja sjukbidrag-
crdt. joista sjukbidrag kihinnri vastaa Suo-
nrcn mddrdaikaisia tydkyvyttomyyseliikkeitii.
Iiikkiiimmille, tavallisesti yli 60-vuotiaille,
henkil(iillc firrtidspcnsion maksetaan mycis
osittain sosiaalisin perustcin, jos ty6kyvyn
alcncmincn ci yksistddn oikcuta cldkkeeseen.
Yli 60-vuotiaat pddscvdt elikkeelle myds pel-
kdn tydtt(imvydcr.r pcrusteella. Firrtidspension
av arbctsnrarknadsorsak vastaa siis Suomes-
sa ty(ittiinryysclakctta. Fdrtidspension ja
siukbidrag myiinnctiin taytcna jos tyokyvyn
alencnrincu on sataproscnttista. Jos tyokyky
orr alcrttunut vdhcmmdn multa vdhintaan213
nrytrnnct"ddn 2i3-cliike ja jos tyokyky on
alcntunut vdhintddn puoleen myonnet66n
puolet tdydcstd eldkkcestd.

Pohjoismaisessa tilastossa ovat mukana
pclkdstddn varsinaisct ekikkect, ja ctupiiiissii
nc cldkkeet, joilla pyritiiiin korvaamaan tyci-
kyvyttiimyydcstd johtuva ansionmenetys.
Ndidcn lisiiksi tilastoon on sisdllytetty ne eld-
kclajit, jotka on tarkoitettu vanhempien ikd-
luokkien toinrcentult>turvaksi huonon tervey-
dcntilan. tyirtti)myydcr.r tnrs. aihcuttaman an-
sioiden vdhentymiscn takia. Muita vaihtoeh-
toisia ctuuksia, kutcr.r sairausvakuutuksen
pdivdrahoja tycikyvyttomyyden alkaessa,
ty(ittiimyyskorvauksia tytitt6myyden alkaes-
sa sckd kur.rtoutusavustuksia kuntoutuksen
ajalta ci olc otettu tilastossa huomioon, vaik-
ka nc iln.reisesti vaikuttavat eliikkeiden luku-
nrddriin. Esimerkiksi sairauspdivdrahakauden
crilaincn pituus aiheuttaa sen, ettii tyokyvyt-
tiimyyscldkkccn myontdmisajankohta suh-
tcessa sairauden alkamisajankohtaan vaihte-
lcc huomattavasti eri maissa. Suomessa ja
Norjassa maksctaan sairauspdivdrahaa sa-
nran sairaudcn pcrusteella korkeintaan 300 ja
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312 piiiviiltl, kun taas Ruotsissa ja Tanskas-
sa ei ole ylarajaa. Tanskassa piiiviirahasiiiin-
ncikset muuttuivat l. 4. 1973 aikaisemmasta
yhden vuoden maksimiajasta samanlaisiksi
kuin Ruotsissa. Sairauspdiv6rahan kaltaisten
etuuksien huomioonottaminen pohjoismais-
ten tyokyvyttcimyyseliikkeiden vertailuissa
tullee seuraavaksi kohteeksi pohjoismaisessa
tutkimusyhteistyossii.
ELiKEKANNAN KASVU
SUU RINT A TO.LUVUN ALU SSA
Eliikkeiden kanta on kasvanut voimakkaasti
kaikissa pohjoismaissa 60-luvun loppupuo-
lella ja 70-luvun alkupuolella. Norjassa elii-
kekannan kasvu vuodesta 1968 vuoteen 1970
oli 26 prosenttia. Kasvu Tanskassa, Ruotsis-
sa ia Suomessa on ollut suurinta vuosien 1970
ja -72 viililli, jolloin eliikkeiden kokonais-
kasvu pohjoismaissa oli 19--22 prosenttia.
Kasvuvauhti hidastui vuoden 1972 ialkeen
ja oli vuosien 1974 ja -76 viilillii endd noin
7 prosenttia Suomessa, noin 6 prosenttia
Norjassa ja noin 8 prosenttia Ruotsissa. Ko-
ko ajanjaksona 1968-76 Suomen (KE-
LA:nl) ) eliikekanta kasvoi 70 prosenttia,
Norjan 73 prosenttia ja Ruotsin 66 prosent-
tia. Tanskan kasvu ajanjaksona 1968-74 oli
54 prosenttia.

Vuoden 1976 lopussa Ruotsissa ja Suo-
messa oli suunnilleen yhtii monta henkilciii
tyokyvyttcimyyseliikkeellii Qnhes 260000),
kun taas Norjassa alle 65-vuotiaita eliikeliii-
siii oli vain vajaat puolet tiistii miiiiriistii
( I 25 000). Suhteutettuna tyoikiiiseen vdestcicin
Suomessa oli kuitenkin huomattavasti kor-
keampi osuus tycikyvyttrimiii kuin Ruotsissa
ja Norjassa. Vuonna 1976 oli Suomessa kaik-
kiaan 8,2 prosenttia vdestcjstd ty<ikyvyttci-
myyseliikkeellii ja Ruotsissa sekd Norjassa
5 prosenttia, mutta esimerkiksi 5G-59-vuo-
tiaiden elikeliiisten osuus vastaavaniktiisestii
vdestcistd oli Suomessa runsaat kaksi kertaa
suurempi kuin Ruotsissa. Koska muiden mai-
den ikiirakenne on enemmdn painottunut
vanhempiin ikiiryhmiin kuin Suomen, on ku-
vioissa l-3 tyokyvyttcimien promilleosuudet
vakioitu Suomen viestrin ikiirakenteella.
1) Vertailuissa kiiytetiiiin Suomen osalta kan-

saneliikkeitti koskevia lukuja.
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Kuvio 1. Tyokyvyttomyyseliikkeiden
0/oo-osuudet vdestcisld vuosina 1968, -70,
-72, -74 ja -76 (vakioitu Suomen v?iestrjn ikti-
rakenteella).

TANSt(^ SUOTI (KELA)

Vuos 1

196e-70 -72 -?\ -76

RUOTSI

vuoaJ
196a -70 -72 -7\ -75 196a -70 -72 -74 -75

Kuviossa L on esitetty eliikellisten osuudet
tyoikiiisestii v6estristl neljiissii pohjoismaassa
vuosina 1968, -70, -72, -74 ja -76. Suomessa
eliikellisten osuus koko ajanjaksona 1968-
76 on ollut l?ihes kaksinkertainen muihin
pohjoismaihin niihden.

Eliikekannassa tapahtuneiden muutosten
tarkastelun lis[ksi on perusteltua tutkia muu-
toksia vuosittain mycinnetyissii eliikkeiss?i eri
pohjoismaissa. Uusien el?ikeliiisten mliirtin
lis2iys 60-luvun loppupuolella ja vastaava vii-
hentyminen muutamaa vuotta mycihemmin ei
ilmene yhtii selviisti kantatiedoista kuin
myontdtiedoista.
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Kuvio 2. Myonnettyjen tyokyvyttomyysel[k-
keiden o/oo-osuudet viestcjstd vuosina 1968,
-70, -72, -74 ja -76 (vakioitu Suomen vdes-
,On",j*n.*"nteella).

Tanskassa ja Norjassa miehillii ja naisilla
on ollut samanlainen trendi. Ruotsissa ja
Suomessa sitdvastoin naisia koskeva kehitys-
suunta poikkeaa miesten vastaavasta. Suo-
messa naisille mydnnettyjen ellkkeiden osuus
vdestcistd kasvoi vield vuoden 1972 ja -74
viilillii ja kiiiintyi sitten vasta laskuun, kun
vastaavasti miesten osuus kddntyi laskuun jo
vuonna 1972. Ruotsissa taas sekii miehillii
ett[ naisilla osuudet pieneniviit vuoden 1972
jlilkeen - miehillii jyrkemmin kuin naisilla

- ja kiiiintyivit vuoden 1974 jiilkeen uuteen
kasvuun. Naisten vuoden 1976 suhdeluku
ylittaA vuoden 1972 vastaavan, kun taas mie-
hiii koskeva suhdeluku ei tavoita en66 vuo-
den 1972 tasoa. Kaikissa maissa miesellke-
Iiiisten osuus vastaavanikiiisistii miehist[ ko-
ko vdestossd on naisten vastaavaa osuutta
suurempi.

Kuvio 3. Myonnettyjen tydkyvyttrimyysellk-
keiden 0/oo-osuudet vbestcisli vuosina 1970,
-72, -74 ja -76 (vakioitu Suomen viieston ikii-
rakenteella), sekl erikseen mielenterveyden
hiiri<iiden, verenkiertoelinten sairauksien ja
tuki- ja liikuntaelinten sairauksien takia eltik-
keelle siirtyneet.

TANSKA

-72 -76

NORJA

196A-'./O -72 -74 -76
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SUOHI (KELA)

196a -70 -?2 -

RUOTSI
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Uusia myrintcijI tarkasteltaessa ilmenee,

ettii heilahtelu on ollut suurta tarkasteluajan-
jaksona 1968-76. Tanskassa, Suomessa ja
Ruotsissa uusien my<intojen huippu sijoittuu
vuodelle 1972. Norjassa huippuvuosi oli jo
vuonna l97O - l8-69-vuotiaille mycinnet-
tiin nimittlin vuonna 1968 noin 15 000 elii-
kettl, 1969 12000 elikettii, t9'70 28 000 elii.
kettii ja l97t 26 000 eliikettii - minkii jiil-
keen mycinnettyjen osuus laski vuoteen 1974
asti ja on sen jllkeen pysynyt vakiona. Suo.
messa vuosittain mycinnettyjen el[kkeiden
osuus viestcistd on vuoden 1972 jiilkeen ol-
lut koko ajan laskeva kun taas Ruotsissa on
tapahtunut uutta nousua vuoden 1974 ial-
keen.

.- Kaikkl ny6nnetyt

._ Xielenterveyden halribt

---,. Verenklertoellnten sairaudet
...... Tuki- ja lirkuntaelint€n sairaudet
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SUOMESSA ]A RUOTSISSA TUKI.
I A LIIKUNT AELINTEN SAI RAU DET
LISiiNTYNEET ENITEN
Kuviosta 3. ilmenee kolmen yleisimmdn tau-
tiluokan perusteella eliikkeelle hakeutunei-
den osuudet ty6kiiisestii vdestcistd verrattuna
kaikkien mycinnettyjen eliikkeiden osuuteen
Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsin mycintcilu-
vuissa tapahtunut kasvu vuoden 1974 jalkeen
johtuu p[iiasiallisesti tuki- ja liikuntaelinten
sairauksien vuoksi eliikkeelle siirtyneiden
kasvavasta joukosta. Mielenterveyden hiii-
rioiden takia eliikkeelle siirtyneiden osuus
vdestijstd on mycis pienentynyt vuoden -74
jiilkeen.

Suomessa verenkiertoelinten sairauksien ja
miclcntcrrcydcn hirrioiden takia eldkkeelle
siirtyneiden osuudet vdestcjstd noudattavat
samaa kehityssuuntaa kuin kaikkien .ruosit-
tain mycinnettyjen eliikkeiden osuus vdestos-
td. Mielenterveyden hiiirioiden osalta kehi-
tys on ollut melkoisen vakaata, kun mycin-
nettyjen eliikkeiden miilrii[ tarkastellaan
suhteessa vastaavanikdisen vdeston m[iiriiiin.
Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksis-
sa on tapahtunut eniten kasvua, ja tiimii kas-
vu on kSdntynyt laskuun vasta vuoden 1974
jiilkeen.

Tavallisesti tydkyvyttomyysellikkeiden tau-
tiryhmittiiiset tarkastelut tehdiiiin vertaile-
malla prosenttijakaumia. Vuosittaiset
senttijakaumat osoittavat, ettl muiden

pro-
kuin

mielenterveyden hiiirioiden, verenkiertoelin-
ten ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien
osuus kaikista sairauksista on pienentynyt
sekd Ruotsissa ettd Suomessa. Ruotsissa tu-
ki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus tyci-
kyvyttomyyteen on sekii miehillii ettii naisil-
la ollut kasvavaa koko tarkasteluajanjakson.
Suomessa tdm6n taudin osuus kaikista tau-
deista on kasvanut vuoteen 1974 ja sen jiil-
keen pienentynyt.

Suontessa tydkyvyttomiiksi
tulleen henkildn yleisestii toi-
meentitlot urvasla huolehtivat
rinnan sairausv,akuutus- ja
tyOeltike jiir jestelrnii. Pit ktiai-
kuisen tydkyvyttdntyyden yh-
teydessii, jolloin henkil6 on
oikeutcttu molentpiin kor-
vuu ksi i n. e nsisi jaise n toi rrteen-
tuloturt'an ntu<tdostaa tyielti-
ke. Tiinii nterkitsee, ettii tyi)-
kyvyttitniiksi tullee n henkili)n
on selv'tisti ohintenevid sai-
rau ksia I u k u u nctt tanrat t u peri -
aat t ec ssu e nsi n sel v i t et I iir.'ii oi-
keutensa eldkkeeseen ja vasta
toissi juisesti haet I uv'a pdit'dra-
hau.

Monessa suhteessa voisi
kuitcnkin pdinvastainen ensi-
sijaisuusjiirjestys olla perustel-
lumpi ja loogiscmpi; ts. tYo-
kyvyttomyydcn alkuvaiheessa
toimeentuloturvan muodostai-
si aina pdivdraha, ja vasta
tyiikyvytttimyyden osoittau-
duttua pitkiiaikaiseksi tai py-
syviiksi siirryttiiisiin eliikkcel-
le. Niin jiirjestelmii toimii
uscissa muissa maissa, mm.
Ruotsissa, ja mcilliikin tiimii
kiiytiintd on omaksuttu sekd
liikenne- cttd tapaturmava-
kuutuksessa.

Tyiieliikkeen ja sairauspdi-
vdrahan suhteen tilanne on
meillii kiiiinteinen paljolti his-
toriallisista syistf,. Sairausva-
kuutusjdrjestelmdn syntyessd
ekikcjiirjestelmii oli jo ole'
massa, ja se oli toiminnaltaan
ja pcrustciltaan loYtdnYt uo-
mansa, eikd siinii vaiheessa
ollut tarkoitukscnmukaista ei-
ka muutenkaan Pcrusteltua
ryhtyii muuttamaan ensisijai-
suusjlirjestystii.
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JUHANI KOLEHMAINEN

Sa i rau sp ci iv ri rah a n en s i s ij a i su u d e s t a

Tyokyvyttomyysel iikkeen
ensisijaisuutta sairauspdivira-
haan ndhden puolsivat silloin
ja puoltavat edelleen mm.
eliikkeen taso, joka useiden
palkansaajien osalta on sai-
rauspdivdrahaa korkeampi,
sekd vastaisen eldkeoikeuden
karttuminen ty6kyvyttiimyys-
aikana.

Tycieliikelakien mukaan
henkilri ansaitsee eleketta
paitsi tyotii tehdessddn yleen-
sd mycis saadessaan tyokyvyt-
tcimyyseliikettii. Eliikkeen al-
kamisen lykkiiiiminen sairaus-
piiiviirahakauden jiilkeen. mi-
ld sairauspdivdrahan ensisi jai-
suus merkitsisi, viihentiiisi
ndin ollen ilman erityissidn-
noksiii vakuutetun vastaista
eldkeoikeutta.

Vakuutetun kannalta ny-
kyinen kiiytiintci on mycis si-
kdli turvallisempi, ettii eliike-
oikeus voidaan ratkaista mah-
dollisimman nopeasti ty6suh-
teen piiiityttyii. Samalla, kun
se merkitsee tyokyvyttomiille
pysyviin toimeentulon varmis-
tumista viivytyksettii, sillii
saattaa olla olennainen vai-
kutus eliikkeen miiiiriiiin. Ty6-
kyvyttcimyyseldkkeen suu-
ruutta m66rdttd.essd otetaan
eldkkeeseen oikeuttavana ai-
kana huomioon mycis aika
tyokyvyttcimyyden alkamises-
ta eliikeikiiiin, mikiili tyoky-
vyttomyys (eriiin poikkeuk-
sin) on alkanut viimeistddn
vuoden kuluttua tyiisuhteen
piiiittymisestii. Ensisijainen
sairauspiivdraha lykkiiii hel-
posti tyrikyvyttomyyskiisitte-
lyii ja tarvittavien tutkimus-
ten suorittamista. TdmI saat-
taa vaikeuttaa tydkyvyttd-

myyden oikean alkamisajan-
kohdan maarittamistii ja joh-
taa siten tiettyjen asteittain
etenevien sairauksien yhtey-
dessii eliikkeensaajan kannal-
ta kohtalokkaaseenkin el6k-
keen mddrdn pienenemiseen.

Kansaneldkejiirjestelmiin ta-
holta on voimakkaasti vaadit-
tu nykyisen ensisijaisuusjdr-
jcstykscn muuttamista. Vaik-
ka nliden vaatimusten taus-
talla on nehtavissa selviit jiir-
jcstelnrlpoliittiset pyrkimyk-
set ja voimakkaasti liioitellut
tckniset kysymykset, p[ivdra-
han ensisijaisuutta voidaan
muista syisti pitaa kehitty-
ncessd sosiaaliturvajiirjestel-
mdssi pitkiillii tahtayksellA
tarkoituksenmukaisena. Edel-
lytyksenii on luonnollisesti,
ettd ensisijaisuus toteutetaan
niin, etteivf,t nykyisen jiirjes-
teln.rdn edut ja vakuutettujen
turvallisuus kdrsi muutokses-
ta.

Pdivrirahan ensisijaisuuden
puolcsta puhuu varsin voi-
makkaasti mycis kuntoutus ja
sen kchittdminen. Eittdmdton
tosiasia on. ettei kuntoutustoi-
minta tuloksiltaan ole vastan-
nut siihen asetettuja toiveita.
Tiihiin on useita syitii. joihin
ei tesse yhteydessii ole tar-
peen ldhemmin puuttua.
Omalta osaltaan siihen on kui-
tenkin vaikuttanut mytrs ensi-
sijaisuuskysymys. Pysyvdn toi-
meentulon varmistaminen
eldkkeend on huonontanut
kuntoutusmotivaatiota. var-
sinkin, kun toimcentulo brut-
toansiotasolla nettotasosta pu-
humattakaan ei useinkaan
ty(ihiin paluun johdosta ni-
meksikiiiin muutu.

MUUTOKSEN TEKNINEN
TOTEUTTAMINEN
Eriiin teknisin jiirjestelyin sai-
rauspdivdrahan ensisijaisuus
tycielSkkeeseen ndhden voi
daan toteuttaa niin, etta edel-
ld mainitut haittavaikutukset
pddosin eliminoituvat.

Jiirjestelmiin liihtokohtana
olisi sairauspdivf,rahan ensisi-
jaisuus sen nykyisen keston
eli enintddn 300 arkipiiiviin
ajan. Tyokyvyttomyyselakette
alettaisiin maksaa tiiysimiiii-
rdisend vasta tdstd alkaen. Sa-
malla alkaisi mycis kansaneld-
ke. Tyokyvyttomyyseliikeoi-
keus alkaisi kuitenkin tyriky-
vytt6myyden alusta alkaen, ja
tiima aj ankohta miiiiriteltiiisiin
kuten tyoeliikejiirjestelmdssi
nykyisinkin. Ensisijaisuusai-
kana tyiielakkeesfd maksettai-
siin vain osa, nk. viipale, jon-
ka miiiirii riippuisi sairauspdi-
vdrahan yleisesli tasosta. Mi-
kali sairauspdivdrahan taso
tulcvaisuudessa olennaisesti
nousisi, viipale toimisi ensisi-
jaisesti tcknisend eliikeoikeu-
den varmistajana ja eliikkeen
maksaminen alkaisi varsinai-
sesti vasta ensisijaisuusajan
piiiityttyii.

Ratkaisutoiminnan varmis-
tamiseksi ja henkiliin toimeen-
tulon jatkuvuuden turvaami-
seksi sairausvakuutusjdrjestel-
mdn olisi kehotettava henki-
Iijri hakemaan eliikettii hyvis-
sii ajoin ennen ensisijaisuus-
ajan piiiittymistii. KiiytZinncin
ratkaisutoimintaa ajatellen tiil-
lainen kehotus tulisi antaa va-
kuutetun saatua pdivdrahaa
150 arkipiiivalta. Talloin tyo-
kyvyttiimyyden alkamisesta ei
olisi ehtinyt kulua oikeuden-
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mukaista ratkaisua ajatellen
liiaksi aikaa. Toisaalta tydky-
vyttomyys olisi kestiinyt kui-
tenkin niin kauan, ettii turhil-
ta anomuksilta piiiiosin viiltyt-
tiiisiin. Eliikelaitos ehtisi tel-
lciin myos hyvin kiisitellti elii-
ketapauksen niin, ettii ellke
olisi maksettavissa vdlittomds-
ti sairauspdivdrahan peatyt-
tyii:

Samalla kun sairausvakuu-
tusjiirjestelmii kehottaisi va-
kuutettua hakemaan eliikettii,
se liihettiiisi Eliiketurvakes-
kukselle tiedon kehotuksen ld-
hettdmisestd ja ensisijaisuus-
ajan pllttymisesti seki ko-
piot hallussaan olevista liiiikii-
rintodistuksista. Niimti Eliike-
turvakeskus l2ihettiiisi edelleen
yhdessii rekisteriotteen kanssa
ao. eliikelaitokselle, joka elii-
kehakemuksen saavuttua v6-
littdmasti voisi ratkaista eliik-
keen ja ryhtyii maksamaan si-
te automaattisesti ilmoituk-
seen sislltyvdsti ensisi jaisuus-
ajan piiiittymispiiiviisti lukien.
Sairau svaku utusjiirj estelmiin
ilmoitus Eliiketu rvakeskuksel-
Ie mahdollistaisi myos eliike-
laitoksen aktiivisen toiminnan
elikehakemuksen saamiseksi,
ellei vakuutettu site kehotuk-
sesta huolimatta riitliven no-
peasti liihettiiisi.

PiIVARAHAN
VERONALAISUUS
Sairausvakuutuksen ensisijai-
suuden olennainen edellytys
on kuitenkin pdivdrahan saat-
taminen ensin tai viimeistiiiin
ensisijaistamisen yhteydessii
veronalaiseksi.

Yleisesti voidaan todeta, et-
td' palkkaan verrannollisen ja
palkkaa korvaavan sosiaali-

edun kuten sairauspiivdrahan
tulisi olla veronalaista tuloa
kuten sen perusteena oleva
palkkakin. Muussa tapauk-
sessa korvaustaso inflaation ja
veroprogression seurauksena
viiiiristyy. Ndin on kiynyt sai-
rauspdivdrahankin, -.jonka ta-
so palkansaajia ajatellen on
selvdsti jiiiinyt j?ilkeen alkupe-
riisesti tavoitteestaan samalla
kun vdhimmiiispiiiviiraha on
kiivennyt esim. Ruotsin ta-
soon verrattuna jopa kaksin-
kertaiseksi.

Etujen verottomuus mer-
kitsee myds korvausaikana
kustannuksiin ndhdcn tarpeet-
toman alhaista korvaustasoa,
koska osa "korvauksesta"
maksetaan veronpalautuksena
vasta iblkikiiteen runsaan vuo-
den kuluttua ansionmenetyk-
sesld, ts. aikana, jolloin sillii
sosiaalietuutena ei yleensd
endd ole merkitystii. Verotto-
muus johtaa lisiiksi etujen
viitirinkiiyttoon, mikii luon-
nollisesti lis66 kustannuksia ja
siten osaltaan alentaa niiden
korvauksia, jotka todella etu-
ja tarvitsevat.

Sairauspdivdrahan ensisi-
jaistaminen sindnsd merkitsee
sairauspdivdrahan tason ja ra-

kenteen tarkistamista. Muussa
tapauksessa ensisijaistaminen
heikentiiisi erdin osin olennai-
sestikin nykyistii korvausta-
soa.

Plivirahan kehittiiminen
edellyttiiii kuitenkin etujen
saattamista ensin veronalai-
seksi. Kaikissa muissa Poh-
joismaissa tdmd on jo toteu-
tettu. Verotus on tekninen jir-
jestelykysymys, kuten sairaus-
piiiviirahan ensisijaisuuskin.
Niiiden kysymysten ratkaisu
ei vaadi kohtuuttomasti talou-
dellisia voimavaroja, joita t[-
nii piiiviinii on vain niukasti
klytettrivissii. Sen sijaan rat-
kaisu loisi terveen pohjan etu-
jen tason kehittemiselle myci-
hemmin voimavarojen sen
taas salliessa.
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JYRKI JAASKELAINEN

W imeisen elcikelaitoksen periaate;
sen toteuttaminen valtion j a muissa
j u I k i s i s s a e ki kej ci rj e s t e I mi s s ri

Tydntekijti tai virkamies voi
eliimii.nsii ai kana tyds ke nnellii
sekii yksityisellii ettii jul kisella
sektorilla. Tydstdtin hiinelle
kertyy eliikettii, jonka suuruus
miiiiriil,tyy hiinen ansionsa eli
tydstd saadun palkan tai yrit-
tiijiitulon ntukaan ja sen nu-
kaan kuinka pitkii on aika,
minkii htin on ollut ty<tnanta-
jansa palveluksessa tai toimi-
nut itseniiisenii yritttijtinii. Y k-
sityisen sektorin tydeldkejtir-
jestelmiiii sdtintelee tyinteki-
jtiin eltikelaki (TEL), lyhytai-
kaisissa tydsuhteissa olevien
ty\ntekiiiiin eldkelaki ( LEL),
yrittiijien eliikelaki (YEL) ja
maatalousyrittiijien eliikelaki
(MYEL). lulkisen sektorin
eldkkeistii on siiiidetty valtion
eltikelarssa (VEL), kunnallis-
ten viranhaltijain ja tyOnteki-
jdin eldkelaissa (KVTEL) ja
evankelis-luterilaisen kirkon
eliikelatssa (KiEL). Oma jiir-
jestelmiinsii on merimiesten
elii k e j iir j e st el ntii, jost a o n sdii-
detty merimieseliikelaissa
(MEL).

Eldketurvasta huolehtivat
yksityisen sektorin tycieliike-
jiirjestelmiissd ellkevakuutus-
yhti6t, eliikesiiiitiot ja eliike-
kassat, Tycieliikekassa ja Maa-
talousyrittiijien ellikelaitos.
Niiden keskuslaitoksena on
Eldketurvakeskus.

Julkisella sektorilla huoleh-
tii valtion ellketurvasta val'
tiokonttorin eldkeosasto, kun-
nallisesta el6keturvasta Kun-
nallinen eldkelaitos ja evanke-
lis-lutbrilaisen kirkon eliike-
turvasta Kirkon keskusrahas-
to. I\,[erimieseliikelain toi-
meenpano on Merimieseldke-
kassalla.

Viimeisen el6kelaitoksen

pcriaatteen mukaan viimeinen
el6kelaitos ratkaisce eliike
asian kokonaisuudcssaan eli
tutkii eliikkeen saamisen edel-
lytyksct, kokoaa muiden eld-
kelaitosten vapaakirjat, yh-
teensovittaa eliikkeet ja antaa
eliikepriiif,oksen. Elf, kekustan-
nusten jakautumiseen el6ke-
laitosten kesken pcriaate ei
vaikuta, vaan kukin laitos vas-
taa omasta osuudestaan.

Viimeisen eldkelaitoksen
periaate on toteutettu yksityi-
sen sektorin tycieliikejiirjestel-
mdssd: eldkehakemuksen rat-
kaisenrisesta ja eldkkeen mak-
samisesta huolehtii se laitos,
jonka toimintapiiriin hakija
viimeksi kuului. Viimeisen
clSkelaitoksen periaatetta sen
sijaan ei sovcllcta valtion,
kuntier.r eikii kirkon eliikejiir-
jestelmissd samoin kuin ei
myoskf,dn merimiesel6kejdr-
jestelmdssh.

MIKSI VIIMEISEN
ELAKELAIT'OKSEN
PERIAATE OLISI
ULOTETTAVA MYdS
lULKISEN SEKTORIN
ELiKEIiRIESTELMIIN
Viimeisen eldkelaitoksen pcri-
aatetta sovellettaessa kiisitys
cliikejiirjestelmiist[ yleensi
selkiytyy ja cliikeasioiden kii-
sittely yhdcnmukaistuu. On
olemassa vain yksi ratkaisu
cliikkeen hakijan tyiikyvyttd-
myydcstii, yksi piiiitos eliikkei-
den yhteensovituksesta, el6k-
keen saaja saa eldkesuorituk-
scn yhtend kokonaisuutena,
cnnakonpidd.tys tapahtuu vain
yhdestii cldkesuorituksesta, ja
vain 1,ksi eliikelaitos selvittiiii
maksut sairausvakuutukseen.

Nykyisin eliikkeen hakija

voi saada useita eldkepaatdk-
siii. Tiistii johtuen ratkaisut
tyiikyvyttirmyysasioissa voi-
vat poiketa toisistaan. Jokai-
nen eldkelaitos, joka antaa
ellikepiiitoksen, joutuu toi-
mittamaan eliikkeiden yhteen-
sovitul<sen, maksamaan eldk-
keen ja tekemddn siitd enna-
konpidiityksen, ja jokaisen
cliikelaitoksen on osaltaan sel-
vitettdvd maksut sairausva-
kuutukseen.

Eliikkeen hakijalle, joka
eldmlnsd aikana on tyosken-
nellyt sekd yksityisellii ettd
julkisella sektorilla, on tieten-
kin etua, jos hiin yhdellli ha-
kemrrksella voi saada piiiitbk-
sen hdnen koko tyosscioloajal-
taan kertyneisrd elikkeistii,
olipa ne ansaittu TEL:n,
YEL:n tai MYEL:n tahi val-
tion, kunnan tai muun julki-
sen sektorin eliikelain mukai-
sesti, ja kaikki maksetuksi yh-
tend suorituksena yhdelld en-
nakonpiddtykselld vdhennetty-
nii. Tyol<yvyttcimyyden perus-
teella clhkettd haettaessa eldk-
keen hakijan oikeusturva vah-
vistuisi. koska yksi piiiitris
poistaisi erilaisten ratkaisujen
mahdollisuuden. Eliikehake-
musten kiisittely nopeutuisi:
piiiitos tehtiiisiin yhdessii elii-
kelaitoksessa, jolla olisi kiy-
tettdvissddn ratkaisun tekemi-
secn tarvittavat tiedot, ja ,y-
kyisin tapahtuva hakemuksen
jakaminen kopioina eri lai-
toksiin tai hakemuksen siir-
t6n.rinen yhdestii laitoksesta
toiseen kdvisi tarpeettomak-
si. Tarpeettomaksi kzivisi niin
ikddn samaa hakijaa koske-
vien eri eldkelaitosten piiiitcis-
ten odottelu tyokyvyttcimyys-
asioissa ja laitosten keskeiset
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neuvottelut tyokyvyttomyys-
ratkaisujen saamiseksi yhden-
mukaisiksi.

Hyoty, mikii viimeisen eld-
kelaitoksen pcriaatteen toteut-
tamisesta saataisiin, olisi ni-
menomaan selkeys ja kiisitte-
Iyajan lyhentyminen. Valtion
eliikejii rjestelmdssd kiisittely-
ajan lyhentyminen ilmeisesti
olisi erittiiin tuntuva. Valtio-
konttorissa kasiteltevet elake-
hakemukset nbet saattaisivat
lukumridr[iscsti viihentyii jopa
puoleen nykyisestddn, kuten
kiy ilmi Eliiketurvakeskuk-
sesta saaduista numerotiedois-
ta.

Viimeisen eldkelaitoksen
periaatteen toteuttamisesta
syntyisi tictenkin alkuvaiheis-
sa hankaluuksia. Sen jlilkeen,
kun alkuvaikeuksista on sel-
vitty, haittoja tuskin olisi.

MITi MUUTOKSIA
VALTION ELAKE.
]ARlESTELMASSA
TARVITTAISIIN
V altakunnallinen
vapaakirjare kist eri
Yhtenii tdrkednd tavoitteena
on cldkehakemusten kiisittely-
ajan lyhentdminen. Tiimiin
vuoksr triytyy eliikkeen haki-
jan eliikeoikeus olla nopeasti
selvitettdvissii silloin, kun eld-
ketapahtuma sattuu. Tdtd var-
ten on pcrustettava keskitetty
vapaakirjarekisteri eli rekis-
teri, josta eldkkeen hakijan eri
tyo- ja. virkasuhteissa eri ai-
koina ansaitsemat eldkkeen
osat ilmcncvdt.

Valtiokonttorin eliiketieto-
rekistcri on rakennettu siten,
ettd siihen on lisdttdvissd oh-
jelma, jonka mukaan rekiste-
rissd olevien tietojen perus-

teella voidaan laskea kulloin-
kin kertyneen eldkkeen mark-
kamliiirii. Valtiokonttorin eld-
ketietorckisteri ei viel,ii ole
ajan tasalla. Rekisteristd myos
puuttuu suuri osa palvelusai-
ka- ja palkl<atiedoista ennen
vuotta 1970. Tiimiin puut-
teen merkitys aikaa myoten
vdhenec, eikd se sindnsd olisi
esteenf, viimeiscn eliikelaitok-
sen pcriaatteen toteuttamisel-
le.

Eliketurvakeskuksessa on
tyosuhderekisteri, joka sisiil-
tiiii yksityisen sektorin tyoelii-
kejiirjestclmiin vapaakirja- ja
tyiitii)nryysaikatiedot tai,'delii-
sesti. Tiihiin rekisteriin valtio-
konttorir-r elSketietorekisteris-
sd olevat tiedot ovat helposti
siirrettdvissd. Eldketurvakcs-
kuksen tyosuhderekisteri on
sitcn rnuodostettavissa viimei-
sen eldkelaitoksen periaatteen
toteuttamisessa vlilttiimiittci-
mdksi valtakunnalliseksi va-
paaki rjarekisteriksi.

Valtakunnallisesta vapaa-
kirj arckisteristii cliikelaitokset
saisivat keskitetysti eliikepiiii-
tijksii varten muista eliikejiir-
jestelmisti tarvittavat tiedot.
Jokaisclle eliikelaitokselle oli-
si silti tiirkeiiii ylliipitiiii omia
rekistcreitd perustietojen sdi-
lyttdmrstd ja selvittelyd var-
ten.
V apaa kir jo j e n I as ke mi nen
Eldkctapahtuman sattuessa
tiedot vapaakirjoista on saa-
tava rekisteristii valmiiksi las-
kettuina. Tdmdn vuoksi
VEL:n mukaista vapaakirja-
cliikkeiden eli pcruseldketur-
van mukaisten eliikkeiden ny-
kyistii laskentaa olisi muutet-
tava.

VEL:n mukaan vapaakirja-

eliike eli el?ike, joka perustuu
enncn ellketapahtumaa pddt-
tynceseen palvelussuhteeseen,
lasketaan aina enintddn neljiin
viimeisen kalenterivuoden ai-
kana saaduista tyotuloista,
vaikka eldke muutoin koostui-
si useista erillisistii palvelus-
jaksoista. TEL:n mukaan va-
paakirjaeliikkeet lasketaan
erikseen erillisistii tyosuhteis-
ta, ja niimii aikanaan laske-
taan yhteen yhdeksi eliikkeek-
si. Tiillzi tavoin mycis VEL:n
mukaan vapaakirjaeliikkeet
laskettiin vuoteen 1969. Ny-
kyisen lain mukaan aikaisem-
i.iiii-r valtiolta ansaittu vapaa-
kirjacliike saattaa mycihem-
mdn palveluksen johdosta
pienentyd, jos ttissii mycihem-
mdssd palveluksessa saatu ty<i-
ansio on pienempi kuin aikai-
scmmassa palveluksessa saatu
tydansio.

Viimeisen eliikelaitoksen
periaatteen toteuttaminen vaa-
tisi VEL:n vapaakirjaeliik-
keen laskentasddnndn muu-
tettavaksi joko samanlaiseksi
kuin se oli alunperin tai las-
kentasldntci voitaisiin pitae
nykyiselliiiin muutoin, paitsi
ettii lakiin olisi lisiittiivii siiiin-
ncis, jonka mukaan myohem-
pi palvelus ei voisi huonontaa
ail<aiscmman palveluksen pe-
rusteella jo ansaittua elaketta.

Vapaakirjat ilmoitettaisiin
rekisteriin kunkin eltikejiirjes-
telmdn omien sddntcijen mu-
kaisina ja 65 vuoden eliike-
ikdd vastaaviksi normeerattui-
na. Ndin ne nykyisin ilmoite-
taan yksityisestii sektorista.
Tiitii myos vastaa VEL:n ny-
kyinen laskentasddnto, joten
tiissii kohdin laskentasddntcid
ei tarvitsisi muuttaa.
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V an hu u s el iik kee n al karni se n
aj an k o ht a ja ly k kiiy s korot u s
VEL:ia olisi muutettava mycis
siten, ettd vanhuuseldkkeen
mycintdminen, olipa kysymyk-
sessd yksityisen Iai julkisen
sektonn vanhuuseldke, laukai-
sisi kertyneet vapaakirjat. Tii-
mii kuitenkin olisi rajoitetta-
va koskemaan aikaisintaan
60 vuoden eliikeiiissii mycin-
nettdvid vanhuuseldkkeitd.
Eliiketurvakeskuksen auto-
maattisesti hyviiksymii alin
rekisteroidyn lisiiedun ellike-
ikii nim. on 60 v. Virka- tai
tycisuhde, jossa eliikeikd on
alempi kuin 60 v., on sindnsd
niin erikoisasemassa, ettd
alennetun eliikeiiin vaikutuk-
sia ei ole aihetta ulottaa laa-
jemmalle.

Eliikkeen hakija, joka 63-
vuotiaana saisi vanhuuseldk-
keen valtiolta, saisi samalla
myds muut ansaintaeldkkeet.
Niiitii hiinen ei tarvitsisi, ku-
ten nykyisin, odottaa 65 vuo-
den ikiiiin. Tiimii olisikin mer-
kittiivii etu. Esim. eliikkeen
hakija, joka on tyciskennellyt
LEL-aloilla, mutta joka saa
eliikkeen mycis valtiolta, jou-
tuu nykyisin, saatuaan 63-vuo-
tiaana VEL-eldkkeen, odotta-
maan kaksi vuotta ennen kuin
saa vanhuuseliikkeen LEL:n
mukaan.

Sddnncis ns. lykkliyskoro-
tuksesta olisi sisiillytettiivii
mycis VEL:iin: jos vanhuus-
eliike myonnetS6n mycihem-
min kuin 65 v. iiissii, se mak-
setaan vakuutusmatemaattisin
perustein laskettuna suurem-
pana kuin 65 v. iiissii.

T yii ky vyt t 6 ntyyd e n mdiiri t t e I y
Tydkyvyttcimyys on mtiiiritel-

ty TEL:ssa ja VEL:ssa hie-
man toisistaan poikkeavasti.
Miiiirittely VEL:ssa olisi syytii
saada muutetuksi TEL:a vas-
taavaksi. Tiimii ei kuitenkaan
olisi r,iilttiimatcinta viimeisen
eliikclaitoksen periaatteen to-
teuttamiseksi.

Viilttimiitontii sen sijaan
olisi, ettii kaikissa ansainta-
eliikkeitii koskevissa laeissa
olisi slilinnos, jonka mukaan
johonkin niistii perustuvan
tyokyvytt6myyselIkkeen
myontdminen oikeuttaa saa-
maan tyokyvyttcimyyseliik-
keen myos muiden lakien mu-
kaan. Nykyisin VEL:ssa on
sddnnos, jonka mukaan, jos
eliikkeen hakijalle on my6-
hemmdn palveluksen perus-
teella mydnnetty muuhun la-
kiin kuin VEL:iin perustuva
tydkyvyttdmyyseliike, hiinelle
myonrretddn tytikyvyttomyys-
eldke myiis VEL:n mukaan.
Osaeliike
VEL:in mukaan tydkyvyttd-
myyseliikettii ei voida, niin
kuin TEL:n mukaan, myon-
thd osittaisen tycikyvyttcimyy-
den perustcclla osaeldkkeend.
Vi imcisen eliikelaitoksen peri-
aatteen toteuttamiseksi tetii
koskeva sddnncisto olisi kui-
tenk in VEL: iin lisiittiivii.

Muutoksen hukeminen
eliike pdiitdkseen
Yksityisen sektorin ty6eliike-
jiirjestclmiissi muutoksenha-
ku tapahtuu ensi asteessa eld-
kelautakuntaan ja sieltd va-
kuutusoikeuteen, joka on ylin
muutoksenhakuastc. Kunnal-
lisessa jiirjestelmdssd on ensi
asteena kunnallinen eliikelau-
takunta ja ylimpiinii astee-
na korkcin hallinto-oikeus.

VEL:n mukaan ensimmdise-
nd muutoksenhakuna on oi-
kaisuvaatimus valtiokonttoril-
le, jossa asian ratkaisee oikai-
sulautakunta, ja sen jiilkeen
valitus korkeimpaan hallinto
oikeuteen. Jos viimeisen elii-
kelaitoksen periaatetta toteu-
tettaessa muutoksenhaku miiii-
riiytyisi viimeisen eliikelaitok-
sen perusteella, eri muutok-
senhakuasteet joutuisivat kii-
sittelernddn "vieraita" vapaa-
kirjoja koskevia asioita. Oi-
keuskirytiinto saattaisi tiilloin
muuttua epiiyhteniiiseksi. Oi-
keusvarmuus kuitenkin vaati-
si samoista asioista yhteniiisiti
ratkaisuja.

Viimeisen elf,l<elaitoksen
pcriaatteen toteuttamisen vdlt-
tamattijmana edellytyksenii ja
seurauksena olisikin yhteniii-
sen muutoksenhakujiirjestel-
nrdn luominen. Ainakin ylim-
mdn nruutoksenhakuasteen tu-
lisi olla kaikissa jiirjestelmis-
sd sama.

LOPPUTOTEAMUKSIA
Viimcisen eldkelaitoksen peri-
aatteen toteuttaminen edellyt-
tiiii kcskitettyd valtakunnallis-
ta vapaakirjarekistcriii. Sen
luomincn, vaikka sitii jo on
hahmoteltu, vaatii vielii pal-
jon suunnittelua. Eldketurvan
tiiytiinl iiiinpanossa keskitetyn
rekisterin aikaansaaminen on
ennen pitkdd ilmeisen viilttii-
mdton(d, vaikka viimeisen el6-
kelaitoksen periaatetta ci to-
teutettaisikaan. Tiihiin Ahtiie-
vi tyci olisi saatava alulle mi-
t,ii pikimmin. Kuta pitemmiil-
le aikir kuluu, sitb vaikeam-
maksi kiiy eldketurvan hoita-
minen ilman hyviti rekisterei-
ta.
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Valtioneuvosto on 19. 10.
1 978 tehnyt periaatepiiiitoksen
hyvityksen toteuttamisesta eld-
kepalkan laskentatavan muu-
toksen tiiytiintri<inpanon joh-
dosta (797178). Piiiitciksen
rirukaan valtiokonttorin infor-
maatiotoiminnan sekd eldke-
ratkaisutoiminnan tehostami-
seksi selvitetddn sen mahdol-
lisuus kiiyttiiii keskitettyii tie-
dostoa ennen v. 1971 p1[tty-
neissd palvelussuhteissa. Tar-
koitukseen olisi valtioneuvos-
ton pliitciksen mukaan kdy-
tettdvd niitii varoja, jotka
saestyvet elf,kemenoista sen
johdosta, ettd eidkkeen perus-
teena oleva palkan laskenta-
tapaa on muutettu v. 1979
alusta. Valtioneuvoston piiii-
tcis mahdollistanee varojen
saamisen valtiokonttorin elii-
ketietorekisterin kehittiimisek-
si valtion eldketurvan katta-
vaksi vapaakirjarekisteriksi.

Viimeisen eldkelaitoksen
periaatteen toteuttamiseksi
tarvitaan muutoksia lainsiiii-
diintoon. Niimii muutokset
ovat suurimmaksi osaksi pro-
sessuaalisia. VEL:n mukaisen
ellketurvan sisiiltocin puuttu-
minen jiiisi viihliiseksi ja ra-
joittuisi vapaakirjael2ikkeiden
laskentatapaan, vanhuuseldk-
keiden alkamisen ajankoh-
taan, tycikyvyttcimyyden miiii-
rittelyn mahdolliseen muutta-
miseen ja ns. lykkiiyskorotuk-
seen sekd osaeldkkeeseen. Per-
he-eliikkeitii koskeviin siiiin-
noksiin olisi mycis tehtiivii joi-
takin pieniii muutoksia. Sen
sijaan esim. elZikeikiiiin ei tar-
vitsisi puuttua eikii sellaisiin
valtion eldketurvan erikoi-
suuksiin kuin sotilaseliikkei-
siin. Juuri viimeisen eliikelai-

toksen periaatteen toteuttami-
nen vahvistaisi erityispiirtei-
derr siiilyttiimisen ja kchittii-
misen eri eliikejiirjestelmissd:
kussakin jiirjestelmiissii kart-
tuva el6ke maeritellaan jiirjes-
telmdn omien sddntcijen mu-
kaan.

Suurin hyrity koituisi siitti,
ettii eliikehakemusten kiisitte-
lyaika lyhenisi, jiirjestelmii tu-
lisi eliikkeen hakijoille nykyis-
tii selkeiimmiiksi ja eri jiirjes-
telmissd tarpeellisiksi havaitut
erityispiirteet kyettiiisiin jat-
kuvasti siiilytt?imiiiin.

Jo nykyisin yksityisen ja
julkisen jiirjestelmiin kesken
on sovittu yhteistoiminnasta,
jota voi pitiiii alkuna viimei-
sen eldkelaitoksen periaatteen
toteuttamiselle. Jerjestelmille
nim. on yhteinen eliikehake-
muslomake. Hakemuksen,
jolla siis voi yhdellii kertaa
hakea kaikkia ansaintaellk-
keitii, voi toimittaa mihin ta-
hansa hakemuksen vastaan-
ottopaikkaan, ja sieltti se edel-
leen toimitetaan siihen tai nii-
hin eliikelaitoksiin, jossa asia
on kiisiteltiivti. Menettelyn
teknillisestii jiirjestelystii on
laitosten kesken sovittu.

Valtiokonttoria arvostellaan
siitii, ettti eldkehakemusten
kiisittely kestii?i kauan. Tiih?in
on kiinnitetty huomiota edus-
kunnassakin, viimeksi edus-
kunnan vastauksessa hallituk-
sen esitykseen tulo- ja meno-
arvioksi vuodelle 1979 (Pea-
luokka 28.05. Valtiokonttori).
Toteuttamalla viimeisen elii-
kelaitoksen periaate eliikeha-
kemusten kiisittelyaika saa-
daan niin lyhyeksi kuin se ny-
kyisissii eliikejiirjestelmissii
yleensd on mahdollista. Val-
mistelutyo viimeisen eliikelai-
toksen periaatteen toteuttami-
seksi olisi viipymiittii aloitet-
taYa.
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REIJO LAATUNEN

Va nhu s t en j a 0) d Wvytt om i en
ikcirakenteesta

Vuoden 1978 piiiittyessii tyontekijdin eldke-
lait TEL ja LEL olivat olleet voimassa 16,5
vuotta ja yrittdjien eliikelait YEL ja MYEL
9 vuotta. Seuraavassa tarkastellaan vain niii-
den lakien alaisten vanhusten ja tyokyvytto-
mien ikiirakennetta sekii sen muuttumista
viimeisten 5 vuoden aikana muutamien yk-
sinkertaisten tunnuslukujen avulla. Tarkas-
telu on eltikelaitoskohtainen. Kun puhutaan
esim. LEL-eliikeliiisestii tarkoitetaan eliike-
Itii stti, j o ka saa e I ii k k e e nsd T y o el tik e k as s as t a.

V AN HU U SELiKKEEN S A A1 AT
Vaikka vanhimmat TEL- ja LEl-vanhuus-
eliikeltiiset 31. 12. 1978 olivat jo 8l-vuotiai-
ta, oli niiiden kaikkien keski-ik?i 70,6 vuot-
ta. Yrittiijisti taas vanhimmat olivat 74-vuo-
tiaita ja heid?in keski-ikiins?i vastaavasti 69,1
vuotta. Tiismiillisemmin ellkelaitostyypin ja
sukupuolen mukaan keski-iiit jakautuivat
seuraavasti:

TAULUKKO l. Vanhuuseltikkeen saajien
keski-ikti 31. 12. 1978.

TEL
70,7
70,3
70,5

LEL
71,0
70,0
70,8

Taulukosta I voi piiiitellii pari vanhuus-
eliikkeen saajien ikdrakenteen erityispiirret-
tii. Ikljakauma on vino, kuten tilastotietees-
sd sanotaan, nuorempien iktiluokkien suun-
taan siten, ettii TEL- ja LEl-vanhuuseldk-
keen saajista puolet on 69,9 vuotta nuorem-
pia ja vanhuuselikkecllti olevista yrittiijistii
taas puolet on 68,9 vuotta nuorempia. Toi-
nen v[estcjn yleisestii ikiirakenteesta poik-
keava piirre on, etti naiset ovat miehiti hie-
man nuorempia. Tarkasteltaessa koko 65
vuotta tiiyttiinyttii vdestcid naiset ovat todella
selvtisti miehiii keskimiitirin vanhempia. Tii-
md osoittaa vain sen, ettii tyci- ja yrittajaelii-
kej?irjestelmtit ovat iktirakenteensakin puo-
lesta vasta voimaantulovaiheessa.

Verrattaessa tilannetta 5 vuotta aikaisem-
paan saadaan seuraavan niikoinen asetelma.

TAULUKKO 2. Vanhuuseldkkeen saajien
keski-ikti 31. 12. 1973.

TEL LEL YEL MYEL
mies 69,5 69,5 66,9 66,9nainen 68,9 68,7 66,9 66,9kaikki 69,2 69,4 66,9 66,9

Tuolloin kaikkien TEL- ja LEl-vanhuus-
el,iikkeen saajien keski-ikii oli 69,2 vuotta ja
yrittiijtieliikelaitoksissa se oli vastaavasti 66,9
vuotta. Edellti esitettyihin lukuihin vertaa-
malla voidaan havaita se suhteellinen hitaus,
jolla eri aikoina voimaantulleet jiirjestelmiit
eliikkeensaajien ikiirahenteen osalta lZihesty-
vdt toisiaan.

Ja on oleva viell vuosikymmenien asia,
ennen kuin ikdrakenteet alkavat muistuttaa
viestcin yleisiti ikiirakenteita.

TY d KY V Y TT dMY Y SE LA KKEEN
SAA]AT
Etuuslajina tycikyvyttomyyseliike on olennai-
sesti toisenlainen kuin vanhuuseldke, sillii
jtirjestelmiin voimaantulovaiheesta riippu-
matta se koskee heti suurempaa miiAriiii ik[-
luokkia kuin vanhuuseldke. Niinpii tyoky-
vyttcimien ike vaihteleekin jlrjestelmiistii
riippumatta alle l8-vuotiaista 64-vuotiaisiin.
Taulukko 3 on samanlainen keski-ikiitauluk-
ko kuin edellii.

TAULUKKO 3. Tyokyvyttdmyyseldkkeen
saajien keski-ikd 31. 12. 1978.

TEL LEL YEL MYEL
mies 53,9 53.2 56,3 56.7nainen 55,0 56,3 57,8 57,6kaikki 54,5 53,6 56,8 57.2

Kaikkien TEL- ja LEl-tyrikyvyttcimien
keski-ikii 31. 12. 1978 oli 54,2 vuotta ja tyo-
kyvyttomtit yrittiijbt taas olivat keskimiiiirin
57,1-vuotiaita. Eroa on siis liihes 3 vuotta,
ja se on tilastollisesti jopa erittiiin merkitse-
v6. Ero selittyy sii6 tunnetusta tosiasiasta,
ettii yrittajien ikdrakenne on ollut selvdsti
vanhempi kuin tycintekijciiden ja on edel-
leenkin.

Kun vanhuuseliikkeen saajien ikdrakenne
on vino nuorempien ikiiluokkien suuntaan,

mles
nainen
kaikki

MYEL
69,1
69,0
69,0

YEL
69,1
69,1
69,r
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tyokyvyttijmistd taas valtaosa kuuluu muuta-
maan eliikcikri2i edeltSvddn ikiiluokkaan.
Niinpii tyirkyvyttomistri yrittiijistd puolet on
58,8 vuotta var.rhempia ja TEL- ja LEL-tyo-
kyvyttiimistii puolct 56,5 vuotta vanhempia.
Mainittuja tunnuslukuja sanotaarl mediaa-
nciksi ja niidcr.r erotus on ndin ollen 2 vuotta.
Tilannc 5 vuodessa or1 nluuttunut vain vd-
hdiscn.

7'AULUKKO 4. Tyikyvyttdrttyyseldkkeen
sau jien kuki-ikti 3 I . 12. 197 3.

TEL LEL YEL MYEL
nrics 54,1 53,1 55,7 56,2
nainen 54,9 55,7 57,1 56,5
kaikki 54,5 53,4 56,2 56,4

Taulukoita 3 ja 4 vcrtaamalla voidaan to-
dcta tydkyvytti)mien tyiintekijoiden keski-
i6r-r muuttuneeu 5 vuodcssa vcrraten viihtin.
TyirkyvyttiimAt yrittajat sen sijaan niiyttii-
vdt jonkin verran vanhenneen.

Yhteenvedonomaiscsti voisi kaikesta edel-
li sanotusta todcta, cttd. tyiintekijiiin eliikc-
lakien 16,5 ja yrittiijicn cliikelakien 9 voi'
massaolovuoden aikana, ainoastaan TEL- ja
LEL-tyiikyvyttdmicn ikdstruktuuri on jossain
mddrin stabilisoitunut, kaikki muut sen si-
jaan ndyttf,isivdt jatkuvasti vielii muuttuvan.
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HELENA LUOMA

Kaikki eivcit ole tietoisia
ty ci e I ri keo i keu d e s t a an
Ovatko kaikki tydeliikkeen
saamiseen oikeutetut tictoisia
eliikeoi keucl estaan? Tiitii ryh-
dyttiin Eliiketurvakeskukses-
sct s el v it t ii miiiin r., an hu us el d k -
keiden osalta t'uonna 1970.
Rekisteritietoja hyvdksi kiiyt-
tiien on muutantan vuoclen
viilein otettu yhteys yanhuus-
eliikeiiin tiiyttiineisiin tiettyi-
hin iktiluokkiin kuuluviin hen-
kil0ihin, joille on karttunut
tydeliikettd, mutta jotka eiviit
ole sitii hakeneet. Henkiktille
on liihetetty kirje, jossa kerro-
taan eldkeoikeudesta ja keho-
tetaan hakemaan eliikettii.

VANHUUSELAKKEET
Tiihiin mennessi on kiiyty
Idpi vuosina 1897-1909 syn-
tyneet. Vuosina 1906--{9
syntyneiden vanhuuseldkkee-
seen oikeutettujen, mutta eld-
kettii hakemattomien osuus
vastaavien ikliluokkien elossa
olevista vanhuuseldkkeensaa-
jista on ollut n. 4 /o, kun se
vanhcnrmilla ikiiluokilla, esim.
vuosina 1903-05 syntyneillii
oli vielii n. 7 7".

Viimeisin selvitys tehtiin
vuoden 1978 alussa, ja se kos-
ki vuosina 1908-1909 syn-
tyneita. KehotuskirjeirA lAhe-
tertiin ETK:sra l1l I TEL- tai
LEl-eliikettd ansainneelle ja
4 YEL-eliikettd ansainneelle.
Yhteyden 54 MYEl-eliikkee-
seen oikeutettuun otti MELA.

ETK:n kehotuskirjeen saa-
neista 927 haki eliikettii. Elii-
ke myonnettiin 897 hakijalle.
Lopuissa tapauksissa eliikettii
ei yhteensovituksen johdosta
tullut maksettavaksi tai keho-
tus oli ollut aiheeton, koska
henkilo jo sai eliikettd, mutta
siitii ei ollut ETK:n rekiste-

rissd tietoa. Mycinnctyt ckik-
keet perustuivat yleensd yh-
teen, vuosia enncn eld.kcikdd
pddttyneeseen tyiisuhteeseer.r
tai muutamana vuonna ansait-
tuihin LEL-palkkoihin.

Syitii hakemattomuuteen ei
viimeksi tehdyn selvityksen
yhteydessii tutkittu, mutta voi-
daan olettaa. ettd suurirr syy
on ollut tietdmdttontyys elii-
keoikcudesta. Tiihzin viittaa
kehotuksen jiilkeen clAketH
hakenciden suhtcelliscrr suuri
osuus (84 /6). Aikaisenrrnissa
selvityksissd vastaava osuus
on ollut noin 75 /o. Selvitet-
tiiessi tiillciin syitii hakcmat-
tomuuteen kiivi ilmi, ettA syy-
nii oli paitsi tietdmattomyys
mycis tyytyviiisyys vallitscviin
olosuhteisiin, ei haluttu ryh-
tyd papcrisotaan tai ajateltiin,
usein aiheettomastikin, kan-
sanelSke-etuuksien pienene-
vdn.
PERHE.EL;KKEET
Vanhuuseliikkeistii saatujen
tulosten perusteella oli odo-
tettavissa, ettd myos perhe-
eliikkeirii jii2i hakemarta. Niiin
erityisesti silloin, kun edunjiit-
tijii on kuulunut tydel2ikela-
kien piiriin vuosia ennen kuo-
lemaarrsa tai ei itse ole saanut
eliikettii. Ensimmiincn perhe-
eliikkeitri koskeva selvitys teh-
tiin ETK:ssa kevii2ill2i 1978.
Se, ettei hakematra jiiiineitii
perhe-eliikkeitii aikaisemmin
tutkittu, on johtunut tarvitta-
vien perhe- ja osoitetietojen
puuttumisesta. Tiiydclliset
perhetiedot oli nytkin mahdol-
Iista saada vain vuoden 1973
jiilkeen kuolleista.

Viiestorekisterikeskukselta
saatuja tietoja hyviiksikiiyt-
tiien poimittiin ETK:n rekis-

teristd ne vuosina 1974-1976
kuolleet, joiden j[lkeen oli
jtiiinyt perhc-cliikkccseen oi-
keutcttuja edunsaajia, mutta
perhc-eldkcttd ei oltu haettu
eikzi cdunjiittiijii myiiskiiiin it-
se kuollessaar.r ollut saanut
eleketra. Tyiinrekijoitii, joidcn
jiilkeen edunsaajilla oli oikeus
perhe-clzikkeesccn ja joiden
edunsaajille voitiin toimittaa
kehotuskirje eldkkeen hakemi-
scksi oli 374. Kirjeitii tosin ld-
hctettiin puuttecllisten rckiste-
ritietojen takia jonkin verran
cnemm6n. Tiistii syystii mycis
osa tehdyistii hakemuksista
johti hylkiiiivin pddtoksen an-
tamiseen.

ETK:n kehotuskirjeiden
johdosta tehtiin 317 mycintei-
sccn pddtiikseen johtanutta
el6kehakcmusta. Yhteensovi-
tus edunsaajien saaman tapa-
turma- tai liikennevakuutus-
lain mukaisen korvauksen
kanssa tosin aiheutti 2l ta-
pauksessa sen, ettei perhe-eld-
kettii tullut maksettavaksi.
Viidessii tapauksessa yhteen-
sovitus vaikutti vdhentdvdsti
tyoellkkeen mddrddn. Jonkin
verran ylliittiivii.ii oli se, ettd
mycinnetyistd eliikkeistii liihes
kolmannes oli tiiysitehoisia,
ts. edunjiittiijii oli kuollut tyci-
suhteessa ollessaan tai viihiin
aikaa sen pdhttymisen jiilkeen.

Edunjiittljista oli naisia 57.
Aidin jiilkeen lapsille myon-
netyistii 48 eliikkeestii 28 oli
tdysitchoista, keskimiiiiriiisen
eldkkeen ollessa noin 350 mk
kahdelle lapselle. Vapaakir-
jaan perustuvien eliii<keiden
keskimiiiirii oli 44 mk. Yhdek-
sdssd tapauksessa ei eliikett2i
kehotuksesta huolimatta ole
haettu.
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Niissii 16 tapauksessa, jois-
sa edunsaajina miehen jel-
keen oli ainoastaan lapsia,
kaikki avioerossa iiidin huol-
toon meerattyjii, myonnettiin
tiiysitehoisia eliikkeitii kym-
menen, keskimiiiirin 410 mk
yhdellc lapselle, vapaakirja-
eliikkeitti 6 (110 mk). Kahdes-
sa tapauksessa ei eliikettii
haettu.

Miehen jiilkeen leskelle tai
leskelle ja lapsille maksetta-
vista 232 eliikkeestii 44 oli
taysitehoista. Niiistzi viisi oli
leskelle maksettavaa YEL-
eliikettii, keskimiiiiriiinen eld-
ke 360 mk. Mi;iden michcn
jiilkeen maksettavien tiiysite-
hoisten eliikkeiden keskimiiii-
rti oli 300 mk. 80 tapauksessa
oli edunjiittiijn kuollessaan
tiiyttiinyt vanhuusellkeidn,
muttei itsekiiiin ollut hakenut
vanhuuseldkett?i. Niimii el?ik-
keet olivat muutamaa lukuun-
ottamatta suuruudeltaan alle
30 mk. Mycis muissa miehen
jiilkeen maksetuissa vapaakir-
jaeliikkeissii oli eliike 77 fo:ssa
tapauksista alle 30 mk. Kir-
jeen saaneista leskistii 48 ei
hakenut eliikett?i.

Yhtenii syynii siihen, ettii
perhe-eliikettii ei 57 tapauk-
sessa (n. 15 /o) kehotuksesta
huolimatta haettu, on se, ettd
Viiestorekisterikesku kselta
saadut tiedot lapsista eivdt ole
tiiysin ajan tasalla. Kirjeitti on
voinut nlin ollen mennd sel-
Iaisillekin henkiloille, joilla ei
eldkeoikeutta ole. 23 edelleen
hakematta olevaa perhe-elii-
kettd perustuisi edunjiittiijiin
vanhuuseldkkeeseen, jota hiin
ei itsekiiiin ollut hakenut. Syi-
den perhe-eliikkeidenkin ha-
kemattomuuteen voidaan

nbissl tapauksissa olettaa ole-
van samoja kuin hakematta
jiitettylen vanhuusellkkeiden
kohdalla, eli edunsaaja ei ole
halunnut hakea eliikettti. Edel-
leen t akematta olevien el6k-
keiden joukossa on mycis joi-
takin sellaisia, joissa eliike ei
tulisi maksettavaksi, koska
edunsaajat saavat tapaturma-
tai liikennevakuutuslain Pe-
rusteella fdytti korvausta.

VUONNA 1977 KUOL,LEET
Toinerl hakematta jiiiineitii
perhe-eliikkeit6 koskeva selvi-
tys tehtiin kuluvan vuoden
alussa. Kehotuskirjeita lehe-
tettiin maaliskuussa 113 vuon-
na 1977 kuolleen eliikettii an-
saineen tyontekijtin omaisille.
Edunjiittiijistl oli miehiii 89,
edunsaajina leskiii 69, leski ja
lapsia 12, pelkiistiiiin lapsia
9 tapauksessa. Perhe-eliike oli
hakematta 24 naisen jiilkeen.
Noin puolet kirjeen saaneista
teki hakemuksen liihes viilit-
tomesti kirjeen saatuaan. Lo-
pulliset tulokset kehotuskir-
jeiden vaikutuksista selvite-
tiiiin mycihemmin, kun kaik-
kien tehtyjen hakemusten voi-
daan olettaa tulleen kiisitel-
lyiksi.
MITEN IATKOSSA
ETK:n suorittama hakematta
jiiiineiden eliikkeiden valvon-
ta on tdhdn asti ollut osittain
kokeiluluontoista ja se on suo-
ritettu melko my<ihiiiin eliike-
oikeuden syntymiseen n?ih-
den. Osittain tdhdn ovat vai-
kuttaneet muista kuin ETK:n
rekistereistd tarvittavien tieto-
jen saamiseen liittyviit ongel-
mat.

Tehdyt selvitykset ovat kui-
tenkin osoittaneet, etteiviit

kaikki tyoeliikkeeseen oikeu-
tetut ole tastii oikeudestaan
tietoisia. Yleisestii eliiketietou-
den levittlmisestii huolimatta
ei tieto ole saavuttanut kaik-
kia niit[, joita se koskee. Tiis-
ta syysta onkin katsottu ai-
heelliseksi ottaa pysyvdsti yh-
deksi tydel2ikejiirjestelmdn
palvelumuodoksi suoraan
eliikkeen saamiseen oikeutet-
tuihin henkiloihin kohdistuva
tiedotustoiminta.

Jotta eliikkeen saaminen ei
viiviistyisi eikii eliikkeensaaja
menettdisi osaa eldkkees&ilin,
kuten perhe-cliikkeiden koh-
dalla ki;r, ellei hakemusta teh-
de riittaven ajoissa, luovutaan
vasta jiilkikdteen tapahtuvas-
ta valvonnasta. Yhteys eltik-
keeseen oikeutettuihin pyri-
taan ottamaan niin varhaises-
sa vaiheessa kuin se tietojen
saannin ja viilityksen kannal-
ta on mahdollista. Lisiiksi on
eliikkeensaajan kannalta pa-
rempana vaihtoehtona pidetty
sitii, ettii se eliikelaitos, joka
tulee maksamaan eliikkeen,
mycis on etukiteen yhteydes-
s?i henkilcicin. Niiin ETK:n
tiihiin asti jiilkikiiteen suorit-
tama hakemattomien eliikkei-
den selvitys korvataan ptiiiosin
eliikelaitosten jo varhaisem-
massa vaiheessa suorittamalla
tiedotuksella ja palvelulla.

Osa eliikelaitoksista on to-
sin jo tiihiinkin saakka pal-
vellut eltikkeeseen oikeutettu-
ja tiedottamalla vanhuus- ja
perhe-eldkeoikeudesta sekii lii-
hettiimiilli hakemuslomak-
keen tiiytettiiviiksi. Niiin on
kuitenkin voitu tehd[ vain
jatkuvassa tycisuhteessa ole-
ville ranhuuseliikeikiiii liihes-
tyville tai tycisuhteen kestiies-
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sii kuolleille, jolloin yhteys van palvelun ulkopuolelle jiiii-
eliikkeensaajiin on voitu ottaa y6g i<uitenkin vuolina lgi6_
tycinantajien viilityksell2i. Per- l9l4 syntyneet. Ndiden osal-
he-el5kkeeseen oikeutetuille 1a ETK 

- 
suorittaa kuluvan

on voitu tiedottaa eliikeoikeu- vuoden aikana vielti viimei_
desta mycis silloin, kun edun- sen hakematta jii_iineit?i van_jetteja kuollessaan sai eliiket- huuseliikkeitii koskevan selvi_tii, jolloin eliikelaitoksilla. on ryksen ja otraa yhteyttii ellk_ollut l:iiytettiivissdiin tarvitta- keese.r. oikeuteituihin.vat osoite- ja perhetiedot. perhe-eldkeoikeuksien sel-Kun vdestcirekisterikeskuksel- ui115.ist6 varten tarvittaviata saadaan kuolintiedon- yh- tietoja ryhtyy ETK velitte-
teydessii mycis perhesuhdetie- maan elateiuitoksille tulevan
dot ja osoitteet, voidaan ltihes 5y15yn aikana. Tti.ll<iin eliike_kaikille muillekin perhe-eliik- Iaito'kset voivat velittomesti
keeseen oikeutetuille . lr.i-- tiedot saatuaan ottaa yhtey_missa tapauksissa tiedottaa den edunsaaiiin. Ennen tA_eldkeoikeudesta viimeistiiiin miin jatkuvan tietojenviilityi_noin 3 kuukauden kuluttua sen aioittamista selvittii:i EtK
eliikeoikeuden syntyrniseste. viele vuosina l97g_79 kuol_Niinikiiiin vf,estcirekisterikes- 1gi6en tyrintekijriiden jaik;n
kukselta hankittavia osoitetie- hakematia olevat perhe-eliik_
toja hyviiksi k[yttiien voidaan kss1.
kaikille vanhuusellkeikiiii lii- Kun edell?i kuvanu eliik-
hestyville toimittaa h*_:.Lr- keensaajiin kohdistuva henki-lomake jo ennen el?ikeiiin lcikohtainen tiedotus ja palve-tiiyttiimistii. lu koko laaiuudessaan on ku-

Vanhuuseliikkeiderl osalta 1uy3n vuodLn aikana saatu
etukAteisinformointi niveltyy kiiyntiin, voidaan tycieliikej?ir-
vuoden 1980 alussa voimaan- jeslelmiissii todeta piiiislyn
tuleviin el?ikelakien muutok- vaiheeseen, iossa kukaan 

-ei
siin.Kansanel2ikelain-yu-t9_s- ainakaan tiedon puutteen
han edellyttiiii, ettii tyoeliik-

vuoksi jiiti vaille sitii tyoel2i-
kettii, johon hiinellii on oi-
keus.

Seuraava kehitysvaihe olisi-
kin sitten jo se, ettii vanhuus-
tai perhe-ellke automaattises-
ti, ilman hakemusta, suorite-
taan suoraan eldkkeensaajan
tilille. T?im?i automatisoidun
yhteiskunnan huoltomuoto ei
kuitenkaan vielii toistaiseksi,
riittiiviin kattavien rekisterien
puuttuessa, ole mahdollinen.
Ja siihen siirtyminen edellyt-
tdisi asian tarkastelua myris
periaatteelliselta kannalta,
koska se voidaan niihdii yksi-
Itin omaa tahdonilmaisuva-
pautta loukkaavana.

keen mtiiirii lasketaan jo en-
nen ty<intekij[n 65 vuoden
iiin tiiyttiimistii. Tiihiin van-
huuseliikkeiden ennakkolas-
kentaan liittyy my<is mm. elii-
kehakemuslomakkeiden le-
hettdminen kaikille tuleville
eliikkeensaajille hyviss?i ajoin
ennen eldkeiln tiiyttiimistii.

Ennakkolaskentamenettelyja vanhuuselikkeeseen oi-
keutettujen informointi kos-
kevat vuonna l9l5 ja sen jZil-
keen syntyneitii henkikjitii.
Ttimfln eliikelaitosten kaikki
ellkkeeseen oikeutetut katta-
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ESKO PROKKOLA

Pankkitakaus
ja luottovakuutus
Silloin ti;tl6in esitetiiiin arve' tariota erikseen ilman tietoa
luja, ettii Eliiketurvakeskuk' lainasta' Senpd vuoksi ei tun-
seln luottovakuutus kitpaitisi nukaan luontevalta takauksen
voimakkaasti pankkien kans- tarjoaminen muista velitta-
sa samoista asiakkaista. Esi' miittii siten, kuin tavallista
merkiksi Talouseliimiin nu' kauppatavaraa myydiiiin.
merossa I I 179 olleen kirioi'
tuksen otsikoksi oli valittu: KOHDEALUEIDEN
"Katli.; pankkitakaus synnyt' ERILAISUUS
ttiti kitpaitua". Artikkelinyfr- Yritysrahoitusta hoitavat
teydesiii mm. Eliiketurvakes' useat eri laitokset. Pankkien,
kiksen luottovakuutus lrzli Eliiketurvakeskuksen jaVien-
esille pankkitakausta halvem- titakuulaitoksen lisiiksi on
pana takausmuotona. Toisena syytd muistaa esimerkiksi va-
Tiiten ansioituneena mainittiin kuutusyhtidt sekd lainan ettl
Vientitakuulaitos, ionka B-14- luottovakuutuksen antajina'
kuiden katsottiin sydviin pan' Esimerkkeinii muista rahoitus-
keilta urakkavientitakausten laitoksista mainittakoon vaik-
tuottoia. kapa Valtiontakauslaitos, Ke'

Artikkelin sisiiltiimiit asia' hitysaluerahasto ja Teollista-
tiedot olivat sindnsi oikeita. misrahasto. Kullakin laitok-
Totta on esimerkiksi se, etta sella on oma toiminta-alueen-
Eliiketurvakeskus on uusinut sa ja oma asiakaspiirinsd.
luottovakuutuksen tariffit en- Alueet tiiydentiiviit toisiaan ja
tistii kilpailukelpoisemmiksi. ovat mycis osaksi limittiiin.
Totta on sekin, e1*i luottova- Yrityksille fdmd suo mahdol-
kuutuksen maksu on usein lisuuden valita eri rahoitus-
halvenipi kuin pankkitakauk' keinojen viilillii' Rahoituslai-
sen maksu. Mutta silti puhu' toksille alueiden erilaisuus
minen todellisesta kilpailusta taas merkitsee tyonjakoa eli
t?illti alalla on mielestdni liioit- sitii, etteiviit ne sanottavasti
telua. Herdd kysymys, mistii kilpaile kesken[iin asiakkais'
kilpailun viihyys johtuu. Ai- ta. Esimerkiksi Eldketurva-
heutuuko se haluttomuudesta keskuksen takauskannasta on
kilpailla vai mahdollisesti suuri osa eldkesdiitioiden ja
muista syistii? -kassolen pakollisia luottova-

kuutuksia, jotka lain mukaan
TAKAUKSEN on otettava Eliiketurvakes-
KOLMEOSAPUOLTA kuksesta.Vastaavastipankki-
Erds markkinointia ja siten takauksiin liittyy paljon sel-
mycis kilpailua vaikeuttava laista toimintaa, jota Fliike'
seikka on se, etli takauksen turvakeskus ei voi harjoittaa.
yhteyCessii on tavallisesti kol- Eliikesiiiitiriiden ja -\a9sqj-en
me bsapuolta, joilla kullakin luottovakuutusten lisiiksi Elii-
on omit.panoksensa takausso- keturvakeskus ei voi esimer-
pimuksen syntymiseen. Muka- kiksi taata muualta kuin elii-
na on esimerkiksi lainanotta- keVakuutusyhtioistii ja Tyo-
ja, lainanantaja ja takaaja. eldkekassasta otettuja lainoja.
Takausta ei sen vuoksi voida Taten jo lain miiiiriiykset ra-

joittavat selvdsti kilpailumah-
dollisuuksia.

ASIAKKAAN
PALVELEMINEN
Pankin ja sen yritysasiakkaan
viilillii vallitsee usein liiheinen
ja monipuolinen liikesuhde.
Siihen liittyy paljon muutakin
palvelua kuin lainan antami-
nen tai takaaminen. Teta yh-
teistoimintaa on aivan turhaa
esim. Eliiketurvakeskuksen
yrittiiii jiirkyttiiii. Palvelles-
saan yritysasiakkaitaan pankit
joutuvat antamaan muutakin
opastusta kuin pelkiistiitin
omaan toimintaansa liittyviti
tietoja. Tuon tuosta ilmenee,
ettii jokin pankki tai muu ra-
hoituslaitos on neuvonut yri-
tyste tiedustelemaan luottova-
kuutusta Eliiketurvakeskuk-
sesta, jos se niiyttiiii edullisel-
ta vaihtoehdolta.

PITAISIKd TARIFFIEN
OLLA YHTEN{ISET
Monipuolinen rahoitusjlrjes-
telm6 on yrittiijien toiminnan
kannalta viilttiimiittcimyys. Ta-
louseliimiiii ei tiissiikiiin pitiii-
si pyrkiti liiaksi yhten?iistii-
mddn. Siita voisi aiheutua
enemmdn haittaa kuin hy<i-
tya. Jos kaikki rahoittajat
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Kirjallisuutta

miitirittelevtit samalla tavalla
luottokelpoisen yrityksen,
Iuottokelpoisuusraja muuttuu
helposti mycis konkurssirajak-
si. Jos tiimiin rajan ylittiimi-
sen jilkeen rahoituksen saa-
minen on ldhes mahdotonta,
paluu rajan ylitse luvalliselle
alueelle saattaa olla toivotto-
man vaikeata. Mikiiiin luotto-
kelpoisuusraja ei voi olla ai-
noa oikea kriteeri. Yhteniii-
nen jtirjestelmii, joka vain yh-
dellii tavalla arvostelisi yrityk-
siii, saattaisi vdlrin arvostellut
yritykset turhiin vaikeuksiin.
Yritysrahoitustoiminnan liial-
linen keskittyminen veisi yhtii
huonoon tulokseen. Monipuo-
lisuus on voimaa ja erehtymi-
nenkin joskus hyve, silloin
kun on kysymys yritysten ra-
hoituksesta.

VAKUUTUSOPIN SUMMA
Teivo Penti kiiinen, V akuutus-
oppi. Seitsemiis, uudistettu
painos. V akuutusalan kustan-
nus Oy, Helsinki 1979.

On tulossa tavaksi, ettd pro-
fessorien kirjallisesta tuotan-
nosta huomattava osa sijoit-
tuu eliikeaikaan, kun tyokyky
on tallella, mutta rutiinit ei-
vdt rasita. Professori Teivo
Pentikiiinen jiii Ilmarisen toi-
mitusjohtajan tehtiiviistii eliik-
keelle kesiillii 1977 h6nen
Vakuutusoppinsa seitsemds,
ldhes kokonaan uudestaan kir-
joitettu ja entisestddn huomat-
tavasti laajentunut laitos on
saanut esipuheeseensa pei-
viyksen Iokakuussa 1978.
Teoksessa on 466 sivua.

Vakuutusoppi-teoksen en-
simm6inen osa sisiiltiiii kat-
sauksen alan historiaan ja pa-
ri seikkaperiiistd periaatelu-
kua vakuutuksen miiiirittelys-
tii sekii tehtiivistii ja yhteis-
kunnallisista vaikutuksista.
Toinen osa kdsittelee eri lai-
tostyyppejii toimintatavan ja
hallinnon kannalta, niiden va-
kavaraisuutta, lainsii2idiintciii,
jdlleenvakuutusta ja kirjanpi-
toal kolmas osa vakuutusso-
pimusta ja siihen liittyvia te-
kij6itii; neljdnnessd osassa
esitellaen sekd sosiaali- ettii
yksityisvakuutuksen lajit. Jo-
kaiseen lukuun liitryy lahde-
Iuettelo. Kirjan liitteinii ovat
aakkosellinen asiahakemisto
ja Vakuutusyhtioiden Keskus-
liiton jiisenyhtiriiden yhteistii
toimintapolitiikkaa kiisittelevii
asiakirja.

Uudella painoksella on
mycis merkityst[ erdiden stan-
dardien vakiintumisen kan-

nalta. Tilastollisten ja mate-
maattisten suureiden nimik-
keet ovat Suomen Aktuaari-
yhdistyksen omaksumia
omaksi suosituksekseen, kul-
jetusvakuutusta koskevat ni-
mikkeet ovat Merivakuutus-
yhticiiden Yhdistyksen suosit-
telemia.

Uutta kirjassa on erdiden va-
kuutusmatematiikan ja sen
osa-alueen, riskiteorian, tulos-
ten referointi. Kirja on tarkoi-
tettu paitsi vakuutustutkinnon
oppikirjaksi ja vakuutusalan
kiisikirjaksi my6s yleisempiiAn
kaytt66n, yleiskatsauksen luo-
miseksi. Teksti on ttitii silm?il-
lii pitiien kirjoitettu; erikois-
tiedot on erotettu yleiskat-
saustekstisti, merkill?i tai pie-
nemmdlld kirjasinlajilla.
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To imitusj ohtaj a C.G. A m i noff
elcikkeelle

Toimitusjohtaja C. G. Aminoff on tyoeldke-
jiirjestelmiin alkuvaiheista ltihtien ollut itir-
jestelmiin niikyvimpiti johtohenkilOitti. Elti-
keturvakeskuksen hallitukseen hiin on kuu-
lunut vuodesta 196l ja toiminut viime vuo-
det sen varapuheenjohtajana. Mainittakoon
myos, ettii hiin on toiminut Tydeliikelaitosten
Liiton hallituksen puheenjohtajana vuodesta
1974 tdhtin kevdiiseen. Kun hiin nyt siirtyy
eliikkeelle Eliike-Varman toimitusiohtajan
tehtiivistii, hiin on vastannut muutamaan leh-
temme tekemiiiin kysymykseen.

- Missii vaiheessa jouduitte mukaan tyo-
eliike jiir j est el miin val mist el uu n?

- Tultuani Eliike-Varman toimitusjohta-
jaksi vuonna 1958 pyrin tietenkin sivusta hie-
man seuraamaan Teivo Pentikiiisen johdolla
toimineen Eliikekomitean tyotii. Tiimii oli
sitd luonnollisempaa kun muistaa, ettii Elii-
ke-Varma oli silloin maan ainoa eliikevakuu-
tusyhtio. Talvella 1959-1960 silloinen toh-
tori Pentikiiinen rupesi ottamaan minuun sil-
loin tiill<iin yhteyttii ndissb merkeissd. Kun
komitea syksyllii 1960 oli jattanyt mietintcin-
sii jouduin toden teolla mukaan jatkovalmis-

teluihin. Ehdotetusta uudesta eliikejiirjestel-
miistii oli tietenkin pyydetty mycis vakuutus-
alan lausunto ja Suomen Henkivakuutusyh-
tididen Yhdistyksen asettaman tyoryhmiin
puheenjohtajana jouduin luonnollisesti pa-
neutumaan asiaan syviillisesti.

Vuonna 1961 seurasin sitten tiiviisti TEL:n
pohjana olleen lakialoitteen eduskuntakdsit-
ielyii. Tiissii yhteydessl tapahtuneessa eri
ryhmien ja intressipiirien informoimisessa
Pentikiiisellii ja minulla oli hyvin tiivis yh-
teistyo.

- Valmistelussahan oli mukana koko
joukko tydryhmiii, ioista Te olitte mukana
ainakin viidessii ia mm. puheeniohtaiana
luottovakuutustydryhmiissii. Eiko aikaa ia
energiaa kulunut valtavasti?

- Kului, totta kai. Toisaalta lissi minun
osaltani oli kysymyksessd suurin ja tiirkein
ty6, joka on sattunut kohdalleni kait koko
ellmlni aikana. Yleisesti ottaen kaikki val'
mistelutyossd mukana olleet suhtautuivat
asiaan erittiiin innostuneesti - he tiedosti-
vat asian tiirkeyden eiviitkii laskeneet vai-
vojaan.

- Niiissii tyoryhmissii olivat edustettuina
tyimarkkinajtiriestdt, vakuutusala ia valtio-
valta. Oliko ryhmissii havaittavissa suurem-
pia vastakkaisuuksia, vai voitiinko asioista
pdilfiA sovinnolla?

- Minun tietiiiikseni ei vastakkaisuuksia
ollut. Olihan toki esimerkiksi ETK:n luotto'
vakuutus jotakin tdysin uutta. Jiirjestelmiin
rakenteesta saatettiin aluksi olla eri mieltl,
mutta misldiin konflikteista ei tiissiikiiiin ol-
lut kysymys.

-Eliiketurvakeskuksen 
hallituksen pit kti-

ai kai si m pana jiise ne nii hal uat te kenties mai -

nita jotakin siitii, miten yhteistyit hallituksen
sisiillii on sujunut.

- Erittiiin hyvin ja kitkattomasti. Sitii
kuvannee jo se, ettii koko aikana hallituk-
sessa, vaikka eri etupiirit ovat sielld edustet-
tuina, ddnestykset ovat olleet aivan poikkeus-
ilmi6itii.

- Tyoeldkejtiriestelmiiii on kehitetty huo'
mattavasti sen kohta l7-vuotisen voimassa-
olon aikana. Mitkii mielestiinne ovat olleet
uudist uksista ttirkeimpiii?
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- Henkilokohtaisesti pidiin perhe-eliik-
keen aikaansaamista vuonna 1967 tarkeim-
piinii. Tyoeliikkeiden ulottaminen yrittiijiin
vuoden 1970 alusta oli sekin suuren luokan
parannus. Eikii tietenkddn sovi unohtaa vuo-
den 1975 tasokorotusta - sen avullahan
maamme eliikejiirjestelmf, kertaheitolla saa-
tettiin korkealle kansainviiliselle tasolle.

- Entii ty\eliikeidriestelmii nykyiselltitin,
onko se jo valmis, vai olisiko tarvetta sen
edelleen kehittiimiseen?

- Piiiillisin puolin katsottuna jiirjestelmii
on valmis. Silti lc;ytyy kylld parannettavia
kohtia. Muun muassa tulee mieleen liukuvan
eliikeiiin kiiytiintOon ottaminen, jos maan ta-
lous vain sen sallii. Tdtd asiaa tutkii parhail-
laan eliikeiketoimikunta professori Pentikiii-
sen johdolla. Muuta ttillti hetkelld mieleen
tulevaa on esimerkiksi eronneiden vaimojen
oikeus osaan miehen tyoeliikkeestd - ldssd
kohden on ilmeisesti ns. viiliinputoajia.

Asia, joka liittyy eliikejdrjestelmdn toimi-
vuuteen ja jossa parannus rnielesthni olisi
saatava aikaan, on ns. viimeisen eliikelaitok-
sen periaatteen ulottaminen julkiselle sekto-
rillekin. Yksityisellii puolella tdmd periaate
jo toimii hyvin.

- Kun nyt jtititte eltikkeelle Eliike-Var-
man toimitusjohtajan tointesta, jatkatte kui-
tenkin yhtion johtokunnan puheenjohtajana.
Tuntuma ty)eldkejdrjestelmiiiin stiilyy siis
jatkossakin.

- Niin, vetaydyn syrjiiiin ja jiitiin tilaa
nuoremmille. Tiissii haluaisin korostaa, ettd
johtokunnan puheenjohtajuus on luottamus-
toimi eikii edellytii, ettii jiiisin tdnne seuraa-
jiani paimentamaan edes osapdiviiisesti. Sitii
vastoin tuntuma tycieliikejiirjestelmiiiin siiilyy
varmaankin riittavassa miiiirin, josta olen
iloinen. Kiinnostukseni ellkepolitiikkaan luu-
lisi siiilyviin hyvinkin kauan.

- ltidkiihiin mahdollisesti eliikeaikana
enemmiin tilaa muunlaiselle poliittiselle tyol-
le? Politiikkahan ei ole Teille vierasta.

- Periaatteessa saan enemmdn aikaa
omaan k2iytt6oni, mutta ellkkeelle siirtymi-
sesldni tulee mitd suurimmassa miiiirin "peh-
med lasku" eli aikatauluni niikyy liihitule-

vaisuudessakin tiiyttyviin aivan riittiiviisti
kaiken maailman tehtaville. Politiikalle en
ndin ollen pysty raivaamaan sen ihmeellisem-
min lislitilaa, ja tuntuu lisiiksi silt2i, ettii sillii.
saralla jo olen antanut piiiiasiallisen panok-
seni. Olenhan 60-luvun alusta saakka kuu-
lunut Rkp:n keskushallitukseen. Kiinnostuk-
seni politiikkaan on kyll?i entisellii2in, joten
saatan ehkii vielii jonkin aikaa olla joksikin
hycidyksi puoluetydssd.

- Entii yksityisellii puolella - minktilai-
sia odotuksia Teillti on sen suhteen, milii
ntahdollisuuksia lisiidntyvii vapaa-aika tuo
mukanaan?

- On toki paljon sellaista, johon aika ei
ole riittiinyt tiihiin saakka. Minun olikin tur-
vallista ruveta puuhaaman eroa, koska mi-
nulla on melkoisesti harrastuksia. Ne edel-
lyttbvat paremmasta piiiistii kirjoituspoytiiii
ja lukutuolia. Tulee olemaan nautinto lukea
aivan toisenlaista kirjallisuutta, kuin mitii
jatkuvasti kannetaan tdnne tydpciydiilleni.
Erityisen iloinen olen siit6, ettA voin viettiiii
cntistd enemmdn aikaa maapaikassani.
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SIMO FORSS

30 vuotta vanhustyotci ja tutkimusta
Vanhusty d n Ke skusliit on me rkkipciiv ci

Tiimiin vuoden kevtiiillii tuli
kuluneeksi 30 vuotta Vanhus-
tydn keskusliiton perustami-
sesta. Keskusliiton tarkoituk-
sena on siiiintojensii mukaan
toimia vanhusten sosiaalisen
turvallisuuden kehittiimi seksi
ja heidtin hyvinvointinsa edis-
tiimiseksi, joten sen tyoalueel-
la on yhtymiikohtia eliiketur-
vapolitiikkaan. Keskusliiton
johtokunnan jiisen Simo Forss
Eliiketurvakes kuksesta kertoo
seuraevassa ltihemmin liitosta
ja sen toiminnasta.

TASENKENTASTi
Keskusliitto on perustettu va-
paaehtoista tyotii vanhusten
hyviiksi tekevien jiirjestojen
keskuselimeksi. Jiisenyhteisci-
jen lukumiiiirii on tiillii het-
kellii 173. Keskusliiton jiirjes-
trikentiissii on yksityisilli van-
hainkodeilla keskeinen asema.
Niiitii koteja on maassarnme
123 ja niissii hoitopaikkoja n.
4800. Jiisenkunnassa on lislk-
si vanhusten palvelutaloja ja
-keskuksia toistakymmentd,
vanhusten asuintaloja useita
kymmeniii jne. Jlsenyhteisci-
jen toiminta on varsin moni.
puolista. Ne jiirjestiivit van-
huksille mycis kotipalvelua,
liihimmiiispalvelua, kuljetus-
ja ateriapalvelua jne. Kaikes-
sa tdssi toiminnassa on mu-
kana runsaasti yli tuhat koko-
tai osapiiiviiistii tycintekijtiii ja
satalukuinen luottamushenki-
l<iiden joukko. Itse keskuslii-
ton tehlivini on tukea, ohja-
ta ja a.vustaa jiisenistoiiiin sen
suorittamassa vanhustycissd.
Lisiiksi liiton tehtiiviin kuuluu
olennaisena osana mycis aloit-
teiden teko vanhusten sosiaa-
liturvaan liittyviin lainsiiiidln-

ncin ja sosiaalipalvelujen ke-
hitttimisessii.

KOKEILUT AlAN-
KOHT AISIA LIITON
NYKYISESSi
TOIMINNASSA
Kotiaputoiminta on ollut lii-
ton toiminnassa hyvin keskei-
sellii sijalla. Vuonna 1952
Vanhustycin keskusliitto aloit-
ti ensimmdisenf, maassamme
vanhusten kotiavustajatoimin-
nan. Tiilll hetkellii keskusliit-
to ylliipitiiii Helsingissii koti-
aputoimistoa, josta helsinki-
ldiset vanhukset saavat noin
11 000 tycituntia kotiapua
kuukausittain. Toimintaansa
jatkaa edelleen v. 1958 avattu
vanhusten kuntoutusasema.
Muusta toiminnasta mainitta-
koon erityisesti luento- ja
opintotilaisuudet, jotka ovat
olleet ohjelmassa jatkuvasti.
On katsottu aiheelliseksi, ettii
vanhustycin alalla tyciskentele-
viit henkilot saavat riittAvesti
uutta gerontologista ym. alaan
liittyviiii tietoa.

Merkitriiviillii sijalla viime
vuosien toiminnassa ovat ol-
leet erilaiset kokeilut. Laajin
kokeilu, jossa oli mukana
myds sosiaalihallitus ja kun-
tien keskusjiirjest<it, suoritet.
tiin vuosina 1973-76. Kuu-
dessa kunnassa suoritetun ko-
keilun tavoitteena oli kehittiiii
palveluita, jotka auttavat van-
huksia piiivittiisessii selviyty-
misessa ja lisiiiiviit heidiin so-
siaalista viihtyvyyttii?in. Sa-
moin pyrittiin selkiinnyttii-
mdiin viranomaisten ja jiirjes-
tcijen yhteistydtii. Mielenkiin-
toisten kokemusten hycidynt?i-
minen on tapahtunut erilais-
ten julkaisujen ja neuvonnan

muodossa. Keskusliitto onkin
kokenut eriiksi toimintata-
vakseen juuri kokeilevan tyrin.
Paraikaa on meneillddn van-
husten palveluautokokeilu,
jonka avulla pyritiiiin selvittii-
mddn auton kiiytrin mahdolli-
suuksia vanhuksille tarkoitet-
tujen palvelujen listitimisessii.

ESITYS ELAKKEELI-E
VALMENNUKSEN
LAKISAATEISESTA
TOTEUTTAMISESTA
Vanhustycin keskusliitto kiiyn-
.-:^4: ^lxl-l-^^ll^ -,^l*^-+^,,+.,lllJlr vr4Mwrtv r qrtrvrrsu!u-
mistycin v. 1971, ja keskuslii-
ton aloitteesta perustettiin
maahamme v. 1974 toimintaa
ohj aamaan eltikkeelle valmen-
tautumisneuvottelukunta, jos-
sa ovat edustettuina tyomark-
kinajiirjestot sekii eriiiit kes-
keiset hallinto- ja muut viran-
omaiset ja yhteisot. Kiiytiin-
ncillistii valmennustoimintaa
on harrastettu maassamme
sielle Aalle, ja alan tutkimus-
tyd ja koulutus on mycis ollut
kiiynnissii. El?ikkeelle siirty-
vien ongelmat niiytttiviit vielZi
nykyiselliiiinkin vaikeutuvilta
ja heidiin tulevaisuudenku-
vaansa rajoittaa monesti asia-
tietojen puuttuminen. Pitkelli-
sen valmistelutycin piiiitteeksi
Vanhustycin keskusliiton joh-
tokunta esittikin juhlako-
kouksessaan 30. 3. 1979 teke-
mdnsd piiiitoksen mukaisesti
sosiaali- ja terveysministericil-
Ie eliikkeelle valmennuksen
lakistiiiteistii toteuttamista.
Esityksen mukaan jokaiselle
tycintekijiille jaettaisiin eliike-
vakuutuslaitoksen viilityksellii
valmerrtautumista koskeva
kirjancn viisi vuotta ennen
laskettua eldketapahtumaa.
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Vanhustyon keskusliiton 30-vuotisjuhla 30. 3. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Tydliijiirvi
ottaa vastaan Societas Gerontologica Fennican puheenjohtajan dos. Leif Souranderin ja
VTKL:n puheenjohtajan, sos.- ja terv.-johtaja laakko Tuomen.

Jokainen tyontekijti ohjattai-
siin lisiiksi vuotta ennen el6-
ketapahtumaa viihintiiiin kak-
si tydpeivea kestiiviille eliik-keelle valmennuskurssille,
jonka toteutuksesta vastaisi-
vat ellkelaitosten ja tyomark-
kinaosapuolten sekd terveys-
viranomaisten tukemana kun-tien sosiaaliviranomaiset.
Edell[ mainittu ohjelma esi-
teld[n toteutettavaksi vuoden
1980 alusta liihtien. Vanhus-
tycin keskusliitto ilmoittaa
olevansa valmis antamaan
apuaan ohjelman toteuttarni-
sessa.

LIITON ]OHTO

Liiton johdosta ja kiiytiinnon
toiminuasta vastaavat liihinnii
johtokunta'ja toiminnanjohta-
ja. Keskusliiton johtokunnan
puheenjohtaja ja iohtokunnan
jiisenet valitaan liiton edusta-
jakokouksessa. Tiillii hetkellii
johtokunnan puheenjohtajana
toimii sosiaali- ja terveysjoh-
taja Jaakko Tuomi ja toimin-
nanjohtajana maist. Tertta
Sundholm. Liiton toimisto si-
jaitsee Helsingin Katajanokal-
Ia osoitteessa Kauppiaankatu
3824.
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K untouttaj i I I a ei ri ittriv ri sti
mahd o I I i suuks ia t arj o n a

Vakuutusalan kuntoutuskes-
kus, vakuutuslaitosten kun-
toutustoiminnan yhteistyoelin,
tiiytti maaliskuussa viisitoista
vuotta uusissa tiloissaan Hel-
singin Itii-Pasilassa. Kuntou-
tus laajana kiisitteenl kattaa
tyokyvyn palauttamiseen tiih-
t?iiivet liiiikintii-, kasvatus-,
ammatilliset ja sosiaaliset pal-
velut. Vakuutusalan kuntou-
tuskeskus liihinnii ammatilli-
sia kuntoutuspalvelu ja velitte-
miillii koordinoi vakuutuslai-
tosten, sairaaloiden, tycivoi-
matoimistojen, Kansaneldke-
laitoksen ja kuntien sosiaali-
toimistojen tyotii.

Keskuksen palveluksessa on
kuusitoista kuntouttamisneu-
vojaa. Viidentoista vuoden ai-
kana keskuksen palveluja on
kiiytthnyt kaksikymmentiitu-
hatta asiakasta, joista kolman-
nes on ohjattu ammatilliseen
kuntoukseen. Viime vuonna
oli uusia asiakkaita 1149 hen-
kiloii, mikii on yhdeksdntois-
ta prosenttia enemmin kuin
edellisenti vuonna. Liikenne-
vahinkojen ja tycitapaturmien
osuus kuntoutustapauksista
on vf,hentynyt, muiden syi-
den osuus vastaavasti kasva-
nut.

Ty<ieliikkeisiin tuli harkin-
nan varainen kuntoutusetu
60-luvulla. - Onko kuntout-
tamisen onnistumisen suhteen
ammattikuntakohtaisia eroja,
kuntoutuskeskuksen johtaja
Veikko Niemi?

- On kdytettdvissd varsin
viihln tutkimukseen perustu-
vaa objektiivista tietoa siitd,
milte kentta niiyuiiii amma-
teittain. Tuntuma on sellai-
nen, ett6 LEl-aloilla kuntou-
tuksen menetelm6t purevat

paremmin kuin TEl-aloilla.
LEL-tyoaloilla tyoskennellyt
kuntoutettava usein vaihtaa
ammattia, hdnet kuntoutuk-
sen yhteydessti koulutetaan
uuteen ammattiin, mutta
TEI-- ja KvTEl-tyontekijiin
suhteeu usein tutkitaan mah-
dollisuuksia pysyii entisessd
ammatissa tukitointen avulla.
Iakkaat kuntoutuksen kautta
tyontcon mahdollisuuksia ha-
kevat ovat vaikeassa tilantees-
sa. Kuntoutus tuottaa tulok-
sia pddasiassa nuorissa - ja
mycis suuntautuu pdiasiassa
nuorempiin ikiiluokkiin, vaik-
ka objektiivista tarvetta olisi
eniten vanhemmissa ikiluo-
kissa. Luonnollista on, ettd
fyysisesti raskaat ammatit
tuovat esille enemmdn kun-
toutuksen tarvetta kuin ke-
vyet tyot. Oman ongelmansa
muodostavat status-ammatit,
korkeaa ammattitaitoa vaati-
vat ammatit, joiden harjoitta-
jaa on vaikeaa kuntouttaa
muihin teh6viin.

- Kuntoutus vai tyokYvYt-
tcimyyseliike? Kunkin yksildn
kohdalla koko el6mdnsuuntaa
nlerkitsevd piiiit<is.

- Sita vakavampi, mita
nuoremmasta henkilcistd on
kyse, mitii pitempi ehdollinen
tyoaike on edessf,. Eliikeoi-
keus syntyy jo tyciuran alus-
sa. Kuntouttamisessa on kYse
tyokyvytttimyyseldkeoikeuden
menettamisestd. On keskustel-
tava siitd, miten pitkiille tdssd
ulottuu ty6eliikejiirjestelmdn
vastuu, ja missii alkaa yhteis-
kunnan muiden lohkojen vas-
tuu - muut lohkothan vas-
taavat siitd, saako kuntoutu-
nut tydtii vai ei.

- Naisen asema kuntou.
tuksessa?

- On huonompi kuin mie-
hen. Kiiytettlvissi olevat kun-
toutuspalvelut suosivat mies-
ten anlmatteja. Naisia on uu-
delleen koulutettavina muun
muassa kellosepiin ja metalli-
alan ammatteihin, mutta tar-
jonta kaikkiaan on yksipuo-
lista. Tiim?i on koko kuntou-
tustycin, ei yksin ty<ieliikejiir-
jestelmiizin liittyviin kuntou-
tuksen ongelma.

Y Lla
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Sosiaaliturvasopimus Suomen ja
Saksan Liittotasavallan vcilillci ETK:n hallitus

Suomen ja Saksan Liittotasa-
vallan viilillii allekirjoitettiin
23. 4. 1979 sosiaaliturvasopi-
mus sekd sopimus tytittrimyys-
etuudesta.

Sosiaalitu rvasop imuksen
tarkoituksena on taata kum-
mankin sopimusmaan kansa-
laisille vastavuoroisesti peri-
aatteessa samat sosiaaliturva_
etuudet toisessa sopimusval-
tiossa kuin omassa maassa.
Sosiaaliturvasopimukseen le-
heisesti liittyvelle tydttdmyys-
etuussopimuksella puolestaan
pyritiiiin varmistamaan sopi-
musvaltioiden kansalaisille
vastavuoroisesti samanlainen
kohtelu tycittrimyystapauksis-
sa suoritettavien etuuksien
osalta. Sopimuksissa sidnnel-
lddn varsin yksityiskohtaisesti
mm. sairaus-, tapaturma- ja
ellkevakuutuksen sekd tycittci-
myysvakuutuksen aloilla ne
periaatteet ja menettelytavat,
joiden mukaisesti toisen val-
tion kansalaiset ja heidiin jil-
keen jiiiineet omaisensa rin-
nastetaan niiistii vakuutuksis-
ta johtuviin suorituksiin niih-
den toisen valtion vastaaviin
henkilciryhmiin.

Nykyisin on Suomen ja
Saksan Liittotasavallan viilillii
sosiaaliturvan alalla voimassa
18. 6. 1927 tehty sopimus ta-
paturmavakuutuksesta, jonka
ulkopuolelle jee kuitenkin
k[ytiinnollisesti katsoen koko
sosiaaliturva sen nykyaikai-
sessa merkityksess2i. Laajem-
man sopimusjiirjestelyn puut-
tuminen on aiheuttanut so-
siaaliturvaan liittyvie ongel-
mia kummankin sopimusval-
tion toisessa sopimusvaltiossa
oleville kansalaisille.

Tiillii hetkellii asuu Saksan
Liittotasavallassa noin 8500
suomalaista. Suomessa vaki-
naisesti asuvien Saksan Liit-
totasavallan kansalaisten lu-
kumiiiirii on hieman yli 1600.

Eliiketurvakeskuksen edusta-
jisto on kokouksessaan 11.5.
valinnut laitoksen hallituk-
seen uudeksi varamieheksi
SAK:n sosiaalisihteerin Lauri
Kaarisalon. H?in tulee pu-
heenjohtaja Veikko Ahtolan
varamieheksi eroa pyytiineen
p.uheenjohtaja Martti Veirron
s{aan.

Juhani Salminen
TELA:n
puheen-
johtajaksi
Tycieliikelaitosten Liiton hal-
lituksen puheenjohtajaksi on
keviilllii valittu Eliikevakuu-
tusosakeyhtio Ilmarisen toimi-
tusjohtaja Juhani Salminen.
H[n seuraa tehtevesse keski-
niiisen vakuutusyhtirin Eliike-
Varman el?ikkeelle siirtyv[[
toimitusjohtajaa C. G. Ami-
noffia.

Juhani Salminen on toimi-
nut muun muassa Tyrieliike-
laitosten Liiton asiamiehen6
1964-7 l, Ellketurvakeskuk-
sen toimitusjohtajana 1972-
74, Ilmarisen varatoimitusjoh-
tajana 1975-77 ja toimitus-
johtajana vuodesta 1977.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Va kuut u s o i k eu d en p ci ci t ci k s i ri
TOISTUV A Y RITT A1 ITOIMINT A ON
Y RITT AI ATOI M INT A A V AI A I DEN K IN
NELI AN KUU KAU DEN ] AKSOIN A
Vakuutusoikeuden pddtds n:o 12007 177 182
Annettu 17. 1. 1979
MELA vahvisti Erkille 3,50 ha:n viljellyn
maatalousmaan perusteella vuotuiseksi ty6-
tuloksi n. 2500 mk 1. 5. 1974 lukien (ind.
s24).

Erkki haki piiiitokseen muutosta ja ilmoit-
ti vuokranneensa Johannekselta 3,5 ha:a pel-
toa seuraaviksi ajoiksi:
t. 5. 1974-25. 8. 1974
5.5.1975-25. 8. 1975
7. 5.1976-25. 8. 1976

Koska toiminta ei miniiiin vuonna ollut
jatkunut v?ihintiiiin neljiiii kuukautta, Erkki
katsoi, ettei hiinelle tulisi vahvistaa tycituloa
vuokrasopimuksen nojalla harjoittamastaan
toiminnasta.

Eliikelautakunta katsoi Erkin harjoitta-
neen maatilataloutta ko. peltoalalla yhden-
jaksoisesti viihintiiiin neljii kuukautta ja hyl-
kiisi valituksen.

Erkki uudisti eliikelautakunnalle esitta-
mdnsd ja haki muutosta VO:lta.

VO pysytti eldkelautakunnan piitciksen.
Yrittiijien eliikelait edellyttiiviir toiminnal-

ta vdhinfddn neljiin kuukauden yhdenjaksoi-
suutta, mikii ei k' '':nkaan tarkoita, ettii toi-
minnan olisi oltava keskeytyksetcintii. Kausi-
luonteista yrittiijtitoimintaa, joka jatkuu vuo-
desta toiseen, on pidetty yhdenjaksoisena,
vaikka toiminta kunakin kalenterivuotena
jatkuisi alle neljii kuukautta. Nyt on saatu
ratkaisu siita, ettd kolmena perdttdisend sa-
tokautena jatkunut toiminta on ollut riittii-
vin toistuvaa neljiin kuukauden vaatimuksen
tiiyttymiseksi. Edelleen jiiii avoimeksi, riit-
ttiiikri kahtena perdttziisend kalenterivuotena
harjoitettu toiminta tiiyttiimiiiin mainitun
vaatimuksen.

Periaatteen soveltaminen tulee ktiytiinnos-
sii kysymykseen MYEL:ssa paitsi tilapiisvil-
jelijoiden mycis perheenjdsenten osalta, joille
maksetaan palkkaa kalenterivuosittain alle
neljln kuukauden ajalta. YEL:ssa sovelta-
minen kohdistuu esim. kioskien, kesiikahvi-
loiden ja pelitelttojen pitiijiin ym. sesonki-

yrittiijiin.
Yrittiijien tycitulo vahvistetaan vuositulo-

na. Tdmdn vuoksi kausiluonteisesti yrittiijii-
toimintaa harjoittavan yrittiij?in kuuluminen
YEL:n ja MYEL:n piiriin ratkaistaan hlnen
vuositulonsa eikd sen kuukausitulon perus-
teella, jota hdn toimintaa tosiasiallisesti har'
joittaessaan saa. Mikiili siis vuositulo tiinii
vuonna on pienempi kuin 9248,40 mk, ei
yrittiijii kuulu YEL:n piiriin. Niinpii yrittiijii,
joka toimii vuodesta toiseen jatkuvasti yrit-
tiijiinii, mutta saa kalenterivuosittain tuloa
vain neljdn kuukauden aikana 700 mk/kk,
jiiii pakollisen YEl-eliketurvan ulkopuo-
lelle.
T AYTT A ELIKETT A H ALU AV A
OSAELAKKEEN SAAlA EI
H AKENUT MUUTOST A A]OISSA
Vakuutusoikeuden pdiitds n:o 9590 177 182
Annettu 17.1.1979
MELA hylkiisi Lauran eldkehakemuksen,
koska ei pitiinyt hiintii tytikyvyttomane. Ela-
kelautakunta (elk) kumosi valituksen joh-
dosta 23. ll. 1976 mainitun piiiitoksen ja
miiiiriisi eliikelaitoksen maksamaan Lauralle
osaeldkettd l. 10. 1975 alkaen. Laura ei ha'
kenut piiiitcikseen muutosta.

Tiimiin j?ilkeen MELA mycinsi Lauralle
osaeldkkeen elk:n piiiitoksen mukaisesti.
Tiistii piiiitciksestii Laura valitti elk:aan,
oheisti valitukseensa uuden, 16.3. 1977 pai-
viityn liiiikiirinlausunnon ja vaati tiiyttti elii-
kett2i. Elk jiitti Lauran vaatimuksen ensi as-
teena tutkittavaksi ottamatta, koska elk oli
jo aikaisemmalla, lainvoiman saaneella p66-
toksellii todennut Lauran tulleen osaelikkee-
seen oikeuttavassa mddrin tyoklvyttdmiiksi
syyskuussa 1975 ja m66rdnnyt eliikelaitok'
sen maksamaan hdnelle osaeldkettd. Muutoin
elk siirsi Lauran kirjoituksen MELA:lle ensi
asteena uudelleen kasiteltiiveksi.

Laura valitti VO:een, joka tutki valituk-
sen siit6, etti elk oli jatfinyt asian tutkimat-
ta, ja pysytti elk:n piiiitriksen. Siltii osin kuin
Laura oli hakenut muutosta elk:n piiiitcik-
seen siirtdii asia MELA:lle ensi asteena k6-
siteltiiviksi, VO totesi, ettei piiiitds sisiiltii-
nyt sellaista oikeudellista ratkaisua asiassa,
johon voidaan valittamalla hakea muutosta,
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ja jiitti asian tdltd osin tutkimatta.
Kun elk tycikyvyttcimyysasioissa hyviiksyy

valituksen ja mii2iriiii eliikelaitoksen maksa-
maan tycikyvyttomyyselekettd, se p?iiitokses-
sddn yleensd toteaa: "Asia palautetaan eld-
kelaitokselle tdstd aiheutuvia toimenpiteite
varten."

Lieko tuo sanonta osaltaan myotiivaikut-
tanut siihen, ett6 elk:n myontdessd osaeldk-
keen tiiyttii eleketta haluava eliikkeen hakija
menettelee ikiiiin kuin kysymyksessii olisi
puhdas palautuspddtcis, josta ei voi valittaa,
ja jet*ia valituksen VO:lle tekemtittii. Mo-
nesti vasta sitten, kun eliikelaitos elk:n piiii-
tciksen johdosta antaa uuden piiiitriksen, eliik-
keen hakija heriiii ja valittaa elk:lle vaatien
tiiyttii ryokyvyrtcimyysel?ikertii ja toimittaa
valituselimelle mycis uuden liiiikiirinlausun-
non.

Tdssd vaiheessa valittaminen muusta kuin
eliikkeen miiiiriistii eli siitii, onko eliike oi-
kein laskettu, on jo myohiiistii. Niinpi eliike-
laitoksen tulisi tiissii vaiheessa liirtea paiitok-
seensd muutoksenhakuohje vain eliikkeen
mddrdn osalta. Jos ja kun elk ei piiiitcikses-
vd6n ota kantaa eliikkeen markkamddrltn,
on eldkkeen hakijan siitd voitava valittaa.
Muutoksenhakuoikeuden puuttuminen muil-
ta osin seuraa siitii, ettii elk:n samoin kuin
VO:n piiiitokset saavuttavat oikeusvoiman.
Oikeusvoiman ulottuvuudesta vallitsee ty6-
eliikejiirjestelmdssd erimielisyytte viele tane-
kin ptiiviini. Omasta puolestani kuitenkin
katson, ettti elk:n niin kuin VO:n piiiitdkset,
kielteiset ja myonteiset, saavuttavat aina oi-
keusvoiman ja ne on sen vuoksi otettava rat-
kaisun pohjaksi asian uudessa kiisittelyssii.

Jos valittaja liittiiii valitukseensi uutta sel-
vitystii, esim. liiiikiirinlausunnon, joka ei ole
ollut eltikelaitoksen kiiytettiivissii ratkaisua
tehteessa, ja jos tuolla selvityksellii saattaa
olla vaikutusta asian ratkaisuun, elk:n tulee
palauttaa uusi selvitys eliikelaitokselle, jonka
on kiisiteltiive asia talta pohjalta ensi asteena
uudestaan. Kun eliikelaitos sitten on kiisitel-
lyt asian uuden selvityksen perusteella, on
ldm6 uuteen selvitykseen perustuva pii2it6s
kuitenkin voitava saattaa elk:n kiisiteltevek-
si. Siihen eliikelaitos siis liittee muutoksen-
hakuohjeen muultakin kuin eltikkeen miiii-
rdn osalta.

LAKI valtion eliikelain muuttamisesta (2151
23. 2. 1979).

Lailla pidennettiin pienen lapsen hoidon
vuoksi tycistii poisjiidrreen lidin tycikyvyttri-
myysturvaa siten, etta eldketurva tyrikyvyt-
tcimyyden varalta siiilyy tietyin edellytyksin
samanlaisena kuin tycissii ollessa. Laki tuli
voimaan l. 3. 1979. Vastaava muutos on jo
aikaisemmin rehty TEL:iin ja LEL:iin.

LAKI valtion eliikelain l5 $:n muuttami-
sesta (232123. 2. 1979).

LAKI valtion perhe-eliikelain 12 g:n muut-
tamisesta (233123. 2. 1979).

Laeilla mahdollistettiin pienten eliikkeiden
maksaminen kertasuorituksena.

Uusia
yleiskirjeitri
N:o 2

N:o 3

N:o 4

N:o 5

N:o 6

N:o 7

N:o 8

N:o 9

N:o l0

N:o l1

15. l. 1979 Tiiydennyspdivdrahan
huomioon ottaminen eldkepalkassa
17. l. 1979 TEl-eliikkeen perustee-
na oleva palklta
18. l. 1979 Eliiketurvakeskuksen
luottovakuutuksen maksuperusteet
24. 1. 1979 Laissa tycintekijiiin elii-
kelain ja lyhytaikaisissa tydsuhteissa
olevien tycinteliijiiin el[kelain mukai-
sen vakuutusmaksun viiliaikaisesta
alentamisesta vuonna 1979 tarkoite-
tun vastuuvajauksen selvittely
19. 2. 1979 Pienen lapsen hoidon
vuoksi tydstti poisjiiiineen iiidin tyci-
kyvyttcimyyseldketurvan pidentiimi-
nen
5. 3. 1979 Neljf,nnesvuositiedot mak-
setuista eliikkeistii
21. 3. 1979 Osoitteeltaan tuntemat-
toman yrittiijiin YEL-vakuutuksen
piiiittiiminen
22. 3. 19'19 1. 1. 1980 voimaantule-
vien lainmuutosten vaikutus tytisuh-
deilmoitusliikenteeseen
29.3. 1979 TEL 17 $:n I momentin
mukaisen vakuutusmaksun korotuk-
sen mddrd^d.minen
ll. 4. 1979 Uusi yrittfljiin tycitulosel-
vityslomake
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Kysymys : V iitaten liihettdmiinne kirieen joh-
dosta laitan kaikkien tyopaikkojeni nimet.
En ollut vqrmo, lasketaanko kaikki vai siitii
liihtien, kun tiimii tydelAkekortti tuli. Palk-
kqsummia en muista enAd, mutta verotus kai
sen tietiiii.

Tehdas Oy, noin kaksi viikkoa, Leipomo,
noin yksi vuosi, viikonloppuapulaisena syk-
systd vuonna 197 I keviiiiseen 1972, Kauppa-
liike elokuusta 1952 joulukuuhun 1965.

Olen syntynyt vuonna 1924.
Vastaus: TEL koskee yleensd 7. 7. 196l

jiilkeen voimassa olleita yksityisia tyosuhtei-
ta. Ennen TEL:n antamispdivda 8. 7. l96l
piiiittyneet tycisuhteet jiiiiviit tyoeldketurvan
ulkopuolelle.

Tycisuhteestanne Tehdas Oy:ocin Teille ei
kartu eliikettii, koska tycisuhteen kestoaika
on jiiiinyt alle TEL:ssa nykyiiiin edellytetyn
kuukauden kestoajan.

Viikonlopputy6nne Leipomossa kuuluu
TEL:n piiriin, miktili ansionne ovat tlilloin
yltiineet TEL:ssa edellytettyihin ansioraja-
miiiiriin. Vuonna l97l Teidiin olisi tullut an'
saita leipomossa 275 mk kuukaudessa ja
vuonna 1972 vahintdtiin 315 mk kuukaudes-
sa, jotta tyosuhteenne kartuttaisi eldkettdnne.

Kauppaliikkeen tycisuhteestanne Teille
karttuu alusta alkaen eliikettli, mikali olette
ansainnut tydsslnne piiiiasialliseen toimeen'
tuloon riittaviin ansion, mikii. oli TEL:n pii-
riin kuulumisen edellytyksend ennen l. l.
1966.

Kysymys: Pyyddn selvitystii TEL-tyr.)suh-
teen eliikkeestii. Kuinka eliikkeen miiiirii on
noin pieni kuin 39 prosenttia palkasta, vaik-
ka eruimmiiinen TEL-tyosuhde on alkanut
vuonna 1964? Koska tiiysi eliike on kuulem-
ma 60 prosenttia palkasta, eivAt kAsilfitik-
seni LEL-tyosuhteet pienennd TEL-eldkettii
noin paljoa.

Vastaus: Tydeliikettii karttuu sekii TEL:n
ettii LEL:n mukaan periaatteessa yhtii pal-
jon. Tiiyden 60 prosentin eliikkeen saa tycin'
tekijii, joka on ollut 40 vuotta tyoelZikelakien
alaisissa tycisuhteissa. Kun TEL ja LEL tuli-
vat voimaan 1962, ei tiinii piiivtinii vanhuus-
eliikkeelle siirtyvii viel6 yleensii saa 40:iiii
palvelusvuotta lain piirissii tayteen.

Tyosuhderekisteriin merkitddn jo piiiitty-
neistii TEl-tyosuhteista sekii kaikista LEL-
tyosuhteista markkamddriiinen arvio eliik-
keen suuruudesta. Sellaisesta TEl-tyosuh-
teesta, joka viclii jatkuu, mainitaan rekisteri-
otteella se eldkeprosentti, jonka mukainen
eliike tiistii tycisuhteesta olisi, jos tyosuhde
jatkuisi eliikeikiiiin saakka tai jos ty6ntekijii
jhisi suoraan tyostii tydkyvyttomyyseliikkeel-
le.

Kysymys: Sain viihiin aikaa sitten teiltii
tietoja eliikkeestiini. Minttlta on kadonnut se
lippu, ntutta siinii oli viiiirii eliikesumma, ios
sairastun tai ntuuta sellaista. Eikd sen pitiiisi
olla 60 eikii 52? Niin ttitillii muillukin on.
Olen syntynyt vuonna 1936.

Vastaus: Tyoeliikettii karttuu piiiisii5ntoi'
sesti 1/2 prosenttia vuotta kohden. Tiiysi
eldke on 60 prosenttia eliikepalkasta. Tiiyden
eldkkeen saadakseen tyontekijiin tulee olla
viihintziiin 40 vuotta tyoekikelakien alaisissa
tyosuhteissa. Vuonna 1936 syntyneen henki-
lcin olisi tullut aloittaa tydskentelynsd ensim-
mdisessd TEl-tyosuhtecssaan vuonna 1960
saadakseen tayden eliikkeen. Te olettc ilmei'
sesti aloittanut tyciskentelynne tyoeliikelakien
alaisissa tycisuhteissa myohemmin, koska
Teille on karttunut ainoastaan 52 prosenttia
eliikettii.

Kysymys: Olen kantanut kolmea lehteii
yhtiiaikaisesti l2 vuotta, ia meninkin ensin
-lehclen palvelukseen, ia siinii samalla kan'
noin -sanonrulehteii. Sain molemmista pal-
kan, ja Jehti pidtitti ntinulta verot ia sosiaa'
liturvamaksut. Pyydtin lisiiselvitystii tdhtin
asiaani.

Vastaus: Jokaisesta tydsuhteesta lasketaan
el6ke erikseen. YhUaikaisista tydsuhteista
saatuja palkkoja ei siis voida laskea yhteen
el2ikkeen perusteena olevaa palkkaa lasket-
taessa. Rinnakkaisilla tyosuhteilla on kyllii-
kin merkitystii eliikkeitii ja korvauksia (esim.
liikennevakuutuslain mukainen eliike) yh-
teensovitettaessa.

Yhteensovituksen tarkoituksena on rajoit'
taa saman henkilon saamien eri eliikkeiden
summa 60 prosenttiin palkasta. Pienituloisil-
la yhteensovitusraja voi kansaneliikkeen vai-
kutuksesta olla yli 60 prosenttia.
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Yhteensovitettaessa eliikkeitii on yhteen-
sovitusperusteella ratkaiseva merkitys. Yh-
tecnsovitusperuste on samansuuruinen kuin
eldkkeen perusteena olera palkka. Jos tycin-
tekijiilli on useita periikk[isiii ty<isuhteita,
valitaan yhteensovitusperusteeksi suurin pal-
koista. Mikeli tycisuhteet ovat olleet yhtiiai-
kaisia ja ne ovat kestdneet yhteaikaisesti ve-
hintiiiin kuusi kuukautta, yhteensovituspe-
rusteena on yhteenlasketut palkat.

Esim. l. Yhteensovitusraja on 60fo ja
perikkiisten ty6suhteiden elikepalkat 1000
mk ja 1200 mk. Yhteensovitusperusteeksi
valitaan 1200 mk. El[kkeet ja korvaukset
saavat olla enintiiiin 60 fo x 1200 mk :
720 mk.

Esim. 2. Yhteensovitusraja on 60lo ja
6 kk yhtaaikaisesti kestdneiden tydsuhteiden
palkat ovat 1000 mk ja 1200 mk. Yhteen-
sovitusperuste on nyt 2200 mk. Eliikkeet ja
korvaukset saavat nyt olla enintddn 60fo x
2200 mk : 1320 mk.

Kysymys: Olen ollut kesiitoissii vuonna
1974 ja 1975, kuukausipalkka oli vuonna
1974 muistaakseni 550 markkaq ja vuonna
1975 se oli 600 markkaa. Olisin halunnut
tietiiii, onko niiillti tydsuhteilla mttiiiin mer-
kitystti, koska ne ovat piiiittyneet ennen 23
vuoden iktiii, ja toisaalta minulla on suurem-
pipalkkaisia tydpaikkoja, jos joutuisin tyo-
kyvyttomyyseldkkeelle ennen 23. ikiivuoden
tiiyttymistii.

Vastaus: Tyoeltikelakien mukaan karttuu
eliikettii yleensii tyciskentelystd. vain 23. ika-
vuoden tiiyttiimisen jiilkeen. Jos tyontekijii
kuitenkin tulee tyokyvyttdmiiksi ennen 23.
ik6vuoden tiiyttiimistii ja (yokyvyttcimyys al-
kaa tyosuhteen kest[essf, tai vuoden kulues-
sa tycisuhteen p[iittymisesfi, on tycintdkijiillti
yleensd oikeus ty<ieliikelakien mukaiseen tyo-
kyvytt<imyyseldkkeeseen.

Ellkettii ei alldin miiiiriitii normaalien
karttumissiiiinncisten mukaan, vaan el6kkee-
seen oikeuttavana aikana otetaan huomioon
vain tuleva aika tydkyvyttrimiiksi tulosta van-
huuseliikeiktiiin saakka. Ellkepalkka laske-
taan tycintekijin viimeisimmin tycisuhteen
perusteella.

Mikeli siis jiiisitte tyokyvyttomyyseliik-
keelle ennen 23. ikiivuoden tiiyttiimistii, ei-
viit kesiitydnne vuodelta 1974 ja 1975 kal.
tuttaisi eldkettinne.

Vaikka tyriskentelystti alle 23-vuotiaana ei
eliikettii kartukaan, on tycinantaja kuitenkin
velvollinen jiirjestiimii[n eliketurvan, mikiili
tycisuhde kuuluu tycieliikelakien piiriin.

Kysymys: Miksi vanhuuseliikkeen yhteen-
sovitus on tehtiivti 65 vuoden tiiytfimispiii-
vdnii? Silloinhan ei ole edes olemassa van-
huuseliikettii, koska se vot alkaa aikaisintaan
seureavqn kuukauden alusta. Y hteensovitet-
tavat korvaukset sen sijaan esitetiiiin otetta-
vaksi huomioon seuraavan kuukauden I piii-
viin mukaisina. Mikti on perusteena tiiyttii-
mi s piiiviin kor ost ami s elle?

Vastaus: Niiin menetelliiiin siitii syysfli,
ettd saataisiin johdonmukainen linja yhteen-
sovituksessa huomioitavan kela-vdhennyksen
huomioon ottamista varten. Jos yhteensovi-
tuksessa kiiytettiiisiin eliikkeen alkamisajan-
kohdan mukaan mtitiriiytyvtiii kela-vlhen-
nystii, tulisi joulukuussa syntyneille eri kela-
vlhennys kuin muille samana vuonna synty-
neille.

Yhteensovitettavat korvaukset otetaan
huomioon seuraavan kuukauden 1 piiiviin
mukaisina, mutta jos on kyse vuodenvaih-
teesta, ne muutetaan indeksillii tiiyttiimispiii-
viin tasoisiksi.
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Muutoks ia el cikkei s s ci u I komai I I a

RUOTSISSA MUUTOKSIA
TYdKYVYTTdMYYS.
ELiKKEISIIN ]A ULKO-
MAILLE MAKSETTAVIIN
ELiKKEISIIN
Tyokyvyttomyyseliikettii saa-
va henkilo voi ansaita itsel-
leen uutta lisiieliikeoikeutta
mikiili hiin jatkaa tycintekoa.
Yleisen listieliikkeen mukai-
sen tycikyvyttomyyseldkkeen
saamista on helpotettu siten,
etld valcuutetun tulee olla an-
sainnut ellkkeeseen oikeutta-
vaa tuloa viihintiiiin kahden
(tehen saakka kolmen) vuo-
den aikana niistii neljtistii vuo-
desta, jotka viilittomiisti edel-
tiiv?it eliiketapahtumaa. (T[-
m[ sdiinnos koskee niild va-
kuutettuja, jotka eiviit ole tyo-
kyvyttomiiksitulovuonna el6k-
keeseen oikeuttavassa tycissii.
Ty<ikyvyttcimdksi tul ov u on na
tycissl olleilta edellytetiitin
eldkkeeseen oikeuttavaa tuloa
yhden vuoden ajalta ennen
eliiketapahtumaa.)

Ullromailla asuvat Ruotsin
kansalaiset saavat oikeuden
kansaneldkkeeseen, jos he saa-
vat lisiieliikettd. Kansaneldk-
keen suuruus lasketaan suh-
teessa "lisdeliikevuosiin". Jo-
kainen lisdellkevuosi oikeut-
taa I130 tiiydestii kansaneldk-
keestii. Aikaisemmin ulko-
mailla asuvilta ruotsalaisilta
edellytettiin kansaneldkkeen
saamiseksi, ettii he olivat asu-
neet Ruotsissa 57-62 ikdvuo-
siensa vilisen ajan.

Ruotsissa asuneet ul komaa-
laiset tulevat saamaan kansan-
eliikkeen ulkomaille piiiiosin
samoilla edellytyksillii kuin
ruotsalaisetkin. Tiihiin saakka
kansanel6kkcen maksaminen
Ruotsista poismuuttavalle ul-

komaalaiselle on edellyttiinyt
sosiaaliturvasopimusta ko.
maan ja Ruotsin viililli.
RUOTSIN TYdNTEKI-
JdIDEN LISIVAKUU.
TUKSIA YHDISTETTY
Tyrinantaj ajiirj estri SAF, tyon-
tekijiijiirjestri LO ja toimihen-
kil<ijiirjesto PTK ovat sopi-
neet tycintekijoitii ja osin toi-
mihenkikiit?i koskevien lisii-
vakuutussopimusten yhdistii-
mises&i. Aikaisemmat viisi
erillistii vakuutussopimusta on
yhdistetty yhdeksi vakuutus-
sopimukseksi, AMF-frirsiik-
ringen (Arbetsmarknadsfcir-
siikringen). Yhdistetyt viisi so-
pimusta ovat AGB (eroraha-
vakuutus), STP (tyontekijoi-
den lisiieliike), AGS (ryhmii-
sairausvakuutus), TGL (ryh-
mrihenkivakuutus) 1a TFA
(tapaturmavakuutus).

ISO.BRITANNIAN
ENNAKKOELAKKEEN
VOIMASSAOLOA
]ATKETTU
Vuonna 1977 voimaantulleen
tycittomyyden alentamiseen
tarkoitetun ennakkoeliikejiir-
jestelyn voimassaoloa on jat-
kettu vuodella huhtikuuhun
1980 saakka. Samalla on alen-
nettu etuuteen oikeutetun
miespuolisen vakuutetun eld-
keikiiii 64 vuodesta 62 vuo-
teen. Naisten eliikeik[ on pi-
detty entisell2iiin eli 59 vuo-
tena. - Yleinen eliikeikii elii-
kejiirjestelmissd on naisilla 60
ja miehillii 65 vuotta.
ALANKOMAISSA
ENNAKKOEL{KKEITi
ERiILLE TEOLLISUU-
DEN ALOILLE
Eriiille teollisuuden aloille on
perustettu alakohtaisia ennak-

koellkejiirjestelyjti tytitto-
myystilanteen helpottamisek-
si. Kirjapainoteollisuudessa
tycintekijl voi jii[dii eliikkeel-
le 63 tai 64 vuoden iiissii il-
man ettl 65 vuoden iiissti
tyiinantaj akohtaisesta tyoelii-
kejiirjestelmiistii maksettava
vanhuuselike alenee. Raken-
nusteollisuudessa ennenaikai-
seksi eliikkeellesiirtymisiiiksi
on sovittu 62 vuotta aikaisem-
man 63 vuoden sijasta.
Yleinen eliikeikii on 65 vuot-
ta sekd kansanel6kejiirjestel-
miissii ettii yritys- ja teolli-
suusalakohtaisessa tyoeliike-
j?irjestelmissii.

Tyonantaja- ja tyontekijti-
j?irjest<ijen yhteisen neuvotte-
luelimen - tycivoimainstituu-
tin - asettama eldkekomitea
on suositellut dskettiiin anta-
massaan mietinncissd eriiitii
parannuksia nykyisiin vapaa-
ehtoisiin ty<iel2ikejiirjestelyihin
odoteltaessa suunnitteilla ole-
van lakisddteisen tycieliikkeen
voimaantuloa. Tytieliikejiirjes-
telmdn voimaantulon arvel-
laan taloudellisten vaikeuk-
sien vuoksi siirtyviin ainakin
vuoteen 1985.

Komitea suositteli mietin-
nciss6in mm., ettd karttunut
eliikeoikeus olisi tarkistettava
palkkojen muutosten mukaan.
Tiiysitehoinen perhe-eltike oli-
si pidettiivii voimassa viel6
kuuden kuukauden ajan siitii
kun vakuutettu on joutunut
tyottcimiiksi ilman omaa syy-
tiiin. Tycintekijdn erottua jiir-
jestelmiistii olisi hiinelle ker-
tyneelle vapaakirjalle otettava
tiiysimiiZiriiinen vakuutus jos-
takin vakuutusyhticistii tai se
tulisi muuten turvata tiiydes-
tA arvostaan.
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MIESTEN PERHE-ELAK-
KEET OIKEUDESSA
SAKSASSA 1A
IRLANNISSA
Saksalainen vetoomustuomio-
istuin on piiAttiinyt, ettii tydn-
antaja on velvollinen vapaa-
ehtoisessa, yksityisessl tycielii-
kejiirjestelmiissii maksamaan
perhe-eliikkeen myds miesles-
kelle, koska maan perustus-
laissa naiset ja miehet on ydd-
detty tasa-arvoisiksi. (Maan
yleisissii lakisiiiiteisissii eliike-
j?irjestelmissl miehet saavat
perhe-eliikkeen, jos he olivat
taloudellisesti riippuvaisia vai-
mostaan.) Oikeuden ratkais-
tavana olleessa tapauksessa
nainen oli perheen piiiiasialli-
nen eletteje.

Irlannin tycioikeus on teh-
nyt samanlaisessa tapauksessa
kuin Saksassa tiiysin pilinvas-
taisen ratkaisun. Sen mukaan
perhe-eliikkeet eivit kuulu su-
kupuolten vllisen eriarvoisuu-
den kieltiiviin lain piiriin.

NAISTEN ELAKEIKi
TOKION KORKEIM-
MASSA OIKEUDESSA
Tokion korkein oikeus on
piiiittiinyt, ettd naisten ja mies-
ten eri eltikei?it ovat lainvas-
taiset ja julkista moraalia
loukkaavat. Eliikeikii tuli oi-
keuden kiisittelyyn er[dn nais-
puolisen vakuutetun valitet-
tua erottamisestaan 50 vuo-
den iiissii tycipaikastaan, jossa
miesten eliikeikii oli 55 vuot-
ta. Oikeuden piiiitciksen jiil-
keen ko. yritys nosti sekii
miesten ettd naisten eliikeiiin
yrityksen tydelakejarj estelysse
60 ikdvuoteen.

ITALIASSASUUNNI- - teollisuuden johtotehtiivis-
TELLAAN ELLKE- sd olevien (korvaava) elii-IiRIESTELMIEN kej?irjestelmii
HALLINTOA UUDEL- - kaupan johtotehtiivissii
LEENORGANISOI- olevien (teydentiive) eHke-TAVAKSI j?irjestelmii
Italian hallitus neuvottelee - julkisissa t6isse (valtion,
puolueiden ja tycimarkkina- kuntien, julkisten laitos-
jiirjestcijenkanssaehdotukses- ten) olevien (korvaavat)
taan eldketurvan hallinnon eliikej?irjestelmit
uudistamiseksi. Uudistuksen-maatalouden toimihenki-
on tarkoitus tulla voimaan en- kiiden eliikejdrjestelmti
si heiniikuussa. Tiillii hetkellii - itseniiisten yrittiijien eltike-
ei tosin vielii olla edes lain- j[rjestelm?it: maataloudensii?idiintcivaiheessa. harjoittajien ellkejiirjes-

Hallituksen suunnitelmien telmii, kaupan yritt[jien
mukaan kaikki julkisessa ja eliikejtirjestelmii, kiisiteol-
yksityisessii tycisuhteessa ole- Iisuuden harjoittajien el[-
vat tyrieliimiiiin uudistuksen kejiirjestelm?i
voimaantulon jii.lkeen tulevat - lukuisia vapaiden arnmat-
palkansaajat olisivat saman - tien harjoittajien eliikejiir-
palkansaajien yleisen - elii- jestelmiii (mm. viihdealan
kejtirjestelmiin alaisuudessa. henkikistrj, sanomalehti-
Seuraavassa ellkejiirjestelmii- miehet, liiekerit, apteekka-
luettelossa olevat 'korvaavat' rit, ketildt).
ja't?iydentiiviit' eliikejiirjestel-
mtit tultaisiin viihitellen lak-kauttamaan. MUUTOS EI KOSKE

YRITTA]IEN ELAKE-
Ettikeiiiriestetmtit: iry"I:Jfr:Y'i*ejrrjester-
- palkansaajien eliikej[rjes- maan on samalla suunnitteilla

telmii joitakin muutoksia. Eliikkeen

- palkansaajien el?ikejiirjes- perusteena olevan palkan ylii-
telmiiii tiiydentiiviit jlrjes- rajaa aiotaan nostaa liihes
telmit: merimiesten, vero- 40 To:lla. Vakuutusmaksut
virkailijoiden, yksityisten maksetaan koko tulosta ilman
kaasulaitosten ja kaivos- yliirajaa. Mikeli elf,kkeensaa-
miesten eliikej[rjestelmiit ja jatkaa tycintekoa el?ikeaika-

- palkansaajien el?ikejiirjes- naan, hlnen elZikettiiiin tultai-
telmiii korvaavat jiirjestel- siin vtihentiimdiin laissa m6[-
mdt: maataloustycintekij<ii- rtityn minimiel?ikkeen ylitt?i-
den, julkisten liikennelai- v?iltii osalta. Jos vakuutetulla
tosten, julkisten puhelinlai- on kaksi eliikettii - esim.
tosten, julkisten ja yksi- vanhuus- ja perhe-el[ke -tyisten slhk<ilaitosten, len- tultaisiin h?inelle maksamaan
toyhticiiden lentiijien seke suurempi el?ike tiiysimliiriii-
kirkkojen eliikejiirjestel- sen6, mutta pienemplii elii-
mlt kettii alennettaisiin.
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OECD: VEROT lA
SOSIAALITURVA-
MAKSUT
Taloudellisen yhteistytin ja ke-
hityksen jiirjestti OECD on
tutkinut verotuksen ja sosiaa-
liturvamaksujen suuruutta j[-
senmaissaan. *)

Seuraavassa taulukossa on siaaliturvamaksujen mii6r?i
teollisuuden keskipalkan suu- prosentteina bruttopalkasta
ruista palkkaa ansaitsevan OECD-maissa vuonna 1976.
palkansaajan tuloveron ja so-

Yksiniiinen Naimisissa oleva,
2lastz vaimo

kotirouva
tulo-
vero

sos.-
turva-
mak-

sut

yht. tulo-
vero

sos.- yht.
turva-
mak-

sut

Alankomaat
Australia
Belgia
Espanja
Irlanti

3l
t7
22
t2
20
26
t4
t4

8
16
9

16
27
t2
10
35
27
29

20

11
6
5
6
8

13
4
2
7

t2
7
7

10

l6
4

11
t7ll
6

15
20

6
1

4
t4
2
4

20
5

35
11
25

20

ll
6
5
6
8

t3
4
2
7

t2
8
7

10

t6
4

15
22
t4
6

25
28

7
10
9

l9
I

17
25

5
8

38
t7
31

35
22
25
12
30
34
l5
23
l3
2t

8
29
33
t2
18
38
33
35

Iso-Britannia
Italia
ItiiValta
Japani
Kanada
Kreikka
Luxemburg
Norja
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksan Liittot.
Suomi
Sveitsi
Tanska
Turkki
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat

t2
34
2t
27
l9 6

l2
38
33n
25

l0
4

t2

6

7
29
2t
24ll

10
4

t2

t7
33
33
ztl
t7

*) The tax/benefit position of selected income groups in
OECD member countries 1972-76. Paris, OECD,1978.
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Ti e t oj a ry A elakke e n saaj i s t a

T aul u k o i d e n I uv ut o y' at v' ii hi nuniii s t ur v an m u kai s ia.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 31. 3. 1979

ElSkkeensaajia Keskimiidrdinen perusel6ke mUkk
Eltikkeen my6ntaja Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

49 998 68 0S3 1 18 091 1 217 535 823TEL-elSkela itokset
Ygt--etritetaitol""t - 9927 6 841 16 768 1 207 849 1 061
MYEL-eltikelaitos 35 045 40 758 75 803 326 r66 240
LEL-eliikelaitos 29 451 7 135 36 586 478 236 43'l

124 421 122827 247 248

Mydnnetyt eldkkeet l. l.-31. 3. 1979

3 796 4 109 7 905 869 421 636

TY A KY V Y TT dM Y Y S E L A K K E ET ( si stil t dii o s ae I ii k ke et )
Voimassa olevat 31. 3. 1979

El6kkeensaajia KeskimiiSrdinen perusel6ke mk/kk
Eliikkeen Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteens6

37 940 40 970 78 91 0 1 317 604kelaitokset 946
YEL-eltikelaitokset
tvtYEL-elakelaitos

7 329 3455 10784 1 020 654 902
23374 26 503 49877 388 162 268

LEL-eltikelaitos 31 432 5214 36 646 633 287 584
Kaikki tyoelakelaitokset 100 075 76142 176217 863 431 676

Mydnnetyt eliikkeet l. l.-31. 3. 1979

Kaikki ty6elekelaitokset 3 037 2128 5 165 1 167 575 923

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 31. 3. 1979

Eldkkeensaa Keskimd6rtiinen
Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset

mk/kk
Eliikkeen my6ntaja
TEL-eldkela itokset 1 130 1 314 2444 983 477 711
YEL-elSkela itokset 1 377 550 1 927 807 571 740
MYEL-eliikelaitos 5 537

1 174
I 218

LEL-eldkelaitos

Mytinnetyt eliikkeet l. l.-3 l. 3. 1979

5 886 11 423 327 150 236
13t 1 312 599 330 571

Kai kkilyoelake_lqilgE9! 7888 17 106

[q i [rtryegliLel "']9 
kse! 399 388 787 650 275 465
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Kaikki ty6eliikelaitokset 790 412 602

Kai kki ty6elakgEf!9!99!

514 237 386



TYdTTAMYYSELAKKEET
Voimqssa olevat 3l,. 3. 1979

Eltikkeensa Keskimaareinen ruseldke mk/kk
ii Miehet Naiset YhteensdEliikkeen mydnteja

TEL-elSkela itokset 705 1 929 2 634 1 056 617 734
YEL-eldkelaitokset 62 56 'l 18 866 652 764
MYEL-eltikelaitos 351 149 s00 606 261 s03
LEL-eltikelaitos 1 471 660 2 131 688 31 0 571

Kaikki ty6eliikela itokset 2 589 2 794 5 383 781 526 649

1 209 892 565 728

Eltikkeiden
lukumd5rd

Keskimtiii-
rainen pe-
ruseliike

mk/kk

Eldkkeensaajia

Lesket Lapset YhteensiiEltikkeen e

TEL-eliikela
YEL-el6kela itokset
lv'IYEL*lakel",t."
LEL-el6kelaitos

40251 677 37 542 1 5 I 29 52 671

-600 5318 2315 7633
189 13491 s842 r9 333
313 20393 8143 28536

5 541

14 308
21 s2{-

Kaikki tyoelekelaitokset 81 625 491 76744 31 429 108 173
t,!..;;?a-..,a^txl.l,-.tl I ?l ? |QTQLft rurrr tL. r.
Kaikki ty6eliikela itokset 2 881 515

V ANHUUS., TYdKYVYTTdMYYS., TYdTTdMYYS- ] A PERHE-ELIKKEET
Votmassa olevat 31. 3. 1979

Eltikkeen my6ntaja Eliikkeiden
lukumiitirti

KeskimS6-
rAinen pe-
ruseliike

mk/kk
TEL-elSkela itokset 239 886 838
YEL-eltikela itokset 33 211 931

MYEL-el6kelaitos 1 40 488 246
LEL-eldkelaitos 96 888 466
Kaikki tyoeliikelaitokset 510 473 61 1

Myonnetyt eliikkeet l. l.-31. 3. 1979

Kaikkity6elakelaitokset 17160 709

Vanhuus- ja tyOkyvyttdmyyseliikkeensaajista 10202 sai
990 mk/kk. Ntimii olivat etupaassa TEL- ja YEL-eliikkeitii
sia, keskimaarin 777 mklkk.

lisaksi rekisterdirya lisaelaketta keskimaarin
. Perhe-eltikkeista 2 407 oli lisdetujen mukai-

MAKSETUT ELAKKEET I . I,-31. 3. 1979 MILI. MK

Vehimmaisturva
TEL-eliikela itokset 61 2,04

YEL-eldkelaitokset 97,20
MYEL-eliikelaitos 106,85

LEL-eldkelaitos 138,67

Kaikki tydeliikela itokset 954,76
Rekisterdity lisdturva 38,44
Yhteensii
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993,20

Mydnnetyt eliikkeet l. l.-31. 3. 1979
X'aif.f.i tyOefaXet"itol""t 99_5 _

PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 3i/. 3. 1979

- 604



English Summary
The editorial discusses the
question of a purposeful retire-ment age. The editor-in-chief
states that the schemes to retire
old employees to make room foryoung jobless persons would
obviously not have the deslred
employment-improving effect. A
veteran generally does not leave
him a job which can then simply
be filled by a newcomer; on the
contrary, more extensive arrange-
ments are associated with the
departure of the employee. It
would be impossible to meet the
cost of lowering the retirement
age of the total active population.
Selective retirement on pension,
taking into consideration the
situation of the individual, the
demands of the job and economic
and employment aspects, would
be expedient.

The plan for a voluntary early
pension system is reviewed in
the article by Mr Martti Hanni-
ktiinen, assistant departmental
chief of the insurance-technical
department of the Central Pen-
sion Security lnstitute. According
to the plan, State support wot_rld
be granted for the additional pen-
sion costs of employees who are
retired early insofar as their de-
parture opens the corresponding
number of places for young un-
employed. The plan will possibly
be implemented in 1979. Thegovernment has appropriated
funds in a supplementary budget
for the employment of approx.
1,000 young jobless through the
early pension procedure.

Mr Markku Sirvi6 describes the
law reform under which an em-
ployment pension due retroactiv-
ely to an employee may be paid
to the employer to the extent that
he has paid his employee's salary/
wage for the period of illness.
The new mode of calculating the
salary/wage that constitutes the
basis of the pension and income
to be included in pay are examin-
ed by Mr Antti Suominen and
Mrs Helena Tapio. Baija Gould
and Leena Lietsala discuss the
age, sex and occupational distri-
bution of the population incapa-
citated for work. They use both
Finnish and comparative Nordic
research material.

Mr Jyrki Jiidskeldinen, chief of
the pension department of the
Treasury Office, examines the
possibilities of extending also to
public sector pensions the prin-
ciple of the last pension institute
which is already in use at the
pension establishments of the
private sector: the pension for
the duration of his/her total work-
ing life is paid to the beneficiary
by the pension establishment
which last covered the insured,
regardless of the pension institut-
ion with which earlier employers
provided his/her pension pro-
tection. Mr Juhani Kolehmainen,
chief of the mutual pension
insurance company Eltike-Varma,
writes that the current practice of
making a person with a chronic
illness first confirm his eligibility
for a pension and only then apply
for the daily sickness allowance
is illogical. The order has its
historical reasons: the disability
pension is an older social benefit
than the daily sickness allowance.
The present practice is safer from
the insured's point of view also in
that the entitlement to pension can
be decided as soon as possible
after he ceases to work. lf the
order of the daily sickness benefit
and the disability pension is
changed, the change must be
effected without reducing the
benefits of the insured.

Mrs Helena Luoma discusses
the personal information activity
of the Central Pension Security
lnstitute for individual insured
persons. The lnstitute sends its
pension application advice to all
persons who according to its
register are entitled to an old
age or survivors' pension but
who have not applied for or been
paid any pension. The reason for
failure to apply for a pension has
been ignorance, fear that the
national pension will be reduced
or a disinclination to get down to
the paper work for a benefit that
is thought to be small."As the personal information
service has got fully under way
in 1979, nobody in the employ-
ment pension system will be left
without a pension because of the
absence of information", Mrs
Luoma writes.
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