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Mistci maksetaan,
kun maksetaan elcikkee st ci?

tIl

,* k.:

Eliikkeet ovat kasvava kustannustekijii, tiiysin siitii riippu-
matta, mink?ilaisia eliikeuudistuksia vastedes toteutetaan
tai jiitettitin toteuttamatta. Eliikkeiden hinnasta keskustel-
laan ja on syytii keskustella. Mutta vaarana on, ettd kus-
tannusten kohotessa elbketurvan kalleutta koskeva kes'
kustelu irtoaa asiayhteydestAan, kustannusrasituksesta pu-
hutaan ajattelematta samalla sitii, mihin koottavat varat
tarvitaan.

Eliikekustannuksia koskeva kysymys on asetettava ndin:
Mistii maksetaan, kun maksetaan eliikkeestii? Eliikkeen
maksajana on yrittaj[, tycinantaja ja - kun el6ke on osa
palkkaetua ja otetaan palkkaratkaisuissa huomioon -mytis tycintekiia. Rationaali ltihttjkohta elAkekustannusten
aruosteiuro on sen tutkiminen, mitii hyotyii eldkemaksuis'
ta koituu ja mitii muita sosiaalisia rahoituskohteita on ase'
tettava eliikkeiden rinnalle.

Tytietiikettii luonnehditaan usein mytihempiiiin aikaan
siiiisletyksi palkaksi. Luonnehdinta on oikea, mutta suhde
eHkevikuutusmaksun ja maksettavan eldkkeen viilillii ei
ole aivan niin mutkaton, ettd jokaiselle sitten aikanaan
maksetaan omat vddstcinsii takaisin. Kaikki eivdt eld van-
huusikiiiin, tule tyokyvyttomiiksi eikii kaikilta jiiii kuole'
man jiilkeen edunsaajia. YhteistZi kaikille kuitenkin on se,

ettii [uka hyviins[ meistd ja jopa useimmat tarvitsemme
toimeentuloturvan eliikeaikana' Kun niin on, on mytis sii'
hen jiirkeviiii varautua, mistd puolestaan seuraa etujen mu'
kainen hinta.

Eliikevakuutus on riskin kattamista' Periaate on yhtii sel-

ke?i kuin yhteisvastuun kysymyksissii yleensiikin. Mycis se

eliikemaksun osa, joka ei koidu omaan kukkaroon takai-
sin, on tarkoitettu yhteisen turvallisuuden takeeksi' Eliike-
turvan tehokkuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja kustannuk-
sia on tarkasteltava tiiltii kannalta.
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PENTTI KOSTAMO

Osittain rahastoiva
t y o e I cikej cirj e s t e I mri
Suonren tyieliikejiirjestelmiissii katetaan osa
tulevasta cldket'astuusta ry)t keriitttivillii va'
kuutustnukstillu osun itititlessii tulevien su'
kupolvien nruksettav'uksi, toteaa Tydeliike-
laitcssten Liiton TELA:n toinritusiohtaia
Pantti Kostunto T urussa tyiieldketiedottaiien
neuvottdLtpAiviIIii pitiintdsstiiin alustuksessq,
jonku jul kuiseDtilte <theisenu.

Eliikevakuutuksessa kiiytetiiiin yleensd
kahta vaihtoehtoista rahoitusjiirjestelmiiii tai

niiden viilimuotoa. Toista ndistd jiirjestelmis'
td kutsutaan jakojiirjestelmiiksi. Tiissti jiir-
jestelmiissii vuosittainen vakuutusmaksu
miiiirtiytyy pelkiistiiiin eldkemenon ja hallin'
takulujen perusteella. Esimerkiksi menojen
kasvuun ei siis etukdteen varauduta. Jos me-
not kasvavat, vakuutusmaksua joudutaan
siis aina nostamaan vuosittain menojen kas-
vua vastaavalla miiiirlillii. Kyseessd on erddn-
lainen "kddest6 suuhun"'menetelm6. Tiillai-

Koko maan luottokanta 107.358,1 milj. mk luottolaitoksittain
31.12.1976

(pakol I iset lakiseateiset)
9.267,8 = 8,6 "h

4.085,7 :3,8 % 5.182,1 = 4,8 "h

1.415,6:1,3 o/o
3.598,2 : 3,4 o/o

154,7 : 0,1 o/o

Vahinkovak. i0r

138,5 :26,2 "/"

1.555,9 = 1,5 %

,9 = 15,6 %

Suomen Pankkl
7.'157,9 = 6,7 1o

1.052,2 = 1,O 7o

1=O,5 1o

2.732,9 = 2,6 "h

4.597,9 = 4,3 7o

7.119,1 :6,6 %

10.911,7 : 1O,'l %

9.433,7 : 8,8 %

Tydeliikelaitosten pakolliseen lakisiiiiteiseen eldkevakuutukseen perustuvien luottojen osuus
oli vuonna 1976 = 8,6%
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nen rahoitusjiirjestelmii sopii varsin huonosti
kiiytettiiviiksi mm. silloin, kun kyseessd on
kehitysvaiheessa oleva ja jatkuvaa menojen
kasvua aiheuttava eldkevakuutusmuoto. Sen
sijaan tzillainen "kiidestii suuhun"-menetel-
md saattaa sopia rahoitusjiirjestelmiiksi sil-
loin, kun kysymyksessii on jo tasapainotilas-
sa oleva eliikej2irjestelmii, jossa maksurasitus
pysyy vuodesta toiseen suhteellisen tasaise-
na. Lisiiksi tiillaista jiirjestelmiiti saatetaan
kiiytt?fi myos silloin, kun kysymyksessd on
eldkevakuutusmuoto, joka sisiiltiiii tulonsiir-
ron - tulontasauksen, kuten esimerkiksi ta-
pahtuu suomalaisessa kansanelSkejiirjestel-
mdssd.

Toista rahoitusjiirjestelmistd kutsutaan ns.
rahastoivaksi jiirj estelmiiksi. Nimensii mukai-
scsti vakuutusmaksua keriitiiiin tdlltiin enem-
mdn kuin tarvitaan pelkiistiiiin vuotuisten
eliike- ja hallintokulujen kattamiseen. Ero-
tus, joka siis on eliikclaitoksen velkaa vakuu-
tctulle (vastuuvelka), sijoitetaan tuloa tuot-
tavasti eli rahastoidaan. Klassinen rahastoiva
jiirjestelmii on jiirjestelmii, jossa koko eltike-
vastuu (ansaittu ja tuleva) rahastoidaan ko-
konaisuudessaan. Vakuutusmaksu mitoite-
taan siis siten, etta csimerkiksi vanhuusellk-
keelle siirtymisen tapahtuessa on vakuutus-
maksua keriitty niin paljon, ettd se yhdessii
korkotuoton ja eriiiden muiden erien kanssa
riittaa kattamaan ao. henkilcin eliikkeelle
siirtymisen johdosta makscttavat eliikkeet
kokonaisuudcssaan.

SU OMEN 1 i R] EST ELM A V i LI MU OTO
Suomen tydellkejiirjestelmd, eivdtkd. muut-
kaan lakisiiiiteiset tyiieliikejiirjestelmiit, pe-
rustu puhtaasti rahastoivalle jiirjestelmlille.
Kyseessd on jakojiirjcstelmdn ja rahastoivan
jiirjestelmiin vdlimuoto. Osa tulevasta eliike-
vastuusta katetaan nyt keretfivilld vakuutus-
maksuilla ja osa jiiii tulevien sukupolvien
maksettavaksi.

Suomen tyrielZikejiirjestelmd (TEL) keriiii-
kin vakuutusmaksuna cncmmdn kuin tarvi-
taan asianomaisen vuoden eldkemenojen ja
muiden kulujen kattamiseen. Vakuutusmak-
suna kcrdtddn kuitenkin vdhcmmdn kuin tiiy-

si eldkevastuu edellyttliisi. Rahastoimisaste
on n. kolmannes tdydestA vastuusta. Suo-
men tyoeliikejiirjestelmii, joka asteittain voi-
maantulevana sisiiltiiii sisddnrakennetun me-
nojen kasvun, pyrkii siis etukdteen jossain
mddrin varautumaan tulevaisuuden eldkeme-
nojen kattamiseen ja eldkevakuutusmaksun
nousutarpeen jaksottamiscen pitemmiille
ajanjaksolle. Sijoitustoiminnan (korkotuoton
avulla) jaksotetaan maksujcn korotustarvet-
ta eldkemenon kasvaessa. Kun asiaa tarkas'
tellaan eliikkeensaajan kannalta, rahasto, kun
se sijoitetaan turvaavasti ja tuottavasti, on
hdnen osaltaan taasen erdlnd takeena eldk'
keiden maksamisesta. Tulevien eliikkeiden
osalta ei rasiteta pelkiistiitn tulevia sukupol-
via, vaan jokainen sukupolvi osallistuu mycis
oman eldketurvansa maksamiseen. Jos kiiy-
tettiiisiin pelkiistiiAn jakojiirjestelmiiii, jou-
duttaisiin kokonaan turvautumaan tulcvien
sukupolvien "hyviintahtoisuuteen". Toisaal-
ta nyt tyossd oleva polvi piiiisisi suhtecliisen
viihiillil maksamalla vain jo eliikkeellii ole-
vicn pienempiiti eliiketurvaa ja siirtdisi oman
kalliimman eldketurvansa maksamisen koko-
naisuudessaan tulevalle silloin tyoss[ oleval-
le sukupolvelle.

EL/|KKEI DEN M AKSU V A RM IST ETT U
RiitfivallA rahastolla voidaan mycis luonnol-
lisesti varmistaa eliikkeiden heiiriintymiiton
maksu csimerkiksi kriisitilanteissa. T1std. on
erinomaisena esimerkkind viimeaikaiset el-
vytystoimenpiteet, joiden yhteydessd muun
muassa tytieliikemaksun tasoa alennettiin si-
ten, ettii tiimiin hoitamiseksi tarvittiin poik-
keuslakia. Vaikka maksua alennettiin, ei vd-
littdmesti tarvittu eliikkeiden leikkaamista.
Jos rahastoa ei olisi ollut, ja maksujen alen-
tamistarve olisi ollut samansuuruinen, olisi
jouduttu vAlittomAsti pienentdmdin maksus-
sa olevia cliikkeitii. Siniinsii tdllainen mak-
sunalcnnus ei tietysti ole mielekdsfi elaketur-
van kannalta ellei maksua nosteta asianmu-
kaiselle tasolle.

Eldkemenot kasvavat tulevaisuudessa,
vaikka eliike-etuja ci paranncttaisikaan ny-
kyiscstiiiin. Tyiieliikcjiirj estel mdssd tiihiin vai -
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kuttaa erityisesti jtirjestelmiin asteittainen
voimaantulo, tavoitetaso 60 !6 elakkeen pe-
rustana olevasta palkasta, saavutetaan van-
huuselbkkeen osalta vasta vuoden 2000 jiil-
keen. Lisiiksi menojen kasvuun vaikuttaa
vdestcirakenteessa tapahtuva muutos. El2ike-
liiisten miiiir[ suhteessa tyotiitekevien. mii.ii-
rddn kasvaa. Niiistii syistti siis elikemeno
kasvaa vaikkei mitiiin olennaisia parannuk-
sia tehtiiisi. Kehitystii osoittaa mm. seuraava
lukusarja. Vuonna 1970 eliikeliiisten luku
tyontekijciiden luvusta oli l0 fo. Vastaavana
ajankohtana eldketaso prosentteina palkasta
oli 25. Vuonna 1978 ellkeliiisten luku tyon-
tekijoiden luvusta oli jo 19 /o ja eltiketaso
34 fo. Yuonna 2000 eliikeliiisiii on io 43 /o
tyontekijciiden luvusta ja eltiketaso on tiill<jin
55 fo. Tiedossa olevaan menojen kasvuun on
suomalainen tyoeliikejiirjestelmb varautunut
nyt osittain rahastoivalla jiirjestelmiillii.

SUOMEN 1A RUOTSIN
TY6ELAKEVARAT
Vuoden 1977 lopussa tycieldkevaroja oli yh-
teensd 14,4 miljardia markkaa rahastoituna.
Yhtii vakuutettua kohti eldkerahastossa oli
rahaa noin 8400 markkaa. Nykyistii keski'
miiiir[istii tyoclaketta tiill[ maksettaisiin jo-
kaiselle tyoeliikevakuutetulle noin vuoden
verran. Eliikkeitii vuonna 1977 maksettiin
rahastoivan jiirjestclmiin osalta noin 3 mil-
jardia markkaa. Rahastolla olisi siis kyetty
nykytasolla maksamaan vajaan 5 vuoden
eldkemeno. Tytintekijoiden ansaitut eliikeoi-
keudct ja maksettavana olevat eliikkeet oli-
kin rahastoitu vain noin kolmasosaltaan.

Missd mddrin edellii esitettyjen lukujen
perusteella kyetii2in toisaalta riittevAsti jak-
sottamaan veltfimetiin eldkemenon kasvusta
johtuva vakuutusmaksun korotustarve ja toi-
saalta takaamaan eldkkeiden maksuvalmius
myris tulevaisuudessa, jiiii kuulijan harkitta'
vaksi. Vcrtailukohtecna voidaan kuitenkin
pit66 esimerkiksi ruotsalaista tyoelekejiirjes-
ielmii5, joka iiiltiiiin on vain suomalaista pari
vuotta vanhempi. Ruotsin rahastot vuoden
1977 lopussa olivat liihes ll0 miljardia Suo-
men markkaa. Vakuutettua kohden Ruot-

sissa oli rahastoitu 27 OO0 markkaa ja rahas-
tolla voitiin suorittaa runsaan 12 vuoden
el6kemeno.

Edellii mainittu runsaan l4 miljardin suu'
ruinen tyoeliikerahasto ei ole missIln "kas-
sakaapisia". Laki edellyttiiii, ettii tyoeliike-
varat sijoitetaan turvaavasti ja tuottavasti.
Rahastointijiirjestelmii luokin Suomen kal-
taisessa piiiiomak<iyhiissii maassa omalta
osaltaan piiiiomia, ja tarjoaa edellytyksi2i ta'
louseliimiin kehittAmiselle. Panos on tosin
varsin vaatimaton. Rahastojen avulla on kui'
tenkin voitu luoda ja edelleen luodaan uusia
kotimaisia tydtilaisuuksia, kehitetiiiin elinkei-
noeldmdd ja turvataan muun muassa asunto'
tuotantoa. Rahastoihin kertyvd pddoma pa-
lautuu myos talouseldmdn kliytettiiv2iksi in-
vestointeihin eikii ohjaudu suoraan kulutuk-
seen.

Eliikelaitoksen edellyttdmf,n velkansa eld-
keliiisille, jota rahasto sindnsd on, ovat tyci-
eliikelaitokset lain cdellytfimallA tavalla si-
joittaneet turvaavasti ja tuottavasti. Sijoitus-
toiminta tapahtuu joko niin sanottuina ta-
kaisinlainoina tai sijoituslainoina. Varoja on
lisiiksi sijoitettu valtiovallan ja tyomarkkina-
jiirjestdjen toivomusten mukaisesti tyollisyys-
obligaatioihin, laitosten omaan vuokra-asun-
totuotantoon, muihin arvopapereihin sekii
kiinteisttiihin. Vuoden 1977 alussa TELA:n
jiisenlaitosten ulkona olevista luotoista oli
iakennusalan yrityksiin ja kiinteisttiihin sijoi-
tettu l6,l /o, teollisuuteen 47,7 /r' kauppaan

liikenteeseen ja palveluelinkeinoihin
21,27a ja muuhun toimintaan l5 /r.
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Tyoellkelaitosten sijoitustoimintaa sddte-
lee tiillii hetkellii vuodelta 1975 periiisin ole-
va tyoelakelaitosten sijoitustoimintaa koske-
va suositus. Suositusta uusitaan parhaillaan.
Suosituksen on antanut tyoeliikelaitosten ja
keskeisten tyiimarkkinajiirjestdjen yhteinen
TELA:n yhteydessii toimiva luotonantoneu-
vottelukunta. Neuvottelukunnassa on kaiken
kaikkiaan 14 jiisentii, joista 6 edustaa ty6-
eliikelaitoksia. Sijoitussuosituksen mukaan
tydelAkelaitosten luotonannossa on korostet-
tava tuotannollisten ja vientiii lisiiiivien in-
vestointien ja tuontia korvaavien investointi-
kohteiden merkitystii.

TYdELAKELAITOSTEN
LU OTON ANT O OSU U SP AN KKI EN
LUOKKAA
Tycieliikelaitokset ovat luotonantajina suurin
piirtein osuuspankkien suuruusluokkaa. La-
kisiiiteiseen pakolliseen eldkevakuutukseen
perustuvien luottojen osuus koko maan luot-
tokannasta oli 8,6 /o vuoden 1977 alussa.
Tist6 vapaasti sijoitettavien varojen eli si-
joitusluottojen osuus oli kuitenkin vain
3,87o.Muu osa luottokannasta oli takaisin-
lainaukseen perustuvaa. Vapaasti sijoitetta-
vien varojen kayttodn vaikuttavat lisiiksi
edellii mainitut obligaatiolainat ja asuntotuo-
tantoon suositusten perusteella sijoitettavat
varat. Esimerkiksi vuosina 1972-1977 tyo-
cliikelaitokset sijoittivat tycillisyyttii edistii-
viin voimalaitoslainoihin yhteensi 390 mil-
joonaa markkaa. Vuosina 1977-1978 ne
merkitsevdt lisiiksi tyollisyyden ylliipit:imisek-
si annettua eliikelaitosobl igaatiolainaa yhteen-
sii 145 miljoonaa markkaa. Tydmarkkinajiir-
jestdjen kcsken kiiytyjcn neuvottelujcn perus-
teella tydeliikelaitokset ovat mycis sijoitta-
neet vuosina 1970-1977 pelkiistiiiin niiihin
suosituksiin pcrustuen vuokra-asuntojen lai-
noittamiseen 545 miljoonaa markkaa. Laitos-
ten luotonanto edellyttiiii varmoja lain edel-

lyttamia vakuuksia. 3 l4 vakuuksista on
pankkitakauksia ja kiinnityksiii. Eld.keturva-
keskuksen luottovakuutuksen osuus erityises-
ti takaisinlainauksessa on merkittdvd.

Jos ty6eliikelaitosten luotonantoa tarkas-
tellaan sillS aikaansaatujen tulosten perus-
teella, voidaan tdssd yhteydessii todeta, etti
esimerkiksi vuonna 1977 tydelekelaitosten
sijoitus- ja vakuutusmaksulainoilla osallistut-
tiin24 00 asunnon rahoitukseen, liihes 32 000
tycipaikan luomiseen ja lisiittiin muun muas-
sa vientid runsaat 800 miljoonaa markkaa.
Koko luotonannosta yli puolet kohdistui ra-
kennustoimintaan ja oli tate kautta omalta
osaltaan tukemassa pitempiaikaista inves-
tointi- ja sijoituspolitiikkaa. Tyoeliikelaitos-
ten luotonannolle onkin tyypillistii se, etH
mycinnetyt luotot ovat yleensd pitkiiaikaisia
ja omalta osaltaan helpottavat elinkeinoelii-
mdlle tyypillistii pitkiiaikaisen luotonannon
tarvetta.
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TYOEUiKELAIToSTEN SIJoITUSLAINoJEN KAYTTUJAKAUMA v. 1gT7

KCytttitsrkoltu! Valkutus

Muut rakennukset
19 "zi, 228 Mmk

Koneet ,a laitteet
31 o/o 361 Mmk

Vuoden 1977 tyiie16kelaitosten siioituslainatila3toien mukran luoton3aaiien uulien yaklnai.ten
ty6plikkoien miiri lirCdntyy 4 500, liikevaihto 1220 milioonalla msrkalls ia vlenti 250 mlfioonllla
merkella. Slioitullainoi.la 22 o/" on kohdiltunut aluntotuotantoon. Tytielikelaito.ten prkolliten
tytielikevakuutukBen o3uu! maan koko luottokannalta on 8,6 7o.

9

Lainat
1.171
Mmk

Te hd a rra kennuk!et
12 o/o 135 Mmk Luotu 4500 Yakinailta

uutta tytipaikkre

Lieitty liikevaihtoa
1220 Mmk

Lisetty Yiontii
250 Mmk

Rationalirolntl
Tuotekehinely
ym.

Muu
9 o/o 104 Mmk

Aguin rakenn ukcet
22 o/" 258 |rlflk

Osalllstunu 22.600 asunnon
rahoitukreen

R akenn u!aikainen
rahoitus (piiasiarsa
LEL-kassat)

7 o/o 85 Mmk



ANTTI SUOMINEN

Yksi elcikehakemus
riittciri - mil<si?
Yksi eltikehakentus riittdd kaikkien tydeld-
kelakien mukaisten etuuksien hakeniseen.
Yksi eltikehakemus riittt)t) siinakin tapauk-
sessa, ettii yksityisen sektori n eliike-etuuksien
lisiiksi haetaan ntyds julkisen sektorin eliike-
lakien mukaisia etuuksia.

Tyontekijiiin eldkeasetuksen ll $:ssii siiii-
detiiiin, etta elekehakemus on tehtave lomak-
keella, jonka kaavan Eldketurvakeskus vah-
vistaa. Vastaavat sddnndkset cliikehakcmuk-
sen muodosta ja kaavasta on sdddetty julki-
sen sektorin elSkelacissa. Vanhuus-, tyoky-
vyttdmyys- ja tyotti)myyseliikettii varten on
vahvistettu yksi yhteinen eliikehakemuslo-
make. Perhe-eliikettli varten on oma hake-
mus.

Tydeliikelakien voimaantulon jiilkecn
1960-luvun alkupuolella Eliiketurvakeskuk-
sen edelld mainitun asctuksen nojalla vahvis-
tamalla lomakkcclla oli mahdollista hakea
vain yksityiscn sektorin mukaisia cl2ikkcitii,
ja vastaavasti julkisella scktorilla oli omat
eliikehakemuslomahkecnsa. Tiimii luonnolli-
sesti aihcutti vaikcuksia ja epZiselvyyksiii, jo-
pa elakeolkeut(slen menetyKsla erakkecnha-
kijoiden keskuudessa, jotka eivdt aina osan-
neet hakea eliikkeitiiiin kaikista paikoista.
Niinpii vuonna 1969 Eliiketurvakeskus vah-
visti uuden eldkehakemuslomakkecn, jonka
Valtiokonttori ja Kunnallincn eliikelaitos
my<is hyviiksyiviit kiiytettiiviiksi valtion el6-
kclain ja siihen liittyv2in lainsiiiidiinndn sekd
kunnallisten viranhaltijain ja tydntckijiiin elii-
kelain mukaisia eliikkeitii haettaessa. Eliike-
hakemuslomake laadittiin tiilloin yhteistyos-
sd valtion eliikejiirjestelmlin ja kunnallisen
eliikcjiirjcstelmdn edustajien kanssa.

Tiinii piiiviinii tydeliikettii haetaan yhdellii
eliikehakemuslomakkeella kaikista eliikeoi-
keuksista eltikej2irjestelmiistii riippumatta.
Paitsi yksityisen sektorin tyoelakkeitd, val-
tion ja kunnan eliikkeitii haetaan nykyisellii
lomakkeella myds kirkon ja merimiesten
eliikkeitii. Sen sijaan kansaneldkelain mukai-
sia eldke-etuuksia on haettava erikseen.

YHDEN EL4KEHAKEMUKSEN
TARPEELLISUUS
Eliikkecnhakijan kannalta cliikkeenhakcmis-
menettelyn tulec olla mahdollisimman help-
poa ja yksinkertaista. Yksityiscn kansalaisen
ei voida yksinkcrtaiscsti edcllyttiiii olcvan tie-
toisia niistii kaikista cliikckysy'myksistii, joita
nykyiset tycrelakcjarjcstclmdt sisiilliiiin pitli-
vdt. Onhan kysymykscssii lakis[iiteinen
etuus ja nbin ollen jo pclkiistiiin yleisct so-
siaaliturvan totcutumiscllc hyviiksytyt peri-
aatteet asettavat tictyt vaatimukset eliike-
asian vireillesaattamiscn yksinkertaisuudelle.
Ei voitaisi ajatclla, cttii lakisiiiteiscn sosiaali-
turvan toteutur.linen olisi riippuvainen asian-
tuntemuksesta.

Tdmd periaate ja tavoitc on yleisesti tun-
nustettu ja hyviiksytty koko ansiocliikejiirjes-
telmdssd. Eliikkcenhakijan on saatava eldke-
asiansa vireillc mahdollisimman yksinkertai-
sesti ja eliikejiirjestclmf,n on sisiilliiZin ratkais-
tava keinot, millii tavoin cldkeasian ratkaise-
minen, eliikkeen maksaminen ja cliikckus-
tannusten jakaminen eliikejiirjestelmiin sisiil-
lii hoidetaan.

Kaytannossa natta pcnaatterta [otcurctaan
yksityisen scktorin eliikelakicn kesken kiiyt-
tiimiillii ns. viimcisen laitokscn periaatetta
sekd julkisen sektorin eliikejiirjcstelmien
kanssa erilaisin yhteistoimintasopimuksin.

V I I M EISEN LA ITO KSEN PERI A AT E
Viimcisen laitoksen periaatteella tarkoitetaan
sit5, ettA eldkehakemuksen ratkaisce ja eliik-
keesecn Iiittyvistii kaikista eliikelaitokscn teh-
tiivistii huolehtii sc eldkelaitos, jonka piiriin
hakija on kuulunut viinteksi enncn eldketa-
pahtuman sattumista. Viimeisen laitoksen
periaatetta sovelletaan kuitenkin vain yksi-
tyisen sektorin mukaiseen eldketurvaan.

Yleissddnnijs viimeiscn laitoksen pcriaat-
teesta on tydntekijiiin eliikelain 4 $:n 3 mo-
mcntissa. Sddnnciksen mukaan tapauksissa,
joissa tyontekijalla on oikeus saada eliikcttii
kahden tai useamman tyiisuhteen perusteel-
la, miiiriiytyy hdnen oikeutensa eldkkeescen
jokaisen tyosuhtcen osalta viimciseen ty6-
suhtccscen liittyvien ehtojcn mukaisesti. Yk-
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sityiskohtaiset sddnncikset ovat taas tycinteki-
jiiin eliikcasetuksen l2 S:ssii, lyhytaikaisissa
tyosuhteissa olevien tyontekijiiin eldkease'
tuksen 13 $:ssii, maatalousyrittiijien eliike'
asetuksen ll S:ssii sckii yrittiijien ellkease-
tuksen ll $:ss?i. Niiissii asetuksissa miiiirii-
tddn nimenomaisesti, ettd ns. viimeinen eld-
kelaitos ratkaisee hakemuksen my6s siltii
osin kuin kysymyksessf, on muussa tyoelake'
laitokscssa jarjestetty TEL:n, LEL:n' YEL:n
ja MYEL:n mukainen eldketurva.

Viimeisen laitoksen periaatteella on erit-
tiin keskeinen merkitys tyoelakejarjestelmds-
sii. Se mahdollistaa yhdellii hakemuksella
saatetun eldkcasian nopean ja joustavan rat'
kaisun. Tdten se myos tiiyttiiii eliikkeenhaki'
jan kannalta asetettavat vaatimukset laki-
sddteisen sosiaaliturvan toteuttamisessa.

Viimeisen laitoksen periaate asettaa luon'
nollisesti eliikejiirjestelmdlle omat teknilliset
vaatimuksensa. Tdss6 tehtiiviissii Eliiketurva-
keskuksella ty6eliikejiirjestelmf,n keskuslai'
toksena on keskeinen merkitys. Eliiketurva'
keskuksen ylliipitiimien tyosuhde- ja ellketa'
pahtumarekisterien avulla muun muassa rat'
kaistaan, mille el2ikelaitokselle asian kdsitte'
leminen kuuluu.

Eliikehakemuksen voi tietysti toimittaa
suoraan sille eliikelaitokselle, jolle asian rat-
kaiseminen kuuluu. Kuitenkaan eliikkeenha-
kija ei usein tiedd, mikii eliikelaitos on kysy-
myksessii. Hakija voikin jiittiiii hakemuksen-
sa mihin tahansa eliikelaitokseen' Eldketur-
vakeskukselle sekd vuodesta 1976 lukien
mycis Kansaneldkelaitoksen paikallistoimis-
toihin. Myds pankit ja posti ottavat vastaan
eliikehakernukiia. Kansaneliikelaitoksen pai-
kallistoimistoihin, pankkeihin ja postiin jete-
tyt elakehakemukset toimitetaan Eliiketurva-
lieskukselle, jonka tehtiiv[n[ on toimittaa ne
edelleen edeliii mainittuja rekistereitii hyviik-
si k[ytt2ien piiitoksen tekeviille eliikelaitok-
selle. Nykyisin tiimii elSkehakemusten toimit-
taminen suoritetaan phdasiassa koneellisesti
tietokonesovellutusta kiiyttiien. Todettakoon
tiiss?i yhteydessd, ettb vuonna 1977 jlitettiin
vksitvisen sektorin eliikehakemuksia noin
iO ooO kappaletta, joista noin puolet kulki
Eliiketu rvakeskuksen kautta.

YHTEISTOIMINTA
TULKISEN SEKTORIN
E LAKE| i R] EST E LM I EN K AN SS A
Edell2i on jo todettu, ettei viimeisen laitok-
sen periaatetta sovelleta julkisen sektorin
eliikejiirjestelmziiin. Kiiytiinnossii tdml mer-
kitsee siia, ettei sekti julkisen etta yksityisen
sektorin palveluksessa olleen henkiltjn eliike-
asiaa voiia ratkaista ns. viimeisessii eliikelai-
toksessa, vaan hakemus ratkaistaan erikseen
yksityiselll sektorilla sekd erikseen valtion
ja kunnan sektorilla.

El?ikehakemusten osalta on kuitenkin elii-
kejiirjestelmien osalta sovittu, ettd sama el[-
kehakemus riittee kaikkia sektoreita varten.
Tiimiin toteuttaminen on vaatinut eliikejiir'
j estelmiltii teknistii valmiutta yhteistoiminnan
iikaansaamiseksi. Eliikkeenhakijan kuulumi-
ncn eri eliikejiirjestelmien piiriin ratkaistaan
eliikehakemusasiakirj oista j a Eliiketurvakes-
kuksen tyosuhderekisteristii saatavien tieto-
jen peruiteella. Kaikissa tapauksissa., jol:.tu
itmene" tyontekijiin kuuluneen eri eliikejiir-
jestelmien piiriin, eliikehakemus toimitetaan
jokaisen jiiijestelmiin erikseen kiisiteltiivtiksi.
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Tiim[n yhteistoiminnan laajuudesta antaa
ehkii parhaimman kuvan niiden eliikehake-
musten miiiirii, joita yhteistoiminnan puittcis-
sa jaetaan jiirjestelmiistd toiseen. Esimerkiksi
vuonna 1977 Eliiketurvakeskuksen kautta
toimitettiin julkisen sekrorin laitoksille 1l 000
hakemusta, minkii lisiiksi yksityisen sektorin
eliikelaitokset liihettiviit vield suoraan julki-
selle sektorille liihes 5 000 eliikehakemusta.

Yhteistoiminnan onnistumisen erllnd edel-
lytyksenii on, ettd rekisteritiedoista saataisiin
selville eltikeoikeudet mycis julkisen sektorin
palvelussuhteista. Tlssd suhteessa Eliketur-
vakeskuksen tycisuhderekisteriin on viime ai-
koina rekisterciity tietoja mycis valtion ja
kunnan palvelussuhteista. Kuntasektorin
osalta voidaan todeta, ettd rekisterissi on
merkinndt pii?ittyneistii palvelussuhteista.
Valtion osalta tilanne on se, ettii piiiittyneis-
tii tyri- ja virkasuhteista rekisterissd on mer-
kinniit 1970 jiilkeiselfi ajalta. Niiiden lisiiksi
rekisterissd on osa jatkuvista virka- ja tyo-
suhteista.

KEH ITT AM I SM A H DO LLI SU U DET
'1.--.^:a+-^..^ ^- ^11.,+ ^r+x ^lxl.^^.:4- .,ir^;llar g r vr !t!vr rs
saattaminen olisi mahdollisimman helppoa.
Ttissii suhteessa kehitys on kulkenut koko
ajan eteenpdin. Erityistii huomiota on kiin-
nitetty eliikehakemuksen t?iyttiimisen yksin-
kertaisuuteen, elzikehakemusten kiisittelyn
nopeuteen, jolloin eldkehakemusten siirtdmi-
sen nopeudessa kdsitteleviille elZikelaitokselle
on olennainen merkitys, sekii eliikeasian vi-
reillesaamisen helpottamiseen. Tdssd suhtees-
sa merkittdvd uudistus oli se, ettd. Kansan-
eliikelaitoksen paikallistoimistot rupesivat ot-
tamaan vastaan myos tyoelakehakemuksia.

Tarkasteltaessa nykyistii tilannetta etenkin
eliikkeenhakijan tai eliikkeensaajan kannalta
viimeisen laitoksen periaatteen laajentami-
sella olisi merkitystii. Eliikkeensaajan lienee
usein vaikea ymmiirtiiti, miksi htin saa eldke-
asiassaan useamman piiiitciksen, jotka voivat
olla mahdollisesti vielii keskenddn ristiriitai-
sia. Lisiiksi ttillii seikalla on asian kiisittelyii
hidastava vaikutus, sillii asian ratkaisussa
joudutaan olemaan yhteydessii toiseen eldke-

jiirjestelmiiiin ja odottamaan toisen jiirjestel-
mdn ratkaisua sovittujen pelisiiiintcijen mu-
kaisesti. Useampi eliikepiiiitds ja eliikkeen
maksaminen eri eliikej2irjcstelmistd aiheuttaa
lisiiksi hankaluuksia eliikkeensaajan eldkkeen
ennakonpiddtyksess6.

Viimeisen laitoksen periaatteen laajentami-
nen ei kuitenkaan ole mikiiiin yksinkertainen
tehtava. Tiillciin tulee voida ratkaista vas-
tuunjakokysymykset eri jiirjestelmien kesken
^-l-: --.-,.,.- ^-:t^:^^^+^ ..,X|-rN,!,++xrvAo rrruurr .J vrrJ , J !.U
myyskiisitteestd aiheutuvat vaikeudet. Huoli-
matta ndistd vaikeuksista tulisi pyrkiti vii-
meisen laitoksen periaatteen laajentamiseen.

Nykyisin voimassa olevien eliikelakien mu-
kaan eliiketta tulee erikseen hakea. Tyriky-
vyttdmyys- ja tydttomyyseldkkeen osalta lie-
nee selvdd, ette elake voidaan mycintii?i vain
hakemuksen perusteella. Sen sijaan vanhuus-
ja kenties perhe-eliikkeen osalta tuntuu eldk-
keen hakemisen vaatimus useimmiten tur-
halta. Tiinii piiiviinii on olemassa tekninen
valmius eliikkeen mycintdmiseen ilman eri-
tyistti hakemusta. Jo ttilltikin hetkellii Eliike-
turvakeskuksen toimesta ilmoitetaan eliike-
mahdollisuudesta henkiloille, joilla rekiste-
rien mukaan niiyttiiisi olevan oikeus eltikkee-
seen, mutta jotka eiviit ole sitii hakeneet.
Mielestiini olisi tarkkaan selvitettdvti hake-
musten tarpeellisuus tai tarpeettomuus toi-
saalta elekkeenhakijoiden kannalta ja toi-
saalta ellketurvan kehittiimissuunnitelmien
kannalta.
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Tiedoksi
T EL-indeksin pist eluku
vuodelle 1979

Sosiaali- ja terveysministerici on vahvistanut
vuoden 1979 TEl'indeksin pisteluvuksi 608.

Siten nousevat tydeltikkeet tammikuun
alusta lukien 6,1 prosentilla. Tiihiin sisiiltyy
poikkeuslailla heindkuun alusta siirretty en-
nakkotarkistus.

TEL-indeksiin ovat sidottuja yksityisen
puolen ty6- ja yrittiijiieliikkeet, valtion, kun-
iien, kirkon ja merimiesten eliikkeet sekii
mm. sotilasvamma-, liikennevakuutus- ia ta-
paturmavakuutuslain mukaiset jatkuvat kor-
vaukset.

Vuonna 1978 TEl'irdeksin pisteluku oli
573.

TEl-indeksi miiiiriitiiZin hintojen ja palk-
kojen vuotuisen muutoksen perusteella'

T y 6 eltikk eid e n v tihimmtii spr o s entti
nousee

Tyoeliikkeiden ns. viihimmiiisprosentti nou'
see vuoden 1979 alusta.

'Iasokorotuksen piiriin kuuluvissa eliik-
kcissd proscntti nousee 35:stii 36:een. Naisse
eliiketapahtuma on sattunut l. 7. 1975 tai sen
jiilkeen.

Ennen l. 7. 1975 sattuneen eltiketapahtu'
man perusteella mycinnetyissii eliikkeissii vii'
hinrmiiisprosentti nousee 27:sti 28:.aan.

I{ i mit y k si ri Eltik e turv ak e skuk s e s s a

Eldketurvakeskuksen vakuutusteknillisen
osaston piinllikoksi on laitoksen hallitus ni'
mittanyt fil.kand. Martti Hen n ikiii'
sen.

Martti Hiinnikiiinen on toiminut vakuu'
tusteknillisen osaston apulaisosastopiiiillikkti-
nb vuodesta 1976 ja sen ansiorekisteritoimis'
ton piiiillikkcind vuodesta 1973. Eltiketurva'

keskuksen palvelukseen hf,n on tullut vuon-
na 1966.

Vakuutusteknillisen osaston apulaisosasto-
piiiillikciksi, joka samalla toimii ansiorekis-
teritoimiston toimistopiiiillikkcinii, Eliiketur-
vakeskuksen hallitus nimitti fil.kand. H e i k-
ki Poukan.

Heikki Poukka on toiminut El?iketurva-
keskuksen tutkimusosaston tilastotoimiston
toimistopiiallikkonii vuodesta 1974. Ehke-
turvakeskuksen palvelukseen hd.n on tullut
vuonna 1970.

Nimitykset astuivat voimaan l. ll. 1978
Iukien.

Martti Hdnnikdinen Heikki Poukka

Tutkimusosaston tilastotoimiston piiiillikriksi
on 15. 11. lukien nimitetty valt.kand Lee-
na Lietsala. Hiin on ollut Eliiketurva.
keskuksen palveluksessa tutkijana vuodesta
1975.

Leena Lietsala
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MARTTI HANNIKAINEN

Re kist eriott e e n vaihe et
ti edw t e lukortis tu koti ov elle
Ty<ieliikejiirjestelmdn tavoit-
teena on turvata tycintekijiille
mahdollisimman yksilcillinen
kunkin aktiiviajan ansiota-
soon suhteutr:ttu tyiieliike.
Eliikkeen miiiiriiiin vaikuttaa
koko ty6historia, joka van-
huuselIkkeelle siirtyvillii voi
olla yli 40 vuoden pituinen.
Tydeliikejiirjcstelmdn jousta-
va toteuttaminen edellyttiiii,
ettii kaikki aktiiviajan eliik-
keeseen vaikuttavat tyirsuhde-
tiedot talletctaan Eldketurva-
k:l!<'-:k:el pit:n::' tri;el4lre-
jiirjestelmiin keskusrekiste-
riin. Rekisterciitdvien tietojen
suuresta miiiiriistii huolimatta
tydeliikejiirjestelmd kokee va-
kavana haasteena sen, etta
jokaisen tyontekijIn osalta
saadaan talletettua oikeat
ticdot.

Varmin tapa taata rekiste-
ritietojen oikeellisuus on an-
taa henkilcin itsensd tarkrstaa
tiedot mahdollisimman tuo-
reina niiden tallentamisen jiil-
keen. Tdmdn ovat oivaltaneet
myos tyoeliikejiirjestclmdn
luojat. Ellketurvakeskus ja
tyrieliikelaitokset nimittiiin
ovat lakisditeisesti velvoitetut
antamaan tyontekijiille pyyn-
ncisld hdnen eldkeoikcuttaan
koskevat tiedot.

LAHES PUOLITOISTA
MIL]OONAA SAANUT
OTTEEN
Eliiketurvakeskus on vuodes-
ta 1966 alkaen antanut tycin-
tekijoille pyynndstii tietoko-
neella muodostettuja rekiste-
riotteita. Ote on sisiilttinyt
luettelon tyontekijiin tyosuh-
teista ja yrittiijiivakuutuksista
sekii niiden perusteella tehdyn

eldkcarvion.
Rekisteriotteita pyydettiin

vuosina 1966-1974 keski-
mddrin 50 000 kappaletta
vuodessa. Viime vuosina ot-
teita on pyytiinyt vuosittain
noin 90 000 henkilciii. Eliike-
turvakeskus on lisiiksi antanut
rckistcriotteita ilman pyyntde
muun muassa LEL-alojen
tyiintekijoille ja TEl-ty6suh-
dctta vaihtaneillc sekii ensim-
miiistii kertaa tyoel2ikelakien
alaisccn tyosuhteeseen tulleil-
le Keikkiaan ofteita on saa-
nut runsaan kymmenen vuo-
den aikana liihes puolitoista
miljoonaa henkilciii.

REKISTERIOTTEEN
ANTOON LIITTYViT
VAIHEET
Tyontekiji voi pyytiiii rekis-
tcriotteen Eliiketurvakeskuk-
sen tycisuhderekisteristii joko
vapaamuotorsella rrrleetra tai
niin sanotulla ty6eldketurvan
tiedustelukortilla. Tiedustelu-
korttia on saatavilla rahalai-
toksissa, postitoimipaikoissa
ja eldkelaitosten palvclupis-
teissii, joihin tiiytetyn kortin
voi mycis jattae. Tii?iltii kortit
Iiihetetiiiin postitse Eliiketur-
vakeskukseen, joka mycis
maksaa postimaksut.

Eliiketurvakeskuksessa kor-
tit toimitetaan vakuutusteknil-
lisen osaston ansiorekisteritoi-
mistoon. Taalla tarkistetaan
kortin tiedot. Puutteelliset tie-
dot pyritiiiin tiillbin tiiydenrii-
m66n. Muun muassa silloin,
kun henkilcitunnuksen paikal-
la on pelkkii syntymiiaika, py-
ritiiiin henkil6tunnus etsimddn
mikrofilmeilld. olevasta henki-
lcirekisteristd, joka sisiiltiiii

kaikkien niiden henkiloiden
nimet ja henkilotunnukset,
jotka ovat syntyneet 1.7.
1897-31. 12. 1967. Jos syn-
tymiiaikakin puuttuu, henki-
l<ille liihetetiiiin kirje ja pyy-
detiiiin taytdmean tiedustelu-
kortti uudelleen. Samoin me-
netelld:in silloin, kun kortilta
puuttuu allekirjoitus. Tiillaisia
puutteita on noin joka sadan-
nessa kortissa.

Oikein taytetyt kortit nu-
meroidaan juoksevasti leima-
simella ia niputetaan 500-
600 kortin eriin, jotka toimi-
tetaan kansioissa ATK-kiisit-
telyyn. Siellii korttien tiedot
ATK-kirjoitetaan magneetti-
nauhoille (vastaa ATK-liivis-
tystii). Kaksi kertaa viikossa
magneettinauhoilla oleville
rekisteriotepyynnoille suorite-
taan tietokonekiisittely, jonka
tuloksena saadaan rekisteriot'
teet.

Tietokonekiisittelyi seu raa-
vana pdivinI rekisteriotteet
toimitetaan Eliiketurvakes-
kuksen postittamoon. Siellii
otteet liipiiseviit postitusko'
neen, joka taittaa ne ja panee
kirjekuoreen. Jokaiseen kuo-
reen tulee koneesta myos tyo-
eldketurvan esittelylehtinen.
Lopuksi kone vielf, sulkee kir-
jekuoren, jonka jiilkeen ot-
teet toimitetaan postiin.

Mikeli tiedustelulomake on
oikein tiiytetty, rekisteriote-
pyynnon kiisittely Eliiketu rva-
keskuksessa tiedustelulomak-
keen saapumisesta otteen pos-
tittamiseen kestii?i yleensd
korkeintaan viikon. Niiin ol-
len postin kulun vaatima ai-
ka mukaanlukien otteen pi-
tiiisi saapua kahden viikon
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kuluessa pyynnostii. Poik-
keustapauksissa rekisteriot'
teen saaminen voi kestiiii
kauemminkin. Niiin on asia
muun muassa silloin, kun ote'
pyyntai tietokonekdsittelYssii
epdonnistuu sen vuoksi, ettd
tiedustelukortilla henkilotie-
dot ovat niin puutteelliset, ettii
pyytiij?in henkilollisYYS on
ep6sclvd. T2illtjin joudutaan
suorittamaan tietojen tiiYden-
nystd ensimmf,isen konekdsit-
telyn jiilkeen ja Panemaan
sen jiilkeen otepyyntci seuraa-
vaan tietokonekiisittelYYn.

TEHOKAS TIEDOTTA]A
Eliiketurvakeskuksen rekiste-
riotepalvelun tavoitteena on
antaa ty6ntekijciille tietoa hei-
ddn eldketurvastaan ja samal-
la mahdollisuus tarkistaa re-
kisteritietojen oikeellisuus.
Molemmissa suhteissa otePal-
velu on osoittautunut tehok-
kaaksi. Tyoel[keturvan tiedot'
tajana se on ainoa menetelmd,
jolla saadaan annettua Yksi-
ldllistii tietoa jopa sadoilletu-
hansille tydntekijoille vuodes-
sa. Tietojen tarkistusten seu'
rauksena puolestaan virheet
saadaan korjattua jo tyonteki-
jiin aktiiviaikana, jolloin nii-
den selvittdminen ei mYdhem-
min hidasta eldkehakemuksen
kiisittelyii. Tehokkuutta tiissii
suhteessa kuvaa se, ettd sa-
dasta otteen saaneesta keski-
mddrin yksi-kaksi henkiloii
ottaa Eldketurvakeskukseen
yhtcyttii jonkin rekisteritie-
doissa olevan Puutteellisuu-
den tai virheellisYYden oikai-
semiseksi.

Otepalvelun avulla Paljas-
tuu tictoja siirrettdessd tai kii-

siteltiiessii syntyneiden virhei-
den ohella mycis tyonantajien
vakuuttamisvelvollisuuden lai-
minlyontej[. Tycinantaja on
voinut jattee eleketurvan jo'
ko kokonaan jiirjestiimiittii tai
jiirjestiinyt sen vain osalle
tyontekijoistiiiin. TYonantaja
on myos voinut ilmoittaa ta-
hallisesti virheellisiii tietoja.
Niiissii tapauksissa tydnantaja
pakotetaan hoitamaan tY<in-
tekijoiden eliikejiirjestelYt
kuntoon ja tYdnantajilta Pe'
ritiiiin rangaistukseksi koro-
tettu vakuutusmaksu. Vaikka
tyonantajalta ei saataisi en[d
vakuutusmaksua peritYksi-
kZiiin, rekisteroidiiiin tycinte-
kijdiden tyosuhdetiedot Elii-
keturvakeskuksen rekisteriin.
Tyontekijii ei siis niiissiikii5n
tapauksissa kdrsi eldketurvan
menetyksid.

TAVOITTEET
Eliiketurvakeskuksen tavoit-
teena on, ettii mahdollisim-
man monet tyiintekijrit tarkis-
taisivat rekisteritietonsa. Td-
hiin piiiim[iiriiiin pyritiiiin si-
ten, etti rekisteriotteita anne-
taan mycis ilman tyontekijiin
omaa pyynto6. Neite auto-
maattisesti annettuja rekisteri-
otteita ovat lihdn mennessd
saaneet LEl-alojen tYcinteki-
jiit ja eriiiden ammattijarjes-
tojen jiisenet. Niiiden lisiiksi
rekisteriotteita on annettu il-
man pyyntoii niille tyonteki-
joille, joiden TEL-tYosuhde
on piiiittynyt touko-joulu-
kuussa vuonna 1976 sekii niil'
le, jotka ovat aloittaneet en-
simmdisen tyoeliikelakien Pii'
riin kuuluvan tyosuhteensa.
Automaattista rekisteriotePal-

velua tullaan mahdollisuuk-
sien mukaan lisiiiimiiiin.

Yksilon oikeusturva edel-
lyttiiii, ettii hZintii koskevat
tiedot ovat virheettcimiit, oli-
pa ne kerdttY mihin tarkoituk-
ieen tahansa. llman tictojen
omakohtaista tarkistusmah-
dollisuutta tietojen oikeelli-
suutta ei voida taata' Tdmd
tosiasia on Yleisemmin tun'
nustettu vasta viime aikoina
kiiydyissii yksilon tietosuojaa
koskevissa keskustelu issa.

Niiin ollen tyoeliikejiirjes-
telmdn luojat ovat olleet Pari
vuosikymmenfd aikaansa edel-
la, kun tyoelZikelaitokset ja
Eliiketurvakeskus ovat jiirjes-
telmdn perustamisesta asti ol-
leet lakisiiiiteisesti velvoitetut
antamaan pyynnostii rekiste-
ritiedot. Tyiieliikejiirjcstelmii
ei kuitenkaan pitiiydY Pelkiis-
tiiiin lakisiiliteisen velvoitteen
dyttamisessa, vaan tavoittee-
na on systemaattisesti taPah-
tuvalla automaattisella rekis-
teriotepalvelulla tavoittaa ne-
kin tyontekiiiit, jotka eiv[t
omasta aloitteestaan tule re-
kisteritietoja tarkistaneeksi.
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MATTI HENRIKSSON

LEL:n soveltamisalat
Lyhytatkaisissa tyosuhteissa
olevien tyont e kijdin eltikelaki
( LEL) siiiidettiin maatalous-,
metsti-, rakennus- ja satama-
aloja varten. Muilla tydaloilla
lakia ei ole milloinkaan sovel-
lettu. Erityislain siiiitdminen
johtui tyontekijtiin eltikelain
(TEL) karenssisiiiiddksestti,
joka jtitti alle kuuden kuukau-
den mittaiset tydsuhteet eliike-
turvan ulkopuolelle. LEL-
tydaloilla tyowhteet olivat
tuolloin ja ovat yhd suurim-
ntaksi osaksi lyhempiaikaisia.

LEL:n soveltamiskdytdn-
ncin kehityksessii on kaksi
ajallisesti selvdsti erottuvaa
vaihetta. Ensimmdiseen vai-
heeseen kuuluivat lain voi-
maantulo vuonna 1962 sekii
soveltamisalueen laajentami-
nen asetuksella vuoden 1963
puoliviilistii. Vuosiin 1969-
7O aioittrrvissa muutoksissa
LEL-eliiketurva ulotettiin kos-
kemaan mycis soveltamisaluei-
den pysyvissd tyosuhteissa ole-
via tycintekijoitii ja laajennet-
tiin lisiiksi soveltamispiiriii en-
tisestddn.

KEHITYKSEN KULKU
Laissa LEL:n soveltamis-
alueet midritelliiiin melko yli-
malkaisesti. Sen I $:n mukaan
soveltamisalat ovat maatalous-
alalla maatila- ja puutarhata-
louden tycit, maanparannus-
tyot sekii turveteollisuustycit,
metsdalalla metsd- ja uittotyot
sekii tyoskentely kotimaanlii-
kenteen aluksessa, rakennus-
alalla maa-, vesi- ja talonra-
kennustycit sekii lopuksi sata-
ma-alalla satamatydt.

Asetuksella miiiiriittiin

LEL:n soveltamisaloiksi 1. 7.
1963 lukien listiksi seuraavat
ry6t:
maatalousalalla
tyo siirrettiiviillii sahalla, jollei
se olc mctsdalan yritys tai toi-
mi sellarsen yhteydessa,
tyci maataloustuotevarastossa,
tyci juurikassokeri- ja peruna-
jauhotehtaassa ja viljankui-
vaamossa.

metsiialalla
tyci muussa kuin satamatycind
pidettiiviissii puutavaran kuor-
mauksessa ja kuljetuksessa,
, ,. I 'r .-.^:.--^4: +^:_:,,^lLJU A@UOrrUVrrrvrrwrrr
la kiinteiillii sahalla,
tyo siirrettiiviillii sahalla, jos
se toimii metsdalan yrityksenti
tai sellaisen yhteydessii,
tyd puunkylliistiimossii, joka
rakenteensa vuoksi toimii kau-
siluonteisesti ja
puutavaran tai muun raaka-
aineen kiisittely puunjalostus-
teollisuuden varastopaikalla,

rakennusalalla
tyo tiilitehtaassa, jossa ei ole
keinokuivaamoa ja
tyri betonituotevalmistamos-
sa, jossa ei ole kiinteitl liim-
mityslaitteita, sekii

salama-alalla
tyo laivojen huoltotyotii suo-
rittavassa muussa kuin telak-
kayrityksessii.

Edell2i luetelluilla tyoaloilla
LEL:ia sovellettiin vuoden
1968 loppuun saakka kaikkiin
tilapiiisiin, lyhytaikaisiin tyri-
suhteisiin. Lakia tuli t?inii ai-
kana soveltaa mycis niiiden
tycialojen tilapiiisiin toimihen-
kik ihin.

POIKKEUKSET
Vuoden 1969 alusta lukien
LEL:ia on sovellettu kaikkiin
mainittujen alojen tycisuhtei-
siin niiden kestosta riippumat-
ta. Poikkeuksen muodostavat
kuitenkin toimihenkildt, alan-
sa erikoisyrityksen palveluk-
sessa olevat putki- ja siihk<j-
ty6ntekijiit sekii julkisoikeu-
dellisten yhteisojen palveluk-
sessa, pysyvdssd, ympdrivuo-
tisessa tycisuhteessa olevat
LEl-alojen tydntekijit.

Lopullisen laajuutensa
LEL:n soveltamisalat saivat
vuoden 1970 alussa, jolloin
voimaan tulleet lain ja asetuk-
sen muutokset toivat LEL:n
piiriin viell
maatalousalalta viherjauho-
tehtaissa tehdyt tycit,
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met sdalalta traktoriyrittiijien
metsissd suorittamat tYot sekii
sat arna-al al t a siirtokuormaus'
tyot raja-asemilla.

SOVELTAMISPIIRI
VAKIINTUNUT
LEL:n soveltamispiiri on nY-
kyisin suhteellisen vakiintu-
nut. Muutokset tYoeliimiissii
saattavat kuitenkin heijastua
mycis lain soveltamiseen. Tds-
tii johtuen esimerkiksi Putki-
ja ilmastointialoilla, maansiir-
toalalla sekii sahoilla LEL:n
soveltamispiiri on ollut muut'
tumassa erhiden Eliiketurva-
keskuksen lausuntojen sekii
muutoksenhakuelinten Pae-
t6sten seurauksena.

LEL-alojen tycimarkkina-
jiirjestot toimivat aikanaan
voimakkaasti LEL:n s2iiitiimi-

sen puolesta. Niiiden jlrjestti'
jen panos lain kehittlmisessii
bn enta ollut voimakkaamPi
kuin vastaavien jiirjestcijen pa-
nos muissa ty6eliikejiirjestel-
missii. Kiinnostuksen kohtee-
na ovat aina olleet mYcis
LEL:n soveltamisrajat. Eriiis-
sii yhteyksissii on tYomarkki-
najiirjestojen taholta viiliiytet-
ty LEL:n soveltamisPiirin
muuttamista tYciehtosoPimus-
ten rajoja vastaaviksi. TYo'
markkinakeskeisenb eliikejiir-
jestelmiinii LEL soPisi mYds
ndin sovellettavaksi.
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PAULI TOIVONEN
Ty o e I ci k ej cirj e s t e I mri
aloittanut tulevien
e lcikke e ru aai i e ns a neu v o nnan
Harvoin tyo tekijt)dnsii kiiftAA. Tulevien eldk-
keensaujien neuvominen, yal rnentaminen on
kiitollista ty\tti. lArjestiijd tunsi, ettii paikal-
le ei olla tultu vain kahv'in takia, taan ha-
kemaan tietoa. Tunnelnra tilaisuuksissa on
tiivis. Tiedon tarve suorustuan pursuu ilntas-
sa. lhminen haluaa t,arntuutta eldmiidnsii.
Eliikeneuvontatilaisuuksissa kerrotuan nillii
rahalla eltikkeelld ollessa on elettiiv'ii. Vaikka
eliike olisi pienikin, lu<ttettavu tieto siitii koe-
laon turvalliseksi.

Tyoeliikclaitokset ovat jiirjestiineet cliike-
neuvontatilaisuuksia periaatteessa tdmdn
vuoden alusta, joskin erddt eliikelaitokset
ovat kokcilleet tiitii uutta toimintamuotoa jo
muutaman vuodcn ajan. Kokemukset tahan-
astisista tilaisuuksista oikeuttavat uskomaan,
ettii eliikkeelle valmentaminen on tarpeellista.

Se mitii jatkossa esitdn perustuu liihinnii
'Iyiieliikekassan kokemuksiin. Uskon kuiten-
kin, ettii jonkin vcrran yleistdcn kokemukset
kaikissa laitoksissa ovat samansuuntaiset.

MIKSI NEUVOTAAN
Eliikkeelle valmennusta on jo pitkii?in suori-
ictiu ori r,rrr.-l.i."o rrrrrr. Yli.l.y"'all;;;sa,
Englannissa, Ruotsissa ja Norjassa: Suomes-
sa asiaa mietittiin ehkii ensi kerran perusteel-
lisemmin vuonna 1974 eriiiissii seminaarissa.
Seminaarin ja sen perustaman ncuvottelu-
kunnan tyd jni kuitenkin vain paperille.

Tydeliikelaitosten Liitto asetti talvella
1976 toimikunnan sclvittd.miiiin eliikeikiiii lii-
hestyvien neuvontatoimintaa ja tycieliikejiir-
jcstclmdn tehtavia tiillii alucclla. Toimikunta
totesi mietinnilssddn, cttii eliikkeelle siirtymi-
nen on yksi eliimiin pddtapahtumista, johon
usein liittyy vaikeuksia ja ongclmia ja ettii
eldkelaitosten tulisi helpottaa tata siirtyma-
vaihetta ja opastaa tulevia eliikeliiisiii elii-
miiiin eliikkecllii.

Eliikeliiisten toimcentulosta ja mielialoista
huolehtiminen havaittiin terke5ksi mycis sen
vuoksi, ettii cliikeliiisct jatkuvasti kasvavana
ryhmiinii ovat muodostumassa merkittdvdksi
poliittiscksi tckijiiksi. Lisiiksi puhraasri so-
siaalisista syistd pidettiin viilttiimiittijmiinii
valmistaa vanhempia ihmisiii heita odotta-

vaan varsin suureen eldmdnmuutokseen. Toi-
mikunnassa katsottiin, ettii eliikelaitosten on
kanncttava vastuuta omista eliikkeensaajis-
taan. Eliiketaso on maassammc jo varsin
kohtuullinen. Toimikunnan kdsitvkscn mu-
kaan meilld ei kuitenkaan osata eldt el6k-
keellii. Sc on liihinnii ascnnekysynrys. Ei
mcillii niilkiiiin kuolla sen rakia. ctrii cliik-
keet olisivat Iiian pienet. Mutta jotcrrkin
eliikkeellc siirtymincn on niin suuri muutos
ihnrisen ja myits hdncn pcrhccnsd cldmdssd.
ettii siihen ei oikein osata mukautua. Tdssd
tarvitaan asennemuutosta, valnrcntanrista.

Toimikunnan suorittaman tyiin pohjalta
Tyoeliikclaitosten Liiton hallitus antoi maa-
Irskuussa l9l / lrrton Jascnlaltokstllc suosrtuk-
sen, ettd ne ryhtyisiviit mahdollisuuksicnsa
mukaan tulevien cldkkecnsaajien ncuvonta-
tycihdn vuodcn 1978 alusta. Suositusta kdsi-
tcltiin Tyiieldkekassan hallitukscssa loppu-
kcviiiistii -77. Hallitukscn ty(imarkkinaosa-
puolet olivat yksimielisiZi siit,ii, cttA Tyiicliike-
kassan on syytd mennd mukaan tiihiin toi-
mintaan.

K L IT : i,, LL",' CT,,,,,1 I]
Tycieliikekassan neuvontaty(i koskee ainakin
toistaiseksi vain tulevia vanhuuscldkkccn saa-jia. Periaatteessa pyritdiin kaikki vanhuus-
eliikeikiiii liihcstyviit saamaan neuvonnan pii-
riin. Kiiytiinniissd kuitenkin vain nc, jotka
siirtyviit suoraan tyiistd vanhuuscldkkcellc,
voivat tulla mukaan.

Tycieliikekassa on poiminut Eldketurva-
kcskukscn tydsuhdcrckistcristd kaikki vuon-
na l9l5 ja l9l6 synrynccr LEL-tyiintekijiit
ja valinnut hcistd sitten ne, jotka tulcvat cld-
keneuvonnan piiriin. Neuvottavat ovat sitcn
62-63-vuotiaita. Jatkossa kohdistantnle neu-
vonnan hivenen nuorempiin, siis 6l-62-vuo-
tiaisiin. Kuluvana vuonna neuvonnassa on
mukana 1800 LEL-tydntekijriii. OIemme kar-
sineet joukosta pois ne, jotka civdt ole ollcct
pysyviisti LEL:n piirissii ty6skcntclcviii tyon-
tckijtiitii. Karsinta on suoritettu ldhinnd vuo-
sittaisia ansioita vcrtailcmalla. Lisdksi olcm-
me joukosta karsinect jo ty(ikyvytt(imyys-
eliikkcellii olevat.
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Tyoaloittain tAma elekeneuvottavien jouk-
ko jakaantuu samalla tavalla kuin kaikki
muutkin asiat Tyoeliikekassassa. Viidesosa
joukosta on mctsdmichid, metsureita, suurin
osa noin 2/3 joukosta on rakennusmiehiii ja
loput alun toistakymmentd prosenttia maa-
talous- tai satamatycintekijoitii. Tiimii jakau-
tuma luonnollisesti vaihtelee eri puolilla
maata hyvinkin huomattavasti riippuen siitii,
mitii tyti*i milliikin alueella enimmdkseen
tehdiiiin.

Pyrimme siihen, ettii mahdollisimman mo-
ni piiiisisi tulemaan tilaisuuksiin. Alueellisis-
ta syistd tiimii ei kuitenkaan kaikille ole mah-
dollista. Noin puolct 1800;sta voidaan kut-
sua tilaisuuksiin. Hc asuvat asutuskeskuksis-
sa tai siind mddrin niiden liiheisyydessii, ettii
ekikekokoukseen lhhteminen ei tuntune koh-
tuuttomalta rasitukselta. Olemme hankkineet
kaikkien neuvonnan piiriin kuuluvien osoit-
tcct Viestcirekisterikeskuksesta. Meilliihiin ei
Tydeliikekassana ole tulcvien eldkeldistemme
osoittcita tiedossa. Osoitteiden mukaan toi-
nen puoli neuvottavista asuu niin pienini
erinii hajallaan eri puolilla maata, ettti tilai-
suuksien jiirjestiiminen heidiin kohdallaan ei
tunnu jiirkeviiltii.

Ne joita ei voida kutsua tai jotka eiviit
pddse tulemaan tilaisuuksiimme, saavat pos-
titse saman kirjallisen aineiston kuin itse ti-
laisuuksiin tulevatkin, siis oman eliikelaskel-
man, erilaiset esitteet, eldkehakemuskaavak-
keet ja niin edelleen. Suullista neuvontaa he
jiiiiviit kuitenkin paitsi.

Tdnd vuonna Tyoeliikekassa jiirjestiiii 24
eldkeneuvontatilaisuutta. Huomattakoon, ettd
me kutsumme myrJs puolisot mukaan tilai-
suuksiin. Me liihdemme siitii, ettii jo viimeis-
tiiiin eliikkeelldolovaiheessa puolisoiden tu-
lee olla ja kokea asiat yhdessii. Sen vuoksi
myds jo ennen eldkkeelle liihtciti on syyti
tulla yhdessii kuulemaan ja tutustumaan nii-
hin olosuhteisiin, joissa sitten eliikkeellii ol-
lessa eletdin.

IT SEN A I ST i Y HT EI STO I M INT A A
Tydeliikekassa niinkuin muutkin tycieliikelai-
tokset hoitavat neuvontatoiminnan varsin it-

sendisesti. Kuitenkin yhteistoimintaakin
csiintyy ja nimenomaan silloin Ti,oeliikelai-
tosten Liiton puitteissa - jo koko toiminta-
han liihti liikkeelle TELA:n suosituksesta.
Liitto on mycis painattanut ne uvontatycild
varten yhteiset esitteet, joita eri tyoeliikelai-
toksct sitten keytuvat. Esitteet, nimet mai-
niten, ovat: "Eltikeliiisten palvelut", "Pysy
kunnossa, liiku ja voimistele" ja kolmas
"Syd viirikkddsti, monipuolisesti ja vaihte-
levasti". Esitteet ovat saanect hyvdn vastaan-
oton kentiss5. Jdsenlaitokset ostavat niita
liitolta omakustannushintaan. Todettakoon,
ettA esitteiden tekstit valmistettiin samassa
toimikunnassa, joka TELA:n puitteissa
muutenkin valmisteli eldkeneuvontatyoti.

Eraet tyoelakelaitokset ovat myos yhteis-
tydssA TELA:n kanssa valmistaneet tilai-
suuksiinsa diasarjan, jossa pyritiiiin anta-
maan virikkeitd uusista harrastus- ja virkis-
tysmahdollisuuksista sekd muutenkin kertaa-
maan tilaisuudessa kdsiteltyjii asioita.

EI PELKISTAAN RAHASTA
Tilaisuudet kestdvit noin 2 f tuntia 1a ne
jirjestetiiiin arki-iltoina. Mita tilaisuudessa
sitten kdsitelliiin. Tiirkeintd on luonnollises-
ti kertoa eliikeliiisille se raha, jolla tulevai-
suudessa on elettdvd elikkii eliikkeen mddr6.
Eliikelaskelma kertoo itse kunkin tyoeliik-
keen suuruuden sellaisena kuin se olisi, jos
tyontekijii lahtisi tanean ellikkeelle. Kiiytiin-
ncissd neuvonnan piirissd olevilla on van-
huuseliikeikiidn aikaa vielii pari kolme vuot-
ta. Jos ndind viimeisinii edessii olevina tyci-
vuosina ansiot pysyvdt suurin piirtein enti-
sen suuruisina, laskelma kertoo tulevan tyci-
eliikkeen mddrdn varsin tarkkaan. Tyoeliik-
keest'd on maksettava vero. Sen mSlrddn vai-
kuttavat varsin monet yksil<illiset seikat. Tiil-
td osin emme voi luonnollisesti antaa kuin
viitteellisi2i perustietoja, joiden pohjalta itse
kukin voi arvioida omaa tulevaa nettoeldket-
tiiiin. Sama koskee myos kansaneliikettii. Sen
miiiiriiZinhin vaikuttavat muutkin tulot kuin
palkkatulomme, mahdollinen omaisuutem-
me, puolisomme tulot ja niin edelleen. Niis-
tiihiin Tydeltikekassalla ei ole tietoa. Voim-
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me vain kertoa, miten ne vaikuttavat ja sit-
ten jokainen saa itse laskea, mit?i kiiteen j?iii.

Laskelmasta ilmenevit kaikki eriteltlvissd
olevat LEL-tyrisuhteet, joten siit^ii voidaan
tarkistaa mahdollisesti puuttuvat tai virheel-
lisesti ilmoitetut ty6suhteet ja palkat ja kor'
jata virheet jo ennen eliikkeen hakemista.

Kiinnitiimme tulevien eliikeliiistemme huo'
miota mycis asumiseen el2ikkeell[ ollessa.
Kiiykci sama asunto kuin tyrisssti ollessa, vai
pitiiiikci muuttaa. Jos muutto on edessii, sil-
loin siihen on varauduttava ajoissa, mielel'
liiiin jo monta vuotta ennen eldkkeelle siirty'
mistii.

n-------::tl:^^- :^ L^-t-:^^- L,,--^- .raalimi_l\uqrrrrMrrrlrr J4 rrvrr^rrvr.
sen ohella haluamme kiinnittae tulevien elti-
keliiistemme huomion mycis ihmissuhteiden
hoitoon. Emme toki viiitii, ettii eliikkeellii
olo on pelktist[[n eliikeliiistanssien ja muun
virkistystoiminnan varassa, mutta tiihden-
nlmme hyvien ihmissuhteiden merkitystl.
Ty<issii ollessamme meillii on kavereita ja ys'
tavie ymperilltimme, mutta kaverit jliivlt
ty<ipaikalle, kun me liihdemme el?ikkeelle.
Sen vuoksi meidiin tulisi hoitaa suhteitamme
muihin ihmisiin niin, ettii ne jatkuvat myos
el[kkeelle siirtymisen j?ilkeen. Uusien ihmis'
suhteiden luominen eliikkeelll ollessa on jo
vaikeampaa, mutta siihenkin on miiiir[tietoi-
sesti pyrittiivl. Haluamme sanoa, ette sei-
lyttlkiiii vanhat ysdvyytenne ja menkd?i roh-
keasti mukaan muiden rientoihin, se pitiiii
pirteiinii eltikeliiisenkin.

Tycieliikekassa ei hanki eltikeltiisilleen
asuntoja eikl jiirjestii virkistystoimintaa. Py-
rimme vain kiinnittiimtdn huomion tiillais-
ten seikkojen ldrkeyteen ja toisaalta kerto-
maan mycis niistii palveluista, joita yhteis-
kunta eliikeltiisille nykyiiiin tarjoaa. Palvelui'
den osalta valmistamme kutakin neuvontati'
laisuutta varten monisteen, jossa kerrotaan
mitl palveluja eliikeliiinen voi paikkakunnal'
laan saada. Otsikoittain luetellen monistees-
sa kerrotaan kodinhoitopalveluista, vanhus-
ten neuvoloista, poliklinikoista, sairaalatoi-
minnasta, ateriapalveluista, liikenteesti, van'
husten taloista, oikeusavusta, virkistystoimin-
nasta, alennuslippumahdollisuuksista, opin-

totoiminnasta, Iomatoiminnasta, ellkeliiisjiir-
jestoistii ja niin edelleen. Luettelo vaihtelee
luonnollisesti suuresti paikkakunnalta toisel-
le. Pyrimme kunkin palvelun osalta kerto-
maan, mistd apua szra. Annamme siis nimen,
osoitteen ja puhelinnumeron.

Neuvontatycite on tehty vasta niin vdhiin
aikaa, ettii johtoptiiit<iksiii tytin tuloksista ei
vielii ole syyte esittee. Kuitenkin tuntuu jo
tdssl vaiheessa, ettd tyd on otettu mielihyvin
vastaan. Mitiiitn pahempia epiikohtia ja vir-
helaskelmia ei tiihiin mennessii ole tullut esil-
le.

Tyrieldkelaitosten Liiton eri eltikelaitoksil-
tq ti.ni. kesfinH kerdimien tietoien mukaan
vanhuuselikkeelle siirtyvien neuvonta ty6.
eliikelaitoksissa on kiiynnistynyt tyydyttiiviis-
ti. Kaikilla laitoksilla on yhtiiliiinen kokemus,
ettii tilaisuuksiin saapuneet "eliikeldiskandi-
daatit" suhtautuvat saamaansa neuvontaan
erittiiin myrinteisesti. Teste on hyvl jatkaa.
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KIMMO ESKOLA

Mant al ous y ri t t cij i e n e I cik e -
laitol<sen kymwones
t o i miv uo s i fuiy nni s ty ny t
Yritttijitutiikeloit alkavat tulla siihen ikiiiin,
joka sI/() ntuhtlollisuuden tarkQstella nii-
lL,n tnarkitystd ia kchitt'stti io ionkinlaisel'
lu pt'rspektiivilld.'I-iitnii tarkustelundkikul-
tn(t on rnvi)s t'ursin aiunkohtainen, etenkin

k tt n t u nt al o t r tl e M s e s su nt i e I a s sii. Y r i t t tij tie I dke -

jd r j a s t a I n i c rt t' ul I i o nt al o tttl e I I c ai he u t t anru r a'
.sittt.s ttn niiL't tiitne aikoina tLtctnut iulkisuu'
tt,an urvioitu, ioitlen mukaan idriestelmien
k L, lt i t 1's, <' r i t t' i s e s t i k u s t an nu s k e h i t y s, o n muo'
dttstttrrrrt kot'in t'rilaiseksi kuin alunperin us'
kttrtiin. Kuslunnukset oval rnolartttttissa yrit-

t ii j ii c t ti k a j i)r i t's t e I t ni s sii yl i t t d ne e t I aki e h d ot u s'
tatt pL'rustcluissa asilet.r-t ennusteet.

Maatalousyrittiij icn eliikelaitoksen, MELA: n'
kymmencs toimintavuosi kiiynnistyi -he]na-
ciokuun vaihteessa 1978' Tuona ajankohtana
cnsi vuonna tulee nimittdin tiiydet kymme-
ncn vuotta kuluneeksi siitii, kun MELA:n
valtuuskunta ensimmdisen kerran kokoontui'
Samalla k[ynnistyiviit valmistclevat tyot
MYEL:n tiiytiintoonpanoa varten. Lakihan
tuli voimaan vuoden 1970 alussa.

POH]AOLE'TTAMUKSET
M T] U TTU N EET I 970-LUV U LLA
Silloiset ennustajat tekiviit ilmeisesti ereh-
dyksiii. Puolustukseksi on kuitenkin todetta-
va, ettei heidiin tehtdvdns[ ollut ennakoida
itse jiirjestelmien kehitystii. Heidiin laskel-
mansa koskivat jiirjestelmiiii, jota ei eniiii
ole. Maatal o usyrittiij ien eliikejiirjestelmZi, ku-
ten koko tyiielakejarjestelmf,, on t6n6dn mo-
nessa kohdassa varsin erilainen kuin se jiir-
jestelmii, jonka toimeenpanoa vuosikymmen
iitten alettiin valmistella. ltse tydelakejiirjes-
tclmiiii on merkittdviisti kehitetty. Tiirkein
yksittlinen tapaus licnee 1975 toteutettu ta-
iokorotus. Maatalousyrittiijien eliikelakiin on
lisiiksi tchty joka vuosi erilaisia erityismuu-
toksia. Siihen on liitetty suorastaan uusia
etuuksia sukupolvenvaihdosellkkeiden muo-
dossa. Futurologia olisi kenties ollut parem-
pi tyiivaline kuin matematiikka 1970-luvun
ialoudelliscn kehityksen ennustajille.

Millaincn on sitten ollut muutosten kiiyn-
tiinpaneva voima maatalouden sektorilla ja
mitkd ovat muutosten pii2ilinjat?

V AKU UT ETTU I EN ] A R] ESTdI LLA
KESKEINEN MERKITYS
Maatalousyrittiijien el2ikejlirjestelmiiii luo-
taessa oli voitettavana monia eliikepoliittisia
esteitd ja epiiluuloja. Osittaisen ratkaisun
ndihin vaikeuksiin tarjosi se, ettd lain tiiy-
tdntci6npanoa varten perustettiin erillinen elii-
kelaitos, jonka piiiittiivissii elimissl maata-
lousyrittiijien omilla edustajilla oli enemmis-
tti. Niiin sai alkunsa MELA, jonka perusta'
mista vdhdn toisessa muodossa oli ehdotettu
vuonna 1967 valmistuneessa eldketurvakomi'
tean mietinniissf,. Tuohon mietintcion sisiil'
tyi ensimmdinen ehdotus omaa tyritii teke-
vicn eliikejiirjestelmiiksi. MELA:n hallinnon
toiseksi pddosapuoleksi tuli alusta pitden val-
tiovalta. Sita edustivat valtiovarainministe-
riii sekii sosiaali- ja terveysministerici; luo-
pumisjiirjestelmien voimaantultua myos maa'
ja metsdtalousministerici. Vakuutettujen piiii-
edustaja oli Maataloustuottajain Keskusliit'
to ja sen ruotsinkielinen sisarjiirjestci Svens-
ka Lantbruksproducenternas Centralforbund,
nrutta myos kalastajien sekd vuodesta l97l
lukicn poronhoitajien jiirjestot saivat hallin-
toon edustajansa.

Vahva kytkentii vakuutettujen jiirjestoihin
on epdilemdttd keskeisin selitystekijii sille,
ettd uusi Iaitos pystyi alunperin aktiivisesti
cdesauttamaan jlirjestelmiin kehittamista.
Merkittdvin MELA:sta alkunsa saanut uu-
distus lienee ollut ns. luopumisjiirjestelmien
sidtdminen vuonna I 973. Luopumiseliikelaki
asetti MELA:n muista tycieltikelaitoksista
poikkeavaan asemaan sikiili, ettei laitos endd
ollut suppeasti tarkasteltuna tyoelakelaitos,
vaan sen tehtdvdkentld sisdlsi maatalousyrit-
tiijien cliiketurvasta huolehtimisen laajem'
massakin miclessd viljelijoiden sosiaalivakuu-
tuslaitoksena. Tiilliikin hetkellzi MELA:n toi-
mikenttd on elossa. Vireillii on useita suun-
nitclnria. joihin palaan luonncmpana tasse
artikkelissa. ltse luopumisel6kejiirjestelmiii
kiisitellii2in yksityiskohtaisemmin tiissI leh-
dessd erillisessd artikkelissa.

OMA ASIAMIESVERKKO
Etujiirjestdjen patroksen ja valtiovallan mu-
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kana olon ohella MELA:lla on toinenkin
organisatorinen erityispiirre. Laitoksella on
oma erillinen koko valtakunnan kattava asia-
miesverkkonsa. Timln verkon merkitys on
jiirjestelmiin hoidon kannalta perustavaa laa-
tua. Sekii itse MYEL-jiirjestelmti ettd maa-
talous elinkeinona sisiiltiiviit nimitttiin niin
runsaasti muista tycialoista poikkeavia eri-
tyispiirteit?i, ettd joustava toimeenpano ilman
elinkeinon hyvin tuntevaa kenttiiti olisi erit-
ldin vaikeaa. Asiamiehet ovat jokavuotisilla
koulutuspdivilld saaneet jatkuvasti uusia val-
miuksia tehfdvbn hoitoon. Tyci on sivutoimi-
luontoista, mutta lihes kaikilla on samalla
muitakin luottamus- tai virkatehtdvid maa-
talousvdestcjn palveluksessa. Tydeliikejiirjes-
telmdn ja Kansaneldkelaitoksen viilillii viime
vuosina kiynnistynyt kenttiiyhteistyii ci juuri
ndytd vaikuttavan asiamieskunnan kiiyttoon.
Ellikkeelle hakeutumiseen liittyy aina muu-
toksia, jotka koskevat tilan vakuutusta. Niis-
tii huolehtiminen kuuluu asiamichille ja siksi
on iatkossakin tarkoituksenmukaista, ettii
myos eliikehakemusten piiiilinja kulkee her-
din kauttaan.

RAKENNEMUUTOS
K AN S AINV i LI SEST I KI N NOPE A
MELA:n ensimmdistd vuosikymmenta ovat
leimanneet, lukuisten lainmuutosten ohella,
nopeat muutokset MYEL:n piiriin kuuluvan
vdcstdn rakenteessa. Kun laitos perustettiin
ja viljelijet vakuutettiin, tuli laitoksesta yh-
oetia rskuiia eras suurirrrrrrisra ryJciik"ioi.ri'-
sista vakuutustcn lukumiiiiriillii mitattuna.
Tiimii siitii huolimatta, ettd vakuutettujen lu-
kumiiiirii jiii noin 400 000:een; Iiihes 100 000
pienemmdksi kuin etukiiteen oli arvioitu. Pit-
kiiAn jatkunut maatalousviestcin rakenne-
muutos on myds 1970-luvulla olennaisesti
muuttanut maaseudun kuvaa ja samalla
MELA;n tilastoja. Vuoteen 1978 mennessd
oli vakuutettujen miiiirii vdhentynyt noin kol-
manneksella ja MELA oli kiivennyt suurim-
pien eldkelaitosten joukkoon eliikeliiisten
miiiiriill2i mitattuna. Tiih2in on vaikuttanut,
paitsi maatalouden voimakkaasti vino ikii-
rakenne vanhojen ik[luokkien suuntaan,
mycis ennakoitua korkeammaksi osoittautu-
nut tyok) /yttcimien mddrd. Tyokyvyttomien
lukumdbrdn nousemisen korkeaksi ei tosin
olisi pitiinyt olla ylliitys. Sekin niiet selittyy
ensijaisesti vakuutettujen ikdrakenteen pe-
rusteella. Vallitseva kehitystendenssi, vakuu-
tettujen lukumddrdn vdheneminen ja eliike-
liiisten mddrdn kasvu, neytfie jatkuvan vielii

koko 1980-luvun. Tuleva rakennemuutos to-
sin aiheutuu voittopuoliscsti vanhuuseldk-
keelle siirtymisistti, tyokyvyttdmien absoluut-
tinen mlIr6 sen sijaan kdf,ntynce laskuur.r.

Tuo rakennemuutos, joka siis tulcvina
vuosina johtuu yhii pelkistetymmin pelkiis-
tiiiin demografisista tekijiiistii, johtaa noin
1980-luvun puoliviilissli tilanteescen, jossa
eliikeliiisten mddrd ylittiiii aktiiviviljelij(iiden
luvun. T6md on luonnollisesti ratkaiseva se-
litystekijii sille, ettci jiirjestclmii voi olla
omarahoitteinen, etta yhteiskunnan rahoitus-
osuus on noussut noin kahtcen kolmannck-
seen. Rakenncmuutol<scn vauhti on ollut
kansainvdlisestikin arvioiden poikkcukselli-
sen nopca. Monet yhtciskuntapoliittiset rat-
kaisut ovat ollect siihcn vaikuttamassa. En
tZissii yhtcydessd ota kantaa siihcn, onko tdl-
Iaista kchitysta pidettava onnellisena. Se on
joka tapauksessa tosiasia, joka niiyttiiii jat-
kuvan. Se on myiis ollut ennakoitavissa. El6-
keliiisten miiiiriiii ei ndin ollen voida pitiiti
uutena argumcnttina siind kcskustelussa, jota
kiiydiiiin MYEL-clakkerdcn ranottuksesta.
Tosiasiassa ainoa uusi 1970-luvun mittaan
esille noussut tekijii, joka tckcc ynrmdrcttS-
vdksi huomion kohdistumiscn valtion osuu-
teen MYEL-menoista, on kansantaloutemme
ja valtiontaloudcn ongelmat. Tdmdn argu-
mentin todellisuutta ci kicllettiine millli2in ta-
holla. Kysymys on siitd, miten ensisijainen
kansalaisryhma on maatalousvdesto kanta-
maan seurauksia kansantalouden yleisistii
,oiltrLoioi..

KEH ITY S P i /i S A iNT dt SEST I
MYdNTEINEN
MYEL-jiirjestelmdstd saadut kokemukset
eldketurvan antajana kuluneella vuosikym-
menelld ovat varmasti piiiisiiiintdisesti mycin-
teisiii eikii eniiii tiillii pcrspektiivill6 voitane
vakavasti asettaa kyseenalaiseksi, etteiko tyo-
eldke-etuuksia olisi ennen pitkdii joka ta-
pauksessa tiiytynyt ulottaa myos omaa ty6td
tekevien ryhmiin. Tiimii kehitys oli viiistii-
mf,tcin. Vdhemmen iBestddn sclvdd sen si-
jaan on, olisiko maatalousyrittiijien eliikejiir-
jestelmiin sisiillii tapahtunut kehitys ollut
mahdollinen ilman vakuutettujcn itsens6 hal-
litsemaa erityislaitosta. Tuskin. Mydnteinen
kehitys ei kuitenkaan ole pystynyt muutta-
maan itse perusongelmaa, nimittdin sita, ettii
MYEL:n mukaiset tydeliikkeet ovat edelleen
kovin vaatimattomia verrattuna niihin, joita
maksetaan muiden eliikelakien perusteella.
1980-luku tullee niiyttiimiiiin, miss[ mtiiirin
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eldke-erojen tasoittaminen onnistuu ns. vii-
himmiiiseliikeuudistuksella. Siitii riippumatta
on ilmeistd, ettd pienten tydeliikkeiden taus'
talla oleva alhainen tulonmuodostus on kor-
jattavissa vain melko pitkiillii aikaviililll. Vil'
jeliji;iden tulotason korjaamiseen eiviit riitii
eliii<epolitiikan keinot. Eliikesektorilla on kui'
tenkin kosolti asioita, joita korjaamalla voi'
daan tilannetta parantaa. Niinpii MELA:n
piirissii onkin vireilli useita aloitteita' joiden
ioteuttaminen jo ennen kymmenvuotispiiiviiii
ja varmasti ennen 20-vuotispiiiviiii on asefet-
tu tavoitteeksi.

K EH ITT A M I S M AH DO LLI SU U KSI A
MYEL:n ajankohtaisista kehittiimiskysy-
myksistii kauimmin on ollut esillii ns. jiilkeen-
jiiiineisyys. Tiillii tarkoitetaan sitd eroa, joka
aiheuruu yrittiijiieliikelakien tycintekijiiin elii-
kelakcja mydhemmdstd voimaantulosta. Td'
mdn cpdkohdan korjaaminen tulee varmasti
ennen pitkdii viiistiimiittomdksi; viimeist66n
silloin, kun ne ikeiluokat, joita se pahimmin
koskee, alkavat siirtyti vanhuuseldltkeelle'
Esillii on ollut mytrs lain soveltamisalaa ja
toimeenpanojiirjestelmii[ koskevia kysymyk'
siii. Metsdtraktoriyrittiijien vakuuttaminen
MYEL:n kautta on tdtd tyotb suorittavien
miclestd jatkuvasti ajankohtainen. Samoin on
sclvittelyn alaisena turkistarhaajien ja mah-
dollisesti myi)s kasvihuoneviljelijiriden va'
kuuttaminen MELA:ssa. Toimeenpanojdr'
jcstelmdn osalta on ajankohtaisimmin esillii
vakuutusvelvollisuudesta vapauttamisen tar-
koituksenmukainen hoitaminen. Nykyisinhiin
vapautukset myontiiii Eldketurvakeskus.
MELA:ssa katsotaan, ettd ne olisi jousta'
vimmin kasiteltavissa suoraan siellli, missii
tarpcelliset tiedotkin ovat lirydettlvissi.

Seurauksena MYEL-menojen nopeasta
noususta on ollut se, etta MELA:n rahaston
kasvu pysdhtyi jo vuonna 1974 jiiiiden 68
miljoonan markan tasolle. Rahasto siis vas-
taa nykyisin endd alle kahden kuukauden
eldkemenoa. Tdmd on nostanut maksuval-
miuden turvaamisen ajankohtaiseksi ongel-
maksi. Sen helpottamiseksi on viime vuosina
aikaansaatu eriiitii viihiiisiii uudistuksia, mut'
ta pitemmdllii tiihtiiimelld maksuvalmiuden
siilyttiiminen edellyttiiisi sitii, ettl rahasto
vastaisi ainakin kolmannesta vuotuisesta eli'
kemenosta. T[mii olisi saavutettavissa esi-
merkiksi siten, ettd tietty osa vakuutusmak-
sutulon ja rahaston tuottojen sekii hoitokulu-
jen vdlisestd erotuksesta siirrettiisiin rahas-
toon. Tdllaiseen ratkaisttun aiotaankin liihi-

vuosina pyrki2i.
Merkittiivimmiit kehitystavoitteet MELA:n

kohdalla osuvat varsinaisen ty6eldketurvan
ulkopu olel le. Lu opumiseliikejiirj estelm?i siiii-
dettiin aikoinaan mddrdaikaiseksi. Sitii on
kerran jatkettu, voimassaoloaika on vuoden
1980 loppuun. Samalla kun liihiaikoina ryh-
dytiiiin valmistelemaan jdrjestelmien jatkoa,
joudutaan selvittdmddn niiden kehittiimis-
mahdollisuudet. Asia onkin jo ollut esillii
maa- ja metsatalousministeridn, maatilahalli-
tuksen ja MELA:n vilillii. ValittdmAsti
MYEL:iin liittyvii sukupolvenvaihdoseliike-
jiirjestelmii tulee luonnollisesti esille samassa

i;htcydessii.
MELA:n roolin kehittlminen laajemmin-

kin maataloudcn sosiaaliturvaa hoitavaksi
laitokseksi or.r ollut esilld mm. suunniteltaes-
sa viljelijoiden tapaturmavakuutusta. Pakol-
linen tapaturmavakuutushan ei vielii nykyi-
sin ulotu omaa tyotd tekeviin, vaan rajoittuu
palkansaajiin. Sosiaaliministeriijn asettama
toimikunta valmisteli vuonna 1976 asiaa kos-
kevan esityksen, mutta sen toteuttamincn on
toistaiseksi pysiihtynyt kustannuskysymyk-
siin. Jiirjcstelmdn toteuttaminen tullee vii-
mcistddn 80-luvulla ajankohtaiseksi. Kulu-
neena syksynd maataloutta kohdannut kato
on nostanut jiilleen kerran esille kysymyk-
sen satovakuutusjiirjestelmiin tarpeellisuu-
desta maassamme.

MELA:n keriiiimiit tietorekisterit ja val-
miit atk-jiirjestelmdt saattaisivat tarjota osit-
tain valmiin toimeenpanokoneiston tiillaisil-
lc jiirjestelmille.

SU H DE TY 6E LAKE| i R] ESTELM i iN
MYEL on osa tyoeliihelainsii[diintoii ja
MELA osa sen toimeenpanokoneistoa. T'ek-
ninen yhteistyci onkin ollut kiinteiiii koko
laitoksen toimiajan. MELA on kuitenkin
sellaisen vdestcinosan palvelija, jonka edut
on usein tapana asettaa vastakkain niiden
organisaatioiden etujen kanssa, jotka edus-
tavat valtaosaa muiden tydeliikelakien piiriin
kuuluvista. On ilmeisesti viiistiimiitcintd, ettd
niimi ristiriidat toisinaan tunkeutuvat esille
myos eliikejiirjestelmien yhteistyossii. Ei voi-
tarle sanoa, ettd ne olisivat olleet olennaise-
na esteend siinii kehityksessd, jota 1970-lu-
vulla on MYEL:n piirissii tapahtunut.
MELA:n ndkcikulmasta toivoisi, ettii tiimii
osittain keinotekoinen vastakkainasettelu ei
hairitsisi keskustelua my6skiiiin jatkossa,
kun mm. edellii lyhyesti lueteltuja uudistuk-
sia viediiiin eteenpdin.
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TEUVO SIITONEN

Maatal oude n e lcike p o hj ai s i s t a
luop umi sj cirj e s t e I mi s t ci j a
niiden toimeenpanosta
Ensimmdiset suunnitelmat maatalouden el6-
kepohjaisten luopumisjiirjestelmien toteutta-
misesta esitettiin Maatalousyrittiijien eliike-
laitoksen MELA:n taholta jo aivan kuluvan
vuosikymmenen alussa. Suunnitelmien toteu-
tuminen antoi kuitenkin odotuttaa itsedin.
Vasta varsin monivivahteisen valmistelu- ja
lainsiiiidiintotyon jiilkeen saatiin nykyiset
luopumisjiirjestelmdt luopumiseliike
(LUEL) ja sukupolvenvaihdoseldke (SpvE)

- voimaan vuoden 1974 alkupuolella.
Laki Iuopumiseliikkeestii (16 174) annettiin

4. l. 1974 ja sukupolvenvaihdoseldkesddn-
ncikset sisiiltiivii laki maatalousyrittiijien elii-
kelain muuttamisesta (219174) joitakin kuu-
kausia myohemnrrn, l-). ,i. lvl+. r.untpaakirr
lakia sovellettiin taannehtivasti vuoden 1974
alusta lukien ja alkuperiiisessd muodossaan
ne rajoittuivat koskemaan vain vuosina 1974

-1976 tapahtuneita maatilojen Iuovutuksia.
Sittemmin on molempiin jiirjestelmiin tehty
useita korjauksia ja parannuksia. Vuonna
1977 pidennettiin kummankin lain soveltami-
nen koskemaan myos vuosina 1977-1980
tapahtuvia luovutuksia. Jiirjestelmiit ovat
siir r..ltll'.,^ l;-.;;;;ll!:i:i:.
]ARlESTELMIEN TAUSTA
Luopumiseldke- ja sukupolvenvaihdoseliike-
jiirjestelmiissd on kysymys ammatistaan ja
maatilastaan luopuville viljelijdille maksetta-
vista elikkeistd. Asetelma luopumistilantees-
sa on siis luopujan niikokulmasta hyvinkin
vahvasti sosiaalipoliittinen. Luopumisjiirjes-
telmien taustaa ja liihttikohtia ei ole kuiten-
kaan loydettavissa sosiaalipolitiikan vaan
maatalouspolitiikan alueelta. Ensisijassa jiir-
jestelmiit ovat osa maataloudellista lainsiiii-
diintoi. Niiden syntyyn ovat ratkaisevimmin
vaikuttaneet maatalouspoliittiset, eiviit elti-
kepoliittiset tarpeet.

Maatalouspolitiikkamme yhdeksi tiirkeim-
mistii tehtiivistii niihdiiiin yleisesti maatalou-
den rakennerationalisoinnin edistdminen ti-
lakokoa suurentamalla ja maatilojen elinkel-
poisuutta muilla tavoin lisddmiillii. Tavoit-
teena on luoda cdellytyksiii maatalouden tuo-
tantokustannusten alentamiselle ja tuotannon

taloudellisuuden Iisiiiimisclle. Vain tiitii kaut-
ta pystytean myos pidemmiillii tiihtiiimellii
takaamaan elintarvikehuoltonrme riittiiviin
omavaraisuusasteen sdilyminen, nraatalous-
vdestcin toimeentuloturvan kehittyminen ja
kuluttajahintojen pysyminen kohtuullisella
tasolla. Samalla varmistctaan, etta maatalous-
elinkeinoon saadaan jatkuvasti nuoria am-
mattitaitoisia yrittiij iii.

Maataloudcn nykyisessd tuotantotilantees-
sa, jossa useiden maataloustuotteiden tuotos-
miiiiriit ylittavat huomattavasti kolimaisen
kysynndn, on rakennepolitiikan erddksi ta-
voitteeksi jouduttu ottamaan myiis maata-
louden tuotantopohjan ainakin tilapiiincn ka-

,,r_:_-.,t-..^-x ^- .^^.lo ancici_vclll,dlllrllrrr. a )rNrrrrJr\J!r
jassa maataloustuotantoon hcikosti soveltu-
vaa pcltoa pois tuotannosta ja samalla ohjata
maataloustuotantoa aloille, joilla ei ylituo-
tantoa ole.

Rakennepolitiikan hoidossa kcskeisin mer-
kitys lainsiiiidiintoli ajatellen on vuonna 1977
voimaan tulleclla, maatalousmaan kayttija ja
lainoitusta siiiinteleviillii maatilalailla (188/
77). Sen tavoitteet suuntautuvat tilakoon suu-
rantnmiseen maatiloien oirstomisen chkiiise-
miseen, tilussijoitustcn parantamiscen ja vil-
jclijdidcn vdliscn maataloudellisen yhteistoi-
minnan edistdmiseen.

Maatilalaki pystyy kuitenkin vaikuttamaan
maataloudcn rakenteeseen mclko hitaasti.
Vaikka se esimerkiksi lainoitukscn avulla
tukee maatalouden rakentecn kannalta jtir-
keviii tilakauppoja, ei sc sindnsd ole varsinai-
sesti kannustamassa tiillaisiin kauppoihin.
Maataloutemme rakenteen kipeimpien on-
gelmien ratkaisemista varten meillli onkin
siiiidetty maatilalain rinnalle joukko erityis-
lakcja, joiden tavoitteet ovat usein maatila-
lain tavoitteita lyhytjiinteisempiii ja kapea-
alaisempia, mutta joihin liittyy jonkin etuu-
den muodossa voimakas kannustin tavoit-
teen mukaiseen toimintaan. Luopumiseliike-ja sukupolvenvaihdoseldkejiirjestelmii muo-
dostavat osan tdstd maatalouspoliittisesta eri-
tyisla insiiiidiinncistii.
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I A RI EST E LM I EN T AV OITT EET

Luop umisjiirj estelmien yhteisenii tavoitteena
on toisaalta edesauttaa jatkamiskelpoisten, ti'
lusjiirjestelyiltiiiin tarkoituksenmukaisten
maatilojen muodostumista ja toisaalta tiil'
laisten tilojen siirtymistii pirstoutumattomina
nuorten yrittiijien viljelteviksi.

Luopumisellkkeen eli LUEl-el2ikkeen
pdttavoite on nimenomaan tilakoon suuren'
taminen. Jiirjestelmiin tarjoaman eliikkeen
avulla pyritdln saamaan osa ikdhntyneistii
viljelijdistii lopettamaan maatalouden har'
joittaminen ja luovuttamaan maatilansa jiir'
kevddn lisiialuekiiyttcion. Luovutus voi ta-
pahtua viljelijiiiden viilisellii suoralla kaupal-
la tai myymiillii maatila ensin maatilahalli'
tukselle, joka luovuttaa sen edelleen lisii'
alueeksi. Luopumiseliketilasta maata osta-
van tilan tulee olla ns. jatkamiskelpoinen jo
ennen luopumiseldkekauppaa tai ainakin sen
jiilkeen. Viljelijiin perheineen tulee saada lil-
laiselta tilalta Etele-Suomessa koko ja kehi'
tysalueilla ainakin piiiiasiallinen toimeentu-
lonsa.

Toisena luopumiseliikkeen tavoitteena on
poistaa maataloustuotannosta peltoa, jota
sen laadun tai sijainnin vuoksi ei ole tarkoi-
tuksenmukaista pittiti viljelykiiyt<issii. Tuo-
tannosta poistaminen tapahtuu metsittemelle.

Sukupolvenvaihdoseliikkeen plItavoittee-
na on aktiiviviljelijriiden vinoutuneen ikdra-
kenteen korjaaminen. Maatilojen luovutta-
minen uuden sukupolven viljeltiiviiksi tapah-
tuu meillii tiill[ hetkellli useissa tapauksissa
liian mycihiiisesssd vaiheessa. Tilan haltuun-
sa saava lapsi on tilan vastaauottacssaan
ehtinyt jo sivuuttaa ne ikdvuodet, jolloin hii-
nellii olisi ollut parhaat mahdollisuudet ke-
hittiiii yritystiiiin. Sukupolvenvaihdoksen lyk-
kddminen niiyttiiii monissa tapauksissa joh'
tuvan suuressa mddrin siitii, etteiviit vanhat
yrittejat nde toimeentuloaan turvatuksi tilan
luovutuksen jiilkeen. Sukupolvenvaihdosjiir-
jestelmiin tavoitteena on korjata tilannetta
tarjoamalla tilastaan luopuvalle viljelijiille
toimeentuloturvaa lakisddteisten eliikkeiden
alkamiseen saakka.

KENELLE LUOPUMIS-
]iR]ESTELMiN ELLKE?
Luopumisjiirjestelmf,t koskevat vain varsi-
naista viljelijiiviiestoii. Elikkeen edellytykse-
nd on, ette tilastaan luopuva viljelij?i on asu-
nut ja viljellyt maatilaa ainakin viimeiset
viisi vuotta ennen luopumista. Maatalouden
ulkopuolisct tulot eivdt saa olla olleet poik'
keuksellisen suuret. Luopumiseldkkeessd ne
eivdt saa huomattavasti ylittiiii vastaavien ti'
lojen viljelijoiden keskimliiiriiisiii sivutuloja.
Sukupolvenvaihdoseliikkeessd vaaditaan piiii-
asiallisen toimeentulon saantia maatalous-
yrittiijetoiminnasta. Luopumisjiirjestelmiin
eldke voidaan myontiiii sekii tilan omistajalle
etld hdnen aviopuolisolleen.

Jiirjestelmiit kohdistuvat jo ikiiiintyneisiin
viljelijoihin. Luopumiseldke voidaan mycin-
tde tilasta luopumisen tapahtuessa 55 vuotta
tiiyttiineelle viljelijiille, vaimo saa kuitenkin
yhdessii miehensi kanssa eliikkeen jo 45-vuo-
tiaana. Sukupolvenvaihdoseliikkeen alaikii-
raja on miehillii 58 vuotta ja naisilla 55 vuot-
ta. Sukupolvenvaihdoself,ke ptiiittyy 65 vuo-
den idssd, luopumiseliike sen sijaan jatkuu
eldkkeen saajan kuolemaan saakka. Luopu-
miseld.kkeen voi saada jo tydkyvyttdmyys-
eliikkeelliikin oleva viljelijii. Sukupolven-
vaihdoseliikkeen my6nthmisen kansaneldke-
lain mukaisen tycikyvyttomyyseliikkeen tai
tiiyden MYEl-tyokyvyttdmyyseliikkeen saa-
minen est6d.

Luopumiseldkejiirjestelmiiiin hyviiksyttii-
viillii tilalla tulee olla peltoa viihintiiiin 2 heh-
taaria. Tila tulee luovuttaa p2iisii2int<iisesti
kokonaisuudessaan joko maatilahallitukselle
tai lisialueeksi naapuriviljelijiille. Viljely-
kiiyttocin soveltumattoman pellon voi luo-
puja itse metsittea. Luovutuksen ulkopuolel-
le voidaan jefiaA tilan talouskeskuksen alue,
yksi asuntotontti ja tilaan ehkii kuuluva ns.
arvokas alue eli alue, jolla on huomattavasti
suurempi arvo jossain muussa kuin maata-
louskiiytossii. Piiiisii2innrjstii poiketen voi luo-
puja jat6A itselleen myds tilan metsdmaan
tai osan siit5, jos metsdmaalla ei ole lisiialue-
kiiyttoii, tai luopuminen tapahtuu metsitta-
miillii viihintddn puolet maatilan pelloista.
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Sukupolvenvaihdoseliiketilan tulee kool-
taan tiiyttiiii jatkamiskelpoiselle tilalle asete-
tut vaatimukset. Ktiytiinnossii niimii merkit-
seviit Etelii-Suomessa viihintiiiin I 0 peltoheh-
taarin tilaa, jossa on lisiiksi metsdmaata niin
paljon, ettd sen vuotuinen verotuotto on v6-
hintiiiin 85 kiintokuutiometrid. Kehitysalueil-
la pellon pinta-alaksi riittiiii 5-6 hehtaaria
kehitysaluevydhykkeestii riippuen.

Sukupolvenvaihdoseliiketila tulee luovut-
taa luovuttajien l?ihisukulaiselle. Luovutuk-
sensaajan tulee olla i2iltiiiin ja muilta ominai-
suuksiltaan sopiva jatkamaan tilan viljelyti.
Viljelyn jatkamisesta hdnen tulee antaa eri-
tyinen sitoumus, jonka rikkomisesta saattaa
olla seurauksena, ettii hiineltii perittiiin tilalle
mydnnettyjen sukupolvenvaihdoseldkkeiden
pddoma-arvot. Myos sukupolvenvaihdoselii-
ketila on luovutettava luovutuksensaajalle
piiiisiitintdisesti kokonaan. Tilasta voidaan
kuitenkin pidiittiiii ns. arvokas alue ja asun-
totontit tilan luovuttajalle ja h6nen rintape-
rrlhsrlleen.

TO I M EEN P AN O.O RG AN I S A AT IO
Erds luopumisjiirjestelmien erikoisuuksista
on niiden toimeenpanon organisointi. Toi-
meenpanoa hoitaa valtion keskusvirasto
maatilahallitus yhdessd puolijulkisoikeudelli-
sen ellkelaitoksen, MELA:n, kanssa. Yh-
teistycin voidaan ainakin MELA:n taholta
todeta sujuneen hyvin. Toimeenpanon val-

^.- ^-:+a^ ^ 1.,._-..^. :.,-l;iL-iii riacfalminvvfrtoc --!--J-aa_aa--aa"
osalta maa- ja metsdtalousministerici ja su-
kupolvenvaihdoseliikejiirjestelmdn osalta so-
siaali- ja terveysministerici.

Luopumishakemukset otetaan pddasiassa
vastaan kunnallisissa maatalouslautakunnis-
sa. Noin viidenneksen hakemuksista ottavat
vastaan MELA:n asiamiehet. Maatalouslau-
takunnista hakemukset tarkistusten jiilkeen
toimitetaan maatalouspiirien maataloustoi-
mistoihin. Maatalouspiireistii hakemukset tu-
levat joko suoraan tai maatilahallituksen
kautta MELA:aan.

Luopumishakemuksista antavat lausunnon
maatalouslautakunta, maataloustoimisto ja
vaikeimmista tapauksissa mycis maatilahalli-
tus. Maatilahallitus on erikseen mddrdnnyt,
minkti tyyppisistti hakemuksista on hankit-
tava mycis sen lausunto. Lausunnossaan
maatalousviranomaiset keskittyvit luonnolli-
sesti eliikkeen saamisen maataloudellisten
edellytysten selvitfdmiseen. Tiillaisia ovat
esimerkiksi lisiialuekaupan tarkoituksenmu-

kaisuus, peltojen metsittiimiskelpoisuus, maa-
tilan jatkamiskelpoisuus jne.

Luopumisasia ratkaistaan lopullisesti
MELA:ssa. Eliikkeen maataloudellisten edel-
lytysten osalta MELA on kuitenkin ratkai-
sutoiminnassaan sidottu maataloustoimiston
tai maatilahallituksen lausuntoon. MELA:ssa
luopumisasioiden kiisittely on keskitetty luo-
pumisasiainosastolle, joka ratkaisutoiminnan
lisiiksi myds laskee ja yhdessii maksuosaston
kanssa maksaa eliikkeet. Luopumisj2irjestel-
mien kehittiimistii ja toimeenpanon seuran-
taa varten on MELA:an perustettu erityinen
luopumisasiain neuvottelukunta, jossa ovat
edustettuina luopumisjiirjestelmien toimeen-
panosta vastuussa olevat eri osapuolet.

MELA:n luopumis- tai sukupolvenvaih-
doseldkeasiassa antamasta piiiit6ksestd voi-
daan tyoeliikkeiden tapaan valittaa eliikelau-
takuntaan ja vakuutusoikeuteen. Mycis maa-
tilahallituksen MELA:lle antamista lausun-
topiiiitciksistii on valitusmahdollisuus. Jos
rrraaiiiairaiiiius crrioo'l.ikk.cl ii;;ataloi:d;l
listen edellytysten osalta kielteisen lausun-
non, voi eliikkeen hakija valittaa siitii kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen.

liR]ESTELMIEN KAYTTd
Kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennes-
sd on luopumiseliike mydnnetty 2184 tilalle,
joilla on ollut yhteensa 3797 eldkkeen saa-
jaa. Heistti on hieman yli puolet naisia. Kes-
lrimllrlincn mekqrrssa nleva tlvsi lrronrrmis_
elSke on 594,82 markkaa kuukiudessi. Vas-
taava vdhennetty eliike on 184,33 markkaa
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kuukaudessa. Vdhennettynd luopumiseliike
maksetaan tydkyvyttcimyyseliikettii saaville
ja jo vanhuuseliikeiiin tiiyttiineille luopujille.

Lu opum iseldkej iirjestelmiin kAltto on jiiii-
nyt selvdsti ennakoitua vdhdisemmdksi. Syitii
tdhdn Iienee useita. Eris fdrkeimmistl on
ehkii kuitenkin lisdalueluovutuksiin kiiytettii'
viss6 olevien lainavarojen jatkuva niukkuus.
Osittain kiiytiin v6hyyteen vaikuttanee edel-
leen tiethmdttomyys jiirjestelmlin eduista ja
edellytyksistii.

Sukupolvenvaihdoselike on 30. 9. 1978
mcnnessd mycinnetty 3743 tilalle ia 4794
eliikkcensaajalle. Heistii kaksi kolmannesta
on naisia. Jiirjestelmiin kiiyttii on ollut suun'
nilleen ennakoitu. Keskimiiiiriiinen sukupol'
verivaihdoseldke on miehillii 846,93 mark-
kaa kuukaudessa. Naisten eliikkeet ovat
MYEL-tyotulon mddrdytymisesti johtuen
miesten elAkkeitii pienempiii, keskimiiiirin
617,20 markkaa kuukaudessa.

1 A RJ EST ELMI EN V AI KUTU KSET
Luopumiseldkejiirjestelmiin kautta on luovu-
tettu lisdmaaksi noin 16 000 hehtaaria peltoa
ja 23 000 hehtaaria metsdmaata. Luopumis-
eldketiloista suoraan lishmaata ostaneita ti-
loja on ollut 1700, joiden keskipeltoala on
noussut 14,7 hehtaarista 21,7 hehtaariin ja
netsdpinta-ala 31,5 hehtaarista 31,2 hehtaa-
riin. Maataloustuotannosta on sitouduttu
luopumiselhkejiirjestelmiin kautta poista-
maan peltoa metsit*imalla yhteensd noin
1250 hehtaaria. Luopumiseliikejiirjestelmiin
voidaan sanoa pystyneen varsin hyvin tiiyt-
tamean pddtavoitteensa, jatkamiskelpoisten
tilojen muodostamisen.

Sukupolvenvaihdoseliiketiloilta on luovu-
tcttu nuorten viljelijoiden kdsiin noin 58 000
hchtaaria peltoa ja 146500 hehtaaria met-
sdmaata. Luovutuksensaajat, jotka liihes
poikkeuksetta ovat olleet Iuopujien ornia
lapsia, ovat ollcet keskimiiiirin 28 vuotta luo-
vuttajia nuorempia. Sukupolvenvaihdos on
siis jiirjestelmiin tiloilla todella tapahtunut.

I A R] EST ELM I EN ] AT KAMINEN
Luopum isjii rj estelm ien voimassaolo piiiittyy
vuoden 1980 lopussa. Niiden liihtcjkohdat
muodostaneet tarpeet ovat kuitenkin maata-
loudessamme olemassa em. ajankohdan jiil-
keenkin. Kun luopumisjiirjestelmiit toisaalta
ovat selvdsti edistdneet niille asetettuja ta-
voit.teita, on jiirjestelmien jatkaminen my6s
vuoden 1980 jiilkeen perusteltua. Erityisesti

sukupolvenvaihdoseliikkeen osalta olisi va-
kavasti harkittava pysyviiii jiirjestelmiiii.

Myris jiirjestelmien kehittiimiseen niiyt-
tdisi olevan perusteltuja edellytyksiii. Esi-
merkkeind mainittakoon maatalouden tuo-
tantopohjan siiiintelyn nykyistii selvempi
niveltdminen luopumiseliikkeeseen ja suku-
polvenvaihdoselikkeen ulottaminen mycis
muihin kuin sukulaisten viilisiin luovutuk-
siin. Edellistii ntiyttiiisi puoltavan nykyisen
tuotannonohjaamisjiirjestelmiin riittametdn
kiiyttd ja jiilkimmiiistd maatalouden ikiira-
kenneongelman lisiiksi maamme tamanhetki-
nen varsin vaikea tyollisyystilanne.
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ESA LEPOLA

Mikn o n e lcike s citit i o ?

Eliikesiititirilaissa (469l55) tarkoitetaan elti-
kesiiiiticillii tycinantajan perustamaa siiiitirjtii,
jonka tarkoituksena on eliikkeiden ja niihin
verrattavien muiden, tycisuhteen perusteella
myonnetfdvicn etujen antaminen hdnen tycin-
tekijtiilleen ja niiiden omaisille tycintekijiiin
osal I istum atta tiihiin tarv ittavien varojen kar-
tuttamiseen. Eliikesiiiitiolaissa tarkoitettujen
cliikesiiitiriiden sddnncit vahvistaa sosiaali- ja
terveysministerici. Eliikesiiiitiot merkittiiin
min istericjssd pi dettiiviiiin el iikesiiiiticirekiste-
riin lukuunottamatta ainoastaan ty<intekijtiin
eldkelaissa (395/61) tarkoitettua toimintaa
harjoittavia eliikesiiiitiiiitii, jotka on rekiste-
roitv Eliiketurvakeskuksessa. TEL-toimintaa
harjoittavia eliikesiiiiti<jiti valvoo mlnlstenon
lisliksi Eldketurvakeskus. Eliikesiititicilain
alaisista eliikesiiiitidistii on pidettiivii erilliiiin
ne sd6tirilain alaiset siiiitirjt, joiden ni-
messd esiintyy sana eliikesiiitiri. Ndmd ovat
oikeusministericin valvonnassa ja merkitiiiin
siiiitiorekisteriin. Viimeksi mainitut siiAti6t
jiiiiviit tiimiin kirjoituksen ulkopuolelle.

Piiiisiiiintoisesti eliikesliiiticin perustaa yksi
tycinantaja. On kuitenkin mahdollista perus-
taa myils us€allrrrd.u iyjrra,riojoii ,l;i;l;;; ;;.
yhteiseliikesiiiitid. Tiilloin tycinantajien tulee
muodostaa taloudellinen kokonaisuus tai olla
osa sellaista.

Eliikesiiiitiot voidaan jakaa kolmeen ryh-
miiiin niiden mycintdmien etujen mukaan.
Eliikesiiiiticiistti lukumiiiiriiltiiIn pienimmdn
ryhmdn muodostavat ainoastaan TEL:n mu-
kaista toimintaa harjoittavat seetiot, joita on
32. Sekii TEl-eliikkeitii ettii lisiieliikkeitii
myontiiviii siiiiti<iitii on 70. Ylivoimaisesti
suurimman ryhmdn muodostavat ainoastaan
lisiieliikkeitii mycintdvdt siiiitidt, joita on 262.
Niiihin lukuihin eiviit sisiilly suoritustilassa
olevat shdticit.

Eriis eliikesiiiitioille ominainen piirre on
se, etta siiiiticin eldkevastuuta ei tarvitse olla
kattamassa vastaavaa miiiiriiii varoja. Seatio
voi siis toimia vastuuvajauksella. Sikiili, kuin
on kysymys vapaaehtoisista lisiiel[kkeistii ai-
heutuneesta eldkevastuusta, siiiition on peri-
aatteessa mahdollista toimia tliydellii vastuu-
vajauksella. Sen on kuitenkin kyettlvd suo-

rittamaan erddntyneet cliikkeet ja muut edut,
jotta toiminta voisi jatkua ennallaan. TEL-
toiminnan osalta tilanne on toinen. Mikeli
siiiiticin varat eivdt riitZi kattamaan sen
TEL:sta aiheutuvaa eldkevastuuta, tulee sdd-
tion hankkia Eliketurvakeskuksesta maksu-
luottovakuutus vastuuvajauksen vakuudeksi.

HALLINTO ]A VARO]EN SIIOITUS
Eliikesiiition on lain mukaan sijoitettava va-
ransa turvaavasti ja tuloa tuottavasti. Eliike-
siiiitiii voi kuitenkin vakuutta vaatimatta an-
taa varojaan lainaksi tycinantajalle. TEL-toi-
minnan osalta sddtidn tulee kuitenkin ottaa
Eldketurvakeskuksesta sijoitustensa ja saa-
mlstensa vakuudeKsl srloitusiuottovaiuutus.

Eltikesiiiiti<in hall ituksessa on tydnantaj al-
la enemmistd. Tate voidaan pitAa perustel-
tuna esimerkiksi sen vuoksi, ettii tycinantaja
kustantaa yksin elikesiiiiticin toiminnan. Toi-
mintapiiriin kuuluville on kuitenkin laissa
taattu tietty edustus siiiitiijn hallituksessa.
Hallitukseen tulee kuulua lain mukaan vf,-
hintiiiin viisi jlisentii, joille kullekin tulee va-
lita viihintiiiin yksi henkilcjkohtainen vara-
---:-- \/aL:-+:ii;- 1.,.1.,-L-h hallitrr[.cnn iisenen
ja niiiden varajisenten tulee olla toimintapii-
riin kuuluvien keskuudestaan valitsemia.
Myos yhden lain edellyttiimistii viihintiiiin
kahdesta siiiition tilintarkastajasta tulee olla
toimintapiiriin kuuluva tyontekijii.

Siitii huolimatta, ettA joitakin uusia eldke-
siiiitioitii on aivan viime vuosina perustettu,
on eliikesiititiriiden lukumd6rdssii ollut ha-
vaittavissa hienoista laskua. Osa stiiitioiden
lopettamisista on tapahtunut sulautumisten
kautta. NailtA osin toimintapiiriin kuuluvien
lukumiiiirii on kuitenkin pysynyt ltihes sa-
mana.

Vuoden 1976 lopussa kuului elikesiiiitioi-
den toimintapiiriin TEl-toiminnan osalta
vajaat 180 000 henkilci2i ja vapaaehtoisten li-
stieliikkeiden osalta runsaat 220 000 henki-
ldii. Eliikesiiiiticit suorittivat mainittuna vuon-
na TEL-eliikkeitii noin 285 miljoonaa mark-
kaa ja lisiieliikkeitii noin 220 miljoonaa
markkaa.
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RAIMO PELTONEN

Elcikesciilioyhdistys
esittciytyy
TyOntekiidin eliikelain lullcs- toteuttaa tiedottamalla iafe-
sa t, cti nt Qan nruas s am n1e t oi nti nllleen tyosuhde-eliiketoimin-
442 atilkesiititii;tii, ioilta ei o1- nassa tapahtuvasta kehityk-
Itrt yhteiselitrtd, io,ka valv'oisi sesti samoin kuin eliikesiiii-
niitlin cttfa. Sen t,u.ksi kat- tioita koskevan lainsiiiidiin-
sot t i i n atiii ke stitit i di d e n tarvit - ndn kehityksestii. Yhdistyksen
sc\an kutlo-organisuatiota, tulee viilittiili asiantuntija-
jonka uvullu niiiii koske:'at apua jlisenillcen ja antaa.neu-
asiat t,oitaisiin hoitaa viran- voia ja ohjeita eliikesiiiitiotoi-
tltntaisiin piiin ja jttnka kautta miutaan liittyvissti kysymyk'
tyinantaiat ia eliikesiiiiti6t sissa.
voisitat suatla oikean kilsitYk-
sen stititi6ntuotlon eelLtllisutt- TOIMINTA
desta eliikeitiriestelyiensd yh' Kaytdnnossd yhdistykselle
teydessii ntuiiin tiaihtoehtoi- kuuluvat mitii erilaisimmat
iin verrattttna. Sanrulla toclet- tehtdyilt. Tyoeliikelakeihin
tiiin tydntekiiilin eliikelain ttro- tulleet jatkuvat muutokset ja
van irtukanuan niin paljon rr- parunnrkset ovat aiheuttaneet ajan tasalla el2ikesiiiitidihin ja
sia tehtiiviii vanhaan 'toimin- ien, ettii yhdistyksen painopis- tyoeliikelainsiiZidiintddn liitty-
taan veftattLtna, etta etiikesdii- te on pysynyt TEL:n mukai- viss[ asioissa.

tidt eivdt pystyisi hoitamaan sessa toiminnassa' Muista teh-
asioitaan toisisiaan riippumat- avista mainittakoon malli- lASENET-ii 

io it',:rron yhteisid o'h'jeita. siiintojen ja erilaisten lomak- Yhdistyksen jii-seneksi voi
- Suo-.n iyonantajain Kes- keiden laitiminen siiiitioiden piiiistii jokainen Suomessa toi-
kusliiton taLolta iyhdyttiin kiiytertiiviiksi. Erittiiin tdr- miva rekisteroity eliikestiiitio
ariua ,ulrnistelcmaan la tutot- teat<si kohdaksi on mttodos' sekl tycinantaj-ana toimiva.yk-
se,a oli yhdistyksen perusta- tunut asiantuntija-avur vtilit- sityinen henkilo tai oikeuskel-

-in"r. 'etat"raatioy[airtyt- tdminen elakesiatitiiden va- poinen yhteiso, j.oka aikoo
,"^ p"rurt"ra kokouipidetiiin kuutusteknillisten tehtavien perustaa eliikesiiiition. Perus-

*u.iarkuu.r 2T.paivand 1962. suorittamisessa ja avustami- tavassa kokouksessa vuonna

Yhdistyksen perustamisen yh- nen cleikesiiiirioiden sddntdjen 1962 liittyi yh-distykseen- 75

teyJessa korostettiin, ettei yh- laatimisessa ja muuttamisessa. eldkeseatiota. Vuoden 19'77

ai'rtvr.r* toimintaa saa lia- Koulutus- ja tiedotustehtd- lopussa Eliikesiiiiticiyhdistyk-
jentaa liiaksi, vaan sen on tul- vat ovat vuosien mittaan li- sen jiiseninii. oli 202 siiiiticitii'
iu"u ioirr..n pienellli t.n[i- saantyneet. Tata tarkoitusta joiden toimintapiiriin 

-k-uului
iOstolla. Tiitii periaai.ttu on ,urt.n yhdistykseen palkattiin 224000 tyontekijiiii' Yhdis-
tiukasti noudaiettukin, sillii tiedotussihteeri uuoden 1971 tykseen kuulumattomat elii-

VnJitiytr"r. toimiston henki- alussa. kesiiiitiot ovat yleensh pieniii'

losromiiiirii on talla hetkellii Koulutustilaisuuksia on jiir- Niiden vakuutettujen yhteis-

nelj2i. jestetty eri puolella Suomea. miilrii on noin 45 000.
Aluekoulutuksessa on PYrittY

TARKOITUS menemldn jiisenien luo. Useis- EDUSTUS
intistyts", tarkoituksena on sa seminaareissa on paneu- Alusta alkaen Eliikesiiiticiyh'

"tal"raatioiaen 
yhteiselimeni duttu perusteellisemmin elii' distys sai viranomaisten tahol-

edistiiii jiisentensii yhteisiii kesiizitioita koskevien erillis- ta eliikesiiiiticjiden virallisen

"irj" tyO*frde-eliike- ja ela- kysymysten.selvittelyyn. Yleis- edustajan aseman. Sosiaali- ja
tesaatiotoiminnan alalia. Tii- kirjeiden ja tiedotuslehden terveysministeririn nimedmddn
te toimintaa tulee yhdistyksen avulla pidetiiiin jiisensiiiiti<it Eltiketurvakeskuksen edusta-
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RISTO HEISKANEN

Mik(i on ekikekassa?
jistoon ovat vuorollaan kuu-
luneet yhdistyksen puheen-
johtajat.

Vuodesta 1973 liihtien yh-
distys on ollut jdsencnii Tyo-
eldkelaitosten Liitossa, joka
on perustettu vuonna 1964
rydelekelaitosten yhteiseli-
meksi. Liiton hallituksessa
Ellikesiiitioyhdistyksellii on
onrat edustajansa, kutcn myos
sen asettamissa pysyvissd. neu-
vottelukunnissa ja tyoryhmis-
s6.

Vftifii:;." harrinnon muo-
dostavat kerran vuodessa ko-
koontuva yhdistyskokous,
hallitus ja toiminnanjohtaja.
Hallituksen, johon kuuluu
kymmenen jiiscntii, puheen-
johtajana on dipl.ins. Eelis
Makkonen Valmc.t Oy:stii.
Muina jiiseninii ovat dipl.-
ekon l{oloer Fkman Ov
Mercantile 1.b; ekon. Jaakko
Harju, Kymiyhti6, dipl.ins
Kalle J. Hirvi, KcskLlsosuus:
liike Hankkija; varat. Kauno
G. Honkanen, Oy Wiirtsilii
Ab; ekon. Veli Korpi, Enso-
Gutzeit Oy; ekon. Aake Leh-
mus, Oy Tampella Ab; eliike-
siiiition asiamies Ilkka Luoti,
Finnair Oy; valt.maist. Aito
Puurtinen, Helsingin Puhelin-
yhdistys; hall.op.kand. Erkki
Sillanpiiii, Oy Nokia Ab. Yh-
distyksen toiminnanjohtajana
on oik.kand. Martti Karhu-
nen. Eliikesiiiiti6yhdistyksen
osoite on Fredrikinkatu 45 A,
00100 Helsinki 10, puhelin
646688.

Kiisite eldkekassa on aiheuttanut jonkin ver-
ran sekaannusta. Tdssd yhteydessii on tar-
koitus tarkastclla avustuskassalain (471 I 42)
alaisia eldkekassoja. Niiistii on pidettiivii eril-
liiiin lyhytaikaisissa tyiisuhteissa olevicn tycin-
tekijiiin eldkelaissa (134 I 62\ siiiidetyn elzike-
turvan jiirjcstiimisestii huolehtiva Tydeliike-
kassa sekd mcrimieseldkelain (72156) mu-
kaista toimintaa harjoittava Merimicseldkc-
kassa.

Avustuskassalain alaisella eldkekassalla
tarkoitetaan sosiaalista henkilcivakuutustoi-
mintaa harjoittavaa laitosta, joka vakuutus-
toimintaa liikcmiiiscsti harjoittamatta, sille
suoritcttavia maksuja vastaan myiintii[ jiise-
,rtlLt,, ro,^l^uuo- L.^ tri,kiiyttr,ii;ii's;iak.tt;
tahi jiisencn kuoltua tdmdn omaisclle pcrhe-
eliikettii. Eldkckassan pcrustamincn on vaih-
toehto eliikcsiiiiti(in perustamisellc tai cliike-
vakuutuksen ottamiselle vakuutusyhtii)std.

Elikekassa voi harjoittaa ty(intekijiiin clii-
kelain (TEL) ja yrittrijicn eldkelain (YEL)
mukaista toimintaa sckd rckisteriiimiitiintii
lisiieliiketoimintaa. Toinrivia cldkekassoja on
nykyisin 30, joista l2 harjoittaa TEL:n mu-
kaista toimintaa ia nHistfl 5 mvds YEL:n
mukaista toinrintaa. Eliikekassoissa oli vuo-
dcn l91l paattyessa jiiscniii ennakkotietojen
mukaan 94 000, joista TE,L:n mukaan va-
kuutettuja 57 000 ja rckisteriiimiittiinrii:in li-
sdeldketurvaan oikcutcttuja 47 000. YEL:n
mukaiscsti vakuutcttuja oli 3500 yrittiijiiii.
Eldkekassat suorittivat vuodcn l9ll aikana
TEL- ja YEl-eliikkcitii 78 miljoonaa mark-
kaa ja rckistcrijimdttiimi?i lisiieliikkeitii l5l
miljoonaa nrarkkaa. Eliikckassojcn varat
vuoden 1977 paarlycssd olivat kirjanpitoar-
vojen mukaan 1850 miljoonaa markkaa ja
vakuutustekninen vastuuvelka 1800 miljoo-
naa markkaa, josta nruidcn kuin lakisiiliteis-
ten cldkkeiden vakuutusmaksuvastuu 1230
miljoonaa markkaa.

Eliikekassojcn valvontaviranomaisena toi-
mii sosiaali- ja tcrveysministcriii. Lakisiiiitei-
sen elakevakuutustoiminnan osalta valvontaa
on siirretty myiis El2ikcturvakeskuksclle. So-
siaali- ja tervcysn.rinistcritj vahvistaa mm.
eldkekassojen stdnnijt ja piHa rckistcrid eld-
kekassoista.
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TOI M IN7' API I RI RAl ATTU
Eldkckassan tulee olla toimintapiiriltiiiin ra-
jattu. Yleensd eldkckassa toimii miiliriityn
tydnantajan piirissii (esimerkiksi Suomen
Yhdyspankin Eldkckassa), jolloin ko. tycin-
antajan palveluksessa olcvat henkilcit ovat
kassan sddnniiissd mainituin rajoituksin kas-
sassa vakuutcttuja kassan jiiseniii. Eliikekas-
sa voi n.ryiis toimia mddrdtyn tytinantajaryh-
miin piirissii. mutta tiilloin edellytetiiiin, ettii
tyonantajat muodostavat luonnollisen, ldhin-
nii taloudclliscn kokonaisuuden (esimerkiksi
Keskon Eliikekassa, johon kuuluvat myos
Kesko Oy:n tytiiryhtidt) tai ettii tyonantaja-
ryhmii on muun luonnolliscn yhdistiiviin te-
kijtin suhteen rajattu (csimerkiksi Apteek-
kien Eliikckassa, jonka toimintapiiri on mdd-
ritelty ammattialan perusteclla). Tointinta-
piirin miiiiritelmdstd seuraa, cttei eldkekassa
voi kilpailla yleisill2i vakuutusmarkkinoilla
vakuutusyhtiijiden kanssa.

Eldkekassan korkcin piiiittiivri elin on kas-
sankokous. Kassankokouksessa tyonantajalla
saa olla enintddr.r sama ddnimdd.rd kuin kas-
san jiiscnillii yhtccnsS. Vastaavasti tycinanta-
ja voi nimetd cnintddn puolet eldkekassan
hallituksen jdsenistd. Asialla on merkitystd
erityiscsti eldkekassan siiiintojii muutcttaes-
sa, sillii tyiinantajan iiiinimilrii kassanko-
kouksessa yksin tai jdscntcn iiiinimiiiirii kas-
sankokoukscssa yhdessd ei piiiisiiiintoisesti
riitii siiiintiijcn muutoksen yhteydessd tarvit-
tavaan nrddrdcncnrnristiion.

Eliikekassojen rahastointiperiaate noudat-
taa likimain vakuutusyhtiiiiden soveltamia
mcnctelmid ja siiiinnoksia. Tal*i osin el6ke-
kassojen toimintapcriaate poikkeaa huomat-
tavasti cliikesiiiitiiiistii. ElIkekassassa eldk-
keistii aiheutuvan vastuun tulee olla tiiyteen
katcttu ja vastuuvclan katteena olevien va-
rojen sijoitustoiminnassa on noudatettava
laissa mainittuja mii[riiyksiii ja sosiaali- ja
tcrveysministcriiin crikscen antamia yleisoh-
jcita ( ns. katcmiiiiriiykset).

PITKA PERINT'EET
Kuten avustuskassatoiminnalla yleensl, mycis
eliikekassoilla on pitkiit historialliset perin-

teet. Tiukat rahastointivaatimukset niihin
liittyvine inflaatiovaikutuksineen ovat kui-
tenkin vaikuttaneet siihen, ettei eldkekassa-
toiminta ole saavuttanut huomattavaa laa-
juutta maassamme. Vuonna 1975 toteutettu
TEL:n tasokorotus, joka pitemmalla tahtai-
mellii korottaa TEl-el5kkciden tason
60 f6:iin, on omalta osaltaan vf,hentdnyt eri-
tyisesti nuorcmman ikiiluokan kiinnostusta
vapaaehtoisen I isiieliiketu rvan jiirjestiim iseen
eldkekassan kautta. JSsenmaksujen perimi-
sestd onkin yhd yleiscmmin luovuttu lisiielii'
keturvaa myiintdvissd elf,kekassoissa. Vuon-
na 1977 eliikekassojen jisenmaksutulo rekis-
terdimSttiimien lisiieliikkeiden osalta oli 12
miljoonaa markkaa, kun tyonantajien kan-
natusmaksut ndiden eliikkeiden osalta nousi'
vat l8l miljoonaan markkaan. Pelkiistii2in
lisielSketurvaa mydntdvi6 el?ikekassoja ei
myoskddn viime vuosina ole perustettu. Toi-
mivia eldkekassoja on myos suljettu, eli ne
hoitavat toimintapiirissd mddrdttynii ajankoh-
tana olleiden jdsenten vakuutukset, mutta
uusia jdscnid ei kassaan ko. ajankohdan jiil-
kcen endd oteta. Myds lakisiiiiteisen eliike'
vakuutustoiminnan osalta on todettava, ettd
vdlittijmdsti YEL:n sddtdmisen jiilkeen pe-
rustettujcn TEL- ja YEl-toimintaa harjoit-
tavicn clbkckassojen lisriksi ei uusia lakisiiii-
tcistd toimintaa harjoittavia kassoja ole pe-
rustettu. Niiytttiiikin s iltii, ettii v aku utusmark-
kinat on tdssl mielessd jaettu eri vakuutus-
laitostyyppien kesken ja eliikekassojen osuu-
deksi jiiii sektori, jolla ne jo nykyiselliiiin toi'
mivat.
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OLLI SIMOINEN
Avwtwknssoien
Yhdistys avusttn-
kassojen lakisciritei
senri yhteiselimerui

$

Avustuskassojen Yhdistys tu-
lee tiinii t'uonna toirninceksi
35 r'uotta. Sen iiiseniii ovat
I aki sddt ei s c st i nruannte c I ii ke-
kassat, sairauskassat ja hau'
ttrus- ja eroav'rrsttrskassat. Ar-
tikkelin kirjoittaja Olli Sitnoi-
nen on Avustuskassoien Yh'
di sty kse n toini nnunioht aia.

Avustuskassatoiminnalla on
maassamme pitkii historia ta-
kanaan. Vanhimmat avustus'
kassat ovat toimineet jo run'
saasti yli sata vuotta. Avus'
tuskassoja seetelevAn 19. Piii-
Vana KcSaKUlJIa t TaL 4rrrrvlurr
avustuskassalain mukaan tuli
avustuskassojen jiirjestiiytyii
sosiaaliministericin valvonnan
alaiseksi yhdistykseksi, jonka
sldnncit sosiaaliministerici
vahvistaa. Melko noPeasti
avustuskassalain voimaantu'
lon jiilkeen perustettiin Avus-
tuskassojen YhdistYs, joka
tdnd vuonna tuli toimineeksi
35 vuotta.

YHDISTYKSEN
TEHTAViT ]A
HALLINTO
Yhdistyksen tarkoituksena on
siiiintcijen mukaisesti toimia
avustuskassojen aatteellisena
yhteiselimenii, edistiiii avus'
tuskassatoimintaa ia ohjata
sen kehitystii sekd avustaa so-
siaali- ja terveysministeriotii
avustuskassoja koskevissa
asioissa. Ktiytlinnossii Yhdis-
tyksen tehtiiviit ovat hYvinkin
moninaiset ja toiminnan Pai-
nopiste saattaa vaihdella aina
tilanteen mukaan. Tiirkeim-
miit tehtiivlit voidaan jaotella
seuraavasti:

- laatia mallisiiiintojii ja eri-
laisia lomakkeita

- antaa asiantuntija-aPua
esim. uusien kassojen pe-
rustamisessa sekii siiiinto'
jen tulkintakysymyksissii

- huolehtia kassojen toimi-
henkilciidcn ja hallituksen
jdsenten koulutuksesta

- hoitaa kassojen virasto'
asioita

- avustaa sosiaali- ja ter-
veysministericitd sen val'
vontatehtavissa

- antaa lausuntoja ja edus-
taa kassoja viranomaisiin
piiin.

Yhdl:t;'k:en h-ollinnnqtn
vastaavat yhdistyskokous, val'
tuuskunta, hallitus ja toimin'
nanjohtaja. YhdistYskokouk-
sen valitseman valtuuskunnan
teh6viin kuuluu mm. halli-
tuksen ja toiminnanjohtajan
valinta. Sekd valtuuskunnassa
ettii hallituksessa on otettu
huomioon eri kassatYYPPien
edustus. Lisliksi valtuuskun-
nassa, johon kahdeksantoista
idscnen lisiiksi kuuluu mYcis
iosiaali- ja terveYsministerion
miiiiriiiimii jdsen, on jiisenet
pyritty valitsemaan siten, ettd
he edustavat alueellisesti ko-
ko maata.

I /iSENISTd
Yhdistyksen lakisiiiiteisyydes-
tii johtuen kaikkien avustus-
kassalain alaisten kassojen on
pakko kuulua yhdistYkseen.
Huomattavimman rYhmhn
niiistii muodostavat sairaus'
kassat, joita vuoden 1976
paAttyessa oli 219. Sairausva-
kuutuslain voimaantulo mer'
kitsi sairauskassatoiminnan
selviiii elpymisld, koska suu-
rimmat sairauskassat ryhtyi-
vdt toimimaan sairausvakuu-
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tuslain mukaisina tyopaikka-
kassoina. Tiillaisia kassoja on
toiminnassa 121. Eliikekasso-
ja oli vuodcn l9l6 prizittyessii
30, ja niiistii tyiintekijiiin clii-
kelain mukaista toimintaa
harjoitti 12. Eldkckassa voi
toimia myos yrittiijicr, el6kc-
lain mukaisena eldkclaitokse-
na. Viidcssii eldkekassassa on
niiden toimintapiiriin kuulu-
villa yrittiijillii oikeus jiirjcs-
taa yritfijien eldkelain mu-
kainen eldketurvansa. Pienim-
mdn ryhmdn avustuskassalain
alaisista kassoista muodosta-
vat hautaus- ja eroavustuskas-
sat. Tdmd ryhmi on lukumd6-
rdisesti ollut jatkuvasti supis-
tumaan piiin, ja ttillii hetkellii
hautaus- ja eroavustuskassoja
on toiminnassa vain 23.

TILASTOTIETO]A
Viimeinen tarkka kokonaisti-
lasto avustuskassoista on vuo-
delta 1976. Mainitun vuoden
piiiittyessii kuului avustuskas-
soihin 368 865 jiisentii. Jos
otetaan huomioon mycis sai-
rauskassoista etuuksia saavat
perheenjdsenet, kuului avus-
tuskassoihin vakuutettuja
kaikkiaan yli 400 000. Sai-
rauskassoihin kuului eniten
jiiseniii eli 225125, eliikekas-
soihin 90 105 ja hautaus- ja
eroavustuskassoihin 53 635
jiisentii.

Sairauskassojen maksamat
sairauskorvaukset vuonna
1976 olivat yhtcensd 206,6
milj. markkaa. Suurin osa eli
117,4 milj. markkaa oli va-
paaehtoisia lisdetuuskorvauk-
sia ja 89,2 milj. markkaa sai-
rausvakuutuslain mukaisia
korvauksia. Eleikekassat mak-

soivat eliikkeitii ja muita
etuuksia yhteensd 189,6 milj.
markkaa. TEL:n ja YEL:n
mukaisten eliikkeiden osuus
tiistii oli 57,6 milj. markkaa.
Kun vield otetaan huomioon
kassojen suorittamat hautaus-
ja eroavustukset 8,2 milj.
markkaa, olivat kaikkien
avustuskassojen maksamat
korvaukset vuonna 1976 yh-
teensi 404,4 milj. markkaa.

KEHITYSNAKYMIA
Avustuskassatoiminta on van-
hastaan perustunut vaPaaeh-
toisuuden pohjalle. Keskiniii-
nell auttamishalu yhdess[
tydnantajan antaman talou-
dellisen tucn kanssa antoi
ndillc kassoille erittiiin tehok-
kaat toimintaedellytykset. NY-
kyiiiin paljon puhuttua yritYs-
demokratiaa on avustuskassa'
toiminnassa toteutettu jo ties
kuinka pitkiiiin. Koko kansaa
koskevan sairausvakuutuksen
voimaantulo antoi sairauskas-
soille mahdollisuuden huoleh-
tia myos jdsentensd lakisii2i-
teisestd sairausturvasta. Sai-
rausvakuutus ei kuitenkaan
ole kehittynyt siihen kohdis-
tettuja toiveita vastaavalla ta-
valla. Sairauskassojen mYcin-
t6mien lisdetuuksien merkitYs
ei niiin ollen ole vtihentynyt

eikii tilanne niiyt?i lihitulevai-
suudessakaan tdssd suhteessa
muuttuvan. Sairauskassojen
toiminnan jatkuva kehittiimi-
nen tdydenfdmdd.n sairausva-
kuutusta on aina ajankohtai-
nen ja tiirkeii teh6ve. Aktii-
vinen sairauskassavtiki pit[ii
huolta siitA, ettii tydta riitda.

Lakisiiiiteisen eldketurvan
kohdalla on kehitys ollut ai-
van toista luokkaa kuin sai-
rausvakuutuksessa. Siitii huo-
limatta elikekassojen anta-
man lisiieliiketurvan merkitys
on edelleen huomattava. Lis6-
eldketurvan kehittdmiseen ei
kuitenkaan tdmdnhetkisten
niikymien mukaan ole tarvet-
ta.

Hautaus- ja eroavustuskas-
sat ndyttdvdt olevan se kassa-
ryhm2i, jonka merkitys koko
ajan vdhenee. Lakistiiiteinen
sosiaaliturva on korvannut
taikka vlhentdnyt nd.iden kas-
sojen mydntdmien etuuksien
tarvetta.

Avustuskassatoiminnan ke-
hitysniikymiin vaikuttavat
monet muutkin tekijiit kuin
edellii on mainittu. Yhtenii
tiirkeiinii kassatoimi ntaan vai-
kuttavana muutoksena tulee
olemaan avustuskassalain uu-
distaminen, jota varten so-
siaali- ja terveysministerio on
jo asettanut tyOryhmiin.
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HELENA TAPIO

Erciiden valtionaptm
saavien yhteisojen ja laitosten
he n ki I o kunrrun e I ci ke turv as t a
Artikkelin pohjana on kiiytetty osastopiiiil'
likkO lyrki liiiiskeliiisen 6. ll. 1970 asiasta
laatinruu muistiota.

LAKI ER{ISTi V ALTION VAROISTA
SI] O RIT ET"f AV I S A E Li K K E I S'T A
Hcindkuun l. pZiiviinii 1969 tuli voimaan la-
ki crdistd valtion varoista suoritettavista
cliikkeistli (VAL). Sanotulla lailla jlrjcstet'
tiin erdiden lakimiiiiriiistd valtionapua saa-
vien yhteis(ijen ja laitostcn hcnkil(ikunnan
eldketurva uudella tavalla siten, ettd cldke'
etuudct mdaraytyvat sovcltuvin osin samojen
sddnndsten mukaan kuin valtion palvcluk-
scssa olevien henkiloidcn ja cttd eliikkeet

_.__^:__.^ ctit-^ :^ ^^rL^lllaNsulddll Ydllrulr Y or vrr(4. Lr4rrv Js rv^ ^r-
cldkeoikcutcen ndhden sovelletaan sitcn val'
tion eliikclakia (VEL) ja valtion perhe-elii'
kclakia. VAL:n tullessa voimaan lakkasi sen
tarkoittamien yhteisojcn ja laitostcn oikeus
saada valtionapua eldkcturvan jdrjestdmises-
td aiheutuviin kustannuksiin.

V ALTION APU LAI OS
Niiistii VAL:n sovcltamispiiriin kuuluvista
valtionapua saavista yhteisaiista ja laitoksis-
ta kdytelddn laissa nimitystd valtionapulai'
tos. Valtionapulaitoksia (VAL-laitoksia)
ovat scllaiset valtionapua saavat yhteisot ja
Iaitoksct, joilla VAL:n voiman tullessa oli
oikeus saada valtionapua laissa tai asctuk-
sessa mddrdttyyn suhteellisccn osaan eldke-
turvan jiirjcstiimiscstd aihcutuvista kustan-
nuksista. Niiistii laitoksista on valtiokontto-
rissa laadittu Iuettelo. VAl-laitos on myds
sellainen 30. 6. 1969 jiilkecn toimintansa
aloittava yhteisii tai laitos, jolla olisi ollut
oikcus saada valtionapua edellii sanotun mu-
kaisesti, jos se olisi ollut toiminnassa VAL:n
voimaan tullessa. Tiillaisten laitosten osalta
on kussakin tapaukscssa erikscen sclvitettd-
vd, onko kysymyksessd VAL:ssa tarkoitcttu
valtionapulaitos.

VAL voi siis tulla sovellcttavaksi, jos val'
tionapu perustuu l. 7. 1969 voimassa ollci-
siin sddnnoksiin. Jos yhtcisiin tai laitokscn
oikeudcsta valtionapuun on sdddctty vasta
tuon ajankohdan jiilkcen, on VAL:n sovel-

tamisen cdellytykscnii, cttii valtionapua kos-
kevassa laissa on siitd nimenomaincn sddn-
niis. Esimcrkiksi lastcn piiiviihoidosta annc-
tun l. 4. 1973 voimaan tullccn lain 22 5s;n
mukaan piiivtikodin palvelukscssa olcvan,
muun kuin kunnallist.en viranhaltijain ja
ty(intekijain eliikclain piiriin kuuluvan henki-
liin oikcudcsta cldkkccscen on voinrassa, nri-
tA siitd on sdddctty VAL:ssa.

Kunnalliscn cldkclaitokscn jiisenyhtcisdii
ci pidctii VAL-laitoksena. cikd myoskiiiin
valtionapua saavaa yhtcisiiii tai laitosta siltd
osin, kuin scn palvclukscssa olevilla hcnki-
ldillii on oikcus eldkkcesccn suoraan valtion
varoista. Esimerkiksi yksityisluontoisen nret-
,.r^--:l^:+^1.,.^^ ^-^^t^l^,,., L^fifal^,rc_ ir
kotitcollisuusoppilaitoksen vakinaisilla opct-
tajilla on oikcus cldkkecsccn suoraan valtion
varoista. Heihin ci siis VAL:a sovelleta,
vaikka laitos muutoin olisikin tdmdn lain
alainen.

Jos yhtcisiille tai laitokscllc suoritettavasta
valtionavusta ci olc sdddctty laissa tai asc-
tukscssa, vaan avustusta annctaan harkinnan
mukaan (ns. harkinnanvaraincn valtionapu),
ei se ole VAL:ssa tarkoitcttu valtionapulai-
tos.

V A LT I ON A PU I,A I1'OST EN
H EN K I LdKU N N A N F, Li KETU RV A
F:NNEN 1,7, 1969
Ennen VAL:n voimaantuloa VAl-laitostcn
hcnkil(ikunnan cldkcturva pcrustui tyonteki-
jiiin cliikelain (TEL) sddnn(jksiin ja laitos-
ten omiin cliikesiiiintiiihin.

Alkuperdiscn, enncn l. l. 1961 voimassa
ollecn TEL I s\:n I momcntin 3 kohdan mu-
kaan laki ei koskcnut tyiisuhdctta, "jonka
perusteella tyitntckijalla on oikeus muussa
laissa sdddcttyyn tai muussa laissa kokonaan
tai suurimn.raksi osaksi julkisista varoista
kustannettavaksi siiiidettyyn cliikcturvaan".
TatA saAnnitsd tulkittiin sitcn, cttd VAL-Iai-
toksclla ci ollut velvollisuutta jiirjestiiii
TEL:n mukaista clSkcturvaa tyOntekijiillcen,
jos tiilli oli oikeus saada cldkettii laitokselta
ja laitoksen eldkekustannuksiin saama val-
tionapu perustui lakiin ja oli enemmdn kuin
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puolet kustannuksista. Ajanjaksona l. 7 .

1962-31. 12. 1966 VAl-laitoksen oli siis
vakuutettava TEL:n mukaan sellaiset lai'
tokscn palvelukscssa olcvat tydntekijiit, joi-
den osalta laitoksen saama lakiin perustuva
valtionapu elSkenrenoihin oli puolet tai vii-
hemmdn kuin puolet eliikkeestii'

Tr.r.:N MUUT'OS l. l. 1967
TEL:a muutettiin valtion eliikelain voimaan'
tulon yhteydcssd l. l. 1967 lukien siten, ettd
TEL ci koske tyirsuhdetta, "jonka perusteel-
la tytintckijalld muun lain tai asetuksen no'
jalla on oikcus eldkkeeseen". Tiimii muutos
laajcnsi VAL-laitostcn velvollisuutta TEL-
cldkcturvan jtirjestiimisccn kaikille sellaisille
tyirntekijiiillccn. joiden el6keoikeudesta ei
olc sSddetty laissa tai asetuksessa. El2ikekus-
tannuksiin suoritetulla valtionavulla - sen
lakimriiiriiisyydcllii tai miiiiriillii - ei eniiii
ollut TEL:n soveltamisen kannalta merkitys'
fd. Tydnantajan tuli jiirjestiiii TEl-eliiketur-
va tydntekijiille, joka ei ennest[dn ollut
TEL:n alaincn, jos ty6suhde oli voimassa
l. I. I 967 tar alkoi sen jiilkeen. TEl-eliik-
kcesccn oikeuttavaa palvelusaikaa ei otettu
huomioon taannchtivasti, vaan vasta maini'
tusta ajankohdasta lukien.

TEL:n sovcltamispiirin ulkopuolelle jiiiviit
luonnollisesti sellaiset henkildt, joilla jo tuol-
loin oli oikeus eldkkeeseen valtion varoista'

VAL VOIMAAN 1,7,1969
VAL:n tullessa voimaan 1. 7. 1969 lakkasi
VAL-laitosten velvollisuus jiirjestiiii tydnte'
kiji)illeen TEL:n mukainen eldketurva sel-
laisten henkiloiden osalta, ioita VAL koskee.
Henkilot, joiden eldketurvan jiirjest?imisestii
aiheutuviin kustannulisiin VAL-laitoksella
oli oikeus saada lakisdiiteistii valtionapua
mddrdosa, siirtyiviit tuolloin TEL:n piiristti
VAL:n piiriin, kuitenkin siten, etti he siii-
lyttiviit ansaitsemansa TEL'eltikkeen. TEL:n
piiriin lairat edelleen henkilot, joiden osalta
VAL-laitoksella ei ollut oikeutta sanotun-
laisecn valtionapuun.

Vastuu laitoksen VAL:n piiriin siirtyneen
hcnkilokunnan TEL:n mukaisista eltikkeistii

tuli siirteiii TEL-elikelaitokselta valtiokont-
torillc. Valtiokonttori siis otti huolehtiakseen
eliikkeidcn myontdmisestii ja maksamisesta
paitsi henkil(rillc, joiden palvclussuhde VA!,-
iaitoksessa edclleen jatkui, myos sellaisille
henkiliiille, joiden TEL:n alainen palvelus
VAL-laitoksessa oli piiiittynyt.

VAL:n mukaiscn VEl-perustcisen el6ke-
turvan piiriin kuuluu VAl-laitoksen palve-
lukscssa 1.7. 1969 tai sen jrilkeen ollut hen-
kilii. jonka eldketurvan jdrjestdmises6 ui:
hcutuviin kustannuksiin VAl-laitoksella oli
tai olisi ollut oikeus saada lakishdteistd val-
tionapua mddrdosa.

Jos palvelussuhdc on p5attynyt ennen.l' 7'
1969 eika henkilo mydhcmmdn palveluksen
pcrusteclla ole saavuttanut oikeutta VEL:n
nrukaisin perustein miiiiriiytyviiiin ellikkee-
sccn valtion varoista, saa hdn VAl-laitoksen
palveluksesta ansaitsemansa TEL-eliikkeen
joko valtiokonttorilta, jos VAL:n mukainen
Llakcvastuidcn siirto on tapahtunut. tai
muussa tapauksessa TEL-eliikelaitokselta'

Jos hcnkilt; on myi)hemmdn palveluksen
pcrusteella saavuttanut oikeuden VEL:n mu-
kaisin perustein mddrdytyvddn eldkkceseen
valtion varoista, luetaan hiinelle ellkeaikana
hyviiksi mytis ennen 1.1. 1969 VAl-laitok-
sessa palveltu aika. Jos vastuunsiirtoa ei ole
tehty, vhhennetdf,n eltikkeestii TEl-eliike si-
kiili- kuin se kohdistuu samaan aikaan'

ELAKKEEN PERUSTEENA
OLEVASTA PALKAS'TA
Kun VAL:n nojalla myonnetddn el2ike
VEL:n siiiinnoksiii soveltaen, miiiir?itiiin
eldkkeen perusteena oleva palkka sen palk-
kauksen perusteella, johon VAl-laitoksella
lain tai asetuksen nojalla on ollut oikeus saa-
da valtionapua. Jos siis henkilon palkka on
3000 marktaa ja tiimii palkka on kokonai-
suudessaan hyviiksytty oikeuttavaksi valtion-
apuun, jota suoritetaan esimerkiksi 1500
markkaa, otetaan myi)s eliikepalkassa huo-
mioon koko 3000 markkaa. Mikali valtion-
apuurl oikcuttavaksi olisi 3000 markasta hy-
viksytty vain 2000 markkaa, mistii miiiriistii
valtionipu olisi esimerkiksi 1000 markkaa,
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MattiKa
kuollut

rjalainen on

voitaisiin ainoastaan tuc 2000 markkaa ot-
taa huomioon eliikepalkkaa mddrdttdessi.

Kuten edellii on mainittu, TEL ei koske
tyosuhdetta, jonka perusteella tyontekijelH
on oikeus muussa laissa tai asetuksessa s66-
dettyyn eldketurvaan. Viimeksi mainitussa
tapauksessa, jossa 3000 markan palkasta val-
tionapuun oikeuttavaksi ja siten eliikepal-
kassa huomioonotettavaksi hyviiksytiiiin 2000
markkaa, ei ndin ollen ole mahdollista jtir-
jestiiii mydskiiiin TEl-eliiketurvaa I 000 mar-
kan osalta.

TEL I a$
VAL-laitolisc; pal','clulces:: s33t13.? nlla
tydntekijciitii, jotka tekevdt useampaa eri
ty6tb, mutta nAista toiste vain osa on sellai-
sia, ettd niistd maksettavaan palkkaan suori-
tetaan valtionapua. Tyypillisenii esimerkkind
tdllaisesta on kiiytetty tapausta, jossa teolli-
suuslaitoksen palveluksessa oleva tydntekijii
hoitaa tdmdn varsinaisen tyonsii ohella teol-
lisuuslaitoksen yhteydessd toimivassa am-
mattikoulussa (VAL-Iaitos) opettajan tehte-
viii. VAL:n mukainen eliike miiiiriiytyy tiil-
loin yksinomaan opettajan toimesta suorite-
tun palkkauksen perusteclla. Koska tyonan-
tajan ja tydntekijiin viilistii oikeussuhdetta ei
tydoikeudessa ole katsottu voitavan jakaa
useammaksi itscndiseksi tydsuhteeksi ja tyon-
tekijiillii kuvatunlaisissa tapauksissa on tyci-
suhtcensa perusteella oikcus VAL:n mukaan
miiiiriiytyvliiin eldkkecseen, ei TEL:n sovel-
taminen tullut kysymykscen csimerkkitapauk-
sessa teollisuuslaitoksessa suoritetun tydn
osalta ennen vuoden 1974 syyskuuta. Tuol-
loin tuli voimaan TEL:iin tilantecn korjaa-
miseksi lisiitty I a $. Sen pcrusteella tycinan-
tajarr on jiirjestettiivii TEL:n mukainen eld-
keturva tyontekijiille tdmf,n VAL:n piiriin
kuuluvassa tydsuhteessa tckemdn sellaisen
muun tyon osalta, josta suoritcttavaa kor-
vausta ei oteta huomioon VAL;n mukaista
eliikettii mddrdttdcssd.

Eliiketurvakeskuksen cnsirnnrdineu ticdotus-
piiiillikkci, filosofian maistcri Matti Karja-
lainen kuoli lyhycn sairaudcn jiilkccn I5. ll.
Hiin toimi Eliiketurvakeskukscssa tiedotus-
piiiillikkonii 1961-74 ja oli tiimiin lehden
ensimmdinen piiiitoimittaja.

Matti Karjalaincn oli syntynyt vuonna
1907. Hiin tuli ylioppilaaksi 1929 ja valmis-
tui filosofian maisteriksi Turun yliopistosta
1935. Kohta valmistuttuaan Matti Karjalai-
nen siirtyi Iehtinricsurallc: hdn toimi piiiitoi-
mittajana Sisd-Suomcssa ja Karjalainen-leh-
dessd. sekd sodan jiilkeen armcijan tehtAvisd
vapauduttuaan aflikkclitoinriltalana Uudcs-
sa Suomcssa. Toimittaian tyiista hiin siirtyi
sosiaali- ja koulutuspiiiillikoksi Iittalan Iasr-
tehtaalle ja toimi mydhcmmin W. Rosenlew
& Co:n sosiaalijohtajana.

Tyoeliikejiirjcstclmdn ticdotuksen sittem-
min laajaksi lcvcuueelld tyosaralla Matti
Karjalainen oli aloittaja ja kchittiijii. Monel,
niistii tyomuodoista, jotka hain omaksui, ovat
cdcllcen ohjelnrassa. Karjalaiscn ticdottajan-
tycille antoi syvyyttii hdncn kriytdnntin tyiicl6-
mdn tuntcmuksensa ja monipuolinen aktii-
vinen kirjoittajanharrastukscnsa. Hiin oli
myds kirjailija, jonka kiiiinncistijidcn luku
nousce toiselle sadallc ja jonka lehtipakinoi-
den lukua on mahdoton arvioida.

Matti Karjalaincn scurasi kirjallisuutta ja
poliittista piiiviintapahlunrista ja harrasti kic-
li- ja kulttuurihistoriaa. HIncrr pddharrastuk-
sensa oli kuitcnkin mctsd ja mctsastys. Ta-
hiin aihepiiriin nryiis hdncn oma kirjallincn
tuotantonsa liittyy. Hiin julkaisi omalla ni-
melltiiin kirjat Mcrcu riistaa ja Karhulavalla
sekii Juho Virokannakscu n inrinrcrkil ld. nuor-
tenkirjat Lcvoton lciri, Vanhaa hopcaa ja
Nukutusnuolet. Ensinrmdiscstti nuortcnkir-
jastaan hiin sai Nuortcn kirja ry:n turlnustus-
palkinnon, ja kirja on ilmcstyuyt myos sak-
saksi.
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PENTTI VIRTANEN

l,aki s cicit e inen tap aturmnv akuutus
Lakisiidteinen taqaturmava-
kurtttrs on SLronrcn vanhin so'
siaal ivakuLrtLrs. Ensimmtiina n
tctpatunnatakuutuslaki Suo'
ntesso anncttiin 1895. Siinii
oli t'oi trtukkaita vohingonkor'
t'atrsoikatrtlcllisia piirteitti iu
t viinutt ujurt kannalt a kysytttys
oli cnsi srjassa t'Qsttturaktttr'
tukscn lttorttoisesla vakuuluk'
sasta.'l'tistii liihtttkohd asta on

nut takaisin tyoellmiiiin. Kuo-
lemantapauksessa suoritetaan
leskelle ja lapselle sekii eriiis-
sii tapauksissa muille lahi-
omaisille perhe-eldke eli huol-

lukistiiitcint'n topoturnruva- toeldkekorvaus'
krrtrtrrs Srtotnassa kehittynyt Ansionmenetyskorvauksena
nykyisean tttttotoonso. Voi- lyhytaikaisissa ty6kyvytto'
,i,uisa olct'u topatttrntat'Qkrrrr- myystapauksissa suoritetaan
tri.ts p,crttsturt r',,orro t 918 an- vahingoittuneelle piiiviirahaa'
n('tluun t(tputtfftnavakuutus- Piiiviiraha on riippu-v3i19n
takiin. vuosityciansiosta' Henkilolle'

jolla ei ole omaisia huolletta-
Vuonna lg77 ilmoitettiin vanaan, korvaus on 60 fo an-

tuputrr-urukuutuslaitoksille siotulosta. Huoltavalle henki-
ytite"nta 206 000 tycitapatur-' lolle korvaus on 80 to ansio-
ma- ja ammattitautitapausta. tulosta.
irrld osoittaa lakisiihteisen Jos tapaturmasta on aiheu-
tuputu.-urukuutuksen tar- tunut pysyvii haitta tai jos sai-
p.'"ffiiurA"n edelleenkin so- raus jatkuu pitempiiiin. kuin
iiaalivakuutuksen kentdss6. vuoden, suoritetaan piiiviira-
iyOntef<ija joutuu tyossiiiin hakorvau.ksen jiilkc-en '3lin- .. .,
ottamaan riskin teJeytensii goittuneelle elinkorkoa. Elin' VAKUUTTAMINEN
menettiimisestii tytitaiatur- fo.on ,ur.uus riippuu yleen- Tapaturmavakuutuslain mu-
man tai ammatillisen ;ir;;- sl vuosityoansiosia ja vam- kaan tycinantaja jlirjestiiii ta-

;;; johdosa. Tapaturman man aiheuttamasta yleisestii, paturmavakuutusturvan tycin-

sattuessa hzinen tulee-;e; liilkerieteellisestii haiiasta. tekijoilleen ottamalla heitl
mahJollisimman taysimaaiai- Kuntoutuskorvaus on laki- koskevan lakisiiiiteisen tapa-

nen korvaus vahingosta. Jotta szibteinen etuus tapaturmava- turmavakuutuksen jostakin

t6md on mahclollista, n.I"itta kuutuslaissa. tapaturmavakuutusta harjoit-
on olemassa lakisiiiiteinen ta- Lisiiksi vahingoittuneelle tavasta vakuutusyhtiostii. Nni-
paturmavakuutus. suoritetaan eriiitii esinekor- ti vakuutusyhtioitA o.n kaik-

vauksia, kuten tapaturman yh- kiaan 18. vakuuttamisvelvol-
TA\ATURMA- teydessii siirkyneiste silmzila- lisuus alkaa, kun tycinantajan
KORVAUKSET seista korvaur. teettamien tyopiiivien luku-
Lakisiiiiteisen tapaturmava- Huoltoeliikkeen eli qerhg' 1a3ra vuodessa ylifiaa 12'

k;;i;k;"; p".urt""tl. korva- eliikkeen suuruus leskella ja Vakuutuksen piiriin kuuluvat
iuu" ,"nirgoittuneelle i,Ota- tbysorvolla lapsella on. 3_0 /o kaikki tydnantajan..palveluk-

faturmasta"ja ammatiitaudis- vahingoittuneen vuositycian- scssa olevat tyontekijiit. Tapa-
iu aiheutunut ,uiruunnoito, siostal Lapsilla ja mqilla, turmavakuutusturva ty6nteki-
*rion-"n"tys sekii tuirittu"r- omaisilla kbrraut 

- on 15 7o lalla alkaa heti tydsuhteen al-
sa kuntoutetaan vahingoiitu- vuosity6ansiosta. kaessa ilman karenssiaikaa'
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Mitd ovat S OLI TA- elcikkeet
I i i ke nne v a kuutuks e s s a b
Liikennevakuutuslain mukai-
nen kort,aus otetaan ensisijai-
sena huomioon tyoeltikettii
yhteensovitettaessa. Lain
etuuksia selostaa seuraavassa
Li i k e nne v ak u u t tt sy hdi s t y k s e n
toi rnit usjohtajo Pentti Ajo.

MaAritetracssa tyricliikela-
kien mukaista vanhuus-, ty6-
kyvyttrimyys- tai tyottdmyys-
cliikettii otetaan yhtecnsovi-
tuksessa huomioon eliikkeen
saajan samanaikaisesti saama
tapaturmavakuutus-, liikenne-
vakuutus-, sotilasvamma- ja
erddt muut ns. ensisijaiset
eliikkeet.

Tarkasteltaessa edelld mai-
nittua yhteensovitussddnncis-
toii kiiytiinnossd voidaan tode-
ta, ettd sen edellyttiimdn tar-
kastustycin joutuu muun ohel-
la liikennevakuutukseen ndh-
den suoriflamaan tydclakejar-jestclmii. Liikcnnevakuutus
tutkii samanaikaisesti oman
lakinsa ja korvauskiiytiinton-
sd perusteella eldkkeen saajan
korvausoikeuden, jolloin kiin-
nitettiiin huomiota liihinnii
seuraaviin niikcikohtiin:

Liikennevakuutus on luon-
tecltaan vahingonkorvausoi-
keutta, sillii korvaukset mAa-
riitiiiin noudattaen tiettyja va-
hingonkorvauslain siiiinnok-
siii. Liikennevakuutuslaki an-
taa siis erityisturvan vahin-
goissa, jotka ovat aiheutuneet
moottoriajoneuvon liikentee.
seen kiiyttiimisestS. Sanotun
liikennevahinkoon perustuvan
erityisturvan kustantavat
moottoriajoneuvojen omista-
jat ja pysyviit haltijat. Liiken-
ncvakuutuslain (279 159) mu-
kaan liikenteessii kiiytettiiviiii
moottoriajoneuvoa varten tu-

lee siis olla vakuutus. Vakuu-
tuksen ottamisvelvollisuus pe-
rustuu osaltaan ns. vaaranta-
misvastuuseen. Korvausta
suoritetaan Iain mukaan riip-
pumatta siitd., onko moottori-
ajoneuvon kuljettaja tuotta-
muksellaan aiheuttanut vahin-
gon vai ei.

Valtio on vapaa liikenncva-
kuuttamisvelvollisuudesta,
mutta sen onristaman ajoneu-
von aiheuttama liikenneva-
hinko korvataan valtion va-
roista niin kuin valtio olisi an-
tanut vakuutuksen. Lain mu-
kaan Iiikennevakuutusyhdis-
tys suorittaa korvauksen, mi-
kiili kysymyksessd on tunte-
mattoman, vakuuttamattoman
tahi ulkomaisen moottoriajo-
neuvon aiheuttama liikenne-
vahinko.

TAYSIMiiRiINEN
KORVAUS
Liikennevahingoista suorite-
taan tdysimddrdinen korvaus.
Vahingonkiirsineen myotiivai-
kutus voidaan kuitenkin kor-
vaustoimen yhteniiisyyden
edistiimiseksi toimivan valtio-
neuvoston asettaman liikenne-
vahinkolautakunnan ohjeiden
mukaisesti ottaa huomioon
korvausta alentavana tekijii-
nd. Henkilovahingon kor-
vauksissa ei ole yliirajaa.

Vammautumistapauksissa
suoritetaan vahingonkSrsi-
neelle tyokyvyttomyyseliiket-
tii piiiisiiiinnon mukaan jatku-
vana korvauksena maksun ta-
pahtuessa kuukausierissd. Jos
liikennevahinkovammasta ai-
heutuu tulojen ja elatuksen
viihentymistii, suoritetaan sitd
vastaavana korvauksena ty6-

kyvyttomyyseliikettii vam-
mautuneella vahinkohetkellii
olleesta vuosiansiosta. Enncn
piiiitostiiiin yhtici joutuu pyy-
tiimiiin tyokyvyttiimyyseliik-
keestd liikennevahinkolauta-
kunnan lausunnon. Liikennc-
vakuutuksen tyokyvyttomyys-
eldkc on jatkuvana korvauk-
sena tulo- ja varallisuusvcro-
lain mukaan vcronalaista, jos
sen miiiirii ylittae 20 000
markkaa vuodcssa. Eliike on
sidottu TEL-indcksiin.

Jos liikennevahingossa sur-
mansa saanecn kuolcmasta
aihcutuu jiilkccn jiiiincclle tu-
lojen tai elatukse.n vdhcnty-
mistd, saavat niimii jatkuvana
korvauksena Iiikenncvakuu-
tuksesta perhc-cliikettii. My6s
se on edelld mainituin tavoin
veronalaista ja indcksiin si-
dottu.

Liikennevahinkolautakunta
antoi lausuntonsa vuonna
1976 468 tycikyvyttiimyyselii-
ketapauksessa ja 305 perhe-
eldketapauksessa. Vastaavat
luvut vuodelta 1977 olivat
tyokyvyttomyyseliikkei den
osalta 481 kappaletta ja per-
he-eliikkeiden osalta 329 kap-
paletta.

Yleiscn vahingonkorvausoi-
keuden mukainen erityistur-
vaan perustuva tiiysimiiiiriii-
nen liikennevakuutuksen eld-
ke ylittaa kiiyriinnossii uscim-
miten muiden jiirjestelmien
vastaavat etuudet.
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PIRKKO KARJALAINEN

Tutkimus
vanhusten oloista syluyllci 1976

Sosi aali - ja terveysnri nisterii)n
tutkitttusosastolla on tehty
vunhttstcn oloja - erityisesti
astrtrtista - koskcv'ia valta-
kunnallisia salvityksiii sekti
1950- cttti 1960-luvrrtt alussu
(tiadot vrr<tsilta 1950 ja 1962).
1970-luvurt puoliviilin tilan-
n(tta kartoittuvct tutkitttus
uloitettiirt yuonna 1976. fut-
kirttukscn lctppuraportti val-
rrtist utt liihiai koi na. Ennak ko-
Iit'dot <ttt juikuistu syksyllti:
t977.

Lisiiksi tutkimusosastolla
tchdliin Tilastokcskuksen 1.1.
1976 suorittaman asunto- ja
elinkeinotutkimukscn aineis-
tosta erditd vdesttin erityis-
ryhmiii koskevia selvityksiii.
Yksi niiistii crityisryhmistd on
vanhukset.

Ylcisesti ollaan siti mieltii,
ettd vanhuksen asumista ko-
tona tulisi tukea mahdollisim-
man kauan mm. erilaisten ko-
tipalvelujcn avulla. On myos
todettu, ettii puutteellinen
asunto saattaa johtaa ennen-
aikaisecn laitospaikan tarpee-
seen ja toisaalta asunnon
puuttecllisuus esthd vanhuk'
scn pddsemisen riittdvdsti toi-
vuttuaan sairaalasta kotiin.
Vanhus viettiili asunnossaan
huomattavasti suuremman
osan ajastaan kuin nuorem-
mat ja asunto on ndin ollen
vanhuksen viihtyisyyden kan-
nalta ensiarvoiscn tdrkcd ym-
piiristo. AsuntokysymYkseen
liittyviit olccllisesti myos mo-
net vanhuksen totunnaisct el6-
mdnpiirtect, joiden muutos
saattaa vaikuttaa haitallisesti
vanhuksen hyvinvointiin.

MITi TUTKITTIIN
Vanhusten oloja koskevassa
tutkimuksessa pyrittiin selvit-
tiimiiiin vanhusten asumista-
soa sekd asumistasossa liihin-
nii 1960-luvun alkuun verrat-
tuna tapahtuneita muutoksia.
Tutkimustulosten pohjalta
voitaneen tehdii mycis eriiitii
koko maata koskevia tarve-
arvioita. Asuntoon ja asuin-
ympiiristcion liittyvistii seikois-
ta kartoitettiin mm. asunnon
varustetaso, asunnon kunto,
asunnon sijainti, omistussuh-
teet, asumiskustannukset ja
mycis palvelujen saavutetta-
vuus (esimerkiksi matkat
kauppoihin).

Asumiseen liittyy oleellises-
ti myos se, kuinka vanhus tds-
sd ympdristossddn selviytyy.
Haastatelluilta tiedusteltiin
heidiin kuulo-, nZiko- ja lii-
kuntakykyiiiin sekd yleistii
terveydentilaansa. Samoin sel-
vitettiin vanhusten suoriutu-
mista piiivittiisistd toiminnois-
taan (esimerkiksi pukeutumi-
sesta ja peseytymisestii) sekii
talousaskareista (esimerkiksi
ruoanvalmistus, siivous) ia
avunsaannin mahdollisuutta.
Jossain mddrin on lisiiksi py-
ritty selvittrimiiiin, miten tyy-
tyviiisiii vanhukset yleensd
ovat ellmddnsii ja kokevatko
he asumisen ja toimeentulon
suhteen epdvarmuutta.

Tutkimuksen aineisto ke-
rdttiin haastattelemalla syksyl-
1A 1976 Kansanelikelaitoksen
poimimaan otokseen kuulu-
neita kotona asuvia 60-64
-vuotiaita (347 henkiloii) ja
65 vuotta teyttaneite Q94
henkilciii). Haastattelijoina toi-
mivat kuntien sosiaalivirkaili-

jat. Tutkimuksen otos on sa-
ma kuin Kansanel6kelaitok-
sen keviiiillii 1976 suorittaman
sosiaali- ja terveysturvan
haastattelun em. ikiirYhmiii
koskeva otos. Otos cdustaa
niiihin ikiiryhmiin kuuluvaa
kotona asuvaa maamme vdes-
toii sekii alueellisesti ettd su-
kupuoli- ja ikiirakenteen suh-
teen. 60-64-vuotiaat ovat
mukana "eliikeiiin kynnyksel-
la" olevana vdestciryhmdnd.
Tiiss2i kirjoituksessa keskitY'
tiiiin kuitcnkin 65 vuotta tdYt-
tdneiden olosuhteisiin ja p2iii-
asiassa heidiin asumiseensa
liittyviin seikkoihin.

ASUNTO]EN
V ARUSTETASO
Seitsemdnkymmenluvun puo-
liviiliss2i siihkoistys on jo eden-
nyt lahes kaikkiin maamme
osiin. Kuitenkin vielii noin
l0 fo:iia maaseudun haja-asu-
tusalueiden vanhuksista ei ol-
lut siihktiii asunnossaan.
Vuonna 1950 s2ihko puuttui
kolmasosalta ja vuonna 1962
runsaalta viidesosalta maaseu-
dun vanhuksista. Viemiiri,
kylmii ja lZimmin vesi sekb
sisii-WC oli syksyllii -76 nel'
jdsosassa haja-asutusalueiden
vanhusten asunnoistal suurim-
missa kaupungeissa vastaava
osuus oli runsas 80 /o, muis-
sa kaupungeissa 65-75 /o se-
ki maaseudun kyliss[ vajaat
a0 fo ja maaseudun suurem-
missa keskustaajamissa l6hes
70 7a. V. 1962 em. mukavuu-
det oli noin 2/3:lla suurim-
pien kaupunkien vanhuksista
ja noin ll3:lla muiden kau-
punkien vanhuksista. Tuolloin
vesijohto oli vajaassa kolmas-
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osassa maaseudun vanhusten
asunnoista. Syksyllii -76 oli
haja-asutusalueilla asuvien
vanhusten asunnoista noin
kolmasosa viela 6ysin ilman
mitiiiin em. mukavuuksista.
Suurimmissa kaupungeissa
niiiden kaikkein puutteellisim-
min varustcttujen asuntojen
osuus oli vajaat kaksi prosent-
tia ja muissa kaupungeissa
5-15 %. Noin neljiisosalla
maascudun haja-asutusaluei-
den vanhuksista oli asunnos-
saan keskusliimmitys tai siih-
kdliimmitys' suurimpien kau-
punkien vanhuksista noin
90 c/n:lla. Puuldmmityksen
ohella oli suurcssa osassa van-
husten asunnoista esim. oljy-
kamina tai siirrcttdviii siihko-
f iimmittimii. Vuonna 1962
kcskusldmmitys oli vajaalla
10 lo:lla maaseudun, noin
80 fo:lla Helsingin ja noin
40 /o:lla muidcn kaupunkien
vanhuksista.

ASUNTO|EN KUNTO
Haastatclluista vanhuksista
noin 40 fo piti asuntonsa kun-
toa hyvdnd, liihes puolet koh-
talaisena ja noin l0 fo hei-
kohkona tai huonona. Huono-
kuntoisia asuntoja oli selvisti
eniten maaseudun haja-asu-
tusalueilla. Yleisimpiii asunto-
jen korjauskohteita olivat
puutteclliset tai huonokuntoi-
set varustcet (esim. vesijohto)
sekd ldmmdneristyksen paran-
taminen. Varsin paljon ilme-
ni my6s asunnon rapistunei-
suuteen liittyviiii korjaustar-
vetta, kutcn maalausta ja ta-
petointia. Vanhusten asunto-
jcn peruskorjaukseen myon-
ncttyjii avustuksia on jaettu
jonkin vcrran ja niiistii kor-
jauksista on saatu varsin
myontcisiii kokemuksia. Kor-
jausavustuksia tulisikin pyr-
kiii lisiiiimiiiin. Paitsi suora-
naista taloudellista avustusta
vanhukset tarvitsisivat myos
asuntojen korjaukscen liitty-

vdd neuvontaa selvdsti nykyis-
td enemmdn.

Kotonaan asuvista vanhuk-
sista valtaosa on - ikii huo-
mioonottacn suhteellisen
hyvd.kuntoisia. Vajaat 40 %
haastatelluista piti tervcyden-
tilaansa heikohkona tai huo-
nona. Noin 5 /o vanhuksista
ilmoitti tarvitse vansa viilttii-
ntdttd toisen hcnkilcin apua
pukeutumisessa. noin 7 "/o pe-
scytymiscssd ja noin 2 a/o ruo-
kailemiscssa. Raskaammissa
taloustiiissd kutcn siivoukses-
sa toisen apua tarvitscvia oli
jopa liihes puolet haastatel-
luista. Avun tarpccscen ja
saavutcttavuutccll vaikuttaa
myiis sc, asuuko vanhus yksin
vai toistcn hcnkilciidcn kanssa
sckd hdnen kanssaan asuvien
henkil(iiden ikii.

ASUMISTOIVEET
Mikii sitten olisi vanhusten
omasta miclcstd paras asuin-
paikka tulcvaisuudcssa? Toi-
vottavinta olisi asunrincn jo-
ko yksin tai kahdcstaan puo-
Iison kanssa tavallisessa asun-
nossa (40 c/o haastatelluista).
Vanhustcntalossa tai erityiscs-
sd palvelutalossa asumista piti
parhaana vaihtochtona noin
30 o/. ja vanhainkodeissa asu-
mista l0/o vanhuksista. Sa-
moin noin l0 /o haastatelluis-
ta haluaisi asua lapscn per-
heen kanssa. Joukossa oli
myds scllaisia henkiliiitii, jot-
ka ilmoittivat, ctteivdt he mis-
sddn tapauksessa halua muut-

taa pois omasta nykyisestii
asunnostaan.

Asumistaso on viime ja tzi-
mdn vuosikymmcnen aikana
kohonr.rut maassamme todella
huomattavasti. Ahtaiden ja
puutteclliscsti varustcttujen
asuntojcn osuus koko asunto-
kannasta vhhcntyy jatkuvasti.
Samaa kchitystii on tapahtu-
nut nrycis vanhusten asunto-
oloissa. Puuttccllisia asuntoja
on kuitcnkin vicld suhtcelliscn
paljon; osa vanhuksista asuu
crittdin hcikoissa asunnoissa.
On mycis todcttava, ettii kai-
kesta kchityksestb huolimatta
yksi piirre on yhli havaittavis-
sa niin vanhusten kuin muun-
kin vdcston asumiscssa: asun-
non kcskimddrdincn varuste-
taso on kaupungeissa ja eri'
tyiscsti suurimmissa kauPun'
gcissa olcclliscsti korkeampi
kuin maascudulla ja erityises-
ti maascudun haja-asutus-
alueilla. Samoin on yhii ha-
vaittavissa maan sisiiisiii
alueellisia eroja.
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ESKO PROKKOLA

Luottovakuutuksen
mnlrsupetuste muuttuu
Eltikcturt'akeskuksen luottttt'akutttusta voi-
duutt ktil'ttdii mm. cliikevakuutusyhtii)stii
o I e t u n I ui nun t' ak u ut e na. Ltr ot t tt v ak uut u kse n
tnuksrr lasketaan yrityksen talottdellisen ti-
Itmtt'cn perusteellu. Maksua voidaan alentaa
untarnallu Eliiketurt'ukeskukselle reaaliva-
kuutltt.

Eldketurvakeskuksen luottovakuutuksen
nraksu ei voi olla samalla tavalla miiiriitty
kuin on pankin antamasta takauksesta pe-
ritty maksu. Pankkitakausprovision suuruus
riippuu vain taattavan lainan m[iiriistii.
Oman asemansa pankki pystyy turvaamaan
ottamalla vakuutta takausasiakkailtaan. Ellei
asiakas voi antaa riittiiviisti vakuutta, pankin
ei tarvitse antaa takausta.

Eldketurvakeskuksen luottovakuutuksen
kohdalla tilanne on melko lailla toinen. Jos
hakija tiiyttiiii tietyt veljat vaatimukset, Eli-
keturvakeskuksen on pakko antaa luottova-
kuutus ilman Eliiketurvakeskukselle annet-
tua vakuuttakin. Vakuuden saaminen voi-
daan asettaa luottovakuutuksen antamisen
ehdoksi vain silloin, kun hakija ei t?iytii edel-
lii mainittuja vaatimuksia' Lisiiksi on syytii
todeta, ettd lainanottajalle luottovakuutuk'
sen kdyttdminen ei ole pakollista' Juuri tiistii
tilanteesta seuraa, ettd luottovakuutusmak'
sun suuruuden tulee riippua mycis siitii, millii
todenniikoisyydellii luottovakuutuskorvaus
joudutaan miksamaan' toisin sanoen miten
iodenniikoisesti luottovakuutusasiakas tulee
maksukyvyttomiiksi.

Perinteisesti yrityksen taloudellista asemaa
ja luottokelpoiiuutta on arvioitu oman ja
,ie.aun piiiioman suhteen avulla. Ndin saa-
tu kuva on kuitenkin epdvarma. Eri yrityk-
set arvostavat kirjanpidossaan omaisuutensa
eri tavalla. Kuva on myds puutteellinen, kos-
ka elinkelpoisella yritykselld on mycis tulo'
rahoituksen oltava kunnossa. Yrityksen pi-
t6isi tuottaa niin hyvin, ettii vielii verojen ja
korkojen maksamisen jlilkeenkin varoja jii5
riittaviisti.

MITEN MAKSUT ON
TiHAN ASTI LASKETTU
Tiihiin asti kiiytcissii ollut luottovakuutuksen

maksuperuste on omalla tavallaan ottanut
molemmat edellii mainitut puolet huomioon,
vaikka maksu on ndenndisesti perustunut
vain oman pdioman ja vieraan pddoman
suhteeseen. Yrityksen oman pldoman arvo
on ndet tiissii yhteydessb selvitetty verotus-
tietojen avulla. Kun verottaja piiiitt2iii osa-
keyhtirin osakkeen verotusarvosta, ottaa se
huomioon sek?i yhtion tuoton ettd omaisuu-
den.

Luottovakuutuksen maksuperuste on tiiyt-
tinyt tehtiivdnsh varsin hyvin. Se on ollut
kiiytossii ldhes muuttumattomana Ellketur'
vaiceskuksen alusta liihtien tiihiin vuoden-
vaihteeseen saakka. Maksuperusteella on ol-
lut useitakin hyviii puolia. Esimerkkin[ mai-
nittakoon, ettd vakuutusmaksun laskeminen
on ollut vaivatonta. Maksut ovat olleet riit-
fdvbn turvaavia. Vakuutuskanta on kehitty-
nyt terveeksi ja vahinkoja on ollut sen vuok-
si suhteellisen vdhdn.

U U DI STU KSEN T AV OITT EIT A
Mutta luottovakuutusmaksussa on ollut puut'
teitakin. Eriis hankaluus on se, ette Yerotus'
tiedot ovat aina jonkin verran vanhoja. Ne
perustuvat aikaisempaan tilanteeseen kuin
iuoreimmat tilinpiiiitcistiedot. Tiimii seikka
on joskus kiusallisella tavalla heiluttanut yk-
sittiisten vakuutuksenottajien vakuutusmak-
sua. Maksuperuste on ollut mycis jonkin ver-
ran kaavamainen, se ei ota riittiiviisti huo-
mioon eri aloilla toimivien yritysten erilaista
rahoitustarvetta. Neiden puutteiden vuoksi
kaikki hyviitkiiiin yritykset eivdt ole voineet
kiiyttiin Eliiketurvakeskuksen luottovakuu-
tusta.

Luottovakuutuksen kiiyttiimisen esteen6
olevien puutteiden poistaminen oli tiirkein
tavoite, kun maksuperustetta ruvettiin uusi'
maan. Yleiseen ja pakolliseen eliikejiirjestel'
miiiin liittyvdn takausjdrjestelmdn tulee olla
siten rakennettu, ette iitii voidaan hyvin ylei-
sesti kiiyttiiii.

LIIKETALOUSTIEDE
RATKAISUN AVAIN
Kiiytettiivissii olevat resurssit asettavat omat

4t



Ty o e I ci k e kns s an v uo nta
I 97 6 mie hi lle my ontcimi e n
tciys ien ty o ky vytt omyys-
e lcikkeide n tarkas te lu

rajoitukscnsa vakuutusmaksutekniikan ke-
hittiimiselle. Ei voida pitaA jarkeviinii esi-
merkiksi sitii, ettii Eldketurvakeskus rupeaisi
tekemddn tiiydellisiii yritystutkimuksia. Luot-
tovakuutusmaksun tulee perustua tietoihin,
jotka ovat melko helposti yritykseste saata-
vissa, lEhinnti siis tilinpiiiitostietoihin. Liike-
taloustieteen viimeaikainen kehitys on t6ssd
tullut avuksi. Professori Eero Artto ja
tohtori Aatro Prihti ovat tutkimuksii-
saan kuvanneet yrityksen kehitystii mm. me-
no-tulovirtalaskelman avulla. Tiillaisen las-
kelman tekemiscenhdn tarvitaan vain yrityk-
sen tilinpiiiitostietoja. Sen avulla voidaan kui-
tenkin tehdii luottovakuutuksen kannalta
mielenkiintoisia ennusteita. Se ilmenee jo
Prihtin julkaiseman tutkimuksen nimesti:
"Konkurssin ennustaminen taseinformaation
avulla".

Meno-tulovirtalaskelmasta saatavien tun-
nuslukujen keytteminen luottovakuutusmak-
sujen midrihmisessi tarjoutui siis kuin luon-
nostaan maksuperusteongelman ratkaisuksi.
Niin voidaan entisti paremmin ottaa huo-
mioon sekd. yrityksen pddomarahoituksen
etti tulorahoituksen riittiivyys. Voidaan siis
olettaa, ettd maksuperusteuudistuksen jal-
keen yritysten mahdollisuudet kiiyttiiii luot-
tovakuutusta selvd.sti lisiiiintyvtit.

Luottovakuutusmaksua on uudistuksen
yhteydessii myos pyritty keskimiiiirin alenta-
maan. Maksuperuste muuttuu kuitenkin niin
paljon, ettA muutoksen lopullinen vaikutus
voidaan tietdd vasta ser-. jiilkeen kun uufta
perustetta on jonkin aikaa kiiytetty. Kaikesta
muutosta edeltdneestd tutkimustyostii huoli-
matta nyt otetaan askel jonkin verran tunte-
mattomaan suuntaan. Uuden maksuperus-
teen kayt&iytymista on tarkoitus seurata
valppaasti. Maksuperustetta ollaan my6s val-
miit nopeasti muuttamaan, mikiili uudesta
perusteesta kertyvii kokemus sitii vaatii.

Viime aikoina on eri yhteyksissii kiinnitetty
huomiota liiallisesta alkoholin kiiytiistii joh-
tuvien terveydellistcn vaurioiden lisiiiintymi-
secn sekd terveyspalvclujen kriytossd. ettd sai-
rauspdivdrahojen ja tyirkyvyttomyyseliikkei-
den mycintdmisessd (kts. kirjallisuusldhteet
1, 2). Kansaneldkelaitokscn tutkimusten mu-
kaan alkoholismin aiheuttamien tyiikyvytrii-
myyseliikkeiden mddrdn kasvu on ollut jat-
kuvasti nopeampaa l<uin kaikkien eliikkei-
den. Voimakkainta kasvu on ollut kuluvan
vuosikymmenen vaihteessa ja alkupuolella.
Ilmiotii ei ole voitu selitraA pelkiistiiiin alko-
holismisairautta kohtaan muuttuneiden asen-
teiden perusteella, vaan alkoholismin on kat-
sottu lisddntyneen voimakkaan alkoholin ku-
lutuksen kasvun myotii (l). Alkoholilainsiiii-
ddnntin lievennyttyd. vuonna 1969 alkoholin
kulutus kasvoi yli 46 prosenttia cdelliseen
vuoteen verrattuna ja on senkin jiilkeen mer-
kittiivasti noussut.

Kansaneldkelaitoksen miehille vuonna
I 976 myontiimissti tyokyvyrt6myyseliikkeissii
alkoholismi tai alkoholipsykoosi oli piiiisyy-
nii 1,5-1,7 prosentissa. Toimialoittain vaih-
telu oli 0,4-2,3 prosentin rajoissa. Kun al-
koholismi laskettiin mukaan lisiisyynii tyci-
kyvyttdmyyden syntymiseen, alkoholisairauk-
sien osuus oli 5,0-5,8 proscnttia (8). Vas-
taava toimialoittainen vaihtelu oli 2,0-7,1
prosenttia.

TUT KI MU KSEN T AV O ITT EET
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittiiii:

- kuinka usein alkoholismi tai siihen rin-
nastettava sairaus esiintyy eldke-esityksen
liiiikiirinlausunnoissa tyokyvyttomyyden
syynii

- kuinka suuri osuus alkoholismitapauksis-
ta merkifddn sairaussyynd eliiketapahtu-
marckisteriin ja kuinka suuri osuus ha-
vaitaan tavanomaisissa eldketilastoissa

- mita ominaispiirteitii liittyy alkoholismi-
eliikkeisiin.
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KARI HANNINEN,
MARTTI LEHTINEN.
HILKKA RIIHIMAKI

UTKIMUSAINEISTO 1A.TARKASTELUTAPA
Tutkimukscn piiriin otettiin vuonna 1976
rniehillc myiinnetyt tAydet tyiikyvytt6myys'
cliikkect. Osaeldkkcet, joiden osuus oli tuol-
loin 2 prosenttia eldkekannasta, jiitettiin tar-
kastelun ulkopuolellc. Koska sekii LEL-va'
kuutetuista ettd LEL-eliikkecnsaajista on
nrichid yli 80 prosenttia ja kun lisiiksi alko'
holismi on suhteellisen harvinainen sairaus
naisilla, on rajoituttu tutkimaan vain mies-
puolisia cldkkeensaajia.

Tutkimusaincisto koostui vuonna 1976 ke-
sitellyistii eldke-esitysasiakirjoista. Tiedot ke-
rhttiin tarkastamalla kaikki maatalous-, met-
sd- ja satama-alan eldke-esitykset. Rakennus-
alan esityksistd tarkastettiin niiden suuren
lukumddrdn vuoksi tasaisena otantana noin
-55 prosenttia.

Lopulliscssa aineistossa oli kaikkiaan 3181
eliike-esitystii. Alkoholismieliikkeeksi tulkit-
tiin liiiikiirinlausunnon perusteella ne, joissa
cnsimmdisen6, toisena tai lisdsairautena
esiintyi joko krooninen alkoholismi tai al-
koholipsykoosi, alkoholinkiiytcin aiheutiama
maksavika, monihermotauti tai aivotauti
(taulukko l). Niiistii ensimmdinen ja toinen
sairaus merkitiiiin mycis eliiketapahtumare-
kisteriin.

T uul uk ko 1 . Al koholismi ksi tul kit ut sairaudet

Sai raus eliike-esityksessii

Krooninen alkoholismi

Alkoholin aiheuttamat sairaudet

- psykoosi

- maksavika

- monihermotauti

- aivotauti
Kaikki

Tarkastelussa on el6kkeet jaettu t?iysite-
hoisiin ja vapaakirjaeliikkeisiin. Eliike myon-
netddn tdysitehoisena, jos eliikkeenhakija on
ansainnut LEL-alalla tycikyvyttrimyyden
syynd olevan piiiiasiallisen sairauden alkua
edelthvdn puolentoista vuoden aikana tietyn
vdhimmdismiiiiriin, joka tarkasteluvuonna oli
3969 markkaa. Tiiysitehoiseen eldkkeeseen
lasketaan myos LEL 7 $:ssii miiiiritelty tule'
van ajan palkka. Muussa tapauksessa eldke
myonnetddn vapaakirjaeliikkeenii, jonka
suuruus perustuu kertyneisiin LEL-ansioihin.

TULOKSET
Tutkimusaineistosta loytyi kaikkiaan 228 al-
koholismieliiketapausta. Niiistii kattoi kroo'
ninen alkoholismi 9l prosenttia. J[ljempiinii
k[ytetiiiin alkoholismi-nimitystii kaikista tau'
lukossa I esiintyneistii alkoholisairauksista.
Alkoholismi esiintyi ensimmdisend sairaus'
syynii 57:llii (25%), toisena 9l:1la (407o)
ja lisdsairautena 80:116 (35 %) miehelli' Ai-
noana l6dketieteellisend mycintlimisperustee-
na oli alkoholismi yhdelliitoista eli noin vii-
delld prosentilla tapauksista. Tuloksen pe-
rusteclla todetaan, ettii eliiketapahtumarekis-
terissd kdytctyn kahden sairaussyymerkinndn
ulkopuolelle jaa 35 prosenttia alkoholismi'
havainnoista. Tavanomaisen ensimmdiseen
sairaussyyhyn perustuvan tilastoinnin avulla
havaitaan vain neljdsosa alkoholismiel2ik-
keistii. Sama ilmenee Kansaneliikelaitoksen
aineistosta.

Ensimm.
sairaus

45

t2
l0
2

Sijainti eldkeperusteissa
Toinen Lis?i-
sairaus sairaus

88 74

Yhteensii

5

J

207

2t
l0
7
3
I

228

6

)
3
1

8057 9l

43



LEl-alojen ty6kyvyttdmyyseliikkeissii al-
koholismia oli yhteensii 7,5 prosenttia. Vas-
taava osuus tiiysitehoisissa eliikkeissii oli
5,8 prosenttia ja ns. vapaakirjaeliikkeissti
12,4 prosenttia (taulukko 2). Alkoholismi
esiintyi ensimmdisend sairautena 1,9 prosen-
tissa kaikista eltikkeistii, tiiysitehoisista 1,0
prosentissa ja vapaakirjaeltikkeistii 4,4 pro-
sentissa. Ero vapaakirjaeliikkeiden ja tiiysi-
tehoisten eliikkeiden viilillii oli varsin suuri
ja osoittaa, ettii alkoholisoitunut henkilo voi
usein menettdd oikeutensa rdysitehoiseen
LEl-eliikkeeseen ja ilmeisesti mycis muiden
eliikelakien mukaisiin eliikkeisiin. Esiinty-
vyydet vaihtelivat eri LEL-alojen viilillii huo-
mattavasti. Tarkastamalla eliikeliiisten ty6-
historiaa voitiin havaita, ettd useimmilla oli
ollut ansioita eri LEl-aloilta. Eliikkeen
mycintdmisala miiiirtiytyy viimeisimmiin tyri-
suhteen mukaan.

Verrattaessa tuloksia Kansanel6kelaitok-
sen tilastotietoihin todetaan, ettd alkoholis-
mia esiintyy LEl-eliikkeissii jonkin verran

Eliikelaji ja alkoholismin
sijainti eldkeperusteissa

enemmdn ja niissii se sijoittuu toimialoittai-
sen vaihtelun yliipiiiihiin.

Kansaneldkelaitoksen tutkimuksessa on
arvioitu, ettd virka- ja tydcliikkeiden perus-
teena alkoholismin osuus saattaa olla suu-
rempi kuin kansaneliikkeiden, sillii viimemai-
nittua saavat myos sellaiset, joilla ei ole oi-
keutta ansioeliikkeisiin.

ALKOHOLISMIELiKKEET
Tutkimuksen mukaan Tydeliikekassa myrin-
si miehille vuonna 1976 noin 350 tiiyttii tyri-
kyvyttomyyseltiketti, joiden perusteena oli
alkoholismi tai sellaiseksi luokiteltava sai-
raus. Ndistd 200 (57 /o) mydnnettiin raysi-
tehoisena ja 150 (43%) vapaakirjaeliikkee-
nd. Alkoholismieliike oli keskimiiiiriiistti
useammin vapaakirjaeliike, sillii kaikista tiiy-
sini mycinnetyistii el2ikkeistii niitii oli 26 pro-
senttia.

T?iysitehoisisra eliikkeistii runsas kaksi kol-
masosaa oli mydnnetty miiiiriiaikaiseksi ja
viihintiiin vuodeksi. Vapaakirjaeliikkeistii

Taulukko 2. Alkoholismi miehille vuonra 1976 mydnnettyjen tiiysien tydkyvyttdmyys-
eltikkeiden perusteena eri LEL-aloilla

Alkoholismin esiintyvyys LEl-ty<ikyvytttimyys-
eliikkeiden perusteena miehilll (/o)

RA ME MA SA Kaikki

- yhteensii

- teysitehoiset

- vapaakirjat

8,1
6,0

14,7

6,9
4,9
9,7

12,4
11,5
15,6

7,5
5,8

12,4

3,9
3,4
5,2

Alkoholismi ensimm. sairautenn

- yhteensd

- Hysitehoiset

- vapaakirjat

2,9
1,3
8,9

1,9
1,0
4,4

0,8
0,5
1,7

1,9
1,0
4,9

2,8
1,8
4,0

Alkoholismi toisena sairautena

- yhteensd

- t?iysitehoiset

- vapaakirjat

3,0
2,5
4,4

3,3
2,5
5,6

1,5
1,5
1,7

2,4
1,8
3,2

5,4
6,4)',

A I ko ho li s mi I i siis ai r aut e na

- yhteensii

- tiiysitehoiset

- vapaakirjat

2,9
2,5
4,2

1,5
1,5
t,7

1,7
1,2
2,4

4,0
3,8
4,4

2,6
2,3
3,6

RA : rakennusalan eliikkeet
ME : metydalan el?ikkeet
MA : maatalousalan eliikkeet
SA : satama-alan eldkkeet
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runsaat kolme neljlisosaa oli mycinnetty tois-
taiseksi. Alkoholiimieliikkeet olivat selviisti
muita tydkyvyttiimyyseliikkeitii pienempiii'
.favsitehListcn- clakkciden keskisuuruus oli
44d markkaa kuukaudessa ja vapaakirjaeliik-
keiden 38 markkaa kuukaudessa' Kaikkien
tytiky"/yttiimyyseliikkeiden vastaavat luvut
otirut Z:t markkaa kuukaudessa ja ll0
markkaa kuukaudcssa.

A LKO H O LI S M I E LA K E LA I S ET
MUITA NUOREMPIA
Alkoholismieliikeliiset olivat muita tydkyvyt-
ti'imyyseliikkeensaajia nuorcmpia' Kaikkien
alkoholismielIkeliiisten keski-ikii myontiimis-
vuonna oli 47 vuotta ja tiiysitehoisten eldk-
keensaajien 43 vuotta. Vastaavat luvut kai'
kista tiiysinii mycinnetyistd tyokyvyttdmyys'
eliikkeistii laskettuna ovat 54 ja 53 vuotta'

Alkoholismieltikeliiisisti 86 prosenttia oli
alle 55-vuotiaita. Vastaava osuus kaikista
LEL-tyokyvyttomyyseliikkeistf, on 58 pro'
senttia (taulukko 3).

Ikdrakenne vastaa aiemmissa tutkimuk-
sissa (2, 4) tehtyj?i havaintoja, joiden mu'
kaan alkoholismieliikeliiisten suhteellinen
mtiiirii kasvaa 45-55 vuoden ikiiiin asti. 55

vuotta tayttaneite alkoholismieliikeliiisiii on
viihiin.

Arvioitaessa ikiiryhmittiiin alkoholismin
osuutta ty6kyvyttomyyseliikkeiden perustee-
na todettiin, ettf, alle 45-vuotiaille mycinne'
tyissii eliikkeissii alkoholismin osuus oli lii'
hes l0 prosenttia ja 45-54-vuotiaille 6 pro-
senttia. Vanhimmalla ikiiryhmiillii, 55 vuotta
tiiyttiineillii, alkoholismin osuus oli alle 2
prosenttia.

'l'uulukko 3. Alkoholisntieliikeliiisten ikiira'
kenne. Tyieliikekassan vuoww 1976 miehille
trtyintiimiit tdytlet tyOkyvyttdmyyseliikkeet
iiin mukaan

ALKOHOLISMI 1 A MU UT S AI RAU DET
Tutkituista 228 alkoholismielikeliiisestii yh-
dell[toista oli alkoholismi ainoana liiiiketie-
teellisenii perusteena. Tavallisin asetelma oli
kuitenkin ie, ettii alkoholismin ohella esiin-
tyi useita muita sairauksia.

Taulukko 4. Tyokyvyttomyyden perusteena
alkoholismin ohella esiintynyt toinen sairaus

Alkoholismin ohella esiintYneen
toisen sairauden tautipiiiluokka
alkoholismin ollessa ensimmdi-
send sairautena

Ike-
luokka

-3435-44
45-54
55-59
60-64
Kaikki

Alkoholismi-
eliikkect

LEL-
eliikkeet

(fl
/o

9
l4
35
20
22

100

Tartuntataudit (tuberkuloosi)
Mielenterveyden hZiiriot
Hermoston ja aistinelinten taudit
Verenkiertoelinten sairaudet
Hengityselinten sairaudet
Tuki- ia liikuntaelinten sairaudet
Ruoansulatuselimiston sairaudet
Tapaturmat ja myrkytykset
Muut sairaudet
Ei muita sairauksia
Kaikki syyt

lkm

24
I
4
4
7
2

lkm
38
6l
97
20
t2

228

(v
/a
t7
27
42

9
5

100

4
l1
57
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Taulukko 5. Tyokyvyttdmwden perusteena esiintyneet ensisijaiset sairaudet alkoholismin
oll e s s a toi se na tai lisiisai raut e ra

Ensimmiisend sairautena esiintyneen
sairauden tautipiiiiluokka

Alkoholismi

Toinen
satraus

Lisii.
sairaus Yhteensii

Tartuntataudit (tuberkuloosi)
Mielenterveyden hiiiririt
Hermoston ja aistinelinten taudit
Verenkiertoelinten sairaudet
Hengityselinten sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
Ruoansulatuselimistcin sai raudet
Tapaturmat ja myrkytykset
Muut sairaudet
Kaikki syyt

Alkoholismin ollessa ensimmdisenii sai-
rautena esiintyi toisena sairautena mielenter-
veyden hiiirirjt 52 prosentilla (taulukko 4).
Alkoholismin ollcssa toisena tai lisdsairau-
tena oli mielenterveyden hiiiriot ensimmd.ise-
nd sairautena 35 prosentilla (taulukko 5).
Muista sairauksista esiintyiviit alkoholismin
ohella kaikkiin ty(ikyvyttirmyyseltikkeiden
myont[misperustcisiin verrattuna keskimiiii-
rhistd useammin tubcrkuloosi, hermoston ja
aistinelinten taudit, hcngityselinten sairaudet
sekd tapaturman aiheuttamat vammat. Ve-
rcnkierto- sekA tuki- ja liikuntaelinten sai-
raudet olivat selvdsti odotettua harvinaisem-
pia.

Eliikkeen myontdmisperusteissa voidaan
tarkastella myds alkoholismin liittymistii ja
asemaa muihin sairaul<siin ndhden. Ensisijai-
sina alkoholismin kanssa esiintyvdt selvim-
min tuberkuloosi, hcrnroston ja aistinelinten
taudit sekd tapaturmicn aiheuttamat vammat.

Kansaneld.kclaitoksen vuonna l97l teke-
mdssd alkoholismicliikeliiisid koskevassa tut-
kimuksessa (4) todcttiin alkoholisteilla kes-
kimiiiiriiistii yleisemmiksi sairauksiksi tuber-
kuloosi, mielenterveydcn hiiiriot, tapatur-
mien aiheuttamat vammat sekd ruoansula-
tusclimisttin sairaudet. Tiimiin tutkimuksen
tulos on samansuuntainen, mutta korostaa
mielcntcrveyden hiiiriiiiden suurta osuutta.

Alkoholismin ohclla ensimmdisend tai toi-
scrra tyirkyvyttiimyydcn pcrustcena esiinty-
vistd mielentervcyden hiiiri6istii olivat ylei-
simmit luonnevikaisuus (34 /o), masennus-
ncuroosi (28c7o1, heikkolahjaisuus (13 /6) ja

lkm
24
60
l3
l3
t2
20

5
l5
9

t7r

jakonrielitauti (10 7al. Muita mielenrervey-
den h[iritiitii olivat vajaamielisyys, tylsisty-
minen, harhamiclisyys ja nrasennusmielisai-
raus (taulukko 6).

TaulukkLt 6. Alkoholisnicliikkeiden rydky-
Iytti)ntvysperusteina tsiintynt'et ntuut nie-
Ientert'eyden hdiridt
Alkoholismin ohella esiintynyt
mielenterveyden hiiiriii

lkm
3l
25
t2
9
5
8

90

ARKASTELU
Alkoholismi on vaikcasti miiiiritcltiivd so-
siaaliliiiikctictccllincn kiisitc, jollc on cri yh-
teyksissd pyritty antantaan tuntomcrkkcjd
scn mukaan, nrisrd alkoholismiin Iiittvviistii
osaproblccmasta on kulloinkin ollut puhc.
Kattavin lience nrddritclma silloin. kun al-
koholismin katsotaan olcvan yhteis(in nor-
nricn mukaan liiallista juomista. Alkoholis-
tiksi ninritetiidn sanran nlaaritclman puittcis-
sa niitd alkoholinkiiyttiijiii. joidcn atkohotin-
kiiytti, haittaa hcidiin tervcydcntilaansa, ih-
missuhtcitaan tai toimcentuloaan (6). Ylccn-
sd on alkoholistiksi lcintautunrincn tapahtu-
nut liialliscn juomiscn aihcuttamicn sosiaa-
listcn haittojcn perusrcclla (-5).

lkm
4

20
9
8

l0
t2

.'t

8
7

80

Ikm
20
40

4
5
,)

8
3
7
)

9t

Luonnevikaisuus
Masennusncuroosi
Heikkolahjaisuus
Jakomielitauti
Vajaamielisyys
Muut
Kaikki
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Tydkyvyttomyyden perusteena alkoholis-
mi on ollut harvinaincn aina l960Juvun lop'
pupuolelle saakka. Aikaisemmin myonnettiin
iyokyvyttomyyscliikkeet alkoholisteille heillii
esiintyneiden muiden psyykkisten ja fyysis'
ten sairauksicn perusteella. Kielteisen asen'
tccn vallitessa jii alkoholismi kirjaamatta
lddkdrinlausuntoihin. Kansaneldkelaitos on
I 960-luvun lopulla mycintdnyt alkoholisteille
tyokyvyttomyyscliikkcen, jos alkoholin pit'
[eaikainen kriyttii on aiheuttanut psyykkisiii
tai fyysisiii vikoja sekii jos alkoholismin ohel-
la on esiintynyt tyokyvyn kannalta sen as'
tcisia sairauksia tai vammoja, jotka sininsii
eivdt aihcuttaisi cliikkcen mytintdmistii (4)'
Suomcr.t psykiatriyhdistyksen vakuutustoimi-
kunta (7) suosittcli vuonna 1971, etta alko-
holin liikakiiytti)a pidetfiisiin sairautena sil-
loin. kun sc ott muodostunut pakonomaisek'
si tai sc on aihcuttatrut pysyvid psyykkisiii
tai fyy'sisiti vikoja.

Alkoholismin mddrdytymistii tyokyvyttti'
myyspcrustceksi tutkittiin elikehakemusten
l6dkdrinlausuntojen pcrusteclla. Niissd voitiin
erottaa kolrne pddasiallista ktiytiintoii alko'
hol ismidiagnoosin tckoon :

- alkoholin liiallincn kayttai oli aihcuttanut
tai vaikcuttanut jotain psyykkistii tai fyy-
sistd sairautta

-- alkoholin pakonomaisen kiiyton oli kat-
sottu aiheuttancen tyilkyvyttdmyyden
ri ippunratta nruista sairauksista

- alkoholin kiiytiistei oli aiheutunut toistu-
via hoitotoinrcnpitcitd tutkitun liihimen-
ncisyydessd.

Kiiytetyt pcrustcct painottavat tarkoituk-
scnmukaiscsti alkoholismidiagnoosia silloin'
kun alkoholisnri on ollut aiheuttamassa ty6-
kyvyttiimyyttii.

Runsas alkoholinklytt(j aiheuttaa tunne-
tusti psyykkisiti ja fyysisiii vikoja. Toisaalta
on nrainittu, ettii alkoholisteilla on tausta-
naan aina jonkinasteinen psyykkinen hiiirici.
Ndmd seikat kuvastuvat hyvin siitii, ettd tut-
kituista vain viidellS prosentilla oli alkoholis-
nri ainoana tyi)kyvytt(rmyyden sairaussyynd
ja cttii tapauksista vain neljdsosalla oli alko-
holisnri cnsisijaiscna sairaussyynd. Alkoho-
lismi oli ensisijaiscna sairaussyynd silloin,
kun sc oli ainoa syy tai se oli ilmoitettu piiii-
asialliseksi tyi;kyvyttiimyyden aiheuttajaksi.
Alkoholipsykoosi oli aina ensisijaincn. Alko-
holismiin ndhdcn cnsisijaisia tyokyvyttdmyyt'
td aihcuttavia sairaussyitd olivat vaikeat mie-
lentcrvcyden hiiiridt, kuten jakomielitauti ja
fyysisistii sairauksista tuberkuloosi, tapatur-

mien aiheuttamat vammat sekd ne sairaus-
tilat, jotka sindnsd aiheuttavat tycikyvytto-
myyden.

Kansaneldkelaitoksen tilastoihin verrattu-
na sijoittuu tutkimuksessa saatu alkoholismi-
eliikkeiden esiintyvyys toimialoittaisen vaih-
teluvdlin yliipiiiihiin. Aineistojen vertailua
vaikeuttaa niiden erilaisuus, koska kansan-
eliike ei ole ansioeldke. Sen sijaan ensisijais'
ten alkoholismieliikkeiden tilastollinen yh-
tecnsopivuus oli erillistarkastelun mukaan
hyvii. Alkoholismin runsaus LEl-el2ikkeissii
korostaa sita alkoholismia koskevissa kes-
kusteluissa todettua seikkaa, ett?i iiiallinen
alkoholinkiiytttj aiheuttaa nopeammin ja si'
ten myirs useammin erilaisia ongelmia alem'
missa sosiaaliryhmissii. Tiitii havaintoa vah-
vistaa mycis tutkittujen ammattijakauma, jo-
ka painottuu juuri ns. ammattitaidottomiin
tyontekijoihin.

Alkoholismieliikkeiden esiintf/yytA eri
LEL-aloilla ei ole tarkoituksenmukaista ver-
tailla. koska tydntekijciiden vaihtuvuus alalta
toiselle on vilkasta ja viimeisen LEL-alan
m56rdytymiseen vaikuttaa tyotilaisuuksien
muuttumineu. Satama-alan poikkeuksellisen
suureen mddrddn lienee vaikuttanut vield
nluutama vuosi sitten alalla kiiytetty runsas
tilapiiistyi'ivoima, mikii on saattanut tarjota
tytjtilaisuuksia myos alkoholisoituneille hen-
kil6ille.

Alkoholismieliikkeist2i oli myrinnetty va-
paakirjacllkkeinii 43 prosenttia, mikii kaik-
kiin eliikkeisiin verrattuna on suuri osuus.
Tiihiin on osaltaan vaikuttanut alkoholisai-
rauden kehittyessii tapahtuva irtaantuminen
tyiielemasta, joka viihitellen johtaa eliikeoi-
keuden -syntymiittii jiiiimiseen. Syynii on
saattanut olla myds se, ettd muilla aloilla
toimincilla saattaa varsinaisen tyouran lisdk-
si olla satunnaisia LEL-ansioita, jotka oi-
keuttavat pieneen vapaakirjaellkkeeseen.
Eliikkeiden keskimiiiiriiinen pienuus vahvis-
taa kdsitystd, ettd tutkituilla on ollut vdhem-
mdn LEl-ansioita kuin muilla tyOkyvytto-
nryysel6kkecnsaajilla. Niiin ollen alkoholis-
micliikeliiisistd vain pientd osaa voidaan pi-
tiiii tyypillisinii LEl--alojen tyontekijoinii.

Aikaisemmin tehtyjen havaintojen mukai-
scsti (4) oli alkoholismieliikkeitii myiinnetty
eniten keski-ikiiisille ja niiitii nuoremmille
tyajntekijijille. Mycintiim isperusteita luonneh-
tii hyvin se, ettii alle 45-vuotiailla eliikeliii-
sillii esiintyi lShes aina jokin mielentervey-
dcn hiiirio ja vanhemmilla enimmSkseen
fyysisiii sairauksia. Ikdrakenteen painottumi-
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nen keski-ikiiisiin ja nditd nuorempiin selit-
tyy osittain psyykkisten hiiiriciiden yleisyy-
dellii, mutta kuvaa samalla runsaan alkoho-
linkiiytrin edistiiviin muiden sairauksien syn-
rya

Alkoholismieliikkeiden kestoa ei voitu tut-
kitun aineiston perusteella selvittiiii. Kansan-
eliikelaitoksen tekemien arvioiden mukaan
ensisijaisesti alkoholismin vuoksi mycinnetyt
eliikkeet kestdvdt keskimiiiirin viisi vuotta.
Yleisin piiiittymissyy on kuolema. Kuntou-
tuksen kannalta on ennuste huono. On ar-
vioitu (4), ettii alkoholismieliikeliiisistl vain
l3 prosentilla on edes viihiiisiii kuntoutumis-
mahdollisuuksia. Tulosta huonontaa edel-
leen se, ettii alkoholinkiiytcin jatkuessa ilme-
nee uusia ennen toteamattomia tydkykyyn
vaikuttavia sairauksia.
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YRJO LARMOLA

Mit(i "tyollct"
tullaan vas te de s tarko ittamnan?
K an sai nv iil i ne n s o siaal i polit ii k an
ko nl4ressi J erusal uni ssa
Kunsainviilisessii kongrcssissa ideoiden ke'
riiity ja kokentustctt v'aihtaminen orat aina'
kin yhtii tiirkcii puoli usiaa kuin varsinainen
piiivien ai kuna uutta tuottava ryhniityisken'
tely. lnternational Council on Social Wel'
fare'n tttuuilrnunkongressissn Jcrusalemissa
(20.-27. 8. 78) oli teenun(t sosiaalinen hy'
t'int'ttinti - huastcct kahcleksankymntenlu-
t'ulla*), ja kiisittclyalueita oli nintetty neliii:
f y-siologisct ja trratariualiset turpeet: taloudel-
tiset ja turv'allisuutlenturpeet; kast'utus, kult'
tttttri , artostuksct ju kontrnttnikaatio: ihrnis'
tcrt t'iiliset suhtcct eli yksili, perhe iu yhteisd.

Osanottajat puolestaan jakautuivat neljiiiin
piiiijoukkoon: politiikan kehittiijiin ja suun-
nittelijoihin; sosiaalitarpeiden kaytelllin
teyttaiiin ja palvelustenjakajiin; tutkijoihin;
aluekohtaistcn asioiden ja kansainvdlisten
suhteiden hoitajiin. Kaksi ensimmiiistii ryh'
miiii eli organisaattorit ja kentttityontekijiit
jakaantuivai lisiiksi lapsiasiain' nuoriso-
isiain, keski-iiin, vanhuuden, vammaisten,
sosiaaliongelmaisten, pakolaisten ja muutto-
laisten sekl vapaaehtoisjZirjest<ijen pciytn-
kuntiin. Kutakin neljiistii pddaihealueesta
kasiteltiin kussakin joukossa yhden piiiviin
ajan.

Tiistl seurasi, ettf, kongressi sai varsin
mosaiikkimaisen luonteen. Ideoita virtasi'
ajatukset menivdt nipuiksi ja ristikkiiin, mut'
ta kokonaiskuvaa oli vaikea luoda. Asiaa
civiit helpottaneet maanosakohtaiset ennak-
koraportit, jotka olivat puheenjohtajiston ja
yhteenvedontekij6iden kiiytettiivissii; muuta'
ma niistd oli saapunut mycis osanottajille en-
nakkoon tai oli kongressissa jaossa. Kongres'
sin aikana oli jaossa myds runsaasti kansal-
lista aineistoa.

Kongressin piiiiaihealueiden yleistoteamyk'
sista seuraava. Fysiologisia ja materiaalisia
tarpeita kiisiteltliessii todettiin, ettd sekd ra'
vitsemuksen, vesihuollon ettd asuntotuotan-
*1 'social wellure' on ilmeisesti kiisitteenii

liihe m piinii eliimi se n I aat Lta kuin elintasoa.
'Hyvinvointi' sopii siis sikiili huonosti
kiitinnokseksi.

non suhteen rikkaiden maiden k<iyhille mail-
le osoittamat avustukset ovat riit6mettomie.
Ttim[ ei epiiilemiitti kenellekiiiin ole uuti-
nen, mutta on kuitenkin toinen asia piiiitellii
itse kuin saada tosiseikat todella dokumen-
toituina eteensA. Terveyspalvelujen kehittii-
misen suhteen ovat uscassa maassa esteend
olleet ja ovat edelleen uskonnolliset ja mo-
net muut asenteet. Oli kuitenkin havaittavis-
sa teollisuusmaiden ja kehitysmaiden asen-
teiden selv6[ liihentymistii. Asenteellinen
vastarinta kehitysmaissa kenties ohenee; ke-
hittyneet maat puolestaan havaitsevat, ette
on iurha laajasti eksportoida pitkiille viety?i
teknistii liiiikintiihuoltoa sinne, missi ensisi'
jaisesti tarvittaisiin terveyssisaria, rokotusta,
terveys- ja hygieniakasvatusta ja viilsklreitii.
Suuntaus on vino niin kauan kuin kahdek-
sankymmentd prosenttia terveysavustusva-
roista menee sairauden hoitoon ja kaksikym'
mentd prosenttia terveydenhoitoon. Paitsi
terveydenhoidon mycis muun yhteiskuntake-
hityksen suhteen todettiin, ettl lbnsimainen
teknologia ylimalkaan on kokenut arvostus-
inflaation, jos ei vielii kehitysmaissa, niin jo'
ka tapauksessa omissa emdmaissaan. Entistii
enemmdn keskustellaan yksinkertaisuutensa
vuoksi ihmisille mielekk2iistii tuotantoproses-
seista ja palaamisesta tydvaltaiseen tuotan-
toon.

TY dN KASITT EEN MUUTTU MINEN
Kysymys tydllisyydesti, vdestcinkasvusta ja
koulutuksen jiilkeenjiiiimisestii yhteiskunta'
ilmioiden kehittyessii siis puhutti osanottajia
fysiologisten ja materiaalisten tarpeiden piii-
vdn6, maanantaina 21. 8.; tydttomyys siiilyi
keskeiseni teemana myos puhetta jatkettaes-
sa taloudellisista tarpeista ja turvallisuuden'
tarpeista tiistaina. Neytti ilmeiseltii, ettd vles-
tcjnlasvu ja automaation mycild - jos ei v?i-
henevi niin - vakioituva tarvittavan tydn
miilirii yhdessii aikaansaavat sen, ettii tycin
ja tuotoksen suora suhde purkautuu, tyon
kasite joudutaan mddrittelemidn uudelleen,
useammassakin kuin yhdessii mielessii' Tyci-
te ei enaA tee mielekkiiiiksi sen tuottama tu-
los, esine, taloudellinen lislarvo tai muu ni'
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kyve jelki. Tuotantoeldmen tarkoitus tulisi
siis ttim?in mukaan vastedes olemaan pikem-
minkin tycin tarjoaminen kuin tuotannon
mddrdn ja arvon kohotiaminen. Ansiotycin
kiisite tulisi huomattavasti laajenemaan. So-
siaalipolitiikan pohjana oleva filosofia, koko
moraalinormisto, muuttuisi.

Kasvatuksesta, kulttuurista, arvostuksistaja kommunikaatiosta keskusteltaessa puhe
kiertyi useassa ryhmiissii aikuiskasvatuksen
ympiirille. Aikuiskasvatuksen laajan kehittii-
misen tekee tiirkeiiksi paitsi se, ettii kehitys-
maissa joudutaan aloittamaan alusta ja opet-
tamaan aikuisia siin6 missd lapsiakin, mycis
kasvatuksen jiilkeenjiiiineisyys kehityksen
kiihtyessii, elinkeinorakeuteen muutokset ja
yleismaailmallinen tycittomyys. Aikuiskasva-
tuksen tavoitteita muuttaa myds ideologisen
lihtokohdan muuttuminen: kasvatuksella tu-
lee luoda mahdollisuus ihmisen omien edel-
lytysten kehittiimiseen ja omien pyrkimysten
toteuttamiseen; tdmdn liihtokohdan nykyinen
kasvatusideologia asettaa ainakin yht6 Ur-
keiiksi kuin standardien mukaisen ammatti-
taidon tai yhteismitallisen tiedon saavutta-
misen. Aikuiskasvatus ei siten velttematH
liioin johda suoraan materiaalisiin tavoittei-
siin: tiettyyn tulotasoon, ammattitaitoon,
muodolliseen pdtevyyteen, hierarkkiseen ase-
maan.

SOSI A A LI PO LI ITT I ST A K AP ASI.
TEETTIA MENEE HUKKAAN
Osallistuin kongressissa kahden pciytdkunnan
ty6hon. Aloitin seurassa, jonka jiisenet ku-
ten sittemmin ilmeni olivat enimmdkseen
kiiytiinndn sosiaalitydntekijciit?i, jokunen or-
ganisaattori ja muuan tutkija joukossa. Siir-
ryin sittemmin pdytiikuntaan, jonka jiisenet
olivat keskuslaitosten ja -yhteiscijen erilaisia
organisoivia vi rkamiehiii.

Niiissii kahdessa varsin erilaisessa pciyt6-
kunnassa tiihdentyi yksi yhteinen havainto.
Perheyhteyden hajoaminen, kolmen sukupol-
ven perheen muuttuminen ydinperheeksi ja
mycis ydinperheen aseman hcikkeneminen on
hiivittiinyt k2iytost[ suuren mddrd.n sosiaali-
poliittista kapasiteettia. Se sosiaalihuolto,
jonka yhteis6n jiisenet cnnen antoivat toisil-
leen, joudutaan nyt hankkimaan muualta.
Yhteisdt ovat ravistuncet vuotaviksi ja ltim-
pci on ostettava ulkopuolelta.

Teollistuvan maan nuoret perheet muutta-
vat kaupunkiin, vanhat jiiiivtit maalle harve-
nevien palvelujen varaan tai muuttavat pe-
rdst6 mahdollisimman huokeisiin taajama-

asuntoihin, juuriltaan irralleen. Muuttivat tai
jiiiviit; nuoren perheen hoko kapasiteetti si-
toutuu oman eldmdn jiirjcstiimiseen uusissa
oloissa, vanhuksista huolehtimasta nuoria es-
tiiti myds huonon omantunnon tuottama tor-
junta. Noidankehdn katkaisisi vain tieto siitd,
ettii jotakin voidaan tchdii ja on jo voitu teh-
dii, yhteiskunnan varoin cli nuorilta itscltiiiin
kootuin varoin. Sosiaaliturvaa ja myos -kas-
vatusta tulee ajatella kolme sr.rkupolvea ker-
rallaan. - Tiimii kuvaus saattoi yhtii hyvin
olla Suomesta kuin Johannesbur_sista tai Ja-
panista.

Israclilaisista, keskellii yhtcisiiii sijaitsevis-
ta vanhusten pdivdsairaaloista puhui rouva
Pumpiasky, sosiaalitarl<astaja. jonka tehtiivii-
ni on eri puolilla maata seurata, cttd perhe-
lii[kiirit ottavat tyiissean sosiaaliturvan as-
pektit huomioon. Hoitoon otctut vanhukset
Israelissa osallistuvat ylccnsd mddrdajan ku-
luttua omalla omaisuudellaan omaan ylliipi-
toonsa. Tdstd ovat sddnniit ilmciscsti tiukat.
Hampurilainen sosiaalityiintekijiiin koulun
opettaja D. Demme pahoittcli, ettd kasvatus
vanhustenhuoltajaksi ei ole criytynyt muusta
sosiaalihuoltajan kasvatukscsta. Eteliiafrik-
kalainen Zerilda Droskie. kansallisen van-
hustenhuollon neuvoston johtaja, kcrtoi, ettd
Etelii-Afrikan intialaisct ovat sailyttaneet su-
vunsisdiset yhteytensii kiintcinii ja tarvitsevat
keskuuteensa vain vdhln ammattimaisia so-
siaalityontekijiiitii, kun taas valtion alueella
olevien kahdeksaa eri rotua edustavien afrik-
kalaisten muuttoliike ja hajaantuncisuus ai-
heuttavat ongelmia. Afrikkalaisillc vanhuk-
sille rakennetut talot scisovat tyhjinii, kun
niihin ei haluta muuttaa. Lasten loma-ajoiksi
on organisoitu paluu isovanhcmpien viljelyk-
sille, ja tiistii kokeilusta Droskiella oli mycin-
teistd kerrottavaa.

Kanadalainen gcrontologisen tutkimuslai-
toksen johtaja Nicolas Zay kertoi, ettii Ka-
nadan vanhuksista 45 proscnttia ei puhu
englantia eikd ranskaa ja tuntee siten itsensi
maassa tiiysin vieraskieliseksi. Pumpiasky
kertoi, ettd suurin osa Israelin nykyisistd van-
huksista on perdisin sodassa tai muuten sdr-
kyneistii kodeista eri puolilla maailmaa: uusi
valtio sai jo pcrintonii monipuolisen sosiaali-
ongelman. (Myris kibbutsissa kuulin paikal-
lisesta alkoholistista, joka poikkeavuudellaan
heriitti huomiota mutta jonka hoitamisen
kibbutsi katsoi tiukasta yhteismoraalistaan
huolimattakin velvollisuudekscen, koska
mies oli ollut nuoruutensa keskitysleirissii.)
Newyorkilainen kodissakiivijiijiirjestcin tar-
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kastaja Olga S. Davis kertoi, etld hdnen wel'
farc service -organisaationsa jiirjestiiii talou'
denhoitoapua vanhoille ty6kyvyttomille' pari
kolme piiiviid viikossa, hoitaa siirtymisen sai'
raalaan ja sairaalasta kotiin. Kustannuksia
perittdessd otetaan asianomaisen tulot ja va-
rallisuus huomioon. Davis viiitti myos, ettii
Tanskassa kokeillut vanhusten ja nuorten yh'
teisklubit ovat tuottaneet mycinteisid tuloksia,
mutra tdtS epiiiltiin.

TY 1TT)MY Y DEN P AIN AI AI N EN
]A ELLMAN MIELEKKYYS
Yleismaailmallisen tyottiimyyden painajaisen
ja sen sosiaaliset seuraukset kiteytti Hollan-
nin toimeentulopol itiikan koordinaatioelimen
(Welfare Policy Harmonization Council) pu'
heenjohtaja Philip A. Idenburg alustukses'
saan, iossa hdn referoi amerikkalaista tutki-
musta. Yhden prosentin ty6ttomyyden kasvu
merkitsee neljdn prosentin kasvua itsemurha'
tilastoissa, kolmen prosentin lisiiiintymistii
mielenterveyden hlirioissii, neljiin prosentin
kasvua vankien midrdssd ja viiden prosentin
kasvua vdkivallantekojen mddrdssii. Hiin ja'
koi ratkaisumall it kolmeen piiiiryhmiiiin. En'
simmdiseen kuuluvat traditionaaliset mallit,
sosiaali-investointien lisbdminen ja kasvatus.
Toiseen kuuluvat tyoajan lyhentiiminen ja
el[keiiin laskeminen ja niiistii seuraava ylei'
sen elintason laskeminen. Kolmannen ryh-
mdn menetelmi6 kAytettaesse lievennetddn
tydn ja ty6tulon viilillii vallitsevaa suoraa
rLna"itu ji keskitytiiiin perustoimeentulotur-
van takaimiseen. Tdmdkin merkitsisi yleistii
elintason laskua. Oman tyoryhmiini puheenjohtaja, kanada-

lainen sosiaalityontekijii Pamela E. G. To-
nary, kiteytti erd6n keskustelun toteamuk-
seen, ettd sosiaaliapuna, sosiaalitukena tai
vakuutuksena ei milloinkaan saisi yksityisel-
le ihmiselle antaa rahaa ilman, ettii hiinelle
samalla annetaan jotakin muuta. Jatkoimme
keskustelua siita, mifi tf,md muu on. Loy-
simme sitii kahdelta tasolta. Ensinniikin kiiy-
tdnnon apua ja neuvoja rahan kdyttdmisen
suhteen, jofta siitii todella olisi turvaa; toi'
seksi sosiaalisiin vaikeuksiin joutuneelle ja
taloudelliselta pohjaltaan pudonneelle uutta
motivaatiota tydntekoon niissii puitteissa
kuin se hiinelle mahdollista on - ja eiiimi-
seen ylipiiiinsii.

Tiimiin periaatteen toteuttaminen edeilyt-
tiiisi nykyiselliiiin eriytyneiden rahanjako-,
muun huollon ja kasvatuksen organisaatioi'
den huomattavaa yhteisty<itii. Eliikkeelle val-
mentaminen on muuan alku.
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KAISU AALTO JA
SIMO FORSS

Onnis tuva vanhe ne minen
Onnistuva vanheneminen on
ninteltiitin Maarit Kuntpulai-
sen vuonna 1976 Helsingin
Yliopistossa tekemii sot'elta-
van psykologian pro gradu
-tyi;, jonka keskeisiti kiisittci-
td ja tuloksia selostat,at Elil-
keturvakeskuksen tutkimus-
osastolta Kaisu Aalto ja Sinto
Forss.

Onni on tutuksi tullut kii-
site nykyisessii yhteiskuntatie-
teellisessd keskustelussa mm.
professori Erik Al-
I a rd t i n hyvinvointitutki-
muksen ansiosta. Onnellisuus
on Allardtin mukaan hyvin-
voinnin subjektiivista koke-
mista. Teoksessaan'Hyvin-
voinnin ulottuvuuksia' Allardt
toteaa suhtautumisen onneen
vaihtelevan suuresti euroop-
palaisessa kulttuurissa: Jotkut
ovat onnellisia mietiskelles-
siiiin ja levdtesshdn, kun taas
toiset tuntevat itsensd onnelli-
siksi iiiirimmdiscn rasituksen
hetkellii. Tutkimuksessaan
'Onnistuva vanheneminen'
Kumpulainen rajoittuu yhden
ikiiluokan, 70-vuotiaiden van-
husten, fyysisen ja psyykkisen
terveyden ja eliimiiiin tyyty-
viiisyyden ja t2ihdn tyytyviii-
syyteen vaikuttavien tekijoi-
den selvittelyyn. Tutkimuksen
otos (N : 6l) on osa laajem-
paa vanhustutkimusta, jolla
pyritiiiin selvittdmddn omissa
kodeissaan asuvien vanhusten
psykososiaalista tilannetta se-
kii fyysistii ja psyykkistii ter-
veyttd. Psykiatri, professori
Asser Stenblick on
suunnitellut ja toteuttamassa
Suomen Akatemian tukcmaa
laajempaa tutkimusta.

AKTIIVISUUSTEORIA lA viitatcn erdidcn tutkijoiden
IRTAUTUMISTEORIA teoksiin (Havighurst, Cavan,
Tutkimuksen keskeinen kiisi- Sarbin) - cttii aktiivisuusteo-
te on onnistuva vanhenemi- rian mukaan vanhoilla ihmi-
nen, joka tarkoittaa vanhene- silla, huolimatta ilmcisistii
van henkilijn sopeutumista ta- biologisista ja tcrvcydellisistii
valla tai toisella muuttuneisiin muutoksista, on samat psyko-
sisdisiin ja ulkoisiin olosuhtei- logisct ja sosiaalisct tarpcct
siin. Tekijii toteaa gerontolo- kuin keski-ikiiisillii. Tcorian
gisessa kirjallisuudessa esiin- mukaan var.rhojcn ihmistcn
tyviin yleisimmin kaksi nbke- vdhcntynyt aktiivisuus johtuu
mystii sii6, mikii on optimaa- siitA, etta yhtciskunta "vetdy-
lista vanhenemista: aktiivi- tyy pois" vuorovaikutussuh-
suusteoria (activity theory) ja tecsta vanhuksecn. Onnistu-
irtautumisteoria (disengage- nccsti vanhcntunut yksilti on
ment thcory). Molemmat teo- sellainen, joka pysyy aktiivi-
riat perustuvat havainnoitui- scna ja kykcnce vastustamaan
hin tosiseikkoihin siitii, ettii sosiaalisen kcntdn piencne-
ihmisen kiiyttiiytyminen muut- mistii siiilyttiien aiemmat akti-
tuu hdnen vanhetessaan: kes- vitcettinsa ja korvatcn uusilla
ki-iiille tyypilliset aktiviteetin nc, joista hdnen on ollut pak-
muodot muuttuvat ja sosiaa- ko luopua.
liscn kanssakdymisen miiiirii Myds sosiologit ovat hyo-
vdhcnee. dyntlneet uusissa tutkimuk-

Tutkimuksen teoreettisessa sissaan (csim. Atchley) em.
osassa esitetAan, etta lrtautu- teorioita. Teoksessaan 'Thc
misteorian perusteena on nd- sociology of retirement'
kemys, jonka mukaan onnis- Atchley csittiiii oman teorian-
tuvalle vanhenemiselle on sa eldkkcclle sopcutumiscsta.
tyypillistii sosiaalisesta vuoro- Tdmd teoria on csiteltivdnd
vaikutuksesta irtaantuminen. olevan tutkimuksen taustateo-
Tcorian mukaan yksilci on rioiden ja ns. kontinuiteetti-
psykologisesti valmis irtautu- teorian synteesi.
maan sosiaalisesta vuorovai-
kutukscsta silloin, kun han USEIMMAT VANHUKSET
tiedostaa jiiljelliiolevan elin- TYYTYVAISIA
ikiinsii lyhyyden, huomaa so- Tutkimustulosten mukaan
siaalisen elSmdnkenttdnsd ka- suurin osa vanhuksista oli
ventumisen ja voimiensa eh- tyytyviiisid eldmddnsii. Michet
tymisen. vastasivat naisia useammin

Irtautumisteorian mukaincn olevansa yhtii onnellisia kuin
ajattelutapa ei ole ainoa kult- nuorena ja uskovansa, ettii
tuuriimme kuuluva kiisitys heille tapahtuu mielenkiintoi-
vanhcnemisesta. Kumpulai- sia ja miellyttdvid asioita tule-
nen toteaa aktiivisuustcorian vaisuudessa. Ruotsinkielisten
mukaisenliihestymistavanolc- vanhusten keskuudcssa elii-
van siihen ndhden ldhcs vas- mddnsd tyytyviiisten osuus oli
takkaisen. Hiin kirjoittaa - korkeampi kuin suomenkielis-
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tcn vastaajien keskuudessa' tu muutamien vaitumien
Tulosten yleistettiivyytt[ har- avulla' Tulos osoitti, etta van-
kittaessa on muistettava kui- huksen valmiudella irtautua
tenkin, ettd koehenkilot on sosiaalisesta vuorovaikutuk-
valittu Helsingin seurakuntien scsta on positiivinen yhtcys
vuorlna 1903 iyntyneiden kir- koettuun eliimiiiin tyytyviii-
ioista. Lis?iksi tutkimusjoukko syytccn.
bn jonkin vcrran valikoitunut-
ta ylempiin yhteiskuntaluok- KAKSI KOLMESTA
kiin pdin. IAA ELAKKEELLE

Noin kahta kolmasosaa vas- MIELELLAAN
taajista voitiin pitiiii fyysisesti fulsk5sn mukaan siis sekii
ia 

" psyykkisesti terveind. mahdollisuudet sosiaaliseen
psyykkisista hiiiridistii ylei- aktiivisuuteen etta siita luopu-
simpia olivat depressio tai eri- misecu ovat tdrkeitd vanhene-
astcisct depressiiviset vaivat. van ihmisen tyytyvliisyyden
Tutkimuksen taustamuuttujis' kannalta. Tyytyviiisyyttii elii-
ta mm. sosiaaliluokka korre- mdbn ennustavat parhaiten
loi depressioon ja eliimiiiin kontaktit sukulaisiir-r, yhteisol'
tyytyviiisyyteen. Kumpulainen liset harrastukset, irtautumis-
[ii;oittaa alempiin sosiaali- valmius sckd terveyteen liitty-
tuoktiin kuuluville olevan viit tekijiit. Vastaajista kaksi
tyypillistii erddnlaisen toivot- kolmasosaa (n. 67 7) oli siir'
tbmuuden tunteen. tynyt mielelliiiin eliikkeelle'

Tutkimuksessa piiiidytiiiin Kahdeksalle (n. 13 f) elak'
empiiristen tutkimustulosten kcelle siirtyminen oli ollut
perusteella seuraavaan johto- vastenmielistf,. Loput (l
paatokseen: Kumpikaan tut- 23 /o) vanhukset eiviit tutki-
i<imuksen taustateorioista ei muksen tekijiin mukaan ole
sininsd riitd selittamdin van- voineet vastata kysymykseen'
han ihmisen onnellisuutta. Tu- Todettakoon vielti, ettii
lokset tosin niiyttiiviit tukevan erdhssd tuoreellpuoleisessa sel-

aktiivisuusteorian mukaista vityksessi USA:ssa saavutet-
niikemystli onnistuvasta van- tiin tyytyviiisyyden korrelaa-
henemisesta, mutta sosiaalisen tioissa samantapaincn ylcistu-
aktiivisuuden ja eliimiiiin tyy- los kuin Kumpulaisen ty6ss6;
tyviiisyyden vatiset yhteydet tyytyviiisyyttii eldmhdn selitti
eivat 

-ole 
tilastollisesti kovin siellii parhaiten suhde asian-

merkitsevii. Vaikuttaa silt6, omaisen pcrheeseen, vasta sen

ettei sosiaalinen aktiivisuus si- jiilkeen tulivat taloudclliset ja
ninsd vaan mahdollisuudet - icrvcydcllisct tekijiit (M' Med-
sekli ympiiriston suomat ettii ley, Journal of Gerontology,
vksilosti itsestdf,n riippuvat 1976, 4).

-- erilaisiin sosiaalisiin kon'
takteihin ovat tdrkeit[ vanhe-
nevan ihmisen onnellisuudclle.

Irtautumisteorian mukaista
irtautumisvalmiutta on mitat-
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SIMO FORSS

G ero nt o lo gi ne n tut ki mus
nousus sa kiinnostul<s en ko htee ks i
V anhusl en sosiaalivakuut ust a
kehitettdessii on yleisen van-
husttrtkimuksen luonru pohja
viilttiimiiton. Onrut sosiaali-
tieteelliset tutkimusyksikkdn-
sii on sekii Eliiketurv'akeskuk-
sella ettii Kansaneliikelaitok-
sella. Jdlkimntiiisen johtajaa
Esko Kalimoa haastattelee
edellisen edustaja toimisto.
ptitillikko Sinto Forss.

Esko Kslirno

Meillii Suomessa ntiyttii2i
olevan kiinnostus heriiiimiissii
gerontologiaan, vanhenemi-
sen tutkimukseen. Samoin
lienee asian laita mycis kan-
sainvdlisesti. Siniihiin osallis-
tuit viimeksi kesdkuussa Pa-
riisissa pidettyyn 6m6n
alueen kokoukseenkin. Mil-
laisia tuulia siellii puhalsi?

- Kansainvilinen sosiaali-
turvajiirjestci ISSA on tutki-
mustoiminnassaan viimeisten
vuosien aikana pyrkinyt eri
tavoin korostamaan vanhene-
miseen liittyviin tutkimuksen
merkitysti ja laajemminkin
gerontologisen tutkimusotteen
ajankohtaisuutta. TAta varten
ISSA on jlrjestiinyt kaksi
kansainvdlistii asiantuntijako-
kousta, ensimmdisen Haagis-

sa, Hollannissa vuonna 1976 on viime aikoina yhd useam-
ja toisen Pariisissa tdnd vuon- min kysytty, ikiiiinnymmeko
na. Ndissd kokouksissa on eri me suomalaiset nopeammin
tavoin tullut selvdsti esiin se, kuin esimerkiksi muut poh-
etta vanhenemiseen liittyvii joismaalaiset. Eriiiini pitkii-
tutkimustyci on ndhty tutki- aikaissairauksien riskitekijiinii
joiden piirissii kovin kapeana. voidaan naet pirea sita, etta
Pddasiassa on suoritettu lai- suomalaiset ikiirintyisiviit bio-
toshoidossa olevien, yleensd logisesti monia muita kanso-
sairaiden, vanhusten terveys- ja nopeammin. Tiiltii pohjal-
ongelmien tutkimusta. Ei ole- ta voitaisiin yrittiiii ldytiii
kaan yll2ittlvaa, etta geronto- eriiirii tekijoitii, jotka selittii-
loginen tutkimus on niihty viit suomalaisten korkcata pit-
juuri tiimiin kaltaiseksi tutki- ktiaikaisten sairauksien prc-
musalueeksi. Kun kuitenkin valenssia. Varsinaisen sosiaa-
eri maissa on pyritty viime ligerontologian kannalta erds
aikoina korostamaan mycis keskeisimmistd tutkimus-
ikii2intyvien ikiiryhmien huol- alueista on selvirtdii, millii ta-
lossa avohoitopainotteisen voin olisi mahdollista edistiiii
tycin merkitystd, on samalla ikiiiintyvien vdestdryhmien
jouduttu arvioimaan geronto- sopeutumista ja sopeuttamis-
logista tutkimusotetta uudelta ta nimenomaan elikkeelle
pohjalta ja piiiidytty ndke- siirtymisen jiilkeen nopeasri
mykseen, jonka mukaan mycis muuttuviin elimdnolosuhtei-
gerontologian tutkimuspoli-
tiikkaa pit2iisi vastaavasti ke-
hittaa. Tiimiin tutkimuksen
alue ja rehtevAt olisi niihr?ivii
tdhdnastista huomattavasti
laajemmin.

Puhutaan gerontologiasta
lliiiketieteellisend tutkimukse-
na eli geriatriasta, ja toisaalta
sosiaaligerontologiasta. Mil-
laisia kysymyksiZi tiime so-
siaaligerontologia voisi mie-
lestiisi kiisitellii, mirkii ovat
siinii keskeisiii kysymyksiZi?

Aluksi haluan viitata
tutkimusalueeseen, joka lan-
keaa liiiketieteellisen tutki-
muksen ja sosiaaligerontolo-
gian viiliin ja joka edellyttiiii
poikkitieteellistii tutkimusta.
Kun me tieddmme monien
pitk[aikaisten sairauksien
kansainvdlisesti erittdin kor-
kean prevalenssin Suomessa,

siin. Erityisen ttirkeiitri olisi
tiissii yhteydessd suorittaa sel-
laista tutkimusta, joka tukisi
nykyistii avohoitopainoista
toimintaa vanhusten huollos-
sa.

Eri tieteenalojen edustajat
pitiiisi saada entistd useammin
pohtimaan yhteisiii ongelmia.
Millaisia kokemuksia sinulla
on tdllaisesta yhteistyOstii?

Gerontologinen tutki-
mus ei muodosta poikkeusta
sosiaaliturvaan liitt)^/assa tut-
kimustycissii. Jiilkimmiiisessii
on ndet varsin tavanomaista,
ettA tutkimusongelmat edel-
lyttiiviit poikkitieteellisten tut-
kijaryhmien suorittamia tut-
kimusprojekteja. Olen toimi-
nut ldhes koko tutkijaurani
ajan ryhmissi, joissa monet
eri tieteet ovat olleet edustet-
tuina. Yleiskokemukseni tdstd
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tydstd on pddasiassa mycintei- eliikkeelle siirtymiseen lu Yql-
nen, joskin on todettava, etld huuscliikeliiisten olosuhteisiin
hyvin erilaisen taustan ja ko- ei ole ylliittiiviiii, ettii erityi-
kemuksen omaavien tutkijoi- scsti niitii kysymyksi[ koske-
den menestyksellincn toiminta vassa tutkimustyossd geronto'
samassa tutkijaryhmiiss[ ei logiser-r tutkimusotteen merki-
aina ole mahdollista ilman tys voidaan n[hdii huomatta-
erityist[ harjoitusta. Sosiaali- van keskeiseksi, ja niiin ollen
turvan tutkimuslaitoksen tut' suomalaisessa sosiaaliturva-
kijat edustavat koulutuksel- tutkimuksessa gerontologisel-
taan monia eri tieteenaloja. la tutkimusotteella olisikin
Tavanomainen kiiytiinto tut' niihdiikseni oltava varsin olen-
kimuslaitoksessa on se, ettd nainen tehtavA. Tiimiin tutki'
jokaisen projektin tutkijaryh- musotteen merkitystii koros-
mf, koostuu eri aloja edusta' taa lisiksi se, ettd sosiaaliva-
vista tutkijoista. Tiihiin on kuutukseen liittyviin tutki-
vuosien mittaan totuttu, ja mustycin tulisi olla suh-
tdllaisecn projektityciskente- teessa sosiaalivakuutuksen
lyyn on yleensd oltu tyytyviii- etuuksien jakautumiseen, jo-
sla. ten vanhuuseliikeliiisten olles-

Sosiaalivakuutuksen ken- sa etuuksien kannalta erittiiin
t[ssa pit1isi ilmeisesti tutkia huomattava sosiaalivakuutuk-
eliikkeelle siirtymistii ja van- sen kohdcryhmii myos tiihiin
huuseldkcldisten olosuhteita ryhmiiiin kohdistuvan tutki-
jne. osana muuta gerontolo- muksen pitiiisi olla suhtcessa
gista tutkimusta. Millaisena siihen taloudelliseen ja viies-
iinA neet gerontologisen tut- t<jllisecn painoon, joka van'
kimuksen merkityksen ja tu- huuseliilieliiisillii Suomessa on.
levaisuuden yleensi ja eritYi-
sesti sosiaalivakuutuksen Pii-
rissii?

- Kuten olen jo edellii to-
dennut, sosiaaliturvaa koske-
vassa tutkimustYossl tarvi'
taan eri tieteita, niiiden tietei-
den viilistii yhteistoimintaa ja
poikkitieteellistii tydrYhmii-
tyoskentelyi. Samoin haluan
tiihdentiiii sitii, et&i geronto'
loginen tutkimusote ei ilmei-
sesti ole vaikuttanut sosiaali-
turvaa koskevassa tutkimuk-
sessa eikii laajemminkaan
mm. kansanterveYstutkimuk-
sessa siten kuin ilmeisesti oli-
si tarkoituksenmukaista. Kun
sosiaaliturvan tutkimuksen
ongeimat monin osin liittYviit
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JOUKO SIRKESALO

Englannin ja Sveitsin
elciketurvasta
Jotta voisi kirjoittaa lukiian tarpeisiin osu'
t'asti, olisi ndnii pystyttdvd kartoittamaan.
Yksittdistd suomalaista lukiiaa voivat esi'
merkiksi Englannin ia Sveitsin eliiketurva
kiinrutstaa t,aikkapa seuruavista syislii:

- Hcnkil6 aikoo siirtltd pysyt'iisti tai viili-
ai kaisesti usutnuun ul konruille.

- Henkil| <tn aikaisetnmin tltdskennellyl
nruinitussa fituussa ia on nyt siirtymiissii
elilkkeclle.

- Lukija tyiskentalee sosiualiturv'an paris'
su ja hultraa vuruutLtu t'astaamaan edellii
muinittujen henkilditlen kysymyksiin.

Kaikissa ndissd tapauksissa tarvitaan hy-
vin yksityiskohtaista Lietoutta eldketurvan
chdoista, huomioonotcttavan ajan v[him-
mdiskestosta ja clIkkeiden laskukaavoista.
Kirjoitukscsta tulec vlistiimiittii hyvin pitkii,
ja silti siitii voi puuttua lopulliseen tulok-
secn vaikuttavia seikkoja, kuten mainittujen
maiden ja Suomcn vdliset sosiaaliturvasopi-
mukset. Nehiin ovat muuten parhaillaan
ncuvottclujcn alaisina.

Useimmiten lukija haluaa yleisluontoisem-
paa katsausta. T2ill0in han pyrkii selvittS-
mddn itsellcen ja pZiiittiksentekijoille:

- mitii yhtiiliiisyyksiii ja eroja jiirjestelmis-
sd on

- mikii on se taso, jolle tycintekijiit jiirjes-
telmissd ylecnsd pddsevdt

- minkiilaisia kustannusrasituksia kansan-
taloudelle jiirjestclmistii seuraa.

Tiillaista lukijaa suorat kddnnokset laki-
tckstcistd auttavat varsin vdhdn. He odotta-
vat tilastoaincistoa ja pitkiille vietyj2i laskel-
mia. Edcllii Iuctcltuja tarkastelukulmia on
n.rahdoton yhteensovittaa, mitd pitemmiille
yleistetiiiin ja jiitetii?in yksityiskohtia sivuun,
sen varmcmmin yksittiiisessii tapauksessa
tullaan cpdtarkkaan likiarvoon. Toisaalta lu-
kija jiia suuresti katsauksen laatijan armoil-
le, hiin ci voi tietdd, mit1 seikkoja sivuute-
taan mainitscmatta ja mitii oletuksia lukijoi-
den tiedontasosta on tehty. Erityisesti tiimii
koskee sellaisia sclvityksiii, joissa nykytilan-
nctta sclvittdmdttd kerrotaan suunnitteilla
olcvista muutoksista. Viiiirinymmiirtiimistii
ci tiilloin voi vdlttd6.

MISTA TIETO]A SAA?
Englanti ja Sveitsi kuuluvat niiden 20 maan
joukkoon, joita tarkastellaan kirjassa "Eld-
kcturva eri maissa vuonna 1977". Kirjan al-
kusanojen mukaan:

Eltiketurvakeskuksen ulkonruisia eliikejiir-
jestelniii koskeya tutkimusten sarja aloitet-
tiin vuonna 1963. Tdllti surjallu on pyriuy
untuntadn su<ttrtulaisille elAketurvan kehittti-
jille tietoju tilunteesta muissa maissa. Vii-
nreksi sarjussa julkuistiin tutkimus, joka kii-
sitteli pal kunsaajien yleisiii eldkejiirjestelntiii
eri tnaissa vuonna 1969. Eldketurvan nopean
kehityksen vuoksi tiimdn tutkimuksen tulok-
s(t ot'dt jo ntonelta osirt ,t'anhentuneita. Tdstii
syystii tutkintuksen tekijiit Margaretha
Aarnio ja loLtko Janhunen - ovat uusineet
ja ujankohtuistaneat sen vuotta 1977 koske-
vaksi.

Mainittua teosta julkistettaessa Janhunen
totesi:

"Tutkimuksen tiedot ovat edelleen ajan-
kohtaisia, vaikka Suomen markoissa ilmoi-
tetut rahamadrdt ovatkin markan devalvaa-
ticsta johtuen rnuuttuneet". Ilyt ',,ielakin
runsas vuosi myc'ihemmin sama pdtee varsin
pitkiille, ainakin Sveitsin ja Englannin osal-
ta. Niiissii maissa jiirjestelmiit olivat teoksen
ilmestyessd juuri muuttumassa ja tekijZit ovat
sivuilla ll6 ja 148 ottaneet t6mdn jossakin
mddrin huomioon. Td.stf, seuraa, ettd Iso-
Britannia saa 8,5 sivua ja Sveitsi 6,5 sivua
tekstitilaa.

Kesiillii 1978 ilmestyneessd Sosiaalivakuu-
tus-lehden numerossa 6 Lauri Rahikainen
tarkastelee samaa aihetta kirjoitukses-
saan " Eldkejiirjestelmiin uudistus Englannis-
sa ja Sveitsissrj". Kun hdn on onnistunut ra-
jaamaan sanottavansa neljiiiin ja puoleen si-
vuun, on erittiiin mielenkiintoista lukea, mitii
kohtia hdn on sivuuttanut ja mitkii painotuk-
set eri asioille antanut. Varsin suuren painon
kirjoituksessa on saanut se seikka, ettf, "Eng-
lannin ja Sveitsin eldkeuudistukset tuovat yli-
sityiset eldkevakuutuslaitokset mukaan pa-
kollisen eldkevakuutuksen toimeenpanoon".
Sveitsiliiisten ajatus vanhuudenturvan kol-
mesta pilarista on mycis selkeiisti tuotu esiin.

56



VALUUTTAKURSSEISTA IA
ELiKKEIDEN TASOSTA
Kun kirjoitetaan jonkin toisen maan el6k-
keistii, tormataan viiistiimzittii kysymykseen,
mitd ne olisivat markkoina ilmaistuina. Se-
kii edellii mainittu kirja ettii artikkeli sis[l-
tdvdt maininnan valuuttakurssista, artikke-
lissa laskutoimitukset jiitetiiiin lukijan tehtii'
viiksi. Mutta saadaanko ndin oikea kuva ta-
sosta. Vuoden 1977 alussa ptinnan kurssi on
ollut 6,30 markkaa, kesiillii 1978 "noin 8
markkaa" ja lokakuun alussa 8,1 markkaa.
Vastaavasti Sveitsin frangi oli ollut lukemis-
sa 1,57 markkaa, 1,76 markkaa ja 2'56 matk-
kaa. Kun eliikkeensaaja yleensi kiiyttiiii ra-
hansa omassa maassaan, ei eliikkeissf, ole
varmaankaan ollut havaittavissa sellaista ke-
hitystii kuin edellii olevia lukuja kiiyttiien
tehdyissii laskelmissa.

Jos kuitenkin lasketaan Sveitsin luvut mar-
koiksi, havaitaan, ettd kun palkka-akselilla
liikutaan 2500 markan kuukausipalkasta
8000 markkaan, nousee eliike 1575 markasta
4800 markkaan. Molcmmissa tapauksissa
eldke on noin 60 prosenttia palkasta. Tiimii
on ollut yleisimmin tavoitetaso jo nykyisis-
siikin lisiieliikejiirjestelmissii. Niiden piiriin
on kaikkiaan kuulunut noin 1,5 miljoonaa
palkansaajaa, kun uusi toisen pilarin mukai-
nen jirjestelmd arvioidaan 1,8 miljoonaa
palkansaajaa kasittevaksi. Eri jiirjestelyjii on
ollut yli 15 000 ja eliikelaitosten mddrdn luul-
laan siiilyviin suunnilleen ennallaan.

Englannissa kiiytetiiiin tulotasosta puhut-
taessa yleisesti viikottaisia rahamddri[. Suo'
malaiselle lukijalle on ymmlrrettiiv[mpiiii'
jos luvut sek6 palkkojen etta el2ikkeiden
osalta muutetaan kuukausittaisiksi. Kerroin
on 4 ri 3 eli 52 jaettuna 12:lla. Niiin ollen
15,70 puntaa, mikii Englannin eliikeliiiselll
tulee olla kaytettavissean vuokranmaksun
jiilkeen, on noin 550 markkaa kuukaudessa.
Suomalainen tukilisiin saaja ei tlssb vertai-
lussa jiiii hiipetiiin. Viime huhtikuussa voi-
maantulleet eliikemliiiriiykset liikkuvat palk-
ka-alueella 17,5_120 puntaan viikossa eli
600 markan ja 4200 markan kuukausipalk'
kojen viilillii. Valtion jiirjestelmiistii eliike

vaihtelisi edellii mainitusta 550 markan m6d-
riistii 1500 markkaan. Esimerkiksi miespuo-
lisen teollisuustyontekijtin palkkatasolla (80
puntaa viikossa) ellke on noin 40 prosenttia
palkasta. Kuitenkin Englannissa jo 1970Ju-
vun puolivdlissii yli kahdeksan miljoonaa
palkansaajaa oli jiirjestelmissii, joissa eliike-
tavoite oli 60 prosenttia. Lisiieliikejiirjestel-
mdt ulottuivat tiilloin kattamaan noin puo-
let palkansaajista. Yksityisellii sektorilla pie-
net, alle sadan tycintekij2in yritykset olivat
kuitenkin piiiiosin tiillaisten jiirjestelmien ul'
kopuolella. Niiissii tytiskentelevtit liihes viisi
miljoonaa tycintekijiin saivat muutoksessa
hieman kurottua umpeen eldketurvaeroja,
kun tydnantajan on pakko kuulua valtion
jlrjestelmiiiin. Sen sijaan suuret yksityiset
tycinantajat ja valtion yritykset oYat anoneet
Tyoeliikelautakunnalta (Occupational Pen-
sion Board) lupaa irrottautua valtion jiirjes-
telmiistii. Tiihiin mennessf, luvan saaneista
tyonantajista l1 500 hoitaa vakuutuksensa
jossakin vakuutusyhtidss[ ja 2000 on omia
eliikesliitiriitii. Irrottautumislupa edellytt[2i
tycimarkkinaosapuolten neuvotteluja j a yleen-
sii niiissl jiirjestelmissl eliketurva on mel-
koisesti edelll laskettuja lukuja parempi'
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Kysymyksici
ja vastauksia

ELIKETU RVAKESKUSTA
VASTAAVAT ELIMET
Edellii jo mainittiin Englannin Tyriel2ikelau-
takunta. Mycintiiessiiiin irrottautumislupia se
tietyll[ tavalla valvoo j?irjestelyjen tasoa ja
sille kertyy eliikejiirjestelyrekisteri.

Sveitsissti jiirjestelyjen yhreyteen liittyy
pooli, joka vastaa mm. eltikkeiden indeksi-
korotuksista samaan tapaan kuin Eltiketur-
vakeskus meill?i hoitaa laitosten keskeisen
vastuunjaon. Lisiiksi poolilla on vastuu tyrjn-
antajakohtaisten eltikejiirjestelmien rahoituk-
sen riittdmisestd niin kuin meillii siiiiticit on
luottovaku utettava Eliiketu rvakeskuksessa.

VOIMAANTULO
Englannin jiirjestelmd, jonka kehittelyssl oli
monia kiiiinteitii poliittisten voimasuhteiden
vaihdellessa, on siis tullut voimaan tdmdn
vuoden huhtikuussa. Tilastojen saanti siitii
vie vielii aikansa. Muutoinkin lienee vield.
avoimia kysymyksiii. Maksutaso niiytt?iii
edellii mainittujen kirjoitusten v2ilillii hivenen
nousseen. Se koskee kuitenkin muuta so-
siaaliturvaa, ei nyt puheena olevia elikkeitii.

Sveitsissd kolmen pilarin jiirjestelmii oli
vuonna 1972 kansandinestyksessi. Tiimiin
uuden eldkepolitiikan mukaiset Iait on hy-
viiksytty parlamentin alemmassa kamarisia
ja ovat ylemmdn kamarin kasiteltayana. Sen
jiilkeen ne voivat joutua uudelleen kansan-
d[nestykseen. Jos nd,in kiiy, ne tulevat voi-
maan aikaisintaan vuoden 1980 alussa. Tiil-
lainen vuoden viivdstys tapahtui juuri viime
vuonna, kun ensimmiiisen pilarin osalta teh-
tdvf,t muutokset siirtyiviit ensi vuodenvaih-
teesta voimaantuleviksi.

Alla olevalla palstalla Eliiketurt'akeskuksen
luirutpillinen johtaju Lauri Koivusalo t,astua
lukijoidcn tyi;?l(ikkaitii koskeviin kysyntyk-
siin, joillu sauttau olla yleistilkin nrialcnkiin-
Itttl.

'lyi)cldkeusi<titu koskeviin k_r,.s1vrr1,k.riin
vustutaun Eliiketuryakesktrkscsta nrvds kir-
jcirsc ju ptrhalirrrir.tt,. Ktrn kirj<ita!tc. rttuinit-
kua ttiytlcllincn nirrrenna, osttittecnna ju han-
kilt)t unnuksc nne.

Kysymys: Saan vakuutusyhtidltii tyikytyt-
tOntyyseltikettti. Eik6 minLtlle pitt)isi tulla
v'ielti LEL-ptiiitiiskin erikseen? pyydi)n vas-
tausta.

Vastaus: Tydeliikejiirjesrelmdssd on voi-
massa ns. viimeisen laitoksen periaate. Tiillii
tarkoitetaan sita, etta eliikehakemuksen rat-
kaisee ja eliikkeen maksaa se eldkelaitos,jonka piiriin elikkeenhakija on viimeksi
kuulunut ennen eliiketapahtuman (esimer-
kiksi tycikyvyttdmyyden alkaminen) sattu-
mista. Tdmd eliikelaitos ratkaisee eliikehake-
muksen ja maksaa eldkkeen yhdistiien eri
rydelakelakien (TEL, LEL, yEL ja MyEL)
mukaiset eliikkeet. Niiin ollen LEl--eliikkeen-
ne sisiiltyy Teille maksettavaan tyokyvyttci-
myyseldkkeeseen.

Kysymys: Lueskelin tuota tieclotekirjaan-
ne eliikkeistd ja huontasin, ettii tydttontyys-
eliikettii voi hakea vasta 60 vuotta ti)ytet-
ryAi;n. IkAA on jo ptiiille 58 vuotta, joten van-
huuden takia en saa solmituksi ty\suhdefia,
kun nuortakin tydvoinrua on tarjolla ja la-
nru rakennusalalla vain jatkuu. Eikd olisi
mitiidn mahdollisuutto piiiistii tydtt\myys-
eltikkeelle? lK. Olen nyt ollut tydttirni)ni)
puolitoista vuotta.

Vastaus: Normaalisti iy6ttcimyyseltikkeen
saamiseksi vaadittava ikiiraja on 60 vuotta.
l. 7. 1978 voimaan tulleen v1liaikaisen lain
mukaan tyrittcimyysel[kkeeseen on kuitenkin
oikeus jo 58 vuotta tiiytriineell2i tycittcimiillii
ty<intekijiillii, joka on 60 viimeksi kuluneen
viikon aikana saanut viihintiiiin 200 piiviilrii
tydttdmyysayustusta ty<ittrimyyskassalta tai
tycittcimyyskorvausta valtiolta tai jolla ei val-
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takunnallisista tydtt6myyskassoista annetun
lain enimmdisavustusta koskevien sdinncis-
ten mukaan endd ole oikeutta piiiviiavustuk-
seen. Tytrttdmyys osoitetaan tycinvdlitystoi-
mistosta saatavalla todistuksella. V?iliaikai-
nen muutos or.r voimassa vuoden 1979 lop-
puun.

Tyiittiimyyselikc on tarkoitettu ikiiiinty-
ncille tyt)ntekijiiille, jotka ovat jiiiineet pit-
kiiaikaiscsti tydttdmiksi eiviitkli endl voi si-
joittua tyiimarkkinoille ja jotka eiviit ole sii-
nd mddrin tycikyvyttomiii, ettii tyokyvytto-
myyseldkc tulisi kysymykseen. Tytittomyys-
cldkkeen voi siis saada tyokykyinen tyoton
tyonhakija. Mikali olette saanut ty(ittomyys-
avustusta tai -korvausta riittivdn pitkiiltii
ajalta, Teillii on oikeus tydttomyyseliikkee-
seen.

Elakct6 hactaan E-lomakkeella, johon tu-
lee liittiia virkatodistus ja tydvoimaviran-
omaiscn antama todistus tyottdmyydesE.
Hakcmuksen voitte lahettiiii Eliiketurvakes-
kukscllc, josta se liihetetiiiin ns. viimeisen
laitoksen periaatteen mukaisesti siihen eliike-
laitokscen, jossa Teidiit on viimeksi eldke-
vakuutettu.

Kysytnys: Suun sotilusranlnrusta korvaus-
ta, ntutta se on pieni, kun haitta-aste on vain
20 c/n. Nyt kysyisin, ettd kuinka suurt iny'a-
litliteetti pitiiisi ollu ennen kuin saisi tyoelii-
kettii ja tnitd papereitu siinii pittiisi olla.
Mistii pitdisi kysyd ttihiin neuvoja? Sairau-
teni jotkuu edellean.

Vastaus; Tyiieliikelakien tyokyvyttcimyys-
mddritelmSn mukaan tyontekijiillii on oikeus
tyOkyvytt(imyyscldkkccsecn, jos hiinen tyci-
kykynsii voidaan arvioida sairauden, vian tai
vamman johdosta alentunecn viihintiiiin kah-
dclla viidcnnekselld. Lisiiksi edellytetiiiin,
cttii tydkyvytttimyydcn voidaan arvioida jat-
kuvan yhdcnjaksoiscsti viihintiiiin vuoden.

Arvioitaessa tyiikyvyn alentumista otetaan
huomioon tytintekijan jaljclla oleva kyky
hankkia itscllcen ansiotuloja saatavissa ole-
valla sellaisella tydllii, jonka suorittamista
hiineltii kohtuudella voidaan edellyttiiii sil-
miillii pitiien hdnen koulutustaan, aikaisem-
paa toimintaansa, ikddnsd ja asumisolosuh-
teitaan sekd ndihin verrattavia muita seik-
koja.

Tyiieliikejiirjcstclmdssd on edcllii sanotun
mukaiscsti omaksuttu sosiaaliset seikat huo-
mioon ottava tyiikyvytt(imyyden miiiiritelmii,
jossa otctaan huomioon sekd terveydentila
cttii hakijan muut olosuhteet, ldhinnd hdnen

sosiaalitaloudellinen tilanteensa. Miiiiriltely-
tapa poikkeaa aikaisemmin kiiytiinnossi ol-
leesta haitta-aste- ja invaliditeettiajatteluun
perustuvasta puhtaasta liiiiketieteellisestii
mddrittelytavasta.

40 prosentin haitta-asteen perusteella ei
viell voida piiiitellii hakijan oikeutta tyoky-
vyttomyyseltikkeeseen. Tyokyvyttomyyden
arvioinnin rajamiiiirii ei ole siis sidottu inva-
liditeettiprosentteihin, vaan ratkaisevaa on,
mikd on hakijan jaljellA oleva ansiokyky.
Mikali ansiokyvyssd ei sairauden johdosta
ole tapahtunut muutosta, tyokyvytt6myys'
eldkkeen mycintdminen ei ole mahdollista.

Tyokyvyttomyyseliikettii haetaan E-lomak-
keella, joita on saatavana pankeissa, posti-
toimipaikoissa ja Kansaneliikelaitoksen pai-
kallistoimistoissa. Ndissii my6s tarvittaessa
avustetaan hakemuksen tekemisessd. Hake-
mukseen on liitettiivii virkatodistus ja ns.
B - liiiikii ri ntod i st u s.

Kysynlvs: Mi nulta puuttLru tydeliikekortti,
joko en ole sitii saanut ollenkaan tai se on
hukkunut. Eikd tydnantujani olekaan nruk-
sanut eliikentaksuja t'ai ntistii ttinii iohtuu?

Vastaus: Ennen 1. 6. 1977 Eliiketurvakes-
kus antoi numeroidun tycieliikekortin tyrin-
tekijiille, jolle oli jiirjestetty TEL:n mukai-
nen eldketurva tai joka oli LEL:n alaisessa
tycisuhteessa. Eldketurvan kannalta kortilla
ci ollut merkitystd, se annettiin osoitukseksi
siitii, ettii tyontekijiin ensimmhinen TEL- tai
LEL-tyosuhde oli rekisterciity El[keturva'
keskuksessa.

Toukokuun 1977 jiilkeen tyoeliikekorttia
ei ole endd valmistettu tyrjntekijoille. Sen
antaminen k6vi tarpeettomaksi sen jdlkeen,
kun henkilcjtunnuksen kiiyttd yleistyi eri yh-
teyksissd. Henkiltjtunnus on merkitty paitsi
sairausvakuutuskorttiin my<is verokirjaan.
Henkilotunnuksen kiiytto takaa sen, ette
tycintekijii[ koskevat eliiketiedot tulevat re-
kisterriidyksi hdnen kohdalleen Eldketurva-
keskuksessa.
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ARJA SANKARI

Tyokyvyttomyysasiain
neuv o t t e lukunllan s uo s i tu l<s i a
P syykkiset sairaudet muita
sairauksia useammin neuv ottelu-
kunnassa esilki

Tilastojen mukaan tyokyvyttomyyseliikkeitii
mydnnetddn eniten verenkiertoelinten sai-
rauksien perusteella. Seuraavana ryhmiinii
ovat tuki- ja liikuntaclinten sairaudet ja kol-
mantena mielenterveyden hiiiriot. Alle
45-vuotiaiden tyokyvyttcimyyden piiiiasialli'
nen syy on useimmiten psyykkinen.

Jaoteltaessa tyokyvyttiimyysasiain neuvot-
telukunnalle viimeksi kuluneen puolentoista
vuoden aikana liihetetyt tapauksct sen mu-
kaan, mikl on katsottava eliikkeenhakijan
tyokyvyttdmyyden piiiiasialliseksi syyksi,
muodostavat mielenterveyden hiiiriot suu-
rimman ryhmdn. Tiillaisia tapauksia on
vuonna 1977 ollut noin 35 prosenttia ja vuo-
den 1978 ensimmiiisellii puoliskolla noin
45 prosenttia neuvottelukunnassa kiisitellyis-
td tapauksista. Mielenterveyden hiiiri6iden
iiilkeen tulevat tuki- ja liikuntaelinten sairau-
det, jotka muodostavat noin 30 prosenttia
lausuntopyynnoistii.

Etsittdessd syytii psyykkisten tapausten
suureen miiiiriiiin neuvottclukunnassa on
huomattava ensinndkin, etta eliikehakemuk-
sen ratkaiseminen henkisesti sairaan ja usein
vieli nuoren henkilon ollessa kysymyksessd
saattaa olla hyvinkin vaikeaa. Psykiatria eh-
kii myds koetaan siinii miiiirin tuntematto-
maksi erikoisalaksi, ettii psyykkisesti sairaan
eliikkeenhakijan ollessa kysymyksessi katso-
taan aiheelliseksi pyytiiii neuvottelukunnan
lausunto uscammin kuin muiden kohdalla.

Neuvottelukunnassa on ollut csillii oireil-
taan hyvin erilaisia mielenterveyden hiiiridi-
td, aina varsinaisista miclisairauksista neu-
rooseihin saakka. Erityiscn ryhmdn muodos-
tavat jakomielitautitapaukset. Jakomielitau-
tia sairastavan henkil6n tycihistoria on yleen-
sii joko erittdin kirjava tai, varsinkin nuoril-
la, kovin vihdinen. Kun vield hakijan ter-
veydentila saattaa suurcsti vaihdella oireet-
tomien kausien vuorotellessa sairaalahoito-

jaksojen kanssa, on jo yksistiiiin tyokyvyn
arviointi vaikeaa, puhumattakaan sairauden
ja tyokyvyttijmyyde n alkamisajankohtien
maarittamisestl. Kuitcnkin ratkaisevaa eld-
kettii miiiiriittdcssd on, milloin eliikkeenhaki-
jan tydkyvyttiimyydcn ja sen pddasiallisena
syynd olevan sairauden on katsottava alka-
neen. Ratkcaahan samalla, tuleeko elZike
mydnnettdvdksi ns. tdysitehoiscna eldkkeend
ja sovelletaanko joihinkin tydsuhteisiin ra-
joitussddnncistd.

Kuluvan vuodcn lokakuussa neuvottelu-
kunnassa on samassa kokouksessa ollut esil-
lii ncljii tapausta, joissa kaikissa on kysymys
alle 30-vuotiaasta psyykkistd sairautta sai-
rastavasta hcnkiliistii. Varsinkin kaksi niiistii
tapauksista aiheutti ncuvottclukunnassa run-
saasti keskustelua, ja suosituksiin piiiidyttiin
ldnestysten jlilkecn.

TAPAUS A
Y H DEKSAN KER7 A A S AI RA A LA-
HOI DOSS A I A KOM I E LI'I' AU DI N
VUOKSI
Mieshenkiliillii. joka on syntvnyt vuonna
1949, on vuodcsta 1967 lukien ollut toista-
kymmentd muutaman kuukaudcn pituista
TEL- ja LEl-tyiisuhdctta. Hdn on tyiisken-
nellyt mm. sahatyiildiscnd, trukin- ja trakto-
rinkuljcttajana scka mcijeriapulaisena. Sai-
raalahoidossa hdn on ollut kaikkiaan yhdek-
sin kcrtaa jakomielitaudin vuoksi, ensimmdi-
sen kcrran kcsdkuussa 1971.

Hakijan ncljii viimeisintii TEl-tyiisuhdet-
ta ovat ollect voimassa 14. 2.-2. 5. 1973,
31. 8.-5. t0. 1973. 4. 12. 1973-6. 6. 1974
ja 2. 9.-8. 10. 1975. Lokakuun 1975 jal-
kecn hakija ei olc ollut ty(issd, paitsi vajaan
kuukauden sahalla vuonna 1978. Sen sijaan
sairaalahoidossa hiin on ollut lokakuusta
1975 liihticn vield kolmc kertaa. Syksyllii
1976 hiin on suoril.tanut autopeltiscppiikurs-
sin.

Ainoastaan lokakuussa I975 paattyneessa
tycisuhteessa hakijan sairaus on tyc'inantajan
ilmoitukscn mukaan haitannut normaalia
tycintekoa. Sairaus on kiiynyt ilmi melko
pian tyosuhteen alkanisen jiilkeen, ja ty6-
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suhde on paattynyt sairauden vuoksi. Hakija
on joutunut sairaalahoitoon viilittcimiisti lo-
pstettuaan tyonteon.

Liiiikiirintodistusten mukaan hakijalle on
ilmaantunut syksyllii 1970 pelko- ja jiinnitys-
tiloja, keskittymiskyvyttirmyyttii, I.alutto-
muutta, unettomuutta ja itsemurha-ajatuk-
sia. Syynii sairaalaan joutumiseen kesdkuus-
sa l97l on ollut jakomielinen psykoosi. Syk-
syn l97l jiilkeen hakijan vointi on vaihdel-
lut. Hiinellii on esiintynyt parempia kausia
ja jiilleen neuroottistasoisia ja ajoittain psy-
koottisia oireita. Liiiikehoidostaan hakija ei
ole pystynyt kunnolla huolehtimaan. Oireita
on lisiiksi pahentanut runsas alkoholin kiiyt'
to.

B-liiiikiirinlausunnoissa hakijan on katsot-
tu olevan tycikyvyttin 18. 6. l97l-6.3. 1972,
10.1.1973-30.6.1974 ja l. l. 1976-31.12.
1976. Kolmessa lausunnossa tyokyvyttomyy-
den alkamisajankohta on jiitetty avoimeksi.

Sairausvakuutuslain mukaista pdivirahaa
hakijalle on maksettu vuonna 1970 runsaan
kuukauden ajan ja sittemmin 29. 6. l97l-
5. 3. 1972, 14. 12. 1972-ll. 2. 1973 sek[
6.-30. 6. 1973. Kansaneldkelain mukaista
tyokyvyttomyyseliikettii hakija on saanut
l. 1. 1973 alkaen. Tyoeliikehakemus on tul-
lut vireille vasta 19. 5. 1978.

Neuvottelukunnalta on tiedusteltu, milloin
hakijan tyokyvyttomyyden on katsottava al-
kaneen.

TY dKY V YTON K ES AKU U ST A 1974
Aiinestettyiiiin asiasta neuvottelukunta ilmoit-
ti suosituksenaan, etti hakijan on katsottava
tulleen tyokyvyttomiiksi kesiikuussa 1974 hii-
nen lopettaessaan tyonteon 4. 12. 1973-
6. 6. 1974 voimassa olleessa tyosuhteessaan
ja sairastuneen TEL:n tarkoittamassa mie-
lessd vasta tdmdn tyosuhteen alkamisen jiil-
keen. Kesdkuun 1974 ialkeen tapahtunut
tycinteko on katsottava tyokokeiluksi. Haki-
jan mainittuun, samoin kuin sitii edeltiiviin-
kiiiin tycisuhteisiin ei ole sovellettava rajoi-
tussddnncistd, vaan hakijalle tulisi myontiiZi
eldkehakemuksen vireilletulohetki huomioon
ottaen l. 6. 1971 lukien tyokyvyttomyyseli-

ke, jonka suuruutta mdirlttdessd olisi otet-
tava huomioon kysymyksessd olevan 6. 6.
1974 pddttyneen tyosuhteen osalta mycis
TEL 6 sS:n 3 momentissa tarkoitettu tuleva
palvelusaika. El2ike suositeltiin myonnettf,-
vdksi vuoden 1978 loppuun saakka.

ERIAVA KANTA
Aiinestyksessii eritivtille kannalle asettuneet
jtisenet katsoivat myos, ettii hakijan tydky-
vyttomyys on alkanut keslkuussa 1974. Sen
sijaan sairauden he katsoivat alkaneen jo
kevdkuussa 1971. Tama kanta johtaisi siihen,
ettii hakijan 31. 8.-5. 10. 1973 ja 4. 12.
1973-6- 6. 1974 voimassa olleisiin tycisuh-
teisiin olisi sovellettava rajoitussdiinnostii ja
hakijalle olisi myonnettdvd vuonna 1970 saa-
tujen LEl-ahsioiden perusteella tyokyvyttci-
myyseliike, j onka su u ru utta miiiiriittiiessii oli-
si otettava huomioon LE,L 7 $:n 1 momen-
tissa tarkoitettu tulevan ajan palkka.

TYdSKENTELYSTi SAADUT
TIEDOT RATKAISEVIA
Merkitdvand seikkana asiasta keskusteltaes-
sa pidettiin hakijan ty6nantajilta saatuja tie-
toja, joiden mukaan hakija on kesikuussa
1974 paattyneessl samoin kuin sita edeltd-
neessdkin tydsuhteessa tehnyt tydnsii moit-
teettomasti ja kiiynyt siiiinnollisesti tydssii.
Kesdkuussa 1974 paaltyneessd tyosuhteessa
hdn on tydskennellyt voimalaitoksella trak-
torinkuljettajana tehtiviinliiin kuljettaa sa-
halta tulevaa purua ja jlitepuuta voimalai-
tokselle, jonka polttoaineen saanti on ollut
hdnen vastuullaan. Tyosuhde on kestiinyt
kaikkiaan noin puoli vuotta, mind aikana
hakijalla on ollut sairaudesta johtuvia pois-
saolopiiiviii vain muutama. Tyosuhde on
peattynyt hakijan omasta pyynncistii. Niimii
seikat puoltavat tydkyvyttomyyden alkamis-
ajankohdan sijoittamista kesiikuuhun 1974
ja puhuvat rajoitussddnnciksen soveltamista
vastaan.

Eri2iviiii kantaa puoltaa mm. se, ettii ha-
kija on kesdkuussa l97l joutunut ensimmli-
sen kerran sairaalahoitoon jakomielisen psy-
koosin vuoksi ja saanut sairauspdivdrahaa
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29. 6. l97l lukien yhdenjaksoisesti runsaan
parinsadan piiiviin ajan. Kansaneliikelaitos
on pitiinyt hakijaa tycikyvyttrimiinii heinii-
kuusta 1973, mik?i viittaisi siihen, ettd sai-
raus on ty<ieliikelakien tarkoittamassa mie-
Iessti eli tyrintekoa haittaavana ollut olemas-
sa ainakin jo silloin. Kun vielti otetaan huo-
mioon tiuhaan toistuneet sairaalahoidot, on
sairauden alkamisajankohdan sijoittuminen
kesiikuuhun l97l myoskin perusteltavissa.

ELAKKEEN HAKEMINEN
VIIVASTYNYT
Y--:!::::1r!::ir-^ |,;i.,: :16; 6rra cclnctctrrcca iq
siti vastaavissa tapauk-sissa eldkkcen su uruus
riippuu paijoiri siite, milloin hakija sattuu
hakemaan elaket6. Sairauden luonteesta joh-
tuen ellkkeen hakeminen usein viiviistyy.
Hakijalta puuttuu ehkii sairauden tunto tai
hdn haluaa salata sairautensa mahdollisim-
man pitkiitin. Hakemus saatetaan tehdi vas-
ta toisen henkil<in tai viranomaisen aloittees-
ta. Hakemuksen viivdstymisen mycitii henkilo
menettdd ensinnhkin osan eliike-eristiitin.
i','iyJskii-r tyok;.,,ytt6my;.'den ja sairauden e!-
kamisajankohdan miiiirittdminen useita vuo-
sia taaksepdin on hankalaa, varsinkin, jos
lddklrinlausunnot varhaisemmilta ajoilta
ovat niukat tai puuttuvat kokonaan.

Niiytriiisi silte, etta mikiili hakija seloste-
tussa tapauksessa olisi hakenut ty<ieltikettii
csimerkiksi toukokuussa 1973, jolloin hin
joutui pelkojen ja unettomuuden vuoksi sai-
raalahoitoon, eliike olisi hiinelle mycinnetty.
Jiilkikiiteen tarkasteltuna tilanne kuitenkin
mutkistuu, kun kuvaan tulevat mukaan tie-
dot hakijan mycihemmistii vaiheista.

TAPAUS B
MI ELI S AI RAU DEN OI REIT A
1O KOULUA]OISTA LUKIEN
Toisessa tapauksessa eliikkeenhakijana on
24-vuotias mies, jolla on ilmennyt jo lukio-
luokilla unettomuutta, jiinnittyneisyyttti, ih-
missuhdevaikeuksia ja masentuneisuutta.
Mielisairautensa aikana hakija on selviyty-
nyt ylioppilaskirjoituksista, mutta epdonnis-
tunut opiskeluyrityksissiiiin. Hiin on ollut

mielenterveystoimiston potilaana vuodesta
1973 liihtien ja sairaalahoidossa kahdesti
vuonna 1974 sekii sen jdlkeen 2. 7. 1976-
7.6. 1977 ja 30. 11. 1977-5.6. 1978.

Hakijan tydnteko on ollut hyvin viihiiistii.
Vuosina 197l-1972 hdn on saanut LEL-
ansioita kaikkiaan noin 2000 markkaa. Ai-
noa TEl-tytisuhde on ollut voimassa 3. 4.-
1. 8. 1975, minkii jiilkeen hakija on hoitanut
peruskoulun opettajan viransijaisuutta l3
piiiviin ajan helmi-huhtikuussa 1976 ja ol-
lut toukokuussa 1976 seitsemdn piiiviiii lei-
pomossa tydsse.

\4tinitrr""a vaiaet nelii krlrrkautta kestii-,
neessi tilapiiisessii TEL-ty6suhtcessa hakija
on tyiiskennellyt tehtaan saostamolla erilai-
sissa prosessitoissii. Tyci on ollut kolmivuo-
rotycitii. Tycisuhteen kestdessd ei henkilokor-
tin mukaan ole esiintynyt tavallisuudesta
poikkeavaa eikii hakija ole ollut pois tycistii
sairauden vuoksi.

Luonteenomaisinta hakijan sairaudelle on
liiiikiirinlausuntojen mukaan ollut pitkien
masennustilojen ja lyhyiden kiihkovaiheiden
vuorottelu. Niihin cn !iittyn;-'t'.'a.rnoharhai-
suutta, pakkoajatuksia ja voimakasta ahdis-
tuneisuutta. Taudinmddrittelyssii on piiiidyt-
ty kiihkomasennusm ielisairauteen.

Tyoeliikettii hakija on hakenut ensimmdi-
sen kerran jo toukokuussa 1977. Hakemus
on hyl2itty, koska hakijaa ei ole pidetty ty6-
kyvyttdmiinii. Hakija on toimittanut cl6ke-
laitoksecn kaksi uutta lddkdrinlausuntoa,
minkii vuoksi asia on otettu uudelleen kisi'
teltiiviiksi.

Sairausvakuutuslain mukaista plivdrahaa
hakija on saanut tammi-maaliskuussa 1974
sekii 11.7. 1916 alkaen kcslkuun 1977 lop-
puun saakka, mistd luhien hiinelle on mydn'
netty kansaneliikelain mukainen tyokyvytto-
myyseliike.

Asian neuvottelukunnalle liihettiinyt eliike'
laitos on tiedustellut, onko hakijaa pidettiivii
tydeliikelakien tarkoittamassa mielessii tyd-
kyvyttomiinii ja milloin tyiikyvyttiimyyden
on katsottava alkaneen.
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TY dKY V Y dN E LOKU U ST A 197 5
Neuvottelukunta katsoi ddnestyksen jiilkeen
hakijan tullecn tyijkyvyttajmdksi elokuussa
1975, jolloin hdn on lopettanut tydnteon va'
jaat ncljI kuukautta jatkuneessa..TEL'ty6'
suhtecssian. Sairauden katsottiin olleen
TEL:n tarkoittamassa mieless6 olemassa jo
mainitun tyrJsuhtcen alkaessa, minkii vuoksi
siihen suositeltiin sovellettavaksi rajoitus'
sddnncistd. Koska hakijalle ei ole muodostu-
nut eldkeoikeutta mydskiiiin LEL'ansioitten'
sa pcrusteella, eliikehakemus olisi hyliittiivb'

ERIAVAT KANNA'T
Osa ddnestyksessi eridvdlle kannalle asettu-
ncista jdsenistd katsoi, cttii hakija on tullut
tyiikyvyttomiiksi jo ennen TEL'tycisuhteensa
alkamista huhtikuussa 1975, joten el[keha-
kemus olisi tiillii pcrustcella hyliittiivii. Kol'
nrannen kannan mukaan hakijan olisi kat'
sottava tullecn tydkyvyttomdksi vasta heinf,'
kuussa 1976, jolloin hdn on joutunut sairaa'
lahoitoon lopetettuaan tyilnteon viimeisim'
mdssdkin tydsuhteessaan. Tiimiin kannan
mukaisesti hakijalle olisi mydnnettiivii TEL-
tyiisuhteen perusteella tydkyvyttomyyseliike'
jonka suuruutta md5rdttiiessii olisi otettava
huomioon ns. tuleva palvclusaika.

VAHAISEN TYdSKENTELYN
PERUSTEELLA EI
T iY SIT EHOI ST A ELAKETT A
Neuvottelukunnassa todettiin, ettii hakijan
tytikyvyttOmyyden alkamisajankohtaan on
vaikea ottaa ehdotonta kantaa, koska sairau-
den vaikeusaste on eri vaiheissa huomatta-
vasti vaihdellut, ja tiedot sairauden alkuvuo-
silta ovat puutteelliset.

Neuvottelukunnassa on yleensi katsottu,
ettd ns. uysitehoista eliikettii ei tulisi kovin
herkiisti mydntiiii aivan lyhyen tyciskentelyn
perusteella eli silloin, kun kysymyksessd on
vain "kdviisy tydeliikejiirjestelmdn piirissl".
Tapauksessa B voidaan katsoa olevan ndin.
Toisaalta tyokyvyttomyyden ajoittumista hei-
n6kuuhun 1976 puoltaa mm. se, ettii hakija
on viel6 helmi-huhtikuussa 1976 pystynyt
hoitamaan peruskoulun opettajan viransijai-
suutta ja joutunut sairaalahoitoon vasta hei-
ndkuussa 1976. Sairaalaan joutuessaan h6n
on ilnroittanut voineensa talven 1975-1976
ja keviiiin 1976 hyvin. Lisiiksi hakijalle on
maksettu tyrittdmyyskorvausta tammi-hel-
mikuussa 1976, ia sairauspdivirahaa on alet-
tu maaliskuun 1974 jiilkeen suorittaa vasta
heinikuussa 1976.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Va kuut us o i keude n p ciil o l<s i ci

V akuut usoi keud en piidt ds
N:o 2803 177 I I 394
Annettu 16.8. 1978

K A LAST AI A TY dSU HT EESS A

Maatalousyrittiijien eliikelaitos (MELA) oli
23. 5. l97l vahvistanut Petterin MYEL:n
mukaiseksi ty6tuloksi kalastajana 8000 mark-
kaa vuodessa 1. l. 1970 alkaen. Vakuutus oli
paetetty 31. 12. 1971.

Syyskuussa 1974 Petteri oli tehnyt
MELA:lle vakuutushakemuksen ja ilmoitta-
nut tycitulokseen kalastukscsta l. 9. 1974 al-
kaen 12 000 markkaa vuodessa. Eliikelaitok-
sen saaman lisiisclvityksen mukaan Petteri ei
ollut ruvennut kalastamaan itsendisenii yrit-
tiijiinii eikii htin omista mitdiin kalastusviili-
neitd, vaan hiinelle oli maksettu tycistiiiin
palkkaa verokirjalla. Timiin vuoksi MELA
oli katsonut, ettd Petteri oli tycisuhteessa ka-
lastusyritykseen ja hyliinnyt Petterin hake-
muksen.

Eliikelautakunnalle tehdyssii valituskirjel-
m6ssa, jossa aiiekirjoituksena oii Petieri, ii-
moitettiin, ettei Petteri omista osaakaan aluk-
sesta, mutta osallistuu sen polttoaine-, pyy-
dys-, jiiii- ja kuljetuskustannuksiin ja hiinen
tulonsa ovat kokonaan riippuvaisia saaliin
suuruudesta. Jos saalis on olematon, ei Pet-
teri saa tuloja lainkaan, vaan joutuu jopa
korvausvelvolliseksi. Petterin osuus makse-
taan verokirjalla ja aluksen omistaja suorit-
taa ennakonpidiityksen ja sosiaaliturvamak-
sun. Petteri katsoi olevansa tycisuhteessa.

ELAKELAUT AKU N N AN KANT A :
MYEL
Lausunnossaan eldkelautakunnalle MELA
katsoi, ettd lisdselvitysten perusteella Pet-
teri kuuluu MYEL:n piiriin. Eliiketurvakes-
kus (ETK) sitd vastoin piti hiintii tycisuh-
teessa olevana.

Eliikelautakunta 14. l. 1976: Petteri kuu'
luu MYEL:n piiriin.

Eliikelautakunta palautti asian MELA:lle,
joka vahvisti Petterille MYEl-tytitulon 1.8.
1972 alkaen.

Petteri valitti MELA:n piiZitdksesta elake-
lautakunnalle ja katsoi kuuluvansa TEL:n
piiriin. Lisiiksi hiin ilmoitti, ettd asiassa aiem-
min eld.kclautakunnalle tehty valitus oli hii-
nelle tiiysin tuntematon.

Eliikelautakunta 16. 2. 1977: Kysymys sii-
tii, kuuluuko Petteri MYEL:n vai TEL:n
piiriin, on ratkaistu cldkelautakunnan 14. 1.
l9l 6 antamalla lainvoimaisella piiiitdksellii,
joten eliikelautakunta jattad valituksen tiiltti
osin tutkimatta. Muilta osin asia on tutkittu
eikii havaittu syytii valituksenalaisen pliiit<ik-
sen muuttamiseen.

Petteri valitti vakuutusoikeuteen ja ilmoit-
ti, ettii hdnen ansioistaan on pidiitetty vero
verokirjalla, Petteri on osallistunut poltto-
aine-, ruoka-, kuljetus- ja jiiZikustannuksiin,
mutta ei pyydyksistii aiheutuneisiin kustan-
nuksiin, kutcn hdnelle tuntemattomassa va-
lituskirjelmiissii oli esitctty. Korvausvelvolli-
suudesta aluksen omistajalle ei koskaan ole
ollut puhetta eikii sitii myoskiiiin ole kiiytiin-
ndss6 totcutcttu. Kuukausittaisesta takuupal-
kasta Petteri ilmoitti sovitun suullisesti.

Koska Pctterin .,'alitus ei saapunut miari-
ajassa vakuutusoikeudelle, asia kiisiteltiin
eldkelautakunnan 14. l. 1976 antamaan pdd-
tokseen kohdistuvana purkuhakemuksena.
Vakuutusoikeus katsoi piiiitriksessiiiin, etti
Pctteri on tydskennellcssddn kalastajana ko.
troolikalastusaluksclla ollut tyosuhteessa ka-
lastusyrityksecn. Tdmdn vuoksi ja kun mai-
nittu eliikelautakunnan piiiitds oli perustunut
viiiiriiiin ja puuttcclliseen selvitykseen, va-
kuutusoikeus poisti sen ja tlihiin niihden
nryos MELA:n 21. 6. 1976 ja eliikelautakun-
nan 16. 2. 1977 antaman piiiitoksen sekd pa-
lautti asian eliikelaitokselle tiistii aiheutuvia
toimenpiteitii varten.

TiHANASTINEN
SOVELLUTUSKiYTANTd
Tiihiin saakka on tycieliikelakeja sovellettu
siten, ettd kalastaja, joka omistaa aluksen tai
osan siitd, on yleensd vakuutettu MYEL:n
mukaan. Myds sellaisen kalastustroolin
omistajan, joka ei osallistu varsinaiseen ka-
lastukseen, vaan toimii maissa yrityksen joh-
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tajana ja markkinoinnin hoitajana, on kat-
sottu kuuluvan MYEL:n piiriin.

MikAli kalastaja ei omista osaakaan aluk-
sesta ja hlnelle maksetaan palkkaa verokir'
jalla, on hdnet vakuutettu TEL:n mukaan.
Jos taas kalastukseen osallistuu henkilo, jo-
ka ei omista osaakaan aluksesta, ja hiin saa
ansionsa osana saaliista niin kuin Petterin
tapauksessa, on hdnet MELA:n ohjeiden
mukaan yleensd vakuutettava MYEL:n mu-
kaan, olipa verokirjaa k[ytetty tai ei. Am'
mattimaista kalastusta harjoittava perheen-
jiisen kuuluu pakollisesti MYEL:n piiriin
rahapalkan maksamisesta riippumatta. Siinti
tapauksessa, ettd kalastusaluksen toiminta
ulottuu Itdmeren ulkopuolelle, on aluksen
miehistci kuitenkin vakuutettava merimies-
eliikelain mukaan (MEL I $:n I ia 2 mo-
mentti).

UUDET OH]EET
Vakuutusoikeuden kannanotto merkitsee sel-
v66 muutosta vallitsevaan kiiytiintoon. Piiti'
tciksen antamisen jiilkeen on MELA:n ja
ETK:n viililll oltu yhtli mieltii uuden ohjeen
antamisesta ei-omistavien kalastajien eliike'
turvan jiirjestiimisestii. Ohje koskee kalastuk-
seen osallistuvaa henkikiii, joka ei omista
osaakaan aluksesta ja joka saa palkkansa
pelkiistiiiin osana saaliista. Tiillainen henkilci
vakuutetaan MYEL:n mukaan vain, jos hiin
on juoksevien menojen (poltto- ja voiteluai-
neei, ravinto) lisiiksi velvollinen osallistu-
maan pyydys- tai laitekustannuksiin taikka
jos hiin on ennen kalastuksen alkamista si-
joittanut juoksevia menoja varten olennaisen
iahamiiiiriin. Muussa tapauksessa mainitun-
lainen henkilo on aluksen toimintasdteestd
riippuen vakuutettava TEL:n tai merimies-
eliikelain mukaan.

Uutta ohjetta ei sitii vastoin ole annettu
avoimen yhtion ja yhtymiin osakkaista, jot-
ka harjoiitavat omistamallaan aluksella ka-
lastustoimintaa ilman, ettii heille maksetaan
rahapalkkaa verokirjalla. Nykyiiiinhiin .hei-
diit vakuutetaan MYEL:n mukaan. Vakuu-
tusoikeuden nykyinen linja avoimien yhti<ii-
den ja yhtymien osalta saattaa kuitenkin

merkitA sitii, ettii vakuutusoikeus tdllaisen
tapauksen esille tullessa katsoo osakkaan
TEL:n piiriin kuuluvaksi, mikiili johtavassa
asemassa oleva osakas ei yksin tai yhdessii
perheenjdsentensd kanssa omista yli puolta
kalastusyrityksestd. Tiilloin osakkaan elike-
turva mddrdytyisi saman lain mukaan raha-
palkan maksamisesta riippumatta.

V a k u ut u soi k e u d e n Piiiit d s

N:o 8866 176 l20l
Annettu 2.2. 1978
AI H EETTOM AST I M AKSET U N
ELAKKEEN T AK AI SI N P E RI M I N EN
El?ikesiiiitio haki vakuutusoikeudelta purkua
tycikyvyttdmyyselbkepiiiitdkselle, jossl yh-
teensovitus oli suoritettu virheellisesti, ja pyy-
si samalla, ettd se oikeutettaisiin perimdin
takaisin aiheettomasti maksettu eliike. Va-
kuutusoikeus poisti eliikepiiiitciksen ja totesi
samalla, ettd aiheettomasti maksettu el2ike
on jiitet&ivii perimiittii takaisin.

TEL 2l a $:n 3 momentin mukaan aiheet-
tomasti maksettu etu voidaan jattea takaisin
perimiittii, jos sen mycintdmiseen tai maksa-
misen ei ole katsottava johtuneen eliikkeen-
saajan tai hiinen edustajansa vilpillisestii me-
nettelystii. Epiitietoisuutta on ollut siita, voi-
daanko takaisinperintaoikeus vahvistaa tyo-
ellkejiirjestelmin muutoksenhakutietii kiiyt'
tiimiillii vai onko kysymys ratkaistava ylei-
sessd tuomioistuimessa. Kun vakuutusoikeus
on nyt eliikesiiiition vaatimuksen' tutkinut,
lienee katsottava, ette se voi vilpillisen me-
nettelyn tapauksissa miiiiriitii eliikkeensaajan
suorittamaan aiheettomasti maksetun edun
takaisin eliikelaitokselle.
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Hy v i n l<riiil I ci t y o e I cike kurs s i
s os iaal it y ont e kij oi I I e

Yli kaksikymmentd sosiaali-
tyontekijiiii Uudenmaan ld6-
nin eri sairaaloista ja kunnista
osallistui Hyvinkiiiillii loka-
kuussa pidettyyn tycieliike-
kurssiin, jonka Eldketurva-
keskuksen kenttayksikkd oli
jiirjest?inyt yhteistyossii Uu-
denmaan liiiininhallituksen
kanssa.

Aikaisemmin on kurssejajo jiirjestetty liihes kaikissa
maamme liiiineissii, ja sarjaa
on tarkoitus jatkaa.

Kyselyjii eldkeasioista tulec
paljon kuntien eri toimipistci-
siin, kertoo sosiaalitoimcn
tarkastaja Sirpa Saari
Uudenmaan liiiininhall ituksen
sosiaali- ja terveysosastolta.

- PainetLa on ollut varsinkin
huoltovirastoissa, ja jopa
meillckin on joskus soiteltu,
hdn sanoo.

Sairaalan sosiaalihoita-
jat joutuvat paljolti hoita-
maan potilaan puolesta koko
eliikkeenhakemisproscssin. Ai-
nakin heidiin olisi kyettiivii
neuvomaan oikea paikka,
mistii jotakin etuutta voi ha-
kea. Eliikelainsii[d[nto on
sen verran monimutkainen,
ettl tietoa tarvitaan, ja tydt-
tomyys tuntuu vield lisdnneen
painetla tiedon saamiseen.
Niiistii kursseista meill6 on
ollut mycinteisiii kokemuksia.
Tietoa tarvitaan koko eltike-
lainsiiiidiinnostd, koska sosiaa-
litydntekijoiden asiakkaat
ovat kaikenikiiisiii, kertoo tar-
kastaja Saari.

- Ttiiilliikin ovat kysymyk-
set vaihdelleet merimiesten
eldketurvasta YK-joukoissa
palvelevan eliketurvaan. Asia-
kasta kiinnostaa mycis, minkii

suuruisen elikkeen hdn tulee
saamaan, joten pitiiisi tutltca
tapa, jolla eliikc lasketaan,
Saari sanoo.

Kahdcn piiiviin aikana ker-
rottiin keskitetysti, paitsi eliik-
kecn hakcmisesta, mycis el6-
kc-cduista, niiden miiiiriiyty-
n.riscst6 ja mahdollisuudesta
tilata ennakkoarvio tycieliik-
kecn mddrdstl Eldketurvakcs-
kuksen rekisteristd.

Tydeliikelakien mukaista
tyii k yvy t t6 myy smiiii ri tel miiii
valotettiin mycis, ja jonkin
verran csiteltiin myos kuntou-
tusmahdollisuuksia.

Kurssilaisten kysymyksille
oli varattu paljon aikaa, sa-
moin keskustelulle.

]ATKOKURSSIA
TOIVOTTIIN
Kurssilaisista jotkut toivoivat
jatkokou!utusta, .iaikkapa sit-
ten vain yksipiiiviiisenii, sillii
cldkcasioidcn kanssa joutui-
vat useimmat monta kertaa
piiiviissii tckemisiin.

Opctuksen liikkumista kiiy-
tdnnijn tasolla pidettiin hyo-
dyll isenii. Suoraan selvitettiin.
mitd tdssd tilanteessa tulisi
tehdii, ja kerrottiin mycis, ket-
kd ovat vaarassa pudota jiir-
jestelmien viiliin.

Pelkkiii sosiaaliturvan peri-
aatteita kiisitteleviii koulutus-
tilaisuuksia eivdt kurssilaiset
piteneet liiheskiiin yhtii antoi-
sina, niistiikin kun oli koke-
muksia. He tuntuivat arvosta-
van mahdollisuutta kysymys-
ten tekemiseen ja keskuste-
luun.

Kuusi vuotta on Keravan
sosiaalitoimistossa tydsken-
nellyt osastosihteeri Ritva

Ekholm, joka tytissddn
joutuu tckcmisiin ctcnkin tyd-
kyvyttomyysasioidcn kanssa.
Hdn oli myiis kiinnostunut
etenkin huostaanotcttujen las-
tcn cldkkccn haken-riscsta pcr-
he-eliiketapauksessa, ja sa-
moin siitd, milloin cldkc voi-
daan maksaa sosiaalilauta-
kunnalle.

TIEDOT HETI
KAYTTdAN
Valitt(jmasti aikoi Ritva kiiyt-
tiiii hyiidyksccn sitd kurssilla
saamaansa tictoa, cttd van-
hempansa kuollessa jo 18,
mutta ei 2l vuotta tiiyttiinyt,
tyokyvyton lapsikin voi olla
oikeutettu perhc-elSkkecsccn
niin kauan kuin tyiikyvyttd-
myys kestiili.

Oman kunnan kortisto kc-
hitysvammaisista lapsista on
tarkoitus k5y.Jl lSpi tas,sa-
mielessd ja laittaa tarvittacssa
eldkchal<cn'rus vireillc.

Jorvin sairaalan sosiaalihoi-
taja Marja Niemincn
toimii tyoryhmassa, jonka
tchtiivZinii on arvioida poti-
laan tyi)kykyisyyttii. Paitsi so-
siaalihoitajaa, ryhmddn kuu-
luu my(is liiiikiiri (Marjarr ta-
pauksessa fysiatri, uscin mytis
ortopedi tai muu kirurgi), liiii-
kintiivoimistelija, toimintate-
rapeutti sekd sairaanhoitaja.

Ennen Jorviin tuloaan Mar-
ja ehti toimia kuntoutustyossd
seitsemdn vuotta Invalidiliiton
Westendin Invalidien Ammat-
tioppilaitoksessa.

Tyokyvyttdmyysel iikeasi oi-
ta Marja hoitaa piiivittiiin, ta-
vallisesti tulevat kysymykseen
tyoellkkeiden lisiiksi kansan-
eliikkeet sekii liikennevakuu-

66



tuslain ja tapaturmavakuutus- tuilla kiinnostusta riitda. Kansancliikelaitoksen paikal-
lain mukaisct korvaukset. - Tunnelma on niiillii listoimistojen henkilcikunnan

kursseilla todella keskittynyt kursseissa, Matilainen jatkaa.
PERUSTIEDOT ja tiivis, huomaa, ettii kuuli'
vAHVISTIIIVAT jat ovat kiinnostuneita, Mati- ELAKETURVA'
Pcrusricroa oli Marjalle jo iaincn jatkaa. - Naita tietoja K1-SKUKSESTA
vuosien nrittaan ehtinyt kei- he tarvitsevat piiivittiiin. KOULUTTAJIA
tya, mutta tdmd kurssi oli nii- - Meidiin teht?iviiniimme - Eliiketurvakeskuksesta saa

tii viclii oniaan vahvistamaan. on kouluttaa niitii, jotka jou- kylli tilata luennoitsijan, jos

Johdonmukaisuus eldkkeen tuvat tyoeliikehakemusten tyoelekeasioihin on kiinnos-
miiiiriiytymisessd oli p[iillim- kanssa tarillu tai toisella te'tusta, lupasi-Ull.a M.e.ri-
n-,ait"(ri jiiiinyt vaikutclma. kemisiin, heistd sosiaalityon- n e n, toinen kurssin vetiijist2i'
pcrhc-eliikkccsia painui mie- tckij[t ovat yksi avainryhmd, Maksua en'rme tdstd peri. 

.

leen ctenkin se, ettei kasvatti- sanoo Matiiainen. - Tella Kurssilaisten toivomuslis-
lapsi saa cliikcttii, ja toisaalta kurssilla olemme painottaneet talla oli ykkosenii. sellainen
,-,1,ti, tyi;kyvytti)miin, isiinsii tydkyvyttcimyysasioita,- viclii- kurssi, joka antaisi kokonais'
tai aitinsa 

-kuollcssa 
a\le 2l- liin Lnlmman olisi ehk[ voi- kuvan kuntoutuksesta. Perus-

vuotiaan lapsen elzikeoikeus. nut kcrtoa sosiaalivakuutuk- asioita tyoeliikkeistii .olivat
scn koko kentdstd, esimerkik- kuulijat myos valmiit kerran

KOKETLUA si siitii, mistii liihteestii mil- vuodessaverestlmdan.
Tdmd on vasta kokeilua, to- loinkin voi korvausta saada'
teaa kurssin vetiijistii toinen, - Koulutuksemme p[iipai-
Eldketurvakeskukien kenttii- no on edelleen palvelupistei-
yksikon Kalevi Mati- ndmme toimivien tyoeliikeha'
i a i n e n. Olemme kyllii val- kemuksia vastaanottavien ra-
miit jatkamaan, jos kurssite' halaitosten konttoreiden ja

Kalevi Matilainen kertoi kuinka tyoeliike lqsketaan.
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English Summary

Extracts from the employment
relationship register of the
Central Pension Security lnstitute
have already been sent to nearly
1.5 million Finns. An employee
may order an extract himself, but
there have also been cases in
which an extract has been sent
automatically without being re-
quested. Persons who come under
the employment pension system
for the first time receive an extract
automatically and, in cooperation
with some trades unions, an ex-
tract is sent to their members.
The way in which the service
functions in practice is described
on pp. 14-15.

The author states that the ser-
vice is an important form of com-
munrcation. lt helps in controlling
that employers meet their in-
surance liability under the em-
ployment pension acts. lt is
necessary also as a means of
legal protection for it is important
for a person to be able himself
to check that the information
collected on him is correct. The
creators of the employment pen-
sion system were ahead of their
time in this respect, the author
writes.

The article on pp. 4l---42 deals
with the changing basis of credit
insurance premiums. Credit in-
surance can be used e.g. as
security for a loan from a pen-
sion insurance company. The
credit insurance premium has
been based traditionally on the
ratio between the enterprise's
equity and external liabilitles. The
equity value is established with
the help of taxation information.
The revised premium basis is
fixed by indicators obtained from
the expenditure-income flow cal-
culation. This makes it possible
to review more accurately the
suff iciency of the enterprise's
capital financing and internally
generated funds.

Alcoholism as a reason for
granting a disability pension in
branches covered by the LEL
system (LEL : Temporary Em-

ployees' Pensions Act, which 1977. Credits extended by the
applies to farm, forest, building- institutions helped in the finincing
and dock workers) is the title of of about 24,000 dwelling unitsla study reviewed on pp. 42-48. the creation of almost 32,OOO jobs
According to the study, most of and an increase in exports ofthe pensions awarded for alco- over 800 million marks.
holism in these branches have Although the administration of
been granted. to middle-aged and the employment pension system
younger employees who in addi- is decentralised - it is managedtion to alcoholism have usually by several pension institutionJ_
had also other affections. it suffices to make a single pen-

Pension-related farm closure sion application. This is- due to
arrangements in agriculture and the principle adopted that the last
their implementation are examined pension establishment managingon pp.24-27. The aim of these the applicant's employment fienlsystems is to further the creation sion protection decid'es on theof viable farms that are purpose- total sum due and grants andfully organised and to contribute pays the pension. The technical
to the transfer of such farms un- aspects of the system are ex-
splintered to young farmers for plained in the article on pp.cultivation. 10-12.

The main aim of the farm- The advisory activjty for future
closure pension ie enlargement pensioners which has been startedof farm size. The pension can be by the employment pension sys-granted to a farmer who is 55 tem is reviewed in the article onyears old although the farmer's pp. l B-20.
wife together with her husband Accident insurance, the oldest
rcceives a pension at the age Social inSurance System in Fin-of 45. land, is discussed on pp. 37.The main purpose of the The first Accident lnsurance Act
change-of-generation pension is d31ss from ,1895. Under the pre-to correct the distorted l-ge sent law, compensation is paid
structure of active farmers. The for nursing care, loss of earnings
condition for the award is sur- and the rehabilitation requirld
render of the farm to a close- because of an occupational acci-relation. The lower age limit of dent or occupational disease. lnthe pension is 58 years for men the event of death the next-of-kin
and 55 years for women. receives a survivors' pension.

The validitv of both systems Comoensations due under the
expires at the end of 1980, but Third Party Motor lnsurance Act
according to the author a more are the subiect of the article on
permanent system should be con- oo. 39.
sidered seriously, especially for ' 'The study by the Ministry for
the change-of-generation pension. Social Affairs Lnd Health on the

The article on pp. 49-51 titled s;psgrnstances of the elderly is"What will 'work' refer to in the discussed on pp. 39---40. Oi tfrefuture?" is a report on the inter- old persons inierviewed, 40 per
national congress in social po-lic-y cent regarded their housing con-
held in Jerusalem in August 1978. 6;1;6ns is good. The aged"wouldstatistical data on beneficiaries prefer to ri'7e in ordinar-y dweilingof employment pension are pub- unrts, either alone or with th6lished on pp. 72-74. spouse. Although the standard ofThe financing of the Finnish housing has ris"en, the differencesemployment pension system is betwee-n urban and dispersedreviewed in the article on pp. rural dwellinqs are still great.5-9 which was written by the
managing director of the Fede-
ration of Employment Pension
lnstrtutions. The system in use
in Finland is partly a funding one;
insurance premiums cover onlya part of the future pension
liability, leaving a part to future
generations to pay. The share of
loans granted by employment
pension establishments in the
country's total loan portfolio was
8.6 per cent at the beginning of
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JOUKO JANHUNEN

Muut o l<s ia e lciketurv as s a
ulkomailla
YHDYSVALLAT
El iike i ktiti nost e taan t' apaae ht oi si ss a
lisiieliikkeissii
V upauehtoisten Iisdeliikeiiiriestelntien flai-
,uut".n kuuluu noin puolet yksityisen sekto-
rin palkansaajista.

Tammikuussa 1979 tulee voimaan lain'
muutos, iolla pakollinen eldkeikd - ikii jos'
sa tvonantaia voi siirtdd vakuutetun eldk-
kcclie - nr',stctuun 65 vuodesta 70 vuoteen'
Vakuutettu voi edellecn halutessaan jiiiidii
elikkeelle 65 vuoden iiissii tai alennetulle
etatteette aikaisemminkin. Uusi jiirjestely ei
koske niit:i lisiicldkejiirjestelmid, joissa on
alle 20 vakuutettua. Ulkopuolellc jAavat tois'
taiseksi yritysten korkein lollo j1 yl?*pi:l
oooilaitostcn opcttajat. Tydnantalttle Jaa
edcllcen oikcus tictyillA ehdoilla siirtd[ va'
kuutettu eliikkeelle ennen 70. ikiivuotta, jos

tvokvkv on idn vuoksi alentunut'' Liiubrattior palveluksessa olevien e/rike'
jiir j e s t e I rnds sri on eliikeikiikiiytlnnoss6 -menty
vieiA pitemmllle. Tiimiin vuoden syyskuussa
voimaan tulleella lainmuutoksella pakollinen
etiikei kti poistettii n jiirjestelmiisti kokonaan'

Yhdysvaltain y I e i s e s sii e I tike i tir i e st el miis-sii
cliikeiliii on 65 vuotta, mutta el6ke on ansio-
tulosidonnainen 65. ja 72. ikiivuosien viilillZi.
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Byckling Timo: Terveys- ja sosiaaliturvan
haastattelututkintus 1976: T utkimusaineisto.
Helsinki 1978. 52 s. * liitetaulukot ja liit-
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siaalisia erikoistutkimuksia)

MYEL LUEL LUKL TEL LEL. JIIK;
MaatalousyrittAjien eldkelaitos. 2. painos.
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ges Offentliga Utredningcr, NOU 1978:12)

Sairausvakuutus. Maaliskuu 1978. Julk.
Kansanelf,kclaitos. Helsinki 1978. 32 s. Esite.
(My6s ruotsiksi)

Sipilii. Jorma: Kotiavun tarpecn arviointi
al u e e I I i se st a niikd k ul mas t a y ht e i s k u ntapoliit -
tisena ongelrnana. Joensuu 1977. 3l s. (Joen-
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muiden aluetietciden osaston julkaisuja l)

Social accourzls. Accounts of social pro-
tection in the EC. 1970-1975. Belgium 1977.
203 pp., tables. (ES, Eurostat)

Social security programs throughout the
world 1977. U.S. Department of Health, Edu-
cation and Welfare, Social Security Admi-
nistration, Washington (1977). 259 pp.
(Research Report no 50)

Sosi aali t ur v amaksutoimi ku nta I 9Z 8 : n mie-
tinto. Helsinki 1978. 50 s., Iiitt. (Komitean-
mietintci 1978:39)

Suonten vakuutusvuosikirja 1976-1977.
XXXIV painos. Toim.: Helka Nevalainen-
Gdsta Wahlstrdm. Julk.: Suomen Vakuutus-
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siksi)

Terveyclenhuotto 1978. Hiilsovird. Health
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-1977. Lliikintohallitus, Helsinki 1978.
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t976. Helsinki 1977.29 s. Moniste.
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t,alossq Helsinki 1978. 42 s. f liitt., taul.,
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Ttetoja tydeldklceensaaiista 30. 9. 1978
T aul u k oi d e n I uv ut ov at v iihi m miii s t ur v an mu k ai si a.

VANHUUSELAKKEET
V oimassa olevat 30. 9. 1978

Eltikkeensaaiia Keskimtitirtiinen perusel6ke mi</kk
Eliikkeen my6ntaja Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensti
TEL-el6kela itokset 48 300 64 895 1 13 195 1 108 487 752
YEL-eltikelaitokset 9 480 6 475 15 955 1 100 778 969
MYEL-eliikelaitos 33 530 38 293 71 823 293 150 217
LEL-eldkelaitos 28 954 6 738 35 692 432 216 392
Kaikki ty6elakela itokset 120 264 1 1 6 401 236 665 718 377 550

Mydnnetyt eltikkeet 1. l.-30. 9. 1978

Kaikki tyoeltikelaitokset 1 l 852 12 368 24220 784 373 575

T Y A KY V Y TT A MY Y S E Li K K E ET ( si sdl ti)ti osae I ti k k e et )
Voimassa olevat 30.9. 1978

Eltikkeensaajia Keskimtitiriiinen peruseliike mk/kk
ElSkkeen myontaja Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensti
TEL-eltikela itokset 37 338 40 722 78 060 1 209 553 867
YEL-eliikela itokset 7 244 3 433 10 677 933 592 823
MYEL-eliikela itos 23792 26941 50 733 354 149 245
LEL-eldkelaitos 31 720 5254 36 974 581 263 53s
Kaikki ty6eliikela itokset 1 00 094 76 350 176 444 787 392 616

Mydnnetyt eldkkeet l. l.-30. 9. 1978

&i[xitvgqt dkela itokset 10 593 7 142 17 735 1 091 524 862

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1978

Eldkkeensaajia Keskim66riiinen peruseltike mk/kk

TEL-eldkela itokset
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensa

1 066 1 235 2 301 9s0 451 682
YEL-eliikela itokset 1 289 533 1 822 745 507 675
MYEL-eltikelaitos 5 469 5646 11 115 305 140 221
LEL-eltikelaitos 1 078 'l 15 1 193 554 299 529
Kaikki tydelakelaitokset B 902 t 529 t6 431 476 219 358

Myiinnctyt alilkkeet l. l.-30. 9. 1978
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TYATTdMYYSEL{KKEET
Vointossa ole.t'at 30.9. 1978

Eldikkeensaajia Keskimaareinen peruseliike mk/kk
Eldkkeen myontaja Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensa
TEL-e liikela itokset 345 '1 075 1 420 916 556 644
YEL-eliikela itokset 31 Jt) 1 080 581 812
MYEL-eldkelaitos 98 340 497 200 411
LEL-el2ikela itos
fait<t<i tyoetdXe la itokset

874 447
1 656

1 321 581 aotr 481

3 'l48 655 462 5541 492

Myinnatyt elilkkaet l. l.-30. 9. 1978
Kaikki tyoe liikela itokset 732 724 1 456 755 526 641

PERIIE.ELAKKEET
Voinrussa olevat 30. 9. 1978

Eltikkeen myontaja

Eliikkeiden
lukumdtirii

Keskimtiti-
rainen pe-
ruseliike

mk/kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-eldkela itokset
Yfl-etat etaitor.Jei

38 077
5 462

628 35 550 14793 50 343
562 5246 2388 7634

MYEL-elakelaitqs 13 275 173 12487 5852 18339
LE L-e l2i ke la itos 20 575 289 19495 8177 27 672
Karkki tyoelalelaitokset
Myinnetyt eltikkeet I

77 389 455 72778 31 210 103 988

1.-30. 9. 1978

[gt[i !y!91 a kS Efteks"t 8 212 488

V ANHUUS-, TYAKYVYTTdMYY S-, TYdTTdMYYS- I A PERHE.ELIKKEET
Voittrussa olevat 30.9. 1978

Eliikkeen myontaje EI Keskim6d-
ririnen pe-
ruselilke

mk/kk

n
lukumtitirti

TEL-el6kela itokset 230 752 770
YEl-eldkelaitokset 32 161

M\rEl-"lak"hto" 
- 

136 171

851

l24
LEL-eldkelaitos 94 562 427
Kaikki ty6eliikelaitokset 493 646 s59

Mydnnetyt eliikkeet 1. l.-30. 9. l97B

Kaikki tyoeliikelaitokset 51 623 662

MAKSETUT ELAKKEET 1. I.-30.9. 1978, MILI.MK

Vdhimmdisturva
TEL-el2ikela itokset 1 607,08
YEL-eldkela itokset 255,25
MYEL-eldkelaitos 276,88

LEL-e ldkelaitos 372,78
Kaikki tyoelakelaitokset 2 51 I,99
Rekisteroity I istiturva

Vanhuus- ja ty6kyvytt6myyseliikkeensaa jista 9440 sai lisaksi rekiste16itya Iisaelaketta keskimiiiirin 947
mk/kk. Nama'olivat-etupli-ssa TEL- ja YEL-eliikkeitti. Perhe-eldkkeistii 2205 oli lisiietujen mukaisia kes-
kimaarin 752 mk/kk.

Yhteensti 2 609,72
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Oiknisu
Viime numerossa julkaistu taulukko, jonka
otsikkona oli "Maksetut eliikkeet L l.-
30. 6. 1978, milj. mk", sisiilsikin itse asiassa
luvut vain vuoden toiselta neljiinnekseltii,
ajalta l. 4.-30. 6. 1978.

Ohessa oikea taulukko.

AIKANA 1. I.-30.6. 1978
MAKSETUT ELiKKEET, MILI. MK

Vtihimmdisturva
TEL-eldkela itokset
YEL-eldkela itokset
MYEL-eliikela itos
LEL-el6kela itos
Kaikki ty6elakelaitokset
Rekisteroity lisdturva
Yhteensd

1 057,24
168,26
182,58
244,20

1 652,28
64,20

1 716,48
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13 TEl-indeksin pisteluku vuodelle 1979
I 3 Nimityksie Eliiketurvakeskuksessa
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