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Elvyttriminen
tydelc)kemaksuja
alentamalla on epcit erv et tci
Kuluvan vuoden paettyesse ty<iel2ikkeiden mliirii ylittee
puolen miljoonan rajan. Vuoden aikana el?ikkeiden miiiir[
kasvaa kahdeksan prosenttia.

Yksityisen sektorin tytielakkeite maksetaan t6n[ vuon-
na 3,6 miljardia markkaa. Tiih2in miiiir?iiin sis?iltyv[t myds
merimieseliikkeet. Nimellist[ kasvua tapahtuu kahdeksan-
toista prosentin verran. Jos vuotuinen inflaatio on kahdek-
san prosenttia, jiiii eldkemenon reaaliseksi lisiiykseksi yh-
deks?in prosenttia eli kolmesataa miljoonaa markkaa. El?i-
kemenon kasvu johtuu siten ltihes kokonaan eliikkeiden
lukumii2iriin kasvusta.

Kaikkiaan lakisliiiteisi[ eliikkeit?i maksetaan arviolta
13,7 miljardia markkaa, mike muodostaa 10,5 prosenttia
maan bruttokansantuotteesta.

TEL-, LEL-, YEL- ja MYEl-laitosten vakuutusmaksu-
tulo sitii vastoin alenee, nimellisestikin tiin[ vuonna noin
neljiisataa miljoonaa markkaa, palkkatason nimellisnou-
susta huolimatta. Todellinen alenema on suurempi, runsaat
seitsemdnsataa miljoonaa markkaa. Vuoden kokonaismak-
sutuloksi arvioidaan 4,2 miljardia markkaa, mistii palkan-
saajien osuus on 3,8 miljardia.

Eliikemaksutulon ja eldkemenon miiiiriit ovat siten jo l2i-
hes tasoissa. Kuitenkin eliikemeno on saavuttanut vasta
enintii?in neljiinneksen lopullisesta tasostaan ja on siis tu-
levaisuudessa v?ihintiiiin nelinkertaistuva.

Tycieliikemaksujen tilapiiinen alentaminen on siten yh-
teiskunnalle lyhytaikaista, eritt?iin korkeakorkoista lainaa.

Maan hallitus on piiiittiinyt, efte mycis ensi vuonna tyri-
el[kemaksu alittaa lain mukaisen minimitason 0,5 prosent-
tiyksik6n veran. Ensi vuoden keskimiiiiriiinen TEl-maksu
on temen mukaisesti keskimiiiirin ll,7 prosenttia. Tyciel2i-
kemaksuja on siten lykiitty tulevaisuuteen ensi vuoden
loppuun mennessE miljardin markan verran.

On esitetty, ettl niiin v?ihennetiiiin hintojen korotuksia.
Tosiasiassa paine hintoja kohtaan vain siirtyy tuonnem-
maksi. Samalla eliikemaksujen tiirkein tehteve, ellkesuo-
ritusten turvaaminen, vaarantuu. Ei ole takeita siite, etta
yritysten olisi tuonnempana helpompi maksaa kuin nyt.
Sosiaalimenojen ja mytis tytiel?ikkeiden osuus kansantuot-
teesta kasvaa kaiken aikaa. Mitii pitempii2in vajausta lisii-
tiiiin, sitZi suuremmaksi korotustarve kasvaa.

Eliiketurva toimii parhaiten elvyttiijiinl siten, ettii eliike-
turvan kehitys mitoitetaan taloudellisten mahdollisuuksien
mukaan. Tiissii mielessii tyoeliikejIrjestelmiimme, jonka
voimaantulovauhti on erittiiin maltillinen, sopii esimerkik-
si. Samaa korkeaa arvosanaa ei sitii vastoin voi antaa eld-
kepolitiikan hoidolle kokonaisuutena. Kansaneliikeuudis-
tuksesta piiiittiiminen ilman rahoituksen selvittiimistii ei
ollut tervett?i elvytyspolitiikkaa.
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MARKKU HANMNEN

Elciketoimikunta I 976 idtti
kolmannen mie t int dnsci
Kesiin kynnyksellii valmistui Eliiketoimi kun-
ta 1976:n III mietint\, ioka luovutettiin so'
siaali- ja terveysministeri Pirkko Tyoltiitir'
velle. Mietintd liittyy eduskunnassa parhail'
laan kiisitelttiviinii olevaan T EL-eliikepalkan
laskentatavan muuttamiseen kaksi keskim-
miiistti neljtistii -siiiinnon mukaiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeridn toimeksian'
nosta (28. 10. 1977) eltiketoimikunta sai teh'
tdviikseen tehd[ ensi tilassa ehdotukset niist6
tarpeellisiksi osoittautuvista toimenpiteistii,
joiden avulla esitetyn uuden laskentatavan
tiiytiinttirinpanosta aiheutuva elikkeen alene'
ma voidaan hyvittiili prosentuaalisesti mata-
latasoisimmissa ty<ieliikkeissE. III mietintd
sisiiltiiii nimii ehdotukset ja niiden peruste'
lut.

Eliiketoimikunta katsoi, ettii ehdotusten te-
keminen edellyuiiii
a) Iaskentatavan muutoksesta aiheutuvien

vaikutusten arvioinnin,
b) hyvitystoimenpiteiden tarpeellisuusharkin'

nan ja
c) prosentuaalisesti matalatasoisimpien ty6'

eliikkeiden miiirittelyn.

KAKSI KESKIMMAIST A .SI.ANN dN
SOV ELT AMISEST A AIHEUTUV AT
VAIKATUKSET
Eltikkeen perusteena olevan palkan laskenta-
kaavan avulla pyritiiiin tiettyyn tavoitteelli-
seen tasoon. Toimikunnan mielestd
TEL-tavoitepalkkana pidetiiiin henkilolle
tyi) s uht e e n p iiiit t y mi s e n liihe i syy d e s s ti v akii n'
t unutt a tydansiot a ( pal k kaa).
TEl-el[kepalkan kaksi parasta nelj?istb Jas-
kentasiiiintd johtaa yleisesti tavoitteellisen ta-
son ylittiiviiiin markkamiiiiriiiin TEL:ssii'
VEL:ssii ja KVTEL:ssii. Laskentakaavan
muutoksella kaksi keskimmiiistii neljlst?i
-s[iinnciksi voidaan tiim?i ylite korjata ja ai-
kaansaada lain tarkoittama eltikepalkan taso
aikaisempaa tiismiillisemmin.

Muutoksen vuoksi tycieliike viihenisi ar'
violta keskimiiiirin 5 /o nykyisestd tasosta.
Eri henkiloillii vaikutus vaihtelee sen mu-
kaan, mikii nykyisestii laskentatavasta aiheu'
tuva epitarkkuus on ollut. Hallitus on esit-

tlinyt muutoksen voimaantuloptiiv?iksi 1. l.
1978, mutta eduskuntaktisittelyn pitkittymi'
sen vuoksi ei muutosta eniiii toimikunnan
mielestii voida panna toimeen klytiinn6n
syistli ennen l. l. 1979. Esitetty muutos tu'
lisi voimaan asteittain kolmessa vuodessa, jo-
ten se vaikuttaisi tiiysitehoisesti l. 1. 1982 ja
sen jtilkeen sattuvissa elZiketapahtumissa.

Laskentatavan muutoksen aiheuttama ar'
vioitu v?ihennys tycielbkemenoissa on vuonna
1990 TEL:n mukaisissa eltikkeissii 0,a lo pal'
koista, VEL:n mukaisissa eltikkeissl I lo pal'
koista ja KVTEL:n mukaisissa eliikkeissfl
0,6/6 palkoista. Taulukossa l. on esitetty
muutoksen arvioitu vaikutus TEL'vIhim'
miiism?iiirls?iiinnciksen mukaan mytinnetti'
vissii eltikkeissii.
Taulukko 1. Eldkemenoien viiheneminen
T E L-v iihimmtiismiiiirtisiiiinnb ks en mukaan
my d nrc t t iiv i s s ii eltik k ei s sii
Vuosi 1979 1983 1985 1987 1990
Milj. mk/v. I 15 31 35 N
Luvut ovat vuoden 1978 rahassa.

HY V ITY STOIMEN P IT EI DEN
TARPEELLISUUS
Edellii esitetyn mukaisesti el?ikepalkan las-
kentakaavan muutos kaksi keskimm?iistii nel-
jiistti -siiiinntjksi on luonteeltaan tekninen
korjaustoimenpide, jolla ei kajota tycielik'
keiden tavoitteelliseen tasoon. Vaikka ty<i'
eliike katsotaan yleisesti eliikeaikaan siirre'
tyksi palkan osaksi, eiviit hyvitystoimenpi'
teet yksinomaan tiiltii pohjalta tarkasteltuna
ole edell2i mainitusta syys6 velttiimattdmie.
Samasta syystii mahdollisia esitettiiviii hyvi'
tystoimenpiteitii voidaan nlin ollen pitiiii
myos eliiketurvan parannustoimenpiteinE.

Tyoeliiketurva on kuitenkin vielii voimaan-
tulovaiheessa. T?istii aiheutuu prosentuaali-
sesti matalatasoisimpiin tycieliikkeisiin mer-
kittiiviiii vajauksellisuutta. Niiissii tapauksis-
sa laskentatavan vdhentiv[[ vaikutusta on
pidettiivii toimikunnan mielestii kohtuutto-
mana ilman listitoimenpiteitii. T?ist?i syystii
hyvitystoimenpiteet prosentuaalisesti matala-
tasoisimmissa eliikkeissii olisivat perusteltuja.
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TOIMIKUNNAN ESITYKSET
Tyciel2ikelainsiiiid[nnossii on yksityisellE sek-
torilla vanhimpien ikiiluokkien karttumisker-
rointa korotettu 1,5 to:sta, jotta kaikilla la-
kien piiriin kuuluvilla olisi mahdollisuus tiet-
tyyn v?ihimm[ismiilriiiseen tycieliikkeeseen.
Ajankohdasta l. 7. 1975 liihtien sattuneissa
ellketapahtumissa vd.himmiiismtiiirii on nyt
35Eo,36to valilla l. l. 1979-31. 12. 1981
ja 37lo timdn jiilkeen. Jos el?ikettl ei ole
karttunut koko lakien voimassaoloajan ajal-
ta, on tyoeliike vastaavasti pienempi. Toimi
kunnan mielestii
pr o s e nt uaali s e s t i mat al at as oi si mmat el ti k k e et
ovat vtihimmtiismiiiiriisiiiinno ksen piiriin kuu-
luvat eliikkeet. Samalla toimikunta katsoo,
ettci eliikepalkan laskentatavan muutoksen
t o t e ut t ami ne n o n hyv it et t iiv ii s o pi v al I a t av al -
la vdhimmtiismtiiirtistiiinno ksen piirii n kuulu-
villa henkildiilti siitii huolimatta, ettti muutos
myds niiissii tapauksissa on perusteltu.

Aikaisemmin mainituista syistii hyvitystoi-
menpiteitii on tarkasteltava ottaen huomioon
taloudelliset mahdollisuudet. Ratkaisunsa
toimikunta on pyrkinyt sopeuttamaan eri
v?iestciryhmien tulokehitykseen ja l. l. 1977
toteutetun TEl-indeksiperustemuutoksen yh-
teydess2i tehtyihin viihimmiiismii2irien koro-
tuksiin. Toimikunta esittiiii, ettii
TEL:ssii ja LEL:ssti l. 1. 1982 alkaen sovel-
lettavaa j7 to: n viihimmiiismtiiirtiii korotet-
taisiin 38 l6:iin 1. I. 1983 ja sen jiilkeen sat-
t uvissa el iiketapahtumissa.

Vaikka laskentatavan muutos ei milliitin
tavalla vdhennd LEL:n, MYEL:n ja YEL:n
mukaista tyoeleket*i, olisi yksityisen sekto-
rin tyoeltikelakien muodostaman kokonai-
suuden kannalta perusteltua tehd6 korotuk-
set yhdenmukaisesti kaikissa n?iiss[ laeissa.
Tiilkiin voitaisiin vzilttti2i eriytyviist?i menet-
telystii aiheutuva perusperiaatteiden rikkou-
tuminen. Viihimmtiismdiirien korotuksesta
aiheutuu kuitenkin luonnollisesti eltikekus-
tannusten kasvua yrittiijaeHkejiirjestelmissti.

Yriltiijtieltikkeilten rahoitusjiirjestelmtin
perusteita koskevan, vireilliiolevan selvitys-
tydn vuoksi toimikunta ei ole tehnyt esilys-
fi siitii, ettii MY E L-Y E L-piirissii tot eut et tai-

siin sama yhden prosenttiyksikon suuruinen
viihimmiiismtiiiriin korotus kuin TEL:ssa ja
LEL:ssa. Toimikunta katsoo kuitenkin, ettii
yriltiijille tulee turvata, myds ajallisesti, vas-
taava viihtmmiiiseliiketurvan kehitys kuin
TEL:ssa ja LEL:ssa.

TEl-LEl-eldkemeno kasvaisi viihimmiiis-
miiiirien korotusten vuoksi vuonna 1983 ar-
violta 2,5 miljoonalla markalla, vuonna 1985
l0 miljoonalla markalla ja 16 miljoonalla
markalla vuonna 1990. YEL-MYEL-eliike-
meno kohoaisi vastaavasti alkuvuoden 1,4
miljoonan markan lis[kustannuksista 18 mil-
joonan markan eldkemenon lisflykseen vuon-
na 1990.

VEL:ssZi ja KVTEL:ssii tyoeltikkeiden ta-
so ylittiiii vuonna 1983 yksityisen sektorin
viihimm[ismii?iriit ilman lisiitoimenpiteitii.
T?imiin vuoksi toimikunta ei pidti tarpeelli-
sena hyvitystoimenpiteita julkisella sektoril-
la. Muutoksesta aiheutuva eliikemenojen
s66stci antaa kuitenkin mahdollisuuden elii-
kepoliittisesti perusteltujen ja kustannuksil-
taan viihiiisten parannusten toteuttamiseen.
Tiimiin vuoksi toimikunta ehdotti harkitta-
vaksi ja samalla suositti eriiiden tillaisten
julkisen sektorin toimenpiteiden toteutta-
mista.

ELAKETOIMIKUNN AN
IATKOTEHTiViT
Alussa mainittua toimeksiantoa lainaten "t[-
m[n jiilkeen toimikunnan tehttiviinii on laa-
tia tycisuunnitelma niiden eliikepoliittisten,
taloudellisten, teknisten ja muiden tekijtiiden
selvittiimiseksi, jotka liittyviit tyoel?ikkeiden
prosentuaalisen tason mahdolliseen muutta-
miseen toimikunnan II osamietinnoss?i esi-
tettyjen kannanottojen pohjalta tavoitteen ol-
Iessa kokonaiseliikkeen degressiivisyyden li-
s66minen nykyisestii. Sosiaali- ja terveysmi-
nistericin tehtiivlnii on hyviiksyti toimikun-
nan tycisuunnitelma ja sen aikataulu."

Eliiketoimikunnassa on 14 tyomarkkina-
jiirjestojii, valtiovaltaa ja eltikelaitoksia edus-
tavaa jdsentti. Puheenjohtajana on toimitus-
johtaja J u hani Salminen.
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M i t en s o s iaal i t urv an kus t annuk s et
on katettu ja miten toimikunta
suunnit telee ne kat ettavan
Heindkuussa mietintonsii jtttanyt sosiaali-
turvamaksutoimikunta (puheenjohtajana
neuvotteleva virkamies P e k k a T u o m i s -
t o) on tutkinut mahdollisuuksia muuttaa
tyonantajilta kannettavan sosiaaliturvamak-
sun m?iiiriiytymisperusteita. Vaihtoehtona
ovat esiin tulleet liikevaihdon kaytteminen
sosiaaliturvamaksun pchjana, tuotannon ja-
lostusarvon asettaminen maksun perusteeksi
ja ns. kansanvakuutusmaksun kiiyttticin otta-
minen.

Ntimii vaihtoehdot sisiiltyiviit jo toimikun-
nan toimeksiantoon. Aloittaessaan tyonsii
viime joulukuussa toimikunta nimenomaises-
ti sai tehtiivikseen selvitttiZi mahdollisuudet
tyonantajan sosiaaliturvamaksun muuttami-
seksi palkkaperusteisesta liikevaihtoperustei-
seksi tai tuotannon arvoon perustuvaksi, ar-
vioida muutoksen vaikutukset ja tehdti asian-
omaiset ehdotukset.

Ensimmiiinen vaihtoehto toteutettaisiin si-
ten, ettii tyonantajan sosiaaliturvamaksu tai
osa siitii kannettaisiin liikevaihtoveroa korot-
tamalla. Toinen vaihtoehto merkitsisi site,
ette tyonantajan sosiaailturvamaksu tai osa

Sosiaalit urvan kokonaisrahoitus Pohioismaissa rahoittai an mukaan
v. 1962-1975, to-iakautuma

Vakuutetut Tyonantajat

siite kannettaisiin myynnin verotusarvon ps
rusteella siten, ettii vienti sisiiltyisi verotus-
arvoon, tuonti ei. Kansanvakuutusmaksujilr-
jestelmiillii toimikunta tarkoittaa sit?i, ettii
liikevaihtoverovelvollisilta tydnantajilta mak-
su kannettaisiin myynnin perusteella, muilta
maksettujen palkkojen perusteella.

Toimikunta toteaa eri ratkaisuihin sisiilty-
viit taloudelliset epiivarmuustekijiit ja tekni-
set vaikeudet. Parhaana vaihtoehtona toimi-
kunta pit?i?i ensimmiiistii, joka sisitltiiii liike-
vaihtoveron korottamisen. Perusteena toimi-
kunta esittiiii mm. sen, ettii sosiaaliturvamak-
su nykyisin muodostaa voimakkaan rasituk-
sen nimenomaisesti tyovaltaisilla aloilla.

Toimikunnan mietintti koskee varsinaista
sosiaaliturvamaksua, kansaneliikemaksun,
sairausvakuutusmaksun ja lapsilisiimaksun
sisiiltiivii^?i. Mietintotin sistiltyy eri liihteistii
periiisin olevia tilastoja, jotka laajemminkin
valaisevat koko sosiaaliturvan rahoituksen
rakenteen ja tyonantajien maksurasituksen
kehitystl eri maissa. Seuraavaan on mietin-
nostii poimittu eriiitii tilastoja-

Yleinen
verorahoitus

Yhteensii

Suomi
1962
1970
1975

Ruotsi
1962
1970
1975

Norja
1962
1970
1975

Tanska
1962
1970
t975

1

63
50
38

65
63
65

52
44
30

83
82
88

t6
24
24

2t
32
47

3
4

10

7
9
0

27
24
23

30
4t
52

100
100
100

t9
l3
11

100
100
100

t4
t4
2

100
100
100

100
100
100
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Sosiaaliturvan rahoitusrakenne eriiissii maissa v. 1974 *)
Vakuutetut Tyonantajat Yleinen Yhteensii

vero-

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
r00.0
100.0
100.0
100.0

Yhteensil

rahoitus
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Alankomaat
Belgia
Irlanti
It?ivalta
Saksan Liittotasavalta
Sveitsi
Yhdistynyt Kuningaskunta
Yhdysvallat

10.6
t 1.9
24.0
2.2

40.9
2t.t
13.0
27.8
31.3
37.7
20.4
24.6

50.2
26.7
40.4
6.4

44.9
48.3
18.8
50.9
44.0
24.5
26.7
36.9
34.0
4.6

39.2
61.4
3s.6
9t.4
14.2
30.5
68.2
2t.3
24.7
37.8
52.9
38.5
3s.6
90.8

Japani 30.5
Uusi-Seelanti 4.6*) ILO: The cost of social security, 1976.

Y k sityi s e n ty d nant aj an I a ki s iiiit ei s e t s o si aal i t ur v amaks ut S uomes s a w. I 9 5 0- I 97 I
(vuosikeskiarvo, prosenttia maksetuista palkoista)
Vuosi Lapsi- Kansan- Sairaus- TEL Tydtt6- Tapa-lisii- el?ike- vakuutus- myysva- turma-

maksu vakuutus- makss kuutus- vakuutus-maksu maksu maksu1950 4.00 1.00 0.981955 4.00 1.00 0.811960 4.00 1.50 1.05t96t 4.00 1.50 0.25 1.001962 4.00 1.50 2.50*) 0.25 1.041963 4.00 1.50 5.00 0.20 1.00t964 4.00 1.50 0.375 5.00 0.20 1.041965 4.00 1.50 0.50 5.00 0.20 1.04t966 4.00 t.542 0.50 5.00 0.15 0.961967 3.50 L',ts 1.25 5.00 0.20 0.971968 3.s0 1.75 r.25 5.00 0.20 1.02t969 3.50 1.75 1.25 5.15 0.40 l.O2t970 3.50 2.00 1.25 5.15 0.40 1.06t97t 1.75 4.00 1.50 5.65 0.40 1.08t972 1.75 4.00 1.50 6.10 0.40 1.251973 1.75 4.338 1.875 6.40 0.40 1.37t974 1.75 4.45 2.00 6.90 0.40 1.361975 1.875 4.763 2.00 7.90 0.30 t.341976 2.2s 4.825 2.00 9.90 0.30 1.251977 2.125 4.825 1.875 12.00 0.50 1.201978 1.92 4.825 1.67 10.00 1.00 1.15*) Voimaan 1.7.1962.

5.98
5.81
6.55
6.75
9.29

1r.70
12.12
12.24
t2.15
t2.67
12.72
13.07
r 3.36
14.38
15.00
16.13
16.86
18.r8
20.53
22.53
20.57
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Elciketurvakeskuksen
suorittama

tydnantajatarkastus

I{cii n v alv ot aan ty o e ldke -
turv on j cirj e st rimi st ci

Ty 6 elrik e turv an j tirj e st timistti v alv o-
vat Eldketurvakeskus ja tydeltike-
laitokset.

Tytintekijtiin ekikelain TEL:n ja
y rit t dj ie n e kik elain Y E L :n mukais en
vakuuttamisvelvollisuuden valvon-
taan osallistuvat Ekiketurvakeskusja eldkelaitokset seuraavan tydn-
jaon puitteissa: ellei tydnontaja tai
yritttijti ole lainkaan ottanut vakuu-
tusta, valvonta kuuluu Eltiketurva-
keskukselle. Jos vakuutus on otettu,
valvonta kuuluu sille laitokselle,
jossa eldketurva on jtirjestetty.

Tydeldkekassa hoitaa keskite-
tysti LEL-valvonnan, samoin Maa-
talousyrittdjien eldkelaitos M Y EL-
valvonnan.

MATTI LOUKOLA

Eltiketurvakeskuksen tehttiviin kuuluu val-
voa, ettii tydnantajat ottavat tydntekijiiin elti-
kelatn TEL:n mukaisen vakuutuksen tyon-
tekijdilleen. Eltikelaitokset puolestaan huo-
lehtivat omien vakuutustensa valvonnasta.
El iikel aitost en pyynndstii suoritt aa Eliiketur-
vakeskus tarkastuksia myos niiden tydnanta-
jien luonn, joilla kyllii on vakuutus, mutta
jotka eivtit esimerkiksi ole ilmoittaneet tydn-
te kijdidensti pal k katietoj a eltikelaitokselle.

Kirjoittaia, ylitarkastaja Matti Loukola on
toiminut Eltiketurvakeskuksen tydnantaiatar-
kastuksessa vuodesta 1969.

Ellketurvakeskuksen valvontatehtiiviin
kuuluu niiden tycinantajien valvonta, jotka
eiviit ole ottaneet ensink?iiin TEl-vakuutus-
ta sekl niiden yrittiijien valvonta" jotka ovat
laiminlycineet ottaa itselleen YEl-vakuutuk-
sen. El?iketurvakeskus suorittaa kuitenkin
eliikelaitosten pyynnristd mycis tarkastuksia
niiden tycinantajien luona, jotka ovat otta-
neet tycintekijriilleen TEL-vakuutuksen, mut-
ta ovat joko kokonaan tai osittain laiminlyri-
neet velvollisuutensa ilmoittaa tytintekijtii-
den henkil<i-, tycisuhde- tai palkkatietoja elii-
kelaitokselle.
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TEL.VALVONTAAN
LIITTYVIA SAANNAKSII,
Tietojenantamisvelvollisuudesta on s[2idetty
llhinnii TF,L 17 $:ssli. Sii?innoksen mukaan
tyonantaja on velvollinen antamaan eliikelai-
tokselle ja El2iketurvakeskukselle kaikki ne
tiedot, jotka ovat tarpeen lain tiiytiint<ionpa-
noa varten. Tietojenantamisvelvollisuus kos-
kee my<iskin viranomaisia. Valtion, kunnan
tai muun julkisoikeudellisen yhteison viran-
omainen on velvollinen pyynnostii antamaan
eliikelaitokselle ja Eliiketurvakeskukselle
kaikki hallussaan olevat kiisitelt?iv?inii olevan
asian ratkaisuun vaikuttavat tiedot. Velvol-
lisuus tietojen antamiseen on olemassa, paitsi
yksittiiistii el?ikehakemusta, mydskin tyonan-
tajan ja yrittajen eliikejiirjestelyvelvollisuutta
koskevaa asiaa kiisitelttlessii. Verohallitus on-
kin antanut lddninverotoimistoille ja verotoi-
mistoille ohjeet tietojen antamisesta eliikelai-
toksille ja Eliiketurvakeskukselle yleiskirjees-
siiiin 28. 12. 1973 n:o 1300.

Mikeli tyonantaja ei toimita elZikelaitolsel-
le tai El2iketurvakeskukselle tarvittavia tie-
toja, hiinelle miiiir?itt?iv2i maksu voidaan TEL
17 $:n mukaan arvioida. Arvioitu vakuutus-
maksu saattaa olla lopullinen. Eriiiissii El?i-
keturvakeskuksen pii2itoksessii, joka perustui
arvioituun vakuutusmaksuun, Eliikelautakun'
ta ja Vakuutusoikeus eiv2lt alentaneet vakuu-
tusmaksua, vaikka tytinantaja ihnoittikin
ty<intekij[tiedot Eliikelautakunnalle ja siinii
yhteydessii todettiin myos TEL:n piiriin kuu-
lumattomia tycisuhteita. Tiilloin ilmeisesti
otettiin huomioon Eliiketurvakeskuksen mdii-
rii2imtin hyvikkeen kohtuullisuus ja tyonan-
tajan Eliiketurvakeskukselle aiheuttama hait-
ta sekii tarkastuskustannukset.

TEl-valvontaan liittyviii stiiinnoksiti on
myris TEL 15 $:ssti ja l6 $:ssii. TEL 15 $:ss?i
kAsiteileen Eliiketurvakeskuksen oikeutta ot-
taa vakuutus tyonantajan kustannuksella
(pakkovakuutus) ja TEL l6 $:ss[ todistajien
kuulustuttamista yleisessii alioikeudessa ja
virka-avun pyytiimistii viranomaisilta.

V A LV ONT AP AU ST EN V I REI LLET A IN
E LA KET U RV A KE S KA KS ES S A
Valvontatapaukset tulevat El?iketurvakes-
kuksessa vireille liihinnii tyontekijciiden aloit-
teesta, eliikelaitosten aloitteesta tai El?iketur-
vakeskuksen omasta aloitteesta.

Tydntekij<iiden aloitteesta tapaukset tule-
vat vireille siten, ettii ty<intekijl ilmoittaa
Eliiketurvakeskukselle rekisteristiiiin puuttu-
vat tydsuhteet. Eliiketurvakeskus on esim.
Hhettanyt tlinii vuonna kesiikuun loppuun
mennessii ty<intekijciille noin 223 000 rekis-
teriotetta. Myos eliikehakemusten yhteydes-
se saattaa tulla ilmi laiminlyrintitapauksia.

Eliikelaitosten aloitteesta tapaukset tule-
vat vireille siten, etti eliikelaitokset pyytiiviit
Eliiketurvakeskuksen tarkastusta sellaisten
tyrinantajien luona, joiden kohdalla tarvitta-
vien tietojen saannissa on ollut vaikeuksia.

Eliiketurvakeskuksen omasta aloitteesta ta-
paukset tulevat vireille esimerkiksi siten, ettii
Eliiketurvakeskus systemaattisesti selvittiiii
niiden tyonantajien vakuuttamisvelvollisuu-
den, jotka ovat tasetietojen mukaan maksa-
neet tyontekijoilleen palkkoja, mutta eiviit
ole jiirjestlineet tytintekijoilleen TEL:n mu.
kaista el?iketurvaa.

Sama tycinantaja voi useallakin eri tavalla
tulla samanaikaisesti valvonnan kohteeksi.

TYdNANTATATARKASTUS
Eliiketurvakeskuksen palveluksessa on viisi
tyonantajatarkastajaa. Maa on jaettu neljii2in
tarkastusalueeseen ja tarkastustoiminta ta-
pahtuu Helsingistii kZisin. Oikeus tarkastuk-
sen suorittamiseen perustuu piiiiosiltaan TEL
17 $:n sii[nnokseen, jonka mukaan eltikelai-
toksella ja Ellketurvakeskuksella on oikeus
tarkastaa ty<inantajan kirjoista tietojen oi-
keellisuus.

Tarkastettavat tapaukset tulevat tydnanta-
jatarkastukseen alkuselvittelyn jiilkeen. AIku-
selvittely suoritetaan joko eliikelaitoksissa tai
El2iketurvakeskuksessa.

Tarkastuksen yhteydess?i tarkastetaan
tyonantajan kirjanpitoaineisto, erityisesti
palkkakortit, taseet ja tarvittaessa mycis to-
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sitteet. Tarkastuksesta tehdil?in tarkastusker-
tomus.

Tyontekijiiin eliikelaki on annettu 8. 7.
1961. Lain piiriin kuuluvat erlin edellytyk-
sin tycisuhteet, jotka ovat olleet voimassa lain
antamispiiiviinii tai sen jiilkeen.

ASIAKIRIOIEN
S AI LYTT iMI SV ELVO LLI SUU S
Kirjanpitolain mukaan kuitenkin tasekirjat,
tase-erittelyt ja muut tilikirjat on siiilytettii-
vd vain kymmenen vuotta tilikauden pii2itty-
misestd. Tositteet ja kirjeenvaihto on s?iily-
tettava viihintiiiin kuusi vuotta sen vuoden
lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on
peattynyt. Ammatinharjoittajalla on velvol-
lisuus stiilyttiie tilikirjat ja tositteet vain v[-
hintii?in kuusi vuotta sen vuoden lopusta lu-
kien, jonka aikana tilikausi on pii?ittynyt.
Veroviranomaisilla on velvollisuus slilyttiiii
tyonantajia koskevat veroilmoitukset tasei-
neen ja muine asiakirjoineen yleensii enin-
tiiiin kymmenen vuotta ja tydntekij<iit?i kos-
kevat palkkatiedot noin viiden vuoden ajan.
T[mii asettaa El]iketurvakeskuksen suoritta-
man tydnantajatarkastuksen vaikeaan ase-
maan, koska tietoja ei aina en?iii ole saata-
vissa tycinantajalta eikfl mahdollisesti muual-
takaan.

Tiillaisissa tapaulsissa vakuutus joudutaan
ottamaan tycinantajan maksamien kokonais-
palkkojen perusteella, mikiili ne ovat tiedos-
sa, tai vakuutusmaksu joudutaan arvioimaan.
Menettelysti ei kuitenkaan ole hy<ityli va-
kuutetulle, koska tiilloin ei saada tyontekij[-
tietoja rekisteriin. Tiim[n vuoksi onkin erit-
tiiin tiirkeiitii, ette tyontekijiit itse aktiivisesti
valvoisivat omaa etuaan ja ilmoittaisivat EH-
keturvakeskukselle ajoissa rekisteriotteestaan
puuttuvat tycisuhteet. Puuttuvan tyosuhteen
ilmoittaminen mydhemmin Eliiketurvakes-
kukselle, esimerkiksi eliiketapahtuman yhtey-
dessii, lisiii selvittelytyotii ja saattaa viivis-
tyttiiii eliikehakemuksen kAsittelye.

Asiakirjat saattavat mycis hiivitii ennen
vanhentumisaikaa. Varsin yleisesti on kiiy-
tetty selitystii, jonka mukaan asiakirjat ovat
palaneet tai muuton yhteydessii hiivinneet.

Mytis liikkeen vaihtaessa omistajaa asiakir-
jat voivat htivitii. Onneksi tiillaiset tapaukset
ovat harvinaisia. Kirjanpidon ennenaikaises-
ta hiivittiimisestii voidaan tycinantajaa ran-
gaista.

Tyonantajan on jtirjestettiivii tyrintekijiil-
leen eliiketurva, vaikka yritys olisikin jo lo-
pettanut toimintansa, asiakirjat hdvinneet,
tycinantaja muuttanut ulkomaille jne. Eliike-
turva on myoskin jiirjestettiivii, vaikka tytin-
antaja jo olisikin kuollut. Vakuuttamisvelvol-
lisuus siirtyy tiill<iin kuolinpesiille. Vakuutus
on myoskin otettava, vaikka yrityksen lopet-
tamisesta olisi kulunut yli kymmenen vuotta.

TEl-vakuutusmaksu kuitenkin vanhenee
kymmenessd vuodessa. Eliiketurvakeskuksen
ottamissa vakuutuksissa hyvikkeen vanhen-
tuminen lasketaan tycintekijiille maksetun
palkan maksamisesta. Eltikelaitosten miiiirii2i-
missd vakuutusmaksuissa vanhentuminen sen
sijaan lasketaan palkanmaksua seuraavan
vuoden heiniikuun 1. piiiviistii.

Tarkastajan tehtiivlnii on tietojen kokoa'
minen. Ty<intekijiin tai tyonantajan kuulu-
minen TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n
soveltamispiiriin ratkaistaan rajatapauksissa
mycihemmin eliikelaitoksessa, Eliiketurvakes-
kuksessa, Eltikelautakunn rssa tai Vakuutus-
oikeudessa.

Eliiketurvakeskuksen tarkastajien tehttiviin
kuuluu mytis tuomioiden kuuleminen yleisis-
sI alioikeuksissa. Ttimii tulee kysymykseen
niissii tapauksissa, joissa El2iketurvakeskus
on valvonut tyonantajan konkurssissa suu-
rehkon saatavan. Vuonna 1977 Eliiketurva-
keskus valvoi saatavan 67 konkurssissa. En-
nen valvontaa on mytis ntiissii tapauksissa
usein jouduttu suorittamaan uskotun miehen
luona asiakirjojen tarkastus.

TOIMENPITEET
TARKASTUKSEN IALKEEN
Jos tyonantajalla ei ole TEl-vakuutusta ja
hiin ottaa tarkastuksen jtilkeen vapaaehtoi-
sesti vakuutuksen mutta laissa sii[detyn jiir-
jestelyajan j?ilkeen, Eliiketurvakeskus mdii-
rtiii tyonantajan maksettavaksi TEL 15 $:n
mukaisen korotuksen (sakkohyvike). Sakko-
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Tyoekikekassa hoitaa
LEL-valvonnan

hyvike miiiiriitiitin el2ikelaitoksen miiiiriiiimiin
vakuutusmaksun lisiiksi. Hyvike miiiiriitiiiin,
ellei ty<inantaja esitii hyviiksyttiiviiii syytti,
jonka perusteella korotuksesta voidaan luo-
pua. TietiimAttomyys ei esimerkiksi ole sel-
lainen syy, jonka perusteella sakkohyvikkeen
miiiirii?imiseste voitaisiin luopua. Jos tyonan-
tajalla on voimassaoleva TEl-vakuutus, Elii-
keturvakeskus ei tarkastuksen jiilkeen erik-
seen mddrdi tydnantajan maksettavaksi sak-
kohyvikettii.

Mikeli tyonantajalla ei ole voimassaolevaa
TEl-vakuutusta eike hiin kehotuksen jiil-
keenkliiin ota vakuutusta vapaaehtoisesti,
Eliiketurvakeskus ottaa vakuutuksen tycin-
antajan kustannuksella. Vuonna 1977 Elake-
turvakeskus otti 251 pakkovakuutusta. Lain
mukaan hyvikkeenii voidaan periii enintii?in
kaksinkertaisena se m?iiirii, jonka tyrinantaja
olisi joutunut laiminlycinnin ajalta suoritta-
maan ellkevakuutusmaksuina.

MATTI HENRTKSSON

Lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tyonte-
kijtiin eltikelaki LEL koskee maatalous-,
motsti-, rakennus- ia satama-aloja, joilla tyd-
suhteet ovat usein lyhytaikaisia. LEL:n toi-
meenpanoa hoitaa Tyoeliikekassa, jolle myds
LEL:n valvonta kuuluu. Valvontaa selostaa
seurcavassa Tydeltikekassan tiedotussi fu eert
Matti Henriksson.
TEL:sta poiketen LEl-ty<inantaja ei tee mi.
tii6n vakuutussopimuksia, vaan maksaa ai-
noastaan vakuutusmaksut kuukausittain Tyti-
el?ikekassalle. Vakuutusmaksut ty<inantajan
on maksettava aina palkanmaksua seuraavan
kuukauden 20. piiiviiiin mennessl. Tilitys-
k[ytiint<i johtuu LEl-tytralojen lyhyistl ty<!-
suhteista. Tyypillistii LEl-tycialoille on mycis
pientydnantajain suuri lukumiiiir?i. Mainitut
piirteet asettavat el[kejiirjestelyjen valvonta-
ty<ille erityisii vaatimuksia.

V ALV ONN AN O RG ANI S A ATIO
Kun TEL:n puolella el?ikejtirjestelyjen val-
vonta jakautuu Eliiketurvakeskuksen ja elii-
kelaitosten kesken, tapahtuu LEl-valvonta
keskitetysti Tycieliikekassassa. Tdstd valvon-
nasta vastaa Ty<ieliikekassan kenttiilinjaan
kuuluva valvontaosasto. Osastolla s1 fteik-
kiaan 66 tyontekijiiii.
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Tyoelbkekassojen yhdistiimisen jllkeen on
LEl-valvonta jiirjestetty uudelleen. Uusi val-
vontaorganisaatio on toteutettu asteittain.
Tarkastustyotd varten maa on nykyisin jaet-
tu l8 tarkastuspiiriin, joissa kussakin on oma
tarkastajansa. Lisiiksi valvontaosastolla on
omat tyciryhmiit pienrakentaja-, rekisteriote'
ja maatalouden ATK-valYontaa varten.

Uudella organisaatiolla ja toiminnan kes-
kittemiselle on tyoelekekassojen yhdistiimi'
sen jiilkeen pystytty tehostamaan valvontaa.
Alakohtaisista tyonantajatarkastuksista luo'
pumalla on voitu pienentiiii tarkastuspiirejii
iekii selvent2i2i LEl-tytialojen sisiiistii rajan'
vetoa. Toimintaa on tehostettu mytis kiiyttii-
miillii entistii enemmin ATK'palvelua.

Perustiedot tarkastajat saavat Tytieliike'
kassan omasta tyonantajarekisteristii. Tyti'
eliikekassalle vakituisesti tilittevien tytinan'
tajien valvonta hoidetaan ATK:n avulla si-
ten, etta Tyoeliikekassa saa noin l3 500 tytin-
antajan maksutiedot Tietokonepalvelusta.
Suuremmista tilittiijistii tai sellaisista, joiden
on havaittu laiminlyovtin vakuutusmaksuja,
tiedot saadaan kuukausittain, toisista neljiin'
nesvuosittain tai vuosittain. Valvontatyossii
kiiytetii[n apuna mycis muun muassa kaup
paiekisterin, eri jiirjestojen ja verotoimisto'
jen tietoja yrityksistii. Esimerkiksi yhteis-
tycistl verotoimistojen kanssa on saatu myon'
teisiii kokemuksia.

RAKENNUSLUVAN SAAIIA
VALVOTAAN
Tarkastajien listiksi vakuutusmaksutarkas-
tuksia suorittavat pienrakentaja- ja rekisteri-
oteryhmiit sekd maatalouden ATK-perinn[s-
te vastaava ryhme. Ne suorittavat tydnse
p[iiosin kirjeitse toimistosta kiisin. Esimer-
kiksi pienrakentajaryhmiin kohteena ovat
kaikki rakennusluvan saajat. Myonnetyn ra-
kennusluvan mukana pienrakentajat saavat
aina esitteen LEl-velvollisuuksista. Tytiel2i-
kekassa saa aikanaan tiedot myonnetyistii
rakennusluvista Tilastokeskukselta.

Tarkastukset ovat kohdistuneet ensi sijas-
sa liikkeisiin, joissa tytinantajarekisteri tai
muut l5hteet ovat hiilyttiineet maksujen ole'
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van epiikunnossa. Vuonna 1977 tarkastajat
suorittivat runsaat 4000 tarkastusta. Laimin-
lytityjii vakuutusmaksuja todettiin kentttitar-
kastuksissa 19 miljoonaa markkaa. Lisiiksi
todettiin toimistotarkastuksissa 3 miljoonan
markan laiminlytinnit.

Tiimiin vuoden alkupuolella on tarkastuk'
sissa todettu laiminlycityjii LEl-maksuja 14
miljoonaa markkaa, liihes puolet enemmln
kuin vuosi sitten. Rakennusalan maksuja
niistii oli 10 miljoonaa markkaa, metsdalan
2,5 miljoonaa markkaa ja loput maatalous-
ja satama-alan maksuja. Toimistovalvonnal'
la on peritty alkuvuodesta 1,8 miljoonaa
markkaa, noin kolmannes enemmdn kuin
vuosi sitten. Pienrakennusvalvonnassa todet'
tujen laiminlyontien miiZirii on ollut aina v6'
hiiinen. Noin kolme viidestii ilmoittaa raken-
tavansa ilman vierasta tycivoimaa.

LAIMIN LY 6TY IEN M AKSA I EN
PERINTA
Laiminlytidyiksi todettujen LEl-'vakuutus-
maksujen perimisestii ulosottoteitse huoleh'
tii valvontaosaston perimistoimisto. Valta-
osa maksuista saadaan perityksi ilman ulos'
ottotoimia. Tiissii eri LEL-alat poikkeavat
kuitenkin suuresti toisistaan' Esimerkiksi
maatalousalalla liihes kaikki maksut saadaan
ilman ulosottoa, kun taas rakennusalalla saa'
daan tycinantajilta nein vain runsas puolet
maksuista.

Koko toiminnan aikana on vakuutusmak'
sujen laiminly<intejii todettu LEl-aloilla yh'
teensii yli 138 miljoonaa markkaa. Niiistii
laiminly<inneist?i on edelleen saamatta noin
viidesosa. Tilanne laiminlyotyjen LEL-va'
kuutusmaksujen perinnlssii oli viime kes6-
kuun lopussa seuraava:



Elriketurv ake skus v Alv oo,
ett etv cit y r itt rij rit laiminly o
YEL-vakuutuksen
ottamista

milj
mk 01/o

58,6
16,9

1,5
6,6
7,3
0,3
6,3,<

Saatu perityksi ilman ulosottoa 81,1
Saatuperityksiulosottoteitse 23,4
Saatu tilityksiss[konkursseissa 2,1
Ulosottoviranom.perittdvdn[ 9,L
Tilittiimbttii konkursseista 10,0
Rauenneissa konkursseissa 0,5
Poistoissa 8,7
Kiisittelyn alaisena 3,4

Yhteensii 138,2 100,0

Perittiiviin[ LEl-maksuja oli kesiikuun
1978 lopussa 31,7 miljoonaa markkaa. Osa
maksuista on sellaisia, joita ei koskaan saa-
da perityksi tyonantajalta, vaan ne joudu-
taan poistamaan kirjanpidosta. Tiillaisia saa-
tavia oli kesiikuun lopussa 8,7 miljoonaa
markkaa.

Myohiistyneist?i maksuista peritiiZin
1.4,25 lo:n vuotuinen viiv[styskorko. Saman
tyonantajan lyodessii maksusuoritukset jat-
kuvasti laimin, voidaan vakuutusmaksua har-
kinnan mukaan korottaa aina kaksinkertai-
seksi. Pakotteena maksusuorituksen saami-
seksi Tyoeliikekassa on ottanut ainoana el6-
kelaitoksena kiiyttcicin mycis suurempien va-
kuutusmaksurdstien julkaisemisen Kauppa-
lehden protestilistalla ja Suomen Luottoleh-
dessl.

\r

MARKKU SIRVIO
Y rit t iij i en eliik el ai n Y E L : n mukai s e n v akuut -
tamisvelvollisuuden valvonta iakautuu Elti'
keturvakeskuksen ja eliikelaitosten kesken
niin, ettii Eliiketurvakeskus valvoo niilii yrit-
tiijiii, joilla ei lainkaan ole YEL-vakuutusta,
kun taas vakuutuksen io ottaneen yritttiiiin
v alv ont a kuuluu asianomai s elle eltik elait o k-
selle. Eliiketurvakeskuksen valvontaa selos-
taa sen valvontatoimiston piiiillikkd Markku
Sirvio.

El2iketurvakeskuksen tehtavene on valvoa,
ettii tycinantajat ja yrittiijiit tiiyttiiviit heille
kuuluvan tycintekij?iin eliikelain (TEL) ja
yritttijien eltikelain (YEL) mukaisen eldke-
turvan j?irjestiimisvelvollisuuden. Jos tiimii
velvollisuus laiminlyodiiii.n, Eliiketurvakes-
kus ryhtyy toimenpiteisiin vakuutuksen ot-
tamiseksi tyonantajan tai yrittiijiin puolesta.

Samalla miiiiritiiiin yleensd myos vakuu-
tusmaksu korotettavaksi laiminlyonnin joh-
dosta. Tiissii kirj oit uksessa kiisitel I ?iiin Eliike-
turvakeskuksen toimenpiteitii silloin, kun
yrittiijii laiminlyo hiinelle YEL:n mukaan
kuuluvan vakuuttamisvelvoll isuutensa.

Eliiketurvakeskuksen YEL:n mukainen
valvontavelvollisuus perustuu YEL 12 $:iiiin.
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Tlm?in lainkohdan mukaan yrittiijiin laimin-
lytidessii lain mukaisen vakuutuksen ottami-
sen Eldketurvakeskuksen tulee kehottaa yrit-
tiijii5 korjaamaan laiminlyontinsii. Mikeli
yrittiijii ei korjaa laiminly<intiiiln kohtuulli-
sessa ajassa, Eliiketurvakeskus ottaa vakuu-
tuksen yrittiijiin puolesta. El2iketurvakeskus
voi lisiiksi mii2irtitii, etld vakuutusmaksu on
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlycinnin
ajalta korotettava, kuitenkin enintiiiin kak-
sinkertaiseksi. Tiim[n jiilkeen eliikelaitos vah-
vistaa yritttijiille tyotulon Eliiketurvakeskuk-
sen hankkiman selvityksen perusteella.

Huomattava siis on, etti Eliiketurvakes-
kuksen valvontavelvollisuus koskee ainoas-
taan vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyd-
neitii yrittiijia. Mikali yrittiijiillii on YEL-va-
kuutus eliikelaitoksessa, vakuutuksen otta-
neen yrittiijiin valvonta kuuluu asianomaisel-
le el?ikelaitokselle.

VIREILLETULO
El2iketurvakeskus saa tiedon vakuuttamiwel-
vollisuutensa Iaiminlyoneiste yrittajistii el[-
kehakemusten, soveltamishakemusten, va-
pautushakemusten, eldkelaitosten ilmoitusten
sekii yritysluetteloiden avulla. Lis[ksi YEL-
vakuuttamisvelvollisuus tutkitaan konkurs-
sien, julkisten haasteiden ja fuusioiden yh-
teydessii. El2iketurvakeskuksessa valvotaan
myris eltikeikiiii liihestyviii yrittiijiii. Aika
ajoin suoritetaan lisiiksi tehostettua YEL
valvontaa viranomaisilta saatujen tietojen
perusteella. Jtiljempiinii tarkastellaan kutakin
vireilletulotapaa liihemmin.

Eltikehakemukset- Eldkehakemusten yh-
teydessii saattaa ilmetii, ettii YEL:n piiriin
kuuluva yrittiije ei ole ottanut itselleen Iain
mukaista vakuutusta. Telldin Eliiketurvakes-
kus ryhtyy toimenpiteisiin asian kuntoon
saattamiseksi.

Soveltamis hakemukset. Tyoeliikelakien so-
veltamista koskevien hakemusten yhteydessE
esiintyy niin ikiiiin laiminlyontitapauksia, joi-
den osalta joudutaan ryhtym?iiin valvonta-
toimenpiteisiin.

V apauttamishakemukset. El[keturvakes-
kus voi mytintiiii edellytysten tiiyttyessii yrit-
tiijiille vapautuksen vakuuttamisvelvollisuu-
desta. Niiiden hakemusten yhteydessi ilme-
nee myds laiminlyontitapauksia YEL:n osal-
ta.

Eliikelait ost en ilmoit u ksef. El?iketurvakes-
kukselle tulee eliikelaitoksilta ilmoituksia"
joiden perusteella ryhdytiiiin toimenpiteisiin
vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlycinyttii
yrittiijee kohtaan.

Y ritysluett elot ar kistukset. Eliiketurvakes-
kuksella on kiiytettiivissii luetteloita liikevaih-
toverovelvollisista yrityksistii. N[mti luettelot
toimivat apuna lZihinnii TEl-valvonnassa si-
ten, ettii luetteloita verrataan Eliiketurvakes-
kuksen eliikejiirjestelyrekisteriin. Tdten saa-
daan selville tydnantajat, joilla ei ole elike-
jiirjestelyii. Samalla kun tyonantajan TEL-
vakuuttamisvelvollisuutta tutkitaan, selvite-
&iidn onko yrityksessii tyoskennellyt YEL:n
piidin kuuluvia yrittiijin.
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Konkurssit, julkiset haasteet, fuusiot. E,ld-
keturvakeskuksessa seurataan Virallisessa
lehdessii julkaistavia konkurssi-ilmoituksia.
Jokaisen konkurssi-ilmoituksen osalta tarkis-
tetaan, onko konkurssiin menneessii yrityk-
sessl ollut YEL:n piiriin kuuluvia yrittiijiii.
Samalla tavoin selvitetii2in kuuluuko kon-
kurssiin mennyt yksityinen henkilo YEL:n
piiriin.

YEL:n piiriin kuuluvien yrittiijien osalta
Eltiketurvakeskus ei suorita konkurssivalvon-
taa. Ntiissii tapauksissa pyrit?iiin mahdolli'
suuksien mukaan ottamaan yrittiij[lle YEL-
vakuutus ennen valvontapliviiZi. Tiimiin jiil'
keen eliikelaitoksen tehtavene on suorittaa
eliikej?irjestelyn kustannusten valvonta ja
vahvistaa yrittiijiille tyotulo.

Edellii oleva koskee soveltuvin osin my6s
julkisia haasteita ja fuusioita.

Eliikei ktiii liihe s tyvi en yril t iiii en v alv ont a.
Eliiketurvakeskus valvoo systemaattisesti
eliikeikiiii liihestyvien yritt?ijien YEl-vakuut-
tamisvelvollisuutta. Yrittiij?in YEl-vakuutus
pyritiiiin saamaan kuntoon hyvissii ajoin en-
nen eliikeikiiii. Te[e tavoin varmistetaan elii-
kehakemuksen nopea kiisittely.

T ehostettu Y E L-valvonta. Eliiketurvakes-
kuksessa suoritetaan miiiiriityin aikavllein
tehostettua yrittiijlvalvontaa. Viimeksi tehos-
tettua valvontaa suoritettiin vuonna 1975, jol'
loin viranomaisilta saatiin tiedot yrittiijistii,
joiden osalta ryhdyttiin tarkempiin valvonta-
toimenpiteisiin. Yrittiijetietoja verrattiin ko-
neellisesti Ellketurvakeskuksen tytisuhdere'
kisteritietoihin. Useiden selvitysten jiilkeen
jouduttiin ottamaan YEl-vakuutus 1400
yrittiijiin puolesta.

V ALV ONN AN Y LEIN EN KU LKU
Selvittely. Valvontaa hoidetaan Eltiketurva-
keskuksessa kahdessa eri pisteessi. Tapaus-
ten alkuk[sittely suoritetaan vakuutusteknil-
lisen osaston ansiorekisteritoimistossa, jossa
tutkitaan onko yrittiijiillii eliikej2irjestely vai
ei.

Mikali rekisteristii ktiy ilmi, ette yrittejelH
ei ole YEl-vakuutusta, tapaus siirretiiiin lain-
opillisen osaston valvelt2teimistoon jatko-

kiisittelyii varten. Valvontatoimistossa hanki'
taan tapauksen kiisittelyti varten tarvittavat
tiedot yrittiijiiltii itseltiiiin sekii eri viranomai-
silta. Lis?iksi Eliiketurvakeskuksella on mah'
dollisuus keyttiie tarkastusyksikktiZiiin sill oin,
kun on tarvetta kiiydii yrittiijiin luona selvit-
tiim?iss?i vakuuttamisvelvollisuutta.

Vakuutuksen ottaminen. Jos YEl-piiriin
kuuluva yrittiijii ei epiivirallisten kehotusten
ja neuvonnan jtilkeen ota itselleen vapaaeh-
toisesti vakuutusta, Eltiketurvakeskus ltihet'
tiiii virallisen kehotuskirjeen, jossa yrittiijiii
kehotetaan ottamaan vakuutus mii2iriityn
ajan kuluessa. Jos yrittiijii edelleen kieltly-
tyy ottamasta vakuutusta vapaaehtoisesti,
Ellketurvakeskus ottaa vakuutuksen yrittii'
jiin puolesta eliikelaitoksesta, joka temen jiil'
keen vahvistaa yrittiijiille tyotulon.

Tiillciin on huomattava, etta eliikelaitos ei
YEL 12 $:n 4 momentin perusteella saa vah-
vistaa yrittiijiille tyotuloa pitemmiiltii ajalta
takautuvasti kuin kulumassa olevalta ja vii-
deltii sitii viilittcimtisti edelt?ineeltii kalenteri-
vuodelta.

Jos vakuuttamisvelvollisuus on laiminly<i-
ty edellii mainittua aikaisemmalta ajalta, on
oikeus YEL:n mukaiseen eliikkeeseen tiiltii
osin menetetty.
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Vakuutuksen ottamisen yhteydess6 Ellke
turvakeskus voi YEL 12 $:n 2 momentin pe-
rusteella korottaa vakuutusmaksun vakuut-
tamisvelvollisuuden laiminlyonnin ajalta
enintiiiin kaksinkertaiseksi. Normaalitapauk-
sessa vakuutusmaksua korotetaan, mikiili ei
ole erityist?i syytii korotuksesta luopumiselle.
Korotuksen suuruus on, kuten lainkohdasta
ilmenee, riippuvainen laiminlyontiajan pituu-
desta.

P eri ntii. Eliikelaitos huolehtii ty<itulon vah-
vistamisesta sen jiilkeen kun Eliiketurvakes-
kus on ottanut vakuutuksen yrittiij?in puo-
lesta. Samoin eliikelaitos huolehtii vakuutus-
maksun ja sen korotuksen perimisestli. Elii-
keturvakeskuksen tehtiiviin YEl-laiminlytin-
titapauksissa kuuluu siis vakuutuksen otta-
minen sekl mahdollisen vakuutusmrksun
korotuksen miiiirtitiminen.

Y E L.V A LV ON N AN V I REI LLETU I.O -
TAVAT 1A VALVONNAN KULKU
ELAKETU RV AKESKU KSESS A

Selviltelyt kyselyt, tarkistus

eliikehakemukset; soveltamis-
hakemukset; vapauttamisha-
kemukset; eliikelaitosten il-
moitukset: yritysluettelotar-
kistukset; konkurssit, julkiset
haasteet ja fuusiot; eliikeikiiii
l[hestyvien yrittiijien valvon-
ta; tehostetut YEl-valvonnat

Yrittlijiii kehotetaan otta-
maan vakuutus.
Yritt2ijii ottaa vakuutuksen
vapaaehtoisesti.
Ellei, niin Eliiketurvakeskus
ottaa vakuutuksen yrittiijtin
kustannuksella.
Elikelaitos vahvistaa tycitulon
ja vakuutusmaksun mddrdn.
Eliikelaitos perii vakuutus-
maksun.

Tapahtuma,
joka aiheut-
taa yritttijti-
valvonnan
alkamisen

Valvonnan
tulokset

.7

.7

,

\,,
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Maatalousyrittci-
jien elcikelaitos
valvoo MYEL-
vakuutuksia

OSSI VUORENMAA

Maatalousyritttijten eliikelai-
tos valvoo maatalousyrilt tijien
eltikelain MYEL:n mukatsia
vakuutuksia. Lain ptiriin kuu-
luvaa toimintaa harjoitetaan
hajallaan ympiiri maata yli
200 000 yrityksessii, mikti ai-
heut t aa v alv o nt aan er i tyi s pii r -
teitii, toteaa Maatalousyrittii-
jien eliikelaitoksen kenttti-
osaston pdiillikkd Ossi Vuo-
renmae kirjoituksessaan. Kir-
joituksessa selvitetdiin laitok-
sen vuonna 1977 kiiynnistii-
miin laajan valvontaoperaa-
tion tuloksia.

MYEL-VAKAATUSTEN
VALVONTA
Maatalousyrittiijien eliikelai-
tos kiiynnisti maatalouden
harjoittajiin ja kalastajiin koh-
distuvan vakuutusten valvon-
taoperaation maaliskuussa
1977. Elokuussa 1978 valvon-
ta on loppusuoralla. Nyt jo
voidaan tarkastella operaation
toteutusta ja tuloksia.

Suoritettava valvonta on
ensimmdinen l?ihes kaikkiin
maatalousyritt?ijiin kohdistu-
va. Sen ulkopuolelle jiiiivit ai-
noastaan poronhoitajal

Maatalousyrittiijii on itse
velvollinen ottamaan MYEL :n
mukaisen vakuutuksen. Sa-
moin hAn on velvollinen il-
moittamaan yrittejatoimintan-
sa piiiittymisestii ja olosuh-
teissa tapahtuneista muutok-
sista. Vaikka maatalousyrittd-jilH on ilmoitusvelvollisuus,
osa ilmoituksista jiiZi eri syis-
t?i tekemiittii. Laiminlyontien
korjaamiseksi on vakuutuk-
sen ottamista ja ilmoitusvel-
vollisuuden tiiyttiimistli val-
vottava.

MYEl-vakuutusten valvon-
ta kuuluu Maatalousyrittiijien
eliikelaitokselle. Tiimii poik-
keaa YEL- ja TEl-vakuutuk-
sista, joiden valvonnasta vas-
taa Eliiketurvakeskus.

MYEL-valvontaan liittW
runsaasti erityispiirteitii. Har-
joitetaanhan lain piiriin kuu-
luvaa toimintaa hyvin hajal-
laan ympiiri maata yli 200 000
yrityksessii.

AIKAISEMMAT
VALVONTATOIMET
Vakuutusten valvontaa on
suoritettu ltihes lain voimaan-
tulosta lukien. Maatalousyrit-
tiijien eliikelaitoksessa on ol-
lut kiiytossii ns. vastapuolen
vakuutuksen hoito vuodesta
1971. Tiiml tarkoittaa sit[,
ette viljelijiin ilmoittaessa
maan ostosta, myynnistii tai
vuokrauksesta, on aina tarkis-
tettu mycis muutoksen toisen
osapuolen vakuutustilanne.
Vuodesta 1972 alkaen temen
ovat hoitaneet asiamiehet
omalla toimialueellaan. Asia-
miehet ovat mycis oma-aloit-
teisesti valvoneet MYEL-va-
kuutuksia paikallistuntemuk-
sensa ja muun muassa lain-
huudatusluetteloiden avulla.

Poronhoitajien MYEL-va-
kuutukset on valvottu Idhes
vuosittain poroluetteloiden ja
tycipiiviitietojen perusteella.

Alusta alkaen on valvottu
myris pakkohuutokauppojen

yhteydess[ maatalousyrittii-
jien vakuutusvelvollisuutta.

VEROTUSTIEDOT
VALVONNAN
PERUSTANA
Valvonta tapahtuu verotustie-
tojen perusteella. Verohallitus
antoi Maatalousyritttijien el2i-
kelaitokselle verotustietojen
tarkistukseen oikeuttavan lu-
van. Verotietojen tarkistuk-
sen ja vertaamisen vakuutus-
rekisterin tietoihin suorittavat
paikalliset asiamiehet.

VALVONNAN KOHTEET
Valvonnan tarkoituksena on
saada MYEL-vakuutukset
kaikilta osin ajan tasalle. Val-
vonta kohdistuu siten pinta-
alojen, vakuutusvelvollisuu-
den, perheenjiisenten palkko-
jen, kalastustulojen lisiiksi
myos poikkeukselliseen vilje-
lytapaan ja muuhun erikois-
tuneeseen tuotantoon sekii ko-
netuloihin. Viimemainittuja
se koskee vain silloin, kun
Maatalousyritttijien eliikelai-
toksen normien mukaan tulee
sovellettavaksi ns. pakollinen
korotus.

KEHOTUS
YHTEYDENOTTOON
Jos veroilmoituksen ja vakuu-
tuksen tiedot eiviit tdsm66,
vakuutusta ei lainkaan ole tai
vakuutettu ei enii[ ole vakuu-
tusvelvollinen, asiamies ldhet-
tlii henkil<ille kehotuksen tul-
la hoitamaan vakuutuksensa
ajan tasalle. Pelkkien verotus-
tietojen perusteella vakuutus-
asiaa ei heti hoideta. Vakuu-
tetulle annetaan aina tilaisuus
tulla kuulluksi. Kehotuksen
saaneista 80-85 prosenttia on
ottanut yhteyden paikalliseen
asiamieheen.

TULOKSIA
Valvonnan tulokset on k?iy-
tettavissA noin 300 kunnasta.
Niiden perusteella voidaan
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todeta, ettii muutoksia on tul-
lut keskimiid'rin 24lo:iin va-
kuutuksista. Kunnittain muu-
tostiheys vaihtelee 10-50 fo:n
rajoissa. Alueittain vaihtelu
on 1,f-33 prosenttia. Valvon-
nan tuloksena on tullut 35 000
muutosilmoitusta. Kaikkiaan
odotetaan yli 40 000 muutos-
ta.

MUUTOSSYYT
Muutokset vakuutuksiin ja-
kautuvat seuraavasti:
Pinta-ala pienenee 5,4 %
Pinta-ala suurenee ll,6 %Korotusperuste 4,17o
Muut 2,9%

VAKUUTETUT
Uusia vakuutettavia on kiyty-
nyt 3,5 prosenttia. Vakuutus
on jouduttu ptiiittiimiiiin 1,2
prosentilla. Vakuutettujen
nettolistiys on ollut 2,3 pro-
senttia. Vajaa I /4 uusista va-
kuutettavista on jouduttu va-
kuuttamaan takautuvasti ku-
lumassa olevalta ja viideltii
edelttineeltii vuodelta.

Vakuutuksen ottamisen lai-
minlycinneistd on ollut islnti?i
47 to, emantje 29 lo ja per-
heenjiiseniii 24 %. Suunnil-
leen sama suhde on vakuutus-
ten piitittymisissd. Huomatta-
va osa vakuuttamattomista
isiinnistii ja emiinnistii on ol-
lut osa-aikaviljelijoitii, joille
piiiiasiallinen eliike karttuu
piiiitoimesta. Toisen ryhmIn
muodostavat ne viljelij?it, jot-
ka ovat ostaneet tilan
MYEL:n ulkopuolelle jiiiineil-
tii henkiloilt[. Kun tilalta ei
ole ketiiiin vakuutettu, omis-
tussuhteen muutos ei ole tul-
lut esille. Ne tilat, joilta on
henkilciitii vakuutettu, tulevat
valvotuiksi vastapuolen va-
kuutusasiana.

Jos vakuutuksia alkaisi ja
piilttyisi siunassa suhteessa
kuin tiihiin mennessd paatty-
neissl valvonnoissa, tulisi va-

kuutettujen nettolisiiykseksi
6500 henkilciii. Lisiiys on hie-
man arvioitua pienempi.

VALVONTA LOPPUUN
TANA VUONNA
Verohallituksen lupa on voi-
massa vuoden 1978 loppuun.
Siihen mennessE saadaan val-
vonnan kenttiityri suoritetuk-
si. Maatalousyritt[jien eliike-
laitoksessa materiaalin kiisit-
tely jatkuu ensi kevdiseen
saakka.

VALITUKSET
Valvonnan tuloksena anne-
tuista piiiitciksislli on valitettu
suhteellisen viihiin. Se johtuu
liihinnii siitii, ett2i vakuutettu-
ja on kuultu ennen asian rat-
kaisua. Useimmin valittajina
ovat ne, jotka eiviit ole nou-
dattaneet saamaansa yhtey-
denottokehotusta.

YHTEENVETO
Tarkistuksia vakuutuksiin on
tullut odotetusti. Vaikka muu-
toksia on tullut lukumii?iriii-
sesti paljon, ovat esimerkiksi
pinta-alan muutokset verra-
ten pieniti. Valvonnan piiiita-
voite on ollut saada vakuutus
niille, joille se kuuluu, ja toi-
saalta niiden vakuutusten
piiiittiiminen, jotka eiviit tiiy-
tii edellytyksiti. T[mlnhetkis-
ten kokemusten perusteellia
tavoite saavutetaan.
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Kan s an e I cik euudi s t uk s e e n
li i t tyv c)t ty o elcikelakien,muut oks e t

YRJO TURTIAINEN

Kansaneliikeuudi stuksen ensimmtiinen vaihe
Hiynnistyy 1. l. 1980. Ttihtin liittyen tulee
yksityisen sektorin tyoeliikelakeihin joukko
teknisiti muutoksia, joiden tarkoituksena on
no p e ut t aa tyd e I ti k e t i et o j e n rii t t iiv ti n v ar hai s -
t a kiiy t t 66 ru a at t ami s t a kansaneliik ke e n miiii-
riiii laskettaessa.

Tarkoituksena on, ettii tyrieliikepuolella
vanhuuselflkkeen laskenta kiiynnistetiiiin jo
sin[ vuonna, jolloin vakuutettu tayttbd (A
vuotta. Tiilloin tyoel?ikkeen miiiirii saadaan
laskettua jo ennen eliikei?in tiiyttiimiste eike
kansaneliikkeen ratkaisu viiviisty tyoeltiketie-
tojen puuttumisen vuoksi. Toisaalta kyseinen
Iaskentatekniikka mahdollistaa vakuutetun
etuketeisinformoinnin eliikkeen miiiir?istii ja
hakemisesta.

TEL:a ja siihen liittyvi?i lakeja on muu-
tettu vuoden 1980 alusta siten, ettii vanhuus-
eliikkeen m?i?iriil laskettaessa jetetean kaksi
viimeistii vuotta eliikkeen ansioperusteesta
pois, jolloin vanhuuseldke itse asiassa mdii-
riiytyy samoin kuin sellainen ty<ikyvytt<imyys-
eliike, jossa el2iketapahtuma on sattunut sen
kalenterivuoden viimeisenii piiiviinii, jolloin
vakuutettu teyttae 63 vuotta.

Nykyiseen tycikyvyttomyyseliikkeen miiii-
rdytymiseen niihden TEL:n mukaista van-
huuseltikettii laskettaessa ei kuitenkaan TEL
6 $ 3 momentissa tarkoitettua tulevaa pal-
veluaikaa lueta eliikkeeseen oikeuttavaksi,
ellei 63 vuoden iiin tiiytt?imisvuonna ole yh-
teensd 4 kuukautta tyosuhdeaikaa. Sanottu-
na vuonna piiiittyncen tyosuhteen osalta ote-
taan neljiin kuukauden md;irdil laskettaessa

koko tydsuhteen kestoaika huomioon. Vas-
taavansisiiltoistii siiiinnostii ei LEL:iin,
MYEL:iin ja YEL:iin ole tehty.

Tyrikyvytt<imyyseliike, jossa eliiketapahtu-
ma sattuu niind vuosina, jolloin ty<intekijl
tiiyttiiii 64 tai 65 vuotta, lasketaan samoin
kuin edellii vanhuuseldke.

Yhteensovitussiiiinnciksiii (TEL 8 g) on
mycis muutettu mm. yhteensovituksessa kiiy-
tetHvAn kansaneliikkeen mddrdn miiiiriiyty-
mishetken osalta seki siten, ettf, vanhuus-
eliikkeen yhteensovitus tehd[iin eliikeiiiss?i
eikii, kuten nykyisin, eliikkeen alkaessa.

Vakuuttamisvelvollisuutta sekii elikekus-
tannusten vastuunjakoa on tarkennettu ntu.r-
toksen edellyttiimiillii tavalla.

Eliiketurvakeskus antaa syksyn kuluessa
tarkemman selostuksen lakien sisiillostii ja
eliikkeen laskennasta.
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Tyonantajien
e I cikej cirj e st e ly t i e -

tojen rekisterointi
Elciketurva-
keslcotksessa

MARTTI III.NNIKAINEN
Eliiketury,akeskuksen eriiiini)
tehttiviinii on piliiii tydeltike-
jiirjestelmtin toimeenpanossa
t arvt t t av ia k e s kusr e ki st er eit ii.

. ,t.,lwonet lyorueKtlu la etuK-
keeruaajat oval omakohtai-
sesti tutustuneet Eltiketurva-
keskuksen tydsuhderekisterin
tietoihtn, stllti sieltti on voinut
pyyttid itsettiin koskevat tie-
dot tydhistoriasta.

Samalla tietokone on rekis-
teritietojen perusteella arvioi-
nut henkikille siihen mennes-
si karttuneen eldketurvan
miiiiriin. Myos Eliiketurvakes-
kuksen eliiketapahtumarekis-
teri on muodostunut tutuksi
eliikkeenhakijoille ja eliik-
keensaajille, joille on sen
avulla annettu tietoja eliike-
hakem uksen kiisittelyvaiheista
ja eliikkeen miiiiristii.

Tycisuhde- ja el?iketapahtu-
marekisterin lisiiksi Eliiketur-
vakeskus pitee elekejiirjeste-
lyrekisteril. 1';ka sis?iltiiii tie-
dot tyontckijiiin eliikelain eli
T L,L:n mukaisen vakuutuksen
jiirjestiineistii tyonantajista.
Tyosuhde- ja eliiketapahtu-
marekisterid vihemmln tun-
netun eliikejtirjestelyrekisterin

esittely Ty<ieliike-lehden luki-
joille on sikili ajankohtaista,
ettii tiimii Eliiketurvakeskuk-
sen viimeinen kortistomuo-
dossa ollut rekisteri on vast-
ikiiiin muutettu tietokonere-
kisteriksi.

Tycinantaja voi ottaa elZike-
turvan jiirjestiimiseksi vakuu-
tuksen joko eliikevakuutusyh-
tiossii, eldkekassassa tai elii-
kes?iiitiossti. TEL-vakuutuksia
on jiirjestetty yli sadassa elii-
kelaitoksessa. Niiin ollen elii-
kejiirjestelyistii on pidettiivti
keskusrekisteriii jo senkin ta-
kia, etta voitaisiin valvoa, ett[
kaikki tyonantajat teyttavet
vakuuttamisvelvollisuutensa.
Tycinantaj ien vakuuttamisvel-
vollisuuden valvonta onkin
eliikejiirjestelyrekisterin tiir-
kein kiiyttoalue. Sen lis?iksi
rekisteriii kayteteen eliikejiir-
jestelytietoihin liittyviin tie-
dusteluihin vastaamiseen ja
niin sanottujen lisiietujen re'
kisterointiin.

ELAKEIiRIESTELY-
REKISTERIIN
TALLETETTAVAT
TYdNANTAIAN
YKSILdINTITIEDOT
EliikejIrjestelyrekisteri sistil'
tee tietoja kaikista TEL-va'
kuutuksen jiirjestiineistii tyon'
antajista. Eliikelaitos, jossa
tycinantaja on j?irjestiinYt
tyontekijoittensd eliketurvan,
on velvollinen ilmoittamaan
vakuutusta koskevat alkamis-
ja muutostiedot Eliiketurva-
keskukselle. Rekisteriin talle'
tettavista tiedoista tiirkeimmiit
ovat tyonantajan nimi' ja
osoitetiedot sekt vakuutuksen
alkamis- ja piiiittymisPiiivii'
miiiir[t. Tycinantajan nimi vie-
diiiin rekisteriin virallisessa
kauppa- tai yhdistysrekisteriin
tai elinkeinoilmoitukseen mer-
kityssti muodossa. Rekisteris-
sii stiilytetiiiin mycis tyonanta-
jan vanhat nimet ja osoitteet.

Tytinantajien tunnistamisen

varmentamiseksi rekisteriin
viediiiin my<is yrityksen omis-
tajien henkilotiedot sekii tieto
tycinantajan toimialasta Tilas-
tokeskuksen toimialaluokituk-
sen mukaisena. Omistajatie-
doista ja tycinantajan nimen
eri muunnoksista pyritiiiin ra-
kentamaan rekisteriin apuni-
miii, joilla tycinantajaa koske-
vat rekisteritiedot voidaan
mycis saada esille, kuten my<i-
hemmtist[ esimerkistii i.lme-
nee.

Vakuutuksen yksilointitieto-
na eliikejiirjestelyrekisterissii
on niin sanottu eliikejiirjeste-
lynumero, jonka vakuutusta
hoitava eliikelaitos antaa io-
kaiselle vakuutukselle.

LISLETUTIEDOT
Eliikejiirjestelyrekisteriin tal-
letetaan tieto myos tyonanta-
jan jiirjestiim2in eldketurvan
sisiillristii. Noin 97lo TEL:n
mukaan vakuuttamisvelvolli-
sista tyonantajista on jlrjestii-
nyt tyontekijoilleen Yksin-
omaan lain edellyttiimdn v[-
himmtiiseliiketurvan, jonka
edut ovat kaikissa vakuutuk-
sissa samat ja ilmenevtit tytin-
tekijiiin eliikelaista. Ntiiden
ellkej2irjestelyjen osalta ei si-
ten ole tarvetta rekisteroidil
eldketurvan sisiiltcitietoja.

Tydnantaja voi kuitenkin
jiirjestiiii lain viihimmiiisvaati-
muksia paremman eliiketur-
van joko kaikille tai osalle
tydntekijdistiiiin. Tiillainen
eliketurva voidaan sosiaali-
ja terveysministerion hYvtik-
symin ehdoin saattaa TEL:n
alaiseksi rekisteroimiillii se
Eltiketurvakeskuksessa. Niiitii
niin sanottuja lisiietuja on
tyontekijdilleen jerjestenyt pa-
rituhatta tyonantajaa ja nii-
den piiriin kuuluu vajaat sa-
tatuhatta tytintekijiiii. Lis[-
etuina voivat tulla kysymyk-
seen muun muassa eltikeiln
alentaminen yleisestii 65 vuo-
desta esimerkiksi 60 vuoteen.
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Mycis voidaan nopeuttaa tyon- tekije voi- esimerkiksi ilmoit- nen, Eliiketurvakeskus viilit'
i;iii. o** tri^p"rheen'elii- taa, ettd hiin oli ajan 1..10. tiiii tiedot Tyoeliikekassalle'
keturvan karttumista, loff"i, tgia-T. S. l97i myyjenii joka siinii tapauksessa hoitaa
A'r;r; tuioin.n etatLturva Hurmosen Ollin sekatavara' vakuutuksen kuntoon'
uoliiun saavuttaa esimerkik- kaupassa, mutta tiitii tyosuh' F,liikejiirjestelyrekisterin
si iO patretusvuoden perus- detti-ei-ole merkitty EHke' avulla. pyritiiiin myos syste'

tee1a. tal6 tavalla r"yOi r"n- turvakeskuksen antamalle re- maattisesti valvomaan, ettii
himmat ikiiluokat ,oivJpaas- kisteriotteelle. Telloin asian tycinantajat tiiyttiivtit ty6el2ike'

te -;;"liiriL=i tiiysitasoisista selvittaminen aloitetaan kat' likien mukaisen vakuuttamis'
tyti"fatf.".ria, ,uit t" heidiin somalla eltikej?irjestelyretr_ste- velvollisuutensa. Valvonta ta'
kohdallaan ,animmaisslan- ristii, onko sietta tietoja Hur- pahtuu siten, ettii eri liihteistii
ncisten mukainen tydeliike jlizi monen olli -nimisestii tyonan- saatavia tietoja.muun muassa

viel[ keskimtiiirin aaZ:i; hjasta. Rekisterist2i 
- voisi uusista yritystoiminnan aloit'

palkasta. autsi toytya esimerkiksi seu- taneista tytinantajista . verra'
'-for[" fisiietuja on mahdol- raava tieioi taan eltikejiirjestelyrekisteriin'
lista jlrjestiid monessa muo- Mikeli vakuutusta ei loydy'
Oori", ,i" kunkin fisaetuva- HURMONEN OLLI U... ryhdytiiiin-vakuutuksen Puut'
kuutuksen sisiiltotiedii-iuff"- KAUPPAPUOTI tumiita selvitt[mliin. Jos sel-

Gitr-enfceiariestetyrelist.iiin. ot-l-t HURMONEN T vityksen jiilkeen osoittautuu,
Sielt[ ilmenel -yOr ;6;: Nimen per[ssii oleva U tar- etta tyonantaja ol.vakuutta'
titopiiri, jolle ty6naniu:" o, koittaa sita, ett?i kyselyssii misvelvollinen. Eliiketurva'
ri.a,ituiu jirjesuiiryt. 

-'-J- -- 
kiiytetry nimi on apunimi.-oi- keskus kehottaa tyonantajaa
kea tycinantajan n^imi on sen ottamaan vakuutuksen' Mike'

ELAKETARTESTELY- vieresia @eriissii kirjain T). li tyonantaja .kehotuksesta
REKISTERIN KAyiTd Eliikejlrjiitelytiedot ioytyvat huolimatta ietta .vakuutuk'

Efaf."tr*"teskus ja Lfa[efai tame; 'jalkeen rekisieiista sen ottamatta, Eliiketurvakes'
tokset joutuvat muun muasia nain selvinneen tyonantajan kus ottaa,ty6*llii:11."..,P"k-
eliikeasioiden kiisittelvn yh- virallisen nimen 

- 
kohdaita' kovakuutuksen. Vakuutuksen

t"y6t;;i, kyrv*'ddo Jta- ri"ooirtu ilmenee - muun jiirjest?imisen laiminlyoneeltii
i.iiaii"rt"fv."tirt6rista,-.isa -uaru. vakuutusta .hoitava iyonantajalta- peritiiiin.sakko'
eliikelaitoksessa tyonanta]" ", "iat"f"itos, 

jonne Eliiketurva- maksu ji-vakuutusmaksu vii-

ie;ilte;yt ,akuutuksen. Ntiin keskus ottaa yhteyden-puuttu- viistyskorkoineen'
bn'asianlaita muun muassa van tycisuhteen rekisteriin
.ifl"in [r., "n*...huki[;; saamiseisi. ELAKE77R7ESTELYIEN
eliikehakemuksessaan-- ililoit- Useimmiten syyn[ tyosuh' REKISTER1INTITEK-
["ri-tySrrnt.esta, josta ei ole detiedon rekisteiist?i puuttu- NIIKKA MUUTOKSEN
ti"ioiniao", kohdallaan El2i- miseen on se, ettei tyosuhteen ALAISENA
keturvakeskuksen d;;;il;- "lku-iril-oiius 

ole-viel[ eh- Keviiaseen 1977 asti eltikejiir-
i"ti.t"ii5a. Eliikejiirjestelyre- tinyt saapga Eliiketurvakes' jestelyrekisterinti toimi tyon-
iisterista loytyy" 

-kyseisen kukselle. Sek2i el?ikeasioiden antajan lime-n mul(alsessa

;r6;;;1rj* ' jarclaij"rt.iy, m.itt.rvn ettl tyontekijiiin aakkosjiirjestyks.essii ollut k?i'
j;iri. ;ite noitarasta'ei1i[!- yhteydinottojen 

-yhteydess[ 
sikortisto. Kortisto oli muo'

laitoksesta voidaari- tyrya i,"tiistuu sill,oin tiiliciin- mytis dostettu eliikelaitosten l2ihet'

il;til; tyosuhdetia dsfg- [apauksia, .joissa. eFkgjtrjes- ttimistl eliikejtirjestelyilmoi'
vat eliiketiedot. teiyrekisteriitii ei loydykiiiin tuksista ja sisiilsi noin puoli

Vastaavalla tavalla mene- kyieisen tyonantajan- vakuu- miljoonaa- korttia. . 
Keviiiillii

telliiiin silloin, kun d6;;[iia t,irtu. Taltriin El2iketurvakes- l9i7 kortiston tietoja alettiin
ilmoittaa n6keturv'aicer[rft- f<us selvitttiii, onko tyonteki- siirtiiii tietokonerekisteriin'
selle rekiste.iotteetta puutt.- ia" ilmoittama tyt ryekg tyo' siirron johdosta jouduttiin
,"rL iv6trhdetiedosti. iat- Ltat"tukien piiriin kuuluvaa. ATK-kirjoitta.maal -tietoja
loinkin selvitet66n *.i, .ra- Jos tyosuhte6r.., on sovellet- noin 300 000 kortilta. Loppu'
["jarfit"lyr;kiri.iirif- t<viei- tava Tfl:iii, El?iketurvakes- osa tiedoista koneelliseen re-

s"ir iyt;rintulun ,uf.ruiu.tu kus ryhtyy toimiin kyseisen kisteriin saatiin magneettinau'
l"it-l elakelaitos, :""f."lat- tyr;nantalan vakuutusasian hoilla eliikelaitoksista. Tieto'
keen asia siirret66n eltikelai- kuntoon saattamiseksi. Mikali konerekisterin perustamisen

toksen selvitettiivlksi. 
- ita;- taas tycisuhde on LEL:n alai- ajan eliikejiirjestelyrekisterin
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Yrittcijien tydtulon
uudet ohjeet esiteltiin
julkiselle sanalle

toiminnot hoidettiin korteista
kuvattujen mikrofilmien avul-
la.

Kesiikuun alussa tietokone-
rekisteri voitiin ottaa keyt-
t6<in. TiilH hetkell?i rekisteriin
viediiiin tietoja ja sieltii saa-
daan tietoja kerran viikossa.
Jotta rekisteritiedot olisivat
myris viilittomesti saatavilla,
on tietokonerekisterin tiedot
lisiiksi niinsanotulla COM-
tekniikalla kirjoitettu mikro-
filmeille.

Ensi helmikuussa eliikejiir-jestelyrekisteriin liitetii?in
niiyttrilaitepiiiitteet, jotka tu-
levat tietojen kyselyissii kor-
vzumuran mikrofilmit. Piiiittei-
den avuiia rekisteriin aietaan
tallettaa tietoja myris niistii
ty<inantajista, joiden osalta
El?iketurvakeskuksessa on vi-
reilll jokin asia. Rekisterin
avulla l<iydetiiiin tiilkjin tarvit-
taessa nopeasti asianomainen
tycipiste Eliiketurvakeskukses.
sa, kun esimerkiksi vireilli-
olevan asian kiisittelyvaihetta
tiedustellaan puhelimitse.

Tietokonerekisteri tarjoaa
Eliiketurvakeskukselle kiisi-
kortistoa paremmat mahdotli-
suudet muun muassa tycinan-
tajien vakuuttamisvelvollisuu-
den valvonnan jiirjestiimiseen.
Rekisterin avulla on mahdol-
lista suorittaa nopeasti tieto-
jen vertailua, jolloin laimin-
lycintitapaukset paljastuvat
entistii aikaisemmin yrityksen
toiminnan alkamisen jiilkeen.

Neljtikymmentiikahdeksan joka kohtuudella olisi mak-
yrittiijdjiirjest<)d oli yksimieli- settava, jos hiinen tiimln lain
sesti niiiden ohieiden takana, alaista tycitiiiin suorittamaantotesi Eliiketurvakeskuksen olisipalkattavavastaavanam_
toimitusjohtaja Matti U i- mattitaidon omaava henkilci,
m o n e n kestikuun 20. ptiivii- tai se korvaus, jonka muutoinnii pidetyssti lehdistdtilaisuu- voidaan katsoi keskimiiiirin
dessa, jossa_ uudet yritttiiien yastaayan sanottua tyot6,,.
tyotulon vahvistamisperusteet Miiiirittelyeilaissavoikaan
esiteltiin rydio1,, piitviilehtien olla aivan 

-yksityiskohtainen,
ja yrilttijien lehtien edusta- koska yritt?ijien ekikelain pii_jille. riin kuuluu varsin eritaisia

Eliiketurvakeskuksessa on yrittiiji[.
tunnettu huolta yrittiijien el?i- Laki valtuuttaa Eliiketur_
keturvasta, hiin jatkoi, sillii vakeskuksen an[amaan tar-t{tti yrittiijiit eiviit ole yrih kemmat ohjeet yrittiijiin tyci-
tiij?in el?ikevakuutusta ottaes- tulon vahviitamiieksi.
laan kylliksi kiinnitteneer yrittiijii voi itse esittiiii eH-
huomiota siihen, mikii merki- kelaitokielle, minkl suurui-tys tyrjiuioiia oil i:Leidiir-r seksi hiin toivoo ty0t-rilonsaomaan eliiketurvaansa ja vahvistettavan. Tiihiin asti on-
myos heidiin perheensii elti- kin yrittiijien omat arviot py_keturvaan. ritty hyviksymii?in Hhes iel-Tyotulon vahvistaminen laisinain, mutta seurauksena
ndet vaikuttaa heti siihen, mi- on ollut monissa tapauksissaten paljon rahaa menee, ja ty<itulotason alimitoitus. Nyt
vasta mycihemmin siihen, mi- annetut ohjeet pyrkiviit esti_ten paljon sitii tulee, totesi m66n tiimiin epiiicohdan.
Uimonen. Eliikettii ansaitaan Miksei sitten verotusta var-
kunakin. vuonna puolitoista ten miiiiriittyii tycituloa voida
prosenttiatyotulosta. Tiiysite- kiiyttiiii myris elekeuakuutuk-
hoinen el6ke-on kyile 60 pro- sessa? Tahiin on syynd se, et-
senttia tyotulosta, mutta ny- te verotettavaa tuioa siildel-kyiiiin myrinnettevet eltikkeet ld.d.n verotusta silmiilEi pitiien,
ovat valtaosaltaan suuruudel- ja joka tapauksessa se vaihte-
taan 35 prosenttia tycitulosta. lee vuosittain. yrittzijiille vuo-

MrKSr ry(iruLoN ii#' ;t?r':li,li:Xfr',lth1VAHVISTAMISOHTEET? ty, ja juuri tyon perusteelta
Tyoel?ike. .riippuu- ansioista. yriniijiin eliike miiiirlytyy.
Tyontekijlin puolella el?ike
lasketaan palkan perusteella, KESKIMLAR)INEN
joka onkin konkreettinen ke- TYATULO yRITTALLN
site. Yrit6jen tyorulo on vai- ELAKKEEN ?ERUSTA
k91.pi m2iiiritell2i. Yrittajien Liian pieniii tycituloja voidaan
eliikelaissa YEL:ssa on yrittti- esittiiii vahviitettaviksi mycisjiille vahvistettavaksi tydtu- sen vuoksi, ett,ii uskotaan yrit-
loksi mii2iritelty "se palkka, tiijnn ekikkeen miiii.riiytrytin
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Yr it t cij ien ty d tulo- ohi ei s t a
keskustelutilaisuus

samalla tavalla kuin TEL- "Muissakin maissa on yrittii- keytantodn. Tilastoista voitiin
itakk""n eli siis neljiin viimei- jtin tyotulon mtiiirittelyssii vai piiAtell?i, ettii yrittiijiivakuu'
sen vuoden ansioiden pohjal- 'keuisia, ei yksin Suomessa, tuksen sosiaalipoliittinen-. ta-
ta. sillii suoraan yrityksen tulok- voite oli vaarantumassa liian

Nein ei kuitenkaan ole, seen ei tyotutoa voida si- alhaisiksi vahvistettujen yrit'
vaan yrittiijln eliike lasketaan toa", sanoi Etiiketurvakeskuk' tiijiitulojen mycit[.
koko yrittiijiiniioloajan tyotu- sen varatoimitusiohtaia l9uk9
loista eralnlaisena "iialla Sirkesalo avatessaan kesii- EI ALLE
pr""itt""" t.rki"*onu", sa- kuun8. piiivtiniiyrittiiiiene.lti- VLHIMMAISPALKAN
iroi Uimonen. Tiim?i eliikiceen kelakia 

-toimeenpanevien lai- Alan ty<iehtosopimuksessa
i"rkrt"fu koskeva vaarinkd- tosten edustajilie -jtirjeste.t_yn miiiiritelty viihimmtiispalkka
rityr fiitairi ennen kaikkea esitelmii- ja- keskustelutilai- on nyt se raja, jota pienem-

r#au poitt"tuksi, hiin korosti. suuden. miiksi ei alkavankaan yrittfl'
Aiheen tilaisuuden jiirjestii' jiin tyotuloa tulisi vahvistaa,

ELAKETURVA- miseen olivat antaneet vain sanoi Puranen'

KESKUKSEN L1HT6- pari viikkoa aikaisemmin El[' Ohjeet jaka^utuvatkin kah-

KOHTA SOSIAALIN:EN i<eturvakeskuksen hallitukses- teen osaan' Osa I koostuu

Eliiketurvak..furc.rr"li niin- sa hyviitsytyt y.rittiijtin.tytitu' Vrittiijaiiirjest<ijen antamista

kiiiin ole tunnettu t""i" piJ.- lon uudet'vahvistamisohjeet. miiiirittelyperusteista'. .joiden
ten tycitulojen myotii;i[ffil- ohjeet laatineeseen tybryh- pohjalta tytitulo ensisijaisesti

si jiiiivistii nut uuturrn.fruil- maen- ovat kuuluneet EHke' vahvistetaan' Osan II muo'

i.,'[ui, riite, etta ufit"itoit.- turvakesklksen asiamies, va- dostavat eri aloilta kootut an'

tut tycitulot vaaranta;;!iii- .utuoln"ti Matti Pura- siotasoluvut ja tytrehtosopi'

iliariii-nar"n p"rn""i:ai""- n"n puheenjohtajana; eliike- musten mukaiset palkat. Tyti'
tensii el:ikkeen tason. ' laitostin edu-s-tajina 

-ovat 
ol- tulo vahvistetaan niiden pe'

leetjohtajaUntoParta.rusteella,elleialanyrittiij[r.
nen-Ilmarisestajaosasto-jestonantamiaperusteitaole
piitillikkci P e r t t i L as 5 - kiiytettiiviss?i'
v u o ri Kalervosta, Eliiketur'
vakeskuksesta rvhmiissii ovat YMPIRIVUOTINEN'
olleet toimistopti?illikdt fifsIPLIVAINEN
Pentti Lahtirren ia YRITTAIA
Ilkka Savoheimo sete Ohjeet on laadittu ymperi
asianiuntijana tutkija Mik- vuoden tiiysipiiivtiisesti toi'
ko Peliinen. Tintaansa harjoittavaa yrittii'

1aa silmiill2ipit?ien. Jos yritys'
YRITTATIEN ioimintaa harjoitetaan vain
NEUVOTTELU- osan vuotta, voidaan tytitulo
KUNNALTA ALOITE vahvistaa alhaisemmaksi' Jos
U(ISIMISEEN kausiluonteisuus kuitenkin on
Entiset yrittlijien tyotulosuosi- alalle luonteenomaista' se on
tukset vuodeita til+ olivat jo pyritty ohjeissa ottamaan huo-
jii[neet inflaatiojyriin alle, to- mioon'
tesi Matti Puranen. Yrittiijien "Rajatapauksena on- vaik-
neuvottelukuntapii[ttiohjei.katiillainenyrittiijii,.jokake.
den uusimisesta' Tavoitteena siillii pakkaa kolmekymmen'
olipiiiistiiyhdenmukaiseen,fdtuhatta.purkkiakurkkuaja
selkeaan ja' yksinkertaiseen myy ne, ja toisen puolen vuot'
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Ty o e lrike t i e t o a me s suilt a
ta,odottelee kes66", sanoi ty6- Eliilceturvakeskus ktivi tdnk TAM4EREELLA K.lVl
ryhmiin puheenjohtaja. Yrit- kest)nii messuilla kolmessa KOLME tA \UOLItiijiin onkin erikseen selvitet- kaupungissa: Tampereen M:es- TUHATTAtiivii, jollei yritystoiminta ole suilia "kesi)kuussa, 

Kaakon _ Mitiis tietoa tiistii oikeinkokopiiiviiistii. Messuilla Imatalla heinii- saa?

,uDEr oHtEEr, tos ::;if r!:,::H:X?:";,llf,- ilrf il",S$ii'"11,,??n"*'ANSIOTASO OLEN' sa, kuten tdniin vuoden erz- 
- Niimii olivat kaksi tavalli-NAISESTI MUUTTIIU - simntdinen Tydeltiike inti sinta kysymysta etateiurva-Edelliset 

. 
yrittiijiin tyotulon kertoi. keskuksin osustollu Tampovahvistamissuositukset olivat Seuraavassa Eliiketurvakes_ reella. Mukaun ."ntrirpatu-vuodelta 1974 - niimti ohjeet kuksen kahden tiedottajan ru;_ vallisiaki" kFdrk;ia:-'mil_uusitaan, io, "palkka' tai kokulma siihen, mitii messuil- Ioin Sahalanden vtypl-asia-

muussa ansiotasossa tapahtuu la tapahtui, Tampereella Krrs_ mies ottaa vastaan ja voikoolennaisia muutoksia", kuten ti iuomiv'uori, Imatralla ja saada rahansa takaiiin, kunohjeiden sivulla 7 kerrotaan. Pietarsaaressa taakko Mtiki- on maksanut eliikekassaanAsiantunteva ja kiinnostu- nen. maksuja kolmekymmentalu_nut kuulijakunta toivoi teks- vulla.tiin pieni?i lisiiyksiii heti tuo- MIKSI MESSUILLE Ainakin yksi asiakas kertoi
L::iiolni. var:irrkin agcutuuri- iyiUKAAii tietonsa neirtyiia,r, 

"tA yir,:es-Iiikkeistii haluttiin lisiiohje.ita Syy siihen, ettii Eltiketurva- tii tycisuhteeita oti naletur-ja joku muisti Tornionjoki- tlitus ktiy messuilla vuosit- vakeskus fanettanyi nineffelaaksonkin yrittiijiit .pyytiies- tain, on tadota tyrielliketieto- kirjeenkin, mutta ,,ei siihensd6n. seuraavaan painoks.een jensa tarkisiamisen mahdolli- tuliut vastattua ja ntiyttiiii semainintaa siite, ette yritttijien iuus niillekin, jotka eivat siUi nyt olevan kunnossa,,.ellikelaki koskee vain Suo- muuten tulisi iehneeksi.
mejsa asuvaa yrittiijiiii. Mikrofilmattuina ovat mu_ ELLKKEEN MLARA

Ty<iryhmii itse oli valmis kana Eliiketurvakeskuksenre- KIINNOSTI
ottamaan vastaan niin repiviiii kisterissii olevat tyciel2ikkee- Eniten kysyttiin eliikkeen tii-kuin rakentavaakin kritiikkiii seen (TEL, LEL," yEL fa miinhetkistii miiiiriiii. Laske-
tyti-n91 jatkamiseksi. .. MYEL) oikeuttavat ty6t ja maan sit6 ei ruvettu, mutta
- Ohjeisiin siniinsii oltiin kyl- ansiot. tyoeleketurvan tiedustelukort-H tyytyveisra, mutta, kuten Henkilollisyytens?i todista- ti annettiin kifteen, ;a-t"irot-eriis eltikelaitoksen edustaja vall6 asiakkaatle niiytetiitin tiin, ettii arvion tulevasta eliik-asian ilmaisi, "homma s-eis9o h;insn omat tietonsa mikrofil- keestii voi tilata kotiin sentai kaatuu sen mukaan,.-kqin- min niiyttolaitteesta. Jos puut- avulla.ka yhdenmukaiseen k?iytiin- teita rekisterin tiedoissa on, Tiedustelukortti annettiintcitin piiiistiiiin. Tiiytyy sdv.el- a5i2 siirtyy El?iketurvakeskuk- mycis mukaan, ellei trentitO_tdd normiston mukaan, vaik- ssn valvbntaan. todistusta ollui, mutta useim_ka ei kuule, kuinka toiset soit- Tekniikka kiinnosti ktivi- mat olivat ottaneet ien mu_tavat"' joit[. Kysyttiin, mistii tiedot kaan, niinkuin lehtitiedoi neu-

tulevat, Helsingistl vai mistti. voivat.
Kun heille selitettiin, ettei parhaiten varustautunut
kaapeliyhteyksiii ole, vaan tie- asiakas oli muuan mummo,dot ovat mikrofilmikorteilla jolla oli henkilcjtodistus, sai-ja ne sisiilt?iviit kolmen _ja rausvakuutuskortti, passi ja
puolen miljoonan ihmisen tie- 60-luvun alussa annettu tyd-
dot, hiimmiisteltiin sitiikin. todistus. Juuri tiiml tydsuhde
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puuttuikin rekisteristii - ja
valvontatoimet pantiin heti vi'
reille.

KYSYMYKSIA NIILLE
TOTKATIETAViT
Useimpiin kysymyksiin liiYtYi
heti vastaus, mutta esimerkik-
si eliikekassaan 40 vuotta sit'
ten maksuja maksaneelle sel'
vitettiin, mistli numerosta ta-
voittaa kassan nykyisen hoita'
jan. Tyytymetdnte asiakasta
ei juuri tavannut. Vain kun'
tien ja valtion palveluksessa
tyciskenteleviit olivat pettynei
ti, kun ei rekisterissii ntikYnYt
heidiin tietojaan, vaikka seli'
timme, ettii heidin ellkkeis'
tiiiin huolehtivat Valtiokontto-
ri ja Kunnallinen eliikelaitos.

KiVUAITA RIITTI
IMATRALLA IA
PIETARSAARESSA
Imatralla ja Pietarsaaressa
Eliiketurvakeskuksen messu-
osastojen henkiloston teys-
tydllistiv?it suurteollisuuden
tycintekijlt. Imatralla klvijoi'
den enemmistonii olivat En-
so-Gutzeit Oy:n ja Ovako
Oy:n ja vastaavasti Pietarsaa'
ressa Ja-Ro Oy:n sek6 Schau-
man Oy:n tycintekijiit.

Aktiivisia kiivijtiitii, jotka
tarkistivat tydsuhteensa mik-
rofilmiltl tai tiiyttiviit tiedus-
telukortin, oli noin 4500.
Imatran osuus oli noin 2500'
mutta niiml messut olivat
useampip[ivliset verrattuina
Pietarsaaren messuihin.

Muitakin eroavaisuuksia
niiillii messuilla Eliiketurva-
keskuksen vinkkelistii oli.
Imatran messuja hallitsivat
enernmen keski-ikiiiset ja sitii

Kun tilaa kirialtisen rekisteriotteen, niin voi sitten paremmin
v ert ailla tietoia omiin papereihirua.

Kyllii ne fissl nilk1iiiiin niikyy ru opiskeluaikaisetkin ansiot'
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ULLA KUJALA

Sosiaaliturva -
tuttua ja
tuntematonta

vanhemmat henkilcit, jotka
olivat kiinnostuneita eliiketur-
vastaan, mutta Pietarsaaressa
rynnistiviit esiin mycis nuoret.
Pietarsaaressa jouduttiin li-
siiksi palvelemaan asiakkaita
noin 70-prosenttisesti ruotsin-
kielell2i.

IO TAM,4N TAKIA
KANNATTI KIYDA
NAILL,l MESST]ILLA
Kun pietarsaarelainen ty6nte-
kijii sai monitorista toaeta hit-
nelte puuttuvan el5kerekiste-
ristii neljiin vuoden tyrisuh-
teeL niin hiin l2ihtiessiitin kiit-
teli moneen kertaan, ettii jo
tiimiin takia kannatti kiiydd
messuiiia.

Ihmiset olivat kiinnostunei-
ta tytisuhteidensa tarkistami-
sen lisiiksi eldkeprosentistaan,
mikii se olisi, jos tycikyvyttri-
myys ylliittiiisi. Nuoremmat,
varsinkin monilapsisten per-
heiden isiit, halusivat tietoa
perhe-eliikkeestii. Tyrittcim yys-
eliikeasiat olivat myos piiiil-
Iimmiiisenii, kyseltiin ehtojaja miten lakia sovelletaan ra-
jatapauksissa.

Kaikkiaan eliiketiedon ja-
kaminen yleismessujen yhtey-
dessd on onnistunut ratkaisu.
Kiivijriiden kommentit ja nii-
kemys tdmiintapaisesta sosiaa-
Iipalvelusta olivat pelkiistiiiin
positiivisia. Vastaisuudessa
palvelua tulisi lis?irii, siksi pal-jon messuilla ilmeni eptisel-
syyksi?i tyosuhteissa ja muissa
el2iketiedoissa.

Pietarsaaressa oli mukana
mycis luottovakuutusosasto.
Perustellusti voidaan sanoa,
ettti kokeilu oli onnistunut.
Messuilla oli omat teemapiii-

viit, yhtenii yrittzijiipiiivii, jol- yhdeksiin kymmenestii Ison-loin El2iketurvakeskuksen kyrdn ja Kirikan asukkaasta
osastolla kf,vi runsaasti yritte- toivoi lisiiii tietoa sosiaalitur-jiii tutustuen luottovakuutus- vastaan, varsinkin sairausva-asioihin. kuutuksesta ja eltikkeistti.

,,LKTNEN ,ANA Y;;!:,':ii,.""don 
tiihde oti pai'

AVAINASEMASSA Tiimti ktiy itmi Ulta Kuja-
Messuista tiedottamisella ylei- lan ja Tuula Rannan tekemas-
srjlle etukiiteen lehdist<in ja tti kyselytutkimuksesta, jota
radion viilityksellii voidaan seurumassa selostaa lllla'Ku-
katsoa olevan ratkaiseva vu- jala.
kutus mielenkiinnon fiseemi- Tampereen yliopiston so-
seksi. Saatujen kokemusten siaalipoiitiikan iaitbksella ke-perusteella tiedotuskanavie-n vl5!!6 !9Zg valmistuneen tut.
kiiyttde pirAe tehostaa. kielman ,,sosiaaliturva 

- tut-Imatran ja Pietarsaaren tua ja tuntematonta" tarkoi-
messuilla voitiin selvflsti tode- tuksena oli selvittii.ii, mit6
ta.kiivijiimiiiiriss6 ruubkautu- kuntalaiset tutkimuspaikka-
misia niinii p."irTi,- joiioin kunniiia isossakyrtissii'ja Ku-
eltikeasioista ja Eliiketurva- rikassa tiesiviit iosiaaliiurvas-
keskuksen osastosta puhuttiin taan, sen etuuksista, hallinnos.
sanomalehdissii tai radiossa. ta ja tiirkeimmistl kiisitteistii.
- Messuosaston sijainnilla- Samalla haluttiin saada tietoa,
kaan ei ole niin suurta merki- miten eri tiedotuskanavat oli-
tystii kuin sillii, ettii etukateen vat toimineet sosiaalitiedon
tehdiiiin asia tunnetuksi. viilitttijinii.

Etsivii kyllii lciytiiii tien. Otannassa mukana olleille
300 henkil<ille esitettiin jouk-
ko kysymyksiii, joihin heidiin
tuli vastata senhetkisten tieto-
jensa perusteella. Kysymyksiii
laadittaessa pidettiin mielessd
ensinniikin se, erle kysymys-
ten aihepiirin tuli koskettaa
verrattain keskeistii sosiaali-
turvan aluetta. Toisaalta mu-
kaan otettiin myos sellaisia
aiheita, jotka koskivar uurtaja hiljattain muun muassa
lehdistossii kiisiteltyjii sosiaa-
Iiturvapoliittisia asioita. Kol-
mantena tutkimuksen kannal-
ta tiirkeiinii kysymysten laati-
miskriteerinii pidettiin help-
poutta. Vastaamiskynnys py-
rittiin asettamaan niin alas,
ettii heikotkin tiedot omaava
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henkilci voisi antaa totuuden- turvajiirjestelmdstdmme. MitA nayttenyt palvelevan tarkoi-
mukaisen kuvan tiedoistaan. monimulkaisempi jiirjestel- tusta muita sanomalehtil

mamme on srti 
-enemmdn tar- useammin. Tiedusteltaessa

MAANVILTELITAT vitaan konkreettista tietoa, mieluisinta tietokanavaa vas'
TIETAVAT MUITA miten menetellii, jotta osaisi tauksena annettiin useimmi'
1/1HEMMAN oikealle luukulle. 

-Sosiaalitie- ten nimenomaan paikallisleh'
Kokonaisuutena katsottuna dotuksen tavoitteena tulisi ol- ti, toisella sijalla tuli erillinen'
kuntalaiset molemmilla f"it- fu ennen kaikkea se, ettei ku- asiaa koskeva esite. Paikallis'
kakunnilla tunsivat sosiaali- kaan jiiisi paitsi hiinelle kuu- lehti on tuttu, "meiddn asiaa"
d;; tay6iyn luokituksen luvasti etuudesta. Mitii enem- sisiilttivii julkaisu, joka yleen'
mukaan keskimzi?irin ,yyayr- min tietoa on sitii paremmat sd luetaan tarkkaan' Ei siis
tiiviisti. Tyydytiiviina iieaon edellytykset on omien etujen- ihme, ettii toivotaan - tiedon
taroa pia#ii" riUoin, kun hen- sa ajamiseen. Asiallinen tieto viilittyviin juuri paikkakunnan
kil6 oli vastannut 60-80 pro- hiilventiiii myos ennakkoluu- oman lehden sivuilta. On il'
r""ttiin esitetyistii kysymyksis- loja, joita esiintyy valitettavan meistd, ettii esimerkiksi eltike'
tii oikein. Tiedon taso naytti pitjoh juuri soiiaaliturvapo- laitosten ja- sosiaalihallituksen
p"ru."ru",-.itafi ryry.i,k- iiittsisti etuuksista puhuttaes- etuuksista laatimat esitteet ei'
io,tii oti aikuisiln (2i...4q sa. viit ole tavoittaneet kaikkia
saavuttanut henkil6.'Samoin halukkaita koska se oli ver'

""ir"t ,ayttivlt tehdyn *lvi- PAIKALLISLEHTI rattain harvoin mainittu so-

tk;;; "iu[*" tietiiviin so- MIELUISIN TIETO- siaalitiedon saannin kanavak'
rl""fiir**t" jonkin verran KANAVA si, mutta toisaalta se mainit'

"n"11-an 
kuin miehet. Kou- Tutkituista henkiloistii yli tiin useasti halutuksi tietoka'

lutuksella, etenkin ammatti- 90 /6 ilmoitti haluavansa ,;.5' lavaksi'
koulutuksella, n[ytti olevan tietojasosiaaliturvasta. Neistii
tiedon tasoa parantava vaiku- noin 40 /o tunsi tarvitsevansa
iur, tut.n ennakkotietojen va- erittiiin paljon lislinformaa- KIELI LIIAN YAIKEAA
losia oli odotettavissakin. tiota. Uieimmiten kuitenkin Tiedon perillemenon er66nl
ammattiaseman, jota on usein lisiil tietoa halusivat henkilot, huomattavana esteenl on kie'
tayi.tiy sosio"-ekonomisen jotka jo ennestddn tiesiviit v[- li: tiedon liihettiijii puhuu sa'
ur6*ri mittarina, kohoami- Lintaan tyydytfivesti sosiaali- noilla, joita vastaanottaja ei
nen niiytti parantavan tiedon turvasta, 

-liarvemmin 
taas ne, ymmdrrd. Tutkitut ilmoittivat

tasoa. Ehdoitomasti huonoim- jotka tiesivtt tes&i huonosti. pereti harvoin annetun tiedon

-urru ur**assa olivat tutki- Viimeksi mainittujen tulisi olleen riitteven selviii. Useim-
tut maanviljelijiit: he tunsivat kuitenkin tosiasiassa saada miten se oli jiittiinyt vastaan-

-uitu u.rnittiryhmiii useam- tietoja verrattain paljon, jotta ottajansa epdtietois.eksi, mist[
min huonosti sosiaaliturvan he olisivat samaniaisessa ase- loppujen lopuksi oli ollut ky'
aluetta. Tutkittaessa luotta- massa kuin paremmin asiasta symys. Puolet vastanneista ei
musmiesten tiedon tasoa huo- perillii olevat. Tiedottajan tuntenut huoltoavun kiisitettl
mattiin heidin tietiiviin ei- ir?iiiksi suureksi ongelmaksi ja noin kolmannes ei tiennyt
luottamusmiehid useammin jiiii, miten tavoittaa iellaiset- mite ryoelakelakien lyhenteil'
nyvin tuttcimusaiheesta. i<io ih-is"t, joita kiiytciss?i ole- lii,_ (TEL, !EL, YEL ia

Jotta ihminen pystyisi ha- va tiedotus ei tavoita' MYEL) tarkoitetaan. Am-
kemaan itselleen kuiluvaa so- Tutkimuksessa kiivi ilmi, matti-ihmisen erls tlrkeii teh-
siaalista etuurta, hiinellii tulisi etti joukkotiedotusvdlineet, tdvd on kertoa muille, mitii
olla riittiiviisti tietoa yleensd lehdisto kiirjessii, olivat toimi- laki, asetus tai ohje kiiyt.iin'
yhteiskuntapoliittisista asiois- neet varsin kiitettiiviisti tiedon nossd tarkoittaa nimenomaan
[u j" "t.ntin tietoa sosiaali- kuljettajina. Paikallislehti oli heidiin kohdallaan. Tiitii voi-
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ANNELI POHJOLA

Hakematta jrir)neiden
p e rhe- e lcikke iden s e lv i t t e ly

daan kutsua ns. asiakasinfor- Elaketurvakeskuksessa on ai-maatioksi. kaisemmin tehty vanhuuseliik-
Tutkimuksessa klvi ilmi, keen hakemattomuustutki-

ettd alueet, joilta eniten halut- muksia, toisin sanoen selvitet-
tiin lisiiti informaatiota ja jot- ty hakematta j?iEneitii van-ka ilmeisesti koettiin epiisel- huusel[kkeitii. Viimeksi tiillai-
vimmiksi, olivat sairausvakuu- nen selvittely, johon otettiin
tus etuuksineen sekti eliikej[r- mukaan urosina l90g-09jestelmlmme. Vaikka sosiaa- syntyneet henkil<it, tehtiin
livakuutuksen alueelta on py- tammikuussa l9Zg.ritty ilmeisen jtirjestelmllli- Vanhuuseliikkeist[saatujen
sesti jo pidempti?in tarl,oa- tutkimustulosten perusteella
maan tietoa kansalaisten ulot- piiiitettiin nyt kehoitaa edun-tuvillg tiedotus ei itneisesti iaajia, joilla Eliiketurvakes-
ole cllut riittii'.dE. kuksen rekjsterien mukaa.n

Sosiaalivakuutuksen tarjoa- niiyttiiisi olevan perhe_ellke-
mat etuudet ovat ehdottomas- oikeus, hakemaan eliikettii.ti huomattavin osa sosiaali- Eliiketurvakeskuksen ty6,-
turvapoliittisesta j[rjestelmiis- suhderekisterist[ poimit[iin
tamme. Toisaaia sitii voiriaan tieciot v. ig74_76'kuoiieista
tiiydellii -syylll pitiiii erittiiin henkikiistii, joilla tycisuhtei-
monimutkaisena systeeminii. 6sn perusteilla on 

- 
el[keoi-Tiitii taustaa vasten on ym- keus.^Ennen v.1974 kuolleita

miirrettd.visse tutkittujen tie- henkiltiitfl ei voitu ottaa sel-
donjano-nimenomaaniosiaati- ;ifirt;- -mukaan, 

koska
vakuutuksen alueella. Viiesiorekisterikeskuksella ei

Yhteenvedonomaisesti voi- sllul tarkkoja perhesuhdetie-si tutkimuksen tuloksista sa- toja niiistii "henkilOiste. iyti-
n-oa ku.ntalaisten, joilla yleen- suhderekisteristf, poimituistasi on jo jonkin verran tietoa henkiloistii Eliiketurvakeskus
sosiaaliturvajiirjestelmiistiim- I?ihetti osoite_ ja perhesuhde-me, haluavan selvdsanaista tiedustelut ViieitOiekisterikes-tietoa sosiaalivakuutuksesta kukselle. perhesuhdctietojen
paikallislehden viilityksellii. tutkimisen j?ilkeen triytyi,ili
Tuskin on kuitenkaan varaa edunjatt6jaa, joilla ji'"tat-
unohtaa muitakaan sosiaali- keeseen oikeut"ettula edunsaa-
turvan sektoreita tai tiedotus- iia.
kanavia. Hallinnon julkisuus- ' 432:lle edunsaajalle Eliike-periaatteen mukaan kuntalai- turvakeskus Uhetti kirjeensilla on oikeus saada tietoja liitteineen, jossa kerroitiin
myds sosiaaliturvastnan. mahdollisesta perhe-eliikeoi-

keudesta sekii kehotettiin ha-
kemaan eliikettii. Kirjeira me-
ni leskille 347 kpl ja lapsitle
85 kpl. Lapsista 67:llii oli elti-
keoikeus iiidin jiilkeen ja
l8:lla isiin jiilkeen. Osoirteen
puuttumisen vuoksi ei voitu

63 edunsaajalle lilhettiiti kir-
jett6, mutta niimEkin liihete-
tii[n myohemmin osoitetiedot
saatuamme.

El?iketapahtumarekisteritie-
tojen perusteella tutkitaan
mycihemmin, kuinka moni ke-
hotuksen saaneista on hak+
nut eliiketfiL

Laskuperuste-
korko muuttui
Tycinteki j iiin eliikelain mukai-
sen vakuutuksen laskuperus-
tekorko muuttui l. 7. 1978 lu-
kien 8 prosentista 7,5 pro-
senttiin yuodessa.

Tycinantajien takaisinlai-
nattkseen sovelletaan lasku-
perustekorkoa.
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Uusittu perus-
esite LEL:stci

Uutta
t y o e I cik e I ain s cici dcint o d

LEl-brosyyreitii syvillisem- LAKI sukupolvenvaihdos'
mln tiedon jakajana LEL:n el?ikkeen saamisen alaiktira'
soveltamispiiri[ koskevissa jan v?iliaikaisesta alentamises'
kysymyksiss2i on jo LEL:n al- ta (443178)
kuaJoiita l[htien toiminut Ele- LAKI tydttomyyselekkgel
keturvakeskuksen julkaisu saamisen alaikiirajan viiliai'
"LEL:n soveltamispiiri ja tyti- kaisesta alentamisesta (444/
eliikekassojen toimialat". Kir- 78)
jasta voidaan syystii pitiiii ai- Annetut Helsingissii 7. p?iivii'
heen perusteoksena ja se on n[ kesiikuuta 1978.
otettukin mukaan esimerkik- Laeilla alennettiin tilap[i'
si vakuutustutkinnon ellke- sesti tycittomyyseliikkeen ja
vakuutuksen kokeen tutkinto- sukupolvenvaihdoseliikkeen
vaatimuksiin. saamisen ikiirajaa 60 vuodes-

Aika on kuitenkin kulkenut ta 58 vuoteen. Ty<ittomyys'
jo yli tiimiinkin, viimeksi eliikkeen osalta lakia sovelle'
vuonna 1969 ilnestyneen jul' taan 1. 7. 1978 lukien vuoden
kaisun, joten sen uusiminen 1979 loppuun ja sukupolven'
on osoittautunut tarpeellisek' vaihdoseldkkeen osalta vuo'
si. Uusimista ovat vaatineet den 1978 alusta vuoden 1980
llhinnii lainsiiiidiinnossii ta' loppuun.
pahtuneet muutokset ja oi' LAKI valtion el?ikelain 6 $:n
Leuskiiytiinntistii saadut ko- muuttamisesta (498/78)
kemukset seke tydeHkekasso- Annettu Helsingissii 16. p?ii'
jen yhdist?iminen. v?inii kesiikuuta 1978.' Aiheen kiisittelytapa nou' Lakia on muutettt' siten,
dattaa aikaisempai linjaa. Uu' ettii iiitiyspiiivikahaoikeuden
tuutena on kuitenkin mainit- laajentuminen ei huononna
tava oikeustapausten mukaan' valtion palveluksessa olevien
otto. Julkaisu sislltiiii nimit' eliike-etuja.
tilin vakuutusoikeuden, eliike' LAKI tytintekijiiin eliikelain
lautakunnan ja Eliiketurva' muuttamisesta (5931'18)
keskuksen p:iai<iksia sekii El[- LAKI lyhytaikaisissa .tydsuh'
keturvakestuksen lausuntoja. teissa olevien tytintekijiiin el6'- kelain 5 $:n muuttamisesta

(se4l78)
LAKI maatalousyrittiijien elii'
kelain 1 ja 8 $:n muuttemi'
sesta (595/78)
LAKI yrittiijien eliikelain I ja
7 $:n muuttamisesta (596/78)
Annetut Naantalissa 28. Plii'
viinii heiniikuuta 1978.

Lait liittyvet kansaneliike'
lainsiiiidiinnrin uudistamisen
ensimmliseen vaiheeseen ja
tulevat voimaan 1. 1. 1980.
Tyoelikelakien muutoksien

tarkoituksena on nopeuttaa
tytiellketietojen k[yttoonsaa-
mista kansaneliikettii mtitiriit-
tiiess?i. Vanhuusel?ikkeen miiii-
rd lasketaan jo sen kalenteri-
vuoden lopussa, jona henkild
Uiyttee 63 vuotta, siten, ettil
eliikeik?i5n jeljele oleva aika
otetaan huomioon tulevana
palvelusaikana vastaavalla ta-
valla kuin tydkyvytttimyys-
eliikettii mii2ir?ittiiessii.
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LAURI KOIVUSALO

M illo in t y dkyvy t t o my y den
voidaan katsoa alkavan uudel-
leen saman sairauden johdosta

Saattaa vaikuttaa hieman oudolta, ettii ot-
sakeai hee st a o n ky niiilemtissii j uristi. P uolus -
tukseksi voi kuitenkin sanoa, ettii vastaus ot-
sakekysymykseen ei ole puhtaasti liiiiketie-
teellistii tulkintaa, vaan siihen on sekoittunut
tydkyvyttdmyyden miiiirittelyn muitakin te-
kiiditd. Keskeisimpiinii niiistii voisi mainita
tydkyvyttomyyden alkamishetken vaikutuk-
sen eliikkeen miiiiriitin. Tydeliikkeessti on
merkilttivtiii, minkiilaisesta palkasta eliike
miiirtiytyy. Tiihiin taas vaikuttaa nimen-
om(utn se, milloin tydkyvyudmyyden katso-
taan alkaneen.

Ti'ontckijiiin cllkelain 6 g:n 4 nnomentis=
sa siiiidetiiiin, ette eleke mycinnetiiin entis-
ten perusteiden mukaisena, jos aiemmin tyo-
kyvyttomyyseliikettii saanut tycintekij?i uu-
delleen tulee tyokyvytt<imiiksi saman sairau-
den, vian tai vamman johdosta" jonka perus-
teella aikaisempi eliike oli myonnetty. Toi-
sin sanoen el2ikkeen mii?ir?i siiilyy entisen suu-
ruisena muutoin paitsi mitii indelsitarkistus
tuo lisii6.

MIKSI EL,IKE ENTISIN PERASTEIN
Siiiinnoksen puhtaasti l?iiiketieteellinen sovel-
taminen saattaisi johtaa huomattaviin heilah-
duksiin eliikkeen miilriiss?i. Niiin etenkin sil-
loin, kun tycikyvyttomyyseliikkeessii on ns.
tulevalla palvelusajalla oleellinen merkitys.
Eliikkeen mdiiriin kannalta on usein ratkaise-
van keskeistfl sq mikii palkka tulee tulevalle
palvelusajalle. Uudelleen tydkyvytt6meksi
tulemistilanteissa tausta on se, ettii henkil6
on tullut tyrikyvyttcimiiksi, ollut el?ikkeellii,
sen jiilkeen jossain miiiirin kuntoutunut, pa-
lannut ty<ih<in ja taas tullut tyokyvyttomiiksi.
Jos tycinteko jatkuu lyhyehkon ajan, se usein
osoittaa, ettii ty<ikyvyn palautuminen on ol-
lut vajavaista. Tiihiin liittyy taas monesti se,
ettei palkkataso eliikkeen jiilkeisess?i ty<is-
kentelyssii ole kohonnut entiselleen. Jos el[-
ke tillcjin laskettaisiin tulevan ajan osalta
kaavamaisesti viimeisen tyosuhteen palkan
perusteella, t?imii heikent?iisi oleellisesti eliik-
keen tasoa. Tiistii syystii lakiin on sisiillytetty

sii"iinnris, jolla voidaan vaikuttaa tasoittavasti
tiihln sattumanvaraisuuteen.

Lakia ei ole kuitenkaan voitu em. suhtees-
sa laatia niin aukottomaksi, etteikci se jlttiii-
si sijaa tulkinnalle. Saman sairauden kiisit-
teen mdiirittelyss?i on perustaksi asetettava
liitiketieteelliset selvitykset sairauden laadus-
ta. Tiill<iin ei kuitenkaan voida kokonaan si-
vuuttaa sellaisia tekijciiE kuin esimerkiksi
tydnteon kestoaikaa, selviytymistii tycitehtii-
vistii ja palkkatasoa. Eliikkeen tulisi kuvas-
taa edelleenkin suhteellista osaa sellaisesta
ansiotasosta, johon sairaudelle ei ole ollut
sanottavaa vaikutusta. Ntiin ollen puhtaasti
llSketieteellisestii sairauden meirittblystE ei
voida aina pitiiii kiinni.

Tiillti joustavalla tulkinnalla pyritiiiin edis-
tiim2iZin tycikyvytttimyyseliikeliiisen paluuta
ty<ieliimiiiin. Jos tycimarkkinoillaolo ei aikai,
semmasta sairauciesta johtuen onnistu, h6n
pii?isee takaisin eliikkeelle, joka on entisen
tasoinen. Pelko el?iketason alenemisesta ei
Uiloin ole esteenii ty<ieliim?iiin paluulle.

30



KO KON AI ST I LANNE KESKEIN EN
Edellii olevasta johtuen otsakekysymykseen
on varsin vaikea antaa yksioikoista vastaus'
ta. Ei ole mahdollista nimetii esimerkiksi
diagnooseja joiden ehdottomasti joko katso'
taan tai ei katsota olevan saman sairauden
kiisitteen alla. Tilanteen arviointiin vaikuttaa
keskeisesti hakijan kokonaistilanne, millai'
seksi tyoskentely eliikkeelliiolojakssn jiilkeen
on muodostunut.

Eriiiinlaisena nyrkkisiiiintdnil soveltamises'
sa on ollut, ettii noin kahden vuoden ty6sse'
olon jiilkeen katsottaisiin kysymyksessii ole'
van uusi sairaus tyokyvyttomyyden alkaessa
uudelleen. Perusteena on pidetty site, ettii
ansiotaso tiilloin on jo ehtinyt vakiintua ku'
vastamaan ty<intekijtiin normaalia palkkata'
soa. Poikkeukseton siiiintci tiimii ei ole. Ty<i'
kyvyttomyyden on katsottu erliissii tapauk-
sissa alkaneen s€rman sairauden johdosta var'
sin pitkiinkin ajan jiilkeen edellisen tytrky'
vyttcimyysjakson jiilkeen. Myoskii?in lainsiiii-
tiijiin tarkoituksena ei niiyttiiisi olleen kaava-
mainen soveltaminen, koska laissa soveltami'
nen on nimenomaisesti ajan osalta jiitetty
auki.

Toisaalta on selviid, ettei tulkhnassa voi'
da menn6 miten pitkiille tahansa ja kiinnittiiii
huomiota pelk?istiiiin el?ikkeen suuruuden
muodostumiseen. On edellytettiiv[, ettil uu'
den tydkyvyttcimyyden perusteena olerralla
sairaudella on kiinteii syy'yhteys aikaisem'
man tytikyvytttimyyden aiheuttaneeseen sai'
rauteen enn-en kuin voidaan katsoa olevan
kvsvmvs sarnasta sairausta. Kuten edellI jo
oir ioaettu, ei voida kuitenkaan Hhtee siitii,
ettii liiiiketieteellisesti Uiytyisi olla tarkalleen
kvsymys samasta diagnoosista kuin edelli-
s6U[ t<-erratta. Tatehiin ktiytflnnttsse vaikeut'
taa sekin, ettli useissa tapauksissa tyt kyvyt-
t<imyyden taustalla saattaa olla useita eri sai'
.auliii". Mik[ diagnooseista asetetaan etusi'
ialle ia katsotaan tycikyvytttimyyden varsi-
irair"tisi aiheuttajaksi, saattaa olla joskus
varsin sattumanvaraista.

l<iydetty varsin tasapainoinen linja, joka- ot-
taa huomioon sairauden liiiiketieteellisen
miiiirittelyn ohella vaikutukset el?ikkeen m[2i-
rdn muodostumiseen. T?illii on tietenkin tiir-
keii merkitys pyrittiiessii tasapuoliseen ja oi'
keudenmukaiseen ratkaisutoimintaan. Tyti-
kyvytttimyysel?ikkeistii puhuttaessa muodos'
tuu kuitenkin aina vaikeudeksi se, ettli ol'
laan tekemisissl harkinnan kanssa. Ratkai'
suilta ei voida odottaa niin suurta yksiselit-
teisyyttti kuin on esimerkiksi l?ihinnti mate'
maiitisin perustein mliiiriytyvissd vanhuus'
eliikkeiss[. Saman sairauden kiisitteen tul'
kinnan voidaan kuitenkin nykyisell[ln kat'
soa saavuttaneen varsin selkeiit periaatteet
ottaen huomioon, ettii ratkaisu perustuu piiii-
osiltaan harkintaan.

SELKEAT PERIAATTEET
Kflsittiiiikseni tulkinnassa on yleisesti ottaen
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KLAUS EKHOLM

Palkka ja siihen verrattavat ansiotulot ovat
veronalaista tuloa. Koska tyoeliikkeen on sa-
nottu olevan eriiiinlaista jatkopalkkaa, niin
on luonrnllista, ettti myds se on veronalaista
tuloa

S euraavass a selv i t etiiiin I aki stiiit eisiii eliik-
keitii koskevia veronalaisuuskysymykiii ja
tiir keim piti v iihe nny ksiii se kti eliikkei d en en-
nak ko per i nt iiti. Lo puksi hahmot ell aan ertiitii
t ulevaisuud en ntikymiii.

ELAKKEI DEN V ERON ALAISUU S
Lakisiiiiteiset tyo- ja ansioeldkkeet ovat nii-
den saajien veronalaista tuloa. Sit?i vastoin
n2iitii eliikkeitii ei lueta veronalaisiksi va-
roiksi.

Veronalaisuus koskee kaikkia eliikelajeja:
vanhuus-, ty<ikyvyttcimyys-, tycittomyys- ja
perhe-el2ikkeitii. Hautausavustus sen sijaan
on verovapaa. Koska luopumisellkelain mu-
kainen eliike on kertamaksullinen, se on vain
osittain veronalainen. Myos alaiklisen lap-
sen sa€una perhe-eliike on veronalainen. Ve-
rotuksessa lakisiiiiteisi?i elekkeitii kiisitelliiiin
ansiotuloina. Aviopuolisoita verotetaan siten
niiistii tuloista erilseen.

Mydskii[n sillii ei ole merkitystii, kuka
eliikkeen maksaa. Veronalaisia ovat valtion,
kunnan tai muun julkisyhteisdn, eliikevakuu-
tusyhtirin, elikesiiiititin ja eliikekassan mak-
samat elekkeeL

Lakisiiiiteisist[ ansioeliikkeistii useat muut
ellikkeet eroavat siten, ettd, ne ovat v€rova.
paat. Verovapaita ovat siten kansaneliike li-
sineen, perhe-eliikelain mukainen perhe-el?i-
ke, sairausvakuutuksen p?iivdraha sekii tydt-
tdmyysavustukset ja -korvaukset. Kokonaan
verovapaat ovat mycis tapaturmavakuutuk-
sen ja liikennevakuutuksen piiiviirahat. Nii.i-
hin Iakeihin perustuvat ellkkeet ja jatkuvat
korvaukset ovat veronalaisia siltii osin, kuin
niiden vuotuinen miiiira ylittiiii 20 000 mark-
kaa.

Sosiaalietujen verovapauskysymystii on
meillii viime vuosina perusteellisesti pohdit-
tu. Koska verovapauden on todettu johtavan
erilaisiin vinoutumiin, on suunniteltu ainakin
eriiitten etujen saattamista veronalaiseksi.

Eldkkeet ja verotus
Lainsiildiinttitoimiin ei tosin viel6 ole ryh-

dytty. Hallituksen viimekeviiisessii kansan-
eldkej?irjestelmZin muuttamista koskevassa
esityksessii todetaan kuitenkin, ett[ tyoeliik-
keen veronalaisuudesta ja kansaneliikkeen
verottomuudesta, toisin sanoen verotusperus-
teiden erilaisuudesta, aiheutuu monia epii-
kohtia ja huomattavasti epiijohdonmuliai-
suuksia. Yhtenl osana kansaneliikejiirjestel-
miin kokonaisuudistusta olisi esityksen mu-
kaan t?ist[ syystii toimitettava el2ikkeiden ve-
rotuksen yhteniiistiivZi uudistus samanaikai-
sesti, kun luovutaan tulosidonnaisuudesta.
Muutosehdotusta ei hallituksen esitylseen
vielii sisiilly.
VEROVLHENNYKSET
Koska lakisiiiiteiset el2ikkeet ovat verotuk-
sessa eltikkeensaajan ansiotuloa, hiin saa
yleensii tehdti ne vlhennykset, jotka muut
verovelvolliset tekeviit, kuten tytitulo-, sai-
rauskulu-, vanhuus-, invalidi- ja aviopuoliso-
viihennyksen.

Vanhu u sviihennyksen saa tehdii
henkilti, joka ennen verovuoden loppua on
tiiyttiinyt 65 vuotta ja joka suurimman osan
verovuodesta on asunut Suomessa.

Inval idiviihennyksen saa tehdii
suurimman osan vuodesta Suomessa asunut
henkil<i, jos hlnen haitta-astecnsa on viihin-
Uiiin 30 7o. Laktsiteteistii ty<ikyvyttcimyysel[-
kettii saavan henkil<in haitta-aste katsotaan
ilman eri selvitystii 100 /o:ksi, jos eliike on
mydnnetty tiiytenii. Jos se on myonnetty osa-
eliikkeenii, haitta-aste on 50lo, ellei sitii esi-
tetyn selvityksen perusteella katsota suurem-
maksi. Ellketurvakeskus ja verohallinto ovat
sopineet siitii, ettii ETK ilmoittaa veroviran-
omaisille, saako henkild teffii eltikettii vai
osaeliikettii. Monet el?ikelaitolcset merkitse-
vtit lisiiksi pidiitystodistukseen, millaista tyd-
kyvyttcimyyseliikettii henkiki saa.

Vanhuusviihennys ja invalidiviihennys ovat
toisistaan riippumattomia. Vanhuuseliikkeel-
lii oleva voi saada myos invalidiviihennyksen.

Koska perhe-el?ikettli saava lapsi on eliike-
tuloistaan itseniiinen verovelvollinen, hiinell?i
on myris oikeus v?ihennyksiin samalla tavoin
kuin muilla verovelvollisilla.
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EN N AKON PI D.ITY S ELAKKEEST A
Kuten palkasta myos eliikkeestii toimitetaan
veron ennakonpidiitys.

Pidiityksen pit?iisi mahdollisimman tarkoin
vastata lopullista veroa. Luonnollista on, ettii
pidiitys ei saa olla liian suuri. Mutta hanka-
luuksia seuraa myos siitii, jos lopullinen vero
on pidiitettyjl miilri[ tuntuvasti suurempi.

Sekii el[kkeensaajalle ettii eltikelaitoksille
ja verohallinnolle on tarkeete, ette kaikki
ennakonpidiitykseen liittyvet toimenpiteet
ovat mahdollisimman joustavat. Tycieliikelai-
tosten Liitto ja verohallinto ovat yhteistoi-
min pyrkineet tiillaiseen tulokseen. Vuosien
mittaan onkin olennaisia parannuksia saatu
aikaan. Tiiysin tyydyttevAA tulosta ei kuiten-
kaan ole vielii voitu saavuttaa.

Seuraavassa selvitetiiiin erikseen uusien
eliiketapausten ja jatkuvien ellikkeitten enna-
konpidiitystii.

UUDET ELAKETAPAUKSET
El2ikkeen maksamista varten el?ikelaitos tar-
vitsee eliikkeensaajan verokirjan, ellei eliike
ole niin vihiinen, ette pidatystii ei tarvitse
toimittaa. Jos el?ikelaitoksella ei ole vero-
kirjaa k?iytett2ivissdiin, se joutuu pidAttiim?ien
eliikkeestfl veroa korkeimman pidiitysperus-
teen mukaan. Eriiissii tapauksissa" kuten
elhkkeensaajan ollessa samanaikaisesti tytis-
sii, toimitetaan prosenttipidltys.

Ensimm[isten ellke-erien maksaminen on
pidityksen kannalta eritt?iin vaikea. Verokir-
jan hankkiminen saattaa viiviistyttiiii eliik-
keen ensimmdisen erdn maksamista. Tiistii
syystii eliikehakemuslomakkeessa tiedustel'
laan ennakonpidtitystunnusta. Erl?it eliike-
laitokset tiedustelevat tycinantajalta piiiitty'
misilmoituksessa tytintekijln pidtitystunnusta
ja kiiyttiiviit sitii ainakin alulsi ennakkotie-
tona.

Mutta vaikka verokirja tai pidiitystiedot
saataisiinkin, pidiitystunnus on usein viiliai'
kainen. Henkilon siirtyessii ansiotoiminnasta
eltikkeelle olosuhteet muuttuvat esimerkiksi
uuden kotipaikan johdosta usein siten, etti
niill2i on vaikutusta pidiitystaulukkoon. Li-
siiksi eliikkeensaajalla on mahdollisuus saa-

da sairauden perusteella verohelpotusta.
Jos perhe-eliikettii maksetaan usealle hen-

kilolle, on kaikkien, siis mycis jokaisen ala-
ikiiisen lapsen, pidiitystiedot saatava.

Jos henkilo asuu ulkomailla ja hin on vel-
vollinen suorittamaan veroa valtiolle ja kun-
nalle el[kkeen perusteella vain Suomessa
saamastaan tulosta, verotus toimitetaan l[h-
deverolain perusteella. Telloin ei verokirjaa
tarvita. Sen sijaan veroviranomaiset antavat
hakemuksesta l?ihdeverokortin. Liihdevero
on lopullinen vero.

TATKUVAT ELLKKEET
Aikaisemmin puhuttiin yleisesti wodenvaih-
teen kovasta verokirjaliikenteestii. Tiill[ ha-
luttiin kuvata site suurta tyomiiiirii?i, minkii
vuodenvaihde toi mukanaan elikkeensaajille,
eltikelaitoksille ja verohallinnolle.

Eliikelaitos palautti vuodenvaihteessa eliik-
keensaajalle verokirjan my<is siinii tapauk-
sessa, ette el2ikkeensaaja sai tuloja vain tiiltii
eltikelaitokselta. El2ikkeensaajan taas piti toi.
mittaa uusi verokirja eliikelaitokselle. Vero-
kirjan saapuminen saattoi usein huomatta-
vastikin viipyii. Ellei verokirjaa ollut k[y-
tettiivissii, pidiitys oli toimitettava verohalli-
tuksen vahvistaman korkeimman taulukon
mukaan. Muutosilmoituksia oli mycis run-
saasti, koska eliikkeensaajat pyysivdt vero'
toimistoista oikaisu j a.

Nimenomaan vuodenvaihteen verokirjalii-
kenteessii on tapahtunut suuria muutoksia.
Joulukuussa 1972 valtiovarainministeriti oi-
keutti lakisiiiiteisiii el[kkeitii maksavat eliike-
laitokset, jotka suorittivat el[kkeet atk:ta
ktiyttiien, antamaan eliikkeensaajille pidiitys-
todistuksen verokirjan sijaan. Verokirjaa siis
ei eniiii tarvitse palauttaa eliikkeensaajalle,
jos siinl ei ole tyonantajan tai muun pidiitys-
velvollisen merkintoj?i. Verovuoden paAtyt-
ty[ eliikelaitos saa hiivittiiii verokirjan.

ENNAKONPIDTTYKSEN
SUORASIIRTO
Vuonna 1976 muutettiin ennakkoperintila-
kia ja -asetusta. Muutosten perusteella vero-
hallitus voi oikeuttaa ty6- ja virkasuhteeseen
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tai yrittiijetoimintaan perustuvia lakisiiiiteisiii
el[kkeitii maksavan eliikelaitoksen verohalli-
tuksen miiiiriiiimiillii tavalla saamaan tiedot
ennakonpidiitystunnuksesta ja muista enna-
konpidiityksessi tarvittavista verokirjatiedois-
ta suoraan veroviranomaisilta. Neuvotel-
tuaan Tyoel?ikelaitosten Liiton kanssa vero-
hallitus antoi vuoden 1976 lopussa ohjeet
t?illaisesta suorasiirrosta. Toistaiseksi jlrjes-
tely koskee vain niitli eliikelaitoksia, jotka
k?iyttiiviit eliikkeiden maksamisessa atk-j[r-
jestelmiiii

Eltikkeensaajalle, jonka verokirjatiedot an-
netaan suoraan eliikelaitokselle, ei eniiii val-
misteta verokirjaa. Hdn saa verokirjan sijaan
ilmoituksen, joka sisiiltiiii samat tiedot kuin
verokirjaan olisi merkitty. Siinii on my<is
mainittu sen eliikelaitoksen nimi, jolle enna-
konpidiitystunnus ja muut verokirjatiedot on
annettu. Eliikkeensaajalle on annettu ohjeek-
si, ettii h?inen pitiu siiilyttiiii ilmoitus. Sitil
ei siis toimiteta eliikelaitokselle. Hiin tarvit-
see ilmoituksen asioidessaan verotoimistossa
esimerkiksi verokirjan saamista tai pidiitys-
tietojen muuttamista varten.

Eliikelaitos ratkaisee, keitti koskevat tie.
dot se pyytiie, ja antaa verohallinnolle mag-
neettinauhalla tunnistamista varten tarvitta-
vat tiedot. Piiiistiiintci on, etti pyyntci koskee
niitii el?ikkeensaajia, joiden elikkeestii ve-
ronpidiitys on aikaisemmin suoritettu enna-
konpidiitystunnuksen mukaan. Verokirjatie-
toja ei yleensii pyydetii, jos pidiitys aikaisem-
min on toteutettu prosenttiperusteisena. Pro-
senttipidatys on yleensa osoituksena siitii,
ett?i henkil<i kiiy tyoss?i tai hiin saa suurem-
paa elZikettii toiselta eliikelaitokselta.

Ne eliikkeensaajat, joille eliike on mycin-
netty vuoden lopussa, jiiiivtit pyynntin ulko-
puolelle. Pyyntcitiedosto on nimittiiin toimi-
tettava verohallinnolle lokakuun puolivrilin
tienoilla.

EL{KETTA USEALTA
ELAKELAITOKSELTA
Jos eliikkeensaaja saa eliikettii usealta el[ke-
laitokselta, tiedot annetaan sille, jonka mak-
sama eldke on suurin. Muu eliikkeenmaksaja
saa verokirjatietojen sijasta tiedon siitii, mil-
le eliikkeenmaksajalle tiedot on annettu. Tel-
loin se suorittaa eliikkeestii prosenttipidiityk-
sen. Pidltys on 50 7o, jos eliikkeen miiiir?i
on yli 500 markkaa kuukaudessa. Eltikkeen-
saajan pyynncistii voi verojohtaja miiiiriitii
ennakonpidiityksen toimitettavaksi verovel-
vollisen henkilcikohtaisen pidiitysprosentin

mukaan. Eliikkeensaaja voi siis saada alem-
man pidiitysprosentin.

Pidiitysohjeita antaessaan verohallinto on
ottanut huomioon useat veroviihennykset,
kuten vanhuusvlhennyksen ja invalidiviihen-
nyksen.

El2ikelaitokset saivat jo vuotta 1977 koske-
vat tiedot suoraan verohallinnolta. Vuotta
1978 koskevia tietoja pyysiviit Valtiokontto-
ri, Kunnallinen eliikelaitos ja 28 muuta Ty6-
el?ikelaitosten Liiton j[sentii. Valtiokonttori
ja Kunnallinen eliikelaitos asioivat suoraan
verohallinnon kanssa. Muitten eliikelaitosten
tietojen viilitys tapahtui Tyoeliikelaitosten
Liiton kautta, jonka toimeksiannosta kefen-
non atk-toteutuksen hoiti Oy Tietokonepal-
velu Ab.

Vuosien 1977-1978 vaihteessa ennakon-
pid2itystunnusten suorasiirtopyynt<ijii tehtiin
454285 kpl. Tietoja annettiin pyynncin teh-
neille eliikelaitoksille 433505 kpl (95,afi\.
Muulle eliikelaitokselle tieto annettiin, jol-
loin siis el?ikkeenmaksajia oli vihint?iiin kak-
si, 14 705 kpl (3,2 /r). Tapauksia" joissa ve-
rokirjatietoja ei ollut kiiytettiivissii tai jotka
eiviit tunnistuneet, oli 6075 kpl (1,41),mis-
tii voidaan piiiitellii, ettii tietojen siirto onnis-
tui hyvin.

TU LEV AI SUU DEN N,4KY MI,I
Edellit on selvitetty eliikkeiden verotusta ja
ennakonpidiityksen toimittamista. Esitykses-
sl on todettu, ettii kehittiimisen tarvetta edel-
Ieen on.

Erityisen hankala on nyky?iiin pidiityksen
toimittaminen eltikkeen maksamisen alkuai-
koina. El2ikkeensaaja saattaa joutua joko
kohtuuttomasti odottamaan eliikettiiiin tai pi-
diitys joudutaan suorittamaan liian suurena.
Liian suurena toimitettu ennakonpid?itys to-
sin yleensii oikaistaan seuraavien el[kkeen-
maksujen yhteydess[. Asia voitaisiin hoitaa
joustavammin esim. siten, ettl eliikkeelle siir-
tymisvuotena pidiitys toimitettaisiin erillis-
taulukkoa kiiyttiien. Tiitii asiaa on varsin pe.
rusteellisesti tutkittu. Te[6in on todettu, ettii
jos henkilcillii ei ole runsaasti esim. piiiioma-
tuloja, pidiitystaulukko voitaisiin laatia siten,
ettd ennakonpidiityksen ja lopullisen veron
vdlinen ero olisi verraten viihiiinen.

Jatkuvia el?ikkeitii varten voitaisiin ottaa
kiiyttricin yksikillinen pidiitysprosentti. Tiitii-
kin jiirjestelmlE on jo varsin pitkiilti selvi-
tetty. Alkuvaiheessa tiillaista voitaisiin kiiyt-
t?ii silloin, kun henkilo saa usealta eliikelai-
tokselta eHkefta. Verohallituksen karssa on-
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kin alustavasti sovittu siite, ettii wodenvaih-
teessa 1978-79 pyritiiiin laskemaan koeluon-
teisesti yksil<illinen sivutuloprosentti niille
el[kkeensaajille, jotka aikaisemmin ovat ha-
keneet muutosta prosenttipidiitykseen.

Lopullinen palkkavero helpottaisi luonnol-
lisesti eliikkeensaajien - kuten kaikkien
muittenkin verovelvollisten - tyotii. Ainakin
niissii tapauksissa asia ilmeisesti voitaisiin
hoitaa, joissa eliikkeensaajilla ei ole muita
tuloja eikii omaisuutta. Tiill<iin ei veroilmoi-
tusta tarvittaisi, vaan eliikelaitokset voisivat
ilmoittaa tiedot suoraan verohallinnolle.
Palkkavero edellyttiiisi ilmeisesti kuitenkin
er?iistii vtihennyksistii luopumista, mis*i
syystd se ei nyt liene toteuttamiskelpoinen.

Tyoelrikekassojen
yhdistriminen
onnistunut

AARRE METSO

T yo eltike kas soj en yhdistiiminen ei ole aiheut'
tanut mttiiiin suurta muutoksia LEL:n hoi-
toon. Yhdistetty Tyoeliikekassa iatkaa toi-
mi nt aans a edel tiiiiensii t av oi n tyo mar k kino'
itiriestdien hallitsemana. Perustehtiivii
LEL-eltiketurvan hoitaminen - on sama,
mutta lait oksen organisaatio muuttui. Tydelii'
kekassan ensimmiitset toimintavuodet ovat
mer kinneet uuden or ganisaation hioutumista
ktiy t iint o 6 n. H al I i nt o el i nt e n e ru i mmiii ne n t oi -
mtkausi piiiittyy tiimiin vuoden lopussa.

Tytieliikekassa on toiminut pian kolme
vuotta. Se peri tehtevense vuoden 1976 alus'
sa Maatalous-, Metsii-, Rakennus- ja Sata-
ma-alan tytieHkekassoilta, jotka olivat hoi-
taneet LEl-eliikkeit[ ty<i,eliikejiirjestelmiin
voimaantulosta liihtien.

LEL-eliikejiirjestelmii on osa tytieliikej[r'
jestelmiiii. Tytiel?ikelakeja on uudistettu jat-
kuvasti eldketurvassa havaittujen puuttei'
den ja taloudellisten resurssien mukaan.
Tytieliikejiirjestelmiiii ja tyoeliiketurvaa olisi
pystyt6ve kehittiimiiiin siten, ettii ne siiilyviit
mahdollisimman selkelnii kokonaisuutena.
Tiitl tavoitetta ei ole ehki kaikkien muutos-
ten yhteydesse riittevesti otettu huomioon.

VALTA TYdMARKKINA.
]iR]ESTdILLA
Yhdistiimisen t?irkeimpi?i tavoitteita oli hal-
linnon rationalisointi. Pii2itdsprosessi oli
erillisten tyoeliikekassojen aikana monimut-
kainen, jos haluttiin saada aikaan kaikille
sama piiZitds. Olihan p2i2itos teht?ivii erikseen
kunkin tytieliikekassan hallintoelimi55fl gri-
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tyisen neuvottelukunnan tekemiin suosituk-
sen pohjalta. Yhdistiimisen jiilkeen asioista
on selvitty yhdellii piiiittiksellii.

Ylintii p?iiit<isvaltaa Ty6el[kekassassa
kiiyttii?i valtuuskunta ja kiiytiinntin toimin-
taa johtaa hallitus. PiiZit<iksiii ovat tekemiis-
sii LEl-alojen tycimarkkinamiehet kuten
ennen yhdistiimist?ikin. Sek?i valtuuskunnas-
sa etta hailituksessa on puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lis2iksi yhte monta je-
sentii tyonan taja- ja tytrntekijtijiirj estdille. Eri
LEl-alojen edustajien luku hallintoelimiss?i
m?iiirtiytyy alan suuruuden perusteella. Pu-
heenjohtajuus vaihtuu toimikausittain, joka
on kolme vuotta. Nyt on valtuuskunnan pu-
heenjohtajana tytintekijiipuolen edustaja ja
hallituksen puheenjohtajana tytinantajapuo-
len edustaja. Kun ttimZin vuoden lopussa en-
simmIinen toimikausi piiiittyy, Eliiketurva-
keskus nimitt?iii uuden valtuuskunnan tyti-
markkinajiirjesttijen ehdotuksesta. Valtuus-
kunta puolestaan valitsee hallituksen.

Kokemukset tytimarkkinahallinnosta ovat
olleet hyvifl sek6 ennen yhdistiimistii ette sen
jiilkeen. Tyoeltikekassan hallintoelimet ovat
omaksuneet pitkiille samat toimintaperiaat-
teet, joita noudatettiin erillisissii ty<ieliike-
kassoissa. Tycimarkkinamiesten mukana on
tullut LEl-tyrialojen kiiytdnndn tuntemus.
Ehke sni1.. tfilll on ollut merkitystii jaosto-
toiminnassa.

IAOSTOT P.IATTAV,AT
Yhdistiimisestii huolimatta eliikkeiden mytin-
tliminen samoin kuin sijoitustoiminta siiily-
tettiin aloittaisena. Eliike- ja sijoitusasioista
peattiivet eliike- ja sijoitt/sjaostot, joita on
yksi kutakin LEl-tytialaa varten. Jokaises-
sa jaostossa on jiisenenii 3 kyseisen LEL-tyti-
alan ty<inantaja- ja 3 tytintekij?ijiirjestojen
edustajaa. Yhdist[minen merkitsi jaostotoi-
minnan yhdenmukaistamista. Se merkitsi
my<is pliitrisvallan siirtymistl sijoitusasiois-
sa jaostoille.

Eliikejaostoilla oli p:ietdsvalta jo ennen
yhdist?imistiikin. Jaosrot piiiittiiviit kaikista
harkintaa vaativista eliikeasioista. Tiillaisia
ovat tytikyvytttmyysel2ikeratkaisut, jotka
ovat aina yksikillisiZi. Vanhuus-, tytitttimyys-ja perhe-el[kep?i[t<ikset sen sijaan tehdliin
toimistoratkaisuina.

VAKUUTUSMAKSAT TA
S I I O IT U ST O I M INT A ALO ITT AIN
Tycinantajien tilitystapaan yhdistiiminen ei

aiheuttanut muutoksia. Vakuutusmaksut
jaetaan edelleen aloittain kullekin LELty<i-
alalle.

Tytimarkkinajiirjestdt edellyttiviit kesiillii
1975 yhdistiimissopimuksessa, ette sijoitus-
toiminta on s?iilytettiiv[ aloittaisena yhdis-
tiimisest[ huolimatta. Lain mukaan kultakin
ty<ialalta kertyneet varat, joita ei heti tarvita
eliikkeisiin tai Tyoel?ikekassan toiminnan ku-
luihin, sijoitetaan alan tuotannolliseen toi-
mintaan. Valtuuskunta vahvisti Ty<ieliike-
kassalle aikaisemmin erillisiss?i kassoissa
noudatetut sijoitusperiaatteet jo ensimmdi-
sessd kokouksessaan. Sijoitusperiaatteet
ovat ndin ollen alakohtaiset. Ne noudatta-
vat kunkin alan erityistarpeita. Sijoitustoi-
minnan pelisiilnttijii ja tekniikkaa on kui-
tenkin yhdistiimisen jiilkeen yhdenmukais-
tettu.

TOIMISTO
Tyrieliikekassan toiminnasta vastaa toimitus-
johtaja apunaan kuusi omasta linjastaan vas-
tuussa olevaa johtajaa. Linjat ovat el2ikelin-ja, hallintolinja, kenttiilinja, projektilinja,
sijoituslinja ja vakuutustekninen linja. Vaki-
naisia toimihenkilcjit?i Tydeliikekassassa on
yhteensl 304. Jo ennen yhdistemiste oli
eriiissii toimipisteissl ollut lisiihenkil<ikun-
nan tarvetta. Kun lis?iksi itse yhdistdmisrat-
kaisu sis?ilsi joidenkin uusien tehtevien pe-
rustamisen, Tytiel2ikekassan henkilokunta
kasvoi yhdistiimisvaiheessa. Henkiltikunnan
lieliiimisen teki mahdolliselsi se, ette jo en-
nen yhdistiimist[ oli tehty piiiitdkset eriiist2i
uusista toimitiloista.

Tytieltikekassan toimisto sijaitsee Kampin-
kadulla, Hiimiiliiis-Osakunnalta vuokratuis-
sa tiloissa vielii parisen vuotta. Kaikki toi-
mihenkiltit eiv?it kuitenkaan ole mahtuneet
samojen seinien sistipuolelle, vaan osa on
hajasijoitettu kolmeen eri toimintapisteeseen.

Tilanpuute vaivasi jo erillisten tyrieliike-
kassojen aikana" mutta Hekettd. ei vaivaan
silloin l<iytynyt. Yhdistdmisen jiilkeen on
edistytty oman toimitalon hankinnassa. Uut-
ta toimitaloa on suunniteltu vuodesta 1976
ja t?imiin vuoden elokuussa Pasilassa pamah-
ti louhintatycin alkaessa. Toimitalo rakenne-
taan Liinsi-Pasilaan, vastapeete Eliiketurva-
keskuksen taloa radan toiselle puolelle. Lou-
hintatyo valmistunee vielii syksyn aikana.
Mikeli rakentamisaikataulussa pysytiiiin,
Ty<iel2ikekassa muuttaa uusiin tiloihin vuo-
sien 1980-1981 taitteessa.
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TOIMINTA KESKITETYKSI
Tyoeliikekassojen aloittaessa toimintaansa
vuonna 1962 ne havaitsivat yhteistytin tar'
peen ja hytidyllisyyden. Tytieliikekassat pe'
iustivat yhteisen keskustoimiston, joka ja'
kaantui yleiseen osastoon ja eliikeosastoon
ja josta k?isin hoidettiin keskitetysti mm. kir'
janpito, konttoritekniset asiat ja ekikkeet.
Eliike- ja hallintoasioiden hoitoon ei yhdis'
tlminen taman vuoksi ole aiheuttanut suu'
ria muutoksia. Henkiltisttiasioiden hoitami'
sessa on yhdistiimisen jiilkeen toimittu ai'
kaisempaa keskitetymmin.

Vakuutusmaksujen valvontaa varten kul-
lakin ty6el2ikekassalla oli ollut oma organi-
saationsa. Tarkastustoiminnan yhdistiimi'
nen tapahtui asteittain ja se vei aikaa pari'
sen vuotta. Tiimln vuoden alusta otettiin
virallisesti kiiyttotin uusi valvontaorganisaa'
tio. Maa on nyt jaettu 18 tarkastajan kesken
tarkastuspiireihin. Kun ennen samalla alueel'
la saattoftoimia useita tarkastajia, nyt iokai-
sella tarkastajalla on oma alueensa. Uudes'
sa organisaatiossa on pii2isty pienempiin tar'
kastuspiireihin ja tehokkaampaan toimin'
taan.

Yhdistiiminen mahdollisti mytis LEL:n
tiedotustoiminnan keskittamisen. LEL:ia ja
Ty<iel2ikekassaa tekee nyt tunnetuksi tiedo-
tusosasto, joka huolehtii sekii kirjallisesta
ettii suullisesta tiedotuksesta. LEL:ssa on
omat erikoispiirteensii, minkii vuoksi tiedot'
taminen sek[ LEl-alojen tytinantajille ettti
tyontekijtiille on tarpeen.

Tutkimustoiminta on Tydeliikekassassa
jonkin verran laajentunut yhdistiimisen jiil-
keen. Eliikelinjan tutkimustoimisto keskittyy
toiminnassaan LEl-tyontekijciiden terveys-
tutkimuksiin, tilastolliset selvitykset tehd2iiin
vakuutusteknisen linjan puolella. Ennen
yhdist?imistii terveystutkimuksia tehtiin mel'
kein yksinomaan Rakennusalan tyoelekekas'
san toimesta rakennustyci,nteki jdille. Nyt t ut'
kimustoimintaa on kohdistettu myds muiden
alojen tycintekijciihin. Parhaillaan on valmis'
teilla mm. turvatycintekijtiiden ja metsurien
terveystutkimus. Tutkimustuloksia tulisi
keyttee hyviiksi paitsi tyOkyvyttdmyyden en'
nalta ehkiiisyssii myris tytisuojelun ja tyoter'
veydenhuollon kehitt?imisessii. LEL-alojen
liiiot ovat tehneet tutkimusaloitteita. Tutki'
muskohteet valitaan etupiiiissii LEL:n ja
Tytieliikekassan tarpeita silmiill2i pitiien.

HENKILdSTA
Henkil<iston vaihtuvuus ei yhdistiimisen j?il'
keen lisiiiintynyt, mikii osittain saattaa joh'
tua myos yleisest?i tytlllisyystilanteesta. Mo-
net toimihenkiltiist?i ovat kuitenkin jo vuo'
sia ty6skennelleet LEL-toiminnan parissa.
Yhteistyo toimihenkiloiden ja Ty<ieliikekas'
san johdon viilill[ on kiisitykseni mukaan
sujunut hyvin. Tytiel[kekassassa on yhdis'
tdmisen jZilkeenkin toiminut yhteistydeliru
ns. TOTO-ryhmii, jonka toiminnasta on io
monivuotinen kokemus. Yhteisty6ryhmii[n
kuuluu Tyoeliikekassan johdon ja toimihen'
kiltiyhdistyksen edustajia. ToTO-ryhmii on
osoittautunut yhteistytikykyiseksi, asioista on
piiiisty sopimukseen keskustellen. Yritysde'
mokratia on tulossa. Kiiytttikelpoiseen rat'
kaisuun siinii piiiistiineen Tyoel2ikekassassa
jo toimivan neuvotteluorganisaation puit'
teissa.

1 O I OOO LELTY dELAKELAI ST I.
Tyriel?ikekassalla oli kes?ikuun lopussa elZik'
keensaajia 101 000. Eltkkeensaajien luvulla
mitattuna se on toiseksi suurin tytieliikelai'
tos Maatalousyrittiijien eliikelaitoksen jel'
keen.

Yhe edelleenkin Tyd,el2ikekassa mak'
saa enemmln ty<ikyvytttimyys' kuin van'
huuseliikkeit?i. Viime vuosina kuitenkin van-
huuseliikkeiden luku on kasvanut enemm6n
kuin tyokyvyttdmyyseliikkeiden.

LEl-aloista suurin on rakennusala, jon-
ka osuus eliikkeistZi, tuloutuksesta ja sijoi'
tuksista on 6G-70 /o. Toiseksi suurin on
metsdala ja sitii seuraavat maatalous' ja sa-
tama-ala.

Taloudellinen tilanne on viime vuosina
heijastunut mytis Tytieliikekassan toimin'
taan. LEL-alojen palkkasumma ei heikon
tydllisyystilanteen vuoksi ole muutamaan
vuoteen kasvanut. Varsinkin rakennus- ia
meBaalalla on vakuutusmaksutuloutus pie-
nentynyt.
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Arv io ty 0 elcikkeiden lukumricircin,
elcikemenon j a maksutulon
kehityksestci vuonna I 97 B

BO LUNDQVIST

Tydeltikkeiden lukumiiiirtin arvtoidaan ylit-
tiiviin puoli miljoonaa vuoden 1978 loppuun
mennessii. Eliikemeno nousee ennusteen mu-
kaan yli kolmeen ja puoleen miljardiin, kun
taas maksutulon voidaan arvioida viiheneviin
vuodesta 1977 noin 400 miljoonalla markal-
la. Artikkelin kirjoiltaja Bo Lundqvist on
tutkijana Eliiketurvakeskuksen suunnittelu-
osastolla.

Tiimiin kirjoituksen luvun ovat ennusteita.
Eliikkeiden lukumii?iriii ja el?ikemenoa ar-
vioitaessa on ollut kiiytettiivissii l?ihes lopul-
liset tiedot vuodelta iTll ia ennakkotiedot
vuoden 1978 ensimmfliselt?i neljinnekseltii.
T6ltii osin ennusteita voidaan pit?iii suhteel-
lisen tarkkoina. Maksutuloennusteet ovat
sen sijaan ep?itarkempia, koska viimeiset lo-
pulliset tiedot ovat vuodelta 1976.

EL,lKKEET
TEL-, LEL-, YEL- ja MYEl-el2ikkeiden
lukum?iiird ylittiie vuoden 1978 aikana puo-
len miljoonan rajan. Vuoden piiiittyessii ar-
vioidaan maksettavina olevien tydelekkeiden
lukumiiiiriin olevan 504 000. Kasvua edelli-
sestd vuodesta on 8 /o. Eliikelajeittain on
tyoeliikkeiden lukumti.iirii vuoden 1978 lo-
pussa:

kasvu
vanhuuseltikkeitii 240 000 tt To
tyrikyvyttdmyyseliikkeitii 178 000 27otyottomyyselekkeid 4 000 70 %perhe-eliikkeitii 79 000 t2%

Arvioitu eltikemero vuonno 1978, miljoonaa markkaa

ELiKEMENO
Kaikkiaan arvioidaan TEL-, LEL-, YEL-ja MYEl-eliikkeitii maksettavan vuonna
1978 noin 3530 miljoonaa markkaa. Tiistii
on rekisterciidyn lisiiturvan osuus 130 miljoo-
naa markkaa. Alla olevassa taulukossa on
eldkemenoarvio esitetty eliikelajeittain ja elii-
kelaitoksittain.

Eliikemenon nimelliskasvu edellisestii vuo.
desta on 18 /o. Jos vuotuinen inflaatio on
8 /o, eliikemenon reaalinen arvo kasvaa ku-
luvana vuonna 9 /o eli 300 miljoonaa mark-
kaa. Valtaosa ttist?i kasvusta aiheutuu eliik
keiden lukumiiiirtin 8 prosentin suuruisesta
lisitylsestii.

MAKSATUI.O
Vuonna 1978 ty<ieliikelaitosten maksutulo
jiie TEL- ja LEl-maksun alentamisen vuok-
si noin 400 miljoonaa markkaa pienemm?iksi
kuin edellisen vuoden maksululo. Maksutu-
lon kehitykseen vaikuttaa lisiiksi tyottomyy-
den listiiintyminen, joka hidastaa palkkasum-
man kasvua.

Perusturvan maksutulo vuonna 1978 at
vioidaan 4,1 miljardiksi markaksi. Eltikelai-
toksittain se jakaantuu seuraavasti:

Arvioidun maksutulon jakautuminen eltike-
lailoksiltain vuonna 1978, milj. mk
TEL-eliikelaitokset 3 250LEl-eliikelaitos 470YEl-eliikelaitokset 260MYEl-eliikelaitos 120
Rekister<iidyn lisiiturvan maksutulo on noin
100 miljoonaa markkaa.

Maksava ellkelaitos
LEL YEL IvTYEL Yhteensil

180 I 540
Perusturva

Vanhuuselflkkeet
Ty<ikyvyttcimyys- ja
tydttomyyseltikkeet
Perhe-eliikkeet
Yhteensii

Listiturva
Yhteersii

TEL

1 000

880
290

2 170
130

2300

190

120
40

350
0

350

170

260
70

500

500

170
30

380
0

380

1 430
430

3 400
130

3 530
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Aura muuttaa
Tapiolaan

K AI KKI LAKI S A AT EI SET E LAKKEET
Kansantalouden koko lakisiiiiteisen eliikeme-
non arvioidaan vuonna 1978 olevan 13,7 mil-
jardia markkaa. Tiistii on yksityisen ja julki-
sen sektorin tyoeliikkeitii 7,2 mrd. mk, kan-
saneliikkeitii 5,5 mrd. mk sekti sotilasvamma-,
liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain
mukaisia eliikkeitii 1,0 mrd. mk.

Kokonaiseliikemenon nimelliskasvu edelli-
sestii vuodestz on L2% ia 8 /o:n inflaatio-
olettamusta vastaava reaalikasvu 4 fo. Yuon-
na 1978 lakistiiiteiset eliikkeet ovat 10,5 lo
markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta.

Aurayhtioiden piiiikonttori muuttaa Tapio-
laan lokakuussa. Uusi osoite on Revontulen-
tie 7, PL 30, 02101 Espoo 10 ja puhelinnu-
mero 90-4531.

Osa seitsenkerroksisen toimitalon tiloista
vuokrataan toistaiseksi. Kokonaistilavuus on
noin 128 000 ms.

Rakennus on tyypiltiiiin ns. funktiokont-
tori eli avotilojen ja yksittiiishuoneiden yh-
distelmii.

Ulkoelementit on suunnitellut arkkitehti
Ilkka Pajamies.

Aur an uusi toimit alo Rev o ru ule ntie llii.
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LAURI KOIVUSALO

O s all i s tuminen kans ainv cil i s e en
luo t t ov akuutus t ap aami s e e n
Alkukestistii jtirjestettiin Saksan Liittotasa-
v all as s a Kdl ni s s ti I uot t o v a kuut w ko kous, j o s -
sa oli isiinliimaan edustajien lisiiksi osallistu-
jia Yhdysvalloista, Ruotsista ja Suomesta.
Suomen edustajtna oliva mukana Eliiketur-
vakeskuksestq iohtaia Lauri Koivusalo ja
osastoptiiilli kkd Esko Prokkola.

Tapaaminen oli Suomen osalta laatuaan
ensimmiiinen. Kokousaikataulu, kolme p?ii-
v?id, ei antanut mahdollisuuksia mennl ko-
vin pitkiille yksityiskohtiin. Liihinnii esitel-
tiin kunkin maan jtirjestelmii?i ja luottova-
kuutuksen ja ellketurvan keskin[iste sidon-
naisuutta. Erilaisista liihttikohdista johtuen
ntiiden maiden vtililll on merkittiviekin
eroavaisuuksia. Yeistoteamuksena voi sa-
noa, efte eurooppalaiset jiirjestelmiit ovat
huomattavasti enemmin lakisiiiteisyyden ja
tarkkojen sopimusten rajoittamia kuin mitii
on laita amerikkalaisessa jiirjestelm?issil

LA OTT OV A KU U TA S M EI LLI.
]A MUUALLA
Suomen omaleimaisuus tiissii yhteydessl tu-
Iee l?ihinnii esiin siinti, ettii meidiin luotto-
vakuutusj?irjestelmdmme on jossain miiZirin
kauempana varsinaisesta eliiketoiminnasta.
Toisaalta luottovakuutus Suomessa liittyy
lakis?iiiteisen eliiketurvan toimeenpanoon.
Saksan Liittotasavallassa ja Ruotsissa luotto-
vakuutustoiminta liikkuu lisiieliikevakuutus-
ten piirissii eli alueella, jossa eliiketurvasta
ovat sopineet tyrimarkkinajiirjestrit. Yhdys-
valloissa on niinikiiiin laaja kiiyttci lakisiiiitei-
sen eldkkeen yllpuolella olevilla vapaaehtoi-
silla eliikej[rjestelyillii, joita on tehty joko
tycimarkkinajiirjestrikohtaisesti tai yhtiokoh-
taisesti. Amerikkalaisten jiirjestelmien erityi-
senf, eurooppalaisista jtirjestelmist?i poikkea-
vana tunnusmerkkin?i on niiden sis?illcin pit-
kiille viety vapaamuotoisuus. Voinee klrjis-
tetysti sanoa, etta kahta sisiillciltiin silnan-
laista eliikej?irjestelyii tuskin lciytyy. Merkil-
lepantavaa oli myoskin se, ette amerikkalai-
sessa j?irjestelmiissii eliiketurvan sisillon
muuttaminen nAytt2iisi olevan varsin helppoa
ja tavallista.

EROI A T A Y HT I.LII SYY KSI A
Pikaisesti katsottuna j?iii vaikutelmaksi niiin
ollen, ett[ jiirjestelmiit eroavat varsin paljon
toisistaan. N[ihin kaikkiin kuitenkin liittyy
luottovakuutuksen kannalta hyvin paljon sa-
manlaisia piirteitii ja ongelmia. Keskeinen
kysymys on, miten parhaiten voidaan varau-
tua siihen, ettii yritys joutuu lopettamaan toi-
mintansa konkurssin tai varattomuuden ta-
kia ja vastuulliseksi astuu ellketurvan ta-
kuumies eli luottovakuutus. T?ihiin liittyen
kysymys kulloinkin oikeana pidettiiviistii va-
kuutusmaksusta ja sen mtiiiritysperusteista
on keskeinen jokaiselle niiist[ jiirjestelmistii.
Niinikii?in vastavakuudet ja niiden arviointi
ovat jokapiiivtiistii ongelmakenttd?i.

Kokouksessa jouduttiin aikataulun tiuk-
kuudesta johtuen eri maiden osalta tyyty-
mddn varsin p?i?ipiirteitttiiseen katsaukseenja tilastolukujen esittelyyn jlirjestelmien
yleistuntemuksen aikaansaamiseksi. Kokous
antoi kuitenkin mahdollisuuden hahmottaa
jonkinlaisen karkean yleiskuvan eri maiden
luottovakuutuksen toteuttamistavoista ja saa-
duista kokemuksista. Jatkossa niiyttiiisi var-
sin mahdolliselta my<is konkreettisella taval.
la hyodyntiiii eri maiden kokemuksia, kun-
han jiirjestelmien keskin?iisessii tuntemukses-
sa on edetty pidemmiille.
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Rakennusmiesten
terveydentilan
kehitystci tutkittu

HILKKA RIIHIMAKI.
MARTTI ].ryGREN JA
MARTTI LEHTINEN

Rakennusmiesten alalta karsiutumista, tyo-
kyvyttomyyseliikkeelle siirtymistii ia kuollei-
suutta s e kti heidtin terv eyde ntilas saan tapah-
tuneita muutoksia yhdeksdn vuoden aikana
s el v i t t iiii j u uri v al mi s t u nut H i I k k a Ri i hi mti e n,
Martti Nygrenin ia Marttt Lehtisen tutki-
mus. *) Tutkimuksen kohteena olivat kolmen
helsinkiltiisen rakenrurstyomaan rakennus-

kana 466 rakennusmiestii kolmelta helsinki'
lZiiselt?i rakennustycimaalta. Nlist?i osallistui
vuoden 1974 tutkimuksiin 354 miestii eli
7 6 lo alkuperiiisestii tutkimusryhmtistii. Kuol'
leet poislukien oli osallistumisprosentti 81.

miehet, ioiden terveydentila tutkittiin erxim- Seuranta-aikana eli yhdeksiissii vuodessa oli
mtiisen kerran vuonna 1965 ia toistamiseen 13 /6 tutkituista siirtlnyt rakennusalalta mui-
vuonna 1974. hin'tehtaviin. Entisell?i alalla jatkoi 60 to tut-

Tyoeliikekassan ja sen edelttijien Rakennus',
Mets?i-, Maatalous- ja Satama-alojen tytiel?i-
kekassoien oiirissl on toiminnan alkuaioista
l?ihtien tunnettu mielenkiintoa vakuutettu jen
terveydentilan tutkimiseen. Eri alojen tytin'
tekijoille on tehty terveystarkastuksia vuo'
desta 1965 llhtien. Tiilltiin tarkastus tehtiin
rakennustycintekijdille. Lisiilsi 1960-luvulla
suoritettiin terveystarkastukset metsureille ja
ahtaajille. l970Juvulla terveystarkastnksia on
jatkettu tutkimalla nrm. raudoittajia ja sukel-
tajia-

Kaikki edell[ mainitut tutkimukset ovat
olleet luonteeltaan poikkileikkaustutkimuk'
sia, joiden suurimpana puutteena on se, ettt
tutkittavien joukko on terveydentilan suh'
teen valikoitunut ja niiin ollen tutkittavan
ammattiryhmtin terveydentilasta saadaan to'
dellisuutta parempi kuva. Tycissii oleminen'
han jo edellyttiiii suhteellisen hyviiii terveyt-
tii. Tiimiin vuoksi piiiitettiin vuonna 1974 sil'
loisen Rakennusalan tyrieltikekassan toimes'
ta suorittaa seurantatutkimus vuonna 1965
tutkituille rakennustycintekijtiille. Vuoden
1965 tutkimuksen tuloksia on esitelty Tyd-
ellkeJehden numeroissa L965:4 ia 1967:1.

Seurantatutkimuksen tarkoituksena oli sel'
vittee alalta karsiutumista eli alan vaihtoa,
tyrikyvyttcimyysellkkeelle siirtymistii ja kuol'
leisuutta sekl terveydentilassa seuranta-aika'
na tapahtuneita muutoksia.

Vuoden 1965 terveystarkastuksessa oli mu-

KOLME YIIDESTA
E DE LLEEN R A KEN N U ST dI S S A

kituista (kuvio 1).

KUVIO l.Seutanwtul6

1965

nkcnnusalalla

muulla alalla

ryatkyvyndmyys.
eliikkeelle

vanhuusel6kkeellii

kuollut

ulkomailla

Seurantatutkimukseen osallistuneet alaa
vaihtaneet miehet ilmoittivat yleisimmin pti['
asiallisiksi vaihdon syiksi tyottomyyden, tyo-
olot rakennuksilla, terveydelliset seikat ja
tyon raskauden. Alan vaihtaminen oli tapah-
tunut enimmdkseen varsin nuorena. Noin
60fo alaa vaihtaneista oli jiittiinyt rakennus-
tyot alle 35-vuotiaana.

L9'14

*) Riihimiiki Hilkka-Lehtinen Martti-Nygren Martti: Rakennusalqn ty\ntekiididen.ter'
ieydentila ja sosiaalinen tausta yhdeksiin vubden seurannnn valossa. Tyoeliikekassan iulkai'
suja l:1978.
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Rakennusty6miehet (sekatyd,miehet, apu-
miehet) olivat vaihtaneet tycialaa ammatti-
miehiii ja ty<injohtajia useammin. Heistti
vain 40 /o oli seuranta-ajan piiiittyessii edel-
leen samalla tycialalla, kun rakennusalan am-
mattimiehistii kaksi kolmasosaa ja ty6njoh-
tajista l?ihes kaikki olivat edelleen samalla
alalla.

Alalla pysyneiden joukossa oli yhdeksiin
vuoden aikana tapahtunut muutoksia am-
mattiryhmAstd toiseen. Suurin osa muutok-
sista johtui etenemisestd tyciuralla. Niinpii
ty<injohtajien osuus oli kasvanut 17 to:sta
vuonna 1965 noin 23lo:iin vuonna 1974.

Vastaavasti rakennustyomiesten osuus oli
tydalan vaihtojen ja uralla etenemisen seu-
rauksena pudonnut 19 lo:sta 13 !o:in.
SY D AN KU O LLEI SAU S SELV ASTI
ODOTETTUA ALHAISEMPI
Vuosien 1965 ja 1974 viilillii oli 7 lo tutkt-
tuista kuollut. Rakennusmiesten kokonais-
kuolleisuus oli selviisti odotusarvoa athai-
sempi, vain72 /o samaniklisten uusmaalais-
ten miesten kuolleisuudesta. Tarkasteltaessa
kuolleisuutta iklryhmitUiin huomattiin, ertl
alle 55-vuotiaiden ryhmtissd kuolemantapaus-
ten lukumddrii oli joko sama tai jonkin ver-
ran korkeampi kuin olisi ollut odotettavissa.
Sen sijaan 55 vuotta tiiyttiineiden kuolleisuus
oli selvtisti alhaisempi kuin yleensti uusmaa-
laisten miesten kuolleisuus tiissli ikiiryhmiis-
se.

Seurantatutkimuksessa selvitettiin my<is
kuolinsyyt. Rakennusmiesten ryhmiiss6 to-
dettiin enemmdn tapaturmien ja kasvainten
sek[ vdhemmdn verenkiertoelinten sairauk-
sien aiheuttamia kuolemantapauksia kuin oli
odotettavissa. Verenkiertoelinten sairauksien
aiheuttamia kuolemantapauksia todettiin
vain noin viidennes odotetusta. Syynii tiihiin
saattaa olla se, etti tarkastelun kohteena oli
ruumiillisessa tycissti toimineita miehi6, joi-
den joukosta terveydeltiiiin heikoimmat oli-
vat karsiutuneet. On mycis voitu todeta, ett2i
raskas ruumiillinen tyci suojaa tikilliseltii sy-
diinkuolemalta.

KESKI-IKAISTEN KOETTA
T E RV EY DENT I LA HU ONONTU NUT
ENITEN
Rakennusalalla pysyneeste ryhmeste kaksi
kolmasosaa piti itseiiiin ldysin terveeni vuon-
na 1965.

Seuranta-aikana itsensi terveeksi tuntenei-
den osuus oli pudonnut puoleen eli 3l !o:in.

Itsens2i terveeksi tunteneiden osuus oli pu-
donnut eniten ikiiryhmissii 25-34- ja 35-
44-vuotiaat, kun taas nuorimpien ja vanhim-
pien ikiiluokkien kohdalla vastaava muutos
oli tuntuvasti pienempi (kuvio 2). Todettu
ero terveydentilan muutoksen voimakkuudes-
sa iiiirimmliisten ja keskimmiiisten ikiiryh-
mien viilillii viittaa siihen, ettd rakennusalan
tycintekijoiden terveydentilassa tapahtuu hei-
kentymistii erityisesti keskimmiiisiss2i ikiiryh-
missii. Vanhimmassa iklryhmiissii ovat mu-
kana en66 ne miehet, joiden henkinen ja
fyysinen rakenne kestiiii rakennustycin ai-
heuttamaa rasitusta.

XUVIO 2- Vuaim l%5 la t91 t,tcrua @-
vcektl tuilcmid.n 6uuda i*dryhmiiliiiri, 7o
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Kaikki rultitut, v. l96i
Rak{nuslalh pysynet, v, 1965

RstcDDusrhlh pysynel v. l9?4

My6s erilaisten liitikintiipalvelusten kiiy-
tcissii voitiin havaita edelll esitetty riippuvuus
iiistii. Esimerkiksi sairaalahoidossa seuranta-
aikana olleiden osuus kasvoi id.n mukana,
kunnes vanhimman iktiryhmiin kohdalla jiil-
leen laski. Kaikkiaan oli rakennusalalla py-
syneistii miehist[ 40lo ollut kymmenen vii-
meisen vuoden aikana sairaalahoidossa. Eni-
ten sairaalakiiyntejii oli aiheutunut tapatur-
mista ja ruuansulatuskanavan elinten sai-
rauksista. Lliik?irissii oli viimeksi kuluneen
vuoden aikana kiiynyt 70 to ja ainakin viisi
k?iyntikertaa oli ollut l2to:na miehistii.

TYdSTA IOHTUVAT
S AI RAU DET LI S iiNTY N EET
Seurantatutkimuksessa kartoitettiin tydste
johtuvien sairauksien yleisyyttii avoimella
kysymyksellii, jolloin tutkituille ei annettu
valmiita vastausvaihtoehtoja.

Rakennusalalla pysyneist2i ilmoitti vuonna
1965 5 /o kiirsivtinsfl tycist?i johtuvasta tai
pahenevasta sairaudesta. Seuranta-aikana
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osuus oli noussut 16 !o:in. Tyonjohtajilla
tiillaisten sairauksien luku oli noussut vdhi'
ten ia kirvesmiehilld eniten.

tvcista aiheutuviksi ilmoitettiin haastatte'
lussa eniten tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
sia. Niiitti sairauksia esiintyi eniten raken'
nusalan ammattimiehilH.

Kumpanakin tutkimusajankohtana -kyty-t-
tiin tutkituilta kolmen edeltineen vuoden ar-
kana sattuneita selkiivaivojen aiheuttamia,
vlhintiiiin viikon kest?ineitii tyostii poissaolo'
ia. Rakennusalalla pysyneistii ilmoitti niiit?i
poissaoloja vuonna fgOS g fo ia vuonna.l9l.4
it %. Oiittain muutokset luonnollisesti joh'
tuvat tutkittavien ikiiiintymisestl.

H EN GITY SE LI N T EN S AI R AU DET
Hengityselinten sairauksien yleisyyttii selvi'
tettii"n sekii haastatteluin ettii vuonna 1965
pienoisrcintgen- ja vuonna 1974 sydlnkeuh'
LokuvauksJlh. Tiirkein tunnettu hengitys-
elinten sairauksien esiintymiseen vaikuttava
tekij?i on tupakanpoltto. Mycis tiimln tutki'
muKsen tuloKset antava[ selvan Kuvan tupa'
koinnin vaikutuksesta hengityselinten oireita
lisiiiiviinii tekijiinii. Molempina tarkastelu-
ajankohtina hengityselinten oireet olivat sel'
viisti yleisempil-tupakoivilla kuin tupakoit-
sematiomilla. Oireet olivat myos lisiiiintyneet
voimakkaammin tupakoivien ryhmiissii' Tu'
oakoitsiioiden osuui oli rakennusalalla pysy'
ieiden j'oukossa pudonnut 64 to:sta 50 fe:in'

SEP ELV A LT I MO S AI R AU DET
HARVINAISIA
Svdiin- ia verenkiertoelinten sairaudet ovat
uiime vuosiin asti aiheuttaneet eniten tyt'ky'
wttomwttii rakennusalalla. Tiissii tutkimuk-
."s" tuik^t.ltiin sekii sepelvaltimotautiin
viittaavien rintakipujen yleisyyttl ettZi tutkit'
tujen sairastamia 

-sydiininfarktitapauksia'
"Rakennusalan tyintekijdille todettiin tut-

kimuksessa varsin alhainen infarktitiheys'
Tulos viittaa siihen, ett'6 rakennusalalla ty<is'
kentelevit miehet sairastuvat harvemmin sy'
diininfarktiin kuin miespuolinen vdest<i

yleensii.

Y LI KO LM ANN ES KUT SU TT I IN
LAAKARINTUTKIMUKSIIN
tutkittu5en terveydentilasta saadun kuvan
oerusteeila osoiteitiin osa tyontekijoistl ter'
ievstarkastuksen j2ilkeen tarkempaan leake'
rintutkimukseen. Niin tapahtui seki vuonna
1965 ettii vuonna 1974.-'Vuo*u 

1965 katsotttln 27 qo tytintekijdis'

td olevan tarkemman tutkimuksen tarpeessa'
Rakennusalalla pysyneiden joukosta kutsun
sai 2016. Merkiftivaa oli se, ettii alalta pois-
siirtyneet eiviit poikenneet alalla pysyneistii
oman terveydentilan arvion suhteen, mutta
heilll todettiin kuitenkin enemmln sairau'
teen viittaavia loydoksiii. Vuonna 1974 suo-
ritetun seulonnan tuloksena 37 /6 rakennus-
alalla pysyneistii sai kutsun l2iiikiirintarkas-
tukseen 

- t-ai kehotuksen ktiiintyii liiiikiirin
puoleen. Alle 55-vuotiailla osuus vaihteli
lO !o:sta. 37 /o:iin" 55 vuotta t[yttiineill2i se

oli 58 /o.
Jatk6iutkimuksissa havaituista sairauksis'

ta puolet olivat sellaisia, joista tutkituilla ei
ennestdiin ollut tietoa.

V I I DEN N EKS ELL A T Y ONT EKI I dI ST T
NEUI. VIIDENNESTi
TY OTT IJMY Y S AV U ST U SP iU I ST A
Tutkimuksen yhteydess2i selvitettiin ty6suh'
derekisterin pohjalta mm. tyotttimyysav.ue
tuspiiivien Qomautukset poisluettuna) esiin'
tJrmlnen Yuoslna L>ol-Lvtt. ryotlo[Iyys
(ohdistui voimakkaimmin rakennusalan am'
mattimiehiin. Vtihiten tyottomyytte esiintyi
tyonjohtajilla. Tytittomyysavustuspbiviit .. 

ja'
kautuivat- varsin' epiitasaisesti eri henkiltri'
den kesken. Viidenneksellii tyontekijtristii oli
ollut yli sata tyottdmyyspiiiviiii sei.ts9le3
vuoden aikana. Ntiille eniten tycittdm?inti ol'
leille kertyi 82 /o kaikista tytitttimyysavus'
tuspiiivistii.

KOLMANNES TEHNYT
P A A ASI ASS A I] RAKKATY dT i
Viimeisten tutkimusta edellineen 12 kuukau-
den aikana 37lo rukennusmiehistd ilmoitti
tehneens[ pZiiiaiiassa ulakkatydtii.- Kirves'
miehistii Zi 7o ia muista ammattimiehiste
45 lo ilmoitti 

-telneens?i p?iiiasiassa urakka'
tytit?i. Rakennustycimiehillti pit-ziasiassa .YlaK'
tatyotii tehneiden osuus oli v?ihiin yli viiden'
nes. TyOniohtajista liihes kaikki olivat aika'
palkalla.
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SIMO FORSS

Vanhus t en mielent erv ey de s t ci
Kuten tilastoista voidaan nnhdii, muodosta-
t: at mi e I e nt e r v ey d e n htitri o t m e r ki t t iiv iin os an
macasamme sattuvista ty6kyvyttomyysta_
pauksista. Mielenterveyden hiiiri1t ovai va-
kava ongelma kaikissakin ikiiluokissa, mutta
eritytsesti vanhuksilla niimii pulmat edelleen
ktiriistyvtit.

biologiseen kulumiseen. Tiirkeinii tekijoinii
he pitiiviit henkilon omia totuttuja reakiioita
muutoksiin, pettymykseen ja ristiriitoihin se-
kii htinen tavallisia aggression- ja muita tun-
teenpurkauksensa muotoja, hiinen vallitsevia
tarpeitaan, toiveitaan ja pelkojaan jne., jotka
ovat kaikki laajempaa persoonallisuuden
piirteiden kokoelmaa.

Osittain tiist[ syystl jiirjestiv[t Vanhus-
ty<in keskusliitto ji Suoheh Mielenterveys- MYdNTEISET lA KIELTEISET
seura y-lrteistycissii vanhusten mielent.*.ys- VAIKUTTAIAT
symposiumin Espoossa alkukesiistii. Svmpo- Aika selkeitii riskitekijciitii vanhan iiin mi+,
siumiin kokoontui liihes 30 eri alojen asiin- lentelveyden yhteydessii ovat seuraavat:
tuntijaa, joukossa mm. Iiiiik?ireitii,' psykoto- 1. Jyljii pesii"-tilanne
geja, sosiaality<intekijciitl, kuuntelemaan ai- 2. Eliikkeelle siirtyminen
hetta koskevia alustuksia ja tekemiiiin ryh- 3. Tulotason.lasku
m[tycitii. Seuraavassa muuiamia mielenkiin- 4. Omaisten ja ysttivien menetys
toisimpia esiintulleita niikymiii. 5. Muutokset elinympiiristcissii

Todettakoon aluksi, etti huomattava osa 6. Fyysiset sairaudet
vanhuusidn kielteisistti ilmirjistii ei ilmeisesti 7. Biologiset muutokset
johdukaan vanhenemisesta siniinsii, vaan
usein erilaisista sairauksista. Vanhuiiu t*- Vastaavasti v.oidaan loytii?i positiivisia teki-
keva kuva on saatu aika usein ,"i*iri" ""r_ 

iditii., jotka siis vaikuttavat suotuisan vanhe-
huksista,_ ja kuitenkin kolmasosa ,a"Uoiria nemisen suuntaan. T2illaisia ovat ldhinrrd:*
on terveitd, kolmasosa sairaita ja kolmasosa l. Fyysinen terveyslieviiii kroonista sairautta potevia, mutta kui- Z. Hwiikoulutustasotenkin itseiian terveind. pitavia. Itse asiassa ;'. n{;;};i#ffi vuorovaikuruspitiiisikin puhua erikseen terveen vanhukser
iu ,airaao ,a,,nrrsmmielent";;;y;s-.rd] i: l,f,,Sil:l [il."i:,rtisrua elnm,irnta' 

aktiivisesti)
VANHENEMISEEN SUHTAUDIITAAN 9. Jyvtyuaityys eliimiiiin yleensiiyKSIL1LLISESTI 7. Positiivinen asenne ikiiiintymiseen
Vanhuusiiin mielenterveysongelmien vaka- On viiitetty, ett[ hyvii fyysinen terveys oli-vuutta osoittaa mm. se, ettii vii!,rntiiiin 25 pro- si mielenterveyden ia*"in edellytys.' Tiitii
senttia - ja todellisuudessa ilmeisesti 6uo- varten on pidituiva suctavana siti,-ett?i ter-
mattavasti tdtd enemmdnkin - itsemurhista veydenhoidossa asetettaisiin tietoiiesti piiii-
tehd?iiin yli 65-vuotiaina. Erii2in amerikkalai- miiiiriiksi hyviin kunnon luominen riy<is
sen tutkimuksen mukaan-ov.at Yhdysvallois- 60-80 vuoden ikiiii varten. Vanhenemista ja
sa 5O-54-vuotiaiden valkoihoisten miesten vanhuusidn sairastumista edistiivtit ainakin
itsemurhaluvut kolme kertaa suurempia kuin seuraavat tekijiit:
samanikiiisillii naisilla. Ikiivuosina - 7sq9 - Liikunnan puute
miesten itsemurhaluvut kasvavat, kun taas - Liikasy<inti'
naisten pienenevdt, jolloin miesten itsemur- - Liian iuuri tydmiiiir?ihat ovat.tissii. ikiiryhmiissd seitsemin kertaa - Liian tycintejrteiset tavoitteetyleisempiii kuin naisilla Levon i-VOi unln) puuteTutkijat korostavat yksil<illisten erojen - Alkohoii iu tup"kku
suurta merkitystii ajateltaessa suhtautumist4 or- Huono tybterveyshuolto
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TU N N E.E LAM A AN HU OMIOT A
Myos tunne-eliimiin hoitoon olisi kiinnitettii'
vii- erityist[ huomiota. Vanhuudessa on uh'
kaamassa erityisesti tunne-eldmdn pinnallis'
tuminen. Tiilloin henkilcillii ei eniiii ole liihei'
seksi tuntemiaan ystiiviii, ja erilaiset petty'
mykset ovat omiaan luomaan katkeruutta ja
varautuneisuutta sekii ihmisten ettd erilaisten
asioiden suhteen. Kuitenkin on todettu, ett6
ihminen on vanhana tunne-eldmdlt?iiin sa'
manlainen kuin nuorenakin, joskin tunteiden
intensiteetti heikkenee. On siis muistettava,
ettii vanhalla ihmisellii on samanlainen tarve
rakastaa ja vihata ja yleensii tuntea kuin
mrrillqLin ihmisillii Stturfa htromiota olisi
kiinnitettiivii myds itsetunnon kehitrdmiseen
ja s[ilyttiimiseen ja eliimiin eldmiseen mah'
dollisimman tiiydellisesti loppuun saakka.
On sanottu, etld terve, affektiivisen poten'
tiaalinsa s?iilyttiinyt vanhus kykenee rakas-
tamaan, harrastamaan, innostumaan ja toi'
mimaan melkein yhtii hyvin kuin keski'ikiii'
nen ihminen.

alentunut toleransslKyKy, rruKa on yKsr csl'
merkki ominaisuuksien heikentymisestI
ikiiiintymisen myot?i. Psykologisessa kirjalli'
suudessa loytyy runsaastl tailaisia esimerk'
kejii. Luettelen seuraavassa muutaman ta'
pauksen, jotka eiviit ole ehkti kovin usein
olleet esill[ vanhenemisen yhteydessii:

- Samanaikaisten vaikutelmien omaksumis'
kyky heikkenee (vit. esim. liikennetilan'
teet)

- HerkloTys psyykkisille hiiiritiille I isiiiintyy

- Uusien asioiden oppimis' ja omaksumis'
kyky heikkenee

- pbrin<aisten tehtevien suorittaminen vai'
keutuu (tarvitaan palautusaikaa)

- Ominaiset luonteenpiirteet vahvistuvat
(esimerkiksi kitsaus Ym.)

Seminaarissa todettiin, ette mielentervey'
den kannalta vaikea taloudellisten olosuhtei'
den muutos on jo lieventynyt ja taloudelli-
sen tekijiin merkitys riskitekijana vdhenee il'
meisesti jatkuvasti eldketurvan parantuessa.
Sen sijaan eltikkeelle siirtymisklytdnncin to'
dettiin olevan mielenterveydellisestikin tiir-
keii tekij[ varsinkin silloin, kun se pakottaa
ihmisi[ toimimaan vasten tahtoaan, formaa'
listen siiiintcijen mukaan. Varsinkin ryhmfl-
t6iden tuloksissa korostettiin usein informaa-
tion jakamisen ja muun elEkkeellevalmen-
nustoiminnan tlrkeii[ merkityst?i vanhusten
mielenterveysongelmien ehkiiisyssii ja lieven'
tnmisessil

YLEISET HAIRIdT
Psyykkisistii hlirioistii tavallisin on depres'
sio eli masentuneisuus. Niiist[ noin puolet
ovat hoidolle alttiita tapauksia ja toinen puo'
li sellaisia, joissa on taustana usein koyhyys
ja sairaus ja yleensii masennustila' josta ei
ole helppoa piiiistii irti. Masennus saattaa
syntyii usealla eri tavalla ja olla niin vaikeaa,
ettii ihminen on tavallaan menet6nyt otteen'
sa el[miistii.

Eriiiin arvion mukaan noin 20-25 pro'
senttia potee lieviiii tai keskivaikeaa depres'
siota. Muista psyykkisistii hiiiricjistii voidaan
mainita hypokondria eli aiheeton vakavan
sairauden pelko, erilaiset ahdistusreaktiot
sekd paranoidinen, eristyvii ja epiiluuloinen
asenne ja varsinainen demenssi eli ?ilyllisen
toiminnan tylsistyminen. Tavallisia ovat
myris neuroottiset hiiiritjt, endogeenisg! PsY'
koosit, patologiseen vanhenemiseen liittyviit
htiiricit ja erilaiset sekavuustilat.

Er[s mielenkiintoinen piirre on vanhoilla
esiintyvii riitely, eptiluuloisuus ja jopa mie'
letdn mustasui.kaisuus. Kyseessii on usein
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MAURT VANHATALO

Kentcin kuulumisia
Eliiketurvakeskuksessa on Kurssit voivat olla joko 1- tai viisil peruskursseja kuusi,
vuodesta 1970 liihtien toimi- 2-paiviiisiii, joskus kolmipiii- t?illii kertaa Uudenmaan, I{a-nut . kentii.llti tyoskentelevrj viiisiiikin. Peruskursseilla py- meen, Turun ja porin'seki
koulutus- ia neuvontaryhmii, itaan antamaan perustieiot Vaasan liiiinien alueilla. So-
ionka vahvuus tiillii .!9tk_e_lp el?ikejiirjestelmistii, el2ikela- siaalialalla tyos[entJevilleon kuusi toimihenkil1ii. Hei- kien'soveltamisesta, elZikkeis- tarkoitettujen 'elakeiuiisien
dtin tehttivtiniiiin on kouluttoa tii ja niiden_ miiiir?iytymispe- tarve on oilut ilmeinen ja ke-
ia perehdytttiii Eliiketurvakes- rusteista sekii haliemiseita. viiflksi tg79 on io 

-.[ritto
kuksen valtuuttamien. ty_deld- Jatkokursseja jlrjestet?iiin niil- muutama lisiikurgi loiO"nkioke!:ioita-loitqvlen palvelupis- le, jotka ovat-kiiyneet perus- liiiinien alueille. Kiiirnostustateiden.eldkevirkailiioita. kurssit. Jatkokuriseilla men- ilmaissee myOs peruskurssin

Sopimus ty<ieliikehakemug- $inn syvemmiille asiaan ja kiiyneiden (ysetyt -"nJoUi-ten vastaanotosta ja asiakkai- laajennetaan aihepiiriii. sisia jatkokuisseiita. Kun kai-
den tyriel?ikepalvelusta Eliike- Muun koulutulisen rinnalla kissa-maan l?iiineissd on run-
turvakeskuksella on ollut ra- toteutetaan perustietoa ylliipi- saan vuoden aikana pideuy
halaitosten ja p-ostin kanssa jo tiiviiii koululusta, jota tartbi- peruskurssej", oo ,aiia- ro-l960Juvulta alkaen sekii vuo- tusta palvelevat myos toimi- iiaalihoitajiile;a sosiaaity6n-
desta 1976 -mycis Kansanelii- paikkakohtaiset neuvonta- tekijciille jariot"ttvia tri"."-
kelaitoksen kanssa. k?iynnit. seuraavassa taulu- ja ottut t5.
..Paitsi.niiidel yryPiri maata kossa esitetdiin vuoden 1978 " Kansanellkelaitoksen pai-

sijaitsevien noin 4500 palvelu- alkuvuoden koulutustapahtu- kallistoimistojen -ivti"firc-
pisteen tyoelekeasioita hoita- mat. Ntillii kursseilla tavoi- asioita hoitaville toiriritrenti-vien virkailijoiden_ jatkuvaa tettiin noin 1500 eliikeasioita loille jerjestetiiiin Etelii-Suo-
koulutusta,.kentteyksikkd.jiir- hoitavaa- palvelupisteiden elii- men vakuutusalueetta Vtsijestiiii yhteistyossii eri..lailos- keneuvojaa ja toimipaikka. jatkokurssi, iottoin 

-on 
rubri

ten kanssa kursseja ty<ieliike- kohtaisilla neuvontakiiynneil- iettu loppuun 
"nsim-ain"oasioista myos mm. sairaaloi- lii tuhatkunta eliikeneuvojaa. jatkokouiutuskierros tof.o

d.en-.ja. terveyskeskusten so- Lis?iksi rahala-itosten ja eri yh- maassa ja noin puol"t p.ru*
siaalihoitajille, mielenterveys- teiscijen asiakkailleen-tai jiise- kurssin icayneista fuitufiirtoitoimistojen ja kuntien sosiaa- nilleen jiirjest?imissii asiakas- mistojen ty,i.fa[.iri-it" loilitoimistojen sosiaalityonteki- illoissa tai el?ikepiiivill2i. jaet- tavisti toi-iherkitOistii on jat-j<iille. tiin eliiketietoa noin parilietu- kokurssitettu

Kaikkiin mainittuihin paik- hannelle ihmiselle. Toimipaikkakohtaisilla neu-koihin.suoritetaan myos toi- Syyskaudella 1978 kurssi- vontakziynr"iffa pyiiiaan ryt-
mipaikkakohtaisia ns. neuvon- muotoisten koulutustapahtu- syllii tehostetusti^ rm.n, 

"ttataktiyntejii, jolloin tuon toimi- mien md.d.rd siiilyy liihis en- palvelupisteiden hakemus- japaikan eliikeasioita hoitavat nallaan. Rahalaiiosten eliike- isiteaineisto .""t.turn ulun tu-toimihenkiltit saavat omalla neuvojille tarkoitetruja kurs- salle sekii selvitettr; ;r[ry"toimipaikallaan tietoa ajan- seja kertynee viitisenkymmen- ajankohtaisia erafetyffiit-
kohtaisista eliikeasioista, selvi- tii. sia.
tystii eliikeasiakkaiden eliike- Koulutuksen yleisenii ta-

#ggT:fi "::l: ,iiq|fii;?,i,',?;,* !;j X 
o r r A I r L LE 

f#,,,Jifi#"uft ,.#*[
hoidosta, uusista esitte
makkeista jne. Eri liiiininhallitusten kanssa tycieliikeasioihin viihiniaan jo-

Kurssimuotoisia koulutus- yhteistyossii jiirjestetiiiin edel- ka toinen vuosi ;of<o [uisseif-tapahtumia kertyy vuodessa leen sosiaalihoitajille ja so- la tai henkilcjkohtaisella toi-keskimiiiirin noin 150-170. siaalitydntekijciille kalsiptii- mipaikkakiiynnile.
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KOALUTASTAPAHTUMAT I. 1._30. 6. 1978

Kurssit Neuvonta- Yleisci-
tilaisuudet

42Rahalaitokset (l pv)
Kansaneliikelaitos (2 pv)
OTK-siiiistokassat (2 pv)
Sosiaalihoitajakurssit (2 pv)
Sairaalat, sosina[ileimistot (1 /2-1 pv)
Muut (1 pv)

E I cik e k a s s oj e n j a - s ci cit i o i de n t o tmi h e nki I o i I I e
t a r k o it e t tuj a k oulutu st il ai suuk s i a sy y s k au d e I I a -7 B

Eliikepiiiitospiiivl 10. 10. El2iketurvakeskus

Teemapdivddn sisiiltyy eliikepiiiittiksen muotoon ja sisiilt<ion
liittyvin kysymyksiii.

Eliikkeiden laskentap?iivl 24.10. Eliiketurvakeskus

Kurssilla kiisitellii5n el;ikkeiden laskennassa esille tulevia
vaikeahkoja tapauksia.

Kurssi erityiskysymyksistii zt.ll. ElZiketurvakeskus

Kurssilla kiisitelliiiin TEA 7 $ 2 momenttiin, TEL 7 $ I
momenttiin ja rajoitussiiiintticin liittyviii ongelmia sekd
selvitetiiiin, mihin tytisuhteeseen liitetiiZin tuleva aika alle
4 kk:n ty<isuhteissa.

Ty<isuhde- ja el[ketapahtumailmoitukset 30. 11. Eliiketurvakeskus
Teemapiiiviin aikana kiisitelkien tyosuhde- ja eliiketapahtuma-
korttien tiiyttiimiseen liittyviA asioita ja selostetaan milloin
ilmoitulset tulee tehdfl.

Tyoel?ikep?iive 12 .12. Rakennusmestarien talo

Tilaisuudessa selvite&iidn mm. kansaneliikelain uudistuksen
yhteydessl tehtyjii tyoeliikelakien muutoksia ja niitii kiiyttinnon
ioimenpiteitii, j oita muutokset aiheuttavat eHkelaitoksille
tyoeliikeasiain hoidossa.

Edellii mainittujen koulutustilaisuuksien tarkemmat ohjelmat postitetaan el[kelaitoksille
syksyn kuluessa. Lisiitietoja koulutuspiiiillikkti Lauri Miikeliiiseltl.
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JOUKO JANHUNEN

Elcikev akuutus t o is eks i ylei sin
sosiaaliturv an laj i maailmas sa
Y hdysvaltain terveys-, opetus-
ja sosiaaltministeric) on jo 40
vuoden ajan laatinut raportte-ja sosiaaliturvan levinneisyy-
destti maailmassa. Viimeisin
raportti koskee vuotta 1977*).
Raportissa esit elliiiin maittain
eliike-, sairaus-, tapaturma- ja
tydttdmyysvakuutuksen sekii
p er he av us t u s j iir j e s t el mi e n
piiiipiirteet.

Itseniiisi?i valtioita on
maailmassa 158. Tutkimusra-
portissa on mukana 129 maa-
ta, koska kaikista maista ei
onnistuttu saamaan tietoja tai
niissii ei ole lakisiiiiteistii so-
siaaliturvaa.

Alla oleva asetelma osoit-
taa niiden maiden lukumiil-
riin, joissa oli vuonna 1977
kiiytcissii lakisiiiiteisen sosiaa-
liturvan muotoja. Asetelman
luvut tarkoittavat sellaisia
yleisiii, Iakisiititeisiit jiirjestel-
miii, joiden piiriin kuuluu
useampi kuin yksi viiestci- tai
ammattiryhmii.

Maita
palkan- yrit-
saajat tiijiit

Eliikevakuutus ll4 59
Sairausvakuutus 72 24
Tapaturmavak. 129 27
Tycittcimyysvak. 38 l0
Perheavustukset 65 28

SOSIAALITURVAN
RAKENTAMINEN
ALOITETAAN
TAPATURMA.
VAKUUTUKSESTA
Tapaturmavakuutus on laa-
jimmalle levinnein lakisiiltei-
nen sosiaaliturvan muoto.
Useimmat maat ovatkin aloit-
taneet sosiaaliturvansa raken-

tamisen siitl. Tiill2i hetkellii
maailmassa on 10 maata, jois-
sa lakisiiiiteisesti maksetaanvain tapaturmakorvauksia.
Toisaalta sellaisia maita, jois-
sa palkansaajille maksetaan
kaikkia asetelmassa olevia so-
siaaliturvan etuuksia, on vain
29. Toiseksi yleisin sosiaali-
turvan laji on elikevakuutus.
Asetelmassa mainittujen 114
maan lisiksi 15 maassa on
eleketurva ulotettu valtion
palveluksessa oleviin. Neite ei
ole laskettu mukaan asetel-
man lukuihin, koska kyseessii
on yhden vZiest<iryhm?in katta-
va el?ikejiirjestelmii.

Sairaus- ja tycitt<imyysva-
kuutus sekii perheavustusjiir-
jestelmZit ovat harvinaisempia
sosiaaliturvan muotoja. Sai-
rausturvan osalta on kuiten-
kin lisiittiivti, ettii asetelmassa
mainittujen 72 maan lisiiksi
l6 maassa on kiiyt<iss[ tiitiys-
vakuutus ja seitsemiiss?i kor-
vataan erditd sairastamiskus-
tannuksia - liihinnti l?iiikkei-
tii tai sairaalahoitoa.

YRITTiIIEN
SOSIAALITURVA
HARVINAISTA
Asetelman luvuista ilmenee,
ettti palkansaajien sosiaalitur-
van rakentaminen on useim-
missa maissa katsottu tar-
keiimmiiksi kuin yrittiijien.
Eliikevakuutuskin, joka on
yleisin lakisiiiiteisen sosiaali-
turvan muoto yrittiijill[, on
jiirjestetty vain 59 maassa.
Valtaosa niiistii maista on ke-
hittyneitti Euroopan ja Ame-
rikan valtioita. Aasiassa ja
Afrikassa vain l6 maassa
osalla yrittiijisrii on lakisdiitei-

nen eldketurva kunnossa. Vie-
lii huonompi on tilanne mui-
den sosiaaliturvan alojen osal-
ta. Esimerkiksi vain kuudessa
Aasian ja Afrikan maassa
yrittiijiit saavat sairausvakuu-
tuksen etuuksia.

ELAKEIKi IA
TY6KYVYTTdMYYS.
ELAKKEET HUOMION
KOHTEENA
Kuluvalla vuosikymmenellii
eliikeikii ja suuresti kohon-
neet tyrikyvyttomyyseliikekus-
tannukset ovat eri maissa ol.
leet el?ikepolitiikassa suurim-
man huomion kohteena.

Erilaisia Iiukuvia eliikeik?i-
jiirjestelyjii on viime vuosina
otettu k?iyttcidn muutamissa
teollisuusmaissa. Liukuvalla
eliikeiiillti pyritii?in raportin
tekijdiden mukaan hollent^?i-
miiiin painetta eliikeiiin ylei-
seen alentamiseen ja ty<ipaik-
kojen luomiseen nuorille tyot-
tcimille helpottamalla van-
hempien, yleistii eliikeikii?i lii-
hestyvien el2ikkeelle siirtymis-
t[. Yleisiii eliikeikiii on kui-
tenkin mycis alennettu. Niiin
on tehty viimeisten parin vuo-
den sisiill2i kolmessa maassa

Irlannissa, Ruotsissa ja
Swazimaassa. Israelissa on
korkein kiiytciss?i oleva el6ke-
ike - 70 vuotta. Vastaavasti
alhaisimmat eliikeiiit ovat
Swazimaassa ja Ugandassa -45 vuotta.

Liihes kaikissa kehittyneis-
sd maissa ty6kyvyttomyyselii-
kettd saavien m[tiriit ovat jat-
kuvasti kohonneet. Samalla
elakekustannukset ovat nous-
seet. Raportissa mainitaan
mm. Belgian, Holl4nnin, Its-

*) Social Security Programs Throughout theEducation, and Welfare. 1978.
World, 1977. U.S. Department of Health,



JOUKO JANHUNEN

Muutoksia
elriketurvassa
ulkomailla

lian, Ruotsin, Suomen ja Yh-
dysvaltain ryhtyneen tutki-
maan tyokyvyttcimyyseliikkei-
den mdiir6n kasvun syitti.
Eriiissii maissa niiksi on jo
ehditty nimetii tyrittomyyden
kasvu, nopean tytitahdin ai-
heuttama rasituksen ja viisy-
myksen lisiiiintyminen sekii
teknologian muutoksesta ai-
heutuva uusien ammatillisten
taitojen vaatimus, jota van-
hemmat tyontekijiit eiviit pys-
ty tiiyttemean. Lis2iksi on esi-
tetty eliikkeiden korkealla ta-
solla, parantuneella tietoisuu-
della eliikkeistii, kehityksestii
jZilkeenjiiiineillI kuntoutuspal-
veluilla ja v?ieston vanhenemi-
sella olleen vaikutusta tytiky-
vyttcimyyseliikkeiden miiiiriin
lisiiiintymiseen.

ENGLANTI:
13 5OOTYdNANTAIAN
OMAATYAELAKE.
]iRIESTELMAi
PERUSTETTU
Kuten Tydeliikkeen numeros-
sa 2178 kerrottiin, Englannis-
sa tuli voimaan viime huhti'
kuussa uusi eliikejiirjestelm[,
jossa tyonantaiilla on tYo'
eliikkeen osalta mahdollisuus
irrottautua valtion jiirjestel'
miistii ja perustaa oma tYd'
el d k e j dr j e st el mti ns ii.

Keshkuun alkuun mennessl
jo 20 000 tyonantajaa oli saa-
nut luvan oman tyoelakejer'
jestelmiinsi perustamiseen'
Nliden jiirjestelmien alaisuu'
teen kuului l0 milioonaa Pal'
kansaajaa eli liihes Puolet
maan koko palkansaajaviies'
tosta. Tyoeliikejiirjestelmiin
hyviiksymisestl piiiittiiviille
ty6elZikelautakunnalle tulee
koko ajan lisiiii irrottautumis'
hakemulcsia. Tyoeltikeiiiries-
telmid oli kestikuun alkuun
mennessi perustettu Yhteensii
t3 500, loista 1l 500 hoide-
taan tycieliikevakuutuksella
jostakin vakuutusYhticistii ja
2 000 on itseniisiii tYtinanta'
jien perustamia eliikesiiiititii'
tb,. IrrottautumisluPien
miiirii ylittZia perustettujen
jiirjestelmien luvun, koska
monitycinantaj ajtirjestelmissti
jokainen tyonantaja joutuu
hakemaan irrottautumisluvan
erikseen, vaikka liittyy sa-
maan tyoelAkejerjestelmiiiin
useampien tyonantajien kans-
sa.
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NORIA:
RYHMAEL{KE.
VAKUUTUKSIA
Norjan tycinantaja- ja tyonte-
kijiijiirjestcit ovat sopineet
tyd nt e ki joi d e n ry hmiiel dkeva-
kuutuksen kayttcidnotosta en-
si vuoden huhtikuussa. Kor-
kein maksettava kertasuoritus
tulee olemaan 50 000 Nkr.

Maanviljelijoitii edustava
jiirjestci on perustanut vapaa-
ehtoisen, jatkuvia eliikkeitii
maksavan maanviljelijoiden
ry h miie I ti k e v a k u u t u k s e n.
Elikkeen mdiird on 12 000
Nkr vuodessa ja sitii makse-
taan 67. ilclivuoden t?iyttiimi-
seste. Elekkeen maksaminen
jo 60. ikiivuodesta liihtien on
suunnitelmissa. Yeinen elii-
keikii on Norjassa 67 vuotta.

SAKSAN
LIITTOTASAVALTA:
ELLKEVAKUUTUKSEN
RAHOITUSONGELMAT
RATKAISUUN
Saksan Liittotasavallan ylei-
nen eliikevakuutus on jo jon-
kin aikaa ollut suurissa talou-
dellisissa vaikeuksissa. Jiirjes-
telmiille on syntynyt rahasto-
vajausta samoista syistii kuin
monessa muussakin maassa.
Niiitii syitii ovat heikentynyt
taloudellinen kasvu, korkea
tycittcimyys ja laskettua pie-
nempi vakuutusmaksukerty-
mii.

Viime heiniikuussa maan
parlamentti hyviiksyi hallituk-
sen esityksen eliikkeiden auto-
maattisen inde ksit ar kist usme-
kanismin hylkdtimisestrj kol-
meksi vuodeksi. Talle ja
vakuutusmaksujen korotuk-

silla uskotaan rahoitustilan-
teen korjautuvan.

Indeksitarkistuksen asemes-
ta eliikkeitii on ptiiitetty ko-
rottaa ensi vuonna a,5 fi ja
kahtena seuraavana vuonna
4 /o kumpanakin. N2iiden ko-
rotusten arvellaan ylittiiviin
inflaation mdZirdn - tiill[ het-
kellii noin 3 /o vuodessa -mutta jii?iviin huomattavasti
alle viime vuosina toteutettu-
jen keskim?i2irin l0 !o:n vuo-
sitasoisten eldkekorotusten.
Eliikkeet ovat 1970-luvulla
nousseet palkkoja nopeam-
min. Kun nettopalkkojen li.
sdys vuosina 1969-1978 oli
98,1Eo, niin eliikkeet kohosi-vat vastaavana aikana
123,7 %. Eliikeindeksi perus-
tuu bruttopalkkojen kehityk-
seen. Normaaliin indeksitar-
kistusmenettelyyn tullaan pa-
laamaan vuonna 1982.

Vuonna l98l eliikevakuu-
tusmaksuja nostetaan 0,5 pro-
senttiyksikdllii nykyisestii
18 fo:sta. Palkansaaja ja ty<in-
antaja maksavat vakuutus-
maksun puoliksi. Lopuksi
piiitettiin siitii, ett?i vuodesra
1982 liihtien el2ikeliiisiltii ryh-
dyt?iiin perimiiiin sairausva-
kuutusmaksua, josta he nykyi-
sin ovat vapaita.

TANSKA:
SOSIAALINEN ELAKE-
RAHASTO KiYTTddN
Tanskassa on vuodesta 1971
Itihtien koottu vakuutetuilta
vakuutusmalsuja erityiseen
Sosiaaliseen eliikerahastoon.
Maksun suuruus on olhtt2to
verotettavista tuloista. Tans-
kan parlamentti p?iiitti viime
heindkuussa, etfii kertyneet
v arat keyletiiiin kansaneliike-
j?irjestelmiin kautta peruseliik-
keen nostamiseen pienentii-
miillii samalla jossain mii2irin
tuloharkinnan osuutta eliik-
keessl. Vuoden 1977 tilasto-
jen mukaan 55 % kaikista
vanhuuseldkkeen saajista sai
tasasuuruisen perusel6kkeen
lislksi tuloharkintaista el?iket-
tii. Sosiaalisen eldkerahaston
varoista osa suunnataan eliik-
keensaajien asumiskustannus-
ten alentamiseen erityisen
vuokratuen kautta. Tanskan
kansaneldkejiirjestelmiiiin ei
ole kuulunut asumistukea tai
sild vastaavaa etuutta. Niimii
lainmuutokset tulevat voi-
maan ensi vuoden alussa-
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Kuka kirjoitti
sosiaaliturvasta I 97 2-7 6

JOUKO SIRKESALO kaisemmin. .. Artikkelit on
otettu ensisijaisesti vain so-

,,OMAT NIMET siaaliturva-alan ammattileh-
KIR1OIHIN,, distii ja eri sosiaaliturvajiirjes-
Kestilomalta palattuaan toimi- toien. julkaisemista lehdistii'
tusiohtaia (Jimonen'iii'tlirl,i {ittTll :.1 kohdistunut pie-

ktid esstidn punavat kois,ii fJ' nilevikHsiin. henkilokunta- ja
not uot etta.,, Sinun "iirali-"f 

tiedotuslehtiin ja-erityisesti ly-
ote tiissii kiriassa", nai ii,ii l'yitiit' m.grkitvkselt:iat y4'
swtttivdlti ' iiiine,d. 

- -K;;i; hiiisiin artikkeleihin. Tutki-
osoitt aut ui olevan S otioiti ii mustarpeiden ja sosiaaliturva-
van Keskusliiton iulkalsi: jrr- alan muuttuessa ajan mukana
siaaliturvan kiriallisuu's S;;- oi ollut tarkoituksenmukaista
messa 1972-tgZO. iitnit)11- ottaa mukaan aineistoa sovel'
ta vuosilta kiria luettelie"*';n tuvin.oytn m1<is melko laajas'
4890 henkildti, iotka r;;;';;;- ti vhteiskuntapolitiikan muil'
tuneet kyniiiin imAiti*'riin ta aloilta kuten asuntopolltll-
sosiaalipoliittisia *i'itiiii'i- I"tlu' . terveYdenhuoltopolitii'
t iiiin. p o, 

^t 
o *o, iot o' 

- iifii* kasta j a tyopolitiikasta."
heti seuraavan ajanjakson tar-
kastelun osatn ia iaua arioi- ryY.qtT-WEN
telmalla taata 

-mukanaolorua Mi 2LRAST i
jatko-osaalaadittaessa.VaistonteoskiisittiSll2nu.

meroitua kirjoitusta 290 si-
ESIPUHE vulla. Painoasun muutoksella
Kirjan esipuheessa todetaan: nyt kirjaan on 267 sivulle saa'
"Tim[ teos on jatkoa v.1973 tu 8046 hakutietoa. Jos unoh-
ilmestyneelle bibliografialle: damme esipuheen maininnan
Erkki- Vaisto, Sosiaaliturvan perusteellisemmasta karsin'
kirjallisuus Suomessa 1965- nasta, saamme laskettua seu-
1971. Toimitustapa ja aineis- raavat keskimiiiiriiiset vuosi-
ton laajuus ovat p66osin sa- tuotannot:
mat kuin aikaisemmassa bib- kirjoitusta/vuosi
liografiassa. Piiiihuomio on 1965--:71 1350
kiinnitetty itsendisten teosten 1972-76 2000
ja tutkimusten sekii eri oppi- Jiilkimmiiinen luku on 50 pro-'
iaitosten laudatur- ym. ttiiden senttia edellistii suurempi.

mukaansaamiseen. Kirjastoi-
hin saapuneen aineiston t6y-
denttmiseksi on mm. korkea-
kouluja ja sosiaalialan jiirjes-
toja pyydetty ilmoittamaan
niiden julkaisema aineisto.

Bibliografia sisiiltiiii lisiiksi
valikoiden aikakauslehtien ja
kokoomateosten artikkeleita.
Aikakauslehtiartikkeleita on
karsittu ankarammin kuin ai-

Kun kirjoittajien luku edelli'
sessi oli noin 3750 ja nYt lii'
hes 5000, voidaan katsoa, ett6
yksittiiisen kirjoittajan tarve
ilmaista itseean ei ole muutta-
nut sanottavasti tahtiaan.

AHKERIMMAT
Kun 8000:lla kirjoituksella on
llhes 5000 kirjoittajaa, on sel'
vii?i, ett?i suurin osa nimistd
esiintyy vain kerran, vaikka
yhteistyciniikin syntyneitii,
useamman kirjoittajan teoksia
on mukana. Jos poimimme
esiin ne, jotka ovat esillii kes-
kimiiiirin neljinnesvuosittain,
saamme nyt ilmestyneestd kir'
jasta seuraavan luettelon (su'
luissa saman kirjoittajan kir-
joitusten miiiirii edellisess[
kirjassa):
Acht6 Kalle 17 (34)
Allardt Erik 19 ( 8)
Immonen Erkki J. 18 ( 9)
Jousimaa Kaarina 29 (26)
Lahelma Eero 19 (-)
Lahtinen Alli 22 (40)
Miikelii Klaus 18 ( 5)
Periliiinen Antero 19 (57)
Puro Kari 16 ( 2)
Rrinkii Toivo 16 ( 3)
Suviranta Annikki 16 (26)

Kun alkoholipolitiikka ot'
taa listalla melko suuren osan,
mainittakoon lisiiksi muuta'
mia nimiii, joita eliikePuolella
on totuttu pitiimiiiin tuotteliai-
na, mutta jotka jtiiiviit asete'
tun kriteerin alapuolelle. Aak'
kosjiirjestyksess[ poimittuina
ne ovat: Margaretha Aarnio
20*4 mainintaa, Frejvid Gus'
tafsson 14+15, Esko Kalimo
22+8, Aulikki Kananoja
14+15, Jaakko Pajula 25+6,
Teivo Pentikiiinen 12*3, SeP'
po Pietiliiinen 17*5, Terho
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Uusi
opaskirja

Pulkkinen 15+5, Tapani Pu-
rola 25*13 ja Henrik Rinne
16+10. Kaikilla niiillii niiyt-
tiiii kymmenvuotiskauden al-
kuosa olleen vilkkaampi kuin
vijmeiset neljii vuotta.

PAINOKKAIMMAT
Monet edellii mainituista ni-
mistii Iieneviit tavalliselle kir-
jaston kiiyttiijiille varsin ou-
toja. Mutta on mukana tele-
visiokasvojakin, kuten Kalevi
Sorsa (126), V. J. Sukselainen
(7394), Johannes Virolainen
(5313) sekl tietenkin Pekka
Kuusi ja Heikki Waris useal-
Ia viitteellii. Kaunokirjallisuu-
teen viittaavia nimiii ovat
Pearl S. Buck (4695) ja Ar-
mas J. Pulla (5272). Laajim-
min tunnettu kolmikko Karl
Marx, Friedrich Engels ia
Vladimir Lenin ovat luette-
loon tulleet teoksella Nainen,
perhe ja yhteiskunta.

BIBLIOMETRIIKKAA
Kirjoitettua tekstiii tulvii jat-
kuvasti kasvavin miiiirin jul-
kisuuteen. Kun vuonna 1934
maailmassa oli noin 15 000
erilaista tieteellistii aikakaus-
kirjaa, miiiiriiksi 1970 lasket-
tiin jo 102146. Niiden kaik-
kien tai niistii kiinnostavien-
kaan seuraaminen on mahdot-
tomuus. Siksi temankaltainen
bibliografia on aivan valr6-
maton sekd alan ihmisille ettii
kirjastojen henkil6kunnalle.
Kirjastojen kehittdessd auto-
maatiotaan on tietokoneissa
syntynyt uudenlaisia tietoai-
neistoja. Tiedettiiin paitsi ku-
ka on kirjoittanut mita, myos
kuka on lukenut mitii. Palve-
luun kai kuuluu uuden aika-

kauslehden tullessa tehdii sen
eri kirjoituksista ennuste, ke.
tii sen lukeminen kiinnostaisi.
Toinen tehteve kirjastoalalla
on lofae eri aikakauslehdistii
jotakin asiaa koskevat aikai-
semmat kirjoitukset. Niiihin
liittyviti matemaattisia mene-
telmiii selostaa Social Indi-
cators Research -niminen jul-
kaisu No 411977. J. J. Hu-
bertin kirjoitus Bibliometric
models for Journal Product-
ivity esittelee yhdeksiin eri-
laista lainalaisuutta kiiyttiienjopa gammafunktiota. En
ryhtynyt laskeskelemaan, nou-
dattavatko sosiaaliturvan kir-
joitukset Suomessa niiitii lain-
alaisuuksia. Eriiiit edellii ole-
vat numerot ovat noin-tietoja,
sillii ainakin sellaisten itselleni
tuttujen nimien kuin Aurela
ja Miettinen osalta havaitsin
henkilcihakemistoa laadittaes-
sa tapahtuneen kiisittelyvir-
heen. Niinpa testa ei tullut-
kaan bibliometristii tutkiel-
maa vaan yritys saattaa laa-
jempaan tietoon Sosiaalitur-
van Keskusliiton kustanta-
man teoksen ilmestyminen,
jotta siihen tutustuttaisiin ja
sitii kiiytettiiisiin hyvtiksi.

Korvausten hakuopas. Teki-
jat: E. Perttilfl P. Nuutinen,
R. Sierla, K. Yliperttula. 2.
uusittu painos. Julkaisijat:
Vakuutusalan koulutuskes-
kus ja Suomen vakuutusyh-
tiriiden keskusliitto. Helsinki
1978.

Korvausten hakuopas on
tarkoitettu kaikille niille, jot-
ka palvelevat henkilovahin-
gosta korvausta hakevaa hen-
Klloa.

Tekijdiden liihtokohtana on
ollut "ihminen ja hiinelle sat-
tunut, erilaisiin korvauksiin
oikeuttava tapahtuma", kuten
alkusanoissa todetaan.

Kirja onkin jaettu niiden
eliimiintilanteiden mukaan,
joiden vuoksi korvausta hae-
taan, ja niistii jokaisen koh-
dalla on esitetty, mihin sosiaa-
li- ja yksityisvakuutuksen
etuuksiin asiakas voi olla oi-
keutettu.

Kiiyttiijiin on vain tiedettii-
vii, hakeeko asiakas etuutta

- elikeiiin tai mii5.riii2in tiiyt-
fdmisen vuoksi

- lyhytaikaisen sairauden
vuoksi

- pitktiaikaisen sairauden
vuoksi

- tyotapaturman vuoksi

- liikennetapaturman vuoksi

- muun tapaturman vuoksi

-kuolemantapauksen 
joh-

dosta

- tyrittcimyyden vuoksi vai

- rikoksen takia
Niinpii esimerkiksi kohdas-

sa "el6keikd, miiiiriiikii" on
ohjeet tyoeliikelakien (TEL,
LEL, YEL, MYEL), meri-
mieseliikelain, kirkon, valtion
sekii kuntien eltikelakien ja
kansaneliikelain mukaisen
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Elrike-Varman
johto vaihtuu

vanhuusellkkeen hakemiseen. ten esimerkiksi tydlqrvyttit-
Lisiiksi on kerrottu, miten myyseliikehakemukseen liitet-
haetaan yksilcillisen eliikeva- tiiviiii virkatodistusta koske-
kuutuksen korvauksia ja hen- vassa kohdassa. Siellii sano-
kivakuutuksen miiiirliiissii taan, ett[ todistukseen on
maksettavaasaastcisummaa. merkittiiv[ alle 18-vuotiaat

Kun luvut on viel[ erotettu lapset, jotka ehkii oikeuttavat
viililehdin toisistaan ja kirjan lapsikorotukseen.
alussa onsisiillysluettelo, loy- Palveluhenkisyyden koros-
tyy tarvittava tieto todella no- taminen on toinen leimaa-an-
peasti. tava piirre. "Asiakas on iii-

Esitys on kirjassa kautta kls, palvele hdnt6", muistute-
linjan selketi[ ja kansantajuis- taan vanhuuseldkettii kiisitte-
ta. Esimerkkind voisi mainita leviissii luvussa.
tyoellkelakien soveltamispii- Kirja kuuluukin vakuutus-
ri6 koskevan kohdan. tutkinnon asiakaspalveluosan

Yrittiijien eliikelakien so- tutkintovaatimuksiin.
veltamisesta yrittiijien per- Ulkoasultaan kirja on niip-
heenjiiseniin on suoraan an- piirii, kansion lehdet on help-
nettu se muistisiiiinto, jonka po vaihtaa uusiin ja muovi-
keksimiseen voi menni aikaa: kannet pysyvtit siistein?i. Sel'
"Ilman palkkaa, perheoikeu- keii painoasu auttaa tiedon
dellisella perusteella tilalla jiisentymistii.
tyoskenteleviit eiviit kuulu Kirjaa myy Vakuutusalan
MYEL:n piiriin. Siiiinnos on koulutuskeskus, osoite Bule-
siis pdinvastainen kuin vardi 28, 00120 Helsinki 12,
YEL:ssa." puhelin 90-19251. Pelkkien

Samoin se TEL:n 2 $:n 3 lehtien hinta (kansion jo omis'
momentin sii2inncis, joka ker- taville) on 25 markkaa, koko
too, milloin johtavassa ase- kirja maksaa 40 markkaa.
massa olevaa toimihenkiltia Kirsti Suomivuori
on pidettiivii tyrisuhteessa ole-
vana ja milloin itsenlisenii
yrittiijiinii (se, mikii alkaa
"Tyosuhteessa olevana on pi-
dettdvA myds johtavassa ase-
massa olevaa osakeyhtic)n toi-
mihenkildii ja muussa yrityk-
sessii tai yhteisdssii johtavassa
asemassa olevaa henkildii, ei
kuitenkaan, ios . . ." ) on nyt
selitetty niin kansantajuisesti
kuin se lyhyessii teoksessa on
mahdollista.

Mutta lukekaa itse.
Paitsi, ettii kirja antaa oh-

jeita "toimi ndin", se myris
perustelee "miksi niin", ku-

Juhani Kolehmainen seuraa
C. G. Aminoffia

Toimitusjohtaja C. G. Ami-
n o f f i n pyynnost?i Eliike-
Varman hallintoneuvosto on
myontiinyt hlnelle vanhuus-
eliikkeen l. 6. l9T9lukien h[-
nen tiiytetty[Zin 63 vuotta.
Eliike-Varman toimitusjohta-
jana varatuomari C. G. Ami-
noff on ollut vuodesta 1958.

Uudeksi toimitusjohtajaksi
yhtion hallintoneuvosto on
samasta piiivtistii lukien nimit-
tiinyt johtaja, fil.maisteri J u -
hani Kolehmaisen
(44).

Johtaja Kolehmainen on
toiminut Eliike-Varman pal-
veluksessa vuodesta 1961 Hh-
tien aluksi apulaismatemaa-
tikkona, apulaisjohtajana vas-
tuualueenaan suunnittelu- ja
atk-toiminta vuodesta 1965 ja
johtajana vastuualueenaan
markkinointi j a henkilcisttihal-
linto vuodesta 1970.
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Vakuutusoikeuden
pricitoksici

PENTTI KOIVISTOINEN sottava tuolloin olleen tyrisuhteessa yhtiddn
ja kun hiinen ty6suhteensa &iytti TEL:n
edellytykset, Eliiketurvakeskus m?i?ir?isi
K:hon sovellettavaksi TEL:a. Koska K.
15. ll. 1963-20. ll. 1964 oli omistanut yli
puolet A. Oy:n osakepiiiiomasta ja 9. 11.
1964-6. 5. 1966 yli puolet B. Oy:n osake-
pddomasta ja kun hiinellii 6. 5. 1966 jiilkeen-
kin yhtion konkurssin alkamiseen saakka oli
yhtioss?i omistamiensa C. Oy:n osakkeiden
kautta vastaava mddrddmisvalta kuin, jos hiin
olisi omistanut yli puolet B. Oy:n osakkeis-
ta, Eliiketurvakeskus mii2ir?isi, ettei K:hon
n[iltii osin ollut sovellettava TEL:a.

B. Oy:n kiiytttimii vakuutusyhtio ja K. va-
littivat el6kelautakuntaan. Vakuutusyhti<i
katsoi, ettei K:hon ollut sovellettava TEL:a
ennen 15. 11. 1963 tapahtuneen tyoskente-
lyn perusteella, koska TEL 2 $:n 3 momentti
lisiittiin lakiin vasta 22. 11. 1963 eik[ sii2in-
nost2i niiin ollen voitu soveltaa aikaisemmas-
ta ajankohdasta. K. oli sitii mielt?i, ettti vaik-
ka hin oli C. Oy:n osakkeet huomioon ot-
taen omistanut yli puolet B. Oy:n osakepiiii-
omasta 7. 5. 1966 alkaen, hiinen ei voitu
katsoa yksiniiiin omistaneen yli puolta yhtitin
osakepiitiomasta, koska h6nen sanotussa yh-
tiossii C. Oy:n osakkeiden kautta saamansa
miiiiriiysvalta ei ollut rinnastettavissa edellii
kerrotunlaiseen miiiiriiiimisvaltaan. Tiimiin
vuoksi ja kun hiinen tycisuhteensa oli jatku-
nut keskeytyksettii K. oli vaatinut TEL:n so-
veltamista my<is 15. ll. 1963 lukien.

ELAKELAUT AKU NN AN PA AT dS
Eliikelautakunnan pdiitos: On jiiiinyt niiyttii-
mtittii, ettei K. ollut ollut TEL:n alaisessa
tycisuhteessa B. Oy:hyn 14. ll. 1963 saakka.
K. ei ollut 7.5.1966 alkaen omistanut yksin
tai yhdessii perheenjiisentensii kanssa yli
puolta B. Oy:n osakepdiiomasta siten kuin
TEL 2 $:n 3 momentissa edellytetiien. Kun
K:n ansiot ttissii tyosuhteessa 7. 5. 1966 al-
kaen ylittiviit TEL:n minimivaatimuksen,
K:hon oli sovellettava B. Oy:n tycisuhteen
osalta TEL:a mycis 7. 5. 1966-27. 12. 1968.

Eliikelautakunnan ptiiitokseen hakivat
muutosta sekl vakuutusyhtio ettii El?iketur-
vakeskus. Vakuutusyhtio uudisti eliikelauta-
kunnalle lausumansa ja katsoi lisiiksi, ettei
K:hon myoskliiin 7. 5. 1966-27. 12. 1968
voida soveltaa TEL:a. Eliiketurvakeskus vaa-
ti, koska K:n B. Oy:ssii henkil<ikohtaisesti
omistamat osakkeet sekti hiinen C. Oy:ssii
omistamat osakkeet olivat antaneet hiinelle
vastaavan miiiiriiiimisvallan kuin, jos h[n

V AKU a TU SO I KEU DEN P.4 AT dS N :o
2719176

11187
30s3176
Milloin johtavassa asemassa olevaa toimihen-
kildd pidettidn tyosuhteessq olevano?

K. oli ollut A. Oy:n palveluksessa ainakin
l. 4. 1944 alkaen toimien aluksi yhticin laki-
miehenii, konttoripiiiillikkcjnii ja myyntipiiiil-
Iikkonii. Vuodesta 1950 lukien hiin oli kuu-
lunut yhticin johtokuntaan sekd toiminut
vuodesta 1960 alkaen yhtion toimitusjohta-
jana.

K. oli omistanut yhticin nimellisarvoltaan
samansuuruisia osakkeita seuraavasti:

Osakekanta K:n omistamat(kpl) osakkeet (kpl)
30.12.7953 16 000 881
22.7.1955 16000 2282

1961 16 000 25t6
27.12.1962 16 000 3774
29.4.1963 24000 3774
15. 11. 1963 24000 t5 152
20. tt.1964 24 000

A. Oy:n toimintaa oli 15. 11. 1964lukien
jatkanut B. Oy, jonka palvelukseen koko
A. Oy:n henkikikunta oli siirtynyt.

K. oli omistanut B. Oy:n nimellisarvoltaan
saman suuruisia osakkeita seuraavasti:

Osakekanta K:nomistamat(kpl) osakkeet (kpl)
15. 1r. 1964 3750 2945
7.5.1966 28750 12805

Lisiiksi K. oli ainakin 29. 3. 1965 lukien
omistanut C. Oy:n osake-enemmiston. C. Oy
oli 7. 5. 1966 jiilkeen omistanut 12 500 osa-
ketta B. Oy:n osakkeista. K:n osakkeiden lu-
kumiiiirii B. Oy:ssti oli pysynyt l2 805 kpl:na
yhticin 27. 12. 1968 alkaneeseen konkurssiin
saakka.

K. pyysi Eliiketurvakeskuksen ratkaisua
siita, oliko hdneen sovellettava TEL:a hiinen
ollessaan A. Oy:n ja B. Oy:n palveluksessa.
Eltiketurvakeskus totesi 3. 9. 1975 antamas-
saan piiiitoksessd, ettd K. ei ollut ennen
15. 11. 1963 omistanut yli puolta B. Oy:n
osakepiiiomasta. Tdmdn vuoksi K:n oli kat-
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olisi omistanut yli puolet B. Oy:n osakep[E-
omasta, ettii K:n tyoskentelyyn edell?i mai-
nittuna aikana ei ollut sovellettava TEL:a.

V AKUATA SOIKEA DEN KANT A
Vakuutusoikeus katsoi pllitriksessii?in, ett6
TEL:iin 22. ll. 1963 annetulla lailla lisiitty
2 $:n 3 momentti tuli voimaan vasta sanot-
tuna piiiviin[, minkii vuoksi siiiinnostii ei voi-
da soveltaa sen voimaantuloa edeltiineeseen
aikaan ja kun K:n B. Oy:n toimitusjohtajana
ei siten voida katsoa olleen TEL:n tarkoitta-
massa tycisuhteessa ennen 15. 11. 1963 (pi-
tiiisi ilmeisesti olla22.ll. 1963), niin ja kun
K:n on katsottava 7. 5. 1966 lukien olleen
eliikelautakunnan lausumin perustein TEL:n
tarkoittamassa tycisuhteessa B. Oy:oon, Va-
kuutusoikeus muutti valituksenalaista p?iii-
t6stii ja miiiiriisi, ettei K:hon ole sovellettava
TEL:a hlnen B. Oy:oon 14. 11. 1963 (2l.ll.
1963) jatkuneen tyriskentelyn osalta.

Edellii useaan kertaan mainitun TEL 2 $:n
3 momentin mukaan tyosuhteessa olevana ei
pidetii mm. johtavassa asemassa olevaa osa-
keyhtirin toimihenkikjii, joka yksin tai yhdes-
s[ perheenjiisentensi kanssa omistaa enem-
miin kuin puolet yhti<in osakepldomasta.
El?iketurvakeskus esitti lausunnoissaan vali-
tuselimille yleiskirjeeseensii n:o 15/63 viita-
ten, erd siiiinnoksen ottaminen TEL:iin ei
merkinnyt muutosta aiempaan oikeuskiiytiin-
tcicin. Periaatteen kirjoittamisella lakiin py-
rittiin vain selventdmdiin vakiintunutta tilan-
netta, joten toimenpiteellii ei ollut tarkoitus
aikaansaada asiallisia muutoksia. El2iketur-
vakeskuksen yleiskirjeessii omaksuttu kan-
nanotto pitiiiikin paikkansa vakuutusyhtioi-
den noudattaman kiiyt?innon osalta. Oikeus-
kirjallisuudessa oli sitii vastoin jo kauan en-
nen TEL:n stiiitiimistii katsottu, ett[ toimi-
tusjohtajat eiv?it olleet tycisuhteessa, koska
heihin nlhden ei ollut olemassa tydsuhteen
edellyttiimiie johto- ja valvontavaltaa. Muita
johtavassa asemassa olevia, kuten apulais-
johtajia jne. on kuitenkin sekii kirjallisuudes-
sa ette kiiytiinnossii pidetty tyrintekijriinii.

Kun Korkein oikeus sitten tuomiossaan
(KKO 1962 lI45) katsoi, ettei edes toimi-
tusjohtaja, joka omisti vdhemmdn kuin puo-
let osakeyhtion osakep[domasta, ollut tapa-
turmavakuutuslaissa (TVL) tarkoitettu tycin-
tekijii, muutettiin TVL:a tiiltii osin lailla
28. t2. 19621677.

Vakuutusoikeuden kannanotto K:n ase-
maan ennen 23. ll. 1963 tapahtunutta lain-
muutosta onkin ymmlrretfdvl KKO:n edellti

selostetun linjan valossa. K. ei ennen tuota
lainmuutosta voinut yhtitin toimitusjohtajana
olla tycisuhteessa yhtirion siitii riippumatta,
minkii verran hiin omisti yhticin osakkeita.

TIUKKA VAI LAAIA TULKINTA
K:n kuuluminen TEL:n piiriin 7. 5. 1966 al-
kaen riippuu siitii, tulkitaanko TEL 2 $:n
3 momenttia muodollisesti pitiiytymiillii tiu-
kasti lain sanamuotoon vai omaksutaanko
laaja, tosiasiallisiin olosuhteisiin tukeutuva
tulkinta. Jos K:n itse omistamat ja C. Oy:n,
jossa K:lla oli osake-enemmisto ja sitii kaut-
ta miiiiriiiimisvalta, osakkeet lasketaan yh-
teen, saadaan summaksi yli puolet B. Oy:n
osakkeista ja mycis osakepddomasta. Tiilloin
voitaisiin katsoa, etta K. on tosiasiallisesti
omistanut enemmdn kuin puolet yhtion osa-
kepiiiiomasta ja h2intii olisi pidett?ive yritte-
jiinii. Muodollisesti laki kuitenkin puhuu
"yksin tai yhdessii perheenjiisenten kanssa
omistamisesta". Tiillii tavoin omistamalla K.
ei saavuta osake-enemmisttiii, joten hdneen
tulee sovellettavaksi TEL. Tulkinta on mycis
tyrintekij?in eduksi, koska K. tuolloin, ennen
yrittiijien eltikelakien saatamistii olisi jiizinyt
lakisiiiiteisen tycieliiketurvan ulkopuolelle.

V AKUUTU SOIKEU DEN PAATdS N :O
1468177 le4s
V oidonnko tydttdmyyseliike lakkauttaa?
Tyoeliikekassa oli mycintiinyt K:lle tAysite-
hoisen tyottdmyysel?ikkeen l. 9. 1972-31.
12. 1972 ja l. 2. 1973-31. l. 1974. Eldk-
keell?i ollessaan K. oli ollut TEl-ty<isuhtees-
sa A:han 14. 8. 1973-31. 10. 1973, B:hen
l. l. 1974-3. 5. 1974 sekii LEL:n tarkoit-
tamissa tycisuhteissa marras-joulukuussa
1973.

K. haki sittemmin vanhuusel2ikettil vakuu-
tusyhticiltl. Vakuutusyhtici myonsi vanhuus-
el2ikkeen muiden TEl-tyosuhteiden ja LEL-
ansioiden perusteella, mutta jiitti ottamatta
huomioon eliikeaikaiset tyosuhteet. K. valitti
el?ikelautakuntaan ja ilmoitti elokuussa 1973
yrittiineensii lakkauttaa tyottcimyyseliikkeen-
se saattamalla el?ikelaitoksen tietoon, ettii
hiin oli saanut tyopaikan. K. pyysi, ettii hii-
nen eldkkeelld. ollessaan saamansa ansiot
otettaisiin vanhuusel6kett6 mycinnettdessii
huomioon. K. ilmoitti mycis palauttavansa
hiinelle vastoin h6nen tahtoaan maksetun
ty6ttomyyseliikkeen, miiiir2iltii2in yhteensii
2960 markkaa.

Eltikelautakunta hylkiisi valituksen. Sa-
moin teki Vakuutusoikeus K:n valitettua sin-
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Uusia yleiskirjeitri
ne ja uudistettua aikaisemmin esitt[miins?i.

Vakuutusyhtirin ja valituselinten yhtiipiti-
viit piiiitcikset perustuvat TEL 6 $:n I mo-
menttiin ja LEL 5 $:n 3 momenttiin, joiden
mukaan eliikettii ei kartu tycinteosta, joka on
tapahtunut henkilon saadessa laissa siiZidet-
tyti tai julkisen eltikesiiiinncin mukaista ty<i-
tai virkasuhteeseen tai yrittiijZitoimintaan pe-
rustuvaa sellaista tyokyvytttimyyseltikettii,
jonka suuruutta mearettdessd. on otettu huo-
mioon eliikeiiin saavuttamiseen jiiljell[ oleva
aika tai sita vastaava ansio. TEL 4c $:n mu-
kaan taas tyottcimyyseliikkeestii ja sen saa-
jasta on jiiljempiinii laissa siiiidetyin poik-
keuksin soveltuvin osin voimassa, mitii tyri-
kyvyttomyyseliikkeestii on siiiidetty.

Edellii kerrottu lienee useimmille lukijoille
selviiii. Epiiselvyyttii sen sijaan saattaa val-
lita siitii, milloin ty<ittomyyseliikkeen maksa-
minen lopetetaan. TEL 4c $:n 4 momentin
mukaan tycittcimyyseliike myonnetiitin tois-
taiseksi. El5ke lakkaa ilman eri piiiitostii kuu-
den kuukauden kuluttua tycivoimaviranomai-
sen todistuksen antamisesta, jollei el[kelai-
tokselle ole sitii ennen toimitettu uutta todis-
tusta tycittcimyyden jatkumisesta.

Kyseisessi tapauksessa K. oli ilmoittanut
ennen kuin kuusi kuukautta oli kulunut vii-
meisen todistuksen antamisesta, ettit hiin on
saanut tyopaikan eikii siis eniiii ole tycit<in.
Ilmoituksellaan K. pyrki siihen, ett[ tyottti-
myyseliikkeen maksaminen hiinelle lopetet-
taisiin, koska hiin ei eniiii tiiytii tyottcimyys-
edellytystii. Eliikelaitos ei kuitenkaan suos-
tunut K:n pyynt<ion. Eliikelaitoksen kantaa
pidettiin mycis valituselimissii oikeana, vaik-
ka K. lupautui suorittamaan mielestdiin ai-
heettomasti saamansa eliike-eriit takaisin.
Vakuutusoikeuden piiiitos merkitsee sitd, et-
tii tyottomyyseldkkeen maksamista ei voida
lopettaa tycinteonkaan perusteella ennen
edellii tarkoitettua kuuden kuukauden kulu-
mista.

26. 5. 1978 Asia' Ty<ieliikkeiden v[-
himmflf5ft5en korotukseen l. l. 1979
liitt,"/e tietoliikenne
8. 6. 1978 Asia: Tydttdmyyseliikkeen
ikiirajan alentaminen ja tydttiimyys-
todistuksen antaminen
21. 6. 1978 Asia: Eliiketurvakeskuk-
sen ant4mat ohjeet yrittiijtin tydtulon
vahvistamiseksi
31. 7. 1978 Asia: Eliiketuryakeskuk-
sen julkaisun "LEL:n sovellemisala"
ilmestyminen
16. 8. 1978 Asia: Kansaneliikelain-
siiEdiinndn uudistamiseen liittyvet
tyt eliikelakien muutokset.

N:o 17

N:o 18

N:o 19

N:o 20

N:o 2l
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Alla olevalla palstalla Ekilceturvakes-
kuksen lainopillinen johtaja Laurt Koi-
vusalo vastaa lukijoiden tydel(ikkeitd
koskeviin kysymyksiin, joilla saattaa
olla yletst tikin mielenkiint oa.
Tytielrikeasioita koskeviin kysymyk-
siin v ast at aan Eltiketurv akes kuksesta
myds kirjettse ja puhelimttse. Kun kir-
i oit atte, mainit kaa t riy dellinen nimen-
ne, osoitt eenne j a henkiltitunnuksenne.

Kysymys: Minkiilaisella lomakkeella hae-
t aan yrit ttij iin v anhuuseliiket t ii? T arvit aanko
siihen muita papereita kuin ao. lomake?
Kiiykd hakemiseen sama lomake kuin LEL-
eliikkeeseen vai onko yrittiijillti oma YT-lo-
make?

Vastaus: Tydeliikelakien (fEL, LEL,
YEL, MYEL) mukaista vanhuuseliikettii
haetaan aina E-lomakkeella. Siis myos itse-
niiiset yrittiijiit kiiytt?iviit eliikettii hakiessaan
samaa lomaketta, jolla LEl-eliikett?ikin hae-
taan. YTJomake tiiytetiiiin E-lomakkeen liit-
teeksi ainoastaan silloin, kun yrittiijiill[ ei ole
voimassa olevaa YEl-vakuutusta. Yleens2i
E-lomakkeen liitteeksi tarvitaan vanhuuselii-
kettii haettaessa vain virkatodistus.

Kysymys: Diiikiiri on kirjoittanut minulle
lausunnon tyokyvyttdmyyseldkkeelle pdiise-
mistii varten, mutta en uskalla antaa hake-
musta oman tydnantajani eltikelaitokseen,
kun pelkiiiin, ettii tiedot sieltii vuotavat
asiaankuulumattomille. Eikd eltikehakemus-
tani voitaisi ratkaista siellti Eliiketurvakes-
kuksessa ja eltikettti maksaa suoraan Helsin-
gistd kiisin?

Vastaus: TEL:n 18 $:ssii siiiidetyn salassa-
pitovelvollisuuden tietoja tyrintekijiiin eliike-
lakien piiriin kuuluvista ty<intekijdistii saa
antaa vain tydntekijnlle itselleen tai hiinen
valtuuttamalleen henkilolle sek?i nZiiden la-
kien toimeenpanoa hoitaville el2ikelaitoksille.
Samassa siiZinnciksessii s?iiidetiiiin rangaistus
sille, joka luvattomasti ilmaisee jonkun hen-
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kilon taloudellista asemaa tai terveydentilaa
koskevia tietoja, jotka hiin on saanut tietoon'
sa tiiyttiiessiiiin TEL:ssa sanottuja tehteviA.

Eliiketurvakeskuksessa ei voida ratkaista
eliikehakemuksia. El?ikehakernus on toimi-
tettava joko suoraan tai Eliiketurvakeskuk-
sen kautta sille eliikelaitokselle, jossa viimei-
nen ty<inantaja on hakijan vakuuttanut.

Kysymys: Miksei minulle makseta tydem-
kettii, vaikka olen ollut rakennustoissti vuon-
na 1969 ia 1970? Vuonrw 1969 oli palkka
80 markkaa ja 1970 350 markkaa. Olen syn-
tynyt vuonna 1913.

Vastaus: Rakennusalan ttiihin sovelletaan
LE,L:a. LEL:n mukaan eliikeoikeuden syn-
tymisen edellytykseni on, ettl tycintekijii on
ansainnut kalenterivuoden aikana LEL-alal'
la laissa siiiidetyn viihimmiiismiiiir2in. T?imii
vlihimmiiismiiiirii oli vuonna 1969 364 matk'
kaa ja vuonna 1970 394 markkaa. (Rajamiiii'
rii muuttuu vuosittain indeksitarkistusten
johdosta.) Koska ansiot jtiiiviit alle vaadittu'
jen viihimm[ismiiiirien, ne eivdt oikeuta eliik-
keeseen.

Kysymys: Onko minulla mahdollisuutta
saada Suomesta tyoeliikettdT Olen nyt Ruot'
sissa e nne nai kaiseltik keellii. Oli n lii keapulai'
sena Suomessa vuoden 1960 alusta vuoden
1964 loppuun.

Vastaus: Mikeli Suomessa liikeapulaisena
ollessanne saitte tyostiinne pii?iasialliseen toi-
meentuloonne riittiiv[n ansion ja tycisuhteen'
ne jatkui 23 vuoden iiin tiiyttiimisen jiilkeen
ainakin kuusi kuukautta, Teillii on oikeus
tycieliikkeeseen Suomesta. Eliikkeenne miiii-
rdn voitte tarkistaa tilaamalla Eliiketurvakes-
kukselta (Opastinsilta 7, 00520 Helsinki 52)
kirjallisesti tycisuhderekisteriotteen. Otepyyn'
ntissl tulee olla Suomen henkilotunnuksenne
tai syntymtiaikanne ja -paikkanne.

Eliikeoikeutenne selvittimiseksi voitte ha-
kea tyokyvyttcimyyseliiketta elekehakemus-
lomakkeella E, johon tulee liittea [iikiirin-
lausunto tydklvyttdmyydestii ja virkatodis-
tus. Hakemuslomakkeita voitte tiedustella
Vakuutuskassalta tai paikallisesta Invandrar-
byrista.

Kysymys: Olen ollut tyokyvyttdmyyseliik-
keellti vuodesta 1967 alkaen. Nyt tahtoisin
tietiiii, onko minun tyoeliikkeessiini otettu
huomioon se, kun olin tehtaalla toissti 1948

-1958. Sen jtilkeen olin 1965 ja 1966 lyhyen
ajan rakennustoissii, josta saan tydeliikkeen.
Olen niihnyt mainoksen, iossa sanotaan, ettii
ennen vuotta 1962 olleelta aialta saa eltike-
hyvitystii 0,5 %.

Vastaus: Ennen TEL:n antamista 8. 7.
1961 piiiittynl't tycisuhde ei oikeuta eliikkee-
seen. Ndin ollen vuonna 1958 pa6ttyneest6
tyosuhteestanne ei kartu eliikettii. Aika en'
nen l. 7. 1962 tosin oikeuttaa 0,5 prosentin
eldkkeeseen vuotta kohden, mutta tiimii edel'
lyt6e, ett?i tyosuhde on ollut voimassa 8. 7.
1961 tai sen jiilkeen.

59



English Summary
The editorial takes a stand on the
ldea of stimulating the economy
by lowering employment pension
premiums. lt is unsound economlc
policy, the article states.

Pension expenditure ls estima-
ted to grow in real terms comp6-
red with 1977 whereas premlum
income has decreased alao ln
nominal terms. With employment
penslon expenditure at around
3,600 million marks and insuranco
premium lncome at about 4,200
million marks, the two sldes of
the ledger are beginnlng to app-
roach one another. Pension ex-
penditure wlll grow to four tlmes
it8 present level.

The government has declded
that employment penslon pre-
miume will be reduced also ln
1979. This will simply postpone
cost pressur€, but the flnanclngof pension protectlon will be
endangered, Btates the article.

The Penslon Committee 1976
submitted lts third part report on
the bill concerning the TEL pen-
sions (Employees' Pensions Act).
The pension sum ls calculated
today by selecting tho two beetof the laat four years of the
contract of service as regarde
earnings. The committee has now
proposed that it be calculated
from the two midmost of the laet
four years of the contract of ser-
vics as regards earnlngs. Accor-
ding to the committee's estimate,
the change will mean a decrease
of about 5 per cent in the averago
level of the employment pension.
To compensate for thls. the com-
mitte€ proposes, as appears fromthe article on pp. 4---5, that
the minlmum percentage of emp-
loyment pensions be raised to 38per cent in 1983. lt would riee
under the current legislation to
37 per cent in 1982.

The follow-up study on the
state of health of the bulldtng
workers at three Helsinkl cone-
truction work sites is the subJect
under consideration on pp. 4t-
43. The follow-up period wae nlne
years after which 13 per cent of
the persons studled had changed
occupation, 1 I per cent had retl-
red on disability penslon, 7 per
cent on old age pension, 7 per
cent had dled and 3 per cent had
emigrated. The mortallty wao
lower than expected; the lncl-
dence especlally of deaths due
to circulatory diseases was much
lower than expected.

Statistical data on the reclplontg
of employment pongions on June
30, 1978, ere given on pp.6l--€2.
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Tietoja tyiteldkkeensaaiista 30. 6. 1978

T aul u koi d e n I uv ut ov at v tihi mmiii st urv an mu kai si a.

VANHAUSELI.KKEET
Voimassa olevat 30.6. 1978

EI Keskimildriiinen
Miehet Naiset YhteensiEkikkeen my6ntAja Mlehet Naiset

TEL-el6kelaitokset 47 400 63 250 1 r0 650 I 102 485 749
YEL-eltikelaitokset I 2r8 6 288 15 506 1 097 780 968
MYEL-eldkelaitos 32732 37 047 69 779 291 r50 216
LEL-el6kelaitos 28 903 6 799 35 702 426 207 385
Ka ikki tyoelekelaitokset 118253 113384 231 637 712 375 547

TY 6KY VY TT 6MY Y SELI.KKEET ( si siiltiiti osaeltik keet )
Voimassa olevat 30.6. 1978

EliikkeensaaJla Kesklm66rdlnen peruselSke mk/kk
Elitkkeen
TEL-eltikela

Miehet Naiset Yhteened Mlehet Naiset Yhteens6
37 179 40754 77 933 1 198 857

YEL-eliikelaitokset 7 243 3440 10 689 932 596 824
MYEL-el6kelaitos 23780 26 995 50 775 351 148 243
LEL-el6kelaitos 32352 s 695 38 047 566 241 517

Kaikkl tydelekelaitokset 100 554 76 884 177 438 775 386 607

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1978

TEL-el itokset

Eliikkee
Miehet Naiset
99r 1 192 2 183

Keskimddriiinen
Miehet Naiset Yhteensd

943 446 672
YEL-eltikelaitokset 1 257 51 1 I 768 741 496 670
MYEL-eltikelaitos 5 318 5448 10 766 304 141 221

LEL-eliikelaitos 1 018 112 1 130 556 308 531

Kaikki ty6elekelaitokset 8 584 7 263 15847 472 218 356

Myonnetyt eliikkeet I. l.-30. 6. 1978
Kaikki tydeliikelaitokset 950 907 1 857 613 249 435

6l

Mydnnetyt eltikkeet I. I.-30. 6. 1978

Mydnrutyt eltikkeet I. I.-30. 6. 1978
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TYATTAMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1978

Eldkkeen
TEL-el6kela

Miehet
295 910 1 205

KeskimS6rdinen
Yhteened Miehet Naiset

906 541 631
YEL-eldkelaitokset 27 31 58 1 043 538 773
MYEL-eltikelaitos 228 89 317 494 206 413
LEL-eliikelaitos 800 406 1 206 570 277 471
Kaikki ty6elakelaitokset r 3s0 r 436 2786 640 446 540

Mydnnetyt eliikkeet l. 1.-30. 6. 1978
Kaikki ty6elakelaitokset 482 429 911 758 524 648

PERHE.ELIKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1978

El6kkelden
lukumdilrd

Keskimdd-
reiinen pe-
ruseltike
mk/kk

EltikkeensaaJla

Eldkkeen Lesket Lapset YhteeneE
628 34 630 14702 49 332itokset

YEL-eliikelaitokset 5 257 562 5 0s6 2 339 7 395
MYEL-eliikelaitos 12 737 173 11965 5868 17833
LEL-eltikelaitos 20 286 285 19202 83/2 27 544
Kaikki tyoelakelaitokset 75 349 4g 708s3 31 251 102104
Mydnnetyt eldkkeet l. I.-i0. 6. 1978

Kaikki tydeltikelaitokset 5 480 495

V AN HU A 5., TY OKYVYTT 6MYY 5., TY ATTdMYY S. T A PE RHE.ELTKKEET
Votmassa olevat 30.6. 1978

Eldkkeen my6ntdjd Keskim66-
reinen pe-
ruseltlke
mk/kk

TEL-eltikelaitokset 226 857 766
YEL-el6kelaitokset 31 504 851
MYEL-el6kelaitos 1 33 608 223
LEL-eldkelaitos 95 241 418
Kaikki tyd€lakelaitokset 487 210 554

Mydnnetyt eliikkeet l. I.-30.6. 1978

E.liikkeen mydntaia 35 294 667

Vanhuus- Ja tydkyvyttomyyseliikkeensaaJista 8964 sal llsdksi rekisteroityi lisdeliikettd keskimadrln g62
mk/kk. Niimd olivat etupaassA TEL- Ja YEL-elakkeitd. Perhe-eldkkeistti 2151 oli listietujen mukaisla, kee-
kimaarin 755 mldkk.

MAKSETUT ELAKKEET I. l.-30. 6. 1978, milj. mk

Viihimmtiisturva
TEl-eliikelaitokset 539,91
YEL-eltikelaitokset 85,65
MYEL-eltikela itos 9r,94
LEL-eliikelaitos 122,55
Kaikki tyoeltikelaitokset 840,05
Bekiste16ity lisaturva 32,88
Yhteensti

Eliikkeiden
lukum65rd
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