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Tieto ekikkeestci
on turv alli suus t ekij ci

aa

Tytieliikej[rjestelm6n periaatteellisia liihtokohtia on, ettii
tyrieliike on osa tycintekijiin palkkaa, sen myohemmiiksi
sZi2istetty osa, eliikesii5stti. Kliytiinntrssii tiimii periaate on
omaksuttu muun muassa tulopoliittisissa neuvotteluissa,
joissa puhutaan rinnan palkasta ja eliikkeestii. Periaate on
v?ilttiimiittintii pitiiii mielessii suunniteltaessa sellaisia eliike-
ratkaisuja, jotka vaikuttaisivat tyriel[kkeen miiiirii2in.

Jos eliikemenot vastaisuudessa kasvavat yli kansantalou-
den kantokyvyn, eldkkeiste on tingittiive, se on selviiii.
Mutta silloin, kun tilanne on ndin paha joudutaan tinki-
mii6n monesta muustakin saavutetusta edusta: myds aktiivi-
viieston on pantava suu siikkiti mydten. Tiissii vaiheessa"
tulevaa ennakoitaessa" tulee kysymys asettaa toisin: Miten
taataan sellainen tuottavuus, ettii yhteiskunnan kyky vas-
tata sosiaaliturvan kustannuksista s?iilyy?

Ilmeisesti ollaan kehiiss?i: Jos eliiketurvan suhteen ollaan
ep[varmoja, epdvarmuus viihentiiii perusturvallisuuden tun-
netta, joka on olennainen tydkykyyn vaikuttava tekijii. Ty<i-
kyvyn ja -halun heiketessl viihenee yhteiskunnan mahdolli-
suus ellkekuonnan kantamiseen Ajatus on itseiiSn toteut-
tava. El?iketurvasta tinkiminen johtaa eldketurvan j[rjestii-
misen edellytysten vlhenemiseen.

El?iketurvan kustannukset ovat tietenkin rasitus kansan-
taloudelle. Mutta rasitus on vain yksi puoli asiaa Saamal-
laan eliikkeellI elbkeliiinen ostaa kulutushy<idykkeitii. El6-
kel?iiset ovat jo siksi suuri kuluttajaryhriii, eff2i heidfln os.
tokyvyllZiZin tai sen puutteella on kansantaloudelle merki-
tystii.

Tyrieliikkeisiin puuttuminen siiiist6keinona on siis bume-
1angi, joka palaa liihettiijiinsii kdteen, singottiinpa se piiin
aktiiviv?iestdl tai piiin el[keliiisi[. Ainoa keino s?iiinnellii
eliikekustannuksia on tytillisyyspolitiikan, tytiolojen tutki-
misen, tytiturvallisuuden, tycisuojelun ja kuntoutuksen kei-
noin ennalta v2ihentiiii tytikyvytt<imyys- ja tytitt6,myysel?ike-
liiisten m2i2iriiii. Tyokyvyttomyyseliike on yksiltinkin kan-
nalta aina huonompi vaihtoehto kuin tycikykyisenii ja ty6ss6
pysyminen. Yhteiskunnan kannalta tycillisyyspolit:ikka on
tiissii suhteessa parasta sosiaalipolitiikkaa.
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ANTTI SUOMINEN

Tydnantajavalvonta
ja automaattinen
rekisteriotepalvelu

Kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa valvon-
nalla on oma tErked sijansa. Valvonnan tar-
koituksena on taata, etti yhteiskunnan ja
sen osien toiminnat tiiytetiiZin lakien, asetus-
ten ja muiden sd[nncisten tai miiiirtiysten tar-
koittamalla tavalla. Valvonta on olennainen
oikeussuojan viiline niin yksikin kuin koko
yhteiskunnankin kannalta.

Valvonnan ja yksityisen henkilcin oikeus-
turvan tarve korostuu vielii entisestiliin sil-
loin, kun on kysymys sosiaaliturvasta, jolla
taataan kaikille viilttiim?itcin toimeentulotur-
va. Timiin turvan toteutuminen edellyttiiii,
paitsi lains?iiidiinntiss?i olevia siiiinnriksi?i,
mycis erityistii organisaatiota, joka pystyy toi-
minnallaan takaamaan yhteiskunnan j?isenel-
le hiinelle kuuluvat oikeudet. On tietysti sel-
vii"ii, ettei oikeusturvan takaaminen ole ainoa
valvonnan suorittamisen syy, mutta ilmeises-
tikin tiirkein ainakin sosiaaliturvan sektorilla.

V OIM ASS A O LEV AT SA ANN dKSET
TY AN ANT AI AV ALV ONN AST A
Tycieliikelaeissa on omat sddnnciksensl elii-
keturvan jiirjestiimiseksi vakuuttamisvelvolli-
suuden laiminlycintitapauksissa. T2imii kos-
keeTEL:a, LEL:a, MYEL:a ja YEL:a. Val-
vontavelvollisuus on yleens[ m?iiiriitty Elti-
keturvakeskulsen tehtiiv?iksi. Onkin luon-
nollista, ettii Eliiketurvakeskus suorittaa val-
vontaa, sillfl lakien noudattamisen valvonta
periaatteessa kuuluu julkiselle vallalle, jota
Eliiketurvakeskus tiiss?i suhteessa edustaa.
Kuitenkin LEL:n ja MYEL:n osalta valvon-
ta on mdiiriitty Tyoeliikekassalle ja Maata-
lousyrittiijien eliikelaitokselle, mikii johtuu
laitosten ja niiden toimintapiirien erityispiir-
teist?i.

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminly<innis-
ta ovat s?iiinnrikset TEL 15 $:ssii, LEL
l0 $:ssn, MYEL 12 $:ssii sek[ YEL 12 $:ssii.
Lisiiksi 17 $:ssi on sddnncikset ty6nantajien
ja viranomaisten velvollisuudesta antaa el6-
keturvaan liittyviii tietoja.

NYKYINEN
TYdNANTATAVALVONTA
Kflytiinntissii tycintekijiiin eliikelain mukaisen
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlytinnit
esiintyviit joko osittaisina tai totaalisina.
Edellisessti tapauksessa tytinantaja tosin itir-
jCItiiii eliiketurvan, mutta syystii tai toisesta
jefiae osan ty<intekijtiistiiiin ilmoittamatta
vakuutuksen piiriin. J?ilkirnmiiisess[ tapauk-
sessa ty<inantaia jettiaii kokonaan jerjestii-
mlttii el?iketurvan.

Edellii mainittu laiminly<intitapausten
esiintyminen jakaa mycis valvontatehtiiviit
kahteen osaan. Totaalisissa laiminlytintita-
pauksissa valvontavelvollisuus kuuluu Eliiko
turvakeskukselle. Sen sijaan osittaisissa lai-
minlyonneissti valvonta kuuluu eliiketurvan
j?irjestiineelle elZikelaitokselle.

Valvontatapaukset tulevat El?iketurvakes-
kuksessa vireille Hhinne ty6ntekijetieduste-
lujen ja systemaattisen valvonnan avulla.
Elflketurvakeskus toimittaa tytintekijoille ja
yrittiijille rekisteriotteen niiiden tiedustelles-
sa omaa eliiketurvaansa. Esimerkiksi vuonna
1976 nditii otteita l2ihetettiin noin 90 000.
Nlissii tapauksissa valvontaprosessin alkuun-
panija on aina vakuutettu.

Elliketurvakeskus suorittaa valvontaa myds
jiirjestelmiillisesti kiiyttiimiillii hyviiksi tytin-
antajista olevia yritysluetteloja. Tytintekijii-
tiedustelujen ja systemaattisen valvonnan li-
siiksi tapauksia tulee vireille konkurssien"
el?lkehakemusten, eltikelaitosten ilmoitusten
sekd soveltamis- ja vapauttamishakemusten
yhteydessii.

TY dN ANT AI AV ALV ONN AN T ARY E
Yksityisen vakuutetun oikeusturvan takaa-
minen on tyoelakejlrjestelmille asetettu kes-
keinen vaatimus. Oikeusturvan toteutuminen
edellyttiiii, ettii itse jiirjestelmii pystyy valvo-
maan, ettd lakisiiiiteinen eltiketurva on jiir-
j estyksessii kaikkien osalta. T?imiin vaatimuk-
sen toteuttaminen kiiytiinnossl edellyttiiii va-
kavaa paneutumista valvontatoimenpiteiden
ja valvontaorganisaation kehittiimiseen.
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Tycinantajavalvonnan merkitys kasvaa sitii
mukaa kuin aika tytieliikejiirjestelmdn voi-
maantulosta kuluu. On luonnollista, ettii kai-
kissa jiirjestelmissii on syystii tai toisesta ryh-
miii, jotka laiminly<iviit laissa tai siiiinnok-
sissii olevat velvollisuutensa. N[in on tilanne
my6s tytieltikejlrjestelmlssii. Lienee itsestiitin
selviiii, ettii selvittelytyci on kaikille osapuo-
lille huomattavasti helpompaa, mikiili lai-
minlytintitapaukset selvitetiiiin mahdollisim-
man pian tydsuhteiden piiiityttyii. Koko val-
vonnassa tavoitteena onkin, ettii etuketeen
suoritetuin toimenpitein varmistetaan ellke-
turvan toteutuminen.

Kuitenkin tiissii yhteydessii on syytii tode-
ta, ettti ty<intekijiin itsensii kannalta el?ike-
turvan saaminen on riippumaton tycinanta-
jan eltiketurvan hoitamisesta tai hoitamatto-
muudesta. Tytintekijtin eldkeoikeuden me-
nettiiminen voi kuitenkin tapahtua" jos jiil-
keenplin ei eniiii ole mahdollista selvittiiii
voimassa olleita tyosuhteita ja niist?i kerty-
neitii ellkeoikeuksia.

Myds tyoeliikejtirjestelmZin itsense kan-
nalta on tiirketitii, ettii vakuuttamisvelvolli-
suuden valvontajtirjestelmd. on tehokas. Tiil-
I<iin yleinen luottamus tyrieliikejflrjestekntiI
ja sen tulevaisuutta kohtaan kasvaa. Itse
asiassa voidaan sanoa, ettei j2irjestelmiill?i ole
yksinkertaisesti varaa viihltellen suhtautua
vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan ja sen
tehostamiseen.

Vakuuttamisvelvollisuuden tehostamiseen
onkin viime aikoina kiinnitetty enenev6ssd.
m?iiirin huomiota. Tavoitte,ena on laiminlyti-
tyjen tytisuhteiden mahdollisimman pikainen
hoitaminen. Tiih[n asti valvonta on suuressa
miiiirin perustunut vakuutettujen aloitteisiin,
mutla valvonnan tehostamisessa asetetaan
piiiipaino eliikej[rjestelmdn itsensii suoritta-
rnaan toimintaan.

V AKU UTT AMI SV E LV O LLI SU U DEN
OSITTAIN LAIMINLYAVAT
TYANANTAIAT
Kuten edell?i on todettu, osittaisissa laimin-
lytintitapauksissa valvontatoimenpiteet kuu-
luvat sille eltikelaitokselle, jossa TEL-jerjes-

tely on voimassa. Kuitenkaan kyseisillii elii-
kelaitoksilla ei ole varsinaista valvontaorga-
nisaatiota ja muutoinkin eltikelaitosten lie-
nee vaikeata suorittaa asiakkaisiinsa kohdis-
tuvia tarkkoja valvontatoimenpiteitii. Julki-
suudessa on aina silloin tiilltrin esitetty vilit-
teitii, ettii vakuutuksen ottaneet tyonantajat
laiminlyriviit osittain ilmsillami5velvollisuut-
taan. Ttimiin vuoksi mycis vakuuttamisvel-
vollisuutensa jiirjestflneiden tycinantajien val-
vonnan tehostaminen on villttiimtitcin toimen-
pide.

Jo jonkin aikaa on o[ut keykisse jerjes-
tely, jossa vakuutusvelvollisuuden jerjestii-
neiden tyinantajien valvonta voidaan suorit-
taa Ellketurvakeskuksen valvontaorganisaa-
tion avulla. Ttillainen valvonta tulee kysy-
mykseen kuitenkin vain silloin, kun vakuu-
tuksen hoitanut eltikelaitos sitii erityisesti
Eltiketurvakeskukselta pyytiie.

Kiiytiinn<issii eliikelaitosten tarkastuspyyn-
ttij[ on kuitenkin tullut vain muutamia. N[-
m6 muutamat tapaukset ovat osoittaneet, et-
tii tiimiintyyppisen valvonnan tehostarniseen
niiyttiiii olevan suurta tarvetta. Eltikelaitosten
olisi syytii kiinnittiiii huomiota El2iketurva-
keskuksen valvontaorganisaation mahdolli-
suuksiin selvittiiii ep[selviii tapauksia.

AUTOMAATTINEN
REKISTERIOTEPALVELU
Merkittiivin toimenpide tyonantajien vakuut-
tamisvelvollisuuden valvonnan tehostamises-
sa on periaatep?i?itos automaattisen rekisteri-
otepalvelun kiiynnistiimiseksi. Rekisteriote-
palvelun kehittiimisen tarkoituksena on, ettd
ty<intekijtiii henkiltikohtaisesti informoidaan
tycisuhteeseen liittyviistii eltiketurvasta vii-
meistiiiin tyosuhteen piiittyessii. Kun tytinte-
kijiiin tietoisuus omasta elliketurvastaan li-
siitintyy, tiim?i samalla v[hent?iii ty<inantajien
mahdollisuuksia vakuuttamisvelvollisuuden
laiminly6miseen

Klytiinntissii automaattisen rekisteriote-
palvelun kiiynnisfiiminen merkitsee sit[, ett5
El[keturvakeskus liihettiiii Vesstdrekisteri-
keskukselta saatavien osoitetietojen avulla
jokaiselle ty<intekijlille rekisteriotteen vii-
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meistzi.'dn yuoden kuluttua TEl-tycisuhteen
p?iiittymisestii. Ty<intekij?illl on mahdollisuus
tarkistaa eldketurvaansa koskevat tiedot, jol-
loin virheet ja muut puutteellisuudet voidaan
viilitttimiisti korjata. Merkittiivintii nykyiseen
rekisteriotepalveluun verrattuna on se, etti
tycintekijiille annetaan tilaisuus tarkistukseen
automaattisesti el[kejiirjestelmln taholta.

Automaattinen rekisteriotepalvelu luo
mahdollisuudet vakuuttamisvelvollisuuden
tehostarniselle. Kuitenkaan pelkkien rekiste-
riotteiden jakaminen ei yksiniiiin riifii. Ve-
hintiiiin yhtii terkeaui on tiedottaa, mitd ote-
palvelu on ja miten eri tilanteissa tulee toi-
mia. Automaattinen rekisteriotepalvelu ei
yksin?i[n riitii tiiyttiimiiiin valvontatehtiiviiii,
vaan se tarvitsee rinnalleen voimakkaan tie-
dotustoiminnan. Vain tiill<iin on mahdollista
saada automaattisesta rekisteriotepalvelusta
se hytity, johon sillii on tiihd[tty, ja toisaalta
viilt&ie turhaa ylimiiiiriiistii tytitii.

Tiillii hetkell[ lopullista automaattisen re-
kisteriotepalvelun kiiynnist?imisajankohtaa ei
viel[ ole tiedossa. Tiim[ johtuu liihinnii osoi-
tetietojen hintakysymyksestii, josta neuvotte-
lut ovat ktiynnissii. Sen sijaan otepalvelussa
jatketaan edelleen kokeilua. Viime keviiiinii
suoritettu kokeilu, jossa l?ihetettiin 30 000
otetta, osoittaa kiistatta, ettii tiimzinluontei-
sen valvonnan tehostamiseen on tarvetta.
Kokeilun tuloksena loytyi 60 tycinantajaa,
joilla ei ollut TEl-vakuutusta.
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Toimeentulotaso, kuntouttts, haku-
menet t elyn yks inkertatstaminen elcikelciis-
j rirj est oj en tav oit t eita
Eltik e I tii sj rirj e s t d t ov a t en t i s t ri nrik y -
vtimmin mukana kuvassa. Ne ovat
mielipiteenmuodos taj ia, mielipide-
ryhmid ja vaikutuskanavia sekci so-
siaalipolitiikan ettci enenevristi myos
kult tuuripolitiikan alalla. Valtakun-
nalliset eltikeltiisjtirjestdt ovat ryh-
mittyneet kukin ldhelle jotakin po-
liittista puoluetta, jos kohta puolue-
jrisenyyttd ei edellytetti ja jrirjestdn
ovi on yleensti auki eri puolueiden
jtisenille. Missti mtiririn poliitti-
set erot ja yhttilaisyydet ntikyvtit
jtirjestrij en toimint ao hj elmis sa, sitti
voidaan vertailla tiissri seuraavan
kiertohaastattelun perusteella. Yh-
dekstin valtakunnallista ekikekiis-
jtirjestdti on vastannut kolmeen ky-
symykseen:

Mita jrirjestdtrtrc pittiri eltikepo-
lit ii kan t rir ke i nt.pti nri t av oit t e e n a?
Jrirjestdnne trirkeimmrit toimin-
tamuodot?
Miten jtirjestdnne sijoittuu po-
liittiselle kartalle?

Elrikeliitto r.y.
toiminnanjohtaja Aaro Lintilii, Annankatu
31-33 C 36, 00100 Helsinki 10, puhelin
90-603 120. Henkilojiiseniii noin 60 000, 362
jiisenyhdistystii, 19 maakunnallista piirijiir-
jesttin. Jiseninii on myos tytikyvytttimyys-
eltikel?iisit arviolta noin 15 prosenttia.

1. Eliikepolitiikan kehittiimisen tiirkeimpii-
n[ ajankohtaisena tavoitteena on kauan pu-
huttu ellkeuudistuksen toteuttaminen niin,

ettii jokaisella olisi viihimmtiisel[keturva,
jonka avulla jlrjestyisi kohtuullinen toimeen-
tulo eliikkeelle tultaessa. Nykyinen tytiikiii-
sen[ tapahtuvaan ansioon perustuva eliike-
turva on harvain etuoikeus. Sen toteuttami-
nen on jo tiihiin mennessd aiheuttanut liian
paljon eriarvoisuutta eliiketurvassa, jota on
lis[nnyt vielil ansioeliikkeitten tarkistus palk-
kaindeksin mukaan. Nyt on jo kiire aika kor-
jata ansioellkkeist[ osattomaksi jiiineitten
perheeniiitien ym. kunnon kansalaisten elii-
keturvaa.

2. Elii.keliiton toiminnan tarkoituksena on
eltikkeelll olevien ja eliiketurvaa tarvitsevien
ihmisten henkisen ja aineellisen aseman hoi-
taminen ja niiss?i ilmenevien epiikohtien pois-
taminen. K?iytiinnon toiminta on kaksiosais-
ta. Etujlrjestcinii seurataan ja vaikutetaan
monin eri toimenpitein julkisen vallan, val-
tion ja kuntien, toimenpiteisiin oikeudenmu-
kaisen eldketurvan kehittiimisessd. Tarpeen
tullen esitetiiiin vaatimuksia ja painostusta-
kin.

Kun el[kkeell?i oleminen saadaan talou-
delliseksi ja muutenkin turvalliseksi, on kiin-
nitettiivii henkisen vireyden ja ruumiillisen
kunnon hoitamiseen jatkuvaa huomiota.
Osallistuminen ja vaikuttaminen sek[ siihen
valmistautuminen on El?ikeliiton j?isenten
henkisen toiminnan kannustavana ohjeena.

3. El2ikeliitolla ei ole suoranaista poliittis-
ta sidonnaisuutta, mutta toiminnallisesti ja
poliittista voimaa tarvittaessa se sijoittuu li-
helle Keskustapuoluetta. El2ikeliitto ei ole
puolueen j?isen eikii puolue liiton jtisenj?ir-
jestri, eikii kenttiitoiminnassa puoluepoliti-
koida. Kun Eliikeliiton jtisenyhdistykset ovat
monella paikkakunnalla ainoa ellkel?iisyhdis-
tys, niin niiden henkilcijtisenten lnliittinenjakautuma edustaa paikkakunnan yleistii
poliittista kannatusta.
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Kansallinen
Elcikelciisliitto r. y .
piiiisihteeri Arvo Niemi, Kansakoulukuja 3,
00100 Helsinki 10, puhelin 90-642651, hen-
kiltijZiseniii noin 14 000, jiisenyhdistyksiii 75,
mukana myos tytikyvyttomyysellkkeellii ole-
via.
l Eliikepolitiikan tiirkeimm[t tavoitteet:

yksilcille on turvattava mahdollisuus
omien ja huollettavien perustarpeiden,
kuten asunnon, ruoan ja vaatetuksen
kustantamiseen. Eldkepolitiikalla on py-
ritt?ivii siihen, ettii eliikkeelle siirtymisen
ei tarvitse merkitii sanottavaa kulutusta-
son alentumista. El2ikkeen ostoarvon sdi-
lymisestii on huolehdittava.
on kehitettiiva rinnakkain kansaneliike-
ja ansioel?ikejiirjestelmiii siten, ettii eltik-
keeseen oikeutettujen kansalaisten koko-
naiseltike on v?ihintiiitn yhtii suuri kuin
perustoimeentuloj?irjestelmiin edellyttii-
m[ viihimmnispalkka.
saataya nais- ja miespuoliset lesket tasa-
vertaiseen asemaan eliikejiirjestelyjen
suhteen.
saatettava rintamaolosuhteissa palvel-
leet naispuoliset henkiltit rintamasoti-
Iaseld.kelain piiriin.
tehtiivti mahdolliseksi sekii yksilollisesti
ettl ammattikohtaisesti miiiiritelll eltike-
ikii ja turvattava erityisesti raskaissa ja
terveydellisesti vaativissa ammateissa
mahdollisuus siirtyii elEkkeelle yleist5
el?ikeikii?i varhemmin tai siirtyii osa-
ellkkeen turvin kevyempdiin, mutta en-
tistii ammattitasoa vastaavaan tyohbn tai
lyhyemp2iiin ty<iaikaan, iknan ettii myti-
hempi eliiketurva heikkenee.
eliikkeiden hakemismenettely?i on muu-
tettava siten, etld eldkkeeseen oikeutettu
saa elii"kkeensB niin nopeasti, ettei hlnen
toimeentulonsa vaikeudu ansiotulon p2iiit-
tymisen vuoksi.
[settiive ja parannettava sosiaaliturvaa
koskevaa tiedotustoimintaa siten, ettii ih-
miset tulevat tietoisiksi sosiaalilainsiiii-

ddnncin heille tarjoamasta sosiaaliturvas-
ta.

2. Kansallisen Eliikel?iisliiton tiirkeimmiit
toimintamuodot:
tekee jlsenistonsii keskuudessa ja sen ul-
kopuolella liiton tarkoitusperiii edistii-
vdi valistustyritii, jiirjestiifl kokous-, neu-
vottelu-, kurssi-, esitelmii-, tiedotus-,
juhla-, viihde-, retkeily- yms. tilaisuuk-
sia ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekii
tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa.
tekee aloitteita sosiaaliturvan kehittiimi-
seksi.
pitii2i yhteyttii muihin el?-keliiisjiirjesttii-
hin.

3. Kansallinen Ellkeliiisliitto r.y. poliittisel-
la kartalla:
Iiitto toimii yhteistyossl Kansallinen Ko-
koomus rp:n kanssa tavoitteittensa saa-
vuttamiseksi.
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Elcikkeensaajien
Elcikelciiset r.y. Keskusliitto r.y.
toiminnanjohtaja Leevi Rai- toiminnanjohtaja Aarre Lau- Niiiden tavoitteena on pit?iii
taniemi, Kolmas linja 28, liainen, Paasivuorenkatu 5 A
00530 Helsinki 53,
90-765 577. Jtiseni[

12, 00530 Helsinki 53, puhe-
lin 90-715 216. Henkikijiise-
nia 75 000, 250 paikallisyhdis-
tystii, 14 piirijiirjestti?i. Jiirjes-
totjn kuuluu mycis tyokyvyttti-
myyseliikkeellii olevia.

1. Eliikkeensaajien Keskus-
liiton tavoitteena on eliikejiir-
jestelmien saattaminen sellai-
siksi, ettii ne yhteensovitettu-
na takaavat vlhint?i?in koh-
tuullisen toimeentuloturvan
kaikille eliikkeensaajille. Piiii-

yll?i eliikkeensaajien terveyttii
hyvin ansaittuina eliikevuosi-
na.

3. Eliikkeensaajien Keskus-
liitto on avoin jerjestti iiis-te, sukupuolesta, aikaisem-
masta toiminnasta tai puolue-
kannasta riippumatta. Liitonja sen jiirjestcirakenteeseen
kuuluvien perusjiirjest<ijen
johdossa on huomattava osa
Suomen Sosialidemokraatti-
seen Puolueeseen kuuluvia
henkil<iit?i.

Elcikejcirjes-
telmcin Liitto
Hannes Volotinen, Kariano,
82430 Puhos, puhelin 973-6ll
Puhos 292. J?iseni2i noin 8 000,
jiirjestcicin kuuluu myris tyd-
kyvyttdmyysel[keliiisi2i.

l. Tiirkein tavoite: Kaikkia
v[estoryhmiii koskevan yhte-
n6isen ellkejiirjestelmiin ai-
kaansaaminen.

2. Koulutus-, kokous-, kurs-
si-, retki-, leiri- ja julkaisutoi-
minta.

3. Poliittisella kartalla jiir-
jesto sijoittuu keskelle.

puhelin
81 000,

jiirjesttissii on mukana run-
saasti ty<ikyvyttomyyseliike-
liiisiti.

1. Eliike"eduissa on suun-
tauduttava kohti tasa-arvoi-
suutta. Jokaiselle on turvatta-
va eliikettii riittiivesti eikii ke-
nellekliin kohtuuttomasti. En-
simmiiinen askel kohti tasa-
affoa on hallituksen elflkeoh-
jelman toimeenpano, jolla
saavutettaisiin jokaiselle koh. tavoite tiill[ hetkell2i on ylei-

" tHJ"l""LH#'i'JIi; * i""'*.,tlxi,1'f i",f ;H;;fr su o m e n Kan s an
ylieliikkeiden leikkaaminen aloittamisessa. Liiton miefe.s- YhtenCiisen
tulevaisuudessa seki jo mak- t[ ensimmZiinen vaihe voidaan
sussa olevien ylisuurten eliik- toteuttaa jo nyt, koska se voi-
keiden kasvun pystiyttiiminen. daan rahoittaa piiiiasiallisesti

Eltikejiirjestelmtit ja niiden ty<ieliikelakien parantumisen
hallinnassa olevat varat tulisi seurauksesta johtuneella kan-
saada yhteiskunnan hoitoon. saneliikelaitoksen eldkerahas-
Pidemmiin aikaviilin keskeise- tokertym?in lisiiiintymisellZi il-nii tavoitteena Eltikel?iiset man, ettd kenenkii5n tarvitsisi
ry:ll?i onkin el?ikej?irjestelmien lis?itii maksuosuuksiaan kan-
yhdistiiminen yhden ja yhte- saneliikelaitokselle. Uudistus-
niiisen sosiaaliturvalain alai- suunnitelrnan jatkon toteutta-seksi. minen riippuu tulevaisuudes-

2. Eliikeliiiset ry sekii sen sa kiiytettiivissii olevista talou-
paikallis- ja aluejlrjestdt toi- dellisista voimavaroista.
mivatel?ikepoliittisinapainos- 2. El2iketurvaan liittyvien
tusryhminii yhteiskunnallisiin toimintatavoitteiden Iiseksi
piiettiijiin pein. Eltikkeensaajien Keskusliitto

Toinen tiirkeii toiminta- harjoittaa monimuotoista j[r-
muoto on huolehtia eliikeliiis- jestti- ja sosiaalista toimintaa.
ten henkisest?i ja fyysisestii vi-
reydestii luomalla mahdolli-
suuksia monipuoliseen har-
rastustoimintaan.

3. El?ikel2iiset ry:n jtisen-
kunta muodostuu pdiiasiassa
tyovlestristii ja maaseudun
pienviljelijiiv[esttistii. J[rjestti
on eliikepoliittisesti liihimpiinii
kansandemokraattista liiket-
ui.
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Oikeutta
Elcikelciisille r.y.

Suomen
Ruskaliitto r.y.

toiminnanjohtaja Eino Sares,
Kaukola B, 23100 Myn2imiiki,
puhelin 92I-707 501, henkild-
jiiseniii 854, joukossa ei
kyvytt<imyyseliikelflisi?i.

1. El[kepolitiikkamme
kein tavoite, joka mytis

tyt -

vahvistettu vuosikokoukses-
samme, on ldm6: Elflkel?iinen
tarvitsee oikeutta eikii almuja.
Eliikkeen vZihimmtiismii[rii on
asetettava v[himm[ispalkan
tasolle ja suurin el?ike tiim?i
kolminkertaistettuna. Rahaa
kylll on el[kerahastoissa noin
15 miljardia markkaa, kunhan
tiimii eliikeldisten oma raha
tulee irrotetuksi sen v?iiiristii
sidonnaisuuksista.

2. Yhdistyksell?imme on 25
alaosastoa. Niiml kokoontu-
vat vuosittain 3-12 kertaa.
Ohjelmassa on laulua, luentaa
ja kahvit. Yhdistys jerjestiii
kes?illti kaksi leiriii, joissa on
ollut osanottajia noin 60 hen-
keii. Retket kuuluvat mycis
ohjelmistoon. Vuosijuhla on
"tapaus" jiisenistolle.

3. Poliittisesti yhdistyksem-
me on sitoutumaton, vaikka
olemmekin liihell?i Suomen
Maaseudun Puoluetta. Jiise-
nistcicimme kuuluu henkiloitii
muista puolueista, jotka ideo-
logialtaan ovat toisenlaisia.

jiiseniii noin I 200, jerjestdje
10, liittoon voivat kuulua
myos ty<ikyvyttcimyyseliikelli-
set, hallituksen sihteeri Eeva
Luoto, osoite: Suomen Ruska-
liitto, Fredrikinkatu 58 A 6,
00100 Helsinki 10, puhelin
90-440227.

1. Suomen Ruskaliitto ry:n
mielestii el2ikepoliittisesti tZir-
kein tavoite on v2ihimmiiis-
eliikkeen pikainen toteuttami-

tlir- nen. Seuraavaksi tulee ansio-
on eliketurvan toteuttaminen si-

ten, ettd se turvaa eliikkeelle
siirtyv?in ansiotason kohtuul-
lisena. Niiiden tavoitteiden
ohella on pyrittiiv?i eliikeliiis-
ten eptioikeudenmukaisuuksi-
na kokemien ep?ikohtien pois-
tamiseen, yhteiskunnalliseen
oikeudenmukaisuuteen sekii
el?ikejiirjestelnien yksinker-
taistamiseen.

Suomen Ruskaliitto pitiiii fi-
s?iksi tiirke[n?i, ettii etatekii-
sille turvataan mahdollisuus,
heidiin niin halutessaan, el6-
ke-etujaan menettiimiittii osal-
listua tyciel?imtiiin. Samalla on
verotettavan tulon alarajaa
nostettava ja viihennysten
m?iiiriiii lisiittiiv[.

Huomiota on kiinnitettiivti
myos joustavan eliikkeellesiir-
tyrnisen mahdollistamiseen ja
eliikkeelle valmentautumiseen.

2. Esitysten tekeminen elii-
kellisten asemaan liittyvistii
kysymyksistii heidiin olosuh-
teidensa parantamiseksi sek?i
Iausuntojen antaminen viran-
omaisille eliikeliiisiii koskevis-

ta asioista. Tiimiin lisiiksi liit-
to tarjoaa virkistys- ja harras-
tustoimintaa jiisenilleen mm.
erilaisin esitelmii- ja tiedotus-
tilaisuuksin ja harrastusker-
hoin sekii j[rjestiim?illii retkiii
ja illanviettoja.

3. Suomen Ruskaliitto ry
on l?ihell?i keskiryhmiin lu-
keutuvaa Liberaalista Kan-
sanpuoluetta. Suomen Ruska-
Iiitto ei ole kuitenkaan puo-
lueen jiisen.

Svenska
Pensioncirs-
fdrbundet r.f.
toiminnanjohtaja Rainer
Nordstrcjm, Viipurinkatu 9,
00510 Helsinki 51, puhelin
90-777820. HenkilojZiseniti
noin 15 000, 52 jiisenyhdistys-
te. Tytikyvyttomyyseliikeliii
set osallistuvat toimintaan,
joskaan eiviit kovin suuressa
mdiirin.

1. Kansanel[kejiirjestelmiin
uudistaminen ensi tilassa si-
ten, ettfl nykyinen tarvehar-
kinta tehd?iiin joustavammak-
si tai poistetaan kokonaan.

Pien$i?istiijien asemaan oli-
si kiinnitett[vfl enemmln huo-
miota, koska suuri osa eliike-
I[isistii kuuluu t2ihfln ryh-
md:in.

2. Kokouksia eliikelii.isille.
Esitelmiii mm. terveydenhoi-
dosta. Matkoja Suomessa ja
ulkomailla. Oman jtisenlehden
julkaiseminen. Kursseja seu-
rojen toimihenkiloille ym.

3. Jiirjesttr on poliittisesti
sitoutumaton keskusjtirjestci
Suomen ruotsinkielisille elii-
kel?iisille.
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JUSSI VANAMO

Kr i st il li st e n E kike lcii st e n
Liitto r. y.

Tydkyvyttomyys-
e I cik e I ci i s i ri kri s i t t e I ev ci
tutkimus P ohj o i smalssr

puheenjohtaja Elias Turunen, Alkutie 64,
00620 Helsinki 62, puhelin 90-748 540. Hen-
kilojiiseni[ noin 2 000, j?isenyhdistyksi?i 16.
Jilseninii toistaiseksi vain muutamia tyiky-
vyttomyyseliikeliiis i[.

1. Eliikepolitiikan tlrkeimmiit tavoitteet.
T?irkeimpiin tavoitteisiin Liitto katsoo

kuuluvan fyysisellii puolella kaiken ennalta
ehkiiiseviin toiminnan: kuntoutuksen ja ter-
veydenhoidon. Sen jiilkeen seuraavat huollol-
Iiset tavoitteet, henkiset, hengelliset ja ai-
neelliset.

Tavoitteena on myiis mycinteisen ilmapii-
rin luominen elflkellisten keskuuteen erikoi-
sesti nykyisissf, taloudellisen laman olosuh-
teissa, jolloin yhteiskunta tuskin voi lisiitii
panostaan. Kuoppakorjaukset ja virheelli-
syydet on silti voitava kodata el[kesiiiinntik-
sissti.

2. TiirkeimmEt toimintamuodot:
Liitto tekee doitteita ja esityksie irrlki-
selle vallalle eliikkeensaajien ja eliiketur-
vaa tarvitsevien sosiaalisen ja taloudelli-
sen aseman parantamiseksi ja terveydel-
Iisen kunnon ylliipitiimiseksi
kehittiime[e ja jerjestiimiill?i avohuolto-,
kuntoutus-, virkistys- j a lomanviettomah-
dollisuuksia
jiirjestiimiillE niiitii tarkoituksia palvele-
via kokouksia kursseja, raamattutunteja
ja hengellisiii tilaisuuksia.

3. Kristillisten Elfr.kellisten Liitto on po-
liittisesti sitoutumaton, mutta sen tukijlrjes-
tdne on Suomen Kristillinen Liitto rp. Kris-
tillinen Liitto lukeutuu keskustaan poliitti-
sessa kentiissti.

Syyskuun lopulla El2iketurvakeskus klynnis-
ti tydkyvyttrimyyseliikeliiisi?i koskevan haas-
tattelututkimuksen. Tarkoituksena on haas-
tatella noin 2500 tyokyvyttcimyyseliikkeell2i
olevaa tai ainakin el?ikettii hakenutta henki-
l<iii. Kysymykset koskevat piiiiasiassa heidiin
nykyisiZi elinolosuhteitaan.

Kun tutkimusta alettiin pari vuotta sitten
suunnitella, kiivi ilmi, ettii samantapaisia
suunnitehnia oli parhaillaan tekeilld mytis
Ruotsissa ja Tanskassa. Ruotsissa oli jo vuo-
desta 1974 lZihtien suunnitteilla suuri projek-
ti, joka koostui useista osatutkimuksista. T[-
tii tarkoitusta varten oli perustettu suunnit-
teluryhm?i, johon kuului edustajia piiiiasiassa
valtionhallinnosta seki yliopistopiireistii.

Vuoden 1975 lopulla ruotsalaiset tutkijat
ottivat yhteyttii suomalaisiin, norjalaisiin ja
tanskalaisiin tutkimuslaitoksiin ja ehdottivat
yhteisty<itii.

YIITDISTYd IA SEN TAVOITTEET

Ensimmiiinen yhteinen kokous pidettiin vuo-
den 197 6 alussa Socialforskningsinstituttetis-
sa" Kotipenhaninassa. Tiissii kokorrksessa
miiiiriteltiin ty<ikyqrttcimyysel?iketutkimuk-
sen tavoitteeksi selvittiiii kolme ongelnaryh-
miiii:

- ne tekijiit, jotka vaikuttavat tyt ktrvytti;
myysel?ikel?iisten lukum?iiir?ien yhteiskun-
na.ssa"

- ne yksil<ikohtaiset tekijiit, jotka vaikutta-
vat siihen, ettii henkil<i tulee tytikyvyttd-
miilsi ja

- ne olosuhteet, joissa tytikyvyttcimyyselii-
keliiiset el2iviit.

Samalla pyrittiin jossakin miiiirin koordi-
noimaan eri maiden tutkimussuunnirclmia-
Kuitenkin todettiin, ettii tutkimuksia ei ole
mahdollista eikii tarkoituksenmukaistakaan
tehdii tiiysin identtisiksi.

Tiimiin jiilkeen tytiryhmii on kokoontunut
vuorotellen Helsingiss?i, Tukholnassa ja
Noresundissa" Norjassa. Ryhmii on toiminut
tiiysin epiivirallisena. Siinti ovat kuitenkin
olleet edustettuina seuraavat laitokset eri
maista:
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Suomi Eliiketurvakeskus
Kansaneliikelaitos

Ruotsi Riksf o rstikringwerket
Statens Arbetsklinik
Stockholms Universitet

Norja A rbei dsf orskningsinstituttene
Rikstrygdeverket
Universitetet i Tromso

Tanska Soci alf o rskningsinstituttet
Socialmedicinsk Institutt

Helsingin kokouksessa kev?iiillti 1976 ryh-
mn piiiitti toimittaa yhteisen tyciraportio
jossa esitettiiisiin mahdollisimman vertailu-
kelpoisia tilastotietoja ty<ilqrvyttcimyysel?ik-
keistii eri Pohjoismaissa seki tehtiiisiin sel-
koa tytikyvytt<imyyseltikkeitii koskevasta
lainsiiiidiinnristii ja tutkimusprojektien nyky-
vaiheesta. Eliiketurvakeskus otti huolehtiak-
seen raportin kiiytennolisestii toimitustyostii.

Raportin kiisikirjoitus on jo valmiina, ia
Pohjoismaiden Ministerineuvosto on ano-
muksesta mycintiinyt 20 000 Norjan kruunua
sen painatusta varten.

Helsingissii perustettiin mytis erityinen
tyciryhmii suunnittelemaan vertailukelpoisia
tytikyvyttcimyystilastoja Pohjoismaista. T6-
miin ryhmiin tyotii selostetaan yksityiskoh-
taisemmin Leena Lietsalan artikkelissa.

T Y d KY V Y TT AMY Y SELA KKEI DEN
KEHITYS POHIOISMAISSA
Se ettii tyokyvytttimyysellkeliiisiE koskeviia
tu&imuksia on alettu suunnilleen samanai-
kaisesti suunnitella eri maissa, johtuu ilmei-
sesti siitii" ettii tydkyvyttd,myyseliikeliiisten
lukumiiiirE koko Pohjolassa on viimeisten
kymmenen vuoden aikana voimakkaasti Ii-
siiiintynyt. On laskettu, ettii pelkiistiiiin aika-
viilillii 1968-1974 tydkyvyttdmyysellikeliiis-
ten lukumiiiirii kasvoi neljiissii Pohjoismeas-
sa 300 000 hengellii, mikii merkitsee 54 pro-
sentin lisiiystii.

Suomella on pohjoismaisessa vertailussa
kyseenalainen kunnia olla ty<ik5rvytt6myys-
tilastojen kiidessii. Tyti\rvytt<imyys on Suo-
messa ollut edellE mainittuna aikaviilinf,.
kaikkina vuosina huomattavasti yleisemp?iii
kuin muissa Pohjoismaissa. Toisaalta ty6-
kyvyn<imyyselti.keliiisten m?iiirtin viimeaikai-
nen kawu on meillZi ollut kaikkein suurin.
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T Y dKY VY TT dMY Y SKEH ITY KS EN
SYISTA
Tyokyv5rtt<imyyselikkeitii koskevassa keskus-
telussa on esitetty useitakin mahdollisia se-
Iityksi[ ty<ikyvyttrimyyseliikkeiden m?iiirtin
kasvulle. Selitysyritykset voidaan Hans Berg-
lindin mukaan jakaa neljiiin ryhmiiiin. Ty6-
kyvytt<imyysellkkgid6n lisii:intymiste on py-
ritty selittiimdiin:
l. Iainsti[dlnntin muutotsilla"
2. lisiiiintyneellii sairastavuudella
3. eliikkeiden tasolla ja
4. yhteiskuntakehitylsellii" erityisesti tyottt -

myydellii.
Lain muutolsia on todella viime vuosina

tapahtunut kaikissa Pohjoismaissa, ja ne ovat
varmasti vaikuttaneet tycikyvyttdmyyseliik-
keiden lukumtiirii?in. SiUi paitsi s:iaa<ilsie
on voitu muutoksista riippumatta soveltaa
entistii liberaalimmin. Toisaalta lakien tai
soveltamisnorrnien muutokset saattavat hei-
jastaa syviillisempiii syitii, jotka ovat lisiin-
neet eliikkeelle siirtymisen tarvetta.

Selitykset, jotka perustuvat sairastavuuden
lisiiiintymiseen, eiviit tunnu kovin hedelmitl-
Iisiltii ainakaan, jos tarkastellaan kehityst?i
Iyhyellii aikaviilillii. Sen sijaan on mahdollis-
ta, ettZi liiiikiireiden ja p?iiitriksentekijriiden
suhtautuminen joihinkin sairauksiin on muut-
tunut siten, ettii eliikkeitii on mycinnetty nii-
den perusteella entist?i helpommin.

Kolmannen ryhmiin selitysyrityksissii ole-
tetaan, ettii elZikkeiden tason kohoaminen
houkuttelee ihmisiii mieluummin olemaan
jouten kuin tekemiiiin ty<itii. ElZikkeiden taso
on tietysti jatkuvasti noussut, mutta tyoky-
vyttdmyyselakkeiden listiintymistl voidaan
tuskin selittii?i pelkiistiiiin laiskuudella, ellei
sitten myos ellkkeiden myrintiimistii ole hel-
potettu.

Yhteiskunnan yleisell2i kehityksellii on sen
sijaan varmasti vaikutuksensa mycinnettyjen
tyokyvyttomyyseliikkeiden m?iiiriiiin. Ertiiss?i
erikoistutkimuksissa on osoitettukin, ettii
mycinnettyjen el[kkeiden miiiirtill2i on posi-
tiivinen korrelaatio tyrittcimyysasteeseen.

Nyt tekeillii olevat tutkimtrkset pyrkiviit

sekii selittiimiiiin tyttkyvjrtttimyyseltikeliiisten
mdiirien muutolsia ettii kuvaamaan ty6ky-
vyttcimyyseliikkeen saajien elinolosuhteita
Tutkimusprojeltien valmistuttua voidaan to-
dennekdisesti esittiiii muutakin kuin oletuk-
sia viimeaikaisen kehitytsen syistii. Tulevai-
suudessa voidaan ehkii my<is saada kansain-
vElisen vertailun avulla lis[valaistusta Suo-
men poikkeuksellisen korkeisiin tyt kyvyttir-
myyslukuihin.

(Jusia yleiskirjeitci
N:o 14 15. 9. 1977 Asia: Itnoitus el?ikkeen-

hakijalle ellkehakemuksen siirtiimi-
sestii.

N:o 15 20. I0. 1977 Asia: Hallituksen esitys
laeiksi yrittiij[eltikelekien mukaisen
vakuutusmaksun suuruudesta ja yrit-
tiijien elZikelain muuttamisesta.

N:o 16 21. 10. 1977 Asia: Vastuunjakoker-
toimet vuodelle 1976 ja El2iketurva-
keskuksen kustannusten korvaami-
seksi suoritettava maksu.

N:o 17 27. 10. 1977 Asia: Ty<intekijiiin el6-
kelain mukaisen vakuutuksen mak-
sutaso vuonna 1978.

N:o 18 l.ll.1977 Asia: Vakuuttamisvelvol-
lisuudesta vapautettujen yrittiijien ot-
taminen takaisin lain piiriin.
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Eldkkeen laskeminen
kiinnosti
Parikymmentii eliikes?iiitioiden ja -kassojen
tyontekijae kerrallaan osallistui Eltiketurva-
keskuksen jiirjestiimiin laskentapiiiviin tiinii
syksynii. Alkujaan oli piiivi2i tarkoitus pitiiii
kaksi, syyskuun 29. ja lokakuun 6. piiiviinti,
mutta tulijoita oli niin paljon, ettti j?irjestet-
tiin kolmaskin tilaisuus marraskuun 21. pdi-
v[nii.

Kurssien vetiijinl olivat Ellketurvakes-
kuksen eliikelaitostarkastajat Anneli A I a-
luusua, Petri JiiIskinen ja Juhani
L i n d q v i s t sekii vakuutusteknillisen osas-
ton laskija Keijo Manninen.

Ensimmiiisen tunnin kertasi Anneli Ala-
luusua el?ikkeenlaskennan piiiipiirteitli, muun
ajan kurssi syventyi ryhmetoihin. Toinenkin
piiivii olisi kurssilaisten mielestii vierlhtiinyt
el?ikkeitii laskien, nyt tahtoi aika loppua kes-
ken.

Tydtttimyysel?ikkeen uudet stiiinnd,kset
tuntuivat erityisesti kiinnostavan; niitii arvel-
tiinkin jouduttavan soveltamaan entistii
useammin. MYEl-ty6tulon miiiiriiytyminen
oli uutta jollekulle.

El:ikesiiiititiiden ja -kassojen tytintekijdille
tarkoitettujen koulutustilaisuuksien sarja
jatkuu ensi vuoden puolella. Vastuunjaosta
pidetiiiin ftaksi s4111415isiiltoistii kurssia" jois-
ta ensimmiiinen on24.-25. 1. 1978 ja toinen
3r. 1.-1. 2. 1978.

Ensimmiiisen laskentapliv[n osanottajat
kuuntelemassa Anneli Alaluusuan esitystii
Eliiketurvakeskuksen luentosalissa 29. 9.
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LEENA LIETSALA

P ohi oismaiden ty okyvy t t 0-
my y s e kikke i de n v e r t ailus t a

K<i<ipenhaminassa helmikuus- myyseliikkeiden miiiirtilliset raten yhten?iisen alueen, maat
sa 1976 pidetyssii tytikyvSrttti- ja rakenteelliset muutokset poikkeavat toisistaan sosiaali-
myysel?ikkeiden turkimusta kyseisissii maissa. Ottamalla lainsiiiid?inttrnsl ja siten my6s
kiisitteleviissii kokouksessa to- huomioon maiden viliset erot elZikelainsiiad:intcinsii puoies-
dgttiin tietojen eri maiden eliikelajien, ty<ikyvytttimyys- ta. Eliikelainsiiiidennollisisti
eliikelainsiiiidiinn<issii ja elii- kiisitteiden, ikiirajojen ja m?iii- syistii el[kejtirjestelmtit katta-
ketilastoissa ilmenevisti erois- rittelyjen suhteen voitaneen vat eri vaesitirynmi[ eri mais-
ta- olevan edellytyksenii yh- selvittiiii, onko eri maiden ty<i- sa. Lainsiiiidiinnostii johtuvat
teistytille. Helsingiss?i kese- kyvyttdmyyslukujen kehityk- erot voitaneen eliminoida tie-
Iuo_*o 1976 jiirjestetyssii ko- sessii samoja piirteitii. Havai- tyn poikkileikkausajankohdan
kouksessa muodostettiin ver- tut yhtiiliiisyydet (erot) voivat tilasioinnissa; aikasirjatilasto-
tailevan tilaston suunnittelua muodostaa pohjan niiden jen vertailussa tilanne-on huo-
Y?rte_n tyciryhmii, johon valit- seikkojen selvittiimiseksi, jot- mattavasti vaikeampi. Aika-tiil jiiseniii jokaisesta yhteis- ka ovat vaikuttaneet tyiikyvyt- sarjalukuja vertailta-essa tiiy-
tyds*i mukana olevasta Poh- trimien m?iiiriin suureen kas- tyy ottaa huomioon knikli
loism.aasta. Ryhmiin puheen- vuun 60Juvun loppupuolella jalson aikana tapahtuneet la-
johtajaksi valittiin Hans Berg- ja T0Juvun alussa sekii kas- kimuutokset. Eriis tilastover-
lirld, Tukhohnan yliopistosta. vussa ilmenneeseen laantrrmi- tailuja vaikeuttava tekijii on,
Eltiketurvakeskuksen lisiiksi seen viime vuosina. Jos tilas- missii m?i^drin el?ikkeillc vaih-
tydryhmiissii ovat edustettui- ton avulla havaitaan, ettii ke- toehtoina olevat ss5iaeliset tu-
na seuraavat laitokset: Kan- hitys eri maissa on ollut sa- kimuodot olisi otettava huo-
saneliikelaitos, Suomi, Social- manlainen, johtaa tiime te- mioon. Luonnollisesti niimii
forskningsinstituttet, K<icipen- hokkaampaan yhteistytthdn vnikuttavat suuresti tyttkyvyt-hamina, Rikstrygdeverket, ty<ikyvytttimyyseliiketu&i- t<imyyseliikkeiden lirkillAe-
Oslo, Arbeidspsykologisk Ins- muksen alueella- Aikasarjati- riiiseen kehitykseen. Tiissit yh-
titutt, Oslo, Institutt for Sam- lastoa voidaan [seksi lcd,fiA[, teydessii riiitiinee kuitenkin
funnsvitenskap, Tromso, liihdeaineistona eri Pohjois- osoittaa eroja maiden vaihto-
Riksfdrsiikringsverket, Tuk- maissa meneilltiiin olevissa ehtoisissa 

- 
tnkimuodoissa"holma. lmpiirisisse tutkimuksissa. muun taloudellisen tuen tiiy-

Tytiryhmtille annettiin teh- Ty<iryhmfl miiiirittelee tavoit- dellinen luettelointi veisi liiin
tiiv?iksi miiiiritellii vertailevan teeksi perustaa toisaalta ker- etiiiille varsinaisista tavoitteis-
tilaston tavoitteet, kartoittaa taluonteisena aikasarjatilas- ta.
vertailuihin liittyviit ongelmat toa" toisaalta jatkuvasti ilmes-
sekii valita ef:*6fajit, u,ifo"itu- tyriia u"rt"iti6;"d 6il- , F.ri maissa sovellettavien ti-
ajankohdat, muuttujat ja nii- t6a. fonjoiimainJn .*i""fiti- lastorutiinien erilaisuudesta
dLn luokittelut. Lisiiksi tyti- Iaston uu'o.itiriu S;iJ t"y;- aiheutuu m-y<is ongelnnia ver'
ryhmiin j?iseni[ tehotittiin ot- hed i ae nordiiL i*JJ' "iiii 

tailuissa. Maiden el?iketilastot
timaan ytrteytta oman maan- tilaston keyttetekuntra-tavoit- perustuvat piiiiasi'!!"esti tie'
sa jiiseiriin - Pohjoismaisot" t"u" jrtk"i'J, fi;1,,6;h,[ torekistereihin. Rekistereiden
Sosiialitilastokomileasta, jot- on oittarryt toi,*;-G;;i;tte sisiiltiiess?i keskeniiiin eri
ta saataisiin selville, onko i<o- ponloiimiin", S*i"Aitiir"t"- muuttuiia, ei- lvlye[e .qqtei-
mitea kiinnostunut yhteis- komitea "oi.i tavttaa yht"tr- mellii ole mahdollista srsalyt'
ty<istii tytikyvyttcimyysei?iketi- tyinruloksEhyvdk*i '---- :ffi, tfrr,#,#,%ffi"ffi:laston alueella' TILAST,N 4ERTAIL- nen uusilla tiedoilla on erit-
TILASTON TAVOITTEET TAVUUTEEN LIITTYVAT Uiin aikaa vieviiii. Muita ti-
Ensisijainen tavoite on kar- ONGELMAT lastorutiineihin liittyvie on-
tgittaa tiettyjen mii[liteltyjen Vaikka Pohjoismaat sssiaali- gelnia ovat erot muuttujien
v?iesttiryhmien ty<ik5rvyttti- poliittisesti muodostavat ver- m:iarittelyiss[ ja luokitteluis-
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sa, tjlastointijaksoissa ja aika- mytinnetiiiin kaikissa maissa
sarjojen pituuksissa. My6s re- tyokyvytttimyyseliikkeitii s9'
tisiei<iinniss?i ilmenev[ viive veltaen lievempil tyttk5rvyttt -
on eri pituinen eri Pohjois- myyskriteerejii kuin nuorem-
maissa. 

^Aika, 
ioka kuluu-sai' mille ikiiluokille. Vanhemmil'

rauden alkamisesta tyt k5rvyt' le ikiiluokille on mytis ole'
ttimyysel?ikkeen myOniami- mussa omat el?ikelajinsa iol
seen 

-vaihtetee eri maissa joh- ta mydnnetiiiin piiiiasiassa so'
tuen p?iiv[rahaj[rjestelmiistii" siaalisin perustein.
kuntoritusjiirjestltmistZi ja elii' Pohjoismaiseen tytikyvyttii-
kehakernusten ktisittelyitii. f#.ix|::rfligi**'#Hff
VERTAILUTILASTON taiseksi jamiieraajaksiP-VO"-
ELAKELAJIT r-Ietyt tyt lryvyttt myysel?ikkeet,

m*-1rui;,*l*u. Hffi.ffi-#Haatetta elZikelajeja valrtes- ':-i.. ---:-
54a Fnsisijaisesti o1'^'--'I svistii mvcinnettiivet eHkkeet

ranava seuaisia *#iiJ;I rl*9 .,'- 91e 
vertailukelpoi'

jotka iatkuvaksi "rrt;ilffi f,i,tTf,Teles*L ettii se kat'
tyok5rvyttcimyyden J#;; P:i.9lt']-]ertailtavia v?ies'

tarjoavat toimeentutJn 
-F 

'".,ryHf 
ko maissa' Teme

ikiiiselle viiest<ille. d;.;U "ih.,tytu,u.,SM eliikkeille
my<innettiiv[t .-rr*i[ff* Y1l1:.:11"]tltt tukimuotoien
eliikkeet ja Ruotsissa;;fi;: :l]3:::1ft" mutta vaikka

ajaksi my<inne,,.:ira "iiffiui- 3iltu?a,- tarkastelemaan

drag" piiiiteuiin kuiteniliTi- lg-*nll-T*'" ellkkeitil
taa mukaan, koska #-"irai TltA:t-::?t'"ik* lovuiii

or" vnta tiruiaisluonteisia kuin yhteEta rcK{aa'

muut tilaptiisen tyttkYvyttt -;rd;;i"kti tut;6rru' oi"u a1 MIt rtTTU t AT I A N I I DEN
tuicmuoadt, kuten est.--*i' +y-q\tTTELUT SEKA
rauwakuutuksesta -uk."tt - VERTAILUVAODET
vat p[iviirahal Pohjoismaiseen tydhrvyttti

Eiellytyksen6 tyttk5rvfte myyseliiketilastoon sisiiltyy
myyselekfteen myOn*i.iriieksi el[kekantatietojen lisiiksi- tie-
Tinskassa, Norjassa ja Ruot' dot tilastojakson aikana
sissa on, ettii tyokykyon alen- my<innetyistii eliikkeistli. Vii'
tunut viihiniiien 

- puolella- me vuosikymmenen lopussa
Suomen kansanel[kejerjes' alkanut suuri kasvu ja vas'
telmiissii ei ole m?iiiritelty vas- taava kasvun hidastuminen
taavaa ty<ikyvyn alenemisen muutamaa vuotta mydhem'
alarajaa, 

- mutti sen voidaan min kiiy selvemmin esille
olettia ylittiivin 50 prosent- mycinnettyjen eliikkeiden lu'
tia. 'Tyoel?ikejiirjeitelmin kumiidrien muutoksista kuin
osaeliikettiihin maksetaan jo kannan lukumdiirlisest]i muu'
2/5 tytikyvyn alenemisen pe' toksesta, koska kannan luku-
rusteeUa,- joten ne piiiitettiin miiiiriin vaikuttavat myris
jltt?iii veriailujen ulkopuolel- elikkeiden pliiittymisel.. - ..ie. Ttissii yhteydessii olisi kiin'

si mm., ettii olisi tietoja eliik'
keiden miiiiristii (kokonais'
elZikkeet). Eltikem2iiirien tilas'
toihin liittyy eriniiisiE vai-
keuksia, jotka ensin Uiytyisi
ratkaista; eri valuutat, erilai-
nen yleinen elintaso, muut toi'
meentulol?ihteet jne.

Taustamuuttujiksi valittiin
eltikel?iisten sukupuoli, ikii ja
tytikyvytttimyyttii aiheuttanut
sairaus. Tutkimusten tarPeita
silmiill?i pitiien taustatietoja
pitiiisi olla huomattavasti
enemmln. Tytirybm?i aikoo-
kin tulevaisuudessa harkita
sopivia alue- ja ammattiluo-
Ututsia sekii edelleen harkita
eliikkeiden miiiirien tilastoin'
tia.

Ty<i$rvytttimYYttii aiheut'
taneen sairauden mukaiset
luokittelut noudattavat
WHO:n tauti- ja kuolinsYY-
luokitusta (ICD 8. korj.). Eri
maiden el?ikelajien ikiirajois'
ta johtuvat erilaisuudet on
osaltaan korjattu ikiiluokituk'
sen avulla. Suomessa on ollut
alin yleinen vanhuuseltikkeel-
le siirtymisike.

Vertailuvuosiksi valittiin
vuodet 1968, 1970, 1972 ia
1974. Tanskan luvut koskevat
finanssivuosia 1968 I 69, 1970 I
71, 1972173 ia 1974175
(1968/69 - t. 4.1968-31. 3.
1969 jne.).

Maiden elekeieriestehie
vertailtaessa kdvi ilmi, ettii
vanhemmille ikiiluokille (ta-
vatlisesti yli fQ-Yuotiaills)

nostavaa vertailla mYos tY6'
kyvytttimyyseliikel?iisten toi-
meentuloa eri Pohjoismaissa.
Toimeentulotilasto edellyttiii-
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PERTTI TUKIA

Ty d kyv y t t t) my y s e kike-
hakemusten krisittely
Tycieltikelainsiitid[ntci?i pidetiiiin monimut-
kaisena. T[mii on ehka tottakin, jos asiaa
tarkastellaan elZikelaitosten niikd,tuhnasta.
Yksityinen eliikeenhakija saa kuitenkin el?ik-
keens2i suhteellisen yksinkertaisesti: hiin te-
kee yhden el?ikehakemuksen ja nostaa eliik-
keensii kflyttiimiistiiiin rahalaitoksesta.

, Kaikkia tyrielakkeitii, tyrintekij?iin eltike-
lain (TEL), lyhytaikaisissa ty6suhteissa ole-
vien tyrintekijiiin eliikelain (LEL), maata-
lou-syrittiijien eliikelain (MYEL), yrittiijien
el?ikelain (YEL), valtion eliikelain- fVeU,
k_unnl{isten ty<intekijlin ja viranhaltijain
elii.kelain (KVTEL), evankelisJuterilaisen
rirkon eiakenrn (rsEL) Ja menmreselii.ke-
Iain (MEL) mukaisia eliikkeitii voidaan ha-
kea yhdellii hakemuslomakkeella Hakemus
toimitetaan sille el?ikelaitokselle, jonka pii-
riin hakija on viimeksi kuulunut. Se voidianjiittiiii my<is minkii tahansa el?ikelaitoksen
plikallis..o konttoriin, liihimptiEn pankkiintai postiin, Eldketurvakeskukseen,- Maata-
lousyrittiijien elikelaitoksen paikalliselle
asiamiehelle tai Kansanel?ikelaito[sen paikal-
listoimistoon.

Tytieliikej[rjestekniissii on voimassa ns.
viimeisen laitoksen periaate. Sen mukaan ha-
kemuksen ratkaisee ja kaikista hakemukseen
liittryistii tehtiivistii huolehtii se ellkelaitos,
jonka piiriin hakija on viimeksi kuulunut en-
nen eliiketapahtuman sattumista. Tiimii el6-
kelaitos ratkaisee eliikehakemuksen ja mak-
saa eldkkeen myds siltii osin kuin kjrsymyk-

sess[ on muissa TEL-LEL-MYEL tai YEL-
laitoksissa j[rjestetty eldketurva. Sen sijaan
VEL-KWEL-KiEL- ja MEl-eliikkeistii an-
tavat asianomaiset eliikelaitokset omat piie-
t<iksensii. Seuraavassa selvitelliiiin tyokyvyt-
t<imyyseliikehakemusten k?isittelye ensilsi
mainittujen eli yksityisen sektorin eliikela-
kien osalta.

HAKEMUS SAAPUU
ELAKELAITOKSEEN
Kun hakemus saapuu eliikelaitokseen, tarkis-
tetaan, ettli se on asianmukaisesti tiiytetty.
Mika[ siinii on puutteellisuuksia, pyydetiiiin
h:rkii :: :r tii':dinli1i ! I :i. S::::i.i:i l=tS.:::" -,
onko hakem tksessa tarpeelliset liitteet mu-
kana. Hakemukseen on liitettiivii virkatodis-
tus tai viiesttirekisterin ote. Jos hakemus on
jatetty Kansaneliikelaitoksen paikallistoimis-
toon, ei virkatodistusta tarvita, koska paikal-
listoimisto on jo tarkistanut vaadittavat tie.
dot. Lapsikorotuksen laskemista varten on
hakemukseen liitettiivii selvitys lapsista, joita
ej ole_ merkitty virkatodistukseen mutta joi-
den elatulseen hakija osallistuu.

VALMISTAVA KASITTELY
Mikeli hakemuksen yhteydessii ei ole toimi-
tettu ltiiik?irinlausuntoja, pyydetiiiin ne pai-
kallistoimistosta. Samilla -sietUi 

saadaan'ti+
dot hakijan mahdollisesti saamista sairaus-
vakuutuslain mukaisista piiiviirahoista. T6-
men fisaksi Eliiketurvakesknksesta tilataan
hakijaa koskevat ty<isuhde- ja el?iketapahtu-

IITID
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marekisteriotteet. Jos hakemus saapuu Elti-
keturvakeskuksen kautta, liittee se rekisteri-
otteet suoraan hakemukseen, joten niite ei
tarvitse erikseen pyydie. Eftiketapahtumare-
kisteriotteella saadaan tiedot kansanel[kerat-
kaisusta ja muiden eldkelaitosten eliikerat-
kaisuista. Viimeiseltii tyonantajalta pyydc
tiiln tyosuhteen piiiittymisihnoitus. Testii
saadaan tarkat tiedot tycisuhdeajasta ja pal-
kasta sek[ siin?i mahdollisesti tapahtuneista
muutoksista. Jos kysymyksessii on yrittiijfl,
tarvitaan vastaavat tiedot yrittiij?itoiminnois-
ta ja tyrituloista-

Jos hakija saa korvausta tapaturmavakuu-
tuslain, liikennevakuutuslain tai sotilasvam-
malain perusteella (solita-korvaukset), han-
kitaan ao. laitoksilta korvaustiedot.

Hakija voi hakemuksessaan ilmoittaa ol-
leensa tycisuhteissa, joita ei ole merkitty tyi-
suhderekisteriotteeseen. Jos hakijan ilmoitta-
malla tycinantajalla on vakuutus jossakin el2i-
kelaitoksessa, pyydetiiiin sieltii selvitys tyo-
suhteesta ja sen mahdollisesta kuulumisesta
tyoeliikelakien piiriin. Mikiili tyonantajalla ei
ole vakuutusta, ltihetetiiiin tycisuhteen selvi-
tyspyynttr El2iketurvakeskukseen. Tiillii taval-
la vamriste[aan, ett6 hakija saa eliikkeensti
kaikista tycieliikelakien alaisista tytisuhteis-
taan.

Jos hakija on kuulunut yrittiijien eliikela'
kien piiriin, hiinelle voidaan liihettiiii tapauk-
sesta riippuen erillinen lisiiselvityspyynttilo-
make, ty- tai tm-lomake. Lomakkeella saa-
daan tiedot hakijan osallistumisesta yritystoi-
mintaan, kuinka paljon hiin vielii tekee t6i6
mistii syystii hdn on niistii luopunut vai onko
hiin lopettanut yritystoimintansa kokonaan.
Lisiiksi siin?i tiedustellaan yrityksen verotet-
tavia tuloja viimeisimmiltii vuosilta.

Jos hakija on ollut VEL:n, KVTEL:n,
KiEL:n tai MEL:n alaisissa tycisuhteissa, ha-
kemus jaetaan mytis ao. eliikelaitosten kiisi-
teltiiviksi. Jakaminen suoritetaan heti hake-
muksen saavuttua eliikelaitokseen, joten sen
kiisittely ellkelaitoksissa ei viiv?isty tiimln
johdosta- Jos hakemus on jtitetty El?iketur-
vakeskukseen, se jakaa hakemuksen suonaan
eltikelaitoksiin.

TYdKYVYTTdMYYDEN
MA;RITTELY
Kun edellii mainitut tiedot on saatu, hake'
mus otetaan varsinaiseen kiisittelyyn. Eliike-
laitosten Hakiirit antavat asiantuntijoina lau-
suntonsa hakijan tyokyvyttdmyydastii. Tyti-
kyvytt<imyyden mdiirittely on hakemuksen
klsittelyn vaikein vaihe, koska siinii on ole'
massa tietty harkintavalta. Suurin osa ta-
pauksista on tietysti suhteellisen selvi[, mut'
ta aina l<iytyy mycis vaikeasti ratkaistavia ha-
kemuksia. Vaikka eliikkeen my6ntiimisen
edellytyksenii on tietty ltiiiketieteellinen sai-
raus, vika tai vamma, otetaan siin6 lisiiksi
huomioon eriitii sosiaalis-taloudellisia teki-
jtritii. Nliden tekij<iiden yhteisvaikutuksesta
tehdiiiin sitten ratkaisu ellkkeen mycintiimi'
sestii tai hylkiiiimisestii. T?illoin ratkaisu voi
poiketa ltiiikiirintodistuksen kirjoittaneen lii2i'
kdrin kannasta, mutta poikkeaminen johtuu
juuri siitii, ettd ratkaisuun vaikuttavat myos
muut ei-liiiiketieteelliset tekijiit, joita lii[kii-
rillii ei aina ole tiedossaan. Ttissii yhteydess[
ei ole tarkoituksena kesite[a etikkeen mytin-
tiimisen edellytyksin sen tarkemmin, koska
niitii on selvitetty muissa yhteyksissii.

Hakemuksen kiisittelyn yhteydessti joudu-
taan mahdollisesti hankkimaan vielii lisiisel-
vitystit hakijan ty<iskentelystii ja tycimenes-
tyksest2i. Niinikiiiin hakijalta voidaan pyytiie
uusia liirikiirintodistuksia tai hiinet voidaan
miiiirtitii tutkimuksiin ellkelaitoksen nimeii-
miin liiiikiirin luona tai eliikelaitoksen osoit-
tamassa sairaalassa. Ellkelaitos korvaa t?il-
l<iin tutkimuksista aiheutuvat kulut.

Jos katsotaan, 
"65 

hakija on kuntoutetta-
vissa, pyydetiiiin Vakuutusalan Kuntoutta'
miskeskusta selvittiimiiiin kuntoutusedelly-
tykset.

EL{KKEEN LASKEMINEN IA
ELAKEPLITdKSEN ANT AMINEN
Kun ratkaisu eliikkeen my<intiimisestil on
tehty, lasketaan elEkkeen m?iiir6. Nykyisin se
tapahtuu melkein kaikissa eliikelaitoksissa
ATK:ta hyviiksikiiyttiie,n. El2ikkeen miiEriil
laskettaessa huomioidaan hakijan kaikki
TEL:n ja LEL:n piiriin kuuluvat tytisuhteet
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sekii YEL:n ja MYEL:n piiriin kuuluvat
yrittiijiitoiminnar

Hakijan saadessa solita-korvautsia tai
muita peruseliikkeitii suoritetaan niiden yh-
teensovitus. Yhteensovitusraja" jota ellkksel
ja muut korvaukset eivflt saa ylittiif" on 60
prosenttia korkeimmasta eltikkeen perustee-
na olevasta palkas6 v[hennettynfl enintii6n
kansaneliikkeen perusosan m6iir?illil

Vaikka tytisuhteista ja yrittiijajaksoista oli-
si el?iketurva jiirjestetty eri eliikelaitoksissa,
yksi eliikelaitos antaa elikep?iiittiksen.

Saimusvakuutuslain muka isen piiivlrahan
ja tycieliikkeen yhtee. nsovituksen johdosta an-
netaan elaKKeen altrrmrslxuvan Ja elal(een
maksup[ivln veliselrn ajalta toinen p:ietds,
jolla el?ike maksetaan joko eldkkee".saajalle,
sairausvakuutusrahastolle tai osittain kum-
mallekin.

Jos el?ikehakemus hyl6t5?in, annetaan siitl
oma piiiit<iksensii. HylkiiyspAet6kset tutki.
taan elZikelaitoksissa viell tarkemmin kuin
mycinteiset piiiit<ikset Useimmissa eliikelai-
toksissa on neuvottelukunnat, joissa hylkiiys.
piintrikset kiisitelliiiin viel?i erikseen. Neuvot-
telukunnissa on eliikelaitosten omien toimi-
henkikiiden ohella my<is tydmarkkinajerjes-
trijen edustajia Erilliselle kisittelyllii pyri-
tiiiin el2ikkeensaajien oikeustuna turvaamaan
mahdollisimman hyvin.

EL,{KKEEN MAKSAMINEN
Eliikep?iiitcikseen on merkitty, mistii lflhtien
eliikettii malsetaan ja mikii on eliikkeen
maksupaikka. Yleensii se on eldkkeensaajan
kiiyttiimii pankki tai posti. Ellkkeitii makse-
taan piiiitoksen antopiivlstii riippuen kuu-
kauden 1. piiiviinii ja 16. piiivlnl (maksupiii-
v[ saattaa eri eldkelaitoksissa vaihdella).
Koska tyoeHkkeet ovat veronalaista tuloa,
pidtitetii2in niisld veron ennakkoa aivan sa-
malla tavalla kuin palkasta.

Normaalisti el2ike maksetaan elEkkeensaa-
jalle itselleen. Se voidaan kuitenkin maksaa
muullekin, esim. sosiaalilautakunnalle, jos
eliikkeen saajan itsensd tai hiinen huolletta-
vansa henkilcin huolto muutoin vaarantuisi.

P A I.T dKSEN MU UTT AM IN EN
Jollei elZikkeensaaja ole tyytyvflinen p?iiitdk-
seen, hdn voi valittaa siitii elikelautakunnalle
ja edelleen vakuutusoikeudelle. Valitusaika
on kummankin muutoksenhakuelimen suh-
teen 30 piiiviiii.

El2ikelaitos voi mycis itse oikaista omaa
piiiitrist?iiin, mikili kysymyksessti on evdtyn
edun mycinEminen tai mydnnetyn edun li-
sdiiminen. Toisin sanoen, jos aikaisemmin
tehdyn kielteisen piiiitciksen sijaan el[kkeen-
saajalle piiiitetiilnkin my<intiiii el?ike tai hii-
nen eldkkeensti miiiiriiii pii?itetiiiin suurentaa,
on oikaiseminen mahdollista. Jos eliikkeen
m?iiirii pienenisi, ei oikaisua voida suorittaa

Jos piiiitcis on perustunut vddrddn tai puut-
teelliseen selvitykseen tai ilmeisesti ei ole ol-
lut lainmukainen, voi vakuutusoikeus pois-
taa ellkelaitoksen piiiittiksen ja miiiirfltii asian
uuteen kiisittelyyn.

20



SEPPO KARISALMI

Verottaja suhtautuu eri tavoin vanhuus-,
perhc- ja tydkyvyttdmyysel?ikkeeseen eri
maissa. Eroja on suhtautumisessa myds sen
mukaan, onko kyseessii valtion eliikeidries-
t elmfi , tydnaru aj an itir j estiimii eltikev akuutus
v ai yksityisv akuutus. Sv eit siliiisessti SIGM A-
aikakauslehdessii n:o 74 I 1976 iullcaisttu-
sa vertailussa on mukana seitsemfrntoista
moata: Ittivalta, Belgia, Tanska, Suomi,
Raruka, Saksan Liittotasavalta, Iso-Britan-
nia, Alankomaat, Noria, Espanja, Ruotsi,
Sveitsi, Kanada, YWysvallat, Iapnd, Attt
tralia ja Etelti-Afrikka. Vertailu ei pyn tay-
dellisyyeen, vaan airoastoan anlonun kd-
si;tylrsen eliikevakuutuksen verotusmerutel-
mistd ndssfr maissa vuonru 1975.

KO LMEN PI LARIN PERI AAT E
Valtion sosaialiturva (1. pilari), tytiel?ikeva'
kuutus (2. pilari) ja yksityinen henkivakuu'
tus (3. pilari) muodostavat 1900Juvun ai-
kana teollistuneimmissa valtioisa kehitty-
neen eliikej?irjestelm[n kokonaisuuden. Kol-
men pilarin periaate pyrkii yhdistiim?iiin yh-
teisvastuun periaatteelle ja jakojiirjestelmSl-
le perustuvan valtion sosiaaliturvan edut
tyoel?ikevakuutuksen ja yksityisen henkiva-
kuutuksen sisZiltiimiin samanarvoisuusperi-
aatteen ja vakuutusmaksuisl. saatavien yk-
siltikohtaisten etujen periaatteen kanssa.

Ensimmiiinen pilari toimii minimitoimeen-
tulon turvaajana. Se koskee jokaista tuotta-
vassa tycissd olevaa pakollisena yhtiiliiisin
etuuksin huomioimatta yksilollisiii tarpeits.
Rahoitus perustuu useimmissa maissa nk.
jakojiirjestelm?ille (kerltyt vakuutusmaksut
jaetaan niiden kesken, jotka eiviit ole eniiii
mukana tuottavassa tyrissii), jolloin rahasto-
jen muodostumisella ei ole olennaista merki-
tyst[.

Toinen pilari koostuu tyonantajien vakuu-
tusjiirjesteknistii (yhtioiden ja yhdistysten
eliikekassat, eri ammatillisten ryhmien ryh-
mlvakuutukset jne.). Tiillaisesta vakuutus-
toiminnasta vastaavat eri maissa erilaiset lai-
tokset. Ne voivat olla yksityisil henkivakuu-
tusyhtioitii, valtion laitoksia tai puolivaltiol-
lisia vakuutuslaitoksia.

Eldkkeiden verotuksen
kan s ai nv ril i s t ri v e r t ailua

Kolmanteen pilariin kuuluu yksiltillisen
turvan j[rjestiiminen. Vakuutuksen avulla
tapahtuvat yksityiset siiiistdt ovat &irkee osa
nykyaikaisessa siiiistiimistoiminnassa. Hen-
kivakuutuksen awlla tapahtuvalla s?iiistemi-
sellii on erittiiin tiirkeii taloudellinen merki-
tys, jos se on j?irjestetn?illistii ja siiiinn6llis-
tii ja jos kiintein vakuutusmaksuin keriit5rt
varat kiiytetiiiin pitkiiaikaisiin sijoituksiin.

V EROTU STEITSE T AP AHTUV A
Y KSITY I SEN HEN KIV AKUUTU KSEN
EDISTZMINEN
Useimmissa maissa ensimmtiiseen ja toiseen
pilariin kuuluvilla el?ikejiirjestelmillil on huo-
mattava etuoikeus verotuksessa, kun taas
yksityisen henkivakuutuksen edut tiissii suh-
teessa ovat viel[ melko pienet. Yksityisen
henkivakuutt'ksen verotuksessa tehtiiv[t
muutokset saisivat epiiilemiittii yhii useam-
man henkil<in lisiiiimiiiin henkiltikohtaista
el6keturvaa.

Yksityisen henkivakuutuksen verotuksen
edist2iminen voi tapahtua kahdella tavalla:
l) viihentiim2illii vakuutusrnaksut tuloista ja
siirtiimiilH vakuutuksen verotus omaisuus-
verotuksen puolelle vakuutuksen maksami-
sen aikana; 2) jerjestem2ill2i maksettavillc
etuuksille verovapaus tai huomattavasti alen-
nettu verotus.
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ELAKEI ARI EST ELMIEN V ERO.
TUKSEN KANSAINVLLISTi
VERTAILUA
Tycinantajan lakisiiiiteiset vakuutusmaksut
ovat kaikissa maissa tiiysin viihennyskelpoi-
sia verotuksessa eikl niitii pidetii tytintekijiiin
tuloina. Tyrintekijciiden lakis?iiiteiset vakuu-
tusmaksut ovat kokonaan verov6hennyskel-
poisia kymmenessi maassa (Itiivalta, Belgia,
Tanska, Ranska, Alankomaat, Ruotsi, Sveit-
si, Kanada, Yhdysvallat, Japani) ja rajoite-
tusti verovdhennyskelpoisia kahdessa maas-
sa (Saksan Liittotasavalta, Espanja). Laki-
sddteiset vakuutusmaksut eiviit ole vdhen-
nyskelpoisia verotuksessa kolmessa mzrassa
(Suomi, Iso-Britannia, Norja). Kahdessa
maassa (Australia, Etel2i-Afrikka) tydnanta-
jilla ja tyrintekij<iilH ei ole vakuutusmaksu-
la.

Eliike-etuudet ovat verottomia nelj?issE
maassa (Suomi - kansaneliikkeet, Espanja,
Alankomaat, Australia). Kahdessa jiilkim-
miiisessl maassa etuudet ovat verottomia
vain, jos ne ovat edunsaajan ainoa tulo. El?i-
ke-etuudet ovat osittain verotettavia kuudes-
sa maassa (Itiivalta, Belgia, Ranska, Saksan
Liittotasavalta, Sveitsi, Japani) ja tiiysin ve-
rotettavia kuudessa maassa (Tanska" Iso-
Britannia, Norja, Ruotsi, Kanada, Yhdys-
vallat).
,TYANANTAIAN EUTKE.
V AKUATU SMAKSUT Y LEENSi
VLHENNYSKELPOISIA
Useimmissa maissa ovat tytinantajien vakuu-
tusmaksut tiiysin vZihennyskelpoisia vero-
tuksessa. Vakuutuslaitokset ovat useimmissa
maissa joko osittain tai kokonaan vapaita
vtilittdmista veroista. Niitii verotetaan Tans-
kassa, Japanissa, Kanadassa ja Yhdysval-
loissa. Joissakin maissa verovelvollisuus riip-
puu siitii, toimiiko vakuutuslaitoksena tytin-
antaja vai jokin riippumaton laitos.

Yleensii tytrnantajien suorittamia vakuu-
tusmaksuja ei lueta tycintekijoiden tuloksi
ja ne ovat osittain veronalaisia vain Snksan
Liittotasavallassa, Norjassa, Japanissa ja Yh-
dysvalloissa.

Tyontekij<iiden vakuutusmaksut ovat ko-
konaan verovdhenteisiii kahdeksassa maas-
sa (Itiivalta, Belgia, Ranska, Iso-Britannia,
Alankomaat, Norja, Ruotsi ja Japani) ja
tietyin edellytyksin osittain verovdhenteisid
kahdeksassa maassa (Tanska, Suomi, Sak-
san Liittotasavalta, Espanja, Sveitsi, Kanada,
Australia ja EteH-Afrikka). Yhdysvalloissa
tycintekijdiden vakuutusmaksut ovat tulove-
ron alaisia; useimmissa elZikejflrjestelyissii ei
tycintekijtiillii ole vakuutusmaksuja.

Tycisuhteen piiiittymisen jiilkeisiii kerta-
suorituksia ei veroteta viidessii maassa
(Ranska, Iso-Britannia, Noda, Ruotsi;
Saksan Liittotasavallassa vain tietyin edelly-
tyksin). Kaikissa muissa maissa niiitii vero-
tetaan. El[ke-etuudet ovat verottomia vain
Espanjassa ja osittain verotettavia Itiivallas-
sa, Suomessa, Ranskassa, Saksan Liittotasa-
vallassa, Sveitsissii, Kanadassa ja Yhdysval-
loissa. Tiiysin verotettavia ne ovat Belgiassa,
Tanskassa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa,
Norjassa, Ruotsissa, Itiivallassa, Japanissa ja
Etel2i-Afrikassa.

YKSITYISENKIN HENKI.
VAKUUTAKSEN MAKSUT
VOIDAAN USEIN V LHENT i,,i
Yleissiiiintrinii on se, ett2i vakuutusmaksut
ovat rajoitetusti v?ihennyskelpoisia verotuk-
sessa. Vain Kanadassa ja Yhdysvalloissa ei
ole vdhennysoikeutta. Tanskassa ja Ruotsis-
sa vakuutusmaksut ovat kokonaan verovii-
hennyskelpoisia.

Etuuksien verotus vaihtelee huomattavas-
ti. Piiiioma on kokonaan tuloveron alainen
vain Itiivallassa ja Norjassa; osittain verotet-
tava se on Belgiassa, Suomessa, Alanko-
maissa, Sveitsissii, Kanadassa, Japanissa ja
Etelii-Afrikassa. Muissa maissa piiiioma-
summaa ei veroteta. Elinkorot kuuluvat tiiy-
simiiiiriiisin[ tuloverotuksen piiriin Tanskas-
sa, Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa, Aus-
traliassa, Kanadassa ja Etelii-Afrikassa.
Muissa maissa niitii verotetaan osittain.

Henkivakuutuksessa ei kiiytetii omaisuus-
verotusta seuraavissa maissa: Suomi, Iso-
Britannia, Ruotsi, Sveitsi, Australia, Yh-
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Ulkomaisia vieraita
elriketurva'
keskuksessa

dysvallat ja EteH-Afrikka. Niissfl maissa,
joissa sovelletaan omaisuusverotusta, vero-
tetaan elinkorkoja takaisinostoarvon tai p?iii-
oma-arvon mukaan. Juokseva elinkorko
kuuluu tuloverotuksen eikd omaisuusvero-
tuksen puolelle. Useimmissa maissa etuudet
ovat osittain tai kokonaan perintti- ja lahja-
verojen alaisia veromdiirien vaihdellessa huo-
mattavasti. Poikkeuksena ovat Suomi, Iso-
Britannia ja Sveitsi, joissa ei tiissii yhteydes-
sti ktiytetii perintci- tai lahjaverotusta.

Unkarin ty<ivoimaministeri<in sosiaalipoliitti-
sen osaston pdnltkk<i tohtori R6zsa J6sef
ja saman osaston pii[esittelijii tohtori K a r -
d o s L6szl6 vierailivat lokakuun lopussa Elti-
keturvakeskuksessa tutustumassa tytieliike-
j iirj estelm?in toimintaan.

Unkarilaiset olivat Suomessa viikon pitui'
sella vierailulla Suomen sosiaali- ja terveys'
ministeridn isiinnyydessii. Vierailun tarkoi'
tuksena oli perehty?i maamme vanhusten'
huoltoon ja eliikekysymyksiin.

Tyoekikkeistci
tyonantajalle
kertoo Eliiketurvakeskuksen uusin, joulu'
kuussa ilmestynyt esite "Malisajan paikalla".

Esite on tarkoitettu llhinnii niille uusille
tytinantajille, jotka ensi kertaa ovat jiirjes-
tiim[ssl tytintekijtiidensii tyti,eliiketurvaa,
mutta siit2i voi olla hyiity[ muillekin - mytis
tyontekijtiille.

Esitett[ voi tilata ElZiketurvakeskuksen
postittamosta osoitteella Eliiketurvakeskus,
Opastinsilta 7, 0[620 Helsinki 52 tai puhe-
limitse 90-151 l/postitus.
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Minua on pyydetty kirjoitta-
maan tycielikkeiden yhteen-
sovitusmenettelyn teknisen to-
teuttamisen periaatteista. Jo
aiheen laajuudenkin vuoksi
rajoitun kesittelem:ien vain
p?iiiperiaatteita, joten yhteen-
sovitusmenettelyyn perehty-
neet voivat lopettaa lukemi-
sensa t[hdn. Koska asia kui-
tenkin on eldketurvan toteut-
tamisen kannalta keskeinen ja
tiirkeii, suosittelen aiheeseen
perehtymistti kaikille asiaan
vihkiytymiitt<imille, el?ike-
asioista kiinnostuneille luki-
joille.

YHTEENSOVITUKSEN
TARKOITUS
MeilH voimassa olevien el[-
kej[rjestelnien tarkoituksena
on turvata ansioty<istiiiin elii-
viin henkilon ja hiinen per-
heensii toimeentulon jatku-
vuus vanhuuden, tydkyvyttd-
myyden, tyottdmyyden ja per-
heen ellttiijtin kuoleman va-
ralta. Tiimii tarkoitus katso-
taan yleensf, saavutettavan si-
ten, ettd eliikkeen saajalle taa-
taan eldketurva, joka on suu-
ruudeltaan noin 60 fo hdnen
aikaisemmista ansiotuloistaan.
Tavoitetaso on katsottu yleen-
sii riittiiviiksi, koska eliikkeen-
saajan elinkustannuksetkin ta-
vallisesti vdhenevdt sen j?il-
keen, kun hdn on jiiiinyt eliik-
keelle. T[miin lisiiksi alenta-
vat rahan tarvetta vanhusten
saamat verohuojennukset se-

Yhteensovituksen
tekniikasta
yleensii ole lasten huoltami-
sesta johtuvia menoja ja ettiiheillI suhteellisen yleisesti
esiintyy ainakin pieniii tuloja

Kun henkil<i voisi saada
eliikkeitii eri eliikejflrjestel-
mistii yhteens6 enemm?in kuin
lainsiiiitiijt on tarkoiuanut,
on ndiden korvausten
keiden yhdist6minen

PENTrI KOTVISTOINEN

tarpeelliseksi estiimiiiin aiheet-
tomat piiiillekkiiiskorvaukset.
El[kkeiden yhdistiimistii eli
yhteensovittamists, koskevat
s?iiinn<ikset ovat ansioeldke-
jiirjestelrnien piiriin kuuluvis-
sa eliikelaeissa peruselikkei-
den osalta snmat. TEL:ssa
yhteensovittamista koskevat
siiiinncikset ovat lain 8 ja 8 a
$:ssd. Seuraavassa selvitetiiiin
yhteensovitnksgn gu91i11amis-
ta edellii mainittujen lainkoh-
tien mukaan.

YHTEENSOVITUKSESSA
HUOMIOON OTETTA.
VAT ELAKKEET
Yhteensovitulsessa huomioon
otettavat el2ikkeet on lueteltu
TEL 8 $:n I ja 4 momentissa.
Pykiiliin I momentissa el?ik-
keet jaetaan peruseliikkeisiin
ja muihin el?ikkeisiin, ns. en-
sisij aisiin eliikkeisiin.

Peruseliikkeiden ja ensisi-
jaisten elikkeiden ero tulee
niikyviin yhteensovitusmenet-
telyssii. Peruselilkkeiden osal-
ta suoritetaan ns. suhteellinen
viihennys. Ensisijaisten el?ik-
keiden kohdalla tiitii vlhen-
nystii ei suoriteta. Yhteenso-
vitus ei siis lainkaan v?ihennii
n?iit[ el2ikkeitii ja korvauksia

Yhteensovituksen ulkopuo-
lelle jiiiiviit tycintekijiin ja yrit-
tiij?in vapaaehtoisesti ottaman

lX,ilf; PERrIELnKKEET

tuksen perusteella maksetta-
vat eliikkeet ja korvaukset
Niiden huomioon ottaminen
olisi kohtuutonta ja my&
lainsiiiifiij6n tarkoituksen vas-
taista (kts. kuitenkin TytielE-
ke n:o 2177,YO:n pdntd,ksen
selostus).

Yhteensovituksessa huomioon
otettavat peruseliikkeet on
lueteltu TEL 8 $:n 4 momen-
tissa. TEL 8 $:n 6 momentin
mukaan sosiaali- ja terveys-
ministerici voi antaa tarkem-
mat ohjeet siitii, mitii on pi-
dettiiv?i peruseliikkeene. Tet-
laisia ohjeita ei ole ainakaan
vield. annettu.

Peruseliikkeet perustuvat
tyti- tai virkasuhteeseen taikka
yrittijetoimintaan. Niistii on
sii[detty laissa tai lain tahi
asetuksen nojalla annetussa
j ulkisessa eliikesiiiinnossti.

Peruseliikkeen[ pidetaqn
el[kkeistii vain sitii osaa, joka
vastaa TEL:n viihimmiiiseh-
tojen mukaista eldketurvaa.
Muun osan kysymyksessii ol-
lessa noudatetaan kutakin el6-
kettii koskevia omia yhteen-
sovitussddnnoksil. Lis?iksi on
syytii huomata, ettii perhe-
el?ikkeet eivlt ole peruseliik-
keitii. Tyrieliikelakien, siis
TEL:n, LEL:n, MYEL:n ja
YEL:n, mukaisten perhe-
eliikkeiden yhteensovituksesta
on omat sii2innciksensii TEL 8
$:n 5 momentissa.

Perusellkkeet ovat: tytin-
tekijiiin el[kelaki TEL; Iy-
hytaikaisissa ty<isuhteissa ole-
vien ty<intekijiiin eliikelaki
LEL; maatalousyrittiijien elii-
kelaki MYEL: yrittiijien et[-
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kelaki YEL: kunnallisten YHTEENSOVITUKSEN
viranhaltijain ja tydntekijan KZSITTEITI
eliikelaki KVTEL; valtign Yhteensovitusperusteella tar-
eliikelaki VEL; evankelis- koitetaan ansiotasoa, jonka
luterilaisen kirkon el?ikelaki oerusteella henkilin koko-
KiEL; Suomen Pankin, Pos- 'nai5sliiketurva miiereyryy.
tipankin, Kansanel?ikelaitok' Yhteensovitusraja on taso,
sen ja Ortodoksisen kirkko- loka ilmaisse el?ikkeiden
kunnan eliikesiiiintti. enimmtiismtiSrln.

ENSrsrtAtsEr u*Tt:"" T"m*.i"1?,ilf;r;ELLKKEET yhteensovitusrajan.
Ensisijaiset eliil&eet ovat:
merinrieseliikelain nukainen YHTEENSOVITASPERUS-
eliike; tapaturmavakuutus" TEEN MAARAI'MINEN
lain siiann8ksiin perustuva TEL 8 $:n 2 ja 3 momenteis'
elinkorko: liikennevakuutus- sa on siiflnnokset yhteensovi'
lain nojalla mytinnetty iatku-va korvaus; 59fil35Ynmm6,-
lain nojalla mytinnetty elin-
korko; peruseliikkees@n ver'
rattava tyt - tai virkasuhtee-
seen perustuva eliike, esi'
merkiksi valtion vanhaan eltr-
kelainsiiiidiinttidn perustuva
el?ike.

tusperusteesta. Pti?is?iiint6,ises-
ti yhteensovitusperuste on
korkein peruseliikkeen perus-
teena oleva palkka tai tytitulo.
Tiimii merkitsee sit?[. ettii
eliikkeen hakijan ftaikkis Pe'
rusel?ikkeiden perusteena ole-
via indeksillii korjattuja Palk-
koja ja tyotuloja verrataan
toisiinsa ja niistii valitaan
suurin yhteensovitusPerus-
teeksi.

RINNAKKAISET
TY6SUHTEET

Ensimmiiisen poikkeuksen
mainitusta s?iinndstii muodos-
taa TEL 8 $:n 3 momentin
1 kohdassa tarkoitettu tapaus,
jolloin, jos el?ikkeen hakija
on samanaikaisesti vtihintiiiin

kuusi kuukautta yhdenjaksoi'
sesti kahdessa tai useammas'
sa 4 momentin I tai 3-11
kohdassa tarkoitettuun perus'
eliikkeeseen oikeuttavassa
tyci- tai virkasuhteessa tai yrit'
Uijatoiminnassa, lasketaan Yh-
teensovitusperustetta m?iiirit'
tdessd vastaavat eliikkeen Pe'
rusteena olevat Palkat ja U6'
tulot yhteen. LEL:n alaisessa
tyosuhteessa ansaittua Palk-
kaa ei lasketa yhteen muun
peruseliikkeen perusteena ole'
van palkan kanssa.

ELZKEAIKAISET
TYASUHTEET

Toisen poikkeuksen muo'
dostaa tapaus, kun eliikkeen'
saaja samanaikaisesti on ollut
tytisuhteessa. TEL 8 $:n 3
momentin 2. lause sis2iltiiii
ns. 10/6-siiiinnrin. Tiime
tarkoittaa sitii, ettii jos ty<in'
tekijii on v[littomiisti ennen
el?iketapahtumaa saanut Pe'
ruseliikett?i tai pykiil2in I mo-
mentissa mainittua muuta
suoritusta ja on viihintiiiin
kolmen vuoden ajan ollut sa'
manaikaisesti Peruseliikkee'
seen (ei LEL) oikeuttavassa
tyo- tai virkasuhteessa tai
yrittiij?itoiminnassa Usetiien
yhteensovitusperustetta mii6'
ret*iesse etikkeen perusteena
olevaan palkkaan tai tytitu'
loon 10/6 aikaisemman el?ik'
keen miiiiriistii. Elnkkeitii yh'
teensovitettaessa ei oteta lain'
kaan huomioon tapaturmava'
kuutuslakiin, liikennevakuu'
tuslakiin tai sotilasvammala'
kiin perustuvaa korvausta, jo-
ta tytintekij?i on saanut v[hin'
tiiiin kolmen vuoden ajan vii-
litttimiisti ennen el?lketaPah'
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yleensi samoja periaatteita
kuin vanhuus- tai tytikyvyttd-
myysel?ikkeidenkin yhteenso-
vituksessa. Huomattava o[,
ettii yhteensovitusrajan suu-
ruus riippuu edunsaajien lu-
kum?i2irii.st2i, siten ettii kun

TEL 8 $:n 2 mom. Yhteenso- edunsaajia on yksi, yhteenso-
vitusraja saadaan ottamalla vitusraja : 30 !e: kun heitii
6O lo yhteensovitusperustees- on kaksi, yhteensovitusraja :
ta ja, jos yhteensovitusperus- a5 /o ia kun heitii on kotng
te ylittae 586 markkaa kuu- yhteensovitusraja - 60 %.
kaudessa (indeksi l4l); v'd- Kansaneldkega vastaavana
hent?imiil1Zi. siita 6 7o ylittees- ,eh;;"yfi;a otetaan huo_tii. kuitenkin enintii[n L?.r:*- n.,ioo; ;;. ri;isen pe.ne-iiat_
eliikkeen perusosan -,ierii. keen vaherinys peI-y, mikiiliKansaneldkelain mukainen edellytykiet iamin rafi"rrryt_perusosa otetaan huomioon sen iubrittamiselle ovat 6le-sen md-drdisenti, kuin se on massa- eli

piiiviinii. I' kun TEL:n mukaisen per'
Osaeliiketapauksissa yh- he-el2ikkeen saajana on ai'

teensovitusraji on 30 % Vn- nakin yksi 16 vuotta nuo-
teensovitusperusteesta. '"11i;- rempi Iapsi ja kun
saneliikettii vastaavaa viihen- 2. tal/lA hpsella on oikeus
nystii ei suoriteta. PEL:n -mukaiseen 

eliik-

uusr yHrEENsovrrus ["ffiii.#?"fl'?,ffi:
oikeuteen hlnen perhe-
eldkkeensl perustuu.

Jos TEl-perhe-eliikksen
edunsaajina on esim. vain les-
ki tai lapsia, jotka ovat tiiyt-
tiineet 16 vuotta edunjiittiijfln
kuollessa, vdhennystt ei teh-
da.

Y H r EEN sov I r u s s,t AN - Ton'{,ff#i}f{ro 
t t n

N dsrEN uu DI sr AMINEN ili oiibi eso

tumaa, siltii osin kuin kor-
vaus ei ylita eHketapahtumaa
edeltiinyttii tasoa vastaavaa
korvausta (TEL 8 $:n 6
mom.).

YHTEENSOVITUSRA]A

Uudelleen yhteensovittamisen
edellytykset on tyhjentiiviisti
lueteltu TEL 8 a $:ss?i. Luet-
telo on seuraava: 1. kun eliik-
keensaajalle uuden eliiketa-
pahtuman johdosta myiinne-
tddn peruselike; 2. kun perus-
el2ikkeen miiiirti valituksen
johdosta muuttuu; 3. kun
eliikkeensaajalle mycinnetiidn
ensisijainen ellike; 4. kun ty<i-
kyvyttomyyseliike muuttuu
vanhuuseliikkeeksi perustei-
den samalla muuttuessa; 5.
kun lapsikorotukseen oikeut-
tava lapsi teyfiAn 18 vuotta;
6. kun el[kkeensaaja hakee
uutta yhteensovitusta eliik-
keen, elinkoron tai jatkuvan
korvauksen olennaisesti muut-
tuessa; 7. kun osaeldke muut-
tuu tiiydeksi el[kkeeksi tai
tiiysi osaeltikkeeksi.

PERHE-ELAKKEIDEN
YHTEENSOVITAS
Perhe-eliikkeiden yhteensovi-
tusmenettelyssd noudatetaan

Ty<ieliikej?irjestelm?issii on
keskusteltu siitii, ettii tapatur-
mavakuutuslain mukainen
pliviiraha sekii erii[t tapatur-
ma- ja liikennevakuutuslain
sii[nndksiin perustuvat kor-
vaukset olisi laissa otettava
huomioon yhteensovitettavina
etuuksina. Mycis uudelleen yh-
teensovitussddnncisten muut-
taminen sek?i yhteensovitus-
siizinn<iksiin liittyvii eltikelai-
toksen takautumisoikeuden
s?iiintely mycis yksityisen sek-
torin eliikelakien puolella on
saanut puolestapuhujia.

T oimit us j o htaj a I uhani S al mi -
sen esitelmti Eliiketurvakes-
k u ks e n t ydel iike piiiv dnn 27. t 0.
1977.
Eliiketoimikunta 1976:lle an-
nettu tehtSv?i oli kaksipuoli-
nen: piti estiiii eliikkeitii- nou-
semasta yli tavoitetason, mut-
ta toisaalta piti huolehtia sii-
ta, etta el2ikeliiisen kohtuulli-
nen tulotaso slilyisi. Toimi-
kunnan rehtiivf, ei siis nflyttii-
nyt helpolta, silH sen piti
tycinsii tuloksena piiiityii lais-
sa siiiidettyjen etujen heiken-
fdmiseen ja lisiiksi miitrittele-
miiZin eliikkeen oikea taso, mi-
k[ jo siniinsii on yksi el?ikepo-
Iitiikan vaikeimpia kysymyk-
sla.

Toimeksiannossa ei miiiiri-
telty niitii eliikelakeja, joita
tehtiiviin piti koskea. Koska
tycille varattu miiiir?iaika oli
kovin lyhyt, toimikunta rajoit-
tui y'ksinomaan tyoeliikelake-ja koskevan uudistussuunni-
telman laatimiseen.

Koska tehtiiviinii oli tavoite-
tason ylittiivien eliikkeiden
tarkastelu, oli ensin miiiiritel-
tiivii tycieliikelakien tarkoitta-ma el[kkeiden tavoitetaso.
Muita eliketurvaan mahdolli-
sesti liittyvie epiikohtia toimi-
kunta ei tutkinut.

Eliiketurvan tasoa ja mah-
dollisesti syntyvie ekilieylittei-ti voidaan tarkastella seuraa-
vien neljiin osa-alueen osalta:
a) tyoeliikkeen suhteellinen

taso el?ikkeen alkaessa ja
sen mii2iriiytyminen

b) tydeHkkeen suuruuteen
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El cike to imikunta puoli matkas sa
vaikuttavan palkka- ja ty6- ettii eliikepalkan pitii?i pery!- sellaisia_ tyoel[kkeen Y."i}uk'
tulotason -iaritt"ly' tua uudisietun tEL-indeksin sia, jotka johtuvat. ty<iel[ke'

c) ty<ieliikkeen arvon "raityt6i- avulla tarkistettuun el[kepalk- lakien erilaisesta voimaantulo-- 
rninen eliikeaikana ja kaan. Lisiiksi ratkaisun piti vaiheesta.

d) kokonaiseldketurvan m66- perustua todellisiin k?iytettii- Koska tytiel2ikkeen prosen-
riiytyminen (kansanel[k- vissl oleviin tuloihin. tuaalinen mii5rii on yksiselit-
keen ja tyoeliikkeen yh- Z;1XXAZ,X SaURUUDEIS teisesti m?iiiritelty, ei- nykyla-
teismiiiirti). MAARAyTVUttttnw kien pohjalta tarkastellen

Eliikkeen tasoon vaikuttaa Eltikkeen *uriu pvtiiii:i" eliikkeen - 
prosentuaaliseen

merkitsevdsti mm. t6;leh - seilftem't;; "- n"ntiftio TTtrn voi syntyii ylitettii'
keen vuotuinen tai kuukausit- omiin tyoiuloihin verran- P.ruh-y" p-rosentuaalisegta..miiii'

tainen karttumisprod;ti-l;- nollinen fufrt*L.o -- r?istii siksi' etta toimikunta
6 yksiiyissekto'rilla (TEL, - turvaamaan r-ani"r-ai56! erotti selvflsti toisistaan k?isit-

LEL, YEL, IvrrEL) ;;i meentulo .iat""it""r. ITI ':*y*,:1dk-"-'i1".,,*l",tl
tyrissi oleviila yleensii 1,5 /o Ensimmiiinen nliistii !"n- I!,,- YllelaKe on aKruvraJan

iuoaor" ja julkisella sekiorii dista toteutuu ivoelzikkee" palkkaan nlhden suuri' jos-

la (VEL, KyTEL v-r.i p:ie- avulla, -utt jeiiimmeil; k"T ei ehkii absoluuttisesti

siitintoisesti 2--2,2% ;"i;- ioio ytsit omaan kansanel6l- suuri elflke' Suuri el?ike on
sa. Toimikunta ei kuitenkaan keell[ tai nertittin;i6;;i- taas markkamiiiirtiisesti suuri
katsonut olevan aihetta tiimiin keutettu -Vtl, ivO"fakkeoon eldke' jo-sta puhuminen jottaa
puolen selvittelyyn, Jra "v- sekii tyo- eitii kansanetiikkeel- jo {atg$ryn markkam?iiirti'
kyhetken tilanne on ollut uoi- la. -- sesli eliikekatosta' johon toi-
massa vasta varsin 

--iytryin 
Yhtenii perusajatuksena on mikunta otti kielteisen kan-

aian, r. 7.l9lsliihtien. ja"in- siis, "tta 
^tvtiaa[[""" pitaa lT' Koska elzikkeen tavoite'

deksikysymyksen osalta vas12 seilytgia tytiiuioini" tu[t"* tasoa ei siis voi ylitt2iii eliiket-
fdmdn vuoden alusta. tettu kulututt"to- ie*iio nu- tii...selviin prosentin mukaan

Toimikunnan mielestii ei riaatteen mukaiseksi tavoite- m?iiirflttiiess[, syntyviit mah'
toimeksiantoon -yt rtiiiin tasoksi on -itoii"tiu laista dolliset ylitteet alkaviin ellk'
kuulunut kohdan ") ";i;it"- 

iiippo"o yleensii 60_.667o keisiin el2ikkeen perusteena

lva, sina myonnettyjen tvo- parrtast". tvtelta iatsotaantiir] :l-":-i"" tytitulojen miiiiritte-
eHkkeiden arvon s?iilyttiimi- ettii tycieliike on se palkan rysta'

nen jo toteutetaan indei<sikor- osa, jonka maksaminen on Vaikka el2ikkeen m?i2irtiyty-

iaukiilla, joiden miiiirlytymis- siirretiy myohemmiiksi eli el[- minen prosentuaalisesti on la'
perusteet tu[vat voimaan vas- keaikain. kien mukaan selv6, on yksi-
ta tiim[n vuoden alusta. Toisena periaatteena mai- selitteisesti oikean eliikkeen

Toimeksiannon katsottiin nittu viihimmiiistoimeentulon tason miiiiritteleminen hyvin-
rajoittuvan kohtiin b) ja d) turvaaminen ei kuitenkaan to- kin vaikeaa, kun tarkastellaan
siialtyviin tekijriihin, lotka teudu, jos henkilon palkka on tyoelliketurvaa yksinomaan
mahdollisesti aiheuttavai ta- pieni, iiUa OO-00 lo siita, ei el?ikepolitiikan kannalta. Kun
voiterason ylityksiii elZikkei- vieH anna viihimmiiistoi- nykyinen tyoellke johtaa.kor-
den alkamiineikeUa. meentuloa, vielii vlhemmln, keimmalla tasollaankin siihen,

Kiiytettiiviss2ian olevan ajan jos tyriellke jAA 60-66 !o:n etta eliikkeelle siirtyminen ai'
lyhyyfen vuoksi toimikunta tason alapuolelle. Niiissii ta- heuttaa tulojen vihentymisen
py*i ensisijaisesti selvittii- pauksissa- toimeentulo ttwa- 34-40.1o:in ...aikaisempaan
-aan korjaustarpeet nykyi- taan kansanellkkeen avulla. tyciansion miiiiriiiin verrattu'
seen lainsiiiidiinttidn siiatly- Koska kansanel2ike on tydeH- na, on tydel?ikettii tiiltii kan-
;ien tavoitteiden pohjalta. tii- t e.iAonnainen, on mycis mah- nalta tarkastellen vaikea pitiiii
menomaisesti edellytettiinkin, dollista joustavasti tasoittaa ylimitoitettuna.
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Eliikepolitiikan kannalta kiintunuth ansiotasoa kor-
tarkastellen on merkitttiviili, keammat ansiot, esimerkiksi
ettii ty<iel?iketurva on selv6- sellaiset, joihin ovat vaikutta-
piirteinen eliikepoli':iken osa. ne€t provisiot ja tantiemit.
Samoin on merkitystii sill6, TEL:n 7 g 2 momentin mu-
ettii vakuutettu tietee, mikii kaan vakiintuneesta ansiota-
on hiinen oikeutensa eliiketa- sosta joko alas- tai ylcispiiin
pahtuman sattuessa; se lisiiii poikkeavia ansioita voiriaan
tycissiioloaikaista turvallisuu- korjata. Ansioiden korottavaa
dlen tunnetta ja antaa mah- vaikutusta k?iytetiiEn kuiten-
9ottirgt {9" jlrkiperiiisiin ta- kin suhteellisen paljon run-
loudellisiin ratkaisuihin. saamminkuinalentainist4jo-

El?ikepolitiikka on toteutta- ka on harvinaista.
nut niiitii alkuperiiistavoittei- Peeasiallisin syy ylitteiden
taan sillii, ettii elZikkeen mtiii- syntymiseen on siinii, ettii ny-r[ eliikeik{ii l?ihellii olevasta kyinen el?ikepalkka vastaa
ansiotasosta on miiiiritelU nelj6n viimeisen vuoden par-
tiiyden elzikkeen osalta 60- hainta ansiotasoa. Ansioiden
!6to:ksi ja ettii jokaisella va- vaihdellessa par:rs taso ei vas-
kuutetulla on mahdollisuus taa todellista vakinaista ansio-
selvittiiii etukiiteen ansaitse- tasoa eikii siten TEL-tavoite-
mansa el2ikkeen mtiiiril Epii- palkan tasoa. Kun perusteena
selvyytt?i tissii vaiheessa syn- pidetiiiin neljiin - 

viimeisen
tyy kuitenkin siin6, mikfi on vuoden patkkaa, tulee mieleen
se ansiotaso, mikii tyrinteki- liihinnl kolme muuta vaihto-jiille on tiissii vaiheessa va- ehtoa:
kiintunut.

ELLKEPALKAN
MALRITTELY
Nykyinen kaksiparastaneljiis-
tii-siiiintci sopii ilmeisen hyvin
arvioimaan TEl-eliikepalk-
kaa silloin, kun eri vuosien
tyriansiot eivht tasoltaan hei-
lahtele kovin paljon. Siiiintci
eliminoi vakiintunutta ansio-
tasoa alemmat vuosiansiot
kohtuullisen hyvin. Toisaalta
kuitenkin eliikepalkkaan piiii-
sevdt vaikuttAmaan mytis va.

- valitaan kaikkien neljln
vuoden ansioiden keskiar-
vo, jolloin lopputulokseen
vaikuttavat suuresti nei-
den wosien ansiotason
heilahtelut

- valitaan kolmen parhaanja kolmen matalimman
vuoden ansioiden keskiar-
vo, joista molemmat mah-
dollisuudet ovat arviointi-
ominaisuuksiltaan tois-
puolisia: edellinen johtaa

liian suureen ja jiilkimm;ii-
nen Iiian pieneen palkkaan

- valitaan nelj?istii kal$i
keskimmiiistii, jolloin siis
sek?i ansioiltaan paras et-td matalin vuosi jdiiviit
eldkepalkan laskennan ul-
kopuolelle ja tulokseksi
saadaan Iiihellii neljiin
vuoden keskiarvoa oleva
tulos. Nliden vuosien an-
sioheilahtelut eiviit kuiten-
kaan piiiise vaikuttamaan
lopputulokseen niin kuin
kaikkien nelj?in vuoden
keskiarvossa.

Tiist2i syystii toimikunta eh-
dottikin eliikepalkan laskenta-
tapaa muutettavaksi siten, et-
t2i viimeisten vuosien vakiin-
tuneesta ansiotasosta eroavat
ansiot eiviit vaikuttaisi eliik-
keen mdiirdiin sen enempdii
korottavasti kuin alentavasti-
kaan. Siten eliikepalkka las-
kettaisiin ottamalla neljZin vii-
meisen vuoden indeksill[ kor-
jatuista vuosiansioista tasol-
taan kaksi keskimmlistii ja

lasketaan niiin valittujen an-
sioiden keskiarvo, joka olisi
uusi eliikepalkka.

Jos TEl-tyrisuhde on kui-
tenkin jatkunut enintiitin kol-
men kalenterivuoden aikana,
olisi elflkepalkan laskusiiiintci
sama kuin nyt. Sama koskisi
sellaisia neljiin vuoden aika.
na jatkuneita tydsuhteita, jot-
ka ensimmiiisen kalenterivuo-
den aikana ovat jatkuneet vii-
hemmdn kuin kuusi kuukaut-
ta.

VAIKUTUKSET
ELiKEMENOON
Suhteellinen vaikutus eldke-
menoon olisi alkuvuosina vii-

,
I
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htiinen, vasta vuonna 1985 se
saavuttaisi 2,6 !6:n tason.
Olettaen, ettii ansiokehityk-
sessii tapahtuvat heilahtelut
jatkuvat viime vuosien mukai-
sina, voidaan todeta, ettii kes-
kimiiiirlinen vaikutus vuoden
1979 alusta tai sen jiilkeen al-
kaviin eliikkeisiin olisi alku-
vuosina 5 /6:n suuruusluok-
kaa. Muutoksen vaikutus olisi
lopullisella tasollaan silloin,
kun kaikki eliikkeet perustui-
sivat uuden siiiinncin mukai-
seen eliikepalkan laskentata-
paan.

K aksikeskimmiiistiinel j iistii-
siiiintoii pitnisi toimikunnan
ehdotuksen mukaan toteuttaa
mytis toimikunnan toimeksi-
annon piiriin kuuluvissa iul-

kisen setlorin elflkelaeissa ja
siiiinnoksissii. Paitsi efie me-
nettely on vakuutetun kannal-
ta mahdollisimman selkeii, se
on mycis koko ty<iel?iketurvan
huomioon ottaen yhdenmu-
kaisiin periaatteisiin nojautu-
va. Sama siiiinto on tietenkin
sopiva koko tyoeliikejiirjestel-
mddn, jotta ansioita teknises-
ti vertailtaessa voitaisiin so-
veltaa yhdenmukaista menet-
telyii.

Vuonna 1979 ja sen jZil-
keen alkaviin elskkeisiin olisi
muutoksen vaikutus VEL:n
ja KVTEL:n piirissl 4-S %,
mikiili ansiotason muutokset
pysytteleviit viime vuosien
mukaisina. Silloin kun kaikki
eliikkeet perustuvat uuteen
el?ikepalkan laskentatapaan,
on muutoksen vaikutus suu-
ruusluokaltaan arviolta 5-6
Eo:t tasoa.

Sen sijaan MEL:iin ei esi-
tetii lainkaan muutosta siit6
syystii, ettii merimieseliikelain
piiriss[ nykyisin sovellettava
neljiin vuoden keskiarrro elii-
kepalkan laskennassa vastaa
liiheisesti toimikunnan esittii-
mii5 ratkaisua.

AADEN
LASKENTAS,AANNAN
VOIMAANTAIN
Toimelsiantonsa mukaan toi-
mikunta kohdisti ty6,nsi vast-

edes mydnnett6viin elflkkei-
siin eikii jo mydnnettyihin
el?ikkeisiin, joiden osalta on-
gelma jo on ratkaistu tiimiin
vuoden alusta voimaan tul-
leen uuden indeksin lasku-
s[dnncin alkaessa vaikuttaa
tiiydellii tehollaan.

Siten toimikunta esitti, ettil
uutta laskentasiiintdii sovel-
lettaisiin niihin ty<i- tai pal-
velussuhteisiin, jotka piietty-
viit voimaantulopiiiv?in6 tai

sen jiilkeen. Tiimiin vuoksi
laskentasiiiint<i[ ei sovellettai-
si jo syntyneisiin vapaakirjoi-
hin. Tiimii olisikin eritUiin
suuritciinen toimenpide kos-
kiessaan yli miljoonaa henki-
kilol. TFI :n suhteen esitys ei
koskisi mydskiiiin niitii eliike-
tapahtumia, jotka ovat sattu-
neet ennen lain voimaantulo-
ajankohtaa.

Koska uudella eliikepalkan
laskentasiiiinn6llb ei olisi ta-
kautuvaa vaikutusta, pitiiisi
siinii tapauksessa, ettii TEL
indeksillii korjattu ansiotasol-
taan korkein kalenterivuosi
ajoittuu ennen lain voimaan-
tulop?iiviiii, soveltaa eliike-
palkkaa laskettaessa nykyistii
laskentasiiiinto[. Tiimii mer-
kitsee siti, ettil uusi siiiintti tu-
lisi voimaan asteittain. Kaik-
kiin piinttyviin tyisuhteisiin
uutta siiiintde sovellettaisiin
kolnen woden kuluttua voi-
maantulopliviistii.

Uusi eliikepalkan laskemis-
tapa koskisi siis TEL:n, val-
tion eliikej[rjestelm?in ja kun-
nallisen eliikejiirjestelmiin
el2ikkeitil Sen sijaan sitii ei
sovellettaisi MEL:iin, kuten
aiemmin oli puhe, eikii my6s.
kiiiin YEL:iin eikii LEL:iin,
koska niissii ei t?ihiinkiiiin as-
ti ole kiiytetty kaksiparasta-
ndjiistii-siiiinttil

MATALIMMAT
ELZKKEET ERITYIS-
TOIMIN KUNTOON
Verrattuna siihen tasoon, mi-
ke tydelakkeisiin on miiiiritel-
ty, on eliikeylitettii eli ns. yli-
eliikett?i syntynyt flihlnastisen
eliikepalkan laskentasiiiinntin
johdosta kautta linjan ansioi-
den ja eliikkeen miilrlstii
riippumatta. Niiin ollen eh-
dotettu laskentatapa vaikut-
taisi alentavasti sek[ suuriin
ett[ pieniin eliikkeisiin.

Muutoksen vaikutus suun-
tautuisi voimakkaimmin kui-
tenkin keskimiiiiriiistii tasoa

(
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korkeampiin eliikkeisiin, sillii
matalampien eliikkeiden taso
korjautuu aikaisempaa suu-
remman kansanel2ikkeen avul-
la. T?istii huolimatta vaikutus
matalatasoisiin eliikkeisiin
saattaa olla kohtuuton varsin-
kin niillii henkil<iill4 jotka ei-
v?it ole ehtineet ansaita tiiysi-
miiiiriiistii tytielZikettii. T?imiin
vuoksi toimikunta on ehdot-
tanut eri ellikej?irjestelmissii
selvitettiiviiksi mahdollisten
erityistoimenpiteiden tarpeen
sellaisten pienehkdjen eliik-
keiden osalta, joita uusi elii'
kepalkan laskemistapa alen-
taisi.

ELIKKEIDEN
MARKKAMAiRLINEN
RAIAAMINEN
Toimikunnan tehtiiv?i sisiilsi
sen vaatimuksen, ettii eliik-
keen tavoitteena on kohtuul-
lisen tulotason siiilyttiiminen
ellketapahtuman sattuessa eli
eliikkeen alkaessa. Kysymys
on l2thinnii siitii, miten tiitii
kohtuullisuutta mitataan.
Kohtuullisuutta olisi se, ettii
kaikille eltikkeensaajille tur-
vattaisiin m?iiir[tty v?ihim-
miiistoimeentulo. Toisaalta
olisi kohtuullista myos se, et-
tii huolehdiuaisiin siitii, ettei
mytiskiiiin ns. ylieltikkeitii
piiiisisi syntym?iiin. Eliikepoli-
tiikan tavoitteisiin eiviit kui-
tenkaan sisiilly suoranaiset tu-
lon tasaustoimenpiteet muus-
sa mielessii, kuin mitii niheu-
tuu kansanelekkeen &vnlla 1o-
teutetusta v?ihimmiiistoimeen-
tulosta.

0n selv?iii" ettei mitiid.n yk-
siselitteisen oikeaa elE.kkeen

tasoa ole olemassakaan. Sovit-
tu el[ketaso on aina miiiirti-
tyissii rajoissa harkinnanva-
rainen. Nykyisen ty<ieliikkeen
johtaessa korkeimmalla tasol-
laankin siihen, ettii el2ikkeelle
siirtyminen aiheuttaa tulojen
viihentymisen 34-40flo:lla
aikaisempaan tyoansion ta-
soon verrattuna" n[yttiiii sel-
vtiltii, ettii nykyinen tyoel?ike
asettuu niiden rajojen sisiiiin,joihin mycis toimeksiannon
mukainen taso rajautuu. Toi-
sin sanoen prosentuaalisesti ei
ty<ieliikkeisiin el2ikkeen alka-
mishetkellii piiiise syntymiiiin
ns. yliel?ikettii.

Mite taas ty<ituloihin oi-
keassa suhteessa oleviin, mut-
ta siitiikin huolimatta viell
markkam?iiiriiisesti suuriin
el?ikkeisiin tulee, katsoi toimi-
kunta, ettii ntiiden ns. suurten
eliikkeiden kysymys kaik-
kiaan on palkka- ja tyomark-
kinapolitiikkaa.

El?ikkeiden markkamiiiiriii-
nen rajaaminen eli ns. eliike-
katto ei toimikunnan mielestii
ole perusteltu, koska se mer-
kitsisi erittiiin olennaista yk-
sittiiistii nykyisten perusperi-
aatteiden vastaista toimenpi-
dettii ja koskisi henkil<in tyin-
teon perusteella ansaitsemia
eliikesiiiist<ij[. Eliikekustan-
nusten kannalta tiillainen toi-
menpide olisi merkityksetrin,
sillfl muodostuva siiiistci olisi
vain muutamia tuhannesosia
nykyisestii eld.kemenosta. Suu-
rempien ellkkeiden lukumeii-
rdt ovat pienet uusimpien elii-
kelajien piirissil Eniten yli
2 000 mk:n kuukausiel?ikettii
ansaitaan VEL:n ja
KVTEL:n piirissii, missii el[-

kettii on ehditty ansaita pi-
temmln aikaa.

Muita mahdollisia toimen-
piteitii eliikkeen rajaamiseksi
kuin markkamiiiirtiist?i rajaa
toimikunta ei voinut tutkia,
koska muut toimet olisivat
edellyttiineet laajamittaista
selvittelytyotii, eik[ mliiiriiaika
ollut kuin vain runsaan puo-
len vuoden pituinen. Jotta
mycis niimii kysymykset voi-
taisiin selvittiiii, toimikunta
esitti sosiaali- ja ten'eysminis-
teriolle toimiaikaansa jatket-
tavaksi. Jatkaakseen tycitiiiin
tiiltii osin seke ennen kaikkea
siltil osin, miten kaikkein pie-
nimpiii eliikkeitii voitaisiin ko-
rottaa, toimikunta on viime
viikolla saanut lisiiii selvittely-
aikaa.

Koska tyrieltikkeestii on
muodostunut yksilcillinen, so-
siaalinen ja taloudellinen oi-
keus, joka perustuu henkilti-
kohtaiseen palkka- ja tycitulo-
tasoon sekii tyoss?ioloon, on
muun mu:Nsa tiistii syystil
kansalaisten oikeusturvan
kannalta viilttiim?itcintii, ettii
tyrieliikkeen perusperiaattei-
siin puuttuvia toimenpiteitii ei
toteuteta h2itik<iiden, esimer-
kiksi vtiliaikaisten mielipide-
virtausten pohjalta.
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuut u s o ikeude n p rici t o k s i ci

T ahqllinen tyokyvyttomyys
Vakuutusoikeuden pdiittis n:o
83471761673
Vuonna 1956 syntynyt maa-
lari P. teki vuonna 1973 itse-
murhayrityksen nuppineuloil-
la. Yritys oli vedonlycinnin
seurausta ja psykiatri piti te-
koa epdsuorana itsetuhoyri-
tyksen?i. Kesiikuun lopussa
1975 P. yritti itsemurhaa ju-
nan alle heittiiytymllll. Jou-
lukuun lopussa 1975 hiin pyr-
ki samaan pdiimiiiir?iiin uni-
kinkkeillii. Junan alle heittiiy-
tymisen vuoksi P:n molemmat
alaraajat oli jouduttu ampu-
toimaan, minke vuoksi hiin
haki tydkyvyttcimyyseliikettii.
El?ikelaitos totesi pii2ittikses-
s?i[n, ettii P:llii tosin olisi ol-
lut oikeus tycikyvyttrimyys-
el[kkeeseen, mutta koska hiin
oli saadun selvityksen mu-
kaan aiheuttanut tydkyvyttd-
myytensl tahallaan, el[kelai-
tos hylkiisi hakemuksen TEL
8 b $:n nojalla.

Eliikelautakunta totesi P:n
valituksen johdosta piiiitok-
sessdiin, ettii P:n oli katsotta-
va tulleen tyoeliikelakien mie-
lestii tycikyvytttimiilsi kesii-
kuun lopussa 1975 sattuneen
tapauksen seuraulsena. Tii-
mdn vuoksi ja kun P:n ei ol-
lut katsottava aiheuttaneen
tyttkJrvyttdmyyttiiiin tahal-
laan, eliikelautakunta kumosi
'el2ikelaitoksen piiiittiksen ja
palautti sen uudelleen kiisitel-
tiiviiksi. Eliikelaitos haki piiii-
tcikseen muutosta ja katsol
ettii P:n molempien jalkojen
amputointiin perustuva ty6-
kyvyttcimyys oli tahallisen
teon seurausta ja el?ike olisi
sen vuolsi evittiivii tai sitil

olisi vihennettdvI. Mikeli
taas ty<ikyvytttimyyden kat-
sottaisiin perustuvan mielen-
terveydellisiin seikkoihin, on
P:n viimeisiin tydsuhteisiin
sovellettava TEL 4 $:n 4 mo-
mentin rajoitussliinncistii, kos-
ka valittajalla jo vuonna 1973
on ollut mielenterveydellisiii
hitiriotiloja. VO katsoi vali-
tuksen johdosta, ettei ole esi-
tetty syytii muuttaa valituk-
senalaista p?iiittistii.

TYdKYVYTTdMYYS.
ELAKKEEN EPLAMINEN
IOS TYdKYVYTTdMYYS
TAHALLINEN

TEL8b$:nlmomentin
mukaan ty<ikyvyttdmyysel?ikejaTEL4aja4b$:ssii
tarkoitettu perhe-elZike tyo-
kyvyttomZille lapselle on eviit-
tiivii tai niitii v[hennettiivii,
jos tydntekijii tai sanottu lap-
si on aiheuttanut tyok5rvyttti-
myytense hhallaan. TEL 8 b
$:n 2 momentti antaa mah-
dollisuuden vakuutusehdoilla
tahi el2ikekassan tai -siiEtitin

siiiinnrjilll miiiir[tii, ettii myiis
trirke[ll[ tuottamuksella ai-
heutettu tai rikollisesta teos-
ta aiheutunut tycikyvytttrmyys
suo mahdollisuuden mainitun-
Iaisten elEkkeiden viihentiimi-
seen. Nyky?iiin ei tytieHkela-
kien perusteella annetuissa va-
kuutusehdoissa enempdd kuin
ETK:n laatimissa elZikekasso-
jen tai -s?iiitioiden mallistiiin-
nciissiikiiiin ole tuollaista m?iii-
riiystii. T[miin vuoksi rajoitun
seuraavassa l?ihinnii vain ta-
hallisuuden kiisitteen selvit-
tdmiseen.

Eliikekomitea, jonka tyo-
hon alkuperdinen TEL pit-
kiilti pohjaa, katsoi lakiesityk-
sensi perusteluissa, etta tL-
hallisuus olisi otettava huo-
mioon varsinkin, jos teon syy-
nd on mahdollisesti ollut tar-
koitus saada eliikettii. "EHk-
keitten viihentiimisessl tai
epdiimisessd olisi kuitenkin
noudatettava tarpeellista pi-
diittyv[isyyttii. Eliikett2i ei
esim. pitZiisi eviitii tai viihen-
tiiii, milloin tycikyvytttimyys
on aiheutunut tyrintekij?in
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ajettelemattomuudesta tai ym-
miirrettiiviistii varomatto-
muudesta tahi esim. viihiiises-
tii turvallisuusmiiereysten tai
liikennesiiiintcijen rikkomises-
ta. Eliikkeen alentaminen jon-
kinlaisena rangaistuksen kor-
vikkeena ei ole paikallaan ja
voi johtaa kohtuuttomuuk-
siin."

TAHALLISUADEN
KaSITE
Tahallisuutta voidaan tieten-
kin tarkastella monesta niikS-
kulmasta. Oikeusopillisesti ta-
hallisuuden on yleens?i kat-
sottu olevan sidoksissa syyk-
siluettavuuden kiisilleeseer.
Jos tahallisen teon tekijl on
alle l5-vuotias tai hiin on te-
koa tehdessiiiin ollut sellaises.
sa mielentilassa" ettei hiintil
olisi voitu tuomita rangaistuk-
seen, ei syyksiluettavuutta ole
(rikoslain 3:1 ja 3). Sama pe,.
riaate ilmenee vakuutussopi-
muslain (VakSL) 19 $:n I
momentista. My<iskiiiin syyk-
siluettavuutta ja tahallisuutta
ei ole, jos vakuutustapahtu-
ma on aiheutunut toimenpi-
teestd, johon on ryhdytty hen-
kiltin tai omaisuuden vahin-
goittumisen estiimiseksi sel-
Iaisissa oloissa, ettii sinense
"tahallinen" toimenpide oli
puolustettavissa (VakSL 19
$:n 2 mom.).

Psykologian kannalta
@TK:n yleiskirje n:o 22172)
tahallisuuden on todettu liit-
tyviin llheisesti ns. vapaan
tahdon ongelmaan. Syvyys-
psykologian perusteella on
k?irjistiien sanottu, ettii tuskin
koskaan sairaus ja sen aiheut-
tama tydkyvyttomyys ovat ta-
hallisia sanan tavallisessa
merkityksesst. Sanan "ep6-
tavallisessa" merkityksessii ta-
hallisuutta voidaan kuitenkin
havaita selvissi tapaturmissa-
kin siten, ette mearatynlaiset
sielulliset tilat lisiiiviit tapa-
turma-alttiutta ja vastaavasti

hidastavat paranemista tai
suorastaan estiiv?it sen.

ELAKKEEN EP,LAMINEN
TAHALLISAUSPERUS.
TEELLLA

Jo edellii esitettykin riit6-
nee osoittamaan, ettii eliik-
keen epdiiminen tai vflhentii-
minen tnfuallisuu5perusteella
joudutaan ratkaisemaan erik-
seen kussakin yksittiiistapauk-
sessa. Liihtd,kohtana tiilldin
tulisi kuitenkin olla se, ettei
ty6lgrvyttdmyysel2ikkeitii
yleens?i tulisi evtitii tai vihen-
Uie tahallisuuteen vetoamallia-
Ainoastaan erikoistapauksis-
sa" jos voidaan selvZisti osoit-
taa, ettb henkilti el2ikkeensaa-
mistarkoituksessa on saatta-
nut itsense tyok5rvyttdmeksi
esim. silpomalla itsensl ram-
maksi, tahallisuuteen voidaan
vedota. Tetii kantaa tukee
mycis eliikelautakunnan ja
VO:n ratkaisuk[ytiint6 sektr
Tytikyvyyttdmyysasiain neu-
voffelukunnan suositukset
Tiedossani ei ole yhtii?in mai-
nittujen elinten ratkaisua" jos-
sa eltikettii olisi v[hennetty tai
se olisi ev?itty TEL 8 S:n I
momentin perusteella

PERHE-EL,IKEOIKEAS
Sanottu lainkohta soveltuu

mycis perhe-eliikkeisiin, kos-
ka perhe-eliike on sidottu tytl-
kyvyttrimyyselikeoikeuteen.
Perhe-ellkkeen v?ihentiimi-
seen on kuitenkin kohtuus-
syist?l suhtauduttava vieliikin
pidiittyviimmin kuin tytikyvyt-
tcimyysel?ikkeen viihentiimi-
seen. ETK:n kanta onkin, et-
tei se kiyt?inncissd juuri voi
tulla kysymykseen.

Nyt selostetussa VO:n pii[-
tdksessA ratkaisua voidaan pe-
rustella sillii, ettei P:n tarkoi-
tuksena ole voitu niiyttiiii ol-
leen ty<ikyqrttiimyyden ai-
heuttamisen el?ikkeensaanti-
tarkoituksessa, vaan tarkoi-
tuksena on ollut itsens6 nrr-
maaminen.

RAruTASSI,INNAKSEN
SOVELTAMINEN

Rajoitussiiiinndlsen sovel-
taminen lienee estynyt serl
vuoksi, ettii sielullisen sairau-
den olemassaolosta on vain
ylsi neyftt vuosien takaa ja
sekin on syntynyt nuoren hen-
kil<in suorittaman vedonly6n-
nin seurauksena. Lisiiksi P:n
tyrik5rvytt<imyyden pitiiisi piiii-
asiassa perustua sielullisiin
syihin gike ruumiillisiin niin
kuin tiissii tapauksessa
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Suomalaisen ty<intekij?in pe-
ruseldketurva muodostuu kan-
saneldkkeesfli ja lakisiiiiteises-
tA tyoeliikkeestii. Varsinkin
teollisuuden toimihenkiloiden
eliikkeisiin kuuluu usein kol-
maskin osa - lisiielflke. Lisii-
eldke on yrityksen vapaaeh-
toisesti henkildsttjlleen j[rjes-
tiim?i eliike-etu, joka saattaa
miiiirlytymisperusteiltaan
huomattavastikin vaihdella
yrityksestii toiseen.

Lislel?ikkeen tarkoituksena
on:

- tiiydentiiii vanhojen ja kes-
ki-ikiiisten henkiloiden la-
kisiiiiteistii eliiketurvaa" jo-
ka asteittain voimaantule-
vana tulee tiiysimliiir?iise-
ni vain nuorille tycinteki-
jtrille

- kohottaa lakisiiiiteisen el?i-
keturvan tasoa esim. julki-
sen sektorin soveltamalle
66lo:n tasolle tai paran-
taa sen ehtoja esimerkiksi
alentamalla eliikeikiiii

- antaa sellaisia etuja, joita
ei sis?illy peruselIketur-
vaaq esim. hautausaws-
tusta-

Varsin usein lisieliikejiir-
jestelmS perustuu vanhaan, jo
ennen TEL:n voimaantuloa
syntyneeseen ellkej[rjeste-
lyyn. Ttillainen jlrjestelmii
ylitti monasti lakisiieteisen
eliiketurvan. Toisaalta katsot-
tiin, ettei eliikelain voimaan-
tulo voi johtaa jo saavutetun
eliiketurvan alenemiseen.
Nein jei lakisiifltsissn deke-
turvan rinnalle jiiZinnciseliike-
turva, josta luonnollisella ta-
valla kehittyi ty<ieliikettii tiiy-
dentiivl lisiieltike.

JUHANI KOLEHMAINEN

Mikci on
liscielcike?
LISLETUIEN
IAR|ESTAMISTAVAT
Kuten peruseliiketurvakin li-
siiel2ike-edut voidaan jiirjes-
tliii vakuutusyhticissii, eliike-
stiiiticissii tai eliikekassassa.
Lisiiksi esiintyy tapauksia,
joissa lis[el?ike perustuu pel-
kiistiiiin eliikesiiiinto<in tai hal-
lintoelinten erillisiin piiiittlk-
siin. Tavallista on, ettii va-
kuutetut ty6ntekijlt osallistu-
vat lisliel?ikkeen kustannuk-
seen. Tiillainen tyontekijiin
maksuosuuden periminen on
mahdollista kuitenkin vain
silloin, kun lisiieliike on jiir-
jestetty vakuutusyhtittssA tai
kassassa. Tiimii johtuu siitii,
ett?i lainsiiiitiijii on halunnut
taata tyontekijiin omista mak-
suosuuksistaan kertyvtin elii'
keoikeuden kaikissa olosuh-
teissa. Sekii eliikesiiiintd,dn et-
te eHkes?ieti<ion perustuvissa
jiirjestelmissii el[keoikeus on
viime kiidessii riippuvainen ao.
yrityksen taloudellisesta kehi-
tyksestii, joten tavoiteltua var-
muutta ei voida saawttaa
LISLEL,IKKEEN
REKISTERdINTI
Listieliikkeestii puhuttaessa
erittiiin olennaisen kohdan
muodostaa lisiieliikkeiden re-
kisterdinti. Tyoelflkejtirjestel-
mti tulee voimaan asteittain.
Tiimii johtuu siitii, ettei kan-
santaloutemme olisi kest[nyt
pakollisen eliiketurvan voi-
maansaattamista viilittdmiisti
tiiysimdiirtisenl. LaiNi:iteje
on kuitenkin halunnut suosia
korkeamman eld.keturvan j[r-
jestimistii vapaaehtoisesti. Tii-
miin johdosta TEL:iin on si-
siillytetty mahdollisuus jiirjs-

taa yrityksen henkil<istcille va-
paaehtoisesti pakollisia etuja
parempi ellketurva ja saattaa
tillainen lisleliikejiirjestelmii
TEL:in alaiseksi rekistertii-
miillii se Eliiketurvakeskuk-
sessa.

Henkikin eliiketurvan kan-
nalta rekistertiinti merkitsee
mm., ettd eliikkeet on sidottu
TEl-indeksiin, eliikeoikeus on
jatkuva, eliikkeen perusteena
on TEl-palkka, ja tytikyvyt-
tomyys- ja perhe-elZike ovat
tiiysitehoisia; ts. neitii eltikkei-
tii laskettaessa otetaan huo-
mioon mytis tuleva palvelu-
aika eliiketapahtumasta eliike-
ikiinn. Lisflksi eliiketurvan on
noudatettava rakenteeltaan
tiettyii normistoa, nk. lisiietu-
jen karttaa, jonka El2iketur-
vakeskus on julkaissut sosiaa-
li- ja terveysministerion esit-
tiimien periaatteiden pohjalta.

TEL:n mukaan yritys on
oikeutettu perimiiiin enintiiiin
puolet tiillaisen lislelZiketur-
van kustannuksista lisiiedun
piiriin kuuluvilta henkilciiltii.
Kiiytiinncissii maksuosuus si-
siiltyy liihes sii2innollisesti re-
kisterciityihin lisiielZikevakuu-
tuksiin ja yleensii liihtokohta-
na on juuri kustannusten puo-
littaminen. Todellisuudessa
henkil<ln lopullinen maksu-
osuus jiiii kuitenkin indeksi-
ehdon rahoitusmenettelyn ja
maksuosuuteen liittyvien
enimmflismtiEr?iyksien johdos-
ta yleens?i selviisti alle puolen
lis?iellketurvan kokonaiskus-
tannuksista. Periaatteessa
maksuosuus voi el?ikesiiiinndn
mukaan olla suurempikin kuin
puolet, mutta tiimii edellyttiiii
yrityksen ja sen tytintekijdi-
den yhteistii piiiitdstii.
LISAELAKEIARIES.
TELMAN RAKENNE
Ennen TEL:n voimaantuloa
olivat yrityskohtaiset eliikejiir-
jestelmiit hyvin kirjavia. TEL
merkitsi tiissii suhteessa huo-
mattavaa yhdenmukaistam i sta
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ja TEL:n mukainen lis?iel?i-
keturva onkin varsin yhten?ii-
nen. Asiaa on tlissl suhteessa
olennaisesti auttanut Suomen
Tytinantajain Keskusliiton ai-
kanaan julkaisema suositus,jota yritykset ovat laajasti
noudattaneet.

Lisiielike voi koskea yri-
tyksen kaikkia tytintekijtiitii
tai jotain sen objeltiivisesti
miiiiriteltyii osaa. Tavellisim-
min lis?ieliketurvan piiriin
kuuluvat yrityksen kaikki
toimihenkikit, jotka ovat teyt-
tineet 23 vuotta. Eliikeikii on
kuten TEl:ssakin 65 vuotta.
Joidenkin ryhmisn kuten nais-
ten ja kenttiihenkil<jstrin elii-
keikii saattaa kuitenkin olla
alhaisempi, esim. 60 vuotta.
Eliiketurva kzisituiii oman
eliikkeen eli vanhuus-, tyoky-
vyttdmyys- ja tycitt<imyyseliik-
keen jaltai perhe-eliikkeen.
Usein lisiieldketurvaan kuu-
luu mycis hautausavustus. Se
on miilriiltii.iin yleensii eliik-
keen perusteena olevan kuu-
kausipalkan suuruinen, mutta
saattaa olla myos kuukausi-
palkan kaksin- tai kolminker-
tainen mddrd.

Lisiiel?ike miiiiritelliiiin osa-
na kokonaiseliikkeestii, johon
luetaan lis?iel[kkeen lisiiksi
TEL:n mukainen peruseldke,
vapaakirjat aikaisemmista
tycisuhteista" muut mahdolli-
set tyosuhde-ellkkeet ja kan-
saneliike. Tiillii tavoin lisiielii-
ke mitoitetaan vastaamaan
kunkin vakuutetun yksilollis-
tE tarvetta. Tavoitteena on,
ett2i kokonaiseliikkeeksi muo-
dostuu 60 tai vaihtoehtoisesti
66lo palkxta. Tehen ravoit-
teeseen piiiisev?it ne vakuute-

tut henkiltit, jotka eliikeikii[n
mennessd ehtiv?it olla tyosuh-
teessa v6hintiiiin el?iketurvan
ehdoissa mainitun palvelus-
ajan - yleensii 30 vuotta. T?i-
mii palvelusaikavaatimus ei
merkitse sitii, ettii henkilci en-
nen eliikeikiiii olisi oikeutettu
tiiyteen eldkkeeseen, jos on
palvellut 30 vuotta, vaan sitii,
ettii henkilci el?ikei?issii on oi-
keutettu tiiyteen eliikkeeseen,
jos palvelusvuosia siihen men-
nessii on kertynyt viihintiiiin
30. Erlissii fisneHkejiirjestel-
missii vanhimpien vakuutettu-
jen kohdalla on sovellettu 30
vuoden asemasta 25 vuoden
palvelusaikavaatimusta. Mi-
kiili palvelusaikaa on vaadit-
tua viihemmiin, tycisuhteesta
muodostuva perus- ja lisiielii-
ke on palveluswosien osoitta-
ma kolmaskymmenesosa ko-
konaiseliikkeestii. Kokonais-
eliikkeenii henkiki voi saada
tiiyden tavoite-el?ikkeen, vaik-
ka vaadittua viihimmlispalve-
lusaikaa ei viimeisestii tyosuh-
teesta kertyisikii2in, jos hiinel-
lZi on edellisistl tytisuhteista
riittiiv[sti vapaakirj"an perus-
tuvaa eldkeoikeutta

Perhe-eliike miiiir[ytyy pe-
riaatteessa samalla tavalla.
Kokonaiseliike maeritelkien
kolmea edunsaajaa kohti. Ta-
voitteena on 60 tar 66 to:n
eliiketaso. Jos edunsaajia on
viihemmfln kuin kolme, lise-
perhe-eliike alenee samalla ta-
valla kuin TEL:n mukainen
perhe-eliikekin. Kun edunsaa-
jia on enemmdn kuin yksi,
kansaneldke jiirj estelmtiiin
kuuluva yleinen perhe-eldke
otetaan tavallisesti huomioon
kokonaiseliikkeessi kansan-

ellkkeen perusosan suuruise-
na. Tiysi lisiiel?ike maksetaan
sellaisen henkil<in jiilkeen, jol-
le eliiketapahtuman sattuessa
on kertynyt tai eliikeikiiiin
mennessii kertyisi palvelus-
vuosia eliikesiiiinnon edellyttii-
mii tiiyteen eliikkeeseen oi-
keuttava mii2irt - yleens6 30
vuotta. Jos palvelusaikaa on
vdhemmdn, jiiii lis?ieliike sa-
malla tavalla vajaaksi kuin
omankin eliikkeen kohdalla.
Perhe-eliikkeen edunsaajat
ovat lislel?ikkeessii samat
kuin TEL:n mukaisessa pe
rusellkkeessiikin.
LISAELLKETURVAN
LEVINNEISYYS
TEL:n mukaisesti rekistercii-
dyn lisiieliiketurvan piiriin
kuuluu n. 70 000 tyintekijiiii.
Lis2iksi on TEL:iin kuulumat-
tomissa nk. vapaamuotoisissa
lisiielZikejiirjestelmissti noin
130 000 vakuutettua- Lis?ielii-
keturvan piiriin kuuluvat
yleensii vain toimihenkil<it.
Tiimti johtuu paljolti siitii, et-
td vakuutetut itse osallistuvat
lisfleliiketurvansa kustantami-
seen. Tiihiin eiv?it yleensii
muut kuin toimihenkil<it ole
olleet halukkaita.

Peruseldketurvan tasoltaan
tulevaisuudessa v?ihitellen kas-
vaessa lisiiel[keturvan tarve
v[henee asteittain. Lisiieliike-
turvalla on kuitenkin ollut ja
tulee vielii vuosia olemean
olennainen merkitys pyrittiies-
si saattamaan yrityksen van-
hojen uskollisten tytrntekijriit-
ten eldketurva - tosin heidiin
itsensl osaksi kustantamana

- samalla tasolle, mihin nuo-
ret peasevet aikanaan lakisiie-
teisesti.
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English summary

The article on p. 12 presents a
study on the disabled in the Scan-
dinavian countries. The Central
Prnsion Security lnstitute began
an interview study in autumn to
chart the living conditions of per-
sons on disability pension. The
study comprises 2,500 persona on
pension or applying for one. ln
ratio to the population, Finland
has the highest proportion of per-
sons on disability pension in the
Scandinavian countrle8.

There has been unofficial co-
operation between the Scandi-
navian countries in research on
the disabled.

The activity of the lnternational
Social Security Aesociation
(ISSA) is discussed in the article
on p. 38 which also tells of the
organisation's recent 50th anni-
versary meeting in Madrid.

The comparability of the Scan-
dinavian disability statistica ls the
subject of the article on p. 16.
The matter was studied by a
working group in which the Scan-
dinavian countries were repre-
sented.

The article on p. 26 deals with
the work of Pension Committee
1976. The committee was in-
structed to develop a model for
prevention of pension entitlement
in excess of the target level and,
at the same time, to ensure that
a reasonable income level was
preserved for pensioners.

The article on p. 5 relates how
the Central Pension Security
lnstitute ensures that employerB
take out a pension insurance for
their employees. lnformation
collected in the register of the
Central Pension Security lnstitute
on employees' jobs and earnings
which is the basis of the employ-
ment pension to be awarded to
them in due course was auto-
matically sent in 1977 in an ex-
perimental sense to the homes of
persons who had changed jobs.

Vuodenvaihteen
indeksitarkistus
ty oel(ikkeisiin 5,3 o to

Sosiaali- ja terveysministeriti
on vahvistanut vuoden 1978
TEl-indeksin pisteluvun. Tti-
mln vuoden heiniikuussa teh-
dyn 3,8lo:n ennakkotarkis-
tuksen lisiiksi tyrieliikkeet ja
muut TEl-indeksiin sidotut
eilkteet nousevat 5,3 ls vuo-
den 1978 alusta lrrkisrl

Kuluva vuosi on ensimm?li-
nen, jona tydeliikkeet tarkis-
tetaana puolivuosittain. Osa
vuosittaisesta TELindeksin
noususta annetaan jo ennak-
koon kunkin vuoden heinii-
kuun alusta lukien. Aikaisem-
min TEl-indeksitarkistukset
tehtiin el?ikkeisiin vuoden ve-
lein, kalenterivuoden alussa.
Vuoden 1978 TEl-indeksin
pisteluku on 573.

Tyoel2ikkeiden lisflksi mytis
tytiel[kelakeihin sisiiltyv6t
markkamiiiiriit tarkistetaan
vuoden alusta. Nlitii markka-
miiiiril tarkistettaessa otetaan
huomioon TEl-indeksin nou-
su edellisen vuoden pistelu-
vusta kokonaisuudessaan, sil-
l?i ne tarkistetaan edelleenkin
vain kerran vuodessa. Heini-
kuun ennakkotarkistus ei kos-
ke niiitii markkamiiiirie.
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Elcikeuutisia
ulkomailta
RANSKA
TY dTTAMYYTT A TO RIUT A AN
ELIKKEIDEN AVULLA
Kansalliskokous on hyviiksynyt seuraavat
hallituksen esitykset, joilla pyritiiiin vihen-
tiimiiiin tydttdmyyttii:

Tycinantajia kehotetaan neuvottelemaan
ammattiliittojen kanssa ennenaikaisen
eldk keelle siir tymis e n laajentamisesta kaik-
kiin niihin 60 vuotta tiiyttiineisiin pal-
kansaajiin, jotka haluavat j2i[dii el2ik-
keelle ennen 65 ikiivuotta- Ttihiin saak-
ka jiirjestely on koskenut vain irtisanot-
tuja palka6aajia. HeilH tiillti perusteella
saatu eliike on ollut 90 % ansioista 65
ikiivuoteen saakka. Uudessa j[rjestelyssii
vapaaehtoisesti el?ikkeelle jii[ville mak-
settava el?ike tulee olemaan 70 /o ansiois-
ta ja se maksetaan 65 ikiiwoteen saakka
erillisestii hallituksen perustamasta rahas-
tosta. Vakuutetun tiiyttiiessii 65 vuotta
hiin saa normaalin vanhuuselflkkeen, jota
ovat kartuttaneet mycis ne ikiivuodet, jol-
loin hiin on ollut ennakkoeliikkeellti.
Tyonantajat vapautetaan maksamasta so-
siaalit urv amaksuj a niistii alle 2S-vuotiais-
ta palkansaajista, jotka on otettu tyohon
vuoden kuluessa koulunkiiynnin pZie$y-
misestii. Tiim?i vapautus on voimassa en-
si vuoden heiniikuuhun saakka. (Anrioi-
den mukaan 4O lo tyottomist?i on alle
25-vuotiaita.)

S A KS AN LI ITTOT AS AV A LT A
EL,IKEIIRIESTELMAN
T ALOU DELLISET V AIKEU DET
Uinsi-Saksan elEkejiirjestehnet ovat jo jon-
kin aikaa olleet taloudellisissa vaikeuksissa.
Niitii on yritetty ratkaista useilla eri tavoilla,
mm. indeksikorotuksia siirtiimiillE ja poista-
malla el{kkeisiin maksettavien lapsikorotus-
ten indeksisidonnaisuus. El2ikerahastoissa on
tiillfl hetkelll varoja sen verran, ettii eliik-
keet pystyttiiisiin niifle maksamaan kolnelta
kuukaudelta. Vuoteen 1980 menness?i vajaus
tulee olemaan 80 miljardia DM.
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A LENN ETTU E LLKEIK; SU O SrcSS A
Vuodesta 1973 ltihtien vakuutettu on voinut
j?iiid?i vanhuuseliikkeelle 63 vuoden iiiss[, jos
hiinell[ on takanaan vlhintiiiin 35 tyovuotta.
Yleinen elZikeikii on 65 vuotta. Tilastot osoit'
tavat, etti neljii viidestii alennettuun eldke-
ikiijdn oikeutetusta kiiyttiiii hyv?ikseen tiitii
etuutta. Luku on suurempi kuin odotettiin.
Vakuutettu voi jatkaa tycintekoa eliikkeen
ottamisen jiilkeenkin, mutta tyciansiot eiviit
saa ylittiiii eldkkeen viihenem[ttii 30 to kot--
keimmasta eltikkeen perusteena olevasta pal-
kasta.

SVEITSI
KAN S AN A I,N ES I' Y S ELLKEI AN
ALENTAMISESTA
Sveitsin kommunistinen puolue on tehnyt
aloitteen miesten ellkei?in alentamiseksi 65
vuodesta 60 vuoteen ja naisten eliikeiiin 62
vuodesta 58 vuoteen. Liittohallitus on hyliin-
nyt puolueen ehdotuksen antaessaan sen par'
lamentille. Parlamentti laatii oman vaihto'
ehtonsa aloitteesta, josta suoritetaan kansan-
?ilnestys - todenn[k6isesti ensi vuonna.

YHDYSVALLAT
ELLKE]ARIESTELMAN
T AI.OU DELLI SET V AIKEU DET
My<is Yhdysvaltain eliikejldestelmii on _115
toudellisissa vaikeuksissa. Vuodesta 1975
menot ovat olleet tuloja suuremmat.

Presidentti Carter on tehnyt kongressille
seuraavat ehdotukset, joilla pyritiiiin tilan'
teen parantamiseen:

Vakuutusmaksujen perusteena olevaa tu'
lorajaa ($ 16 500 vuodessa vuonna 1977)
nostetaan tytinantajien osalta asteittain ja
poistetaan kokonaan vuoteen 1981 men'
nessl. (Vakuutusmaksuprosentti on 5.85
sekii tyonantajilla ettii palkansaajilla.)
Liittovaltion varoja siirre&ijdn eliikejiirjes-
telmille silloin kun tyottdmyysprosentti
saavuttaa 6. (TZiUe hetkellii ty<ittomyys'
orosentti on 7.) NiiilE varoilla korvattai-
siin tyottOmiltA poisi?ieneet vakuutusmak-

sut. (USA:ssa ei yleisiii varoja ole aikai'
semmin k[ytetty el[kkeisiin.)
Tulevaisuudessa maksuun tulevat eliik-
keet sidotaan pelkiistiiiin hintaindelsiin.
Tlll2i hetkell[ jiidestelmiissii k?iytetiiin
sekl hinta- ettii palkkaindeksejii.

ELAKEIAN NOSTAMINEN
Suomenkin lehdissii on niikynyt tietoja ioi'
den mukaan Yhdysvalloissa on tarkoitus
nostaa eliikeikii 65 vuodesta 70 vuoteen. Ky'
seess?i ei kuitenkaan ole yleisen el?ikeiiirjes-
telmiin vaan yksityisten yritys- ia alakohtais-
ten ty<iel2ikejfiestelmien el?ikeiiin mahdolli-
nen nostaminen. Muutos koskisi siis ainakin
tiissii vaiheessa vain niiiEi tyd,eliikeifiest€l'
mia siiiiteleviie puitelakia (ERISA' the F.m-
ployee Retirement Income Security Act of
1974).

PUOLA
IT SEN AI SI LLE M A AN V I LI ELU AI LLE
ELAKETARIESTELMI,
Puolan itsen?iisille maanviljeliitiille peruste-
taan elii.kej?irjestelmii. Ensimm?iiset eliikkeet
tullaan malsarnaan vuonna 1980.

Eliikkeen miiiire riippuu viimeisten viiden
vuoden aikana ennen yritystoiminnan lopet'
tamista viralliselle elintarvikkeiden hankinta-
organisaatiolle sopimuksen perusteella-- myy'
tyjen maataloustuotteiden arvosta- Tila on
eltikkeen saamisen yhteydessii luovutettava
seuraajalle hyvlissii kunnossa. Vanhuuseliike
makseiaan miehitle 65 ja naisille 60 vuoden
iiissl, miehilla 25 ia naisilla 20 vuoden ty<i-
uran jiilkeen. Vaadittavasta tydurasta 10
vuotta on pittinyt olla maataloudessa.

El?ikkeer rahoitetaan maanviljelij<iiden va'
lcuulusrneksuilla ja valtion avustuksella
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LAURI KOIWSALO

Kans ainv cilinen s o s iaali-
turv aj rirj e s t d 5 }-vuo t ias
The International Social Se-
curity Association (ISSA) on
kansainviilinen sosiaaliturva-
jiirjest<i, jonka tarkoituksena
on ylliipitiiii yhteistyotii so-
siaaliturvan alueella kautta
koko maailman. Jdrjest<i pe-
rustettiin vuonna 1927, joten
kuluvan vuoden lokakuussa
Espanjassa Madridissa pidet-
ty yleiskokous oli samalla yh-
teistin 50-vuotismerkkip?iivii.

Alulsi on ehkfl syytii kuva-
ta ISSA:n rakennetta ja toi-
mintaa. AIun alkaen j[rjestd
perustettiin toimimaan liihin-
nii Euroopan alueella, mutta
se on sittemmin laajentunut
koko maailmaa kiisittiiviiksi.
Sen ylimpiin[ piiiittiiviinii eli-
meni on yleiskokous (Gene-
ral Assembly). Yleiskokous
kokoontuu joka kolmas vuo-
si. Yeiskokoukseen liihettiiv[t
ISSA:n jiisenet edustajansa
osallistumaan jiiljempfln?i mai-
nittujen pysyvien teknisten
komiteoiden tycihcin. Samasta
maasta voi olla jlrjestdssii
useampia jiiseniti. Mm. Suo-
mesta ovat jiiseninii sosiaali-ja terveysministerici, El2ike-
turvakeskus, Kansaneliikelai-
tos, Maatalousyrittiijien eliike-Iaitos, Merimieseliikekassa,
Tapatu rmavaku utuslaitosten
liitto ja Tyrittcimyyskassojen
Yhteistyoj[rjesto. Yleisko-
koulsen alussa pidetiiiin yh-
teinen avauskokous, jonka
jitlkeen asioiden kZisittely ha-
jaantuu sosiaaliturvan eri ai-
hepiirejl k[sitteleviin tekni-
siin komiteoihin, joiden istun-
toihin jiisenist<in edustajat
osallistuvat piieffiimiien hadit-
tujen raporttien hyviiksymi-
sestd.

Jiirjesttin hallintoneuvos-
toon (Council) kuuluu y}si
edustaja (titular delegate) jo-
kaisesta maasta. Jos samasta
maasta on useampia jiiseniZi,
ndmii sopivat keskeniiiin hal-
Iintoneuvoston jiisenyyden
vuorottelusta. Tiimiin periaat-
teen mukaisesti Suomen edus-
tajaksi on valittu hallitusneu-
vos Heimer Sundberg sosiaa-li- ja terveysministericistii.
Edeltiijiinii on ollut toimitus
johtaja Juhani Salminen. Hal-
lintoneuvosto kokoontuu
yleensii yleiskokouksen yhtey-
dessii ja jokaisella maalla on
siin2i yksi ?iiini.

Kiiytiinnon toimista huoleh-
timassa on j?irjeston hallitus
ja toimisto. Hallitukseen kuu-
luvat jiirjeston presidentti, va-
rainhoitaja, p?i5sihteeri, hallin-
toneuvoston valitsemat kah-
deksantoista jlsentii, kaikkien
kymmenen pysyvdn teknisen
komitean puheenjohtajat sekii
kaksi ISSA:n ILO:n piirissii
toimivaa asiantuntijaa.

J2irjestoll2i on 10 pysyv?ie
teknistii komiteaa, joilla kul-
lakin on oma sosiaaliturva-
alueensa hoidettavanaan.
l. Vanhuus-, tyttkm,ttd-

myys- ja perhe-el2ikkeitii
kiisittelevii komitea

2. Sosiaaliturvan lakiteknisiii
kysymyksi?i kiisittelev[
komitea

3. Aktuaari- ja tilastotieteel-
lisiit kysymyksiti k?isittele-
vii komitea

4. Tycitttimyysvakuutusta ja
tycillisyyttii kiisittelev[ ko-
mitea

5. Tycih6n liittyvien riskien
ehk?iisemistii k?isittelev?i
komitea

6. Terveydenhoitoa ja sai-
rausvakuutusta kiisittele-
vii komitea

7. Organisaatiota ja metode-
ja kiisittelevii komitea

8. Ty<itapaturma- ja ammat-
titautivakuutusta k[sitte-
levii komitea

9. Keskiniiisten avustuskas-
sojen kysymyksiii kiisitte-
levii komitea

I 0. Perheavustusjtirjestelmiii
kiisittelevii komitea.

Komiteat ehdottavat itse
tutkimus- ja selvitysaiheen-
sa. Tiimiin jiilkeen ISSA:n
hallitus lopullisesti ratkaisee,
mitkii asiat otetaan komiteas-
sa tutkittavaksi. Hallituksen
raportoijaksi pyytiimii jonkin
maan asiantuntija tekee val-
mistelevan raportin, joka ote-
taan komitean kokouksessa
kiisitelt[viiksi, missii ratkais-
taan lopullisesti tutkimukses-
sa ktiytettiiva metodi. Raport-
tia kiisitelliiiin komitean is-
tunnoissa sek[ yleiskokouk-
sessa. Veiskokouksen anta-
man hyviiksymisen jiilkeen
raportti julkistetaan.

Kullakin komitealla on oma
hallituksensa, jonka komitea
valitsee. Siihen kuuluu komi-
tean puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja sekii ylsi tai kak-
si yleisraportoijaa.

Allekirjoittanut osallistui
vanhuus-, tytikyvyttomyys-
ja perhe-eliikkeitii sekii lain-
opillisia kysymyksiii kiisitte-
levien komiteoiden tyciskente-
lyyn.

Vanhuus-, tyokyvyttomyys-ja perhe-eliikkeitii k?isittele-
v6n komitean puheenjohtaja-
na on pitkiiaikaisesti toiminut
F<irsiikringsbolaget Pensions-
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garantin (FPG) toimitusjohta-
ja Sven Hyd6n Ruotsista. Hti-
nen jiittiiess?itin tehtiviins?i
el?ikkeelle siirtymisen johdos-
ta nyt pidetyssl yleiskokouk-
sessa, hdnen seuraajakseen
valittiin niinikii[n ruotsalai-
nen, Riksfcirsiikringsverketin
piitijohtaja Lars-Ake Astrcim.

Komitean istunnossa esitti
pziiijohtaja Astrdm raportin
Ruotsin osael?ikejiirjestelmiis-
tii. Tiimln pohjalta kiiytiin
vilkas keskustelu jiirjesteLniis-
tii, joka tuntui useille kehitty-
neempien teollisuusmaiden
edustajillekin olevan jossain
miiiirin uusi aihe. Raporttiin
liittyy Eliiketurvakeskuksen
tutkimusosaston osastopiiiilli-
kon Margaretha Aamion laa-
tima selvitys eliikeiistii eri
maiden yleisissii el2ikejiirjes-
telnissii. Alustajalle tehtiin
runsaasti kysymyksiii koskien
nimenomaan k?iytiianon koke-
muksia, joita Ruotsissa on
saatu osaelikesdiinntisten so-
velta:rrisesta. Kokonaan ei
voinut v2ilnyb siltiikii2in kiisi-
tykseltii, ettii er?iissii puheen-
woroissa suhtauduttiin mel-
koisen varauksellisesti osa-
eliikesiiilnntjsten kiiytiinndn
soveltarniseen ja osa-aikatyon
jtirj estiimismahdollisuuksiin.

Samassa komiteassa piti toi-
sen esitylsen apulaisptiiijohta-
ja K. Palotai Unkarista. Ra-
portissaan hiin k[sitteli tyti-
kyvytt<imyyseliikkeitii ja nii-
den tasoa. L[hinn[ raportissa
oli pohdiskeltu niitii vaihto-
ehtoja, joilla eriiiden maiden
jflrjestelmissii kovin matalak-
si jtiiiviiii tydkyvyttdmyysell-
keturvaa voitaisiin parantaa.
E;rdilrla. mahdollisuutena ra-
portissa tuodaan esiin tyoky-
vytttimyysel?ikkeelle mZiiiritel-
ty viihimmiiistaso. Niinikiiiin
raportissa kesiteUeen eHk-
keen ostovoiman siiilyttiimis-
tii eli indeksisuojaa. Yhtenii
esimerkkind mainitaan rapor-
tissa mm. Suomen nykyinen
TEl-indeksi, joka ottaa huo-
mioon sek[ hinta- ettii palk-
kakehityksen. Tyokyvyttt -
myysel2ikkeen alhaisen tason
aiheuttajana tai jopa tyoky-

vyttomyysturvan kokonaan
poisjti?imisenii todetaan ra-
portissa verrattain useiden
maiden jiirjestelmissi olevat
pitkiit karenssiajat.

Lainopillisia kysymyksiii
kiisitelleessii komiteassa olivat
aiheena yleisluontoisernmat
sosiaaliturvastiiinnoksiin liitty-
vdt periaatteet. Kaivostyiliiis-
ten sosiaaliturvarahaston apu-
laisjohtaja R. Bonnet Rans-
kasta oli laatinut raportin
niistii konfliktitilanteista, joita
saattaa esiintyii kansallisten
lakien ja kansainviilisissS nor-
meissa omaksuttujen periaat-
teiden kesken sosiaaliturvan
alueella. Raportissa kiisitel-
ldiin morrrpuolisesti mahdolli-
sia ristiriitatilanteita ja niiden
ratkaisumalleja.

Saman komitean toisena
alustuksena oli belgialaisen
professori M. Magrezin esitys
niistii yleisistii periaatteista,
joihin oikeus sosiaaliturva-
etuuksiin yleensii perustuu.
Raportissa liihestytiiiin kysy-
mystii sekii kansainvlilisistii
sopimuksista ettii kansallises-
ta lainsiiiidiinncistii kiisin.

Myciskin muilla pysyvillii
teknisillii komiteoilla oli yleis-
kokouksen aikana istuntonsa,
joissa klsiteltiin ao. komiteoi-
den toimialueeseen liittyviii
raportteja.

Yleiskokouksen loppupuo-
lella ktisiteltiin ky-symyste
ISSA:n siiiintojen muuttami-
sesta. NiiilH muutoksilla on
pyritty lisiiiimii?in toimeenpa-
nevan koneiston mahdolli-
suuksia hoitaa asioita kiiytiin-
nossii. Samalla siinii uudistet-
taisiin siiiinnriksiZi koskien jZi-
senyyttii ja ii5nioikeutta jiir-

D

t
t

39



KAI SARSA

K|EL voimassa
kymmenen
vuotta

jestrin kokouksissa. Valmiste-
Iutycit ovat olleet verrattain
pitkiiiin jo vireilll ja niiytti
nytkin aluksi siltii, ettii kiisit-
tely tulisi siirtymii?in mydhem-
p?iiin yleiskokoukseen. Liihin-
nii kehitysmaiden taholta esi-
tettiin vielii lisiiajan varaamis-
ta keskusteluille siiiintomuu-
toksista. Kiisittelyn aikana
piiiistiin kuitenkin yksimieli-
syyteen s?iiintojen hyviiksymi-
sestd ja ne tulevat sovelletta-
vaksi ensi vuoden alusta liih-
tien.

ISSA:n yleiskokoukset tar-
joavat hyviin mahdollisuuden
tutustua eri maiden jiirjestel-
miin. Tosin eri maissa erityi
sesti kehitysmaissa, jiirjestel-
mien kehitysaste ja sisfiltti
poikkeavat verraten paljon
esim. Suomen jiirjestelmiistil
Ilmeisesti niille maille, joissa
sosiaaliturvan kehitys on vie-
l?i alkuvaiheessa, kehittyneem-
mdn ja teollistuneemman
maailman jlrjestelmistii saata-
vat esimerkit ovat merkittiivii-
nd apuna kehittiimisty<issii.
Toisaalta myoskin teollisuus-
maiden el?ikej?idestelmien kes-
kiniiinen vertailu tuo eina uu-
sia piirteitii 1ssft$lgluihin go-
siaaliturvasta. Nain voidaan
todeta esim. Ruotsin osaelii-
kejerjestelmiistii" ioka ko-
kouksessa aiheutti varsin vil-
kasta keskustelua.

Evankelis-luterilaisen kirkon
uuden el[kejiirjestelmfln voi-
maantulosta tuli 1. 1. 1977
kuluneeksi kyrnmenen vuot-
ta.

Kirkollisten viranhaltijain
eldketurva jiirjestettiin en-
simmdisen kerran 1950Juvul-
la. Vuoden 1950 alusta voi-
maan tullut vanha kirkon el6-
kelaki (744149) koski aluksi
vain pappeja ja kanttoreita.
Vuonna 1954 lain piiriin tuli-
vat naisteologit ja vuonna
1959 diakonissat. Muiden kir-
kollisten viranhaltijain el?ike-
turva jlrjestettiin seurakunta'
kohtaisilla virkasiiiinndill?i"
jotka kirkkolakiin 1954 ote-
tulla sii?innriksellfl tehtiin pa-
kollisiksi kaikissa seurakun-
nissa Tydsuhteiset jiiiviit elii-
keturvan ulkopuolelle aina sii.
hen asti, kunnes TEL ja LEL
tulivat voimaan. EriiilE seura-
kunnilla oli kuitenkin oma
el[kestiiintci tytisuhteessa ole-
via varten.

VALTION AASI ELTKE
POHTANA
Kun valtioneuvoston asettama
el?ikesiiiint<ikomitea laati eh-
dotuksen valtion eliikelainsiifl-
dlinncin uudistamisesta, kat-
soi komitea mietinndsstiiin
(1964), ettil mycis evankelis-
luterilaisen kirkon viranhalti-
jain ja ty6ntekijiiin eliiketur-
vaan olisi sovellettava valtion
uuden el2ikelain seenndksie.

Eliikesiitintdkomitean ehdo-
tuksesta pyydettiin vuoden
1965 kirkolliskokouksen lau-
sunto. Kirkolliskokous puolsi
komitean ehdotuksen hyviik-
symistii v?ihiiisin tiiydennyk-
sin, jotka koskivat ltihinnl
luontoisetujen huomioon otta-

mista eliikepalkassa.
Evankelis-luterilaisen kir-

kon eltikelaki (KiEL) annet-
tiin 20. 5. 1966 ja tuli voi-
maan 1. l. 1967. Laki koski
aluksi vain piiiitoimisia viran-
haltijoita ja tyontekijriitii.
vasta 13. 3. 1970 tulivat ne
sivutoimiset palvelussuhteet,
jotka tiiyttiiviit TEL:n ehdot,
KiEL:n piiriin. Aikana l. l.
1967-13. 3. 1970 kuuluivat
sivutoimiset TEL:n alaisuu-
teen. Ajankohdan 13. 3.1970
jtlkeen kaikki kirkon ia serr-
rakuntien palveluksessa ole-
vat viranhaltijat ja tytintekijit
kuuluvat KiEL:n piiriin.
Poikkeuksen muodostavat
vain lyhytaikaisissa tytisuh-
teissa LEl-ty<ialoilla toimi-
vat tydntekijnt, jotka kuulu-
vat LEL:n piiriin, sekii seu-
rakuntien omistamissa val-
tionapulaitoksissa palvelevat
VAL:n piiriin kuuluvat hen-
kil6t.

Kirkon eliikejtirjestehniil
diydennettiin 10. 4. 1970 an-
netulla ja l. 6. 1970 voimaan
tulleella evankelisJuterilaisen
kirkon perhe-eliikelailla.

EL,IKELAITOKSENA
KIRKON KESKUS.
RAHASTO
Kirkon eliikejiidestetniin mu-
kaista el?iketurvaa hoitaa kir-
kon keskusrahasto, jonka hal-
lituksena leimii muiden teh-
tiiviensfl ohella kirkkohallitus.
Keskusrahaston hallituksena
kirkkohallitus, kiiytiinnd$*i
sen eliikejaosto, kesittelee iaratkaisee eliikehakemukset
Elflkkeensaajia oli kirkon kes-
kusrahastossa vuoden 1976
lopussa 2.413, joista vanhuus-
el2ikkeen saajia 1.596, tyoky-
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vyttcimyyseliikkeen saajia 437
ja perhe-ellkkeen saajia 380.
Keskusrahaston hoidossa on
lisiiksi vuonna 1970 toimin-
tansa lopettaneen kirkon per-
he-eliikekassan eliikekanta,
joka vuonna 1976 kiisitti 598
kassaellkkeen saajaa. Van-
huuseliikkeen keskisuuruus
vuonna 1976 oli 1.706 mark-
kaa kuukaudessa. KiEL:n
piiriin kuuluu noin 11.000 kir-
kon ja seurakuntien viranhal-
tijaa ja ty<intekijiiii.

El2iketurvan rahoitulsesta
vastaavat seurakunnat suorit-
tamalla kirkon keskusrahas-
tolle eliikemaksua ma.ksuun-
pantujen kirkollisverolyrien
perusteella. Vuonna 1976
maksun suuruus oli 0,126
penniZi veroiiyriltii. Eliike-
maksuja kannettiin seurakun-
nilta vuonna 1976 kaikkiaan
54,17 milj. markkaa, mikl oli
14,6 7o seurakuntien palkka-
menoista.

VALTION SAANNdSTA
EHKA LIIAN SITOVA
POHIA
Jiilkeenplin ajatellen olisi eh-
kii ollut parempi, ettei kirkon
uutta eliikejiirjestelmiiii olisi
kiinteiisti sidottu VEL:iin.
Jos kirkon eliikkeet olisi esim.
siiiidetty miiiiriiytyviksi kirkol-
Iiskokouksen vahvistaman kir-
kon oman eliikesdlnncin mu-
kaan, olisi kirkon el?ikejiirjes-
telmiiii voitu ehkii vapaam-
min kehittiiii nykyistii tarkoi
tuksenmukaisemmaksi. Niin-
pd ns. ylisuurten eliikkeiden
ongelman ratkaisemiseksi oli-
si voitu harkita elEkekaton
asettamista siitii riippumatta,
millti tavoin kyseinen ongel-
ma valtion eliikelains?iiidtin-
niissd ratkaistaan.

Vireillii olevista suunnitel-
rnista kirkon el2ikejtirjestel-
miin kehittiimiseksi mainitta-
koon seurakuntien eltikemak-
sujen maksuperusteitten
rnuuttaminen niin, ettti maksu
peritiiiin tiettynti prosenttina
palkoista, siirtyminen eliikkei-
deu rahoituksesta osittaiseen
rahastointiin vastaisten eldke-
kustannusten tasaamiseksi se-
kii lyhytaikaisissa tycisuhteis-
sa olevien tyontekijZiin siirtii-
minen LEL:n piiristii KiEL:n
piiriin.

4t



Tietoja tydeltikelaitosten TEL- ja LEL-toiminnasta vuonna 1976

I TEL-LEL-PilRI 3t. t2.1976 Vakuutus-
yhti6t

Elflke-
seetl6t

Elake-
kasset

TyOelike-
kaeeat YhteensA

1. Eldkelaitosten luku
2. Ty6nantaJien luku
3. Henkilotden luku
4. Palkkasumma milJ. mk/v

II MAKSUTULO 1976
'I . Maksutulo rr) mllJ. mk

1a. Peruse16keturva
1b. Lisdel6keturva

III MAKSETUT ELAKKEET 1976

1. Maksetut eldkkeet 1 000 mk
1a. Vanhuuseldkkeet
1 b. Tydlryvytt6myyse16kkeet
1c. Tyottdmyysel6kkeetld. Perhe-eldkkeet
1e. Rekisteroidyt lisiieldkkeet

IV TILIVUONNA MYUNNETYT
ELAKKEET

r. Eiakketoen tukumeera
1a. VanhuuselAkkeet
1 b. TyOkyvyttdmyyse16kkeetlc. TyOttOmyysel6kkeet
1d. Perhe-elfrkkeet

2. Eldkkeet 1 000 mk/v
2a. Vanhuuseldkkeet
2b. Tydkyvytt6myyseldkkeet
2c. Tydtt6myyee16kkeet
2d. Perhe-eldkkeet

3. Hautausavustusten lukumddrd
4. Hautausavustukset I 000 mk
V VOIMASSA OLEV|EN

ELAKKEIDEN ELAKEKANTA
31. t2. 1976

1. Eldkkeiden lukumidrd
1a. Vanhuuseltikkeet
1 b. Ty6kyvytt6myyseltikkeet
lc. Tydttdmyyse16kkeet
1d. Perhe-eliikkeet

2. Eliikekanta 1 000 mk/v
2a. VanhuuselSkkeet
2b. Ty6kyvytt6myyseldkkeet
2c. Ty6ttdmyyseltikkeet
2d. Perhe-el6kkeet

VI VASTUUVELKA 3I. 12.1976
I. Vakuutusmaksuvastuu milj. mk

1a. Peruseltiketurva
1b. Lls6eliiketurva

2. Korvausvastuu milj. mk
3. VaetuuvaJaus mllJ. mk

I
67 gil

872 900
23687

2 486,9
2 396,7

90,2

1 070640
454 457
419 204

2 180
126623
68 176

25 938
10669
11 583

236
3 450

226007
85 033

113543
1 385

26 046
119

646

1s4 350
74 590
56 381

546
22833

1 065 297
51 4 795
405 404

2 531
142567

4520,7
3928,4

592,3
3 502,7

3,3

tlt
235

1 79 500
5 714

388,3
388,3

298 324
136 146
r 09 581

96
39 237
13264

5 499
2230
2323

20
926

58 848
23 173
28392

1r3
7 170

34 985
l7 063lt 230

24
6 668

300 551
151 030
r05 217

127
44 177

1 541 ,0
1 541 ,0

1 18,8

12
3 0r4

54 800
1 508

109,9
107,5

2,4

52 091
24 327
18129

68
6 333
323/.

979
426
405

6
142

8 984
3872
3 888

29
1 195

18

76

6 384
3 261
2 166

12
945

52 652
27 837
17 824

60
6 931

425,5
363,7
61,8

0,2

1

1600@.)
4201

420,1
420,1

337 307
1 05 707
186 075

1 822
43 635

68

12 676
4282
5 582

298
2514

57 815
16021
33 445

1 273
7 076

87 359
32 351
37 270

701
17 037

323 441
111 458
165 050

2 356
44 577

132

35 il0

4 166
215828

84.742

45 @2
r7 607
19 893

560
7 032

351 654
r28 099
1 79 268

2 800
41 487

137

722

283 078
127 265
107 U7

I 283
47 43

1 741 941
805 120
693 495

5 074
23a252

8 131 ,2
7 477,1

654,1

3 502,9
122,1

3
3

7s8 362
720637
732 989

ffi,0
414,0

*) LEL:n alaisten ty6ntekijdiden arvioitu lukumtidrd vuoden lg76 lopussa.**) Maksutuloon ei sistilly aikaisempien vapaaehtoisten elSkejdrjestelyjen varoista lakiseeteisten el6k-
keiden osalle suoritettuja siirtoja (97,0 milj. mk). Mydskaan ei maksutuloon sisdlly tyott6myyskasso-jen keskuskassan TEL 12a !:n perusteella vuodelta 1975 suorittamaa vakuutusmatsira tZ,+-mit1. mt,joka vuonna 1976 hyvitettiin ty6elakelaitoksille.
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Tietoja tydekikelaitosten YEL- ia MYEL-toiminnasta sekri koko
lakisririteisestri toiminnasta vuonna I 976

Yrittajien eldkelaklen mukainen toiminta

Yhteensd

TEL:n, LEL:n,
YEL:n ja

MYEL:n mu-
kalnen

toiminta
yhteen66

I PltRt 3r. r2. r976 vakuutus- El6ke- Maataloue-
-yt tiot kaesat 

"',Ji::ilfi:.

1. Eliikelaitosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Tydtulot/palkat mllj. mk/v

II MAKSUTULO I976
1. Maksutulo milJ. mk

la. Perusel6keturva'lb. Lisaoleketurva

III MAKSETUT ELAKKEET I976
1. Maksetut oldkkeet 1 000 mk

VanhuuselSkkeet
TyOkyvyttOmyysel6kkeet
Tydtt6myysel6kkeet
Perhe-el6kkeet
Rekisteroidyt I isiieliikkeet

IV TILIVUONNA MYONNfiYT
ELAKKEET

1. ElAkkeiden lukum66r6
1a. Vanhuusel6kkeet
1 b. Ty6kyvytt6myyseldkkeet
1c. Ty6tt6myyseldkkeet
1 d. Perhe-el6kkeet

2. Eldkkeet I 000 mk/v
2a. Vanhuusel6kkeet
2b. Ty6lqrvyttdmyyselakkeet
2c. Tyott6myyseltikkeet
2d. Perhe-el6kkeet

V VOIMASSA OLEVIEN
ELAKKEIDEN ELAKEKANTA
3r. 12.1976

1. Eldkkelden lukum66r6
1a. Vanhuuseldkkeet
I b. TyOkyvytt6myyseldkkeet
1c. TyOttOmyyeel6kkeet
1d. Perhe-eldkkeet

2. El6kekanta I 000 mk/v
2a. Vanhuuselakkeet
2b. Ty6kyqft6myysel6kkeet
2c. Ty6tt6myysel6kkeet
2d. Perhe-el6kkeet

VI VASTUUVELKA 31. 12. 1976
1. Vakuutusmaksuvastuu milJ. mk

1a. Peruseldketurva
1b. Llsdel6keturva

2. Korvausvastuu mi[. mk
3. Vaetuuvajaus ml[. mk

8
92 300

2 020

193,7
192,6

1,1

197 915
99 926
77 183

159
20298

349

5 335
2214
2294

12
815

46 331
21 U1
20372

B3
4 835

5
3 100

13

7,7
7,7

5 510
3 111
r 858

1

540

125
50
54

1

20

1 503
685
632

5
181

1

285 200
2 150

14
380 600

4 243

288,0
286,9

1,1

431 937
200 806
194284

831
35 545

471

25 711
12558
10187

131
2 835

95 378
44514
4't 526

524
B 814

1 43 893
69 875
59 801

240
13977

440446
222866
179 341

839
37 400

259,5

133

3e 3si

3 693,2
3 599,5

93,7

2 190299
921 443
927 273

4 997
251 373

85 213

70 803
30 165
30 080

691
9 867

M7 032
172 613
220794

3324
50 301

426971
197 140
1 66 848

1 523
61 460

21823E7
r 027 986

872 836
5 913

275652

8 390,7
7 732,3

658,4
3 505,2

122,1

86,6')
86,6

0,0

a,
b.
c.
d.
e.

26 792
12649
I 949

33
4 161

205707
't 1r 303
72524

'l9l
21 689

183,8
179,6

4,2
2,3

650
335
223

92
5 889
3 535
1 780

574

228 512
97 769

115 243
671

14 707
122

20251
10294
7 839

118
2 000

47 544
22788
20522

436
3 798

1 t6 451
56 891
49 629

207
I 724

228 850
1 08 028
1 05 037

648
15 r37

68,2
68,1

0,1

7,5
7,5 255,2

4,3

T
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*) Ei sisally valtion maksamaa osuutta eldkkeistii 118,5 mllj. mk.



Tietoja tydeldkkeensaajista 30. 9. 1977
Eltiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja LEL-eltikelaitoeten
myontamien 30. 9. 1977 voimassa olevien eliikkeiden lukumtiiirdt ja eldkkeiden keskimaardt seuraavan tau-
lukon mukaiset.

VANHUUSELZKKEET

itokset
Eltikevakuutusyhti6t

Keskimd6rtiinen mk/kk
lehet Nalsot Yhteense Mlehet Naigot Yhtoense

32 903 48 184 81 087 987 445
1 326 2 191 1 207 544El6kekassat 3 517

ra zoa

665
794'8roElAkesaati6t 10548 7 656 1 124 520

TqlgE!9!9119-Eet yhteensii 44 777 sB 031 t 02 808 1 026 458 706
YEL-eldkelaitokset 8774 5 845 14 6t9 1 040 743 921
MYEL-el6kelaitos 30 21 1 33 465 63 676 271 140 2t2
LEL-el6kelaitos
("'q, ty_qg lqlgla itokset

27 869 6 029 33898 402 202
JC/

366
518111 631 103370 215001 667

Listiksi edellisistA sai TEL-Iistieliiketta 5104 vanhuuseltikkeensaajaa keokimeerin 1 O44 mk/kk, YEL-Iisa-
eldkettti 68 vanhuusellikkeensaajaa sekd MYEL-Iiedeliikettd 2 vinhuuseldkkeensaajaa.

TY AKY V Y TT dMY Y SE LI.KKEET ( sistiltiiii osaeltikkeet)

EI K6skimaarainen mVkk
Eliikkeen Mlehet Naleet Yhteensd Nalset Yhteenel
TEL-eltikelaitokset

Elakevakuutusyhtiot 26 424 32 879 59 303 1 051 474 731
Eltikekassat 895 1 368

4 ss-
2263

iioei
l 268 583 854

Elakeseeti6t 7 135
TEL-eliikelaitokset yhteensti u 454 38 799 73 253

1 197 626 974
1 087 496 774

YEL-el6kelaitokset 7 137 3524 10661 865 561 764
MYEL-elilkelaitos
LEL-elekolaltog

23702 26812 50514 326 140 227
32 008 5 579 37 587 518 226 475
97 301 74714 t72 015 698 351 547

Lisiiksi edellisiste sai TEL-lisiieltikette 2 ffig tyokyvyttdmyyseldkkeensaajaa keskim&drin 740 mk/kk eeka
YEL-l isaelakettd 40 tydkyvyttomyysel6kkeensaajai.
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V AN HA U S -, T Y 6KY V Y TT dMY Y S. I A TY dTT dMY Y SE Li K KEET

Eliikkeen
Keskimdiirdinen

Yhteened Mlehet Nalset Yhteenel

59472 81 583 141 055 1 015 457 692

El6kekassat 2222 3 571 5 793 1 231 559 817

Elakesaatiot 17 691 12251 29942 1 154 560 91 I
TEL-elttkelaitokset

itokset
79 385 97 405 1 76 790 1 052 473
1s 930 I 25 324 961 674

733

MYEL-eltikelaltos 54 082 60342 114424 296 140 214
LEL-eldkelaitoe 60373 11 955 72328 423215464

209770 179 096 388 866

Eltikkelden
lukumddrd

Keskl-
mAtirEi-

354

El6kkeensaaJia

681 53r

PERHE-EL,/LKKEET

Eltikkeen mydntdjd nen
Lesket YhteeneE

itokset
Eltikevakuutusyhti6t 25267 576 23179 10642 33 821

Elflkekaesat I 032 714 922 474 1 396

ElakesaiAti6t 7 258 627 6 885 2167 I 052

TEL-el?ikelaitokset 33 557 sgr 30986 13 283 44269
4 833 538 4 575 2 369 944

MYEL-eltikelaitos 11 080 163 10316 5593 1590S

LEL-eliikelaitoe 18 564 270 17 401 7 923 25324
Kalkki ty0elekelaitokeet 68 034 430 63 278 29 168 92446

Edellisiin keskimaariin sisaltymattomien TEL-Iistietuien mukaisten perhe-e16kkeiden lukumtitirti oli 2 063
ja keskimiidrd 789 mk/kk. Tita perhe-elekette sal 2 023 leakeii ja 950 lasta. YEL-lisaetuien mukaisten
perhe-eltikkeiden lukumti6r6 oll I 2.

TYdTTdMYYSEL,LKKEET
E KeskimaArdinen

ElSkkeen Mlehet Nalset Yhteene6 Yhteens6

Eldkevakuutusyhtl6t 145 520 665 784 437 512
ElSkekassat 12 13 501 487 488
Eldkesii6ti6t 43 51 884 635 674

TEL-elilkelaitokset 154 575
19 602552

787
669

729
44

453 523
YEL-el6kelaltokeet
MYEL-elakelaltog 169 65 234 452 192 380
LEL-eliikelaitoe 496 y7 843 474 240 378
Kalkkl ty6elAkelaltokeet 838 1012 1850 s32 366 441

45

Eltikevakuutueyhti0t

854
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Tietoja tydeldkkeensaajista 30. 9. I 977
Eltiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietoJen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja LEL-eldkelaitosten
mydntamien 30. 9. 1977 voimassa olevien elekkeiden lukumdiiriit ja eldkkeiden keskimdiir6t seuraavan tau-
lukon mukaiset.

OSAEI,IKKEET
Ela Keekim66rdinen ruseldke mlqlkk

El6kkeen Nalset Naiset YhteeneE
TEL-eldkelaltokeet

El6kevakuutusyhttdt 700 890 1 590 862 394 600
ElAkekessat
El6kesaatiOt

20 44 AA oro t70 aao
76 136 875 514 716

TEL-el6kelaltokset yhteensd 796 994 1 790 865 409 612
YEL-elikelaltokeet 1 189 480 1 669 665 46r 606
lvlYEL-eldkelaltos 4 977 4820 I 797 287 r35 212
LEL-eltikelaitos 836 90 926 527 297 505
Kalkkl ty6el6kelaitokset 7 798 6 384 14 182 429 204 328

Listiksi edellisista sai TEL-Iisdeldkettd 115 oeaeldkkeensaajaa sektt YEL-Iistieliikettd 7 osaeldkkeensaaJaa

V AN HA U 5., TY dKYVYTT AMYY 5., TY 0TTAMYY S. I A PE RH E-EL.IKKEET

ElSkkeen mydnteJe
Keekl-

El6kkelden meerel-
lukumttrt nen clEkc Eldkkeen mydnteja

Keekt-
Eldkkelden maerel-
lukumEtrd nen eleke

mUkk
YEL-el6kelaltokset 30 157 804

Elikwakuutusyhtl6t 166 322 674
8ot

MYEL-eltikelaltoe 1 25 504 209
El6kskassat 6 825 LEL-el6kelaltos 90 892 392
EEkaseetl6t 37 200 855

46

711
Kalkkl tyo€lekelaltokeet 456 900 516

TELcl6kelaltokeet yhteeno6 21OU7

6o



Tydelbke on tilattavissa vuosikertahintaan l0 mk Eliiketurvakeskuksesta, Opastinsilta 7, 00520 Helsinki 52
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