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Elokuussa mietinttjnsii jiittiineen El[ketoimikunta 1976:n
oma tycihistoria ei ole ollut helppo ja mutkaton. Suuren
osan toimikunnan tytiajasta lohkaisi kohta alussa langen-
nut julkisen sektorin el[kkeisiin liittynyt lisiiteht2ivii. Toi-
mikunnan varsinaista tehtevee ei sidottu mihinkiiiin nimen-
omaiseen eliikelakiin tai -lakiryhmiiiin muulla tavoin kuin
antamalla lehtdkohdaksi TEl-indeksi; niinp?i toimikunta
piiiityi TEL lehtokohtanaan ehdottamaan eliikkeen perus-
tana olevan palkan miliiritysperusteiden muuttamista ja
kartoitti joukon vastaisuudessa suoritettavia fisetehteviii.
Sosiaali- ja terveysministeri ilmoitti pitiiv[ns?i tarkoituksen-
mukaisena, etIj' sama toimikunta istuutuu uudelleen niiiden
I is2itehtiivien ddreen.

Puolitoista vuotta sitten tytitiizin aloittaessaan toimikunta
sai teht?ivakseen "laatia uudistussuunnitelman tavoitetason
ylitttvien el[kkeiden syntymisen est?imiseksi tavoitteena
kohtuullisen tulotason seilyttaminen ellketapahtuman sat-
tuessa. Ratkaisun tulee perustua uudistetun TEl-indeksin
avulla tarkistettuun eliikepalkkaan ja tulotason m[2irittelyn
osalta myiis todellisiin kiiytett?ivissii oleviin tuloihin". Teh-
tiiv[ oli siis kaksipuolinen: yhtii?iltii estiiii el?ikkeitii nouse-
masta yli tavoitetason, toisaalta huolehtia niiden kohtuul-
I isesta siiilymisestii.

Jo toimeksianto osoittaa, ettl toimikunnan tyti oli oleva
myos paljon muuta kuin vakuutusmatematiikkaa. Periaa-
te jonka mukaan eltikkeen tavoitetaso on sidoksissa attii-
viaikaisen ansiotason mii2ir[Zin, on maassa vakiintunut. Jo
toimikunnan tehtflviiksiantokin edellytti, ette tiist?i periaat-
teesta pidetiiln kiinni. Toimikunta erotti toisistaan kiisit-
twt suuri eltike ja ylieltike; ylieliike on altiiviajan palkkaan
n?ihden suuri, joskaan ei ehkii absoluuttisesti suuri elZike;
suuri eliike on markkamE?irlisesti suuri ellke. Toimikunta
totesi, ettii markkamiidrdisen eliikekaton asettamiselle ei
ole tarvetta ja ettii suurten eliikkeiden kysymys kaikkiaan
on palkka- ja ty6markkinapolitiikkaa. Toimikunta keskit-
tyi ylieliikekysymykseen ja p[fltyi ehdotulseen, joka pyrkii
pitiim?iiin ellkkeet tavoitetasossa, ts. noin kuudessakymme-
nessii prosentissa ahiiviajan palkasta. Niiden aseman, joille
nlin asetetut kaiteet tuottaisivat laihan el[kkeen, toimikun-
ta katsoi osittain paranevan kansaneliikkeen avulla. Lis[ksi
toimikunta edellytti ryhdytt?iviin kiinte?isti seuraamaan
uudistuksen kulkua ja vaikutuksia ja korjattavan, miss[
korjattavaa iLmenee,

Mietintti synnytti vilkkaan keskustelun, jonka kliinteet
kuvastivat varsin jyrkkiiikin odotuksia toimikururan ty6n
suhteen. Ilmeisesti toimikunnan ohjekna "neljiistii viimei-
sestii tycivuodesta kaksi ansioiltaan keskimmfiistii" kuiten-
kin tarjoaa kiiytttikelpoisen reseptin satunnaisista tekijriistii
aiheutuvien eliikkeen heilahtelujen hillitsimiseksi
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Ty dnt ekij rin elcikej rirj e s t elmci
rippikouluicissri

Tydntekijriin ekikelait TEL ia LEL
tulivat voimaan hetntikuun ensim-
mtitsenti pciivdnd vuonna 1962. Vii-
dentoista vuoden ke hityskulku hah-
mottuu jo selviksi jaksoiksi, joiden
perusteella v oidaan esittdd tapahtu-
neeseen ja nyt meneilldrin olevaan
kehitykseen ko hdistuv aa arviointia.

Vii s it ois t av uo t i s - t i e d o tus t i lai suu-
dessa esitti professori Teivo Penti-
ktiinen ttissti seuraav an alustuksen.
Ripitykset on lisriksi koottu erdiltti
keskeisiltti tytimarkktnajdrj estdj en
edustajilta.

PROFESSORT T. PENTIKAINEN:

.TY dEL.{KEI iRI ESTELMi ON
V AHENT iNYT ERI ARVO$UATT A

Suomen sosiaalivakuutus oli viel[ 1960Ju'
vulle tultaessa olennaisesti j?ilkeenj?iiinyt vas-
taavasta kehityksestii muissa teollistuneissa
maissa. Osittain tiihiin oli vaikuttanut mm.
se asenteellis-ideologinen sosiaalivakuutulsen
tarpeellisuutta tai tarpeettomuutta koskeva
vastakohtaisuus, joka valfitsi sekii ty6mark'
kinakentiissii ettii poliittisessa kentilssil Yt'
sityisen sektorin tytintekijtiille kovin usein
el?ikkeelle joutuminen merkitsi v?ilittdmiisti
vaikeuksiin joutumista. Kysymyksessii oli sen
luokan sosiaalinen ja poliittinen ep[kohta
ettii jotakin piti tapahtua. Kansaneliikejiir'
jestelmiin kii?innytty[ 1957 tasael[kelinjalle
ja siten menetettyii mahdollisuutensa palkan-
saajien eliikekysymyksen ratkaisemiseen,
tytntekiiejerjesttit vaativat erityisen komi'
tean asettamista tyOntekij<iiden el?iketurvaa
suunnittelemaan. Mukaan tulivat keskeiset
tydmarkkinajlrjestot ja puolueiden edustus.
Komitean ty6 muodostui erittiiin merkittii-
viiksi, liioittelematta voidaan sanoa uuden
aikakauden alkaneen Suomen sosiaalipolitii'
kassa. tydmarkkinakauden. Tuolloin ensim'
miiisen kerran perinteellinen vastakkaisase'
telma muuttui ja tyomarkkinaosapuolet saat'
toivat sopia mittavaa luokkaa olevasta tydn-
tekijtiille tulevasta sosiaaliedusta, mihin mytis
poliittiset tahot voivat pii2iosiltaan yhtyil

Tyriel[kejlrjestehnii vahvisti elEkkeiden
miiiirittelyssl ns. ansaintaperiaatteen: Eliike
ansaitaan ty<in vastikkeena niin kuin raha'
palkkakin. Se on osa ansiota" joka makse'
taan mycihemmin eltikkeenl, se on siis ertiiin'
laista jatkopalkkaa. Tavoitteena on, ette
eliikkeelle tultaessa kulutustaso ainakin tyy'
dyttiivtissl miiiirin siiilyisi ennallaan, ts. eliik'
keelle tulo ei saa merkitii kenellekiiiin talou-
delliseen ahdinkoon joutumista. Niiiden pe-
riaatteiden hyv[ksyminen merkitsi Suomen
sosiaalipolitiikassa siirtymiste siihenastisesta
eriiiinlaisesta parannetusta ktiyhiiinhoitoideo'
logiasta (tasaeltikkeineen) hyvinvointivaltion
ajatteluun.
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Ty<ieliikej[rjestelmln suomalainen ratkai-
sumalli on kuluneiden 15 vuoden aikana
osoittautunut erittiiin kehityskelpoiseksi. Suu-
riin ty6markkinaratkaisuihin on usein liitty-
nyt ns. sosiaalipaketti, jossa on sovittu muun
ohessa tycieliikkeiden kehittiimisestli, osittain
hyvin merkitt?iv?istikin. Vuonna 1966 lisiit-
tiin perhe-el[kkeet jiirjestelmiiiin. Vuonna
1970 yrittiij[viiestti tuli mukaan. Vuonna
1975 kirjattiin tyoeliikkeiden lopulliseksi ta-
voitteeksi 60 f, palkasia, olkoonkin etti tz-
voite tulee asteittain voimaan.

Ty<ieliikkeen ja kansaneliikkeen nettomfi2l-
rii (- verojen jtilkeen jiiiivii dinr6) vanhuus-
eliikkeelle siirtyvillii on alemmissa palkka-
luokissa suuruusluokkaa 60-70 to vastaa-
vasti lasketusta ansiotulosta ja keskipatkka-
luokissa 50-60 /o. Nuoremman polven tyci-
kyvytt<imyys- ja perhe-eldketurva, mikfl 6s
samalla heidiin tulevaisuudessa luvassa ole-
va vanhuusellketurvansa taso, on 80-100%.

Asian toinen puoli on tietenkin tydeliik-
keistii aiheutuvat kustannukset. Erityisesti
nyt kun merkittiivti osa yrityksistii on joutu-
nut taloudellisiin vaikeuksiin, on kuultu kri-
tiikkie siitii, ettii meillii ehkii mm. sosiaali-
turvan kehittiimisessli on edetty liian nopeas-
ti ja siten vaikeutettu suomalaisten yritysten
kilpailuasemaa- Puuttumatta siihen, onko yh-
teiskunnan kehityksess6 ja yhteiskunnan tar-
joamien palvelujen lisiiiimisess?i muutoin
ehk?i edetty kiiytettiivisse olevia resursseja
riittev?isti huomioon ottamatta, kiisitykseni
mukaan tyoel?ikkeiden voimaantuloasteikko
on ollut maltillinen. Toisaalta eliikkeitten
tarve ja pahimpien epiikohtien korjaamisen
viilttiimiitt<imyys ja toisaalta niistii sekii yri-
tystoiminnalle ettii aktiiviviiest6lle aiheutu-
vat rasitukset on tasapainoisesti otettu huo-
mioon. Yksityisen sektorin maksettavat eliik-
keet ovat noin 6 /o palkkasummasta- Tosin
eliikevakuutusmaksut ovat 12 /o, mutta ero-
tus jliii rahastoitavaksi ja sitii kautta elinkei-

notoiminnan ja ty<illisyyden kehittiimistii pal-
velemaan ja on samalla vZilttiimiiton tae jo
liihitulevaisuudessa jyrkiisti nousevien el[k-
keiden suorittamisen turvaamiselsi. Useim-
missa kilpailijamaissa, mm. Ruotsissa, elii-
kejiirjestelmistii tyonantajille koituvat mak-
sut ovat huomattavasti suurempia.

Tyoeliikejiirjestelniiii kriittisesti arvioitaes-
sa on usein v?iitetty, ettii jiirjestelmiimme on
rakenteeltaan ja hallinnoltaan sekava ja mo-
nimutkainen ja eri lakien etuudet toisistaan
poikkeavia ja siten eriarvoisuutta luovia.
Vertaul,;:na on mainittu mm. Ruotsin j?ir-
jestetnii" jossa ;<ieltikkeet annsttiin keskit+
tysti valtion hallinnon hoitoon. N?iiden v?iit-
teiden esittiijiit esittiivit kuitenkin vain osa-
totuuksia. Esimerkiksi Ruotsissa - ja tii-
m?i toteamus on yleisp[tev[ muihinkin mai-
hin - lakis?iiiteinen ratkaisu ei tyydyttiinyt
tarvetta, koskapa sen listiksi syntyi huomat-
tavan mittava vapaaehtoisten eltikkeitten jiir-
jestelmE kollektjivisopi:nuksin. Si+..a on hoi=
tamassa noin 1.700 meikiiliiistii eliikesiiiitititii
vastaavaa jiirjestelyii ja joukko muita laitok-
sra, ja lakistiiiteisten maksujen (17 7o pal-
koista) fiseksi esimerkiksi toimihenkilditten
puolesta tytinantajat maksavat tiihln kollek-
tiivivakuutukseen viel6 9,7 7o. Kokonaisuu-
tena jirjesteLn[ on viihemmiin koordinoitu
ja mycis kalliimpi kuin Suomen jerjestelne.
Mitii eriarvoisuutta koskeviin huomautuk-
siin tulee, on totta ettii eri lekien piirissii
etuudet poikkeavat toisistaan. Tiimii johtuu
kuitenkin siitii, ettii jo tytieliikej?irjestelmiiii
voimaansaatettaessa muutamilla v?iest6,ryh-
mill?i, esimerkiksi virkamiehillii oli erittiiin
korkeatasoinen eliketurva vanhastaan. Tyti-
eliikej[rjestelmiin kehitys ei ole lisZinnyt eri-
arvoisuutta, vaan koko olemassaolonsa ajan
sitii asteittain poistanut antamalla eliikkeitil
niille, jotka olivat aikaisemmin niitii vailla
ja korottamdla niitti eliikkeit?i, jotka olivat
jtlkeenjiiiineet.
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Puheenjohtaja
Pekka Oivio, SAK:
TAYSI ELiKE 30 VUODESSA,
SII RTY MINEN rcA ST AV AKSI

Yleislakkovuosi 1956 muo-
dostui tietynlaiseksi vedenja-
kajaksi myos ty<intekij[in el[-
keturvassa.

Tuolloin valtaosa yksityr-
sessii tyosuhteessa olevista
palkkatycintekijciistii joutui
yrifiiim?iiin eliikel?iisp2iivien
viettoa pelkiin kansanelik-
keen varassa, joka useissa ta-
pauksissa merkitsi samalla
huoltoapuun turvautumista.

Yleislakkovuonna duskun-
ta muutti siihen saakka va-
kuutusmaksujen suuruudesta
riippuneen kansanellkkeen
tulo- ja omaisuusvIhenteisek-
si sekii perusosaltaan tasaeliik-
keeksi. Tiim6 havahdutti
mycis ammattiyhdistysliikkeen
toimintaan. Niihtiin, ettii jul-
kisella puolella jo toteutunut
ansaintael2lkejiirjestelmii olisi
ulotettava koskemaan lakisdii-
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teisenii mytis yksityisess[ tyti-
suhteessa olevia tyrintekijd,itil

Tyomarkkinajiirjestdjen pii-
risse keydyt neuvottelut joh-
tivat myos tulokseen yksityl-
sen eduskunta-aloitteen muo-
dossa-

Tytieliikelait merkitsiv[t
ratkaisevaa askelta eteenplin
ty<intekijtiin kokonaiseliike-
turvassa. Samanaikaisesti
muutkin sosiaalipolitiikkaan
liittyvat kysymykset nousivat
merkittilviille sijalle tydmark-
kinajiirjestden keskeisissn
nouvotteluissa. Kuvaan tulivat
mukaan ns. sosiaalipaketit,
joiden pitklj?inteinen merkit-
tiivyys on ymmiirretty vasta
viime vuosina. Tosiasiahan ni-
mittiiin on, ett[ palkankoro-
tusten rinnalla sosiaalipolitii-
kan alueella saawtetut edis-
tysaskeleet ovat osoittautu-
neet pysyviksi ja hyvin arvon-
sa sitilyttiiviksi. T'iim[ p*itee
mytis eliiketurvan kohd,alla.

On selviiii, ettii ammattiyh-
distysliike on ollut koko ty6-
eliikejiirjestelmin l5-vuotiscn
olernassaolon aikana varsinai-
nen aloitteentekij[ uudistus-
ten ja kohennusten aikaan-
saarniseksi tycintekijiiin eliikc'
turvaan. Toisen tyrimarkkina-
osapuolen kanssa kiytyjen
neuvottelujen tuloksena on
pAesty todella merkittiiviin
tuloksiin. Voidaanpa sanoa"
ettn tyieliikejtirjesteln6ss[ on
tapahtunut myonteist?i kehi-
tystii vuosittain.

Todella merkittiiv?iksi virs-
tanpaaluksi on epiiilemnttii
luettava vuonna 1967 voi-
maan tullut perhe-eliike, jon-
ka puitteissa perheenhuolta-
jan kuoleman aiheuttama ris-

kitekija saatiin sosiaalitunran
piiriin ja jonka seurauksena
my6,s kansaneliikej6rjestel-
miin piirissii alettiin kiirehtiii
ns. yleisen perhe-eliikkeen
voimaan saattamista, mikii
sitten tapahtui vuonna 1970.

Toiseksi, edellistii vielii
mittavammaksi harpparrksek-
si eteenp?iin muodostui won-
na 1975 aikaanss4fg tytteliik-
keiden tasokorotus. Sen my6-
Ui yksityisesse fdsuhteessa
olevan tytintekijiin kokonais-
eliiketurva alkaa liihestyl hy-
viinii pidettyti julkisen puolen
ansioeliiketurvaa. Tuof,oin
tytieliikkeiden karttumista
vauhditettiin 50 prosentilla
mikii merkitsee sit[, et6
vuonna 1937 ja sen j?ilkeen
syntyneet ty<intekijiit yltiiv[t
tavoitteena olevaan 60 prosen-
tin tydeliiketurvaan eliikkeen
perusteena olevasta palkasta"

Edelleen voidaan todeta"
ettii kun otetaan huomioon
tyci,eliikkeen ja kansaneliik-
keen muodostama kokonais-
eliiketurva, niin kaikista t4llii
hetkell[ ty<ieliimtrn piirisse
olevista tydntekijdistii valta-
osa ylt?iii mainittuun 60 pro-
sentin eld.ketasoo[ matalam-
missa palkkaluokissa selv?isti
sen ylikin.
Edellii kerrotut tosiasiat eiviit

kaikessa mycinteisyydessiiiin-
kiiiin kuitenkaan merkitse si-
th, ett6. nyt voitaisiin sanoa
kaiken olevan valmista- Ei
suinkaan, vaan eliikejlrjestel-
mdii on jatkuvasti edelleen ke-
hitettiiv?L Ammattiyhdis$s-
liikkeen tavoitteista on tiiss?i
yhteydessii syyti mainita tiiy-
simiiiir[isen ty<ielrikksen ka6-
tumisajan lyhentlminen kol-

meenkymmeneen woteen ja
joustavasti eltikkeelle sfirty-
misen mahdollistaminen jo
ennen varsinaista eliikeikiiii.

Ammattiyhdistysliike on
omaksunut eltikepoliittiselsi
linjakseen tytieliike- ja kan-
saneliikejiirjestelmien rinnak-
kaisen kehittiimisen, eikii tiis-
tii aseteLnasta ole vastaisuu-
dessakaan sffii luopua. Mo-
lempien jlrjestelmien mydn-
teinen kehiuiiminen edellyt-
6n ammattiyhdistysliikkeen
aseman vahvistamista varsin-
kin tyoeliikejiirjestelmiin eri-
asteisissa hallintoelimissii.
Ammattiyhdistysliikkeelle ei
ole yhdentekev?ii" miten esi-
merkiksi ty<intekij?i.in tulevaa
eldketurvaansa varten karfut-
tamia tydeliikerahastoja kiiy-
tetiiiin. Ne ovat tytintekijiiin
itsensI siiiistiimi?i marl&oja
joiden hankkiminen on mer-
kinnyt mm. tietyistii palkan-
korotusprosenteista luopu-
mista- Siksi my<is tyintekij?i-
puolella tulee olla nykyistii
painavampi s6ail1valh siinii,
miten noita markkoja k6yte-
tiiiin. Blistystit tilssiikin suh-
teessa on ep?iilemdttii tapah-
tunut, muttei riittiivlsti.

15 vuotta on varsin lyhyt
aika suurten sosiaalipoliittis-
ten uudistusten toteuttami-
seksi. Siksi me suomalaiset
voimme olla hieman ylpeitfl-
kin tytieliikejtrjestelm?lmme
nopeasta kehitystaipalesta.
Olemmehan me rakentaneet
merkittiivln sosiaaliturrrajtir-
jestelmln melko lyhyessii
alassa.
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Toimitusjohtaja
Pentti Somerto, STK:

P i iHU OMIO ELAKEMENO| EN
USLLMISESTA TEKNISEEN
KEHITTAMISEEN
Nykyptiiviin ihmisestii on aivan itsestii?in sel-
viiii, ettii tyrieliimiistii poisjiiiivistii on huoleh-
dittava- Huolimatta sii6 ettii teme aiatus
orasti 50-luvun lopulla" ei ajatuksen toteut-
taminen yleisenii ollut lainkaan itsesfiiiin sel-
viiii. Vasta tydeliikejiirjestelntin voimaantu-
lo heiniikuun alusta 1962 merkitsi sanotun
periaaatteen toteuttamisen ensiaskelta kiiy-
t[nn<issii. Tydel2ikejflrjestehniin synnyttiimi-
nen, josta kiitolcset lankeavat niin poliitikoil-
le kuin tycimarkkinaosapuolille, merkitsi viilt-
tqmiitrint2i ja tarpeellista askelta modernin
teollisuusvaltion eltikepolitiikassa. 15 vuotta
sitten pantiin alkuun-eliikej[rjestely, jonka
tarkoituksena on turvata el?ikelliselle aktii-
viaikaisiin ansioihin perustuva kulutustaso.
Jiirjestelmiin voimaantulo on asteittainen.
Sille tiin[ piiiviinii asetetut tavoitteet toteutu-
vat 2000Juvulle tultaessa. Kuluneen 15 vuo-

den aikana tyieliikejlrjestetn?iii on useaan
otteeseen kehitetty ja sen soveltamispiiriii
laajennettu. Tycieliikejlrjestelm[ on kattava.
Sen piiriss?i ovat tyo- ja virkasuhteessa ole-
vat sekli yrittiijtit. Viimeisin huomattava uu-
distus astui voimaan kaksi vuotta sitten, jol-
loin tycieliikkeiden tavoitetaso nostet.:in
40:stii 60:een /o:iin.

Kehityksen tuloksena on saatu aikaan jiir-
jestelmii, joka on laadullisesti vertailukelpoi-
nen. Arvioitaessa maamme eliikej?irjestelmiiii
kokonaisuutena voidaan todeta jo nykyhet-
kell[ saavutettu kohtuullinen taso. Eltikkeen-
saajien rybmiin kiiytettiivissii olevat tulot lil-
heneviit koko v[est<in kiiytettiivissii olevia tu-
loja- Kolme tytintekijiii neljiistii saa tiinii
piiiviiuii liiit*iaii eliikcfiii viihintiiiin 60 /o
nettopalkastaan Tavoitteita ei voida juuri
korkeammalle asettaa kuin mitii jo on teh-
ty, varsinkin kun voimassa oleva lains?iiidiin-
t<i tiiyttyessiiiin jatkuvasti kohentaa tilannet-
ta. Kokonaisuutta arvioitaessa on myds muis-
tettava" ettii tytieliimiistii poistuvan 65 vuotta
tiiyttiineen henkiltin kulutustaso on aleneva
ja alhaisempi kuin aktiivin tyontekijiin. El[.
kepolitiikan tavoitteeksi ei kukaan voine
asettaa eliikeliiselle parempia etuuksia kuin
tydssa olevalle tyontekijiille.

l5-vuotiasta on elinaikanaan useasti myds
moitittu. Moitteet ovat kohdistuneet el?ik-
keen tasoa koskeviin puutteisiin. Taloudel-
listen tavoitteiden korkeus on luonnollinen
asia. Kiiytefiiiviss[ olevien tulojen mataluut-
ta ei koeta puutteena vain eliikellisten piiris-
sii. vaan varmuudella kaikissa tulonsaajaryh-
missii. Tulojen jakamingn ja entisistii etuuk-
sista luopuminen jonkin toisen ryhm?in hy-
viiksi on aina vaikeata. Tulonjako 1960-lu-
vun jiilkeen on painottunut voimakkaasti el[-
kel?iisten edulsi. Taloudellisen suunnittelu-
keskuksen selvityksen "Suomi 1990" mukaan
eliikkeet ovat 1960-luvun alusta kasvaneet
keskimiiiirin 50 /o nopeammin kuin palkat.
Yleisesti ottaen ei el?iketason osalta pitiiisi
olla moitteen sijaa varsinkin, kuten jo aikai-
semmin totesin, jiirjestelnil on jatkuvasti
kehitetty ja kun taloudellisista syistii viisasta
malttia osoittaen on kyetty luomaan jiirjes-
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telmii, joka iikkirystiyksen sijasta tulee as-
teittain voimaan. Jo nykypiiiitoksillii tulevien
eltikeliiisten asema on oleellisesti parempi
kuin tiinl p?iiv?inii eliikkeellii olevien.

Eliikejiirjestelmtiii on moitittu mytis haja-
naisuudesta ja vaikeaselkoisuudesta. Vaikea-
selkoisuus varmasti pitiiii paikkansa. Eliike-
asioita tuskin ymmiirtiiviit perusteellisesti
muut kuin ammattimiehet. Vaikeaselkoisuus
on kuitenkin johdonmukainen lopputulos
pyrkimyksestii oikeudenmukaisuuteen. Ta-
voitteena on ollut jiirjestiiii kullekin eliike,
joka vastaa mahdollisimman hyvin erilaisia
elinolosuhteita. Vaikeaselkoisuus voidaan
poistna vain siirtymiillii tasaeliikej?irjestel-
m?iiin. T?im?i ei kuitenkaan ole modernissa
yhteiskunnassa mahdollista. Hajanaisuus
puolestaan olisi poistettavissa kidoittamalla
kaikki s?i"?innrikset yhden yhteisen otsikon
alle. Kiiytiinntiss[ tiillii ei tietenkiiiin mitiiiin
saavutettaisi.

Eliikejlrjestelmien kehittiiminen on jatku-
van keskustelun kohteena. Sosiaalisiin tulon-
siirtoihin kiiytetiiiin tiinl piiiviinl runsaat 20
/o kansantulosta. Vastaava miiiir?i 1960Ju-
vun alussa oli runsaat l0 /o. Kasvu on ollut
melkoinen ja voi vain yhtyii siihen ministeri
Pekka Kuusen kiisitykseen, ett'ii "tiillii kas-
vulla olemme saavuttaneet hyvin liihelle so-
siaaliturvan varsinaisen maksimitason". Sa-
nottu patee myds eliikkeisiin. Kun Iiseksi
olemme sitoutuneet eliikkeiden jatkuvaan
kasvuun, on suhtauduttava varsin varaulsel-
lisesti el?ikepoliittisiin laajennuspyrkimyhsiin.
Korostan, etten kannanotolla kritisoi suurelta
osalta yhteisesti tehtyje piiiit6ksiii. Kiinnitiin
vain huomiota siihen, ettii eliikesektorin kas-
vu on nyt saatava pystihtymiiiin. Nein sanoes-
sani pidiin toki luonnollisena sitii, ettii jfldes-
telmii teknisesti kehitetiiiin ja ettii mahdol-
lisia aukkokohtia paikataan. Kansantalou-
temme ei kaadu yksinomaan eliikepolitiik-
kaan, mutta on aivan selvdii, ottaen huo-
mioon el2ikepoliittisen sektorin paino, ettii
ko. sektorin kehitys ei voi olla vaikuttamatta
kansantalouteemme. Tiimii ja varsinkin ny-
kyhetken tyovoimapoliittiset vaikeudet huo-
mioonottaen ei voi olla ihmettelemiitte niitii

korkealtakin taholta viime piiivinl esitettyjii
vaatimuksia, joiden mukaan kansaneliikejdr-
jestelm2iii tulisi viipymiittii kehittiiii huolimat-
ta siitii, ettii uudistusehdotuksesta aiheutuisi
kaikkiaan noin 2 miljardin markan kustan-
nukset ja sen nyt suunnitteilla olevasta to-
teutusvaiheqsta 500 miljoonan markan kus-
tannukset. Uudistusta ajetaan mahdollisim-
man epiiviisaasti hetkellii, jolloin kaikki voi-
mavarat pitiiisi keskittiiii tydllisyyden paran-
tamiseen. Ei voi olla realistista ja j[rkeviiii
esittiiii fiimiin suuntaisia vaatimulsia. Nyt on
aika kihnittiiii huomiota korostetusti aktii-
vin vien elinolosuhteisiin ja niiden paranta-
miseen. On aika kiinnitt?ie huomiota siihen,
mistii tulevan hitaan kasvun kautena saadaan
koottua palkankorotuksiin tarvittavat varat.
Vain aktiiviviiesttjn asemaa kohentamalla ja
parantamalla kykenemme kilpailemaan tu-
levaisuudessa tytivoimastamme mm. Ruot-
sin kanssa.
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Toiminnanj ohtaj a Olav i Suominen,
Suomen Liikev cien Liitto :

OIKEADENMUKAI.
SUUDEN IA SELKEYDEN
PERIAATTEET TASA.
PAINOSSA
Viitisentoista vuotta sitten
olivat yksityisalan sadattuhan-
net toimihenkilcit ja tytinteki-jlt eliiketurvaan n?ihden viel?l
hyvin heikossa asemassa. Val-
taosalla heistii ei ollut mitiiiin
muuta kuin kansaneliikkeen
antama turva. Jotkut, piiiiasi-
assa suuret tytrnantajat olivat
jlrjestiineet toimihenkiltiilleen
jonkinlaisen lislel?ike-etuu-
den. Niiidenkin suhteen on
vielti todettava, etta useimpien
kohdalta vallitsi tydpaikkasi-
donnaisuus. Toisin sanoen
tyopaikan vaihdos merkitsi
melkein aina my<is el[ke-
etuuksien menettiimistii ia
uudessa paikassa oli aloitet-
tava alusta el?ikevuosien ke-
ruu. On selviiii ettii tiillainen
tilanne oli tiiysin epiityydyt-
tiivii ja loi palkansaajille sel-
laisen turvattomuustekijtin,
jonka poistamiseen oli pakko
kiinnittiiii voimakkaasti huo-

l0

miota. Vuosia kest?ineiften
yritysten jilkeen piiiistiinkin
sitten vihdoin tycimarkkina-
jiirjesttijen v?ilisissii tulopo-
liittisissa neuvotteluissa mycin-
teiseen ratkaisuun ja saatiin
nykyinen ty<ielZikejlrjestelmii
toimintaan vuonna 1962. Pal-
kansaajain pitkiiaikainen ja
oikeutettu toivomus oli tiiyt-
tynyt.

On selvtiii, ettii kun on ky-
symyksessti niin laaja ja syviil-
leknypii sosiaalinen uudistus
kuin tytieliikejiirjestelmiin luo-
minen oli, siini esiintyy al-
kuun puutteellisuuksia ja
heikkouksia. Tlstii syystii jdr-
jestelmtiii on jouduttu kulu-
neen 15 vuoden aikana
useampaan otteeseen tiiyden-
tiim?ien ja paikkailemaan
Eri osapuolten rakentavan
yhteistyon avulla tiissl toi-
minnassa kuitenkin on piiiis-
ty hyvin eteenpiiin ja saatu
epiikohtia korjatuksi. Jlrjes-
telm?i onkin jo vuosia sitten
piiiissyt eroon lapsentaudeis-
taan ja toimii nykyisin koneis-
tona moitteettomasti ja jopa
kansainvilisen mittapuunkin
mukaan arvosteltuna malli-
kelpoisesti. Toinen asia on
sitten se, ettii materiaaliselta
kannalta jiirjestelm[ on vie-
liikin eriiiinlaisessa ylimeno-
vaiheessa. Ttimii on erityises-
ti vanhemmille ikiipolville
erittiiin ikiivii asia. Tiihiin
seikkaan tuleekin jiirjestelm?iii
edelleen kehitett5essii kiinnit-
tiiii ensisijaista huomiota-

Tytreliikej ?irj estelm?istiim-
me kenriillii keskusteltaessa
kuulee usein sitii moitittavan
monimutkaisuudesta ja vii-
dakkomaisuudesta. TAllttin

on kuitenkin muistettava, ett6
mitii aukottomammaksi ja oi-
keudenmukaisemmaksi jokin
j2irjestelmti kehitetiiiin sitii
mutkikkaammaksi se pyrkii
tulemaan. N?iin on erityisesti
laita silloin, kun on kysymyk-
sessii erittiiin laajat piirit kii-
sittiivZi sosiaalinen jflrjestelmii
laajoine taloudellisine heijas-
tumineen. Tyoeliikej[rjestel-
mdssd.mme on pyritty tasapai-
nottamaan toisaalta aukotto-
muus ja oikeudenmukaisuus
ja toisaalta jiirjestelmiin yk-
sinkertaisuus ja kiiytiinndlli-
nen toimivuus sekli onnistuttu
tiissii vaikeassa tasapainotuk-
sessa viihintiiiinkin tyydyttii-
viisti.

Kuluneet 15 vuotta ovat
olleet tytieliikejiirjestelmiim-
me voimakkaita rakennusvuo-
sia joita ehkd seuraa rauhalli-
sempi kehityskausi. Tiime ei
kuitenkaan saa merkitii mi-
tiiiin laakereilla lepfidmiiiin
heittiiytymistii, vaan on olta-
va valmiina ottamaan tiiydel-
H teholla vastaan nopean
kehitylcsen mukanaan tuomia
uusia haasteita.



Varatoimitusjohtaja Erkki Oinas,
Liike ty onantaj ain Ke s kusliit to :

V ALTIOV ALT A MUKAAN Y RITT i-
],TEL{KKEIDEN RAHOITU KSEEN
Sodanjiilkeisen ajan selvflsti laajakantoisim-
masta sosiaalipoliittisesta uudistuksesta, ty6-
suhde-eliikej?irjestelmiin voimaantulosta on
kulunut 15 vuotta Suomalaiselle sosiaalipo-
litiikalle on ollut ominaista sysiiylsellisyys,
ja tiirnii pdtee myos erityisen hyvin tydeliike-
jlrjestekniin kohdalla. Liihes yhdelll kertaa
siirryttiin yksityisellfl tycimarkkinakent?fll?i
varsin vaatimattomasta asemasta suuretkin
kansainviiliset mitat tbyttijv'dbn nykyiseen
ty<isuhde-eliikejlirjestelmiiiin. Tyoel2ikekomi-
teassa, jossa tytimarkkinajiirjestot piiiittiviit
asiasta yksimielisesti, tajuttiin kannanoton
suuri merkitys. K?iytiinntissii tehdyn ratkai-
sun kantavuus siihen mycihemmin tehtyine
Iaajennuksineen ja muutoksineen on ollut
vaikutukseltaan viel2i tiitiikin laajakantoisem-
pi ja mittavampi.

Yhii laajemmissa piireiss6 sssiaalipolitii-
kan arvostetut asiantuntijat muitten mukana
ovat todenneet eliikejlrjestelrniimme saavut-
taneen eliiketasollisesti varsin tyydyttiiven
tason. Tiim?i ei luonnollisestikaan merkitse
sitii, etteikti jiirjestekniissii olisi yksityiskoh-
dissa parantarnisen varaa. Tytisuhde-eltike-
jiirjestelm[ tulee asteittain voimaan saavut-
taen tiiyden laajuuden seuraavalle vuositu-
hannelle tultaessa. Tdmii merkitsee sitii, ettii
eliikejiirjestelmiin pysyessii muuttumattoma-
nakin eliikemenot lisiiiintyvlt jatkuvasti. On
tullutkin aika kiinnittiiii sosiaalipolitiikassa

piiiihuomio eliikejiirjestelm?in kustannukset
kantavan aktiiviviieston olosuhteiden paran-
tamiseen.

Tiitii taustaa vasten tuntuukin illistyttiiviil-
tii todeta, et&i par'aikaa ollaan suunnittele-
massa kansanellkej?irjestelmiin laajakantois-
ta uudistamista, miki kasvattaisi eliikeme-
noja asteittaisesti noin 2 miljardilla markal-
la. Kaiken listiksi tiimfl tapahtuu ajankohta-
na, jolloin pitiiisi keriitii voimavaroja vaikean
tlillisyystilanteen helpottamiseksi.

Eliikejiirjestelmtiii kehitettiiessii liitettiin
siihen vuonna 1970 yrittiijet. yrittiijien elii-
keturvaa siiiidettiiessii piiiitettiin, ettii valtio-
valta osallistuu eliikkeiden rahoitukseen siltii
osin kuin yrittiijien omat elakemalsut eiviitriitii eliikemaksujen suslillamis€€n. Tiihiin
saakka valtion rahaa ei ole tarvittu n?iiden
eliikkeiden maksamiseen. Nyt kuitenkin on
tiedossa, ettii ensi vuoden aikana eldkemeno
ylittiiii vakuutusmaksutulon ja valtio joutuisi
niiin ollen lunastamaan lupauksensa YEL-
eltikkeiden rahoituksesta. Valtion osallistu-
misen klydessii ajankohtaiseksi on sen ta-
holla alettu epiiill2i aikanaan sitovasti annet-
tua maksulupausta. Yrittiijiieliikkeiden ra-
hoituksesta sovittiin aikanaan tycimarkkina-
jiirjestojen ja yrittiijejerjestcijen keskiniiisiss?i
neuvotteluissa. Myos valtiovalta hyviilsyi
tiimiin sopimuksen esittiiessiiiin yrittiijnekike-
jiirjestelmiiii siiiidettiivtiksi. Eliikejiirjesrelmiin
kannalta olisi erittiiin arveluttavaa, jos vat-
tioralla periiiintyisi lupauksistaan. Se' jiirkyt-
tiiisi luottamusta valtiovallan muihinkin lu-
pauksiin.
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Sosiaaliturvan
pciivillri sanottua

Tydekikepdivci
27. 10. 1977

Toista tuhatta henkeii, enimmiikseen kuntien
sosiaalitytrntekijttiti, kokosi Sosiaaliturvan
Keskusliitto 60-vuotisuutensa kunnialcsi viet-
tiimilleen sosiaaliturvan p[iville Finlandia-
taloon elokuun lopulla. Keskustelun aihee-
na olivat muun muassa toimeentuloturvan
kehitttimissuunnat.

- Ertis jatkuvasti tulevaisuuteen lykiitty
kysymys, johon viell etsitiiiin ratkaisua, on
toimeentuloturvan etuuksien ja verotuksen
viilisten yhteyksien selvittiiminen siten, ettii
verotusta yksinkertaistettaisiin niilti osin"
jolloin sama asia voidaan hoitaa sosiaalitur'
vajiirjestelmien etuuksin, sanoi Sosiaalitur'
van tutkimuslaitoksen (Kansaneliikelaitos)
johtaja Esko Katimo. - Liittiimele yhe
useammat toimeentuloturvan etuudet vero'
tuksen alaisiksi voidaan suoritettujen selvi-
tysten mukaan saada aikaan tarkoituksen'
mukaisempi etuuksien jakaantuminen eri
vtiestdryhmien kesken -Ellketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mat'
ti Uimonen ndki vanhuus- ia ty6kyvytt6-
myysturvasta puhuessaan kolme mahdollis'
ta kehityslinjaa: ellketason nostamisen eli
"enemmdn el6kettd"; saantiedellytysten lie'
ventdmisen eli "useammalle eliike"; erilais-
ten palvelujen lisiiiimisen. - Yleisten tai
ryhmittiiisten eliikeiiin alentamisvaatimusten
sijasta olisi aihetta pohtia yksiltillisesti ious-
tavan eliikeiiin toteuttamismalleia" hiin sanoi.

Poliittisten puolueiden puheenvuorokier-
roksella kansanedustaja Uljas Miikelii (SDP)
sanoi muun muassa ettii on viilttiimiitcintii
etsid kansaneliikevakuutukselle uusi rahoi'
tusliihde, kotimaisen ty<in rinnalle ulkoa ta-
pahtuva tuonti. Kansanedustaja Hannu
TenhiiiH (kesk.) katsoi, ettii piiiipainon aset-
taminen perusturvan takaamiseen kaikille
helpottaa myos rahoituksen hoitamista. Kan-
sanedustaja Pertti Salolainen (kok.) puoles-
taan katsoi, ett'i tulevaisuuteen sijoitettua
sosiaalimenojen kasvua on hillittiiv?i ia kiiy-
tett?ivissl oleva kakku on jaettava uudel'
leen.

Eliiketurvakeskuksen vuosittain jiirjestiimii
ty<iel2ikepiiivti on t6n[ vuonna 27. 10. Ra-
kennusmestarien talossa Helsingissii. Piiivien
tarkoituksena on valottaa tyriel?ikejarjestel-
mln ajankohtaisia kysymyksi[ ellkelaitosten
edustajille ja muille kiinnostuneille. Ohjel-
massa on mm. alustukset

- eliiketoimikunnan tycistii

- viimeisen el?ikelaitoksen periaatteen
soveltamisesta

- el?ikelakien muutoksista vuorura
t977

- kansainvelisiste eHkettii koskevista
sopimuksista

- automaattisesta rekisteriotepalve-
lusta ja tyonantajavalvonnasta

Tavan mukaan on yleiscilH tilaisuus tehdii
kysymyksiii.
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Ehdo tus y lielcikketden korj aamiseksi
Yliel?ikeongelmasta keskusteltaessa ajatel-

laan yleensii suurituloisia eliikelilisiii ja jut-
kista sektoria. Tiltii pohjalta lienee myds
syntynyt usein toistettu ajatus ongelman hel-
posta ja yksinkertaisesta ratkaisemisesta, sa-
noi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Tyti-
liijiirvi ottaessaan vastaan eliiketoimikunta
1976:n, ns. yliel?iketoimikunnan, mietinnon.

- Tosiasiassa ongelma ei rajoitu julkiseen
sektoriin eikl suuriin tuloihin. Tiimiin het-
ken tyypillinen ylieliike on keskipalkkaisen
julkisen tai yksityisen sektorin toimihenkil<i-
eliikellisen, markkamiiiiriiltiiiin keskitasoinen
mutta prosentuaalisesti 80-100 prosenttiin
nouseva eli 60-66 prosentin tavoitetason
ylittiivii el?ike. TyoeHkelakien mukaisiin
eliikkeisiin ei ongelma vielii ulotu. Olennais-
ta on, ettii niimii eliikkeet ovat tytintekij?iin
palkkaukseen kuuluvia jo tycisuhteen alkaes-
sa tai sen kesfdess?i ty<intekijiille sovittuja
palkkaukseen liittyvie etuja. Ne perustuvat
siis ty<i- ja virkaehtosopimuksiin ja niistii
luopuminen edellyttiiii niin muodoin mycis
sopimuspuolten yhteistii kannanottoa. -Itse toimikunnan mietinn<in ptiiikohtana
on ehdotus muuttaa eliikkeen perustana ole-
van palkan miiiirtiiimistii siten, ettii eniiii ei
otettaisi kuten t2ihiin asti perustaksi kunkin
tyosuhteen neljiistii viimeisestii vuodesta /<aft -
den Whaan ansioiden keskiarvoa, vaan an-
siotasoltaan kahden keskimmiiisen keskiar-
vo. Tiillii pyritiiiin siihen, ettii viimeisten vtro-
sien vakiintuneesta ansiotasosta eroavat an-
sion heilahtelut eiviit vaikuttaisi eliikkeen
m?iiiriiiin sen paremmin korottavasti kuin
alentavastikaan. Kun tiimii laskutavan muu-
tos tuntuisi sekii korkeissa ettd matalissa
eliikkeissii, odotetaan matalien eliikkeiden
jonkin verran kodautuvan aikaisempaa suu-
rerlman kansanel?ikkeen avulla.

Toimikunnan esrtys ei koske LEL:n,
YEL:n ja MYEL:n mukaisia eliikkeitii.
Mietinnon luovutustilaisuudessa todettiin"
ettii tehttiviin rajaaminen on ollut edellytyk-
senii kohtalaisen yksimielisyyden saamiselle.
Mietint<ion liittyviit erilviit mielipiteet kos-
kevat mm. markkam?iiir[istii kattoa, jollais-
ta toimikunta ei ehdottanut, sek[ sen tu&i-
mista, voitaisiinko eliikepalkan miiiirtiiimisen
pohjana kaftiiii henkilon koko tyohistoriaa"
kuten yritttij[eltikkeissii ja LEL:ssa.

Luovutustilaisuudessa kartoitetut avoimet
ongelmat sek[ virinnyt lehdistdkeskustelu
osoittavat, ettii ylieltikekysymys eri ryhmissti
hahmotetaan varsin eri tavoin.

Uusia yleiskirjeitci
N:o l0 27. 6. 1977 Asia: Ty<ieliikelakien

tydtttimyyseliikettii koskevien s?iiin-
ncisten muuttaminen 1.7. 1977

N:o I I 22. 8. 1977 Asia: Eliiketurvakeskus
liihettiiii toisen koe-er?in automaat-
tisia rekisteriotteita Vtiestcirekistcri-
keskuksesta saatujen osoitteidcn
avulla

N:o 12 29. 8. 1977 Asia: Uusittu tieduste-
lulomake

N:o 13 5.9. 1977 Asia: Kansaneliikelaitok-
sen p2iiitostunnusluettelo.
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Vie rai t a I{ euv o s t oliit o s t a

Neuvostoliiton hallituksen
tyri- ja sosiaaliasiain valtion-
komitean elokuussa Suomessa
vieraillut valtuuskunta vietti
yhden piiiviin - 15. 8. -El?iketurvakeskuksessa. Val-
tuuskunta tutustui varsin
seikkaperiiisesti ty<ieliikejiir-
jestelmiin ja sen keskuslaitok-
sen toimintaan. Vieraille pi-
dettiin neljii esitelmiiti, jotka
koskivat ty<iel2ikejiirjestelmln
organisaatiota ja eliikkeen an-
saintaa, eliikelajeja ja niiden
m?iiirillistii mitoitusta, koko-
naiseliiketurvan muodostumi-
sen periaatteita yksityisen
henkilcin osalta sek[ eliikeme-
nojen kehitystii. Tietokonei-

den osuus kiiyt[nnrin toimen-
piteiden hoitamisessa oli yk-
si esitelmien aiheista, ja siihen
tutustuttiin myds Tietokone-
palvelun tiloihin tehdyllti tu-
tustumiskiiynnill?i.

Vieraiden lukuisat kysy-
mykset esitelmien yhteydessii
osoittivat paitsi kiinnostusta
jtirjestelmiin kiiytiinnon toi-
mintaan myds sen, ettii piii-
vdn kuluessa esitelty runsas
asia-aineisto oli omaksuttu ja
ymmf,rretty.

Valtuuskuntaa johti val-
tionkomitean sosiaaliturvahal-
linnon piiiillikkri Konstantin
V. Prozenko ja muut j?isenet
olivat valtionkomitean kan-

sainv6listen suhteiden osaston
apulaispiiiillikkri Ivan V.
Moryganov, sosiaaliturvahal-
linnon osastopiiiillikkri Juri Z.
Ljublin ja apulaisosastoptiiil-
likkd Tamara K. Uzlikova
sek[ sosiaaliturvahallinnon
erikoisasiantuntija Evgeni,ja
P. Degtaireva.
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YRJO LARMOLA

ETK opissa messuilla

Vlhiin ennen sulkemisaikaa
tuli messuosastolle vanhahko
tiiti, kuunteli, mifii sanottiin,
esitti henkil<illisyytensii ja is-
tuutui kuuntelemaan rekiste-
ritietojaan. V?ihitellen iti epiii-
lyksen siemen. - Eik6s tii-
mii olekaan nd.rintarkastus,
tiiti kysyi.

Kokemus on kuvaava. Jul-
kinen laitos parhaansa mu-
kaan suunnittelee asiakkaita
liihestyv?in rutiinin: yhtiikaik-
ki systeemi saa hyviin aikaa
kolkuttaa, ennen kuin palaut-
teena tulee edes se tieto, ettii
kommunikaatiota ei kuiten-

kaan ole syntynyt. Kuinka
paljon vaikeampaa viel?l on
tulla tiiyteen yhteisymm?irryk-
seen kirjeenvaihdossa ja pu-
helimessa kuin henkil<ikohtai-
sesti vastakkain!

Ellketurvakeskus tapasi
kesillii 1977 kolmilla mes-
suilla - Joensuussa, Lahdes-
sa ja Rovaniemellii - yh-
teens[ noin kaksitoista tu-
hatta asiakasta. Heille ker-
rottiin, mitii heistii keskusre-
kisterissii tiedettiin, mitii tie-
toja yleensti kootaan ja mitd
el?ike-etuuksia heill?i on. Tie-
dot olivat myos kirjallisesti

saatavissa: henkildkohtaiset
tilaamalla, yleistiedot esittee-
ne.

Mutta Elflketurvakeskus
liikkui siis paitsi jakamassa
tietoa myds kokoamassa vai-
kutelmia: mitii tiedetiiiin elii-
keturvasta ja sen jerjestymi-
sestii; minkiilaisia ovat tyypil-
liset tiedon esteet ja viiiir6t
tiedot; mitii odotuksia eliik-
keisiin ja el[kepalveluihin
kohdistuu. Mitiiiin tutkimus-
ta ei tehty, kyseess?i oli vain
sormituntuman hankkiminen
omaksi tiedotus- ja asiakas-
palvelukokemukseksi.
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Tilanne oli siitii kiitollinen,
ettE huomattava osa asiak-
kaista oli sisiiiin poikenneita,
joilla ei ollut mitiiiin senhet-
kistii her[tettii ryhtyii selvit-
telemdiin eltikeasioita. Oli tie-
tysti runsaasti niitiikin, jotka
lehtitiedon tai radiosta kuule-
mansa perusteella varta vas-
ten hakeutuivat osastolle.
Olipa ertilH kirjallista aineis-
toakin varattuna eliiketilan-
teen selvittelemiseksi.

Kansaneliikejiirjestelmtin ja
tytieliikejiirjestelmiin erillisyys
tuntui olevan tietona, ei tosin
l?ihe.skiiiin aina aktiivisena.
Kansaneltikelaitoksen osastol-
ta kysyttiin tyoel?ikeasioita,
ja ptiinvastoin: - Ttiiilliiktis
sitii saa tietiiii, min[ viikon-
piiiviin?i on syntynyt . . . Mut-
ta kun kansanel?ikeasiakasta
ohjattiin naapuriin, hiin yleen-
sii ei kysynyt: - Mikiis tiiml
teiddn osasto sitten on?

Sen sijaan julkisen alan ja
yksityisen tycinantajan viilinen
ero ei suinkaan ollut selvii.
Valtion ja kunnan eliikkeistii
tietoa kaipaavia oli paljon,
siinii miiiirin, ettii niitii koske-
van tiedotustoiminnan laajen-
taminen ep?iilemlttii olisi tar-
peen. Entii onko valtion teol-
lisuuslaitos yksrtyinen, kysyt-
tiin. Onko Rosenlew yksityi-
nen, kun se on niin suuri ja
tunnettu?

Eliikemaksujen kokoami-
nen ei tuntunut olevan pal-
kansaajalle ongelmoimisen ai-
heena. Aivan kaikki keskus-
teluun ryhtyneet itseneiset
yrittiijiitkiiiin eiv[t tehneet
eroa verotuksen yhteydess?i
perittiiviin kansaneliikemak-
sun ja erikseen kannettavan
TEL- ja YEl-maksun vtilil-
l2i. Sosiaalikustannusten ylei-
nen korkeus sen sijaan tuli
niiissl keskusteluissa siiiinntil-
lisesti esille.

Runsaasti on sanoja, jotka
tosin ovat tuttuja, mutta ei-
v?it sill?i tavoin omia, ettii ky-
syjii tuntisi olevansa niiden
suhteen varma. Mikil on hen-
kildtodistus? Kun ei ole mu-
kana kuin ajokortti. Mikii on
rekisteri muu kuin ajoneuvo-
rekisteri? Eliikesanaston ras-
kaus on alan perusongelmia.

Selviisti erottuva tyytymlit-
tomien ryhme ofi vanha ik6-
luokka jonka mielestii tytteH-

kelainsiiiidiintoii olisi pifiinyt
soveltaa voimakkumsia
taannehtivasti. Ep6tietoisuut-
ta oli ylipiiiinsii siitii, mik?i
tyci oikeuttaa eliikkeeseen,
mikii ei; oli useita eltikel[isiii,
joilla oli mielikuva siita ettii
heidiin eliikkeensZi oli "viidrin
laskettu", mutta ei yksityis-
kohtaisempaa selvyyttii. Huol-
ta tunnettiin my<is siitii" ettii
laskeva ansionkehitys oli saat-
tanut vaikuttaa alentavasti
el[keturvaan. Vanhan ikiiluo-
kan huolia oli mytis pelko
eltikkeen vlhenemisestii, jos
tekee ttiitii.

Maanviljelij<iille tuntuu tie-
dotus luopumisel[kkeestii ja
luopumiskorvauksesta men-
neen perille. Ainakaan ei tun-
tuvaa painetta n?iitii asioita
kohtaan messuosastoilla esiin-
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Kunnalli s i s t a luo t t amus-
toimista elcike

Nimenomaan nuorison asial- turvan jtirjestiiminen
linen suhtautuminen jiii mie- kollista kunnille ja
leen. liitoille.

tynyl Runsaasti tytisuhdet-
taan vaihtaneet tydntekijet
pitivtit tydhistoriansa kontrol-
loimista vaikeana.

Yleinen odotus, joka elii-
kepalveluihin tuntui kohdis-
tuvan, oli varsin luonnolli-
nen: effli entistii tarkemmin,
kiidestii pit6en, ohjattaisiin
eliikehakemuksen teossa ja
el?iketietojen ja eliikepiiiittik-
sen selvittilmisesse. Ettei tar-
vitsisi tyytyii sen paperin tie-
toon, joka postiluukusta ti-
pahtaa.

Vallitsevaksi vaikutelmaksijiii yleisdn mytinteinen suh-
tautuminen. Eliiketurvan ky-
synykset askamrttivat, mut-
ta itse el?iketietopalvelua pi-
dettiin yleisesti tervetulleena

Tehen asti kunnallisista luot-
tamustoimista saadut ansiot
ovat jiZineet henkilcin el?ike-
turvan ulkopuolelle. Muutok-
sen asiaan tuo Kunnallisten
luottamushenkild,iden eliike-
laki, jota sovelletaan vuoden
1977 alusta lukien. Laissa on
miiiiritelty ne periaatteet, joil-
le luottamushenkikiiden el?i-
keturva rakentuu. Tarkem-
mat miiiirtiykset eliikkeen
saamisen ehdoista ja muista
eliiketurvan ytsityiskohdista
annetaan mydhemmin hyviik-
syttiivlss?i kunnallisten luot-
tamushenkiloiden elti.kesiiiln-
ncissd. Kunnallisista luotta-
mustoimieliikkeistii huolehtii
Kunnallinen elii"kelaitos ja
luottamushenkiliiiden el?&e-

on pa-
kuntain-

Kunnallisten luottamushen-
kiltiiden eliikelain ulkopuolel-
le jiinviit ne kunnan palveluk-
sessa olevat henkil<it, jotka
virkansa tai tyinsti perusteel-
la ovat kunnallisen luotta-
muselimen jiiseniii.

ELAKETARVA
Kunnallisten luottamushenki-
loiden elflkelain perusteella
myonnetiiiin vanhuus-, tyti-
kyvytttrmyys- ja perhe-eliik-
keitii. Yksityiskohtaiset miiii-
riiykset eliikkeen saantieh-
doista annetaan myohemmin
hyviiksyttiiv?issl kunnallisten
luottamushenkiltriden eltike-
s?i[nnossii.

Luottamusmiesellke miiii-
fiytry yksinomaan luotta-
mushenkilrille maksettujen
kokouspalkkioiden ja ansion
menetyksestd suoritettujen
korvausten perusteella. El?i.k-
keen miiiirii lasketaan luotta-
mushenkilcille vuodesta 1977
lZihtien luottamustoimissa ker-
tyneiden ansioiden yhteis-
m?i5r[stii. Luottamustehtiivis-
se toimitulla ajalla ei ole suo-
ranaista vaikutusta elekkeen
miiiir?iiin. Ennen vuotta 1977
maksetut korvaukset eiv?it oi-
keuta eliikkeeseen.

KETI LAKI KOSKEE
Kunnallisten luottamushen-
kilciiden eliikelaki koskee
kunnallislaissa tarkoitettuja
luottamushenkikiitii. Heitii
ovat mm. kunnanvaltuuston,
-hallituksen, lautakuntien ja
johtokuntien jiisenet, kunnan
tilintarkastajat sekil vastaavat
kuntainliittoj en luottamushen-
kitdt.

Laki koskee myris sellaisia
kunnan valitsemia luottamus-
henkiltiitii, jotka toimivat
valtion lautakunnassa tai
muussa valtion luottamustoi-
messa ja joille kunta lain mu-
kaan suorittaa palkkiql. Psi-
merkiksi kihlakunnanoikeu-
den lautemiehet ovat tiimiin
mukaan lain piirissii.
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JOUKO JANHUNEN

Tutkimus r ap o r t t i eldke turv as t a
ulkomailla

Eliiketurvakeskuksen ulkomaisia eliikejiirjes-
telmiii esittelevdssd tutkimussarjassa on jul-
kaistu uusi selvitys ulkomaisista eliikejiirjes-
telmistii *). Vastaavanlainen selvitys suoritet-
tiin edellisen kerran vuonna 1969. Tiillttin
tarkastelun kohteena olivat kuitenkin vain
yleiset palkansaajien eliikejiirjestelmtit. Uu-
simmassa raportissa on tutkimusta laajen-
nettu koskemaan mycis itseniiisten yrittiijien
elf,keturvaa.

Tutkimuksessa kuvataan yksityiskohtaises-
ti 20 eri maan yleisi2i eliikejiirjestelmi[. Mu-
kana ovat kaikki Pohjoismaat, kahdeksan
maata L6nsi-Euroopasta, viisi ltii-Euroopas-
ta sekfl Kanada ja Yhdysvallat. Yksityiskoh-
taisesti kuvatut el?ikej?irjestelmiit muodosta-
vat pd[osan raportista. Niiden fisaksi on sel-

vitetty eldketurvan nykyistii tilannetta koko
maailman tasolla sekii ellkejiirjestelmien pe-
ruspiirteitii ja rakennetta, kuten esim. jiir-
jestelmien ulottuvuutta, indeksisidonnaisuut-
ta, rahoitusta ja hallintoa.

1960Juku oli uusien el?ikejiirjestehnien pe-
rustamisen aikaa. Liihes 40 maahan saatiin
tuolloin ensi kerran yleinen eli useamman
kuin yhden viiestoryhmiin kattava el2ikejiir-
jestelmii. Tuolla vuosikymmenellZl tulivat
myos Pohjoismaissa - Norjassa, Ruotsissa,
Suomessa ja Tanskassa - voimaan lakisee-
teiset tyoeliikej ?irj estelmiit.

l97OJuvulla on edelleen 12 maata ensi
kerran perustanut yleisen eliikejiirjestelmiin.
Tiill2i hetkellI on 109 maassa yleinen eltike-
jflrjestehnl. Silti viel6 liihes ztO maasta maail-
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Teivo Pentikciinen
60 vuotta

massa puuttuu lakisiiEteinen eliiketurva ko-
konaan. N?imii luvut tarkoittavat palkansaa-
jia. Maatalous- ja muiden itsendisten yrittli-
jien eliiketurva on edelleen hoitamatta pal-
jon useammassa mzrass& Vain 49 maassa
yrittiijiit tai osa heistii on lakisiiiiteisen eliiks
turvan piirissii. Niiistiikin maista 28 on eu-
rooppalaisia.

Kaikki eliikej[destelmiit ovat jatkuvan
muutoksen alaisia Ttimii on ollut todettavis-
sa tutkimuksessa ylcsityiskohtaisesti kuvatun
20 maan eliikejiirjestehnissii viel?i l970Ju.
vullakin, yaikka suuret perusratkaisut niiss?i
oli tehty jo aikaisemmin. 1970Juku onkin
ollut n[issii maissa eliiketurvan tiiydentiimi-
sen aikaa. Sitii on suoritettu perustamalla
uusia entistd eliiketunaa tiiydent?iviii el?ike-
j[rjestelmiii, luomalla uudenlaisia eliika
etuuksia - kuten tytittcimyysellkkeet - sekii
nostamalla eliikkeiden tasoa.

Tutkimusraporttia "Eldketurva eri mais-
sa vuonna 1977" on saatavissa Eliiketurva-
keskuksesta niin kauan kuin painosta riittiiii.

') Margaretha Aarnio - Iouko Janhunen:
ELAKETURVA ERI MAISSA VUONNA
1977. Mtinttti, Eliiketurvakeskuksen tutki-
muksia 1977:1, 1977.

Tydeltikejtiriestelmtin isiin kunnianimitys ei
ole ttiysin ristiriidaton. Kernaasti kunnia
omitaan poliittisten ptititbksentekijdiden
joukkoon. Mutta tiiysin vastaanviiittdmAfin-
tti on, ettti professori Teivo Pentikiiinen on
tydeltike i iirj e stelmiin ar k kit e hti.

Arvioidessaan tydeliikej?irjestelmiin liik-
keelleliihddn aikaa Pentikiiinen tiihdentiid
yhteistydtii ia talkoohenkeii, jolla erilaisista
I tiht dt e ki i 6i s t ti I uoti i n anne t us s a ly hy e s sti v al-
misteluajassa toimiva kokoruisuus. "Kaik-
kien klassisten teorioiden mukaan sen olisi
pitiinyt olla mahdotonta." Toisessa yhtey-
dessti hiin on sanonut, ettii nyt, kun koneis-
to on jo kehitetty niin hyvin toimivaksi kuin
se totmii, ei huomaa ihmetellii, ettii se jo
alusta pitiien oli siinii miiiirin kiiyttdkelpoi-
nen systeemi kuin oli.

Mutta Pentiktiisen kanssa keskustellessa ei
kauaa viivytii menneessd. Nykyptiivii ia tule-
vaisuus on firkeiimptiti tarkasteltavaa. Siir-
tyessiiiin nyt eliikkeelle - viidentoista Elii-
kevakuutusosakeyhtii llmarisen toimitusjoh-
tajana tehdyn tydvuoden ja sitti edelttineiden
seit semiintoista sosiaaliminist eri6n vakuutus-
osastolla tydskennellyn vuoden jiilkeen -Pentikiitnen on fiynnii intoa piiiisttikseen ko-
keilemaan niitti las kentakaavojen kehittiimis-
ja esitttimismahdollisuuksia, ioihin edistyrryt
tietokonetekniikka suo mahdollisuuden
Kuulijasta tuntuu houkuttelevalta aiatus,
et t ti el ti k e p olilii kan vai ht o e hd ot v oit ai si i n t o-
della konkreettisina kuvina havaintollistaa
myds poliittisille piiiitd ksentekijdille.

Eltiketurvakeskus on professori Pentikdi-
selle kiitollinen myds hiinen tydpanokses-
taan keskuslaitoksen hallituksessa sen toi-
minnan alusta asti vuoden 1976 loppuun.

Eltikevakuutusosakeyhtid llmarisen uusi
toimitusjohtaja, luhani Salminen, on hiinkin
Eliiketurvakeskukselle tuttu mies. Ennen
si i r t y mi st tiiin I I mai s e n v ar at oimi t us j o ht a j ak-
si vuonna 1974 hiin oli Eltiketurvakeskuksen
toimilus johtajana.
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ISSA:n
pitkciaikaisia
johtajia poissa English summary

Kansainviilisen sosiaaliturva-
jlrjest<in, ISSA:n, entinen pit-
kjiaikainen piiiisihteeri Leo
Wildmann kuoli ylliit-
tiien huhtikuussa Sveitsissii.

Ennen pari vuotta sitten ta-
pahtunutta eltikkeelle siirty-
mistiiiin Leo Wildmann toi-
mi ISSA:n johdossa liihes
kolrnen vuosikynmenen ajan.
Muistosanoissaan ISSA:n pu-
heenjohtaja J6r6me Dejardin
totesi, ettii Leo Wildmann oli
se henkilti, joka toisen maail-
mansodan jiilkeen toi jiirjes-
t6n uudelleen ihmisten tietoi-
suuteen ja kehitti siitii todel-
la kansainviilisen organisaa-
tion.

Leo Wildmann toimi p?iii-
sihteerin toimesta erottuaan
edelleen ISSA:n piirissii kon-
sultointitehtiiviss[.

ISSA menetti kuoleman kaut-
ta samoihin aikoihin entisen
piiasihteerinse kanssa myos
kaksi aikaisempaa puheen-
johtajaansa, italialaisen Rena-
to Morellin ja itiivaltalai-
sen Reinhold Melasin.
Renato Morelli ja Reinhold
Mela.s olivat nykyisen pu-
heenjohtajan edeltiijiii ISSA:n
johdossa.

Renato Morelli toimi Ita-
Iian Tapaturmavakuutuslai-
toksen puheenjohtajana ja
Reinhold Melas Itiivallan So-
siaaliturvalaitosten liiton p2iii-
johtajana.

The Pension Committee 1976, the
so-called Committee on Exceesive
Pensions hae submitted It8 report
to the Minister of Soclal Affaira
and Health Pirkko Ty6l6Jdrvl. The
committee proposes that the rule
concerning the calculation of the
wages on which the penslon is ba-
sed be amended. The penslon
should be determlned accordlng
to the earnings level of the two
midmost years of the laet four
years in each contract of employ-
ment. The pension is calculated
today by choosing from among
the four last years in each Job
the two with the higheet earnlnge.
The proposals of the committee
are discussed in the editorlal and
the article on p. 13.

On pp. 4-l I are publlehed
statements by labour market lea-
ders and experts on the occaslon
of the 15th annivereary of the
employment pension system. The
employment pension acts came
into force in Finland on July t,
1 962.

Holders of communal positions
of trust will also be covered by
pension protection; the reform ls
discussed briefly on p. 17.

A new report on pension pro-
tection ln different countries in
1977, by Margaretha Aarnlo and
Jouko Janhunen, has been publleh-
ed in the Central Pension Secu-
rity lnstitute's research 6erieg
(1977:1) on forelgn penslon sys-
tems. The main featuree of the
study are reviewed on p. 18. lt
describes in detail the general
pensions systems of 20 countries
and throws light on the current
pension protection situatlon world
wide. The study is available from
the Central Pension Security lns-
titute.

A statlstical profile of the eelf-
employed is the title of the
artlcle on p. 22. &er 380000
insured were covered by the lawe
on pensions of the eelf-employed
in Finland at the end of 1976.
The average age of the self-emp-
loyed in the s-year period l97l-
1975 has remained practically
constant. The average age of the
men is about 43 and of the wo-
men 44.5 years. Farmera are on

average well over two years older
than persons covered by the
Self-Employed Persong' Penelons
Act. The average age of the men
is 45.2 and of the women 46.8
years.

The average age of employees
covered by the Employees' Pen-
sions Act is approx. 10 yeare lo-
wer than that of the self-emp-
loyed. Fig. 1 shows the dlstrl-
bution into age groups of pereons
covered by the penslon acts of
the self-employed and the Emp-
loyees' Pensions Act at the end
of 1970 and 1976.

The average annual earnlngs of
the self-employed at the end of
1976 were 22400 marks for men
and 17000 marks for women.

The table on p. 24 showe the
distribution of the aelf-employed
by occupation at the cloee of
1 976.

The article on p. 25 deals wlth
th€ conditions for the award of
the unemployment penslon whlch
were broadened at the beglnnlng
of July 1977.

On pp. 30-31 are statistical
data on the recipents of employ-
ment pensions on June 30, 1977.
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Englant ilai sia neuv ot t elemas sa

lso-Britannian ja Suomen v6-
lillii vuonna 1960 voimaan
tullutta sosiaaliturvasopimus-
ta on ryhdytty uusimaan mo-
lemmissa maissa tapahtunei-
den lainmuutosten johdosta.
Sosiaaliturvasopimusten mer-
kitys on lisiiiintynyt huomat-
tavasti viime vuosina" koska
liikkuvuus maasta toiseen on
kasvanut. Sosiaaliturvasopi-
muksilla varmistetaan sosiaa-
liturvan jatkuminen vakuute-
tun muuttaessa tilaplisesti tai

pysyv[isesti asumaan, tyis-
kentelemddn taikka vain vie-
railemaan toiseen maahan.

Kuvamme on Elflketurva-
keskuksessa kes2ikuussa pide-
tyst[ neuvottelutilaisuudesta.
Brittiliiiset neuvottelijat kuvan
oikeassa laidassa ovat Messrs.
MacPearson, Riley ja
Sm ith; suomalaiset vasem-

malta oikealle ovat hallitus-
neuvos S u ndberg sosiaa-
li- ja terveysministericistli se-
kii varatoimitusjohtaja Sir-
kesalo ja johtaja Koivu-
s a I o Eliiketurvakeskuksesta.
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Yrittrijien
muotokuva 1976

MIKKO PELLINEN

Yriuiijiieltikelait YEL ja
MYEL tulivat viime vuoden
Iopussa olleeksi voimassa seit-
semiin vuotta. Seuraavassa
tarkastelussa hahmotellaan
yrittiij6eliikevakuutulsen pii-
riin kuuluvien yrittiijien tilas-
tollista muotokuvaa sellaise-
na, miksi se on kehittynyt
yrittiijiieltikelakien voimassa-
oloaikana. Tarkastelun koh-
teena on yrittiijien elinkeino-
jakautuma, ikiirakenne ja tyt -
tulokehitys.

EUNKEINOIAKAAMA
Yrittiijiilakien (YEL, IvfYEL)
piiriin kuului vuoden 1976
lopussa 380 000 vakuutettua,
joista runsas neljiinnes oli va-
kuutettu YEL:n mukaisesti.
Naisyrittiijizi oli YEL:n piiris-
se vajaa kohnannes ja
MYEL:n piirissii liihes puo-
let Kaikisln yrittiijiinaisista
18 /o kuului YEL:iin ja82/o
MYEL:iin. (faul. s. 24.)

YRITTAIIEN
IKiRAKENNE

Seuraavassa tarkastelussa
ovat mukana vain ne yrittiijet
ja TEl-vakuutetut, jotka ei-
viit yritystoimintansa ohella
samanaikaisesti saa el2ikettil

YEl-yrittZij ien keski-ikii on
yleisesti ottaen pysynyt jok-
seenkin vakiona viisivuotis-
kautena 197I-1975. Miehet
ovat keski-i?iltiiiin noin 43-
vuotiaita ja naiset puolisen-
toista vuotta i4kkeamtie,
noin 44,5-vuotiaita.

Suurimmat ikiimuutokset
ovat miehillii olleet palvelu-
elinkeinoissa liihes vuoden
'nuorentuminen' ja liikenteen
piiriss[ puolen vuoden 'van-
heneminen'. Naisyrittiijilll on
vain kaupan alalla tapahtu-
nut keski-iiin nousua - tosin
vain parisen kuukautta - ja
muilla aloilla he ovatkin'nuo-
rentuneet'; teollisuudessa eni-
ten eli runsaat 8 kuukautta.

IvfYEl-fittijien keski-ikii
on reilut kaksi vuotta kor-
keampi kuin YEl-yrittiijien
ja MYEl-naiset ovat puoli-
sentoista vuotta miehiii i?ik-
k?iiimpiii (miehet 45.2 ja nu-
set 46.8 vuotta). Keski-i2iltiiiin
nuorimmat yrittejet lciytyv[t
poronhoidon piiristii (35.5
vuotta), ja mycis miespuoliset
kalastajat ovat vuoden verran
keskim2iiiriiistii nuorempia
(214.3 vuotta). Naiskalastajien
ke.ski-ik[ on kohonnut eniten
tarka.steltuna ajanjaksona ol-
len sen lopussa l[hes 50 vuot-
ta.

Suurimpien ik?ivaihtelujen
osuminen juuri kalastuksen ja
poronhoidon piiriin selittyy
rybmien suhteellisen pienillii
lukumiiiirillii, jolloin yksittiii-
setkin yrittiijiimuutokset vai-
kuttavat kokonaiskuvaan.

Vertailun vuoksi voidaan
vielii todeta, ettii TEl-vakuu-
tettujen keski-ikii on pysynyt
liihes vakiona ja on kymmeni-
se.n vuotta yrittiiji?i alhaisem-
pr.

Kuviossa I niihdiinn yrif
tiija- ja TEl-vakuutettujen
jakautuminen ikeryhmiin
vuosien 1970 ja 1976 lopussa.

Voidaan todeta, ettii ikiija-
kaumat kummassakin yrittii-
jiiryhmlssii ovat melko sa-
mankaltaiset eiviitkii suku-
puoletkaan tiissii suhteessa
poikkea toisistaan kovin mer-
kittiivesd. MYEl-yrittiijien
ikiirakenne painottuu kuiten-
kin YEl-yrittiijiii selvemmin
vanhempiin ikiiluokkiin.

Ikiijakaumissa vuosina
1970-76 tapahtuneet muu-
tokset eiviit ole kovin selvii-

Yrittiijien ja TEl-vakuutettujen keski-i[t elinkeinoittain
sukupuolen mukaan 31. 12. 1975

Miehet Naiset Kaikki
1975 muutog 1975 

um-uutos 
l9T5rnuutos

t97l tyTt t97t
YEL
Teollisuus 43.3 -.4 46.9 -.7 M.0 -.5Rakennustoim. 41.4 +.3 46.1 -.4 41.7 +.4Kauppa U.2 +.1 46.5 +.2 45.2 +.1
Palvelukset 42.8 -.9 41.7 -.4 42.2 -.6Liikenne 43.3 +.5 46.2 -.4 43.4 +.4
lvlaa-metsiital. M.2 +.3 46.6 .0 44.9 +.3Kaikki 43.2 -.1 M.6 -.3 43.6 -.2
MYEL
Kaikki alat 45.2 -.2

34.5 -.1

46.8 +.3
35.4 +.3

a.l
TEL

)')

46.0

35.0 4.2 piirteisil; miehillii ja MYEL-



naisilla 45-54-wotiaiden se-
kii YEl-naisilla 35--44-vuo-
tiaiden suhteellinen osuus on
kasvanut eniten (4-5 7o),
25-34-vuotiailla miehilll ja
YEl-naisilla kawu on ollut
2-3 to:n luokkaa ja muissa
ikiiryhmissl osuudet ovat ol-
leet alenevat.

Yrittejie ja TEl-vakuutet-
tuja vertailtaessa on selketisti
havaittavissa yrittiijien voima-
kas painottuminen vanhem-
piin ikiiryhmiin onhan
yrittiijiikannasta runsas 50 /oyli 45-vuotiaita vastaavan
osuuden TEl-vakuutetuilla Ika
ollessa vajaa 25 to.

Kl YRITTAJA. JA TEL.VAKUUTBTTUJEN JAKAU.
TUMINEN TKARYHMIIN 31. t2. 1970JA1976,%

Miehet Naiset

-______ 1970
_ 1976

YRITTaIIEN TYATUIOT
YEl-yrittljien keskimiiiiriii-
set ty<itulot olivat miehilla
2240o markkaa ja naisilla
17 000 markkaa vuodessa
vuoden 1976 lopussa. Miehil-
H korkein keskimii.?iriiinen
vuositycitulo (28 000 mk/v)
on palveluelinkeinojen alalla,
mikii paljolti selittyy sill?i, ettii
ryhmiiiin kuuluu sellaisia pit-
k?in koulutuspohjan yritfiijie
kuten liiiikiirit, insin<iorit" ark-
kitehdit ja asianajajat

Kauppa ja rakennustsimin-
ta ovat niinik?iiin keskim?iii-
rtiistii korkearlman ty<itulon
elinkeinoja - kaupan alalla
erityisesti apteekit, tukku-
kauppiaat sekd agentuuriliik-
keet ja rakennustoiminnan
alalla talonrakennusurakoitsi-
jat.

Naisyrittiijien korkein kes-
kimiiiiriiinen tyritulotaso on
rakennustoiminnan piiriss6
muiden keskitasoa korkeam-
pien elinkeinoryhmien olles-
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sa niiniktiiin samat kuin mie-
hillii eli palvelukset ja kaup-
pa.

Miesten keskity<itulot vaih-
televat elinkeinoluokasta toi-
seen jonkin verran naisia
enemmin. Keskity<itulojen ol-
lessa miehilH 16 000
28 000 markaa vuodessa eli
vaihteluviilin 12 000 mark-
kaa, ovat keskityiitulot naisil-
la 12 000 - 20 000 markkaa
ja vaihteluvlili 8 000 markkaa
vuodessa.

Keskity<itulotaso on 7-vuo-
tiskautena 1970-7 6 markka-

28 7t;

mii5rlisesti noussut eniten
miehillii palveluksien ja kau-
pan aloilla (nousu n. 13 000
mk/v) ja naisilla rakennustoi-
minnan piirissii (n. 11000
mk/v). Tycitulojen suhteelli-
nen nousu on ollut kaikkein
voimakkainta naisrakennus-
urakoitsijoilla (122 %) ia ljJ-
kenteen miesyrittiiji[e ( 1 05 /6).

Kokonaisuutena katsoen
YEl-yrittiijilH tydtulot ovat
nousseet noin 100 % ja
MYEl-yriuiijistii miehilH l[-
hes 150 /o ja naisilla 125 7o.
Todettakoon, ette vastaavana

aikana (1970-76) TEL-in-
deksi on noussut pisteluvusta
197 lukuun 462 eli 235 Vo.
Yrittiijien tycitulotason jel-
keenjiiineisyys johtunee etu-
pEiissii 7-vuotiskautena yritys-
toimintansa aloittaneiden ja
siten tilastoon mukaan tullei-
den yrittiijien itselleen liian
alhaiseksi arvioimasta alku-
tyotulosta. Eliiketurvakeskuk-
sessa on asetettu tyt ryhmii,
joka parhaillaan tutkii IEL-
yrittiijien tytitulojen miiaritte-
lyyn ja sen korjaamiseen liit-
tyvi[ ongelmia.

1@O
mldv

2A

K2 yRtrrAJA\.AKt,url-1'1'IJE.N KESKIMAAR,\tsl1 lYolt,t.o.r vt,o)tssA lllNKtlNofl ,A
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Ty t) t t d my y s e kike s ricinn d k s e t
muuttuivat

TAPIO KARSIKAS

Tytitt<imyysturvaa toteutetaan
Suomessa mm. ty<itttimyyse-
liikejiirjestelmiillii. Tytitt6-
myyseltike liitettiin 1.7. l97l
voimaan tulleilla laeilla kan-
saneliikelakiin, ty<intekijiiin
elZikelakiin, johon lyhytaikai-
sissa tyosuhteissa olevien
tytintekij[in eliikelaissa, maa-
talousyrittiijien el[kelaissa ja
yrittijien el?ikelaissa on viit-
taussfinntjs, ja valtion eliike-
lakiin. Tycitttimyyseliikkeen
saamisen edellytykset ovat
kaikissa mainituissa laeissa
piiepiirteittiiin samanlaiset.

Ty<itttimyysel?lkkeen saami-
sen edellytyksiii on muutettu
1.7. 1977 lukien.

LAIN SISILT6 ENNEN
1.7. Iy77
Laki koskee vain 60 wotta
Uiyttiinyttii ty<intekijiiI. Tytin-
tekijiin oli pitiinyt viimeksi
kuluneena 52 viikon aikana
saada valtakunnallisista tytit-
ttimyyskassoista annetun lain
mukaista piliviiavustusta tai
ty<illisyyslain mukaista tytit-
tdmyyskorvausta yhteens6 v6-
hinteen 200 piiivtiltii. Liseksi
hf,nen on tyivoimaviranomai-
sen antamalla todistuksella
niiytettiivl, ettei hiinelle voi-
da osoittaa sellaista tytta
jonka vastaanottamisesta h?in
ei voi kieltiiytyl meneff]imiitti
oikeuttaan tyollisyyslain mu-
kaiseen korvaukseen.

LAINMUATOKSEEN
IOHTANEITA SYITA
Valtakunnallisista tytitt6,myys-
kassoista annetun lain 15 $:nI momentin mukaan piiviia-
vustusta saa suorittaa yhden

kalenterivuoden aikana enin-
tiiiin 200 piiiviltii, kuitenkin
niin, ettii Ed- ja avustusptii-
vien lukumiiir6 yhteens[ ku-
nakin viikkona saa olla enin-
tiiZin viisi ja ettii avustusp?ii-
vien lukumiiiirii kolmen pe-
riikkilisen kalenterivuoden ai-
kana saa olla enintiiiin 450.

Piiiv[avustusoikeuden p?iii-
tyttyii kunakin vuonna tyottt -
myyskassan jiisenell?i on mah-
dollisuus hakea ty<illisyyslain
mukaista tyrittdmyyskorvaus-
ta. Tatii maksetaan ilmss
enimmiiisaikaraj oituksia koko
tycittdmyyden kestoajalta.
Koska tytitttimyyskorvaus
kuitenkin on tarveharkintai-
nerl esimerkiksi hakijan puo-
lison ansiotulot voivat estiiii
korvauksen saannin" Piiivii-
avustulsen mytintiimisessl ei
tarveharkint aa lsiiytetb.

Ty<itt<imyyskassalain 20 $ :n
3 momentin mukaan voidaan
kassan j?isenelle, joka on saa-
nut paiveavustusta kohnena
Periikkiiisene kalsnlsrivu.nn.
yhteensl 450 piiiviiltii, suorit-
taa avustusta uudelleen vasta,
kun htin on ollut tytissii kuusi
kuukautta.

Ensimmiiisen kerran tbtil
450 piiivln enimmflisaikaa
koskevaa sii?inndstii sovellet-
tiin maaliskuussa 1977. Tti-
miin johdosta arvioitiin tii-
miin kev?iiin kuluessa piiivii-
avustusoikeuden piiittyv?in
4000 tyirttttmyyskassan jiise-
neltii, ntiistii arviolta 1200 on
60 vuotta tiiyttiineitil Siirty-
m[vaiheen jtilkeen pdiviiavus-
tusoikeus piieftyy kuukausit-
tain noin 400 kassan jiisenel-
tii.

Ikiiiintyneiden, pitkiiaikai-
sesti tydtt<imin[ olleiden ty6-
honsijoittaminen on varsinkin
nykyisen taloudellisen laman
aikana osoittautunut vaikeak-
si. Tiimiin vuoksi on katsottu
tarkoituksenmukaiseksi pa-
rantaa niiiden tytintekij<iiden
toimeentuloturvaa muuttamal-
la lakia 1.7. 1977 lukien.

Lisiiksi aikaisemmassa kiiy-
tiinnosse on ollut epiiselvyyt-
tii siitii, milloin laissa siiiidet-
ty 52 viikon aika on tiiyttynyt
ja onko tyontekijii sen kulues-
sa saanut piliviiavustusta tai
tycittrimyyskorvausta viihin-
tiiiin 200 piiiviiltii. 52 viikon
aika oli silloin sidottu tyd,voi-
maviranomaisen todistuksen
antamispiiiviiiin siten, etth 52
viikon sisiillii todistuksen an-
tamispiiiviistii taaksepi[in 1u-
kien tuli olla v6hintiiiin 200
piiiviiavustus- tai tydtt6myys-
korvausp[iviiii. Koska siiiin-
n<js oli niiin tiukka, kiiytiin-
nciss[ sattui tietiimlttcimyy-
destii johtuvia eliikeoikeuden
menetyksiii.

I. 7. 1977 VOIMAAN
TULLEET MUUTOKSET

Laissa bavaittuja puutteel-
lisuuksia on pyritty korjaa-
maan seuraavilla muutoksilla

Nykyisen lain mukaan
mycis sellaisella 60 vuotta
tiiyttiineell?i ty<intekijiillii, jo-
ka on jo saanut valtakunnal-
lisista ty<ittomyyskassoista an-
netun lain mukaista piiiv[-
avustusta 450 ptiiv[n enim-
miiisajalta, on oikeus ty6tt6-
myyseliikkeeseen.

Piiiviiavustus- ja tyrittci
myyskorvausptiivien kertyn6-
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Krusilgtmmentci
tuhatta rekisteri-
otetta syyslatussa

aikaa, eli ensimmilisen p?iiv?i-
aYustus- tai tytitt6myyskor-
vauspdivln ja 200 pitiviin
tiiyttymispiiiv[n viili[ on pi-
dennetty 52 viikosta 60 viik-
koon

Tycitttimyystodistuksen an-
tamiseen on nykyisin varattu
kuukauden pituinen aika.
Kiiytiinntissii tiim?i merkitsee
sitii, ettii 200 pliv?iavustus-
tai tydttdmyyskorvauspiiiv?in
tulee nyt sijoittua 60 viikon
1 yhden kuukauden pituisen
aianiakson sisiille ty6,voima-
viranomaisen todistuksen an-
tamispiiivtistii taaksepdin lu-
kien. Lain vaatimien 200 pei-
v6n tulee kuitenkin toisaalta
kerty[ 60 viikon sisiillii, jotta
eliikeoikeus olisi olem.assa.
Tiimii kertymiiaika voi nyt
sitii vastoin sijoittua mihin
kohtaan tahansa 60 viikon *
yhden kuukauden pituisen
ajanjakson sisiilll.

YHDEN KUUKAADEN
K.ISITE
&lellfl mainittua yhden kuu-
kauden aikaa miiiir[ttiiessii
noudatetaan srmaa mfi?ir[F-
tii kuin TEL I $:n tarkoitta-
maa kuukauden aikaa m6ii-
rettiiesse. 5gn rnukaanhan ty&
suhteen katsotaan jatkuneen
aina kuukauden, jos se on
jatkunut kokonaisen kalente-
rikuukauden tai kuukauden l.
piiivtistii sen 30. piiiviinn taik-
ka helmikuussa kurrkauden
alusta 28. p6iviiiin- Kuukau-
den jatkumisqikaa koskeva
vaatimus on tiiytetty, jos tyti-
suhde pantgy alkamiskuu-
kautta seuraaYan kuukauden
sellaisena piiiviinii, joka on
jiirjestysluvultaan eninttriin

yhtii numeroa pienempi.

ELAKETAPAHTUMAN
KASITE ELAKETT,I.
LASKETTAESSA
Nyt toteutetulla lainmuutok'
sella ei el?iketapahtuman k?isi-
tettii ole mitenkiiiin muutettu.
Eliiketapahtuma on siten edel-
leen tyott<imyyden alkamis-
piiivii, jona taas pidetiiiin siti
p?iiv?iii, jolta hakijalle on en-
simmiiisen kerran viimeksi
kuluneen 60 viikon a yhden
kuukauden aikana suoritettu
piiiviiavustusta tai tyiiitiimyys-
korvausta.

SIIRTYM,IKAUSI
l,ainmuutoksen yhteydessii
tydttdmyystodistuksen anta-
mispiiivl ratkaisee sen, sovel-
letaanko vanhaa vai nyt voi-
massa olevaa lakia- Jos todis.
tus annetasn lain voimaantu-
lon j?ilkeen, sovelletaan lakia
nykyisessii muodossa

Syyskuussa saavat Eliiketur-
vakeskukselta rekisteriotteen
ne 60 000 tycintekijiiii, joidcn
TEL:n alainen ty<isuhde ptiiit-
tyi vuoden 1976 elo-, syys- tai
lokakuussa.

Tiim[ on osa automaattis-
ta rekisteriotekampanjaa jon-
ka onsimmflisenil vaiheena lii-
hetettiin toukokuussa 30 000
rekisteriotetta. Silloin saivat
otteen ne, joiden ty<isuhde
piifttyi viime vuoden touko-
heiniikuussa. Aivan nuoret ja
eliikeikiiii liihestyvlt tydnteki-
jait eivdt kuuiu kampanjau
piiriin - se on rajanu kos-
kemaan ty<isuhteen piiettyes-
se,23-42 -vuotiaita

Kyseessii on kokeilu, ja sen
tulosten perustoella ratkais-
taan, muutetaanko palvelu-
muoto pysyv?iksi.

Osoitteet otteiden llhcttt-
miste. varten on saatu \Acs-
torekisterikeskuksesta. Hotel-

Siirtymiikauden eikana voi
sattua, ettii vaikka tydttti-
myyseliikkeen saamisen edel-
lytykset aikaiseppisn seiin-
ncisten mukaan eiviit tiiyty, ne
lainmuutoksen j?ilkeen tiiytty-
vit.

li- ja Ravintolahenkildkun-
nan Liitto antoi erikseco
omien j?isentensii osoittect
niiille ke€ttalvella liihetetty-
jii noin 35 000 rekisteriotetta
vart€n.

Tyti,eliikekortin asemesta
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuutu s o i k eude n p cici t d k s i ci

llhetetiiiin myos kokeilumie-
Iess[ automaattisesti tytinteki-
jille rekisteriote. Rekisteriot-
teen saavat kaikki ne, joita
koskeva ensimmiiinen mer-
kintii on tullut Eliiketurva-
keskuksen rekisteriin sen j?il-
keen kun tydeliikekortti pois-
tettiin kiiyrostii eli kesii-hei-
nd.kuussa. Lisiiksi saajien jou-
kossa on sellaisia henkiloitii,
joita koskevia merkint6jl on
rekisterissE ennestdiin, mutta
joille ei aikaisemrnin ole kort-tia osoitteen puuttumisen
vuoksi voitu toimittaa.
Fnsimmiiiset 7 000 otetta lih-
tevlt V?iest6,rekisterikeskuk-
sesta saatuihin osoitteisiin
elokuussa.

YHDENMUKAISEEN
KiYTANTddN PERHE-
ELLKEOIKEUDESSA

Vaku utusoikeuden pii?itds
n:o 2931l75l5l7
VO oli 12. 6. 1974 antamas-
saan pii?itoksessii katsonut, et-
t?i alle 40-vuotiaalla leskell[
ei ollut perhe-eltikeoikeuua"
kun h[nen aviomiehens6 ja
puolisoiden alle l8-vuotias
lapsi olivat kuolintodistuksen
mukaan kuolleet liikenneon-
nettomu udessa samanaikaises-
ti.

Lesken anottua 7. 4. 1975
VO:n p?iiitoksen poistamista
ja asian kiisittelemistii uudel-
leen perhe-eliikkeen mycint6-
miseksi VO poisti mainitun
piiiitriksensd ja m;ie6"i 

"151olaitoksen suorittamaan leskel-
le TEL:n mukaisen eliikkeen.

Purkup?iiit<iksen peruste-
luihin voi tiiysin rinnoin yh-
tyii:

- aviomies ja lapsi olivat
kuolleet samassa liikenne-
onnettomuudessa" eikii olevoitu selvittiiii, kumpi
heistit on ellnyt viimeksi.

- Korkein hallinto-oikeus
on valtion perhe-eliikelain
mukaisessa asiassa katso-
nut vastaavanlaisten olo-
suhteiden sisEltitviin per-
he-el{kkeen saamisen
edollytykset alle 40-vuo-
tiaalle leskelle, mikii @ii-
tcis ei ollut VO:n tiedossa
sen antaessa aikaisemman
ptiiitoksens[.

- on tarpeen saavuttaa ylim-
missa oikeusasteissa yh-
denmukainen kiiytiintir.
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TiYDENNYSPaIVA-
RAHA ELAKKEEN
PERUSTEENA OLEVAA
PALKKAA

Vakuutusoikeuden piiiitris n:o
84011761782
A. haki vanhuuseliikettii Il-
mariselta, joka mycinsi sen hd-
nelle 687 markan kuukausi-
miiiiriiisenii. A. valitti pfitdk-
sestl eliikelautakuntaan ja
vaati, ettii hiinen viimeisen
tydsuhteensa (Oy:hyn) eliike-
palkka tarkistettaisiin ja hii-
nelle siten my<innettiiisiin
suurempi el2ike.Eliikelauta-
kunta hylkdsi valituksen, kos-
ka se katsoi, ettei TEL 7 $:n
2 momentin tarkoittamia edel-
lytyksie palkan tarkistutselle
ollut ja kun eliike muutoinkin
oli oikein miitirtitty. A. valit-
ti edelleen VO:een toimittaen
sinne l2i.tikiirintodistutsen sekii
myos selvitystii Oy:n avustus-
kassan hiinelle sairausajoilta
makssmisla tiiydennyspiiivii-
rahoista ja vaati niiiden plii-
viirahojen huomioon ottamis-
ta el[kkeen perusteena olevaa
palkkaa m?iiir[ttiiessl.

VO totesi p?iiittiksessii2in,
ettii Oy:n avustuskassa siiiin-
tojensii mukaan toimii mytis
sairauwakuutuslain mukaise-
na tycipaikkakassana ja suorit-
taa sairausajan palkkaa vas-
taavana korvauksena tiiyden-
nyspliv?irahaa. Tiimtin vuok-
si ja kun A:lle sairausajoilta
vuosina 1973-1975 makset-
tua tZiydennyspiiiviirahaa sen
luonteesta johtuen on pidet-
tiivii TEL 7 $:n 3 momentissa
tarkoitettujen veronennakon-
pidiityksen alaisten palkkojen
Iisiiksi huomioon otettavana

palkkana, VO kumosi Tlmari-
sen ja eliikelautakunnan vali-
tuksenalaisen p?iiit<iksen ja
miiiirtisi eliikelaitoksen mak-
sarnaan A:lle vanhuuseliiket-
ta. 700 markkaa kuukaudessa-

VO:n piiiittiksen tekee mer-
kifievaksi kannanotto t?iyden-
nyspiiiviirahakysymykseen.
TEL:n 7 $:n 3 momentin mu-
kaan eliikkeen perusteena ole-
va palkka mii2iriiytyy samo-
jen perusteiden mukaan kuin
veron ennakkoa pidiitettiiess5.

VAPAAEHTOINEN HEN.
KIL6VAKAUTAS IA
VEROTUS
Tulo- ja varallisuusverolain
(TVL) 22 $:n 1 momentin
20 -kohdan mukaan veron-
alaiseksi tuloksi ei lueta va-
paaehtoisen henkilcivakuutuk-
sen (lukuunottamatta el?lkeva-
kuutusta) perusteella sairaus-
ajalta maksettua piiiv?irahaa"
elinkorkoa tai eliikettii kah-
delta ensimm[iseltii vuodelta.
Toisin on asia vain, mikiili
tycinantaja tai tyonantajaan
verrattava henkilti on maksa-
nut vakuutulsen meksuista
enemmdn kuin kolme nelj?is-
osaa.

Tyriehtosopimukset sisiiltii-
viit miiiiriiylsiii sairausajan
palkan maksamisesta. Mainit-
tu TVL:n siiiinnos on mah-
dollistanut sen, etlli awstus-
kassalain ja sairausvakuutus-
lain alaisena toimivat tyopaik-
kakassat ovat voineet sisiil-
lyttiiii etuuksiinsa sairausajan
palkan maksamisen tiiyden-
nyspiiiviirahana. Ertiiit kassat
saattavat kiiyttiiii sanotunlai-
sesta korvauksesta muuta

kuin tiiydennysp?iivlirahan ni-
meii.

TiYDENNYSP.IIVA-
RAHASTA EI ENNA-
KONPIDATYSTA

Tiiydennyspiiiviirahaa mak-
settaessa ei suoriteta ennakon-
pidiitystii. Sen sijaan tyrinte-
kijiilui peritii"iin tydpaikka-
kassan normaalin jtisenmak-
sun lisiiksi lisiijiisenmalsua,
joka lasketaan prosentteina
tiiydennysp?iiv?irahan miiiiriis-
t-:j Ylaensi timi nrnscnttilrr-
ku lienee 25. Mikeli osa piii-
vlrahasta muodostuu sairaus-
vakuutuslain mukaisesta piii-
viirahasta, ei p?iivflrahaa tiil-
tii osin oteta huomioon eliike-
palkassa.

Koska tiiydennyspliviira-
hasta ei suoriteta ennakonpi-
dltystii ja maksajana on tyin-
antajasta erillinen oikeushen-
kit6, tyopaikkakassa, eivlt
tyonantajat t'dhdn mennessl
ole ilmoittaneet piiiv[rahaa
TEl-palkassa huomioon otet-
tavaksi.

TYdNTEKIIAT SAMAAN
ASEMAAN
VO:n omaksumaa kantaa tu-
kee periaatg ettei tydntekijdi-
tii saa eliikepalkan osalta aset-
taa muihin ty<intekij<iihin
niihden eri asemaan silloin,
kun tyoehtosopimuksen mu-
kaisen sairausajan palkan
'maksaminen on tapahtunut
verottomasti ja muodollisesti
itsenf,isen, mutta asiallisesti
ty<inantajaan liittyvan, oi-
keushenkikin toimesta. Kan-
ta;a puoltaa myos kaksi
ETK:n lausuntoa. Molemmis-
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Tyoglri$e-kiriasta
uust pomos

sa kysymys oli siitii, mitii on
pidettiivl TEL:n alaisena an-
siona silloin, kun tyd,nantaja
maksaa tytintekijiille Uiytte
palkkaa tapaturmavakuutus-
lain mukaisen piiiviirahan
maksuajalta. Ttillaisissa ta-
pauksissa ansio, josta enna-
konpidiitys on toimitettava, on
pienentynyt sen vuoksi, ettii
tyrinantaja suorittaa ainoas-
taan palkan ja ptiivirahan
erotuksen korvaamisen tycin-
tekijiille. Lausunnoissaan
ETK katsoi, ettii tytintekijiil-
l[ on oikeus sairausajan palk-
kaan tyotapaturman aiheut-
taman tyokyvytttimyyden ajal-
ta, vaikka h?inellii samalla pe-
rusteella olisikin oikeus tapa-
turmavakuutuslain mukaiseen
korvaukseen. Se, ettli tapatur-
mavakuutuslain nojdla suori-
tettava piiivlraha on veroton-
ta" ei voi vaikuttaa alentavasti
ty<intekij[n el?ikepalkkaan.
Tiimiin vuoksi TEl-ansioiksi
on luettava mycis ne tapatur-
mavakuutuslain mukaisia kor-
vauksia vastaavat eret, joista
ei ole suoritettu ennakonpi-
diitystii.

El?ikelaitosten tulisi ilmoit-
taa tyonantajille, ettii tiiyden-
nysp[iviirahat katsotaan elii-
kepalkkaan kuuluviksi, jotta
tycinantajat voisivat ottaa
asian huomioon tehdesstiSn
palkkailmoituksia eliikelaitok-
selle. T?iydennyspiiiviirahasta
perittiivt[ listijiisenmaksua ei
vdhenneti elti"kepalkkaa il-
moitettaessa.

Keikkien tyiel2ikkeiden p8-
rissa ty<iskentelevien avuksi
on ilmestynyt alan keskeinen
kiisikirja: Tydeliike, joka nyt
on ehtinyt 7. painokseensa.
Ensimmiistii kertaa kirjassa
on mukana selostus myds val-
tion ja kuntien eliikejiirjestel-
mistii. Kirjan tekijoinii ovat
Valtiokonttorin eliikeosaston
piialikk<i Jyrki J?iiiskelline+
Kunnallisen eliikelaitoksen
johtaja Armas Miettinen sek[
professori Teivo Pentikiiinen.

Kirja antaa erinomaisen
yleiskuvan koko tyoelflkej[r-
jestelm?istii. Lisiiksi se sis?ilt6[
runszuul miiiirfln tietoa jirjes-
telm?in yksityiskohdista sel-
v?isti esitettynii. Erityisen
kiiyttcikelpoiseksi hakuteok
selsi sen tekee kirjan lop
puun liitetty asiahakemisto
sekii luettelo tytieliikelakien
tiirkeimmistii rajamiiiiristii eri
vuosina
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Tietoja tydeldkkeensaajista 30. 6. 1977
Eltiketurvakeskukseen saatujen onnakkotletojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja LEL-eldkelaitosten
mydntemlen 30.6. 1977 volmassa olevlen elikkelden lukumdtirdt ja elSkkeiden keskimearet seuraavan
taulukon mukaiset.

VANHUUSELAKKEET

Elaikkee Keskimddriinen mk/kk
Eliikkeen

_ Eltikevakuutusyhti6t

lehet Naiset Yhteensd Mlehet Naiset

32214 46729 78 943-z tza s a1
947

r l6e
428
sre

640
771
835
679

El2ikekassat 1 291
Elekesiiati6t 10 u2 7 452 17 794 1 078

TEL-eliikelaitokset yhteensti 43 U7 56 307 100 154 984
497
441

YEL-eliikelaitokset 8 450 5 616 14 066 1 001 717
29 258 32146 61 404 259 135

887
194MYEL-el6kelaitos

LEL-el6kelaitos 27 514 5 807 33 321 385
Kaikki ty6elakelaitokset

196
344109 069 99 876 208 945 640 498

LisSksl edellieista sal TEL-llseolekett6 4 903 vanhuuselakkeensaajaa keskimd6rln 1 009 mk/kk, YELJI-
stielilkettd 65 vanhuuseldkkeensaaJaa eek6 MYEL-lisael6ketta 2 vanhuuseldkkeensaaJaa.

TY dKY VYTT dMYY SE Li KKEET ( sistil tiiii osaeliik keet )
EldkkeensaaJia Keskimiitiriiinen peruselAke mk/kk

Eliikkeen mydntaja Mlehet Naig€t Yhteene6 Mlehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset

Eldkevakuutusyhti6t 26 097 32 516 58 613 1 000 452 696
861 ,319 2180 1 217 5s5 816El6kekassat

El'dkeoaati6t 7086 4533 11 619 1r30 594 921
TEL-elilkelaitokset yhteensi UO44 38368 72412 1 032 473 736
YEL-eldkelaitokset 7 UO 3 529 10 569 834 s39 736
MYEL-eldkelaitos 23 s3s 26708 50 243 312 134
LEL-eliikelaitos 31 783 5 559 37 U2 494

96 402 74 lU 170 566 664
217

-335-
452
521

Lisdkei edellisiete sal TEl-lis6eldkette 2767 ty6try!'yttdmyyselskkeensaaJaa keoklmeerin 733 ml</kk eek6
YEL-I is ale ld ketta 39 ty6lrylytt6m)4feelskkeensaajaa.

V ANHUU 5., TYAKYVYTTOMYYS. I A TYdTTOMYY SELiKKEET

El6kkeen myontaja Naiset E

Keskimaarainen
Miehet Naiset Yhteensd

TEL-elakelaitokset
Elekevakuutusyhti6t 58 453 79748 138 201 970 438 663
Eltikekassat 2 152 3 458 5 610 I 188 s38 788
ElAkesaatidt 17 435

TEl-elekelatokset yhtee TS O4O

12025 29460 1 099 534 868
95 23r 173271 1 005 4V 702

YEL-eliikelaitokset 15 509 I 170 24679 925 648 822
MYEL-eliikelaitos 52957 58911 ill868 283 1U 205

30

206277 175001 381 278 651
207

508
LEL-eldkelaitos 59771 11 689 71 460 M3 405

Kaikki ty6elakelaitokset

340Kaikki ty6elSkelaitokset



PERHE.EL;KKEET

Eldkkeen my6ntAja Eliikkeiden
lukumeara

Keski-
mearAi-

nen el6ke
mk/kk

Eltikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteened
TEL-elakelaitokset

El6kevakuutusyhti6t 555 224W 32926
i gza

I 858

24 448 r0 476
4ioEliikekassat 1 012 693 908

ElZikesiiiitiot 7 060 602 6 701 2 157
TEL-eliikelaitokset yhteens?i
YEL-eliikelaitokset 4 654 521

32520 569 300s9 13 103

-*81
43 162

6 78844o7
MYEL-eliikelaitos 15446
LEL-eldkelaitos 261

415
24 763

Kaikki itokset 65 749 61 151 29 008 90 159

Edelllsiin keskim66rlln sleflltymdttOmlen TEL-lisAEtujen mukaisten perhe-eldkkeiden lukumeare oli 1 998
ja keskimtitird 764 mk/kk. TAta perhe-elekette sal 1 958 lesked ja 933 lasta. YEL-lisiietujen mukaisten
perhe-eldkkeiden lukum66rd oli 12.

TYdTTAMYYSELAKKEET
Keskimii6riinen mk/kk

10607
-17968

I 850
16 8-35

157 5 596
inia

ElSkkeen

Eldkevakuutusyhtiot
El6kekassat
Erit<esaatiot

iset Yhteensa

142 503 645 1ts 410 484
13 13 4il 4il

60440 4-l 897 553
TEL-ellikelaitokset yhteensA 149 556 705 421752 491
YEL-el6kelaitokset r9 25 44 u7 559 597
MYEL-el6kelaitos 164 57 221 432 176 366
LEL-eliikelaitos
Kaikki ty6elakelaitokset

OSAELiKKEET

474 323 797 446 217 353
806 961 1 747 505 y1 416

Keeklm66rtiinen pcruseldke mly'kkElakkeensaajia
ElSkkeen
TEL-el6kelaitokset

Miehet Nalset Yhteoma Mbhet Naiset Yhteene6

!4eyekrglyj'Jhtgl
El6kekassat

040 828 I 468 849 375 581
19 6s 587788 646
69 50 119 838 467 682Elakesaati6t

fEl-etat<etaitot<s* ytrteensti 728 924 I 652 846 390 591
YEL-eliikelaitokset 1 tot 470 I 57r 650 452 591
lv[YEL-el6kelaitos 4777 4530 9307 274 130 204
LEL-eliikelaitos 742 74 816 515 274 493
Kaikki ty6elakelaitokset 7 U8 5 998 t3 346 411 197 315

Lis5ksi edellisista oai TEL-llsaelakott6 116 oeaelEkkeensaajaa sekti YEL-lisseliikettfi 7 osaelikkeeneaa-
jaa.

V AN HUA 5., TY dKYVYTT dMYY S-, TY ATTdMYY S. I A PE RH E-ELIKKEET
Keeki-

ElSkkelden mAeral-
lukum66rd nen el6ke

mVkk
Eliikkeen mydnteje Elakkeiden

lukum66rd

Keekt-
megrAl-

nen el6ke
mVkk

Eliikkeen myOnteja

TEL-elakelaitokset YEL-elSkelaitokset 29 333 774
EliikevakuutusyhUot 162649 ill MYEL-eliikelaitos 12L 47s 201
Eliikekassat 6622 773 LEL-el6kelaitos 89 428 376

TEL-€lAkolaitokset 205 791 681
Kaikki tydelekelaitokset 447 027
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ElAkesaati6t 36 520 817 494
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