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rv0ntAxuAansrnutAx
rIrS ruuAru gIIr KEHITYSVAIH E
ot'r pAArryaAssA

Tycieliikkeiden tasokorotus, joka tulee voimaan 1.7. 1975,
merkitsee tycieliikejiirjestelmdn ensimm6isen kehitysvaiheen
piiiitcikseen saattamista. Ennen vuotta 1962 sosiaaliturvam-
me ei yleenslkiiiin eikZi myoskiiiin eliiketurva ollut tyydyt-
tiiviiss?i j?irjestyksess[ kuin pienen viiestcinosan kohdalla,
liihinnii virkamiehillii ja suurten yksityisten tyonanrajien
johtavilla toimihenkiliiillii. Useimpien palkanansaitsijoitten
eliikkeelle siirtyminen merkitsi toimeentulomahdollisuuksien
romahtamista; kansaneliike oli usein ainoa eliike, mutta se
ei vastannut tarvetta ja jiirjestelmii oli muutettu tasaeldke-
linjalle, joka ei ole edes kehittemiskelpoinen kaikki tar-
peet tyydyttevii5 el?ikepolitiikkaa suunniteltaessa. Suomi oli
silloin viel?i sosiaalipolitiikan kehitysmaita.

Tyoeliikejiirjestelme liihti liikkeelle yuonna 7962 tasol-
taan ja soveltamispiiriltiiiin vaatimattomana. Hyvin merkit-
tiiviiii kuitenkin oli, ettii kehitys oli saatu alkuun ja ettii
eliikekysymysten siitii l?ihtien on katsottu kuuluvan ty6-
marlckinajiirjestdjen neuvoteltavien asioiden piiriin. Se oli
avain nopealle kehitykselle. Sen jiilkeen liihes vuosittain on
jtirjestelrniiii parannettu, mm. vuoden 1967 alussa siihen
liitettiin perhe-eldkkeet. Tiimiin kehitysprosessin alkuvai-
heen piiiitepisteenfl voidaan pitiiii viimeisimp?iiin tulopoliit-
tiseen ratkaisuun liittyviiii tyoel?ikkeiden tasokorotusta; joka
nostaa tiiyden eliikkeen tavoitteen 60 /6:ksi. Ainakin liki-
miiiirin voidaan jo sanoa, ettii tyrieliike tdmdn tavoitteen
mukaisena tyydyttiivesti tzyttaa sille asetettavan vaatimuk-
sen: turvaa tycintekij[n ja yrittiijiin saavutetun tason mukai-
sen kulutuksen sdilymisen eliikkeelle tultaessa.

Tiiyden 60l6:n tavoitteen saavuttavat heti lain muutok-
sen voimaantullessa alle 40-vuotiaat vakuutetut, yli puolet
kaikista. Merkittiivii?i on, ettd uudistettujen ja erityisesii pie-
nituloisia suosivien yhteensovitussii5ntojen mukaan tytielEkeja kansanel?ike saavuttavat yhteensii 60 /o:n tason pieni-
palkkaisilla jo lgT0Juvulla ja keskituloisillakin 1980-luvun
kuluessa. Vain suurempituloisten osalta tavoitteeseen piiii-
seminen siirtyy 1990{uvulle. Tiiltiikin osin kodaukset ovat
olennaiset verrattuna aikaisempaan voimaantuloaikatauluun,
jolla oli se maine, ettii tiiydet eliikkeet "saavutetaan vasta
vuonna 2N2".

Kehitystii tiiydentiivtit kansaneliikkeisiin viime vuosina
tehdyt korjaukset, jotka osaltaan takaavat jo ainakin var-
sin yleisesti sen, ettli yhteens[ eri eliiketulot ja ellkel[isen
mahdolliset muut tulot yltiiv?it likimain samalle tasolle,
millii eliiii minimipalkkaa saava ty<intekijii, kun asumistuki
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ja verotuksen vaikutus otetaan huomioon. Kaiken kaikkiaan
kansanelflke ja tytieltike nyt muotoutuneitten uusien siiiin-
tojen mukaan ja verotuskin huomioon ottaen muodostavat
kokonaisuuden, joka takaa palkka-asteikon alapiilssii liki-
main l00-prosenttisen toimeentulon palkkaan verrattuna ja
isompituloisillekin asteittain liukuvasti ja asteittain voimaan-
tulevana 60 lo:n tason. El?ikkeiden verotus toisaalta voi-
makkaasti tasaa eliike-eroja, onhan se suurimpien eliikkeit-
ten osalta jo suuruusluokkaa puolet bruttomii2iriistii. Toi-
saalta pienimmistii eliikkeistd ei veroa makseta lainkaan.

Vaikkakin eliikkeitten mii2ir2illistii kehittiimistii koskevien
siilnt6jen osalta voidaan jo katsoa tiirkeimpien tavoittei-
den tulleen saavutetuiksi tai ainakin lainsiiiidlnnttssti hyviik-
sytyiksi, tiiml ei tietenkiiiin merkitse, ettii valtakunnalliset
eltikej[rjestelm[t viel[ olisivat liiheskiiiin valmiit. Ptiinvas-
toin, runsaasti kehittiimistytitii on vielii edessiipiiinkin. Esi-
merkiksi joustavampaa eliikeiktijiirjestelmiiii toivotaan ai-
heellisesti. Aviopuolisoiden el?iketurva saman tulotason per-
heitii keskenddn verrattaessa voi muodostua perustelemat-
toman epiitasaiseksi riippuen siitii, ovatko molemmat avio-
puolisot vaiko vain toinen ansiotycissii. Niimii ep?itasaisuu-
det realisoituvat elimln eri tilanteissa, esimerkiksi ty<iky-
vyttomyyseliikkeissii, sen mukaan kumman puolison koh-
dalla sairaus sattuu, perhe-el2ikkeissi sen mukaan, kumpi
puoliso kuolee, ja vanhuusellkkeissii, jos sitii edeltiiil avio-
ero jne. Mutta vaikkapa niijhin siniinsl ainakin kokonais-
uudistuksina suuria uusia varoja vaativiin reformeihin ei
ktiytettiivissii olevien resurssien ja yhteiskunnan muiden
lohkojen vaatimien suurten kehittiimistarpeiden takia ai-
van nopeasti piiiistiiisikiiiin, itse eliikejlrjestelmiit vaativat
monessa suhteessa rationalisointia, palvelun parantamista ja
uudelleenjiirjestelyj2i. Niiml toimenpiteet eivet valttemettii
vaadi kovin suuria varoja vaan enemmiinkin henkistii ka-
pasiteettia, jota niihin on irroitettava nyt, kun j[rjestelmiin
ensimmdinen raju kehityskausi ollaan saamassa loppuun.

Me, jotka tydskentelemme tybel?ikejtirjestelmln piiriss?i,
voimme tyydytyksellii katsoa tapahtunutta kehitystii. Se,
ett?i tyomarkkinajiirjestdt ovat esitldneet ja valtiovalta vah-
vistanut jiirjestelmtin suuret kehitysaskeleet, merkitsee luot-
tamuksen osoitusta tyd,llemme. J[rjestelmiiS on pidetty ke-
hittiimisen arvoisena. Se velvoittaa meitii uusiin ponnis-
tuksiin!

T PENTIKIINEN
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Tyomarkkinajohtajat
ty o e I (ikeuudistuk se st a
TIMO LAATUNEN STK:n toimttusjohtaja

Heiniiku,un 1. priiviinii voimaantuleva ty6-
el[keuudistus on osa sitd valtavaa sosiaali-
turvan kehitystii, joka alkoi 1960-luvun
alussa. Tiim[n kehityksen satoa on muun
muassa koko ty6eliikejiirjestelmii. Voima-
kas sosiaalipolitiikan kehittiiminen suhteel-
Iisen lyhyen ajan kuluessa nhkyy luonnolli-
sesti etuuksien kasvun ohella mycis toimin-
nan kustannusten nopeana nousuna. Sosi-
aaliturvaan k?iytt:im?imme osuus kansan-
tuotteesta onkin koko 1960- ja 1970-luku-
jen ajan kasvanut nopeammin kuin kansan-
tulo samaan aikaan. Kun 1960-luvun alussa
sosiaaliturvaan k?iytettiin runsaat 19 o7e net-
tokansantuotteesta, niin 1970-luvun puoli-
viilissii t?im?i m?i?ir2i oli ylittiinyt jo selv?isti
20 o/0.

Sosiaaliturvan nopeaan kehitt[miseen on
ollut luonnolliset syyns?i. 1960luvulle tulta-
essa sosiaaliturva oli maassamme puutteel-
linen ja sen kohentaminen on ollut luon-
nollinen ja v?ilttiim?it6n toimenpide. Osal-
taan voimakkaaseen kehitykseen on my6s
vaikuttanut so, ettii ty6markkinaj[rjesttit
1960- ja 1970-lukujen kuluesa ovat tunte-

neet huomattavaa kiinnostusta sosiaalipoli-
tiikkaan sek?i osallistuneet sen kehittiimi-
seen.

Mytis nyt voimaantuleva eliikeuudistus on
tyd,markkinain keskusjiirjesttijen mytit?ivai-
kutuksella syntynyt. Sen toteuttamisen j?il-
keen voimme perustellusti todeta el?iketur-
vamme tavoitetason kohonneen sellaiseksi,
ettZi jZirjestebn2iii on tasoltaan pidett?ivii val-
miina. Asteittain toteutuva 60 0/0:n el?ike-
taso on riittiiv?i turvaamaan kansalaisten
toimeentulon heid?in siirrytty2i?in pois tyti-
eliimiistii: Samalla ellkeuudistus merkitsee
entistii j?irkev?imp?i[ el?ikkeiden yhteensovi-
tusta tytielekkeen ja kansaneliikkeen v?ilillii.

Keskustelussa sosiaaliturvan kohentumi-
sesta usein unohdetaan parannusten kus-
tannukset. Tyriel?ikkeiden tasokorotuksen
kustannuksia kuvannee parhaiten se, ette
kolmen vuoden kuluessa ty6eliikevakuutus-
maksuja uudistuksen johdosta on korotet-
tava yhteensi 3,7 0/o-yksiktill[ palkoista.
Tiimii korotus vastaa suuruusluokaltaan yh-
den vuoden reaalista palkankorotusvaraa.

Helposti unohtuu my6s se, ett?i tydel?ike-
jiirjestelmlimme on vasta voimaantulovai-
heessa ja ettii sen maksutaso kasvaa jatku-
vasti vielii useiden vuosikymmenien aian.
Jo tiimiin vuosikymmenen lopulla ty6el?ike-
maksut saavuttavat noin 13 0/0:n tason pal-
koista ja 25 vuoden kuluessa nykyhetkest?i
maksamme 25-30 o7o palkoista ty6,eliik-
keen vakuutusmaksuina. Kun lis?iksi my6s
kansaneldkkeen kustannukset on suoritet-
tava, maksamme parin vuosikymmenen ku-
Iuttua yhteens[ eldkevakuutusmaksuina 35
-40 olo palkoista. My6s muu sosiaaliturva
vaatii kustannuksensa. Kun my6s n?iist?i
valtaosa peritiiiin erilaisina vakuutusmak-
suina tytinantajilta, l?ihestymme site tilan-
netta, jolloin jokaista palkkamarkkaa koh-
den maksamme pian toisen markan erilai-
sina vrilillisinii tydvoimakustannuksina.

Suuren eliikeuudistuksen voimaantullessa
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Tyomarkkinajohtajat
ty oe kike uudi stuk s e st a
PEKKA OIVIO, SAK:n puheenjohtaja

on aihetta olla tyytyv?iinen my6nteiseen ke-
hitykseen. Sosiaaliturva on tarpeen ja sen
kehitteminen on vlltt[m?ittint?i. Tiirke?iii
kuitenkin on se miss6 tahdissa etuuksia li-
siitii?in. Kysymys on t?ill6,in k[ytett2iviss[
olevien voimavarojen jakamisesta erilaisten
tarpeidemme vhlill?i. Pii?itettiiessii kohdistaa
rahat esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan rajoit-
taa se mahdollisuuksia aktiiviv?iestdn tulo-
kehityksen vauhdittamisessa tai investoin-
tien ylliipit5misess6.

T?im?inhetkinen tilanne sosiaaliturvan ra-
hoituksessa osoittaa varsin selviipiirteisesti
sosiaalipolitiikan toimenpiteiden heijastus-
vaikutukset muualle. Vuoden 1975 halli-
tuksen tulo- ja menoarvioesityksen liittees-
s?i on todettu, ett6 t?ill?i vuosikymmenellii
voidaan yksityisen kulutuksen arvioida kas-
vavan keskim?iiirin 3,5 olo wodessa. Aktii-
vivlesttin vastaava tulokehitys kuitenkin
j?iii saman l?ihteen mukaan enint?iln pariin
prosenttiin sen johdosta, ettd tulonsiirroil-
Ia rahoitettava yksityinen kulutus kasvaa
jo tehtyjen p?i?itdsten perusteella l?ihivuosi-
na eritt?iin nopeasti. Passiivivhesttin osalta
vastaava kulutuksen kasvuprosentti onkin
useita prosenttiyksikktij?i yli keskimhiir?iisen
kasvun.

Vaikka sosiaalipolitiikkaa on kehitetty
voimakkaasti on olemassa edelleen tarpei-
ta, joiden tyydyttiimiseksi yhteiskunnassa
esitet[hn vaatimuksia. Kun t?illii hetkellii
yli viidennes nettokansantuotteesta k?iyte-
tii?in sosiaaliturvaan ja t?imii osuus edelleen
kasvaa, on velttemet6,ntii pyshhtyii voima-
varojen k?iyt6n uudelleenarvioinnin eteen.
Kansalaisten perustarpeiden tultua kiistatta
tyydytetyiksi tulisi sosiaalipolitiikka v?ihitel-
len saattaa taloudellisesti oikeaan uomaan
siten, ettd sosiaaliturvan kehitt?iminen ta-
pahtuu sen suhteellista osuutta en?i?i lis?i?i-
m?ittii kansantulomme kasvun puitteissa.

Heinzikuun alusta astuu voimaan eduskun-
nan vuoden 1974 tuJopoliittisen kokonais-
ratkaisun perusteella tehdyn esityksen mu-
kaan hyvtiksymii tydel?ikeuudistus. Uudis-
tuksesta ollaan montaa mieltii. Toisaalta
on esitetty, ettii uudistus ei merkitse eltik-
keiden saajien kannalta mit?iiin. Piiinvas-
toin, jotku,t ryhm?it voivat menettiiii el2ike-
tasossaan. Toisaalta on sanottu, ett?i ky-
seessd on vuosikymnrenien suurin el[ke-
uudistus. Totuus on niihtiiviisti ltiydett?ivis-
sii n?iiden kahden viiitteen viililt?i. Tosiasia
on, ettd el?ikkeet nousevat ensi hein?ikuus-
sa. Nuoremmat ikiiluokat saavuttavat ve-
littdmesti 60 0/o:n eldketason. Pienituloiset
ja keskituloiset vanhuuseliikel2iiset saavut-
tavat tdm[n tavoitetason nykyisten n?iky-
mien mukaan S0luvun j?ilkipuoliskolla.
Ratkaisu suosiikin selv?isti tytikyvytttimyys-
elZikeliiisiii.

Kyllii jo el?ikkeell?i olevienkin kohdalla
tapahtuu jotain. Viihimmiiisty6eliike nou-
see. Niiin vditteet, ettei mitaen parannus-
ta elhkkeissI tapahdu, eiviit selviisti pidti
paikkaansa.
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on my6s todettava, ettei tydntekijtiiden
el?iketaso viilitttimZisti kipua virkamiesta-
solle. Tyriel[kkeissii karttumiskerroin on
tt I z 0 I o vuodessa, julkisella sektorilla 2,2 o I o.
Lisiiksi julkiset eliikejiirjestelmiit ovat ol-
leet kauemmin voimassa kuin tydntekijii-
puolella. Umpeen kuromista on viel2i pit-
kiin aikaa.

Tydel[kejZirjestelmlssh on vielii t[m[n
tasokorotuksen j?ilkeen paljon tehtiiv?iii.
Tyd,eliiketurvaa on korjattava alkaen alim-
man tason el?ikkeisth. Ammattiyhdistysliike
pyrkii kehittemeen tytieliikej2irjestelmii?i si-
ten, etth se takaisi tyrintekijtiille vanhuu-
den ja ty6kyvytttimyyden sattuessa riitte-
vfln turvan ja ponnistelee, etth se mytis hal-
linnollisesti muodostuisi tytintekijdiden el?i-
kejiirjestelmiiksi.

Kansanel?ikkeiss6 ovat tulonviihenteisyy-
destii johtuvat epiikohdat tytintekijtiiden
kannalta vaikeimpia. Oma tytitulo ja puo-
lison ty6tulo alentavat voimakkaasti kan-
saneldkkeen tuloharkintaisia osia. Niiihin
tulisi saada korjauksia.

1960Juku oli voimakkaan kehityksen ai-
kaa sosiaalivakuutuksen kent?illil Merkki-
pylv?iit[ sosiaaliturvan kehittemisessii oli-
vat tyiintekij?iin el?ikelaki ja lyhytaikaisis-
sa ty6suhteissa olevien ty6ntekijd,iden elii-
kelaki, jotka molemmat astuivat voimaan
L. 6. 7962. Samalla vuosikymmenell?i s[?i-
dettiin sairausvakuutuslaki, perhe-el?ike-
lait jne. 1970-luwlla sosiaalivakuutus ei
ole yht?i voimakkaasti kasvanut, mutta sen
antama turva on lisiiZintynyt.

Eliiketurvaa on kehitettiivZi 1970luvun
j?ilkipuoliskolla. Tavoitteena on p[iist?i oi-
keudenmukaiseen ja kaikkien kansalaisten
tarpeet huomioon ottavaan el?ikkeen mitoi-
tukseen. Tiilltiin on annettava riitteve ele-
keturva niille, joilta se puuttuu ja toisaalta
estettiivli el[kkeiden ylimitoitus.

Kehitys ei kuitenkaan tapahdu omalla
painollaan. Monet viime vuosikymmenelth
perityt ongelmat odottavat ty6,ntekij6iden
omakohtaista panosta kehityksen pitiimi-
seksi vauhdissa. Mik?iiin kehitysvaihe ei
toteudu itsestiiiin. Yhteiskuntauudistuksia

voidaan nopeuttaa voimakkaasti silloin,
kun jokainen tytintekij?i tiedostaa sen, ett6
h[nell?i on oikeus vaatia enemm6n yhteis-
kunnalta ja osallistuu toimintaan oikeuk-
siensa toteuttamiseksi.

Viime aikoina on jilleen tehty suunni-
telmia, jotta p?i?ist?iisiin tarkoituksenmukai-
sempaan tydnjakoon el?ikejiirjestelmien
kesken. Selkeytt?iminen on oikea oivallus
sinZinsii. Ammattiyhdistysliikkeen taholta on
jo kauan nehty velttem2ittd,mlksi koko el6-
kej?irjestelmiin yksinkertaistaminen. Am-
mattiyhdistysliike ei kuitenkaan tule hellit-
tiim?iiin v?ihii2ik2iiin otettaan ty6,el?ikkeiden
valvontaoikeudesta. Palkka- ja tulonjakopo-
litiikasta tyoeliikkeet ovat oleellinen osa, ja
ammattiyhdistysliike haluaa slilyttffi niiden
valvonta- ja kehitysmahdollisuuden. Am-
mattiyhdistysliikkeen taholla tunnetaan par-
haiten sekii tyossii olevien ettii jo tyoeliim?in
jlittiineiden ty6ntekij<iiden puutteet ja tarpeet.
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LAURI KOIVASALO

Ty6eliikejiirjestelmdssd on l[hes wosittain
lains?i?id?inttitin tehty muutoksia ja lis?iyk-
siii, joiden tarkoituksena on ollut eliiketur-
van piirin laajentaminen ja eliikkeiden ko-
rottaminen. Eliikeuudistuksiin k?iytettiiviss?i
olleiden varojen rajallisuudesta johtuen on
kuitenkin jouduttu toteutuksessa menemhdn
tietynlaiseen asteittaisuuteen. Tiimiin joh-
dosta ei elaketurvassa ole voitu heti edetii
tasolle, joka vastaisi esim. julkisella sek-
torilla pitemmiin kehityksen tuloksena saa-
vutettua tasoa.

Tiimiin hetken keskeisen?i aiheena oleva
yksityisen sektorin tyoel[kkeiden tasokoro-
tus merkitsee tdmdn eron huomattavaa ka-
ventumista. Uudistuksen j?ilkeen eri ansio-
eliikelakien piirissii eliikkeiden tavoitetaso
on verrattain liihellii toisiaan. Ty6el?ikej?ir-
jestelm?i ei varmasti tule valmiiksi vielii t[-
miinkiiiin uudistuksen jilkeen, mutta vas-
taavan suuruisiin muutoksiin ei niiyttiiisi
ainakaan liihitulevaisuudessa olevan talou-
dellisia mahdollisuuksia.
UADISTUKSEN SISALTO
1. ELAKKEEN MAARA
Uudistuksen jiilkeen yksityisen sektorin tyti-
eliikkeiden tavoitetaso nousee 40 o/o:sta
60 o/o:iin. Niin ikii?in viihimm?iisel?ikkeiden
taso, joka nykyisellii?in on 22 0/o palkasta,
nousee 33 o/o:iin. Tiimii tason korottami-
nen koskee niite elekkeit?i, joissa eliiketa-

Tyoelcikkeiden
tosokorotus

pahtuma on sattunut lainmuutosten voi-
massaollessa.

VANHAT ELAKKEET
Ennen lainmuutosten voimaantuloa el2ik-
keelle siirtyneiden henkiltiiden eliikkeet
m2ieir?iytyviit aikaisempien shdnntjsten mu-
kaan. Kuitenkin v?ihimm[iseliikkeet, joiden
taso on syntymdvuodesta riippuen ollut
1,6---22 o/e, nousev&t 25 o/o:iin.

2. OSAELAKE
Osael?ikkeen m[?irii on piiiis?i[nttiisesti puo-
let tiiyden eliikkeen miiiiriisth. Ennen 1. 1.
1.927 syntyreen tydntekij?in osalta osaeliike
on syntymdvuodesta riippuen prosentuaali-
sesti korkeampi suhteessa tdyteen eliikkee-
seen. Yrittdjillii vastaava vuosiraja on 1. 1.
1935.

Voimaantuloa edeltiineisiin v?ihimmiiis-
osaellikkeisiin on muutosten yhteydessii
tehty korotus siten, ette ennen 1.7.7939
syntyneen tytintekijiin ja ennen l.1.7947
syntyneen yrittiijiin osaeldke on aikaisem-
man 19 o/o:r osemasta 2'1 0/o palkasta tai
tycitulosta. YEL:ssa t?im[ koskee tycituloa
20 000 markan vuotuismddrtiZin saakka (v.
1970 indeksitaso).

3. LAPSIKOROTUS
Uusien shdnntisten mukaan eliike ilman
lapsikorotustakin nuoremmilla ikiiluokilla

Tydeliikkeiden tasokorotus ia siihen liittyvtit la[nntuutokset tule-
vat voinruun heintikuun I ptiivtinti 1975. Eltikcturv'ttkcskus iiir'
jesti 10. 3. 1975 eliikeptiivdn, ionka aikana selviteltiitl lainmuu'
tosten sisAlfid ja kilyti)nnin sovellutuksiu. Ttis.sii ttLttttcrossa ilil-
koistaon ptidkohdat kolnrcsta cltikepdivillti pitletystii csitelmtistti,
jotka sisdltiit'tit keskeiset tietlot tasokorotukse.sltt sckti siihen liit-
tyt,tit rrtrtttt tdrkeintrntit Iainsiidtlilnndn iltltLtlokset. '[),ieltikclakei-
hin tL'htyid muutoksia kdsittelcvtit iohtaia l.atri Koivusalo ict
upuluisosastoptitillikki) Pentti K<tit,istoittcn P-liikctLrrvukeskuksestu.
Lisiiksi jaostoptiiillikki Reijo Hyvdnan Kunsaneltikelaitoksesta

s el ost aa sam(tnai kaise st i v oi ntaan tul ev i a kans anel dkel ainsiiiidiin-
ndn ntuutoksia.
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kohoaa 60 0/0:iin palkasta. Niiin ollen lap-
sikorotus n?iissii tapauksissa ei en?iii ole
perusteltu. Jos eliikkeensaaja on syntynyt
ennen 1. 1.. 1920, lapsikorotus on 20 0/o
yhdest2i Iapsesta ja kaksinkertainen, jos
lapsia on useampia. Tiim?in ajankohdan
j?ilkeen syntyneillti lapsikorotus asteittain
j?i[ pois prosentin vuosivauhtia. Jos tytin-
tekijii on syntynyt 1.7.7939 tai mytihem-
min, hdnen eldkkeeseens[ ei suoriteta lap-
sikorotusta. Yrittejien osalta lapsikorotuk-
sen pEiittymisrajakohta on l. l. 1947.

Ennen muutoksia voimassa olleiden
sdtnndsten mukaan miilr?ityiss?i eliikkeissii
lapsikorotus siiilyy ennallaan.
4. YHTEENSOVITAS
Tytiel2ikkeiden tason korottaminen aiheut-
taa mytis tydeliikkeen ja kansaneliikkeen
keskin?iisen vuorovaikutuksen uudelleen
jiirjestiimisen. Koska tydel?ike jo yksinii?in-
kin saattaa nousta 60 o/o:iin palkasta tai
tytitulosta, kansanel?ikett?i ei enh[ voida
maksaa siten, ett6 ty<ieliike olisi tiiysin etu-
oikeutettua tuloa kansaneltikkeen tukiosaa
miiiir?ittiiess?i.

Toisaalta yhteensovituss[?inndstii on sel-
vennetty siten, ett2i pienempien palkka-
Iuokkien ollessa kysymyksessii, henkilti saa
tydel?ikkeen ilman, ett?i siihen tehd?ilin kan-
sanel?ikkeest?i johtuvaa v?ihennystii. Kan-
saneliikkeen vaikutus tulee asteittain mu-
kaan ja se voi kohota enint?i?in kansanel?ik-
keen perusosan miilriiiseksi.

Yhteensovitusraja on 60 0/o yhteensovi-
tusperusteesta. Mikiili peruste ei ylitii
1 580,55 markkaa kuukaudessa (vuoden
1975 indeksitaso), ei tehd?i kansanel?ike-
viihennyst[. T?imlin rajan jiilkeen v?ihenne-
t?iiin ylimeneviist[ m?i?ir?istii 6 0/o kuitenkin
enintiiZin kansaneliikkeen perusosan mii?ir[.
VANHOIEN ELAKKEIDEN
AUSI YHTEENSOVITAS
Aikaisempien sddnndsten mukaan my6nne-
tyt viihimmiiiselZikkeet nousevat muutosten
yhteydessii. Tiill6in on suoritettava uusi
yhteensovitus kuitenkin siten, ett[ makset-
tavan eliikkeen mddrd ei alene. Niin ik?iiin
edellytetii?in, ettd tarkistusajankohtana eld-

kett[ muutoinkin on maksettava. Jos el?i-
kettli yhteensovituksesta johtuen ei ole mak-
settu, lainmuutokset eiv?it aiheuta el2ikkeen
miiiir[n tarkistamista ja maksatuksen aloit-
tamista-

Aikaisempien s[iinndsten mukaan mdh-
riiytyvissh el?ikkeiss2i sovelletaan aikaisem-
pia yhteensovitussiiiinndksiii mydhemmin-
kin lainmuutosten voimassa ollessa tapah-
tuvissa uusissa yhteensovituksissa.

Jos ennen muutosten voimaantuloa teh-
ty yhteensovitus on alentanut ty<iel?ikkeen
miiiiriiii ja jos el?ikettii tarkistetaan muu-
tosten yhteydessh suoritetaan uusi yhteen-
sovitus muiden korvausten kanssa. Teildin
muiden lakien mukaiset korvaukset koro-
tetaan TEl-indeksillii. N?iin ollen ei ole
tarvetta selvittiiii erikseen korvauksen sen
hetkisth m?iiir?iii muista laitoksista.

MIHIN TAPAUKSIIN AUSIA
SA ANN OKSI A SOVELLETAAN?
Lainmuutosten voimaantulovaiheessa ja
muutosten soveltamisalueen mii2irittelyssii
on eliiketapahtuman sattumisajankohdalla
ratkaiseva merkitys. Ttist?i syystii on lain-
muutosten voimaantulosddnnrikseen otettu
mtizir?iykset siitzi, milloin el?iketapahtuman
katsotaan lainmuutoksia sovellettaessa sat-
tuneen.

Vanhuusel?iketapahtuma sattuu eliikei?in
t?iytt?imisen mytitL Tydsuhteen jatkuminen
ellikei[n ylitse tai eldkkeen hakemisen lyk-
kiiiiminen ei aiheuta tilanteeseen muutosta.

Tytikyvytttim?iksi tuleminen, osael?ik-
keeseen tai tiiyteen elZikkeeseen oikeutta-
vassa mddrin, aiheuttaa eliiketapahtuman
tytikyvytttimyysel?ikkeen osalta. Muutokset
osaeldkkeestii t?iyteen elflkkeeseen tai piiin-
vastoin eivlit ole uusia eliiketapahtumia.
Uusi el?iketapahtuma ei mytisk?i?in ole ty6-
kyvyttdmyyselZikkeen muuttuminen van-
huuseliikkeeksi.
ELAKETAPAHTUMAA EI VOI
KEINOTEKOISESTI SIIRTA A
Jos tycikyvyttdmyyseliike lakkaa ja alkaa
muutosten voimassa ollessa uudelleen sa-
man sairauden johdosta, el6ke lasketaan
muutoin tiiysin aikaisemman eliikkeen mu-
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kaisesti mutta soveltaen uutta karttumista.
Tiiss?i yhteydessl saattaa tulla esiin ta-
pauksia, joissa keinotekoisesti pyrit?iiin kat-
kaisemaan tytikyvytttimyysel?ike. Ttist?i
syystii el?ikelaitoksissa on syytii tytikyvyt-
ttimyyseliikkeen katkotapauksissa tarkistaa,
onko asianomainen ollut tosiasiallisesti tyd,-
kyvyttin mytiskin katkon aikana.

Lainmuutosten voimaantulovaiheessa il-
meisesti esiintyy tapauksia, joissa hakija on
pyrkinyt siirtemii[n tytikyvytttimyyden al-
kamisajankohtaa lainmuutosten voimaan-
tulon jilkeiseen aikaan. Niiiss?i tapauksissa
tytikyvytttimyyden arvioinnissa on perus-
teltua soveltaa samaa arvostelulinjaa, jota
yleensiikin t[hdn mennessb on noudatettu
tytieliikkeiden tytikyvytttimyysarvioinneissa.

Tytikyvyttdmyysel?ikkeen el?iketapahtu-
ma on lainmuutosten yhteydess?i kytketty
tytivoimaviranomaisen todistuksen antamis-
pliiviiykseen. Laissa sanotaan: ". . . kun
tytintekij ?i?i koskeva tytitttimyysel?ikkeeseen
oikeuttava tytivoimaviranomaisen ensim-
mlinen todistus on annettu. . ." Tytittti-
myysel?ikkeen muuttuminen ty6kyvyttti-
myyseliikkeeksi tai vanhuusel?ikkeeksi ei ole
uusi eliiketapahtuma.

KAKSI PERATTAISTA
ELAKETAPAHTUMAA
Mikefi tytittiimyysel2ikkeessii sen lakkaami-
sen jllkeen katsottaisiin, ette fftitttimyy-
den uudelleen alkaessa olisi sovellettava
uutta karttumiskerrointa, lyhytaikainen
elZikkeen katkaiseminen tarjoaisi mahdolli
suuden muuttaa eliike uusien s?idnntisten
mukaiseksi. Lainmuutoksen yhteydess?i el2i-
ketapahtuma on sidottu nimenomaan en-
simm2iiseen tydtttimyysel?ikkeeseen oikeut-
tavaan todistukseen. Tulkintaohjeita laa-
dittaessa on liihdetty siitii, etth niin kauan
kuin tytitttimyysel?ike katkeamisen j[lkeen
mytinnetiiiin aikaisempien perusteiden mu-
kaan, ensimm?iinen todistus on se, joka
alkuaan on ensimmlisen?i annettu samo-
jen perusteiden mukaista el?ikettii mii?iriit-
teesse. Samoja perusteita sovelletaan tytit-
ttimyyseliikkeeseen, jollei elhkkeen lakkaa-
misesta ole kulunut kahta wotta pitemp?i?i

aikaa. Jos tydrtttimyysel?ikkeen lakkaami-
sesta on kulunut yli kaksi vuotta, t?imiin
jiilkeen annettavan ensimmdisen tyiitttimyys-
eliikkeeseen oikeuttavan todistuksen anta-
mishetki on eliiketapahtuma.

Perhe-eliikkeessii el[ketaPahtuma sattuu
edunj?itt?ij?in kuolinp2iiv[n?i. Jos edunjiittii-
j5 kuollessaan kuitenkin jo sai eliikettii,
joka on mii?ir?itty aikaisempien sdinntisten
mukaan, m?i?iriiytyy perhe-el?ikekin vanho-
jen s?iiinncisten mukaan.

Mikeli edunj?ittiijii on t?iytt?inyt 65 vuot-
ta vanhojen sddnndsten voimassaoloaikana
ja kuolee muutosten voimaantultua hake-
matta vanhuuseldketth, mii?ir2it?iiin perhe-
el?ike aikaisempien sd[nntisten mukaan.
Niiin siksi, ett?i edunjiittiijli oli kuollessaan
jo thytttinyt eliikeiiin, joka on laissa tar-
koitettu eliiketapahtuma.

Tydkyvytttimyystapauksissa ei sitii vas-
toin selvitetii, oliko edunjiittiijii mahdolli-
sesti ennen kuolemaansa jo tullut tytiky-
vytttimiiksi, kun m[iiritellii?in elhketapahtu-
man sattumisajankohtaa. Viimeksi maini-
tussa tapauksessa on kuolinp?iiv?i ratkai-
seva.

KUSTANNAKSET
Jiljemplin?i olevassa taulukossa on esitetty
arvio TEL-, LEL-, YEL- ja MYEL-ellk-
keiden tasokorotuksesta johtuvista kus-
tannuksista v. 1990 mennessii:

1975 7976 1980 1990
Mmk

Ennen
uudistusta 1415 1630 2500 5000
Uudistuksenj?ilkeen 1490 1880 3200 6800
Lisiiys 75 250 700 1 800
Tasokorotuksen piiriin kuuluvien el?ik-
keensaajien m?i2irli I?ihitulevaisuudessa on
arvioidun mukaan seuraava:
KUINKA MONIA UUDISTAS KOSKEE?

Vanhan tyti-
eliikkeen
saajia
300 000
230 000

Vuosi
L976
1980

Uuden tyti-
el?ikkeen
saajia

50 000
250 000
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PENTTI KOIVISTOINEN

Muita muutoksia
ty oe lcikelakeihin t aso-
korotuksen yhteyde ssci

Lis?iksi uudistuksen piiriin kuuluvat perhe-
eliikkeen saajat.

VAKAUTUSMAKSUT
Muutosten voimaantulohetkellii maksettavi-
na oleviin eliikkeisiin tulee korotus n.
250 000 eliikkeensaajalle.

Tasokorotuksen toteuttaminen merkitsee
kustannusten lis?iystii, joka aiheuttaa puo-
lestaan vakuutusmaksun nousua.

Edellytt2ien, ettii tytieliikkeiden rahas-
tointiaste siiilyy nykyiselliiiin, on vuosille
1975-80 tasoitetun korotustarpeen arvioi-
tu olevan 3 o/o palkoista.

Porrastettuna maksuna tiim[ merkitsee
vakuutusmaksussa seuraavaa:
1975 7 o/o 1976 2 olo 1977-80 3,7 olo

Toisin sanoen pelk[stii?in tasokorotuk-
sesta aiheutuva vakuutusmaksun korotus
asteittain toteutettuna merkitsee vuoteen
1980 mennessfl 3,7 o/o:n korotusta.

Tyitllkkei,lu tdlokototils id siihetl lillftiit ltinnilutlokset ttle-
tat \t'iilunil htiiliikuilil I piiiAnA 1975. I.1iik4il^tlk.sku: itu-
jeni 10. -t. 197-i rliik"piiirnn, jonka aikut s(lrittltiin loinntuu-
tost.il sisilt;;ii it LJ-\linniit so\'!llut uk!id.'l iir\ii ilu1il!il,!sd il'
kdistaon piiiklkld L,,ltnrs!d .ldkepiiiIillii itlt)\t;i t \itt!tiltish,
iotka sisiiltiliit ktrktisLt riLrlot n&)koratilkst'\t/t n'kii liitun liit-
tlrAt Dililt tiirl. iilutiit lainliiiilliinni)il nuutoksd. l \itlik{lilkti-
hh rLh\,iii nililtoksid kiisiutlttiit johtdia Iilri Koitunlo ia
apuldi:oidsk)paiaillil'A;) l\'ntti Koi\isiljin.n LlijkLtut\(k(kik!t'!r1.
Lisiiksi id,'toriiiilliLA;i lttii' II\rittcn KansanLliktlait,tAststn
stlostua sa|kuuiktir.!!i \ oinruor lille\ia kailsutltliikcluintiiiiliitl-

Tydekikelakien isompien uudistusten yhtey-
dessd on mahdollista ja tarkoituksenmu-
kaista tehda lakeihin mycis sellaisia merki-
tykseltzizin v2ihiiisempili teknisiii muutoksia,
jotka lakeja sovellettaessa ovat osoittautu-
neet tarpeellisiksi. Tyciel?ikkeiden tasoko-
rotnksen mukana on toteutettu muutamia
tzillaisia muutoksia. Niistii tehdiidn selkoa
seuraavassa, Eliiketurvakeskuksen lain-
opillisen osaston apulaisosastop?i?illikkti
Pentti Koivistoisen eliikepiiivillii pitiimZissri
esitelmdssd.

1. PERHE-ELAKKEEN MAARAN
LASKEMINEN

Perhe-eltikkeen mddrdn laskemisessa on
erddssd erityistapauksessa ollut ero siitzii
riippuen, onko perhe-eliike mytinnetty
TEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaan vai
onko se mycinnetty LEL:n mukaan. Nykyi
sen TEL 7 a $:n 1 momentin mukaan
perhe-elzike on, jos edunsaajia on vhhin-
tririn kolme, yhtii suuri kuin lain viihim-
mdisehtojen mukainen vanhuuselhke tai
triysi tyokyvytttimyyseldke, jota edunj?it-
tiijri kuollessaan sai.

Jos edunjiittZij2i kuollessaan ei ollut saa-
nut mainitunlaista el:ikettii, otetaan perhe-
elHkkeen perusteeksi se eldke, joka hiinelle
olisi mytinnetty, jos hiinelle kuolinhetkel-
Iiiiin olisi syntynyt oikeus tiiyden tyrikpyt-
tomyysekikkeen saamiseen.

Perhe-elaikkeen perusteena kiiyteteiiin siis
sita tyokyvyttomyyseliikettri, jonka edun-
jattajA olisi saanut, jos perhe-eliiketapah-
tuman tilalla olisi ollut tyokyvytttimyysta-
pahtuma. Jos edunjiittiijii ei ollut eliiessii?in
ehtinyt saada eikii edes hakea ty6kyvyttti-
myysel:ikettii, ei tydkyvytt6myyden alka-
misajankohtaa selvitetd, vaan menetellddn
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ik?i?inkuin tytikyvytttimyys olisi alkanut
edusjlttljtn kuollessa. Vastaavia m6ii-
r?iyksiii noudatetaan mytis YEL:ssa ja
MYEL:ssa. Milloin el?ike tulee myiinnet-
t?ivbksi TEL 6 $:n 3 momenttia soveltaen,
lasketaan tuleva palvelusaika kuolinhet-
kest?i edunjiittiijiin eliikeikii?in.
LEL:n mukaisen tytikyvytttimyysel?ikkeen
miiiirii riippuu ratkaisevasti siite, milloin
tytikyvytttimyyden p?i?iasiallisena syyn?i ole-
van sairauden on katsottava alkaneen. Kos-
ka tiimln seikan selvitt?iminen sen jiilkeen
kun edunj?itt[j?i on kuollut, saattaa tuottaa
vaikeuksia, otettiin perhe-el?ikkeestii sliii-
dettiiessii LEL 5 $:n 4 momenttiin erityis-
sdhnntis, jonka mukaan sairauden alkamis-
ajankohtana on perhe-el?ikett?i m?i?ir?ittiies-
s?i pidett[v?i kuolinpiiiv?iii. Useissa tapauk-
sissa on kuitenkin perhe-el2ikkeensaajalle
edullista, ettd sairastumisen katsotaan ta-
pahtuneen jo aikaisemmin. T?im?in vuoksi
on samassa shhnntiksessd annettu edunsaa-
jalle mahdollisuus selvittiia, ette edunjette-
ia on sairastunut aikaisemmin ia saada

irerhe-el?ikkeens[ m?i[riiytym?i?in t?imiin mu-
kaan.

PERHE-ELAKE VOI KARSIA
Kun TEL:ssa, YEL:ssa ja MYEL:ssa

edunsaajalla ei ole ollut oikeutta selvittiiii,
ettii tydkyvyttdmyys on alkanut ennen kuo-
linp[iv?i2i, on edunsaajien eliiketurva - t?i-
miin johdosta saattanut k?irsi[. On tapahtu-
nut, Ltte ty6kyvyt6n edunjiittlij?i ei jostain
syystii ole hakenut tytikyvytttimyyselhkett6
ji- kuolinhetkell?i tytinteon tai yrittaietoi-
minnan piiZittymisestd on kuluntrt enemmdn
kuin TEL 6 $:n 3 momentissa siiiidetyt

k?istiihn vapaakirj ael[kkeen?i.

MUATOS ELAKKEENSAAIAN
EDAKSI
Tasokorotusuudistuksen yhteydess?i on TEL
7 a $:?i?in lis?itty 4 momentti, jonka mukaan
edunsaaja voi, toisin kuin aikaisemmin,
selvittda, etth edunj?itt?ijiin tytikyvyttdrmyys
on alkanut jo ennen kuolinhetkeii. Vastaa-
vaa sovelletaan mytis YEL:iin ja MYEL:iin.

Sii?innds on laadittu perhe-eliikkeen edun-

saajien eduksi. Tiimln vuoksi sh?inntistl ei
saa soveltaa niin, etti edunsaajan selvit-
teess?i ty<ikyvyttd,myyden alkaneen jo enncn
kuolinp?iiviiii ja tiimiin johtaessa perhe-
el?ikkeen pienenemiseen, el[kelaitos my6n-
tiisi pienemmiin el?ikkeen kuin silloin, jos
mitiiiin selvitystzi ei olisi esitetty. Thm?i
saattaa tulla kysymykseen esimerkiksi sil-
loin kun on kysymys TEL 4 $:n 4 momen-
tin rajoitussliiinntiksen soveltamisesta.

Siinii tapauksessa, etta edunj?ittiijii kuo-
lee 1. 7.1.975 tai sen jiilkeen, mutta ei
kuollessaan ole hakenut tai saanut el?ikett2i
ja h[nen selvitetddn tulleen tytikyvyttti-
mdksi ennen lainmuutoksen voimantuloa,
katsotaan eliiketapahtumahetkeksi edunj[t-
tiijiin kuolinpiiivii. Toisin sanoen eliike miiii-
r?iytyy uusien shdnn6sten mukaan.

Jos sit[ vastoin edunjiitt?ijh on aika-
naan hakenut tytikyvyttdmyyseliikettii, mut-
ta hakemus on rajoituss[iinn<iksen vuoksi
hyliitty, on ETK:n kiisityksen mukaan my6s
perhe-eliikehakemus hyletteve. On siis me-
netelteve ikii[nkuin henkil<i olisi saanut
kuollessaan eliikett?i, tosin 0 markan suu-
ruista, eike katsoa hiinen tulleen kuolles-
saan ty6kyvytttim[ksi. Tiimii tapaus tosin
on tulkinnanvarainen ja on parhaillaan vi-
reillii Vakuutusoikeudessa.
2. PERHE-ELAKKEEN MYONTA-

MINEN, KAN EDUNTATTAIA ON
TODENN AKOISESTI KAOLLUT

Siviilioikeudellisten periaatteiden mukaan
henkil<in oletetaan eldvdn, ellei h?intii eri-
tyisen menettelyin ole todettu kuolleeksi.
Normaalisti kuoleman toteaa lliiikiiri, joka
antaa kuolintodistuksen, minkb perusteella
tehdiihn merkintii viiesttirekisteriin. Rekis-
terinpitiijiin antamalla virkatodistuksella
osoit-etaan tarvittaessa henkiltin kuolleen.

Kun henkil<i on kadonnut, ei edell?i ku-
vattua menettely?i voida luonnollisestikaan
noudattaa. Tiimiin vuoksi on luotu erityi-
nen menettely, jolla kadonnut henkilti ha-
kemuksesta voidaan oikeuden pii?ittiksell?i
julistaa kuolleeksi (Laki kadonneen henki-
id,n lulistamisesta kuolleeksi, As. kok. 15/
1901). T?illtiin oletetaan henkiltin kuolleen
m?iiir?ittynii oikeuden miiiiriiiimiin?i piiiv?inii-

Vakuutusoikeus on vuonna 1968 anta-
nut p?iiittiksen, jonka mukaan vakuutetun,
ioka-oli joutunut tilanteeseen, josta hiin ei
voinut selvit?i hengissd, oli katsottava kuol-
leen sanottuna piiiv?inii eikii sinii piiiviin[,
jonka raastuvanoikeus oli miiiirlinnyt kuol-
ieeksijulistamismenetelyssii hiinen kuolin-

t1



p?iiviikseen. Eliikelaitoksen harkintaan on
niiin ollen jii2inyt pii[tt?i?i, milloin henkiltin
on katsottava kuolleen, jolloin eliikettl voi-
daan ryhty?i suorittamaan, mikiili perustel-
tua aihetta on.

TEL:iin UUSI SAANNOS
Vakuutusoikeuden omaksuma kanta on kir-
jattu TEL 19 b $:iiiin lisiittyyn 3 moment-
tiin. St?innciksen tarkoituksena on mahdol-
listaa perhe-el[kkeen mydntiiminen silloin,
kun edunjiitt[j?i on todenniiktiisesti kuollut,
mutta ei ole vielii edellytyksiii hiinen ju-
listamisekseen kuolleeksi.

Todenniiktiisyyden selvittiimiseksi el2ike-
laitoksen on hankittava luotettava kirjalli-
nen selvitys, kuten esim. poliisitutkintaptiy-
tiikirja. Perhe-eliike mydnnetiiiin tllltiin
miiiiriiajaksi siihen saakka, kunnes kuolleek-
si julistaminen voi tapahtua. M2i?ir?iaika,
joka tarvitaan, ennenkuin kuolleeksi julis-
taminen voi tapahtua, vaihtelee kolmesta
vuodesta kymmeneen vuoteen.

K?iyt?innrissti ajan arvioiminen voi kui-
tenkin tuottaa hankaluuksia ja niin el?ike
voitaneen mydntii?i toistaiseksikin. Lain sa-
nonta mhdrdajaksi mytintiimisest[ lienee ni-
mitt[in ymmdrrettdvd siten, ettei elhkett[
voida ilman kuolleeksi julistamista maksaa
miten kauan tahansa. Eliikelaitoksen t?iy-
tyy siis valvoa kuolleeksi julistamisen ta-
pahtumista. Mikeli kuolleeksi julistamista
ei tapahdu, vaikka tarvittava aika on ku-
lunut, eliikelaitoksen on lakkautettava
eliike.
EI TAKAISINPERINTAA
Jos sittemmin osoittautuu, ettii edunjlttiij[
onkin elossa, ei aiheettomasti maksettuja
elZike-eri[ tulisi kuitenkaan ryhtyii perim?iiin
takaisin siit?i riippumatta, ovatko edunjiit-
tiijii tai edunsaaja olleet vilpitttimiissii mie-
less?i vai ei.

Lainmuutos koskee mytis LEL:a, YEL:a
ja MYEL:a.
3. KANSANELAKKEEN IA PERHE-

ELAKKEEN MAARA YHTEEN.
SOVITAKSESSA

Kun kansaneldkkeen ja perhe-el?ikkeen
(PEL) m[iirii elinkustannusindeksin nousun
johdosta muuttuu useasti vuoden aikana,
aiheutuu tiistli hankaluuksia yhteensovituk-
sen suorittamisessa. T2im?in vuoksi on TEL
8 $:n 7 momenttiin otettu seannds, jonka
mukaan kansaneliikkeen ja perhe-el?ikkeen
m?iiirii otetaan yhteensovituksessa huomioon

sen m?iiir?iisenli kuin ne ovat kunkin kalen-
teriwoden 1. p?iiviinii.

Kansaneliikkeen ja perhe+l?ikkeen mii[-
rii?i koskevaa s?iiinn6,st2i sovelletaan yhteen-
sovitukseen, joka koskee lain voimaantulon
j?ilkeist?i aikaa. Yksityiskohtaiset ohjeet il-
menev6t jaetun yleiskirjeen 7/75 kohdasta
3.3.3.

4. VASTUUN]AKO
Vastuunjako LEl-eliikkeistii on muutettu
samanlaiseksi kuin se on TEl-el?ikkeiss2i.
Uusittua LE'L 9 $:?i sovelletaan ensimmiii-
sen kerran wonna 1976 maksettuihin LEI-
eliikkeisiin. (Kts. yleiskirje 7 /7 5 kohta 6.2.).
MYEL:n MUUTOKSET
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiii ja kos-
kettavat liihinn?i vain Maatalousyritthjien
eliikelaitosta, mink6 vuoksi rajoitun niiden
osalta vain viittaamaan yleiskirjeen 7/75
kohtaan 8.3.
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Heinhkuun 1 piiiviin?i 1975 mytis kansan-
el?ikelains?iiidiinntiss?i tulee voimaan muu-
toksia. Niis,tli merkittdvimmet liitryvet tytt-
eliikkeen ja kansanellkkeen yhdistymiseen
ja kansanel?ikkeen tukiosaan vaikuttavia tu-
loja koskeviin etuoikeuss?i?inniiksiin. Seu-
raavassa julkaistaan El?iketurvakeskuksen
eliikep?iivillZi pidetty esitelmd, jossa jaosto-
p?iiillikkti Reijo Hyvtinen Kansaneliikelai-
toksesta selvittelee neite muutoksia.

1. TYOTULON ETUOIKEUS
(KEL 30 S:n 2 mom. 11 kohta)

Tytitulo tulee kansanelhkkeen tukiosaa m?ih-
r?ittiiessii etuoikeutetuksi tuloksi 3 000
markkaan saakka vuodessa. Markkam?iiirii
vastaa l. l. 1975 vallinnutta indeksitasoa.
Etuoikeus lasketaan erikseen eliikkeensaa-
jan ja hiinen puolisonsa osalta. Puolison
tytitulon osalta nykyinen etuoikeus s?iilyy
uuden etuoikeuden lis[nii.

Tytitulon etuoikeus ei koske tukilisii?i,
asumistukea, perhe-eliikett?i eikii rintama-
sotilasel?ikett?i.

2. SYYTINGIN ETUOIKEUS
(KEL 30 S:n 2 mom. 10 kohta)

Syytinki tulee tukiosaa m?iZirltt?iessii koko-
naan etuoikeutetuksi tuloksi, mik?ili vakuu-
tetun tai hhnen puolisonsa kansanelIke on
alkanut ennen 1. 7.7975.

Siinii tapauksessa, ettei vakuutetun eik?i
hiinen puolisonsa kansaneliike ole alkanut
ennen 1. 7. 1975, syytinki on etuoikeutet-
tua tuloa 3 000 markkaan saakka vuodessa.
Markkamiiiird vastaa 1. 7. 1975 vallinnutta
indeksitasoa. Mikali syytingin saaja saa 1. 7.
1975 tai sen j?ilkeen alkanutta tydF, virka-
tai yrittajael2ikett[, on syytingin ja ko. el2ik-
keen yhteinen etuoikeus 3 000 markkaa
vuodessa. Syytingin etuoikeus lasketaan

REIIO HYVONEN

Kan s an e I cik e muut o k s et
I . 7. 1975
kummankin puolison osalta erikseen .

Syytingin etuoikeus ei koske tukilishli,
asumistukea, perhe-eliikettli eikii rintama-
sotilasel?ikettii.
3. TYOELAKKEIDEN ETAOIKEAS

(KEL 30 $:n 2 mom. 4 kohta)
Ty<iel?ikelains?i?id?inttid,n tehtyjen muutosten
yhteydess?i muutettiin tyd,el?ikkeiden etuoi-
keuss[?inntiksiI kansaneliikkeen ja perhe-
el?ikkeen tukiosaa miiiiriittiiessii. Kansaneld-
kelain muutosten voimaantulosta s?ildetiiiin
my6hemmin annettavalla asetuksella. Nei-
den muutosten mukaan tytintekijiiin el?ike-
lain 8 $:n 4 momentissa tarkoitetun lain,
eliikesii?innd,n tai el?ikeohjesiiZinntin taikka-
merimieseliikelain mukainen vanhuus-, tyti-
kyvyttdrmyys-, tytitt6myys- tai sukupolven-
vaihdoseliike, joka perustuu 1.7. 1975 tai
sen jilkeen sattuneeseen eliiketapahtumaan
on tukiosaa m[?iriittiiessii etuoikeutettua tu-
loa 3 000 markkaan saakka vuodessa.
Markkam?i?irh vastaa 7. l. 1975 vallinnutta
indeksitasoa. Mikeli ko. el?ike perustuu en-
nen 1. 7. 1.975 sattuneeseen elZiketapahtu-
maan, on se nykyisell[ tavalla etuoikeutet-
tua tuloa tukiosaa miiiir?ittiiessii.

Tytiel2ikkeen etuoikeus ei koske tukilis?iii,
asumistukea eikli rintamasotilasel[kettii.

4. ETUOIKEUKSIEN YHTEEN-
SOVITTAMINEN
(KEL 30 S:n 3 mom.)

Edell2i mainittuja tytitulon, syytingin ja tyti-
eltkkeen etuoikeuden mli2iriii laskettaessa
on otettava huomioon seuraavat rajoitukset:

Tytitulon, syytingin (kansaneliike alka-
nut 1. 7. 7975 tai sen jhlkeen) ja tytieliik-
keen (alkanut 1. 7. 1975 tai sen jiilkeen)
etuoikeuksien yhteismii?ir6 saa olla enintii?in
4 980 markkaa vuodessa. Tukiosaa m?i?iriit-
t[essii tehd[?in siten k[ytiinnciss?i mainittu-
jen tulojen yhteism?i?iriist?i 4 980 markan
vdhennys. Markkamii[rt vastaa L. l. 7975
vallinnutta indeksitasoa. Mikeli eliikkeen-
saajalla on mainittujen tulojen lis?iksi tulo-
naan ennen l. 7. t975 alkanut tytiellike
tai syytinki (kansanel?ike alkanut ennen 1.7.
1,975), otetaan t?imii tulo lis?iksi huomioon
edellii mainittuja etuoikeuksia laskettaessa.
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5. TYOELAKKEIDEN IA NIIHIN
VERRATTAVIEN KORVAASTEN
'TAADYTTAMINEN"
(KEL 30 $:n 7 mom. ja 32 $:n 1 mom.)

Vuositulon vahvistamista ja kansanel?ikkeen
tarkistamista koskevia siiiinnd,ksiii on muu-
tettu siten, ett?i tytiel?ikkeet ja niitii vas-
taavat jatkuvat suoritukset ja korvaukset
otetaan jatkuvasti huomioon sellaisina kuin
ne on aikaisemmin arvioitu, kuitenkin ko-
rotettuna kansanel?ikkeiden indeksinousua
vastaavalla miiiir?illii. "J?i2idytyksen" edelly-
tyksen?i on, ettb etuus jatkuu entisin perus-
tein. Etuuden perusteissa tapahtuva muutos
purkaa n?iin ollen "jliiidytyksen" ja ko.
etuus otetaan vuosituloa vahvistettaessa
huomioon todellisen m?i?irlisen?i.

Voimaantulosdhnnriksen nojalla tytiel?ik-
keiden 7.7. 1975 tapahtuvaa tasokorotus-
ta ei pidet?i etuuden perusteissa tapahtu-
vana muutoksena, joten n?iiden tasokoro-
tusten johdosta ei suoriteta kansanel2ikkei-
den, perhe-eliikkeiden eik?i rintamasotilas-
eliikkeiden tarkistusta.

"Jii?idytt2imis"-sidnntjkset koskevat kan-
saneliikkeen tulosidonnaisia osia, perhe-elii-
kettii ja rintamasotilasel?ikettii.

6. PERUSTAVAA LAATUA OLEVA
MUUTOS (KEL s2 S)

El?ikkeen tarkistamista koskevia s?i?inntiksi?i
on muutettu siten, ettt jos wositulot ovat
nousseet, el?ike tarkistetaan vain, mikiili
vuosituloissa on tapahtunut perustavaa laa-
tua oleva muutos. Perustavaa laatua oleva
muutos meeritellaan tarkemmin asetuksella.

Tulojen alentuessa el?ike tarkistetaan, jos
tulonmuutos on olennainen.

Perustavaa laatua olevaa muutosta sovel-
letaan kansaneldkkeen tulosidonnaisissa
osissa, perhe-eliikkeess?i ja rintamasotilas-
eliikkeessii.

7. ASUMISTUKITARTESTELMAN
MUUTTAMINEN

Asumistukijiirjestelmii?i on muutettu siten,
ettii asumiskustannuksiksi luetaan vain
vuokra, vastike ja omistusasunnon korko-

menot. Limmityksest?l, vedest5 ja kunnos-
sapidosta aiheutuvia kustannuksia ei en?i?i
huomioida asumistukeen oikeuttavina kus-
tannuksina. T?im[ on korvattu xlsntamalla
ns. omavastuum?i?ir[i kolmannekseen ny-
kyisest?i silloin, kun korvaus liimmityksestii
ei sis?illy vuokraan tai vastikkeeseen. Oma-
kotitalossa asuvilta el?ikkeensaajilta oma-
vastuumd6r6 on poistettu kokonaan. Ntiin
ollen omistusasunnoissa, joista ei suoriteta
vastiketta, asumistukena maksetaan 80 pro-
senttia korkomenojen miiZiriist?i.

Enimm?iismeiiree, jota ylitteve6 asumis-
kustannusten osaa ei oteta huomioon asu-
mistukea mii?ir?ittiiess6, on korotettu 25
prosentilla.

Palkkojen ja hintojen
kehitys Lcinsi-Saksassa
Seuraava asetelma osoittaa, miten teolli-
suuden palkkoja ja kuluttajaltintoia mittaa-
vat indeksit ovat kohonneet Ldnsi-Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa heindkuusta 1973
heinaikuuhun 1974.

Belgia
Englanti
Espanja
Hollanti
Irlanti
Italia
Itrivalta
Kreikka
Lrinsi-Saksa
Norja
Portugali
Ranska
Ruotsi
Suomi
Sveitsi
Tanska
Yhdysvallat

Teollisuus- Kuluttaja-
palkka- hinta-
indeksi indeksi

74,2 olo 13,6 o/o

13,0 17,2
t9,3 74,6
17,7 9,6
13,9 76,2
23,2 17,1
15,7 ',1.0,2

29,2 31,4'].2,6 7,6
1.7,7 8,9
N.A. 25,4
20,5 15,0
12,2 8,2
20,9 L7,7
70,2 9,8
21,7 15,3
8,3 72,3
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Tiedotus parantaa
palvelujaan

Tyd,eliikkeiden tasokorotus
toi mukanaan paitsi huomat-
tavia laskennallisia muutok-
sia mytis sellaisia lisi?i lakei-
hin ja siiiintdihin, jotka te-
kev[t v?ilttZimiitttim?iksi tie-
dotusaineiston kokonaisuu-
distuksen.

Vuoden aikana Eliiketur-
vakeskus uudistaa esitteistti-
2i?in, I?ihinn?i siten, etta ty6-
eldketurvaa kokonaisuutena
esittelevien perusbrosyyrien
rinnalle valmistetaan osaky-
symyksi?i k?isittelevih erityis-
brosyyrej[. Osa niiist?i eri-
tyisbrosyyreistii selvittelee eri
etuuslajeja yksityiskohdittain
ja osa taas tytiel?ikejiirjestel-
miin eri henkildryhmien oi-
keuksia ja velvollisuuksia.
Tasokorotuksen sisiilt62i se-
lostava erityisbrosyyri val-
mistui jo kev[ttalvella.

Uusista brosyyreist?i tul-
laan heti niiden valmistuttua
painosta ilmoittamaan niille
laitoksille ja j?irjesttiille, jot-
ka tiihiinkin asti ovat tilan-
neet niit?i k?iytttitinsii.
TYOELAKE|ARTES-
TELMAN PALVELA.
PISTEET YHTEISEN
TANNUKSEN ALLE
Tydeliikej?irjestelm?in palve-
lupisteitZi ovat jo kauan ol-
leet el?ikelaitosten ja el[ke-
asioita hoitavien vakuutuslai-
tosten lislksi pankit ja postit.
Vaikka pankitkin ovat olleet
palvelussa mukana jo kym-
menen vuotta, varsin harva
tulee havainneeksi, ette ty6,-
el?ikejiirjestelm?in palvelua
on saatavana niin tihezisti si-
jaitsevissa pisteiss?i. Palvelu-
paikkoja on yhteensd viitisen
tuhatta. Keskeinen syy tiet?i-

miitttimyyteen on epiiilem?it-
tE se, etth on puuttunut yh-
tendinen tytieliikejiirjestel-
m?in palvelupisteen tunnus.
Tytieliikelaitosten aloitteesta
ovat Tyriel2ikelaitosten Liitto
r.y. ja Eliiketurvakeskus
suunnitelleet yhteisen tun-
nuksen, joka on otettu keyt-
t66,n t?in?i kev2ihnli sekii el?i-
kelaitoksissa ettii rahalaitok-
sissa.

Merkki on mustassa, ne-
Iidmuotoisessa kehyksessii
keltaisella pohjalla oleva
musta ympyr?i, jonka sis?ill?i
lukee "Tycieldke", ruotsin-
kielisess[ merkiss?i vastaavas-
ti "Arbetspension". Merkki
on toteutettu 40 x 40 cm:n
kokoisena muovisena seind-
kilpenii, 20x20 cm:n kokoi-
sena seisovana kilpen2i, 10 x
10 cm:n kokoisena tarrakil-
pen[ ja 3x3 cm:n kokoise-
na muovisena rintamerkkin?i.

Merkin tarkoituksena on
osoittaa, ett?i siell?i miss?i
tunnus otr, puitelaitoksen
luonteesta riippumatta on
saatavilla samat tyiieliikejiir-
jestelm?in peruspalvelut: ha-
kemuslomakkeita jaetaan ja
hakemuksia vastaanotetaan
ja kirjallista ja henkiltikoh-
taista opastusta annetaan.
Palvelupisteessh on ainakin
yksi vastuuhenkild, joka pi-
t6?i huolta siitii, ette lomak-
keita ja opastusta on saata-
vissa.

El?ikelaitokset ja pankit
ovat varauksetta ilmoittaneet
ottavansa merkin kiiyttti<insii.
Merkki on omiaan luomaan
kiinteytt?i tydel?ikej?irjestel-
mddn, lis?iiimiiiin tytieliike-
palvelusten saawtettaYuutta

ja helpottamaan laitoksia t?i-
miin palveluteht?iviin hoita-
misessa. Olennaisesti tun-
nuksen merkitys j2i2i riippu-
maan siit6, mitii sen ymp?iril-
l?i tapahtuu, miten vakavasti
halutaan kesittee tunnukseen
liittyve palvelutavoite.
TIEDOTUSI/ALINEET
TIETOISIKSI
Tytiel2ikeuudistusta koskevan
lainsii2id[nndn vahvistamisen
ja lakien voimaantuloasetuk-
sen antamisen viili venyi huo-
mattavan pitkiiksi. Tiim?i
merkitsee sitii, ettii asetuksen
antohetken ja uudistuksen
voimaantulon v2ili on ollut
tiiviin tiedottamisen kautta.
Tiinii aikana lehdet, radio ja
TV on pyritty tekemiiiin tie-
toisiksi uudistuksen pohjasta
ja p?iiipiirteist?i - elleiv?it ne
sitii jo ennestliin olleet - si-
ten, ettl kun uudistus astuu
voimaan, tiedotusv2ilineillii
olisi kZiytd,ssii[n kaikki tarvit-
semansa materiaali yleis6n
valistamiseksi.

Ty<ieliikkeiden tasokoro-
tuksesta tiedottaminen, yhte-
ndisen palvelutunnuksen
omaksuminen ja tytielhke-
brosyyrikannan uudistaminen
ovat siten kolme toimintalin-
jaa, jotka eiviit suinkaan sat-
tumalta osu ajallisesti p?iiil-
lekkiiin. Ne palvelevat yh-
teist?i piiiimddrdd, tyiiel[ke-
jiirjestelm2in l?ihentiimist?i
yleis<i<ins?i ja sen palveluval-
miuden tehostamista.

16

ffi



Vuonna 1970 asetettu el?ike-
ik[komitea on antanut mie-
tintd,ns?i liukuvasta eliikeiiis-
t?i *). Seuraavassa on mie-
tinndn p?iZikohdat:

-. -Ka sanel?ike- ja yleisest?i perustein koko el?ikeajaksi.
lis?iel?ikejiirjestelm?istii mak- pi;1i6gn lykk?i?iminen yli
settava tytikyvytttimyysel?ike 65 vuoden iiin korottaa s-en
pysyy niiden vakuutettujen
k?iytett2iviss[, jotka lii?iketie-
teellisist?i tai tytimarkkinapo-
liittisista syist?i (60-64 wo-
den iiissh) eiv?it pysty jatka-
maan tytintekoa yleiseen 65
vuoden el2ikeikii?in asti. Elii-
ketaso on nhissd tapauksissa
sama kuin vanhuusellke 65
vuoden iiiss?i.

Komitea ehdottaa elZikei2in
Iiukuvaksi 60-10 ikiivuo-
sien viilillii nykyisen 63--:70
asemesta. Vakuutettu voi ot-
taa vanhuusel?ikkeen kansan-
eliike- ja yleisest?i lisiielitke-
jiirjestelm?isth oman harkin-
tansa mukaan joko t?iytenii
tai puolena 60 vuoden i?ist?i
l?ihtien. El?ike voidaan - ko-
konaan tai puoleksi - Iyk?it?i
65 vuoden i?in ylikin, enin-
tti?in kuitenkin 70 ik?ivuo-
teen asti. Se osa eliikkeestii,
joka otetaan ennen 65 vuo-
den ik2iii tai lykiit2iiin tuon
i?in jiilkeen alkavaksi, laske-
taan vakuutusmatemaattisin

*) R<irlig pensionsllder; Sta-
tens offentliga utredningar
1975:10)

miiiirii2i 0,6 olo kuukautta
kohti. El?ikkeen ottaminen
ennen 65 vuoden ik?iE puo-
lestaan alentaa sen m[?ir[?i
0,5 o/o kuukautta kohti. Va-
kuutetulle, joka ottaa ennen
65 vuoden ik[?i puolet van-
huuseliikkeest?i, annetaan
mahdollisuus lykZitii toinen
puolisko 65 vuoden i?in yli.
Tillii voidaan korvata ennen
65 woden ikii?i otetun el?ik-
keenosan aiheuttamaa vii-
hennystii. Tydntekoa jatkava,
puolet el?ikkeest?i?in ottava
vakuutettu kartuttaa uutta
eldketurvaa lis?ieliikej ?irjestel-
mdssd, jos h?inen tytitulonsa
ylittZiii kunkin vuoden alussa
voimassa olevan perusmiiii-
r[n (basbeloppet).

Ty6ehtosopimusten alaisil-
le palkanansaitsijoille anne-
taan mahdollisuus ottaa erityi-
nen osaeldke 60 ja 65 ikiivuo-
den viilillii ja jatkaa tycintekoa
osa-aikatytin[. T6lldin osa-
el?ike ei aiheuta mite?in ve-
hennystii kansanel?ikkeess?i j a
lis?iel?ikkeessii 65 vuoden iiis-
sii. Tiimii jiirjestely oli ni-
menomaan palkanansaitsija-

jiirjesttijen toivomuksena.
Komitea katsoo, etth osael?i-
ke osa-aikatytihdn liitettynii
ilman kansaneliikkeen ja ylei-
sen lis?ieliikkeen vdhenemistd
olisi toteutettava erillisell?i
tytimarkkinaosapuolten sopi-
muksella. Osaeliikej ?irjestely?i
varten komitea ehdottaa pe-
rustettavaksi rahaston, jonka
varat kootaan erityismaksuna
ty6nantajilta (0,25 o7o pal-
koista). Vakuutetulle, joka
haluaisi jatkaa osa-aikatyds-
kentely?i 65 vuoden iiin jiil-
keenkin, annetaan samoin
kuin muillekin mahdollisuus
lykAta koko tai puolet van-
huuseliikkeest?i?in 70 ik?ivuo-
teen asti.

Komitea ehdottaa mietin-
n6ssIdn, ett?i uudet j?irjeste-
lyt liukuvasta eliikei?ist?i tu-
lisivat voimaan samanaikai-
sesti yleisen el?ikei2in alenta-
misen kanssa (67 vuodesta
65 vuoteen) eli heiniikuussa
L976.

17

Ruot si tciht(i(i elcikeirin
uudistukseen heincikuusso 1976



PENTTI KOIVISTOINEN

Vakuutuso ikeude n p cicit dk s ici

UUSI TULKINTA KOTI-
KUTSAESITTELITOIDEN
ASEMASTA

Vakuutusoikeuden p?i?it6,kset
n:ot 87 /7 4/236 ja 133 /7 4/236
Annettu 12. 2. 1975.
Tytiel?ikkeen numerossa 3/
1973 on selostettu Vakuutus-
oikeuden p2iiit6,stli, joka kos-
kee kosmeettisten tuotteiden
myyntiii harjoittavan yhti6,n
piirip?i?illikk62i. Vakuutusoi-
keus katsoi piirip?i?illiktin ol-
Ieen tytisuhteessa S. Oy:titin.
Kirjoituksessa todettiin mytis,
ettii ETK on antanut ratkai-
sun yhtiti O:n tuote-esitteli-
jiin, siis piirip?i?illiktin tai vas-
taavan henkiltin ohjauksessa
toimineen J:n osalta, mutta
teste peetdkseste oli tuolloin
valitus el?ikelautakunnassa
kiisitelt?iv?in?i.

Nyttemmin sek?i Eliikelau-
takunta etth Vakuutusoikeus
ovat tutkineet asian ia katso-
neet kumpikin, vastoin
ETK:n k?isityst?i, ett2i J:t?i oli
pidett?iv?i itsenhisen?i yritteje-
n[.

Vakuutusoikeus on mytis
samana p?iiv?inii antamas-
saan p2i?ittiksessii katsonut,
ett?i M, joka oli eri aikoihin
suorittanut kahdelle yhtitille
n?iiden edustamien tuotteiden
esittelyii kotikutsuilla, oli
ty6ss2i?in itseniiinen yritt[j2i.

Vakuutusoikeus on siis an-
tanut pii2it6kset kolmen eri
yhtidn kotikutsuesittelijdistiija pit[nyt heit?i itseniiisinii
yritt?ijin?i. Kaikissa kolmessa
tapauksessa sopimukset ja
tyciskentelyolosuhteet eroa-
vat toisistaan. Teoriassa on
mahdollista ajatella, ette on
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kotikutsuesittelijtiit?i, jotka tdmyyseltikett[ 27- 4. L971
Vakuutusoikeus katsoisi ty6- alkaen.
suhteisiksi. K?iytiinn6ss?i vai- T?ihiin piiiittikseen SP ha-
kuttaa kuitenkin siltii, ettii ki muutosta ilmoittaen ET:n
provisiopalkkaisiin kotikut- olleen palveluksessaan 29. 1.
iuesittelijdihin voidaan so- 1963-19. 5. 1963 ia 28.7.
veltaa edustajiin sovelletta- 1963-9. 9. 1963 sekii j?il-
vaa piiiisiilntti?i: Itsendinen leen 26. 5. 1964-13. 9.
yrittiij?i. Toisenlaiseen loppu- 1964 ia vaati tyd,suhteiden
tulokseen pti?ityminen edel- lyhytaikaisuuden vuoksi p?iii-
lytt[isi ilmeisesti siin[ m?ih- tdksen kumoamista. Eliike-
rin erilaista asiaseikastoa, lautakunta katsoi, ettei SP:
ett?i kotikutsuesittelijiistii ny- Il[ ollut ET:n eliikeasiassa
kyisessZi merkityksessiiiin ei viilit6,nt?i oikeudellista etua
enii2i voitane puhua. valvottavanaan, niin ja kun

SP:tii niin ollen ei voitu pi-
T,ONANTAIAN tIi asianosaisena thss[ asias-

VALITaSOIKEUS sa- j?itti valituksen tutkitta-
fiOiuforuUx vaksi ottamatta'-fLiXXefSf,t SP haki ph[ttikseen muu-

tosta uudistaen eliikelauta-
Vakuutusoikeuden p66ttis kunnalle esittiim2ins?i. Va-
t:o 4831/73/L913. kuutusoikeus katsoi p?iiittik-
Annettu 11. L2. L974. sessddn, ettei ole esitetty syy-
El?ikelaitos oli 18. 10. 1972 t6 muuttaa valituksenalaista
antamallaan ph?ittiksellii piiiittistii.

mydntiinyt E.T.:lle muun Piiiit<iksess?i on kysymys
muassa SP:hen 1. 2. 1963- tycinantajan valitusoikeudesta
13. 9. 1964 kest2ineen ty6- tytintekijiiii koskevasta el?ike-
suhteen perusteella tytikyvyt- pii?ittiksestii. Vakuutusoikeus
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AASIA YLEISKIRIEITA

on €reisse aikaisemmissa suojakeinoa
p?i?ittiksissii?in (mm. 6344/7L/ menettdnyt
1186) ollut poikkeuksellises- valittamalla
ti sitii mieltii, etta ty6nanta- tdkseen.
jalla on valitusoikeus tydn-

tekij?i katsotaan tydnantajan
k2isityksen vastaisesti TEL:n
alaiseksi. T?illtiin pliittis pi-
tiiisi mytis toimittaa tytinan-
tajalle, joka till?i tavoin on
katsottu asianosaiseksi, jotta
tytinantaja voisi valittaa p[h-
ttiksestii.

Vaikka tytinantajalla on-
kin valitusoikeus vakuutus-
maksusta, mikiili h?inet vel-
voitetaan el[keturvan j[ries-
tiimiseen, Iienee kuitenkin
niin, ettii vakuutusmaksuvali-
tusta kbsitelt?iess?i asetettai-
siin el2ikepii2itdksess?i TEL:n
soveltamiseen otettu kanta
ratkaisun perusteeksi. T2im?in
vuoksi tytinantajalle annettu
valitusoikeus eliikepiiiittikses-
tii on paikallaan.

Nyt selostettavassa tapauk-
sessa tilanne ei kuitenkaan
ole ollut thysin samanlainen
kuin phiittiksess?i n:o 63.1.1/
7l/1186, jossa tydnantaja ei
ole antanut mink[?inlaista il-
moitusta ty6suhteesta el?ike-
laitokselle. SP on nimitt2iin
ilmoittanut tydsuhteen nor-
maalisti el?ikelaitoksessa ol-
leeseen vakuutukseensa. Kun
eliikelaitos aikanaan on vah-vistanut vakuutusmaksut
SP:n maksettavaksi, on SP:ll?iollut mahdollisuus valit-
taa niistii. Kun SP ei ole
tuolloin avautunutta oikeus-

muutosta pee-

Vuodesta 1973 liihtien on
palkansaajien el?ikejZirjestel-
missii ollut mahdollista jriii-
de vanhuuseldkkeelle 63
vuoden irissii, jos vakuutus-
vuosia on yhteensh 35. Nor-
maali eliikeikii on 65 vuotta.
Vuosina 1973/74I[hes 60 o/o
henkiloisth, jotka ovat tiiyt-
tdneet vaaditun vakuutusai-
kavaatimuksen, on siirtynyt
vanhuuselSkkeelle 63 vuoden
iliss?i.

Sriristi)ohjelma
v iiv yttriri o sekikkeitri
Tanskan hallitus antoi mar-
raskuun alussa kansankiirii-
jille esityksen, jossa se esit-
taa sostaalisesta eliikerahas-
tosta mycinnettiivdksi tule-
vien eliikkeiden maksamisen
aloittamisen lykkii[mistii vii-
dellii vuodella. Aikaisempien
suunnitelmien mukaan ko.
rahastosta, johon on vakuu-
tetuilta keriitty vakuutusmak-
suja (2 o/o tuloista) vuodesta
1971 l2ihtien, olisi ryhdyttymaksamaan osaeliikkeitii
vuonna 1976 ja tiiysi?i eliik-
keitd vuonna 1982. Molem-pia aikamZiiiriii ehdotetaannyt siirrettiiviiksi viidellii
vuodella. Esitys liittyy haili-
tuksen siiiistciohjelmaan.

N:o 7 26. 2. 1975. Asia:
Tyd,eliikkeiden taso-
korotus ja siihen liit-
tyviit lainmuutoksel

N:o 9 12.3. 1975. Asia: Ta-
sokorotukseen liitty-
vi6 lainmuutoksia
koskevat asetukset.

N:o 10 19. 3. 1975. Asia:
Muutos vastuunjako-
perusteisiin.

N:o 11 14.4.1975. Asia: Re-
kisterciimiskelpoiset
lis[edut.

N:o 12

N:o 13

21. 4. 1975. Asia:
Kansanelikkeen ja
yleisen perhe-eliik-
keen korotus.
25. 4. 1975. Asia:
Ty<ielZikkeiden taso-
korotuksen vaikutus
tyontekijoille ja yrit-
t[jille liihetettiiviin re-
kisteriotteisiin.

keyttiinyt,
oikeuden

on se
saada

tekijii?i koskevasta el?ikep?i?i-
tdksest[. N2iin on ilmeisesti Efujkkeellesilloin, kun p?iiittis sis?iltiiii ,,
samalla ratkaiiun TEL:n so_ Os-vuottlanl
veltamisesta siten, ett6 ty'dn- Lcinsi-Saksassa
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Tietoia tydeldkkeensaaiista i1. 3. 1975

Elaketurvakeskukeeen saatujen ennakkotietoJen mukaan ollvat TEL-. YEL:: MYEL: Ja. LEL-eldkclaltosten
;t6;E;;; 31. 3. 197S-",iiru5g" otevien ilakkeiden lukumtitirdt ja elakkeiden keskimtitirat Beuraavan

taulukon mukaiset.

VANHUASELAKKEET
miiSriiinen

TEL-eliikelaitokset yhteened 35 502 41 87 77 389 610 275 429

5 819 3 73s 9 554 s92 429 528YEL-el6kelaitokset
lvlYEL*lakelaitos - 20313 2t 086 41 399 141 76 108

LEL-eliikelaitokset 23s14 3903 27 417 218 122 204

Kaikki ty6elakelaitokset 85148 70611 155759 389 215 310

Lisiikst edellisista 8at TEL-ltsdeltikettA 2747 vanhuuselakkeensaajaa kesklm66rin 823 mk/kk' YEL-n-

"a"ia["tta 
-32 

vanhuuselakkeensaaJaa seka MYELjlsiiel?ikettd 2 vanhuuseldkkeensaajaa.

TY AKYV Y TT AMY Y SEL,4 KKEET ( sisiiltti osaeltikkeet )
kimtitiriiinen tike

mv6ntiiiii Miehet Naiset Yhteensd iehet Naiset Yhteensd

TEL-elekelaitokset
EliikevakuutusYhti6t 20 396 25 680 46 076 594 268 412

1 590 2 399 3 989 663 29s 442Eliikekassat
6 048 3 734 9 782 682 351 5s6Eliikesiiiiti6t

TEL-eliikelaitokset yhteensi 28 034 31 813 59 847 bt/ 280 438

YEL-eliikelaitokset 5 575 2 799 8374 s03 5ZO 444

MYEL-eliikelaitos 21 014 23347 44 361 185 B1 130

LEL-eltikelaitokset 30 005 4802 34 807 295 135 273

Kaikki tydelakelaitokset 84 628 62761 147 389 197 307

Listrksi edellisista sai TEL-Iisdelaketta I 705 tyokyvyttomyyseliikkeensaajaa keskimdiirin 632 mk/kk sek6
YEL-I isdel iiketta 28 tydkyvyttdmyyse I iikkeensaajaa.

V AN HU U S -, TY AKY VY TT nMYY S - T A TY ATT OMY Y SE LA KKEET

E ia Keskimti6rtiinen perusel6ke mk/kk

ElSkkeen Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eltikelaitokset
Elakevakuutusyhti0t 45 s19 57 765 103284 585 268 408

361 1 6776 10 387 681 423285Eliikekassat
14 509 I 544 24 053 683 323 540Eliikesiiiiti6t
63 639 74 085 137 724 613 432271

YEL-eliikelaitokset 11 411 6 548 17 959 548 385 489

41 461 44 469 85 930 164 79 120MYEL-elirkelaitos
LEL-eliikelaitokset s3 858 8 904 62762 260 128 242

Kaikki ty6eldkelaitokset

20

r70 369 134 006 3M 375 388 206 308

Naiset

25 027 31 724 56 751 578 269 405Eliikevakuutusyhti6t _.
Eliikekassat 2 017 4 368 6 385 280 412

B 458 5 795 14253 684 s30305ElAkesaati0t

TEL-elakela,tokset rhteensa--



PERHE.ELIKKEET

El6kkeen my6nt6Jd Elakk.
lukumddrti

Keekl-
meerai-

nen eldke
mk/kk

EldkkeensaaJla

Lesket La Yhteensd

Elikevakuutueyhtlot ______ 1 7 195 366 15 890 8 4t S 24 3Os
Eldkekassat 1 425 394 1 2M 725 I 989
El6kes66ti6t 5 533 387 5194 1920 7114

TEL-olAkelaltokset yhteensA 24 1s3 373 22348 11 060 33408
YEL-el6kelaltokset 2 961 32s 2775 1 872 4647
MYEL-elSkelaitos 6 422 94 5 861 4 681 tOVz
LEL-el6kelaltokeet 13 453 166 12 632 7 s68 20200
Kaikkl tydelfl k6laitokset 46 989 273 43 616 25 181 68 797

Edellislln keskimiidrlln sisdltymett6mien TEL-IisietuJen mukaisten perhe-eldkkelden lukumddr6 oll I 262ja keskimtidrtt 639 mk/kk. Tdt6 perhe-elSketta sai 1238 leskeii ja 766 lasta. YEL-lisdetujen mukalsten
perhe-eldkkeiden lukumddri oli 4.

TY6TTAMYYSEL,IKKEET
meArAinen

Elikkeen my6ntele iset Naieet Yhteens6
TEL-elSkelaltokset

El6kevakuutusyhtl6t 96 36r 208 2s0457 406
El6kekaesat 4 I t3 397 227 279
ElekesaAti6t J 15 1B 266 266 266

103 385
17 14

488 402 211
31 292

251
242 269

MYEL-el6kelaltoe 134 36 170 190 9s 170
LEL-el6kelaitokset 339 199 538 196 t01 161
Kaikkl ty6elek6laitoks6t 593 634 1 227 233 171 201

OSAELLKKEET
ia perusel6ke

Nalset Yhteensd Miehet Nalset Yhteenei

Eldkevakuutusyhti6t -_.__ 304 359 663 528 242 373
Eltlkekassat 30 47 77 481 285 361
ElSkeaddtl6t u 17 51 496 293 428

TEL-eltikelaitokeet yhteensd 368 423 791 521 249 375
YEL-eldkelaitokset 716 280 996 437 298 398
MYEL-eldkelaltos 3267 2ils 5812 178 90 140
LEL-el6kelaitokeet 284 t3 297 303 182 297
Kaikki 4 635 3 261 7 896 253 129 202

Lis6ksi edellisist6 8ai TEL-lis5el6kett6 56 osaeliikkeensaajaa sekd YEL
saajaa.

lisiiel6kettd 5 osaeldkkeen-

Y AN HUU 5., TY dKYVYTTAMYY 5., TY dTTOMYY S. I A PERHE.ELAKKEET
Keskl-

maArei-
nen el6ke

mk/kk
Eldkkeen my6ntara Elakk.

lukumiiSrd Eldkkeen my6ntaje Etakk.
lukumtitirti

Keski-
mAarai-

nen eldke
mk/kk

TEL-el6kelaitokset
El6kevakuutueyhtl0t

YEL-elilkelaitokset 20 920 465
120 479 402 MYEL-cl6kelaitos 92352 118

ElAkekaeeat 11 812 420 LEL-elekelaitokset 76 215 228El6kee66ti6t 29 586 512
TE

303Kaikkl tyoolgkelaltokset 351 3O4
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Engltsh summaries

This issue deals with the raising
of employment pensions on July
1, 1975. The employment pen-
eions of employees in the service
of private employers and those
of the self-employed were in-
creased as follows: employment
pension is earned at the rate of
1.5 per cent (formerly 1 per cent)
of the pay or the earnings of the
eelf-employed per working year.

The new method of calculation
is applied to all working years
from the application of the em-
ployment pension acts. The em-
ployees' pension acts came into
force on July 1, 1962 and the
pension acts of the self-employed
on January l, 1970.

The minimum pensions of the
older age classes which come
within the employment pension
laws for a relatively short time
were raised trom 22 to 33 per
cent. At the 6ame time, 6ome
changes were effected in th6 na-
tional pensions and in the ad-
justment of the employment pen-
eion and the national pension.

The increases in employment
pensions apply to persons who
become entitled to a pension, for
instance attain pension age, at
the earliest on July l. However,
the minimum pensions of persons
retiring on pension prior to July
were increased from 22 to 25
per cent of the pay or the ear-
nings of the self-employed

The increases do not apply to
public sector pensions which are
still at a higher level than private
sector pensions. ln the pension
systems of the public sector pen-
sion is earned at the rate of
2-2.2 per cent per working year.

The editorial on the increasing
of the employment pensions was
written by T. Pentikainon, mana-
ging director of Pension lnsu-
rance Company llmarinen.

lnterviews on this subject were
given to our journal also by Pek-
ka Oivio, chairman of the Con-
federation of Finnish Trades
unions (S,AK) (p. 6) and Timo
Laatunen, managing director of
the Finnish Employers' Confede-
ration (STK) (p. 5). Excerpts from
these interviews are given in the
following:

Pekka Oivio, chairman of SAK: rector of STK:
"There is still much to do in "With the entry into force of

the employment pension system the great pension reform there
even after this equalisation in- is cause to be satisfied with the
crease. Employment pension pro- positive development. Soclal ee-
tection must be corrected, be- curity is necessary and its de-
ginning with the pensions for the velopment imperative. However,
lowest level. The trades union the pace at which the benefits
movement seeks to develop the are increased is of importance.
employment pension system ln That is a question of the distri-
such a manner that it will bution of the resources available
guarantee employees adequate between our various needs. lf
protection against old age and the funds are to be assigned to,
disability, and it strives to make say, social policy, it limits the
it also administratively a workers' chances of speeding up the in-
pension system. come devolopment of the active

Development wlll not occur population or the maintaining of
under its own momentum, how- lnvestments.
ever. Many problems lnherited Although eoclal pollcy has
from the 1960s await the per- been developed vigorously, there
sonal contribution of employees are still needs which soclety de-
to keep progress moving. mands should be met. As over a

Employment pensions form an fifth of the net national product
essential part of the wage and is used today for aocial security,
income distribution policy and and thls proportion continues to
the trades union movement wants grow, it ls necessary to stop for
to maintain the poseibility of a re-assessment of the utilisation
controlling and developing it. of resources. Now that the baslc
The lacks and needs of em- requirements of citizens have
ployees that are at work and been indisputably satisfied social
those that have already retired policy should be directed along
are known best by the trades economically the right lines so
union movement." that social security is developed

Timo Laatunen, managing di- without increasing any further its
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relative.. share in the growth of ployment pension conforming to Although it must be acceptedour national income." itris targei meets satisfacioriiy that the fiost imporiani uir"l"r"the requirement to be made oi been achieved, or at least been
The first development phaee it: guarantees that consumption approved in legislation, as re-
of the employment pension ot the employee and . the se-lf- gards the regulations governing
system is 

-coming to an end employed is .preserved at the the guantitative development oI
(Editorial) - level achieved on his retiroment. pensions, this does not of course

rhe equarisation increas. ," "r- ,."1""Y.t0 j'f;j,r'l?"'",,01"]r"Lfi, Ir:i:ry:l"t:""rli::lil"i:?t#:ployment pensions that enters achieve the full 60 per cent targei plete yet. on t[re contrarv. thereinto force on July 1., l975,signifies immediately the imendment "to is stilI a gieat a"ii or-d""Lrop-the conclusion of the firet de- the law comes into force. it is r"nt *ori to be done. Fbrvelopmental phase of the em- important that under the changed lnstance, a more flexible pensionployment penslon system. Our 36jr.1r"n, rules which fav-our age system is desirecj, withsoclal security, and in general especially the low-income brack- rjason.' The penslon- jrotection
even pension security,- w?s .not ets the employment pension and of the wife ind husband maysatisfactorily provided for before 16s national 

- pension together turn out to be unwarrantably un-1962 except for a s-mall .part of come up to the 60 per cent-level even when families of the samethe popu.lation, chiefly civil ser- already in the 1970s for the low- income level are "orpir"a, ae-vants and the executlves of major income earners and during the pending on whether Uoitr spousesprivate employers. Retirement on 1969e for those in middle-in-come or onli one of them is gainfullypension meant for most wage- brackets. Achievement . of the employed. - il";;' ' ii"ii"iiti.,earnera tll" collapse . of.., their target will be postponed to the apiear in the different life situa-chances of .earning a livelihood; 199bs only^fo1. inosL with higher ti6i" in disability p"nsion. a"_the national pension was. often incomes. 
-Changes are esse-ntial punJing on which of the spousesthe only pension, b.ut.it did .not even in this r-espect compared i, ifi"lt"a 'fV-iiJi".", -i'n-'"rr_

meet the need and the.system with the earlier tlmetable whlch vr:vJs, pensions dependino onhad been converted .-,1" ^{9,: purported that fu.ll pensions "witt wtrrctr .i t#-.p",,il!-ii"J] 
""arate.system .which ia .not. even not be achieved until the y"ur. in old ug" p"n;ion"-ir p[ieaea

capable of. develop-ment when .a 2002". by divorce, etc. But even if thesepension policy satisfying fl1 l--9: The development is supple- r.,iro-" that will in themselves
i: !9i"9_pl.1lis.-:,1'"_t]" was.rn mented by the. recent revisions require large new funds at ieastthose. days still .one of the de- of the nitional pension which w-lie-n overall reforms are notvetoping countries of social guarantee at least on the whole ""f,i"r"a u"ry fu.1 U""auie ofpo!_cy. that the various pension incomes the iesources available and theThe employment penslon 

.lY.s; ana the pensionei's other possible other great aeveiofmeni neeastem got off to a start.in 1962 with income together reach 'approxi- oi ir,e'other sector! of society,
a- very. modest .level and ralge mately .the- same level at'i"tict ttre-pensiong systemg themselveeof application. lt was Y?1__iT: an employee earning the minimum in-rI.nV respects require ratio_portant,. however, lh?t pI:!:?:: wage lives when--tie houstng nalisation, improvement of ser_was under.way and that pension allowance and the effect of taral urc"'ana redrgan-isation.-'ff,esequestions have been ::fl:t*: tion are taken. into consideration. ,ii"ur". a" nit nl""".arily re-ever since as comlng *li1'L.:l: Taking everything.into conside- quire large re.orr"ee,-tri'rlthe.
ephere of negotiations -P_1Y:-"1 rationl the natioial pension and 1161-;,1g"ri.ctuar capacitv .r.t u"the labour market organisations. 16" employment pension in ireea for them noru ttdt ifrJlirstIt was the key to fast **]:t- accordance *ith the' new rutes, ph"." or ,igo;r; aeurlopmentment. The system h1.^,::!; taking taxation into account, torm in-tte system is nearing com_sequently been improved almost a wh-ole which at the lower end e1s1if..yearly; for lnstance, :r31r?t: of the wage scale guarantees an ' We who work in the field ofpenaions -were_at9ed "t.^tl_1}-l approximalely 100 6er cent live- ttre'"mptoyment p"n.ion'.1.t",ginning of 1967..The equalis^ation lii.rbod compired with the *age. ca-n view with satisfaction theincrease in employment pensions Even for persons with hlgher in- iio.qr"r. made. That the labour
may be regarded as the end^Poiht comes it ioresees a 60 p-er 99nt [iJ.iet organisations have pro-of the lnitial phase of..this..d9- level which will be achi'eved UV p"""j ana" tne-tovlrnr"it 'h""
velopmental .process. With 

^it ,ls degrees. The taxation of pensions, IJoi'or"a the oreat Droores6iveassociated the most t".!"Lt,,I; on-the othe_r hand, evens out the .iJp.'"itf,irivEiJii iI'i".ig-; ofcomes policy settlement,,*hi"_h pension differences sharply; it co*iaence in our work. " Theraises the targot ot a. tull pen- amounts to half of the gross sum syslsrn has been consideredsios to 60 per cent. .lt ::: b^? for the highest pensi6ns while ije-4-6'y of Jeuefopment. i'fraiputseaid already, at least by.,way of no tax is paid on ihe lowest pen- uJ ,n',1"|. in ;bliguiio; 
'io -nLf."

a rough estimate, that the em- sions. new efforts.
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