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ELAKEUUDISTUS TEKEE
TULOAAAI

Kev?iiin tulopoliittisissa neuvotteluissa valmisteltu tyiieleke-
uudistus kypsyi ratkaisuunsa keskellii kesiiii. Ajankohdan
yleisestii hiljaisuudesta huolimatta ratkaisu hertitti lehdis-
ttissii ansionsa mukaista huomiota. Jo ennen puhemiehen
nuijankopausta virisi keskustelu siitii, oliko tekeill[ oleva
uudistus merkitykseltiiiin laaja-alainen ja tasoltaan huomat-
tava vai ei: keskustelu jatkuu sys6yksittiiin yhii, poliittisilla
areenoilla ja ammatillisten jiirjest<ijen piirissfl, ja tulee jat-
kumaan ainakin lainmuutosten voimaantuloon ensi heinii-
kuun ensimmiiiseen pliviiiin asti.

Laaja-alaiseksi uudistusta voidaan perustellusti luonneh-
tia. Tiisst Iehdessii tuonnempana olevasta artikkelista kiiy
ilmi, ettii arviolta 250 000 jo my<innettyii tyoel2ikettii tulee
uudistuksen johdosta korottumaan. Korotetun eliiketurvan
piiriin tulee noin 75 prosenttia ammatissa toimivasta v6es-
tostii. Luvussa ei oteta huomioon virkamiehil, joilla tiimiin-
tasoinen turva on jo ennestiiiin.

Kysymys siitii, onko korotus tasoltaan huomattava, el[k-
keen saajan kukkaroon kuukausittain tulevina absoluutti-
sina markkoina mitattuna on liihinnii filosofinen. Joka ta-
pauksessa uudistusta rakennettaessa on pyritty pitiimiiiin
huolta siitii, ettii suhteellisesti suuren eltikkeen ansaitsijat
eivlt korotuksesta hyddy suhteellisesti enemmiin eiviitkii
suhteellisesti sitiikiiiin mitii pienen eliikkeen ansaitsijat. Uu-
distuksen jiilkeen muodostuu matalapalkkaisen kokonais-
nettoeliike sadaksi prosentiksi el?ikkeen perustana olevasta
nettopalkasta, keskipalkkaisen 75-85 prosentiksi ja kor-
keapalkkaisen seitsemlksikymmeneksi prosentilsi netto-
palkasta.

Eliikkeiden kustannuksia ajatellen korotus niinikiiiin on
huomattava. T[ni vuonna tydeliikkeitii maksetaan 2,1 mil-
jardia markkaa, vuonna 1980 maksetaan 2,7 miljardia (ny-
kyrahan tasossa ilmaistuna).

Uudistus teettiia, eliikelaitoksilla ja Eliiketurvakeskulsella
paljon hallinnollista tytitii, joka on tehtive lyhyess6 ajassa.
Juoksevat el2ikkeet ja ltihes koko vakuutuskanta on tarkis-
tettava. Ei tule ibmetellii, jos kiiytiinndn ongelmia ja tul-
kintavaikeulsia syntyy.
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Avoin kirje toimitusjohtaja Matti Uimoselle

VELI MATTI

Vaihdosten yhteydessti erilaisten laitosten
johtopaikoilla ihmiset sekii laitoksessa ettE
ssa rrlkgpuolella odottavd 6islsnkiinnolla,
joskus kenties jrinnitykselliikin, miten uusi
mies vetiiii linjaa Eliikepolitiikka yhteiskun-
nassarnme on tiilH hetkellti alue, jolla yksi-
tyisten ryhmittymien, olivatpa ne puolueita
tai jarjestdje, mielipiteet ovat kovasti ristik-
kiiisiil Tiimii ristikkiiisyys ei riipu vain siitii
kiiytiinndllisestii eliimiintilanteesta ja niikti-
kulnasta, iosta kukin asioita arvostelee,
vaan erityyppiset ideologiat niiyttiiv6t vai-
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kuttavan asioiden kulkuun eliikepolitiikan
alueella voimakkaasti. Tafldin joudutaan
asioiden arvioinnissa alueellg jolla eiviit nu-
merot ja mitat ptde, vaan tunne.

Eliikepolitiikkarlme on kehittynyt viime
vuosina erittii.in ripedsti. Eliikemenot olivat
vuonna 1962, kun tytieliikej[rjestelm[ tuli
voimaan, 3,4 /o kansantuotteesta" ja nyt ne
ovat n. 10 %. Liniil$i voidaan odottaa, ettE
menot kasvavat vuoteen 1980 menness6 yli
l2lr:in kansantuotteesta. Neite n tmeroita
vasten ei siis eliikepolitiikkaa enii voida



Avoin kirje toimitusjohtaja Juhani Salmtselle
TERVE ruSSI
Kiitokset kirjeestiisi, jota tosin en ole saa-
nut mutta jonka tiediin olevan matkalla mi-
nulle.

Tyd,el?ikkeen herra piiiitoimittaja antoi mi-
nulle tehtiivnksi kirjoittaa Sinulle avoimen
kirjeen, jossa etupiiissl pitiiisi kiisitellti liihi-
ajan eliikepolitiikkaa. Ennen kaikkea haluan
kuitenkin esittiie Sinulle parhaimmat kiitok-
seni niistii kolmesta vuodesta, jotka olen
saanut toimia yhten?i llhimmistii awstajis-
tasi. Tytiskentely alaisenasi on ollut erittiiin
miellyttiivZit ja, niin minusta ainakin itses-
tiini tuntuu, myds kehittiiviiS. Kiitokset.

j[tt?iii tunteen asiaksi eik?i ideologioiden tem-
mellyskentiiksi, vaan sen tulisi viel?i entistii
suuremmassa miiiirin penrstua tarkkaan tut-
kimukseen. Sen on siis oltava luonteeltaan
valikoivaa siten, ettii se loytiiii todella eikii
oletetusti heikoimmassa asemassa olevat ja
korjaa heidiin puutteensa, mutta samalla on
kokonaisuutena ottaen siiiistdliekillfl.

Matti hyv[! Ottaessasi vastaan Eliiketur-
vakeskuksen toimitusjohtajan tehtiiviit Sinun
tulisi valita toimintasi painopiste, kun kysy-
mys on kehittamistycistii, ennen kaikkea ty<i-
eliikejiirjesteln?in teknillisen kehittiimisen
alueelta ja eliikejiirjestelmien yhteisty<in
alueelta. Telldin voisit erityisesti antaa pa-
noksesi el[kehakemus- ja neuvontamenette-
lyn parantamiseen sekii tydeliikejErjestelmien
v?llisten taq)eettomien erojen poistamiseksi.

Kaikkea hyviiii ja menestystii uudessa teh-
tiivtissiisl

Mitii eliikepolitiikkaan tulee, luulen ettii
uusi toimitusjohtaja esiintyy viisaimmillaan
silloin, kun hiin err hiljaa. Toisaalta on help-
po todeta, ett2i hyvin mielelliini seuraan niitli
suuntaviittoja jotka Sinii olet asettanut. On
mukava ottaa Eliiketurvakeskuksen johto-
tehtiiv[t Sinulta vastaan, sill[ Sinun johdos-
sasi Eliiketuryxftsslorksesta on tullut laitos,
joka yhdess?i tydel?ikelaitosten kanssa on
hyvin kiiyttd,kelpoinen eliiketurvaamme ke-
hittiimiiiin.

Tarkastelless4mme llhiajan tehtiiviii aivan
ensiarvoisena niien tydeHkkeiden tasokoro-
trrksen toteuttamisen ja siihen liittyvien mo-
ninaisten toimeenpanotehtiivien kunniakkaan
loppuun saattamisen. Etujerjest6jen keviiiillti
1974 solmimassa tulopoliittisessa kokonais-
ratkaisussa sovittiin tasokorotuksen lisiiksi
monista muista tyciel[kej?irjestelmiiS koske-
vista kysymyksistii. Niiiden jo vireille pan-
tujen kehitystdiden jatkaminen ja loppuun
saattaminen tulee niin ikiiiln liihitulevaisuu-
dessa vaatimaan paljon aikaa osakseen.

Jos yritiin nousta aivan niiiden ajankoh-
taisten aiheiden yliipuolelle ja katsoa viihiin
kauemmaksi tulevaisuuteen, joudun ensin-
niikin toteamaan, ettii l2ihivuosina tuskin
voimme kovinkaan paljon sitoa varoja elii-
keturvan kehittiimiseen. 1960-luvun ja 197G
luvun alkupuolen eliikeratkaisut ovat sito-
neet sosiaalipolitiikkaan kiiytettiivissl olevia
varoja suuressa miiiirin. Ilmeisesti on niin,
ettii lflhivuosina yh?i enemmin nousee esille
muut sosiaalipolitiikan alat, ennen kaikkea
perhepolitiikka.

Ntiin ollen minusta nlyttiiii siltti, ettii tule-
vaisuutta suunnitellessamme olisi kiydettiivii
ratkaisuja, joilla el[keturvaa voidaan paran
taa sanottavasti menopuolta fiseAmette. Tiil-
laisia kysymyksid on liihinn[ jiirjestelm[n ke-
hittiiminen yhil enemmiin vakuutettuja ja hei-
d6n tarpeitaan palvelevaksi ja tehokkaasti
toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tervehdylsin

Matti Uimonen
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LAUzu KOIVUSALO
MARTTI HANNIKAINEN

Tyoelrikeuudistuksen
t oime enp onon v almist e lu

&

Tyriel4kkeiden tasokorotuk-
seen liifiyvnt lainmuutokset
on vahvistettu ja tarkoitus on,
etti ne tulevat voimaan 1. 7.
1975. Uudistuksen keskeisin
sis?ilto on yksityisen seltorin
tyriel?ikkeiden tavoitetason
kohoaminen 60 /o:in palkas-
ta. Niin ikiiiin vanhempien
ikiiluokkien viihimmiiiseliike
nousee 33 !o:in. Tiimiin li-
seksi jo el;ikkeellii olevien
el2i.kkeet nousevat lG-22
lo:sta 25 flo|fu. Uudistuksen
yhteydessti on myos ty<iel?ik-
keen ja kansanel?ikkeen kes-
kiniiinen vuorovaikutus muu-
tettu vastaamaan uutta tavoi-
tetasoa.

Lainmuutosten kiiytiinntin
toteuttamisen valmisteluun on
k?iytettiivissii aikaa vajaa vuo-
si. Aika on varsin lyhyt nnin
laajan uudistuksen ollessa ky-
seessii. Niinpii El?iketurva-
keskus otti jo keviiiilH varas-
liihdtrn perustamalla El[ke-
turvakeskuksen j a el?ikelaitos-
ten edustajista kootun tytiryh-
mdn suunnittelemaan Eliike-
turvakeskuksen rekisterien
roolia uudistulsen toteuttami-
sessa. Tiim?in tytiryhmiin
muistio on jo l?ihetetty eliike-
laitoksille. Tiill[ hetkelle niin
eliikelaitoksissa kuin El2ike-
turvakeskuksessakin on me-
neilltiiin teknisen suunnittelun
vaihe. Jiiljempiinii on tarkas-
teltu uudistuksen toteuttamis-
ta l[hinnii El?iketurvakeskuk-
sen n[kokulmasta. Esitys an-
taa siten vain osaniikemyksen
uudistuksen toteuttamiseen
liittyveste tydstii.
IUOKSEVIEN
ELAKKEIDEN KOROTUS
Tydltiimm?in osan uudistuk-

sen toteuttamisessa muodosta-
vat ennen l. 7. 1975 mycin-
nettyjen eliikkeiden korotta-
minen. Arviolta noin 250 000
eltlkeftii tulee uudistuksen
johdosta korottumaan. Kun
viel?i otetaan huomioon, ettei
etukiteen voida tarkoin tie-
tae, mitke eHkkeet korottu-
vat, nousee korotuksen yh-
teydess?i tarkistettavien eltik-
keiden m?itirl n. 350 000:een.

Tietoja korotuksen laske-
miselsi el?ikelaitokset saavat
luonnollisesti osaksi omista
rekistereistiiiin. Niiiden tieto-
jen miiiirii vaihtelee eliikelai-
toksittain suuresti. Kiiytiin-
ncissti ilmeisesti jokainen el?i-
kelaitos ainakin osaksi tulee
kiiyttiim?iiin Eliiketurvakes-
kuksen rekistereihin tallennet-
tuja tietoja. Niiin ollen rekis-
teritietojen saaminen Eliike-
turvakeskuksesta on pyrittiivti
tekemdiin mahdollisimman
yksinkertaiseksi.

Eltiketurvakeskuksessa on
valmisteilla tietokoneohjelma,
jonka avulla eltikelaitoksille
voidaan antaa rekisteriotteet
korotuksen laskemiseksi au-
tomaattisesti itnan eliikelai-
toksen liihettiimiiii rekisteri-
otepyynttiii. Nrm[ rekisteri-
otteet tullaan tulostamaan
eliikelaitoksille ensi tammi-
kuussa. Eltikelaitoksissa v?il-
tytiiiin rekisteripyynncin kir-
joittamisen fiseksi mycis mah-
dollisesti hyvinkin tyciliiiiltii
tarkistusta vaativien eliikkei-
den etsinnelti. El2iketurva-
keskuksessa puolestaan viilty-
tdlin rekisteripyyntcijen vas-
taanotolta ja liivist?imiseltii.

Eriiiit ellkelaitokset halua-
vat kuitenkin itse omien re-

&

6



kisteriens[ perusteella ptiiitel-
lii, mitkii el2ikkeet on otetta-
va tarkistuksen alaisiksi. Jot-
ta my6s n[iden eliikelaitosten
osdta viiltettiiisiin mahdolli-
simman paljon kiisity<ivaihei
ta" Elflketurvakeskus on va-
rautunut vastaanottamaan re-
kisteriotepyyntcij?i myos mag-
neettinauhalla. Tiimiin menet-
telyn yhteydessii Ellketurva-
keskus kontrolloi eliikelaitok-
sen niin halutessa, ett?i kaikis-
ta korotuksen piiriin kuulu-
vista tosiaan tulee rekisteri-
otepyynt6.

Jotkut el?ikelaitoksista tule-
vat kiiytfiimiien korotuksen
laskemisessa apuv?ilineenii
tietokonetta. Neifii varten El[-
keturvakeskus on varautunut
antamaan rekisteritiedot lo-
makkeen sijasta magneetti-
nauhoilla.

El?iketurvakeskus pyrkii
auttamaan eliikelaitolsia
myos itse korotuksen laske-
misessa. Eliikelaitoksille on
mm. valmistettu el?ikkeen las-
kemiss?i2inntit sisiltiivii kaava-
kokoehna. Liseksi tullaan ko-
rotusta varten annettaville re-
kisteriotteille laskemaan val-
miiksi eliikkeen korotettu
m?iiirti silloin, kun se on teh-
tiiviss?i pelkiistiiiin elZiketa-
pahtumatietoja klyttiien. Tii-
mii on mahdollista noin kah-
dessa tapauksessa kolmesta.
Ty<isuhderekisteriotteille tul-
Iaan nykyisten tietojen fisaksi
laskemaan uuden tasoiset
elii kkeen viihimmiiismiiiir[t.

ELAKETAPAHTAMA.
ILMOITUKSET
Korotetuista eliikkeistii on
tehtiivii el?iketapahtumailmoi-
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tus Eliiketurvakeskukselle se-
kii viilitettiive tieto kansan-
eliike- ja sairausvakuutusjir-
jestelmiin. Sairausvakuutuk-
sen kanssa suoritettava yh-
teensovitus asettaa n[ille il-
moituksille tietyn aikarajan.
Neuvottelut Kansanel?ikelai-
toksen ja El?iketurvakeskuk-
sen viilillii ovat vielii tiiltit osin
kesken. On kuitenkin ihneis-
t[, ettd tiedot tiiytyy olla Kan-
saneliikelaitoksessa ainakin 3
viikkoa ennen korotetun el6k-
ftssa 6aksamista.

Eliiketapahtumaiknoituksia
korotetuista eliikkeistii tulee
tehtiiviiksi noin 250 000.
Luonnollinen pyrkimys on
te[din viihentiiii korteilla ta.
pahtuvaa tietojen viilitystii
mahdollisimman viihiin. Ta-
miin johdosta El?iketurvakes-
kus toivoo saavansa ilmoituk-
sia magaeettinauhamuodossa
ainakin niilta euikelaitoksilta,
jotka kiiyttiiviit el?iketapahtu-
makortin kirjoittamisessa jo
nykyisin tietokonesovellutus-
ta. Nein viiltytiiiin ellkelaitok-
sessa eliiketapahtumakortin
kirjoittamiselta ja Eliiketurva-
keskuksessa tietojen l2ivistys-
vaiheelta. Kansaneliikelaitok-
selle tiedot korotuksesta tul-
laan viilittiimiiiin keskitetysti
El?iketurvakeskuksesta mag-
neettinauhamuodossa.

Uudistuksen johdosta elii-
ketapahtumailmoituksen tie-
toihin mahdollisesti tulevat
muutokset eivtit viell ole tiiy-
sin selvillii. Tiiml johtuu sii-
tii, ettii kansaneliikelakiin on
tulossa tycieliikeuudistuksen
seurauksena erlit?i muutoksia"
jotka saattavat vaikuttaa sii-
hen, mitii tietoja t&nsaneH-

kelaitos tarvitsee tydeHkkeis-
tii.

KARTTAMISPROSENTIN
KOROTAS
Ty<iel2ikeuudistus merkitsee
30. 6. 1975 jiilkeisten el6keta-
pahtumien kohdalla elikkeen
karttumisprosentin nousua
I I l2/o:iln sekii viihimmiiis-
miiiiriin tason nostamista
33 !o:iin. Korotulset koske-
vat tiilldin myds ennen 1. 7.
1975 pdnttyneitii tytisuhteita
ja yrittiijiivakuutuksia, joiden
osalta vapaakirjat on jo las-
kettu ja ilm6i1g11u myds El6-
keturvakeskulselle.

On selviiii, ettii vapaakidat
jossain vaiheessa on korotet-
tava. Korotettuja vapaakirjan
arvoja ei kuitenkaan tarvita
valiftdmiisti lain muutoksen
jiilkeen tehtevisse eftikeratkai-
suissa, silH tiill<iin eliiketapah-
tuma on yleensii sattunut jo
ennen lainmuutosta. Elnke-
turvakeskuksen rekistereissd
olevat vapaakirjat tullaankin
n[in ollen korottamaan vasta
syksyllii 1976. Korotus laske-
taan tietokoneohjelmaa k?iyt-
tEen suoraan El?iketurvakes-
kuksen ty<isuhderekisteriin.
Ilmoitusta eliikelaitoksilta ei
siten tarvita. Omien rekiste-
riensii osalta eliikelaitokset
suorittavat vapaakirjojen ko-
rotukset itseniiisesti.

Jotta el2ikelaitos saisi El[-
keturvakeskuksesta pyytiimiil-
liiiin rekisteriotteella kulloin-
kin kysymykseen tulevat va-
paakirjojen mdiir6t, on rekis-
teriotteella ilmoitettava jon-
kin aikaa usean tason mu-
kaisia vapaakirja-arvoja

Karttumisprosentin koro-
tus heijastuu tietysti my<is
eliikelaitoksista Elii,keturva-
keskukselle tehtiiviin tyrisuh-
deilmoituksiin. Luonnollista
on, ett2i lainmuutoksen voi-
maantuloon asti vapaakirja-
tiedot ilmoitetaan nykyisen
tasoisina. Sitii vastoin vilitt6-
miisti lainmuutoksen jiilkeen
tehtiivien ilmoitusten osalta
on katsottu tarpeelliseksi sal-
lia kahden tasoisten vapaa-
kirjojen ilmoittaminen. Syk-
syyn 1976 asti sallitaan nimit-
tiiin aina nykyisen tasoisten
vapaakirjojen ilmoittaminen"
mutta kesZikuun 1975 jiilkeen
pii?ittyvien tydsuhteitten tai
yrittiijiijaksojen osalta voi-
daan vaihtoehtoisesti ilmoit-
taa mycis korkeampaa tasoa
vastaavat vapaakirja-arvol
Syksystii 1976 alkaen on sitii
vastoin yleens[ ilmoitettava
uutta tasoa vastaavat arvot.

ILMOITTAMINEN
ELAKKEEN SAAIILLE
Kuten edellii todettiin, lain-
muutokset koskevat erittiiin
suurta joukkoa ellkkeen saa-
jia. Eriis ongelma liittyy sii.
hen, miten eliikkeen mahdol-
lisesta muutoksesta ilmoite-
taan eliikkeen saajille. Jos jo-
kaisen osalta annettaisiin uusi
eliikepiiiitos, tyomtiiirii paisui.
si tavattomasti. Nein ollen
niiyttiiisikin perustellummalta"
ettii liihtokohtaisesti eliikkee-
seen tulevasta korotuksesta
ilmoitetaan eliikkeen saajille
kirjeellii. Jos asianomainen
kuitenkin nimenomaisesti
pyytiiii eliikelaitokselta vali-
tusosoituksella varustettua
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p?ietdstii, tulisi tiim6 siin?i ta-
paulsessa antaa.

Elhkkeen saajalle llhetettii-
viissii kirjeess[ ilmoitetaan
el?ikkeeseen uudistuksen joh-
dosta tulevista muutoksista.
Kirjeessti on sffi nimen-
omaan mainita, ettii eliikkeen
saajan halutessa el?ikelaitos
tulee antamaan valitusosoituk-
sella varustetun pdiittiksen.

Erflissii tapauksissa saate-
taan joutua kuitenkin makset-
tavaa korotusta selvittelemiidn
sairausvakuutusviranomaisten
kanssa siitii syyst?i, ettd sa-
malta ajalta on suoritettu sai-
rausvakuutuslain mukaista
korvausta. Niiissti tapauksissa
eliikelaitos joutuu antamaan
korotuksen johdosta tulevasta
lisiistii erillisen piiiitoksen.

Eliikelaitoksella on tieten-
kin mahdollisuus antaa kai-
kista korotustapauksista uusi
pZietds, mutta ainakin suu-
remman eliikekannan kysy-
myksessii ollessa tiimii niiyt-
tiiisi kovin ty<iliiiiltii. Siite
syyste edellzi kaavailtua il-
moitusta eliikkeen muuttumi-
sesta voitaisiin ptiiisiiiint<iises-
ti pitiiii riittiiviin?i.

Edellii olevassa on koske-
teltu joitakin niistii kohdista,
joihin tasokorotuksen toteut-
tamisen yhteydess[ joudutaan
puuttumaan. Toteuttamisen
edetessii pitemmiille eteen
tulee ilmeisesti vielii runsaasti
ratkaisua vaativia ongelmia.
El2iketurvakeskus tulee omas-
ta puolestaan syksyn ja ke-
v6iin kuluessa yksityiskohtai-
sesti yleiskirjeissii[n selosta-
maan lainmuutoksen sisiiltrid
ja sen toimeenpanoon liitty-
Yie teknisia kysymyksiii.
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Sosiaalivakuutuksen
kiireelliset uudistukset
I97}Juvun lopulla
JUHAM SALMINEN

Esitelmii 3. 6. 1974
Kuopion sosiaalivakuut us s e mi naari ssa

I. KEHITYS 1960-LUVULLA
1960Juku merkitsi uutta kehityskautta so-
siaalivakuutrrksessa. Sosiaalivakuutuksen ta-
voiteasettelu oli yleens?i tiih?in asti tiihd?innyt
vain sellaisten toimeentulokorvausten suorit-
tamiseen, jotka merkitsiviit v[himmiiistoi-
meentulon turvaamista. Parhaana esimerkki-
ne tiist i oli kansaneliikevakuutus, joka tuol-
loin oli merkittiivin sosiaalivakuutuksemme.
Sen tavoitteena oli silloin ja on yh?i vtihim-
m?iistoimeentulon turvaaminen. Yksityisen
sektorin palveluksessa olevien tytintekijtiiden
tydeliikelakien, TEL:n ja LEL:n, voimaan-
tulo 1. 7. 1962 merkitsi kokonaan uutta ta-
voiteasettelua. Nliden lakien mukainen el[-
keturva tavoitteellisesti tiihtii2i siihen, ettii
tytintekijiin eliikkeelle siirtyminen ei saa mer-
kitii hiinen elintasonsa laskua. Tavoite on
katsottu saavutettavan n. 60 lo:n eliiketasol-
la, koska ihmisellti eltikkeelle siirtyessiiiin ei
yleensii eniiii ole huollettavana ja koulutet-
tavana lapsia, jolloin huomattavasti v:ihdi-
sempi rahamiiiirti kuin aikaisemmin riittiiii
saavutetun elintason ylliipitiimiseen. Tiisui
tavoiteasettelusta myds johtuu, ettia. eliike
mii[rfltiiiin prosentteina palkasta koska
palkka on elintason parhain mitta. T?ille sa-
malle periaatteelle rakentuvat myos 1960Ju-
vulla siiiidetyt muut sosiaalivakuutuslait, ku-
ten sairausvakuutuslaki, kunnallisten viran-
haltijain ja tydntekijiiin elii.kelaki, valtion
eliikelait ja molemmat yrittiij?ieliikelait, YEL
ja MYEL.

1960Juku merkitsi mytis toisessa suhtees-
sa muutosta sosiaalivakuutuslains?iiidiinndn
kehittiimistyttsse. Aikaisemmin yleen*i oli
tapana, ettii tydntekijtiitii edustavat jlrjesttit
esittivit sosiaalisia parannuksia ja tytinanta-
jia edustavat jerjestdt suhtautuivat nlihin
esitylsiin viihintiiiinkin pense?isti. Tytinteki-
jiiin eliikelait syntyiv[t tytimarkkinajnrjestd-
jen sopimuksen pohjalta ja sen j?ilkeen ovat
kaikki tytieliikelainsliidnntoa koskevat pa-
rannukset perustuneet tytimarttinaj:idestii-

jen yhteiseen sopimukseen. Sosiaalivakuu'
tuksen alalla alkoi siis l960Juvulla yh[ti jat-
kuva tyomarkkinajiirjestojen aikakausi. Tyo-
markkinajiirjest<it siis asettuivat sosiaaliva-
kuutuksen kehittiimisen kiirkijoukoksi.

Tyomarkkimjiirjestojen puuttumista so-
siaalivakuutuksen kehittiimiseen on myds
erfliltii tahoilta arvosteltu. Titii en henkilti-
kohtaisesti voi ymm?irtiiii, koska tiill[ on ol-
lut erittiiin merkittiivii yhteiskuntavastakoh-
tia tasoittava vaikutus. Tyomarkkinaj[rjes-
t<ijen aloitteellisuuden vuoksi sosiaaliturvam-
me ja sosiaalivakuutuksemme on my6s erit-
Ciin y6imakkaasti kehittynyt viimeisen
l0-vuotiskauden aikana Tiissti suhteessa voi-
daan ensinniikin viitata niiden lakien sii[tii-
miseen, jotka olen edell?i luetelluL Voimme
my6s numerollisesti valottaa tapahtunutta
kehityskautta. Jos otarnme liihttikohdaksi
vuoden 1962, jolloin ty6eliikelait tulivat voi-
maan, voimme todeta sosiaalimenojen tuona
vuonna olleen 12,8 /o nettokansantuotteesta
ja vuonna 1972 20,3 /o. Eliikemenot olivat
vuonna 1962 3,4 /6 nettokansantuotteesta ia
vuonna 1972 8,5 /o eli liihes 2ll2-kertus*
vuoteen 1962 verrattuna.

2. AIANIAKSO T969-1973
KANS AN ELAKKEEN KEH ITY SKAU SI

1960-luvun alkupuolta ja kaskivtiliii voimme
luonnehtia suurten sosiaalivakuutusjiirjestel-
mien rakentamisen kaudeksi, eri eliikejiirjes-
telmien ja sairausvakuutuslain siiiitiimisen
ajaksi. Viimeinen S-vuotiskausi 1969-:73
taas kantaa sen ajanjakson leimaa, jona py-
rittiin parantamaan niiden tulottomien tai
pienituloisten kansalaisten asemaa, jotka jtii-
v6t eliikejtirjesteknien ulkopuolelle tai piiiisi-
vlt osallisiksi vain mitiitttimiin pienistii eltik-
keistii. Heidiin asemansa korjaaminen on ta-
pahtunut kansaneliikej[rjestelmIn kehittiimi-
sen kautta Tiihiin kehitysajanjalcsoon liitty-
viit tukilis[jiirjestelm&in useaan otteeseen ta-
pahtuneet parannukset, ssrrmistukijiirjestel-
mln sdiitiiminen ja parantaminen. Viimeisin
ja tunnetuin toimenpide tiss6 suhteessa oli
kesen 1973 eliikepommi. Tukilise- ja asumis-
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tukijiirjestekniille on ominaista" ett[ merkit-
tiiviimpi tycieliike syti ne yleensii pois ja tiilll
tavoin niim[ etuudet kohdistuvat ensisijai-
sesti tyoeltikej?irjestelmien ulkopuolelle jtiii-
neisiin. Sitii vastoin tydel2ike ei vaikuta kan-
saneliikkeen perus- eikii tukiosaan. Lisiiksi
siiiidettiin perhe-eliikelait ja rintamasotilas-
eliikelaki.

Kun tarkastelemme ajanjalson 1969-73
kansaneld.ke-etuulsien kehitystii" voimme to-
deta, ettii kansaneliike-etuuksia maksettiin
vuonna 1969 1,2 mrd. mk ja vuonna 1973 n
2,4 mrd. mk. S-vuotiskauden aikana siis vuo-
sittain maksettavien kansaneltike-etuuksien
miiare kaksinkertaistui. Jos otrmme tarkas'
teluniikokulmaksi tulottoman kansaneliikeliii-
sen ja pyrimme selvittiimiiiin, miten hiinen
asemansa tiillii S-vuotiskaudella on muuttu'
nut, voimme todeta, ettii hiinen kansaneliik'
keensii oli vuoden 1969 alkaessa I kuntaryh'
miisse 346 mk ja vuoden 1973 lopussa ny-
kyisesse indeksitasossa 510 mk kuukaudessa
tr kuntaryhmiissii vastaavat luvut olivat
332 nk ja 486 mk sekii III kuntaryhmiissii
297 n* ia 461mk. Neme luvut ovat ilman
asunismenoja ja siis ilman asumistukea Ku-
vla veimmg myds selventiiii toteamalla, ettii
tulottoman henkil6n kansanel?ikkeen reaali'
arvo on kuntaryhmiistii riippuen noussut
474L t6, entten IfI kuntaryhmesse. Kai'
ken kaikkiaan voinemme sanoa kansanel?i-
kej[rjestebniiii kehitetyn voimakkaasti vii-
meisen S-vuotiskauden aikana ja tehtyjen
parannusten nojalla kansaneliikkeensaajat
saavat woden 1973 lopussa olleen lains?i6'
dilnncin perusteella noin kolmanneksen enem'
miin kansanel?ike-etuuksia kuin vuoden 1969
alussa voimassa olleen lainsiiiidiinntin perus'
teella

3. NYKYHETKI
Ryhtyessiimme hahmottamaan tiim?in piiivln
kuvaa sosiaalivakuutuksen alueella, josta jo
kansaneliikejiirjestelmiin osalta piirteet tuli'
vatkin s5iin, otan liihttikohdaksi sosiaalime-
not vuonna 1973. Sosiaalimenot olivat tiil'
l<iin seuraavat:

Sostaalimenot 1973

Sairaus
Tydtapaturmat

Vanhuus ja tytik5rvytttimyys
Perhe ja lapset .

Muut .

. 0,89

. 0,80
Yhteens6 10,40

Sosiaalimenojen kokonaism?iiirti oli siis
viime vuonnal0,4 mrd. mk, joka on n.1816
bruttokansantuotteesta ja runsaat 20lo net'
tokansantuotteesta. Sosiaalimenojen alueella
ovat eliikemenot ylivoimaisesti suurin meno'
er6, noin puolet kaikista sosiaalimenoista"
koska ka"saneliikkeitii, tytieliikkeitii ja erflitii
muita elekkeitii matsettiin yhteensii n. 5 mrd.
mk vuonna 1973. Toiseksi suurimman me-
noeriin muodostavat sairauden aiheuttamat
menot mukaanluettuna sairauwakuutuslain
mukaiset suoritteet. Niiden miiiirti oli n
3 mrd- mk eli runszs neljiinnes kaikista so'
siaalimenoista Voimme todeta, ettii eltike'
turva ja tenreydenhoito yhdessii peittiiviit so-
siznlimsaoista enemmiln kuin 3/4 ja niiin ol-
len niiillii kahdella menoryhmiillii on varsin
keskeinen merkitys sosiaalimenojen kehitys'
tii arvioitaessa

Tyti- ja virkael?ikejldestetnien osuus on
tiillfl hetkell2i noin puolet kaikista eliikeme-
noista- Viimeisen S-vuotiskauden kehitysku'
va ilmenee seuraavasta:

mrd. mk
3,06
0,31
0,41
4.93

Lakiin tai iulkiseen eliikesiiiint1dn perustuvat eltikkeet 1969-1973 (Mmk)
1969 1970 t97t t972

Tytieliikkeet 217 295 417 613
Jrilkisen sektorin eHkkeet 629 74 882 1099
Muut el?ikkeet 2s8 283 313 390

Kansaneriikreet ..*.'* llSl i1fr i1l?. ?;v

t973
821

I 320
436

2577
2383
4960Kaiki yh@ense 2312 2706 3 310 4059
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Voimme siis todeta mytis tyG ja virka-
el?ikemenojen kasvaneen erittiiin voimak-
kaasti viimeisen S-vuotiskauden aikana. Yk-
sityisen sektorin maksamat tyiel2ikkeet ovat
tiinl ajanjaksona nousseet lflhes nelinkertai-
siksi. Kaikkien eld.kesuoritteiden miiiiiE on
keksinkertaistunut.

Keskim?iiiriiistii kokonaiselziketurvaa, jossa
on huomioonotettu mycis kansaneliike, eri
ty6eliikelakien piirissii taas ilmentiiii seuraa-
va taulukko:

teellisen tyydyttiivillii tasolla. Niiin ollen
eliikekuopassa tiillii hetkellii ovat siis teolli-
suus- ja muut emmattitydntekij?it.

4. KEHITYSARVIOINNIN
LAHTdKOHDAT
Kun me liihdemme arvioimaan l97OJuvun
loppupuolella kysymykseen tulevia sosiaali-
vakuutuksen uudistuksia, ei tiitii mielestiini
voida suorittaa ilman, ettil ensin tarkastelem-
me, miten meidiin sosiaalimenomme ja siis

Kes kimiiiiriiist en eliikkeiden vertailua
yksikko mklkk 'r'yritulo Tydel?ikeEl?ikejerj. brufto netto brutto netto
lvtYEL 450 34 99 99LEL 1000 710 250 2t+9TEL 1200 829 300 n7
VELKWEL 1600 1M6 961 752

KEL

218 Lt79 970 93

247
272
n2

Eliike yht.
brutto netto
346 346522 521572 549

Netto-
eldke lo
nettotyo-

tulosta
100
73
66

Klytetyt verotaulukot palkkatulossa D
19,5 I, eltiketulossa D 16 I. El2iketulosta van-
huusviihennys 83 mk/kk.

MYEl-tlitulo ja -eltike vastaavat isiinniin
ja emiinn6n tyritulon ja el?ikkeen keskiarvoa
n 13 ha:n suuruisella tilalla.

Kansanelf,kkeenii on kiiytetty ylsin6isen
eliikkeensaajan perus- ja tukiosan yhteis-
m?i6rtiii; MYEL-rivillii halvimm a1 kuntaryh-
m6n ja muilla riveilll keskimmiiisen kunta-
ryhmiin mukaista mii5riiii.

Yhteenvedonomaisesti voimme ttim[nhet-
kistii el?iketurvan kokonaistilanneffa arvioi-
da siten, ettii elintason lasku eltikkeelle siir-
ryfteesse kohdistuu tiillii hetkellZi jyrkimmin
yksityisen palveluksessa oleviin teollisuus- ja
muihin ammattitydntekijoihin sekii ertiisiin
yrittiijiiryhmiin. Sitii vastoin tulottoman kan-
saneliikeliiisen toimeentulotaso vastaa tiillii
hetkellii yleisesti viihimmtiispalkan tasoa ja
julkisen sektorin palveluksessa olevien viran-
haltijoiden ja tycintekijoiden sek6 korkeim-
pien toimihenkil<iiden yksityisellii sektorilla
kokonaisel[keturva on joko lakis2iiiteisten
tai vapaaehtoisten lisiietujen ansiosta jo suh-

myds sosiaalivakuutusmenot kehittyvet ny-
kylainsiiiidiinnd,n pohjalta? On siis toisin sa-
noen pyrittiivi luomaan yleiskuva siitii, min-
kiilaisiin parannuksiin meillii on varaa tzilll
vuosikymmenellB. Sosiaalimenojen kehityk-
seen vaikuttaa varsin keskeisellii tavalla kol-
me tekijiiii, jorka ovat: 1. v[esttirakenteen
muutokset, 2. tydeluikejerjestelm[n asteittai-
nen voimaantulo, 3. indeksisidonnaisuus.

Yhteenvedonomaisesti viiestdrakenteen
muutoksesta voidaan todeta, ettii 65 vuotta
tiiyttiineitten vanhusten mliirii kasvaa t?ill[
vuosikymmen ellb 23 to, kun taas alle 16-vuo-
tiaiden eli lasten m?iiir?i vdhenee. 15 Yo. Sa-
manaikaisesti ty<iik[isen viiestcin miiiirti py-
syy jokseenkin muuttumattomana. N?iiden
lukujen perusteella voidaan arvioida sellais-
ten sosiaalimenojen, jotka tavalla tai toisella
perustuvat vanhuuteen kasvavan voimak-
kaasti. Ttillaisia menoja ovat ennen kaikkea
el?ikemenot, koska eltikk@n normaalimuoto
on vanhuuselZike. Niinikiiiin voitaneen sanoa
vanhusten keskimiiiirtiistd useammin joutu-
van turvautumaan terveydenhoidon palve-
luksiin kuin tytiikiiisten. Niiin ollen kehitys-
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kuva viittaisi siihen, ettii sosiaalimenojen
kaksi suurinta lohkoa" jotka edustavat run-
sasta 3/4 kaikista sosiaalimenoista, tulevat
kasvamaan voimakkaasti. Tetii kehityskuvaa
voidaan iknentiiii mm. toteamalla, ett6 kun
tiiniiiin meilH on noin 850 000 eliikeliiistii eli
joka 6. suomalainen on el?i.keliiinen, niin
vuonna 1980 noin I 000 000 saa el?ikettii ja
tuolloin siis joka viides suomalainen on eli[-
keliiinen. Lasten lukumiiiriln kehitys taas
viittaa siihen, ettii perhekustanngs[s1 tasaus-
menot ja muut vastaavat sosiaalimenot eiviit
kawane kovin voimakkaasti, ellei erityisiin
toimenpiteisiin ryhdyii.

Tyti,eliikejnrjestelmii on asteittain voimaan-
tuleva el2ikej6rjestelm[, jossa joka vuosi tu-
lee elflkkeelle uusi el2ikeliiisvuosiluokka, joka
on ansainnut enemmiin eHkette kuin edelli-
nen vuosiluokka. Samanaikaisesti ei j[rjes-
telmtissii vielii tapahdu yhtii suurta poistu-
maa eltikeliiisten joukossa, joten menot tois.
taiseksi kasvavat. Indeksisidonnaisuuden
merkitykseen minun ei tarvitse syvemmiilti
tiissii yhteydesse puuttua, koska se lienee
meille itse kullekin tiiysin tunnettu konkreet-
tinen tosiseikka

5. NY KY LAIN S,LiD,lNNdN
POHIALTA L,LHTEVAT
MENOENNUSTEET I A NIIST.I
V EDETT AV I. TOHT OP,A.4T dS
Sosiaali- ja terveysministeridssil on hiljattain
laskettu sosiaalimenojen kehitysennuste aina
vuoteen 1995 saekka. Tesse kehitysennus-
teessa ei ole otettu huomioon juuri lainkaan
sosiaalisia uudistuksia. Ltihinnii siinii on otet-
tu huomioon nyt eduskunnan k6siteltiiv?inii
oleva tyiel?ikeuudistus sekii ne terveydenhoi-
don edistiimiseen tiihtliivlt toimenpiteet,
jotka valtioneuvosto on terveydenhoidon oh-
jelmalcsi hiljattain vahvistanut. Kehitysen-
nusteen mukaan sosiaalimenojen miiiir?i olisi
vuonna 1975 vuoden 1974 rahassa laskien,
jolloin siis inflaatiokehitystii ei ole mukana,
noin 14 miljardia markkaa, joka vastaa 20,1
prosenttia bruttokansantuotteesta tuotanto-
kustannushintaan. Vuonna 1980 sosiaalime-
nojen miiiir[ olisi arvion mukaan 18,4 mil-

13

M



jardia markkaa eli 22A prosenttia brutto-
kansantuotteesta tuotantokustannushintaan
ja edelleen vuoden 1974 rahassa laskettuna.
Vuonna 1985 samoilla laskuperusteilla so'
siaalimenojen mii5r[ olisi ennusteen mukaan
22,5 miljardia markkaa eli 23,7 prosenttia
bruttokansantuotteesta tuotantokustannus-
hintaan. Voimakkain sosiaalimenojen kasvu
ennusteesta keskittyy eliikemenojen alueelle.
Niiden miiiiri olisi vuonna 1980 noin 9 mil'
jardia markkaa ja vuonna 1985 l[hes 12 mil-
jardia markkaa.

Edelll olevat kehitysennusteet antavat
mielestiini vankan perusteen sen johtoplii'
tiiksen tekemiselle, ettii tiim?in vuosiklmrme'
nen aikana meill?i ei eniiii ole varaa yhtii voi'
makkaaseen sosiaaliturvan ja sosiaalivakuu'
tuksen kehittiimiseen kuin mikii on ollut lei-
maa antavana 1960-luvulle ja tiim?in wosi'
kymmenen alkupuolelle. Tetii johtopiiiittistii
tukevat voimekkaasti ne taloudelliset niiky'
miit, jotka meillil yleisten taloudellisten ke-
hitysennusteiden mukaan on edessd l?ihivuo'
sina sekii se seikka" sltii viims vuosina eri
vlestdryhmien viilisessii tulonjaossa atliivi-
viiest6 on saanut tyytya suhteellisen niukkoi'
hin rahapalkkojen korotuksiin samnnaikai'
sesti kuin sosiaalisia etuuksia" jotka ovat koi'
tuneet tiihinne epiiaktiivin v[estdn hyviiksi,
on runsaasti lisiitty. Niiin ollen lthtttkohdak'
si liihiajan sosiaalivakuutusuudistusten tar'
kastelulle olisi otettava se periaate, etti so-
siaalivakuutulsen kehitt?iminen on asetetta-
va toistaiseksi siiIsttiliekille.

rin tytieHkejiirjestelnan eliiketason paran-
fnmingn-

Tiistii on parhaillaan eduskunnan kiisitel-
tiiviinii tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun
liittyrti tydmarkkinajlrjestdjen esitys tytt-
etikkeiden tavoitetason ja vlhimmiiistason
korottamisesta Esityksen mukaan tytteliik-
keiden nykyinen noin 40 to:n tavoitetaso ko'
rotettaisiin 60 /s:ki ja nykyinen tyciel?ikkei'
den vtihimmiiistaso 22lo:sta 33 /o:ksi. Tek'
nillisesti uudistus toteutettaisiin siten, ettii eH-
kettii karttuisi nykyisen I !o:n asemasta
lllzVo vuotta kohden. T?imi uudistusesi-
tys kohdistuu ensi vaiheessa kaikista voimak-
kaimmin viihimm[istyciel2ikkeisiin ja siis van'
hempiin ikii.luokkiin, joiden elEketasoa ko-
rotettaisiin 50 lo:lla nykysiiiinndsten mukai'
sesta v[himmiiistasosta Tavoitetason korot-
taminen kohdistuu ensi vaiheessa ja heti lain
voimaantulosta alkaen nuorempiin ikiiluok-
kiin, joiden osalta eliiketurva toteutuu tyti'
k5rvyttdmyysel?ikkeen?i ja perhe-eliikkeenii.
Tiim[ johtuu siitii, ettii lakien mukainen tyd,-
kyv5rttrimyysturva on heti tiiysitehoinen.
Konkreettisesti yksityiselle eliikeliiselle laki-
esityksen voidaan sanoa merkitsevln sit6,
etfii el2iketurvan nousun piiiipaino on tulo-
luokissa 1200-2500 markkaa kuukaudes'
sa eli teollisuus- ja muissa ammattityonteki-
jdissd sekii keskitulotason yrittiij?iryhmissii.
Neisse tuloryhmissii kiiteen tulevan elxkkeen
eli nettoel4kkeen lis?iyksen voidaan keski-
miiErtiisesti sanoa olevan vajaasta 50 mar'
kasta runsaaseen 200 markkaan kuukaudes'
sa. Niin ikii[n lakiesitylseen liittyy kansan-
el?ikkeen ja tydel?ikkeen yhteensovitussiiiin'
ncisten tarkistaminen ja selkiinnyttiiminen.
Ehdotuksen mukaan kansanel[kkeen perus-
osa edelleen maksettaisiin kaikille kun taas
tukiosa muuttuisi tuloharkintaiseksi siten,
ettii noin 460 markan tytieliike alkaa viihen-
trie tukiosaa, mikili eliikkeensaajalla ei ole
muita tuloja Yhteensovitussd5nncisten seu-
rauksena kokonaiseliikkeen tavoitteena on
1 300 markan tuloluokkaan asti 60 t6:n tyo-
eliike + kansaneliikkeen perusosa, jolloin
kokonaiseliikkeeksi muodostuu v?ihintii[n
6670 1500 mk:n palkkoihin asti eli virka-

6. TY AELI.KEI ARIEST ELMZN
KEHITTAMINEN
Tiiss6 esityksessiini olen jo todennut, ettii
eliiketurvan alueella elintason lasku eliik-
keelle siirryttiiess?i kohdistuu kaikista jyrkim-
p&hn yksityisen seltorin palveluksessa ole-
iiin teo[isuus- ja puihin ammattity6nteki-
jtiihin, sen j?ilkeen kun tulottomien ja aivan
pienituloisten toimeentulotaso on korjattu
nykytasolle. N?iin ollen on johdonmukaista
sosiaalivakuutuksen kehittiimistii, jos seuraa-
vana askeleena toteutetaan yksityisen selto'
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mieseliike. Temen j?ilkeen kokonaiseltikkeen
tavoite v?ihitellen muuntautuu 60 /o:ksi si-
ten, ettd noin 3 000 markan tulotasossa tyd-
eliike ja kansanellkkeen penrsosa saavat olla
yhteensii enintiiiin 60 /, palkasta.

Tiimii lakiesitys koskee erittiiin merkittii-
vtiii kansalaisryhmlii. Arvioiden mukaan
uutta tasokorotettua (esim. 60 !o:n tai
33 /o:n tyrieliikettii) san vuonna 1980 noin
250 000 ihmistii, jotka nyt kuuluvat ty<ivoi-
maan. Tim[n lisiiksi kohdistettaisiin pienem-
pi el2iketurvan parannus jo eliikkeellii oleviin
henkilciihin, jotka ovat v[himmiiistyieliik-
keen varassa. Heid?in viihimmiiisturvansa ko-
rotettaisiin 22lo:sta 25 !o:Ln, mikti merkit-
see viihintdiin 14 /o:n korotusta eliikkeisiin.
Tiihiin ryhmiiln kuuluvia kansalaisia on noin
300 000. Kaiken kaikkiaan voimme sanoa
uudistuksen koskevan vuonna 1980 noin
puolta miljoonaa suomalaista. Kun uudis-
tuksella on niiin laaja-alainen vaikutus, on
my<is selviiii, ettii se aiheuttaa erittiiin huo-
mattavan el?ikemenojen lis?iyksen. Menojen
lisiys on yuonna 1980 vuositasolla noin 600
miljoonaa, jolloin tydel?ikemenojen koko-
naismii2irii nykyisen arvion mukaisesta 2,1
miljardin sijasta olisikin 2,7 miljardra mark-
kaa. Vuomla 1990lis?imenot arvioidaan vuo-
sitasolla lll2 miljardiksi markaksi. Nii.in
suurten lisiimenojen rahoiftaminen edellyt-
tiiii, jos tydeliikkeiden rahastointiaste halu-
taan seilyttiiii nykyiseni, myos vakuutusmak-
sujen koroorksia. Korotustarve on tii"ll?i vuo-
sikymmenellii tasoitettuna malisuna 3 pro-
senttiyksikkd[ palkoista. Nykyinen TEL-va-
ftuutus6aksu on keskim?idrin 6,9 7o pal-
koista

7. KANSANEL,4KEI LRIESTELMAN
KEHITT,IMINEN
Vaikka kansaneliikejiirjestelmiiii on esittii-
mieni lukujen valossa kehitetty voimakkaasti
viime vuosien aikana, ei se kuitenkaan saa
merkitii" ettii kansarreliikejdrjestehniin kehi-
tys pytiiytetfiiisiin ja unohdettaisiin kansan-
eliikkeen varassa olevat heikompituloiset ih-
miset. Harkittaessa kansanel?ikejiirjestelmln
tulevaa kehittiimistii ydinkysymykseksi muo-
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dostuu se, kehitetiiiink<i kansaneliikej?irjestel-
mii6 vastaisuudessa tuloista ja varallisuudes-
ta riippumattomaksi tasael?ikkeeksi vai siily-
tetiiiinkd kansaneliikkeessl tulosidonnaisuus-
jnrjestetnil joka tiihtiiE suurempiin kansan-
eliike-etuuksiin tulottomille ja pienituloisille.
Na jotka kannattavat kansanelIkkeen ke-
hittiimistii tuloista ja varallisuudesta riippu-
mattoman tasaeliikkeen suuntaan, l[htev[t
siitii liihinnii j?irjestetn[teknisestii katsomuk-
sesta, ettil kanssngliikkeen olisi oltava perus-
eliike, jonka ptiiille matsettaisiin ansioihin
suhteutettuja tyG ja virkaellikkeite. Tem?in
kehityssuunnan kannaftajien tavoitteena on
kansanellkkeen perusosan ja tukiosan yh-
distiiminen tuloista ja varallisuudesta riippu-
mattomaksi markkam?iilr6iseksi el[kkeelsi,
joka maksettaisiin kaikille kansalaisille. Aja-
tusta on kehitelty edelleen siten, ettii kansan-
eliikkeissii nyt vallitseva kuntaporrastus tu-
lisi my<is samassa yhteydess?i poistaa Uudis-
tusta vastaan taas voidaan heittiili se v6ite,
ettii tasaellke sellaisenaan ei ota huomioon
niitii toimeentulotasoeroja" joita vallitsee ih-
misten viiliilii, minkii woksi tasaelEke ei ta-
soita niiitii eroja" vaan pikemminkin niitii
seilfeiii. Lisaksi voidaan todeta, ettii tasa-
elikkeeseen tilhtiiiiv?it urdisl,rkset ovat kus-
tannuksiltaan erittEin suuret. Tasaeliikkeen
toteutustava,sta riippuen voidaan kustannus-
ten arvioida liikkuvan 250 milj. markasta
vajaaseen 500 milj. markkaan wodessa.

Kansanel2it*een tulosidonnaisuuden siiilyt-
tilmisen ja sen nykyistn paremmaksi kehittii-
misen puolesta voidaan esittlH monia nllk6-
kohtia. Ensinniikin meidfin on todettava"
euii eliikejflrjestelmessemme vallitsee viell
huomattavan suuria el?iketasoeroja jotka
osittain johtuvat tychliikejIrjestelmien asteit-
taisesta voimaantulosta ja osittain yhteiskun-
nassamme vallitsevista tulotasoeroista. Tytt-
eliikejiirjesteLnii, joka perustuu ansioihin ja
jossa el?ike miiiir6tiiiin kaavamaisesti pro-
sentteina palkoista, ei kykene suorittamaan
eliikkeensaajien vililH yksildltistii tasausta-
Se kykenee suorittamaan vain kaavamaista
tasausta esimerkiksi alenevan el?ikeasteikon
muodossa Sitii vastoin kansaneliike, joka
m?i[riitiiiin ylsilollisten tulojen perusteella
markkamiiiirtiisenii eliikkeen?i kykenee yksi-
killiseen tasoitukseen tehokkaasti. Lis[ksi tu-
losidonnaisuuden avulla etujen lisiiys voidaan
kohdistaa suppeampaan henkil6ryhm?iiin, ja
siten todella heikkotuloisiin, jolloin tuntu-
vampikaan etujen parannus ei vaadi niin
paljon varoja, kuin koko kansanel?ikeliiis'
joukkoon kohdistuva elrikkeiden parannul

Te[6in piiiistiiisiin tehokkaaseen elike-ero-
jen tasaulseen ja kansanelike-etuuksien an-
tamiseen voittopuolisesti suurempina pieni-
tuloisille. Tlimln kehityslinjan valitsemista
tukee kiisitylseni mukaan myds maamne
yleinen taloudellinen tilanne ja ne sosiaali-
menojen kehitysnitkymet, jotka itneniviit ke-
hitysennusteesta. Ensimmiiisenii vaiheena tii-
mln suuntaisessa kansaneliikejlrjestelmiin
kehittiimisessI tulisi mielestiini olla ty6tulo-
jen etuoikeusaseman parantaminen, jotta ny-
kyisen tulosidonnaisuusjiirjestelm?in kenties
pahin v?iiiristyme saataisiin korjatuksi. Se,
ettii tydtulot nykyisin vtihentiiv?it jo melko
pienistii m?iiristii nlkaen kansanel[kkeen tu-
kiosaa on koettu epiikohtana eltikellisten
piirissii ja kieltiim?ittii sitii eptikohtana voi-
daan pitiiiikin kysymyksen ollen viih6isem-
mis(i[ tydlulom?iiiristii. Sen vuoksi voisi mie.
lestiini olla paikallaan parantaa ty<itulojen
etuoikeusasemaa vanhuuseliikkeissii ja avio-
puolison ty<itulon huomioon ottamisen osal-
ta siten, ettii tytitulojen etuoikeusasema muo-
dostuisi samaksi kuin tyoeliikkeen etuoikeus-
asema on kansanel?ikkeen tukiosaa my6nnet-
Uiesse. Tiimiin tapaisesta uudistuksesta voi-
daan arvioida syntyviin noin 40 milj. markan
wotuiset lisiimenot, jotka eivdt liene ylivoi-
maisia. Kansaneliikkeen myohempiiii kehit-
riimistii ajatellen voitaisiin kenties eriiiinl
vaihtoehtona harkita tukiosan ja tukilisiin
yhdistiimistii yhdeksi tulosidonnaiseksi kan-
saneliikkeen osaksi, milll varmasti huomat-
tavasti yksinkertaistettaisiin kansaneliikkeen
nykyistii tulosidonnaisuutta.
t\':
8. SAIRAUSVAKUUTUKSEN
PAIVI.RAHA IA
T Y d KY VY TT AMY Y SE L A KKE ET
Ereehi T0Juvun sosiaalivakuutusuudistuk-
seksi on ilmeisesti myos asetettava sairaus-
vakuutuslain mukaisen piiivlrahan ja eri ty6-
eliikelakien mukaisen tydkyvyttttmyyseliik-
keen uudelleen jiirjestely. TeUe hetkellti tyti-
el?ikelakien mukainen tydkyvyttdmyyseltike
on ensisijainen sairausvakuutuslain mukai-
seen pdiviirahaan n?ihden siten, ettji piiivii-
rahaa suoritetaan vain sikiili ja siltii osin,
kuin se ylittiie tydkyvyttdmyyselZikkeen miiii-
r?in. T?istii ty<ikyvyttomyysel?ikkeen ja piiivn-
rahan keskeisen suhteen jiirjestelystii on k?iy-
tiinn<issii aiheutunut er?iitii hankaluuksia
etuuksia mycinnettiiess?i. Nliden hankaluuk-
sien poistamiseksi olisi ilmeisesti tarkoituk-
senmukaista saattaa sairausvakuutuslain mu-
kainen piiiviiraha ensisijaiseksi eri tydeHke-
lakien mukaiseen tydkyvyttomyysel[kkee-
seen n[hden. Tiistii uudistuksesta aiheutuisi-
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vat varsin huomattavat lisiimenot sairaus-
vakuutusjlrjestelmiille. Niiden suuruusluok-
ka voidaan wonna 1980 arvioida noin 200
milj. markaksi vuodessa.

9. ELI,KEIKI.KYSYMYS
Eliikej?irjestelmien kehittdmisen yhteydessii
on mycis usein esitetty vaatimus yleisen el[-
keiiin alentamisesta Tiitii kysymystii arvioi-
taessa meidiin ensinnikin on todettava Suo-
men lakisli.iiteisen elikei[n, 65 vuotta, olevan
alhaisin Pohjoismaissa. Ruotsissa yleinen elii-
keikii on 67 vuotta samoin kuin Tanskassa
Norjassa taas on mahdollista siirtye ekik-
keelle titssii iiissii" kun taas varsinainen el[-
keikii on 70 vuotta. Eliikeiiin yleinen alenta-
minen aiheuttaa mytis erittiiin suuret kus-
tannukset, jotka karkeasti voidaan arvioida
2-5 prosenttiin palkoista jos eliikeik[ alen-
netaan esim. 5 vuodella. Lisiiksi meidln on
todettava eldketasomme kokonaisuutena ot-
taen sittenkin olevan vielti suhteellisen alhai-
nen, jolloin el?ikkeelle siirtyminen silloin,
kun on mahdollisuus tehdii tydtii kunnolli-
sella palkalla" ei liene mielekiistii. Tyottri-
myys- ja tydkyvyn alentumistapaukset hoi-
taantuvat jo nykylains?ied?intCxin sisiiltyvillii
tyottdmyys- ja tytkyvyttdmyyseltikkeillI.
N?iin ollen katsoisin, ettii keskustelu yleisen
el[keiiin alentamisesta olisi jo tiistii syystii
siirrettiiv2i toistaiseksi, minkii fiseksi uudis-
tuksen aiheuttamat suuret kustannulset ovat
esteend sen toteuttamiselle llhivuosina. Elii-
keiiin yleinen alentaminen ei siis kuulu 1970-
luvun kiireellisiin sosiaalivakuutusuudistuk-
siin.

IO. PERHEENEMANTIEN EL,4KKEET
Perheenemiintien sosiaaliturva on myd,s ollut
julkisen huomion kohteena viime aikojen
keskusteluissa. Yleisesti ottaen mielestiini
perheenemiintien sosiaaliturva ainakin eliike-
turvaa ajatellen on kunnossa, koska useim-
missa tapaulsissa aviopuolison el2iketurva"
joka tiihtiiii saavutetun elintason siiilyttiimi-

seen, hoitaa perheenemiinniln toimeentulo-
turvan samalla tavoin kuin aviopuolison
palkka tiimen tyossii ollessa. Perhe-elilke on
sitii paitsi perheenemiinniin varsinainen elii-
ke, koska se turvaa hiinen toimeentulonsa
puolison kuoleman jiilkeen. Perheenemiinnitn
sosiaaliturvassa voi kuitenkin olla ertiissti yk-
sittiiistapauksissa aukkoja Telhisina tulevat
kysymykseen ne tapaukset, joissa perheen-
emiinniillti ei eniiii kodin piirissii ltiydy hii-
nen toimeentuloaan vastaavaa tycttii" kun
perhe on pienentynyt ja puoliso ainoana tu-
loja hankkineena perheenjiisenen?i on tullut
rydkyvyttttmeki. Teildin nykyiset eltikej[r-
jestelmiit kansanelhkkeen vaimokorotusta lu-
kuunottamatta eiviit tarjoa apuaan ja siksi
saattaisi olla tarkoitlksenmukaista ryhrye
maksamaan perheenem[nnllle tyottdmyys-
eliikettii samoin perustein kuin kansaneliike-
jiirjestelmii ja E6elnkej6rjestelmti nyt mak-
savat tycittdmyyseliikettii ansiotycissii olleelle.
Tiimiin kysymyksen selvittiiminen on afllet-
tu eliikej[rjesteLniikomitean tehtiiviiksi.

Niinikiiiin on kiinnitetty huomiota siihen"
ettii perheenemiintii saattaa pienten lastensa
hoidon takia joutua olemaan poissa ansio-
tydstii useitakin vus5ia" jolloin hiinell[ ei
ole mahdollisuutta ansaita tiiysimiiiirtiistii
tyielZikettii. Tiimiin korjaamiseksi on esitetty
erityisen lis[n Iiittiimistii tytieliikkeisiin. Lisii
korvaisi perheenem[nniille sen ajan, jonka
hiin on ollut pienten lasten hoidon woksi
poissa ansiotytisfii. Sosiaali- ja terveysminis-
teri Seija Karkinen, joka on mycis antanut
edellii mainitun toimeksiannon eliikej[rjes-
teln?ikomitealle, on kehottanut Eliiketurva-
keskusta selvittiim?iiin Uimiin kysymyksen.

Tiiss5 esityksess6ni olen tapahtuneen ke-
hityksen lisiiksi kosketellut eriiitii sosiaaliva-
kuutuksen kehittiimiskysymyksiii. Eriiiden
osalta olen ottanut kantaa kiireellisyyteen
nlhden, er?liden osalta en. Kaikki kannan-
ottoni olen kuitenkin suorittanut ikiiiinkuin
el[keteknikkona haluamatta sanoa, ettii juu-
ri niimE asiat on toteutettava. P[[t6ksen teko
toteutettavista uudistuksista ja niiden kiireel-
lisyysj?irjestyksestii kuuluu poliittisen vallan
kiiyttiijille ja tydmarkkinajiirjesttiille. Minii
olen vain halunnut esittiiii ajatuksia harkitta-
vaksi. Kuitenkin lopuksi haluan painottaa
silli seikkaa, etti sosiaalimenot leikkaavat
ennusteiden mukaan seuraavan kymmenen
vuoden aikana kansantuotteen kasvusta kol-
manneksen. Niiin voimakas sosiaalimenojen
kasvu merkitsee site, effii kovin mittaviin
uudistuksiin ei eniiii tiiJl?i vuosikymmenellii
Iiene mahdollisuuksia
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Elrikkeiden
yhteensovittaminen
Esitelmii Kuopion sosiaalivakuutus-
seminaarissa 6. 6. 1974

LAURI KOIVUSALO

Y HT EEN SOV ITU KSEN T ARKOITA S
Nykyisin on yhii tavallisempaq ettii henki-
l<ille kertyy el?ikeoikeutta kahden tai useam-
man lain perusteella. Mikeli n?im6 kaikki
etuudet suoritettaisiin sellaisenaan, saatettai-
siin tulla tilanteeseen, jossa el?ikkeiden yh-
teismdiir?i ylittiiisi ehk{ huomattavastikin ak-
tiiviaikaisen ansiotason. Sosiaalivakuutukses-
sa on kuitenkin liihdetty siitii, ettii eltikkei-
den yhteismtiiirtn tulisi muodostaa tietty
kohtuullisena pidettiivE osa aikaisemmasta
ansiotasosta. Mydskin niiden henkiloiden
osalta" jotka eiv6t ole olleet tyd,el?imflssii mu-
kana toisen palveluksessa tai toimineet yrit-
tiijine, asia on pyritty jiirjestiimti?in kuntoon
mittaamalla el?ikkeen mdi*aii asianomaisen
mahdollisten muiden tulojen ja varallisuuden
perusteella.

Jotta eri lakien mukaan mycinnettiivlt
el?ikkeet eiv?it ylittiiisi edellfl tarkoitettua
kohtuullisena pidettiiviiii tasoa, tarvitaan me-
netelmiiii, jolla eltikkeet rajataan tavoiteta-
soon. Tiitii menetelmii.ii kutsutaan eliikksi-
den yhteensovittamisetsi.

Y HT EEN SOV ITU KSESS A HA OM IOON
OTETTAVAT EL,LKKEET
Yhteensovitusta koskeva siiiinn6st<i tyrieliik-
keiden osalta sisiltyy ty<intekijiiin eltikelain
8 $:?iiin. Siiinn<istcin mukaan yhteensovitet-
tavat vanhuus- ja tydkyvytt6myyseliikkeet
jaetaan peruseliikkeisiin ja ns. ensisijaisiin
el?ikkeisiin. Ero niiiden kahden ryhmln vti-
Iilll on siinii, ettii yhteensovituksen viihentii-
vE vaikutus kohdistuu vain perusellkkeisiin
Sitii vastoin ensisijaisia elZikkeitii yhteensovi-
tus ei viihennE, vaikka ne muutoin yhteen-
sovitusta suoritettaessa otetaankin huomioon"
kuten j?iljemptinl tarkemmin ilmenee.

Perusellkkeet perustuvat ty6- tai virkasuh-
teeseen taikka yrittajetoimintaan. Niistii on
siiiidetty laissa tai lain nojalla annetussa jul-
kisessa eliikesii?inn<iss6. Peruselikkeenii pi-
detiiiin eliikkeist?i vain sitii osaa joka vastaa
tyontekijiiin el?ikelain mukaista vflhimmiiis-
ehtojen mukaista ellketurvaa.

Perhe-eliikkeiden yhteensovitulsesta on

omat siiiinndksens?i, joihin palataan jiiljem-
pane.

Vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella
suoritettuja eliikkeitii ei yhteensovitus koske.

Kansanel?ike otetaan yhteensovitulsessa
huomioon tiettynii kaavamaisena lukuna, ku-
ten j?iljempiinl yhteensovitusrajan yhteydes-
se esitetiiiin-

Lain mukaan peruseliikkeitii ovat seuraa-
vat tyd- ja virkasuhteisiin sekii yrittiijltoi-
mintaan perustuvat vanhuus- ja tyt kyvytt6-
myyselIkkeet:
1. tytintekijiiin eliikelain (TEL) vtihimmiiis-

ehtojen mukainsa slii[6
2. lyhytarkaisissa tyrisuhteissa olevien tydn-

tekijiiin el?ikelain (LEL) mukainen eliike
3. maatalousyrittiijien eliikelain (IvffEL)

vlhimmiiisehtojen mukainen el?ike
4. yrittiijien ellkelain (YEL) v2ihimmii.iseh-

tojen mukainen eliike
5. kunnallisten viranhaltijain ja ty<intekijiiin

eliikelain (KWEL) mukainen peruselfl-
keturvan mukainen el?ike

4,a,
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6. valtion eltikelain (VEL) mukainen perus-
eliike

7. evankelisJuterilaisen kirkon eliikelain
(KiEL) mukainen peruseliike

8. Suomen Pankin, Postipankin, Kansanelii-
kelaitoksen ja Ortodoksisen kirkkokun-
nan elilkesiiiinn$a prrkainen el?ike perus-
eliiketurvan mukai sena.

Ns. ensisijaiset eliikkeet:
1. merimiesel[kelain mukainsa slekg
1. tapaturmavakuutuslain siiiinndksiin pe-

rustuva elinkorko
3. liikennevakuutuslain nojalla myfi,nnetty

omaan v4mmaan penrstuva jatkuva kor-
vaus

4. sotilasvammalain nojalla mytinetty elin-
korko

5. perusel4kkees@n verrattava ty6- tai vir-
kasuhteeseen perustuva eliike (valtion
vanhaan el?ikelainsiiiidiintCxin perustuva
elflke).

Eliikkeitii yhteensovitettaessa ei kuiten-
kaan oteta huomioon tapaturmavakuutusla-

kiin, liikennevakuutuslakiin tai sotilasvamna'
lakiin perustuvaa korvausta, jota henkilti on
saanut vbhintiiitn kolmen woden ajan v?ilit'
ttimiisti ennen eliketapahtumaa Mik?ili sa'
nottujen lakien mukaisten korvausten miiiirfl
kuitenkin eliikkeelle siirtymisen jiilkeen ko-
hoaa, otetaan tiim[ korotusosa yhteensovi-
tuksessa huomioon. Perusteena sanotunlai-
selle sdiinndkselle on ilmeisestikin ollut se,
ettE on katsottu asianomaisen toimeentulo'
tason sanotun kolmen vuoden aikana jo sii-
nil miiiirin vakiintuasen, ettei yhteensovitusta
ole perusteltua suorittaa

YHTEENSOVITASRATA
Yhteensovitusrajalla tarkoitetaan sitii rajaa"
johon henkiltin edellt tarkoitetut eliikkeet
ja konraukset saavat kohota ennen kuin yh-
teensovitus vaikuttaa v?ihentiiviisti tycieliik-
keisiin. Mikeli raja ylitetiiiin, edellZi mainit'
tuja peruseliikkeitii vlhennetiiiin ylimeneviil-
H-osalla Jos sama henkil6 saa samanaikai-
sesti usea:npia perusellkkeit5, yhteensovitus'
rajan ylituiv[ m6[r[ jakaantuu eri perusel?ik'
keiden osalle niiden suuruuden suhteessa

Yhteensovitusraja on erilainen riippuen
siitii, sislltyykd el?ikkeeseen lapsikorotus vai
ei. Jos eliikkeess?i ei ole lapsikorotusta" yh-
teensovitusraja saadaan ottamalla 60 to yh'
teensovitusperusteesta ja v?ihentiim[llii tistii
mii6r6, joka vastaa yksiniiisen lapsettoman
henkiltin kansaneliikkeen perusosan ja tiiysi'
m?iiiriilsen tukiosan yhteism?i[r?iii kolman'
nessa kuntaryhmiiss[. Yhteensovitusperuste
on kuten j?iljemp[n[ esitetiiiin yleensl kor'
kein el?ikkeen perusteena oleva palkka.

Kansaneliike otetaan yhteensovituksessa
huomioon edell2i esitetyn tavoin kaavamai'
sena lukuna. TelH hetkellI perusosan ia tiiy-
den tukiosan yhteismiiiiri yksinliselll lap-
settomalla henkildllii kolmannessa kuntaryh-
miiss?i on (1. 6. 1974 lukien) 255 mk/kk
Kansaneliikevlhennys otetaan aina huomioon
yhteensovitusrajaa miiEriitt?iesse siitii riippu-
matta, saako asianomainen kansanel?ikettfl
ja minkii miiiiriiisenii. T6tii menettely?i perus-
telee se, ettii kansanel[ke suurimmalta osin
tuloharkintaisena riippuu asianomaisen ehkii
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useinkin vaihtelevista tuloista ja omaisuuden
m6[riistii. Todellisen m5iiriin seuraaminen
olisi siten kiiytiinn6ssti hankalaa ja aiheut-
taisi jatkuvasti yhteensovituksen tarkista-
mista.

Jos tyiieliikkeeseen sisiiltyy lapsikorotus,
yhteensovitusraja on 66 to yhteensovituspe-
rusteesta vtihennettyna kansanel2ikkeen pe-
rusosalla, jonka miiiirfl l. 6. lg74lukien on
104 mk/kk. Se ettii lapsikorotustapauksissa
kansaneliike otetaan huomioon vain perus-
osan miiiiriiisenii, johtuu siitii, ettii n[iden
elZikkeensaajien joukossa on runsaasti ta-
pauksia, joissa toinen puoliso on tydssii ja
hf,nen ansiotuloistaan johtuen tukiosaa
useimmitenkaan ei tule suoritettavaksi. T2is-
se tiime kaavamainen laskutapa on siten py-
ritty saamaan sellaiseksi, ettii se vastaa valta-
osaa tapauksista myd,s todellisen kansaneltik-
keen saaminen huomioon ottaen. Kummas-
sakin edell[ esitetyistii taparrksista kansan-
eliikkeen?i otetaan huomioon kuitenkin enin-
t:iiin 30 % yhteensovitusperusteesta. Jos
edellfl mainittu 255 mk/kk on enemmd.n
kuin 30 /o yhteensovitusperusteesta, otetaan
kansaneldkev?ihennylsenl yhteensovitusrajaa
mtiiirtittiiessii siten huomioon ainoastaan
30 lo yhteensovitusperusteesta- Tiimii siiiin-
n<is ertiissti tapauksissa, varsinkin pienempi-
palkkaisten osalta on edullinen, koska kan-
saneliikevlhennyksenii tiilloin otetaan huo-
mioon vflhemmiin kuin mitii asianomainen
todellisuudessa kansanelEkkeenii saa.

Osaeliiketapauksissa yhteensovitusraja on
30 /o yhteensovitusperusteesta. Jos ellkkee-
seen sistiltyy lapsikorotus, sanottu raja on
33 7o yhteensovitusperusteesta. Kansanel6-
kettd vastaavaa vahennystii ei tiilloin suo-
riteta" koska osaeliikkeen saajan ei yleensii
edellytetii saavan kansaneliikett[.

Edellti olevassa on puhuttu yhteensovitus-
rajan miilrtilmisestii nykyiselliiiin. Siiiinnok-
siin tulee kuitenkin l. 7. l9T4lukien muutos.
Sen mukaan yhteensovitusraja lasketaan sil-
loin kun elikkeeseen sistiltyy lapsikorotus
ottamalla yhteensovitusperusteesta 60 7o ar-
kaisemman 66 /s:n asemasta ja viihentiimiil-
lii siitii ftansapeliikkeen perusosa, joka ku-
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ten edellE mainittiin l. 6. 1974 lukien on
104 mk/kk. Kaasanel?ikeviihennylsenti voi-
daan kuitenkin ottaa huomioon enintiiiin
6 to yhtensovitusperusteesta- Nykyiselliiiin-
hiin tiime mii?ir6 on 301o.

Niiden eliikkeiden osalta, joihin ei lapsi-
korotusta sisiilly, yhteensovitusrajan miiiirtiii-
mistii koskevat sI.tinncikset pysyvlt ennallaan.
Lainmuutos johtuu siitii, ettii perhekustan-
nusten tasausjiirjestelmiiii uudistettaessa kan-
sanel?ikkeeseen liitetiiiin l. 7. 1974 lukien
lapsikorotus, joka korvaa aikaisemman katr-
saneldkkeen tukiosaan sisiiltyneen lapsikoro-
tuksen alle 16-vuotiaasta lapsesta ja kansan-
el?ikettii saavalle maksettovso erityislapsili-
siin ja perhelisiin.

YHTEENSOVITUSPERUSTE
Edell[ on jo useampaan otteeseen puhuttu
yhteensovitusperusteesta. Yhteensovituspe-
rusteella tarkoitetaan elHkkeensaajan sitii an-
siotasoa, jonka perusteella hi.nen kokonais-
eliiketurvansa miiiirflytyy.

Yhteensovitusperuste on yleensii korkein
perusel2ikkeen perusteena oleva palkka. T?i-
mI merkitsee sitli, etti eliikkeen saajan kaik-
kia perusel[kkeen perusteena olevia pelkko-ja indeksila tarkistettuna verrataan toisiin-
sa ja niistii valitaan suurin yhteensovituspe-
rusteeksi. S?iiinnciksen sanamuodosta kly
ilmi, ettii yhteensovitusperustetta miiiirilt-
tiiessa otetaan huomioon vain sellaisissa ty6-
suhteissa ansaitut palkat, joiden perusteella
hiinelle on syntynyt eliikeoikeus.

EdellZi sanottu sdiinncis ei kuitenkaan ole
poikkeuhseton. Jos eliikkeen saaja on saman-
aikaisesti v?ihintiiiin 6 kuukautta yhdenjak-
soisesti kahdessa tai useammassa peruseliik-
keeseen oikeuttavassa tyo- tai virkasuhtees-
sa (LEL:ia lukuun ottamatta) taikka yrit*ijii-
toiminnassa, lasketaan yhteensovitusperustet-
ta miiiiriittliessl vastaavat el[kkeen perustee-
na olevat palkat ja tycitulot yhteen. Tiimln
siiinnciksen tarkoituksena on tehdii el[kkeen
suuruus riippumattomaksi siitii, onko hen-
kilci ansainnut palkkansa ja tyotulonsa yh-
dess6 tai useammassa tyo- tai virkasuhteessa
taikka yrittiijiitoiminnassa" silloin kun nflmii
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jaksot ovat olleet rinnakkaisia Palkkojen ja
tytitulojen laskeminen yhteen aiheuttaa yh-
teensovitusrajan kohoamisen ja yhteensovi-
tuksen vaikutus niiisst tapauksissa tulee
mydhemmin mukaan kuin jos raja miiiiriit-
tiiisiin aikaisemmin esitetyn ptiiistitinndn mu-
kaan.

Esim:
Tydzuhde I l. 4. 62-31. 5. 1974

palkka 800 mkikk
Ty6suhde II 1.3.7V31. 5. 1974

palkka 600 mk/kk
Tiiss6 ty<isuhteet ovat olleet yhdenjaksoisesti
v?ihintiiiin 6 kuukautta rinnakkain, jolloin
palkat lasketaan yhteen
Yhteensovitusperust€ :

800 mk + 600 mk : 1400 mk

Toisen poikkeulsen muodostaa tapaus,
jossa henkil6, on viilittdm[sti ennen eliik-
keelle siirtymistii saanut aikaisemman eliike-
tapahtuman perusteella peruseliikettii tai
muuta siihen verrattavaa tyd- tai virkasuh-
teeseen perustuvaa eliikettii ja on viihinttiiln
3 vuoden ajan ollut samillqikaisesti perus-
eliikkeeseen oikeuttavassa tytt- tai virkasuh-
teessa (ei koske LEL:ia) taikka yrittiij?itoi-
minnassa. Yhteensovitusperustetta m?iiirtlt-
tiiessti lis?itiiiil tellciin elflkkeen perusteena
olevaan palkkaan 10/6 hiinen aikaisemmin
saamansa eltikkeen miiEriistii. Ttim?in siiiin-
nriksen tarkoituksena on tavallaan muuntaa
aikaisempi eliike sitii vastanneeksi palkaksi,
jolloin aikaisemman el?ikkeen palkkaperuste
tulee listittiiviiksi nyt mydnnettiiviin eliikkeen
palkkaperusteeseen. Tiimii merkitsee kiiy-
tiinntissii sitd, ettd suoritettava yhteensovitus
ei yleensl piiiise vaikuttamaan viihentiiviisti
tydel?ikkeen miiiir:iiin.
Esim:
VEL el?ike 1. 6. 1968 alkaen
jonka m2iiirti I.5. 1974 on 600 mk/kk
Henkild on ollut TEl-ty6suh-
teessa 1.6. 1968-1. 5.1974
saaden palkkaa 1000 mk/kk
Tytrsuhde ja VEl-eliike ovat olleet viihin-
tiiiiJl 3 vuotta samanaik4isia

Yhteensovitusperuste =
10 x 600 mk 1000 mk

6

Teldin TEl-pnlkkaan 1000 nk/kk lis[-
ttiiin 10/6:lla kerrottu VEL-el[ke 600 mk
eli I 000 mk + 1 000 mk - 2 000 mk, joka
on siis yhteensovitusperuste. Tefldin TEL
ja VEl-eliikkeen keskiniiinen yhteensovitus
ei vaikuta vilhentiiviisti kokonaiseliikkeen
m?iiir?iiin.

Kuten aikaisemmin jo on todettu, siinii ta-
pauksessa ettli asianomainen on saanut en-
nen eliiketapahtumaa 3 vuoden ajan tapa-
turma-, liikennevakuutus- tai sotilasvamma-
korvausta, niiitii ei yhteensovituksessa oteta
lainkaan huomioon

PERHE-ELI.KKEIDEN
YHTEENSOVITUS

Perhe-eliikkeiden yhteensovitulsessa nouda-
tetaan piiiipiirteissiiln samaa menettely[
kuin edell?i on esitetty vanhuus- ja tytikyvyt-
tdmyyselEkkeiden yhteensovituksen osalta-
Yhteensovitusrajan suuruus riippuu kuiten-
kin edunsaajien lukumiiiiriist[.
Edunsaajia
1 : yhteensovitusraja on

30 /o yhteensovitusperusteesta
2 : yhteensovitusraja on

45 /o yhteensovitusperusteesta
3 : yhteensovitusraja on

60 to yhtennsovitusperu steesta
Kansanel?ikett6 vastaavana v[hennyksenii

otetaan huomioon ns. yleisen perhe-elflke-
lain (PEL) mukainen viihennys, mikiili edel-
lytykset tiihiin muutoin ovat olemassa. Vii-
hennyksen tekeminen suoritetaan
1) kun TEL:n mukaisen perhe-eliikkeen

saajana on ainakin yksi alle 16-vuotias
lapsi; ja kun

D 1jd,11e, lapsella on oikeus PEL:n mukai-
seen perhe-ellkkeeseen saman edunjiittii-
jiin jiilkeen, jonka jiilkeen hiin saa ty6-
eliikelain mukaista perhe-eliikettii.

Lesken ollessa yksin edunsaajana viihen-
nystii ei tehdii. Jos sitii vastoin edunsaajana
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on lesken fiseksi alle 16-vuotias lapsi tehdiiiin
lesken osalta myciskin viihennys.

PEL:n mukaisten ellikkeiden m?iiirii yh-
teensovitusrajaa laskettaessa otetaan huo-
mioon kaavamaisesti kuten kansanellkekin
vanhuus- ja tyti\rvytttimyyseliikkeen osalta.
Lapsen osalta v[hennyksen rnldird riippuu
siitli, onko kysymyksessii tiiysorpo vai puoli-
orpo (molemmat vanhemmat tai vain toinen
kuollut).

PEL:n mukaiset markkamii2irtit ovat 1. 6.
1974 lukien
leskenel2ike : 104 mk/kk
puoliorvon elii.ke : 51 mk/kk
tiiysorvon el2ike - IOZ mk/kk

PEL:n mukaisena viihennyksenii otetaan
kuitenkin huomioon enintiiiin 30%, ios
edunsaajia on viihinttiiin 3, enintiiiin 22,5 7o
jos edunsaajia ot 2 ja enintiiiin L5 /o ios
edunsaajia on 1.

YHTEENSOVITUKSEN
TOIMITT AMINEN AU DELLEEN
Yhteensovitus suoritetaan normaalisti eliiket-
tii mytinnettiiessii. Yhteensovituksen tarkista-
minen tulee kuitenkin kysymykseen myci-
hemmin uudelleen laissa erikseen mainituissa
tapauksissa-

Tiillaisia tapauksia ovat:
1. kun eltikkeensajalle uuden eliiketapahtu-

man johdosta mytinnet?i?in peruseliike
2. kun peruseliikkeen mtiiirti valituksen joh-

dosta muuttuu
3. kun eltikkeensaajalle my<innetiiiin ensisi-

jainen el6ke
4. kun ty6kyvyttomyysel?ike muuttuu van-

huusel;ikkeeksi perusteiden samalla muut-
tuessa

5. kun lapsikorotukseen oikeuttava lapsi
thytffi 18 vuotta &7o-207o4

6. kun eltikkeensaaja hakee uutta yhteen-
sovitusta eliikkeen, elinkoron tai jatkuvan
korvauksen olennaisesti muuttuessa

7. kun osaelIke muuttuu tiiydeksi eliil*eek-
si ja tiiysi osaeliikkeeksi.

TYdEL,LKKEEN VAIKUTUS
KANSANELAKKEESEEN
Edellii on esitetty kansaneliikkeen osalta" ette
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se voi vaikuttaa rajoittavasti tyieliikkeen
miiArii2in. Vastaavasti tycieliike voi er5issii ta-
pauksissa rajoittaa kansanel?ikkeen miidrii6.

Kansaneliikkeen perusosa on tuloista ja
omaisuudesta riipprrmaton tasasuuruinen
miiiirti, jonka kaikki elilkkeensaajat saavat.
Niiin ollen tyieliikekiiiin ei vaikuta siihen

Tukiosaan sitii vastoin vaikuttavat asian-
omaisen tulot ja omaisuus. Kansaneliikelais-
sa on kuitenkin ns. etuoikeusstiiinnds, jonka
mukaan TEL:n, LEL:n, MYEL:n ja YEL:n
mukaiset eliikkeet eiviit vaikuta alentavasti
tukiosaan.

Mikiili tyciel2ikkeisiin sis?iltyy ns. vapaaeh-
toisia lisiietuja, ne otetaan tukiosan tulohar-
kinnassa huomioon.

Valtion ja kuntien eliikkeistii on etuoikeu-
tettua osa, joka on 40lo el{kk*n perustee-
na olevasta palkasta. Tiimiin miiiiriin ylittiivii
osa valtion ja kuntien el2ikkeistii vaikuttaa
tukiosaan.

Tukilislssii ja asumistuessa tyieliikkeet
otetaan huomioon samalla tavoin kuin asian-
omaisen muutkin tulot ja omaisuus.

Eduskunnan kiisitelfiivene on parhaillaan
hallituksen esitys, jossa puututaan myriskin
tiihiin tyoeliikkeen ja kansaneliikkeen keski-
ndiseen vuorovaikutukseen. Kun sanotun esi-
tyksen mukaan tydeliikkeiden tasoa on tar-
koitus nostaa liihelle virkamiesten eltiketasoq
on jouduttu uudelleen muotoilemaan myds-
kin tydeliikkeen vaikutus kansanel[kkeen tu-
kiosaan. T?iss[ suhteessa hallitus esittiiii, ettii
tytieliike olisi vain tiettyyn rajaan asti etu-
oikeutettua tuloa tukiosan tuloharkinnassa
ja sen jiilkeen ty<ieliike alkaisi vaikuttaa tuki-
osan mdiirdiln"

TY dEL.IKKEEN I A SAIRAUS.
V AKUUTUSLAIN MUKAISEN PAIV.4.
RAH AN Y HTEEN SOV ITT AMIN EN
Tyd,eliike on sairauwakuutuslain mukaiseen
plivlrahaan niihden ensisijainen. Tiiml tar-
koittaa sitii, ettei molempia suoriteta saman-
aikaisesti. Jos samalta ajalta saman tyttky-
vyttdmyyden perusteella my6nnetiiiin sekl
tydel2ikette ettii sairauwakuutuslain mukais-

ta piiivtrahaa, piiivflrahaa maksetaan vain
siltii osin kuin sen m?liira ylittiiii tydeliikkeen
m?i5riin.

K?iytiinndss?i asia hoidetaan normaalisti
siten, ettii tytieliikelaitos, jos piiiv?irahaa on
jo ehditty my<intiilli, maksaa takautuvalta
ajalta elZikkeen piiivlrahan miiErtiiin saakka
sairausvakuutusrahastolle. ElZikkeen my<int6-
misen jiilkeiseltii ajalta sairauwakuutusviran-
omaiset maksavat asianomaiselle eliikkeen-
saajalle ainoastaan el?ikkeen ylittiivln osan
piiiv[rahasta saatuaan el{kkeen mydntiimi-
sestii tiedon.

AASIA YLEISKIRIEITI
Eliiketurvakeskus on Tytiellke-lehdessii
lll974 mainittujen yleiskirjeiden j?ilkeen,
joista viimeisin oli N:o 3, 14. 2. 1974,ldhet-
fiinyt seuraavat ty<iel?ikelaitoksille osoitetut
yleiskirjeet:
N:o 4 12.3.1974. Asia: ElHkkeiden yh-

teensovitusrajan laskeminen lapsiko-
rotuksen yhteydessl

N:o 5 13.3. 1974. Asia: Tydkyvytt6myys-
elflkkeellfl olevien henkilOiden siir-
tyminen takaisin ty6eliim?iiin

N:o 6 22.3.1974. Asia: Kansanellkkeen
ja yleisen perhe-el?ikkeen korotus

N:o 7 16.4.1974. Asia: Tietojen pyytimi-
nen Eltiketurvakeskuksesta

N:o 8 19.4. 1974. Asia: Hallituksen esitys
Iaiksi tyt ntekijtiin eliikelain muutta-
misesta

N:o 9 16.5.1974. Asia: Kansanel?ikkeen
ja yleisen perhe-eliikkeen korotus

N:o 10 27.5.1974. Asiaz Valtionapupalk-
kaisten eliiketurvaa, luottamustoimia
ine. koskevat TEL:n muutokset

N:o 1l 12.6.1974. Asia: Yleiskirjeesst N:o
10 kzisiteltyjen TEL:n muutosten
lakiteksti

N:o 12 22.7.1974. Asia: LEL:n vakuutus-
maksuprosentti 1. 1. 1975 alkaen

N:o 13 23.7.1974. Asia: Ohjeet TEA 12 $
3 momentin soveltamisesta

N:o 14 23.7.1974. Asia: Sukupolvenvaih-
doseliike ja luopumiselfike
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Elciket i e dotust o imi st o
kurssitti Varkaudessa

Ty<iel?ikeJehden toimittaja oli
mukana Eliiketiedotustoimis-
ton jiirjestiimiillii kurssilla
Varkaudessa, suurteollisuu-
den kaupungissa. Osanottaji-
na ei tiilll kertaa ollut teolli-
suusty<iliiisiii, vaan Varkau-
den hotelli- ja ravintolatyin-
tekijciitii. Varkaudessa on
kuusi anniskeluravintolaa ja
pari-kolmekymmentii muuta
alan liikettii. Tycintekijdillii
on noin 200 jiisentii kiisittilvii
ammattiosasto Hotelli- ja ra-
vintolahenkilcikunnan liiton
piiriss[.

Kurssi pidettiin Varkauden
Keskushotellin kokoushuo-
neessa, ja se kesti yhden arki-
p[iv?in, tiistain. Ohjelma aloi-
tettiin kello 9.30 ja piiiitettiin
noin kello 16. Ptiiviillii oli tun-
nin ruokatauko, alussa ja lo-
pussa kahvit. Muu aika oli tii-
vistii opiskelua, vain luento-
jen lomassa oli lyhyet tauot.

Kurssin j[rjestelyt ja ope-
tuspuolen hoitivat El?iketie-
dotustoimiston puolesta apu-
laisjohtaja Aarne Dahl ja
koulutussihteeri Tapio Lep-
piinen. Paikalliset jiirjestelyt
suoritti ammattiosasto ja lii-
ton Itii-Suomen piirin Kuo-
piossa asemapaikkaansa pit6-
vii piirisihteeri Aino Frilan-
der, joka oli myos liisnii kurs-
seilla.

Osanottajat olivat yhtii lu-
kuunottamatta naisia, mikii
kuvastaa alan naisvaltaisuut-
ta; alan naisvaltaisuus ei kui-
tenkaan ole ihan yhtii jyrkkii
kuin kurssin. Miehiii on alal-
la alle kymmenen prosentin.

Iiit vaihtelivat hyvin nuo-
rista eliikeikiiii l?ihestyviin.
IiikkiiAt olvat kuitenkin vd,-

hemmist<in[. Enemmist<i oli
niite ikeluokkia, jotka pii6-
asiassa vastaavat ammatti-
osastojen toiminnasta. Useim-
mat ovat ty6paikallaan luot-
tamusmiehiii tai ammattiosas-
ton erilaisissa luottamustehtii-
vissd.

Kursseille oli ennakolta il-
moitettu kolmekymmentii-
kuusi henkeii, paikalla oli yh-
deksiintoista. Iso ero johtui
ravintolahenkilokunnan tyt-
vuoroista, jotka mtiiirtitiiiin
kotnen viikon jalsoina ja joi-
ta ei voi tietiiii aikaisemmin.
Yleensii kaikki ilmoittautu-
neet my6s osallistuvat kurs-
seille, kertoivat kurssin jiir-
jastiijet. Eriiet osanottajista
olivat olleet edellisenti iltana
tycivuorossa, mutta uhrasivat
vapaapiiivtinsii eliikeopiske-
luun.

Ammattien puolesta kurssi-
laiset jakautuivat seuraavasti:
4 keittiijiiii, I kyLnekkd, 3
keittiriapulaista, 4 kassanhoi-
tajaa, 4 tarjoilijaa, 1 ravinto-
la-apulainen ja 2 vahtimesta-
ria.

Kurssin alussa oli tavan
mukaan puheenworo ammat-
tiliiton edustajalla. Piirisihtee-
ri Frilander selosti tyoehtoso-
pimustilannetta, aj ankohtaista
tyosuojeluasiaa ja liiton uutta
jiisenmaksujen perimisjiirjes-
telmiiii.

Koulutussihteeri Leppiinen
aloitti el?ikeohjebnan selvitte-
lemiillii, mistti ja miten ty<in-
tekijiit voivat saada tietoja
tycieliikkeistii. Hiin esitteli
Eliiketiedotustoimiston palve-
lut ja tiedotuksen asiasisiillcin,
jossa keskeisenii ovat eliike-
turvan periaatteet, etuudet,

etuuksien miiiiriiytyninen,
eliikkeiden hakcminen ja ty6-
eliketurvan henkilcikohtainen
tarkistaminen.

Ttimiin selvittelyn j?ilkeen
siirryttiin kiisittelem?iiin eliik-
keite, ei kuitenkaan viel?i tyi!-
eltikkeitii vaan ensin kansan-
eliikejlirjestelmiiii. Tyri,eliike-
j ?irj estelm?iii vanhempana kan-
saneliikejiirjestelmii vastaa
osaltaan mycis tyrintekij[n elii-
keturvasta. Mycis tydeliikejiir-
jestelmtin synty pohjautuu
osittain kansanel[kejiirjestel-
m?in kehitysvaiheisiin.

Leppiisen luento kesitti
kansaneliikej[rjestelmiin ly-
hyen historiikin sekl jiirjestel-
miin henkilcipiirin, eliike- ja
muut etuudet ja niiden mii[-
riiytymisen pii.iiperiaatteet.
Kesken luennon tehtiin muu-

tamia kysymyksi?i. Perhe-el?i-
ketfii kiisitelteessa kysyttiin,
miten kfly lesken el?ikkeen,
jos h6n solmii uuden aviolii-
ton. Myos kansaneliikkeen
asumistuki hertitti viilikysy-
myksiii.

Kello 11.00 pidetyn tauon
jiilkeen Dahl ryhtyi selvittele-
miiiin ty<ieliikkeitii, ensin h6n
kiisitteli eri tydeHkelait ja sit-
ten eliikkeet. Vanhuuseliik-
keen yhteydess?i syntyi pientii
ajatustenvaihtoa naisten ja
miesten eliikeikiiodotuksista.
Lisiieliikej[rjestelyissi usein
naisten eliikeikii on siiiidetty
alhaisemmaksi kuin miesten.
Minkiih[n vuoksi, ihmetteli
luennoitsija. Ammatin ongel-
ma pilkahti varsin ter[vdnii
esiin vastausrepliikissl, vaik-
ka sille naurettiin: "Naiset ru-
mentuvat liian aikaisin!"

El{kkeen karttumista selvi-
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teltiiess?i luennoitsijdta tiedus-
teltiin, miten tyrintekijen kak-
si rinnakkaista tytisuhdetta
vaikuttavat hiinen eliikkee.
seens6. Eliikkeen hakemisen
yhteydess[ taas tuli yleistiky-
symys: Mitii pitiiisi tehdii, kun
eliikepiiiit<is viiviistyy?

Ruokatauon j?ilkeen Leppii-
nen selosti lisiieliikejiirjestely-
j?i ja niiden merkitystil. Kurs-
silaisten joukossa oli tytinte-
kijoite, joiden tyopaikoilla on
voimassa tiillaisia jiirjestelyj[.
Yeison toivomuksesta oli t[-
mln kurssin ohjeknaan fisetty
asiaa valaiseva luento.

Viiliajoillakin kyseltiin el[-
keasioista, fiillttin useinkin
henkil<ikohtaisiin eliike-etui-
hin liittyvistii pulmista Eris
naisista tiedusteli, miten h[-
nen 8. pn6 heintikuuta 1961
jatkunut flitiyslomansa oli vai-
kuttanut hiinen eltike-etuihin-
sa, nimenomaan ennen TEL:n
voimaan tuloa tehdyn tytin
huomioon ottamisen tydeliik-
keess6. Hiinelle vastattiin, ettii
tapauksessa on ollut ratkaise-
vaa tytrsuhteen jatkuminen
mainittuna ptiivln8, iiitiyslo-
ma ei sitii katkaissut. Keho-
tettiin kuitenkin tarkistarnaan
Eliiketurvakeskuksen rekiste-
rist[, onko kysymylsessii ole-
va tydsuhde todella tullut sin-
ne ilmoitetuksi ja merkityksi.

Piiiviin viimeisess?i luennos-
sa Dahl selosti ty6markkina-
jflrjestcijen sopimusta tyoeH-
keuudistuksesta, jota kuun-
neltiin korva tarkkana" villil'
l[ lisiiselvennyksii kysyen.

Kello viidentoista maissa
katettiin kokoushuoneeseen
iltapeivekahvi, joka oli samal-
la liihttikahvi. Useiden kurssi-
laisten oli riennettiivii suoraan
kurssilta tycivuoroonsa kello
kuudeksitoista.

Kahvin aika kiiytettiin vie-
l?i ellkeasioiden kiisittelyyn.
Dahl opasti kurssilaisia hen-
kil<ikohtaisessa ty6eHketurvan
valvomisessa, tiedustelukortin
kiiyttisse ja rekisteriott@n tar-

kistamisessa" Osoittautui" ettii
kurssilaisista xilgnstnan neljii
oli aikaisemmin tarkistanut
omat tycieliiketietonsa Eliike-
turvakeskuksen rekisteristil

Kahvipoydiissl toimitettiin
myos pieni testi saatujen tie-
tojen omaksumisesta. Kurssi-
ajan lyhyyden vuoksi oli jou-
duttu luopumaan ryhmlty<is-
kentelystii, mikii tavallisesti
kuuluu eltikekurssien ohjel-
maan. Kurssilaisille oli muun
aineiston mukana jo aamulla
jaettu sarja kysymyksiii, joi-
hin liittyi erilaisia vastaus-
vaihtoehtoja. Kysymykset
kiiytiin nyt yhdessii l[pi.

Oikeiden vastausten l6ytii-
minen oli epiitasaista. Se vain
vahvisti, ettei piiivln kurssilla
tulla eltike-eksperteiksi, mitii
ei tietysti ollut odotettukaan.
Toisaalta kysymykset vaikut-
tivat vlhintiiiinkin keskivai-
keilta, monet niistii edellytti-
viit tarkkaa asioiden muistiin
painamista. Kysymykset liit-
tyivlt tyontekijiin ja tytisuh-
teen kuulumiseen el?ikelakien
piiriin, eliikkeen suuruuden
miiiiriiytymiseen, elilkkeiden
saantiedellytyksrin, hakemi'
seen ja muutoksen hakuun se-
kii kansaneliikkeen ja tyoeliik'
keen yhteensovitukseen. I?lk-
kii,imm?it kurssilaiset olivat
muita paremmin perill[ hake-
mista ja valittamista koske-
vista asioista-

MIT.I. KURSSILAISET
AIATTELIVAT?
Kurssilaisista Laura Ikonen,
Irja Niiranen, Hannele Kau-
hanen ja Martti Kosonen ker-
toivat vaikutelmiaan kurssis-
ta ja eliiketiedon opiskelusta.

Laura Ikonen on ammatil-
taan keittiij[ ja toiminut alal-
la yli 15 vuotta. Hiin on Var-
kauden ammattiosaston Pu-
heenjohtaja. Irja Niiranen on
tyoskennellyt tarjoilijana noin
25 vuotta. Hannele Kauhanen
on ammattikoulun jiilkeen eh-
tinyt tytiskennelll keittiijii-

kyhnekkdne vasta nelisen
vuotta. lvlartti Kososelle on
kertynyt vahtimestarin palve-
lua jo parisenkymmentii vuot-
ta" vaikka hiin aikaisemmin
on ollut muissa ttiiss?i.

Haastateltujen mielestii elii-
kekurssit olivat erittiiin tar-
peelliset, ja niistii oli heille
hy6tyii. Martti Kososta eliike-
asia on alkanut kiinnostaa jo
henkilokohtaisenakin kysy-
mylsenti. Irja Niiranen pai-
notti eliiketiedon merkitystii
osana nykyajan ihmisen, tydn-
tekijln, yleistietoutta. Hiinen
on oltava aikansa tasalla tY6-
hdn liittyvisse asioissa, kyet-
teve valvomaan my<is sosiaa-
lisia etujaan. Samaa mieltii oli
Hannele Kauhanen, jota elii-
keasia ei henkiltikohtaisena
ole vielii askarruttanut.

Laura Ikonen totesi, ettii
ty6eliikeasioita tytintekijiin pi-
tiiisi seurata kaiken aikaa,
koska eliikettiikin voi ioutua
tarvitsemaan milloin tahansq
nuorenakin. Ty6eliikkeisiin
perehtyminen on aina ajan-
kohtainen asia. Ikonen kertoi
havainneensa, ettii henkil6-
kohtainen mielenkiinto vai-
kuttaa asiaan tutustumiseen,
eiviitkii varsinkaan nuorem-
mat ty6ntekiiet tunne aina
riittiiviisti omia eliike-etujaan.

Kurssia haastatellut pitiv[t
tehokkaana eliikeasioihin pe-
rehdyttiimisess?i. Kurssi oli
selventdnyt ja tiiydentiinYt ai'
kaisemmin painetusta aineis-
tosta saatua tietoa. Erilaatui'
set eliikkeet ja eliikelait olivat
uiiiua tu[eet esitellyiksi perus-
teellisesti ja selkeiisti. Eliike'
asiat eiv[t tuntuneet vaikeilta
kuultujen esitysten pohjalla.

Ikonen kertoi ammattiosas-
ton piirissl kyseltiiviin usein
ellkkeistii, hiin ja muut luot-
tamushenkildt ovat joutuneet
etsim?iiin vastauksia. Viikot-
taisilla ammattiosaston virkai-
Iijain vastaanotoilla eli ptii-
vystystilaisuulsissa tulee esil'
le kaikenlaisia asioita, mYcis
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paljon eliikekyspryksii. Ne,
jotka joutuvat vastaamaan
kysymyksiin, toivovat voivan-
sa teh&i sen hyvin, omaavan-
sa tarpeeksi tietoja. Niitii saa-
tiin nyt tiillii kurssilla. Jotakin
on kyetty tiihiinkin asti kerto-
maan, mutta ei varmastikaan
tarpeeksi.

Haastatellut toivoivat kaik-
ki saavansa joskus myohem-
min tilaisuuden uudelleen
osallistua samanlaiselle kurs-
sille tietojen tiiydentiimiseksi
ja verest?imiseksi. He aikoivat
my<is aikaisempaa enemmiin
syventye asiaan omin piiin.

Irja Niirasen mielestii ho-
telli- ja ravintola-alan ty<i, jo-
ka on vuorotyotii, haittaa jon-
kin verran tiim6n tapaista va-
paa-ajan opiskelua. Hiin itse
oli ollut edellisen illan vapaa-
na mutta Hannele Kauhanen
oli ollut tycissii kello kahteen
ytrllii ja meni kurssilta taas
suoraan tycihiin. Laura Iko-
nen oli ollut tydssl kello

23:en. Hiin kertoi, ettii tiiltii
kurssilta olivat monet haluk-
kaat joutuneet jiiiimiiiin pois,
kun eivtit saaneet tytivuoroaan
vaihdetuksi.

Ravintola- ja hotellialalla
ei haastateltujen mukaan ole
ilmennyt erityisiti ongelmia
tycieltiketurvan jerjestelyisse.
Tyonantajat ovat yleensii hoi-
taneet asiat s?i2idetyll?i tavalla.
Martti Kosonen totesi, ettii
vahtimestarien kohdalla on
ongehnana palkkio, johon elti-
kevakuutusmaksu ja myti-
hemmin eldke perustuu. He
joutuvat maksamaan yleens?i
veroa suuremmasta summasta
kuin mistii vakuutusmaksu
maksetaan, koska verottaja
arvioi palkkion suuremmaksi.
Kososen mielestii fissl on ris-
tiriita, joka olisi ratkaistava
siten, ettii vakuutusmaksun ja
el[kkeen pohjana olisi sama
summa, josta vahtimestareita
verotetaan.

Ravintolatyti vaatii haasta-

teltujen mukaan erittiiin hy-
v?iii terveyttii, ja useimmilla
ihmisilll alkaa esiinty?i tervey-
dellisiii haittoja jo paljon en-
nen eliikeikiiii, joka on liian
korkea tid;{d alaa varten. Tyrin-
antaja ei yleensti halua niin
i2ikkeite tydntekij<iitii tarjoili-
jan ammattiin. Tyontekijiin
pitiiisi olla nuori, pirtd
"niyttdv6". Kun on tehnyt
25-30 Yuotta raskasta ravin-
tolatycitii, niin tuskinpa enii6
monikaan yli 55-vuotiaana
pystyy alalle. Jos on varaa,
jtiiidiiiin kotiin, ellei, hakeudu-
taan johonkin toisarvoiseen
tycihon, mikiili ei olla niin sai-
raita, ettii saataisiin el?ike.
Eliikeikii on meidln alamme
suurin ongelma, haastatelta-
vat sanoivat. Keittion puolel-
la on yli 60-vuotiaitakin, vaik-
ka ty<i on sielliikin raskasta
sekd vuorotyon ettii tyciolo-
suhteiden, esimerkiksi kuu-
muuden vuoksi.

Tiirkeint2i ellkkeissii on
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haastateltujen mukaan niiden
suuruus ja sitten el?ikeikii,
mahdollisuus saada vielii ter-
veenl ollen nauttia el[kkees-
tiitin. Esimerkiksi tarjoilijan
pitkii palvelu ammatiss,aan pi-
tiiisi ottaa huomioon eliike-
ikiiii miiiiriittiiessi alentamalla
sitil

Laura Ikonen totesi eHk-
keiden viipymisen olevan mo-
nessa tapauksessa ongelma ja
painotti, ettii tyontekijZin tuli-
si tiilkiin arkailematta ktiiin-
ty[ sosiaalilautakunnan puo-
leen esimerkiksi saadakseen
lainaa el?ikettii vastaan.

EL,4.KETIEDOTUS.
TOIMISTON
KURSSITOIMINTA
El?iketiedotustoimisto (Yrj6n-
katu 17, 00120 Helsinki 12)
on Elii.keturvakeskulsen ja
Ty<i,eldkelaitosten liiton pe-
rustama tiedotuselin. Sen teh-
tiiviinii on piiiiasiassa suulli-
nen tiedotus ja neuvonta tyci-
el?ikevakuutettujen keskuu-
dessa. Niiihin saadaan yhteys
toimiston jdrjestflmiss?i selos-
tustilaisuuksissa, ammatti-
osastojen kokouksissa, kansa-
lais- ja tyoviienopistojen luen-
noilla ja erilaisissa muissa
oppilaitoksissa seki tyttpai-
koilla.

Tyrieliikevakuutettujen laa-
jat joukot eiviit kuitenkaan
ole tavoitettavissa suoraan.
Siksi El?iketiedotustoimisto
kurssittaa edelleen tiedottajia.
Neifii ovat ennen kaikkea
tyontekijlin valitsemat luotta-
mushenkildt tyiipaikoilla ja
ammattiosastoissa.

Kurssitoiminnan organisax-
tiopohjana on ammattiyhdis-
tysliikksen organisaatio ja tie-
dotustoiminnan p?i"iikohteena
yleensiikin ovat ammatillises-
ti j[rjestyneet tytintekij2it.
Luottamusmieskursseja on pi-
detty jo usean vuoden aikana.
Aikaisemmin ne j[rjestettiin
tavallisesti ammatillisten pai-
kallisjiirjest<ijen puitteissa eri
ammattialoille yhteisinii. Pa-
rin viime vuoden aikana on
erikoistuttu kerrallaan vain
yhden ammattiliiton jiiseni[
kiisittiiviin kursseihin.

Saman alan tycintekijiiin
kursseilla syntyy osanottajien
kesken valittomiimpi ilmapii-
ri, ja eliikeongetnia voidaan
pohtia mycis arnmattikohtaisi-
na. Ongehnatkin eroavat jon-
kin verran ty<ialoittain.

TycielEkekursseja j[rjeste-
tdiin useita k5mmenitl vuo-
dessa- Viime vuoden kurssien
lukumiiiirii oli 124 ja yksis-
tiiiin kuluvan vuoden alku-
puoliskolla pidettiin 105 kurs-
sla.
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Elrikelciiset ja
ansiotyo Neuvostoliitossa
Neuvostoliitossa pyritiitin erilaisin toimenpitein edistiimiiiin
eliikkeen saajien osallistutnista tydeliimtitin voimiensa ia lcy-
kyjensii mukaan. Suuri osa el?ikeltiisistti jatkaakin tydn tekoa,
vanhuus eliikkeen saajistaki n viidenrcs. V ai kka jiir j estely mer-
kitsee eliikeliiisille myds huomattavia airuellisia etuia, ei tiimii
seikka selvitysten valossa kuitenkaan ole hallitsevin tydhdn
osallistumisen motiivi. Iulkaisemme Ventijiin ledoaation so
siaaliturvan ensimmiiisen varaministerin V ladimir Bab-
kinin APN:n edustajalle A. T ortshins kille mydntii-
miin haastattelun, jossa hiin selostaa eliikeliiisten tydssii ktiyn-
nin ehtoja sekti tydn vaikutusta eliikeltiisten terveyteen Viili-
otsikot toimituksen

Jokin aika sitten juhlivat liturvaa nauttivat henkildt jat-
Azerbaidzhanissa korkealla kamaan tycintekoaan? Pelkiis-
woristossa sijaitsevan Ikja- t2iiin aineelliset seikatko?
bandin kollektiivitilan tycinte- TyASTA TERvEyTTikijiit karjanhoitaja Medzhid tA ELINVOIMAA
Agajevin siirtymistii ".U$""1 Tehan kysymykseen saa vas_
Ie. Agaley suostui vain hyvin tauksen 

- 
ieningradin tyttky-

vastahakoisesti siirtym?i?in kyisyyslausuntoji ja iirvaii-
el?ikkeelle, vaikka slikin , i9 aien 

-tydhdnsij6ittumista 
tut_tiiyttiinyt 139 vuotta. ?0 kiu*'instituutin tutkijoidenwotta elImiistiiiin hiin tytis- tutkimustuloksista. He lihetti-kenteli lammaspaimenena. vetdedustelulomakkeitahen-

Neuvostoliiton vanhimman kil<jille, iotka eliikeikiiiin tul-
rygklcaan terveydentila on ka- tuaan oiivat jatkaneet tytin-
dehdittarran hyv[, hiin on tar- tekoaan l0 vuoden ajan.
mokas ja touhukas. Tyonteon jatkamisen motii-

Jo kauan sitten on osoitet- veja kysyttiiessii ainoastaan
tu, ettii tyonteko pitkittiiii ih- 35 prosenttia mainitsi syyksi
misen eliim?iil ja auttaa tydky- aineelliset tekijiit. Loput pe-
vyn siiilyttiimisessl vielii el[- rustelivat tydnteon jatkamista
keikii?in tulemisen jiilkeenkin yhteiskunnallisilla ja moraali-
(Neuvostoliitossa on miehillii silla syillii: "Saan tydst[ mo-
oikeus siirtyii eliikkeelle 60- raalista tyydytystii", "Kanssa-
vuotiaina ja naisilla 55-vuo- k?iyminen ty<intekijiikollektii-
tiaina). vin kanssa lisdii elinvoimaa",

Neuvostoliitossa on ellke- "En voi kuvitellakaan el6vt-
llisifl 43 miljoonaa. Joka vii- ni tekem[ttii tycit6"...
des vanhuuseliikkeelle siirty- Tycikykyisyyslausunnot
nyt ja kolme neljZtstii osittain osoittavat ty<isslkiiyvien el[-
tycikykynsii menetfdneestii in- kelitisten sairastuvuuden suh-
validista jatkaa tycintekoa. He teellisen alhaiseksi. Tytinteon
saavat tydstiiiin palkkaa ja keskeyttiineiden el[kel?iisten
sen lisiiksi eliikkeen joko t[y- terveydentilasta tehdyt tutki-
simtiiir2iisenii tai osittaisena. mukset puolestaan osoittavat,
Entii mikfl saa valtion sosiaa- ettii he ovat usearnmin sairai-
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ta ja k6iintyviit enemmiin liii-
kiireiden puoleen ja usein ku-
viteltujen sairauksien vuolsi.
Passiivinen eliimiintapa on
yahingollista terveydelle.

Samanlaisia tuloksia saatiin
Veniijiin federaation ministe-
rineuvoston valtionkomitean
keskustutkimu slaboratorion
suorittamissa tyovoimareser-
vien kiiytt<i8 koskevissa tutki-
muksissa. Sosiologit ja ter-
veydenhoitohenkilokunta ovat
tutkineet el[keikiiisi2i, jotka
ovat jatkaneet tyontekoaan
l0 woden ajan. 39:ll[ pro-
sentilla ei loydetty elimi516s-
ti vanhuuden mukanaan tuo-
mia lisiimuutoksia ja 45:lld,
prosentilla nf,m[ muutokset
olivat varsin viihiiisiii. Selv?is-
ti havaittavia muutoksia oli
vain 16 prosentilla tutkituista.
Aivan toisin on samanikiiis-
ten tydnteon lopettaneiden lai-
ta- Vanhuuden mukanaan
tuomia muutoksia ei loYdettY
18 prosentilla. 49 prosentilla
muutokset olivat vtihiiisiii ja
33 prosentilla hyvin selvi?i.

Minke johtop?iiittiksen tis-
tii voi tehde? Oman johtopiiii-
ttiksensii ovat jo tehneet sa-
dattuhannet iekkeet henkildt,
jotka ovat jatkaneet toimimis-
ta yhteiskunnallisesti hyodyl-
lisessii tycissii.

ERIKOISIiRIESTELYI,I
TYdSSAKAYVILLE
ELLKELLISILLE
Neuvostohallitus on tullut
puolitiehen vastaan niite iAk-
kiiitii henkit<iitii, jotka el?ik-
keelle siirtymisen jiilkeen ovat
ilmaisseet halukkuutensa jat-
kaa tydntekoa. Eliikellinen
saa huomattavan tulonlis?iyk-

sen. Tydssiikiiymisestii on
etua mycis kansantaloudelle:
ammattitaitoiset ty<;ntekijiiu
joiden tarve kasvaa vuosi vuo-
delta, pysyviit kansantalouden
palveluksessa.

Tiillii hetkellii jatkaa Venii-
j?in federaation alueella liihes
neljiisosa eli 23 prosenttia elZi-
keliiisistii tydntekoaan. Vuo-
den 1970 tammikuusta llh-
tien monet tycissii kiiyvtit elii-
keliiisryhmiit - kaikki 1y1i-
liiiset ja tytinjohtajat, palvelu-
ammattien tycintekijiit, sai-
raanhoitajat ja apuhoitohen-
kilcikunta, kuntoutuslaitosten
Itiiikiirit, maaseutukoulujen
opettajat yms. - saavat tyo-
palkan ohella elf,kkeensii tiiy-
simiiiiriiisenti.

Syksyll2i 1973 Neuvostolii-
ton ministerineuvosto hyv[k-
syi asetuksen lisiitoimenpiteis-
tii tycikykyisten el2ikeliiisten ja
invalidien houkuttelemiseksi
tuotantolaitoksiin sekii kau-
pan ja palveluammattien pii-
riin. Tycissiik[yvillii eliikelZii-
sillii ja invalideilla on huo-
mattavia etuisuuksia: tydpiii-
v[ on lyhennetty kuuteen tun-
t:in, vuosiloma on pitempi ja
tycisuoritusnormeja on alen-
nettu.

Tiim?in asetuksen julkaise-
misen jiilkeen 16 000 mosko-
valaista el?ikel?iistti on ilmais-
sut haluavansa jatkaa tyd,nte-
koa. Eliikel[isille tarjottiin
120 erikoisalaa edustavia tyo-
paikkoja tuotannon palveluk-
sessa, insinrioreinii ja teknik-
koina sek[ hallinnollisissa teh-
tiivissii. Erityisen suuri kysyn-
ta on terveydenhuoltoalan
tytintekijriistii, opettaj ista, kas-
sanhoitajista ja r?iiitiileistii.

EL)KELAISTEN
TEHTAITA
Ertiiss6 piiiikaupungin tuotan-
tolaitoksissa on eliikeltiisille
suotu mahdollisuus osapliv6-
tytihdn tai tydntekoon kolme-
na-neljinii piiiviin2i viikossa.
Osapiiivtityo kiinnostaa erityi-
sesti naisia, joilla usein on
vastuullaan kotitydt ja huo-
lehtiminen lapsenlapsista.

Moskovan liihist<illii sijait-
sevnssa Pushkinon kaupun-
gissa on Moskvitsh-auton va-
raosia valmistava tehdas.
Tehtaassa tyoskentelee pel-
kiistiiiin iakkeiui henkiloitii ja
invalideja. Kolmisensataa
tyontekijiiii tekee tytitiiiin ko-
tona; heidiin keskimiiiirlinen
kuukausiansionsa on 120-
130 ruplaa. Tiihiin tulee Ii-
s?iksi eliike.

Hallituksen piiiittiksellti jiiii
huomattava osa sellaisen tuo-
tantolaitoksen voitoista" jossa
tyciskentelee etupiiiissii van-
huksia, tehtaan johdon k?iy-
tettiiviilai tuotannon laajenta-
miseen ja kiisitycin6 tapahtu-
vien prosessien koneellistami-
seen.

Pitke ryttkykyisyysikii joh-
tuu suuressa m?iiirin neuvos-
toibrnisten suotuisista sosiaali-
sista elinehdoista ;a elintason
kasvusta. Pelkiistiiiin vuoden
1973 aikana rakennettiin Neu-
vostoliittoon 2 300 000 huo-
neistoa ja omakotitaloa. Ai-
neellisen hyvinvoinnin paran-
taminen on auttanut miljoonia
el[keikiiisiii tyokyvyn siiilyttii-
misessii.

TERVEYSHUOLTOA
Vladimir Iljitsh Leninille
omistetussa Moskovan siihk6-
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mekaanisessa tehtaassa jatkaa
tycintekoaan 600 6G-70-vuo-
tiasta tyol2iistii ja tyonjohta-
jaa. He suorittavat fyysisesti
vtihiin rasittavia tytivaiheita.
Tehtaan lii5kiirit tarkkailevat
jatkuvasti iiikkiiiden ty<inteki-
joiden terveyttii. Terveyden-
huoltohenkilcikunnan suosi-
tusten mukaan liihettiiii teh-
taan ammattiliittokomitea
vuosittain iekkeitii tycinteki-jditii parantoloihin, tehtaan
kuntokeskulseen ja kaupun-
gin ulkopuolella sijaitseviin
lomakoteihin. Tehtaan am-

mattiliittokomitea vastaa hei-
dfln liiiikitsemisestiiiin ja kun-
toutuksestaan aiheutuvista
kustannuksista.

Maatalouden palveluksessa
on erittdin paljon eliikeikiiisiii.
Krasnodarin aluepiirissii oli
esimerkiksi vuonna 1973 py-
syviisti tai sesonkiluonteisesti
toiss?i 92 000 maaseudun el?i-
keltiis&i. He auttoivat suuren
sadon korjaamisessa oman
aluepiirinsii alueelta.

Erityisen ansioituneille iiik-
kiiille tyrintekijdille voidaan
myontiiii maatalousosuuskun-

nan p?iiitoksellii kunniamai-
ninta Ansioitunut kollektiivi-
tilan tycintekije ja htin voi
saada arvokkaita raha- tai
muita lahjoja. Kollektiivitilo-
jen johdon toimesta mytinne-
tadn akrlivisesti tyrieliimiiiin
osallistuneille eliikeliiisille
maksuttomia matkoja Kau-
kaasian terveyskeskuksiin.

Kansantalouden palveluk-
sessa tyontekoaan jatkavien
eliikel?iisten ja invalidien ai-
neellinen kannustaminen on
olennainen osa Neuvostoliiton
sosiaaliturvaj[rjestelmiifl.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Vakuutusoikeuden, ...paatoKsru
Vakuutusoikeuden p?iiitd,s n:o 7633 172 | 529
Annettu 20. 3. 1974

V ALITUSELIN VOI HANKKIA
LI S AT IETOI A ELLKELAITOKSEN
KUSTANNUKSELLA
MELA oli 29. 11. 1970 vahvistanut maan-
viljelijii AS:lle normaalin laskutavan mukai-
sen MYEl-ty<itulon maatilalla suoritetusta
isinniin ty<istii. AS valitti tyd,tulopiiiittiksestii
el?ikelautakuntaan ja vaati, ettii hlinen tyti-
tulonsa miiiirii on tarkistettava. Eliikelauta-
kunta pyysi valitusasian ratkaisemiseksi
MELA:n asiamiestii hankkimaan lis?iselvitys-
tii olosuhteista ko. maatilalla. Asiamies kiivi
tilalla ja toimitti 18. 6. lg7zlaskun kuluis-
taan ja palkkis5laa, MELA:lle, MELA toi-
mitti laskun ellikelautakunnalle maksun suo-
rittamista varten. Eltikelautakunta ratkaisi
valituksen 12. 9. 1972 jetfiimiiue MELA:n
pdiitdksen voimaan. Ptiiitcihsessl todettiin
mytis, ettii MELA on velvollinen maksamaan
asiamiehen esittiimiin laskun.

MELA valitti 6. ll. 1972 el?ikelautnkun-
nan piiiit<iksestii vakuutusoikeuteen siltii osin
kuin MELA oli velvoitettu korvaamaan el?i-
kelautakunnan hankkimasta lis?iselvitylaestii
aiheutuneet kulut asiamiehelle. PZietdkses-
siiiin Vakuutusoikeus katsoi, ettei ole esitetty
sffi muuttaa valituksenalaista ptiiit<istil

TycielZikelaeissa ei ole nimenomaista siiiin-
n<istii, joka oikeuttaisi eliikelautakunnan
hankkimaan lisiiselvitystii eliikelaitoksen kus-
tannrrksella. Nimenomaisen siiinnciksen puut-
tuessa voitaisiin ajatella ettei eliikelautakun-
nan piiiittis ollut lainmukainen Jos kuiten-
kin tutkitaan, mitii mahdollisuulcsia el2ike-
lautakunnalla on kiiytettiivissiidn silloin, kun
se katsoo, ettii asian ratkaisuun tarvitaan li-
siiselvitystii, kiiy el?ikelautakunnan menettely
ymmflrrettiivemmeksi. Kun lisdselvitystii tar-
vitaan, valituselin voi hankkia sitii itse tai
palauttaa asian lisiiselvitysten hankkimiseksi
elikelaitolselle. Kaikissa tapauksissa ensiksi
mainittu menettely ei ole kiiytiinndllisesti to-
teutettavissa" vaan asia joudutaan palautta-
uraan. Asian palauttaminen elflkelaitokselle
merkitsee ellkeasian k lsi6slylixn pidenty-

mistii, jota on pyritttivii kaikin tavoin v?ilttii-
m?iiin. Jos lisiiselvitysten hankkimisesta ai-
heutuvia kustannulsia ei olisi mahdollista
m?iiirfltii eldkelaitoksen kustannettaviksi, olisi
tarjolla vaara. ettii valitusasteet palauttaisi-
vat asioita puutteellisen selvityksen vuoksi
yhA enenevdssii m?i.iirin, koska t2ill<iin eliike-
laitos joka tapauksessa olisi velvollinen vas-
taamaan kuluista. Vakuutusoikeuden piiiit<ik-
sessE onkin ikneisesti niihtiivissii pyrkimys
eliikeasioiden kiisittelyn rationalisoimiseen,
vaikkakaan tfime peruste ei ilmene piintcik-
sen sanamuodosta. Sitii vastoin piiiitd,ksen
sanamuodosta ilmenee, ettii juuri MELA:n
asiamiehen kiiyttiiminen selvityksen hankki-
miseen on ollut perusteltua, koska hiinen
tehtiiviins[ MELA:n ilmoituksen mukaan
kuuluu muun muassa vakuutettujen palvelu.
MELA:n asiamiehen kiiyttt oli perusteltua
myris siksi, ettii lisZiselvitysten hankkiminen
edellytti tilalla kiiyntiii, miki tehtiiv[ sovel-
tui hyvin ao. paikkakunnalla olevalle asia-
miehelle.

Vakuutusoikeuden p?iiitcis n:o 2268173 1316
Annettu 20.2. 1974

KOMM AN DIITT IY HT IdN KONTTO RI-
IA KAUETUSPALLLIKKd
KATSOTTIIN Y RITT.AIIKSI
ETK oli 2. 5. 1972 antamillaan piiiittiksiile
miierAnnyt, ettii kommandiittiyhti6 V:n vas-
tuunalaisiin yhtitimiehiin, AV:hen ja EV:hen
oli sovellettava YEL:a- AV toimi yritylsen
konttoripiiiillikkdne ja omisti puolet yrityk-
sest6. f*inen poikansa p! lsimi yrityksen
kuljetuspiiiillikktinl ja omisti yhden neljls-
osan yrityksestii ja asui AV:n kanssa yhteis-
taloudessa. Molemmille yhtiomiehille mak-
settiin palkkaa josta suoritettiin ennakkopi-
diitys.

Sekii AV ettii EV hakivat asiaan muutos-
ta eliikelautakunnalta ja vetosivat siihen,
ettii EV joutui ty<insii woksi olemaan pal-
jon matkoilla ja ettii heill[ ei ollut yhteistii
taloutta- Valittajat katsoivat, ettii heihin olisi
sovelleffava TEL:a. Bl2ilslautqkunta katsoi
17. l. 1973 antamassaan piiiittiksessii, ettei
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ole syytii muuttaa valitulsenalaisia piiiit<ik'
siii-

Tehiin ptiiitd,tseen EV ja AV hakivat edel-
leen muutosta ja liittiviit muutoshakemuk-
seensa todistuksen, jonka mukaan EV oli vi-
hitty avioliittoon 13. 8. 1972. Vakuutusoi-
keus hylkiisi vaatimukset enemmiilti, mutta
poisti esitetyn uuden selvityksen johdosta elii-
kelautakunnan p?iiittiksen 13. 8. 1972 iel-
keistii aikaa koskevalta osalta ja palautti
asian ETK:lle uudelleen kesiteltiiveksi.

Avoimen yhtion yhtitimiesten osalta on
kiiytiinntissii jatkuvasti iLnennyt epiitietoi-
suutta siitii, onko heid?it vakuutettava TEL:n
vai YEL:n mukaan. Jotta TEL:n soveltami-
nen avoimen yhticin yhtiomiehiin tulisi ky-
symykseen, vaaditaan yleensl, ettii heille on
maksettu veron ennakonpid[tyksenalaista
palkkaa. Ajateltavissa kuitenkin on, ettd yh-
ti<imiehen palkaksi sovitaan osuus vuosivoi-
tosta. Osakkuuden perusteella saatuun vuosi'
voittoon kuitenkin sisiiltyy yleens?i muutakin
kuin korvausta tehdystii tydsti. Lis2iksi tiil-
laisissa tapauksissa syntyy omituinen tilanne
niind vuosina, jolloin yhtio tuottaa tappiota.
Teildin ei ehkii voida edes katsoa" ettii tyon
tekeminen tapahtuu TEL:n ede[yttiime[e
tavalla vastikkeesta. Niinpii niissti tapauk-
sissa" joissa yhticimies saa korvauksen osuu'
tena vuosivoitosta, ei voitane katsoa olevan
kysymys TEL:n alaisesta tytisuhteesta. Telfii
osin tosin ei viell ole Vakuutusoikeuden en-
nakkop?iiitdstii.

Palkan maksamisen lisiiksi TEL:n 2 $:n
3 momentti edellyttiiii, ettei kysymylsessii
ole johtavassa asemassa oleva henkilti, jolla
on katsottava olevan s?iiinn<iksestii tarkem-
min ilmenev[ mii[rtiiimisvalta yhtitissti. Tul-
kinnanvaraista on nimenomaan ollut se, min-
kd mukaan miiiiriiiimisvallan olemassaoloa on
arvosteltava. ETK:n piiiittiksen kertoelmasta
ilmenee, ettii ETK on perustanut piiiitoksen
ratkaisevasti yhtioosuuksien omistamiseen.
Tiim2i lienee yleinen kiiyt?intci my<is el?ikelai'
toksissa. Myos yrittiijien tyotuloselvityslo-
makkeen ohjeissa on mainittu, ettii kysymys-
tii ratkaistaessa voidaan yleensii kiinnittiiii
piiiiasiallinen huomio yhtitimiehen yhticiosuu-
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den suuruuteen. Vakuutusoikeuden pAettik-
sestii voidaan katsoa ilmenev[n periaatteen,
ettii miiiir?iiimisvaltaa arvioitaessa on kiinni-
tetfiive keskeinen huomio yhtidosuuksien
omistamiseen.

Kiiytiinndssii ilmenee kuitenkin tilanteit4
joissa yhtidosuus ja miiiiriiiimisvalta eivdt
lainkaan vastaa toisiaan. Esimerkkinii voi-
daan mainita yhtidn toimitusjohtaja" ioka
omistaa viidenneksen yhti<iosuuksista, mutta
kiiyttiiii kuitenkin yhtidn ylintii miiiiriiys- ja
toimeenpanovaltaa muiden yhtidmiesten
ty<iskentelyn yhtidssii ollessa v?ihiiistii. Teilai'
sissa tapauksissa pelkiistiiiin yhtioosuuksiin
tuijottaminen saattaa vied[ viiiirtiiin ratkai'
suun, mink?i vuoksi on suositeltavaa, ette
yhtitimiehii Uimentyyppisissii asioissa pyy-
detiiiin hankkimaan ETK:lta TEL I $:n
4 momentissa tarkoitettu ratkaisu.

Muistettava my6s on, ettii asemaltaan toi'
mihenkilcirin verrattava henkil<i, jolle makse-
taan palkkaa on miiiiriiiimiwallasta riippu-
matta aina tycisuhteessa

Edell[ avoimen yhtion yhtid,miehistii esi-
tetty soveltuu my6s kommandiittiyhtididen
iiiinellisiin yhtidmiehiin.
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Elciketurvakeskus
messusi

Eliiketurvakeskus on tiedotus-
toiminnassaan kiiyttiinyt hy-
v?iksi mycis niiyttelyitii. Ui-
hinnii on osallistuttu tydelii-
miiiin tai eliikeliiisten asioihin
liittyviin niiyttelytapahtum iin.

Kuluneen kesiin aikana tii-
mii toiminta oli aikaisempaa
laajempaa. Eliiketurvakeskus
meni mukaan erilaisille mes-
suille ja n[yttelyihin neljiille
paikkakunnalle kes[-, hein6-
ja elokuulla.

Messupaikkakunnat olivat
Rajamiiki Uudellamaalla sekii
Sein?ijoki, Kemi ja Tartpere.
Rajamiiellii oli kysymyksess6

jErjestiimii
yttely kes2ikuun puoliviilis-
ja Seinljoella Pohjanmaan

samaan aikaan. Ke-

vaihteessa viikon kestiineet
kalottiptiiv[t. Viimeisin esit-
telypaikka oli Tempereen
kansainviiliset teollisuusmes-
sut elokuun alussa, jotka kes-
tiviit kymmenen piiivtiii.

Eliiketurvakeskus oli val-
mistanut kaksi niiyttelyosas-
toa, joita siirrettiin messuilta
toisille. Niiss6 esiteltiin niiyt-
telytauluin tyieltikejlrjestel-
miiii, tyoeliikelakien sisiiltoii ja
el?ikkeiden hakemista. Samal-
la jaettiin esittelylehtisil, vas-
tattiin yleis<in kysymyksiin ja
neuvottiin henkilokohtaisissa
eliikepulmissa.

Kahdessa viimeksi maini-
tussa n[yttelypaikassa" Ke-
miss?i ja Tampereella oli uu-
tuutena mukana mikrofilmi-
kokoelma ja niiytt<ilaite, joi-
den avulla TEL:n ja LEL:n
piiriin kuuluvat ty<intekijiit
saattoivat omakohtaisesti tar-
kistaa heite itsetiiin koskevat
El?iketurvakeskukselle ilmoi-
tetut ty<isuhdetiedot. Mikrofil-
meille niimii tiedot oli kopioi-
tu Eliiketurvakeskuksen re-
kistereist[, joita hoidetaan
tietokoneiden avulla. Asiak-
kaan oli todistettava henkilcil-
lisyytense ja esitett?ivl ty6elii-
ke- tai sairausvakuutuskort-
tinsa, minkli jiilkeen h[n sai
itse kurkistaa niiyttdlaittee-
seen ja lukea suoraan filmilH
olevat hlntii itseAain koskevat

merkinnlt, jotka virkailija oli
henkikitunnuksen avulla etsi-
nyt fiknikortistosta esiin.

Jos tiedoissa todettiin puut-
teellisuuksia, tiiytettiin heti
paikan piiiillii tiedustelukortti,
joka tuo Elilketurvakeskuk-
sesta vastaukseksi tiiydelli-
semmdn ja tarkemman rekis-
teriotteen kirjallisena likimee-
r?iisine eliikelaskelmineen. T6-
m[n otteen avulla kysyj[ voi
sitten kiiynnistii6 tietojen oi-
kaisu- ja &iydentiimistoimet,
jotka Hnketurvakeskus suo-
rittaa.

Tiimti erityispalvelu her6tti
niin Kemin kuin Tampereen-
kin messuyleisdn keskuudessa
suurta huomiota ja sitii kiiy-
tettiin hyvlksi sankoin jou-
koin. Eliiketurvakeskuksen
niiyttelyosasto oli suosituim-
pia" oli jatkuvasti pientii jo-
noa ja ajoittain jopa tungos-
ta. Olisi tarvittu paljon laa-
jemmat tilat n6in suuren ylei-
somenestyksen vastaanottami-
seksi, ja vastaavasti myds
enemmdn virkailijoita. Nyt oli
yleiso[ palvelemassa kolme
henkilo6 kerrallaan.

Yleisdn taholta tunnuttiin
pitiiviin myrinteisen[, ettii el[-
kej2irjestelme UiUe tavoin esit-
tiiytyy yleisolle ja esittelee
eliikeasioita. Mycis tavanomai-
sia niiyttelyvilineitii, tauluja
ja brosyyreit?i tutkittiin tar-
koin ja aineistoa vietiin kotiin
tutkittavaksi. Tyosuhdetieto-jen tarkastaminen suoraan
niiyttelyosastossa oli erityisen
arvokkaaksi n6hty palvelu-
muoto, josta oli asiakkaille
valitdnte, tulevaa el?ikettii
ajatellen suorastaan rahsn-
arvoista hytttye.

33

e
I



Muutoksia elcike-
turvassa
ulkomaillaJOUKO JANHUNEN

AUSTRALIA
ELAKKEITA
ALKOMAIHIN
Australian hallitus on p?iiittii-
nyt, ettii maasta pois muuttava
eliikkeensaaja saa eliikkeensii
uudessa asuinmaassaan. SillL
onko muutto Australiasta py-
syvtiistii vai tilaptiistii, ei ole
vaikutusta eLikkeen maksa-
miseen.

Edellytyksenii el[kkeen
maksamiseksi ulkomaille on:

- Eliikkeensaajan on tiiytet-
tlivd normaalit asuinpaik-
kaehdot eli h?inen on pi-
tiinyt asua pysyviisti
Australiassa (vtihimmiiis-
aika on viisi vuotta).

- Eliike on mycinnetty ennen
kuin henkilci on muutta-
nut Australiasta.

- Eliike maksetaan Austra-
lian ulkopuolelle vain, jos
eliikkeensaaja on muutta-
nut maasta 8. 5. 1973 tai
sen jllkeen.

Australian hallitus on ryh-
tymessA neuvotteluihin 13
maan kanssa tarkoituksenaan
saada aikaan yhdenmukainen
vastavuoroisuusjiirjestehnii so-
siaaliturvamaksujen maksami-
sessa. Nliden maiden joukos-
sa ovat mm. Ruotsi ja Tans-
ka-

KANADA
ELAKKEET INDEKSIIN
Inflaation huolestuttamana
Kanadan hallitus on tehnyt
muutoksia el?ikkeiden indeksi-
sidonnaisuuteen. Kansaneldk-
keitii ryhdytiiiin korottamaan
neljdnnesvuosittain kuluttaja-
hintaindeksin perusteella. T[-
hiin saakka korotukset on
tehty vain aika ajoin, ei auto-

maattisesti. Lis?ieltikkeitii tul-
laan korottamaan vuosittain
kuluttajahintaindeksin perus-
teella. Keviiii.llti hajoitetussa
parlamentissa ei ehditty k?isi-
tellii hallituksen ehdotusta li-
siiel4kkeiden automaattisesta
sitomisesta indeksiin. Seuraa-
villa valtiopiiivillii asia otetta-
neen uudelleen kiisiteltiiv?iksi.

maan 5.3 /o:h. ATP-maksu
nostetaan vuonna 1977 nykyi-
sestii 11 To:sta II.75 l6:idn.
ENGLANTI
ELLKESUUNNITELMAT
TiYTANTddN
Englannin sosiaaliministeri on
ilmoiuanut, ettii tydveenpuo-
lueen hallitus panee tiiytiin-

Toteutettavat eltlkeuudis-
tukset tulevat maksamaan yli
3 miljardia kruunua. Uudis-
tus merkitsee tyonantajien ja
itseniiisten yritttijien eliikeva-
kuutusmaksujen nousemista.
Kansaneliikkeen osalta tycin-
antajan maksu nousee
3.3 lo:sta 4.21o:iin vuonna
1975 ja 4.7 /o:iin vuonna
1976. Vuonna 1977 6eksu
todenn2ikciisesti tullaan nosta-

t6<in (huhtikuussa 1975) edel-
lisen hallituksen hyvflksymii.n
eliikesuunnitelman siltii osin
kuin se koskee kansanelflke-
jiirjestelm?i5 ja ty<inantaja-
kohtaisia tyciellkkeitii. Sitii
vastoin uutta valtion tyoelti-
kejlrjestelm?iii (State Reserve
Scheme) ei oteta kiiyttii<in-
Hallitus ilmoitti antavansa 16-
hiaikoina julkisuuteen uuden
suunnitelman valtion tyoelii-
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Nimityksici
E I ciket u rv ake s kuk s e s s a

kejlrjestelmiiksi. Toistaiseksi
hallitus ei ole ilmoittanut tar-
kemmin valtion eliikejiirjes-
telmiiii koskevista suunnitel-
mistaarr.

RUOTSI
KANSANELLKKEIDEN
KOROTUKSIA
Kes?ikuussa antamassaan laki-
ehdotuksessa Ruotsin hallitus
esittiiii yleisen eliikeiEn alenta-
mis6 fJ vuodesta 65 vuoteen
heiniikuussa 1976. Samasta
ajankohdasta tiiyden eliikeli-
siin (maksetaan henkilolle, jo-
ka saa v?ihiin tai ei lainkaan
ATP-eliikettii) miiiir[ tullaan
korottamaan 30 lo:n perus-
miiiirtistii 41lo:in. T[hiin ta-
voitteeseen piiiistiiiin 5 vuo-
den kuluessa.

Tammikuussa 1975 tiiyden
kansanel?ikkeen miiiird noste-
taan nykyisestii 90 Vo:n W
rusmiidriistE 95 /6:in yksiniii-
selle ja 140 /o:sta 155 /o:in
avioparille. Tiimli merkitsee
yksiniiiselle 425 kr.,n korotus-
ta vuosieltikkeeseen (nykyisen
perusm?iiir?in, 8 500 kr, mu-
kaan) ja 635 kr:n korotusta
avioparille.

Nuorten tytikyvyttdmien
eliikkeitii korotetaan heinii-
kuusta 1976 kaksinkertaista-
malla niiden tytik5rvyttcimyys-
el[kkeet, jotka saavat v[hiin
tai ei lainkaan ATP-eliikettii.
Eliikelisii tulee niiille nuorille
tyokyvyttomille olemaan
90 /o perusm?iilriistii eli sama
kuin nykyinen tiiysi kansan-
eliike. Tiimiin jtilkeen eliikeli-
siiii korotetaan vielti 680
kr:lla vuodessa seuraavien vii-
den vuoden nikana.

Eliiketurvakeskuksen toimi-
tusjohtaja, lainopin kand. Ju-
hani Salminen on nimitetty
Eliikevaku utusyhtiri Ihnarisen
johtajaksi ja johtokunnan jtl-
seneksi 1. 11. 1974 alkaen
sekii yhtion toimitusjohtajaksi
31. 7. 1977 alkaen, jolloin
fil.tri Teivo Pentikiiinen siir-
tyy el2ikkeelle.

Lainopin kand. Juhani Sal-
minen on toiminut Eltiketur-
vakeskuksen toimitusjohtaja-
na 1. 1. 1972 alkaen. Sitii en-
nen hiin tytiskenteli Ty6elii-
kelaitosten Liiton toimitus-
johtajana vuosina 1964-71.
Fldn on ollut myos Akavan
puheenjohtajana sekl valtio-
varainministericin jiirjestely-
osaston ja Suomen Vakuutus-
yhti<iiden Keskusliiton palve-
luksessa.

Eliiketurvakeskuksen uu-
deksi toimitusjohtajaksi lai-
toksen hallitus valitsi 13. 9.
7974 varatuomari Matti Ui-
mosen.

Uusi toimitusjohtaja on tul-
lut Eliiketurvakeskuksen pal-
velukseen vuonna 1962 ja on
sittemmin toiminut lainopilli-
sen osaston apulaisosasto-
piiiillikktinti ja osastopiiiillik-
konti sekii vuodesta 1972 Eld-
keturvakeskuksen lainopilli-
sena johtajana.

Toimitusjohtajan tehtiiv?it
Matti Uimonen ottaa vastaan
1.11.
Varatuomari Aarre Metson
siirrytty?i Tyoellkelaitosten
liiton lainopilliseksi johtajaksi
on Eliiketurvakeskuksen hal-
litus nimittiinyt hiinen seuraa-
jakseen Eliiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston osasto-
piiiillikciksi varatuomari Lauri

Koivusalon l. 4. 1974 alkaen.
Varatuomari Koivusalo

siirtyi tehtiiv?i?ins?i Tytieltike-
kassojen elikeosaston osasto-
piiiillikon toimesta. Tiitii en-
nen hlin toimi El?iketurvakes-
kuksen lainopillisen osaston
apul aisosastopiiiillikkonii.

Eltiketurvakeskuksen halli-
tus on nimiftiinyt valtiotieteen
kandidaatti Jussi Vanamon
tutkimusesasl., el?iketutki-
mustoimiston toimistopiiiilli-
koksi. Maisteri Vanamo on
tullut Eliiketurvakeskuksen
palvelukseen tutkijaksi 9. 5.
1966.

Tutkimusosaston tilastotoi-
miston pQiiillikdn tehtiiviii hoi-
taa 8. 3. alkaen tutkija Heikki
Poukka toistaiseksi. Tehtiivii
tuli avoimeksi apulaisosasto-
piiiillikkd Pertti Laesvuoren,
joka toimi mycis tilastotoimis-
ton piiiillikktinii, siirryttyii toi-
seen tehtliviiiin.

Eliileturvakeskuksen halli-
tus on nimittiinyt tiedotus-
osaston apulaisosastopUiiilli-
koksi tehtiiviiii viiliaikaisesti
hoitaneen tiedotussihteeri
Kauko Toivosen l. 7. 1974
lukien.

Yleisen osaston yleisten
asiain toimiston piiiilliktiksi
on Elflketurvakeskuksen hal-
litus nimittiinyt l. 7. 1974lu-
kien merkonomi Veli-Pekka
Plantingin, joka oli hoitanut
toimistoptiiillik<in tehtiivi?i
l. 6. 1973 alkaen.
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Tietoja tydeldkkeewaaiista 30. 6. 1974
El6keturvakeskukseen saatujen ennakkotietoJen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- Ja LEL-elEkelaltoeten
myontamien 30.6. 1974 volmaesa olevlen elEkkeiden lukum66rSt Ja eldkkelden kosklmeer6t seuraavan
taulukon mukalset.

V ANHUASEL.IKKEET

EldkkeeneaaJla Kesklm66rilnen peruselEke mk/tk
Eldkkeen my6nt6je Miehct Naiset Yhteensd Miehet Nalset Yhteene6
TEL-el6kelaitokset

Eliikevakuutusyhtl6t 23126 28342 51 468 472 223 335
Eldkekassat r 903 3 958 5 86r 566 227 337
Eldkesiidtldt 7 854 5302 13 156 561 251 436

TEL-eldkelaitokset yhteensd 32 883 37 602 70 485 498 227 3S
YEL-eldkelaitokaet 4 993 3 141 8 134 493 360 442
MYEL-eldkelaitoe 17 146 17s08 34654 115 62 88
LEL-eldkelaltokset 22 162 3462 25624 178 t0r 167
Kaikki ty6elekelaitokset 77 184 61 713 138897 32t 180 258

Lisdksi edellisiste sai TEL-Iisiel6ketta 2314 vanhuuseleikkeensaajaa keskim66rln 670 mk/kk, YEL-Ilsa-
eldkettii 28 vanhuuseldkkeensaaJaa sekd MYEL-lleAelaketta 1 vanhuuseltikkeensaaja.

T Y d KY V Y TT A MY Y S E L/, KKE ET ( i stiltiiii os diik k e et )

my6nteJe Naiset het
TEL-el6kelaitokset

Elekevakuutusyhtiot 19 202 23 846 43 048 __ 483 2,l9 337
Eldkekassat 1 461 2 086 3 547 562 247 377
El6kestiilti6t 5 689 3 471 I 160 545 284 446

TEL-elSkelaitokset yhteensa 26352 29 403 55 755 501 229 357
YEL-el6kelaitokset 5 099 2 487 7 586 416 291 375
MYEL-ellikelaitos 18743 19 957 38 700 150 6't 107
LEL-eliikelaitokset 29 175 4 407 33 582 238 ilt 221
Kaikki ty6eldkelaitokset 79 369 56 254 135 623 316 165 253

Llsdksi edellisista sal TEL-IisdeltikettA 1 528 tydkyvytt6myyseldkkeensaajaa keskim66rln 518 mk/kk aekd
YEL-Iisdeldkette 20 tydkyvyttdmyyseldkkeensaaJaa.

V ANHUAS-, TYdKYVYTTdMYYS- IA TYATTdMYYSELAKKEM
Eltikkeensaajia Kesklmddrdinen peruseldke mk/kk

Eldkkeen my0ntaj6 Miehet Naisst Yhteensd Miohot Nalset Yhteense
TEL-eli,kelaitokset

Eliikevakuutusyhti6t 42408 52 50r 94 909 477 221 335
Eltikekassat 3 369 6 052 I 421 5& 2U 3s2
Eltikesiiiiti6t 13546 I 788 2233/. 5g 2il 440

TEL-eliikelaitokset 59 323 67 341 r26 664 499 355
5 637 t5 745 454 330 40910 r08

MYEL-eliikelaitos 36 000 37 494 73 494 133 65 98
LEL-eltikelaitokset 51 669 8 041 59 710 211 r06 197
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PERHE-EL.AKKEET

Elikkcen myOntEJE
Etakk.

lukum66rd

Keski-
madrel-

nen elake
mk/kk Lesket

ElSkkeeneaafa

Lapeet Yhteenel
TEL-eltkelaltokset

El6kekasaat
15 337

1 253
304 14 r38 7 989 22127
326 I 105 680 r

El6kesddtl6t 5 0r2 317 4 698 1847 6 545
TEL-el6kelaltokeet 21 602

2 475
308 19 941 l0 s16 30 457
269 2321 1 690 4011

MYEL-el6kelaitos 5 238 78 4769 4185 8954
LEL-el6kelaltokeet 12 057 138 11310 7374 18684
Kaikkl ty6elekelaitokeet 41 372 227 38 341 23 765 62 106

ElSkevakuutusyhtl6t

Mlehet Naiset

80 313

Kesklm66rtlinen
Miehet Nalset

393 307 176 203
ElSkekaseat 5 I 13 321 r96 244
Elgk6saatl6t 3 15 18 330 230 247

TEL-oldkelaitokset yhteensA B8 336 424 309 179 206

YEL-eltikelaitokset 16 9 25 269 236 257

MYEL-el6kelaitos 11t 29 140 168 84 151

LEL-el6kelaltokeet 332 172 504 158 85 134

Kaikkl ty6elAkelaitokset 547 546 r 093 188 145 167

OSAELIKKEET
Kesklmddrdinen

mydnteje Mlchct Naleet Yhteeng6 lehet Nalset Yhteenei
TEL-el6kclaltokset

El6kevakuutusyhtl0t 201 242 443 455 199 316

El6kekaeeat 25 25 50 386 255 321

Elakcseatl0t 25 15 40 348 242 308

TEL-eldkelaltokeet 25r
il4

282
201

207 315533 438
745 359 331

MYEL-ollkelaltoe 2573 1 721 42gt 146 76 118

LEL-el6kclaltokect 194 14 208 255 153 248
Kalkkl tydclakelaltokeet 3 562 2218 5 780 205 110 168

Lisaket edellisiste eai TEL-llsael6ketta 42 osael6kkeensaajaa sekd YEL-Iis6el6kettd 4 osaeldkkeensaaJaa.
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Edellisiin keskimddriin sisdltymettdmlen TEL-Ilsdetujen mukaisten perhe-eldkkeiden lukum66rd oll 1 099
ia keGkimeera 520 mk/kk. Tdtii perhe-eliikettA sal 1 091 lesked Ja 707 lasta. YEL-lisdetujen mukalsten
perhe-eldkkeiden lukumii6r6 oli 2.
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V ANHUU 5., TY dKYVYTTAMYY 5., TY OTTOMYY S.
IA PERHE.ELIKKEET

El6kkeen my6nteJe

Keakt-Rakk. m66r6l-
lukum66r8 nen el6ke

mk/kk
TEL-eldkelaitokset

Elakovakuutusyhtl0t 331
El6kekaeaat 10 674 349
Eldkesddti0t 27 346 417

TEL.e
YEL-el6kelaitokeet 18220 390
MYEL-el6kelaitoe 78732 97
LEL-eldkelaltokset 71 767 187
Kaikki ty6el6kelaitokset 316 985 252

Engltsh summartes

110246

Urgent social insurance
reforms in the 1970s
Artlcle on p. 10
The artlcle by Mr Juhani
Salminen, managing di-
rector of the Central Pen-
slon Security lnstitute,
deals among other things
with the development of
Flnland's pension system in
the 1960s and the preeent
status of pension security.
At the end of the article he
touches upon some quest-
ions pertaining to the co-
ming development of pen-
sion protection.

An essential point is
whether the natlonal pen-
sion is to be developed in
the future into a flat-rate
penslon independent of in-
come and meang or
whether the income-related
system is to be preserved.
The latter means that per-
eone with no income and
small-income pensioners
receive a higher national
pension.

Those who advocate a
flat-rate national pension
argue from the malnly
technlcal organisational
polnt of view that the na-
tlonal pension should be a
baslc pension on top of
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which earnings-related em-
ployment pensions should
be paid. The aim of the
advocates of this line is to
make the national pension
into a pension in terms of
marks that is independent
of income and means and
ls payable to all citizens.
The idea has been taken
further by suggesting that
the stepping by communes
that is applied today ln na-
tional pensions should be
abolished.

However, a flat-rate pen-
sion does not take into
consideration the differ-
ences in the level of sub-
sistence between indi-
viduals. A flat-rate pension
does not level these differ-
ences, but tends to main-
tain them. The reforms
aimed at a flat-rate pension
also lnvolve very heavy
expenditure.

A demand for lowering
the general peneion age
has also been advanced
frequently in conJunctlon
with the development of
the pension systems. ln
this connection, mentlon
should be made of the factthat Finland's statutory
pension age, 65 years, is

the lowest in the Nordic
countries. A general lower-
ing of the pension age also
involves very great costs,
at a rough estimate 2-5
per cent of the pay if the
pension age is reduced by,
say, five years.

Furthermore, the pension
level is relatively low
compared with the earnings
level. On the other hand,
cases of unemployment
and lowered working ca-
pacity are already catered
for through the unemploy-
ment and invalidity pen-
sions included in the pre-
sent legislation.

Discussion of the lower-
ing of the general pension
age should therefore be
postponed.

The social security of
housewives has also at-
tracted attention. ln the
majority of the cases the
husband's pension protect-
tion which aims at maintain-
ing the standard of llvlng
achieved covers the house-
wife's subsistence protect-
ion in the same way as his
pay doee when he ls at
work. The pension proper
of the housewife is more-
over the survivors' pension



which ensures her subsist-
ence after her husband's
death.

However, there may be
Bome gaps in the soclal
security of the housewife,
e.g. cases in which work
corresponding to her sub-
sietence can no longer be
found for the housewlfe
within the home when the
family has diminiehed and
the spouse as the only
bread-winning member of
the famlly has become in-
capacitated for work. The
present pension systemg
do not offer any help in
such a caae. lt might there-
fore be purposeful to begin
to pay the houeewife an
unemployment pension on
the same grounds as the
gainfully employed now
receive an unemployment
peneion under the national
pension system and em-
ployment penelon eystem.

Attention haE also been
pald to the polnt that the
housewife may in havlng
to care for her small child-
ren be forced to forego
wage-earning work for
several years, deprivlng
her of a chance of earning
a full employment pension.

Adding a special supple-
ment to employment pen-
sions has been proposed
to correct this anomaly.The supplement would
compensate the housewife
for the time she has been
away from money-earning
work because of having to
care for small children.

Mr Salminen concludeg
that there will probably be
no chance in the current
decade for major reforme.
The present rate of growth
of social outlays already
means that their increase
will in the next ten years
consume one-third of the
growth of the national pro-
duct.

Mr. Juhani Salminen, writer
of this article, will leave
his post as managing di-
rector of the Central Pen-
slon Security lnstitute from
the lst November 1974. He
has been elected as a dl-
rector of llmarinen, the
pension security company
from the same date and the
managing director of the
company beginning from
the 31st .iuly 1977.

Mr. Matti Uimonen, di-
rector of legal affalre of

the Central Penslon Se-
curity lnetitute, hae been
elected as managing dl-
rector after Mr. Salminen.
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