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tvlistdi mittapuut yrittdjdn
tyOkyvyn arvioimiseksi?

Tyoeliikelainstitidiinnon perimmtiisi?i ajatuksia on, etta eldkkeen mittapuuna
on palkka. Mittaa on helppo soveltaa silloin, kun lasketaan tyosuhteessa
olevan henkilon eltikettti: htinen palkkansa on selvti ja miiiiritelttivissZi oleva
k?isite. Yrittiijtin asema on toinen. Jotta hiinen ansiotulonsa voitaisiin rin-
nastaa tydsuhteessa olijan palkkaan, on ollut tarpeen kehittaa hyvinkin
yksityiskohtaista siitinnostoti siitti, miten tyotulo arvioidaan. Mutta tulkinta-
vaikeudet ovat yhta kaikki tavantakaa edessti.

Vuoden '1973 alusta voimaan tullut lainmuutos, osaeltikkeen ktiyttdon
otto, toi mukanaan myds yrittiijtiEi koskevia soveltamisvaikeuksia. Osaeltik-
keen saanti edellyttiiti, ettd asianomaisella on sairaus, vika tai vamma, jonka
johdosta htinen tyokykynsti arvioidaan alentuneen ainakin kahdella viiden-
neksell?i. Tyosuhteessa olijan ty6kyvyn vdheneminen heijastuu useimmiten
suoranaisesti tehdyn tyon mti?irtiiin tai laatuun ja sitZi tietti palkkaan, ja syn-
tyneen tilanteen vertailu aikaisempaan ktiy jokseenkin ttism?illisesti piiinsii.
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Yrittrijdn tyokyvyn heikkeneminen sen sijaan ei vtiltttimiittii nEry yrityksen
toiminnassa, ainakaan heti. Saattaa olla, ettti yritttijiille itselleen koituva
tyon tulos jtiti aikaisempaa vtihiiisemmiiksi, mutta htinen ansiokykynsti vti-
henemistti arvostellessaan eliikkeen ratkaisija on yleensti ltiiiktirintodistuk-
sen ja eldkkeenhakijan oman arvion varassa, vailla sitti ttismdllistii tietoa,
jollaista on saatavissa tyosuhteisen ihmisen palkan ja ty6n muutoksista.

TiismErllisempiiiin ktiytiint0on piitiseminen olisi tarpeen sekti yritttijtin
oikeusturvan ettZi jiirjestelmtin yleisen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi.
Ttitti tarvetta korostaa se, etta juuri osaeliikkeen hakijoiden joukossa on
huomattavan paljon yrittiijiti.

Nykyistti kiiyttintdti voitaisiin periaatteessa tasmentiiii kahdella tavalla.
Tyokyvyttomyysratkaisua tehtiiessti voitaisiin entistii enemmdn kiinnittiidi
huomiota hakijan terveydentilassa tapahtuneisiin, ltitiketieteellisesti todet-
tavissa oleviin muutoksiin. Toinen mahdollisuus on pyrkiti l6ytiimtitin uusia
apukeinoja ja tietoltihteit?i, joiden avulla tosiasiassa tapahtunut ansiokyvyn
heikkeneminen pystytiitin entistd tarkemmin selvitttimiitin. Lditlketieteellisten
tekijoiden korostaminen entisestiian saattaisi johtaa kaavamaisiin ratkaisui-
hin - juuri niiden vtiltttimiseksi tydkyvyttomyyseliikettti uudistettaessa ko-
rostettiin sosiaalisten seikkojen merkitystdi liiiiketieteellisten rinnalla. Jal-
jelle jaii siis tarve etsiii uusia mittapuita yritttijiin ty6kyvyn heikkenemisen

- ja tydntekijtin tyOkyvyn yleensiikin - arvioimiseksi.
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Kuntoutus on tyokyvyn kohentamista
eikd pelkkdd voimistelua

Kuntoutus on kiisitteenti periiisin toisaalta terveyden- tai ttismdillisemmin
sanoen sairaanhoidon, toisaalta sosiaalipolitiikan piiristti. Kuntouttamisen
periaatepohja alkoi hahmottua, kun todettiin, ettii tapaturman tai sairauden
kokeneen ihmisen sovittautuminen takaisin normaaliin el?imiitin vaatii tavan-
omaisen sairaanhoidon yli menevdd suunnitelmallista ohjausta, valmennusta
ja harjoittelua.

Ei riitti, ettti fyysinen vaiva parannetaan niin hyvin kuin voidaan, on
otettava huomioon kaikki muutkin muutokset - psyykkiset, sosiaaliset,
kriytiinnolliset jne. - mitti vamma tai sairaus normaaliin eldmdnmenoon
tuottaa.

Vakuutuksen ja myos nimenomaan sosiaalivakuutuksen kuvassa kun-
toutus on ollut mukana pitktihkdn ajan. vuosina 1962-1966 tyoskennellyt
tapaturmavakuutuskomitea esitti kuntoutusta tapaturma- ja liikennevakuu-
tuksen lakistititeiseksi osaksi. Tydeltikejtirjestelmtitin kuntoutus ei tullut
pakollisena, vaan jdii vapaaehtoisuuden varaan. TEL tarjoaa mahdollisuu-
den kuntouttamiseen, mutta ei mtiiiriiti sitti kiiytett?ivtiksi; 60-luvun alun ko-
mitea oli sitd mieltti, etta toistaiseksi puuttui riitttivtiti kokemusta, jonka pe-
rusteella tyoeliikejtirjestelmdiiin liittyvtin kuntoutuksen stitinnot olisi voitu
laatia.

Kokemusta vapaaehtoisesta kuntoutuksesta on kertynyt. Tyoeltikelaitos-
ten liitto suositti alunalkaen, ettii eliikelaitokset ryhtyisivat vapaaehtoisesti
kokeilemaan kuntoutusta.

Niin perustettiin Vakuutusalan kuntouttamiskeskus, tapaturma-, liikenne-
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ja tyoeltikevakuutuksen yhteinen kuntoutustoimisto. Se ttiytttiti ensi vuonna
kymmenen vuotta.

- Mita kuntoutus on, VKK:n johtaja maisteri Veikko Niemi?

- Kuntoutukseen kuuluu tietty kokonaisntikemys sairaan tai vammai-
sen ihmisen tilanteeseen ja tarpeisiin, mutta hallinnollisesti ja kehitystti
varten sen katsotaan ktisittEivtin neljii lohkoa, lZitikinntillisen, kasvatukselli-
sen, ammatillisen ja sosiaalisen. Koska tydeliikejtirjestelmiissii kauttaaltaan
on mittapuuna tyokyky ja ansainnan mahdollisuudet, tydeliikejtirjestelmtiti lti-
hinnii on ammatillinen kuntoutus. Tyoeltikejiirjestelmiin kannalta muut ta-
voitteet ovat vdlineitti, jotka palvelevat yleistavoitetta, tydkyvyn ja ansio-
mahdollisuuksien palauttamista.

- Kuntoutus on sekii periaatteiltaan ettii menetelmiltddn uusi, kehit-
tyv?i ala. Mitkd ovat piiiikehityssuunnat?

- Voimakkaimmin kehittamisen tarpeessa oleva alue on tyokykya yllti-
pitEivti kuntoutus; k?iyt?imme tata nimea mieluummin kuin epiimiitiriiisemptiti
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ennaltaehkaiseviin kuntoutuksen nimitystti. Sitdi on yksitttiistapauksissa jo
voitu harjoittaa, saann6kset suovat siihen mahdollisuuden ja se sopii kun-
toutustoiminnan rakenteisiin.

Yleensdi eltikejtirjestelmdissti toimivan kuntouttajan tydn lahtokohtatilan-
ne on varsin vaikea. Ennen ty6tii tehnyt ihminen on saanut kolmeen ker-
taan vahvistuksen siitii, ettti hiinen pelinsii on pelattu; ensin hiin on itse
huomannut ettei eniiii jaksa, sitten ltitiktiri on sanonut sen htinelle, ja sitten
on eliikeptiiitos vahvistanut asian. Ttistii tilanteesta vasta kuntouttaja ptiti-
see aloittamaan tyonsri. Olisi kaikin tavoin parempi, jos kuntouttaja piitisisi
aloittamaan jo ennen kuin oireet ilmaantuvat tai viimeistddn ensimmtiisten
oireiden ilmetessii. Tulisi voida tydskennellti tyoymptiristdssti itsesstiiin.

Toinen kuntoutustoiminnan kehitteilla oleva alue on koko metodinen
puoli; menetelmtit ovat parhaillaan syvZillisessii muutosvaiheessa.

Ammatillisen kuntoutuksen menetelmat kehiteltiin sodanjtilkeisessd ti-
Ianteessa, joka oli varsin toinen kuin nyt. Sodan jaljilta oli kuntoutettavina



paljon nuoria, muuten terveitii, selvapiirteisesti vammautuneita miehiZi. Ny-
kyiset tyoeltikekuntoutettavat ovat enimmiiltti osaltaan keski-ikiiisiii, pitkti-
aikaisesti sairaita ihmisiZi, jotka sairaus yhdessii muiden ongelmien kanssa
on vienyt suorastaan noidankehiitin. Heid?in kuntouttamisensa kysyy aivan
toisia menetelmiti, toista otetta kuin yksivammaisten nuorten hoito'

Eikti pidti ajatella, ettii tyoeltimiissd kuluneen ihmisen kuntouttaminen
olisi nuoreksi tekevtitr eliksiiriti. Katsomme, ettti tydstti on hy6tyti, jos pys-
tymme siirttimiitin elilkkeelle siirtymistii vaikkapa puoli vuotta tai vuoden.

- Miten arvioitte tiihdn mennessd tapahtunutta tytiel?ikekuntoutusta?

- Se on toistaiseksi ollut suhteellisen varovaista kokeilutoimintaa. Va-
kuutusalan kuntouttamiskeskuksen volyymista se on noin kolmannes. Tulok-
set osoittavat, etta se on seka yhteiskunnan ettti yksilon kannalta kannatta-
vaa toimintaa, yksilonkin kannalta kannattavaa muussakin mielessti kuin
sikiili, ettii palkka on aina enemman kuin eliike. Tyonteko merkitsee yksi-
l6lle paljon muutakin kuin rahan ansaintaa.

- Mika on vuoden alussa voimaan tulleen osaeltikkeen merkitys kun-
toutuksen kannalta?
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- se tuli hyvin sopivasti ttihiin tilanteeseen. osaeltike helpottaa ty6-
markkinoilta pois siirtymistti ja myos palaamista. Se on sopiva jatkuvana
jrirjestelynti pysyvzisti vajaatydkykyisille ja my6s niille, joiden tyOkyky vaih-
telee kausittain.

- Tulisiko tytieliikejiirjestelman perustaa omia kuntoutuslaitoksia?

- Se ajatus on toistuvasti tullut esiin. On kuitenkin ajateltu, ettei pittiisi
rakentaa rinnakkaisia perusjtlrjestelmiti. Laitosten rakentaminen kuuluu tti-
miin mukaan valtion ja kunnan viranomaisille: laakintaviranomaisille, koulu-
viranomaisille jne. Kuntoutuslaitosten kiiytttijinti ty6eltikelaitokset sen sijaan
tulevat kuvaan voimakkaasti mukaan, ja ne voivat sijoitustoiminnassaan
ottaa huomioon - ja ovat ottaneetkin - kuntien ja muiden yhteisdjen tar-
peet laitosten ja tutkimusprojektien rahoittamisessa.

Toisaalta on tiirketitti huomata, ettti kuntoutus ei ole samaa kuin laitos-
ten toiminta. Kehittyneimmiit kuntoutusjarjestelmtit eri maissa nimenomaan
eivtit ole laitosjiirjestelmiti, vaan niiden keskeiset tehtavat ovat kuntoutus-
neuvonta, koordinointi ja kuntoutusprosessin hoito. Esim. suoraan tyopai-
koilla voidaan tehokkaasti jtirjesttiti ammatillisen kuntoutuksen tavoitteisiin
soveltuvaa toimintaa.

- Miten kuntouttamistoimintaa on nykyisellii?in koordinoitu?

- On olemassa kolme yhteiselintti, sosiaali- ja terveysministeri6n inva-
lidiasiain neuvottelukunta, tyovoimaministerion piiriin kuuluva vajaakuntois-
ten tyoh6nsijoittamisasiain neuvottelukunta ja kansaneltikelaitoksen kun-
toutusasiain neuvottelukunta. Vakuutusalan kuntouttamiskeskus toimii omal-
la alueellaan vapaaehtoisena yhteistydelimend.

- Runsaan kymmenen vuoden aikana on kokemus rakentanut tytieliike-
iiirjestelmtid entisti tiiviimmiiksi. Vuoden t97t ty6markkinaj?irjestiijen ns.
UKK-sopimuksessa lausuttiin periaate, etti myiis tytieltikej5rjestetmdssii
kuntoutus tulisi saattaa lakisii5teiseksi. Pohjautuiko tiimii ajatus kuntoutus-
asiantuntijan kokemukseen?

- Ehka tdhiin suuntaan oli johtamassa enemmtinkin paine kuin nimen-
omaan kokemus. Perusteena oli ajatus ty6ntekijtin ja ekikeltiisen oikeu-
desta, ei ehkti niinkii?ln kuntoutuksen tehokkuutta koskeva arviointi. Liihdet-
tiin siitti, ett?i on eptijohdonmukaista, kun tyotapaturman kdirsineellti on
oikeus saada kuntoutusta, eltikeltiisellti vain mahdollisuus. Asia tuli esille
ammatillisten jiirjest6jen toimesta. Sopimuksen jtilkeen kuntoutuksen laki-
pohjaistamista ktisitteli asiantuntijatyoryhmti. Talla hetkellti pallo on ty6-
voimaministeri6llti.

*
Tyoeliike ktisittelee ltihemmin kuntouttamistoiminnan kysymyksiti ensi vuo-
den puolella.
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JUSSI VANAMO

Taitei Iijoiden eldketurvasta

Koko sen ajan, jonka tyoelaikejtirjestelmti on ollut voimassa, taiteilijoiden
eliiketurvakysymys on herdittiinyt runsaanlaisesti julkista huomiota. TyO-
eltikelakien voimaantulo ei tietenkiitin ole taiteilijoiden eltikeongelmia syn-
nytt?inyt. Niiden olemassaolo on tiedostettu jo vuosisadan vaihteen tienoilla
ptiiitellen siitti, ettti valtiovalta otti silloin asiakseen jakaa ns. ylimtiiiriiisiti
taiteilijaeltikkeitti. Ensimmiiinen taiteilijaelakkeen saaja oli tietttiviisti Pietari
Ptiivtirinta, jolle se myonnettiin v. 1902. Tybeliikelait ovat yleisesti ottaen
huomattavastikin parantaneet taiteilijoiden eliiketurvaa, mutta toisaalta on
totta, ettti ne eiviit ole kaikkia siihen liittyviti pulmia ratkaisseet.

Eniten keskustelua lienee heriitttinyt yrittajien eltikelaki. Kritiikki on tul-
lut l2ihinnii kirjailijoiden ja kuvataiteilijoiden taholta, joita laki ptitiasiassa
koskettaa. Tapa, jolla tyytymtittdmyys on tuotu esiin, on usein antanut ai-
heen otaksua, ettd kysymys olisi perimmtilttitin metafyysisistii, taiteilijan
asemaa ja roolia koskevista arvioinneista. Taiteilijat eivtit ole pittineet siitii,
ettti heidtit on yrittiijtieltikelain puitteissa rinnastettu muihin yritttijiin, koska
taiteelliseen tydh6n ei yleensdi ryhdytti ensisijassa sen taloudellisen kan-
nattavuuden takia.

Syyskuussa 1971 opetusministeri6 asetti toimikunnan selvittiimiiiin tai-
teilijoiden eltiketurvakysymyst?i. Sen puheenjohtajaksi kutsuttiin kirjailija
Lassi Nummi. Eltiketurvakeskusta edusti toimikunnassa pysyvtiksi asian-
tuntijaksi kutsuttu Matti Uimonen. Runsaan puolentoista vuoden ty6n tu-
loksena toimikunta sai mietintdnsti valmiiksi kestikuun lopussa 1973. t)

t) Taiteilijain el6keturvatolmikunnan mietint6. Komiteamietinto 1973
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Toimikunta teetti ulkopuolisilla tutkijoilla laajan kyselytutkimuksen, jolla
pyrittiin selvitttimiitin mahdollisten ongelmien laatua ja laajuutta sek6 sit6,
millti taiteilijaryhmillii niitti enimmtikseen esiintyy. Tutkijaryhmtitin kuuluivat
Simo U. Forss, Heikki Poukka ja Jussi Vanamo.

Taide eliittif, harvoin
Ensimmiiisenii vaikeutena niin toimikunnalla kuin tutkijoillakin oli itse tat-
teilijan ktisitteen eptitrismtillisyys. Tdimti johtuu siita, etta nimitys "taiteilija"
ei ole pelkiisttitin kuvaileva mtitire, niin kuin esimerkiksi "puuseppti", vaan
siihen sisdltyy myos arvostava aspekti. Suppein tapa mdtiritellti taiteilija
olisi kai sanoa, ettti taiteilija on henkil6, joka saa toimeentulonsa kokonaan
tai suurimmaksi osaksi taiteenharjoituksesta. Tiimd mdiiritelmi jiitttiisi kui-
tenkin tarkastelun ulkopuolelle suuren joukon nimekkiiitii henkil6itii, joita
pidetritin - ja Jotka itse pitdvdt itse6tin - taiteiliJoina, mutta jotka silti
hankkivat ptitiasiallisen toimeentulonsa muualta kuin taiteen piiristti. Sama
asia voidaan sanoa toisinkin pdin: taide yksin pystyy antamaan elatuksen
vain harvoille, ja ttistEi syysta monien ansioituneidenkin taiteilijoiden on
hankittava toimeentulonsa muulla ty6lla.

Kaytann6ssti toimikunta joutui jtittiimtitin kdsitteen mdtirittely-yritykset
sikseen ja omaksumaan sen hieman leksikografisen kannan, ettA taiteili1ana
pidettitin henkil66, jota yleisessd kielenkdyt6ssd sanotaan taiteilijaksi. Jos
tama tuntuu liian vfilJtiltti, niin sen puolustukseksi voidaan sanoa, etta my6s
taiteilijajtirjest6t ovat jdseniti valitessaan turvautuneet samantapaisiin m66-
ritelmiin.

Sen sijaan toimikunnan ty6n ulkopuolelle ptiiitettiin jattaa arkkitehdit,
jotka tosin ovat taiteilijoita sekii yleisen kielenktiytdn ettd valtion taidehal-
linnon tarkoittamassa merkityksessS, mutta joiden eldketurva ntiytttiti saa-
tujen selvitysten valossa olevan kaikin puolin kunnossa. Toisaalta toimikun-
nan teettamdn tutkimuksen piiriin sisdllytettiin erdiden sellaisten alojen
edustajia, joita ei yleensd lasketa taiteeseen kuuluviksi, kuten tieto- ja mieli-
pidekirjailijat, free-lance-toimittajat ja aruostelijat. Perusteena oli se, ettd
ndiden henkil6iden ty6 on elEketurvan muodostumisen kannalta niin kuln
monessa muussakin suhteessa aivan taiteilijan ty6h6n rinnastettavaa.

Ongelmat vaihtelevat ammattikunnittain
Toimikunnan mietint66n sisiiltyvii selvitys taiteilijoiden nykyisessil el6ke-
turvassa esiintyvistd puutteista on varsin seikkaperiiinen. Siita kdy ilmi,
ettti ongetmat eivdt ole samanlaisia kaikilla taiteilijaryhmi116.

Ensinn&kin on suuri joukko taiteilijoita, joilla ei ole eliiketurvan suhteen
ongelmia lainkaan. Tdhiin ryhm66n kuuluvat ne, jotka saavat ptitiasiallisen
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toimeentulonsa ty6- tai virkasuhteessa taiteilijan ammatissa (mm. osa muu-
sikoista ja nayttelijoitri). Heille tietysti karttuu ty6- tai virkaeltikett€i samalla
tavoin kuin muillekin palkansaajille.

Pulmallisempi ryhmti ovat ne taiteilijat, jotka tekevtit tyottitin itsentiisin?i
yritttijinii. Tiissii yhteydessti on ensimmtiiseksi mainittava jo alussa todettu
nZikemysero, joka koskee taiteilijantyon luonnetta. On totta, efta yrittaja
miiiiritell?i?in YEL:ssa varsin neutraalisti henkil6ksi, joka tekee ansiotydta
olematta toisen palveluksessa. Siita huolimatta taiteilijoiden kapinointi ttitii
nimitystti vastaan ei ehkti ole aivan aiheetonta. Hiukan karjistaen voidaan
sanoa, ettti muulla alalla toimiva yrittiijii, jonka toiminta muuttuu kannatta-
mattomaksi, vaihtaa alaa mieluummin kuin tekee taloudellisesti tuottama-
tonta tyOta. Taiteen katsotaan sen sijaan vaativan toisenlaista sitoutumista.
Henkilo, joka ryhtyy taiteilijaksi, ei oikeastaan voi odottaa saavansa sel-
Iaista korvausta, jota hiinen tyopanoksensa edellytttiisi. Taloudellinen mo-
tiivi ei ole taiteilijan tyossii ensisijaisena. Taiteellisella toiminnalla on muu-
hun yritttijtitoimintaan verrattuna enemman piiiim?itirtin kuin vtilineen arvo.

"Yrittdjdntulo" epdsiidnndllistii
Seka toimikunnan omien ettii jo aikaisemmin tehtyjen tutkimusten pe-

rusteella voidaan osoittaa, ettii esimerkiksi kirjailijoista ja kuvataiteilijoista
suurin osa ei pysty hankkimaan toimeentuloaan pelktillti taiteilijantydllti.
Kysymys ei todellakaan ole siitti, ettti taide olisi ntiille henkiloille vain jouto-
hetkien harrastus. He pitiivtit sitd varsinaisena eltimiintyoniitin, mutta hei-
ddin taiteensa ei "myy" niin hyvin, ettti sillti eltiisi. He joutuvat turvautumaan
joko apurahoihin tai toiseen ammattiin.

Yritttijtieliikevakuutusmaksun maksamista vaikeuttaa vielii taiteilijan yrit-
ttijtitulon epiisiitinnollisyys. Taideteoksen valmistamiseen kuluva aika vaih-
telee teoksen luonteesta riippuen, mutta siktlli kuin ei ole kysymys enna-
kolta tilatusta tyostti, taiteilijalla ei voi ttiltii ajalta olla juuri muita kuin apu-
rahatuloja. Erityisesti kuvataiteilijoille teosten valmistaminen ja n?iyttelyn
kokoaminen aiheuttaa jopa huomattavia kustannuksia. Ttistti syystti varsin-
kin nuoret taiteenharjoittajat suhtautuvat yritttijtieliikevakuutukseen varo-
vaisesti ja pyrkiviit mtitirittelemtitin tyotulonsa alan minimitason mukaisesti.

Apuraha tyiitulona
Aivan erikoislaatuisia ja nimenomaan ttille ammattikunnalle ominaisia on-
gelmia aiheutuu siita, etta taiteilijat saavat osan tuloistaan apurahojen muo-
dossa. Valtio my6nttiti vuosittain taiteilijoille yhden, kolmen ja viiden vuo-
den taiteilija-apurahoja. Taiteilija saa apurahakautenaan kuukausittain val-
tion A 20 palkkaluokkaa vastaavan miitirtin rahaa, josta ei pidtitetti veroa.
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Ntiin ollen apurahat muodostavat useissa tapauksissa huomattavan osan
taiteilijan tuloista. Apuraha ei kuitenkaan ole palkka, joten apurahan antaja
ei maksa sen osalta eliikevakuutusmaksua. Jos taiteilija jattaa apurahakau-
tenaan varsinaisen ansiotyonsii ja ekiii apurahan turvin, niin hiinelle ei ttiltii
ajalta kartu eltikettti muistakaan ltihteistti.

Taiteilija voi tietysti itse ottaa apurahansa osalta yEl-vakuutuksen, mutta
toimikunnan teettama tutkimus osoittaa, ettti tditti ei useinkaan tehdti. Syynii
on tietysti se, ettti vakuutusmaksut lohkaisisivat melko huomattavan osan
apurahan mtitirtistti, varsinkin kun otetaan huomioon, ettti apurahoja ei ko-
rotettu silloin kun yrittiijien eliikelaki tuli voimaan. Lisiiksi on muistettava,
ettti apuraha on verovapaata tuloa kun taas eliiketulosta pidiitettitin vero.
Tiistii seuraa, ettii jos eldikettti halutaan kartuttaa apurahan osalta samassa
suhteessa kuin muiden ansiotulojen osalta, niin eltikevakuutusmaksu pi-
tiiisi maksaa niin suuresta tulosta, etta se veronpidtityksen jiilkeen vastaisi
apurahan mtrtiriiii.

Tytisuhteiden tilapiiisyys
Kolmantena ongelmaryhmdnd ovat lopulta ne taiteilijat, joiden tyOlle tilaptii-
set tydsuhteet ovat luonteenomaisia. Jos tyosuhteet jtiiivrit alle kuukauden
pituisiksi, niin ne eiviit kuulu TEL:n piiriin. odotusaikaa tuskin voidaan lyhen-
ttiii ilman syvtillisiti muutoksia koko jiirjestelmtissti. Lyhyet tydsuhteet ovat
nykyisin erityisesti viihdemuusikoiden ja free-lance-ntiyttelijoiden ongel-
mana.

Uusi tytiryhm?i, lisdii taiteilijaelSkkeitii
Edellti kuvattujen epiikohtien poistaminen tyoeltikelakeja kehitttimallti olisi
kaiketi mahdollista, mutta ei missiiiin tapauksessa helppoa. Taiteilijain eltike-
turvatoimikunta ei ttihtin yritykseen ryhtynyt, eikti sill?i ilmeisesti olisi ollut
siihen edellytyksitiktiiin. Toimikunnan kokoonpanossa oli nimittiiin pEi?ihuo-
mio kiinnitetty valtionhallinnon ja taiteilijajtirjestojen edustukseen. Sen si-
jaan toimikunta ehdotti tyoelrikelainsiiiidiinto6n liittyvien mahdollisuuksien
selvitttimiseksi uuden tyoryhmiin asettamista, jossa myos tydeltikejtirjestel-
mdn asiantuntemus olisi riitttiviisti edustettuna.

Toimikunnan muut ehdotukset ttihtiitivdt valtion ylimtitirtiisten taiteilija-
eltikkeiden kehittiimiseen niin, etta ne entistti paremmin ttiytttiisiviit paik-
kansa taiteilijoiden lakistititeistEi eltiketurvaa ttiydentEivdnti erikoisjtirjes-
telynti.

Vuosittain my6nnettiivien ylimdtiriiisten taiteilijaeliikkeiden lukumiitirti
oli pitkdn aikaa 12. Vuonna 1970 se nousi l8:aan ja vuosina 1972 ja 1973
jaettiin 25 eliikettti kumpanakin vuonna. Nyt toimikunta ehdottaa, ett6 1974
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my6nnettaisiin jo 4O tayfta taiteilijaeltikettd ja ettdi my6nnetttivien eliikkei-
den lukumtitirtiii listittiiisiin vuosittain viidella seuraavien kuuden vuoden
aikana niin, ettd v. lgB0 tulisi my6nnetttivtiksi 70 ttiyttti taiteilijaeltikettti.

Jotta tiimii jtirjestelmti mahdollisimman hyvin vastaisi tarkoitustaan, toi-
mikunta ehdottaa listiksi, ettii vuosittain taiteilijaeltikkeisiin varattu mtidirti-
raha voitaisiin jakaa joko tiiysimtitirtiisinti tai osaeltikkeinti. Tiiysi taiteilija-
eliike vastaisi kuten nykyisinkin A 12 palkkausluokan ttiyttii virkamieselii-
kettti ja osaelZike puolta ttistEi mii?irtistti. Ttissii yhteydessti on syytti muis-
taa, ettti taiteilijaeltike samoin kuin apurahakin on verotonta tuloa.

Toisena merkittdvan€i uudistuksena toimikunta ehdottaa, etta valtion
taiteilijaeldkkeisiin liitettiiisiin perhe-el6ke, jota niihin ei nykyisin kuulu.
Toimikunnan ehdotuksen mukaan perhe-eliike tulisi voida my6nttiti normaa-
ln ktiytiinnOn mukaan eliikettii saaneen taiteilijan leskelle ja alle 18-vuo-
tiaalle lapselle.

Valtion taiteilijaelitke tulisi toimikunnan ehdottamassa muodossaankin
olemaan ennen kaikkea tunnustus ansiokkaasta taiteellisesta toiminnasta,
mutta sita my6nnettdessii olisi my6s sosiaalisct ndk6kohdat otettava huo-
mioon. TaiteiliJakunnan voimakkaan kasvun johdosta kaytantd on ollut tdl-
lainen jo vuosikausia. Valintaa on jouduttu suorittamaan ansioituneiksikin
katsottujen taiteilijoiden kesken.

Apurahasta valtion eliike
Kaksi huomionarvoista lis6ehciotusta on esitetty mietint66n liitetyss?i eri€i-
vtissti mielipiteessii, jonka ovat allekirjoittaneet toimikunnan taiteilijajase-
net, Raimo Heino, Lassi Nummi ja Raimo Vikstrdm.

Ensimmtiinen listiehdotus sistilttiii sen ajatuksen, ettti valtion tulisi ottaa
huolehtiakseen taiteilijoiden el?iketurvasta apurahojen osalta. Mainittakoon,
etta mietinn6n valmistumisen jdlkeen Taiteen keskustoimikunta on tehnyt
esityksen valtion taidehallinnon uudistamisesta, jossa se on omaksunut
saman periaatteen ja esitttinyt listiksi, ettti ainakin osa taiteilija-apurahoista
muutettaisiin taiteilijapalkoiksi, jolloin niihin ilman muuta tulisi kuulumaan
my6s eliikeoikeus.

Eliikeoikeus io ennakolta

Toisessa eritivtitin mielipiteeseen sisdltyvtissii ehdotuksessa kiinnitettitin
huomiota siihen, ettti valtion taiteilijaeltike my6nnettitin nykyisin vasta
aktuaalisesti el6kkeen tarpeessa olevalle taiteilijalle. Allekirjoittajat ovat
ehdottaneet, etta nykyisen tyyppisten taiteilijaeltikkeiden listiksi ansioitu-
neille taiteilijoille voitaisiin my6ntdd oikeus eltikkeeseen jo heiddn aktiivi-
aikanaan. "Ennakoivana" oikeutena my6nnetty eltike astuisi voimaan, kun
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taiteilija saavuttaa eltikeitin tai tulee tyokyvytt6mtiksi. Hiinen kuollessaan
hiinen omaisilleen alettaisiin maksaa perhe-eltikettd. Ehdotuksen mukaan
"ennakoivia" eltikeioikeuksia tulisi vuosittain my6ntiiii laissa mainittava vti-
himmiiismtitirii, esimerkiksi 12-20 eltikeoikeutta. Ensi alkuun ne eivtit ai-
heuttaisi valtiolle mittitin kuluja, ja myohemmin ne vtihentdisivtit nykyisen
tyyppisten, viilittomtisti myOnnettavien eltikkeiden tarvetta.

Tapa turvata yhteiskunnan taidepalvelut
Kun yritetiiiin arvioida sekti varsinaisessa mietinn6ssti etta eriavass?i mieli-
piteessti esitettyjd ehdotuksia, on jtilleen muistettava, ettd taiteilijoiden ase-
ma yhteiskunnassa on hieman erikoislaatuinen. He tekeviit tyotti, joka ei
useissa tapauksissa tuota riittiivtidi toimeentuloa. Kaikesta huolimatta yh-
teiskunta katsoo tarvitsevansa taidetta enemmdn kuin mitti pelkkti taiteen
kysyntti edellyttiiisi. Ttistii syystii on kehitetty monimuotoinen tukijtirjes-
telmd, joka ulottuu sekti yksityiselle ettdr julkiselle sektorille (apurahat, pal-
kinnot, valtion eltikkeet jne.). Tdmti on pitktiaikaisen ja osittain koordinoi-
mattoman kehityksen tulos, johon valtion keskitetty, aktiivinen taidepoli-
tiikka on vasta viime vuosina tuonut jdirjestystd. Ttiltti kannalta valtion an-
tama takuu taiteilijoiden eltiketurvasta ei olisi vain erii?ille ammattikunnalle
suotu erioikeus, vaan se olisi johdonmukainen jatko niille toimenpiteille,
joilla yhteiskunta yrittiiti pitiiii yllii taidepalvelujen riitttiviid tarjontaa.

Uusia yleiskirjeitd

N:o 15 2. 10. 1973
N:o 16 t0. 10. 1973
N:o 17 19. 10. 1973

Aela: vaetuunJakokertoimet wodelle 1972
Asla: el6kkeeneaaJien valvonta
Hallltukaen esltlo lapsllisalain ja er6lden mulden
perhekustannusten tasausjerJeetelmin uudletami-
Be6n llittyvlen lakien muuttamisesta
Hallltuksen esitys luopumlseldketti koskevaksi
lains66d6nnOkel
Asla: tyOvolmaviranomalsen todistue ty6tt6m)4fs-
el6kett6 varten
Vuoden 1974 palkkalndeksiluku
Ty6el6kelaeleea e6[detyt markkamiErit woden
1974 lndekellukua vaetaavina

Jakelu:
TyOel6kelaltokellle
Ty6el6kelaltoksllle

Ty6elSkelaltokellle

Ty6el6kelaitokellle

Ty6el6kelaitokellle
Ty6el6kelaltoksllle

TyOelikelaltoksille
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1973

3r. t0. 1973

1. 1t. 1973



ESKO PROKKOLA

Luottovakuutus ja
Iuottovakuutusmaksut

Eltiketurvakeskus - ty6eliikejtirjestelmtin keskuslaitos - harjoittaa itsekin
vakuutustoimintaa, ei kuitenkaan myonttimtillti eliikevakuutuksia, joiden hoi-
taminen kuuluu eltikelaitoksille. Sen sijaan Eltiketurvakeskus harjoittaa va-
hinkovakuutustoimintaa myontiien luottovakuutuksia. Seuraavassa on tar-
koituksena kertoa, minkti vuoksi ttimii liittinnainen on luotu tyoeliikejtirjes-
telmiitimme sekti hieman kosketella luottovakuutuksen maksuperusteen
valintaan liittyviti kysymyksiti.

Eltikevakuutustoiminnan yhteydessEi syntyy yleensti stiiistojti, jotka si-
joitetaan takaisin tuotantoeltim?in palvelukseen lainoina. Ne ovat joko nor-
maalisti eliikelaitokselta haettuja lainoja tai sitten tiillainen laina syntyy,
kun osa tyonantajan eltikevakuutusmaksua kuitataan velkakirjaa vastaan.
Tiistti poikkeava menettely on ktiytossti silloin kun tyonantaja on perusta-
nut stidition eltikkeiden hoitamista varten. Ttilloin niiet vakuutusmaksujen
maksamisen asemesta ty6nantaja tilinpdtitOksensti yhteydessZi siirt?i6 va-
roja eltikesiiiitiolle. Yltirajan tiille siirrolle antaa siiZiti6n eltikevastuu. Tyon-
antaja voi olla stiEitiolleen velkaa samaan tapaan kuin eltikevakuutusyhtidlle,
mutta jos stititi6n varat ja tyonantajan velka stititi6lle eiviit kata koko eltike-
vastuuta, on stititioll€i vastuuvajausta. Kaikissa niiissti tapauksissa - oli
sitten, kysyrnys velasta tai vastuuvajauksesta :' ne varat, jotka tulevaisuu-
dessa tarvitaan eltikkeiden maksamiseen, ovat nyt tyonantajan kiiytossti
palvelemasg,a tuotantoettimiiti. Niiden gvulta e.si1e.rkik1i luodaan uusia tyo-
paikkoja. Laissa on lueteltu, mitti vakuuksia el?lkelaitokset voivat ottaa an-
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taessaan lainaa. Siitition vastuuvajaus ei kuitenkaan ole tydnantajan vel-
kaa, stititi6llEi ei esim. konkurssin yhteydessa ole mahdollisuutta velkoa
vastuuvajaustaan konkurssipestiltti. Ennen tydeltikejtirjestelmtimme voimaan
tuloa olikin tavallista, ettti s?ltition vastuuvajaus aiheutti jo ansaittujen eliik-
keiden pienenemisen, jos stititio jouduttiin purkamaan ty6nantajan kon-
kurssin sattuessa.

Luottovakuutuksen perusajatus

Kun tydeltikejtirjestelmiimme luotiin, sisiillytettiin siihen myos mahdollisuus
jiirjesttiti eldiketurva stiiition avulla. Nyt kuitenkin miiiirtittiin, ettii ty6nantaja
on velvollinen kustantamaan tydntekijdilleen laissa mainitun vdihimmiiis-
eltiketurvan. Jotta ttimti velvoitus myds stiiitioiden kohdalla toteutuisi, otet-
tiin ktiyttdon luottovakuutus, jonka perusteella siititioiltii puuttuva velko-
misoikeus vastuuvajauksen osalta tuli Eliiketurvakeskukselle. Tiistii syyst6
luottovakuutus miiiirtittiin stititioille pakolliseksi samoin kuin myOs elSke-
kassoille, ja samalla siitidettiin, ettii luottovakuutus ktiy myds vakuutus-
yhtioiden antamien lainojen vakuudeksi. EltikesiititiOiden ja -kassojen koh-
dalla miitirtittiin luottovakuutus pakolliseksi koko elEikevastuun osalta -siis my6s reaaliomaisuudella katetun vastuun osalta. Kiiytdinn6ssri ttimti
merkitsee sitii, ettii Eltiketurvakeskuksen tehtiivtiksi tuli valvoa stiiitioiden
ja kassojen sijoituksia.

Eliiketu rvakeskuksen I uottovaku utu ksen tehtiiviinti on si is varm istaa tyo-
eliikej?irjestelmtimme mukainen eliiketurva niissii tapauksissa, joissa sitii
ei ole rahastoimalla riitttiviisti katettu tai joissa ei ole riitttivtiti varmuutta,
ettii rahastot on sijoitettu turvaavasti. Ttimii luottovakuutuksen toiminta-
ajatus on ltihes sanatarkasti lainattu vuonna '1962 kirjoitetusta luottovakuu-
tustyoryhmdn muistiosta, jossa esitettiin TEL:in edellytttimiin luottovakuu-
tuksen jtirjesttimistri ETK:lle. Hieman kansantajuistaen voidaan sanoa, etta
luottovakuutuksen ottaneet tyonantajat, joille on uskottu lainaksi eldikestitis-
toja, yhteisesti vastaavat siitti, etteivat yksityisten tyonantajien konkurssit
ptiiise vaarantamaan tulevaisuudessa maksettavia eliikkeitii: Tyonantajien
maksamien luottovakuutusmaksujen turvin ETK voi maksaa konkurssiin
joutuneen tyonantajan puolesta eliikelaitokselle sen osan lainasta tai vas-
tuuvajauksesta, jota ei saada perityksi konkurssipesiiltii sekti sen osan
eliikestititi6n tai -kassan reaaliomaisuudella katetusta eliikevastuusta, joka
stititiotii tai kassaa lopetettaessa menetetttiisiin realisointitappion vuoksi.

Porrastettu vakuutusmaksu - miksi?
Miten sitten on mtitirtitttivdi edellti kuvatun kaltaisessa luottovakuutusjiirjes-
telmtlssti vakuutusmaksun suuruus? Yleensti luottovakuutustoiminnassa
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samoin kuin pankkitakaustoiminnassa on ktiytdssti tasamaksu: maksun
suuruus riippuu vain taattavan lainan suuruudesta mutta ei lainanottajan
maksukyvystd. Ty6eliikelakeja valmistelleessa eltikekomiteassa Iienee my6s
ldhdetty tasamaksusta. Kuitenkin piitidyttiin lainanottajan vakavaraisuuden
mukaan porrastettuun maksuun. Mika aiheutti tdimiin muutoksen?

Jos pankista haetaan lainalle takaus, ei sen saanti ole ilman muuta sel-
v66. Pankit asettavat takausaslakkaittensa maksuloTvylle ankaria vaatimuk-
sia. Listiksi on normaalia, ettii pankit vaativat vakuuksia ennen kuin ne voi-
vat antaa takauksen. Vastuiden valinnassa suurilla liikepankeillamme on
mahdollisuus kayttea laajan konttoriverkostonsa asiantuntemusta. Lain mu-
kaan taas ETK on velvollinen antamaan ja pittimtitin luottovakuutuksen voi-
massa ja vain siinii tapauksessa, ettti luottovakuutusvastuu ylitttiii tietyn
rajan, voidaan vaatia vastavakuutta. Jos ilman valintamahdollisuutta toimi-
van luottovakuutuksen maksu olisi tasamaksu, hakeutuisi sen piiriin keski-
m6iiriiistti enemmdn heikkoja ja suorastaan konkurssikypsiti yrityksiii. Sen
seurauksena vakuutusmaksua jouduttaisiin korottamaan, mikti entistti enem-
m€in karkoittaisi hyviti yrityksiii. Kertautuessaan ttimd kehitys johtaisi luot-
tovakuutustoimlnnan niiivettymiseen. Eltiketurvakeskuksen luottovakuutus-
toiminnan onnistumiselle on siis viiltttimiit6ntii, ettti vakuutusmaksun suu-
ruus riippuu yrityksen vakavaraisuudesta ja maksukyvysta. Mutta mistii
saadaan kyllin hWdt niiitd seikkoja kuvaavat kriteerit varsinkin kun ETK:lla
ei ole omaa asiantuntijaverkostoaan Helsingin ulkopuolella? llmeisestikin
maksun tulee perustua esimerkiksi taseista helposti saataviin tietoihin, joita
suhdannevaihtelut eivtit liikaa hdiritsisi. Maksuperusteen pitiiisi my6s olla
kyllin yksinkertainen ja sen olisi sovittava suurimpaan osaan tapauksista,
niin ettei maksuJen laskeminen tule liian raskaaksi. Olihan odotettavissa,
ettd kisiteltdviii tapauksia on varsin runsaasti.

Taseet ja verotiedot kriteerein6
Nelste vaatimuksista paed$tiin ottamaan yrityksen vakavaraisuuden tun-
nusluvuksi yrityksen nettoarvon ja velkojen suhde. Velat selvitivtit taseista
ja nettoarvo selvitet66n verotustietojen perusteella. Esimerkiksi osake-
yhtlOn nettoarvona kdytetii6n osakekannan verotusarvoa. Luottovakuutuk-
sen maksu on sitten sltii korkeampi, mitti huonompi ttim6 suhde on.

Toistaiseksi tdmii maksuperuste on toiminut varsin hyvin. On syytd to-
deta, ettd osakkeiden verotusaryoa Jaskettaessa otetaan huomioon my6s
yrityksen tuottavuus. Kuitenkin peruste on jonkin verran kaavamainen.
Joustavuutta silhen saadaan kdytt6mdll6 perustariffin lls6ksl erlkolstarlffeJa.
ErEille erityisen riskialttiille aloille on vahvistettu korotustariffit. Joillekin
aloille on vahvistettu alennustariffit. Listiksi kaikki tapaukset, joissa maksu
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ylitaa tietyn ennalta asetetun rajan, otetaan tarkemmin tutkittaviksi ja siis
erikoistariffoitaviksi.

Uusia menetelmii
Jo erikoistariffien ktiytttiminen antaa aiheen tutkia luottovakuutuksen mak-
superusteen kehitttimistti. Puutteena voidaan pittid myds sitti, etta netto-
arvon ltiht6kohtana olevat verotustiedot ovat aina jonkin verran vanhoja.
Liiketaloustiede on kehittynyt ETK:n luottovakuutuksenkin historian aikana
eteenptiin. Olisiko sieltii saatavissa uusia yritysten konkurssialttiutta ku-
vaavia kriteerejti? Ttissti yhteydessii voidaan viitata liikeyrityksen kannat-
tavuuden analysointiin kassavirtalaskelmien avulla, jota professori Eero
Artto on kehitellyt sekti lisensiaatti Aatto Prihtin tutkimukseen: "Konkurs-
sin uhka ja sen seuraaminen taseiden avulla".

Luottovakuutuksen maksuperustetta tuskin voidaan kehittdti tiiydelli-
seksi yritystutkimukseksi. Luottovakuutusasiakkaita ETK:lla on ttillti het-
kellti yli 2 000, Joista suurimmalla osalla vaihtuu tilikausi samaan aikaan.
Nykyist6 paljon monimutkaisempi maksuperuste listiisi sen vuoksi huomat-
tavasti kustannuksia. Toisaalta yritystutkimus saattaisi listitti harkinnan ktiyt-
t6ti maksujen laskemisessa. Sitti ei voida pittiti tiimiinkaltaisessa vakuutus-
toiminnassa toivottavana - onhan usein kysymys varsin suurista taloudel-
lisista arvoista vieltipii joskus yrityksen olemassaolostakin. On my6s muis-
tettava, etta Elaketurvakeskus luottovakuutuksen antajana ei toimi yksin
ymptirist6sttitin riippumatta. Maksuperustetta valittaessa on ttimti vuorovai-
kutus otettava huomioon. On tunnettua, ettd vakavaraisuustunnusluvun mer-
kitystti listiti sen yleinen ktiytt6. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yrityksellti, jolla
oman ja vieraan paaoman suhde on alle Yz, on varsin huonot toimintamah-
dollisuudet, koska luotonantajat pitiivtit ttit6 suhdeluvun arvoa vakavarai-
suusraJana. Yleisesti voidaan siis sanoa, ettii luottovakuutuksen maksupe-
rusteen tulee olla riittiivtin yleinen ja yksinkertainen. Maksulaskelma pit66
voida esitttiti riidattomassa muodossa my6s asiakkaille. Elleivtit luottova-
kuutuksen pelisii€inn6t ole kyllin pysyvtit ja yksiktisitteiset, saattaa syntya
tilanne, joka muistuttaa kuningattaren krokettia Liisan seikkailuissa ihme-
maassa: "- Minusta he pelaavat aivan hassusti, sanoi Liisa valittavalla
66nellii. - Ja he riitelevit niin kamalasti, ettei siin€i voi kuulla omaa iitin-
ttiiin, eikd heilld ole mitiidn seant6ja. Tai jos onkin, he eiviit noudata niitii.
Et voi kuvitella miten hdmmentdvdd on, kun kaikki pallot, portit ja mailat
ovat eldviii olentoja. Esimerkiksi: portti jonka liipi sinun olisi ohjattava pallo
seuraavalla lyOnnilld, kdveleekin kenttin toisessa laidassa, ja juuri kun olet
kroketoimassa kuningattaren siiliin, se dkktl?ikin sinun siilisi ja juoksee
karkuun!"
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PENTTI KOIVISTOINEN

Tyoelakeldisen valitustie

Matti oli kokenut vaiherikkaan tyoeltimtin. Nuorena hiin oli liihtenyt merille
ja vuosien mittaan htin oli eri laivoilla ehtinyt seilata kaikilla valtamerillti.
Sittemmin htin palasi takaisin kotimaahan ja toimi pari vuotta lossinkuljet-
tajana Keski-Suomessa palvelussuhteessa valtioon, siirtyi sieltti kunnan
palvelukseen talonmies-vahtimestariksi, edelleen talonmieheksi kahden eri
yksityisen tyonantajan palvelukseen piitityen lopulta pienen pohjois-karja-
laisen seurakunnan suntioksi, missti toimessa ollessaan htin 48-vuotiaana
tuli ty6kyvyttom?iksi ja teki mm. tyoeltikehakemuksen. Kun tama tapahtui
ttimiin vuoden alussa eikti Matilla ollut tarkoitustakaan hakea julkisen sek-
torin eltikestiiinnosten mukaista eltikettii, htinen tarvitsi taytttiti vain yksi
eltikehakemuslomake, missii htin saattoi ilmoittaa kaikki edellti mainitut
tyopaikkansa. Hakemuksensa hiin toimitti kirkkohallitukselle, joka sitten
jakoi elaikehakemuksen myos muiden eliikejairjestelmien kdsitelttiviiksi.

Matti oli ollut kaikkiaan viiden eri eliikejiirjestelmiin piiriin kuuluvissa
palvelussuhteissa. Ntimti viisi eltikejtirjestelmtiti ovat:
1) ETK-jrirjestelmri (TEL:n, LEL:n, YEL:n ja MYEL:n toimeenpanojtirjestelmii)
2) valtion eliikejtirjestelmti
3) kunnallinen eltikejiirjestelmii
4) merimiesten eltikejtirjestelmti
5) evankelis-luterilaisen kirkon eltikejtirjestelmii

Periaate on, etta jokainen eltikej?irjestelmii antaa omalta osaltaan eri
eliikepiitit6ksen Matin eliiketurvasta. Nain ollen Matti sai ajan mittaan viisi
eri eliikeptiatosta. ETK-jiirjestelmtin osalta ptititdksen antoi tyontekijtiin elti-
keasetuksen 12 0:ssii tarkoitettu viimeinen eltikelaitos. Lisriksi ptiiitoksen
antoivat 2) valtiokonttori, 3) kunnallinen eltikelaitos, 4) merimieseltikekassa
ja 5) kirkon keskusrahasto.

Ptititoksiin Matti ei ollut tyytyvdinen, vaan katsoi, ettA hiinelle olisi kuu-
lunut suurempi eliike. Vaatimustaan hiin perusteli elatusvelvollisuutensa
laajuudella. Kun kaikki piiiit6kset oli varustettu valitusosoituksella, jossa
kerrotaan, mitti ptititokseen tyytymiittomiin on oikeuksiensa valvomiseksi
tehtava, Matti valitti kaikista pZiiitoksistEi ao. valitusviranomaiselle. Jos Matti
aikoisi valittaa kaikista pZititoksistti niin pitkiille kuin se varsinaisia muutok.
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Vakuutusoikeus

ETK:n
eliikelautakunta

Merimies-
eltikekassa

TEL-, LEL-,
MYEL-, YEL.
elikelaitokset

senhakukeinoja kayttaen olisi mahdollista, niiytttiisi hiinen valitustiense
tiillaiselta:

Jokaisen viiden eri elakejarjestelman valitustie poikkeaa siten toises-
taan. Piirros vaatinee kuitenkin selityksen valtion eltikejtirjestelman osalta.
Kun valtion eltikeasioista tehdyt valitukset pyrkivtit ruuhkautumaan
KHO:een, muutettiin valtion muutoksenhakujtirjestelmaa 1. 7. 1971 lukien
siten, ettei valtiokonttorin eltikepiititoksiin voida hakea valittamalla muu-
tosta ennen kuin on tehty oikaisuvaatimus valtiokonttorille. Vasta oikaisu-
vaatimukseen annetusta ptititoksestti voidaan valittaa.

Muutoksenhakuoikeus
Tyoeliikeltiisen ensisijaisena muutoksenhakukeinona on kaikissa mainituissa
eliikejiirjestelmissii valitus. Valitusoikeus on aina eltikkeen hakijalla tai
eltikkeen saajalla sekti htinen lakimtitirtiisillii edustajillaan. Mainittujen ryh-
mien "vastapuolen" muutoksenhakuoikeus on sltii vastoin jarjestetty eri
tavalla eri eltikejEirjestelmissii. ETK-jiirjestelmiissdi eliikelaitos voi tehdti
velituksen eliikelautakunnan paatoksesta. Merimiesten eltikejiirjestelmiissti
valitusoikeus on el€ikkeen hakijan tai eliikkeen saajan lisEiksi sellaisella
merimieseltikekassan hallituksen jiisenellti, joka ei ole piiiitokseen yhtynyt.

Valtion ja kuntien eliikejEirjestelmissii on myos Matin kannalta mielen-
kiintoinen muutoksenhakujtirjestelmii. Muutosta voi eltikelaitoksen ptititok-
seen hakea erityinen eltikelaitoksessa toimiva eliikeasiamies, joka voi vaa-
tia muutosta myos eltikkeen hakijalle tai eliikkeen saajalle edulliseen suun-
taan. Ktiyttinnossd eltikeasiamiehet ovat kiiytttineet mr.ertoksenhakuoikeut-
taan piiiiasiassa vain periaatteellisluonteisissa kysymyksissti.

Jos valitusaika eliikeptiiit6ksestii on jo kulunut umpeen, on ptititos tullut
lainvoimaiseksi. Tallaisen piiiitoksen muuttaminen tai poistamin-en on mah-

Korkein hallinto-oikeus

Kunnallinen
eltike lautakunta

Valtio-
konttori

Kunnallinen
eltikelaitos

Kirkon
keskus-
rahasto

Oikaisu-
vaatimus
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dollista ns. ylim6iiriiisillti muutoksenhakukeinoilla, joita ovat piiiit6ksen
oikaisu ja purku.

oikaisua haetaan ptititoksen antaneelta eldkelaitokselta, jolla on mah-
dollisuus myos oma-aloitteisesti muuttaa piititdstti. Oikaisun edellytyksenti
kuitenkin on, etta kysymys on evtityn edun myOntamisesta tai mydnnetyn
edun lisdtimisesta ts. ptiiit6ksen muuttamisesta piitit6ksensaajalle edulli-
seen suuntaan.

Pdtitoksen purkamista haetaan aina eltikejiirjestelmEin ylimmtiltti muu-
toksenhakuelimeltzi. Purkaminen edellytttiii yleensdi, etta paatOs on perus-
tunut puutteelliseen tai vtitiriitin selvitykseen tai ei ilmeisesti ole ollut lain-
mukainen. Purkua voi hakea yhtti hyvin eliikelaitos kuin eltikkeen hakija
tai eltikkeen saaja.

Valituselinten ristiriitaiset ratkaisut
Ns. viimeisen eltikelaitoksen periaate takaa ETK-jiirjestelmtin sis?illii sen,
ettei samaa eltiketapahtumaa koskevia ristiriitaisia ratkaisuja ptitise synty-
mtitin. Sita vastoin eri eltikejdrjestelmien vtilillti ristiriitaisten ratkaisujen
mahdollisuus on olemassa sen vuoksi, ettei kaikilla eltikejiirjestelmilla ole
yhteistii ylintii muutoksenhakuastetta. Ristiriitaisia ratkaisuja eri eltikejtir-
jestelmien vtilillti voi ilmetEi tyoky\4/ttomyysratkaisuissa siten, ettti Mattia
pidettitin toisessa eliikejtirjestelmiiss€i tydkyvytt6mtinii, mutta toisessa ei.
My6s eri lakien soveltamispiirejti ja eri lakien yhteisten saann6sten tulkin-
taa koskevat ratkaisut saattavat poiketa toisistaan.

Soveltamispiiriongelma syntyisi esimerkiksi silloin, jos valtiokonttori Ja
korkein hallinto-oikeus katsoisivat Matin suorittaessaan valtion lukuun los-
sinkuljetusty6tii olevan itsentiinen yrittdjd ja ETK-jarjestelmti ylintii valitus-
astetta my6ten katsoisi Matin olleen palvelussuhteessa valtioon. Ttillaisessa
tapauksessa seurauksena olisi nykydiin sellainen mahdottomalta tuntuva
tilanne, ettd Matti, joka periaatteessa ttiyttdisi sekti valtion ettii yrittiijien
eliikelaissa stiiidetyt edellytykset, ei saisi tiistti ty6stiitin eltikettti mistiidn.
Ainoa mahdollisuus hdnelld olisi yrittti{i saada jompi kumpi ylimmistd vali-
tusasteista py6rtiimtitin pyhtit sanansa ja purkamaan aikaisemman pti6t0k-
sensd.

Yhteisten siitinn6sten soveltamisessa eltikejtirjestelmien vastakkaiset
kannat saattavat ilmetii esim. mutkikkaiden yhteensovitusstiainn6sten eri-
laisessa tulkinnassa tai niiden siitinn6sten soveltamisessa, joiden mukaan
ratkaistaan, otetaanko eltikettd maarattaessd ns. tuleva aika tai sitti vas-
taava ansio huomioon.

Esitetyn "kauhumaalailun" jiilkeen tayt)4/ kuitenkin todeta, ettti p66osil-
taan ristiriitaisista ratkaisuista puhuminen on teoriaa, silld ktiytdnn6ssd

22



eltikejdrjestelmien vtilinen yhteistoiminta on sujunut hyvin ja ristiriitaiset
ratkaisut ovat hyvin harvinaisia.

Numerotietoja valitusasioista I)

Vertailtaessa vuonna 1972 annettujen eliikepiititosten lukumtiiirdti vastaa-
vana aikana ensimm6isessti valitusasteessa vireille tulleiden valitusten maa-
riin on pyritty saamaan selville, kuinka suuresta osasta eltikelaitosten p66-
tdksitt valitetaan. Selvitys osoitti valitusprosentin kaikissa eltikejdrjestel-
missil olevan pienempi kuin neljti ja merimieseltikejtirjestelmiissdi vain 0,7
prosenttia. N?iin ollen valitusprosenttia voidaan pitiiti verrattain pienenii.

Arvioitaessa kuinka suuressa mEtirin muutoksenhaku on johtanut valit-
tajan kannalta muutokseen on kiinnitettave huomiota paitsi niihin pti6t6k-
siin, joita on muutettu, myde niihin ratkaisuihin, joissa asia on palautettu
ao. eltikelaitoksille. Palautus tulee kysymykseen mm. silloin, kun eliikelaitos
ei ole tutkinut asiaa kaikilta osin tai on ratkaissut sen puutteellisten selvi-
tysten pohjalta. Jos ttillOin tarkastellaan ensimmiisen valitusasteen paat6k-
si6, on muutettujen ja palautettujen asioiden osuuo 30-35 prosenttia kasi-
tellyistti asioista.

Vakuutusoikeudessa ratkaistuista 3M:stti ETK-jtirjestelmdn asiasta muu-
tettuja tai palautettuja asioita oli 132, valituksen tai purkuanomuksen hyl-
k66miseen paattyi 179 asiaa Ja 7 asiaa jtitettiin tutkimatta tai raukesl. KHO:n
kiisittelemien asioiden kohdalla vastaavat luvut olivat 222,69, 138 Ja 0. Ver-
rattain korkeat muutettujen ja palautettujen asioiden luvut johtunevat aina-
kin vakuutusoikeuden osalta siitti, ettti vireille tulleissa asioissa on run-
saasti sellaisia tapauksia, joissa eldkelaitos on valittanut eltikelautakunnan
piiiit6ksestti tai pyyttinyt oman aikaisemman ptiiitdksensii purkamista.

Valitusasioiden keskim66rtiinen kiisittelyaika vaihtelee kolmesta kah-
deksaan kuukauteen. Polkkeustapauksissa ttim?i aika voidaan kuitenkin
reilusti ylitttiti. Valituselinkohtaiset erot ovat my6s huomattavia.

Valitusliikenne ja tiest6n kunto

Eliikejiirjestelmien erilaisista muutoksenhaKuasteista aiheutuu tiettyja hait-
toja, Jotka k/lakin on jo pitk66n tiedostettu ainakln eldke-experttlen piiriss6.
Muutoksia valitustiestOdn onkin auunnittellla parast'alkaa ainakin ns. el6ko-
jtirjestelmtikomiteassa. Muutossuunnitelmat tehteavat talla hetkelli mm.
kahden eri valitusinstanssin luomiseen kaikkiin eliikejdrjestelmiin, vakuutus-
oikeuden muodostamiseen ainoaksi ylimmtiksi valitusinstanssiksl sek6 el6-
keasiamiesjErjestelmtin kehittdmiseen.

t) Ev.-luterilalsen klrkon eldkeJ6rJeetelml0 koekevat tiedot elv6t olleet kdytettdvissenl.
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SYNNOVE HESSO

Eldkelaitosten yhteisesti
kustannettavien eldkkeiden
vastuunjako vuodelta 1972
(TEL t2 $:n 1 mom. 4 kohta)

Vuonna 1972 olivat TEL-, LEL-, YEL- ja MYEL-eltikelaitosten maksamat
eltikkeet yhteensti 598.2 milj. mk. Ntiistd oli eltikelaitosten yhteisesti kus-
tannettavia 347.4 milj. mk eli 58.1o/o maksetuista ekikkeistti. Viimeksi mai-
nitut jakautuivat seuraavasti:

- TEl-vanhuuseliikkeet 182.3 milj. mk,

- TEL-LEltyokyvyttdmyyseliikkeistii 74.7 milj. mk, mikti on 33.3 0/o mak-
s etu i sta TE L-LE Ltyokyvyttomyys e I ti kke i stti,

- TEl-LEl-tyottomyyseltikkeet 0.6 milj. mk,

- TEl-LEl-perhe-el2ikkeistti 43.4 milj. mk, mikti on 72.9 0/s maksetuista
TE L-LEL-pe rh e-e I ti kkei stti,

- rekisterdidyn TEL-lisiieltiketurvan mukaisista eltikkeistti 7.1 milj. mk,
mikZi on 38.0o/o maksetuista TEL:n mukaisista listieliikkeistti, sekii

- YEl-eldkkeet 39.4 milj. mk.
Vastuunjaon yhteydessti selvitettiin my6s ne eldikkeet, jotka eltikelaitos

oli maksanut, mutta jotka olivat mtitirtityn toisen eltikelaitoksen kustannet-
tavia. Ttillaisia vastuunjaon yhteydessti selvitettyjti eliikkeitti perittiin 28
eldkelaitokselta noin 12700 perinniin osalta yhteensti 8.2 milj. mk, mikti
markkamtiiirti maksettiin 76 eliikelaitokselle.
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Eliikelaitosten osallistuminen yhteisesti kustannettaviin et?ikkeisiin
Edellti mainittuja yhteisesti kustannettavia elZikkeita varten perittiin TEL-
eliikelaitoksilta 309.5 milj. mk, LEl-eltikelaitoksilta 22.0 milj. mk ja YEL-elti-
kelaitoksilta 42.7 milj. mk.

Tyottomyyskassojen keskuskassa suoritti Eliiketurvakeskukselle tyo-
eltikkeisiin sisdiltyvien tyottomyyslisien kustantamista varten 11.5 milj. mk,
josta summasta 0.8 % jai Elaketurvakeskuksen kustannusten peittamiseen.
Loppuosasta hyvitettiin vastuunjaon yhteydessti TEL-laitoksille 24oh ja
LEL-laitoksi lle 7 6 o/s.

Ennakkotasaus
Vastuunjaon ennakkoselvittelyssii olivat mukana ne eltikelaitokset, joiden
saatava tai suoritus edelliseltii vuodelta toimitetussa eltikkeiden vastuun-
jaossa oli ollut yli 100000 mk. Ennakkotasaus suoritettiin kahdessa erdssd
huhti- ja elokuussa. Siihen osallistui 54 eliikelaitosta. Neista 25 eliikelai-
tosta suoritti ennakkoa Eltiketurvakeskukselle kummassakin eriissti yhteen-
sri 15.4 milj. mk ja Eltiketurvakeskus puolestaan suoritti ennakkoa 15.5 milj.
mk huhtikuussa sekii 18.2 milj. mk elokuussa 29 eltikelaitokselle. Lisiiksi
tydeltikekassoille suoritettiin heintikuussa 8.7 milj. mk niiden osuutena tyot-
tomyyskassojen keskuskassan vakuutusmaksusta.

Lopullinen vastuunjaon selvittely
Vuoden 1972 elakkeiden vastuunjaon mtiiirdidivtit kertoimet vahvistettiin
vasta vuoden 1973 syyskuussa. Trill6in ne voitiin mtitiriitti maksetuista eltik-
keistii ja maksutuloista saatujen luotettavien tietojen perusteella. Eltiketur-
vakeskukselle jtii tiistii vastuunjaosta ltihinna vastuunjakokertoimien pyo-
risttimisestti johtuen ylitetta vain 0.2 milj. mk Edellisenti vuonna jiiiinyt,
vastuunjaossa huomioon otettu ylite oli 12.1 milj. mk, joka ttimtin vastuun-
jaon yhteydessd palautui eliikelaitoksille. Edellai mainittu uusi ylite otetaan
huomioon seuraavassa vastuunjaossa.

Eltiketurvakeskuksen suorittamassa lopullisessa vastuunjaossa 68 eliike-
laitoksella hyvitys oli suurempi kuin maksu. Erotus oli yhteensti 56.8 milj. mk.
Kun ttistii vdihennettiin ennakkotasauksen osuus, jiii lopulliseksi saatavaksi
22.9 milj. mk. Hyvitys oli maksua pienempi 86 eliikelaitoksella. Ne joutuvat
suorittamaan vastuunjakoon kaikkiaan 41.3 milj. mk, josta 10.4 milj. mk lo-
pullisen vastuunjaon selvityksen yhteydessii.

Taulukossa 1 on selvitetty vuoden 1972 vastuunjakoa eltikelaitostyy-
peitttiin.
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ts Taulukko I

') sladlt66 osuuden tydtt6myyskassoJen keekuekassan vakuutuemakeusta

Taulukko 2

LukumS6rE
TEL-LEL-kokonalsmakeutulo milJ. mk
TEL-perusturvan mukainen maksutulo mllJ. mk
YEL:n vastuunjaon pohjana oleva rahasto

milJ. mk
Makeetut eldkkeet milJ. mk
Maksstut tasattavat eldkkeet milJ. mk
Saatavat €nnakkotasauksesta (els6lt66 koron)

enslmmeinen saatava milJ. mk
tolnen saatava milJ. mk

Suorltukeet ennakkotasaukseen (elsdlt66 koron)
ensimmflinen suoritus milJ. mk
tolnen suoritus mllJ. mk

Lopulliset saatavat tasauksesta mllj. mk
Lopulllset ouoritukeet tasaukseen milJ. mk

Vakuutue-
yhflot

Elake-
kasaat

Elake-
saetldt

Ty6eldke-
kassat

Maatalous-
yrittajien

el6kelaitos
Kaikkl

yhteensa

8
7r 0.9
il2.4

164.5
328.9
230.4

10.3
4.8
5.5

25.8
t3.t
12.7
7.7
5.2

13
72.5
72.5

5.3
29.0
20.7
0.8
0.4
0.4
2.0
1.0
1.0
0.7
1.3

128
r 73.9
173.9

87.5
6r.5
i 1.6
5.4
6.2
4.0
2.0
2.0
6.4
3.8

4
t4t.1

17..z
32.6
18.9')
4.6
5.3

4.'l
0.1

l
40.6

2.1
2.2
1.0
1.2

4.0

154
I 098.4

888.8

169.8
598.2
u7.3
43.8
16.2
18.6
3r.8
16.1
15.7
22.9
10.4

I 962 1 963 1 964 1965 1966 1 967 1 968 1 969 1 970 1 971 1972

Tasaukseen osallletuvla el6ke-
laitokeia kpl

Ty6eldkeeuorltukset mllJ. mk
Taeattavat TEL-vanhuueeldkkeet

mllJ. mk
Muut tasattavat elakkeet mllJ. mk
Tasaukeen pohjana oleva

kokonaismaksutulo milJ. mk

32
0.03

0.01

86.35

77
2.96

0.93
0.04

241 .02

185
12.68

4.52
0.51

397.54

'183
29.14

10.22
4.38

353.71

177
54.70

18.85
6.38

434.53

171
86.29

30.87
10.38

462.65

163
139.57

47.14
20.36

515.40

r61
209.59

74.75
38.81

573.11

lBt
286.54

101 .82
58.52

720.53

159
406.59

134.62
99.71

978.&1

154
s98.r I
182.26
165.13

1268.14



Taulukossa ilmoitetut maksutulot eivdt kaikilta osilta vastaa eltikelai-
toksiin todella siirrettyjen varojen mtitirtiei. Ero johtuu mm. aikaisempien
eltikejiirjestelyjen varoista tehdyistii siirroista lakisiiiiteisen eliiketurvan
osalle, ttissii ilmoitettujen maksutulojen perustumisesta lopullisiin vakuutus-
maksuihin ja siit?i, ettd tasauksen perusteena ktiytetiidn teoreettista maksu-
tuloa, joka vastaa TEL:n mukaista keskimii?iriiistti vakuutusmaksua. Maa-
talousyrittiijien eltikelaitos osallistuu vastuunjakoon vain siltii osin, kuin se
on maksanut muita kuin MYEL:n alaiseen yritttijtitoimintaan perustuvia eliik-
keitti tai muut eliikelaitokset ovat maksaneet sen kustannettavaksi kuulu-
via eltikkeitii.

Tasausjiirjestelm?in kehityksestd
Taulukossa 2 on esitetty ertiitti tasausjiirjestelrntin kehitystti kuvaavia lukuja.

Yhteisesti kustannettavia eltikkeita on vuosittain ollut likimtitirin puolet
kaikista eliikkeistti. Viime vuonna niiden suhteellinen osuus oli kasvanut
57.6 o/e:sta 58.1 o/s:iin.

Tydeldketietoa Ruotsin viranomaisille
Pohjoismaiden kesken solmittu sosiaaliturvasopimus merkitsee mm. sitii,
etta maasta toiseen siirtyvtit seiilytttivat aikaisemmassa maassa ansaitse-
mansa eliiketurvan. Ktiyttinnossti tiedon vtilitttiminen nijistii eduista maasta
maahan ja niiden hakeminen ei suinkaan ole kitkatonta. Jo eri maiden mak-
samien etujen selvitttiminen tuottaa tulkintavaikeuksia.

Eltiketapauksia koskevan kiiytrinnOn tyon helpottamiseksi Eliiketurva-
keskus ja Kansaneliikelaitos kutsuivat joukon Ruotsin siirtolaistoimistojen
virkailijoita ja sosiaalialan keskuslaitosten ja -jiirjestojen edustajia tyo-
kokoukseen, joka pidettiin 19.-21. 11. Kokouksessa koottiin sellaisia on-
gelmia, joille olisi l6ydetttivii periaatteellinen ratkaisu Suomesta Ruotsiin
muuttajien ja Ruotsista palaajien eliikeasioiden hoitamiseksi. Niille Ruotsin
viranomaisille, jotka ensi ja viime vaiheessa joutuvat kosketuksiin muutta-
jien kanssa, annettiin menettelytapaohjeita.

Kokouksessa vertailtiin Suomen ja Ruotsin eliikelainstiaidrintoii ja ktiy-
tiin liipi hakemusmenettelyt. Avattiin myos kirjelaatikko, joka sistilsi ruotsa-
laisilta etuktiteen pyydettyjti kysymyksiti.

Kaikkiaan tyokokoukseen osallistui viisikymmenttiviisi viranomaista ja
toimihenkiloii Suomesta ja Fluotsista. Kokouksesta saatujen - ja saata-
vien - kokemusten nojalla ptititetiitin siitti, millti muodoin informaation
kulku maiden vtilillti vakinaistetaan.
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Palkkaindeksi ja
markkamddrdt vuonn a 1974

Tyontekijaiin eltikeasetuksen 9 Q:ssti ja lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
tydntekijiiin eliikeasetuksen 9 0:ssti tarkoitettu palkkaindeksiluku vuonna
1974 on 3'15. Vuoden 1973 palkkaindeksiluku on 274. Seuraavassa on Iue-
teltu tyoeltikelakien ja -asetusten mukaiset markkamiiiirtit vuoden 1974
palkkaindeksilukua vastaavina.

TEL
LEL
LEL
LEL
YEL
YEL
MYEL
MYEL

Lain tai asetuksen
kohta, jossa markka-
mtitirtistti on stitidetty

AlkuperZiinen
markkamtitirti

90,00
200,m
800,00
200,00

s0 000,00
20 000,00

500,00
s50,00
225,A0
125,00
s0,00

2 200,00
3s,00

6 000,00
6 000,00
2 200,00

250,00
3 000,00

10 000,00
I000,00

Markkamiitirti
vuoden 1974

alusta
199,65
630,00

2 520,00
630,00

79 949,24
31 979,70

799,49
879,44
359,77
199,87

79,95
3 517,77

s5,96
I593,91
I593,91
3 517,77

1$:n
5 0:n
7 0:n
7 0:n
7 $:n

'19 0:n
10:n
8 $:n

1 momentti
1 momentti
1 momentti
4 momentti
1 momentti
5 momentti
3 momentti
2 momentti

MYEL 80:n4momentti
MYEL 10 $:n 1 momentti
MYEL '19 0:n 2 momentti
MYEA 17 0:n 2 momentti
YEL 3 $:n ja MYEL 4 $:n soveltamisesta
annetun ptititoksen 1 $
YEL 90:n2momentti

399,75
4 796,95

15 989,85
12 791,88
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Tietoja tyoeldkkeensaajista 30. 9. 1973
Eliiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-' MYEL-
eltikelaitosten mydntdmien 30.9. 1973 voimassa olevien eltikkeiden lukumdiirtit ja e
keskimaarat seuraavan taulukon mukaiset.

ja LEL-
liikkeiden

VANHUUSELAKKEET

Lisiiksi edellisista sai TEL-listieliiketta 1 753 vanhuuseldikkeensaajaa keskimaarin 595 mk/kk,
YEL-lisdelakettd 21 vanhuuseliikkeensaajaa seka MYEL-lisiielekettti 1 vanhuuseltikkeensaaja.

TYOKYVYTTOMYYS E LAKKEET

Ty6kyvyttdmyyse I tikkeis i i n s isaltyy 2 297 osael iikettti.
Lisiiksi edellisista sai TEL-lisiieliiketft 1 132 tydkyvyttdmyyseldkkeensaajaa keskimZitirin 454
mk/kk seka YEL-I isiieliikettii 1 3 tyokyvytt6myysel iikkeensaajaa.

VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS. JA WOTTOMYYSELAKKEET

Elaikkeen my6ntaja

TEL-eliikelaitokset
ElSkevakuutusyhti6t
Eltikekassat
Eliikesiiiitiot

El6kkeensaajia Keskimtitir. peruseliike mk/kk

Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensii

21 062
1 775
7 341

24 702
3 514
4 882

30 178
4 135

13 910
20 186

33 098
2 519

13 951
2 866

45 764
289

1

5
2

409
494
487

196
198
221

294
297
380

TEL-e I ii ke I a ito kset yhtee n sti
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eltikelaitos
LEL-eliikelaitokset

63 276
6 654

27 861
23 0s2

433
420

99
155

200
337

54
92

311
389

76
147

Kalkki ty6eliikelaitokset 68 409 52 434 120 843 282 162 230

Eliikkeen my6ntaja
Eltikkeensaajia Keskimiitir. peruseliike mk/kk

Miehet Naiset Yhteensii lvliehet Naiset Yhteensd

290
326
386

TEL-eltikelaitokset
El dkevakuutusyhti6t
Eliikekassat
Ekikesdiiti6t

17 270
1 344
5 175

TEL-eliikelaito 23 789
4 246

14 225
,7 onQ

YEL-eltikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-el6kelaitokset

21 092
1 878
3 139

38 362
3222
I 314

414
483
471

189
214
246

26 109
1 987

14 252
3 910

49 898
6 233

28 477
31 813

430
380
129
202

198
254

57
100

Kaikki ty6eliikelaitokset 70 163 46 258 116 421 275 149 225

Eliikkeen mydntaja

TEL-eltikelaitokset
E I €ikevaku utusyhti6t
Eliikekassat
Eliikesiiiiti6t

Elakkeensaajia Keskimiitir. peruseliike mk/kk
Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii

38 384
3 120

12 517

46 027
5 399
8 039

84 411
I 519

20 556

411
489
480

193
204
230

292
308
382
309
365

85
171

199
300

s6
96

TEL-eliikelaitokset yhteensti
YEL-el6kelaitokset
MYEL-eltikelaitos
LEL-eliikelaitokset

54 021
B 391

28 202
48 305

59 465
4 509

28219
6 889

1 13 486
12 900
56 421
55 194

431
400
114
182

Kai kki tydeliikelaitokset 138 9't9 99 082 238 001 278 '155 227

29

308
339

93
189



Edellisiin keskimddriin sisiiltymiitt6mien TEL-lisZietujen mukaisten perhe-eliikkeiden lukumtitirii
oli 897 ja keskimtidrii 460 mkikk. Tiitti perhe-eliiketta sai BB3 lesketi ja 619 lasta. YEL-listi-
etujen mukaisten perhe-eldkkeiden lukumddrii oli 2.

ryOTTOMYYSELAKKEET

PERHE-ELAKKEET

Eltikkeen my6ntaja
Eldkkeensaajia Keskimddr. peruseliike mk/kk

Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensti
TEL-el6kelaitokset

Eltikevakuutusyhti6t
Eliikekassat
E laKesaatrot

52
1

1

233
7

't 8

,4tr
B

19

263
146
162

158
158
216

177
156
213
179
2s5
132
124
150

TEL-eliikelaitokset yhteensa
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eltikelaitos
LEL-el2ikelaitokset

54
10
67

216

2sB

1

1
,l

3
6
3

312
13
83

329

259
2Bs
145
148

162
152
79
78

Kaikki tyoeldkelaitokset 347 390 tJl 168 134

VANHUUS., TYOKYVYTTOMYYS-, TYOTTOMYYS. JA PERHE-ELAKKEET

Eliikkeen myontaja

97 737 |

e617 I24904 I

Eliikkeiden
lukumtidrd

Keski-
maarainen

elake mk/kk
TEL-eltikelaitokset

El2ikevaku utusyhtiot
Eltikekassat
Elaikesiiiiti6t

289
306
365

TEL-eliikelaitokset yhteensd
YEL-eltikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

132 2s8
14 BB3
60 557
65 750

304
349

84
164

Kaikki tyoelakelaitokset 273 448 224

Eliikkeen myontaja Elakk.
lukum,

Keskim.
eltike
mk/kk

Eltikkeensaajia
Lesket Lapset Yhteensii

268
290
283

12 309
971

4 087

7 249
633
703

1 I
1

5

558
604
790,|

TEL-eltikelaitokset
Eliikevakuutusyhti6t
El2ikekassat
Elekesaati6t

13 326
1 098
4 348

TEL-eliikelaitokset yhteensii
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eltikelaitokset
Kaikki tyOeliikelaitokset

18 772
1 983
4 136

10 556

272
244
68

123

17 367
1 849
3 768
991 1

I 585
1 479
3 687
7 r30

26 952
3 328
7 455

17 041
35 447 32 895 21 881 54 776
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Tietoja ty6eldikelaitosten TEL- ja LEl-toiminnasta 1972
r TEL-LEL-PilRI 31.12. 1972 Vakuutus-

yhtiot
Eliike-
saati0t

Elake-
kassat

Ty6eliike-
kassat Yhteensii

1. Eliikelaitosten luku
2. Tydnantajien luku
3. Henkiloiden luku
4. Palkkasumma milj. mk/v

II MAKSUTULO 1972
'L Maksutulo **) milj. mk

1a. PeruselZiketurva
1b. Listieltiketurva

III MAKSETUT ELAKKEET 1972

Maksetut eliikkeet 1 000 mk
1a. Vanhuuseltikkeet
1 b. Ty6kyvyttomyyseltikkeet
1 c. Tydttdmyyseltikkeet
1d. Perhe-eldkkeet
1e. Rekisteroidyt lisieldkkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

1. Eliikkeiden lukumiiiirii
1a. Vanhuuseliikkeet
1 b. Tydkyvyttomyyseliikkeet
1c. Tyottomyyseliikkeet
1d. Perhe-eldkkeet

2. Eltikkeet 1 000 mk/v.
2a. Vanhuuselrikkeet
2b. Ty6kyvyttomyyseltikkeet
2c. Tyottomyyseldkkeet
2d. Perhe-eliikkeet

3. Hautausavustusten lukumtitlrd
4. Hautausavustukset 1 000 mk

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEI-
DEN ELAKEKANTA 31. 12.1972

1. Ekikkeiden lukumiitirdi
1a. Vanhuuseliikkeet
1 b. TyOkyvyttdmyyseldkkeet
1 c. Ty6tt6myyseltikkeet
'I d. Perhe-eliikkeet

2. Eliikekanta 1 000 mk/v.
2a. Vanhuuselakkeet
2b. Ty6kyvyttdmyyseliikkeet
2c. Ty6ttomyyseliikkeet
2d. Perhe-eldkkeet

VI VAKUUTUSMAKSURAHASTO
(SAATIOI LLA ELAKEVASTUU)
31. 12.1972

1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk
1a. Peruseliiketurva
1b. Lisiiel2iketurva

2. Vastuuvajaus milj. mk

713.0
650.4
62.6

8
68 093

753 100
10468

289 331
124 391
I 15 168

286
33 356
16130

20 521
7 890
I 941

125
2 56s

70 108
26 537
35 126

263
8 182

62
219

86 855
40 820
34 042

197
't 1 796

287 887
1 39 087
110460

391
37 949

2 890,5
2 445.4

445.1

136.9
136.9

126
185

1 70 300
2864

87 471
42 587
31 228

39
1I OB3
2534

4 871
1 862
2216

10
783

20 216
8 196
I 396

't9
2 605

3
3

22 169
11 'l 63
7 230

17
3 759

89 056
46718
30 048

39
12251

653.3
653.3

41 .3

13
2 544

82 400
1 087

65.5
65.5

28 023
14 508
10 624

11
2 878

2

1 870
784
BB3

1

202
6 125
2 495
301 9

1

610

B 586
4 777
2 851

6
952

28 637
15435
10 167

10
3 025

299.7
299.7

1.2

141 .1
141 .1

1 90 000.)
2 351

4

112228
32 279
67 476

244
12 224

5

14 083
4 727
7 150

154
2 052

24 661
6 933

14 822
243

2 663

60 481
21 056
29 913

234
I 278

1 06 572
33 519
60 254

330
12 469

637.4
637.4

056.
993.

62.

151

16 770

1 ,5
,9
,6

51 7 053
21 3 765
224 496

580
59 541
18 671

41 34s
15263
20 190

290
5 602

121 110
44 161
62 363

526
r4 060

65
222

1 78 091
77 816
74 036

4U
2s 785

512 152
234 759
210 929

770
65 694

4 480.9
4 03s.8

445.1
42.5

.) !E!:n alaisten tydntekij6iden arvioitu lukumtiiird vuoden lg72 lopussa.**) Maksutuloon ei sistilly aikaisempien vapaaehtoisten eliikejiirjesielyjen varoista lakisdii-
teisten elSkkeiden osalle suoritettuja siirtoja (25.1 milj. mk). My6sktiiin ei maksutuloon
sis6lly tyottomyyskassojen keskuskassan TEL 12 a 0:n perusteeila vuodelta 1g7i suorit-
tamaa vakuutusmaksua 8.8 milj. mk, joka vuonna 1972 hyvitettiin tyoeliikelaitoksille.



ERAITA TILASTOTIETO'A TYOELAKELAITOSTEN YEL- JA MYEL.TOIMINNASTA
SEKA KOKO LAKISAATEISESTA TOIMINNASTA VUONNA I972

5
2700

42

2.3
2.3

985
474
417

94

't'13
47
52

14
449
222
193

34

232
121
82

29
926
543
299

84

4.6
4.6

I PilRl 31. 12.1972

1. Eldkelaitosten luku
2. Vakuutettujen luku
3. Ty6tulot/Palkat milj. mk/v.

II MAKSUTULO 1972

Yrittajien elSkelakien mukainen toiminta

vrt,rtr"-l rrar."- lturYuu- 
I

yhtiot I kassat t,.l,"lt[l'.t-l Yhteensii

I I kelaitos 
I

TEL:n,
LEL:n,

YEL:n ja
MYEL:N

mukainen
toiminta
yhteensa

I
97 700

1 221

39 600
17 411
18575

0
3 575

39

1

362 s00
r 375

*) 40.8
40.8

0.0

40 553
14 808
23435

43
2258

9

23874
I 164

r3086
29

1 595
22454
7 474

13655
45

1 280

44 4U
21 512
198r'.4

33
3 065

39725
17 646
19 740

49
2 290

69.4
69.0
0.4

644
20 021

B 688
I 672

1 661

5 071
1 964
2 463

1't 048
5 079
4 427

154.2
42768
21 746
16 825

4 197

r 30.6
128.7

1.9

51.0
5r.0

0.0

14
462 900

2 638

81 138
32 693
42 427

43
5 927

48

29 058
11 115
15 601

29
2253

42 924
16384
23 520

45
2 975

55 734
26 712
24 353

33
4 636

83419
39 935
36 864

49
6 57r

1 12.5
112.1

0.4

186.2
184.3

1.9

152

19408

69.0
06.0
63.0

1

1

'I

1

598 r9r
246 458
266 923

623
65 468
18 719

70 403
26 438
35 791

319
7 855

1 64 034
60 g5
Bs 883

571
17035

233 825
1 04 528
98 389

487
30 421

595 571
214 694
247 793

819
72265

4
4

.t
,t
,0

667
220
447

Maksutulo milj. mk
1a. Peruseltiketurva
I b. Lis2ieltiketurva

III MAKSETUT ELAKKEET 1972

Maksetut eliikkeet 1 000 mk
1b. Vanhuuseliikkeet
1 b. Ty6kyvytt6myyseliikkeet
1 c. Tyottdmyyseltikkeet
1d. Perhe-eltikkeet
1e. Rekisteroidyt listieldkkeet

IV TILIVUONNA MYONNETYT
ELAKKEET

1. Eltikkeiden lukumtitird
1 a. Vanhuuseliikkeet
1 b. Tydkyvytt6myyseliikkeet
'I c. Ty6ttdmyyseltikkeet
1d. Perhe-el6kkeet

2. Elakkeet I 000 mk/v.
2a. Vanhuuseliikkeet
2b. TyOkyvyttomyyseliikkeet
2c. Ty6ttomyyseltikkeet
2d. Perhe-eliikkeet

V VOIMASSA OLEVIEN ELAKKEI-
DEN ELAKEKANTA 31, 12. 1972

1. Eliikkeiden lukumdtirti
1a. Vanhuuseltikkeet
1 b. Ty6kyvytt6myyseltikkeet
'l c. Ty6tt6myyseltikkeet
1d. Perhe-eliikkeet

2. Eliikekanta 1 000 mk/v.
2a. VanhuuselSkkeet
2b. Tydkyvyttomyyseldkkeet
2c. Ty6ttcimyyseliikkeet
2d. Perhe-eltikkeet

VI VAKUUTUSMAKSURAHASTO
31. 12. 1972

1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk
1a. Peruseltiketurva
1b. Lisiieliiketurva

') Ei sisiilly valtion maksamaa osuutta eliikkeistti 17.0 milj. mk.
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English Summaries

Editorial

One of the fundamental ideas of employment
pension legislation is that the salary/wage is
the basis on which the pension is calculated.
The standard is easy to apply in calculating
the pension of a person in an employment
relation: His pay is a distinct and definable
concept. The self-emyloyed is in a different
position. To be able to compare his earnings
mith the pay of a person in an employment
relation it has been necessary work is to be
estimated. Even then, interpretation problems
arise constantly.

The amendment to the law that took effect
at the beginning of 1973, that is, the introduct-
ion of a part pension, also led to difficulties
of application to the self-employed. The award
g! a na{,Oension req.uires. that the.beneficiary
rrqi qtr il[rEDo, qErcu! 9r Iuury wutuil Ildu tE-
duced his estimated capacity for work by at
least two-fifths. The loss of working ability of
a person in an employment relation is usually
reflected directly in the quantity or quality of
the work performed and by this route in the
pay, and thus a fairly accurate comparison of
the new situation with the earlier one Is
possible. The loss of Working capacity of the
self-employed is not necessarily visible in this
activity, at least not at once. lt may happen
that the yield from work that accrues to the
benefit of the self-employed is smaller than
earlier, but when estimating the decrease in
his earning capacity the instance pronouncing
on the pension must generally rely on a me-
dical certificate and the applicant's own
estimate, without the accurate information that
is available about the changes in the pay and
work of a person in an employment relation.

Greater accuracy i8 necessary from the point
of view of both the self-employed's legal secur-
ity and the general expediency of the system.
This need is stressed by the considerable
number of self-employed among the applicants
for a part pension.

The present practice could be made accurate
in principle in two ways. Firstly, when making
the invalidity decision greater attention could
be paid to medically verifiable changes that
have taken place in the applicant'e state of
health. The second alternative is to seek to
find new means and sources of information for
establishing more precisely the loss of earning
capacity that has actually taken place. ln-

creasing emphasis on the medical factors would
perhaps result in schematic settlements - and
it was expressly to avoid them that the import-
ance of social considerations parallel with the
medical factors was stressed when the em-
ployment pension was reformed. There thus
remains the need to search for new yardsticks
for the evaluation of the reduction of working
capacity of the self-employed - and of the
employee's working capacity in general.

Credit insurance and credit insurance
premiums
(article on p. 16)

The article reports on the credit insurance
actlvity pursued by the Central Pension
Security lnstitute. ^Ar.,ruugn lrc -o,,., oi Frnsion Security
lnstitute as the central establishment of the
employment pension system does not itself do
pension insurance business, it has the
responsibility for granting credit insurances
which are a form of insurance against loss or
damage.

The Employees' Pensions Act states what
guarantees insurance pension institutes can
use when they borrow savlngs funds for pen-
sion insurance activity. One form of guarantee
is credit insurance granted by the Central
Pension Security lnstitute. When statutory em-
ployment pension protection is arranged
through a pension foundation, credit insurance
is compulsory to secure the employees' pen-
sion protection.

The object of the Central Pension Security
lnstitute's credit insurance is, thus, to ensure
pension protection in accordance with the em-
ployment pension system when it is not cover-
ed sufficiently by funding or when there is not
sufficient certainty that the funds have been
securely invested.

Pension protection of artists
(article on p. 10)

The article deals with the report of the Artists'
Pension Protection Committee which was
completed in June 1973. Accorling to the report,
artists's problems under the present pension
legislation arise partly from the small size and
irregularity of the self-employed's income and
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partly from the fact that a considerable pro-
portion of the artists' income is grants for
which no pension insurance premiums are paid.

The committee did not consider itself able
within the framework of its resources to make
any suggestions on amending the employment
pension acts. lt proposed that a new working
group be set upp for this purpose.

The committee suggested that the extra-
ordinary state pensions to artists be increased
and mentioned the possibility of halving them
and combining them with a survivors' pension.

The report is accompanied by a dissenting
opinion signed by the artist members of the
committee. This proposes that the state should
undertake to provide the pension protection
of artists as far as grants-in-aid- are concerned.
It also proposes that extraordinary state pen-
sions be granted to artists already during thelr
active working years as "advance" pension
entitlements to be paid when the artist reaches
pension age or becomes incapacitated for work.

has also been used. As the employment pen-
sion system is built around working life,
vocational rehabilitation especially is closest
to the employment pension system. Rehabili-
tation that maintains working capacity ls the
field that needs developing most. We prefer
using this term to the more obscure preventive
rehabilitation. lt has already been possible to
practice it in isolated cases under the regulat-
ions. lt would be better in every way if re-
habilitation could be begun already before the
onset of the symptoms, or at the latest when
they appear, lt should be possible to work in
the working milieu itself. And we must not
imagine that rehabilitation is an elixir for a
person who has become run down at work. We
believe that the work is useful if we can post-
pone a person's retirement on pension even
for just a year.

Tyoeliike will discuss rehabilitation questions
in greater detail in 1974.

0n rehabilitation
(article on p. 5)

The article reports on an interview with Mr
Veikko Niemi, chief of the Rehabilitation Centre
of the lnsurance Branch, in which he says:

Rehabilitation as a concept derives from the
domain of medical care, on the one hand, and
from that of social policy on the other hand.
Beturning a man to working life who has had
an accident or suffered a disease requires
planned guidance that goes beyond ordinary
medical care.

Rehabiliation has long been a feature of
insurance, and in particular of social insurance.
It was not made obligatory in the employment
pension system, but the system offers never-
theless an opportunity of rehabilitation which

The appeal procedure of the employment
pension system
(article on p. 20)

The article describes the appeal procedure in
different employment pension systems. There
are differences in the procedure between the
employment pension system of the private
sector and the comparable systems for the
central and local authorities and sailors. The
article notes that certain drawbacks result from
the different character of the appeal instances.
These have long been known and changes are
being planned by the pension system
committee. The aim of the planned changes
is to have two instances of appeal in each
system. Some systems have only one at
present. lt is also planned to make the ln-
surance Court the only supreme instance of
appeal for all pension systems.
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