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Eliikeliisten yhteisorganisaatio

Ansiotytissa olevien ihmisten mukaan tulo politiikkaan arn-
mattikunnittaisina eturyhmini ei ole suomessa t6man pdivdn
ilmitt. Eturyhmit ovat osittain puoluelaitoksen pohjana; ty6-
mart<kinakeskusjiirjestrijen yhteiskunnallinen merkitys on kas-
vanut nykyiselleen toisen maailmansodan jElkeen. Ansiotytin
ulkopuolella olevien viiestriryhmien mukaan turo on huomatta-
vasti uudempaa. Koululaisten ja opiskelijoiden jirjestdt ryh-tyivrt harjoittamaan etuj[rjesttin luonteista toimintaa vasta
kuusikymm enluvun puolimaissa. Elikeliisten j 6rj estIytyminen
mukaan aktiiviseen yhteiskuntapolitiikkaan on oikeastaan vasta
tapahtumassa.
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Kuusikymmenluvun suuret sosiaalipoliittiset uudistukset teh-
tiin tytielamdn ulkopuolella olevia ja ulkopuolelle siirtyvia aja-
tellen. Mutta ajattelijoina ja uudistajina olivat tytiikliset ak-
tiivi-ihmiset. Kun eliikeliiiset tulevat etujSrjesttijensii kautta
mukaan poliittiseen paiittiksentekoon, sosiaalipolitiikan kehitys
saa varmasti uusia piirteitii. se, milll tavoin elakeliiisten mu-
kanaolo vaikuttaa sosiaalipolitiikkaan, riippuu siitS millii tavoin
he tulevat mukaan.

ElSkeliiisten jiirjestaytyminen on alunalkaen tapahtunut toi-
sin kuin muiden eturyhmien. Elikellisii on kaikissa poliitti-
sissa ryhmissa ja niiden ulkopuolella; yhteista poliittista pohjaa
ei ole, niin ettd. kokoontuminen yhteen jlrjesttitin olisi ollut
mahdollista. NykyiselliiSn eliikellisjlirjesttijh toimii useimpien
poliittisten puolueiden tiihelll, joko j6senjlrjestdnd tai muu-
ten lSheisessii yhteistyiissii, ja elakellisjarjesttit ajavat asiaansa
puolueiden kautta" Tiima on hytidyllinen jiirjestely sikiili, ett[
puolueille tarjoutuu nlin klytttitin eliikekysymyksiin perehtyvl
asiantuntij aelin, j a el6kel6isj drj esttij en tavoiteohjelma jdsentyy
osaksi kunkin puolueen politiikan kokonaisuutta.

Mutta etikeliiset saattavat tuntea, ettl puolueiden kautta
vaikuttaminen ei yksin riitii. Runsaasti merkkejd nii\ry siitii,
ettd haluttaisiin vield suorempi keino eduskuntaan ja hallituk-
seet vaikuttamiseksi. Yhtena merkkinl tiistii on julkisuudessa
esiintynyt ajatus elskeldispuolueen perustamisesta.

on ilmeistii, etta elikelaispuolueen mahdollisuudet murtau-
tua politiikassa vaikuttavaksi voimaksi ovat vdhaiset. Puolue
antautuisi epiikiitolliseen kilpailuun vakiintuneiden puolueiden
kanssa. Eikii se varmastikaan poistaisi olernassa olevia ellkeliiis-
jS.rjesttijii.

ElSkeldisten yii j6rjestcirajojen ulottuva yhteistyti on var-
masti tarpeellinen asia. El5kel6isill5 on paljon yhteista asiaa ja
yhteisii etuja ajettavina puoluekannasta ja katsomuksista riip-
pumatta. Tamiin poliittisen tahdon kokoaminen selkeyttiiisi ko-
konaiskuvaa: se tarjoaisi tarpeellista tietoa mytis eduskunnalle,
jonka kiisitys kentiin tarpeista ja niiden kiireellisyysj6rjestyk-
sesti on vdhintaiinkin epayhtenainen. Mutta eliikelaisten mielipi-
teen kokoamisessa on liihdettiivl jo tehdysti ty6stE ja olemassa-
olevista organisaatioista.

Tarvittaisiin eliikeiaisj lrj esttij en neuvottelukunta. olisiko sen
koollekutsuminen valtiovallan, sosiaalialan keskusjiirjestojen
vai eliikeliiisjiriesttijen itsensi asia?
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Yhdeksds vuosik erta

Tltiellke-lehti aloittaa yhdekslnnen vuosikertansa.
Lehti perustettiin vuonna 1g65 Eliketurvakeskuksen tiedon-

antomonisteen tytin jatkajaksi. Moniste oli pyritty levittim66n
kaikille niille, jotka sosiaalivakuutusta hoitavien virastojen ja
laitosten piirissd ja tytimarkkinajHrjesttiissl tarvitsevat iieto;a
ansioon perustuvan eld.kkeen periaatepohjasta ja kiiytdnnristr.
Tiedon tarve oli kasvanut, eikii sen tiiyttiiminen pelkillr monis-teilla ja brosyyreillI enH.a orlut tarkoituksenmukaista. oma
aikakauslehti on saattanut seurata jErjestelmdn kehitystd kiin-
teiimmin ja perusteellisemmin, ja siti on voitu levitti.A myris
kentiille, ty6markkinajirjestdjen paikallisyksikkdihin saakka.
Nuoren jrrjestelmrn tuominen yleiseen tietoon on olut ensim-
m6isten vuosien ohjelmana.

Ty6ellkejiirjestelm[n perustietouden selvittiiminen ja kehi-
tyksen seuraaminen sosiaalitydn tekij6iden tarpeita silmilldpitien on pysynyt lehden p6ltehtIv5n6. Varsinaista yleis<in_
lehte6 Tydeldkkeestii ei ole muodostettu, eika o1e ollut tarkoi-
tuksenmukaistakaan muodostaa. Teisui syystE Ty6elrke ei liioin
ole ollut eliikepoiiittinen lehti - kiisitteen ahtaassa mielessd,
paino sanalla poliittinen - jos kohta kaikki kehitystrendien
selostaminen ja tulevaisuuden arviointi tietysti on poliittista
kirjoittamista.

Esteita ei silti liene sille, ettd rydeldke jurkaisijansa EI6ke-
turvakeskuksen tytialan varsinaisen selostamisen ohella tar-
joaisi tilaa eldkepoliittiselle keskustelu[e ja jlsentiisi eldke-
politiikkaa yhteiskunnan sosiaalitytin koko kenttian. ElAketdi-
sen tilanne ja tydelikelaitosten palveltrlaitoksen luonne ja
suhde yleistitinsd ovat nekin aihealueita, ioiden valaisemisella
olisi kdytdnntin merkitystE. Teht[vEstii6n tinkimette ry6el6ke
saattaisi avartamalla alaansa nrihin suuntiin entistI paremmin
palvella sekr sosiaalivakuutusjirjestelman kehittdmistE ett6
k6ytAnntin tyittii.
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Puolueiden elikepoliittiset ohielmat

Poliittisilla puolueillamme samoin
kuin eldkelSisjdrjesttiilii on hyviiksy-
tyt eldkepoliittiset tavoiteohjelmat
joko erillisini tai osana sosiaalipoliit-
tisia periaateohjelmia. Antaakseen
kuvan eri puolueiden tavoitteista ja
pyrkimyksistri elEkepolitiikan alalla
Tytieliike-Iehti on pyytinyt kaikilta
eduskunnassa edustettuna olevilta
puolueilta selostuksen asiasta.

Toimitus esitti l6httikohdaksi kol-
me kysymystd: eliikepolitiikan kii-
reisimmlt tehtHrvdt lihi aikoina, pit-
kiin tiihtiyksen el5,kepolitiikan ta-
voitteen asettelu sekii eliikepolitiikan
rahoitus.

Kaikki puolueet kEYttiv6t hYvlk-
seen tilaisuutta ja selvittivlt Tyti-
eliikkeen lukijoille klsityksidin
eliikkeistii. Niiin puolueiden mukaan
elikepolitiikkaa olisi maassarnme
hoidettava.

sdp:

"sosiaalipolitiikan suuret ratkaisut
ovat takanap6in". Kiistelty sanonta
on laina Pekka Kuuselta mutta P6-
tee SDP:n elEkePolitiikkaan siinl

6



mielessd, ett[ puolueen eliikepoliitti-
set linjat ja tavoitteet iyotiin luk-
koon viime kesdn Tampereen puo-
Iuekokouksessa. Nyt pitiid vain to-
teuttaa tavoitteet. Toteutus on aloi-
tettava nostamalla tycieldkkeiden -siis TEL:n ja LEL:n - tasoa, ensi
vaiheessa kymmenelid prosenttiyksi-
kcill6 ja jatkossa toisella samanlaisel-
la, jolloin ollaan kansaneliike mu-
kaan laskien piiiisty ldhes kadehdi-
tulle virkamiesten eldketasolle.
Timii on lyhyen tiihtiiimen ohjelmaa.
Jo tdssd vaiheessa olisi kuitenkin sel-
vitettiivd, missd nyt ollaan. Puolueen
eldkepoliittisen ohjelman mukaan
pittiii "kiireellisesti suorittaa perus-
teellinen tutkimus siitii, missd miid-
rin tyrikyvytttjmien ja vanhusten ku-
lutusmahdollisuudet eri vdesttiryh-
miss5 on turvattu ja miten kokonais-
eldke olisi mitoitettava, jotta se tur-
vaisi tarkoituksenmukaisen eldkkeen
kaikissa tuloryhmissi". Haluamme
siis tutkimusta siit5, mihin eldkera-
hat menevdt, tullaanko niiltii toi-
meen, saako joku liikaa ja mik6 on
ylip66t66n minimi, jolla voidaan tul-
la toimeen. Rahasta on pula, joten
se on jaettava oikeudenmukaisesti.
Tavoitteemme ei ole virkamiesten
eldketaso siniinsii. Pyrimme jdrjes-
telmldn, jossa kaikille taataan ko-
konaiseliikkeen[ viihintiiin minimi-
palkkaa vastaava eldketaso. Minimi-
palkalla oliut henkiltj saisi eldkkee-
nd, saman kuin mitd hdn sai palkas-
taan puhtaana kdteensii. Tulojen kas-
vaessa tulee eliikkeen alentua niin,
ettii suurituloinen saisi kdteensd vain
puolet siitii mitii hiin tyrissd olles-
saan sai nettopalkkaa. Nettoel[ke-

prosentti siis vaihtelisi 100-b0 v6-
lilte.

Kokonaiseliike ja kustannukset

Edelli kdytettiin termid kokonaiselii-
ke. Silla tarkoitetaan kansaneldk-
keen ja tycieliikkeen yhteismiidrdd.
Nykyisin kansaneldke vaikuttaa tyo-
elikkeeseen ja tytiel5ke kansaneLik-
keeseen ja lopputulos on perdti mo-
nimutkainen ja usein mytis epiioikeu-
denmukainen. On suoritettava uusi
rajankdynti; sitd suuremmalta syyl-
lii kun pyritdiin ty<ieidketason nosta-
miseen. My6s viime vuoden kansan-
eliikepaketti nostattaa saman vaati-
muksen. Puoluekokous iehti siitd,
ettd kansaneldke- ja tytieldkejdrjes-
telmid on kehitettdvd rinta rinnan.
Molemmat jdrjestelmdt tulee siis sii-
1ytt55. Se on ldhtcikohta. Uusittaval-
Ia yhteensovitussiiiinntjstcilld on vain
oiottava turhat mutkat. Jos toinen
jdrjestelmd jo antaa riittdvin, ta-
voitteeksi asetetun eldkkeen, ei ole
tarkoituksenmukaista, ettd toinen
jdrjestelmi nipistii[ siitd palan pois
ja antaa itse vastaavan osasen tilalle.
Edellytiimme eliiketurvan kehittdmi-
sessd pitkijdnteistd suunnittelua.
Timii piitee mycis kustannuksiin.
Elikkeet pit55 jotenkin rahoittaa.
Maksaja on viime kddessd aina tytin-
tekij6. Hlnen on elettiivii - ja mah-
dollisimman hyvin - myris tyd,ssii-
oloaikanaan. Sosiaalimenot tdytyy
siis pit55 jdrkeviissd suhteessa aktii-
vivdestiin kulutustasoon. Toisaalta
meiddn on muistettava vanheneva
vdesttirakenteemme. Kaikki tema
edellyttiii eliikemenoihin varautu-
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mista etukdteen, siis tietynlaista ra-
hastointia. Todetessaan tdmiin puolue-
kokous samalla edellytti, ettii yhteis-
kunnan midriiysvaltaa niiiden rahas-
tojen kdytttirin nihden on huomatta-
vasti lisdttdvd.

Jiirjestelmien kehittlminen

TEL:IIe ja LEL:IIe on varmaan jo
Ioydettiivissi yhteinen ja mytis tytin-
tekijln ikddntymisen huomioon otta-
va eldkkeen laskemistapa. Eldketur-
van karttumisessa vield olevat aukot
on poistettava. Kaikesta tyostd on
toki ansaittava el5kettd, sitld vaatii
tasa-arvokin. Tdmii on end6 vain tek-
niikka- ja oikeudenmukaisuuskysy-
mys, ei kustannuskysymys. Sivumen-
nen sanoen, sitl ratkottaessa kannat-
tanee samalla miettid, eiktj verotuk-
sen ker56mi5 palkkatietoja voitaisi
klyttiid eldkeoikeuden pohjana. Nyt
maassa pidetiitin kaksinkertaista kir-
janpitoa tdssd asiassa, kallista ja tur-
haa tytitd. Tytieliikelaitosten yhte-
ndistiimistii on kehitettdvS, niiden
mdiirdS on vdhennettdvd, elikesi5-
tiot on lakkautettava, ansioelikelait
kirjoitettava yhteen. Siinii eriiitd
kohtia tavoiteohjelmastamme. Te-
mdn lehden kustantajaa ajatellen
huomattakoon, ettd haluamme vah-
vistaa el6keturvakeskuksen asemaa
sosiaalihaliinnossa. [Kiitos! - Kust.]
Vakuutetut tytintekijiit on mieles-
tiimme saatava tehokkaasti mukaan
kaikkien eldkelaitosten kiiytiinntin
hallintoon. Mytis ohjelmassamme on
kohta, joka edellyttiiii, ettii tytinteki-
j<iille on tytipaikkakohtaisesti annet-

tava oikeus valita se tytieltikelaitos,
jossa ty6nantajan tuiee jtirjestdd hei-
ddn eliiketurvansa.
Kansaneldkelaitoksen kohdalla olisi
ilmeisesti ensi tilassa yhdistettivd
eliike- ja sairausvakuutuksen kenttii-
organisaatiot. Kansaneliikelaitokses-
sa jos missd tarvitaan my<is hallin-
non demokratisointia, siis vakuutet-
tuja mukaan hallintoon. Sen toteut-
taminen edellytt66 kuitenkin syviil-
Ie klypii muutoksia laitoksen orga-
nisaatiossa, ehkd koko laitoksen
muuttamista uuden tyyppiseksi val-
tion keskusvirastoksi.
Yhteistdkin kehitettdviid kansanelii-
ke- ja tytieiskejdrjestelmilld on. Kes-
kiniiistii kanssakiymistii on lisiitt6vd.
Ratkaisuissa on p65st[v5 mahdolli-
simman suureen yhdenmukaisuu-
teen. Se edellyttiiii nykyisten erilais-
ten muutoksenhakuteiden yhteensu-
lauttamista. Tiimd koskee kansan-
eldkkeen, sairausvakuutuksen ja ko-
ko ansioeldkejdrjestelmdn eri sekto-
reiden muutoksenhakua. Mielestim-
me olisi myiis luotava koko sosiaali-
vakuutuksen kattava palvelutoimis-
toverkosto yhten6istiimiiiin eliikkei-
siin liittyviiii palvelua, neuvontaa,
maksatusta ja muutoksenhakua.
Eldkkeensaajien kuntoutus kaipaa
uudelleen organisointia. Koko kun-
toutustoiminta on saatava yhtenii-
sen lainsddd[nntjn piiriin. Jdrjestel-
m5 on saatava sellaiseksi, ettd kan-
sanelzikelaitos ja tytieldkelaitokset
vastaavat edelleenkin kustannuksis-
ta; kuntoutuspdiitcisten tekemisen ja
kuntoutuspalvelujen tuotannon sitd
vastoin pit56 kuulua niistii erillii5n
oleville laitoksille.
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EliikeikI

My6s eldkeikikysymys on jdrjes-
telmien yhteinen asia. Tdmd ei ole
tiirkeysjdrjestyksessd viimeinen asia,
vaan sopiva tapa painokkaasti pddt-
tee teme toiveluettelo. Sosiaalidemo-
kraatit llhtevdt siit6, ettii eliike kuu-
luu jokaiselle, joka ei kykene tyril-
Iiiiin ansaitsemaan toimeentuloaan.
Ndemme ettd tytikyvytttimyyden kd-
sitettd on voimakkaasti laajennetta-
va myos sosiaaliset tekijit huomioon
ottavaksi. Ndin pAddytddn ns. ennen-
aikaiseliikkeen avulla tehokkaaseen
eliketurvaan kaikissa ikdryhmissd.
Sen Iisdksi pitiiisi ottaa kdyttcitjn eri-
laisia valikoivia tycintekijdn amma-
tin huomioon ottavia eldkeidn alen-
tamisperusteita. Yleiseen eliikeiiin
alentamiseen pitiiisi pyrkiii kansan-
talouden sallimissa rajoissa.

skdl

SKDL:n eldkepoliittisia tavoitteita
on mddritetty vuonna 1g?0 hyviksy-
tyss[ Sosiaalipoliittisessa ohjelmassa
sekii liiton johtoelinten ja eduskun-
taryhmdn pdittiksissd.

Liiton kdsityksen mukaan eliikkeet
eiviit nykyiselliitin anna viel6 edes
toimeentulon perusturvaa suurelle
osalle eliikeikldn ehtineitii. Lisiiksi
elikejdrjestelmien monilukuisuus ja
erilaisuus asettaa kansalaiset eldk-
keen saajina hyvin erilaiseen ase-
maan. Eliiketurvaa on tuntuvasti ko-

hennettava erityisesti pelkiin kan-
sanellkkeen ja pienten tytieldkkei-
den varassa eldvien osalta. Sen lisiiksi
nykyinen hajanaisesti jdrjestetty
eliiketurva vaatii laajaa yhteniiistd-
misuudistusta.

Yhteniinen elikejirjestelml

Ohjelman mukaan on kansaneldk-
keiden ja tyrieldkkeiden pohjalle ra-
kennettava yhtendinen eldkejiirjes-
telmii, jota hoitamaan on luotava
valtion sosiaaliturvalaitos. Niiin luo-
daan yhteiskunnalliset edellytykset
eliketurvan kehittdmiselle ja vdlte-
tdin nykyinen hajanaisuus, joka ai-
heuttaa tarpeettomia kustannuksia
ja kansalaisissa epdtietoisuutta oi-
keuksistaan. SamaIIa estetddn suur-
piiiiomaa keriidmiistd haltuunsa ja
kdyttdmdstii hytidykseen suuria ve-
rovapaita elIkerahastoja.

Mite rahastoihin tulee, ohjelma
liihtee siitd, ettd tyoeliikejiirjestel-
mdss[ olisi siirryttiivii kertyvien elii-
kemaksujen kdyttdmiseen viiiittri-
miisti niiden varsinaiseen tarkoituk-
seen ja luovuttava pitkiiaikaisesta ja
ylimitoitetusta rahastoinnista.

Eliikkeet

Ohjelman mukaan valtion hoita-
man eliikejiirjestelmdn mytintdmiit
eliikkeet on rakennettava siten, ettd
pohjana on peruseliike, ja tytieldk-
keet olisivat sitd tdydentiivinl lis6-
eldkkeinA. Tasolliseksi yieistavoit-
teeksi ndin rakentuvalle kokonais-
eliikkeelle on asetettu kaksi kolmas-
osaa tydaikaisista tuloista.
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Eldkkeitli on lisiiksi oltava alara-ja eli vahvistettu viihimmdismiiiirii
seki yliiraja eli eldkekatto. Eldkkeen
vihimmdismiidriin osalta liitto pitid
tdmlnhetkisend tavoitteenaan vii-
himmiiispalkkaa vastaavaa eldkettd.

Ellkeiktiraja

Sosiaalipoliittisessa ohjelmassa leh-
detddn siitd, ettii 'tytieldmdn Ii-
sdiintynyt kuluttavuus vaatii eliike-
ikirajan alentamista. Tytintekijdn
on saatava halutessaan siirtyd eldk-
keelle jo 60-vuotiaana paitsi tervey-
delle vaarallisissa ja raskaissa am-
mateissa, joissa eliikeiklrajan tulisi
olla 55 vuotta.

Tiimdn lisiiksi on tehtdvd mahdol-
liseksi siirtyii eliikkeelle jo ennen
varsinaista elikeikdd sellaisessa ta-
pauksessa, ettei tytintekijdlld ole
mahdollisuutta osallistua tytieldmddn
alentuneen tytikyvyn, iiin perusteel-
la tapahtuvan syrjinn[n tai ammat-
tiin vaikuttavan teknisen kehityksen
johdosta.

Kansaneldkkeen parantaminen

Kansaneldkkeen osalta pidetiidn
tdrkeimpini tavoitteena pelkdn kan-
sanelAkkeen varassa olevien el6ke-
tason nostamista. Tdhiin on pyritti-
v[ paitsi eldkkeitii parantamalla
mytis tuloharkintaa lieventdmdlld.
SKDL:n mielestd tuloharkinta sel-
laisena kuin sitd nyt soveil.etaan,
johtaa kohtuuttomuuksiin. ErIs esi-
merkki siitii on aviopuolisoiden hen-
kilcikohtaisen eldkkeen pienentiimi-
nen verrattuna yksindisiin eldkkeen

saajiin. Kansaneliikkeet olisi liseiksi
sidottava yleiseen ansiotasoon samal-
Ia tavalla kuin tycieldkkeetkin. Jo
aikaisemmin ansiotycinsii p66ttdneet
ja tytielSkejiirjestelmien ulkopuolel-
Ie jdiineet eldkkeen saajat on saatet-
tava kaikin puolin tycieldkkeitd saa-
vien kanssa yhtdldiseen asemaan.

Tytiellikepuolella

SKDL pitdd tdrkeind eldkkeiden vd-
himmdistason tuntuvaa korottamis-
ta. Samoin on liiton mielestii ty<ielii-
kejirjestelmdn voimaan tuloa joudu-
tettava niin, ettri se tulee tdysitehoi-
sesti toimivaksi huomattavasti no-
peammin nykyisti aikataulua, joka
edellyttid tdysid vanhuuselSkkeitd
vasta tulevan vuosituhannen puolel-
la.

Yksityisen tycisuhteen perusteella
mytinnettdvdt ellkkeet on myiis ta-
soltaan saatava samanlaisiksi kuin
ne ovat valtiolla ja kunnilla. Tdysi
el6ke on saatava 30 palvelusvuoden
jilkeen ja rasittavilla ja epdterveel-
lisilld aloilla oikeus tiiyteen el6kkee-
seen tulee myd,nt56 tetekin lyhyem-
min palvelusajan perusteella. Elaik-
keen perusteena tulisi olia viiden
parhaan ansiovuoden paikkataso.

Mytis perhe-ellikejiirjestelmfi[

on SKDL:n mielestii tiiydennettdvd
ja sen etuuksia parannettava siten,
ett[ huoltajansa menettdneen per-
heen toimeentulo turvataan. Molem-
mat aviopuolisot on saatettava per-
he-eliikkeen suhteen tasavertaiseen
asemaan sekA edunsaajina ettd edun-
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jdttijin[. Mytis ennen nYkYisten
perhe-elSkelakien voimaan tuloa les-
keytyneet henkilot ja huoltajansa
menettlneet orvot on saatava perhe-
eliike-etuuksien piiriin.

Ohjelmassa kiinnitetdiin huomiota
myris eliikkeensaajien palvelun, ter-
veydenhoidon ja virkistystoiminnan
tukemiseen, jotka vaikuttavat eldk-
keen saajien oloihin eliikkeen mdd-
rln ohella. Yhteiskunnan tulee tar-
jota erilaiset sosiaaliset palvelunsa
joustavasti eliikeliiisten saataville
sekii tukea eliikel[isten oma-aloitteis-
ta jirjesttitoimintaa.

Kesk:

1. Jokaiselle kansalaiselle on taatta-
tava riitt[vdn toimeentulon tur-
vaava peruseldke, joksi on kat-
sottava verovapaana nettoviihim-
mdispalkan taso. Tdm6n tavoit-
teen saavuttamiseksi on kansan-
elikejlrjestelmiiii kehitettdvd
niin, ettii kansaneldkkeeni mak-
setaan ilman tuloharkintaa Pe-
rusosan ja tukiosan yhteenlasket-
tu mldrii.

2. Kansaneliikejdrjestelmdn lis5ksi
kehitet66n ansioeliikejiirjestelmiS
siten, ettd saadaan aikaan eliike-
turvaeroja tarkoituksenmukai-
sella tavalla kaventava kokonais-
eldkejbrjestelmii. Tiimd toteute-
taan siten, ettii tulojen noustessa
ellkeprosenttia asteettain alenne-

taan ja ettl eldkkeet siiiidetiSn
verovapaiksi nettoviihimmdispal-
kan mdiirddn saakka. Ylimmille
eldkkeille on asetettava katto.
Vanhimpien ikiiluokkien vdhim-
miiseliikeprosentti korotetaan ny-
kyisestii 22 prosentista 33 prosent-
tiin. Uudistus ulotetaan koske-
maan mytis voimassa olevia eldk-
keitii. Kansaneliike ja ansioeliik-
keet sidotaan samaan indeksiin.
Elikeiiin alentamista koskevat
jdrjestelyt toteutetaan samanai-
kaisesti kaikissa niissd ammateis-
sa, joissa tdllaista tarvetta esiin-
tvy.

3. Maatalousyrittiijien ja muiden
yrittljien elskejiirjestelmiiii kehi-
tetii5n rinnan muiden ansioel6ke-
jdrjestelmien kanssa. Jiirjestel-
min rinnalle sdiidetiidn luoPu-
miseldkelaki ja toteutetaan ns.
sukupolvenvaihdoseldkej drj estel-
md.

4. KansanelSke- ja sairausvakuutuk-
sen organisaatioiden Yhdistdmi-
nen toteutetaan saumattomasti ja
niiin syntyvi organisaatio ryhtYY
palvelemaan asiakkaita mYds kai-
kissa tytielhkeasioissa.

5. Rintamasotilaiden elSkejlrjestel-
mdssii ilmenevdt ePikohdat on
korjattava. Kaikille rintamateh-
tdvissl olleille, mytis naisille, on
taattava oikeus viihint66n rinta-
masotilaslisiin suuruiseen kor-
vaukseen.

6. Kaikki eliikelaitokset on saatetta-
va julkisen vallan demokraatti-
seen valvontaan. Eliikejlrjestel-
mien on palveltava eldkelSisiii ei-
kI yksityist[ voitontavoittelua'
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Kok:

Ellkepolitiikan kiireisimm[t tehtlviit

Nykyiseen eldkejdrjestelmii5n sisll-
tyy useita vakavia puutteita ja epd-
kohtia, joita ei ole ratkaistu pelkiis-
tiiln "poliittisella eldkepaketilla".

Kiireisimpiind tehtdviind eldkepo-
litiikan alalla pidiimme nykyisin pel-
kdstddn kansanel5kkeen varassa eld-
vien tai "vajaata" tytielSkettd saa-
vien henkikiiden el5kkeiden korot-
tamista. Kansaneldkkeiden osalta
olisi ns. Iisdtulonhankintamahdolli-
suuksia viiljennettdvd. Tuloverotus-
ta parhaillaan uudistettaessa olisi
pyrittiivE erityisesti eldkel5isten ase-
man parantamiseen. Lisdksi olisi
kansaneldkkeiden indeksisidonnai-
suutta tarkistettava siten, ettd el6k-
keitii korotetaan vdlittd,miisti elinkus-
tannusindeksin muutoksia vastaa-
vasti. Tytieldkkeet olisi sidottava
yleisen ansiotason sijaan ao. alan
oman ansiotason kehitykseen. Mycis
ns. sivuansiot, joista suoritetaan ve-
ronpidiitys, olisi luettava eldkkeen
perustana olevaksi tuloksi.

Pitkiin tlhtiiimen eldkepolitiikan
tavoitteet

Pitk6n tAhtdimen eldkepoiitiikassa
olisi yleistavoitteena pyrittdvd siihen,
ettii eliikkeelle siirtyminen ei mer-
kitsisi ao. henkilcin (perheen) kulu-
tustason suhteellista alentumista.
TdmI edellyttdi samalla eldkkeiden
ostovoiman kehittymistd samassa
suhteessa kuin ansiotytissd.

Ty6eliikkeen perustana olevaa an-

siotason miiiiritelmdii olisi pyrittiivd
kehittiimiiiin ottaen huomioon an-
sioiden kehitys eri ikdvuosina.

Itse eliikkeelle siirtymisjdrjestelmii
olisi muutettava joustavaksi. Jokai-
sella yksikilld olisi oltava itselliiiin
mahdollisuus vaikuttaa eliikkeelle
siirtymistiidn koskevaan piidtcikseen.
Olisi mytis pyrittlvd luomaan osa-
eliikejiirjestelm5, joka tekee yksiltil-
le mahdolliseksi siirtymisen joko
kelyempdiin mutta entistd ammatti-
tasoa vastaavaan tytihcin, sekii jiir-
jestelmd, joka mahdollistaa lyhytai-
kaisempaan tyriaikaan (vastaavasti
pitempiin vuosilomiin) siirtymisen
tydkyvyn alentuessa ilman etti t5-
md vaikuttaisi henkildn palkkaetui-
hin.

Yrittiijiel6kejirjestelmiid on kehi-
tettiivi siten, ettd se soveltuu nykyis-
ta paremmin vapaiden ammattien
harjoittajille, maataloudesta toimeen-
tulonsa saaville ja muissa vastaavis-
sa ammateissa toimiville, joiden
vuotuinen tycitulo saattaa suuresti
vaihdeiia.

Muita eldkejdrjestelmiii ajatellen
oiisi yleistavoitteena pidettiivd sitd,
ettd jokaiselle yksilcille turvataan
mahdollisuus omien ja huollettavien-
sa perustarpeiden, kuten asunnon,
ruoan ja vaatetuksen sekd henkilti-
kohtaisten virkistystarpeiden kus-
tantamiseen. Tdssd mielessd on per-
he-eliketurvaa kehitettdvii edelleen
mm. siten, ett[ mytis miespuolisille
Ieskille turvataan oikeus perhe-eliik-
keeseen.

Edelld mainitun ohella oiisi ulko-
mailla ansiotytissi olevien eliiketur-
va varmistettava. Olisi pyrittiivd sii-
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hen, ettl ulkomaisten ja suomalais-
ten eliike-etujen yhteensovittaminen
ei miss6dn tapauksessa johda pal-
kansaajan kannalta epSedulliseen tu-
lokseen.

El?ikepolitiikan rahoitus

Ty<ieliikejdrjestelmd on tarkoitettu
jatkuvasti toimivaksi ja kun jdrjes-
telmln tuotto kasvaa itsestddn sitd
mukaan kuin kansantalouden palk-
kasumma (ynnd eliketurvamaksun
suuruus), rahastointia ei jiirjestel-
mdn piirissl olisi kasvatettava ai-
heettomasti. Lisdksi olisi harkittava
rahaston varojen k5ytttiii mytis mui-
hin, eliikel5isten aseman parantami-
seen tdhtiiiiviiin toimintaan, kuten
mm. lainojen my6ntdmiseen palkan-
saajille omistusasuntojen hankki-
mista varten.

Tytiehtosopimuksissa olisi palkko-
jen ja eliikkeiden (eldketurvamaksu-
jen) korotuksia kdsiteltdvl yhden-
vertaisina kustannustekijtiini, joiden
kesken tuotannon ja tuottavuuden
vuotuinen lis[kasvu on jaettava. Ky-
symys on sitdkin tdrkedmpi, kun yh-
teni perustavoitteena on mytis tyti-
markkinoilla, elSkkeiden (ja el6ke-
turvamaksujen) korottaminen. EIe-
keturvamaksujen alkaessa samalla
n6ytell[ entist[ merkittiviimpbi osaa
tytiehtosopimusneuvotteluissa olisi
suotavaa, ettii tydeldkkeelle siirty-
neet siilyttdisivdt edelleen "66nioi-
keutensa" ammattiyhdistysjdrjes-
ttiissii.

Muita nHkiikohtia

Pitken tiihtiiimen el6ke- ja sosiaali-
politiikkaa (mm. "vlliinputoajia")
ajatellen olisi ryhdyttdvS tutkimaan
mahdollisuuksia luoda ns. vdhim-
mlistoimeentulojiirjestelm6. Vihim-
miistoimeentulojirjestelm6llii tur-
vattaisiin sellaisten kansalaisten toi-
meentulo - nykyiset kansaneliike-
liiset mukaan luettuna - joiden tu-
lot eivdt syystl tai toisesta riit5 ta-
kaamaan kohtuullista elintasoa asian-
omaisiile suhteessa yhteiskunnan
yleiseen elintasoon. Nykyinen mini-
mipalkkajdrjestelmii takaa vain ns.
aktiivisesti tytieliim66n osallistuvan
vdestiin toimeentulon.

skvp:

Laki peruseliiketurvasta

\ydyttiivin toimeentulon turvaa-
mista eliikelsisille, kansalaisten e1[-
kepoliittisen tasa-arvon toteuttamis-
ta, riittlvln aikaista ellkeikiiii ja
elskkeellii olevien yhteiskuntaelti-
miidn osallistumisen edistiimistii, pi-
t5ii Suomen Kansan YhtenlisYYden
Puolue (SKYP) runkona, jolle eld-
kepolitiikan tulee rakentua.

Nykyisin voimassa olevien eliike-
lakien ja niistl koostuvan el[kejlr-
jestelmdn suurimpina epikohtina ja
puutteina puolue pit6ii el6keturvan
riittimiitttimyyttd suurelle osalle
eldkelSisistii, eltikeikiiisten kansalais-
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ten eriarvoisuutta ja eiAkejirjestel_
mdn sekavuutta. Eldkej6rjestelmdm-
me olisikin kiireellisesti uudistetta-
va ja rakennettava nykyistd enem-
mdn peruseliikkeenl olevan kansan-
eliikkeen pohjalle.

Kun nykyiset eldkelait tekevdt
mahdolliseksi ylisuurten huippueidk_
keiden saamisen jopa siten, ettii nii-
den kustantamiseen kdytetddn joko
kokonaan tai osittain yhteiskunnan
varoja, on tdmd osoituksena siitd,
ettd eliikejiirjestelmdmme on suistu-
nut pois raiteilta, jolla eldkelainsdd-
diinntjn tulee ehdottomasti pysyii. Eri-
tyisen tuomittavana huippuelikkei-
den maksamista ja yksistH6n niilld
yleilisen elintason turvaamista osal-
Ie eldkeldisiH on pidettdvd siin6 ta-
pauksessa, kun suurelle osalle eldke-
ikdisid kansalaisia ei ole turvattu
edes viihimmiiistoimeentuloa, niin-
kuin vield nykyisin on.

Tavoitteot

Ei6kepoliittisista tavoitteista tdrkeim-
pi[ ovat seuraavat uudistukset:

1. Laki perusel[keturvasta eli vfi-
himmiiisel?ikkeen aikaansaaminen
joka turvaa tyydyttlv[n toimeen-
tulon kansaneliikkeellfi.

Tirkeimpiind ja myris kiireelliseni
eliikepoliittisena uudistuksena on pi-
dettiiv[ lain sddtiimistd peruseldke-
turvasta. Kun on miti todenndktii-
sintd, johon poliittiset ratkaisut vii-

me aikoinakin viittaavat, ettei vd-
himmiisel6keturvaa ole mahdollista
toteuttaa tyydyttdviisti eri eliikela-
kien kuten esim. tyci- ja yrittljiietd-
kelakien osittaisuudistuksella ja eikl
ainakaan tasapuolisuutta noudattaen,
jii5 ainoaksi kdyttrikelpoiseksi vaih-
toehdoksi kansanelHkelain mukaisen
eldketurvan parantaminen. Olemas-
sa olevien (TEL, LEL, YEL, MYEL,
VEL, KVTEL, KIEL ja MEL) tyti- ja
yrittiijiiel6kel,akien ketrittdminen
niin, ettii kansalaiset sitii tietii piii-
sisiviit eldkepoliittisesti tasa-arvoi-
seen asemaan, ei yksinomaisena rat-
kaisuna jo lakien monilukuisuuskin
huomioon ottaen niiyti mahdollisei-
ta. Vaikeuden aiheuttaa mytis ja en-
nen muuta se, ettd eduskunta lakeja
sddtdviin[ elimeni on yhii suurem-
massa miidrin osoittautunut elikepo-
Iitiikan osalta ammatillisesti jtirjes-
td,ltyneiden etupiiriryhmittymien
ohjailemaksi, sosiaalipoliittisten ar-
vojen jiiEdessd toiselle tilalle. Siitii
on ollut seurauksena, ettd ammatilh-
sesti tai muuten vaikutusvallaltaan
vlhemmist6,n[ olevat kansalaispiirit
ovat jii6neet mycis eldkepoliittisesti
syrjittyyn asemaan. Nykytilanne on
siitii kiistattomana todisteena.

Pdinvastoin kuin on nyt, kansan-
elSkkeen tulee muodostaa pdiasial-
linen, vdlttdmdttrjmyyselintason tur-
vaava eldketurva. Kansaneldke yk-
sistiidn (tukiosa ja tukilisd siihen
yhdistettynd) tulee korottaa sellai-
seksi, ettii eliikeliiinen tarvittaessa
ilman mitiiHn muuta tuloa voi sen
turvin tyydyttdvdsti elee ja asua.
?dllaista peruseliiketurvaa on pidet-
tiivii kansalaisoikeuksiin kuuluvana.
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2. Eliikeikti ja elilkei[n porrastus

Yleinen ellkeikH.raja tulisi alentaa
60 ikdvuoteen. Eliikeiin alentamista
puoltaa oloissamme muun ohella
tydtilaisuuksien avautuminen nuo-
remmille ikiiluokille. Myos kansan-
terveydelliset niiktjkohdat puoltavat
eliikeiiin alantamista'

Koska eri ammatit kuluttavat
tytintekij[n tytikuntoa eri tavalla ja
koska erdissii ammateissa 60 vuoden
ikdkin on liian korkea, olisi eliikeiiin
porrastus toteutettava mycis kansan-
eldkej iirj estelmiissii.

3. Osaeltike

Kun on pidettdvd tarPeellisena ja
tarkoituksenmukaisena, ettd eldke-
ikiinen, mikiili htinen fyysinen kun-
tonsa sen sallii, voi mielenterveydel-
lisistl tai muista syistii saada omasta
pyynntistbiin jatkaa tytissiioloa, vaik-
ka tyokunto olisikin alentunut, olisi
se teht[vd mahdolliseksi tytrtulon
alentumisen korvaavan osaeldkkeen
muodossa. Kun jiirjestelmd on nykyi-
sin voimassa tytieldkelaeissa, jotka
eiviit kuitenkaan koske kaikkia eldk-
keelle siirtyviii, olisi vastaava muu-
tos tehtdvii kansanelikelakiin.

Osaeldketti ei saisi kuitenkaan
kdytt66 eltikeiSn siirtdmiseen velvoit-
tavana vaan siihen oikeuttavana
mahdollisuutena.

4. Veteraanieldke ja normaalia aikai-
semmin eliikkeelle siirtYminen

Kun sotiin osallistuneet ikiluokat
ovat menettineet puutteellisista ja

erityisen raskaista olosuhteista joh-
tuen suhteellisesti muita aikaisem-
min tytikuntonsa, olisi ellkejdrjestel-
miiiin liitettdvd veteraaneille oikeus
siirtyii eidkkeelle vastaavasti nuo-
rempana. Erityisen kiireellisend on-
kin pidettdvii rintamaveteraanien,
invaliidien ja heihin verrattavien so-
taolosuhteista kdrsimddn joutuneiden
kansalaisten eliiketurvan parantamis-
ta. Veteraanien elSketurvan aikaan-
saamiseksi on sen kiireeliisyyden
vuoksi viilttiimiittinti turvautua lain-
siiddiinntilliseen erillisratkaisuun. Ve-
teraanieliikelain erillisratkaisua puol-
taa sekin, ettti se olisi luonteeltaan
lyhytaikainen mddrdaikaisluontoinen
Iaki.

Rkp:

Yleisohjelmassaan ennen vuoden
19?2 eduskuntavaaleja totesi Ruotsa-
lainen kansanpuolue ellkepoiitiikas-
ta lyhyesti seuraavaa:

"On pyrittlvii elskejlrjestelmiin
yhtenlistdmiseen. Tytieliikkeen on
iaattava muuttumaton kulutusta-
so elikkeelle siirtymisen j5lkeen'
Kansaneldkejirjestelmdn teht6-
vdksi jii6 tSlltiin turvata minimi-
toimeentulo kaikille kansalaisille.
Ruotsalainen kansanpuolue haluaa
Iuoda mahdollisuudet valinnanva-
pauteen mitii eliikeikiiiin tulee.
hintamamieseldkkeitd on lisiittii-
v5."

Ruotsalainen kansanPuolue on, ku-
ten tiedet5iin aktiivisesti osallistunut
elikepoliittisiin keskusteluihin sekii
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hallituksessa ettd oppositiossa olles-
saan. 60-luvulla puolue on asettanut
painopisteen tytieliikejdrjestelmdn
nopeaan kehitttimiseen, koska tdmd
takaa palkansaajille ja nyttemmin
mytis yrittiijille huomattavan eldke-
turvan. Samanaikaisesti on kansan-
ellkkeen markkamiidriS nostettu ja
jArjestelmiiiin lisdtty yleinen perhe-
eliike ja rintamamieseldke' Kun nyt
kysytiiiin, kuinka tdstd eteenpain, on
priiitdksentekijdin tiedostettava, ettd
me suhteellisen lyhyen ajan kulues-
sa olemme varanneet sangen suuren
osan juuri eliikkeitii varten sosiaali-
politiikan kokonaisresursseista. Kus-
tannuskehityksen automatiikka jo
sinlnsl asettaa vastaisuudessa suu-
ria vaatimuksia, Puhumattakaan
viilttiim6tttimistd ja perustelluista
tasokorotuksista ja muista parannuk-
sista. Aktiivivdestiid, kuten lapsiper-
heit6, tulee mytis muistaa, silli muu-
toin uhkaa mm. vlesttinrakenteen
vinoutuminen.

Jiirjestelmien yhteniiistH,minen

Kun ryhdYmme eldketurvaamme
edelleen kehittiimddn, on ensisijai-
siin teht[viimme luettava jo olemas-
saolevien jiirjestelmien yksinkertais-
taminen ja Yhtendistdminen, mikii
tavoite on lausuttu julki istuvan hal-
lituksen ohjelmassakin' Ajattelemme
tdssii llhinnii niit6 edistysaskeleita,
joita jo tehtiin kesSllii 1971 ns. Kuu-
sen klubissa ja jotka tdhtisivdt yh-
teisen palvelu- ja valistustoiminnan
aikaansaamiseen kansaneldke- ja tyti-
eldkejiirjestelmille. On valitettavaa,
ettei hallitus viell ole piiiissyt yksi-

mielisyyteen siitii, kuinka tit6 tytitd
tulisi jatkaa.

Ellketaso ia ellkeikii

Mitb eldkkeiden tasoon ja niiden ke-
hittiimiseen tulee vaikuttaa tytielIk-
keiden karttumiskertoimen korotta-
minen perustellulta, varsinkin alem-
missa tuloryhmissi. Eldkkeiden suu-
ruuden rajoittaminen jonkinlaisella
ellkekatolla taas on vaikeasti toteu-
tettavissa, sit[vastoin on syytii eh-
kdistii ylisuurien eliikkeiden muo-
dostuminen siten, ettS eliikeprosentti
laskee tulojen noustessa. Kuten
useimmat tytielikejiirjestelmddn liit-
tyvit kysYmYkset tdmdkin on mer-
kityksellinen tytimarkkinaosapuolten
kannalta, samoin on ellkeikdkYsY-
m)'s. Yleinen eliikeikiimmehiin, 65

vuotta, on verrattain alhainen, mut-
ta siitii huolimatta se on Iiian kor-
kea erityisen kuluttavissa ja ras-
kaissa ttiiss5. Meidiin tulisi mytis
p66stii niin joustavaan eldkkeelle-
siirtymisjdrjestelmiiiin kuin mahdol-
lista, jotta kukin yksilti voisi sopeut-
taa eliikkeelle siirtymisensii esim'
fyysisiin voimavaroihinsa.

Eldkepolitiikassa ovat erityisongel-
man muodostaneet maanviljelijdt,
osittain ikirakenteensa vuoksi, he-
hdn ovat keski-idltdiin vanhin kaikis-
ta ryhmistd, osin taas siitii syyst6,
ettd on vdlttimdtonti uusia maata-
loutemme rakennetta kohti harvem-
pia ja voimakkaampia yksiktiiti' Nyt
ajankohtaiset toimenpiteet, Iuopu-
misellke ja sukupolvenvaihdoseldke,
ovat maatalousyrittdjien ellkejdrjes-
telmdn thydentijii. Niiden avulla
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lienee odotettavissa, ettd se sangen
voimakas tyytymdtttimyys, joka
maanviljelij6iden keskuudessa on
vallinnut eldkkeisiin ndhden, ja joka
on aiheuttanut toistuvia kriisejii eld-
kepolitiikassa, nyt lievenee.

JHrjestelmien tytinjako

Ruotsalainen kansanpuolue ldhtee
siit6, etti molempien eldkejdrjestel-
mien nykyinen ty6njako sdilyy. Kan-
saneldkkeen tulee sosiaalisine lisi-
neen taata jokaiselle eldkkeensaajal-
le minimitoimeentulo, kun taas tyti-
eldkkeiden tarkoituksena on varmis-
taa saavutetun kulutustason sdilymi-
nen el6keaikana. Joskin kansaneliik-
keen sosiaalinen rooli - joka nykyi-
selliiiin perus- ja tukiosineen sekd
asumistukineen takaa tulon, joka ta-
soltaan on sama kuin minimipalkka
tycimarkkinoilla onkin vahvasti
korostunut, meiddn on kuitenkin
vastaisuudessa tehtdvd se mahdolli-
simman joustavaksi, niin ettd tar-
veharkinta esimerkiksi ei olisi yhtd
jdykkn kuin nykyisin. Yleisestikin
ottaen olisi eldkelainsdAddntri tehtd-
vA niin selkeiiksi ja sen toteutus saa-
tava vapautetuksi byrokratiasta niin
suuressa midrin, kuin suinkin mah-
dollista. Suurin epdluulo eldkejiir-
jestelmid kohtaan pohjautuu siihen
tosiasiaan, ettd yksii<in on vaikea
ymmirt65 koko "pykiildviidakkoa,,,
ja etti hiin usein kokee sindnsd tar-
peellisten tietojen antamisen viran-
omaisille n6yryyttdviksi yksityis-
elHmdnsd paljastamiseksi. T6ssd on

viel6 paljon tehtdvdd huolimatta sii-
t5, etti sekd kansaneldke- ettd tyti-
eliikepuolella viime vuosina on te-
hostettu juuri tiedotustoimintaa.

Lkp:

Liberaalisen elikepolitiikan tavoit-
teena on eliikkeen antama riittdv[
toimeentuloturva, eldkejdrjestelmdn
aukottomuus ja yksinkertaisuus.

Eldketurvan tulisi muodostua pe-
ruseldkkeestd, joka olisi perustoi-
meentuloturvaan riittiivS, ja siihen
liittyvdstii ansiotuloon suhteutetusta
eliikkeest5, jonka tarkoituksena olisi
estiiii toimeentulotason kohtuuton
aleneminen eldkkeelle siirryttiiessd.
Yksil<illisiS tarpeita tyydyttdmidn
olisi lisiksi mahdollisuus vapaaeh-
toiseen lisdelSkkeeseen. Ansiotuloon
suhteutettu eliike ei saisi olla siten
tycituloon kytketty, ettd kohtuutto-
mat palkkaerot heijastuisivat mytjs
kohtuuttomina eldke-eroina. Tdmiin
vuoksi olisi siiddettiivd eldkekatto.

Koska edelli esitetty edellyttdii
koko eldkejiirjestelmin kokonaisval-
taista uudistamista, koskevat kiireel-
lisimmdt eliikepoliittiset tehtdv6t
korjauksia nykyiseen hajanaiseen
jdrjestelmdAn. Korjausten onnistu-
misen edellytys on, ettd eldkeneu-
vontaa ja -palvelua tehostetaan ja
keskitetdiin huolimatta el6kejdrjes-
telmien hallintasuhteiden erilaisuu-
desta.

Koska tdrkeimpiind tavoitteena on
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riittlvln peruselikkeen (tasaeliike)
saaminen kaikille, on nykyisen kan-
saneldkejiirjestelmdn vanhuusetuu-
det saatava riittiiviille, vShimmdistoi-
meentuloa vastaavalle tasolle.

Perheenemdnniit ja muut kotityti-
td tekevdt on saatettava tydeldkettd
vastaavan eldketurvan piiriin. Mytis
opiskelijat on luettava t6hdn el6k-
keensaajien ryhm6ln.

Omaa tytit6Sn tekevien, kuten yrit-
tiijien eliiketurva on saatettava sa-
maan asemaan muiden el5kkeensaa-
jaryhmien kanssa.

On ryhdyttiivl kiireellisesti kehit-
tdmdiin joustavaa el6keikijiirjestel-
m5[.

Miesten ja naisten tasa-arvoisuus
perhe-eliikejiirjestelmiissi on toteu-
tettava.

Eliikeikdisen tydtulosta nykyisti
suurempi osa on saatettava etuoikeu-
tetuksi tuloksi, joka ei v6hennd tuki-
osaa.

Ty6,el5kkeen karttumisprosenttia
on nostettava 1,5 Prosenttiin sekd
tdyteen elSkkeeseen oikeuttavaa an-
saintavuosien miiiirii6 viihennett6vd
30:een.

Tytieliikejdrjestelmii on kehitettdvl
joustavammaksi siten, ett6 poistetaan
olotusajat, joiden jiilkeen tytintekijii
tulee jdrjestelmdn piiriin, sekii laa-
jennetaan jdrjestelmhi koskemaan
my6s satunnaisia ttiitl sekii tytisuh-
teen ulkopuolella saatuja verotetta-
via tuloja (mm. esiintymis-, kokous-
ja tekijiinpalkkiot).

Rintamapalvelus on otettava riitt6-
vdsti huomioon eldkeikdii ja tydky-
vytttimyytti mtiiiriteltiiessd sekii
miesten etti naisten osalta.

Keskipitkiin aikaviilin tavoitteena
on pidetttivii eri eliikejdrjestelmien
eldke-etuuksien yhteensovittamista
siten, ettei vdliinputoajaryhmiii esiin-
ny ja ettii julkisella ja yksityiselli
sektorilla palvelleiden eldke-edut saa-
tetaan samalle tasolle.

Pitkalld tiihtiiykselld on pyrittiivl
nykyisen kahden eliikejlrjestelmdn
yhdistSmiseen yhdeksi, joustavaksi
jdrjestelmdksi, johon kuuluu perus-
osa (tasael6ke) ja ansiotuloon suh-
teutettu osa. Ndiden lisdksi on kehi-
tettiivd yksilollisii tarpeita varten va-
paaehtoisia eldkemahdollisuuksia yk-
sityisten vakuutuslaitosten piirissd.

El6kejiirjestelmln rahoittamiseksi
on ryhdyttiivi laajoihin yhteiskun-
nallisiin toimenpiteisiin. Eldkeuudis-
tus kytkeytyy tiiviisti yhteen yhteis-
kuntapolitiikan kaikkien lohkojen,
erityisesti terveydenhoidon, asunto-
politiikan, aluepolitiikan ja viiesttipo-
iitiikan kanssa, sill6 nykyisen tilan-
teen jatkuminen merkitsee aktiivi-
vdesttjn suhteellisen osuuden piene-
nemist6. Myds alueellinen ruuhkau-
tuminen aiheuttaa kustannusten ka-
saantumista siten, etti eldkeuudistuk-
seen kdytettlviiksi jdii entistii viihem-
mzin varoja. Terveydenhoitoa laajas-
sa mielessd ja asuntopolitiikkaa ke-
hittiimiillii taas aikaansaadaan huo-
mattavia sddsttijd ainakin tytikyvyt-
ttimyyseliikkeen kohdalla.

Eldkemaksut tulisi porrastaa tulo-
tason mukaan nYkYistd selvemmin,
mutta siten, etti tytivaltaisille aloille
ei koidu kohtuuttomia tytikustannus-
rasituksia. Eldkemaksuja tulisi vas-
taavasti voida kerdtd nykyistii enem-
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mdn pddornavaltaisilta, hyvin tuotta-
viita tytinantajilta.

Lopuksi muistettakoon, ettd eldke-
turvan parantamisen tulee tapahtua
kokonaisvaltaisesti, seurausvaikutuk-
siltaan tutkituin toimenpitein.

Smp:

Kansanellkkeitfl, tytieliikkeitti ja sai-
rauspH'ivlrahaa korotettava

1970-luvun sosiaalipolitiikan ehdot-
tomia tavoitteita tiiytyy olla niiden
rdikeiden epdkohtien poistaminen,
jotka kansanrintamahallitusten aika-
na ovat piidsseet yh6 silmiinpistiivim-
pind laajentumaan ja joiden korjaa-
minen kiiytettivissi olevista riittdvis-
td varoista huolimatta on laiminly6ty.

Sosiaalihuoltoon keriityt yhteiset
varat kdytetiiiin epiitarkoituksenmu-
kaisesti niin, ettd liheskddn aina ei-
v5t hdddnalaisessa asemassa olevat
kansalaisemme saa heille kuuluvaa
osuuttaan avustuksiin ja tukemiseen
kerdtyistii varoista. Erikoisen jdrkyt-
tdvrind tdmii tulee esiin liian pienissd
eliikkeissii, eliikkeiden kieltdmisessii
ja tarvitsevien kylmiissd kohtelussa
sekd suurissa tuloeroissa, jotka lisiiii-
vdt eriarvoisuutta suomalaisessa yh-
teiskunnassa ja aikaansaavat kat-
keruutta valtaa pitdvid kohtaan.

Oman lukunsa ansaitsee maassam-
me luotu eldkelaitosten viidakko, jos-
sa eri eldkelaitoksia ja -kassoja on
Idhes 200 ja joilla kaikilla on oma
kalliisti palkattu organisaationsa, jo-

ka vaatii runsaasti puolet eldkerahas-
toihin keriityistii varoista. Vain va-
jaa puolet niistd varoista jdd nii-
den ihmisten eldketurvan parantami-
seen, joita varten varoja pakkomak-
suilla kerdtdiin. Kansanrintamahalli-
tusten vakuutteluista huolimatta eld-
ke- ja palkkaerot vain kasvavat, kun
viidennes kansastamme saa enemmen
kuin puolet kansantulostamme, suu-
rimman osan kansastamme eldessd
toimeentulominimin rajalla tai sen
alapuolella.

Huolimatta kaikkien viime vaalien
edellii annetuista lupauksista rinta-
masotiiaiden eliikelaista on tehty hal-
litusten pakkopolitiikalla laki, jonka
suurin osa rintamaveteraaneista kat-
soo heidiin isdnmaalle antamiensa uh-
rien aliarvioimiseksi. SMP tulee jat-
kamaan taistelua rintamaveteraanien
eliikelain korjaamiseksi.

Kieroutuneen sosiaalipolitiikkam-
me saattamiseksi palvelemaan ha-
ddnalaisessa asemassa olevien kansa-
laistemme auttamista ihmisarvoiseen
eliimddn on SMP:n mielestd kiireelli-
sesti ryhdyttdvd seuraaviin toimenpi-
teisiin:

1. Rintamasotilaille 30 vuoden ai-
kana annetut lupaukset on vihdoin-
kin lunastettava ja tdmii pysyvdksi
tarkoitettu laki korjattava kiireelli-
sesti SMP:n tekemdn lakialoitteen
mukaisesti, joka on sama kuin rinta-
mamiesveteraanien tekemii esitys.
Tiillciin ei saa unohtaa mytiskiidn kaa-
tuneiden vanhempia ja vaimoja, jot-
ka ovat ilman huoltajaa.

2. Viivyttelemdttd on sdddettdvd
eidkkeiden ja palkkojen kattolaki.

3. Kansaneliikkeet on korotettava
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minimipalkkauksen tasolle eikd kan-
sanelSkkeen miiirdd saa vdhentiiii,
jos elAkkeensaaja hankkii sivutuloja
ansiottiilld toimeentuloaan parantaak-
seen eivdtkti myriskddn aviopuolison
tulot saa tiihdn vaikuttaa.

4. Tytieliikelaki on ulotettava kos-
kemaan kaikkea tyotd ja elSkkeitd on
maksettava kaikille samoin jakope-
rustein. Elikkeiden tulee kuitenkin
olla minimipalkan tasolla.

5. Perhe-eliikelain puutteet on pi-
kaisesti korjattava. Kailrki lesket on
saatava lain piiriin, samoin alaikdisid
lapsiaan huoltavat mieslesket on saa-
tava eldkkeen piiriin.

6. Kansaneliikkeeseen oikeuttavaa
ikdrajaa on huomattavasti alennetta-
va.

7. On piiistdvi eliikejirjestelmien
sekavasta viidakosta ja kaikki eliik-
keet keskitettiivd saman eliikelaitok-
sen piiriin. Eldkkeiden ja erilaisen
tuen hakemisessa tarpeeiiista neuvon-
taa ja ohjausta on huomattavasti te-
hostettava.

8. Sotavammaiset, siviili-invalidit,
kansan- ja tytitttrmyyseliikettii saa-
vat ja sosiaalihuollon varassa eldvit
on vapautetlava TV:n ja radion lupa-
maksuista.

9. Invalidirahalain mukaisia kor-
vauksia on muutettava niin, ettd kaik-
ki osatytikykyiset voivat saada niitii
sairauden tai vamman laadusta riip-
pumatta. Samalla on koryausten m65-
rid huomattavasti ja oikeudenmukai-
sesti korotettava.

10. Perhe-eliikelakiin on tehtdvi
korjaus, jolla ennen 1.1.1970 leskeksi
jddneet lapsettomat lesket saatetaan
perhe-eldkelain piiriin.

11. Tytikyvytttimyyseiikettii kan-
sanelskelain mukaan saavan puolison
vdhennysoikeutta tytitulosta on cli-
keudenmukaisesti korotettava huo-
mattavasti ja tulee korotuksen jo
heti oIla vdhintiidn kaksinkertainen.

12. ElSkerahastojen tarpeeton pai-
suttaminen ja ndiden rahastojen varo-
jen sijoitteleminen on lopetettava ja
kiiytettdvii kaikki eldkeldisiltii tyciky-
kyisind kerdtyt varat heidiin el6ke-
turvansa tuntuvaan parantamiseen.
Erikoista huomiota on kiinnitettdvi
e16kelaitosten varojen asiattomaan
kdyttcicin henkiltjkunnan virkistys-,
vapaa-ajanvietto-, Ioma- ja muuhun
sellaiseen toimintaan niin, ettei eldke-
liiisille kuuluvia varoja kiiytetii hol-
tittomasti herrojen viihtyisyyteen.

Kaikkien edelld mainittujen sosiaa-
lihuollossamme ilmenevien puuttei-
den poistamiseen on viipymittd ryh-
dyttdvii. Meilld on varaa kaikinpuoli-
seen sosiaalihuoltomme tason huo-
mattavaan nostamiseen, kunhan lope-
tetaan tuhlailut valtion taloudessa,
yksinkertaistetaan jiirkeviiilii tavalla
koko sosiaaliturvajirjestelmdmme ja
lopetetaan tarpeettomat virat eri hal-
linnonaloilla. Ttihdn tyohtin SMP kut-
suu koko kansaamme.

skl

Eldkejdrjestelmiemme suhteellisen
nuoresta idstd johtuu, ettd eldke ei
kaikille viel6 takaa vdhimmdistoi-
meentuloa. Tdmdn vuoksi onkin liian
alhaisten eldkkeiden korottamista pi-
dettiivd yhtend el5kepolitiikkamme
kiireellisimmistti tavoitteista. Asteet-
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tain rakennetun eldketurvan puut-
teena on mytis se, ettd on vield henki-
Itiitd, jotka jiidvdt koko tyoeldkejiir-
jestelmdn ulkopuoielle. Nimd ta-
paukset pitdisi selvitti5 ja saattaa
ensi tilassa elSketurvan piiriin.

Koska eldkeiiin alentaminen nostai-
si eldkekustannuksia erittdin jyrkiis-
ti, ei sitii vield voida pitrid yleisend ta-
voitteena. Sensijaan elSkeiiin alenta-
mista rasittavissa ja erityisen kulut-
tavissa ammateissa on pidettiivd e15-
kepolitiikan serrraavana tavoitteena.

Pitemmdn tdhtdyksen tavoitteena
on hajanaisten eldkejiirjestelmien
yhtendistiiminen. Se voidaan toteut-
taa myris asteettain useamman vuo-
den kuluessa, jolloin vdttytddn liian
jyrkiltd muutoksilta. Yhtendistdmi-

sen yhtenii osana tulisi olla el6kkei-
den indeksisidonnaisuuden korjaa-
minen siten, ettd eldkkeiden koro-
tukset tapahtuisivat samoin perus-
tein ja samanaikaisesti sekd kansan-
eliikkeiden ettii muiden eliikkeiden
kohdalla. Tulevaisuudessa voidaan
lisdksi pyrkid siihen, ettd kaikille eki-
keldisille voitaisiin, mikdli mahdol-
lista, turvata heiddn tytiikiiisend saa-
vuttamansa kulutustaso miidrdttyyn
yldrajaan saakka.

Liian pienten eldkkeiden korotta-
misen rahoittamiseksi tarvitaan,
muiiia toimenpiteilld saavutettavan
s56strin lisdksi ehkii mycis yhteiskun-
nan tukea. Vdhimmdistoimeentulo on
kuitenkin turvattava niin eldkeldisil-
le kuin muillekin kansalaisille.

PIRKKO KILPINEN:

Miten osaelikkeen suuruus maaratddn

Edellisessii numerossa (4/72) on esi-
tetty osaeldkkeen saamisen edelly-
tyksiS. Tiissii yhteydessii tarkastel-
laan esimerkein osaeldkkeen suuruu-
den miiiiriiytymistii.
Nimensii mukaisesti osaeldke on mdd-
osa tdydestd tytikyvytt<imyyseldk-
keestd. Osaeldke mdiirdytyy kuiten-
kin elSketapauksesta riippuen kah-
den eri laskutavan mukaan.

1. Osaeldke ptitis[dnntin mukaan

P66sd[nntin mukaan osaeldke on puo-
let tiiyden tytikyvytt<irnyyseliikkeen
mdiir[std.
TEL- ja LEl-osaellke lasketaan aina
p5Sslinntin mukaan, jos tyrintekijii
on syntynyt 1.7.1935 tai sen jdlkeen.
Tarkastellaan esimerkkin5 tycinteki-
j66, joka on syntynyt 2. 9. 1943. Ole-
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tetaan, ettii hiinen TEl-tytisuhteensa
on alkanut 12.5.1967 ja hdn on tullut
tytisuhteen kestdessii tytikyvytttrmdk-
si 15.3. 1973. Eldkkeen perusteena
oleva palkka olkoon 1.500 mk/kk.
Eliikkeeseen oikeuttavaa palvelusai-
kaa on 41 v. 3 kk, joten eldkeprosent-
ti tdstii tytisuhteesta on 41,25 %.Tay'
si tytikyvytttimyyselbke on siten
41,25 % . 1.500 mk/kk - 618,75 mk/
kk.
Osaeliike on pdiis5.Snnrin mukaisesti
puolet edellisestii eli 309,38 mk/kk'
YEL:n ja MYEL:n kohdalla Pddsddn-
tti tulee kysymykseen aina, kun hen-
kilti on syntynyt 1. 1.1943 tai sen
jllkeen.

2. VlhimmiiismHtir[siiiinniin
mukainen osaelHke

Vanhemmilla ikAluokilla, joilla tdysi
tytikyvytttimyyseldke usein on vain
vlhimrndismSdrdn suuruinen eli
22 /o eldkkeen perusteena olevasta
palkasta, piiisiidnntin mukaan lasket-
tu osaeldke jdisi riittdmdtttjmdksi.
Tiim6n vuoksi tytintekijiiltd, joka on
syntynyt ennen 1.7. 1935, osaeld,ke
on vihintiidn 19 /o eldkkeen perus-
teena olevasta palkasta, jos tytisuhde
on jatkunut keskeytyksettd tytielii-
kelakien voimaantulosta e16kkeelle
siirtymiseen saakka.
Ennen 1.7.1935 syntyneen TEL-
tytintekijiin osaeldke lasketaan kah-
della tavalla: seki ptidsddnncin mu-
kaan etti vdhimmdisrnSdrdsddntti6
soveltamalla. Osaeldke on ndin saa-
duista mddristi suuremPi.
TytintekijS, joka on syntYnYt 20.7.

1925, on mennyt TEl-tytisuhteeseen
1.7. 1959. Tytikyvytttimiiksi hdn on
tullut 21.2.7973. Eldkkeen perustee-
na olevaksi palkaksi oletetaan 2.000
mk/kk.
Tiiysi tytikyvyttomyyseldke on tdssd
tapauksessa 29,5 % palkasta eli
29,5 % . 2.000 mk/kk - 590 mk/kk.
Edellisestd puolet on 295 mk/kk.
Koska tytintekijii on syntynyt ennen
1.7.1935, on hdnen osaeldkkeensd
Iaskettava mycis vdhimmiismd[rd-
sdinntjn mukaan. Trissi tapauksessa
tycisuhde on jatkunut koko TEL:n
voimassaoloajan eliiketapahtumaan
asti, joten osaeldkkeen viihimmiis-
mddrdksi saadaan 19 % '2.000 mk/kk
- 380 mk/kk.
Niistd kahdella tavalla lasketuista
miiiristl valitaan tytintekijdlle edul-
lisempi. Ndin ollen osael5kkeen mdd-
ri 1.3. 1973 alkaen on 380 mk/kk.
On huomattava, ettl tSllainen vertai-
1u suoritetaan vain TEl-osaeldkettS
Iaskettaessa ja jos tytintekijS on syn-
tynyt ennen 1.7. 1935. LEl-osaeldke
lasketaan mainituissa ikiluokissa
aina vdhimmiiismddrdsddnniiksi6 nou-
dattaen.
Aikaisemmin todettiin, ettd YEL:n
ja MYEL:n kohdalla osaeldke laske-
taan aina pddsdiinntin mukaan, jos
yrittSjii on syntynyt 1.1.1943 tai sen
jdlkeen. Tdtii aikaisemmin syntynei-
den yrittdjien osaelSke lasketaan ai-
na vdhimmdissddnntistdn mukaisesti.
Tarkastellaan viel6 esimerkkinl yrit-
tejaa, joka on syntYnYt 2.9.1938.
Hdnen yrittdjiitoimintansa on alka-
nut 15.5. 1965. Hd,n on tullut tytiky-
vyttomdksi yrittijiitoimintansa kes-
tiiessii 6.3. 1973. Eliikkeen perustee-
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YRJo TARMOLA:
S o siaaliturvatiedotustoiminnan
ammat tikielenk eytt o o n g el ma

na oleva ty<ituio on 23.000 mk/v eli
1.916,67 mk/kk.
Osaelike on vihimmiiismdiirdn suu-
ruinen eli 19 prosenttia eldkkeen pe-
rusteena olevasta tycitulosta, koska
eldkkeeseen oikeuttavaksi on luetta-

Syyskauden 1972 alussa sovittiin
Helsingin yliopiston suomen kielen
proseminaarin johtajan kanssa pie-
nestd kokeilusta: Eliiketurvakeskus
Iiihetti muutamia yleisrin kSytttitin
tarkoitettuja painotuotteita opiskeli-
joiden arvosteltavaksi kielen kan-
naIta.

Tarkoituksena ei suinkaan ollut
opasvihkosten kielen ymmdrrettS-
vyyden tieteellinen tutkiminen. Ta-
voite oli paljon vaatimattomampi.
Pyrittiin saamaan muutamia viitteitii
siitd, miten sosiaalialan tiedotusteks-
tiii lukee sellainen kielen ilmiriiden
harrastaja, joka sosiaalialan suhteen
on ammatillisesti maallikko ja joka
todenndkriisesti ei sosiaalipalvelusten
vastaanottajanakaan ole ennen jou-
tunut perehtymiidn oppaiden sano-
maan. Haluttiin niihdii, kokevatko
tdllaiset yieis<in edustajat sosiaalikie-
len vaikeudet suunnilleen samoina
kuin sosiaalialan tiedottajat ne nd-
kevdt.

Tutkittaviksi ldhetettiin sosiaali-
ja terveysministeritjn Sosiaali-
o p a s, Kansanelikelaitoksen S a i -
r a u s v a k u u t u s ja Eldketurvakes-

va koko aika YEL:n voimaantulosta
1.1. 1970 alkaen vanhuuseldkeiiin
tiiyttlmiseen saakka. Siten osaeliike
on 19 % . 1.916,67 mk/kk - 364,17
mk/kk.

kuksen perusvihkoset Ty<ieliike
ja Yrittejiieliike. Niiihin tart-
tuivat opiskelijat Leena Brandt, Lee-
na Hirvonen ja Liisa Huttunen.

Leena Hirvonen tutki vihkosten
luettavuutta sanojen pituuden, virk-
keiden pituuden ja sanaluokkien kes-
kindisen suhteen vertailuun perustu-
van otanta-analyysin avulla. Saaman-
sa tulokset hdn sijoitti Osmo A. Wiion
tutkimuksissaan laskemaan Iuetta-
vuusastetaulukkoon. Wiion taulukko
esittdi pidpiirteittdisen arvion siitd,
kuinka monen vuoden peruskoulusi-
vistys lukijalla tulee olla hiinen kye-
tdkseen ymmdrtdmdiin tutkittavaa
teksti6.

Hirvonen: "Kaikkien opasvihkos-
ten luokkatasot kohoavat yli seitse-
mdn, joka on keskimiiSrdinen koulu-
tustaso nykyisin. Keskimddrin vaadi-
taan noin kymmenen vuoden koulun-
kdynti, jotta tutkittua tekstid voitai-
siin ymmdrtdd. Luettavuudeltaan
helpoimmaksi osoittautuu Sai-
rausvakuutus, jonka sekl pit-
kien sanojen ettd adverbien ja adjek-
tiivien summa on alhaisin vertailta-
vassa materiaalissa. Substantiivien ja
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verbien mldr6 on lihell[ koko aineis-
ton keskiarvoa. Korkein luokkataso
on Tytieliikkeessd. Sen vaikeus
.johtuu pitkien sanojen runsaudesta."

Brandt vertailee opasvihkosten
keskimddrdisti luettavuutta mytis
erdiden muiden yleiscille tarkoitettu-
jen tekstien luettavuuteen. Ndiden
suhteen sosiaaliopastuksen sijoittu-
minen ei ole niinkiiln huono.

Vertailtavina ovat paikailislehdet
Nurmijiirven Sanomat, Tyrvdiin Sa-
nomat ja Koillis-Lappi, joiden luetta-
vuuden asteesta Brandtilla on kdy-
tettdvissddn toisen opiskelijan aikai-
semmin laskema keskiarvo, sekii niin-
ikddn aiemmin lasketut Ylioppilas-
lehden (7 11972) piidkirjoituksen, Ee-
va-lehden ja ATK:n Tietosanomien
eriiiden numeroiden sekd yhden Hel-
singin Sanomain numeron keskimdd-
rdiset luettavuusluokka-asteet. Nu-
meroihin menemdttd lueteltakoon
tekstit vaikeimmasta helpoimpaan:
Ylioppilaslehti, ATK:n Tietosanomat,
paikallislehdet, sosiaalialan oppaat,
Helsingin Sanomat ja Eeva. Paikal-
Iislehdet, sosiaalitekstit ja Helsingin
Sanomat ovat hyvin 1iihe1l5 toisiaan.

Vertailun tulos viittaa siihen, etti
sanoman luettavuuden vaikeus ei
suinkaan ole yksin sosiaalitekstin kir-
joittajien ongelma. Ndin suppean ja
suoraviivaisesti poikittaisen tutki-
muskokeen perusteella ei tietysti juu-
ri yleistivid johtopiidttiksiii voi tehdii,
mutta samaan tulokseen on muulloin
johduttu muitakin teitd. Sanoman
perillemenon tutkimiseen tulisi Suo-
messa - voimakkaasti verbaalisen
kulttuurin maassa - nimenomaan

lehdisttin ja tiedottajien kiinnittiii
entistd enemmin huomiota.

Leena Brandt on tutkinut Sairaus-
vakuutus-oppaan virkkeiden pituut-
ta. Hdn toteaa, ettii kirjoittajan il-
meisend tendenssini on sivulauseiden
vdlttdminen, ts. pyrkiminen mahdol-
Iisimman lyhyihin pisteen erottamiin
kokonaisuuksiin. Niiin kirjoittaja
epdilemiittd menettelee pddstikseen
tdsmdlliseen ja selkeiidn ilmaisuun.
"Tiiviydessd on onnistuttukin, mut-
ta luettavuuden kustannuksella",
Brandt toteaa. Jos kohta pitkien virk-
keiden ddreen onkin syytd pyslhtyii
harkitsemaan, parantaisiko niiden
katkaiseminen ilmaisua, tiivein virke
ei liiheskdln aina ole selvin. Brandtin
poimima esimerkki: "Tutkimus- ja
hoitokustannuksista korvataan 75 /o
kuusi markkaa ylittdviiltd osalta sa-
maIIa kertaa annettua mdtiriysti
kohti." Esimerkki katkaisemattomas-
ta virkekasaumasta: "Vakuutettu, jo-
ka ei tee ilmoitusta kolmen viikon
kuluessa, mutta tekee sen kuitenkin
viimeistddn kolmen kuukauden ku-
luessa maahanmuuttopiiivdstl lukien,
saa siirron siitl piiiviistri lukien, jol-
loin hdn muutti maahan."

Sosiaalialan tekstejii jatkuvasti lu-
keva ei kaiketi nde siteeratuissa virk-
keissd mit6[n epiitavallistai Mutta
maallikkolukijasta ne ovat tavatto-
mia. Asiantuntijalle on itsestddn sel-
vdri, mistii virkkeiden tyyli johtuu:
Iain sanonnan seuraamisesta. Halu-
taan, ettl tiedotusteksti mahdollisim-
man jddnntjksetttimbsti kertoisi sa'
man minkd lakikin. Lakiteksti taas
on ollut kirjoitettava mahdollisi:gr'
man peittdvdksi.
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"Opas, joka vilisee vaikeatajuisia
sanoja ja arkikielelle vieraita raken-
teita, ei voi tiiyttdii tyydyttdvdsti
tehtdviiiinsd tiedotusviilineend", sa-
noo Brandt loppupdStelmdndiin.

Liisa Huttunen on tarkkaillut So-
siaalioppaan pitkid sanoja. Hiin to-
teaa, ettd liikutaan alueella, jolla pit-
kdt sanat, yhdyssanat ja yhdyssana-
yhdyssanat ovat muodostuneet vakio-
termeiksi. Neliosaisia yhdyssanoja
hiin on tavannut seitsemdntoista, sel-
laisia kuin ty rim at k a t ap a t ur-
ffi 3, m y rky t y s e n s i a p u ke s -
k u s, a s un t o - o s a k e y h ti ci t a -
I o, k a s v a t u s n e uv o I ap a i k -
kakunta.

Huttunen toteaa, ettii luettavuutta
ei suinkaan iisdii se etti suuri osa ndis-
ti yhdyssanoista sisdltdd abstraktisa-
na-osia. Vaikeita sanoja ei ilmeisesti
useimmissa tapauksissa voi kiertiiii,
mutta "normaalissa puhe- ja kirjoi-
tuskielessii kiiytettiiisiin enemmdn
verbejii ja adjektiiveja, jolloin yhdys-
sanojen [suhteellinen] m[5ri vihe-
nisi", kuten Huttunen sanoo.

Huttunen arvostelee mytis sitd, ettii
pitkissd sanoissa on useita harvinai-
sia ja siis lukijalle outoja:

"Mielestdni monet ndisti pitkistd
sanoista niiyttdviit Sosiaalioppaaseen
tehdyiltd. Sanat ovat tilapiiisluontei-
sia yhdyssanoja, joita ei ehkti muual-
la kdytetdkiiiin. Aika vierailta vaikut-
tavat esim. sanat ansioeliike-
j drj estelmS, ero raharahas-
to, vuositytiansio ja tytisuh-
der e ki st erino t e. Sanat voivat
tietenkin oIla pitk[Ile kehittynyttd
ammattisanastoa, jota maallikko ei
ymmiirrii. Ehkd niitd k6sitteitii on

yritetty selittl[ turhan lyhyesti, jol-
loin on muodostunut uusia pitkid yh-
dyssanoja."

Se, ettii yksin a n s io e Iii ke j 5r-
j e s t e Im dk i n vaikuttaa vieraalta
ja tilapddtarvetta varten konstruoi-
dulta sanalta, saattaa toki hiimmiis-
tyttdii. Mutta arvostelun kirki koh-
distuu tietenkin sosiaalitiedottajiin,
ei tietdmdtttimiin lukijoihin.

Hirvonen pddtyy hiukan monimie-
lisen lohdulliseen tulokseen:

"Erilaisten laitosten, lakien ja mui-
den nykyaikaisten sosiaalipalvelun
kdsitteiden nimet ovat valtavia sana-
kasaumia. Ndiden kdyttiltii ei aina-
kaan kokonaan voida viilttyd, jos mie-
li tdllaisia asioita yleensd kiisitell5.
Ymmiirrettivyys ei ilmeisesti parani-
si oppaiden kirjoittajaa vaihtamalla,
sen sijaan pitdisi pyrkiS kehittdmiidn
Iyhyitd ja nlppiirid termejii ja nimi-
tyksid nykyisten sanajiittilSisten ti-
Ialle."

Tdhiin on syytii lis[td seuraavaa:
Kirjainlyhenteet eiv[t ole tillaisia

lyhyitd ja niippdrid termej6. Niistii
saattaa muodostua sellaisia: Arava,
Akava ja Kela alkanevat olla aina-
kin helsinkil[isen yleiskielen sanoja;
ETK lienee kansankielessd Telli.
Mutta yleisesti lyhentelemiseen tuli-
si ldhted toista tiet6, etsimtillii selviin
ajatusassosiaation sisdltdvii sanoja.

Lakikieli on tiedotuksiin pyrittdvd
siidnnrillisesti suomentamaan.

Milloin pitkiiti, abstraktia tai muu-
ten vaikeata termiH ei suoraan opas-
tekstiin voida suomentaa, on syyt6
merkitd marginaaliin hakusana ja
selitys.

27



Vakuutusoikeuden pnntoksin
LAURI KOIVUSALO:

Vakuutusoikeuden pddtcis n:o
78t5171./7544.
Annettu 29.11.1972.

Eldkelaitos oli 6.11. 1969 mytintti-
nyt 5. 12. 1935 syntyneelle autonasen-
tajaoppilas A:Ile LEL:n ja TEL:n
mukaisen tyrikyvyttcimyyseldkkeen
1.4. 1970 - 30.6. 1971 vdliseksi ajak-
si. Koska A oli saanut liikennevakuu-
tuslain nojalla mytinnettyd omaan
vammaan perustuvaa jatkuvaa kor-
vausta 1.4. 1968 alkaen, jouduttiin
suorittamaan ytlteensovitus, jolloin
tycikyvytttimyyseldkettd tuli suori-
tettavaksi 102,35 markkaa kuukau-
dessa. Sittemmin eliikelaitos oli saa-
nut selvitystd, ettii A:lle oli 25. 9.
1970 mytinnetty liikennevakuutus-
korvausta saavien invalidihuollosta
annetun lain mukaista korvausta
2 666,80 markkaa vuodessa 10. B. 1970
Iukien kuntoutukseen liittyvdn am-
mattikoulutuksen ajaksi. Tdmiin joh-
dosta eldkelaitos oli 17.72.1970 anta-
mallaan piiittikselld TEL:n B a S:n 2
momentin ja LEL:n 1 $:n nojalla suo-
rittanut yhteensovituksen uudelleen
ja oikaisten 6. 11. 1969 antamaansa
pddtristd miiSrdnnyt A:lle suoritetta-
vaksi TEL:n mukaista tytikyvytto-
myyseldkette 56,04 markkaa kuukau-
dessa 1. 1, 1971 - 30.6. 1973 viilisen6
aikana.

Tiihdn pddtcikseen A haki valitta-
malla muutosta eliikelautakunnalta

vaatien eliikkeen maksamista viihen-
tlmitttimdn6. Eldkelautakunta kat-
soi 6.9. 1971 antamassaan pddt<ikses-
sd, ettei liikennevakuutuskorvausta
saavien invalidihuollosta annetun
lain mukaista korvausta voitu pitdd
sellaisena TEL 8 $:n 1 momentissa
tarkoitettuna eliikkeeni tai muuna
suorituksena, joka olisi otettava yh-
teensovituksessa huomioon, eikd el6-
kelaitoksen niin ollen olisi pitiinyt
tcimittaa uutta yhteensovittusta ja
alentaa suoritettavan eldkkeen mdii-
rdd. Tiimdn johdosta eldkelautakun-
ta kumosi eldkelaitoksen antaman
pii6ttiksen.

Eldkelaitos haki tiihiin pdiit<ikseen
muutosta vakuutusoikeudelta, joka
katsoi, ettei ollut esitetty syytd vali-
tuksenalaisen pdiittiksen muuttami-
seen.

TEL B $:n 1 momentin mukaan yh-
teensovituksessa on otettava huo-
mioon liikennevakuutuslain nojalla
mycinnetty omaan vammaan perus-
tuva jatkuva korvaus. Liikenneva-
kuutuskorvausta saavien invalidi-
huollosta annetun lain mukainen
korvaus on sidottu liikennevakuutus-
lain mukaisen korvauksen saamiseen.
Kummastakin korvauksesta on kui-
tenkin sddnncikset eri laeissa. TEL B

$:n J. momentissa ei mainita liikenne-
vakuutuskorvausta saavien invalidi-
huollosta annettua lakia eikd sen pe-
rusteella suoritettavia korvauksia.
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Vakuutusoikeuden asiassa ottama
kanta viittaa siihen, ettd yhteensovi-
tuksessa huomioonotettavat korvauk-
set on lueteltu TEL:ssa tyhjentiiviis-
ti. Yhteensovitusta koskevia sdiinnrik-
sid tulisi ndin ollen tiiltd osin tulkita
suppeasti.

Tulkinta saattaa erdissd tapauksis-
sa johtaa jossain mddrin ylimitoitct-
tuun eldkkeeseen. Normaalistihan
asianomainen saa uudelleenkoulutus-
ajalta myciskin tycikyvyttcimyyselS-
kettii. Kun liikennevakuutuskorvaus-
ta saavien invalidihuollosta annetun
lain mukainen korvaus maksetaan
hiinelle ilman, ettii sitii yhteensovi-
tettaisiin eliikkeen kanssa, eldkkeen
ja korvauksen yhteismdSrii voi koho-
ta huomattavastikin yli TEL B S:ssd
tarkoitetun yhteensovitusrajan.

Vakuutusoikeuden pidttis n:o
8899/7t/t4r.
Annettu 31. 1. 1973.

Terveyssisar A, joka oli syntynyt
3.2. L929 ja kuollut 2.10. 1970, oli o1-
lut R Oy:n palveluksessa 16.4. 1963

- 15.8. 1969 vdlisen ajan. A:n puoti-
s.. haki 3.2.7977 A:n kuolemaa edel-
tiineeitii tyrikyvytt<imyyskaudelta
TEL:n mukaista tyrikyvyttcimyyseld-
kettd sekd iapsilieen mainitun lain
mukaista perhe-elikettd.

Eliikeiaitos hylkiisi 11. 3. 1921 anta-
mallaan pddtcikselld tyrikyvyttomyys-
eliikettd koskevan hakemuksen, kos-
ka A ei itse ollut hakenut tycikyvyttri-
myyseldkettii eikd sitii hdnen eldes-
sddn ollut hdnen puolestaan haettu.

Seuraavana pdiviinii antamallaan
perhe-eliikepdiittikselid eldke'laitos

mytinsi A:n kolmeile alaikiiiseile lap-
selle perhe-eliikettd paitsi muun, A:n
tycisuhteen kestoajan perusteella yh-
teensd 35,02 markkaa kuukaudessa
1.11. 1970 alkaen"

A:n puoliso ja mainittujen lasten
isi valitti ndistd pii6triksistd el6ke-
Iautakuntaan vaatien tycikyvyttti-
myyseldkkeen suorittamista sekd
perhe-eldkkeen suuruutta mdiirdt-
tdessd otettavaksi huomioon mytis
ajan A:n tycikyvyttdmyyden alkami-
sesta eldkeidn tdyttdmiseen saakka.
Eliikelautakunta hylkdsi 20.9. 1971
antamallaan pdiittikselld valitukset
eldkelaitoksen pdiitiiksissd mainituin
perustein viitaten perhe-eliikkeen
osalta TEL 7 a S:n 1 momentin sddn-
nciksiin.

Tiihiin p66ttikseen A:n puoliso ha-
ki muutosta Vakuutusoikeudelta, jo-
ka katsoi, ettei ollut esitetty syytii
muuttaa Eldkelautakunnan pdiittrstii.

Mitd ensiksi tulee ty<ikyvyttcimyys-
eldkkeen saamiseen ko. tapauksessa,
niin vakiintunut kdytiintti on, ettei-
vdt kuolinpesii tai sen osakkaat voi
hakea tiitd vainajalle henkikjkohtai-
sesti kuulunutta etua.

Edelldmainittu menettely saattaa
vaikuttaa perhe-eldkkeen m56rddn,
kuten ylki oleva vakuutusoikeuden
pddtriskin osoittaa. Jollei edunjdttSjd
ole eldessddn saanut tyrikyvytttimyys-
eltikettii tai edes ehtinyt sitd hakea,
katsotaan hinen perhe-eld.kkeen
mddrdii laskettaessa tulleen tytiky-
vyttcimdksi kuolinhetkellii. Siiiinnris
perustuu ilmeisesti siihen, ettd kdy-
tdnncissi saattaisi syntyi vaikeuksia
selvittii5 edunjiittdjdn kuoleman jdl-
keen, milloin hdnen tycikyvytttimyy-
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tensii todellisuudessa o1i alkanut. Tds-
tii syystd lakiin on otettu kaavamai-
nen sSdnntis eldkkeen ]askemista var-
ten katsomalla tytikyvyttdmyyden al-
kamisajankohdaksi tilltjin kuolin-
hetki.

Kdsiteltlviind olevassa tapaukses-
sa lain sddnncis johtaa siihen, ettii
perhe-eliikkeen perustaksi tulee va-
paakirj aeliike. Tytisuhteen piiiittymis-
ajankohdan ja kuolinhetken viilinen
aika on yli yksi vuosi, joiloin TEL 6
g:n 3 momentin mukaan eldkkeen
miiiirdd laskettaessa ei voida ottaa
huomioon ns. tulevaa aikaa. Asiakir-
joista saatavan selvityksen perusteel-
Ia niiyttdd, ettS tdssii nimenomaises-
sa tapauksessa tycikyvytttimyyden to-
dellinen alkamisajankohta olisi ilmei-
sesti ollut m[driteltiivissS. Tytisuh-
teen piidttymisajankohdan ja tytiky-
vytttimyyden alkamisajankohdan vd-
linen aika olisi tdlltiin jddnyt aIIe yh-
den vuoden, jolloin eliikkeessii olisi
tullut otettavaksi huomioon ns. tule-
va aika.

TEL 7 a S:n 1 momentin siidnntjs
johtaa kuitenkin siihen, ettei tyiiky-
vyttcimyyden todellista alkamisajan-
kohtaa tutkita, vaan eIlkkeen suu-
ruutta miidrdttiiessi kuolinpdivd on
ratkaiseva.

Vakuutusoikeuden piiltos n:o
9t99/7t/147.
Annettu 31. 1. 1973.

Eliikelaitos oli 7.4. 1971 mytintinyt
17.3. 1915 syntyneelle R:lle TEL:n
mukaista tyrikyvytttimyyseliikettri
piiltriksessii mainituin miiiirin 1. 11.
1970 alkaen.

R valitti elikelaitoksen pdbtiikses-
t[ eldkelautakuntaan esittden paitsi
muuta tyotodistuksen, jonka mukaan
hdn oli ollut T:n tytissii 15. 3. 1965 --
15.6. 1966 viilisen ajan saaden tiiltii
ajalta palkkaa yhteensd 1500 mark-
kaa. Uudelleen R oli ollut saman
tycinantajan palveluksessa 1.9. 1966

- 23.6. 1967 vilisen ajan palkan o1-

Iessa tdltd ajalta yhteensd 1 000 mark-
kaa. Valituksessaan R vaati eldkettd
mycis ndiden tytisuhteiden perus-
teella.

Eldkelautakunta lisiiselvitystii han-
kittuaan hylkisi R:n valituksen 1.11.
1971 antamallaan pdiittiksellii. Perus-
teena oli se, ettd R:n tytisuhteissaan
T:hen saamia keskimiiAriisid kuukau-
siansioita ei voitu arvioida vihint66n
180 markaksi eikd hiinen sdiinndllinen
tyciaikansa ndissi tyiisuhteissa ollut
ollut vAhintddn 20 tuntia viikossa.
Nlin ollen hiinelld ei ollut TEL:n 1

$:n nojalla sellaisena kuin se oli 8.7.
1961 ja 30.12. 1965 annetuissa laeissa
oikeutta saada mainittujen tytisuhtei-
densa perusteella elSkettii.

Vakuutusoikeus, jolta R haki muu-
tosta, katsoi, ettei ollut esitetty syyt[
muuttaa eliikelautakunnan piiittist6.

Ko. ajanjaksoina, joita y1l6 esite-
tyssri pdiitciksessd ei ole otettu e15k-
keen mdirdd laskettaessa huomioon,
R on hoitanut T:n lasta omassa ko-
dissaan. Lapsi oli useimmiten mytis
yopynyt hoitajan luona ollen ainoas-
taan viikonloppuisin omassa kodis-
saan.

Tahan asti on yleensii katsottu, et-
tei toisen lapsen hoitamista omassa
kodissa o1e pidettdv[ TEL:n alaisena
tytin6. Tytiskentelyn ei o1e katsottu
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tapahtuvan toisen johdon ja valvon-
nan alaisena eikd se siis ndin ollen
tdyttiiisi tytisuhteen tunnusmerkkejd.
Tdmd on ollut mytiskin useimpien
eldkelaitosten kanta asiassa.

Kiisiteltdviini oleva Vakuutusoi-
keuden ratkaisu niiyttdisi kuitenkin
muuttavan tiitd kiiytiinnrissd luotua
linjaa. Hylkiiysperusteena on nimen-
omaan kdytetty sit6, etteiviit R:ntytisuhteet ole tiiyttineet TEL:n
ansiota ja palvelusaikaa koskevia
edeliytyksiii lain piiriin tullakseen.
Eliiketurvakeskuksen asiasta anta-
massa lausunnossa tuotiin esiin, ettei-
vdt kysymyksessii ole TEL:n mukai-
set tycisuhteet vaan yrittiijiitoiminta.
Vakuutusoikeus on kuitenkin pysyt-
tdytynyt eliikelautakunnan hylkiiys-
perusteessa, jossa on liihdetty ty6suh-
teen pohjalta.

Ko. tapauksessa on kysymyksessi
yhden lapsen hoitaminen, mikd lisiik-
si on tapahtunut normaalia kiinteiim-
missd puitteissa. Tiihdn viittaa sekin,
ettii lapsi on viikot asunut hoitajansa
Iuona ja ainoastaan viikonloppuisin
ollut omassa kodissaan. Ndin ollen on
ilmeistd, ettd R on kdyttiinyt mytis
johto- ja valvontavaltaa tdssd tapauk-
sessa.

Kiisiteitdvdn6 olevaa ratkaisua ei
voitanekaan pitdi varsinaisesti kan-
nanottona tycisuhteen ja yrittdjyyden
viilillii. Tdhdn viittaa sekin, ettii ta-
paukseen eivdt olisi tulleet sovellet-
tavaksi myciskdln YEL:n sddnntikset,
koska tytiskentelyajanjaksot ajoittu-
vat vuotta 1970 edeltdneelle ajalle,
jolloin YEL ei vielii ollut voimassa.
Lopputuloksen kannalta rajanvedol-
la ei ndin ollen ole ollut merkitystd.

Matti Meikileinen ia
Elnketurvakeskuksen rekisterit

HEIKKI RIEKKINEN:

Tyrieliikej 6rj estelmin keskuslaitok-
sena Eldketurvakeskuksen eris teh-
tiivd on ker[tii rekistereihinsii - ja
toisaalta tietysti jakaa - tietoja, jot-
ka eldketurvan toteuttamiseksi ovat
tarpeen. Yksityistd henkil6ii, Matti
Meikiildistd, koskevia tietoja sisdltii-
viit Eldketurvakeskuksen henkilci-,
tyrisuhde- ja eliiketapahtumarekis-
terit.

Henkiltirekisteri

Jo ennen kuin Matti Meikiiliiinen
on tycieldmdn piirissiikiiin, hiinestii
on tietoja Eidketurvakeskuksen hen-
kikirekisteriss[. Tietokoneilla hoidet-
tava rekisteri sisdltiid tietoja suoma-
laisista, jotka ovat syntyneet 1. ?. 1Bg?

-31. 12. 1962 viliseni aikana, sekd ul-
komaalaisista, jotka on tdilld rekis-
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tertiity tytieldkejiirjestelmdn piiriin.
Kaikkiaan rekisteri kdsittiiii noin 4,4

miljoonaa henkiltid. Rekisteriin on
kirjattu heidln nimens6, syntymdai-
kansa, jo kuolleiden henkiltjiden koh-
dalle kuolinpdivii ja ennen kaikkea
heiddn henkilotunnuksensa'l) Lisdk-
si rekisteri sisdlt66 eriitii teknisluon-
toisia tietoja, mutta ei esimerkiksi
osoitteita eikd perhesuhteita koskevia
tietoja, joita kyllii melko useinkin
kaivattaisiin.

Henkiltitietojen korjauksista ja
muutoksista Eldketurvakeskus saa
rekisteriinsd tiedot kuukausittain.
Nykyiiiin tiedot tulevat henkikirjoi-
tusviranomaisilta Kansaneldkelaitok-
sen v61itykselld, mutta vastaisuudes-
sa ne saataneen Viiesttirekisterikes-
kukselta. Tdllaisia tietoja ovat mm.
sukunimen muuttuminen avioliiton
johdosta ja tieto henkiltin kuolemas-
ta. Eliiketurvakeskus puolestaan vd-
littdi tiedot ndisti muutoksista niille
eldkelaitoksille, joitten piiriin ao.
henkiltjiden on tytisuhderekisterin
perusteella rekisterciity kuuluneen.

1) Jokaisella suomalaisella on oma
henkiltitunnuksensa, joka yksildi hiinet
tarkasti. Tiillainen tunnusnumero otet-
tiin Suomessa ensimmbisenii kiiyttiitin
tydellkejiirjestelmii.s.sii, jonka piirissii
tunnusta - keyfiint66n otetun tunnistus-
viilineen, tytielii.kekortin, mukaisesti -nimitettiin ja usein vieliikin nimitetdiin
tytieliikekortin numeroksi. Sa.irausvakuu-
tusjiirjestelmii.ssh on vastaavasti kiiyttis-
sb sosiaaliturvatunnus. Henkildtunnus'
jiirjestelmii, jota hoitaa Viiestdrekisteri-
keskus, perustuu oleruraisesti juuri ty6'
eliike- ja sairausvakuutusjiirjestelmien
aikaisemmin kiiytt66n ottamiin tunnus-
numeroihin.

Viimeistddn tdtd tieti eliikelaitos saa
siis esimerkiksi tiedon eldkkeensaa-
jansa kuolemasta; saattaa olla, ettei
tieto asiasta ole el6kelaitokseen muu-
toin saapunut.

Henkiliirekisteri on erSdnlainen
apurekisteri. Ilmoitukset, jotka kir-
jataan Eldketurvakeskuksen tytisuh-
de- ja eldketapahtumarekistereihin,
kulkevat aina ensin henkiltirekisterin
kautta. Sen avulla varmistetaan, etth
ilmoitusten tiedot rekisteroidiiin oi-
keitten henkikiitten hyvdksi. Ratkai-
seva merkitys on tiilloin juuri henki-
ltitunnuksella. Jos rekisterditdvii6n
ilmoitukseen on merkitty ao. henki-
Icjn henkiltitunnus, on tietojen rekis-
terciinti helpompaa ja varrnempaa
kuin silloin, kun tdmd tunnus Puut-
tuu. Jdlkimmdisessi tapauksessa jou-
dutaan rekisterist[ etsimiiiin se hen-
ki1ti, johon ilmoituksessa mainitut
henkilcitiedot - syntymdaika, suku-
puoli, nimi ja sYntYmdkunta - Par-
haiten sopivat. Eri tietojen yhteenso-
pivuudesta annetaan eri m56rl ns.
tunnistuspisteitd: sama syntymdaika
on varsin ratkaiseva tunnistustieto,
samasta sukunimesti annetaan enem-
mdn pisteitd kuin samasta etunimes-
tA jne.

Tietokoneilla hoidettavan henkilii-
rekisterin rinnalla Eldketurvakes-
kuksessa on nimen mukaisessa aak-
kosjdrjestyksessd oleva henkiltikor-
tisto. Se on tietokoneisiin talletettua
rekisteri5 suppeampi ja kdsittdd Id-
hinnii "vain" tytieliikejiirjestelmdn
piiriin rekistertiidyt henkiltjt, joita
heitdkin on jo Idhes 3 miljoonaa. Kor-
tisto on ltihes korvaamaton erdissii
selvittelytapauksissa, joissa tarvitaan
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vaistoa ja mielikuvitusta. Tietokoneet
eiviit ndihin selvittelyihin ilman ih-
misapua pysty.

Tyrisuhderekisteri

Matti Meikiil5isen ty<ieldke koos-
tuu hdnen eri tytisuhteistaan ja yrit-
tdjdtoiminnoistaan perdisin olevista
eldkeosuuksista. Tdmiin vuoksi on
vdittiimdttjntii, ettd hiinen "tytieldmd-
kertansa" rekister6idiidn, niin ettd
elSketapahtuman sattuessa tarpeeili-
set tiedot ovat keskitetystd rekiste-
ristd saatavissa.

Eliiketurvakeskuksen tytisuhdere-
kisteri sisiiltdii ndmd el6keoikeutta
ja eldkkeen suuruuden mdlriytymis-
perusteita koskevat tiedot: tiedot
tytintekijdin TEl-tycisuhteista, LEL-
ansioista, YEL- ja MYEl-toiminnas-
ta, tietoja tytikyvytttimyys- ja ty6ttri-
myyseldkkeelli olosta (tiillaiselta eld-
keajaltahan kertyy vastaista eliikeoi-
keutta useimmiten samaan tapaan
kuin tyrisuhteessa oltaessa) sekii tie-
toja tycitttimyysajoista. Tytisuhdere-
kisteriii hoidetaan tietokoneilla; tie-
toja vieddiin rekisteriin kerran vii-
kossa ja "ulos" rekisteristri niitd on
saatavissa kaksi kertaa viikossa.

TEL-ilmoittamisvelvollisuudesta on
sddnncis tycintekijiiin eldkeasetukses-
sa. Tdmiin sdiinnriksen mukaan tytin-
antajan tulee ilmoittaa eldkelaitok-
selle "tytintekijiiin elSkelain alaisen
tytisuhteen alkamisesta ja pddttymi-
sestd viipymdttd, jollei eliikelaitok-
sen kanssa ole erityisestd mliirdajas-
ta sovittu, tdllciin kuitenkin niin, ett6
kunkin kalenterivuosineljEnneksen
tiedot ilmoitetaan viimeistdin site

seuraavan kuukauden kuluessa". Eli-
kelaitos on puolestaan "velvollinen
viipymdttd ilmoittamaan Eliiketurva-
keskukselle tdmiin mddriidmiitli ta-
valla kaikki laitoksen vdlitykselld
toimeenpannut eliiketurvajiirjestelyt
sekd niihin sisdltyvdt tyrisuhteet sa-
moin kuin n6iss5 mycihemmin tapah-
tuvat muutokset". Vastaavanlainen
sddnncis ilmoittamisvelvollisuudesta
on yrittdjien ja maatalousyrittdjien
eldkeasetuksissa.

Tiedon TEl-tyrisuhteen ja yrittiijd-
toiminnan alkamisesta ja piiiittymi-
sestd pitdisi siis ehti6 ElSketurvakes-
kuksen rekisteriin muutaman kuu-
kauden kuluessa, mutta kdytdnncissii
ei ndisti mddriiajoista valitettavasti
aina pystytii pitdmddn kiinni, niin
tdrkeiiii kuin se olisikin.

Suurin osa TEL-YEL-MYEL-ilmoi-
tuksista saadaan rekisteriin nykyiidn
magneettinauhoilla, jolloin tietoko-
neet tavallaan keskustelevat keske-
nddn. "Kdsitydn" osuus on vastaavas-
ti viihenemdss[.

Voimassa olevasta TEL-tytisuhtees-
ta ja edeileen jatkuvasta yritthjii- tai
maatalousyrittdjitoiminnasta on re-
kisterissd vain v6hiin tietoja. Sinne
on talletettu tytisuhteen tai yrittdjd-
toiminnan alkamispdivdmii5rd, tycin-
antajan nimi ja tieto eldkelaitokses-
ta, joka huolehtii tytisuhteeseen tai
yrittiijdtoimintaan liittyviistd ilmoi-
tusliikenteestd. Palkkatietoja ei re-
kisterissd ole. Yrittdjien kohdalla on
kuitenkin mainittu toimialatunnuk-
sen lisdksi ns. alkutycitulo, mutta tdtd
tietoa ei yrittiijitoiminnan jatkuessa
pidetii yllii. Pddttymisilmoituksen
yhteydessii saadaan rekisteriin tieto
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eldkkeen perusteena olevasta palkas-
ta tai tytitulosta sekii sen perusteella
lasketusta elSkkeen mdirdstd, eldke-
idstii ja tietoja eldkelaitoksen vastuun
selvittiimiseksi. Vastaavanlainen i1-
moitus tehdiiiin rekisteriin tiysite-
hoisen tydkyvyttcimyys- tai tytittd-
myyseldkkeen piiltytty5.

LEl-tytinantaja on velvollinen ti-
littdmidn maksamansa LEL-Palkat
kuukausittain tytieliikekassoille. Tii-
md tapahtuu yleensd siten, ettd sa-
malla kun tytinantaja maksaa LEL-
vakuutusmaksun pankkiin tai postiin,
hiin liittdii maksusuorituksen mukaan
tilityksen, josta selvidd maksettujen
palkkojen mddrii tycintekijtiittiiin.
Pankit ja postitoimipaikat liihettiivit
tilitykset tyciellkekassoille, jotka vii-
littiivlt ne edelleen Eliiketurvakes-
kuksen tytisuhderekisteriin.

LEl-palkkoja on rekisteriiity vuo-
den 1962 heiniikuusta lukien. Rekis-
teritilan sdiistdmiseksi on kdytdnttind
sellainen menettely, ettd mdiiriiajoin
lasketaan rekisterissd olevat LEL-an-
siot vuosittain yhteen. Tiilll hetkellii
on tilanne se, ettd tytisuhderekisteri
sisiiltdii kunkin ty6ntekijiin kohdalla
vuosien 1962-1967 LEl-ansioista
vain vuosittaiset Yhteissummat
tytieldkekassoittain jaoteltuina - ja
vuodesta 1968 ldhtien ovat ansiot eri-
teltyini kuukausittain ja tytinantajit-
tain. Tarvittaessa on vuosien 1962-
1967 ansioista saatavissa Eldketurva-
keskuksesta tai tytieliikekassoista
erittely, josta ndidenkin vuosien LEL
-ansiot ilmenevdt kuukausittain ja
tyonantajittain lueteltuina.

Tytittomyysavustuskassat ovat veI-
vollisia ilmoittamaan tytitttimyys-

avustusplivinsd vuosittain. Valtaosa
tietoliikenteestd tapahtuu tietokoneil-
1a.

Tycisuhderekisteri sisdltdti erditS
tietoja mycis "varsinaisen" tyoelii-
kejdrjestelmiin eli TEL- LEL- YEL-
MYEL- jirjestelmln ulkopuole1ta.
Kunnallinen eldkelaitos liittyi jo
vuonna 19?1 mukaan ElSketurvakes-
kuksen tytisuhderekisteriin. SieltA
saadaan rekisteriin tieto pdiittyneistd
kunnallisista palvelussuhteista, joit-
ten perusteella on syntynyt oikeus
KVTEl-etiikkeeseen. Rekisteriin on
talletettu erd6nlainen arkistotunnus
sekd syksysti 1972 lShtien mytis pal-
velussuhteen alkamis- ja pbiittymis-
pdivdmddrS, mutta ei sen tarkemPia
tietoja. Eldkkeen m66riin Kunnalli-
nen eldkelaitos selvittdi omista asia-
papereistaan. Vastaavalla tavalla re-
kisteriin saadaan tieto pddttyneist'C
KiEl-palvelussuhteista Kirkon kes-
kusrahastolta. Tdm6 ilmoitusliikenne
liihti kdyntiin viime vuoden Iopulla,
eivdtkd rekisteritiedot viel6 o1e ajan
tasalla. Valtiokonttorin - tai oikeas-
taan sitd edustavan Valtion tietoko-
nekeskuksen - ja Merimieseldkekas-
san kanssa on mytis jo ly6ty lukkoon
sopimukset VEL- ja MEl-tietoliiken-
teestd, ja niiittdkin osin pddstdneen
alkuun ihan liihiaikoina. Aivan hil-
jattain on neuvoteltu Suomen Pankin
kanssa sen eldkesddnncin alaisten pal-
velussuhteiden rekistertiinnistii. Pyr-
kimyksen[ on saada tytisuhderekiste-
ri mahdollisimman tarkkaan katta-
maan koko tytielSkejdrjestelmdn
kenttd, niin ettd eliketaPahtuman
sattuessa tdstd keskusrekisteristd saa-
taisiin kaikki eldkkeenhakijan eliik-
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keeseen vaikuttavat tiedot, eikii olisi
olemassa vaaraa, ettd - hakijan huo-
maamattomuudesta tai muistamatto-
muudesta johtuen - hdnen kokonais-
eldketurvassaan jAisi joitakin tyri- tai
palvelussuhteita ottamatta huomioon.

Tiedot saadaan "ulos" tytisuhderekis-
teristd rekisteriotteilia, joita on kahta
eri mallia. Eldkelaitoksille tarkoitettu
ote on varsin tarkka ja yksityiskoh-
tainen, onhan siitd kdytdvii ilmi tyci-
eliikkeen laskemiseen ja eldkelaitos-
ten keskindisen vastuun selvittiimi-
seen tarvittavat tiedot. Toinen ote-
malli on tarkoitettu tycintekijtiille it-
selleen. Se on yritetty iaatia mahdol-
lisimman yksinkertaiseksi ja helppo-
tajuiseksi. Rekisteriin ilmoitettujen
tytisuhde-, yrittdjii- ja tycittcimyys-
tietojen lisiiksi tdmi ote sisdltdd tiki-
mHiirdisen eldkeiaskelman, joka antaa
otteen saajalle kuvan hdnen tycieldke-
turvastaan joko markkamiidrdisend
tai prosentteina lausuttuna. Otteen voi
postimaksutta pyytdd tiedustelukor-
tilla, joita on saatavissa mm. pankeis-
sa ja postitoimipaikoissa. Kuluvan
vuoden helmikuussa idhetettiin Eld-
keturvakeskuksesta 500 000 tytinteki-
jdnote.

Eieke tapahtumarekisteri
Matti Meikdliiisen oikeus tycieldk-

keeseen ja eldkkeen md6rd saattavat
ratkaisevasti riippua - paitsi hiinen
tyrisuhteistaan ja yrittdjdtoiminnas-
taan - myris niistd aikaisemmista el5_
ketapahtumista, joita h6nen osalleen
on mahdollisesti sattunut. Eldkeasiaa
tytieliikelaitoksessa kiisiteltdessd on
siis tarpeen saada tieto hakijan koh-

dalla aikaisemmin tehdyisti etdke-
ratkaisuista. Tdmi tieto saadaan EIii-
keturvakeskuksen eldtapahtumare-
kisterist6.

Eliiketapahtumarekisteri sisiiltiiii
paitsi tiedot TEL-LEL-YEL-MYEL-
laitosten ratkaisuista mytis tietoja
VEL:n, KVTEL:n, KiEL:n ja MEL:n
toimeenpanoa hoitavien laitosten elii-
kepiiiittiksisti. Suomen Pankin kanssa
on juuri hiljattain neuvoteltu mytis
tihdn rekisteriin liittymisestl. Kan-
saneldkelaitos on niin ikdiin mukana
Eliiketurvakeskuksen eldketapahtu-
marekisterissd. Sielti saadaan tieto
KEL:n mukaisista ty<ikyvytttimyys-
ja tytittrimyyseldkkeitd koskevista
pddtciksistS.

Itse eliikeratkaisujen lisiiksi rekis-
teri sisiiltiiti muitakin eldkkeisiin liit-
tyvid tietoja. Sieiid on mm. tiedot
tytieliikejdrjestelmiissd vireilld olevis-
ta eldkehakemuksista sekd niihin liit_
tyvistd lldkiirinlausunnoista ja tyri-
voimaviranomaisten tyritttimyyselik-
keitd varten antamista todistuksista,
jotka ovat saapuneet Eliiketurvakes-
kukseen ao. eliikelaitoksille vdlitetti-
viksi.

El6ketapahtumarekisterii hoide-
taan toistaiseksi kdsikortistona. Se
kasvaa hyvin nopeasti, minkii vuoksi
koneellistaminen on suunnitteilla,
osittain jo toteutettukin. Tarkoituk-
sena on pdlstii ns. tietojen suorasaan-
tiin, mikd merkitsee sitii, ettd erdiit
useimmin ja nopeimmin tarvittavat
tiedot saadaan tietokoneista ndkyviin
"nappia painamalla".

Kun Matti Meikiildisen tytieldkeha-
kemus tulee vireille eliikelaitoksessa,
eldkelaitos pyyt66 ratkaisua varten
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tarpeelliset tiedot Eldketurvakeskuk-
sen rekistereisti tarkoitukseen vara-
tulla tiedustelulomakkeella. Vastauk-
seksi se saa tytisuhderekisteristd
Matti Meikiildistd koskevan otteen
sekii eliiketapahtumarekisteristi ne
tiedot, jotka siellS hdnestd mahdolli-
sesti ennestddn ovat. Jos hakemus
saapuu Eliketurvakeskukseen, se

luonnollisesti toimittaa vdlittbessiiin
hakemuksen ao. eldkelaitokselle n5-
md rekisteritiedot jo hakemuksen
mukana.

Tiedustelukortista iee Yksi kap-
pale eldketapahtumakortistoon osoit-
tamaan, ettd hakemus on vireilld.
Jos rekisteriin saapuu hakemuksen
kdsittelyaikana joitain uusia tietoja
Matti Meikiiliiiseste - esimerkiksi
tieto kansaneliikkeen mytintdmisest:i

- Eliiketurvakeskus toimittaa tdmdn
tiedon "automaattisesti" eli ilman eri
pyynttiii hakemusta kdsittelevdlle elii-
kelaitokselle. Kun eliikelaitos on kd-
sitellyt hakemuksen, se ilmoittaa rat-
kaisustaan Eliiketurvakeskukselle eI[-
ketapahtumakortilla. Kortti saapuu
useampana kappaleena, si115 El6ke-
turvakeskus vtilittdd siitd aina kappa-
Ieen Kansaneldkelaitokselle ja tytiky-
vytttimyyseliikkeestd lisd.ksi Kansan-
eldkelaitoksen viilitykselll ko. sai-
rausvakuutustoimistolle. T511ii tavoin
hoidetaan ilmoittamisvelvollisuus, jo-
ka tytieldkelaitoksilla on kansaneldke-
ja sairausvakuutusjdrjestelmtille. Jos
eliikehakemus on samaan aikaan ki-
siteltdvdnii useissa tytieliikelaitoksis-
sa, viilitetii5n eldketapahtumakortin
kopio kaikille "osapuolille".

Eliiketurvakeskukseen j 65vii el6ke-
tapahtumakortti sijoitetaan omalle,

eldkkeensaajan nimen mukaiselle
paikalleen ellketapahtumakortistoon.
Jos Matti MeikdiSisesti hdnen el6k-
keellii ollessaan saapuu rekisteriin
joitain uusia tietoja - vaikkapa tieto
kansaneldkkeen lakkauttamisesta -kortiston avulla vdlitetiidn tieto tyti-
eliikkeen mycintrineelle eliikelaitok-
selle.

Tytieliikkeitd koskevat tiedot vie-
ddiin myos tietokoneilla hoidettavaan
rekisteriin. Edellii kuvattua tietolii-
kennettd ei timdn rekisterin avulla
viel5 voida hoitaa, mutta tdtii rekis-
teriS kdytetiiiin erdisiin tilasto- ja
tutkimustarkoituksiin sekl eliikkeen-
saajien valvontaan. Eliiketapahtuma-
ja tycisuhderekisterin tietoja verra-
taan muutaman kerran vuodessa toi-
siinsa. Jos tdlltiin havaitaan, ettd tyti-
kyvytttimyyselikkeelld oleva henkil<i
on mennyt tytihtin, ilmoitetaan asias-
ta eldkkeen mytintdneelle eliikelaitok-
selle, joka tdlld tavoin voi valvoa
el6kkeensaajiaan.

Tyosuhde- ja eldketapahtumarekis-
terien keskindinen vertailu on tar-
peen toisestakin syystii' Viime vuo-
denvaihteen Iainmuutosten jSlkeen
ei tytieldkettd kartu tdysitehoisen
tytikyvyttomyyseldkkeen aikana ta-
pahtuvasta tytinteosta. El6kelaitok-
sen, jossa tytisuhde on vakuutettu,
on saatava tieto mahdollisesta rin-
nakkaisesta eliikeajasta. Eliiketurva-
keskus tulee rekisterien vertailun pe-
rusteella ilmoittamaan eliikelaitoksil-
le nlisti taPauksista.

Tycieldkejdrjestelmd seuraa Matti
Meikdliiisen eriiitl eldmdnvaiheita
ldhes kehdosta hautaan' Henkiltikoh-
taisesti hiinen ei vllttiimdttii tarvitse
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Johtaja Rantanen eliikkeelle

Johtaja Vihtori Rantanen on j6tt6nyt
tehtdviinsii Eliiketiedotustoimiston j ohta-
jana ja siirtynyt eltikkeelle tbmiin vuo-
den huhtikuun alusta. Hiinen tehtiiviiiiin
hoitaa apulaisjohtaja Eero Santala.

Johtaja Rantasen aikaisempi toiminta
ammattiyhdistysliikkeen johdossa on lii-
heisessii yhteydessii tyti,etiikejiirjestelmiin
syntyvaiheisiin. Tydmarkkinaj6rjest6jen
viiliset jiirjestelmdn voimaan saattamis-
ta ja tytieliikelakien olennaista sisiiltdii
koskeneet sopimukset t€htiin 19b0- ja 60-

olla yhteydessl jiirjestelmddn ennen
kuin eldkettd hakiessaan. Toivottavaa
kuitenkin on, ettd hiin tuntisi ja tie-
tdisi eldketurvansa jo aikaisemmin-
kin; onhan hiinelle asetustenkin mu-
kaan taattu oikeus halutessaan saada
eldkelaitoksiita ja Eldketurvakeskuk-
selta tietoja omasta tycieliiketurvas-
taan.

lukujen vaihteessa Vihtori Rantasen ol-
lessa SAK:n puheenjohtajana. Vuonna
1967 htin siirtyi tycieldJ<ejiirjestelmiin pii
riin perustetun EldJ<etiedotustoirniston
johtajaksi, missii tehtii,viissii hiin toimi
kuluvan vuoden maaliskuun troppuun.

Eltiketiedotustoirniston tehtiiviinii on
yhteydenpito tycieltikelakien piiriin kuu-luviin tytintekijdihin sek6 tytieliiketie-
touden levittiirninen ja neuvonta vakuu-
tettujen, ensi sijassa ammatillisesti jtir-
jestyneiden tydntekijtiiden keskuudessa.
Vihtori Rantasen johdolla Eldketiedotus-
toimistosta on muodostunut merkittdvii
elbketurvan tiedotuselin, jonka toiminta
on ulottunut varsin laajalle kentiille ja
edistiinyt ratkaisevasti tydeliikejiirjestet-
miin tuntemusta tydeliikevakuutettujen
keskuudessa.

Tycielbke-lehti toivottaa johtaja Ranta-
selle miellyttiiviii eliikepiiiviii!

Numerotietoja tytietiikejiirjestetmiistii

Eliiketurvakeskuksen tiedotustoiminnan
neuvottelukunnan asettama ty6ryhm6 on
koonnut eriiitti eliiketiedotuksessa kes-
keisiii numerotietoja niiden jiirjestelmiln
toimihenkildiden kiiytttitin, jotka ty6s-
siiiin joutuvat jakamaan elEketietoutta
yleisdlle. Pakettiin ei ole sisEllytetty tiissii
vailreessa mittiiin historiallisia aikasarjo-ja jiirjestelmtistii ja sen kehityksestii
vaan numerot ovat tuoreimman ajankoh-
dan poikkileilkaustietoja. Numeropake-
tissa on tilastotietoja mm. eri eliikelakienpiiriin kuuluvien henkiltjiden ja el6k-
keensaajien lukumiiiiristii, keskimdiiriiis-
ten eliikkeiden suuruuksista ja tydeliik-
keiden suuruuden mukaisista jakautu-
mista. Siinii on myds tietoja tyrieliike,
varoista ja niiden jakautumista sekti tie-
toja sosiaalimenojen ennakoidusta kehi-
tyksestii. Lisiiksi mukana on katsaus eriii-
den maiden el6kej6rjestelyihin. Maat ovat
Ruotsi, Tanska, Norja, Englanti, Neuvos-
toliitto ja Saksan Demokraattinen Tasa-
valta. Numeropaketti tullaan uusimaan
vuosittain.
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Nimityksii
Eliketurvakes kukses sa

Eldketurvakeskulsen vahuutusteknillisel-
le osastoll,e perustetun eliikerekisteritoi-
miston toinristop6iillikdksi on nimitetty
filosofian maisteri Helena Luoma. Mais'
teri Luoma on tullut talon palvelukseen
vuorura 1970.
Tutkimusosaston apulaisosastopii.iillikdk-
si on nimitetty valtiotieteen kandidaatti
Pertti Laesvuori, joka samalla toimii
osastolle perustetun tilastotoimiston
piiiillikkdnE. Hiin on tullut taloon vuon-
na 1964 ja toiminut eliiketutkimustoimis-
ton toimi,stopiibllikktinti vuodesta 1970.

'firtkimusosaston erityistutkijan toimeen

on nimitetty filo.sofian maisteri Jouko
Janhunen. Henen erikoisalueenaa^n on
ulkomaisten sosiealijiirjestelmien tutki-
minen ja seuraandnen.
Tiedotusosastolle on tiedotussihteeriksi
nimitetty toimitussihteeri Veikko Ver6-
jtimiiki. Hiin on siirtynyt tehtiivii'iinsii
Rautatieliiisten liitosta.
Luottovakuutusosastolle perustettuun si-
joitusasiain hoitajan toimeen on kiinni-
tetty merkonomi Veikko Miiki. Htin on
viimeksi toiminut Huhtamiihi-yhtymiin
sisiiisen halliruaon tarkastajana.
Laitoksen tiedotuspiiiillikijksi on 1. 1. 1974

liihtien nimitetty filosofian kandida^atti
Yrjd Larmola. H6n toimii tiedotusosaston
apulaisosastopiiiillikkdnii, johon tehtii'
viiin tuli vuonna 1971'

Uusia yleiskirj .-Ltd

29. L2. Lg12 Aiheena 1. 1. 19?3 voimaantulleiden lainmuu'
tosten vaikutus tydsuhderekisteriti koske'
vaan tietoliikenteeseen

3. 1. 19?3 Eldketurvakeskuksen pankeille ja postille
antama valtuutus

3. 1. 19?3 1. 1. 19?3 voimaan tulleiden lain muutosten
sisiiltO

N:o 3 15. 1. 19?3 Rekister6inaishelpoiset lisiiedut

N:o 29

N:o 1

N:o 2

N:o

N:o
N:o

N:o

N:o

N:o
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1. 19?3

1. 1973

1. 1973

1. 1973

2. 1973

2. 1973

Tytieliikelaitoksille

Tydetiikelaitoksille
TEL:n ja LEL:n
mukaista toimintaa
harjoittaville
eliikelaitoksille

Tytieliikelaitoksille
Tydeliikelaitoksille

Tydeliikelaitoksille

Tydeliikelaitoksille

Tydeliikelaitoksille

TyOeliikelaitoksille

4

5

6

7

8

I

,,

22.

22.

25.

L2.

21.

Elilketurvakeskuksesta saatavat ptiiittislo
makkeet
Vastuunjakoperusteet L. l. 1972 alkaen . '..
El6keturvakeskuksen kustannusten korvaa'
miseksi suoritettavan ennakkomaksun ja lo'
pullisen malrsun Perusteet
Eliikejiirjestelmien yhteistoiminta eliikeha'
kemusten kiisittelYssii
Neljbnnesvuositiedot elii*keensaajista ja
maksetuista elEkkeist6

Kansaneliikkeen ja yleisen perheeliikkeen
korotus



Ennakkotiet oja
tyoeldkkeen saaj

Eliiketurvakeskukseen saatyjen^_e^nnakkotietojen mukaan olivat TEL, I.EL, IWrEL Ja LELeIeke-laitosten mytintiimien 31.12.1972 voimassa- olevien el?ikkeiden tutumErdt :iitat"t<liaen-kesEi-miiiiriit seuraavan taulukon mukaiset.

Vanhuuselilkkeet

Lisiiksi edellisistii sai TEL.lisbeltikettii 1.0O6 tytikyrryttcimyyseliikkeensaajaa keskimeerin 411 mk/kkseke YElliseelikettii 5 tyiikyvyttdmyyseliikk-eenlaajaa. _-4
39

ista 31. 1.2. 1972

Eldkkeen mydntiijii

Kaikki ty6eliikelaitokset

Liseksi edellisistd sai TEl-lisiielekette 1.506 vanhuuselekkeensaajaa keskimaiirin S4S mk/kk, y.EL
lisaelekette 12 vanhuuseliikkeensaajaa, sek6, MYEl-lisiieukeitn "i- ,u"rr"us-era-r.rie;U;j;i 

--" - --

Tyiikyvytttimyyseliikkeet

El?ikkeensaajia

Miehet Yhteens6

15.587
1.215
4.672

18.452
1.62L
2.766

34.039
2.836
?.438

366
433
4t1

169
r96
276

260
297
339

TEL-eliikelaitokset yhteensa
YEL-elekelaitokset
MYEL-elhkelaitokset
LELeliikelaitokset

2t.474
3.r08

10.360
26.482

22.839
1.394

10.315
3.431

44.313
4.502

20.675
29.913

380
353
118
1?8

61.424 37.979 99.403 24:7 137

Eliikkeen mytintiijii
Keskim. perusel2ike mk/kk
Miehet Naiset

fEL-eiekelaitokset
El?ikevakuutusyhtidt
Elakekassat
Elekesaetiot

117
236
51
oo

Kaikki tytieliikelaitokset

2LL

275
317

85
r68
205

Eliikkeensaajia Keskim. peruselEke mk/kk
Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteense

19.186
1.655
6.747

21.646
3.121
4.433

40.832
4.776

11.180

367
439
424

178
1?9
196

267
269
334

27.588
3.230

10.840
18.605

29.200
1.970

10.?29
2.45L

56.?88
5.200

21.569
21.056

385
393
88

139

181
292
49
84

280
355

69
133

TELelekelaitokset
ElSkevakuutusyhtidt
ElAkekassat
Eliikesiiiititit

TEl-eHkelaitokset yhteense
YEL-elAkelaitokset
MYEL-elakelaitokset
LEL-elAketaitokset

60.263 44.350 | ro+.ors 256 148

Naiset Yhteensii



Vanhuus-, tytikyvyttiimyys- ia tyiittiimvyseldkkeet

Elekkeen mytintiijii

Perhe-eliikkeet

Eliikkeen mytjntiijti

Keskim. peruseliike mk/kk

Elekkeensaajia

TEL-elekelaitokset
EliikevakuutusYhtidt
Elekekassat
Elekeseetiot

TEL-elekelaitokset yhteensii
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eliikelaitokset
LEL-e1?ikelaitokset

11.798
953

3.890

16.641
1.581
3.139
9.278

10.923
840

3.6M

6.752
606

1.586

8.944
1.234
3.129
6.784

244
264
253

247
225

62
lt2

15.407
t.462
2.872
8.725

24.351
2.696
6.001

15.509

Edellisiin keskimiiiiriin sisbltymiitttimien TEl-lislielrrjen _m-u_kaisten perhe-elakkeiden lukumb?irii
;ii Bli'j; [;iiiilAaie 4te;tikk.-it_lfe-perne-etiit<etti sai 801 leskee ja 588lasta. Lisiiksi YELIise'
etujen riruxaisten perhe-el?ikkdiden lukumaare oli 3.

Eliiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan otivat TEL, llEL', UIYEL ja LEl-eleke-
r"iti,ii* ,"vtintamien ai. iz] rgzz voimassa otevien elakkeiden lukuiniiaret ja eliikkeiden keski-
mearat seuraavan taulukon mukaiset.

Kaikki ty6eliikelaitokset 48.557

TyiittiimyyselHkkeet

Keskim. peruselBke mk/kkEliikkeensaajia
Yhteensii Miehet Naiset Yhteensa

TEL-elakelaitokset
Eliikevakuutusyhtitjt
Eliikekassat
Eltikesiiiititit

32

I
160

6
16

t92
6

t7 ,,,
151
138
184

1il
138
18?

165

135
1l?

TEL-eliikelaitokset yhteensii
YEL-elekelaitokset
MYEL-elekelaitokset
LEL-elakelaitokset

33

27
142

182

6ot

2t5

33
234

232

151
r39

153

65
85

202 280 482 155 t29 140

Eliikkeen mydntiijii

Eliikkeensaajia

Miehet Naiset lYhteensii wri"nut I wafet Yhteensa

IEL-elSkelaitokset
Eliikevakuutusyhti6t
Elakekassat
Eliikesiiiitidt

34.805
2.870

11.420

40.258
4.748
7.215

75.063
?.618

18.635

366
436
419

t74
185
204

263
280
336

179
269

50
89

278
337

?6
153

TEl-elekelaitokset Yhteensii
YEL-elekelaitokset
MYEL-elekelaitokset
LEL-elekelaitokset
Kaikki tyiielakelaitokset

49.095
6.338

2L.227
45.225

52.221
3.364

21.050
5.974

I ror.sra I esaI s.zoz I st+I qz.ztt I rogI sr.zor I roz

121.889 204.498 25t I
143 208

Lapset Yhteense

Keski
miihriiinen

elZike mk/kk Lesket
Eliikkeiden
lukumaere

17.675
1.4146
5.230

20.09128.46630.639 186

40

Kaikki tytieliikelaitokset

82.609

Miehet Naiset



177.957
11.283
45.416
60.481

273
322

75
t4t

Kaikki tycieliikelaitokset 235.137 205

Vanhuus-, tyiikyvytttimyys-, tytitttimyys- ja perhe-eliikkeet

Eliikkeen mybntiijii

TEL-eliikelaitokset
Eliikevakuutusyhtitjt
Elakekassat
Eliikestititi6t

TEL-eldkelaitokset yhteense
YEL-eliikelaitokset
MYEL-elakelaitos
LEL-eliikelaitos

English summafles
Comrnon organlsation for pensioners?
(editorial)

In Finland, participation in political
life of people as occupational interest
gxoups is not a today's phenomenon.
The poUtical party system is largely ba-
sed on the interest groups; the labour
market organisations have achieved their
present social importance after tJre
Second World War. The appearance of
the unoccupied population into the po,
litical scene is of much later date. T'tre
organisations of school children and stu-
dents were formed a! interest groups
only in the mid-1960's. The pensioners
are only now being organised to play
an active part in societal policy.
Big social poUtical reforms of the I960,s
were made for unoccupied and retiring
people, the planners and reformers being
active working people. When pensioners
enter into political decision making sy+
tem through their own interest organi-
sations, the development of social policy
is likely to get new aspects. How pen-
sioners' participation will affect social
poUcy depends on the way they come
into it.
From the start, the organising of pen
sioners has had a different approach

e]Zike mk

86.861
8.571

22.525

from other interest groups. There are
pensioners in all political groups and
outside them; the forming of one orga-
nisation has not been possible because
a corrunron political basis is lacking. To
day pensioners' organisations work in
close cooperation with most political
parties or as tlreir member orga^nisations,
Iooking after their interests through the
parties. This is a useful arrangement in
so far that political parties have experts
for pension questions, and the objectives
of pensioners' organisations become
connected with party politics.
However, pensioners may feel that the
influencing solely through political par-
ties is not enough. There are many signs
that a still more direct way for influen-
cing Parliament and Government is nee
ded. One of these signs is the idea
e:rpressed fur public to establish a pen-
sioners' political party.

It is apparent that a pensioners, party
has slight possibilities of breaking
through into politics as an influencing
power. The party would be faced with
a thankless competition with the establis-
hed parties. And it certainly would not
replace existing pensioners' organisations.

Pensioners' cooperation over organisa-
tional limits is certainly necessary. pen-

Elekkeiden
lukum?iiird

Keski-
miiiiriiinen

261

32t

4L



sioners have many common tnterests to
look after irrespective of political views
and opinions. The unifying of this politi'
cal will would make the whole picture
clearer. It would also give necessary in'
formation to Parliament whose know'
ledge of people's needs and their urgency
order is at least incoherent. When brin-
ging pensioners' opinions together the
starting point must, howevet, be the work
already done and the existing organisa'
tions.

A consulting body of pensioners' organi-
sations wold be necessary. Wottld it be the
task of the State, central social political
organisations or pensioners' organisations
to set up this bodY?

(Political parties and pension policy)
(article on pp. 6-23).

The article deals with pension polittcal
aims of the political parties in Parlia-
ment: Social Democratic Party (55 seats),
People's Democratic League of Finla^nd
(communists and their aUies, 37 seats),
Centre Party (agrarians, 35 s€ats), Con-
servative Party (34 seats), People's Unity
Party of Finland (separated from the
I'innish Rural Party, 13 seats), Swedish
People's Party (10 seats), Liberal People's
Party Q seats), Finnish Rural PartY
(bourgeois radicals, 5 seats), and Finntsh
Christian I€ague (4 seats).

As regards the developing of pension po'
licy, tJre aims of political parties are fairly
uniform. Most parties have also approved
programmes of pension political aims.

Ttre programmes of all parties include
the raising of the penslon level while
differences appear whether to increase
first employment pensions, national pen'
sions or both.

Another item on the programmes com'
mon to all politicat parties is the demand
to determine and prescribe a sufficient mi-
nlmum pension level. The left'wing par'

ties and the Finnish Iiural Party more
than other parties back a minirnum pen-
sion equaling the valid minimum pay. The
other parties have adopted the concept
of sufficient minimum subsistence and
sufficient level of living according to
which also the minimum pensi,on should
be prescribed.

Most parties also want to reduce pen-
sion differences between pensioners or
at least to make a thorough study on
them. All parties but two (conservatives
and christians) also propose a ceiling to
pensions in one waY or other.

Regarding the pensionable age, all par-
ties have proposed amendments. Some
parties want a general lowering of the
pensionable age, and with the exception
of the Finnish Rural party, they also want
individual or occupational flexibility.

Most parties would like to see wide
wers entitled to a survivor's pension. T'lte
work of certain groups (housewives, stu-
dents) now outside the employment pen-
sions should also be covered by the acts.

Ttre pension programmes of different
parties include ideas of how the total
penslon from the employment and na'
tional pensions schemes should be formed
and what would be the mutual position
of these pensions. The programmes of
almost all parties also include the simpli-
fying of the orgarrisations of the pensions
schemes, unifyrng of separate pensions
acts, and better co-adJusting of different
pensions.

About half of the parties also propose
the improving of social services, recrea-
tion and health care of pensioners as well
as giving more information on pensions.

T\nlo parties (People's Democratic Lea-
gue of Finland and Finnish Rural Party)
demand the abandoning of the funding
under the pensions schemes and one
party (conservatives) demands res.
trictions on the growth of the funding.
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