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"T aiteellinen palkk aty o"
ei ota malrtuakseen lain raameihin

Kun "erdiden tycisuhteessa ole-
vien taiteilijoiden ja toimittajien
eldkelaki", jota jo tekovaiheessa
harhaanjohtavasti kutsuttiin
freelance-laiksi. oli hahmottu-
massa, tiedettiin, ettd sen sovel-
taminen tulisi kohtaamaan vai-
keuksia.ja arvostelua. Siitii huo-
limatta laki haluttiin totta kai
saattaa voimaan: eldketurvan
aukko tunnettiin, ja joskaan sitd
ei voitu tdsmdllisesti rajata ja ker-
ralla saumattomasti tukkia, oli
parempi korjata se mitd voitiin
kuin jattee kokonaan korjaa-
matta.

Lain tarkoituksena ei ollut va-
pauttaa ketddn lainmukaisesta
yrittiijiieliikevakuutuksen otta-
misvelvollisuudesta, vaan saattaa
eldketurvan piiriin ne tycisuhtees-
sa tehdyt lyhytaikaiset tyot, jotka
aiempien sddnncisten mukaan
olivat jddneet lainsuojaa vaille.
Taiteilijan ja toimittajan tydt
ovat usein yrittiijiin toita - eivat
taloudellisen voiton tavoittelua.
mutta yrittejenty6td sikdli, ettd
niissd on yrittiijiinriskinsd ja -va-
pautensa. "Tydnantajan johto ja
valvonta", josta ty6 yleensd tun-
netaan tyosuhteessa tehdyksi, on
niissd vdhdista tai teoreettista.
Tyon vastakaiku tulee muulla
tavoin. Usean uuteen lakiin pet-
tyneen kyynelet - sindnsd ym-
mdrrettdvdt - johtuivat juuri sii-
ta, etta hdn havaitsi ettd hdntd
varten oli jo ennestddn olemassa
eliikelaki.

Muuan pettynyt ryhmd on
freelance-toimittajat. Heilld saat-
taa olla lehdessd vakiopalsta,
mutta he valitsevat yleensd itse
aiheensa ja kirjottavat juttunsa
omissa tiloissaan omalla koneella
(vaikka yhii useammin tycinanta-
jan kiisikirjoituslomakkeille) ja
juttupalkalla ja ovat vapaita te-
kemdln muuta kirjoitustyotii
muuanne: kaikki yrittiijyyden
tunnusmerkkejd.

Taiteellisen kokonaisuuden
valmistamiseen osallistuvat avus-
tajat saattavat kuulua TaEL:n
piiriin, mikiili heidiin henkil<i-
kohtainenkin panoksensa on tai-
teellista, ei teknistd, laatua. Teh-
tyja rajankiiyntejii selostetaan
toisaalla tiissii lehdessd laajem-

massa artikkelissa. Mikii on tai-
teellista, mika teknisd aikana,
jollc on tyypillistii eri taidemuo-
tojen, eri tekniikkojen miksaa-
minen ja syntetisoiminen, se
muodostunee kysymykseksi, jo
ka saa jatkuvasti uusia ja muut-
tuvia osavastauksia.

Odottamaton taisi lainlaati-
joille olla ongelma. joka nousi
ulkomaisten taiteilijavieraiden
vakuuttamisesta. Helsingin juh-
laviikkojen toiminnanjohtaja
puhui tdyttd totta sanoessaan, et-
teivdt ulkomaiset taiteilijat ole
kiinnostuneita bruttokorvauksen
suuruudesta vaan nettokorvauk-
sesta:etta esiintyvdt ryhmdt. mm.
orkesterit, perivdt kokonais-
summia eivdtkd henkilokohtaisia
palkkioita ja ettd vierailevat tai-
teilijat tuskin juuri tulevat niiyr
tdytymddn eldkkeenhakijoina.
TaEL-eldkemaksu taiteilijavie-
raista on kutsuvalle isdnndlle
ylimddrdinen menoerS.

Niin asia on. Kuitenkin: Joka
tapauksessa kokonaispalkkio
.jossaki n vaiheessa jaetaan asian-
omaisten kesken, eikd eldketur-
vaa kenellekden voi jatAa jarjes-
tamatte silld perusteella, ettd ar-
vellaan ettei hiin aikanaan el6-
kettd nosta. Taidepoliittisesti aja-
teltaessa tulee eteen viel6 kaksi
ndkcikohtaa: Jos ulkomaiset tai-
teilijat irrotettaisiin eldkevakuu-
tuksesta, heidiin kiiytt6misensi
saattaisi joissakin tapauksissa
muodostua edullisemmaksi kuin
kotimaisten; kannetut vakuu-
tusmaksut tuskin menevet kult-
tuurieldmdnkddn intressien kan-
nalta hukkaan, silld ne tilitetiiiin
Esiintyvien taiteilijoiden elake-
kassalle. jonka varain sijoittami-
sesra taiteilijain etujiirjestojen
omat edustajat ovat kassan halli-
tuksessa pddttdmdssd.

Taiteellisen tyon eldketurva on
monisiiikeinen ongelma. Kiiy-
tantd kehittad ja muokkaa tul-
kintoja, pakostakin. Ei riitii, etta
kehittiimispaineet tulevat esiin:
tarvitaan mycis ratkaisumalleja.
Niille on oltava yhteista sen, etta
jokaiselle eldkkeelle loytyy mak-
saja.

Yrjd l-armola
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Kansaneldkejdrjestelmd tayttaa
tdnd vuonna 30 vuotta. Ensi
vuonna tulee kuluneeksi 50 vuot-
ta maamme ensimmSisen kan-
saneldkelain sddtdmisestd. Sa-
mana vuonna tycielikejirjestel-
ma saavuttaa 25 vuoden idn.

Pycireiden vuosien myota myds
tutkijoiden kiinnostus eliikepoli-
tiikkaan ja sosiaalivakuutuksen
kehitykseen oletettavasti lisddn-
tyy. Tiistii on jo nyt merkkejd ha-
vaittavissa. Viime vuonna Hel-
singin yliopistossa hyvdksyttiin
kaksi eliikejiirjestelmien kehitys-
ta kasittelevaa opinrfiytetyotd.

Lisidntyneeseen kiinnostukseen
on tietysti rnuitakin syitd kuin
merkkipdivdt. Monet asiantunti-
jat uskovat vakaasti, etta eu-
rooppalainen hyvinvointivaltio
on tullut, jollei suorastaan tiensd
piiiihiin, niin ainakin tdrkeddn
risteykseen. Hyvinvointivaltion
kriisid kdsittelevdd kirjallisuutta
on julkaistu metreittain.

Tdmdn ylenpalttisen kirjallisen
aktiviteetin keskelld tuntuu aika
hdmmdstyttdvdltd, etrd hyvin-
vointivaltiosta ei ole pystytty
muotoilemaan yleisesti hyviik-
syuyd mdhritelmdS. Kriisikes-
kustelukin leijuu hiukan ilmassa,
kun ei oikein tiedetd, mikd tar-
kasti ottaen on kriisissd.

Yksi keino selkeytt66 keskuste-
lua ja saattaa se konkreettiselle
tasolle on tutkia sitd. miten ny-
kyiseen tilanteeseen on tultu, mi-
ten sosiaalivaltiolliset jiirjestel-
mit ovat kehittyneet sellaisiksi,
kuin ne nyt ovat. Keskeisid so-
siaalivaltiollisia instituutioita
ovat juuri eliikejiir.yestelmiit.
Eldkkeet loh kaisevat suurimman
osan hyvinvointivaltioiden so-
siaalimenoista.

Kansainvdliset vertailut osoitta-
vat ainakin sen, etta lopputulok-
seen, eurooppalaiseen hyvin-
vointivaltioon. on voitu padtya
hyvinkin erilaisia teit6. Esimer-
kiksi Suomen ja Ruotsin eldke-
jdrjestelmdt takaavat vakuute-
tuille suurilta linjoiltaan saman-
laiset etuudet. Siitd huolimatta
voidaan vdittdd, etta toinen on
rakennettu riidoilla ja toinen so-
vussa.

Olisi kuitenkin vd6rin olettaa. et-
tii teollistunut, kapitalistinen yh-
teiskunta tuottaisi luonnonlain-
omaisesti myos hyvinvointival-

tion. Vastaesimerkkeind voidaan
mainita Yhdysvallat ja Sveitsi,
joita ei tavallisesti lasketa hyvin-
vointivaltioiksi. Eurooppalainen
hyvinvointivaltio on kaikesta
huolimatta tietoisen politiikan
tulos.
Ruotsissa tata tietoista politiik-
kaa on harjoittanut sosialidemo
kraattinen puolue melkcin mo
nopoliaseman turvin. Suomessa
mikiiiin ryhmd ei ole saavuttanut
vastaavanlaista mddrdysvaltaa.
Lopputulokseen on tultu haja-
naisen oikeiston. hajanaisen va-
semmiston. verraten voimak-
kaan. agraarisen keskustan ja eri
tycimarkkinaosapuoltcn moni-
mutkaisen pelin kautta.
Hyvinvointivaltion kehitystd
koskevat hypoteesit perustuvat
yleensi oletukseen voimak kaasta
tycivdenliikkeestd tai vahvasta
konsensuksesta. Suomen tapaus
uhmaa nditd selitysmalleja, ja
juuri siksi se on tutkijoiden kan-
nalta mielenkiintoinen. Eri inr
ressiryhmien kytkenndt toinen
toisiinsa. niiden keskiniiinen kil-
pailu ja niiden suhteet eri vdestci-
ryhmiin muodostavat kiehtovan
tutkimuskohteen.
Nimenomaan eldketurvan osalta
Suomessa on myos pZiiidytty
kansainvdlisesti katsoen varsin
erikoiseen lopputulokseen. Elii-
kejdrjestelmdn kokonaisuus
muodostuu valtiollisesta kan-

saneldkejdrjestelmdstd ja tyo-
markkinajdrjestdjen sekd yksi-
tyisren eldkelaitosten hallitsemas-
ta tydelakejerjestelmdsti. Tdstd
kaksijakoisuudesta ja eliikejiirjes-
telmien tyonjaosta seuraa mm.
se, etta sosiaalipoliittisessa kes-
kustelussa ajankohtainen yksi-
tyistdmisteema ei juuri eliikejiir-
jestelmddn ulotu.

Ldhihistorian pikkutarkka re-
konstruoiminen ja sen jdsentd-
minen sosiologian ja politiikan
tutkimuksen kesittein saatetaan
joillakin tahoilla kokea mycis ar-
kaluontoiseksi. Tutkimus ei aina
valtEmatta imartele niitii, .yotka
ovat toimijoina osallistuneet jdr-
jestelmien rakentamiseen. Jalot
pddmddrat kSdntyvdt helposti
ryhmdkohtaisten intressien kie-
lelle. Tutkimuksessa ei kuiten-
kaan pidd edes pyrkid liialliseen
hienotunteisuuteen. Eliikepoli-
tiikkakin on politiikkaa, ja siitii
syystd sen piirissd mycis politi-
koidaan.

J
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Yliekiketyoryhmf,:

\{EROTI.]S
PAIITS

Ns. ylielzikeongelma
tuli voimakkaasti
esiin julkisessa kes-
kustelussa 1970-luvun
puolivillissfr. Vuosi-
kymmenen alkupuo-
liskon voimakas inf-
Iaatio ja solidaarises-
ta palkkapolitiikasta
seurannut julkisen
sektorin muita hi-
taampi ansiokehitys
johtivat erlissil ta-
pauksissa siihen, ettfl
maksetun eldkkeen
katsottiin ylittiiviin
tarkoitetun tason.
Mytihemmin on jul-
kisessa keskustelussa
ylieliikkeillii ymmilr-
retty tavoitetason
ylitteiden [seksi mytis
markkamililrdisesti
korkeita eliikkeitii.
Sosiaali- ja terveys-
ministeriti asetti 13.2.
1985 tytiryhmiin sel-
vittiimiiiin ns. ylielii-
keongelman luonteen
nykytilaaja mahdolli-
suuksia estilil erilais-
ten ylieliikkeiden ja
ylisuurten eliikkeiden
syntyminen. Tytiryh-
miln puheenjohtajana
toimi ylijohtaja Jukka
Rantala.

Tyoryhmii ei pyri raportissaan
mddrittelemddn ylieldkettd. Se
rajasi toimcksiantonsa piirin
proscnttimddrdisen tavoitetason
ylittaviin eldkkeisiin ja markka-
mddrdisesti korkeisiin cliikkei-
siin. Ylieliikkeilld lienee julkisessa
keskustelussa tarkoitcttu jonrparr
kumpaa.

Jo tehdyt muutokset

Samanaikaisesti kun ylicliik kcis-
tii julkisesti keskusteltiin l97Glu-
vulla, tehtiin niihin liittyv6d selvi-
tystyotd, jonka perusteclla myos
ryhdyttiin erdisiin ylicliikkciden
syntyd ehkdiscviin toimenpitei-
siin. Niiitii sekd muita eldketa-
soon sclvdsti vaikuttaneita toi-
menpiteitd olivat indcksipcrus-
teen muutos vuonna 1911 , ela-
kepalkan laskentatavan muutos
vuoden 1979 alusta. kansaneld-
keuudistuksecn liittvnyt eliikkei-
dcn verotuksen uudistamincn
sekd heindkuun ennakkotarkis-
tuksen poistaminen vuodcsta
1985. Indeksiperustcen muutos
merkitsi TEL-indeksin lasken-
nassa siirtymistd ansiotasoindek-
sistd ansiotasoindeksin .ja kLrlut-
tajahintaindeksin muutosten
keskiarvoon. Eldkepalkan las-
kentatapaa muutettiin siten. ettd
aikaisemman kahden parhaan
vuoden sijasta ncljdn viinrcisen
vuoden ansiosta valitaan kaksi
tasoltaan keskimmdistd. Vero-
tuksessa tulojen mukaan pienc-
nevdn eldketulovdhennyksen
kayttodnotto on merkinnl t pien-
ten eldkkeiden nettotason suh-
teellista kohoamista suuriin eld-
ketuloihin verrattuna.

Tyoryhmii totesi raportissaan.
etta niiillii toimenpiteilld on
olcnnaisella tavalla korjattu
esiintyneitd epdkohtia. Siten ei
nykyisissd olosuhteissa endd
synny sellaisia eliikkeiden ja
palkkojen suhteidcn vinoumia.
jotka 1970Juvulla johtivat yli-
eldkeongelman syntyyn.

ao

E
EROJEN
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Nykyinen
kokonaiseldketurva

Tyciryhmdn teettemien kokt>
naiseldketilastojen mukaan vuo-
den 1984 lopussa vain 0.8 7o kai-
kista omaelikkeistd eli vanhuus-.
tyokl vvttomyys- ja tyottomyys-
eldkkeistd oli suuruudeltaan yli
9000 mk/kk. Yli82c/c kokonais-
eldkkeistd oli suuruudeltaan alle
3000 mk/kk. Ty<irrhmd totesi.
ettd yksityisen sektorin tyoelak-
keiden voimaantulo tulee mer-
kitscmddn crityiscsri picntcn ja
keskisuurten eldkkeiden tason
kohoamista. Suurimpia mark-
kamddriisid elSkkcitd on suhtcel-
liscsti eniten julkisella se ktorilla,
koska alkavat eldkkeet ovat
yleensd tavoitetasoisia. Yksityi-
sen sektorin suuret eldkkeet pe-
rustuvat pddasiassa lisdetuihin.

Tyciryhml kiinnitti m1,6s huo-
mionsa siihen, ettd nykyisinkin
eldkkeellesiirtymisvail.reessa tu-
loerot kaventuvat merkittdvdsti.
jos niitii verrataan ennen el6k-
keellc siirtymistd saatujerr ansir>
tulojcn vdlisiin croihin. Suomcn
kokonaiseldkeasteikko on nykyi-
sellddn varsin dcgressiivincn. kun
verotus otetaan huomioon.

Tyoryhmii ktlrostaa raportis-
saan Suomen kokonaisel5kcjdr-
jcstelmdn kcskeisid pcriaalteita:
perusturvaa ja ansioturvaa. An-
sioturvan tavoitteena on taata
aktiiviajan tyotuloilla saavuretun
elintason kohtuullinen siiilymi-
nen. Siihen kuuluu ns. ansainta-
periaate, jonka mukaan tydel5ke
liittyy kiinteiisri palkkaan ja pyr-
kii yksilollisesti tasaamaan tuloja
koko elinkaaren mitassa. Lisiiksi
eldkcturva on koskematon. ts.
vakuutusmaksujen perusteella
ansaittua eldkeoikeutta ei voida
ottaa pois.

Tyciryhmdn kdsityksen mu-
kaan mielipiteet markkamddrdi-
sesti korkeiden eldkkeiden yli-
suuruudesta perustuvat usein sii-
hen. ettd muodollisesti tydnanta-
jan kautta tapahtuvaa eliikkei-
den rahoitusta ei aina mielletd
ansaintaperiaatteen mukaisesti
henkilon omaan tycipanokseen
perustuvaksi.

Vanhat ja uudet keinot

Tyciryhmii k2isitteli tycissddn niitd
keinoja. joita aiemmin on esitetty
kdytettdvdksi ylieldkkeiden syn-
tymisen ehkdisemiseksi sekd toi
esille erditd aiemrnin esittdmht-
tomiii toimenpidevaihtoehtoja.
Ekikekatosta tyoryhmd totesi. et-
td se koskisi tehokkaasti vainjul-
kisen sektorin eliikkeitii ja koh-
distaisi tulontasauksen pelkds-
tddn yhteen tulonsaajaryhmddn
ja tulolajiin. Lisiiksi se ei sovellu
tyoclakejarjestelmdn ansai ntape-
riaatteesccn ja sen aiheuttama
eldketurvan aukko todenndkoi-
sesti katettaisiin Ruotsin csimer-
kin mukaisesti hallinnollisesti
mutkik kailla erillisillii j2irjestelyil-
ld. Samat ndkokohdat koskevat
myos ns. degressiivistd tyoeldke-
asteikkoa, jossa eldketurvan ta-
voitctaso olisi suurilla palkoilla
nykyist;i alhaisempi.

Inclcksiturvasta tyoryhmd to-
tesi. ettd vanhuuseldkkeiden in-
deksiturvassa voitaisiin teknisesti
varsir.r helposti siirtyd kuluttaja-
hintaindeksisidonnaisiin kor-
jauksiin. Sen sijaan eldkkeen
suuruuden mukaan criytyvien
indeksien kayttddn tyciryhmd to-
tcsi liittyrdn erittdin suuria on-
gelmia.

Nykyisen eltikepalkan lo.sk en-
tascicinnrin antama eliikepalkka
voi erdissd tapauksissa erota var-
sin paljorr vakiintuneesta ansi-
otasosta. Vaihtelua esiintyy sekd
ylcis- ettd alaspdin. Nditd vaihte-
luja voitaisiin tyciryhmdn kdsi-
tyksen mukaan vaimentaa ele-
kepalkan laskenta-aikaa piden-
tamelle. Tehdyissii selvityksissd
ei kuitenkaan ole todettu, ettl
nykyistii eldkepalkan laskenta-
sddntod kiiytettiiisiin hyviiksi
korottamalla viimeisten tycissd-
olovuosien palkkatasoa keinote-
koisesti erilaisten palkanlisien
avulla niissi ammattiryhmissd,
joissa se voisi olla mahdollista.

El6kkeen karttumisnopeuden
ja eldkkeen alkumddrdn korot-
tamista alennetun eliikeiiin ja
lykkriyskorotusten avulla tyo-
ryhmd ei pidii sosiaalipoliittisesti
perusteltuna, vaikka se taloudel-

lisen neutraalisuutensa vuoksi
onkin vakuutusmatemaattiscsti
oikein. Tyoryhmii pitaa tyoela-
keturvan perustavoitteiden mu-
kaisena rajoittaa lykkdyskoro-
tuksen kdyttod silloin, kun eldke-
jiirjestelyn eldkeiki on yleistd eld-
keikdd selvdsti alhaiscmpi.

Y h t c a n.y ov i t u ssddn nostdn
vuoksi mahdollisesti syntyvat
eldkkeiden tavoitetasojen ylitteet
voitaisiin tyoryhmdn mielestd
poistaa, jos eliikkeiden uudel-
leenyhteensovittamisen mahdol-
lisuuksia parannettaisiin lainsdd-
ddnncissd silloin. kun ensisijaisen
korvauksen mddrd muuttuu.
Tyoryhmii piti myds tarkoituk-
senmukaisena. elta yhleensovi-
tuksen perusteena oleva palkka
laskettaisiin nykyistd vdhim-
mdisaikaa pitempddn kestdnei-
den tyosuhteiden perusteella sil-
loin. kun riitdvd tydhistoria on
olemassa. Samalla voitaisiin tar-
kistaa rinnakkaisten tyosuhtei-
den kuuden kuukauden yhteisen
keston vaatimusta.

Yhtenh ylieldkeongelman pe-
riaatteellisena ndkokohtana on
esitetty. ctta ennen kuin on pe-
ruste ltua toteuttaa leikkauksia
niissd eldkkcidcn osissa..loissa ci
ole yhteiskunnan rahoitusta, olisi
luovuttava yhteisin varoin kus-
tannettujen eldkkeiden maksa-
misesta. Tyciryhmii piti kuitenkin
kansanckikkcen pohjaosan pois-
tamisesta aiheutuvaa eldke-ero-
jen tasoittumista vdhdisenS. Tyci-
ryhmdn mielestd ei ole syytd
puutt ua kansaneldkejdrjestelmdn
ja tyochke jarjestelmdn vakiintu-
neen tyonjaon pcrustavoitteisii n.

Tydryhmii totesi verotuksen
olevan Suomessa perintcisesti tu-
lonjaon tasaamisen vdline. Vero-
tus soveltuu myos eldke-erojen
kaventamiseen senkin vuoksi, et-
td se ulottuu kaikkiin tydnanta-
jan ja tycintekrjdiden vdlilld sovir
tuihin eliikejirjestelyihin. Se on
ainoa tehokkaasti vaikuttava
keino, jos tavoitteena on kaikkiin
eliikkeisiin tai kaikkiin tulomuo-
toihin tasapuolisesti ulottuva tu-
loerojen kaventaminen.

Koska tyoeliikejiirjestelmiillii
on suuri merkitys palkansaajille

ja yriuiijille, tyoryhmi pitdd ra-
portissaan tarkoituksenmukai-
sena. etta keskeiset etujdrjestot
voivat osallistua mahdoilisten
eldkkeiden mddrdytymisessi teh-
tdvien muutosten valmistelutyci-
hrin.

Artikkelin ki[oittaja
t o i mi t ydy yfi nlrin si h t e eri nci.

BO LUNDQVIST, r zx
Ekikaturvakeskuk sen

suunni t te luo saston t ut kija
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Venaikainenko
tytikyvytttimyyseldke on vawfl

Muuan epdtietoisuut-
ta, ilrtymystdkin, ai-
heuttava tytieldketer-
minologiaan kuuluva
seikka on tytikyvytttF
myyseldkkeen mild-
rfldminen "toistaisek-
si", vaikka tytikyvyt-
ttimyys on kiistaton.
Miksi eldke mytinne-
tiizin "toistaiseksi" ?

"Toistaiseksi mycintdmisen"
taustana kaiketi on ajatus. ettd
tyokyvyttdmyyden syyt saattavat
olla poistettavissa tai ainakin lie-
vennettdvissd, elleivdt nykyisin,
niin kcnties vastedes lciydettdvin
keinoin. "Lopullisen" ja muutet-
tar issa olcvan trcikyvl,ttomvy-
den vdlille on paatoksia tehtaessa
vaikca rajaa vetdd. sekd kdytdn-
ndn ctta psykologisista syistd.
Ehdoton ja lopullinen tuonrio
saattaisi mascntaa vdhintddn
samassa mhdrin kuin "vdliaikai-
sen" ail-reuttarla epdvarmuus.

Sanonnat "kunnes toisin pdd-
tetiidn" tai "cllei tuonnempana
muuta aiheudu" tuskin olisivat
sen myonteisempid kuin "tois-
taiseksi myontdmincnkddr.r".
"Mddrddmdttcimdksi ajaksi
mvcintzimincn" \aattaisi tyrmis-
tvttaa siina vaiheessa, jossa kesto
ehkd kuitenkin. muuttuneiden
oltrjen vuoksi. mddrdttdisiin.

Tycicldke tiedusteli lnuutarnan
cldkelaitoksen eclustajilta. olisiko
tvcikvr vttorttr vscltik kccn mvon-
tdmiskdytdntdd syytd muuttaa,
ja olisiko "toistaiscn" tilallc pa-
rempaa sanaa lciydettdvissd. On-
ko ehkii jo keksitty.ja kiiytossii'l

Lakimies
Riitta Kaaja,
LELTytielilkekassa:

LEL Tyoeliikekassan eldkeosas-
tolla on vuosien kuluessa silloin
telldin otettu esille kuvailemasi
ongelma. miten eldkepddtokses-
sd ilmaista LEL-laissa erilvisesti
mainittu asia, ettd tyokyvyttd-
myyseldke ml,onnetddn joko
mddrdaikaiseksi tai toistaiseksi.
On neuvotcltu lddkdrciden kans-
sa sairauksien jakamisesta ryh-
miin sen mukaan, onko tyoky-
vyttomyys todella "pysyvii". jol-
loin cldkckin voitaisiin myontdd
"pysyvdksi" (mikd on huono il-
maus sekin). vai onko mahdollis-
ta. cttd tyokvvyttomyrdessii r as-
toin odotuksia saattaa tapahtua
parantumista, jolloin jokin va-
raus "tt.ristaiseksi, kunncs toisin
pddtctddn" saattaisi olla piiiitdk-
sessh paikallaan. Tdllaista jakoa
eiviit liiiikiirit kuitenkaan olc ha-
lunneet tel.rdd.

Kdytdnnossd annetaan kol-
menlaisia tyokyvyttomyyseldke-
piiiitciksiii:

l) miiiiriiaikainen elhke, jonka
jatkoa varten pyydetddn uusi
lddkdrintodistus;

2) toistaiseksi mycinnetty eldkc.
jossa tiettynd aikana pyydc-
tddn toimittamaan uusi ldd-
khrintodistus, jotta tycikyky
voidaan tarkistaa:

3) toistaiseksi myor.rnetty cl6kc,
jossa tyokykl,d ei tarkisteta.
Kolmannen ryl.rmdn eldke on

myonnettv kdyttdmdlld sanontaa
"Tyokyr 

1 ttciml l seldk kccnd
myonnetddn 3500 markkaa kuu-
kaudessa 1.9.1985 alkacn tois-
taiscksi". "Kunnes toisin pddte-
tddn" on vuosien saatossa jo pu-

'donnut pois lauseesta.
Ja tdmd. kuten olettc jo toder.t-

ncet, kuulostaa moncsta eldk-
kecnsaajasta kovin epdvarmalta.
Tunluu siltd. ettd eldkclaitos voi
mind pdirdnd tahansa mddrdtd
cldkkcestd toisin. Kuitenkin edel-
ld mainituista kolmcsta tyoky-
vyttcimyyseldkelajista tzimd vii-
meincn on se. joka varmimmin
jatkuu hamaan tulcvaisuuteen!
Mutta sitdhdn eivdt eldkkecr.rsaa-
jat roi tictdd. Eikii sitii voi sana-
muodosra pii2itcllii. Vika on siis
informaatiossa.

Juttusi Lisdedussa. sanrelan
aikaan sattunut kcskustclu crddn
sosiaalihoitajan kanssa. josta il-
meni. miten cpdvarmaksi elhk-
keensaajat todella voivat tuntea
eldmdnsd "toistaiscksi" rrtyon ne-
tyn eldkkeen kanssa. sekh se
scikka. ettd asia on idt kaikct to-
dclla jossain mddrin kir"istiinyt.
sai meiddt Tydeldkekassass.l va-
kavasti kcskustelcmaan asilsla.

Tcimmt' sen yksinkcrtaisert
pddtoksen, ette tyokyvyttcir.uyys-
clAkc tdstd ldhtir:n mycinnctddn
"siitd ja siitd alkaen". Pistc. Tote-
simmc, etta tama sopii kaikkiin
muihin elSkelajcihin paitsi tyot-
tomyyseldk keisiin.

Ndin ollcn nrlcinuetddn virn-
huuseldkc "alkaen". perhc-elikc
"alkaen". tycikyvyttcimyyseldke
"alkaen" .jne. Mycintolausctta
seuraava inlbrmaatio pd:itcikscs-
sd kertoo sitten erikseen cri eldke-
lajien kohdalla. millii edellytyksil-
ld clhke voi pddttyd. Tyokyvyt-
tcimyyscldkkeen kohdalla san<>
taan nyt: "LEL Tyoeliikekassa
on myontdnyt Teille LEL:n ja
TEL:n nojalla trokyvyttontyys-
elhkkecn 1.5.19u6 alkaen. Eldk-
keen mAdr6 on 4200 mk,/kk 1.3.
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1986 alkaen. Mikiili tyokykynne
palautuu. siitd on ilmoitcttava
Tyoeldkekassallc."

Pddtoksen liitteend olevilla
tiedotteilla menee el6kkeensaa-
jalle tarkcmpaa tictoa kunkin
e liikclajin ehdoista. Muissa
eldkelajeissa eldkkeeseen oikeut-
tavan tilan oletetaan jatkuvan,
mutta tycittcimyyselike kdsit-
tddksemme on tassa suhteessa
poikkeus. Sc on todella tarkoitet-
tu olemaan voimassa toistaiseksi,
se kur.r ei ole varhennettu van-
huuseldke. Tycittomyys voi pddt-
tyd hetkessd. Sen vuoksi epd-
varmuuden henki saattaa olla
paikallaan ja siksi sdilytdmme
tyottcimyyscldkepidtdksissd sa-
namuodon "alkacn toistaiseksi".

Apulaisjohtaja
Tapani Koski,
Eldke.Varma

Tyokyvyttomvyseldk keidcn
ml,ontdrniskdvtdnto on kieltA-
mdttd luisunut mddrdaikaiseldk-
keidcn suuntaan. Vaikka onkin
tapauksia. joissa mdd,rdaikaisuus
on pcrustcltua - nur>ri hcnkilo.
leikkauksesta toipumir.ren - ke-
hitykscn suuntaa on pidettdvd
cldkkcensaajan kannalta huoles-
tuttavarlat mddrdaikaiseldkkeen
tulisi olla poikkcus. ei sddnto.

Nayrtaa ilmeiseltd, ctra tilan-
tecseen ovat keskeisesti olleet
vaikuttamassa yhtaalte liiiikiirit
ja toisaalta eldkeratkaisujen ver-
tailumcnettcly ncuvotteluineen
Kansaneldkelaitoksen ja tyocla-
kelaitosten kesken.

Jos hoitava liilikiiri kirjoittaa
mddrhaikaisen Btodistukscn.
'ldrjcstelmdn" on lrclpointa
noudattaa tuota mddrdaikaa
myos eldkepddtcikscssS. Niiin sii-
ndkin tapaukscssa, ctte sekd hoi-
tavalle lidkdrille ettd eldkelaitos-
ten lddkdreille olisi melko selvdd,
cttei potilas endd tydcldmddn pa-
laa. Paitsi ettd lddkdrit tuppaavar
olemaan toisilleen solidaarisia-

lSdkdrinlausunnoista poik-
kcaminen johtaisi kaikenlaiseen
"ylimddrdiseen" riesaan neuvot-
teluincen. Kukapa tdllaista ha-
luaisi - paitsi ehkd eldkkeensaa-
ja'l

Tilanne on samantapainerr
myos silloin, kun B-todistus on
kirjoitettu toistaiseksi. mutta
tyoeldkelaitoksen tai Kansaneld-
kelaitoksen liiiikiiri ei tdhdn oi-
kcin luota ja ehdottaa mbdrdai-
kaista eldkettii. Tiilloinkin on
picncmmdn riesan tie myontyd
tdhdn suoraan kuin kdynnistdd
neuvottelua.

Miten sitten saataisiin aikaan
muutos'J Voisimmeko sopia, ettd
esimerkiksi 1930-luvulla synty-
neillc ja sitd vanhemmillc mSon-
netaan maaraaikaincn eldke vain
silloin. kun parantumiscsta .ja
tyohcinpaluusta on selvd lddke-
tieteclliner.r ndvttci'l Auttaisiko
asiaa myos sc, etth mhdrdaikai-
rtcn cldkc vmmdrrettdisiirr osit-
taiseksi hylkiiyspiiiitokseksi ja
cdellytetddn asiasta yksildllinen
pcrustcluteksti myos paetdk-
scen? Perustelun lddkctieteellinen
puoli olisi tietenkin lddkdreidcn
tchtdvd.

Ehdotan. ctta jhttdisimme
toistaiscksi hautumaan parem-
man vastineen kchittdmisen. Tdl-
ld vdlin - kunnes parcmpi sana
kcksitddn - voisimmc luopua
koko sanan kdvtostd. Paatdk-
seen kirjoitetaan vain: "Teille on
mycinnctty tyokyvyttomyyseldke
X.X.1986 lukien."

Osastopile[ikkti
Pirkko Lampinen,,
Ilmarinen:
Ilmarisessa on luonnollisena
pddsdhntond silloin, kun tyciky-
vyttcirnvyseldke tulee mydnnet-
tdvdksi, mycintdd se "toistaisek-
si" eli ei mddrdaikaisena. Tyo-
eldkelakien mukaan on kuiten-
kin mahdollista mycintdd eldke
mycis mdirdaikaisena ja kiiytiin-
nossd tdhdn on usein perusteita.

Ndin on esim. siuoin, kll:lll Varatoimitusjohtaja
kccnhakijan terveydentilan kehi- .', -------;:-
rysth ei voida alkuvaih;t;;;- Seppo Pietililinen,
H'ff#I'ffigt53l[,t:1,i.,1, MELA:
palautuu esim. sairaalahoitojak-
son jdlker'n. kun eldke myonne-
t66n nuorelle hakijalle kuntou-
tukscn tai koulutuksen ajaksi,
kun eldke mydnnetddn mddrf,ai-
kaisen Iapaturmaelikkecn rin-
nalle tai harvinaisissa tapauksissa
pysyvdn hoitosuhteen takaami-
seksi. Tilanne. jossa mycinndm-
me elf,kkeen "toistaiseksi" hoita-
van lddkdrin kannasta poiketen,
ci ole kovinkaarr harvinainen.

Seuraamme Ilmarisessa mdd-
rdaikaisten tyokyvyttomyys-
cldkkciden mzidrizi. Tiillii hetkellii
niitd on runsaat 20 proscnttia uu-
sista tyokyryttomyyself,kkeis-
tdmme. Mddrdaikainen ratkaisu
aiheuttaa lisdtyotd eldkkeenhaki-
jalle, eliikelaitokselle. hoitavalle
liiiikiirillc ja usein mycis tyonan-
tajalle. Tdstd syystd jokainen thl-
lainen ratkaisu on tehthvd yksi-
lollisesti .ja harkiten.

Emmc ole keyttanect tyoky-

sanaa enliii pitkiin
aikoihin. Se aiheutti turhan pal-
jon epdselvyyttA el6kkeen saajis-
sa. Nykyddn mydnndmme tyo-
kyvyttdmyyscldkkee n tietysta
pdivdstri alkacn. Pddtoksessd
kerromme lisdksi, ettd eldke jat-
kuu niin kauan kuin tyokyvyt-
tomyys kestdd. Pddtoksen mu-
kana ldhetcttdvdssd liitematcriaa-
lissa annamme tarkcmpia tietoja
mm. ansioiden vaikutuksesta
tycikyvyttcimyyseldk keeseen.
Nykyincn pddtdstekstimme ei ole
aiheuttanut hiimminkiii. Siita
huolimatta pyrimme jatkuvasti
ke hittamean pddtoksidmmc sekd
sisdllcin ettd ilmiasun osalta.

Onkohan tehty - ties kuinka
monennen kerran - ongelma
asiasta, joka ei ongelma ole.

Kysymykseen yksi vastaan, eG
td kdytdntod sindnsd ei voi muut-
taa. Erdissd tapauksissa on tyo-
kyvyttomyyseldkc pakko myon-
tdd mddrdajaksi (vrt. esim. LEL 4
$:n 3 mom.). Muissa tapauksissa
se on ei-mddrdaikainen.

Ongelman ydin on siin6, mitd
nimitystd tdstd ei-midrdaikaises-
ta eldkkcestd kdytetddn. Nor-
maalitilanteessa tullaan toimeen
puhumalla pelkdstddn tydkyvyt-
tcimyyseldkkeestd. Toisin sanoen
myonnetddn tyokyvyttomyyseld-
ke. Pf,dtciksen oheismateriaalissa
voi olla rnaininta siita. milla edel-
lytyksillii eldke saatetaan lak-
kauttaa.

Joskus voi olla tarpeen puhua
tuosta "normaalista" tyoky\ryt-
tomyyseldk keestd mddrdai kaisen
vastakohtana. Kiiytettiikocin tiil-
ldin ticdotukscssa kaikin moko
min sanaa pysyvd. Tdmd oli vas-
taus kysymyksecn kaksi.

Vaikka ndin tehdddn, kyllii
kansa tietdd. ettci mikddn tdssd
maailmassa ole pysyvdd. Lake-
jakin sanotaan pysyviksi, vaikka
tosiasiassa nc "sdddctddn toistai-
seksi ja kunncs eduskunta toisin
piiiittii ja Tasavallan Presidentti
voimaan sddtdd". - Paitsi nyt
SpvE ja LUEL, mikd onkin taas
toinen, suuremman messun ar-
voinen juttu.
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Erdiden tytisuhteessa
olevien taiteilijoiden ja
toimittajien eliikelaki
$af!,) koskee laissa f#'il11'n.h,:[1',,:X'l]*1
luetelluissa ammatti- r.fo" 

""1.r,iard 
ammattinimik-

ryhmissii alle vuoden
pituiseksi tarkoitetus-
sa tytisuhteessa tytis-
kenteleviii henkiliiitii,
joiden tytissii luovan
tai taiteellisen toi-
minnan osuus on rat-
kaiseva. Tiimii mer-
kitsee sitfr, ettil TaEL
ei koske henkiliizi,
jonka tytissii ei voida
todeta niiitii erityis-
piirteitii. Mainittu
edellytys ei yleensil
tiiyty teknisten avus-
tajien tytissii.

Lain tarkoituksena ei ollut muut-
taa yritta.iyyden.ja tycisuhteen vd-
listd rajanvetoa, joten yrittijii-
asemassa tydskentelevdn on va-
kuutettava itsensd edclleen
YEL:n mukaisesti. Pelkkd am-

l-aissa luetellut
ammattiryhrrrit

TaEL 1 $:ssb on lueteltu lain pii-
riin kuuluvat ammattiryhmat.
Tdmd luettelo on tyhjentdvd, jo
ka merkitsec sit6. ettei ammatti-

keen mukaista tycitd. Sen vuoksi
lakia sovellettaessa on ensin sel-
r itettdvd. tehdiiiinko ammattini-
mikkeen mukaista tydtii ja teh-
diilin ko sitii tyds uhteessa. Thmdn
jiilkeen vakuutetaan alle vuoden
pituiseksi ajaksi tarkoitetut tyo-
suhteet TaEL:ssa.

Laissa ei ole asetcttu ikiirajoja,
joten vakuutusmaksu on suori-
tettava mycis vanhuuseldkeidn
tdyttdneistd. Sama koskee myds
alaikiiisiii edellyttden. ettd kysy-
myksessd on tydsuhde.

Lakia sovelletaan myds julki-
sella sektorilla tyosuhteessa ta-
pahtuvaan tydhon. Virkasuh-
teessa olevia henkiloitii TaEL ei
koske. Laki ei mydskdln koske
merimieseldkelain piiriin kuulu-
via. Opetustycihon sitd ei myos-
kddn sovelleta.

TaEL:a sovelletaan myds
Suomessa tydsuhteessa tydsken-
televddn ulkomaalaiseen.

oo

ryhmiin kuulumaton hcnkilo voi
kuulua lain soveltamispiiriin.
Laissa luetellut ammattirvhmat
ovat:

l) muusikko
2) niiyrtehj2i. tanssija rai muu

csiintyvd taiteilla taikka ohjaaja.
dramaturgi, koreografi, puku-
suunnittelija tai lavastaja

3) sanoma- tai aikakauslehden
toimittaja tai toimituksellinen
avustaja taikka muun painomc-
netclmdlld aikaansaadun teokse n
vahnista.ja

4) radie tai televisieohjelman
toimittaja tai kuuluttaja taikka
taiteellinen avustaja

5) kielenkiiiintiijii, tulkki tai
opas

6) valokuvan tai elokuvan
valmistukseen osallistuva kuvaa-
ja, leikkaaja tai taiteellinen avus-
taja.

[-ain soveltaminen
eri ammaftiryhmiin
Muusikot

Soveltamiskdytdnncissd muusi-
kot ovat yleensd ty6suhteessa

o

tyOnteettajean. Muusikko voi ol-
la silloin itscndincn yrittiilii. jos
hiinellii on toimintaansa varten
oma yritys.

Muusikolla tarkoitctaan jon-
kin instrumentin soittajaa sekd
laulajaa. Musiikin sorittarnincn
luetaan myos muusikon tycihcin.
Muusikkona pidetddn mvcis or-
kcsteri njohtajaa. kapcllimcstaria
ia kuoron johtajaa. Myos kuo-
ron jdsen on TaEL:ssa tarkoitct-
tu muusikko. Musiikin esittA-
mispaikalla ei ole merkitystii ja
musiikin esittdminen kattaa kai-
kentyyppisen musiikin.

TaEL koskee pelkdstddn
muusikoiksi miiiiriteltyjii henki-
loita. Siksi musiikkiesityksissd
avustavat liihinnii teknisissd teh-
tdvissd olevat henkilot jiiiiviit lain
soveltamisen ulkopuolelle (ddnit-
t[jiit, miksaajat. roudarit).
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Niiyttelijd, tanssija tai
muu esiintyvd aiteilija
taikka ohj aaja, dramaturgi,
koreografi, pukusuunnit-
telija ai lavasaja

Samalla tavoin kuin muusikko
jen. myoskddn tdmdn ammatti-
ryhmin tyota ei ole rajattu kos-
kcmaan pelkdstddn teatteria.
vaan tyotd voidaan tehdd muun-
kinlaisten esitysten yhteydess6.
Tdmdn ryhmdn henkilciistl ndyt-
telijiiii ja tanssijaa on yleensl pi-
detty tyosuhteessa olevina.

Tdssd kohdassa laissa on lu-
eteltu joukko ammattinimikkei-
tii, joiden suhteen ei liene epdsel-
rryyttd. Ainoa poikkeus on sa-
nonla muu esiintyvri taiteihja, jc>
ka vaatii tismennystd. Muuna
esiintyvdnd taiteilijana pidetiiiin
mm. taikuria. akrobaattia. imi-
taattoria, jonglooriii, koomik-
koa, mannekiinid, valokuvamal-
lia. juontajaa ja diskojuontajaa.
Jos esiintyjiilld on avustaja. voi
myos hdn olla laissa tarkoitettu
henkilci. kuten esimerkiksi taiku-
rin apulainen.

Esityksissd tarvitaan useasti
varsinaisten esiintyjien lisiiksi
avustajia esimerkiksi joukk<>
kohtauksissa. TaEL ei koske ndi-
tii henkiloitii,.iollei heillii ole var-
sinaista roolia. Yleisohjeena voi-
daan sanoa. ettii heillii on oltava
sellainen osa- tai avustajantehte-
vd. jossa luovan taiteellisen tai
esityksellisen toiminnan osuus on
oleellinen. Tdmd merkitsee sitd,
ettei pelkkd mukanaolo tai vd-
hdinen esityksellinen osuus riitd.

Erilaisten esitysten valmiste-
luun osallistuvat luetteloon kuu-
lumattomat. kuten lavasteraken-
tajat, puvusto-ompelijat, puws-
tajat. kampaajat ja maskeeraajat
jeavat TaEL:n ulkopuolelle. Sa-
ma koskee teknisesti avustavia
henkilciitii. esimerkiksi valo- tai
ddnitehosteiden hoitajaa.

Sanoma- tai aikakaus-
lehden toimittaja ai
toimituksellinen avustaj a
taikka muun painomene-
telmalla aikaansaadun
teoksen valmistaja

Vakiintunccn oikeuskdl rdnncin
mukaan muita kuin lehden vaki-
tuisessa palveluksessa olevia
hcnkiloitii on yleensd pidetty y'rit-
tiijinii. Kuitenkin joissakin ta-
pauksissa, kun tyciskentely on ol-
lut sddnnollistd ja tihedsti trristu-
vaa on pdddytty tyosuhteen kan-
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nalle. Mitadn yleisoh.jetta nAistd
tapauksista ci kuitcnkaan voicla
antaa. Ratkaisut on tchtv tapaus-
kolrtlriscsti..iolloin orr kiinnitcttr
l.ruor.niota sopimuspuolten tar-
koit ukseen. palkanmaksutapaan
(aikapalkkaus viittaa tyosuhtee-
\ccn - artikkclikohtainen palk-
kio vrittiijyliteen) .ia oikcutecn
kir.joittaa nruihin lehtiin.

Monilla lchdillii on paikallisia
av ustajia. .jotka kirjoitteler"at sa-
trrrrnlrisesli lchtiin. Mvos asian-
tLrntijat vr>ivat kir.ioittaa omalta
alaltaan artikkeleita. Ndnrii hen-
kilot eivdt kuitenkaan kuulu
TaEL:n piiriin. sillii heiddn kat-
\( )tlran t)oskcntclcvdn itscnaisinl
1-r'ittdjinii, kun hc saavat hvvdrk-
svtyistd .ja julkaistuista artikke-
lcistaan .jokaiscsta eriksccrt sovi-
tun palkkion.

Toirrrituksellisten avusta.jicn
tyooikcudellincn ascma on rat-
kaistava tapauksittain. Aika-
palkkaus ja tyoskentcly ttrimi-
tukscn tiloissa puoltavat tyosuh-
detta. Tdssd tarkoitcttuja hcnki-
loitd ovut mm. graal'ikot. taitta-
jat. kuvittajat .ja taitcilijat.

Lehtien- tai kirjakustantamon
palvcluksessa oleva tekninen
henkilosto ci kuulu TaEL:n pii-
riin.

diossa tai te levisiossa piclctt-r,jii
esitclmia. katsauksia. ndytclmdn.
musiikkitcoksen tai kir.lrr.lcn csit-
tclr-id. kcskustelun llustarrtista
cikii haastatteluta. koska tdllai-
scsta tvtjsta puuttuu lain cdcllvt-
ttintd esity-kselline n ja taitcellincn
pilllos.

Klelent€antaJa,
tulkki, opas

Oppaidcn ja tulkkien osalta so-
veltan.riskdytdnto on sclked. Tyo
on tyosuhteessa tehtliA. Tulkkien
rvhnrlln luetaun mukairn myos
'u'iittomakielcn tulkit. Oppaana
pidetzidn esim. matkailuopasta.
musco-opastil tai muuta vastaa-
vaa opasta.

Kddntdjicn osalta tilanne ci ole
sanranlaincn. Kdannostlotd on
moncntyyppistd. Oikeuskdytdn-
ncissd on kaunokirjallisuuden
kdlntdmistti pidetty 1,rittii.jiit1,o-
nd. Sen sijaan asiatckstin kddn-
tdrristd on taas saatettu pitae
tyosuhtecssa tehtynd. Televisiolle
ja radiollc kaannostoita tckcvid
on pidetty tyosuhteisina. .jos hc
kddnnostyon lisdksi ovat avusta-
ncet paikan pdiilld "tckstin ulos
ajamisessa".

ci ole omaa yritystd. voirlaan ty'o-
suhteen olemassaoloa tarkastel-
tacssl s()\ clti.lll \anl()iil pcriunttci-
ta kuin toimittajaar.r ja toin.rituk-
sellisecn avusta.jaan.

EkrkuVaa Voidaurt tu()ltaa cli
tckniikoilla. Lirrn rovcltamiscn
kannalta silld ci olc kuitcnkaan
rnerkitl,std. Siksi -I'aEL koskee
myos videokuvausta.

Vakrkuvan tai clokuvan val-
mistukseen osallistuva tcknincn
laboratoriohcnkilosto ei olc lain
piirissd.

Taitcelliset ar,'usta.jat ovat lair.r
piirissd, jos heiddn tydsseen to-
tcutuu laissa edellytctty luovan
tai esityksclliscr.r tycin osuus.
Avustajiin sor ellct:ratr siis samo
.llr etlclll tvksia kuin tcaltcliu tai
o()pperan avusta.iiin.

ILKKA SAVOHEIMO,
VTM

Ekiketurvakcskukscn
lausuntotoimiston

pdrillikkb

Radio- ja televisio-
ohjelman toimittaja tai
kuuluttaja taikka
taiteellinen avustaja

Tdmhn ammattiryhmln osalta
TaEL on rajattu koskemaan ni-
menomaan radio ja tclevisio-
alaa. Soveltaminen lienee tdlld
alalla jokseenkin selkel. Tulkin-
tavaikcuksia ei pitiiisi juuri olla.
TaEL:n sovcltamisesta tdhdrt
ryhmidn on syytd kuitenkin
mainitl. etlei kaikki esiintl mincn
kuulu lain sovcltamispiiriin.
Niinpii laki ci koskc ylccnsd ra-

Valokuvan tai elokuvan
valmistukseen osallistuva
kuvaaja, leikkaaja tai
taiteellinen avustaja

Valokuvaajalla tarkoitctaan
henkiloii, joka tavanomaisilla va-
lokuvausvdlineilld suorittaa ku-
vausta. Siksi rdntgcn-, liimpo- tai
vastaavalla kuvausmenetelmdlld
suoritettu kuvaus ei ole TaEL:n
piirissd. TaEL:n mukaan vakuu-
tetaan tydsuhteessa tyciskcntele-
vdt valokuvaajat. Kuitenkin va-
lokuvaajat tyciskentelevit usein
yrittiijinii. Lehtikuvaajaan, jolla
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Ekiketurvakeskuksen
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TEL-indeksi
TEL-indeksin takana:
Yl. ansiotasoindeki
Kuluttajahintaindeki

tammikuu

3. vuosinelj.
syyskuu

kasyu_Vo
1983 -> 1986 27.3

1982 -> 1985 31.4
t982 -> 1985 22.7

Eldketurvakeskuksen hallitus vahvisti 19.2.1986uudet ohjeet yrittd-
jdn tydtulon mddrddmiseksi. Ohjeet vastaavat ansio- ja hintatasoa
l.l.1986. Edellinen ohjekokoelma julkaistiin kevliiillii 1983 ja vastasi
tilannetta ko. vuoden alussa. Ansie ja hintakehitys kyseiselld aika-
vdlill6 on indeksilukujen valossa tarkasteltuna ollut seuraava:

rekisterciinnin muutokseen. Toistaiseki toimiala kuitenkin rekiste-
roidiiiin edelleen kuten ennenkin, siis 99-luokkaista yrittiijiinimik-
keistcid khyttden. Uusissa toimialakoodeissa numero-osa on suo-
raan TOL79:stii ja mahdollinen kirjainjatke tdhdn ohjekokoelmaan
lisdtty toimialajdrjeston yksiloivii tarkennus.

Tarkastelujaksoa vastaava kehitys:
Yl. ansiotasoindeksi 4. vuosinelj.
Kuluttajahintaindeksi joulukuu

- vuosikeskiarvolla

Uusia toimialoja ja myos omaa tuotantoa

Uudessa ohjekokoelmassa on noin I l0 varsinaista jiirjestcikohtaista
ohjetta. Aivan uusia toimialoja on 15. Uudet toimialat tiydenthvdt
kokoelmaa ldhinnd eldkelaitoksissa todettujen puutteiden osalta. Li-
sdksi vihkoseen on tuotettu nyt ensimmdisen kerran tyotulo-ohje
alalta, johon edustavaa jiirjestciii ei loytynyt (lomamcikkien ruok-
raus). Eldkelaitosten esittdmd'puutelista' on huomioitu myos ohjei-
den osassa II, johon on lisdtty erditd kaivattuja toimialoja kuvaavia
ansiotasolukuja (esim. nahka-ala, kielenkiiiintiijdt, matkatoimistot).

Tyoryhmdn omaa tuotantoa on lisdtty myos varsinaisiin jiirjestci-
ohjeisiin, joista erdit6 on tdydennetty toimialaa kuvaavalla tai ohjet-
ta tdydentdvdl16 huomautuksella. Yksittdistapauksessa on tycitulo-
asteikkoa korotettu TEl-indeksilld 'viran puolesta', koska ko. jdr-
jeston vastausta ei monista lupauksista huolimatta saatu.

Mi6an muutoksia tai korjauksia ei kuitenkaan ole tehty mekaa-
nisesti, vaan muutoksen asiallisuus on tarkistettu joko asianomaisel-
ta jiirjestoltii tai vertaamalla muutosta lohonkin vastaavaan' toimi-
alaan. Mycis tycitulon laskutapaa selventivid esimerkkejd on edel-
leen lisiitty.

Ohjekokoelmassa edelld kuvattu 'oma tuotanto' on kirjoitettu
kursiivikirjaimi n erotukseksi muusta te kstisrd.

Toimialaa kuvaavia tektejii on lisiitty mm. muoviteollisuusliiton,
asianajajaliiton, taiteilijaseuran ja suutariliikkeiden ohjeisiin.

Ohjetta on tliydennetty tydtulon m66rddmisen osalta mm. turkis-
tarhaajien, lihakeskusliiton (teollisuus)ja tietojenkiisittelyn palvelu-
yritysten ohjeissa.

Tycitulon laskentaesimerkkejd on edelleen lisiitty. Ne ovat vakiin-
tuneet terveydenhoitoon liittyvilla aloilla, kuten laakeri-, hammas-
liiiikiiri-, psykologi-, puheterapeutti- ja eliiinliiiikiiriliitoilla. Myos yk-

1982
1982
1982

-> 1985

-> 1985

-> 1985

27,4
20,4
23,0

Jo vastatakseen pelkdstddn yleistd ansio ja hintakehitystd tulee
uuden ohjeiston tycitulotason olla noin 25-30 prosenttia edellistii
korkeamman.

Uusi ohjekokoelma - uusi jlrjestys

Kansilehden jdlkeen silmiinpist[vin muutos lienee toimialaryhmitte-
lyn ja koodimerkintcijen muuttuminen Tilastokeskuksen kdyttlmdn
Toimialaluokitus 1979:n (TOL) mukaiseksi. Uusi luokitus on siirt6-
nyt maa- ja metsdtalouden ensimmdiseksi, liikenteen ennen entistd
palvelualaa, joka nyt on jakautunut kahtia; kiinteistci- ja liike-elii-
mdd palvelevaan toimintaan seka yhteiskunnallisiin ja henkilcikoh-
taisiin palveluihin. Muuten jiirjestys on piiiipiirteissddn entisenkal-
tainen ja vain joitakin toimialoja on siirtynyt kokonaan toiseen pdd-
luokkaan.

Syynd uuteen luokitukseen on uusien toimialojen ongelmalliseksi
kiiyvii sijoittaminen entiseen jdrjestysn umeroluokitukseen' sekd en-
nakoiva valmistautuminen tulevaisuudessa toteutuvaan toimialan

ll
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Turkkurit

sityisten piiiviihoitajien ja lomam6kkien vuokraustoiminnan tydtu-
lon laskemistapaa on selvennetty esimerkein.

Uudet toimialat

Maa- ja metsatalous:
I I 15B Broilerkasvattajat
I I l5M Mehiliiishoitajat

Yleispiirteend uusista jiirjestciistii voi todeta YEL:n merkityksen
ymmdrtdmisen, joskin uusille ohjeille tyypillistii alkuarkuuttakin
esiintyy. Kovatasoisina voi pitiii siiliciautoliiton, autovuokraamoi-
den, tietotekniikan, fysikaalisten hoitolaitosten ja kuntokoulujen
tycituloohjeita.

Mukaan on otettu myds joitakin ohjeita, joissa tyotulotason mdd-
rittely on jddnyt avoimeksi. Ndiden tarkoitus on antaa joitakin os-
viittoja tycituloa pohdittaessa (kirjailijaliitto ja ravivalmennus).

Rakenteellisesti uusittuja ohj eita

K-kauppiaat:
(62SVK) tycituloasteikko kolmelle liikevaihtoasteikolle

Viihittiiiskaupan Keskusliitto:
(62VKL) ty6tuloasteikko kolmelle vuosimyyntiasteikolle

(yli 20 jirjeston ohje)

Yksityiset pdivdhoita.jat:
(9341) asteikollisesti cri tdysi-,/osapdivrihoidossaolevien

lastcn yhdistelmdt arvioitavissa.

Tasomuutoksen sisdltdvid ohjeita
Ki rjapainot (13 %). Kiviteollisuus (l I c/c).

Mctalli (24V0), [.VI-urakointi (27 %). Sehko-
urakoitsijat Q9qa). Kattourakoitsijat (7 %),
Auto- ja varaosakauppa (12%). Lddkintdvoimis-
teh.1at, Jalkojenhoito, Kirjanpitotoimistot ( l4 %),
Vartioli i k keet (38 Vo), Pesuteollisu u s (23 7o)
Turkistarhaajat. osin Vaatturit, Kenttdsahat.
Koneu rakoitsijat, Sil miioptik ot. Asianajajat
(minimityotulon osalta)

Ornamo, Taidekiisity<iliiiset
(Taidekiisitydldisten tyotulotaso on varsin vaati-
maton, merkityksellinen on koko Ornamoa
koskeva maininta yrittiijiitoiminnan sivutoimi-
suudesta.)

Rakennustoiminta:
5124 Lattiapddllysteyhdistys

Kauppa. ravitscmis- ja majoitustoiminta:
6322L Lomamcikkien vuokraus (orna oh.je)

Kuljctus ja varastointi:
7ll4S Sdilioautoliitto
7116 Autovuokraamot

Kiinteistcitoiminta ja liike-eldmdd palveleva toiminta
83132 Kiinteistciviiliuiijiit
8323 Tietotekniikan palvelut. TIPAL

Yhtciskunnalliset ja henkildkohtaiset palvelukset:
93313H Hammashoitajat (avustava puoliso)
93319P Psykologiliitto
93319F Fysikaalisethoitolaitokset

Virkistys- ja kulttuuripalvclutoiminta:
9415K Kirjaihjaliitto
94901 Kuntokoulutoiminta
94903R Ravivalmenta.jat
94903H Hcvosenomistajien ravivalmcnnus

Ohjeiden voimassaolo
Ohjeet ovat sellaisenaan voimassa vuode n 1986 ajan. Ensi vuonna
ohjeiden markkamddrid tulee tarkistaa TEL-indeksin nousua vas-
taavasti ja niin edelleen, kunnes uusi ohjekokoelma ilmestyy palkka-
ja hintakehityksestd riippuen kahden-kolmcn vuoden kuluttua.
MikZili tyotuloasteikko on suhteutettu liikevaihtoon tai vuosimyyn-
tiin, asteikkoa voidaan soveltaa sellaisenaan mycis vuodcn 1986 jal-
keen, koska hintakehitys heijastuu mycis liikevaihtoasteikkoon.

Korotuksia
(yliTEL-
indeksin
nousun):

Alennuksia
(nimelliskasvu
kork. l5 %):
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Hyvinvointivaltiotutkimus
j a eliikej drjestelmien solidaarisuus

I Hyvirrvointivaltio ja
sosiaaliprolitiikan
institutionairlincn malli

Hyvinvointivaltion kehi-
tystii koskeva tutkimus
on viime vuosien aikana
noussut niikyviisti esiin
yhteiskuntatieteellisessfr
keskustelussa. Hyvin-
vointivaltion laajenemi-
nen onkin ollut niin Suo-
messa kuin muissakin
kehittyneissii liintisissii
maissa erds keskeisim-
mistii muutoksista toisen
maailmansodan jnlkei-
senfl aikana. Varsinkin
1960- ja 1970-luvulla ta-
pahtunut julkisten men(F
jen kawu sekii 1970-lu-
vun puoliviilissii tapahtu-
nut taloudellisen kasvun
taittuminen ja sen vaiku-
tukset hyvinvointivaltion
rakentamiseen ovat
suunnanneet monien so-
siologien, sosiaalipolii-
tikkojen ja valtiotieteili-
jtiiden kiinnostuksen tfr-
hin aiheeseen.

Hyvinvointivaltion kasvua on se-
litetty erilaisista ndkdkulmista.
Erddt tutkijat ovat liittdneet hy-
vinvointivaltion kasvun yhteis-
kuntien sisdiseen logiikkaan. Hy-
vinvointivaltion kehitys on tul-
kittu seuraukseksi teollistumisen
tai kapitalismin logiikasta. Teol-
listumisen tai kapitalismin kehi-
tyksen on ndhty synnyttdvdn uu-
sia tarpeita, joihin sosiaalipoliitti-
silla toimenpiteilld pyritidn vas-
taamaan (O'Connor 1973,8: Wi-
lensky 1975, 47). Niiissii selityk-
sissd valtion sosiaalipoliittiset
toi menpiteet niihdiiiin automaat-
tisina seurauksina yhteiskunnan
laajemman makrostruktuurin
kehityksesfd eikd poliittisten puo-
lueiden toimintaa niihdii kovin
merkittdvdnd sosiaalipolitiikan
kehittymiselle.

Toisenlaista hyvinvointival-
tion kehityksen selitystapaa
edustaa koulukunta, joka pai-
nottaa poliittisen mobilisaation
merkitystd hyvinvointivaltion
kasvulle. Tdmdn koulukunnan,
joka korostaa erityisesti sosiali-
demokratian merkittdvdii ase-
maa hyvinvointivaltion luomi-
sessa, voidaan katsoa syntyneen
teollistumisen logiikkaa korosta-
van lahestymistavan vastapaino
na (Orloff 1984. 8). Timdn nd-
kemyksen mukaan hyvinvointi-
valtion kehitys on seuraus yh-
teiskuntaluokkien vdlisestd
kamppailusta. jossa hyvi nvointi-
valtion profiili miiiiriiytyy luok-
k ien suhteellisten valtaresurssien
mukaisesti (Uusitalo 1984, 414).

Kun valtaresurssit ldnsimaissa
ovat toisen maailmansodan jil-
keen muuttuneet tyciviienliik-
keelle ja ammattiyhdistysliikkeel-
le edulliseen suuntaan ja kun
tyovdenliike on useassa maassa
saavuttanut hallitusvallan val-
vontamahdollisuuden, on tdstd
seurannut sosiaalimenojen voi-
makas lisddntyminen ja sosiaali-
politiikan kehittyminen (Alber
1982, l3).

Useat sosialidemokratian
merkitystd korostavat tutkijat
ovat ndhneet pohjoismaiset yh-
teiskunnat ikddnkuin ideaalimal-
lina, ns. Skandinavian mallina,
jolle katsotaan olevan tyypillist?i
sosiaalipolitiikan institutionaali-
nen muoto (Allardt 1984, l-4).

Sosiaalipolitiikan institutio
naalisessa mallissa sosiaalipoli-
tiikka on yhteiskunnan integroi-
tunut osa, joka tarjoaa kansalai-
sille palveluja ja etuja markki-
noiden ulkopuolella, tarpeiden
pohjalta. Sosiaalipolitiikalla on
tdrked uudelleenjakava tehdva
yhteiskunnassa (Korpi 1981, 20).
Institutionaalisen hyvinvointi-
valtion katsotaan takaavan kan-
salaisten yhdenmukaisen kohte-
lun ja irrottavan ihmisten toi-
meentulon markkinoista, jolloin
sosiaalietuudet perustuvat kansa-
laisuuteen eivdtkii tyomarkkina-
asemaan (Esping-Andersen &
Korpi 1984a, 1-4).

Gcista Esping-Andersenin ja
Walter Korven suorittaman
Tanskaa. Suomea. Norjaa ja
Ruotsia koskevan vertailevan

tutkimuksen mukaan Ruotsi si-
joittuu liihimmiiksi tdtd sosiaali-
politiikan institutionaalista mal-
lia, kun taas muissa tutkituissa
maissa on havaittavissa residuaa-
lisen sosiaalipoliittisen mallin
piirteitii (tiillciin sosiaalietuudet
ovat tarveharkintaisia ja osittain
markkinamekanismista riippu-
via) (Esping-Andersen & Korpi
1984a,52-59).

ll lnstitutionaaiine-n
hyvin'"'ointivaltio ja
eLikejrirjcstelmdt

Koska useissa Ldnsi-Euroopan
maissa eldkemenojen osuus so-
siaalimenoista on yli kolmannek-
sen (Kohl 1981. 340). on monien
hyvinvointivaltiotutkij oiden mie-
lenkiinto suuntautunut eliikejiir-
jestelmiin keskeisend osana hy-
vinvointivaltiota. Tiillciin on var-
sinkin Pohjoismaiden eliikejiir-
jestelmid tarkasteltaessa kiinni-
tetty huomiota siihen..miten to-
teutetut eliikejiirjestelyt soveltu-
vat sosiaalipolitiikan institutio
naaliseen malliin ja siihen, missii
mddrin eleikejdrjestelmht ovat ol-
leet sosialidemokratian tietoisen
reformipolitiikan tulosta (Es-
ping-Andersen 1980, 327 -345);Esping-Andersen & Korpi
1984 a, 14-25; Esping-Ander-
sen 1985, 90-l l3).

Keskeisenh ndissd tarkaste-
luissa on ollut erityisesti Ruotsis-
sa l95Glurun lopulla toteutettu
ansioihin suhteutetun lisiieldke-
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jhrjestelmiin sddtiminen, jonka
on katsottu olevan oivallinen
niiytto siiti, miten tietoisella re-
formipolitiikalla kyetiiiin lisiiii-
mii6n kansalaisten sosiaalista
turvallisuutta ja keskiniiistti soli-
daarisuutta. Siiiidetty valtiollinen
eliikejiirjestelmii mahdollisti tyci-
vdenliikkeen tavoitteet: eliikera-
hastot jiivdt valtion hallintaan ja
eliikejiirjestelmii kohteli kaikkia
palkansaajia yhtdliiisesti lisdten
siten solidaarisuutta ja vdhentien
palkansaajien kcskiniiistii liag-
mentoitumista (Esping-Ander-
sen & Korpi 1984b, 188). Suo-
men tycieldkejdrjestelmdn hyvin-
vointivaltiotutkiiat ovat ndhneet
toteuttavan vain osittain sosiali-
demokraattien ihannetta: eldke-
rahastot ovat taalh jaaneet yksi-
tyisiin kiisiin ja hajautettu orga-
nisaatio on aiheuttanut tragmen-
toitumista palkansaajien kesken
(Espind-Andersen & Korpi
1984 a,2l).

Voidaan kysyd, onko tdmd
kuva oikeudenmukainen.

Edelld selostettu kuva saadaanjos tarkastellaan petkdstddn
Suomen ja Ruotsin lakisddteisid
eliikejiir.lestelmiS, kuten em. hy-
vinvointivaltiotutkijat ovat teh-
neet. Kuitenkin eliikejiirjestel-
mien kuva muuttuu olennaisesti,
jos otctaan huomioon myos
Ruotsin vapaaehtoisten kollek-
tiivisopimuksiin perustuvien eld-
kejiirjestelyjen koko kirjo. Esi-
merkiksi pohjoismaisesta yhteis-
tilastosta laskettuna Ruotsin va-
paael.rtoisten eldkejdrjestelmien
volyymi oli 26 prosenttia julkis-
ten eldkejdrjestelmien volyymista
vuonna 1981. kun Suomessa li-
sdeldketurvan (sisiiltiiii mycis re-
kisteroidyn lisdeldketurvan)
osuus lakisddteisen eldketurvan
volyymista oli 5 prosenttia sa-
mana vuonnar) (Social Security
in Nordic Countries 1981. 100-
l l5).

Ndmd luvut osoittavat selvdsti
vapaaehtoisen eldketurvan suu-
remman merkityksen Ruotsissa
kuin Suomessa. ltsc asiassa
Ruotsin osalta voidaan puhua
kahden sektorin eliikejiirjestel-
mistd: toisaalta valtiollisista eld-
kejiir.lestelmistd ja toisaalta kan-

| 1 Tonsk at sa. jossa I i.sric ld k ejcitjc s r c l-
ntci ATP on rasaek)kct11ppincn.
vapaaehtoisten ekikejrirjastelfien
osuus lakiscieiteisen eltiketurvon
volyymista oli vuonna l98l niinkin
suuri kuin 36 prosenttia (Social
Securit.t, in Nordic Countrias 198I,
100-115; vrr. myds Esping-An-
dcrsen 1985).

salaisyhteiskunnassa vaikuttavis-
ta kollektiivisopimuksiin pohjau-
t uvista eldkejd rjestel m istd.

Niiiden Ruotsin kollektiiviso-
pimuksiin pohjautuvien el6kejdr-
jestelyjen synty juontaa juurensa
1950-luvun lopulle Ruotsin pa-
kollisen ansioeliikejiirjestelmiin
ATP:n sdiitdmiseen, jota hyvin-
vointivaltiotutkijat ovat kiiyttti-
neet esimerkkind sosialidemo
kratian saavutuksista kansalais-
ten keskindisen solidaarisuuden
lisddmisessd. Tutk ijoiden tarkas-.
teluissa on kuitenkin harvcmmin
tuotu esiin sita. etta tyonantajien
lisdksi myds ylemmdt toimihen-
kilot vastustivat sosialidemo
kraattien ja LO:n ajamaa pakol-
lista keskitettyd eldkejdrjestel-
miiii, ja ettd ATP:n sdiitdmisen
jiilkeen vuonna 1959 tycinanta-
jien ja toimihenkiloliittojen viilil-
ld kdynnistettiin neuvottelut pa-
kollisen jiirjestelmdn ja vapaaeh-
toisten jdrjestelmien yhtcensovit-
tamisesta (Molin 1961, l15-
l l7).

Niiiden toimihenkiloliittojen
ja tyonantajien vdlilli kiiytyjcn
neuvottelujen tuloksena syntyi
kesdkuussa 1960 teollisuuden
toimihenkiloiden eldkejdrjestel-
mii ITP, joka maksaa eliikkeitii
pakollisen eldkcjdrjestelmdn
ATP:n maksamien eliikkeiden li-
sdksi (Erikson 1978, 48). ITP:n
merkittevyyttd kuvastaa se. etta
jdrjestelmdn osuus bruttopal-
koista oli 9 prosenttia vuonna
1985. kun kansaneldkkeiden vas-
taava osuus oli 9.5 prosenttia ja
ATP:n 10,4 prosenttia (Unneryd
1985, 169-170). ITP:n kautta
makseuiin eliikkeitii 105 000
henkilcille vuonna 1983. kun
ATP:n kautta maksettiin sama-
na vuonna eliikkeit6 noin
870000 henkilolle (Yearbook ol'
Nordic Statistics 1984. 2971 Ols-
son 1985,8).Pakollisen ansioeldkkeen
ATP:n lisdksi Ruotsissa makse-
taan kollektiivisopimusten poh-
jalta eliikkeitd toimihenkiloiden
ohella: valtion viroissa tyoskente-
leville, kuntien palveluksessa ole-
ville ja yksityisen sektorin pal-
kansaajille. Vuonna 1983 valtion
eldkejdrjestelmd maksoi eliik kei-
ta 230000 henkilcille. kunnalli-
nen eldkejdrjestelma 148 000
henkilcille ja yksityisen sektorin
palkansaajien eldkejdrjestelmd
209000 henkilolle (Olsson 1985,
8).

Niiiden lukujen perusteella
voidaan aiheellisesti asettaa ky-
seenalaiseksi Ruotsin ansioeldke-
ratkaisun solidaarisuus. koska se
on osittain mydtdvaikuttanut
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erillisten toimihenkilciiden ja
tycintekijciiden el6kejdrjestel mien
syntymiseen.

Millainen tilanne on Suomen
kohdalla?

Pohjoismaisen tilaston perus-
teella todettiin Suomen lisiieliik-
keiden olevan vain 5 prosenttia
pakollisen, lakis66teisen el6ke-
turvan volyymista. Suomen va-
paaehtoisten eliikejiirjestelyjen
vdhdisyys johtuukin osaltaanjuuri hyvinvointivaltiotutkijoi-
den arvostelemasta tyoeHkejar-
jestelmdn hajautetusta
organisaatiosta. l96Gluvun alus-
sa tyomarkkinaosapuolten so-
pimassa tycieldkeratkaisussa
omaksuttii n ns. differenssiperiaa-
te, jonka mukaan pakollista ja
vapaaehtoista eldke-etua katsot-
tiin kokonaisuutena, jolle asetet-
tiin palkkaan suhteutettu prosen-
tuaalinen katto.

Kun olemassa olevat vapaaeh-
toiset eliikejiirjestelyt kyettiin dif-
ferenssiperiaatteella liittamaen
lakisddteiseen eliikejiirjestel-
mddn, voitiin estdd se vapaaeh-
toisten eltkejdrjestelyjen purkau-
tuminen. joka tapahtui Ruotsissa
ATP:n siiiitiimisen jiilkeen (Ran-
tala 1984,7).

Tdmdn suomalaisen ratkaisun
solidaarisuutta on esimerkiksi
SAK:n taholta tdhdennetty, kos-
ka sen avulla on voitu estiiii eril-
listen toimihenkilciiden ja tyon-
tekrjdiden sosiaaliturvamuotojen
syntyminen (Kaarisalo 1980, 30).
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Professori Olavi Riihinen:

TEKNIIKAN MUUTOSTEN
SEURAU'(SET
TARKilMPIA

KIJIN VAESTON
I'/ANHENEMINEN
Tekniikan kehitVS mukana maailman hedelmdlli- liittisia ja sosiaalisia scurauksia:

tuottaa tiihitutev6i-. ';1:I:H,*;;;:' j'" on tehtv o,; ,l5iH''iT.,X,:Xi':'*::suuden tdrkeimmdt itate-.;a vdestcipoliitikkojen vd-

taloudelliset, poliitti-
sel i0 ympdristdn
muutokset, veffiee
professo ri Olavi Rii hi-
nen. IIASA l6ytiiii sa-mojen muutostensyyksi maailman
vdestdn jakaantumi-
sen ja kunkin maan
ikdra,kenteen.

IIASA eli Sovelletun Svstecmi-
analyysin Kansainvdlinein Insti-
t uutti pohtii lehdessddn (Options,
Scptember 1985) maailmanlaa-
juisia ongelmia: Mitkii ovat halli-
tusten suurimmat huolen aiheet
vuoden 2000 jiilkeen? Ovatko
eldke'jdrjestelmht vaarassa? On-
gelma kdrjistyy vuonna 2015, jol-
loin tyoikiiisten osuus teollistu-
neiden maiden vdestostd on pal-
jon pienempi kuin nyklisin.

IIASA:n ennusteet koskevat
koko maailmaa. Afiikan vdesto-
ongelmat ovat yhta kaukana
Suomen ongelmista kuin poh-
joisnapa on eteldnavasta. Kuinka
oikeaan IIASAn ennusteet osu-
vat Suomen osalta'?

Helsingin yliopiston sosiaali-
politiikan professori Olavi
R iih in c n pitdd Options-leh-
den vditteitd kdrjistettyind:

- En yhtyisi IIASAn ennus-
tcisiin suoralta kiideltii. hdn va-
kuuttaa. Olavi Riihinen on ollut

aa

Tirkein huolen aihe
on tyoftomyys

Teollistunciden maiden cnsi luo-
sikymmentcn suurimmat sosiaa-
liset ja poliittiset muutokset joh-
tuvat IIASAn ennusteen mu-
kaan ikdrakenteen vanhenemi-
scsta. Olavi Riihinen on toista
mieltd:

- Myos tulcvaisuudessa tek-
niikan muutokset ovat tdrkedm-
pili kuin ikdrakenteen muutok-

kuin ennen. Huippuyksilot ovat
tarkcita. Esimerkiksi hcnkilcit.
jotka hallitsevat tietotekniikan.

- Toisaalta syntyy syrjiiyty-
neiden kasti. Jiiiiv[tko pitkiiai-
kaistycitt6mdt kokonaan yhteis-
kunnan ulkopuolelle? Vaara on
olemassa. Rinteen kokeiluissa on
ehki utopistisia piirteite, niin
tryvdd tarkoittavia kuin ne ovat-
kin. Riihinen vaitde.

Vdcston polarisoituminen olisi
vaarallincn yhteiskunnallinen ti-
lanne.

Riihincn on vakuuttunut. ctte
tydttomyys puhuttaa vuositu-
hannen vaihteessa hallitusta
enemmdn kuin eldkepolitiikka.
Jos Suomcn synty\ryys olisi kor-
kcalla, tulisi tyottomyydestd vield
pahcmpi ongclma. Silti se on
vuonna 2000 hallituksen suurin
huolen aihe Riihisen mukaan.

Riihinenkin myontdd. cttd
vdestcin vanher.rcmisella on po-

aa

linen kina kiihtyy.

- Kyllii vdeston vanhenemi-
nen vaikuttaa sosiaaliseen ilmas-
toonkin, mutta esim. uudcn vies-
tinndn vaikutukset ovat vield
suurempia. Pian suomalaisilla on
kymmenittdin kaapelikanavia. ja

muuttaa kulttuuriamme rajum-
min kuin vacston vanhcnemi-
nen.

- Puhutaan paljon eurooppa-
laisen clinvoiman ehtymisestd ja
kulttuurin surkastumisesta. En-

sena siirtyisi itddn, kenties Japa-
niin. Mutta kylld luovuus ja kek-
selidisyys kehittyvdt, vaikka syn-
tyvyys olisikin alhaalla. jos tur-
vaamme hyvdn koulutuksen,
Riihinen vakuuttaa.

Tuottavuuden nousu
turvaa ekikkeet

IIASAn ennusteen mukaan
maailmantalouden tdrkeimmdt
muutokset johtuvat viieston ja-
kaantumisesta eri maihin ja kun-
kin maan iklrakenteesta. Td-
mdnkin vditteen Riihinen torjuu:

Suurimmat taloudelliset
muutokset seuraavat tekniikan
muutoksista. Tuottavuus on ko
honnut viime aikoina 30Vo vuo-
sikymmenessd. Jos nousu jatkuu
samanlaisena. on tuottavuus
vuosituhannen vaihteessa 50%

aa

korkeampi kuin nykyisin
Ovatko teollisuusmaiien eld-

kejdrjestelmdt vaakalaudalla
vuonna 2015, niin kuin IIASA
ennustaa?

Riihisen mukaan Suomcn li-
lanne on suotuisa:

- Ensi vuosituhannen puolel-
la tuotanto on niin paljon nykyis-
td tchokkaampaa. ettci suuri-
kaan eldkeldistcn lukumddrdn

vakava kuin varhemmin teollis-
tuneiden maiden kuten Ruotsin
tai Ison-Britannian. Riihinen
vaittea.

Tulevaisuudessa syntyy
paineita joustavoittaa eliikeikiiii
sekd ylos- ettd alaspdin. Tyon ja
vapaa-ajan vdlinen suhde muut-
tuu. Ranskassa on jo eldkeldisten
yliopistoja, jorka pitavet ikeih-
misten henkistd vireyttd yllii. Ne
eivdt valmista mihinkiiiin uuteen
ammattiin.

KAISU AALTC T
Ekiketurva keskuk sen

tutkimusyksikdn
rutkija

he ndkevdt lukuisia sekd iddn ettd kasvu aiheuta pahoja talouspul-
ldnnen satelliittiliihetyksiii. Tiimii mia. Suomen tilanne ei ole yhtd

set. Koneet korvaavat ihmisen. nustetaan, ett6 innovaatiokyky
Tyovoima ei ole endi yhtd tirked vdeston vanhenemisen ,.u.uuk-
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NSALNSPALre
suunrritelmia

toiveita
risffitoja

Kansalaispalkkakesitteen
sisdllost[ ja historiasta
Kansalaispalkalla tarkoitetaan
lArjcstelmiiii. jossa perustoimecn-
tuloon riittdvd rahasumma mak-
sctaan valtion varoista kaikille tai
vain niille, joilla muutoin ci ole
riittdvid tuloia. Jiilkimmdisessd
tapauksessa useimmat kansa-
laispalkkateoreetikot suosittele-
vat ns. negatiivista tulovcroa. Se
tarkoittaa vcroasteikon laatimis-
ta siten, ettd valtio ei mddrdtyn
tulorajan alapuolelle endd perisi
veroa. vaan sen sijaan rnaksaisi
asteittain suurenevaa avustusta.
Muunlaista tarveharkintaista
avustusta ei kai voitaisi nimittdd-
kddn kansalaispalkaksi. Sehdn ei
juuri poikkeaisi huoltoavusta
(Aho 1985, s. 198. Sipila 1979, ss.
l l4-r l5).

Jorma Sipild on arvostellut
te rmid "kansalaispalkka" silld
perusteella, ettd sosiaaliavustuk-
sella ei koskaan voi olla palkkaan
verrattavaa varmuutta. Toisaalta
kansalaisesta puhuminen koros-
taa perusteettomasti tasa-arvon
vaikutelmaa (Sipilii 1985, s. I l5).
Muissa kielissd kdytetddnkin
termejd, joissa ei esiinny kansa-
laisuutta eikd palkkaa (allmdnt

lblkbidrag, national dividend,
revenu social jne.).

Ajatus tyostd riippumatto-
masta perustoimeentulosta on
yhtd vanha kuin teollinen yhteis-
kunta. Englannissa sitd yritettiin
soveltaakin jo 1820-lu',ulla, mur
ta kokeilusta luovuttiin hyvin
nopeasti. Sata vuotta myohem-
min idean omaksui englantilai-
nen Social Crcdit Movement. jo-
ka edusti erddnlaista teknokraat-
tista liberalismia.

Negatiivisesta tuloverosta on
keskusteltu erityisesti Yhdysval-
loissa. Ajatuksen isd or-r Milton
Friedman. joka toi sen julkisuu-
teen vuonna 1962. Friedman ei
tuolloin ollut huolissaan nimcn-
omaan tyottomien asemasta,
vaan Yhdvsvaltojen avustusjdr-
jestelmdn monimutkaisuudesta
ja sen mukanaan tuomista vaa-
rinkdytosten mahdollisuuksista
(Gorz 1984. ss. 73-14, Lampi-
nen-Soininvaara 1980. s. 145,
Myers 1981, s.609).

Suomessa asiaa on kiisitellyt
ansiotaso- ja toimeentulokomi-
tea, joka julkaisi mietintcinsd
vuonrla 1975. Komitca katsoi. ct-
td yleisen valikoivan toimeentu-
loturvajdrjestelmdn kdyttoonot-
to saattaisi olla perusteltua, mut-

Kansalaispalkka nou-
see aina silloin tiiiltiin
esiin yhteiskuntapo-
liittisessa keskuste.
lussa - eri aikoina
eri syistfl. Viime ai-
koina kansalaispalk-
kaehdotusten taustal-
la on vaikuttanut py-
syven joukkotytittti-
myyden pelko. Poliit-
tisessa kentilssfl kan-
salaispalkka nelttee
sopivan niin oikeiston,
vasemmiston kuin
vihreidenkin kdsiteva-
rastoon.

ta se ei ottanut kantaa eri jiirjes-
telmien paremmuuteen. Komitea
oli hyvin crimielinen, eikd sen
ehdotuksilla ole ollut kiiytiinnol-
lisii seurauksia (Kom.miet. 1975:
119).

Kuluvan vuoden tammikuus-
sa sai puolestaan muistionsa val-
miiksi sosiaali- ja tcrvcysministe-
rion asettama perustoimeentulc>
tyoryhmd. Ty<iryhmii ehdottaa
perustoimeentulon turvaamista
kolmen osajdrjestelmdn pohjalta.
Henkilokohtaisella tulovakuu-
della taattaisiin pcrustoimeentu-
lo silloin, kun ansiotuloje n
hankkiminen mddrdtyistd syistd
estyy. Perhekohtainen tulotakuu
antaisi perustoimeentulon sellai-
sille kotitalouksille. joilla ei muita
tuloja ole. Viirnesijaisena turvana
olisi edelleen tarveharkintainen
toimeentulotuki. jota voitaisiin
myontdd tilapdisesti hankalissa
eldmdntilanteissa (Ty<iryhm[-
muistio 1986:2, ss. l5-22).

Tyollistiiminen vai
sosiaaliavustus?

Yhteiskunnalla on periaattee;sa
kaksi tapaa suhtautua tyotto-
myyteen. Tydttomyyttii voidaan
pitea vdliaikaisena ilmicind,

IUSSI VANAMO, rrr
Ekiketurvukeskuksen

lutkimusosaslon
ptirillikkt)

odottaa uutta taloudellista nou-
sua ja pyrkid luomaan uusia tyci-
paikkoja hinnalla milld hyvdnsd.
Toinen mahdollisuus on taata
ihmisille riittava toimeentulo an-
siotydstd riippumatta.

Tyollistdmisvaihtoehtoa on
perinteellisesti pidetty ensisijaise-
na. Se vastaa meiddn totuttuja
ajattelutapojamme ja asentei-
tamme. Kysymys ei sitd paitsi ole
vain asenteista. Palkkatyosuhde
ei ole pclkdstddn mateiiaalinen
suhde, vaan se toimii paljon laa-
jempana yhteiskuntaelemaen
vaikuttava jdrjestyspcriaatteena.
Jotkut arvelevat scn rappeul.umi-
sen vakavasti hdiritsevdn yhteis-
kunnan integraatiota (Lehtonen
1985. ss. 4--5).

On mahdollista, ettd tyollis-
tdmisvaihtoehto tuottaa vastai-
suudessakin tuloksia. Suomen
vdestdrakenne on tycillisyyden
kannalta edullinen. Voi olla. ettd
palvelusektori kykcnee imemddn
sen tyovoiman, jota teollisuus ei
endd tarvitse. Voi olla. ettd siir-
rymme jdlleen uuden teknolo
gian avulla voimakkaan talou-
dellisen kasvun kauteen.

Vakavat epdilykset tuntuvat
silti yhtii perustelluilta. Talouden
uusi ekspansio ei ehkd luokaan

l8



uusia tydpaikkoja samassa suh-
teessa kuin automaatio niita ha-
vittaa (obless growth). Palvelu-
sektorinkaan tycillistdmiskapasi-
teetti ei ole rajaton. vaikka se vie-
ld kasvaisikin (Williams-Garrett
1985).

Ndissd oloissa on ymmdrret-
tdvdd, ettd tutkitaan mahdolli-
suuksia tyon ja toimeentulon v6-
lisen kytkenndn lievent[miseksi.
Kaikille tdmdnsuuntaisille ehdo-
tuksille on ominaista palkkatyon
ymmdrtdminen ennen kaikkea
toimeentulon ldhteenii eikii niin-
kddn eldmdnsisdltcind. Tyci toi-
meentulon lihteend voitaisiin
niiden mukaan korvata tycistd
riippumattomalla tulolla, kansa-
laispalkalla (Ruohonen 1985).

Tyciryhmdn ehdotuksessa on
kansalaispalkkaa muistuttavia
piirteitii, erityisesti kansalaisten
automaattinen oikeus tulotakuu-
seen tulojen puuttuessa. Tulota-
kuu olisi kuitenkin tarkoitettu
liihinnii paikkaamaan syihin pe-
rustuvan sosiaaliturvajdrjestel-
mdn aukkoja erhissd vdliinpu-
toamistilanteissa. Tdstd syystd
tyciryhmdn ehdottamaa jerjes-
telmdd ei oikein voida nimittdd
kansalaispalkaksi. Se on pikem-
minkin huoltoaputyyppisen jiir-
jestelmdn laajennus.

Yleisavustus -turvallisuuden tae vai
syrjayttamErahar

Kutsun seuraavassa ylcisavus-
tukseksi sellaista kansalaispalkan
muotoa, jossa avustus makse-
taan erotuksetta kaikille. Jiirjes-
telmd voisi toimia siten, ettd kai-
kille maksettaisiin kansalais-
palkkaa, jonka lisiiksi ne, jotka
olisivat tycissd, saisivat palkkatu-
loja. Palkkaus- ja verotusjdrjes-
telmdii muutettaisiin niin. ettl
tyossdkdyvien kdytettdvissd ole-
vat tulot eivdt olcnnaisesti muut-
tuisi nykyisestiiiin (Aho 1985, s.
198). Avustuksen suuruus voitai-
siin porrastaa saajan idn ja perhe-
tilanteen mukaan. mikd tietysti
toisi jdrjestelmddn tarveharkin-
taisen piirteen.

Yleisavustuksella on puolel-
laan erditd ilmeisiii etuja. Sillii
voitaisiin korvata joukko tarve-
harkintaisia sosiaalituen muoto-
ja. Tarveharkinta on kallista ja

silld on taipumus leimata kayt6-
jdns6. Sosiaalihuollon hallinto
voitaisiin ndin saada tavattomar.r
yksinkertaiseksi. Jdrjestelmd ei
edellyttiiisi juuri lainkaan byro-
kratiaa. Valtiokonttorin tietoko
ne hoitaisi rahat kansalaisten
pankkitileille kerran kuussa
(Aho 1985, s. 198).

Eri kirjoittajat ovat melko yk-
simielisiii siita. mitd toimeentulo-
turvan muotoja yleisavustus voisi
korvata. Nditd ovat ainakin tycit-
tdmyysturva, lapsilisiit, kansan-
eldkkeet. opintotuki. sairaus- ja
ditiyspdivdraha sekd tietysti toi-
meentulotuki (ks. esim. Aho
1985, s. 198, Heikkilii 1980, s.
105. Lampinen-Soininvaara
1980, s. 146).

Lampinen ja Soininvaara to-
sin menevdt askelta pitemmdlle
ja arvioivat, ettd myos ty6elak-
keet voitaisiin korvata yleisavus-
t uksella ( Lampi nen-Soininvaa-
ra 1980, s. 146). Ajatus on ilmei-
sen harhainen, silla tyoehkkeilla
ei ole mitddn tekemistd tarvehar-
kinnan kanssa. Ne ovat ansaittua
tuloa, eikd niitd voida korvata ta-
sasuuruisella avustuksclla sen
enempdd kuin tyopalkkaakaan.

Joillakin tahoilla on vaikeaa
hyviiksyii ajatusta, ettd ihmisille
maksettaisiin taattua palkkaa
pelkdstd olemassaolosta. Tdstd
syystd kansalaispalkkateoreeti-
kot korostavat mielellldn, ettd
palkkatycin vaihtoehdoksi ei
yleisavustuksellakaan tarjota
pelkkiiii joutenoloa. Ihmiset te-
kevdt nytkin paljon hyddyllisiii
asioita palkkatydn ulkopuolella:
kotitoite, lastenhoitoa, vapaata
kansalaistoimintaa jne. Kansa-
laispalkka voitaisiin ymmdrtdd
korvaukseksi vapaaehtoisesta
tyostd ( Lampi nen-Soi ni nvaara
1980, s. 156, Sipilii 1985, s. I l7).

Tdmdn ajattelutavan ddrim-
mdinen muoto on utopia sekto-
raaliscsta duaalitaloudesta. jota
on suosittu erityisesti vaihtoehto-
liikkeiden piirissd. Talouden kc>
va sektori toimisi niin kuin ny-
kyisinkin. Se tuottaisi ne tuotteet
ja palvelut, joita yhteiskunta velt-
tematta tarvitsee. normaalin kil-
pailutalouden lakien mukaan.
Pehmeiillii sektorilla ihmiset
puuhailisivat kansalaispalkkansa
turvin niitd ndit5. He voisivat
tuottaa kotiteollisuusperiaatteel-
la tarvikkeita itselleen ja toistensa
kayttdon, harrastaa kaikenlaista

naapuriapua ja hoivailla toinen
toisiaan (esim. Grdhn 1985, ss.
44 45).

Yleisavustukseen sisdltyy kui-
tenkin myos suuria ongelmia.
Ehkii vaikein kysymys olisi yleis-
avustuksen taso. Jo melko vaa-
timattomallakin etuuksien tasol-
la kansalaispalkka vaatisi sum-
man, joka olisi melkein koko val-
tion budjetin suuruinen. Kaavail-
lussa jdrjestelmdssd valtio tosin
saisi suuren osan rahasta takaisin
veroina. Tiihiin liittyy kuitenkin
jdrjestelmdn toinen arveluttava
piirre. Onko jiirkeviiZi kierrdttdd
suuri osa kansantulosta julkisen
sektorin kautta?

Periaatteellisempi ongelma on
yhteiskunnan polarisoitumiscn
vaara, joka sekin tosin liittyy
avustuksen tasoon. Jos kehitys
todella vie siihen. etta suurehko
osa kansalaisista jiiii pitkiiksi ai-
kaa taijopa pysyvdsti tycieldmdn
ulkopuolelle, niin se merkitsee
mycis ihmisten jakautumista uu-
della tavalla kahteen luokkaan,
tyossikdyviin ja tyottOmiin.
Koska tyoeldmd ndyttdd vaati-
van yhd suurempaa asiantunte-
musta ja yhd korkeampaa am-
mattitaitoa, tdmd jako uhkaa
muodostua yhii jyrkemmiiksi.

Kansalaispalkkaa on ajateltu
ratkaisuksi my<is ja nimenomaan
tdhdn ongelmaan. Ajatellaan, et-
td jos ihmisten toimeentulo ei oli-
si palkkatyohcjn sidottu. niin
palkkatyo ei myoskdin endd
toimisi luokkajaon perusteena.
Asia voisi todella olla ndin, jos
yleisavustus olisi niin korkea, ettd
se turvaisi ihmisille kiiytiinncilli-
sesti katsoen samanlaisen kulu-
tustason kuin tydpalkka. An-
siotyo merkitsisi silloin vain pien-
td tulonliseid, jota jotkut kaipaisi-
vat ja useat eivat.

Tdllaincn jiirjestely ci tieten-
kddn ole mahdollinen. Se sotisi
yksinkertaisesti talouden reuna-
ehtoja vastaan. Misshdn talous-
jdrjestelmdssd ei toistaiseksi voi-
da antaa kaikille terveille, tyci-
ikiiisille ihmisille mahdollisuutta
riittdvddn toimeentuloon ilman
tydnteon velvoitetta (Sipila 1979,
ss. 107-108).

Yleisavustuksen olisi pakko
olla verraten matala. Sen pitiiisi
itse asiassa vastata jollakin, aika
mielivaltaisella tavalla maaritel-
tyd toimeentulominimid. Kaikki
yritykset avustuksen korottami-

seksi johtaisivat myds alimpien
tyopalkkojen kohoamiseen. Tds-
sd ei tietenkddn olisi mitddn pa-
haa, jos joku siuen pystyisi pitii-
mddn ylemmdt palkat kurissa.

Tdllaisena yleisavustus johtaisi
siis juuri siihen tilanteeseen. jota
halutaan velttee. Yhteiskunta
jakautuisi selvisti kahteen luok-
kaan, elattdviin ja ehrettaviin.
Viimeksi mainitut olisivat sekd
taloudellisesti ettd sosiaalisesti
toisen luokan kansalaisia (vrt.
Sipila 1985, ss. I l6-l l7).

Duaalitaloudesta puhuminen
tuo tietysti uuden ndkcjkulman
yhteisk unnan polarisoitumiseen.
Malli voisi toimiakin. mutta se
edellyttdisi melkoista arvojen
muutosta. Kilpailullisten arvojen
vallitessa pehmed sektori voisi
tuskin olla muuta kuin yhteis-
kunnallinen kaatopaikka. jonne
voitaisiin siirtiiii viihillii resursseil-
la varustetut kansalaiset ja hei-
ddn mukanaan kaikki sosiaaliset
ongelmat (S?inkiaho 1985, s.
226).

Negatiivinen tulovero

Nimitys "negatiivinen tulovero"
perustuu siihen oivallukseen, ettd
sosiaaliavustusta voidaan pitdd
verotusjdrjestelmdn laajennuk-
sena alimpiin tuloluokkiin. Jos
kansalaiselta ei peritd veroa,
vaan hdnelle maksetaan avustus-
ta, niin veroasteen etumerkki on
negatiivinen. Se merkitsee valtiol-
le kustannusta eikd tuloa (Pech-
man-Aaron- Taussig 1968, s.
t91\.

Alunperin negatiivisen tulove-
ron oikeutusta perusteltiin mycis
silld, ettd kaikkein pienituloi-
simmat eivdt voi keytda hyviik-
seen verovlhennyksid, joihin
heilld periaatteessa olisi oikeus.
Tiimii epikohta korjattaisiin ne-
gatiivisella tuloverolla (Kom.
miet. 1975:1 19, s. 83).

Yleisavustusta voidaan pitdii
kansaneldkejdrjestelmdn laajen-
nuksena. Negatiivinen tulovero
on sen sijaan tarveharkintaisen
sosiaaliavustuksen pitemmdlle
viety muoto (Kom.miet. 1975:
I 19, s. 83).

Negatiivisesta tuloverosta on
kehitetty erilaisia muunnelmia
(Friedman-type reverse tax rate,
mlnlmum rncome guarantee, so-
cial dividend jne.), joiden tulon-
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jakovaikutukset poikkcavat
huomattavastikin toisistaan.
Kaikki perustuvat kuitcnkin so-
siaaliavustuksen ja verotusjdrjes-
telmdn yhteenstlvittamisecn
(Kom.miet. 1975:119. ss. 89-
9l).

Negatiivinen tulovero olisi
yleisavustusta rationaalisempi
toimeentuloturvan muoto siind
mielessd, etta avustusta annettai-
siin vain niille. jotka sitd tarvitsc-
vat ja vain siind suhtcessa kuin he
sitd tarvitsevat. Tarpeen mittana
tosin olisivat vain pienet tai ole-
mattomat tulot. Ansiotulojen
kasvaessa avustuksen mddrd
piencnisi. kuitenkin siten. ettd
edunsaajan kokonaistulot lisddn-
tyisivdt ansiotulojen kasvun
myotd.

Viimeksi mainittua piirrettd
on pidetty tdrkednd eduhsaajien
tyomotivaation kannalta. Itse
asiassa negatiivista tuloveroa on
perusteltukin mm. juuri sillii, ettii
se ei vdhennd tydnteon halua
samalla tavalla kuin peri nteelliset
avustusmuodot. Mydhemmdt
amerikkalaiset tutkimukset ovat
tosin osoittaneet. ettei asia ole ai-
van ndin. Mycis ncgatiivisen tu-
loveron muodossa annettu avus-
tus ndyttdd heikentdvdn tycim<>
t ivaatiota. Toisaalta tyomotivaa-
tiolla ei ole paljon ktiyudii, jos
tydta ei kuitenkaan ole tarjolla
(Mollitt l98l).

Keskeisend ongelmana nega-
tiivisessa tuloverossa olisi jiilleen
etuuden tason mddrittely. Siinii
pitdisi mhdritellii kaksi tulotasoa:
perustulo eli se tuloraja, jonka
alapuolella etuutta aletaan mak-
saa, ja minimitulo eli tdyden
ctuuden mdhrd silloin. kun muita
tuloja ei ole. Nhmd rajat pitiiisi
ilmeisesti sijoittaa varsin matalal-
le samoista syistd kuin ylcisavus-
tuksen tapauksessakin. Kolman-
tena muuttujana pitdisi vield
maaritelle margi naaliveroaste, eli
se suhde.jossa etuus picnenee an-
siotulojen kasvaessa (OECD
1974, s.20).

Se. ettd avustus ncgatiivisen tu-
loveron muodossa mddrdytyy
pelkdst6dn pienten tulojen perus-
teella, aiheuttaa yleisavustukseen
verrattuna erditd lisdongelmia.
Kotitalouksien kaikki tulot eivdt
ole verotettavia, mikii vaikeuttaa
tulokdsitteen maarittelya. TulcF
jen suuri vaihtelu ja omaisuuden
eri muodot pitiiisi ilmeisesti jol-
lakin tavalla ottaa huomioon.
Voitaisiin myos vaatia, ettd hen-
kilon resurssit eli hdnen objektii-
viset kykynsd hankkia tuloja pi-
tdisi ottaa huomioon.

Ndmd vaikeudet olisivat elrkd

voitettavissa. mutta ne merkitse-
vdt sitd. ettd jdrjestelmd ci voisi
toimia tdysin automaattisesl.i.
Kaivattu hallinnollinen rationali-
sointi saattaisi jdddd toteutumat-
ta (Ball 1978, ss. 373-376, Sipila
1979. ss. lll-120).

Avustuksen ja
ryon yhdistelmil

Viime vuosien mielenkiintoisin
kansalaispalkkaehdotus lience
Jaakko Uotilan ja Paavo Uusita-
lon esittdmd ajatus erddnlaisesta
jokamiehen sapattikaudesta.

Jdrjestelmd toimisi siten. ettd
jokaiselle tyoikiiselle kansalaisel-
le annettaisiin kerran kymmencs-
sd vuodessa mahdollisuus siirtyd
kansalaispalkalle puolen vuoden
ajaksi. Tiimiin ajan kukin voisi
valintansa mukaan kayttea le-
poon, opiskeluun, kansalaistoi-
mintaan tai henkilokohtaisiin
askareisiin. Kansalaispalkka
mddriteltdisiin kansalaisten me-
diaanitulojen suuruiseksi (Uotila

- Uusitalo 1984, ss. 194--198).
Uotilan ja Uusitalon jiir.lestel-

mdn suuri etu olisi siind. ettd
kansalaispalkalle hakeuduttai-
siin vapaaehtoisesti. Parhaassa
tapaukscssa sen avulla voitaisiin
kokonaan valttea kansalaisten
jakautuminen kahtecn eriarvoi-
seen ryhmdin. Jdrjestelmd voisi
ainakin huomattavasti lieventdd
palkkatyon vdhenemisestd ai-
heutuvia haittoja. Se olisi lisiiksi
saadeltavisse kulloisenkin tycilli-
syystilanteen mukaan (Uotila-
Uusitalo 1984, s. 199).

Jdrjestelmdn hcikkona puole-
na voidaan pitdd sen suhteellista
kalleutta. Siind tapauksessa, etta
kansalaispalkalla olisi 200 000
henked vuoden kuluessa, jdrjes-
telmdn bruttokustannukset olisi-
vat Uotilan ja Uusitalon mukaan
noin seitsemdn prosenttia valtion
tilinpddtoksen menojen loppu-
summasta. Nettokustannukset
jiiisiviit kylliikin pienemmiksi, sil-
ld erdiden muiden sosiaalimeno
jen alueella saataisiin kansalais-
palkkajdrjestelmdn ansiosta ai-
kaan sdist<i6 (Uotila-Uusitalo
1984, ss. 198-199).

Kansalaispalkan sitominen
mediaanituloon saattaisi myos
olla hiukan arveluttava ratkaisu.
Kansalaispalkalle jddmiselld olisi
erilaisilla tulotasoilla oleville ih-
misille kovin erilainen merkitys.
Luultavasti muunkinlaista mitoi-
tusta voitaisiin ajatella ilman, ettd
jiirlestclmiin luonne oleellisesti
muuttuisi.

Uotilan ja Uusitalon kansa-
laispalkkajiirjestelmdd on kui-
tenkin hiukan vaikea arvioida
sellaisenaan. Omassa esitykses-
sddn he liittavet sen osaksi laa-
jahkoa toimenpidesarjaa (yritys-
veron ja tyottdmyysturvan uu-
distus, pienyritysten ja kotiteolli-
suuden tukeminen jne.), jonka
tarkoituksena on ehkdistd auto-
maation ja rationalisoinnin ih-
mistycin tarvetta vdhentdvid vai-
kutuksia.

Kansalaispalkka-
j iirj estelmien vaikutuksista
eliketurvaan

Erilaisista kansalaispalk kajiirjes-
telmistd kdyty keskustelu on tois-
taiseksi liikkunut melko yleiselld
tasolla. Kovin moni ci liene yksi-
tyiskohtia myotcn pohtinut toi-
meentuloturvan uudistusmah-
dollisuuksien kaikkia yhteiskun-
tapoliittisia vaikutuksia.

Kansalaispal k kajdrjestelmdt
on ndhty ensisijassa monimuo-
toisen sosiaaliavustusjdrjestel-

mdn halli nnollisena yksinkertais-
tamisena.

Yleisavustusta voidaan. kuten
sanottu, pitdd kansaneliikejiirjes-
telmin laajennuksena. Sellaisen
kdyttoonotto merkitsisi pitem-
miin piiiille kansaneldkkeen su-
lautumista yleisavustukseen.

Negatiivinen tulovero. jossa
avustus mddrdytyisi tulojen pie-
nuuden mukaan, koituisi yhtii
hyvin pienituloisten vanhusten
kuin pienituloisten aktiivi-ikdis-
tenkin hyvdksi. Perus-ja minimi-
tulon mddrittclystii jiiisi riippu-
maan se, keitii jiirjestelmii loppu-
jen lopuksi hyodyttiiisi.

Uotilan ja Uusitalon kansa-
laispal k kajiirjcstelmdssd sapatti-
kausi pitdisi ilmeisesti laskca tyd-
eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi.
niin kuin tycittcimyyskaudet ny-
kyisin.

Kaiken kaikkiaan erilaiset
kansalaispalkkasuun nitelmat
tuskin merkitsisivdt radikaaleja
muutoksia eldkejdrjestelmien pe-
ruslinjoihin. Pitkalla rehtaimella
kansalaispalkka kuitenkin mer-
k itsisi sosiaalitulojen lisddn tymis-
tii palkka- ja yrittdjdtuloihin ver-
rattuna.
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Selkdivaivoilla yhteys
TA

Tydht5n lii@lit
kuormitustekijdt,
kuten bpaturmat ja
huonot tydasen-
not, ovat yhteydes-
sd selkd- ja niska-
hartiavaivoihin. Se-
kd) selkd- ettd nis-
ka-hartiatnivat oli-vat koneenkulje-
tustydtd) ja liikku-
vaa ruumiillistafi6-
td tekevilld miehilldi
yleisempid kuin
toimistotydtii teke-
villdi miehilld. Tiimd
kdy ilmi iuurt vah
misfuneesta tutki-
muksesta, joka on
tehty LEL Tydelii-
kekassan, Kunnal-
lisen eldkelaitok-
sen ja Tydterueys-
laitoksen yhteis-
tytinii.

Tutkimuksen tavoitteena oli sel-
vittaa tycin merkitystd selkii- ja
niska-hartiaseudun vaivoissa.
Nykyisen kdsityksen mukaan
monet eri tekijSt vaikuttavat tu-
ki- ja liikuntaelimistcion. Tutki-
mukseen valittiin ammattiryh-
miii, joiden tyci ja siitii aiheutuva
tuki- ja liikuntaelimiston kuor-
mitus poikkeaa olennaisesti toi-
sistaan. Niiiksi ryhmiksi valittiin
koneenkuljetustycitd tekevdt kr>
neahtaajat ja maa- ja vesiraken-
nusalan koneenkuljettajat, lihas-

voimaa vaativaa liikkuvaa tyotd
tekevdt kirvesmiehet sekd kevyt-
td istumatycita tekevat toimisto-
tyontekrjiit.

Tutkimustiedot kerdttiin pos-
tikyselyn avulla. Kyselyyn vastasi
541 koneahtaajaa. 3ll maa- ja
vesirakennusalan koneenkuljet-
tajaa. 696 kirvesmiestd ja 674
toimistotyontekijiiii. Kaikki tut-
kittavat olivat 25-49-vuotiaita
rannikon satamakaupungeissa
tai niiden liihiympiiristossd asu-
via miehid. Toimistotyontekijdt
olivat kaupunkien palveluksessa.

Kyselyssd oli kaksi lomaketta,
joista toisessa tiedusteltiin koulu-
tusta, tydhistoriaa, tydssd viih-
tymistd ja tycin haiuatekijoitii,
yleistd kuntoa ja terveydentilaa,
vapaa-ajan liikuntaharrastusta,
selkdvaivoja ja niska-hartiavai-
voja. Erillinen psyyk kisiii toimin-
tatapojaja oireita koskeva kysely
muodostui kahdesta vakiomuo-
toisesta kyselystd. joita on usein
kdytetty aikaisemmissa tuki- ja
liikuntaelimistoon kohdistuneis-
sa tutkimuksissa.

Tutkittujen ammattiryhmien
ikdjakaumissa oli .jonkin verran
eroja. Ahtaajien keski-ikii (38,1
vuotta)oli matalin ja kirvesmies-
ten (39,1 vuotta) korkein. Ikdra-
kenteiden erot on otettu huo-
mioon ryhmien vdlisisyd vertai-
luissa.

Selkivaivat yhteydessii
aikaisempiin apaturmiin
ja kuormittaviin
tyoasentoihin

Koneahtaajista. maa- ja vesira-
kennusalan koneenkuljettajistaja kirvesmiehistd yhdeksiillii
kymmenestd oli ollut joskus sel-
kivaivoja. Toimistotydntekij<iis-
te tama osuus oli kolme neljds-
osaa.

Selkdvaivat eriteltiin tdssd tut-
kimuksessa iskiakseen, joka
meariteltiin alaraajaan sateile-
vdksi selkdkivuksi, ja noidannuo-
leen, joka maariteltiin iikilliseki
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KUVIO 1

SELKAVAIVAT EDELTANEEN 12 KUUKAUDEN
AIKANA, O/O

Maa- ja vesirak. Kone.
alan koneen- ahtaaiat
kuljettaiat

edeltdneen vuodcr.r aikana joka
neljdnnelld koneahtaajalla ja kir-
vesmiehelld, runsaalla viidesosal-
la maa- ja vesirakennusalan ko
neenkuljettajista ja vajaalla vii-
desosalla toimistotydntekrjdistii.
Myos muun selkdsdryn suhteen
erot ammattiryhmien viilillii oli-
vat vdhdiscmpid kuin iskiasoirei-
den suhteen.

Iskiasvaivat olivat kaikissa
ammattiryhmissd yhteydessd ai-
kaiscmpiin selkdtapaturmiin
(kuvio 2). Kyselyn mukaan vd-
hintiidn kahden viikon sairaslo-
maan johtaneet selkdtapaturmat
olivat 3-4 kertaa yleisempid
koneahtaajilla. maa- ja vcsira-
kennusalan koneenkuljettajilla ja
kirvesmiehilld kuin toimisto-
ty<intekijoillii.

Selkhvaivat olivat myos yh-
teydessd tutkittavien ilmoitta-
maan arvioon, joka koski kuma-
rassa tai kiertyneessd asennossa
tyciskentelyn mddrdd. Ndissd
asennoissa erittiiin tai melko vd-
hiin tyoskentelevistd koneahtaa-
jista 36Vo:lla ja erittiin paljon
tyoskentelevisla 64 Vo:lla oli ollut
selkdvaivoja edeltdneen viikon
aikana. Vastaavat osuudet olivat
toimistotyontekijoilli l9% ja
37 7a. Eniten vartalo kiertynccnd
tai kumartuneena tyoskentelivdt
kirvesmiehet ja koneahtaajat.
Toimistotycintekrloistiikin noin
kolme neljhsosaa ilmoitti tyos-
kentelevdnsi paljon ndissd selkdd
kuormittavissa asennoissa.

Koneenkuljetustydtd tekeville
miehille ja kirvesmiehille oli ai-
heutunut selkdvaivoista enem-
mdn sairaslomia ja haittaa joka-
piiiviiisistii toimista selviytymi-
sessd kuin toimistotyontekijoille.
Tdhdn vaikuttavat. paitsi erot
ammattiryhmien sairastavuudes-
sa. myos tyon lyysisclle suoritus-
kyvl,lle asettama vaatimustason
erilaisuus ruumiilliscssa ja toimis-
totydsse.

Aikaisempicn tutkimustcn
mukaan koneenkuljetustyossd
on seldlle haitallista koko ke hoon
kohdistuva tdrind etenkin. kun se
yhdistyy jatkuvaan istumiseen.
Seldn tapaturmat ovat koneen-
kuljetustycissS, samoin kuin kir-
vesmiehen tydssd, ilmeinen riski-
teki jd. Kirvesmiehillii lisiiksi tyo-
asennot ja taakkojen kiisittely
kuormittavat selkdd. Toimisto.
tycissd seldlle haitalliscna pide-
tddn jatkuvaa istuma-asentoa
etenkin, jos asento on huono.

Niska-hartiavaivat yleisiii
kaikissa tutkituissa
ammattiryhmissd

Koneahtaajilla. maa- ja vesira-
ken nusalan koneenkuljettajilla ja
kirvesmiehilld niska-hartiavaivo-
ja oli ollut enemmdn kuin toimis-
totydntekrjoilld. mutta toimisto-
tyontekijoill?ikin vaivat olivat
yleisiii (kuvio 3).

Kyselyii edeltineen vuoden
aikana 78 % koneahtaajista ja
maa- ja vesirakcnnusalan ko
neenkuljettajista, llVo kirves-
miehistii ja 5270 toimistotydnte-
krjdistii oli tuntenut niska-hartia-
seudun vaivoja.

Konecnkuljetustyotd tekevilld
ja kirvesmiehilld niska-hartiavai-
vat lisddntyivdt tasaisesti idn mu-
kana, mutta toimistotycintekr.loil-
li vaivat olivat kaikissa alle 45-
vuotiaiden ikdryhmissd joksecn-
kin yhtii yleisizi ja ne lisddntyiviit
vasta mycihemmiillii iiillii.

Niska-hartiavaivoista oli ai-
heutunut koneahtaajille haittaa
enemmdn kuin muille tyonteki-
jdille.ia mycis maa- ja vesiraken-
nusalan koneenkuljcttajille ja
kirvesmiehille enemmdn kuin
toi mistotyontekijoil le.

Aikaisemman tiedon mukaan
k oneenkuljetustycissd niska-har-
tiaseutua kuormittaa hallintalait-
teiden kdsittelystd aiheutuva li-
hasjdnnitys ja piiiin kierrot. Kir-
vesmies tyoskentelee usein kddet
hartiatason yldpuolella ja piiii
taaksepdin taivutettuna. Hiin kii-
sittelee tycissiiiin myds taakkoja.
Toimistotyossd h uonot tyciascn-
not ja rutiinimaisiin konttoriteh-
teviin liittyva Iihasjdnnitys voivat
aihcuttaa niska-hartiavaivoja.

Ryhmien tausta
erilainen

Koneahtaajat olivat tyoskennel-
leet nykyisessd arnmatissaan
kcskimddrin 15.3 vuotta. maa- ja
vesirakennusalan konecnkuljet-
tdat 14,1 vuotta, kirvesmiehet
I 5,3 vuotta ja toimistotyontekijat
9,4 vuotta. Pisin yhteenlaskettu
tyohistoria oli kirvesmiehil16,
keskimddrin 20,6 vuotta. Maa-ja
vesirakennusalan koneenkuljet-
tajilla se oli 19,8 vuotta, koneah-
taajilla 18.9 vuotta ja toimisto-
tyontekrj6illii selvdsti muita lyhy-
empi eli 14,8 vuotta. Toimisto-
tyontekrjoillii eroa selittdvd opis-
keluaika on kuitenkin tuki- ja lii-
kuntaelimistcin kuormituksen
kannalla verratlavissa toimisto-
tyohdn.

o/o

o/o
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KUVIO 2

EDELTANEIDEN 12 KUUKAUDEN AIKANA
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selkikipukohtaukseksi, sekd
muuhun selkdsdrkyyn.

Selvimmdt erot ammattiryh-
mien vdlilld olivat iskiasoireissa.
Niita oli ollut viimeisen vuoderr
aikana koneenkuljetustyota tc-
kevistd miehistd 34-35Vo:lla.
kirvesmiehistd 29 Vo:lla ja toimis-

totyontekijoistii l9%:lla (kuvio
I ). Ero toimistotycintekijciiden ja
kolmen muun ryhmdn viilillii oli
tilastollisesti erittdin merkitsevd
ja mycis koneahtaajien ja kirves-
miesten vilillii mclkcin merkitse-
vd.

Noidannuolikohtaus oli ollut
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KUVIO 3
NISKA-HARTIAVAIVAT AMMATIN MUKAAN, O/O

Kirves- Maa- ja vesirak. Kone.
miehet alan koneen- ahtaaiat

kuliettaiat

Keskimddrin lyhin viikoittai-
nen tyciaika, 37,6 tuntia, oli toi-
mistotydntekijciillii. Kirvesmie-
hct ilmoittivat tyoskentelevdnsd
keskimdiirin 40,1 tuntia, koneah-
taajat 40.8 tuntia seka maa-ja ve-
sirakennusalan koneenkuljetta-
1at 41,6 tuntia viikossa.

Toimistotyontekijoistii yli
puolet oli peruskoulutukseltaan
ylioppilaita ja liihes 50 % oli saa-
nut korkeakoulutasoisen jatko-
koulutuksen. Muissa ammatti-
ryhmissd korkeakoulussa opis-
kelleita oli vain pari miestd.
Ammattikoulun kayneite oli kG
neahtaajista 25Vo. maa- ja vesi-
rakennusalan koneenkuljettajis-
ta 1470, kirvesmiehistd 3870 ja
toimistotyontekijoistii 4 %.

Ammattiryhmittdin tarkastel-
taessa alemman koulutuksen
saaneilla ndytti olevan hieman
enemmdn sekd niska-hartiaseu-
dun ettd seldn vaivoja kuin kor-
keamman koulutuksen saaneilla.
Ero selittynee ainakin osittain sil-
ld, ettd koulutus vaikuttaa tyo-
tehtdviin, mutta nditd yhteyksiii
ei tdssd tutkimuksessa voitu tar-
kemmin selvittdA.

Eniten vapaa-ajan liikuntaa
ilmoittivat harrastavansa toimis-
totyontekr.liit ja ldhes yhtii paljon
koneahtaajat (kuvio 4). Melko
tai erittdin rasittavaa liikuntaa
arvioi harrastavansa l07o ahtaa-
jista. 7 Vo koneenkuljettajista.
l4% kirvesmiehistii ja 19Vo rov
mistoty6ntekijoistd. Selkdvaivo-
jen ja vapaa-ajan liikunnan vdlil-
ld ei todettu yhteyttt tdsyd tutki-
muksessa.

Jatkotutkimus vireille

Kyselytutkimuksessa todettiin
seldn ja niska-hartiaseudun vai-
vojen olevan yhteydessd erdisiin
tycihon liittyviin tekuoihin. Ai-
kaisemman tutkimustiedon ja
kokemuksen perusteella voidaan
arvella, mitkii muutkin tekijat
kussakin ammatissa voivat olla
osallisena tuki- ja liikuntaelinvai-
vojen synnyssd. Yhteyksien var-
mistaminen vaatii kuitenkin jat-
kotutkimuksia.

Suunnitteilla on seurantakyse-
ly nyt tutkituille ryhmille ja lisii-
tutkimuksia, joilla pyritiiiin tar-
kentamaan tietoja sekd sairauk-
sista ettd niihin vaikuttavista teki-
j<iistii.

Hilkka Riihimtiki - Sakari Tola -
Tapio Videman - Kari Lindstrrim:
Selkti- ja niska-hartiavaivat koneah-
taajilla, maa- ja vesirakennusalan
koneenkuljet tajilla, kirvesmiehilki ja
roimistotyr)n tekidilld. LEL Tyr)elt)-
ke kassa Jul k ai suja 9 :85.
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NIMITYKSIA
E LAKET UR VA KES K TJ KS ES SA

L.
Sit"pa Collin

Kauppatieteiden
maisteri
SIRPA COLLIN
eldkelaitostarkastus-
yksiktin
ylitarkastajaksi
Kauppatieteiden maisteri Sirpa
Collin on nimitetty lainopillisen
osaston eldkelaitostarkastusyk-
sikcin ylitarkastajaksi 22.1.1986
alkaen.

Sirpa Collin on tullut El6ke-
turvakeskuksen palvelukseen
vuonna 1978. Eliikelaitostarkas-
tajana hdn on toiminut vuoden
1980 kesiikuun alusta saakka.

TELASSA

Tvtreldkelaitosten Liittoon,
t'EL,qan, on tiedotussihtceriksi
nimitetty 17.3.1986 lukien Heik-
ki Raittila.

Elisa Rauhamao

Varatuomari
ELISA
RAUHAMAA
eldkelaitos-
tarkastajaksi
Eldketurvakeskukseen on el6ke-
laitostarkastajaksi nimitetty va-
ratuomari Elisa Rauhamaa 17.3.
1986 lukien. Hdn on toiminut ai-
kaisemmin mm. Kunnallisessa
eldkelaitoksessa vs. esittelijand ja
tapaturmaviraston korvausla-
kimiehend.
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I
Aarre Melso

Milloin myiinne-
tddn ensimmflinen
freelance-eliike?
Milloin mydnnetddn ensimmdi-
nen frcclance-eliikc'l Vastaa jana
on Esiintyvien taiteilijoiden eld-
kekassan osa-aikainen toimitus-
johtaja. varatuomari Aarre
Metso.

"Siihen menee varmasti aikaa.
Jos f reelance-tyontekijiillii on j<>
kin rinnakkainen tycisuhde, Ta-
EL-eliikettii ei myonnd Esiinty-
vien taiteilijoiden eldkekassa,
vaan se eldkelaitos. jossa tyonte-
kiia oli viimeksi vakuutettuna
tuon toisen tycin perusteella. On
kdytossd ns. viimeisen eldkelai-
toksen periaate. Jos kysymykses-
sd on viimcksi TaEL:n piiriin
kuuluvaa tyotd tehnyt fieelance-
tyontekr.yii. eldkkeen myontdd
Esiintyvien taiteilijoiden eleke-
kassa."

"Maksuja on jo tullut. En-
simmdinen erddntymispiivd oli
20. piiivii helmikuuta. Ensim-
mdiset ajat meillh ovat menneet
tiedottamiseen, etupddssd kirjal-
liseen tiedottamiseen. Mutta
mycis puheluita on tullut paljon.
Kysyjiit ovat olleet ennen kaik-
kea kiinnostuneita lain sovelta-
misesta."

Onko suhtqutuminen ollut positii-
vista vqi negatiivistu?

"On esitetty kritiikkiiikin, mutta
on ollut myds positiivisia kan-
nanottoja. Se riippuu aika paljon
siita. millaisia ihmisten odotukset
ovat olleet. Pettymys6 on tullut,
jos on havaittu, ettei tdma ole-
kaan mikddn viisastenkivi. Ehkd
juuri toimittajilla on ollut sellaisia
odotuksia, jotka eivdt toteudu-
kaan."

Mikti on seuroovo askel? Joko
k riy t cinndn ru t i i ni t p t'd r i vci t?

"Suurin piirtein. Seuraava askel
on sijoitustoiminnan suuntavii-
voista p66ttdminen. Eldkekassan
valtuuskunta kokoontuu maa-
lis-huhtikuussa."

"Lain mukaan eldkekassan
varat on lainattava niille tycinan-
ta.yille, jotka maksavat vakuu-
tusmaksut. Mutta lainattavien
varojen mddrdd ei vield tdssd vai-
heessa tiedetd. On arvioitu. ettd
vakuutusmaksuja tulisi 20 mil-
joonaa markkaa vuodessa ja lain
piiriin kuuluisi 10Ofi) ihmistd.
Ndmd ovat hallituksen esityksen
perusteluissa lausuttuja arvioita
ja tilanne voi muuttua."

"Todcllista tilannetta on vai-
kea ennakoida. Ei ensimmdisten
maksujenkaan perusteella voida
vield sanoa, miten kdy. Vasta en-
simmdinen vuosi ndyttdd, miten
on mennyt."

Haastattelu 21.2. K.S.

Helena Tapio

Maksetaanko
tytielilke
ulkomaille?
Heindkuussa l98l tuli voimaan
sddnnos, jonka mukaan tyoelek-
keen maksamiseen Suomesta ul-
komaille muille kuin Suomen
kansalaisille tarvitaan Eldketur-
vakeskuksen lupa. Miten on, on-
ko el6kkeen maksaminen.joskus
evdtty tdmin pykiiliin perusteel-
la? Vastaajana on Eldketurva-
keskuksen eliketoimiston piiiil-
likko Helena Tapio.

"Kyllii me olemme kaikkiin
hakemuksiin eldkkeen maksami-
sesta ulkomaille suostuneet. joita
on tullut. Kaikki eldkelaitokset
eiv6t ilmeisesti muista, ettii tiillai-
nenkin mddriys laissa on. Ha-
kemuksia tulee viihemmin kuin

arvioisin tdllaisia tapauksia esiin-
tyvdn vuodessa."

Mihin maihin ekikkeen maksa-
mista on haettu?

"Eniten Kanadaan ja Austra-
liaan, mikd .johtunee siitd. ettd
ndissd maissa on siirtolaisina en-
tisid Suomen kansalaisia. Mutta
on meilld ollut mm. Chileii. Hol-
lantia samoin kuin useita sosialis-
tisia maita koskevia hakemuksia.
Lupaahan ei tarvitakaan eldk-
keen maksamiseen maihin. joi-
den kanssa Suomella on sosiaali-
turvasopimus."

Miten tapattksia katsotaan? Ma-
ncvcitkii ne siis qutomaattiscsti
kipi?

"Jokainen tapaus tietenkin kat-
sotaan. Mutta ne ovat useinkin
olleet sellaisia tilanteita, ettd ky-
symys on entisistd Suomen kan-
salaisista, jolloin on selvdd, ettd
lupa mycinnetddn. Mutta jos on
kyse valtiosta, joka ei maksa
elSkkeitii suomalaisille Suomeen,
epddminen voi tulla harkittavak-
si. los timin maan kanssa on
aloitettu tai tarkoitus aloittaa
ncuvottelut sosiaaliturvasopi-
mukscsta. Sosiaalit urvasopimus-
ten eres tarkoitus on. ettd eldk-
keet maksetaan puolin ja toisin."

"Sitd siis katsotaan. maksaako
se toinen maa eldkkeitd pois
muuttaneille suomalaisille. Se
vaikuttaa. Jos eldkkeen hakijana
on sellainen ulkomaalainen, joka
on hyvin pitkiiiin asunut Suo-
messa, yleensd katsotaan, ettd
olisi kohtuutonta evitd el6ke.
Sehdn voi edustaa huomattavaa
osaa eldketurvasta."

"Nythiin on lakiin tullut sddn-
nos viiden vuoden Suomessa
asumisen vaatimisesta, jotta tiiy-
sitehoinen tyokyvytt6myyseldke
maksettaisiin. Myds tdmd taval-
laan rajoittaa eldkkeen maksa-
mista ulkomaille. sen mddriid.
Jos sen maan kanssa, johon ell-
ke halutaan maksettavaksi. on
sosiaaliturvasopimus, voi tdysi-
tehoisen eldketurvan piiriin tulla
myos sillii perusteella, ettii ulko-
maan vakuutuskaudet lasketaan
mukaan tuohon viiden vuoden
aikaan."

"Tiill<iin kuitenkin eldke laske-
taan niiden mddrdysten perus-
teella, jotka tydkyvyttdmyys-
eldkkeestd on sopimuksessa. siis
mahdollisesti omista laeistamme
poiketen."

Haastattelu: K.S.
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VAKIJTJTTJSOIKEIJDEN
PAATOKSIA

Lapsenhoitajan
tytisuhde
P. hoiti H:n kodissa H:n
omia sekii muiden perheiden
lapsia. P:n hoidossa olleiden
lasten vanhemmat olivat vel-
vollisia jiidestiimiiiin elflke-
turvan, josta aiheutuvat toi-
menpiteet voidaan kohdistaa
H:aan, koska hiin oli toimi-
nut muiden lasten vanhem-
pien edustajana.

Asian vaiheet

ETK otti H:n kustannuksella
pakkovakuutuksen vakuutusyh-
tidstii ja mddrdsi hdnen makset-
tavakseen hyvikkeen TEL l5 $:n
perusteella. H. valitti, koska hd-
nen mielesthdn P. ei ollut TEL:n
tarkoittamassa tyosuhteessa hd-
neen. Eldkelautakunta oli sitii
mieltl. ettd H. oli vastuussa
TEL-vakuutusmaksuista vain
siltd osin kuin oli kysymys hdnen
omista lapsistaan maksetuista
hoitomaksuista. Tdmdn vuoksi
eldkelautakunta kumosi ETK:n
pddtoksen.

ETK vaati. ettd VAKO vuo-
rostaan kumoaisi eliikelauta-
kunnan pddtciksen ja jiittiiisi
asian ETK:n pSdtoksen varaan.
H. puolestaan uudisti lautakun-
nalle esittdmiinsii ja vaati, ettd
hdnet vapautettaisiin vakuutta-
misvelvollisuudesta ja hyvikkeen
maksamisesta.

VAKO:n ratkaisu: P. on hoi-
taessaan H:n kodissa paitsi H:n
omia lapsia myds eri perheiden
lapsia ollut TEL:n alaisessa tyci-
suhteessa H:aan ja kulloinkin
hoidossa olleiden lasten van-
hempiin. P:n hoidossa olleiden
lasten vanhemmat ovat velvolli-
sia jdrjestdmden sanotusta tyo-
suhteesta P:n eldketurvan. H. on

verotietojen mukaan toiminut
omasta puolestaan ja muiden
hoidossa olleiden lasten van-
hempien edustajana toimittaes-
saan P:n palkasta vero-ja sosiaa-
liturvamaksut ja hdneen voidaan
sen mukaisesti mainitussa ase-
massa kohdistaa mycis P:n eldke-
jiirjestelystii aiheutuvat toimen-
piteet. Tdmdn vuoksi VAKO
harkitsi oikeaksi asiassa esitet-
tyyn ndhden kumota eldkelauta-
kunnan piiiitciksen ja hylata vali-
tuksen enemmdlti, kuitenkin
niin, ettd H:lle miidriitty TEL l5
$:n mukainen korotus poiste-
taan.

Ydinkysymys ja sen
ratkaisun perusteet

Ydinkysymyksend tapauksessa
oli, onko tycintekijiin katsottava
olevan ainoastaan yhdessd tyo-
suhteessa. jossa tyonantajapuo-
lella on useita henkiloitd vai onko
hdnen katsottava olevan tycisuh-
teessa kuhunkin tyonantajaan
erikseen-

Ensinniikin on todettava. etta
jos kukin vanhempi olisi vastuus-
sa eldketurvan jdrjestdmisestd
vain omista lapsista maksettujcn
hoitomaksujen osalta, olisi lop
putuloksena saattanut olla, ettd
P:n tyoskentely olisi jiiiinyt
TEL:n ulkopuolelle joko koko-
naan tai joidenkin hoitomaksu-
jen osalta. Tdllainen lopputulos
olisi ollut P:n eldketurvan kan-
nalta epionnistunut.

Lukijalle, joka kaipaa ratkai-
sulle "varsinaisia juridisia perus-
teluja", kirjoitan ndkyviin tulkin-
taryhmdn kannanoton, joka eh-
kii ei ole saanut sitd julkisuutta,
jonka se olisi ansainnut. Kan-
nanotto on yli 20 vuotta vanha,
mutta mielestdniedelleen tuore ja
pitevd.

"Jos saman tyosopimuksen
tekijoinii on useampi kuin yksi
tyonantaja, kysymyksessd on ai-

noastaan yksi tyosuhde, jonka
perusteella kaikki tycinantajat
ovat yhdessd velvolliset jiirjestii-
miiiin eldketurvan. mikiili muut
TEL:n soveltamisen edellytykset
ovat olemassa. Tyosopimusta
tehtdessd ei kaikkien sopimus-
puolten tarvitse olla saapuvilla,
vaan valtuutusta, myds asema-
valtuutusta, koskevia sddnnoksid
voidaan soveltaa. Kuitenkin on
vaadittava, ettd sopimusta teh-
tdessd kiiy ilmi kenen puolesta
siind esiintyvd tydnantaja tai
tyonantajan edustaja toimii.

Ndin on asian laita mycis, jos
tycisopimus on tehty erikseen
kunkin tycinantajan kanssa, mut-
ta itse tycissd ei voida erottaa
kunkin tycinantajan osuutta.

Jos tycisopimukset on tehty
erikseen ja eri tyonantajien
osuudet tyostd voidaan erottaa
siten, etta johto ja valvonta on
kunkin tycisuhteen osalta erik-
seen mahdollinen, on kysymyk-
sessd katsottava olevan useita
tyosuhteita, joissa eldketurvan
.jdrjestdmisvelvollisuus on rat-
kaistava kunkin osalta erikseen."

TEL 15 $:n mukaisen koro-
tuksen VAKO poisti ilmeisesti
kohtuussyistd, vaikkei perustetta
pddtoksessddn mainitsekaan.

Vakuutusoik euden ptiritos
n:ot 269/ 85/ 2 I 7 I ja 38 I / 85/
(ETK-arkistonumero I 5803 ja
163 t7).
Annettu 12.12.1985.

Rikollinen toiminta
ja TEL
Henkilti harjoitti laajamit-
taista rikollista toimintaa ja
kiiytti osakeyhtitin moittee-
tonta nimef, kulissina.

PENTTI
KOIVISTOINEN,

W
Ekiketurvakeskuksen
lainopillisen osaston

ptirillikkt)

Soveltamisratkaisu
E16kelaitos pyysi Eliiketurvakes-
kuksen ratkaisua siit:i. oliko
A:han sovellettava TEL:a siltd
osin kuin hdn oli tycisuhderekis-
terin mukaan tyciskennellyt Oy:n
palveluksessa 1.7.-31.12.1978.

A antoi asiassa vastineensa
ETK:lle, jossa hdn ilmoitti tyo-
suhteen jatkuneen 31.3.1979
saakka.

ETK totesi pddt6ksessdln. et-
td Helsingin hovioikeus oli 15.9.
l98l antamallaan piiiitciksellii
tuominrrut A:n 21.6.1978-6.2.
1979 vlilisenii aikana tehdyistii
useista petoksista. jatketuista pe-
toksista. erittlin raskauttavien
asian haarojen vallitessa tehdyistd
petoksista ja jatketuista petoksis-
ta rangaistukseen.

Edelleen pddtdksessd todet-
tiin, etta A:n antaman tiedon
mukaan Oy oli ollut ennen 25.5.
1978 tapahtunutta omistajan-
vaihdosta pelkkii ns. paperiyhtio,
jolla ei ollut tydntekudite.

Omistajanvaihdoksen yhtey-
dessd A tuli yhticin omistajaksi 50
prosentin osuudella ja kauppa-
rekisteriin tehdyn ilmoituksen
nojalla yhticin hallituksen pu-
heenjohtajaksi. Aikaisemmat
omistajat eivdt tiettdvdsti olleet
nostaneet palkkaa. A oli nosta-
nut sitd palkkakorttien mukaan
1.7.-31.12.1978. Vuonna 1979
A ei ollut nostanut palkkaa yh-
tiolte, eivatka h6nen tietamdnsd
mukaan muutkaan tyontekijiit.
Joku satunnainen palkkio oli
saatettu maksaa.

ETK katsoi, ettii kaikki edellii
esitetty sekii lisiiksi ETK:n hank-
kimat poliisitutkintapciytiikirjat
osoittivat, ettei A:n tyciskentelyd
Oy:n nimissd ollut alunperin-
kddn tarkoitettu tyosopimuslain
mukaiseksi tycisuhteeki, vaan A
oli kiiyttiinyt Oy:n sen osakkaak-
si tuloonsa asti moitteetonta ni-
med lainvastaisen toimintansa
peittdmiseen. Tdmdn vuoksi
ETK oli sitd mieltd, ettei A:n ja
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Oy:n viilille ollut syntynyt tyci-
suhdetta ja ettei A:n tyciskente-
lyyn Oy:ssd ollut sovellettava
TEL:a.

El[kelautakunta ja vakuutus-
oikeus hylkdsivit A:n valituksen
ETK:n pddtoksessd mainituin
perustein.

Lisdtoteamuksia

Hovioikeuden pidtciksestd itme-
nee, etta A oli yhdessd B:n kanssa
ostanut kaupparekisteriin merki-
tyn Oy:n osakkeet toukokuussa
1978. Yhti6 oli varaton ja velaton
eikii sillii ollut toimintaa. Tiimdn
jiilkeen A ja eriiiit muut henkilcit
olivat hankkiakseen itselleen lai-
tonta aineellista etua ja aikomat-
takaan sitoumuksiaan tdytt6d
tehneet yli 40 eri petosta kdyttden
rikoksissaan hyviiksi yhticin ni-
nred. A oli kiiyttiinyt koko yhtidn
toiminta-ajan, joka piiiittyi kon-
kurssiin alkuwodesta 1979. ak-
tiivisesti rikollisen toiminnan har-
joittamiseen.

A:n toiminnasta saatu aineisto
kokonaisuudcssaan (A oli my6s
rikoksen uusija) osoittaa vankas-
ti sen. ettei hdnen tarkoitukse-
naan alunperinkddn- ole ollut
tyonteko yhtion lukuun, vaan
laittoman aineellisen cdun tavoit-
telu itselleen yhticin nimed hy-
vdksi kdyttdmiillii. Tyosuhdetta
ei siis ollut syntynyt. Eri asemas-
sa ovat sitten tapaukset. joissa
henkilo alunpitden kiistatta tyo-
suhteessa ollen ryhtyy harjoitta-
maan rikollista puuhailua, vaik-
kapa tyonantajansa nimed apu-
na kiyttIen. Tiilldin tydsuhde ei
luonnollisesti kumoudu. mutta
tycinantaja voi purkaa tyosopi-
muksen.

Va k uutusoik euden pcirit ds
n:o 04325/84/12
( ETK-ark ist onumero I 5 37 7)
Annenu 2.1.1986.

LELNEL-
rajanveto
Seuraavassa on julkaistu
VAKO:n piiiittis sellaise-
naan. Se on VAKO:n mer-
kittiivii kannanotto pitkiiiin
jatkuneisiin epiiselvyyksiin
TEL:n ja LEL:n rajanvedos-
sa. Piiiittisteksti puhukoon
puolestaan. Se antaa vas-
tauksen ainakin siihen,

kumman lain mukaan tytin-
tekijiit vastaavanlaisissa ta-
pauksissa on vakuutettava.

VAKO:n pidtos:

Asiatiedot
LEL Tyoeliikekassa oli pyytanyt
Eldketurvakeskuksen ratkaisua
siitii, oliko Oy Kalmeri Ab:hen
teollisuusputkitciitd tekevierr
tycintekrjiiin tyonantajana sovel-
lettava lyhytaikaisissa tydsuhteis-
sa olevien ty<intekijiii n eliikelakia
(LEL).

Oy Kalmeri Ab on teollisuus-
putkiurakointiin erikoistunut
yritys, joka tekee toitd sekd ko-
timaisille ettd ulkomaisille asiak-
kaille. Piiiikonttorin. keskusva-
raston ja konepajan lisiiksi yri-
tykselld on l2 toimipistettd ym-
pdri Suomea. Oy Kalmeri Ab:n
kokonaishenkilomiiiiriistii, joka
oli 30.4. 1984 yhteensd 125 henki-
l6e. 50 henkilciii tekce teollisuus-
putkitoita. Muut ovat toimihen-
kil<ritii (50)ja konepaja- ja varas-
tohenkilcistciii (25).

Teollisuusputkitus luokitel-
laan Oy Kalmeri Ab:ssh raskaan
metallin tyoksi. Tyo kuuluu osa-
na puunjalostus-, energia-ja ke-
mian laitoksissa uudisinvestoin-
teihin ja korjaustoihin. Teolli-
suusputkitycintekijdt jakautuvat
asentajiin ja hitsaajiin. Asentaja
asentaa putkistot ja terdsraken-
teet, jotka hitsaaja kiinnittea l<>
pulliseen muotoonsa. Putkisto-
jiirjestelmiin kuuluvien Iaitteiden
(pumput, liimmdnsiirtimet) ja
varustimien (venttiilit ja mittarit)
asennus sekd koekiiytto kuuluvat
mycis teollisuusputkityontekrjoil-
le. Teollisuusputkitycintekijoiden
tyo kuuluu metalliteollisuuden ja
koneenrakennuksen tycialaan.

Oy Kalmeri Ab:n toimialaan
ei kuulu rakennustoiminnan har-
joittaminen. Kaupparekisterin
mukaan yhtion toimialana on
teknillinen suunnittelu .ja asen-
nustoiminta seki siihen liittyvien
tuotteiden valmistus ja kauppa.

El6keturvakeskus oli 23.8.
1984 antamassaan pddtdksessd
todennut, ette Eldketurvakes-
kuksen yleiskirjeen 8,/83 mukaan
putkialan tyona pidetaan vesi-.
viemdri- ja liimpcijohtotditii,
muun kuljettimena toimivan
putken (esim. Sprinkler-putkis-
tot ja rakennusten kaasuputket),
asennustycitd sekd edelld mainit-
tujen putkien eristystyotd. Putki-
alan tyciti ei ole teollisuus- yms.
putkistojen ja niihin liittyvien sdi-
lioiden ja rautarakenteiden (kiin-

teiden rakenteellisten laitteiden)
rakentaminen ja eristaminen.
Koska Oy Kalmeri Ab oliteolli-
suusputkiurakointiin erikoistu-
nut yritys, ei sitii voitu pitaii put-
kiliikkeenii eikd sen teollisuus-
putkiasentajia putkialan tydnte-
kij<iina.

Eldketurvakeskus oli edelleen
katsonut, etta Oy Kalmeri Ab:n
tekemdd teollisuusputkistojen ja
terdsrakenteiden rakentamista ei
voitu pitiiii koneenrakennustyd-
nii. Teollisuusputkistot eivdt ol-
leet suoranaisesti koneen osia.
Niiden avulla johdetaan esimer-
kiksi hoyryii, vett6 tai kemikaale-
ja. mutta tdmd toiminta ei tee
teollisuusputkistoista koneen
varslnalsla osla.

Edellii sanotun perusteella
ElSketurvakeskus oli katsonut.
etteivdt Oy Kalmeri Ab:n tycin-
tekijdt rakentaessaan teollisuus-
putkistoja ja terdsrakenteita teh-
neet koneenrakennustycitd vaan
LEL:n I $:ssd tarkoitettua ra-
kennustycitd, minkd vuoksi Eld-
keturvakeskus oli LEL:n I $:n
nojalla harkinnut oikeaksi mdd-
rata, ctta Oy Kalmeri Ab:hen oli
teollisuusputkitoitd tekevien
tycintekrjciiden tyonantajana so-
vellettava LEL:a.

Oy Kalmeri Ab oli hakenut
muutosta eliikelautakunnalta ja
vaati nut pddtciksen kumoamista.

Pidtos, johon on
haettu muutosta

Eldkelautakunta on 4.3.1985 an-
tamassaan valituksenalaisessa
pddtciksessh todennut, ettt koska
Oy Kalmeri Ab:n teollisuuspur
kitciitd tekevien tydntekijciiden ei
asiassa esitettyyn selvitykseen
ndhden ole katsottava tydskente-
levdn LEL:n I $:n I momentissa
tarkoitet ussa rakennustydssd. tu-
lee heihin soveltaa TEL:a. Tii-
mdn vuoksi eldkelautakunta on
LEL:n I $:n ja TEL:n I g:n nojal-
la kumonnut Eltketurvakeskuk-
sen 23.8.1984 antaman piiiitok-
sen.

Vaatimukset
Vakuutusoikeudessa

Eldketurvakeskus ja LEL Tyo-
eldkekassa ovat vaatineet eldke-
lautakunnan pddtciksen kumo
amista ja katsoneet, ettii Oy
Kalmeri Ab:hen on teollisuus-
putkitoita tekevien tycintekijoi-
den tycinantajana sovellettava
LEL:a.

Vrilitoimet
Oy Kalmeri Ab on antanut vas-
tineen ja Eldkevakuutusosakeyh-
ti6 Ilmarinen lausuntonsa.

Vakuutusoikeuden
ratkaisu

Eldkelautakunnan pddtostd ei
muuteta ja valitukset siis hylii-
ti6n.

Perusteel
Valituksenalaisessa pdltciksesvd
lausutut perusteet.

lainkohdqt
Lyhytaikaisissa ty6suhteissa ole-
vien tyontekijiiin elSkelaki I $.

VAKO:n priritr)s n:ot
t 836/ 8s/ 1 984 ja t 857/ 85/ t 984
( ETK-ar k i s t onumero I 6 30 2).
Annettu 2l.l 1.1985 ja
postitettu 17.1.1986.

Takautuva
vapauttaminen

VAKO on muodostanut periaa-
tekannan siihen, miten uusia va-
pauttamissddnnciksid sovelletaan
takautuvassa vapauttamisessa.

Sosiaali- ja terveysministerici
antoi viime vuonna uuden p6d-
tciksen YEL 3 $:n ja MYEL 4 $:n
soveltamisesta. Voimaantulo
sddnncjksen mukaan paatos tuli
voimaan 1.7.1985.

Uuden pddtoksen mukaan
yrittlijiille. jolla ei ole voimassa
YEL-vakuutusta. vapautus voi-
daan rajoituksitta myontdd mycis
takautuvasti ajalta, jona vapau-
tuksen edellytykset tayttyvat.
ETK:n yleiskir.yeen n:o 25/85
mukaan uutta paatdstli sovelle-
taan voimaantulon jdlkeen vireil-
Id oleviin vapautusasioihin.

Muutoksenhakuelimissd on
kuitenkin ilmennyt epdselr.ryyksiii
siitii, voidaanko ndin menetel16 ja
voidaanko vapautus mycintdd
my<is 1.7. 1985 edeltavalta ajalta.
Vakuutusoikeus on 18.12.1985
antanut ja 4.2.1986 postittanur
pddtoksen n:o 57n/84/2216
( ETK-arkistonumero 1-62a9, jo-
ka on ymmdrrettdvi yleiseksi oh-
jeeksi ttillaisiin tapauksiin.

Pddtciksen mukaan vastaus
kumpaankin edellisessd kappa-
leessa esitettyyn kysymykseen on
mycinteinen.
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EIAKETURVAKE SKUKSE N ANTAMAT

SOVELTAMISRATKAISIJT
]A LAIJSIJNNOT

Puunkylldstflmtillil
tapahtuva pylvils-
lajittelu TtrL:n
piirissfr
(ETK:n lausunto 20. I 2. 1985)

ETK:lta pyydettiin lausuntoa sii-
td, onko tyontekijoihin, jotka
suorittavat pylvdslajittelua
puunkylldst6mollai sovellettava
TEL:a vai LEL:a.

LEL:n soveltamisesta annetun
asetuksen mukaan tyo puunkyl-
listdmcjssd, joka toimii raken-
teensa vuoksi kausiluonteisesti
kuuluu LEL:n piiriin. Jos toi-
minta on ymphrir,uotista. sovel-
letaan TEL:a. Saadun selvityk-
sen mukaan puunkylldstdmo
toimi ympdrivuotisesti. jotcn
tycintekijoihin oli sovellettava
TEL:a.

Tyostii saatu selvitys

Tydnantajan antaman selvityk-
sen mukaan tyontekrjiit tydsken-
televit ympdrivuotisesti kyllds-
temdlle pylviiiden siirtotycissd
kylliistiimdstii varastoon ja kulje-
tusvdlineisiin. Tyotii tehddhn
pylviiiden kdsittclyyn ja siirtoon
valmistetuilla koneilla. Pylvdiden
siirto kesitda tyontekijoiden
vuosittaisesta tyoajasta noin
kuusi kuukautta. Lopun ajan he
suorittavat siivousta. koneiden
huoltoa ja muun kylldstetyn puu-
tavaran siirtotoitd yhticin omis-
tamalla kalustolla. Tycinkuvauk-
sen perusteella tydntekijat eivat
osallistuneet varsinaiseen puun
kyll6stystoimintaan.

Soveltamiseen
I !...!..valKuttavla tet<uolta

LEL:n soveltamisesta annetun
asetuksen mukaan lain piiriin
kuuluu tyci puunkylliistdmcjssd.
joka rakenteensa vuoksi toimii
kausiluonteisesti. Asetuksessa
puhutaan vain tyostd puunkyl-
ldstdmcissd. Kun tyontekijdt eiviit
osallistuneet varsinaiseen puun-
kylldstystoimintaan laitoksella,
oli LEL Tycielikekassa lausun-
nossaan site mielta, ettd tycinteki-
jat tydskentelivdt LEL:n sovel-
tamisesta annetun asetuksen I
$:n 1 momentin mukaisessa puu-
tavaran kuormauksessa ja teki-
vat 3 momentin mukaista puuta-
varan tai muun raaka-aincen ki-
sittelyd puunjalostusteollisuuden
varastopaikalla.

ETK:n kannan perustelut

Jos asetuksen sanamuotoa tul-
kittaisiin LEL TydelZikekassan
esittdmdlld tavalla. rajaisi se
TEL:n soveltamisen vain varsi-
naiseen kylldstystoimintaan.
Ndin ollen elhkelakien sovelta-
minen muuhun kyll2istiimollii
suoritettavaan tyohcin ratkaistai-
siin muilla perusteilla. ETK:n
mielestd ndin kapea-alaista tul-
kintaa ei ole kuitenkaan asetuk-
sessa tarkoitettu. vaan tyo puun-
kylldstdmossd kasittaa koko kyl-
listysprosessin, eli myos kdytet-
tdvdn puuraaka-aineen kiisittely
on mukana. Ndin ollen tycitii ei
voi osittaa LEL Tyocliikekassan
esitGmelle tavalla.

Lopuksi on syytd mainita, ettd
Vakuutusoikeus on 6.2.1986
pddtoksellddn sahausprosessista
mddrdnnyt, ettei niihin tyonteki-
jciihin, jotka tyciskenteleviit kuo-

rimossa ja tukkien kdsittelyssh
ennen tukkien varsinaiseen sa-
hausprosessiin joutumista ole
sovellettava LEL:a. vaan TEL:a.
Tyontekrliit eivdt siis ty6skennel-
leet puutavaran kdsittelyssd
puunjalostusteollisuuden varas-
topaikalla.

ILKKA SAVOHEIMO,
VTM

Ekiketurvakeskuk sen
lausunlotoimi ston

ptitillikkt)
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TYOKYVYTTOMYYSASIAIN
NEUVOTTELUKUNNAN

SIJOSITTJKSIA

Yksi16llinen
varhaiseldke
Tytikyvytttimyysasiain
neuvottelukunta antaa
suosituksia mytis yksiltil-
listd varhaiseliikettii kos-
kevien eliikehakemusten
ratkaisemiseksi. Neuvot-
telukunta on kiisitellyt jo
useita tapauksia, joissa
on harkittu, olisiko elilk-
keen hakijalla oikeus yk-
siltilliseen varhaiseliik-
keeseen. Tiissii on selos-
tettu niisfti kaksi ensim-
miiistzi.

TAPAUS I.

Kaksikymmente vuotta
ansiotyotA

Eldkkeen hakrja, L., on 5Gvuo-
tias pdAasiassil ortopedisista vai-
voista kdrsivd nainen, joka asuu
kaupungissa Eteld-Suomcssa.
Vuosina 1944-1953 L. tydskcn-
tcli erilaisissa tchtdvissd mm.
keittiijii-siivoojana, myyjdnd se-
kii hotelli- ja baaritycissd yhteen-
sd runsaan seitscmdn vuoden
ajan.

L:n lapset ovat syntyneet vuo-
sina 1953, 1955 ja 1964. Lasten
ollcssa pienid L. oli kotona. Sil-
loin hdnelld oli neljdnd vuotena
kokopdivdiscssd hoidossa vieras
lapsi, mistd hiinellii oli ansiotulo
ja. Oman nuorimman lapsen tul-
tua kouluikldn L. meni kesd-
kuussa l9l1 tydhon kolmen
kolmikcrroksisen talon siivoo-
jaksi. Tiimii tyojatkui vajaan ne[-
jdntoista vuoden ajan. Kaikkiaan
L:lla on siten ollut ansiotuloja
runsaan kahdenkymmencn vuo-
den ajan.

Tyokyvyttomyysel[ke-
hakemus syyskur:ssa 1985

L. haki tyokyvyttdmyyseldkettd
ilmoittaen lopcttaneensa tyon-
teon 3l.l.l985ja olevansa tdysin
tyokyvyton. Eldkelaitos tieduste-
li neuvottelukunnalta. olisiko
L:lla oikeus yksilolliseen var-
haiseldkkeq;een, mikdli hdntii ci
voida pithd tdysin tycikyvytto-
mdnd.

Tyoolosuhteet

Taloissa. joita hakija siivosi. on
yhdeksdn porrasta ja saunatilat.
.jotka myos kuuluirat L:n siivot-
taviin tiloihin. Yhdessd taloista
on lastentarha. Taloissa ei ole
hissejii, minkd vuoksi pesuvedet
ja siivousvdlineet oli kannettava
yldkerroksiin. vesi saunasta asti.
Tyo oli hyvin itsen6isE. Kiinteaa
tyoaikaa ei ollut, mutta L:lle
maksettiin palkkaa kuudelta
tunnilta piiivittiiin. L. ei asu ta-
loissa. joita siivosi.

Tyonanajan lausunto

Tyon itsendisen luonteen vuoksi
tycinantajan oli vaikea esittdd ar-
viota L:n tycistd selviytymisestd.
Taloissa on talonmies. joka ker-
toi. ettd L:n siivouksessa olisi ol-
lut parantamisen varaa. Sairau-
desta johtuvia poissaoloja L:lla ei
tycinantajan mukaan ollut ennen
31.1.1985. jolloin hlin .jdi sairau-
den vuoksi kokonaan pois tycis-
ta.

Eliikkeenhakijan
oma kesitys

L. koki erityisesti tycihon liitty-
vdn kantamisen ja kdsiin kohdis-
tuvan rasituksen vaikeina. Kipu-
ja pahensi se, ette tyossd joutui
hikisend siirtymdAn talosta toi-

seen, jolloin kipeii niska sai kyl-
miiii ja sdrky paheni. L. ilmoitti
tuntcneensa hartiavaivoja vuo-
desta 1974 lukien. Sirky pahen-
tui vuosien mittaan raskaassa
tycissd, ja kiidet puutuivat. Var-
sinkin kurkottavat liikkeet ai-
heuttivat sdrkyd hartioissa.
Oman ilmoituksensa mukaan
L:lla oli ainakin vuodesta 1974
lukien sairaudesta johtuvia pois-
saoloja tycistd silloin tiillciin. Sai-
raslomat kestivdt muutamasta
pdivdstd yhteen viikkoon.

l-*iketieteelliset seikat

Eldkehakemusasiakirjoihin on
liitetty neljii B-lddkdrinlausun-
toa. jotka on kaikki kirjoitcttu
vuonna 1985. Lisiiksi neuvotte-
lukunnan tarkastava liiiikiiri ja
ortopedi ovat anlaneet asiasta
asiakirjojen perusteella lausun-
tonsa.

L:lla on esiintynyt ajoirrain
niskan ja hartiaseudun kiputilo-
ja, jotka ovat vaatineet lysikaalis-
ta hoitoa. L. hakeutui liiiikirin
vastaanotolle kesdkuussa 1984
valittacn pddnsdrkyd. huimausta
ja niskasdrkyii. Hiinellii todettiin
kohonnut verenpaine. Siiiinnol-
linen verenpaineliiiikitys aloitet-
tiin helmikuussa 1985. Samoihin
aikoihin L:lla ilmeni entistd ko
vempaa hartiasdrkyd. Kaularan-
gan rcintgenkuvaus osoitti nika-
marikkoa ja tasolla C5-6 viili-
levyrappeuman ja juuriauk koah-
taumaa etenkin oikealla puolella.
Fysikaalisella hoidolla hartiavai-
vaan ei saatu mainittavaa lievi-
tyst6. Mydhemmin otetussa ol-
kanivelten kuvauksessa nihtiin
molemmin puolin suuren olka-
luukyhmyn scudussa rasitus-
vammaan viittaavaa pehmytosa-
kalkkeumaa.

Ortopedin tutkimuksessa lo
kakuussa 1985 hakr;an yleistila
todettiin hyviiksi. Kaularangan
liikkeet olivat kankeat. mutta
lanneseldn taivutukset sujuivat

normaalisti. Rontgenkuvissa lan-
tio ja lonkkanivelet vaikuttivat
normaaleilta ja lannerangassa
havaittiin vain vdhdisid rappeu-
man merkkej6. Kokonaisuudes-
saan objektiiviset muutokset ar-
vioitiin lieviksi. L:lla esiintyi
mycis virtsanpiddtyshiiiriditii,
jotka leikkauksen ansiosta lie-
ventyivdt.

Mahdollisuudet saada
kevyempaa tyota

Viimeisimmdssd B-liidkdrinlau-
sunnossa L. on t<-rdettu tyokyvyt-
tomdksi siivoojan tyohcin niissd
olosuhteissa. joissa hdn tyosken-
teli. Tycinantajan mukaan L:lle ei
viimeisimmdssd tyopaikassaan
voida jiirjestiid kevyempdd tycitd
kuin mitd hdn on sielld tehnyt.
L:n asuinpaikkakunnan tydvoi-
maviranomaisten ilmoituksen
mukaan seudulla on tarjolla pdd-
asiassa raskasta siivoustyotd.
Jonkin verran on mytis saatava-
na kevyttd toimistosiivousta ilta-
tycind. Tyonantajat asettavat
kuitenkin tyopaikkoja taytet-
taessa nuorct tycinhakijat etusi-
jalle.

Salrauspalvaraha
myonnetty tdysim[lr[isend

Ennen vuotta 1985 L. sai sai-
rauspdivdrahaa vain kaksi alle
kuukauden jaksoa l9TGluvulla.
Sittemmin pdivdrahaa my6nnet-
tiin valittdmasti tyonteon lopet-
tamisen jiilkeen helmikuusta
1985 lukien vajaan kuukauden
katkosta lukuunottamatta yh-
denjaksoisesti 3 l. l. 1986 saakka,
jolloin oikeus pdivdrahaan pidr-
tyi. L. haki myos KEL:n mukais-
ta tlcikyvyttomvysel6kettd syys-
kuussa 1985. Hakemus oli viel6
ratkaisematta.
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Suositus

Neuvottclukunta oli sitd mieltd.
ettei L:n tyokyky olc alentunut
tayteen eldkkeeseen oikeuttavas-
sa mddrin.

Adncstettyddn neuvottelukun-
ta ilmoitti lausuntonaan. ettdr
L:lla olisi oikeus yksilolliseen
varhaiseldkkeeseen.

(P<iytiikirja l/86. kohta 2.)

TAPAUS 2.

S. on 63-vuotias nainen Etcld-
Suomesta. Hiin haki yksilcillisen
varhaiseldk keen ennakk opddtos-
ra.

Tyonantajan lausunto

S. tyoskentelee siltanosturin kul-
jcttajana. Ty<ipaikka sijaitsee
tyostokoneiden yldpuolella. Se
on meluincr.r ja vetoinen. Mycis
polyii ja kiiryjii esiintyy. Ruumiil-
lisesti tyci on kevyttd, mutta hen-
kisesti raskasta. Se on crittdin
vastuullista ja tarkkuutta vaati-
vaa, koska kasiteltavat kappaleet
ovat suuria ja siten vaarallisia
niille, jotka tyoskentclcvdt nostu-
rin alla. Myos aincclliset arvot
ovat erittain suuria. Tycissd ai-
heuttaa riskin ihn mukanaan
tuoma huomiokyvyn ja ndon
heik keneminen. Tycinantajalla ei
ole tarjota S:lle muuta hdnelle
sopivaa tyotd.

kisesti rasittavaa. koska se vaatii
tarkkuutta ja varovaisuutta. Sai-
raus ou haitannut tyontckoa
vuodesta l91l alkaen. Kddet
puutuvat ja esiintyy erilaisia sdr-
kyjii. Viime vuosina ndko ja kuu-
lo ovat heikentyneet,ja kdsien li-
hasvoima on vdlrcntynyt.

l-ddketieteellinen selvitys

S:lla oli v. l97l likillinen pahoin-
vointi- ja huimauskohtaus. Sai-
raalatutkimuksissa seu syyksi
epiiiltiin pientd aivoverenvuotoa.
S:n tcrvcydentila palautui nor-
maaliksi. Hiinellii on kuitenkin
esiintynyt ajoittaisia mahahaa-
vaan viittaavia yldvatsavaivoja.
Piil*d sokeritauti todettiin v.
1983. nrutta ruokavaliolla sokeri-
tasapuirro on pysynyt hyvdnd.

S:lla on csiintynyt ajoittain
sdrkyd lanneseldssd. Rontgenku-
vauksessa ndhtiin seldssd kie-
routta ja kolmen alimman nika-
mavdlilevyn rappeuma. Kliini-
scssd tutkimukscssa S:ssa ci to-
dettu sairauden merkkejii. BJii2i-
kdrinlausunnossa on taudinmdd-

rityksend piilevd sokeritauti, pit-
kdllinen mahakatarri sekd lanne-
rangan vdlilevyrappeumat.

ISarauspalvaraha

SVL:n mukaista sairauspdivdra-
haa S:lle on maksettu v. 1971 70
piivhn ajan. Tiillii vuosikymme-
nelld pdivdrahaa on maksettu yh-
teensd vain vajaan kuukauden
ajan. Kansaneldkelaitoksella ci
ollut tyokyvyttomyyscldke ha-
kcmusta vieli vireilld.

Suositus

Neuvottclukunta ilmoitti lausun-
tonaan, cttd S:lla olisi oikcus yk-
silcilliseen varhaiseldkkeeseen.

(Poytiikirya 2/86. kohta 3.)

ARIA SANKARI, r,r',
Eltiket urtu kcskukscn

lausuntossiain
jaoston hoitaja

Tyoskentely

S. on ollut tyoeldmhssd mukana
rr. 29 vuoden ajan. Hdn tycisken-
teli tehtaalla nosturink uljcttajana
vuosina 1956-1962. Sen jdlkeen
hiin oli noin kolme vuotta ruoka-
lan kassanaja palasi nosturinkul-
jettajan tycihon vuonna 1966.
Tiimii tyci jatkuu edelleen.

Tyontekijln oma kuvaus

S. ilmoitti, ette hanen tyonse
nosturinkuljettajana kdsittdd te-
lan asennuksia koneisiin ja eri-
laisten kappaleiden kuljetuksia.
Ty6tilat ovat vetoisia, kylmiii,
savuisia.ja meluisia. Tyohon kuu-
luu toistuvia liikkeitii. Se on hen-

UUSIA
YLEISKIR]EITA

Tyciel2ikelakien muutoksia n:o I

LEA:n, TaEA:n, YEA:n ja MYEA:n muutoksia n:o 2

Tycittcimyyseliikettii ja sukupolvenvaihdoseldke-
jiirjestelmiiii koskevat muutokset n:o 3

Suomen ja Sveitsin vdlinen sosiaaliturvasopimus n:o 4

Luopumiseliikejdrjestelmdn jatkaminen n:o 5

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden kertoimien
arvot vuodelle 1985 n:o 6

Eldketurvakeskuksen kustannusten korvaamiseksi
suoritettavan lopullisen maksun ja ennakkomaksun
perusteet nio1
Eriiiden tycisuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien
eldkelain soveltamisohjeet n:o 8

Kansaneldkelaitoksen pditcistun nusl uettelo

7. l.1986

8. l.1986

r0. l.1986

3.1.1986

6.1.r986

17. l.1986

4.2.t986

5.2.1986

6.2.1986
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KYSY
TYCEmT-
KEISTA!

Trillri palstalla Ekiketunta-
k es ku k sen laino p i I I i nen jo h-
taja Antti Suominen vostua
tydeldkkeitd koskeviin ky-
symyksiin, joilla saattaa
olla yleisrtikin mielenkiin-
loo.

Tydekikeosioita koske-
viin kysymyksiin vostataan
E I ri k e t u nt ct k e s ku k s e s I a
myds kirjeitse ja puhelimir-
se. Kun kirjoitatte, mainir
kaa tdydellinen nimenne,
osoitteenne ja henkildtun-
nuksenne.

KYSYMYS:

Miehelliini on insin6oritoimisto.
jossa hdn tyoskentelee kokopiii-
vdiscsti. Itse kdyn hdntd avusta-
massa erindisissd tciissd ldhes
parvittdin. koska omussa varsi-
naisessa ammatissani tyoaikani
on 25 tuntia viikossa. Olen am-
matiltani opettaja.

Ticddn. ettA tulen saamaan ai-
kanaan cldkkeen tydstdni val-
tiolta. mutta nyt olen kuullut. ct-
td minun kuuluisijdrjestdd e ldke-
turva myos tvcistdni miche ni
toimistossa.

Ilse kltson auttamiseni mic-
heni ar.nrnattitoiminr.ussa koko-
naisuudessaan sen verran vhhdi-
seksi. etta siitd ci e laketta kuuluisi
karttua. EpAtictoiscna asiasta ha-
luaisin kuitenkin saada varmuu-
den. mitcn r.r.tinun lain rrukaan
tulisi menetel16.

VASTAUS:

Antamiensa tietoje n nrukaan ky-
syle t)'oskcntclee ilmeiscsti puoli
s()nslr \ ksin omistumlrssa loimis-
tossa pcrheenjdsene nd ilman, ettd
hdncn kanssaan olisi sovittu pal-
kan rnaksamisesta. Tdlloin h6-
ncen sovclletaan yrittdjicn eldke-
lakia (YEL). Tiimii laki koskee
myds sivutoimista ansiotyotd..jr>
ta ei tehdd tyo- tai virkasuhtees-
sa. YEL:n piiriirt kuulumista ci
cstd sc. cttii kysyjii varsinaiscn
ammattinsa perusteella kuuluu
valtion cldkelain piiriin. Eldkettd
voi samanaikaisesti karttua kah-
den tai useamman lain mukaan.

YEl-eldketurva on yrittdjdn
itse jdrjestettdvd .ja kustannetta-
va. Pddsdhnto on. ctte eldketur-
van jdrjestdmirrcn on lakisiiitei-
sesti pakollinen.

Aivan vdhdiscsta ansiotyosta
yrittaja ei kuitenkaan joudu eld-
kcturvaa jiirjestiimiiiin. Laki ei
nimittdin koske yrittdjdd. jonka
tycitulo on keskimddrin picnempi
kuin 1411 mk/kk timdn vuoden
indcksitasossa.

YEL:ssd on myds mahdolli-
suus vapautuksen saamiseen va-
kuuttamisvelvollisuudesta. Va-
pautus voidaan mycintdd scllai-
selle yrittijiille. jonka eldketurva
on muun tyo- tai virkaelikelain
mukaan riittdvd. Sosiaali- ja ter-
veysministerio on pddtoksellddn
mddrdnnyt sen, milloin yrittiijiin
muuhun ansiotoimintaan perus-
tuvaa eldketurvaa voidaan pitdd
riittavana.

Vapautuksen YEL:n osalta
mycintdd hakemuksesta Eldke-

turvakeskus. Ilman erityistd syy-
ta vapautusta ei myonnet[ pi-
demmdksi ajaksi kuin viideksi
vuodeksi kerrallaan. Vapautus
myonnetddn hakemuksen teke-
mistd scuraavasta pdivdst5. Jos
kuitenkaan yrittajalla ei ole voi-
massa YEL:n mukaista vakuu-
l.usta. vapautus voidaan mycin-
tee takautuvasti ajalta, jona va-
pautuksen edellytykset tayttyvat.

Jos kysyi arvioi tycitulonsa
nousevan edclld mainittuun
mddrddn. hdnen on lain mukaan
otettava YEL-vakuutus tai haet-
tava vakuuttarnisvelvollisuudes-
ta vapautusta.

KYSYMYS:

Haluan lisdtietoja yksilollisestd
varhaiseldkkcestd. Ikdni onjo 59
vuotta ja sairastan korkeaa ve-
renpai netta ja sokeritautia. Selds-
sdnija nivclissdni on todcttu rap-
pcumamuutoksia. mikd aiheur
taa 16hcs jatkuvaa sdrklA.

Tycintcon olen aloittanut jo
hyvin nuorenala.jatkanut sitd ly-
hyitii katkoja lukuunortamarra
aina vu()tcen 1980. jolloin 1ou-
duin jddmddn kotiin mieheni sai-
rastuttua vaikeasti. Kolme las-
tammc ovat jo aikuisia ja hei-
diinkin pienind ollessa olin suu-
rimmaksi osaksi tycissd. Miehcni
on lihes liikuntakyvyton ja
cldmme pelkdstddn hdnen eldk-
keensd varassa. Katsoisin. ettd
cldkc minullekin jo voitaisiin
maksaa.

VASTAUS:

Yksildllistii varhaiseldkettd kos-
kcvlt uudistukset tulivat voi-
maan 1.1.1986. Yksilcillinen var-
haiscldke on tyokyvyttomyyseld-
ke. johon 55 vuotta tdyttdneelld
tyontekryiillii on oikeus, jos hdnen
tyokykynsd, huomioon ottaen
sairaus, vika tai vamma. ikridn-
tymiseen liittyvit tekijiit, amma-
tissaolon pitkdaikaisuus, hdnelle
tyostd aiheutunut rasittuneisuus
ja kuluneisuus sekd tyoolosuh-
teet, on pysyvdsti siind mddrin
alentunut. ettei hdnen kohtuudel-
la voida edellyttiiii cndd jatkavan
ansiotyotddn.

El6kkeen saamisen edellytyk-
send on lisdksi. ettd yksilcillistii
varhaiseldkettd nrddrdttdessd
voidaan eldk keeseen oikeuttava-
na ottaa huomioon mycis eldke-
idn saavuttamiseen jdljelld oleva
aika tai sitd vastaava ansio. T6-
md ns. tuleva aika voidaan ottaa
huomioon eldkkeessd silloin kun

ansiotyci on paattynyt aikaisin-
taan vuotta ennen yksilolliselle
varhaiseldkkeelle siirtymistd. Td-
td vuoden aikaa jatkavat ne pdi-
vet, joilta henkilci on saanut tydt-
tcimyyspdivdrahaa.

Kysyjii on ilmoittanut lopet-
taneensa ansiotycin jo vuonna
1980. Tistii syystd hdnen eldk-
kecseensd ei voida cndd laskea
mukaan aikaa cldkcidn saavut-
tamiscen. Ndin ollen kysyjiille ei
voida mycintiii yksilollistii var-
haiscldkcttd. vaikka muut eldk-
keen saamisen edellytyksct tdyt-
tyisivdtkin. Korkeintaan kysyjd
voi olla ()ikcutettu pr:rintciseen
tyok yvyttomyyseldk keeseen.
mikdli hdnen tyokykynsd sairau-
den. vian tai vamman johdosta
on alentunut ainakin kahdella
viidesosalla.

60 vuotta Gytettyaan kysyja
voi joka tapauksessa niin halu-
tessaan siirtyh varhennetullc
vanhuuseldkkcelle. Tdmd eldkc
on kuitcnkin pysl'vristi alempi
verrattuna vleisessd 65 vuodcn
eldkeidssd alkavaan eldkkeeseen.
Eliike pysyy alenncttuna elSkeidn
teyttemisen jdlkccnkin.
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Yrittejiin
tytitulo-ohje
ilmestynyt
Eldketurvakeskuksen ohject yrit-
tiijiin tyotulon mddrddmiseksi -
vihkonen on ilmcstynyt uusit-
tuna. Ohjevihkonen on saatettu
ansiotasotietojcn osalta ajan ta-
salle ja scn kattavuutta on edel-
lecn tiydennetty. Useimmat oh-
jevihkosen kiiyttiijicn aikaiscm-
min kaipaamat toimialat ja am-
matit loytyvdt nyt uudesta lai-
toksesta.

Ohjekokoelman sisdltdmdt
ty6tuloperusteet eri toimialoja
varten on valtaosaltaan laadittu
yhteistyossd asianomaisten alo-jen yrittiijiijiirjestojen kanssa.
Nditd toimialakohtaisia jiirjesto-
jd on nyt mukana toistasataa.
Eldketurvaktx;kuksen joihinkin
kohtiin tekemdt lisdykset ja
huomautuksct on kursivoitu.
Samoin on menetelty niiden tyo-
tuloperusteiden suhteen, jotka on
jouduttu laatimaan yksinomaan
Eldket urva keskuksessa.

Molcmmat hakemistot. niin
jiirjesto- kuin toimialakohtai-
nenkin. on varustettu sivunume-
roilla kdytcin helpottamiseksi.

Uutta ohjevihkosessa on mycis
toimialaluokitus, joka on yh-
denmukaistettu Tilastokeskuk-
scn kdyttdmdn luokituksen kans-
sa.

Ohjevihkonen on tilattavissa
El6keturvakeskukscn postitta-
mosta. puhelirr (90) l5ll.

Tytieliikepiiivii
20.11.1986
Tycieliikcpiiivii pidetiiiin tdnd
vuonna marraskuun 20. piiiviinii
Messukeskuksessa. Ohjelmassa
on entisecn tapaan ajankohtaista
tycieldkeasiaa.

Lisdtiedot: koulutuspddllik kr)
Lauri Mdkeldinen. puhclin 90-
t5t2200.

Elilketietoa
numeroina
ilrnestynyt
Numerokortti cli Elhketietoa
nurncroina on ilmcstynyt uusit-
tuna. Kortti sisdltdd edelleen
keskeisid numerotietoja tydelak-
keistd ja vdhdn rnuistakin. On

eldkkeiden keskimddria. elake-
menoa, vastuuvelkaa, maksutu-
loa ja vertailua Ruotsin jdrjes-
telmddn, muun muassa. Korttia
saa tilata Eldketurvakeskuksen
postittamosta.

Elflketurvakeskus
kesilllfr messuille
Eldketurvakeskus ldhtcc kcsiillii
neljille messuille. Osastolla on
kiivi.ioillii mahdollisuus tarkistaa,
ettd yksitl,isen alan tyostd on
makscttu eldkemaksut ja tyo ()n
Eldketurvakeskuksen rckisteris-
sd. Palvelu on maksuton.

Messuaminen aloitetaan Poh-
janmaan Messuilla Kokkolassa
(1.-8.6.). Seuraavana ovat vuo-
rossa Kaakon Messut Irratralla
( 12.-l5.6.). Kalottimessuilla 86
ollaan Rovaniemelld 31.7.-5.8.ja Kansainvdlisilld Tantpereen
Messuilla 9.-11 .8.

Eliikelain-
siiiidiinntisti kurssi
Helsingin seudun
kesflyliopistossa

- Mite eliikkeitii on mahdolli-
suus saada?

- Milla edellytyksillii'l

- Miten eldkkcen suuruus pdd-
piirteittiiin maaraytyy'l

Ndmd seikat selviavat niin
kansaneldkkeistd kuin tyoeliik-
keistdkin Helsingin seudun kesd-
yliopistossa 9.-l 3.6. pidettiiviil-
ld 30 tunnin cldkclainsddddnnon
kurssilla. Sen vetdd oik.lis. J u k -
ka Remes. Helsingin yliopis-
ton tyooikeudcn vs. apulaispro-
fessori.

"Kurssin kdynyt tietdd vdhdn
mvcis siitd, mitcn ndmd jiirjestel-
mat ovat kchittyneet ja mihin ne
ovat menossa". Jukka Rcmes
lupaa.

Kurssilla jaetaan ml,os kirjal-
lista matcriaalia, joten kaikki ei
jdd puhutun varaan.

Kurssi on tarkoitettr.r hcnki-
loillc. lotka tyossddn joutuvat
cldkcasioiden kanssa tckcrnisiiu.
csimcrkiksi sosiaalihoitaiillc.

Kurssille voi iln.roittautua Hel-
singin scudun kcsdyliopiston
kansliaan. Fredrikinkatu 39 B,
00120 Helsinki, puh. 90-648612.

Toimikunta ehdottaa:

Sukupolven-
vaihdoseliike mytis
poronhoitajille ja
kalastajille

Sukupolvenvaihdoseldkettd esi-
tetiidn nyt myos poronhoitajille
ja kalastajille. Eliike koskisi kui-
tcnkin vain niitii, joilla noiden
ammattien lisdksi on mycis poro-
tila tai muu tila.

Luopumiseldkelakia ei poron-
hoitoon ja kalastukscen ulotet-
taisi.

Luopumis- ja sukupolven-
vaihdoseldkejdrjestclmien kehit-
tdmistoimikunta, jonka puheen-
lohtajana toimi piiiijohtaja
Kaarlo Muuramo, jiitti 5.
pdivdnd hclmikuuta toisen mie-
tintcinsd maa- ja metsdtalousmi-
nisteri Toivo Yld.j drvelle.

Mietinnossddn toimikunta
ehdottaa, ettd sukupolvenvaih-
doseldke ulotettaisiin myos sel-
laisiin yrittiijiin, jotka vdhdiscn
maa- tai metsdtalouden ohclla
harjoittavat merkittdvdsti poro-
taloutta tai kalastusta.

Poromies saisi ehdotuksen
mukaan eldkkeen, jos lrdnelld
olisi porotila ja viihintiiiin 56
lukuporoa. Pienemmdlldkin po-
rokarjalla voisi saada eldkkeen,
jos tila olisi niin suuri. ettd porot
ja tila yhdessii tekisivdt yritykses-
tA jatkamiskclpoisen.

Kalastaja saisi cldkkccn. jos
hAncn kalastusyrityksensd maa-
talousyrittdjien cliikclain mukai-
r.ren tyotulo (MYEL-tydtulo) oli-
si vdhintddn l3 000 markkaa
vuodessa. Lisiiksi olisi oltava
maa- tai metsataloutta. Samoin
kuin poronhoitajat, voisivat ka-
lastajatkin saada cldkkeen pic-
nemmdl16kin kalastustyotulolla.
jos tila olisi suurcmpi.

Eldkkecn saamisen ehto olisi.
etta tila ja poro- tai kalatalous
luovutetaan nuoremmalle, tyo-
kykyisellc jatkajalle.
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Eliike-Sammolle
uusi puhelin-
numero
Huhtikuun 28. p?iiviinii saa Eld-
ke-Sampo uuden puhelinvaih-
teen kayttdon. Numero on (Hel-
singin suunta 9U) 13221.

Kelan kautta
lflhes 400 000
tytieliike-
hakemusta
Kelan paikallistoimistot ovat l0
vuoden ajan ottaneet vastaan
tyoeldkehakemuksia ja toimis-
toissa on saman ajan verran neu-
vottu tyoeldkeasioissa. Kelassa
on otettu vastaan liihes 4fi)000
tyoeldkehakemusta. Vuoden
vaihteessa hakemuksia oli ollut
kaikkiaan noin 385 000.

Kelan kautta kulkee nykyisin
vuosittain runsaat 50000 tyoele-
kehakemusta. Vuonna 1985 ha-
kemuksia tuli 54739. Kun Kcla
aloitti tyoelakehakemusten valit-
tdmisen vuonna 1976, oli hake-
muksia ensimmdisend vuotena
28 986.

Hakemusten lisdksi toimite-
taan asiakkaan halutcssa mycis
valituksia etecnpdin. Valituksia
vdlitettiin vuonna 1985 noin 500.

Tycieldkepalvelun neuvottelu-
kunta johtaa ja valvoo Kelan
paikallistoimistojen tydeldkeha-
kcmusten vastaanottoa, tydelek-
kcen hakijoidcn ncuvontaa ja
muuta Kelan toimintaa tyoelak-
kcen hakijoidcn palvelupistccnd.
Neuvottelukuntaan kuuluu
edustus sekd Kelasta ettd tycield-
keidrjestelmdstd.

Tyoeldkehakemuksia on otet-
tu eniten vastaan Eteld-Suomes-
sa. Scuraar irra ovat Lounais-.
Itii-. Liinsi- ja Poh.iois-Suomi.

Sveitsildisten
eldketurva
KOOSM

OSASTA
Sveitsililiset hyviik- Yleisen cldkejdrjestelmdn alai-

suuteen kuuluvat sekd palkan-syivlt vuonna 1972 saajat ettd itsendiset yrittiijiit.

den 1985 alusta. Kol-

Tyoeliik-
uja sekd

on .jaettu
n eldkelai-

nit ovat perustaneet 26 ja liitto-
r"altio kaksi kassaa. Liittovaltion
tasauskassoista toinen on liitto-

soilla ja julkisen sektorin palkan-
saajien osalta julkisoikeudellisilla
cldkelaitoksilla. Tyonantaja voi

paaehtoisen tyoeldkcvakuutuk-
sen. voivat tehdd sen tdssd kor-
vaavassa tyde16kelaitoksessa.
Tycinantajat voivat kuitenkin

Tyoeliikejiir.jestelmilld on ta-
kuurahasto.jonka tehtdvdnd on
vastata jdrjestelmdn maksuky-
vystd tyonantajan maksukyvyt-
tcimyyden varalta. seka tukea ta-
loudellisesti sellaisia tyoelakejar-
jcstelyjii,
ikdraken

joissa vakuutettujen
ne on cpdedullinen eld-

pidetyssii kansanflil- Tyoeliikejiirjestelmddn kuuluvat
palkansaajat. otka ansaitsevat kassansa

antaa eldkesddticinsd tai avustus-
kdytdnnon hoidon va-

nestyksessfr ns. kol- vuodessa CH l7 280 yliuavaii kuurusy'hticille.

men pilarin elfrketur- tuloa (eli FIM
keeseen ovat oikeutett

466s6). Tyomarkkinajdrjestdt ovat
perustaneet korvaavan tyoeHke-

van kiiytttitinoton. yksityisen ettd julkisen sektorin laitokscn niitd tycinantajia var-
palkansaajat Itsendiset yrittiijiit ten, jotka eivlt jostain syysd oraEnsimmfrisen pilarin voivat ottaa itselleen vapaaehtoi- tycieldkevakuutustaedelldmaini-

muodostaa luodelta sen tyoeldkevakuutuksen. tuista el6kelaitoksista. Henkilot.

1946 perilisin oleva
jotka haluavat ottaa itselleen va-

j,
F

y leinen e liikej iirj e ste l-
Hajasijoitettu
hallinto
Eldketurvan hallintomti. Toisen pilarin julkistcn ja yksityiste

tiin pakolliseksi vuo- kassalla. Ndisth kassoista kanto-

vakuuttaa itsensd samassa eldke-muodostaa tyiieliike- tostcn kcsken. Ensimmdisen pi- laitoksessa kuin palvcluksessaan
'stelmti, joka teh- jestclmdn hallinto on 104 tasaus-

larin mukaisen yleiscn eliikejiir- olevatkin

mas pilari on tilysin valtion
vapaaehtoinen. Se komail

virkamiehid ja
la tyoskentelev

toinen ul-
la sveltsl-

koostuu yksityisistii liiisiii ja vapaaehtoisesti el6keva-
kuutukseen kuuluvia varten. Lo-

eliikejiirjestelyistil, put 76 kassaa ovat ammattiryh-

toisesta listieltiketur-
vosta.

tai tyiinantajan .ifrr- joto rckisterdi 
^vakuutetut 

ja .r-- r..r,
jestiimastii vapaaeh- ::?,:T,T :'f :lai;qil:i::,1:T',lii-,',ffilii*i.':h''

netta pidetaan epa-
jos vakuutusmaksut
% eliikcpalkkojen yh-

vontaoikeus.
Tydckikejcitjestelmrin hallinto Yleiscssd eldkejdrjestelmdssii

on eldkesddticjilld, avustuskas- maksettavissa vanhuus-, tyciky-

kejdrjestelyn
na. Ikdraken

kannalta katsottu-

henkivakuutuksista,
mekohtaisia. Tasauskassat ke- edullisena,rddvdt vakuutusmaksut sckd yliuavat l4

muusta siiiistiimiseste nryontdvdt ja maksavat eldk keet.
Tasauskassoilla on keskuselin.

teismSirdstd.
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vyttomyys- ja pcrhe-eldkkcissd
orr kaksi o\aa', lasasuuruitu'n o:a
1a ansioperustcinen osa. Tdyden
vakuutusajan jdlkeen vanhuus-
eldke on vdhintddn CHF 8640
(FIM 23328) vuodessa. Tasa-
suuruisen cldkkeen osuus siitd on
80%. Vanhuuscl6kkccrt cnim-
mdismhdrd on CHF l7 280(FIM
46656) vuoclessa. josta ansit>
eldkkecn ()suus on 40(/c. Ansio-
cldkkeen tdysi mddrd on 20%
koko vakuutusajan kcskiansiois-
ta. Ansioeldkkecn pcrusteena
olevalla tulolla on yliiraja.
Vuonna 1986 se on CHF 5184t)
(FlM 139968) vuodcssa.

Tyoeliikejiirjestelmhstd mak-
setaan pelkastddn ansioihin suh-
teutettuja cl[kkeitii. T.t'oe ltik ct t ci
karttuu siha osalta tuloa, joka or.t
CHF l7 280ia CHF 5l 840 viilil-
ld vuodessa. Eldke palkalla on
ndin sama yliiraja sekd ylciscssd
ctta tyoelakcjdrjcstelmdssd. Vii-
mcksi mainitussa trotrarttitju voi
halutessaan jiirlcstiili - kolrnan-
r.rcn pilariu rnukaista - lisdcld-
kettd yldrajatulon ylittdvdltd pal-
kan osalta.

Tyoeldk kccn suuruus mddrdl -
tyy vakuutusmaksu jan tuolon
mukaan. Vakuutusmaksut on
ctuketeen mddrdtty cldkkcen pe-
rusteena olcvasta palkasta. Van-
huuseldkcttd kartuu 25 r"uoder.r
idn tdyttdmisestd cl;ikcikddn. je
ka on naisilla 62 ja miehillii 65
vuotta. Tiiysiii el2ikkeitii tullaan
maksamaan vasta cnsi vuositu-
hanncu puolclla. koska tvossd-
oloaika cnnen jdrjcstclmdn voi-
maantuloa ei oikcuta eldkkcc-
seen. Jos tyoeldkLjarjestelmtistd
n.rakscttaisiin tdysid cldkkeitd jcr
nyt, saisi miespuolinen vakuutet-
tu 36Trt ja naispuolinen 34.5(/c,
eldkcpalkasta, kun pddomallc on
laskcttu 4 % korkotuotto.

Tyokyvyttomyyseldk keith
maksetaan molcmmissa jdrjcs-
tclmissh tciyden .ja osittaiscn tyo-
k 1'v 1' t t r) m.y.yrl an perusteclla. Tdysi
cldke on vanhuuscldkkeen suu-
ruinen ja cdcllyttdd kahdcn kol-

masosan tyokyvyn menctysta.
Osaeldkc on puolet tdydest[
eldkkcestd ja cdcllyttdd vdhin-
taan 50o/c tyokyr.'yn menetvsta.
Pcrhc-cldkkcita nlaksctaar),rcrl-
lcskille ja lapsil/c. Miehet civdt ole
oikcutettuja lcskeneldkkeisiin.
Lcskeneldke on vlciscssd jrir"jcs-
tclmdssd 80%, .ia tydelakL'iarics-
telmdssd 60%, miehen clhkcoi-
keudesta.

Tyoelakkeelh asunto

Vakuutettu voi halutessaun kdyt-
tdd osan tvdcldkejdrjestclmdssd
kartuttamastaan eldkcoikcudcs-
la asunn(m ttstantist'c'tt tai asurt-
non kiinnclainan nruk.vuutt. Ela-
keidssh vakuutettu voi ottaa puo-
let eldkkecn pddorna-arvosta ker-
tasuorituksena ndihin tarkoituk-
siin. Enner.r eldke ikdd on mahdol-
lista ottaa etukdtccn sc elSkeoi-
keus..joka on karttunut cnnen 50
vuodcr.r ikiiii. Myos tdlloin rahat
ovat kaytettavissl asunnon han-
kintaan.

Ansaittu tyocldkeoikeus mak-
setaau enncn eldkctapahtunraa.
jos vakuutett r.r muuttaa pvsvvAsti
pois Sveitsistii. ryhtyy itscndiscksi
yrittii.liiksi tai naispuolirlcn va-
kuutcttu mcncc naimisiin.ja luo-
puu t1'cistd kodin ulkopuolclla.
Samoin menetellddn. kurr vakuu-
tcttu on ollut jdrjestrlnrassa vI-
hcmmdn kuin yhdeksiin kuu-
kautta.

Myos vakuutetut
osallistuvat eldkkeiden
rahoitukseen

Vakuutctut, tydnanta.jat ja .iulki-
ncn valta osallistuvat yleisen cld-
kejdrjcstclmdn cldkkeiden kus-
tantamisecn. Vakuutcttu ja
tyonantaja maksavat vakuutus-
maksuna 4.9 7r, vakuutetun koko
palkasta ilman yldra.jaa. Liitto-
valtion ja kantonicn osur.ls van-

huus- ja pcrhe-eldkcrrrenoista on
noin l57o ja tycikyvyttcimyys-
eldkemcnoista noin pr.urlct. Yleis-
ten eldkkcidcn rahoitus perustuu
jakojdrjcstehnddn..joski n kdytos-
sd cln kaksi tasoitusrahastoa.
Vanhu us- ja pcrhe-cldkcraltasttr
on yhdcn vuoclcn cldkemenon
suuruincn. Tyokyvyttomyyscld-
keralrasto on allc kolmen kuu-
kaudcn eldke me rtort suuruirtcn.

Tyocliikejiirjcstel md on rrlrns-
t oit'u.jri tjc s t c I nra. T1 onarrta.ja rr on
makscttava vakuutusmaksuja
vhhintddr.r sanran verran kuin
vakuutetun. r.nutta ci vdlttdmdttd
cne mpdd. Vakuutr"rsmaksujen
suuruus riippuu cldke' jdr.jcstelyn
laajuudesta .ia r akuutcttujcrr
koostumuksesta vritvksessd.
Vanhuuseldkkeitd vartcn koo-
taan 7-18(,4 seke t),okr-\')'tto-
rnvys- .ia pcrhc-cliikkcitii \ artcr)
3 (,/,: el6kkccn pcrustecna olcvista
palkoista. Taku urahastr)a varten
kootaan lisiiksi 0.-l(Z eldkkeen
pcrustccur olcr istu palkoista.

Verovdhennyksid
kolmannen pilarin
ehkkeistA

Vuodcn 1987 alusta ldhtien kol-
manncn pilarin mukaisten cldkc-
jdrjcstelyjen vakuutusmaksuista
on slratavisslr vcrovdhcrtnr soi-
kcutta. Toiscn pilarin mukaiscssa
tyoelakejerjcstclmdss'd vakuutet-
tu hcnkilo voi vdhcntdd vcrotuk-
scssa verotct.tavalsta tuklstaan
cnintddn 8 Vo t.yiialcik kecn pcrus-
tccna olevasta tulosta niisla va-
kuutusmaksuista, jotka hdn on
maksanut kolmannen pilarin
cliikejiirjcstclyyn. Itscndisilld yrit-
tiijillii viihcnnysoikeus on enin-
tdan 20 o/r brut t otul oi sta tai 40 Va
tyoeldkcvakuutuksen rnukaises-
ta elcikepalkasta. ICUKO IANHUNEN r,,rz

Ekik ctur,'u kesk uk scn
tu I k i tttusosaston

aritristutkija
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Sveitsin vdlirrcn

vor

Sveitsin kanssa tehdyn
sosiaalifu rvasopimuksen
nojalla toisen sopimus-
maan kansalaiset saavat
samoj a sosiaalivakuutuk-
seen liittyvie etuuksia
kuin maan omat kansa-
laiset, ja heiltii edellyte
tiiiin samojen velvolli-
suuksien tiiyttiimistii kuin
omilta kansalaisilta. So-
pimus noudattaa samoja
ptiiiperiaatteita kuin Sua
men jo voimassa olevat
sopimukset pohjoismai-
den, Saksan liittotasa-
vallan ja Ison-Britannian
kuningaskuman kanssa.
Sopimus tulee todennfl-
ktiisesti voimaan kesdlld
1986.

Sveitsin smiaaliturva-
sopimus on Suomelle
tilrkeil, koska Sveitsin
yleinen eliikejiirjestelrnii
rajoittaa poikkeukselli-
sen paljon eliikkeiden
mytintiimistfr ja maksa-
mista ulkomaalaisille
ja ulkomaille.

Sopimuksen tultua
voimaan Sveitsin elilke-
oikeuden syntymisen
edellytyksenil olevat odo-
tusajat lyheneviit yhteen
vuoteen ja Sveitsi mak-
saa Suomen kansalaisten
siellii ansaitsemat eliik-
keet Sveitsin ulkopuolel-
le. Sopimuksessa ei ole
erityismriiiriiyksiii esi-
merkiksi Suomen tyti-
elHkkeen laskemisesta,
joten Suomi soveltaa
yleensfr sveitsiliiisiin
oman tytieliikelainsiiri-
diinttinszi miiiiriiyksiii.

Scuraavassa selostetaan lyhyesti
sopimuksen tycieldkkeiden kan-
nalta tarkeita sddnnoksia.

riin: sopimus koskce vain Sveit-
sin ja Suomcn kansalaisia ja heis-
td oikeutensa johtavia perheenjd-
senid ja jiilkcliiisiii.

Sveitsin ylcincn eliikejiirjes-
telmd ja Suomen tyoelakejarjes-
telmd kuuluvat muiden sosiaali-
vakuutusalojen ohessa sopimuk-
sen piiriin. Sopinrusta ei kuiten-
kaan sovelleta Suomen t)dtto-
myyseldkkeisiin.

Svcitsin uusi tycicldkejiirjes-
teln.ui ei olc mukana sopimukses-
sa. mutta tdmdn jdrjestclmdn
tycieldkkeet myonnetddn ja mak-
setaan ulkomaalaisille ja Sveitsin
ulkopuolclle ilman rajoituksia.

Sopimus mddrdd. cttd eldke-
vakuuttaminen on hoidcttava
scn sopimusmaan lainsddddn-
ncin mukaan. jonka alueella tyo
tehdddn. Sopimuksen voimaan-
tulo muuttaa Suomen tycieldke-
vakuutuksessa sovelletun kdv-
tdnnon. jtlnka mukaan .uomi-
laisen tyonantajan palveluksessa
ulkomailla tyciskenrelevd suo-
malainen tycintekijii on ollut va-

kuutettava Suomen tvoeldke-
lainsddddnncin mukaan.

Liihetetyn tyontekij an
vakuuttaminen kotimaassa

tyotd ns. ldhetettynd tyontekrjii-
nd toiseen sopimusmaahan ly-
hyeksi ajaksi. Jotta tyontekr.lii
olisi Suomcsta ldhetetty tycinteki-
ia, tyosuhteen suomalaiseen
tyonantajaan on sdilyttdvd koko
ulkomailla tvoskentclyn ajan.
Ldhetctyn tyontekijdn koko so-
siaalivakuuttaminen hoidetaan
tdlloin Suomessa, eli tyoel6kkeen
lisdksi csim. hdnen sairausvakuu-
tuspdivdrahansa ja korvauksensa
tyotapatrrrmasta suoritetaan
Suomesta. Sveitsistd paikalta
palkattu tvontckijd ei voi olla so-
pimuksen tarkoittama ldhetetty
tycintekijii.

Sopimuksen nojalla tilapdises-
ti toiseen sopimusmaahan ldhe-
tctty tydntekija je 24 ensimmdi-
sen kuukauden ajaksi liihettiijii-
maan lainsddddnncjn piiriin. Lii-
hcttdmisen enimmdisaika on pi-
dentynyt uusien sopimusperiaat-
teiden mukaisesti Suomen aiem-
min solmimien sopimusten l2
kuukaudesta. Todistaakseen
tlontekonsa tilapdisyyden tyos-

kentelymaassa ldhetetty tydnte-
kijd tarvitsee todistuksen, joka
osoittaa hdnen kuuluvan ldhettd-
jdmaan sosiaalivakuutuksen pii-
riin. Tdmdn todistuksen antaa
Suomessa Eldketurvakeskus.
Mddrdajan kuluttua umpeen
tyontekijii siirtyy tyoskentely-
maan lainsdiiddnnon piiriin, jol-
loin vakuuttamincn hoidetaan
tyciskentelymaassa.

Ldhetettyd tyontekijiiii koskee
tdrked poikkeus sopimuksen pe-
riaattcesta. jonka mukaan sopi-
musla sovclletaan vain sopi-
musmaiden kansalaisiin. Ldhe-
tetty tyontekijd voi olla muunkin
maan kansalainen.

Tyciskentelymaassa vakuut-
tamisesta on ldhctctyn tycinteki-jiin lisiiksi muita poikkeuksia,
kuten sddnnos kuljetusalan yri-
tyksen tydntekrjiistii, joka tycis-
kentelee molempien sopimusval-
tioiden alueella. Sopimuksessa
on poikkeussddnnciksid mycis
iulkiscn sektorin palveluksessa
tyoskcntelevistd henkiloistd. me-
rimiehistd ja diplomaateista.

Ellke Suometa

Sosiaaliturvasopimuksen nojalla
Suomen tyoeldkelainsdiidiintoii
sovelletaan yleensa Sveitsin kan-
salaisiin sellaisenaan. Oikeus
Suomen tyoeldkkeisiin syntyy ja

Sopimuksen
pddpiirteitd

Tycinte komaassa va ku uttamises-
Sveitsin sosiaaliturvasopimusta ta poiketaan, kun tyonantaja ld-
sovelletaansuppeaan henkilopii- hettdd tyontekijiinsii tekemddn
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eldke mycinnetddn Suomen
oman lainsdiddnnon mukaisesti.
eikd sopimuksessa ole eldkkeiden
yhdistiimistii koskevia sddnncik-
siii.

Kuitenkin Suomen tyoeldke-
sddnnciksistd poik keavasti Sveit-
sin eldkevakuutuksen piiriin kuu-
luminen rinnastuu Suomen vaa-
timaan viiden vuoden Suomessa
asumisaikaan. kun on kysymys
tyokyvyttcimyyscldkkecn myon-
tdmisestd ns. taysitehoisena. Li-
siiksi sopimuksen voimassaolles-
sa ei tarvita Eldkcturvakeskuk-
sen lupaa. jotta tvoelakc voitai-
siin maksaa Svcitsin kansalaiselle
Suomest:r ulkomaille.

Eliike Sveitsistii

Sopimus koskee Sveitsin ylciscn
eldkcjdrjestelmdn vanhuus- ja
pcrhcvakuutusta ja tycikyvytto-
myysvakuutusta. Yleiscn eldke-
jdrjestelmdn mukainen vlimdd-
rdinen eldke kuuluu mycis sopi-
nrukseen. Seuraavassa tarkastel-
laan sopimuksen Svcitsin lair.r-
sddddnnostd poikkcavia sddn-
noksid. jotka koskcvat ylld mai-
nitt uja eliikejArjestclmid.

Sveitsi ei sopinruksen roimas-
saollessa endd vaadi suomalaisil-
ta ulkomaalaisille asettamaansa
l0-15 vuodcn odotusaikaa. jot-
ta Sr,'citsissA tyoskentelyn perus-
teella syntyisi oikeus eldkkcesecn.
Suomen kansalaisille eldkeoikeus
syntyy sopimuksen mukaan sa-
moin edellytyksin kuin Svcitsin
kansalaisillc. cli kun,u'akuutus-
maksuja on maksettu Svcitsin
jdrjestclmddn yhden vuoclen
aJan.

Svcitsin eldkkeet maksetaan
sopirnuksen nojalla Suomeen il-
man rajoituksia ja Suomcn kan-
salaisille ne nlaksctaan erdin
poikkeuksin myos muualle kuin
Sveitsiin tai Suomccn.

Sveitsin tydkyvyttomyysva-
kuutus vaatii eldkeoikcuden syn-
tl,miseksi, ettd vakuutussuhde on
voimassa, kun tydkyvyttomyys-
tapahtuma sattuu. Sopimuksessa
vakuutussuhtee:een Sveitsissd
riur-rastetaan vakuutettuna ole-
minen Suorncn eldkevakuutuk-
sessa. Timdn sddnnoksen vuoksi
Suomessa eldketapahtuman sat-
tuessa asuvalla tai taalla eldkeva-
kuutetulla henkilolld on oikeus
Sveitsi r.r tyok yvyttcimyyseldk kcc-
seen.

Jos Suomen kansalaisen ar-
vioidaan olevan Sveitsin jiirjes-
telmdn mukaan viihemmdn kuin
puoliksi tydkyvyt6n, hdnelle ci

myonnetd Sveitsin tydkyvyttd-
myyseldkettd, ellei hdn asu Sveit-
sissd.

Sveitsin yleisen jdrjestelmdn
vanhuus- ja perhevakuutuksesta
myOnnettavistd pienistd osaeldk-
keistd sopimuksessa on erityis-
sddnnciksiii, joissa mddrdt66n
kcrtakorvausten ma ksamisesta.

Sopimuksen mukaan ylimiiii-
riiisiii cliikkeitd ei makseta Sveit-
sin ulkopuolelle. Tirnd johtuu
siitd, ettei myciskddn Sveitsin
kansalaisella ole oikeutta niiihin
sosiaalihuoltoon rinnastettaviin
etuuksiin muualla kuin Sveitsis-
sd. Suomen kansalaisen on vdlit-
tomasti enne n ylimddrdisen
eldkkeen hakcnrista asuttava
Sveitsissd v'anhuuscldkkeen saa-
dakseen rdhintddn l0 vuotta ja
perhe- ja tyokyvyttomyyseldk-
keen saadakseen vdhintddn 5
vuotta.

Sopimuksen toimeenpano

Sosiaaliturvasopimusta sovelta-
vana yhdyselimend tyoeldke-
asioissa toimii Suomessa Eldke-
turvakeskus ja vastaavana eli-
mcnd Svcitsissd on Svcitsin ta-
sauskassa Genevessd.

TAR]A
HEINlT.A-HANNIKAINEN

W
Elciketurvakeskuksen

eltik et oi mi st on lak imies

EIAKKEISTA
IJLKOMAILLA

RUOTSI

Perusmflilrd on SEK 23 300
vuonna 1986
Ruotsin yleisten eldkejdrjestelmien kdytthmdn perusmddrdn suu-
ruudeksi on saatu SEK 23300 vuodcssa vuonna 1986. Vuodcsta
1985 nousua on 6.9Vc.

Perusmddrddn ovat sidottuja uscimmat sosiaalivakuutuksen
etuudet, mm. kansaneldkkeet ja ylciscn lisdeldkejdrjestclmzin mukai-
sen ansioeldk kecn cldkeperuste.

Kansancldkkeen tdysi mddrd on vuonna 1986 yksindiscllc cldk-
keensaajallc SEK 22 368 vucldcssa.ja avioparille.ios molemmat ovat
eldkkcensaajia. SEK 36581 vuoclcssa. Korkein mahdollincn ATP-
eldke on SEK 90870 vuode;sa vuonna 1986.

Tytinantaj ien vakuutusmaksut
lakisilflteisiin ja sopimuspohjaisiin
sosiaalietuuksiin vuonna 1986

Lakisriritcisct:
Tvonte krloidcn ja toimihenkiloiden osalta:

% palkkasummasta
Lislieliikc (ATP) 10.00
Sairausvakuutus 9.30
KansanclSke 9.45
Osaeldke 0.50
Tydtapaturma 0,60
Tydsuojelu 0,35
Tyonrarkkinamaksu

(tyottomyysja koulutus) 1,586
Aikuiskoulutus 0,264
Palkkatakuu 0.20
Lastenhuolto 2,20
Ylcinen palkkamaksu 2,00

36.45

Kokonaismaksu on sama kuin vuonna 1985. El5kcmaksut ovat
pysyneet entisellddn. ATP-maksua tullaan nostamaan 0,2 prosentti-
yksikk<iii vuonna 1987.

Sopimuspohjaiset:
Toimihenkiloiden osalta:

% palkkasummasta
8.50
0.30
0.90
0,05
9.75

Lisiieliike (lTP)
Ryhmdhe nkivakuutus
Eroraha
Tyotapaturma
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Vakuutusmaksut ovat toimihcnkilciidcn osalta vuonna 1986 sa-
mat kuin vuonna 1985.

Sopimuspohiaiset:
Tycinteki joidcn osalta:

% palkkasummasta
Lisiieliike (STP) 3.18
Ryhmdhe nkivakuutus 0,54
Ryhmdsairausvakuutus I,40
Eroraha 0.20Tycitapaturma 0,42Lomautuspalkka 0.05Tyciturl,arahasto 0,07

5.86
Kokonaisrnaksu on sama kuin vuonna 1985. Yksittiiisissd mak-

suissu or.r vuodcsta 1985 tapahtunut pienehkojd muutoksia.

Toimihenkiltiiden sopimuspohjaisten
lisdelflkkeiden ja ryhmiihenki-
vakuutuksen voimassaoloa jatkettu
Tydmarkkinajdrjestot ovat sopincet tcollisuuden ja kaupan alojen
toimihenkilciiden ja tycinjohtajien lisiiellikejiirjestelmdn (ITP) ja
ryhmdhenkivakuutuksen (TGL) voimassaoloajan jatkamisesta
kolmella kuukaudclla maaliskuun 1986 loppuun. Edellinen jatkoai-
ka oli vuoden 1985 loppuun.

Ruotsin poliiseille
vapaaehtoinen lisfreldkevakuutus
Ruotsin poliisien liitto ja SPP (Svenska Personal-Pensionskassan)
ovat tehneet sopimuksen, jolla poliisien vapaaehtoinen lisdeldkeva-
kuutus tulcc SPP:n hoidettavaksi. Vakuutusta varten on perustettu
avustuskassa, jonka kdytdnncin hoito on SPP:llii. Vakuutuksesta
maksetaan vanhuus- ja orvoneldkkeitd. Vakuutus tuli voimaan
vuoden 1986 alusta.

60-vuotiaille tiiysi lisiieliike (ATP)
Svenska Dagbladetin uutisen (5.2.86) mukaan Ruotsissa selvitetddn
mahdollisuutta maksaa 60 vuotta tdytrdneelle tdysi vanhuuseldke
senjdlkeen kun vakuutettu on ansainnut vanhuuseldkeoikeutta tdy-
den midrdn eli 30 vuoden ajan. Nykyisten sddnncisten mukaan tdysi
eldke maksetaan 65 vuoden idssd. Lehti kutsuu uutta eldkettd tvo-
cldkkeeksi. Eldke maksettaisiin edellyttden. ettd eldkkeensaaja aiuu
Ruotsissa. Ulkomaille muuttava menetteisi tvcieldkkeensd.

NORJA

Virkamiesten eliikkeitii ei korotettu
Norjan hallitus on pddttdnyt, ettei valtion ja kuntien palveluksessa
olcvien lisiieliikejiirjestelmistd maksettavia cliikkeitii koroteta vuo-
den 1986 alkupuolella. vaikka perusmddrdd nostettiinkin. Aikai-
semmin julkisen sektorin eliikkeitii on ollut tapana nostaa perus-
mddrdn muutoksen mukaan.

ESPANJA

Eliikepalkkaa ei nosteta
Korkein mahdollincn eldkkeen perusteena oleva palkka on ollut

jiiiidvtettynii vuoden 1983 tasolle. Tdmd taso siiilyy mycis vuonna
1986, vaikka vakuutusmaksujen perusteena olevat palkat ovat nous-
seet vuosittain ja nousivat mycis vuoden l986alussa. Korkein elike-
palkka SEB 187 950(noin FIM 6580) kuukaudessa. Korkein vakuu-
tusmaksun perustcena oleva palkka on SEB 241 590 (noin FIM
8765) kuukaudcssa ensimmdiseen vakuutusmaksuluokkaan kuulu-
villa.

]OUKO ]ANHUNEN,
FM

Eltiketurta keskukscn
t u Ik i nt uso sas lon

erityistutkiia
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TILASTOTIETO]A TYOELAKKEEN-
SAA]ISTA 31 12.1985

Taulukoiden luvut ovat vAhimmAisturvan mukaisia.

3l . 12. 1985 oli maksussa kaikkiaan 735 000 tyoelakctta. Muutos edellisestd vuodesta on 37 000 kappaletta eli 5.3
prosenttia.
Ndistd oli vanhuuseldkkeita 373000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(* 16 000), tyokyvyttomyyseliikkeita 176 000 kappaletta (.1500). ty6uomyyselak keitii 52 000 kappaletta (t6 000) ;a
perhe-eldkkeita I 34 000 kappaletta (+5 000).
Vanhuuseliikkeiden keskimddrd oli I 143 markkaa/kk. tyokyvyttcimyyseldkkeiden 1486 markkaa/kk. tyotto-
myyseldkkeiden I1M markkaa/kk ja perhe-ckikkciden 890 markkaa,/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1985

ElAkkeensaajia Kcskirnd:irdincn pcruscltikc mk,/kk
Eliikkeen mycintiijd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhtcensi
TEL-eliikelaitokset 66908 l 10996 177 904 2441 r 045 I 570

YEL-eldketaitokset 14873 ll90l 26174 2 168 l 444 I 846

MYEL-eldkelaitos 49906 71238 t2t tM 699 330 482
LEL-eldkelaitos 34020 r30t5 47 035 993 4t4 833

Kaikki rydelakelaitokset 165707 207 t50 372857 I 594 782 1 143

Mycinnetyt eldkkeet l. l.-31. 12. 1985

Kaikki tyoelakelaitokset 16547 20227 36714 I 777 8r9 t 250

TYO KYVYTTO N/ YYS E LA KK EET (sisiil rdd osaeldk keet )
Voimassa olevat 31. 12. 1985

Ellikkccnsaa jia Keskimddrriinen pcruscldkc mk/kk
Eldkkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naisct Yhteensd

TEL-eldketaitokset 44018 46833 90851 2635 l Sll r 953

YEL-eldkelaitokset 7 920 3382 11302 l 930 | 224 t7t9
MYEL-ekiketaitos 17 857 t9 &6 37 503 830 330 568

LEL-eliikelaitos 31 253 5 358 366r r l3l I 543 I t98
Kaikki tviieldkelaitokset l0l 048 75219 t16261 I 851 996 I 486

Myonnetyt elikkeet l. l.-31. 12. 1985

Kaikki tyoelakelaitokset 11909 9892 21 80r 2 130 I 132 1 671

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1985

Eldkkeensaaiia Keskimiirirdinen peruseldke mk,/kk
Eliikkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naisct Yhteensd

TEL-eldkelaitokset | 293 l 715 3 008 I 680 889 1229

YEL-eldkelaitokset 1209 454 1 663 l316 911 t 207

MYEL-eliikelaitos 4 109 4741 8 856 588 262 413

LEL-elliketaitos I t23 143 1266 1032 439

Kaikki tyoelakelaitokset 7 734 7 059 t4793 949 461 116

Mycinnetyt eldkkeet l.l.-3 1.12. 1985
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Kaikki tyoelakelaitokset 884 9M I 828 I lr5 552 824
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TYOTTOIVYYSELAKKEET
Voimassa olevat 31.12. 1985

Eldkkeensaajia KeskimAdrdinen peruseldke mklkk
Eldkkecn myontdjd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eldkelaitokset 13699 2t6& 35363 28r l I 484 I 998
Y EL-elzikclaitokset 631 709 I 340 I 772 962 I 343
MYEL-eldkelaitos 2037 2268 4 305 1212 431 800
LEL-eldkelaitos 7 401 3 339 t0 740 r 389 6U I 145
Kaikki tyoetakelaitokset 23768 21 980 5t748 2203 l 281 1 704

Mycinnetyt cliikkeet l. l.-31. 12. 1985

Kaikki tyoelakelaitoksct 6209 6914 13123 2524 I 46t t9u

PTRHE-ELAXTTTT
Voimassa olevat 31.12. 1985

Eliikkeen myontdid

ElSk keiden
lukumdzird

Keski-
maaralnen
perusel6ke

mk,zkk Lesket

Eldkkeensaajia

Lapset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 63 135 t 251 59 104 13 007 72 nt
YEL-eldkelaitokset 11483 I 085 ll104 2006 13 ll0
MYEL-eldkelaitos 27 t75 352 26499 3 353 29852
LEL-eldkelaitos 32468 568 30945 5310 36255
Kaikki tyoelakelaitokset 13426t 890 t27 652 23676 l5l 328

Mvcinnetyt cliikkeet l. l.-31. 12. 1985

Kai k ki rvdelakelaitokser lL71I 966

VAN H U U S-, TYO KYVYTTO IVYYS-, TYOTTO IVYYS- J A PERH E- ELAKK EET
Voimassa olcvat 31.12. 1985

Eliikkeiden
lukumiiiird

Eliikkeen mycintiijii
TEL-eliikelaitokset 367 253 I65r
YEL-elilkelaitokset 50 899 1 633
MYEL-el2ikelaitos 190 127 488
LEL-eldkelaitos 126854 897
Kaikki tvoelekclaitokset 735 I 33 t2t9

Myonnetyt elzikkeet l. l.-31. 12. 1985

Kaikki ry6elakelairokset 83 469 | 434

Vanhuus-. tyokyvyttcimyys- ja tyott6myyselikkeensaqista 20974 sai lisdksi rekisterciityd lisiieliikettd keski-
mdzirin 1392 mk/kk. Niimii olivat etupii;issil TEL- ja YEl-eliikkeit2i. Perhe-eliikkeistii 4858 oli tisiietujen
mukaisia. keskimddrin I 120 mk/kk.

TVAKSETUT ELAKKEET 1.1 ,-3-1 12. 1985. IVILJ IUK

Vrihimmriisturva
TEL-elhkclaitokset 7 082.8
YEL-eldkelaitokset 987,4
MYEL-eldkelaitos I r01.6
LEL-eliikelaitos 1354,6

Kaikki tvoelakelaitokset r0 526.5
Rrkittrrbirylitdtm

Keski-
mddrAinen
peruseldke

mk,/kk

Yhteensd 10935,1
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ENGLISH SUMMARY

The leading article, entrt-
led "Paid Artistic Work
and New Legislation",
deals with problems
caused by the new pen-
sion act lor some artists
and journailsts in tempo-
rary employment.
When the law was being
prepared, it was already
known that its application
would create problems.
Despite this, an attempt
was made to piug a gap
in social security and
include certain types o{
work in the pension
scheme.

One of the groups that
has been disappointed
in this new law is iree-
lance journalists whose
position resembles that
of the seif-employed in
many respects.
Another problem group
is the artistic assistants
mentioned in the law.
"What is artistic, what is
technical in an age when
dif{erent techniques are
constantly mixed and
synthesized, is a guestion
to which the answers
vary all the time", says
the writer.
The director o{ the Hel-
sinki Festivais has raised
the question o{ pension
premiums paid {or the
visiting foreign artists.
He points out that artists
{rom abroad are not inte-
rested in pre-tax income
but take-home pay. For
example, orchestras
charge a lump sum, not
{ees for individual artists.

Nor do foreign artists
apply for a pension in
Finland. The editor-in-
chlef replies that the
lump sum will sooner or
Iater be divided among
the orchestra members.
Pensron secunty should
be provided {or all, irres-
pective oi any specu-
lation whether the
person involved will ever
receive a pension.

The editor-in-chief points
out that i{ foreign artists
are exempted, they
would be cheaper to em-
ploy than Finnish artists.
Moreover, the pension
premiums will benelit
the arts because the
money is paid to the
Artists' Pension Fund
where the artists' organi-
sations are represented
and can so have a say in
how the money will be
invested.

The head of the research
department of the
Central Pension Security
Institute wntes in hls
column that social scien-
tists are now becoming
interested in pensions
policy. He states that it
has not been possible
to give a generally
accepted de{inition o{
the wellare state, whlch
makes it more dif{icult
to discuss its current
crisis.
In Europe, there are
several routes to a wel-
{are state. As an example,
the writer cites Finland
and Sweden which, basi-

calIy, oi{er the insured
the same benefits. Yet
one o{ the systems was
constructed in strlfe, the
other in harmony.

The writer argues that
it is mistaken to assume
that an industrialised,
capitalist system will
automatically produce a
wel{are state. "The
European welfare state is
a product ol a purpose{ul
policy."

In Sweden, hewrites, this
policy has been, almost
exclusively, pursued by
the Social Democratic
Party. "ln Finland, no
one group has obtained
a comparable position of
power. What we have
here is a result oi a
complex game involving
a divlded right, a divlded
le{t, an agrarian centre
as well as employer and
employee organizatrons."

"The hypotheses concer-
ning the development ol
the welfare state are
generally based on the
assumption that there
is a powerful working-
class movement or wide-
spread consensus. Fin-
iand's case defies this
explanation, and that
is exactly why it is so
interesting to social
scientistrs".

Finland's pension secu-
rity system is, internatio-
nally speaking, rather
original. A state orga-
nised national pensions
scheme co-exists with

an employment pen-
sions system controlled
by labour and employer
organisations and private
pension institutes. Due to
this duality and division
o{ duties between the
two sectors, debates on
privatisatron hardly ever
concern the pension
system.

The committee that in-
vestigated excessively
high pensions has come
to the concluslon that
taxation is the best way
of levelling di{ferences.
Measures to regulate
pension levels have
been taken previously.
The index base was re-
vised in 1977, the way
in which pensionable
carnings are calculated
was changed {rom the
beginning o{ 1979, the
reform of the nationai
pension scheme was
coupled with a new tax
system, and the index
pre-adjustment in Iuly
was left out in 1985.
The committee does
not Iavour the establish-
ment o{ a pension
ceiling. "lt would aI{ect
only public-sector pen-
sions and the redistri-
bution of income would
concern only one group
and one type o{ income".
Nor would a ceiiing be
applicable to the prin-
ciple of earnings-reiated
employment pensions
scheme. The gaps that
would be created would
probably be plugged
with special arrange-
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ments as in Sweden.
From an admrnistrative
point of view they are
extremely complicated.
Traditionally, wealth is
re distributed by taxation
in Finland. It is an ef{ec-
tive tool also for 1eve1ling
pensron di{ierences be
cause it a{{ects all
pension arrangements
agreed upon between
the employer and the
employee. Taxation is the
only e{lective medium,
1l we wish to decrease the
dillerences rn pensions
and income so that it
affects all.

The committee's view
is that major unions
should be allowed to
participate in prepd-
rations lor any changes
to be made in the bases
for determining pen
sions.



TYOETAKEVAKUUTUS
JA TYONANTAJAN MUUT SOSIAALIVAKUUTUKSET

Eldketurvakeskuksen opas tyonantajille ilmestynyt uusittuna.
Sisaltaa muun muassa
Iuettelon kaikista sosiaalivakuutusmaksuista vuonna 1986.
Myos ruotsiksi ja englanniksi.


