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ellkeik[jldestelmi
on summittarngn la ka[rs

Kesiillii valmistunut kunnallisten
tyoalojen ellikeikiitutkimus si-
vuutettiin julkisuudessa viihin
kommentein. Tuntuihan se p6ii-
asiassa vain vahvistavan niitii
teesejii tarkoituksenmukaisen
eliikeiiin yksilollisyydestd, jotka
eltikeikiikomitea j o oli naulannut
niikyville ja jotka jo oli kirjoitettu
lakitekstinkin muotoon. Eliike-
alan ammattimiesten tarkaste-
luille tutkimus kuitenkin antoi li-
sii5 aineistoa. Miten sijoittuvat
eliikeiiin yksiloistdmisen javapaa-
ehtoisen varhentamisen vaihto-
ehdot julkisten alojen systeemei-
hin, joissa jo nyt on eliikeikiipor-
rastus, mutta ammateittainen?
Tiimii on julkisten alojen tyo-
markkinamiehille tyciliistti mie-
tittevaa.

Tyoeliikejiirjestelmiin arkki-
tehti, professori Teivo Pentikiii-
nen, kiinnittaa toisaalla t6ss6
lehdessi huomiota siihen, mith
vasta valmistunut tutkimus
osoittaa julkisten alojen ammat-
tikuntakohtaisen elikeiklsystee-
min mielekkyydestA.

Ammattikunnittaisista el6ke-

i'istii irtoaminen olisi suuri mul-
Iistus; kysymys on saavutetuista
eduista ja ammatti-identiteeteis-
tiikin. Mutta jo yksilcillisen eliik-
keellesiirtymisen mahdollisuu-
den avaamista julkisilla aloilla
ylimalkaan saattaisivat matalan
eltikeiiin ammattikunnat piteii
oman saawtetun etunsa pois ku-
lumisena. Tunteet syrjiiyttEen on
kaikki kiiytcissii olevat ja kaavail-
lut eri eliikeikien perusteet nostet-
tava poydiille kriittiseen tarkaste-
luun, jos mieli soveltaa elikkeel-
lesiirtymisessh joustavuuden pe-
riaatteita myos julkisilla aloilla.

Pentikhinen kiinnittaii huo-
miota myos elAkekelpoisuuden
arvioinnin kehittymisti koske-
vaan optimismiin, jota tyciter-
veyslaitoksen tutkimus henkii.
Jos todella pystytiiiin luomaan
asiakaskohtainen skrutiini, jolla
riitthvdn huomioonottavasti ja
kuitenkin oikeuden- ja yhden-
mukaisesti saadaan itse kunkin
tycissi jaksaminen arvioiduksi,
tiillaisesta skrutiinista tulee elii-
kepiidtciksen tekijoille valttema-
ton vdline.
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NEVALAINEN MARTTIENSIO. SELKA
Vanha mies tuli aikaisemmin

kuin tavallisesti ja ndytti vdsy-
neemmdltii kuin viimeki. Leu-
kaperissd sinersi kankea sdnki,
tumman ikdkulun puvun takin-
lieve torrotti takaa, ensimmdisel-
ld kerralla kiiltiivdnvalkea muo-
vikassi oli tuhriintunut rapaan ja
loskaan ja revennyt saumasta.
Mutta ryhti sillii oli hyvii. Selkii
oli suora kuin lankulla tasattu.

Maksuliikenteen naiset kop
suttelivat hilpeiinii parvena lou-
naalle. Tdsmtllisesti yhdeltdtois-
ta. Rouva Helminen katsoi van-
haa miest6, katsoi Jehkosta ja
kohotti kulmiaan. Jehkonen kat-
seli seindlld lonksuttelevaa sdh-
kcjkelloa. Se oli yhii kesdajassa,
mutta ei sekddn hdnen vikansa
ollut. Huoltotyot kuuluivat Nik-
kaselle.

- Ei se ole viel6.

- Eipii varmaan niin. . .

Vanha mies istahti puhahta-
vaan nahkatuoliin lehtipoydiin
taakse, ikkunoiden alle, asettui
tuolin eteen, kiiiintyi sitten selinja pudottautui kumartamatta,
pii6 pystyssd.

- Eilen ei ollut endd. tdnidn ei
ole vielii. Kai se sentddn joskus
kiiy. On kai se varma, etta se on
olemassa? Joku on sen ndhnyt?

- Se on kiireinen mies.

- Onhan niilld kiireet. Vaan
pitdisi taste vehitellen muittenkin
joutua. Mdkki on ollut kylmil-
lddn viikon. Piisi on pian umpi-
jiiiissi. Ja kevddn korvalla pitkin
ketoa.

- Eika ole varmaa. ottaako
vastaan. En mind voi mitiidn lu-
vata.

- Etpe tietenkidn. Otatko
palasta?

Vanha mies piti kassiaan pol-
villa ja polvia korkealla, vain
kenkien kiirjet pysyiviit lattiassa.
Se rapisteli auki voipaperikiiiiro-
jii ja siirteli leivdnviipaleita.

- Kiitos vaan.

- On tdtd. Tein jotta riittdd.
Ota vaikka vaan seuraksi. Hyvdn
makuisia n6md vield on vaikka
vdhdn pahan niikdisiii, se kun ei
vallankaan makkara parane
vanhetessaan.

- Kiivin jo syomdssd, Jehke
nen valehteli.

- Ei sitten-
Vanha mies haukkasi suun-

tdyden ja rupesi purra loukutta-
maan. Ohimoissa asti pullistui ja
laukeili jokin jiinne. Jehkonen
jiirjesti kyndt ojennukseen, ta-
soitteli lShtevdn postin pinon.
siirsi puhelinta. Vanha mies kat-
soa tapitti totisena, pyyhkeili
murusia suupielistd ja rinnuksil-
ta. Oli kai sille jotain sanottava.
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on jaanyt jotakin pois. Niin mind - Selkiipii tietysti.
arvelin, ettd kdyn varsin ndl,ttd- Jchkonen siirtyi ldhemmdksi.
mdssd. - Tutkittu terveyskeskukscs-

Vanha mies kddntcli er,'diden sa. Aristusta paineltaessa, ront-
tehtcct takaisin ryppyisiin kdd- genkuvissa ci muutoksia. Licvdd
rcisiin. huokasi hartaasti .ja aset- jiiykkyyttii. Ei rnissddn tapar.rk-
teli muovikassin tuolin vicrccn. sessa kahdcn viidennekscn r"a-

- Tuollako se oli se hana'l jausta. Voimakkaita subjektiivi-

- Sicllii. Se ovi. jossa on dm- sia tuntenruksia. Paras hoito lc-
md. po. Tdssd lddkctieteellinen puoli.

PcnttilA tuli parahiksi. kun vie- Penttild t-""6nsi paperit syrjddn.
ras pyrki pvst!'vn matalasta tu()- - Ja tutkia vaan pitdisi. Ettd
lista. Hrssi kohahti kcrrpkscrr .ittspa sattuisi ottttistumaun.
kohdallc. 6r,,ct liukuivat crillccp Penttild takoi Ncvalainen
ja pitkii mies pyy'hhlsi kdytdvd:in. Martti Ension papereita pitkiillii

- Postia'l .jdntcvdlld etusormcllaan.

- On victy poydiille. Appiukollani. joka oli
Penttilh mcni ohi niin kovaa. ikrinsii kunnarrlddkArirui pohjoi-

ettei Jehkonen saanut toimite- scssa. oli taatttl kcirt() tdllaisiin
tuksi asiaansa. Oli kiirehdittava tapauksiin. Aina nc pal.jastivat it-
perddn. Jehkoncn koputti oven- sc itscrlsh. Py1'tiikiiiis sc trlies si-
pieleen ja koetti niclcskelld kurk- sdiirl. -la tulkaa itsekin.
kur.rsa selvhksi. Jehkonen kicrsi kttlrrran rnl-

- Niin'l Pcrrttill kvsvi. Se oli prili il riittrrsi odolta.irttt liik(cel-
.jo ehtin-vt istumaan. Oli sillii no le.
peat kddnteet N1'tko se tutkii'l

- Siellii olisi joku nrics. Mistd - Mitahen tehnee. 'ftrlkaa
lic. On kdvnvt moncnu piiivdnd. I.tvt kunlnlirlkin.

- Se siind aulassal N*'alaitrett Martti E,nsio rta-

- Sc. Kdskenko pois'l pitti takkinsa. pyvhkiiisi hitrksct

- Mitii se haluaa'l sileiksi ja kulki rykien perassti.

- Etta tutkisittc. Jehkoncr.r pddsti vieraan ohitsecrt

- Tutkisinl sisddn huorrcrsccn. Pcnttild ar-

- Silla on kuule ntnta sclkti vioi tulijan 1'hclellii r iipvvdlld sil-
kipeii. Siitii on tehtl- lausunto .ia mAl'kselld.
eldkepddtds. - Tcillhko orl selkA reistaillut'l

- Onko valittanut'l - Ja kovasti.

- Kyllii se or.t koko ajan .io- - Ette kykcnc nostamaall
tain jupissut. painavia csilrcitd'l

- Siila piihtoksestd. Kai se ot.t - Hyvd jos sitr.ttlr.tlalchdcn.
ollut kieltcinen. jos se on tannc Kumarrella ci kiirsi vhtdhn.
tullut. Eivdt nc kiittdmddn ttrle. - Eliike kuitenkin $iittiin.

- MinA sanon. erra lehree. - Mika lic r SArinkiisitvs. Siel-
Penttild sytl'tti po1'tdlampr.rn tii rueiltd pdit.t nruttatr Villc Pa-

ja kvtki r.'irran sittre-lukonecsccrt. rikkakin sai. r"aikka rltl rlrclkein

- Att<aas n)'t hatailko. Jos tcrvc nlics kun milttttttt vcrtaa.ia
asia on ihmisellc niir.r tdrked, cttd hyvdn saikin. Kclpaa scll llvt ka-
matkustaa ties nrist6. niin on lastclla.
nreiltii loycll-ttiivA muulanra mi- - MchArl emme tiiiillti osta
nuLrtti. Mikd ninri'l ihnlistcn vaivoja. Jos ot.t "aikka

- En mind tiedti. ;alka poikki. niin ei sillii olc r.t.ti-

- Herranen aika. kii-,-kliri nYt tAdn kilohintaa.
kysymdssd! Ja hcr.rkilotunr.rus. - Eipii tietenkddn. mutta oisi-

Vicras valpastui hcti kun ndki harl sit:i.iotenkin clcttdvd.
Jehkosen palaavan. Pe nttilA vilkaisi Jehkosta sillii

- Seko tuli tohtori'l ilmeellh. ctta nvt se alkaa.

- Se katsoo cr-rsin paperit Noitlssittenkuitenkinkir-
Mikds teiddn nimenne on'.) .ioitettaisiin papcri. kun kerratl

- Nevalainen. Martti Ensitt. on selkd keh'otorl.

- Ja sotu'l - Ihanko noitt vaan tuosta!
Kolmetoista nollakolme - Ndkcchdn tamen heti, ette

kaksikahclcksan viiva yksikol- selvd tapaus.
meviisil,ksi. Pcnttild otti tyopoydan vlim-

Jehkonen rephisi lapurr 1.5- mdstd laatikosta .puhtaan lotiostd.jakirjoitti'muistiin. nrakkeen.juoksutti k-"-ndd.teki

- Odottakaer-s nyt tassa. rasteia Ja nunlerolta ia p!'ora)'ttl

- Vain varrnasti. viimein r.rimikirjoitukscnsa.

- Penttild piti paperinsa tiu- - Tdssd..tdmA lattsutlto' Ei-
kassa kurissa. Ne1,alalnen 14o.111 kcihiin se talla.
Ensio loytvi hcti riippukansioi- Hdr.r oiensi paperia Nevalai-
den paljoudc;ta. nen Martti Ensiollc. vieras otti

Simo Htimrikiincn
38, kit'ioittanut kolme dekkaria,

jo i s t a ensimmrii nen i I mc s t.t' i I 97 2,
rona on i n a.scv c lvol I i.s u u sat' nk' i.i os-
t o, hunr ori s t i sen romaani n K (i I kd-
lciinen. satiirin Krittcnpcitillcpani-
jat .ja trinci s.t'ksynci iltllcst.t'nccn
kcrtomuksen l(irkd.

askclccn vastaan. tapaili .jo lt1'-
nrrd. Sittcrr Pcnttildn s()rnricrt ()tc
aukesi. lomake keinahti ilnrarr
\ araan. hcilasi pudotess.liur puo-
lelta toiscllc .1a Iiukui lattiallc.
Ncvalainen Martti Ensio kutnitr-
tui errcrrrpia ujuttclcrnatta tur trit-
tamaan ulottuviltiiar-r karkaavaa
.jokukuuklrtrtistu postiosoitustu.
kurotti kiittti.ia koukisti pohia.
.lchkoncrr chti huornata Pentti-
lIn l'dhdn viisvnecr.r .ja katkeran
ilmecn. Sitten laisu rusahdus.
katkeilevaa 6hkl,mistd .ia yhtii-
.jaksoista r.'ikintiri.

- Nyt se nteni. . .

-lchkonen tarrasi Nevalaistii
Irrrltioista .ja ktrtti trrkcl.

- Sclkil perhana . . . L,i kestA
ct ...

- Oikrriskau lr\ t \ ulur itscrtnc.
Penttila sanoi. - Kylld sc siitti.

- Ei kdrsi ei kdrsi. . .

- Reippaasti vaan.

- Voi kun sattuu. . .

- -lospa se tosiaan rriksahti.
Jchkoncn hhmn.rAstf i. Vaulran
miehcn kasvoilla kiilsi hiki. Suu-
piclid nvhti niin kr.rin itku olisi tu-
lossa.

- Ei kiirsisi kumarrella. vau-
ha rnics huokui. - Ei sitten 1,h-
tddn. Hcti tuntuu pah.llta.

Paarit saatiin paikalle nopeas-
ti. Ncralaincn Mrrrtti Ensio asc-
teltiin k1'liellccn. polvet kippu-
raan. .ja kannettiin pois. Jehkr>
ncn juoksutti naulakosta michen
hatun ja pdhllystakin ja nahka-
tuolin alta muovikassin. Kun
hdn chti hcngdstyncend takaisin.
Penttild oli jo pannut riippukan-
siorr omalle paikalleen.

- Kai sc sittcnkin oli ihan to-
sis:llrrt. Jchkonert slrrt.ri.

- Ei sc noin hvl'in vr.linut niiv-
tlki. Paarinkania.iatkin plirr.ii-
Vat puoliiuoksua, cttei se kuolc
kAsiin.

- No .jaa. sanoi Pcnttilii .ja
kddnsi csillc uuden tapauksen. -Varkcu slrn()il. enncn ktrirr plrpc-
rit trrlcvat. NiistAhdn sen sittcrt
ndkcc.

- Missds te olitte yotd?

- Tucllla vaan. Konalassa.
Sielld on siitd entisen Ryynds-
Heikin naapurista Hassisen les-
ken vanhempi tytto ja silld mies.
Kiiskiviit kdyrrddn kun lainasi-
vat venetta oliko toissa kesdnd.
Semmoinen vanha verrehdn se
oli. sinne jdi koskccn. Kovasti
toivottivat. ettd saisi Penttild olla
tlinldn paikalla. Sc krrn orr tdm-
rrroinen vanhempi mies niin ilta-
ur.tinen. ettd televisiou myohdoh-
jclmat.jdd ndkemdtt6. Kaksi lasta
niillii on ja kolme huonctta. Mind
siind isoimmassa. Kuului olcvan
kaupungin. se asunto.

- Noin'u'aan menittc'l

- Kur.r kutsuivat.
Jchkonerr otti tiskin alta salk-

kunsa. salkusta termospullon.
kiersi korkin irti ja kaatoi kup-
piin. Mics scurasi kiintedsti.

- Oisiko vaikka lasi l'etti'l
- Vessasta saa. Tuolta naula-

kon luota. Laseja ci kvlld ole.

- Kunhan on hana.

- Kolmanne n kerroksen kdv-
tavalla on autonraatti. mutta se
on vain hcnkilcikunnallc.

- Enpii minA niistd automaa-
tcista. Mind kdlrr rllpp6dmdssd
sitd vettd. kunhan prrrrrisen ensin.

- Ihan turhaan te k-"-lld odo-
tatte.

- Pakkol.rarr sen on joskus
poiketa tyopaikallaan se n Pentti-
lhnkin vai mikd se oli t:imi toh-
tori.

- Mutta kun ci sc kctaan tut-
ki.

- .ltrsPil mintrt sr r rtiisi.

- Sc ttrtkii rairr papcrit.

- Mutta kun se vika on triiilld.
SeldssA.

- On kai sitii joku katsctnr.rt.

- Ja tarkkaan. On koputcltu
ja vhdnnctty ja ottaa ryskvtetty'
kuvil .jos nrinkdlaisia. Vaart ci se
ole siith sen paremmaksi tLrllut.
Romu rnikzi romu. E,i sen kanssa
piirjiiii. hvvti .jos puurolusikan
saa nostctuksi nendn alle. Pa-
hempi se on kuir.r siitii kyliltii Pa-
rikan Villellii. Se sentddn hiihtae
ja kaivoi ylos pottumaankin. En
mirrd vaan. Ja Villc r,rr kummin-
kin eldkkeelld ja hy'r'iillh onkin.
Minua l'aan eivdt pddstdisi. Vil-
lclld on eukkokin vield tienuussa.
ja itsc se ehti saaha hyvdt rahat
kunnan toissd. Minulla ci ole
kuin sc olematon paikka siind.
Huonot pellot ja meht:inh
muuan pajupuska.

- Kyllii ne ihan mddrdysten
mukaan paattavdt.

- Vaan jos se ei ndr niista pa-
pereista. etta selka on palasina.
Se oli ihan poikanen se lddkdri.
joka kirjoitti ne paperit. Jos siltd
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KT]NNALLINEN
oa

Kuntasektorin suuren eliikeikh-
lutkimuksen loppuraportti on
valmistunut (Tyciterveyslaitok-
sen I utkimus 2.85). Allekirjoitta-
nut on sitd lukenut liihinnii sillii
silmiillii. miten nyt julkaistu run-
sas ja kiintoisa aineisto suhtau-
tuu eldkeikdkomitean kannanot-
toihin ja niiden perusteluihin,
jotka olirat nyt jo vahvistetun
yksityissektorin joustavan el6k-
keelle siirtymisjdrjestelmdn poh-
Jana.

Vanhuuseldkettd ja sen alka-
misajankohtaa voidaan perustel-
la usein tavoin ottaen liihtokoh-
daksi esim. palkitsemisperiaate.
elinaikaisen tvciajan jakaminen
tyon ja vapaa-ajan kesken, mm.
"eldmisen laatu" huomioon ot-
taen. tai tulkiten vanhuuseldke
tycikyvyttomyyseldkkeen alala-
jiksi siten. ettd vanhuuden ai-
heuttama tyokyvyn heikkenemi-
nen on eldkkeen aihe (eliikeikii-
komitean periaatemietinto
1981:33). Siitd oltaneen yhtd
mieltd. ettd eldk keelle siirtymisen
pitdisi voida tapahtua riimeis-
tddn, kun tycin kuormitus alkaa
selvdsti ylittea tyontek4iin fyysi-
set ja henkiset voimavarat.

Ihmisen tyokyky ja sopeutu-
miskyky alenevat hdnen ikddn-
tyessddn. Se milloin tullaan sille
kriittiselle rajalle, jolloin kohtuul-
liset mahdollisuudet jatkaa tyon-
tekoa lakkaavat, riippuu sekd
asianomaisen yksilollisistii omi-
naisuuksista etta ammatista
(tarkemmin tycistd) ynnd ympd-
ristcitekijoistd muutenkin. Aikai-
semmin usein katsottiin, etta rat-
kaiseva oli crityiscsti ammatin
raskaus, ja sen mukaisesti eldke-
ikd saatettiin porrastaa muita
alemmaksi raskaiksi katsotuissa
ammateissa tyoskenteleville.
Tdmdn mukaiset ovat meilld ol-
leet ja yhdkin ovat valtion ja kun-
tien eldkejdrjestelmdt. Kokoa-
mansa runsaan aineiston perus-
teella komitea tuli siihen ratkai-

sevan tdrkeddn johtopiiiitok-
seen, etta nyky-yhteiskunnassa
tama johtopadtos ei endd pdde.
Tosin ammatti yhiikin on tarkea
taustatekije, mutta yksilcilliset
erot vaikuttavat olennaisesti si-
tiikin enemmdn. Pelkdst6dn
ammattinimikkeen perusteella
tapahtuvalle eldkeikien porras-
tukselle ei sen takia ole perustelu-
ja. vaan sen ohessa on voitava ot-
taa huomioon yksildllinen tilan-
ne kokonaisuudessaan. Siten tul-
tiin "joustavaan eldkeikdjdrjes-
telmddn" johon kuuluu sekd yk-
silcillinen varhaiseldke etta as-
teittaisen elSkkeelle siirtymisen
mahdollistava osa-aikaeldke.
Manilestoidakseen sitd. etta
myos ammatti on vaikuttava pe-
ruste, komitea ehdotti nimeksi
"ammatillinen varhaisel6ke".
mutta nimi sittemmin muutet-
tiin "yksilolliseksi" ilman. ettd
ammatin (tyon) huomioonotta-
misesta lienee tarkoitettu Iuo-
pua.

Tukeeko kunnallisalan tutki-
mus em. linjaa, ts. va^staako se
kysymykseen. vaikuttaako tyos-
td selviytymisen heikkenemiseen
enemmdn ammatti vaiko yksilol-
liset ominaisuudet? Molemmat
todetaan tutkimuksessa tdrkeik-
si, mutta vertailuun ei ole ryhdyt-
ty, koska (s. 276) tehrdvdnl oli
sclvittdd pddasiallisesti ammarti-
ryhmien viilisiii eikii yksilollisiii
eroja. Ei voi olla ihmettelematta
tdllaista tehtdvdnannon rajoit-
tamista, varsinkin kun se tapah-
tui aikana, jolloin ongelma jo oli
komitean kdsiteltdvAnd ja sen
merkityksen piti olla tiedossa.
Tdmd laiminlycinti onneksi ei
kuitenkaan ndytd kohtalokkaasti
vdhentdvdn tutkimuksen kiiyttci-
arvoa. koska muutamiin tulosdia-
grammeihin on otettu tietoa sekd
yksildllisestii ettd ammatin ai-

hcuttamasta variaatiosta siten.
ettd ndiden vdlinen. valtakunnal-
lisestikin ratkaisevan tdrked suu-
ruusluokkavertailu on visuaali-
sestikin selkedsti ndhtdvissS. Lai-
naan tutkimuksesta pari tdmin
todistavaa kuvaa.

Pystyakselilla on tutkijain ke-
hittdmd tyokykyindeksi ja vaa-
ka-akselilla ikd, ensimmdisessd
kuvaryhmdssii tyoikiiisiii .ja toi-
sessa eldkkeelld olijoita. Pisteet
kuvakentdssl osoittavat tutkittu-
jen henkiloiden yksilollisti srloit-
tumista. Kuvien ruudut edusta-
vat eri ammatteja, mukana sekd
raskaiksi ettd keveiksi arvioitula.
Pistejoukon varsin leved hajclnta
on se tdrked havainto, joka vas-
taa cm kysymykseen: Yksilolliset
crot ovat odotettuakin suurem-
mat. Myds ammattien vdlilld on
eroia - sekin piirre jonka ole-
massaolo oli kiistaton jo ennes-
tddnkin - mutta varsinkin eld-
keiklikysymyksen kannalta tdr-
keissd ikdluokissa. 50 vuodesta
ylospainammatin vaikutus on sel-
vcis t i pienempi kui n y' k si ldl lisen ha-
jonnan vqikutus. Ndin siis komi-
tean keskeinen johtopddtos on
saanut uuden vakuuttavan vah-
vistuksen, eliikeikii ei voi olla
sama kaikille eikd edes liioin sa-
ma kaikille samassa ammatissa
ty6skentelevillekddn. Ammatin
ohessa on otettava huomioon
yksilcillisesti suuresti vaihtelevat
seikat kuten asianomaisen ter-
veydentila. tyd- ja ymparistoolo-
suhteet ym. Jos kriteerini olisi
pelkdstddn ammatti, se tekisi
viiiiryyuii niille, joiden tyokyky
on ennenaikaisesti heikentynyt,
vaikka he tydskentelevetkin "ke-
vyeksi" luokitellussa ammatissa.
Se olisi vddrimielinen myos sikdli
ettd alhaisen eldkeidn ammateis-
sakin on jopa runsaahkosti sel-
laisia, joiden varhaiselle eldkkeel-

le siirtymiselle ei loydy ainakaan
tyostd selviytymisen vaikeuteen
liittyviii perusteluja. Tutkijatkin
toteavat. ettd vanhuusel6kkeelle
siirtvneistd osa on varsin tyoky-
kyisiii (s. 216). Tahan voi lisdt6,
etta ko. ammattinimikkeisiin pe-
rustuva porrastus on kaiken li-
sdksi varsin kalliskin. samalla ra-
halla voitaisiin aikaansaada pal-
jon oikeudenmukaisempi ja te-
hok kaampi jdrjestelmd.

Kannattanee vield palauttaa
mieliin. etta komitea totesi on-
gelmat julkisen ja vksitl,isen sek-
torin puolella suurelta osin sa-
moiksi ja luonnosteli ratkaisuja-
kin sen mukaiscsti (periaatemie-
tinto. s. 157), vaikkakin teki
konkreettiset ehdotuksensa re-
lbrmin ensimmdisessd vaiheessa
vain yksityistd sektoria koskevik-
si. Nyt saatu tutkimus vahvistaa
tdmdnkin johtopiiiitciksen. Tie-
tddkseni tutkimusta toivoivat
nimenomaan kunnallisen alan
ty<intekr.liijiirjestot, ja samalla so-
vittiin. ettd tutkimuksia kunnioi-
tetaan riippumatta siitd, "kenen
eduksi ne aikanaan kddntyvdt".

Lopuksi r ield kiinnitdn asiois-
ta vastuullisten tyoeldkcihmisten
huomiota mycis siihen, etta tutki-
joissa on herdnnyt optimismia
sen suhteen, etta nyt kehitetyt
menetelmdt voisivat palvella
kaytanndn ratkaisul.oimintaa-
kin. Sivulla 83 sanotaan: "Tut-
kimus antoi tietyn menetelmdlli-
sen valmiuden sille. miten yksit-
tiisiii eliikepiiiitdksiii perustelta-
essa voidaan arvioida tyon
kuormittavuutta ja yksilon
kuormittuneisuutta. Tdhdn asti
sopivien menetelmien puuttumi-
nen on vaikeuttanut ldtd arviota.
joka useimmitcn on jddnyt ar-
vaukseksi. On tdrkedd korostaa.
ettd tdmd valmius on hyddyllinen
aivan riippumatta siita, minkd-
tyyppinen eliikejiirjestelmii kul-
loinkin on kdytossd. Yksilotasol-
la joudutaan aina ottamaan kan-

ooELAKE S
stsriltee eritt iin kiintoisia

tuloksia
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Kuva L Tydkykyindeksin pisteluvut vostaajittain ja iktivuosittain am-
mattinimikkeissci lastentarhanopettaja (n : l2l), siivooja (n: 159),
ptitillikkd (n: 155) ja kuorma-autonkuljettajq (n: 129).

Kuva 2. Vqnhuusel(jkkeellci olet'ian r.t'rik.t'k.l'indeksin pisteluvut koe-
henkilr)intiin ja ikciv'uosittain sukupuolen ja oktiiviajon t),dn mukaan.
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taa siihcn. olisiko ennenaikaiselle
el6kkeelle siirtyminen perustel-
tua, ja tdssd ratkaisussa tyo-
kuormituksen pdtcvd mittaami-
nen on tdrked osa". Lisddn tdhdn
sen, etta tyokyu/ttomyyden ar-
viointi on eldkejdrjestelmien ikui-
suuskysymys. Riippumatta siita
missd mddrin voidaan yhtya tut-
kijain vditteesen, jonka mukaan
nyklkaytanto on useimmiten
jddnyt "arvaukseksi", kannatta-
nee tartl.ua jokaiseen tilaisuuteen
ainakin ottaa selkoa. olisiko tds-
sd tdrkedssd asiassa nyt viitatulla
taholla hyodyllistii uutta opitta-
vissa!
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HETT]
henkilotunnus

i'-r I

ei miesld pahenna OS IruCS HETTJAeij o

Rovaniemen sosiaaliturvapdi-
vien teemasta "Tietoyhteiskun-
nan sosiaaliturva" pidettiin mo
nia ajatuksia herattavia esityksia.
Yksi tarkimmin kuunnelluista ja
kohta tuoreeltaan toistetuimmis-
ta oli kansanedustaja Reino Paa-
silinnan puheenvuoro "Demok-
ratia ja sosiaalipolitiikka".

Olin miltei kaikista piiiikoh-
dista Paasilinnan kanssa samaa
mielt6. Erds yksityiskohta sdriihti
kuitenkin korvaani. Puhuja pe-
lotteli sosiaaliturvatunnuksella
kuin suurellakin mcirolld. Paasi-
linnan sanonta oli kai "Esimer-
kiksi sosiaaliturvatunnusta ei oli-
si saanut ottaa keyttoon ilman
vddrinkdyton kontrollikeinoja".

Ldhes koko salissa ollut kuuli-
jakunta kdyttelee pdivittdin hen-
kilotunnuksia asiakkaan nimen
tarkentajana ja nopeana haku-
avaimena nyt ruudun takana ole-
viin kortistoihinsa. Siksi esitdn
pari ndkokohtaa syyllisyyden
tuntoja poistamaan.

Henkilotunnusten kiiyttoon-
ottovaiheessa kuusikymmentii-
luvun alussa tietokoneet olivat
isoja ja kcimpelciitii. Niissii ihmi-
sen tunnistaminen perinteisilld
nimi- ja henkilotiedoilla oli hi-
dasta ja virhealtista. Nykyisillii
koneilla, jopa kotimikroilla, on
riittevdsti kykyii, "tietovoimaa",
selviti ilman henkilotunnusta.
Tosin tiillciin voi syntyd virheitd,
niinkuin juoruiltaessa voidaan
sekoittaa samannimisten asioita.

)
Toisena seikkana on syyta

muistaa, ettd henkilotunnus it-
sessddn sisAltiiii varsin vdhdn tie-
toa.

Niinpii jos ohjelmalehtisessd
olisi ollut kansanedustajamme
henkilotunnus, kuulijat olisivat
sen perusteella osanneet odottaa
noin nelikymppistd miehenpuol-
ta. Joku taikauskoisempi olisi
vield ndhnyt horoskooppimer-
kinkin. Nimi Paasilinna kertoi
kyllii paljon enemmdn. En tiedd,
minkd verran eri kuulijoiden ai-
vojen rekistereissd Ernon ja Ar-
ton tietoja sekaantui mukaan.

Tiirkeiitii, pelottavaa ja salas-
sapidettdvdd ei siis ole henkilo-
tunnus itsessddn, vaan siihen liit-
tyvi tietokokonaisuus. Senpd
vuoksi tiedostojen yhdistelyt,
tehtiinpii ne minkd hakuavaimen
perusteella tahansa, on tarkoin
saannostelteva.

Paasilinnan vaatima tietore-
kistereitd rajaav a suojajdrjestel-
md on siis viilttdmdtcin. Kun se
saadaan, voi henkilcitunnuksen-
sa huoletta ilmoittaa. Sen ndky-
minen vaikka televisioluvassa ei
haittaa yhta,in enempdd kuin
nimenkiidn.

Paasilinna kysyi: "Kun teiddn
luoksenne saapuu joku ja valit-
taa, etta hdn on pelkk2i numero,
saattaisitteko vastata iloisesti
ndin: Ette suinkaan, olette kuusi
numeroa, viiva, kolme numeroa
ja kirjain!"

Korostan vield pddasiallista

yhtenevyytta ndkemyksissdmme
ja lainaan nykyrunoilija Leskisen
sdkeit6:

Papereihin moni sekoo, el6md
on karua.
Ihmiset on numeroita.
todellisuus tarua.
Purkkakosmossaundi on kuin
vaahtokumipunkkaa. ..

Jouko Sirkesalo, joko varatoimi-
tusjohtajana vastaa tydekikejrir-
jestelmrin rekisterien hoidosta
Elriketurvakeskuksessa, oli mu-
kana, kun henkiliitunnus otettiin
kiiyttdbn sairousvakuutuskortin
numerono vuonna 1964.

]OUKO SIRKESALO ,M

Ekik eturvakeskuksen
varatoimitusjohtaja
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Tyory/hma esiffdA
aa oa aa aa aa aa ksiino o

a

a

Sosiaali- ja terveysministeric)
asetti 19. 9. 1984 tyoryhmdn,
jonka tehtdvdksi annettiin laatia
ohjeet eldkelaitoksia varten kan-
saneldkelain ja tycintekijiiin elii-
kelain ja erdiden siihen liittyvien
lakien mukaisten tyokyvyttci-
myyseldkep66tosten perustele-
miseksi. Tyoryhmdn oli tehta-
vdssddn otettava huomioon, mi-
td hallintomenettelylaissa ja sitd
koskevissa lainvalmisteluasiakir-
joissa on mainittu hallintopiiii-
tosten perustelemisesta. Tyo-
ryhmdn jiiseniksi kutsuttiin kes-
keisten eldkelaitosten eldkeasian-
tuntijat sekh edustajat valitusas-
teista. Tyciryhmd sai tydnsd val-
miiksi kuluvan vuoden syyskuun
lopussa.

Tyoskentelynsd aikana tyci-
ryhmii kiivi liipi l,ksityiskohtai-
sesti sen pddtoksentekoprosessin.
joka tyokyvyttdmyyseldkkeisiin
liittyy sekd yksityisen sektorin et-
tii julkisen scktorin tycieliikejdr-
jestelmdssd ettd kansaneliikejzir-
jestelmdssd. Varsinaisia yksilolli-
siii mallipiiiitoksiii ei tyoryhma
laatinut. Sen sijaan se liitti mietin-
tcjcjnsd kolmen yksittdisen ta-
pauksen pohjalta esimerkit yksi-
lcillisesti perustelluiksi piiiitoksik-
si. Tdssd yhteydessd on syytd ko
rostaa, etti tyciryhmdn tyotd hel-
potti huomattavasti se, ettd erddt
tycieldkelaitokset olivat jo ennen

Kysymys tyokyvyttomn/selakepddtosten pemste-
lemisesta on ollut esilld usean \uoden ajan. Asiaan
on kiinnittdnyt huomiota hallinnon oikeussuoja-
ko mi tea. tyokp,y tto myyden arvioi ntitoi mr kunta,
eduskunnan perustlrslakivaliokunta, eduskunnan
oikeusasiamies ja Suornen Ammattiliittojen Kes-
kusjdrjesto. Kaikissa kannanotoissa on todettu. et-
ta elakelaitosten tyokyvyttom)ryselakepdhtosten
perusteluissa on puutteita. Penrstelut ovat usein
niukat ja asianomaiscn ellkkeenhakryan on ollut
vaikea vmmArtda pdItcjksen sislltod.

tyoryhmdnasettamistaryhtyneet pddtciksestd. Oikeusturvan kan-
perustelemaan paatoksiaari yk- nalta ei voida pitea riittavane si-
silollisesti. Valmiista malleista oli tii, ettii piidtcikseen johtaneet syyt
herppo jatkaa 

H:1iJ$:il1:i.T'i."','*'.?:?#
jiilkeenpiiin suullisesti.

r r il ....ny[<aavat ryo-
kyvyttomyyseliike-
piiiitokset olisi jatkossa
perusteltava yksilollisesti

Tycikyvyttomyyse16kepddtcisten
perustelutyciryhmdn mukaan eri-
tyisesti hylkli2iviit tyokyvyttG
myyscldkepddtokset olisi pcrus-
teltava yksilcillisesti. Tyoryhmii
suositteli perusteltaviksi myos
sellaisia myonteisid tyokyvytto-
myyselSkepddtciksid, joissa eldk-
keen alkamisaika ja elSkkeen
kesto suhteessa lddkdrinlausun-
nossa ilmoitettuun kestoon
(miiiiriiaikainen eldke) poikkeaa
hakijan tycikyvyttcimyyseldke-
hakemuksessa ilmoittamasta.
Samoin tyoeldkejdrjestelmdssd
olisi syytd perustella ratkaisut,
.joissa on sovellettu raioitussddn-
nostod. eldke on mydnnetty en-
tisin perustein tai eldkkeestd on
tullut ns. vapaakirjaeldke.

Perustelut pdiitoksessii

Perustelut tycikyvyttcimyyseldke-
ratkaisulle on kdytdvd selville itse

Ohjeet tyokyvyttomyys-
i..ielakepaatosten

laatimiseksi

1. Pddtoksestii olisi kiiytiivii ilmi
hakijan nimen, osoitteen, hen-
kilotunnuksen ja asuinkun-
nan lisdksi hdnen ammattin-
sa tai tittelinsa.

2. Pddtoksestd on kdytdvd ilmi,
milloin pddtos on annettu ja
milloin se on postitettu.

3. Pddtokseen on kirjattava olen-
nainen osa lainkohdista tai
sddnnoksistd. joihin piiiitos
perustuu. Ndmd voidaan kir-
jata joko suoraan lainaten
tai vapaasti muotoillen. Pelk-
kii pykiiliin mainitseminen ei
yksistddn riitd.

4. Eldkelaitoksen pbdtciksessd
on otettava kantaa siihen,
pystyyko eldkkeenhakija tyo-
honsd tai tyohistoriansa ja
tycikokemuksensa huomioon
ottaen muuhun tyohdn. Tar-
vittaessa tycihistoria olisi ku-

vattava keskeisiltd osiltaan.
Jos hylkiiys perustuu siihen,
ette haklja katsotaan tyoky-
kyiseki aikaisempiin tciihin-
sd. tulee tdmd nimenomaisesti
esittea. Olisi mycis pyrittiivii
kuvaamaan henkilon asuin-
paikan, tyon saatavuuden,
koulutuksen ynnd muiden
seikkojen vaikutusta henki-
lon tycikykyyn.

5. Tycikyvyttdmyyseldkehake-
muksen ratkaisuun vaikutta-
va lddketieteellinen kannan-
otto on mainittava pddtcikses-
sd. Pddtciksessd olisi pyrittii-
vd eldkkeenhakijalle ymmdr-
retthvdlld tavalla esittamaan
eldkelaitoksen johtopiiiitok-
set niist6 lddketieteellisisti
loydoksistii, jotka ovat vaikut-
tamassa hakrjan tyokykyyn.
Mycis ne lddketieteelliset te-
krjiit, jotka kysymyksessd ole-
vassa asiassa on otettu huo-
mioon. olisi esitettdvl paa-
tciksessd.

Tydryhmdn mukaan liiiiketie-
teelliseksi kannanotoksi ei rii-
ti pelkdstddn diagnoosien.
kansainvdlisen tautiluoki-
tuksen numerokoodien tai
pelkkien tiedossa olleiden
lddkdrinlausuntojen tai epi-
kriisien luetteleminen. Eliike-
laitos ei voi myoskddn hyldtd
hakemusta pelkdstddn vedo-
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ten esitettyihin l6!ikdrinlau-
suntoihin. Eldkelaitos vastaa
tydkylyttomyyseliikepiiiitok-
sessd myds lddketieteellisen
pddtelmdn osalta.

6. Jos tydelekejarjestelmdssd
paatos on hyliitty ns. viimei-
sen laitoksen (tai laukaisupe-
riaatteen) mukaisesti. on pdd-
toksessd myos mainittava.
ettd pddtcis seuraa tdta peri-
aatetta. Pddtciksessd on asia
selostettava tiiltii pohjalta.

7. Paatos on allekirjoitettava.
Jos pddtdksen on allekirjoit-
tanut joku muu kuin asian
varsinainen ratkaisija, olisi
pddtoksessd oltava sellaisen
yhteyshenkilcin tai osaston ni-
mi, joka pystyy antamaan li-
sdselvitystd asiaan. Vaikka
yksilollisten perustelujen tar-
koituksena on ettei henkilcin
tarvitse endd kysellI piiiitok-
seen johtaneita syi6, tarkoi-
tuksenmukaista on, ettd hdn
voi saada tietoja esimerkiksi
siitii, mitkii paperit ovat ol-
leet mukana asian kasittelys-
sii ja mitd hdn voi asiassa jaG
kossa tehdd.

Tyoryhmdn kdsityksen mu-
kaan pdiitciksen pohjana olevan
materiaalin luetteleminen pdd-
tcjksessd on tarpeetonta. Piiiitdk-
sessd ei myoskddn tarvitse maini-
ta tyoeHkejarjestelmdn ja kan-
saneldkejdrjestelm6n vdlistd en-
nakkoilmoitus- ja neuvottelume-
nettelyd vaikka piiiitos olisikin
neuvottelun .fiilkeen eri6vd.
Omassa pdiit6ksessddn kumpi-
kin eldkelaitos on velvollinen pe-
rustelemaan ndkemyksensd. Jos
kuitenkin neuvottelumenettelys-
sd on pdddytty yhtenevdsti hyl-
kddvdiin ratkaisuun, olisi .lo tiil-
loin pyrittiivii mahdollisuuksien
mukaan sopimaan niisti peruste-
luista, jotka kirjataan piiiitciksiin.

Muutoksenhakuasteiden
paatokset

Tyciryhmiin kd.sityksen mukaan
on asianmukaista, ettd jos alem-
mat asteet perustelevat tyokyvyt-
tcimyyseldkepddtoksensd ndin
tekisivdt mycis muutoksenhaku-
asteet. Muutoksenhakuasteen
pddtoksestd pitdisi ilmet6, onko
se hyvdksynyt alemman asteen
perustelut ja onko alemman as-
teen pddtciksen jdlkeen tullut
muutoksenhakuasteen tietoon
sellaista aineistoa, joka on sen
pddtdksen pohjana.

Yksilollisten perusteluj en
vaikutukset ehkelaitosten
j a muutoksenhakuasteiden
toimintaan

Tyokyvyttomyyseliikepiiiitosten
yksilcillinen perustelu lisiiii eliike-
laitosten ja muutoksenhakuas-
teiden tycimddriid. Suuri osa hyl-
kddvistd ratkaisuista annetaan
tiilli hetkellii koneellisesti etukd-
teen tulostettujen mallien mukai-
sina. Eldkelaitokset ovat mitoit-
taneet henkilokuntansa nykyti-
lanteen mukaisiksi.

Niiden eldkelaitosten osalta,
j oissa yksilollisiii hylkiiyspiiiitdk-
sid on ollut kdytcissd, voidaan to-
deta, ettd p6dtcisten perustelemi-
nen muodostuu aikaa myciden
osaksi ratkaisukdytdntod. Jos
tyokyvyttomyyse ldkepddtcisti
koskevat elikelaitosten sisdiset
keskustelut on merkitty asiakir-
joihin, tiimii antaa pohjaa yksi-
ldllisten pddtcisten perustelemi-
selle.

Elakkeiden kisittelyaj at
pitenevet

Tyokyryttdmyyseldkepdiitcisten
yksilollisestii perustelemisesta
seuraa, etta elSkehakemusten kd-
sittelyajat pitenevdt nykyises-
tiiiin. Ty6kyvyttomyysel6kepdd-
tdsten perustelutyciryhmdn mie-
lestd kasittelyajan pitenemiselld
ei pitiiisi olla kuitenkaan niin
suurta kielteistd merkitystii, ettd
yksilollisiii piiiitoksiii ei voitaisi
antaa. Eldkkeenhakijalle lienee
tdrkedmpdd saada riittdvdsti pe-
rusteltu pddtos eldkehakemuk-
seensa kuin lyhyessd ajassa ko
neellisesti tulostettu pddtcis ilman
mitaan perusteluja.

Intimiteettisuoja
ei saa heiketl

Yksilcillisistri perusteluista seu-
raa, etta eliikkeenhakijan tervey-
dentilaa koskevat tiedot tulevat
esille aikaisempaa enemmdn.
Tdmdn vuoksi olisi tyoryhmdn
mielestd salassapitosddnncjksid
sovellettaessa pyrittave siihen, et-
teivdt yksilollisesti perustellut
piidtcikset aiheuttaisi eldkkeen-
hakrjalle ylimiiiiriiisiii kielteisia
seuraamuksia. Niinpii tydkyvyt-
tcimyyseldkepddtosten lahetU-
misestd tydnantajille, sosiaalilau-
takunnille ja muille viranomaisil-
le olisi huolehdittava erilliselld
ilmoituksella. jossa kerrotaan ai-
noastaan eldkepdItciksen loppu-
tulos.

Ongelmiatyokyvyq
tomyyseliikej drj estelmrssa,
joilla saattaa olla vaikutusta
eliikkeiden
perustelemiseen

Vaikka tydkyvyttomyyseldke-
piidtosten perustelutyoryhmiin
teh6viin ei kuulunut puuttua
varsinaisesti tyokyr'yttdmyyseH-
kekdytdntoon, se ei tyciss66n
voinut viilttyd erdiltd havainnoil-
ta.

Tyokyvyttcimyyseliik e kiiy-
tdnnon kannalta ongelmallisia
ovat ne tapaukset, joissa vakuu-
tetulle on myonnetty sairausva-
kuutuslain mukaista pdivdrahaa
sen enimmdisajalta eli 300 piiiviil-
ta, mutta eldkehakemus hylii-
tiiiin. Eliikkeenhakijalle on voi-
nut jo pdivdrahan mycintdmises-
ta syntyd kiisitys oikeudesta
el6kkeeseen. Tilannetta vaikeut-
tavat ne tapaukset. joissa enim-
mdisaikaa koskeva sairausva-
kuutuspaatds on tehty verraten
varhaisessa vaiheessa' tybkyvyt-
tomyyden kestoon ndhden.

Tyokyrryttomyyseldkkeen ha-
kemista koskeva kehotusmenet-
tely ei sekddn ole ongelmaton.
Eliikettii kehotetaan hakemaan
eri lomakkeella ja eri aikaan kan-
saneldkejiirjestelmdstd ja tyoela-
kej6rjestelmdstd. Harkintamah-
dollisuudet kehotusmenettelvn
ajoittamiseksi puuttuvat.

Ennakkoilmoitus- ja neuvotte-
lumenettely ei hyvdstd menestyk-
sestaan huolimatta ole tdysin au-
koton. Ongelmaksi muodostu-
vat ne tapaukset. joissa eldkeha-
kemukset tulevat vireille niin eri-
aikaisina, etta ne jiiiiviit tzimiin
menettelyn ulkopuolelle. Tyci-
eldkejdrjestelmdssd tehtyjen tut-
kimusten mukaan noin 257o
eldkehakemuksista tulee vireille
joko l-2 kuukautta ennen sai-
rausvakuutuslain mukaisen ensi-
sijaisuusajan pddttymistd tai sen
jiilkeen. Naita elekehakemuksia
voidaan pitaa siind mielessd
myohdin tehtyind etta hakemus-
ten kasittelyprosessista .johtuen
sairausvakuutuksen pdiviirahan
ja eldkkeen maksamisen vdlille
syntyy katko tai henkilon oikeus
sairausvakuutuslain mukaiseen
pdivdrahaan on paattynyt. Tyd-
kyvryttcimyyselekepaatOsten pe-
rustelutyciryhmdn mukaan olisi
sekd eldkkeenhakijoiden etta
eldkelaitosten kannalta tarkoi-
tuksenmukaista, etta eldkeha-
kemus tulisi eldkelaitoksen kdsi-
teltavaksi riittdvdn a.j oissa.
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Oma ekikelaitos toteuttamaan

I, *x

freelancefyontekijoiden eleiketunraa
Ensi vuodcn alusta tulee voi-
maan erdidcn tvosuhteq;sa ole-
vien taitcilijoitlen ja toimittajien
eldkelaki. Talla uudistuksclla
saatetaan ns. lieelance-tyonteki-
jet elaketurvan piiriin.

Ongelmana licelance-tvotd
tekevien tyontekijciiden eldke-
turvan jdr.jestdmisessd on ollut,
ette tyoskentely tapahtuu yleensh
erittdin lyhytjaksoisesti. Tdmdn
vuoksi tyontekrjain eldkelain
edellyttdmd yhden kuukauden
tycisuhteen kestoedellytys ci
useinkaan ole tayttynyt. Uuden
lain piiriin kuuluvina fieelancc-
tyontekijoinii pidetiiiin mm.
muusikoita. ndytlelijoitd ja muita

esiintyvid taiteilijoita, sanoma- ja
aikakauslehtitoimittajia. radioja
televisiotoimittajia, kielenkdhn-
tZijie ja tulkkeja sekd elokuvan
valmistukseen osallistuvia ku-
vaajia, leikkaajia ja taiteellisia
avustajia.

Freclance-tyontekijoitd varten
on sdddetty erillinen eliikelaki ja
eldketurvaa toteuttamaan on Pe-
rustettu oma eldkelaitos. Esiinty-
vien taiteilijoidcn eldkekassa.
Uudcn jdrjestelmdn piiriin arvi-
oidaan tulcvan noin 10 000 tvon-
tckijiiii.

Vcliclaan kysyii, eiko lieelance-
tyontckijoiden cldketurvan kun-

toon saattaminen olisi ollut
mahdollista hoitaa nvkl,isten
eldkclakicn puitteissa ja oliko
valttametonte pcrustaa oma eril-
linen eldkclaitos eldketurvan hoi-
lamiscen. Toisaalta on muistct-
tava, etta juuri n_,-kyisten el6ke-
lakien puitteissa ei eldketurvaa
ole voitu jdrjestdh f'rcclance-tyon-
tekloiden tyosuhteiden poik-
kcuksellisuuden johdosta. Ly-
hyet, usein eri tyonantajillc olevat
tyosuhteet ovat jaancet suurcssa
osin nykyisen eldketurvan ulki>
puolelle. Seuraavassa kiisitelliiiin
syitd erillisen jdrjestelmdn luomi-
seer.r ja eldkelaitoksen hallinnon
sisdltdd.

Erillisen elakelain
ja ehkelaitoksen tausta

Tydeliikejiirjestelmdd rakcnnet-
taessa ldhdettiin siitii. ettei olc
tarkoituksenmukaista saattaa
eldkcturvan piiriin kaikkia uivan
vtihiipiitoisi2i ja tilapdisih tyosuh-
teita, joilla ei ole merkitystd tyon-
tekrjiin eldketurvan kannalta.
TAlla perusteella tyontekrjiiin
cldkelakiin on sdAdettv l.ietrt ra-
jaussddnnokset. joilla vdhdiset
tycisuhteet ovat jddneet eldkelain
piirin ulkopuolelle.

Poikkeuksen tasta muodosta-
vat LEL-alat. joilla lyhyet tyo-
suhteet olivat tavanon.raisia ly-
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hytaikaisissa tyosuhteissa olevien
tydntekijiiin eldkelakia saadeua-
essd. Kuitenkin mycis TEL:n pii-
riin kuuluvilla tycialoilla on hen-
kildita. joilla pitkien ja pysyvien
tyosuhteiden sijasta on piiiiasial-
lisesti lyhyitii ja satunnaisia tyo-
suhteita. Tdmd tilanne on tyrypil-
linen juuri lreelance-tyontekijoi-
den. kuten ndyttelijoiden ja muu-
sikoiden kohdalla. Esimerkiksi
keikkamuusikkojen kohdalla on
tapauksia, joissa esiintyvdn taitei-
h.1an koko tyopanos kiisittiiii ai-
van lyhytaikaisia, eri tydnantajil-
le suoritettavia tyotehtavia, jol-
loin he ovatjddneet nykylainsdd-
ddnncin puitteissa kokonaan eld-
keturvan ulkopuolelle. On ollut
perusteltua puhua vdliinputoaja-
ryhmdst6.

Freelance-tycintekijoille on nyt
jiirjestetty eldketurva erikoisjdr-
jestelyin, jotta tdhin asti eldke-
turvan ulkopuolelle jddneen
ryhmdn oikeutetut vaatimukset
eldketurvan jdrjestdmisestd voi-
daan toteuttaa. Tydntekrjiiin
e16kelain piiriin ei lieelance-tyon-
tekijditii ollut mahdollisra saat-
taa tarkoituksenmukaisella ta-
valla.

Tycisuhteiden luonteen perus-
teella olisi vaihtoehtona ollut
eldketurvan jiirjestiiminen lyhyr
aikaisissa tyosuhteissa olevien
tyontekijiiin eldkelain piirissd.
Kuitenkin freelance+yontekijit
tyoskentelevdt tyoaloilla, jotka
luonteeltaan poikkeavat tdysin
tyypillisistii LEL:n tycialoista. Li-
sdksi freelance-tycintekijoiden
mahdollisuus vaikuttaa LEL
Tydeldkekassan puitteissa eldke-
turvan toteuttamiseen olisi ollut
vdhdistd, koska freelance-tycin-
tekuoite on suhteellisen vdhdn.

Freelance-tycintekijoiden eld-
keturvaa valmisteltaessa tutkit-
tiin eri vaihtoehtoja. Kumpikaan
nykyisistd eldkelaeista ei tullut
kysymykseen cdelld mainituista
syistd.

Lopulta piiiidyttiin oman cril-
lisen eldkelain sddtdmiseen, jol-
loin toteutettavan eldketurvan
erityispiirteet toivat esille oman
erillisen eldkelaitoksen perusta-
misen. Erityisesti on todettava,
ctta elakcturvan hoitaminen
edellyttdd eldketurvan keskittd-
mistd yhtcen laitokseen. jt-rten
nykyisin tyontekij,iiin eldkelakia
hoitavat eldkelaitokset eivdt tul-
leet kvsymykseen.

Lisdksi suhteellisen pienen
rvhmdn erityistarpeidcn esiin-
saaminen on parhaiten mahdol-
lista oman eldkelaitoksen kautta.

Freelance-tvontekijciiden eld-
keturvan hoitaminen nyt toteu-

tettavalla tavalla on jdrjestetty si-
ten, ettd se joustavasti niveltyy
nykyiseen eldkejdrjestelmddn.
Huolimatta erillisen lain olemas-
saolosta ja itsendisen eldkekassan
perustamisesta omine hallintoi-
neen uusi eliikelaki ei kdytinnos-
sd merkitse oleellista muutosta
tvoeldkejdrjestelmdn periaatrei-
siin ja toimivuuteen. Valmistelu-
tyossd on koko ajan lahdetty sii-
ta, etta Esiinrvvien raiteilijoiden
eldkekassa voi ostaa elaketurvan
hoitamiseen liittyvizi palveluja
ulkopuolelta. Thllcjin kysymyk-
seen tulee LEL Tyoeliikekassa.

Taiteilij oiden eldkekassan
hallinto

Uudcn lain mukaisesta eldketur-
vasta huolchtii Esiintvvien taitci-
hloiden eldkekassa. Sddnnokset
eldkekassasta. sen hallinno;ta ja
tehtevista on sdddetty laissa ja
asetustasoisessa ohjesddnndssS.
Tdssd suhteessa esiintyvien raitei-
lijoiden eldkekassa vastaa LEL
Tycieldkekassaa ja Maatalous-
yrittiijien eldkelaitosta, jotka
myos lainsddddnnon perusteella
hoitavat yksinoikeudella oman
eldkelakinsa piiriin kuuluvaa
toimintaa.

Eldkekassan paatentavaltaa
kdyttdvdt valtuuskunta ja halli-
tus, joissa puheenjohtajan ohella
on varapuheenjohtaja sekd alan
tycinantaja- ja tycintek4lijiirjes-
toillii yhtiiliiinen edustus. Ndin
ollen kassan hallinto perustuu
panteettrpenaatteeseen. Lain
sddnnosten mukaan valtuus-
kunnan asettaa Eldketurvakes-
kus, joka valitsee myds hallituk-
sen puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Esiintyvien taiteilijoiden elake-
kassan ohjesddnncin mukaan
valtuuskuntaan kuuluu puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja se-
kd 16 muuta jdsentd, joista 8
edustaa tyonantajia ja 8 tyonteki-
joita. Valtuuskunnan jdsenille
nimetddn kullekin henkilokoh-
tainen varamies.

Eldkekassan hallitukseen kuu-
luu puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan lisdksi valtuuskun-
nan valitsemat 6 muuta .fdsentd.
joista 3 edustaa tycinantajia ja 3
tyontckUoiU. Myos hallitukscn
.jdsenille valitaan henkilcikohtai-
nen varamles.

Lain voimaantulosddnncikses-
s:i on sAddetty. ctta csiintyvien
taitciliioiden eldkekassa voidaan
perustail jo ennen vuoden vaih-
tccsslr tapahttrr aa lain \()imaan-

tuloa . Lisdksi laissa on erikseen
sdddetty, ettd Eldketurvakeskuk-
sen ja eldkekassan, sitten kun se
on perustettu, on ryhdyttdvi en-
nen lain voimaantuloa toimenpi-
teisiin lain taytant6onpanosta.
Vastaavasti elSkekassan ohje-
sdtnncissd on voimaantulosddn-
ncis, joka velvoittaa Eldketurva-
keskuksen ryhtymdin toimenpi-
teisiin elSkekassan perustamisek-
sl.

Edelld esitetyn perusteella uusi
eldkekassa on perustettu ja sille
on asetettu valtuuskunta ja halli-
tus. Eldketurvakeskus ja Esiinty-
vien taiteilijoiden eldkekassa val-
mistelevat uuden eldkelain tay-
tdntcicinpanoa siten, ettd lain
voimaantullessa L l. 1986 uusi
eldkelaitos pystyy hoitamaan
laissa sillc annetut tehtdvdt.
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Vuoden 1986 alusta lukien tyci-
kyvyttomyyseldke voidaan
mydntdd yksilollisenii varhais-
eldkkeend. Tdmd eldke voidaan
mycintdd yksityisen sektorin
tycieldkelakien (TEL, LEL,
MYEL ja YEL) ja kansaneldke-
lain mukaan.ja se on tdyden tyo-
kyvyttomyyscldk keen suuruinen.
Yksilcilliscn varhaiseldkkeen tar-
koitukscna ()n antaa 55 vuotta
tdyttdneelle tyossd olevalle tyon-
tekrliille ja yriuiijZille mahdolli-
suus siirtyd eldkkeelle heikcnty-
neen lervcydcn ja tycin rusitta-
vuuden perusteella.

Kuka eldkkeen voi
saada?

Lain mukaan yksilolliseen var-
haiseldkkeeseen on oikeus tycin-
tekr.liillii ja yrittlijiillii, jonka tyo-
kvkv huomioon ottacn sairaus.
vika tai vanlme. ikddntvmiseen
liittyviit tekrjiit. ammatissaolon
pitkdaikaisuus, hdnelle tyostd ai-
heutur.rut rasittuncisuus ja kulu-
ncisuus sekd tyoolosuhteet, on
pvsvvdsti siind md:irin alentunut,
cttei hiine n kohtuudella voida
cdcllrttd:i crrA:i -iutkavan ansi<-r-
t\ otadn. Lisdksi ctlcllvtctddn. et-
tii hakija luopuu err.rsiotyostd niin.
ettA hdncn ansiotulonsa ovat
kcskimadrin allc TEL:n ralu-
n.rddrdn (690 mk vuonna 1985).
Tvon lopettamisen tulee olla ta-
pahtunut sitcn. cttd eldkkeessd
voidaan otlaa huonrioon mlos
eldkeidn saavuttamiscen jdljellii
oleva aika.

Hakemuslomake

Yksilollistii varhaiseldkettd hae-
taan samalla hakemuslomak-

aa

a

keella kuin muitakin tyokyvyt
tomyyseldkkeitd. Lomake on ds-
kettdin uusittu, ja niitd saa Eldke-
turvakeskuksesta, tydel6kelaitos-
ten toimipaikoista, Kansaneldke-
laitoksen paikallistoimistoista.
pankcista ja postitoimistoista.

Ensin haetaan
ennakkopddtostd

Yksilollistii varhaiscldkettd ha-
kcva on yleensd elhkettd hakies-
saan tyossd. Tamdn vuoksi hd-
ner.r olisi tarkoitukse nmukaista
hakca lomakkeella ensin ennak-
kop66tosth siitd, onko trdnelld
oikcus yksilolliseen varhaiseldk-
keeseen. Mycinteisen ennakko
pddtoksen sekd arvion eldkkeen
mdardstd saatuaan hakija r oi
harkita tyoskentelyn lopettamis-
ta ja lopullisen eldkepddtciksen
hakemista. Ennakkopddtos sitoo
el6kelaitosta kuusi kuukautta.
Ennakkopddtoksessd annetaan
ohjc siitii. kuinka hakija voi saa-
da lopullisen pddtoksen yksilolli-
sesta varhaiscldk kccstd.

Laakdrinlausunto

Varhaiscldk kccn myontdmiscssd
on ratkaisevaa hakijan tyokyky
suhtccssa hdncn tyonsd asetta-
miin vaatin.ruksiin. Varhais-
cldkkeen myontdminen edellyr
tdd henkilon tyokvvvn prsvvdd
alentumista. Tdmdn vuoksi ha-
kemuksen liitteeksi tarvitaan
lddkdrinlausunto (liiiikiirinlau-
sunto B), jossa on kuvaus haki-
jan terveydentilasta. Liiiikiirin-
lausunnosta tulisi kdvdd ilmi nii-
tii tekrjoitii. joiden perusteella ar-
vio hakijan tlokr wstd pvstytaen
tekemddn.

oa

Tyon kuvaus

Hakrja itse voi kertoa kdsityk-
sensd terveydentilastaan, tyos-
tddn, tyooloistaan ja tyonsd rasit-
tavuudesta eldkehakemukses-
saan tai erillisessd liitteessh. Eld-
kehakemuksen huolellinen tiyt-
thminen nopeuttaa elikehake-
muksen ratkaisemista. Tarvitta-
essa eldkelaitos hankkii myos
tycinantajalta kuvauksen hakijan
tydstd.

Neuvoja saa

Tyontekijii ja yrittiijii saa parhai-
ten opastusta eldkkeen hakemi-
sessa silta tyoeldkelaitokselta,
jossa hdn on vakuutettuna ny-
kyisen tyonsd perusteella. Eldke-
laitos voi neuvoa hdntd myos
eliikelajin valinnassa, mikiili hii-
nen osaltaan naytfiisivat te),tty-
vdn usean cri cldkkeen saamiscn
edellytykset. Eldkkeen hakemi-
sessa opastavat myds Eldketur-
r akeskus sekd ne edclld mainitut
toimipaikat, joista hakcmuslo-
n-rakkcita on saatavissa.
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ELrcHAKEMT]Iaa

Joustavan eliikeikiijiirjestelmdn
voimaantulon johdosta eldkeha-
kemuslomakkeet on uusittu. Uu-
simistyon on suorittanut ty6-
ryhmd, jossa ovat olleet edustet-
tuina Eldketurvakeskus ja eldke-
laitokset, mycis valtion ja kuntien
cldkcjdrjestelmistd. Eldketurva-
keskuksen hallitus on hyvdksy-

nyt uudet hakemuslomakkeet.
TE-lomakkeella (entinen E-

lomake) haetaan tydkyvytto-
myys- ja tycittcimyyseldkettd, rin-
tamaveteraanien varhaiseldkettd
sekii yksilollisen varhaiseldkkeen
ennakkopddtcistd. Lomakkee-
secn on lisdtty kvsvmvksiii haki-
jan tycistd. tydkyvystd .ja tervey-

dentilasta. Niiillii pyritiidn saa-
maan selville hakijan oma kdsitys
tydstdan ja tyciky,'ystiiiin. Tarvit-
taessa voidaan kayttaa erillistd
liitettd ndiden tietojen antami-
seen. Lomakkeq;sa on tarken-
nettu lisaksi kohtia tvoskentelv
ulkomailla ja tycirtcimyyspiiiva-
raha.

varhaiselakkeen

rintamaveteraanien varhais-
elakkeen

Henkil6tunnus

o?l?3? - zeOY
seurakunta, nimi
vaestorekisteri (siviilirekisteri

Ammatti tai virka

\Jr*rcp.\nHt€71
Lahiosoite

€'f'eL*EArU dq to
Postinumero

2u loo

Alle'18-vuotiaiden lastenne nimet ja
syntyneet lapsetjoiden elatuksesta

ELAKEHAKEMUS

rintamaveteraanien varhais-
elakkeen

Haluan paaitoksen

suomeksi ruotsiksi
Kansalaisuus, jollei Suomen

ni^i ?ktH*
Nykyinen asuinkunta

Qtu t/4
Puhelin
kotiin

naimaton
leski

naimisissa
eronnut

Vastaanotlopaikka ia -aika

2f,t?L

?*ut{ *
Taydellinen tilinumero

J.SYre- +tqo t
Ennakonpiddtystunnus

/?.?f
syntymaajat (myos ottolapset ja avioliiton ulkopuolella
olette vastuussa)

Puolisonne alle 18-vuotiaat lapset, joiden elatukseen osallistutte (nimet ja syntymaajat)

Saatteko tai haetteko korvausta
ammattitaudista

sotilas-
vammastatapaturmasta

saan
haen
en saa,/en hae

saan
haen
en saa/en hae

liikennevahingosta
saan
haen

saan
haen
en saalen hae

8

9

E

Mista vakuutuslaitoksesta tai virastosta
saa,/en hae

Sotilasvammalain mukainen
tyokyvyttomyysaste

Haetteko muulla kuin talH hakemuksella omaan
tai virkasuhteeseenne perustwaa eHketta

haen en hae

HAKEMUS
KOSKEE

Sukunimi (myds edellinen)

V I QrAx-) e,tj
HAKIJA

MAKSU-
OSOITE JA
VEROTUS

Rahalaitoksen nimi ja konttori

'huu+o DkrrIJPAA utl

UILLE

{*rpp*Cnrul

Etunimet

Tyoelakkeet ovat veronalaista tuloa. EHkkeen ensimmeisen eran
maksaminen saattaa nopeutua, jos ilmoitatte verokortissanne
olevan ennakonpidatystunnuksen.

LAPSET

KOFi,tAUl(SEf

Vahinkonumero Vammautu-
misvuosi

Saatteko jo
perusteella
I saan

I tyo- tai virkasuhteenne
elaketta

l>len saa

ltiun
EUIKXEET

l4

Mitii elaketta Mista eEkelaitoksesta tai virastosta

TE

ELAKKEEN



OMAKKEET IITJSITTTJ
TElomakkceseen on laadittu

erillinen ohjeliite. Ohjeessa on
selvitetty eri eldkelajeja, joita lo-
makkeella haetaan. mite liittcita
lomakkeeseen tarvitaan ja ohjei-
ta ulkomaisen tyoskentelyn osal-
ta.

Vanhuuseldkettd varten on
tehty erillinen hakemuslomake

VE. Lomakkeella haetaan van-
huuseldkettd cldkeidssd tai lykiit-
tynd sekd varhennettua eldkettd.
VE-lomakkeen tdyttdmisohjeet
ovat lomakkeen viimeisellS sivul-
la.

Ns. VET-lomake, jonka yksi-
tyisen sektorin eldkelaitokset ld-
hettavat henkilollc csitdytettynd

muutamaa kuukautta ennen 65
vuoden tdyttimistd, sdilyy ennal-
laan.

Lomakkeet on otettu kayt-
toon loka-marraskuun vaihtccssa
.ja E-lornakc poistctaan kdytdstd.

Perhe-elikcttd haetaan vast-
edcs PE-lomakkeella. Myos
r anhaa P-lomakctta voi kdyttdd.

RITVA KOIVIKKO, ZN
Eltik et u rva kcs k uk san
cltikchakcmusjaoston

hoiraia

Ptrhelinnumero

q?8- Ztrln
Tehtavanne tessa tyosse

U+PACTD &CE(
Tl,o Milloin, pvm

on

Jos palkkanne on viimeisessii tyo- tai virkasuhtessa pcikkarksellisesta sn6ta abntunut
(esim. sairauden, lomautuksen tai lytEnnetyn h^iaian vuoksi), ilrncittakaa tassa kohdassa,
mista alkaen ia mista syyste. Taman tyosuhteenne e6kepalkka \rc*laan silbin tietyin
edellytyksin laskea aikabemman vakiintuneen ansionne perusteelh-

Tyonantajan nimi ja osoite

Qruumr earul (2,*txo P.lJnuarr Q6so*tw ta,?lToD Qhtua
Tehtavanne tdssa tyossa

V *e tv-, )"1 t 6S
Tyonantajan nimi ja osoite

valtion kunnan kirkon menmps- MUUN

Tyonantajan nimi ja osoite

Katsokaa erillisen ohjeen kohtaa "Tyoskentely ulkomailla"

SAATTEKO TAI OLETTEKO HAKENUT
PERUSTEELLA

ollut

Tyo alkoi paattyi

/,f,, /rxz 3 /2./r4?

T)ro alkci paattyi

Tyo alkci paattyi

l-bnkibnurnero/
\lakuutusnumero

T)ro alkoi

ei obon

Vllt\rFlslN TY(')NAN

oPltAPou-(
0fu.r,r-I tLA{a n O A \ 2bbo QbuH+

Mihin asti, pvm

?o
Tyo alkoi, pvm Tyo

jatkuu

Nimi ja osoite

@i-r,tua.'tl

\rlt/EtstN
TYO. TAI
VIRKA.
SUHDE

Tehtavanne tassa tyossd

Tyonantaja

MUUT
TYO. TAI
VIRKA-
SUHTEET

TELY
ULKO.
MAILLA

VerotuskuntaTyoskentelymaa

mista

ULKOMAISEN

en
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Toiminta alkoi

Milloin supistettu/
lopetettu

Milld tavoin supistettu

YRTTTAJA-
TOIMINTA
TAIITSE-
NATSEN
AMMATIN
HARJOIT-
TAMINEN

Myynti-/Vuokrauspvm

MYYS-
PAvARAHA

OPINTO.
VAPAA

JA

Oletteko harjoittanut

maatilataloutta
olen
en ole

ammattimaista kalastusta
tai poronhoitoa

olen
en ole

Oletteko saanut tyottomyyspiiivii-
rahaa kahden viime vuoden aikana

muuta yrittajetoimintaa
tai itsendistA ammattia

olen
en ole

Mistd tyottomyyskassasta tai Kansaneldkelaitoksen
paikallistoimistosta ja milloin

LlLrz.or-r Loi(s^
,lvi*t,,-> '

t C4,tt74rV/177 ,

Osallistutteko vielA yrittdjdtoimintaan tai itsendisen ammatin
harjoittamiseen

osallistun en osallistu
Yrityksen toiminta

entisessa toimintaa toiminta lopetettu
Mistd syptd

Yrityksen hallinta
on edelleen omistuksessani/

omistuksessa Yritys on myyty Yritys on vrrckrattu
Kenelle myyty/vuokrattu

Oletteko ollut tyottomAnd tyonhakijana tyovoimatoimistossa kahden viime vuoden aikana

olen en ole

olen en ole
Oletteko ollut opintovapaalain tarkoittamalla
opintovapaalla

Milloin

olen en ole

E I TARVITSE TAYTTA A HAKI ESSAN N E TYOTTOMY YSELAKETTA

Koulutuksenne (peruskoulutus, ammatti- ym. tutkinnot)
}tnp s A, vD \rLL{

MikA on ollut tavallinen tyonne eli varsinainen ammattinne

uAz-^sT? H (€E

Minkd ajan olette tyoskennellyt tAssA tyossA

{f u u.orm
Minkdlaisia tehtdvid tyohonne kuuluu ja minkdlaiset ovat tyoolosuhteenne

.7\ r x 2o r D Ep .lLe; e JT]FlLvtA J* J *tL@lJ-a 4
D{ rrr} rA) TV ESaearTE-av^
s t t4' flao lst A /6n / J TA
z:t rrvY,uoJ7-rr4.J'7e

aa
,

Onko tyossdnne ruumiillisesti rasittavia tehtdvid tai henkisesti rasittavia piirteitd. Millaisia

.?al.a klrugzrl .-24 zAtLlTvr?zx)€'U zqL-
ftn/4 fzA.r'?,/d4 a.?A/ 7z?r? 2/U)?P,./4
--ZeAqi . l,/4ru2/4 2/z€ A+t/rr,+,+,
27/! ,,tl 7?./ao /4e+J7e ,O "Uact7Z=t e €a'
2.rt1N- 7v;ftlla

TARVITTAESSA VOITTE KAYTTAA ERILLISTA PAPERIA
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Mistd alkaen ja miten sairaus on haitannut tydntekoanne
Je:zu.i Z-//rCiY,7,/.</vr- 5 zaa 2-n {z/-ZZ=/,<) ,|4*t?frtA 77rurqerzDg.*t NotZZ:1o,u1^ JA
@tgtrzH/t€.r{4

Oletteko tuntenut joidenkin tydnne kannalta merkittavien ominaisuuksienne heikentyneen
viime vuosina.-Miten e Iii.4a 4, Peq r v.v//<)€r,<) ,(td+trn rt ,7va'7A,-€r Alfro Titvd Huta6:al rvi,ttleut{'hA€;

7,1/7aa7p-ff7&r4
Onko tyossiinne joitakin sellaisia vaatimuksia, joista selviiiminen on mielestAnne vaikeutunut.
Millaisia

Erte.C; Rt+dtr7'2n, Huz*,<l*
F4/;1rA)

O*<^*r iOo*t I*lclf ,!€/rZ
mistA alkaen mista alkaen

Olen osittain Olen tAysin

p6ivdmiiiirA
INEN

Zt{*ePrtl e el
zw{ y4l ffr/

Milloin teistd viimeksi on
pdivdmAArd

/6, /D, ng{
l6dkdrinlausunto

lddkArin nimi qL
ir*uuD Tl EYAI/A,IJFL)

muualla, missd

l-rAAkiirinlausunto on
Kansaneldke-

oheisena laitoksessa
TeitA nykyisin hoitavan ldikArin nimi ja vastaanotto-
osoite t t t
)f4(!A)t) rrelaf^ /L)€*)

Milloin viimeksi
kavitte vastaanotolla

16.ro.ntr
Seuraava kiiynti

|-{A{) r1U -l
MUUT JOIDEN HOIDOSSA OLETTE OLLUT KAHDEN VIIME VUODEN AIKANA
nimi ja vastaanotto-osoite

SAIRAANHOITO-, KUNTOUTUS- JA TUTKIMUSLAITOKSET, TUBERKULOOSI- TAI MIELEN-
TERVEYSTOIMISTOT YMS,, JOISSA OLETTE OLLUT HOIDETTAVANA KAHDEN VIIME
VUODEN AIKANA
nimi hoitoajat seuraava

Oletteko saanut tai hakenut sairausvakuutuslain mukaista pdivArahaa kahden viime vuoden aikana

olen saanut
olen hakenut
en ole saanut,

Mista Kansaneliikelaitoksen paikallistoimistosta tai
ty6paikkakassasta

Vakuutan lomakkeessa antamani tiedot oikeiksi. Suostun siihen, ettA lAAkdri tai laitos, jolla on tietoia
saa antaa niitd elAkelaitokselle.

Paikka ja aika Hakijan tai holhoojan allekirjoitus

HR 4,, la. t18y l) rtl. 0;uto*n^,
Kun holhooja allekirjoittaa hakemuksen, on esitettave selvitys holhoussuhteesta. Jos allekirjoittajana
on on ilmoitettava.
sille eldkelaitokselle, jonka piiriin kuuluitte viimeksi. Sen voitte jAttiiii myos
- minkd tahansa elAkelaitoksen tai vakuutusyhtion paikalliseen konttoriin
- Maatalousyrittdjien eldkelaitoksen paikalliselle asiamiehelle
- Eldketurvakeskukseen, Opastinsilta 7, OO52O HELSINKI, puhelin (90) '151 1

- pankkiin tai postiin
- Kansaneldkelaitoksen paikallistoimistoon
Kaikissa ndissd paikoissa opastetaan hakemuslomakkeiden t6yttdmisessA.

Oletteko lopettanut tyonteon

olen en ole
SELV]TYS

TILASTA

(jatkuu)

AIIE-
KIRJOITUS

HAKEMUS
TCIMt-
TETAAN

t1



ptifisee joustavasti eleikkeelle?
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Tyypillinen yksiltilliselle
varhaiselilkkeelle siirtyjii
on pitkiiiin TEL:in piiris-
s:i tytitii tehnyt yli 60-
vuotias nainen. Tiihiln tu-
lokseen piizityy, kun kar-
keasti soveltaa todennfr-
ktiisyyslaskentaa tilas-
toihin. Site, millaiseksi
uusien varhaiselfrkkeiden
keyttejepiiri muodostuu,
voi tdssd vaihessa vasta
arvailla.

Ensi vuoden zrlusta voimaan as-
tuva yksilcillinen'"'arhaiselAkc
tarjoaa mahdollisuuden cl6k-
keclle siirtvmisecn pitkAiin
ty'oe ldrndssd mukana ollcille
55-64-l'uotiaillc vksitl,'iscn sek-
torin tyontekiioillc ja yrittiijillc.
Eldkkeellc siirrytddn tyosth suo-
raan. eli viir.neistddn vuodcn ku-
I uttua n'osuhtcen phdttl,rrrisestd.
.ja vaatimukscna on. etta hakija
on ollut ldhcs koko aikuisikinsd
tyossd.

Ndmd edcllytykset tdyttdviri,
pitkiiiin t1'oeldmdssd ollcita oli
vuodert 1984 lopussa noin
70 000. Kaikkiaan vuoden lopus-
sa tvosuhteessa oli noin 160000.
.loista puolct oli telliliiisiii.
MYEL:in piiriin kuului kolman-
nes. Michid on nuoremmassa
ikdlutrkassa 55-59-vuotraat
5 500 crrcrrrrndn kurrt naisia. jot-
ka kurovat ctumatkan ldhcs
kiinni ikdluokassa 60-64-vuo-
tiaat 4 200:n he ngcn enemr.r.ristol-
lii.

Kenelle yksilollinen
varhaiseldke voidaan
myontdd?

Yksilollinen varhaiscliikc on
tydkyr'-vttoml'vseldke. Se n saa-
miscn ehtona on, ctta hakijalla
on jokin tviikykyd alentura sai-

raus. Hakemuksccn cln aina lii-
tettavA mukaan lddkdrintodistus.
Nykyisccn tvokyvvttomyyskdsit-
tecseen verrattuna painopistettd
siirrctddn lddketictcellisten scik-
kojen painotuksesta yksilollisten
tekijoiden yhtcisvaikutuksccn.
Kunkin kohdalla tarkaslellaan.
rrriten lrci rasittaa lrakijalr it-
scddn. Sama tyo rasittaa eri ihmi-
sid eri lailla.

Arvioinnissa otetaan huo-
nrioon sekd henkinen cttd l-vysi-
nen rasittuminen. Tvdkvvvn on
oltava kuitcnkin pvsyvdsti alen-
tur]ut sitcn. ettd tyonteon jatka-
rnista ei roi kohturrdclla vuatia.
Uusi eldkcmuoto tuo hclpotusta
sellaisten monisairaidcrr tilantee-
seen. .joilla mikddn 1-ksittdir-ren
vika ci rrlc riittAld rrokyvrtto-
mvvseldkkcen saar-niseen. muttzr
riko1crr rlrlei:ruikutuksen voi-
daan katsoa olcvan peruste vksi-
lollisellc varhaiseldkkccllc. Viimc
vuou nil hyldttiin tl,okykyisyycten
rutrksi rajaa 70() trokvrrtto-
n.rvvscldkehakemusta nvt tarkas-
teltavissa ikdluokissa.

Alkaneiderr trcikvr vttorrrr rs-
e'ldkkeiclen lukumdd.rd on kahtc-
na viimc r. uonna jdlleen noussut.
kun se vuodesta 1974 laski tasai-
scsti. Yksilcilliscen r,'arhaiscldk-
keeseen verrattavia tdvsitehoisia
te)'sia tyokyvvttomyyscliik keitd
nrvonnettiin 55-64-vuotiaille
viimc vuonna ldhes 8000. v'uo-
dcn Iopussrr oli cllkkcitl r ointas-
sa noin 90000.

Suhtcellisesti enitcn tyokyv-vr
tomyl'se lhk kcitd nrvot.t ttetdhn
LEL:n t-vy'sisesti raskaissa toissA
tl,oskentelcrille miehille. Tdysi-
tehoistcn cldkkeiden osut ts ndistd
on kuitenkin vain noin puolct.
LukumAArdisesti eniten ikdluo-
kassa 55-64-r'uotiaat tdysite-
l.roisia taysia tydkyvtttornt'!'s-
cldkkcitl mvottttcttiin viinrc
vuonuil TEL:n naisille . reilut
2400 cliikeuii.

Varttuneiden won-
tekiloiden eldketarjotin

Useat erilaiset eldkevaihtoehdot
ovat viirne vuosina kasvattancct
55-64-vuotiaiden cldkeldiste n
lukumddrdd siten. cttd vli kolme-
kyn.rmentd prosenttia tamanikai-
\c\tii \ksit\i\cn scktolirr vlcstii
on cldkkeelld. Valtaisaa on ollut
varsinkin tvcittomvvscldk kcidcn
kasvu. viime vuclden lclpussa
eldkkcitd oli voimassa 41 400.
ruusia eldkkeith alkoi ldhcs
14000. Kiirrn()sta\aa on critri-
scsti r,anhimmissa ikhluokissa
tydkyvytt6myys- ja tl,ottonrvvs-
cldkkciden samanaikaincn lisdvs.

Ensi vuodcn alusta palaute-
taarl tvottornvvseldk keen ikiiraja
takaisirr 60 \ u()tccn sitcn. cttd td-
td aikaisenrmin voivat cldkkeen
saada vairr l9l0 tai sita cnncn
s)"nt)'neL-t.'l'l"ottcimyyscliik keellii
oli viinrc 'n'uoden lopussa yli
16 000 55-59-r'uotiirstrr. uusilr
cldkkeitzi alkoi yli 4000. Uuder
varhaiscldkemuodot tar.jonnevat
niiillc kiil'ttiiiillc uudcn vaihtoeh-
don cllkkeellc siirll misecn.
Uscinharr t-,-ottonrl'y'sclAk keelle
valikoituvat ne. joicler.r t1,oky'k1
on hcikcntl,nvt.

Su k upolvenr"ni hcloseldk kccn
rkiirir.ilr pr sr r 55 r rrodessa lrirtu-
kin kolme scuraavaa vuottil.
ThrId helpottaa ikaent)'nee lt
rnaatalousvdeston pddsyd aikai-
ser.nrnin elhkkccllc. Sukupolven-
vaihdoseldkkeclld oli viimc vuo-
rlcn lopussa noin I I (X)0 nraanvil-
.icliiae.

Rintamavcteraanien r.'arhais-
cldkkeen saar.r.riscn edcllytyksid
Irelpotetaan edelleen ensi vuoden
alusta. Kzil'ttdjdmAdrii olr rlvt
noir.r 7 500.ia kayttoastc arviolta
I5 prosenttia. Yleisin nrvdntopc-
ruste on ollut raskas tyo. Talta
osin kAvttiijiipiiri lksilcilliscn
rarhaiscldkkeen kartssa on su-
maa. Vuosikymmerlen loppuun
nrcnncssli llrcncltlii tInrI rltt'-
haiscliikcmuoto mcrkitvkscnsii
l iinrcistcnkin kiil'ttli.jicn saavut-
taessa vleisen vanhuuscldkcidn.

Piiiitos yksiltrlliscn varhais-

cldkkeen myontdmisestd teh-
clddn eldkclaitoksessa. Eldketur-
vakeskukscn johdolla ovat tyo-
rnarkkinajdrjestdjen ja elSkelai-
tosten edustajat laatinect lakia
koskevat soveltamisohjcct eldke-
laitoksillc. Eldkkeen myontdmi-
seen liittl'1' paljon harkintaa haki-
jan henkilokohtaiscn t),-oste scl-
viytyuriscn ollessa ratkaiseva
mvcinttipcruste. Vasta tule'"'ai-
suus osoittaa. millaisiksi eliik-
kecrr cdcllrtr ksct kdvtdnnossa
muod()stu\ ut. Korkcart l\ ollo-
myysastccn voidaan olettaa Ii-
sddvlrr clAkettd lurkerien nriia-
rdd. ctenkin nrikzili tyottomyys-
eldk kcen i kiira.;a.;iiii pvs.vviisti 60
vuoteen.

Uurlen eldkcnruodon orr urli-
oitu lisadvdn tyokyvyttontyys-
cl:ikelhisten mddrdd noin kvm-
mcucn prosenttia. Ensi vtlonna
orr kolmentuhilnrlen t1,'cissii rasit-
tunccn arvcltu siirty'r'dn tdllc
cldkkcelle .ia muutamar] vr.toclen
voimaantulovaiheen .jAlkccn
kdl,tthjien miidrdksi on cnnustet-
tu noir.r I I 000. Siirtl'nrdkauden
.j:ilkecn r uosittrrirt alkur iu uusia
eliikkcitii arvioidaan olevan pucl-
lisentoista tulratta.

Kenellii on varaa
varhentaa eldketridn?

Toincn uusi cliike muoto. \'ar-
Itcnncltu vanlttrtrsclAke. tat'lrx[t
vaihtochdor.r siirtyh vanhuus-
ellik kccllc jo 60-r'uotiaana. Mah-
dollistru: koskcc kaikkia rroirr
50000 yksit-v-isen sektorin 60-
64-vuotiasta. vicld tyoclzim:issd
nrukana olevaa se kd noirr 40 000
scllaista henkiloii. joillc on kart-
tunLrt eldkcoikcutta aikaiscm-
nllln tlostrl)tccn tai r |itta.jltoi-
nrinnan pcrustcclla. Ehtonil orl
Irinoastalrrr tvirntcon ltlpettlrmi-
r.rcn. Jos henkilollii on rirrnakkai-
:ia tr o:rrlttuitu. ltdrt r or siirtr a

.jostakin eliikkcclle.;a.1atkaa 
"'ieldlvontekolr toisissa trrrstthtci:slr.

Ekikcnruodosta ci todennd-
koisesti tule kov'in suosittua. sillA
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eldkettd pienennetddn 6 prosent-
tia jokaista varhennettua vuotta
kohden siihen mennessd ansai-
tusta eldkkeeotd. Alennuspro-
sentti on matalampi niille, joilla
ei vield ole mahdollisuutta tavoi-
tetason mukaiseen eldkkcrxeen.

Varhennetulle vanhuuseldk-
keelle ilmeisesti siirtyvdt suhtcel-
lisen h1 r Stuloise t. Kun yksityiscn
sektclrin keskimddrdinen alkava
vanhuuseldke nykyddn on hic-
man pddlle tuhat n.rarkkaa. saat-
taa moni pitdd alennettua eldket-

td riittemattomhnd. Noin tuhan-
nen kdyttdjdn on pddosin arvioi-
tu tulevan tyontekijoiden parista
.lohtuen ositrain yrittiijiieliikkei-
den matalasta tasosta. Puolisoille
tama elSkemuot() tarjoaa jousta-
van tavan siirtyii samanaikaisesti
elhkkcelle.

Sekii yksilollisen varhaisel5k-
kecn cttd varhcnnetun vanhuus-
eldkkeen voi saada mycis kan-
sancldkkeend. Soveltamiskdy-
tdnnoistd yritetddn tehdd mah-
dollisin.rnran vhdenmukaiset.

ElSkeikdkomitean ehdottama
kolmas uusi varhaiselhkemuoto.
osa-aikaeldke koskisi 60 vuotta
taytUneita osa-aikatyontekijciitd.
Edellytyksend olisi suhteellisen
pitkiiiin ja sddnnollisesti jatkunut
ansiotyci ja siirtyminen tietyt eh-
dot tdyttdvddn osa-aikatycihon.
Komitean ehdotuksen pohjalta
arvioitiin noin viidentuhannen
kiiyttiijiin muodostuvan liihinnii
yksityisen scktorin tyontekrjois-
td. Hallituksella on vield sclvitet-
tavdnddn uscita lakiesitysta kos-

kevia yksityiskohtia, ennenkuin
esitys eduskunnalle voidaan an-
taa. Laki tulee voimaan aikaisin-
taan vuoden 1987 alusta.

Il'f tT:'r. -''{'' r' ,r...1.,.., t. -... _,, il 1n
l',1 itk t t u I I u k ('\k u k \(' t1

t tt tt tt tt i ! I L I I t L,.\i1 \ t ( ) t I

tttu I r'tnttu tik k o

TYOKYVYTTOMYYS
tutkimuksen
kohteena

oo

Tyokyvyttomyyseldkkeiden lu-
kumddrdn nopca kasvu l97Glu-
vun alussa r iritti tutkimustarpci-
ta. Tyokyvyttomistd ja tyokyvyt-
tomyydestd tiedcttiin kovin vd-
han. Tate tiedon puutetta pyrki
osaltaan poistamaan Eldkctur-
vakcsk uksessa I 97(Iluvun lopLrl-
la kerdtty laaja hazr-statteluaineis-
to, jossa selvitettiir.r tyokyq/tto-
mvyseldkcldistcn ja lrr lkdyspAS-
tcikscn saaneiden el6mdntilan-

oa

koottu tutkimukscn keskeisim-
mdt empiiriset tulokset. mutta
samalla siin:i on mvcis paneudut-
tu vksilollistA eldkcllistvnrisprt>
sessia laaiemmin tycikvvytto-
myyden sisdllon ja mcrkitykscn
tarkasteluun.

Useita sairauksia

Tutkimuksen cmpiiriset havain-
not kerttrvat luonnolli:e:ti ler-

r*den hcikkencmiscrr .flr ikdln-
tvmisen ntcrkityksestd tyohcin
kykenemdttcimyyden muotou-
tumisessa. Kovin harvc'rin tvokv-
r vltdmvvs kuitenkin ailicrrrii
vhdcstd selkcdstd taudista; valta-
osalla haastatclluista oli ainakin
kaksi toimintakyvyn heikkcne-
miscen vaikuttarrrrtta sainruttu.
jotkl tavallisesti olir at haitanrrcet
tlrorrtekoa jo useita vuosia errncn
cl5kkccn hakemista. Mitd use-

"Epriilemcittri tulee vakuutuslakia sovellet-
t a e s s a o I e m a an v a i k e i mp i a t e ht civ i ci m ri rir rit ri,
milloin vakuutettu on tyokyvyttdmriksi lcat-
s o t t av a. To de llinen e kim ri luo puhe ena o I ev al-
la alalla niin monivaiheisia olosuhteita, ettei
ole mahdollista niit(i tyhjentrivcisti laissa kcisi-
telki."

(Kom.miet. 1921:22, I 1)

20

netta ja tvotaustaa. Myol.remmin
haastatteluaineistoa tdydennct-
tiin rckistereista poimituilla haiLs-
tateltujen seurantaticdoilla sekd
tilastomatcriaalilla.

Tyokyvvttcimvvst utkimuksen
tuloksia on julkaistu vuosina
1980- I 983 seitsemdss:i erillises-
sd osaraportissa. Nvt valmistu-
nutta kahdeksatta os.lil voidaan
luonnchtia tutkimuksen yhteen-
vedoksi. Tdhdn raporttiin on



ampia sairauksia hcnkilcilld oli.
sitA hitaammin tyoky'vyttomyys-
prosessi oli cdcnny't tyoky'l'yn
koetusta heik kcncmisestli juridi-
scen tyokyvyttomyysphdtcikseen.
Lieko v:rrhaisemman el6kkeellc
siirtr misen cstccna ollut riittdvdn
lddlictieteelliscn nayton puut-
tumincn potilaan'r.'iipaloituessa'
usealle lddketieteen erikoisalallc'l
Vai onko kysl-myksessd ollut
pohjimnriltuan lvon tai rluun
elSm:inpiirin orrgclmiin liittr r ie n
oireiderr vdhittdinen lddketietecl-
listvnrirrcn'l

Tyovuosia runsaasti

Paitsi sairaudcsta ja izistii tutki-
mukscn tuloksct kcrtovatkin
myos tyon, tyottomyydcn. kou-
lutukser.r ja sosiaalistcn suhtciden
roolista tyok),\'yttom-Y"yden ke-
hittymisessd. Kouluvuosia haa-s-
tutelluilla oli lrrrirt rdhdrr. tro-
vuosia sen sijaan runsaasti. Pdd-
asiallir.ren ammatti sijoittui taval-
lisimmin raskainit pidetf ille aloil-
le: maa- ja rrctsdtyol.ron, raken-
nuksille. tcollisuuteen. Tyon
kuormittavuus onkin haastatel-
tujen tyotaustan kcskeisir.r yhtci-
nen nimittdji. mutta myos piir-
teitd arnmattirakcnteen nruutos-
tert jl tl ortltrk kinamekarrisnricn
toiminrran vaikutuksista ttn ltiv-
dettdvissh.

Supislr.rneet elinkcinohaarat.
pitk;illc ratiorralisoidut ilmr)rutti-
alat .ja cpdvakaille.'jokar.niehen'
tyomarkkinoille sijoittuvat tyot
krrtt'rr siir ous-. r arasto- ja rput\ o
olivat vleisid. Viimcksi nraiuit-
tuihin tchtAriirr oli useinrmitcn
siirryttv vdhdn enncr.t eldkkeen

hakcmista tyokyvyn jo hciken-
nyttya. Monet olivat myos koke-
neet tvcj,n puutteen: tyottornyytte
csiinty'i haastateltujen tyotaustas-
sa useammin ja pitcnrpddn kuin
nruulla vhestolld. Eikii syrjiil,ty-
rnincn lydstd aina riittlrrr t. mr ds
pcrheestd syrjdvtyncitl oli kes-
kimddrdistd enemnrdn.

Tyohcin kykcncmhttomyys on
legitimoitavissa eldkelaitokse n
piiiitoksellil. Mikali tyokyvyn
heikkencmincn ci kuitenkaan
tAytd eldkkcen pcrustceksi mdd-
riteltvjii kritccrcld. pddtos on
hylkiiiivii. Tutkir.nuksen havain-
tojen mukaan trylkdyspddtokset
olivat nuorilla yleisempid kuin
vanl.roilla, ja naisilla yleiscmpid
kuin michilld. Hylkiiyspiiritds
osui usear-r'rn-rin omasta aloittees-
taan kuin lliiikiirin kehotukscsta
clAkcttd lurkcrreille. jrr uscarrtntirt
monisairaille kuin 1,'htd tautia
sairastaville. Hylkdyspdiitokset
liittyiviit myos yleiscmmin lv-
Irr ccrr ja katkonaisccrt krrirr pit-
kdrin ja vakaaueer.t tyotaustaan.

Ndnrd havainnot kcrtovat sel-
kean lddkctieteelli:rrdcrr .iil tun-
nollisen tvouran n'rcrkity'kscstd
trokvr vttomrrscldkkccn rnyon-
tiirnisessd. Ne kertovat. ctta ela-
kckriteerit ovat nuorille tiukem-
nrat kuin vanhoillc, .ja nc kerto-
r al nrvcis. cttii clukckritcerit ovat
naisille ankanrnrnrut tai sopimitt-
tomammat kuin ntiel.rille. Toinert
vaihtoehto. naistcn herkempi
cl6kkccllc hakcuturuiuen ci ttttt-
tunut todcnndkoiseltd. kc'rska
naisia on tyokyl'yttoml'vseliik-
kccn hakijoina sr.rhtecllisesti r.'I-
hemr.r.rdn kuin miehid.

Entd minkdlaiseksi haastatel-
tu.jen tcrvel,s ja t1-otilanpc kclrit-
tvi cldkcratkaisun jdlkeen'l
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Omakohtainen sairauden k<>
keminen ei muutaman vuoden
kuluttua eldkkeen hakcmisesta
juurikaan erotellut mycintG ja
hvlkdvspddtciksen saaneita.
Nuorimmat hylkdystapaukset
tosin arvioivat terveytensd ja
toimintakykynsd hieman positir-
visemmin kuin vastaavan ikhiset
eldkeldiset. mutta vanhimn'rassa
ikdryhmdssd tilanne oli jopa
pdinvastainen.

'Lddketictcellisempi' sairirus-
indikaattori. sairausvakuutuslain
perusteella kokonaan korvatta-
vien lddkkeidcn k6ytto. sen sijaan
erotteli varsin selvdsti hylkiiys- ja
myontotapaukset. Kussakin tau-
tiryhmdssd tdyden cldkkeen saa-
.fat kdrttivdt ilmaislllkkcitd cni-
ten, osaeldkeldiset toiscksi eniten.
ja hylkiiyspiiiitokscn saancet vd-
hiten.

Tyostd syrjdytymincn ci ollut
totaalista vain tdydcn cldkkccn
saajille, myos aiemmin palkan-
saajina toimineista osacldkcliii-
sistii 1a hylkiiystapauksista puolet
oli vailla ansiotyotd parin vuodcn
kuluttua eldkeratkaisusta. Kol-
masosa ei+yossdkdyvistd osacld-
keldisistl .ja hylkiiystapauksista
olisi halunnut ainakin osa-aikais-
ta tyota. Tyomahdollisuuksia ei
kuitenkaan .juuri ollut tar.jolla:
viiden vr,roden seuranta-aikana
sekd osacliikeldis- ettd hylkiiys-
ryhmdssd tycissdkdyvien osuus
jatkuvasti alcr.ri.

Tyokyvytt6myystutkimuksen
vhtcenr ctoruportin kcskcisin an-
ti on kuitenkin tyokv\'r-ttomr-ys-
prosessir.r k;lsitteclliscsszi tarkas-
tclussa. Raportissa pvritddn sekd
hahmottamaan tr-ijhdn kvkene-
rnlttornvvdcn muotoutumisla ja
sis:iltod sindnsd ette toisaalta tar-
kastelemaan tyohon kykenemdt-
tonlyvtta jurrdiserrrr ploscssina.
clAkc-ctuuksien penrsteena.

Tyokyvyttomdksi
tuleminen

Ohcisecn kuvioon on k(x)ttr,l
vksinkcrtaistcttu kaavio tvokv-
vyttomyyseldkeldistymiseen .joh-
tavista vaiheista. Kctjun lahtoti-
lanteena on tvomarkkinallise rr
haitan muodostumincn. Klassis-
ten tliokyvvttonlyyden elemcl'tt-
ticn. tlon -ia toiminttrkvvrn rin-
nalle on aselcttr,r tviimarkkina-

Juridisen tydkyvy t tdmyyden muot outuminen

toimintakyky

tycin vaatimukset

tyomarkkinaprosessit

cldke-
kriytrin-
tiion
kohdis-
tuVat
_v-htcis-
kunnal-
liset
odotuk-
set

+
Tycimarkki-
nallisen
'haitan'
syntyminen

marginali-
soitumista

salras-
lomia

tydttG
myytta

I
I
I
9

I
I
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lAiikdrin-
lausunto

e ldkc-
hake mus

elhkc-
pAAtos

L
Tyokyvyt-
tomyys-
cldkkcelld
pysyminen

Tyokyvyt-
tomyys-
elzikkeellc
siirtvminen

Tyokyvvt-
tomyys-
eldkkeen
hakeminen

oma ndkemys
toimintakyvystd
ja tyomahdollisuuksista

ldakdrin. omaisten. tvcin-
antajan. yms. ascnteet

muut 'keinot' haitan
minimoimiseksi

vaihtoehtoiset toinreen-
tuloturvamuodot

eldkelaitoksen
ndkernvs
hakijan
toimintakyvyn

tyomahcloll
suuksien vas-
taavuudestir

ridinen tvci-
vvytt6mvvs-

khsite ja sen
tulkinta
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prbsessit kolmanneksi juurihaa-
raksi. Haitta voi siten syntyd
toimintakyr,yn heikkenemisen,
tyon vaatimusten tai syrjiiytymis-
td edistdvien tycimarkkinameka-
nismien seurauksena. Tyontekijii
saattaa ndiden prosessien vaiku-
tuksesta joutua marginaaliseen
asemaan tycimarkkinoilla: mycis
sairaslomien jaltai tyottcimyys-
jaksojen lisddntyminen on to-
denndkoistd.

Eldkkeen hakemispddtoksen
ensisijaisena perusteena on
yleensd tyontekijiin oma arvio
tycimarkkinallisen haitan laadus-
ta ja laajuudesta. Tdmd arvio ei
kuitenkaan perustu vain subjek-
tiiviseen tulkintaan tydnteon jat-
kamismahdollisuuksista, vaan
siihen vaikuttavat mycis esimer-
kiksi liiiikiirin, omaisten ja tyon-
antajan kasitykset tycihon kyke-
nevyydestd.

Eldkkeelle hakeutumiseen
vaikuttavat mycis eldkkeen ta-
loudellinen ja sosiaalinen veto-
voima sekd muut kaytettavisse
olevat keinot syntyneen ty6-
markkinallisen haitan minimoi-
miseksi. Tervcydenhuollon, kun-
toutuksen, koulutuksen ja tyo-
markkinallisten keinojen lisdksi
kysymykseen tulevat vaihtoeh-
toiset toimcentuloturvamuodot.
Valintaan eri tukimuotojen vhlil-
ld vaikuttavat sekd taloudelliset
tekijat ettd Iyontekijan kdsitys cri
tukimuotojcn saavutettavuudes-
ta. Siten juridiset tydkyvytto-
myyskriteerit ja niiden tulkinta
heijastuvat myos eldkkeelle ha-
keutumisalttiuteen.

Juridisen muotonsa tyohon
kykenemdttomyys saa eldkelai-
toksen pddt6ksessd. Tycimarkki-
nallisen haitar.r syysuhteet suo-
dattuvat juridiseen arviointiin
eldkekriteerien ja niiden tulkin-
nan vdlitl,ksclld. Juridisen tyo-
kyvyttdmyyskdsittecn ja ratkai-
suklvtdnnon muotoutumiseerr
puolestaan vaikuttavat cldkckdv-
tar.rtci6n kohdistuvat yhteiskun-
nallisct odotukset. Ndmd odo-
tuksct kuvastavat yhteiskunnan
l,lcisiri tyota .ia toimeentuloa
koskcvia nornre'ja. rnutta myos
tilapdiscmmht tyomark kinaprc>
sessicn vaikutukset sazlttavat
asettaa ulkopuolisia paincita eld-
kekhythnnolle.

Raportissa scurataan .jr.rricli-
sen tycikvvvttciml,ysmddrittclyn
vaiheita I80(lluvun lopun komi-
tcanmictrrrnoistr.i nvkrisirr Voi-
massa oleviin lakiteksteihin. Tee-
mat. jotka tyokyvvttomyyden
kdsitteellisesta taustasta loytyl'dt
ovat kuitcnkin k1 tkcttdrissd jo

paljon varhaisempiin k<iyhiiin-
hoidon piirteisiin. Erityisesti vii-
me vuosisatojen kerjiiliiispolitii-
kan sisdltdmd jako avustuskel-ja avustuskelvottomiin

on tunnistettavissa mo
nista tycikyvyttcimyyskriteerien
vaiheista.

Keinottelun pelkoa

Pelko ansaitsemattomista etuuk-
sista ndkyi selkedsti jo sosiaaliva-
kuutuksen suunnitteluvaiheessa.
Epiiiltiin, ettii

" so at t qa vrihemmi n tunno I I inen
t ydntekijri kielttimcit t ti joutua k iu-
saukseen uhraamoan yhden sor-
men taikka tuottomoon itselleen
jonkun muun samantapaisen
vommon pticisttikseen silen naut-
timaan mririrrittyri vuosikorkoq
jtiljellri olevaksi elinajakseen"
(Kom.miet. 1892: 10, I 2).

Eldkevakuutuksessa nahtiin
ongelmana tyokylryttcimyyden
teeskentelyn valvonta (Kom.
miet. l92l:.22, l8), ja sairauden
haittojen liioittclun peldttiin ai-
heuttavan turhia tycipdivien me-
netyksid (Palmen 1930, 365).
Toinen tydkyvyn miiiirittiijiii pit-
kddn puhuttanut seikka oli valin-
ta yleisen ja ammatillisen tyoky-
vyttomyyskasittecn viilillii. ja jo
vuosisadan alkupuolella mietit-
tiin myos. "voidaanko ja missd
olosuhteissa tycin puutteell pe-
rustcella anoa eldkettd" (Kom.
miet. 1905: 7d,14).

Ehkd kiinnostavinta juridisen
tyoky\ryttomyy'skdsitteen muo-
toutumisessa on kuitenkin ty6-
kylryttcimyyden syyn terminolo-
ginen tdsmentyminen. Vanhoissa
komiteanmietinnoissd ja viel6
vuoden 1937 kansaneldkelaissa
puhutaan varsin epdmddrdisesti
r oirnien heik kenemisestd:

" vakuutettu katsotaan tydk.r-
\'.t' t t timdk si, .ios hrinen henkiset tai
ruumiilliset vointansa s.t'.t'st(i tai
toisesto ov'ot siinci nrcicirin vcihcn-
t.t'nect, ett{i luin eniici k.t'kotcc
suor i t t a nruan eni n t citin k ol nwnncn
o :a n .t i i t ci t.v d.t t ci, .j o t t k u t o i t t t' t r v tt.t-
t oarosso oscnutsso olct'o henk i lti,
tol .rrr.sa t)'dvoitrri.t:a oIItu. r'oi .tutt-
rittua " (Kom.mier. 192 l:22, 82).

Vasta uudessa. '"'ucldcn 1956
kansaneldkelaissa tuodaan cn-
simmiiscn kcrran cksplisiittiscsti
esille ndkemys. ette tydkyvytto-
myydcn svynh on oltava'sairaus.
vika tai vamma'.

Toki monet seikat puoltavat
kdsitystd. ctta myos vuosisadan
alun yhteiskunnassa tl,ovoimien
heikkcneminen micllettiin ni-
menomaan sairauden seurauk-

seksi. Invaliditeetti ja tydky\ryt-
tcimyystermejZi kiiytettiin pitkiilti
synonyymeind. ja komiteat. jot-
ka suunnittelivat sekd sairaus- et-
ta tyoky\,Tttdmyysvakuutusta,
katsoivat tydkyvlttdmyysel6k-
keen usein olevan sairausrahan
jatke. Tapaturmavakuutukseen
jo viime vuosisadalla iskostunut
invaliditeetti prosenttiajattel u hei-
iastui mycis
mddrittelyyn
ri.

tydkyvyttdmyys-
l6dketieteellistdvds-

Kuitenkin, vaikka uuden kan-
sanelikelain mydta mpahtunut
terminologinen muutos tyciky-
vyttdmyysmddritelmdssd olisi
pitkiilti ollutkin vallitsevan kdy-
tdnnon kirjaamista (tai ulko-
maisten lakitekstien tarkempaa
kiiiintiimistii), sill6 on mycis sisdl-
lollinen merkityksensii, joka kyt-
keytyy tyon ja sairauden muo-
tojen kehitykseen.

Vuosisadan alun yhteiskun-
nassa tyoekimrin vaatimukset
olivat homogeenisia: oleellista oli
ennen kaikkea ruumiillinen voi-
ma ja sitkeys. Aliravitsemuksestaja kulkutaudeista aiheutuva
voimien ehtyminen tai fyysinen
vammaisuus olivat puolestaan
sairauden muodoista keskeisid.
Tyohon kykcnemf,ttomyys oli si-
ten hyvin konkreettista, ndkyvdd
vaivaisuutta, joka helposti oli si-
joitettavissa sairauden seurauk-
seksi.

Tyo muuttunut

Siirryttdessd maatalousvaltaises-
ta yhteisostd teollistuncescen ja
edelleen informaatioyhteiskun-
taan tydn muodot muuttuvat.
Pitkiille automatisoitu teollisuus-
tyd, palvelu- ja tietotyd asettavat
ruumiillisen voiman lisiiksi tyon-
tekrjiille monia muita, tdrkedm-
pid vaateita. Entiset ammatit ka-
toavat, uusia tulee tilalle; tyotch-
tAvdt'hcnkistyvat', yksitoikkois-
t uvat, vaativat ndppdrvyttd, jous-
tavuutta, valppautta. Sairauden
rnuodoista nousevat k*keisiksi
nrnr. psyyk kisct. psvkosonraulti-
sct .ja rapper.rttavat sairaudct; ta-
.jtrnrralliserr kornpsnc.ll'r m.,-
kitys tcrvcydcn osa-alueenar kc>
rostuu.

Kyvyttomyys suoriutua nvkv-
aikaisen tycieldmdn vaatimuksis-
l.a e i siten valttematte ole suiraut-
ta ainakaan biolddketietcellisessd
rnielessd. Tdtd scikkaa on pohdit-
tu myos juridisen tyokyvyttci-
myysmddrittelyn piirissd. Esi-
merkiksi elhkejdrjestelmdkomi-
tean mietinnossa todetaan, etta

"nykyisessd yhteiskunnassa
esiintyy monenlaisia syitd an-
siotason ja ansiomahdollisuuk-
sien muutoksiin, joilla ei ole liiii-
ketieteellistd pohjaa. Tapahtuu
talousel6mdn rakennemuutok-
sia, tyomenetelmien muutoksia,
erdiden ammattien hiiviiimistii
j ne." (Kom.miet. 1972:B,47, 9).

Juridinen tyokyvyttomyyska-
site on kuitenkin haluttu tiukasti
sitoa medisiiniseen perustaan:
tyon muutokset ja tycimarkki-
namekanismien vaikutukset
suodattuvat eldkkeen perusteiksi
vain lddketieteellisten syysuhtei-
den vdlityksellii. Vaikka amma-
tillis-sosiaalisten tekijoiden mer-
kitystii tyokyvTttdmyyselhke-
lainsddddnn6ssd onkin viime
vuosina korostettu, voidaan tyo-
kyv_vttcimyydenkin yhteydessd
ndin puhua sosiaalisen kontrollin
medikalisoitumisesta: liiiiketie-
teellisen ylivallan ulottamisesta
muille eldmAn alueille kuin sai-
rauteen, ja suoranaisen terveyden
tai sairauden leiman lyomisestd
yhtd useampiin ilmiciihin (Vuori
1983, 79).

Sairauden erityisasemaa mui-
hin tyohon kykenemattomyyden
syysuhteisiin ndhden voidaan
WHO:n ( 1980. 34) tapaan perus-
tella ongelmien hallittavuudella.
Sairauden- ja terveydenhuolto
voi toimia tehokkaana vajaakun-
toisuuden hallintakeinona .ia sa-
malla moraalisesta I uomiosta
vapauttajana (Purola 1983. 61).
Medikalisoinnin kddntopuoli,
erityisesti sen taipumus sosiaalis-
ten ongclmien yksildllistdmiseen
asettaa kuitenkin sekd tehok-
kuuden ettd leimaamattomuu-
den vaakalaudalle.

Uhrin syytrdminen

Sosiaaliscn kontrollin l2iiiketie-
teellistymisessd onkin havaitta-
vissa kaksi vastakkaista tendens-
siA. Ndhdessddn tauteihin syylli-
se nd ihmisen 'ulkopuoliset'
luonnontictecllisct ilmiot medi-
siirrincn malli vapauttaa sairaan
vastuustii. Sosiaaliscn kontrollin
mcdikalisoitumisen myoth sai-
rilutcen liittyvl vastuuvapaus
laajcncc nrvos sosiaalisiin on-
gelrniin. mutta samanaikaisesti
orrgelmien vksilollistymincn vai-
kr.rttaa pdinvastaisesti: syitii ja
ratkaisuja etsitddn yksilostii, ei
sosiaalisesta jdrjestelmdstd. Wil-
liam Ryan (1976,7) on kutsunut
tdth prosessia 'uhrin syyttdmi-
seksi'. Leima, joka merkitsee
'uhrin' on syntyperiiltiilin pi-
kemminkin sosiaalinen kuin ge-
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neettinen. Mutta vaikka leima
niihdiiiin ympiiristcitekijoiden ai-
kaansaamana, se sijoitetaan kui-
tenkin yksilcicin,'uhriin'.

Sairauden, vian tai vamman
korostuminen hyvdksytyn tycin-
teosta Iuopumisen ensisijaisena
perusteena vaikuttaa siten kes-
keisesti tydkyvyttdmyyden ideo
logiaan. Perustuessaan liiiiketie-
teelliseen tautiin juridinen tyoky-
vyttcimyys saa merkittdvdn sta-
tuksen; l6dketieteellisen profes-
sion tehokkuus ja arvostus ulot-
tuvat tyokylryttdmyyteen koka
naisuudessaan. mycis sen sosiaa-
listaloudellisiin piirteisiin
(Lindqvist 1984, 83-84). Samal-
la kuitenkin sairauden erityis-
asema tyokyvfttomyyden syyne
suuntaa hoito- ja ehkiiisytoi-
menpiteet ennen kaikkea yksi-
lciihin kohdistuviksi; monet an-
siokykyyn vaikuttavat yhteis-
kunnalliset syyt jaevat vdhem-
mdlle huomiolle.

Jfimee tyokyvyttomyys-
kesite

Vaikeudet ei-lddketieteellisten
piirteiden sisdllyttdmisessA tyo-
kyvytt<imyyden arviointiin ku-
vastavat juridisen tyokyvyttG
myyskdsitteen jiih meyttii. Fyysis-
ten voimien heikkeneminen ja
ruumiillisesti raskaan tycin vaa-
timukset rajasivat tyokyvyttG
myyden sosiaalivakuutuksen al-
kuaikoina. teollistumisen kaudel-
la. Ndmd kriteerit ovat edelleen
tyokyrryttomyyden 'ominta'
aluetta; tydky\,ytt6myyskdsit-
teen sopeuttaminen eldmdntavan
ja tyon muotojen muutoksiin on
ollut verkkaista.

Tyokylryttcimyyskdsitteen
ideologian ja tyokyvyttomyys-
turvan tehtdvien kehittyminen
onkin tapahtunut erilaisella no
peudella. Juridisen tydkyvynG
myyskdsitteen tarkastelu osoit-
taa, etta tyokyvyttcimyyden
mddrittely on edelleen hyvin sel-
kedsti sidoksissa riskiteoreetti-
seen 'henkilovahingon vaara' -
ajatteluun. Ty6kyvyttrimyystur-
van funktiot ovat kuitenkin laa-
jentuneet yksil6llisten riskien kar
tamisesta yhteiskuntapoliittisesti
osoitettu.jen tehtavien hoitami-
seen (Purola 1984, 36). Tyciky-
vyttOmyysturva ei huolehdi ai-
noastaan yksilcin hyvinvoi nnista.
se huolehtii myos yhteiskunnalli-
sesta selviytymisestd rakenne-
muutosten paineissa tarjoamalla
hyviiksytyn syrjdytymiskanavan
tycivoimasta poistuville.

On kuitenkin varmasti syy-
td vakavasti pohtia minkdlai-
nen legitiimi syrjdytymiskanava,
minkdlaiset sosiaalietuuksien
kriteerit soveltuvat huomispdi-
van tietoyhteiskuntaan, jotta vdl-
tyttiiisiin Pekka Kuusen (1963,
36) 6Gluvun sosiaalipolitiikas-
saan hahmottamalta vaaralta:

"Sosiaalipoliittiset ongelmat
nci.y't trivrit kehittyvcin tririlki pul-
mallisiksi osaltaan srksr, en(i
t rimrinpriivrii se t ktisi t y k semme sr>
.siaalipoliriika.\to ovat ylcm.sri pt-
rciisin eilisestri )thtaiskunnasta."
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A rti kke I i s s a kas ite I I aan e I akke e I I e h akeutu m i salt-
tiuden vaikutusta tyokyvyttomyysratkaisuihin.
Osoittautuu, etta tyokyvyttomyysratkalsu/rssa
myontojen ja hylkaavien paatos/en osuus voi
m e r kittav asti v ai hd e I I a h ake ut u m i s altt i u d e n se u -
r a u ks e n a, v a i kka r at ka i s u kayta nto py sy i s i s a m a -
na. Nayttaa myos ilmeiselta, etta 1970-luvun al-
kupuolella havaiUu lrlaslo//rsesli selittamaton
osuus tyokyvyttomyyselakkeiden hylkypaatos-
ten kasvusta on arnakin osaksi voinut johtua ha-
keutumisalttiuden muutoksista. T alloin ratkaisu-
kaytannon kiristymisella olisi ollut vahaisempi
merkitys kuin julkisuudessa on uskottu.

Tarkastelussa yalaistaan myos lyo- ja kan-
sanelakejarjestelmien Valisten ristikkaisten ela-
ke paato ste n tau st aa. R i st i kka i ste n r atkai s u je n I u -
ku maara osoitetaan tilaslo//rsesti " odotetun" su u -
ruiseksi. Tulosta voidaan myos pitaa osoituksena
r atkai s i j oi d e n ko r ke ast a a m m att itaidosta.

Lainsddddntci ja lakien soveltamisohjeet muodostavat tydkyrrytto-
myyden arvioinnin lahtdkohdan. Tyokyvyttdmyys on kuitenkin
niin moniulotteinen ilmicj, ettei se ole sdiinn6ksillii tarkasti rajattavis-
sa. Arviointia vaikeuttaa sekin, ettei tydkyky yleensd putoa yht'akki-
sesti tai lyhyessd ajassa. Ndin ollen ratkaisukiiyt2intci luonnollisesti
vaikuttaa yksittiiisiin piiiitoksiin ja siten mycinnettyjen tydkyvytt6-
myyseliikkeiden mddr66n. Seuraava tarkastelu kuitenkin osoittaa,
ettd eldkkeelle hakeutumisalttiudella voi hyvinkin olla ratkaisukdy-
tdntcid huomattavasti suurempi vaikutus niin myrinteisten kuin hy-
liittyjenkin tycikyr,yttcimyyspdiitcisten lukumddriin.

Tyokyky alenee vlhitellen
Eldketurvakeskuksessa tehdyn tyokyvyttcimien haastattelututki-
muksen perusteella tutkija Raija G o u I d on havainnollistanut tyG
kyr.yttdmyyden kehittymistd kuvassa 1 esitetyllii tavalla. Siitii ilme-
nee, ettd tydky"yttomyyden syynd olevan sairauden oireet ovat yli
5Gvuotiailla ilmenneet keskimiidrin liihes l0 vuotta ennen eliikkeen

hakemista. Tycikyryn aleneminenkin on alkanut jo kuusi luotta en-
nen eldkkeen hakemista.

Elakkeelle hakeutumisajankohta vaihtelee
hakeutumisalttiudesa riippuen

Tyrikyvyn vahit6isesta alenemisesta johtuen tydntekljan on usein
hyvin vaikea arvioida sita ajankohtaa, misti alkaen hdn on el6kela-
kien edellyttimdssd mddrin ty6kyvycin. Eliikettii haetaan toisinaan
liian varhaisessa vaiheessa toisinaan selvisti mycihiissd. Eliikkeelle-
hakeutumisen ajankohta riippuu el6kkeellehakeutumisalttiudesta.
Siihen vaikuttavat yksildllisten tekijdiden lisiiksi ympiiristcitekijiit,
muun muassa tyciolosuhteet, tydllisyystilanne ja eliketurvan taso.
NSin ollen hakemisalttius voi vaihdella eri ajankohtina.

Tyontekijoistii j a eHkkeenhakijoista osa kuuluu
tyokyvylt[iin raj aryhm[ln
Koska tycikyvyttcimyys usein kehittyy viihitellen, on luonnollista ettd
niin aktiivityontekrjdistii kuin eldkkeenhakijoistakin osa on tyciky-
vyltaan rajatapauksia. Eldketurvakeskuksen teettamen haastattelu-
tutkimuksen mukaan tydky\'yttdmyyseldkehakemuksiin liittyviii
lddkdrinlausuntoja kirjoittaneet ldiikdrit arvioivat, ettd noin 25 pro-
senttia eldkkeenhakijoista kuuluu rajaryhmtdn, joiden osalta hoita-
vat liiiikiirit eivit osaa varmasti sanoa, ovatko hakijat tydky\,lttdmia
vai eivdt. On ilmeistd, etta erityisesti rajaryhmiiin kuuluvilla hake-
misalttius vaihtelee. Ndin ollen ra.yaryhmiiiin kuuluvien osuus tycin-
tekijriistii ja eliikkeenhakijoista ei vuosittain pysy yhtii suurena.

Rajaryhmd6n kuuluvat eldkehakemukset voidaan eldkeratkaisun
kannalta jakaa kolmeen ryhmddn. Jako perustuu oletukseen, ettd
eldkkeen ratkaisijat pystyisivdt aikaisempaan ratkaisukdytdntcidn
tukeutuen pddttelemddn rajaryhmidn kuuluvista osan tydkyvyttci-
miksi ja osan tydkykyisiksi. Jiiljelle jdSvien osalta ratkaisijoiden ole-
tetaan olevan puoleen tai toiseen yhtd epdvarmoja, joten tdssi osa-
ryhmdssd mycintd- ja hylkypiiitds ovat yhtd todennlikoisiii. Tilan-
netta on valaistu kuvassa 2.

Tilastollisesti normaali ratkaisukeytento

Kuvan 2 mukaisella tarkastelulla voidaan arvioida tilastollisesti
normaalia ratkaisukdytdntciii eli mycintdvien ja hylkiilivien paatos-
ten keskimddrdistd osuutta. Rajaryhmddn kuuluu lddkdrien mukaan
k es k i m6dri n 25 7o eldkkeenhakij oista. Oletetaan lisiiksi, ettd uloim-
mat osaryhmdt ovat keskenddn yhtd suuria (tiissii yhteydessd tulos ei
riipu keskimmiiisen ryhmdn koosta).

KUVA 2,
KUVA 1 Elrikkeen hakemista edeltcinyt heikentyneen tyt)kyvyn aika ja koko Tyr)kyvyltririn rajaryhmcitin kuuluvat ekikkeenhakijat ja ratkaisuprosessi ra-
sairausajan kesto ikd- ja sukupuoliryhmitttiin. jatapauksissa.

miehet

-34 v35-49 v
50--44 v

nalset

-34 v
35-49 v
50-64 v

76543 \,uotta

x
sairauden
alkaminen

tyokyvyn
heikkenemisen

a
tyokyvyttdmyys-
eliikkeen hake-
minenalkaminen

Tyokyvyttcimyyseldk keen hakiiat

rajatapaukset
(n.25Vo)
selvdsti tydkyvyttomdt

(n.757o)

Ratkaisuprosessi rajatapauksissa

myontokriteerit tdyttyvat
eivdt tdyty

mydntd sekii hylky yhtii
mahdollinen
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Rajaryhmf,dn kuulumattomat eldkkeenhakijat ovat kaikki selvds-
ti tydkyq/ttomid ja saavat myonteisen eldkepddtoksen. Rajaryh-
mddn kuuluvista puolet saa n.ryonteisen ja puolet h,vlkddvdn eldke-
ratkaisun. Ndin ollen myonteisid cliikepiiiitoksia annettaisiin 87,5
prosenttia ja hylkypiiiitoksid I 2,5 prosenttia hakemuksista. Suuruus-
I uokaltaan tulos vastaa TEL-LEL-jiirjcstelmdn viimeaikaista ratkai-
sukiiytiint6ii. joten csitettyjd oletuksia voidaan pitdd realistisena ldh-
tokohtana .jatkotarkastelullc.

"Tilastollinen ratkaisukdyrdnto" muuttuva,
vaikka todellinen ratkaisukeyrdnto pysyisi
muuttumattomana

Alhaisen hakemisalttiuden aikana vain osa rajaryhmiin kuuluvista
tekee eldkehakemuksen. Jos ndin jatkuu pitkiiiin, rajaryhmiin kuu-
luvien tyontekijoiden lukumddrd kasvaa keskimddrdistd suurem-
maksi. Korkean hakemisalttiuden aikana tilanne luonnollisesti ke-
hittyy pdinvastaiseksi.

Jos esimerkiksi alhainen hakemisalttius on.jatkunut muutaman
vuoden, voisi tdllaisen jakson loppupuolella rajaryhmShn kuulua
hyvinkin kaksinkertaisesti se mddrd tyOntekijoita, kuin mitd vuosit-
tain tycikyvyn alenemisen seurauksena rajaryhmddn siirtyy uusia
tycintekijoitii (kts. kuva 3).

Vaikka hakemisalttius ei tuolloin vield olisi noussut aivan nor-
maalitasollekaan, olisi rajaryhmddn kuuluvien eldkehakemusten lu-
kumddrd kasvanut keskimddrdistd suuremmaksi. Jos tdssd vaihees-
sa esimerkiksi 80 prosenttia rajaryhmddn kuuluvista hakisi yhden
vuoden aikana eldkettS, nousisi eldkehakemusten mddrd l5 prosent-
tia keskimddrdistd suuremmaksi. Rajaryhmddn kuuluvien osuus
eldkehakemuksista kasvaisi noin 36 prosentiksi. Jos jdlleen oletetaan
uloimmat osaryhmdt (kts. kuvaa 2) ke;keniiiin yhtii suuriksi, hylky-
pddtoksid annettaisiin l8 prosenttia. Myonteisten plitcisten suhteel-
linen osuus olisi laskenut normaalitasostaan. mutta koska hakemus-
ten mdhrd olisi ollut keskimddrdistd suurempi. olisi myonteisten rat-
kaisujenkin ah;oluuttinen mddrd kasvanut noin 8 prosentilla.

TEL-LEL-jarjestelmdssd hylkhdvien paat6sten osuus l9TGluvul-
la oli matalimmillaan noin 7 prosenttia ja korkeimmillaan noin 18
prosenttia. Jos hylkyprosentin vaihtelu olisi ollut yksinomaan seu-
rausta hakemisalttiuden kasvusta, olisi esitetyn mallin mukaan raja-
ryhmiin kuuluvien osuus hakemuksista vaihdellut 14 prosentista 36
prosenttiin.

Yll6 esitetyn esimerkin valossa tdllainen vaihtelu olisi voinut hel-
posti toteutua, vaikka vuosien 1970-1916 vilisesti eldkehakemus-
ten mddrdn kasvusta, joka oli noin 60 prosenttia, vain osa olisi joh-
tunut hakemishalukkuuden kasvusta.

Hakemishalukkuus on eri syistd melko varmasti lisd.dntynytkin.
Tyokyvyttomyysilmidn moniulottcisuuden takia on kuitenkin sel-
vdd, ettei tdmdn tarkastelun perusteella ilman muuta voida tehdi
johtopiiiitdksid, ettd tilastollisesti selittdmdttomdksi jhdnyt osuus
hylkyprosentin kasvusta TEL-LEL-jer1estelmdssd olisi kokonaan
johtunut hakemishalukkuuden kasvusta.

Ristikkiiiset tyokyvyttomyysratkaisut seuraus
rajatapauksista

Tarkastellulla mallilla voidaan valaista myos ristikkdisten el6kepdii-
tosten syntymistd. Oletetaan, ettd rajaryhmiin kaikki kolme osa-
ryhmdd ovat keskendin yhtdsuuria. Jos eldkehakemukset ratkais-
taan toisistaan riippumattomasti kahdessa eliikejdrjestelmdssd, seu-
rauksena olisi noin 4,2 prosenttia ristikkiiisiii ratkaisuja. Tiimii joh-
tuu siita, ettii tiilloin kaikista eldkehakemuksista noin 8,3 prosenttia
olisi sellaisia, joissa hylky- ja myontoratkaisu ovat kumpikin yhtii
todenniikciisid.

Ty6- ja kansanelhkejdrjestelmdssd tehtiin vuoden 1979 loppuun
mennessd 180 000 sellaista tyokyvyttd,myysratkaisua, joissa eldkettd
oli haettu kummastakin eldkejdrjestelmdstii. Edellii olevien oletusten

mukaan ristikkiiisiii ratkaisuja olisi pitiinyt muodostua
4.27ox 180000 eli 7 5601

Koska ristikkdisi6 ratkaisuja todellisuudessa oli tehty noin 8 500.
osoittaa tarkastelu sen, etta ristikkdisten ratkaisuien syntyminen on
ainakin suurimmaksi osaksi ollut luonnollincn seuraus rajaryhmddn
kuuluvista cldkehakcmuksista.

Johtopiiitokset
Tyo- ja kansanelhkejdrjestelmien vilisten ristikkhisten ratkaisuierr
lukumddrdstd ei voida vctdd johtopdiitoksiii ratkaisijoide n ammatti-
taidottomuudesta eikd ratkaisulinjojen erihvyydcstd. Pikemminkin
esimerkkilaskclma osoitti, ettd ratkaisijat ovat olleet hyvin ammatti-
taitoisia. He ndyttdisivat pystynccn hoitavien lddkdrcidcn ilmoitta-
mista rajatapauksista (25 prosenttia) vield suurimman osaan cli noin
kaksi kolmasosaa luokittelemaan joko tyokykyisiksi tai tyokyvyt-
tomiksi yhdenmukaisesti kahdessa eldkejdrjestelmdssd. Tarkastelu-
tapa osoittaa samalla sen, ettei ristikkdisten ratkaisujen cstdmiseen
olisi ollut muuta lddkettd kuin neuvottelumencttely.

Tyokyvyttomyysratkaisujen hylkdysprosentit kasvoivat 197Glu-
vun alkupuoliskolla voimakkaasti. Tyoeliikejiirjestelmdn kohdalla
kasvusta noin puolet on pystytty tilastollisesti selittemaen ika- ja
ammattirakenteen sekd sairauden syiden muutoksista johtuvaksi.
Selittamattajadnyt osuus sen sijaan on usein julkisessa keskustelussa
tulkittu ratkaisukdytdnnon kiristymisen merkiksi. Mahdollista on-
kin, ettd ratkaisukdytdnnossd olisi tapahtunut muutoksia, vaikka
sen suuntaisia ohjeita ei eldkejdrjestelmdssd ole annettukaan. Tiu-
kentumista olisi saattanut tapahtua heijastuksena l9TGluvun alussa
vallinneesta yleisestd kdsityksesth, jonka mukaan tyokyvyttomyyse-
lakkeitd tuolloin mycinnettiin liian lievin perustein.

Edell6 csitctty tarkastelu kuitenkin osoitti, ettd hakemisalttiuden
muutokset heijastuvat vahvistuneina tyokyvyttomyysratkaisuihin.
Hylkddvien paatosten osuus voi vaihdella hyvinkin suuresti, vaikka
pdltokset tehtdisiin muuttumattomin kriteerein. Onkin hyvin mah-
dollista, ettd tilastollisesti selittamattomdksi jddnyt osuus hylkiiys-
prosentin kasvusta suureksi osaksi on johtunut hakemisalttiuden
muutoksista. Ndin ollen ratkaisukdythnncin muutoksilla olisi ollut
huomattavasti vdhdisempi merkitys kuin julkisuudessa on vditetty.

Ratkaisukdytdnnostd kdyty runsas keskustelu on johtanut siihen,
ettd niin eldkejdrjestelmdn ulkopuolella kuin eliikejiirjestelmdn sisdl-
ldkin ratkaisukiiytiintoii seurataan tilastollisesti aikaisempaa tar-
kemmin. Seuranta ei kuitenkaan saisijohtaa siihen, ette ratkaisukdy-
tdnnolld hylkiysprosentit pakotetaan jollekin kiintedlle tasolle.
Tdmdhrin itseasiassa merkitsisi sita. etta ratkaisukriteerit vaihteli-
sivat hakemisalttiuden mukaan. Ratkaisujen oikeudenmukaisuus
ja tasapuolisuus eivdt ole turvattavissa tilastollisin keinoin, vaan yh-
denmukaisilla ja riittdvdn yksityiskohtaisilla ratkaisuohjeilla.!

KUVA 3.
Eltikkeelle hakeutumisalttiuden vaikutus t1'dk1'v1'ltrilin rajarl'hmr)rin kuulu-
vien t !-dnt e kUdiden ja eltik keenha kijoiden mtirirtirin.

lNormaali hakemis-
lalttius

t Alhainen hakemis-
t alttius

lTilanne alhaisen
I hakemisalttius-
jakson loppu-
puolella

m-
ffi) : tyontekijiit, joiden tycikyky ruoden aikana laskee raja-t/?rt rvhmdn tasolle

M : iyc;ntekijat, jotka tycikyvyltddn kuuluvat rajaryhmddn

N : rajaryhmiistii vuoden aikana eldkettd hakevat.
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Ekiketurvakeskuksen tilastoyksiktissl on selvitetty
rekisteritietojen pohj alta tyiiekikej:irjestelm:in piiris-
sfl olevien kuoleruutta. - N:iistd tytikyvytttimyys-
elzikel5iset ansaitsevat erityishuomion. Kuolcluus on
heidiin joukossaan selvfrsti korkeampaa kuin muissa
ryhmissii. Kmka kuolevuus on voimakkaasti yhtev-
dessd sairauteen tai vammaan, muun muassa e[in-
olosuhteiden muutokset ja hoitomenetelmien kehitys
voivat vaikuttaa helposti my'tis kuoleruuteen. Kun
kuoleluus on tavallista korkeampaa, sen muutokset
vaikuttavat puolestaan tuntuvasti ellkettzi saavien
mririrriiln ja ovat nilin suunnittelunkin kannalta mer-
kittzivii tekije.

oo

Kuvio l. 55-59-tuotiaitlcn y,uosiuaisct kuolevuusluvut diagnoosirl'h-
mittciin.

ldisten
kuolenrutta tutkittu
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Kasvaimet

Vercnkiertoel. sair

Muut

100 Vercnkicrtocl. sair

Ll r.l I

'l uki- ja liik.cl.
sillt-Vuosittaiset kuolevuus-

luvut alentuneet

Kuolevuutta lasketaan ja tilas-
toidaan yleensd vuosittaiiina ikii-
ja sukupuoliryhmittdisind kuole-
vuuslukuina. Ndmd saadaan las-
kemalla kohdevdestcin vuosittai-
set keskivdkiluvut ja vuoden ai-
kana kuolleiden mddrdt suku-
puoli- ja ikiiryhmittiiin ja laske-
malla, kuinka monta promillea
jiilkimmiiiset ovat edellisistd.

Pddosa tyokyvyttcimyysel6k-
keelle siinyvistd on yli 5Gr,uotiai-
ta. Vuosittaisten kuolevuusluku-
jen mukaan tdssd ikdryhmdssd
kuolevuus on ollut karkeasti ot-
taen kaksinkertaista muiden tyci-
eldkejdrjestelmdn piirissd olevien
kuolevuuteen verrattuna. Tyo-
kyvyttcimyyseliikkeellii olevien
miesten kuolevuus on ollut rei-
lusti kaksi kertaa suurempaa
kuin tydkyvyttdmyyseldkkcelld
olevien naisten.

Kun tyokyvyttomyyseldke-
lSisten kuolevuusluku.ja laske-
taan sukupuoli- ja ikdryhmien li-
sdksi tyoeldkelaeittain, havai-
taan. ctte TEL-eliikeliiisten kuo-
levuus on ollut keskimddrdistd
korkeampaa, MYEL-eliikeliiis-
ten keskimddrdistd alhaisempaa.

Kaikkein suurimmat ryhmien
vhliset erot saadazrn, kun laske-
taan kuolevuusluvut diagnoosi-
ryhmittdin. Kuviossa I on esitet-
ty esimerkkind 55-59-vuotiai-
den kuolcvuusluvut diagnoosi-
ryhmittdin vuosina 1910-84.
Miehet ja naiset on jaettu neljddn
diagnoosiryhmii2in, joita ovat
kasvaimet. verenkiertoelinten
sairaudet, tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet sekd muut. Kuviossa
niikyy kasvainten ryhmd.n poik-
keuksellisen korkea kuolevuus
muiden kuolevuuteen verrattuna
sekd sen jyrkkd aleneminen. Ku-
viosta 2 kiiy ilmi. eltd vuosirtaiser
kuolevuusluvut ovat alentuneet
tuntuvasti myds muissa diagno<>
siryhmissd. Mitd korkeampaa
kuolevuus on ollut, sitd jyrkem-
min se myos on alentunut.

Tyokyvyttomyyseldkeliisten
koko joukossa korkean kuole-
vuuden diagnoosiryhmien osuu-
det ovat picnentyneet ja alhaisen
kuolevuuden ryhmien osuudet
kasvaneet. Ndistd huomatta-
vimmat ovat verenkiertoelinten
sailarrdet. .joiden osuus on pie-
nentvnyt 34,9:std 23,5 prosent-
tiin. sekd tuki- ja liikuntaclinten
sairaudet, joiden osuus on kas-
vanut 20.9:sta 32.7 proscnttiin
vuodesta 1970 vuoteen 1984.

MIEHET

Vcrenkiertoelinten sair

Muut

Tuki-.ja liikuntaclintcn sair

NAISET

Vcrenkicrtoclintcn sair

Muul

1\tki-.ja liikuntaelinte n sair

0

10 12 74 76 78 80 82 84 7o 12 74 76 78 80 82 84

Kasvaintcn diognoosir.t hntris.tri kuoleluu:; on ollut montu kartou korkcampaa
k ui n m ui.t.su li ugnot t:i r.t h m i.t.rti.

Kuvio 2. 55-59-r'uotiaiden vuosittoiset kuolevuusluvut mui.sso kuin
k a.st'a i n I c n di a gn oos.i ry h nt i.s.sci.

10 12 14 76 7n 80 82 84 70 72 74 76 7U 80 82 tt4
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Miten kuolevuuden
kehitystil voidaan tutkia?

Ikd-, sukupuoli- ja diagnoosi-
ryhmittdiset kuolevuuserot ovat
selvdt ja odotetut. Mielenkiintoi-
sinta ja suunnittelun kannalta
merkityksellisintd onkin kuole-
vuuden ajallisen muultumisen
selvittdminen. Vuosittaisten kuo-
levuuslukujen kehitystii tarkas-
teltaessa tcirmdtddn kuitenkin vd-
littomasti tulkintaongelmiin.
Keskeinen ongelma on yksinker-
taisesti se, onko havaittu kuole-
vuuslukujen pienentyminen il-
maus kuolevuuden alenemisesta
sindnsd vai onko kyseessd, ja
missd mddrin. kuoler.uudeltaan
poikkeavien ryhmien osuuksien
muuttuminen niissd osaryhmis-
sd, joissa kuolevuusluvut on las-
kettu. Esimerkiksi ei osata var-
muudella sanoa, onko TEL-elii-
keliisten kuolevuus todella mui-
den kuolevuutta korkeampaa vai
johtuvatko TEL-elhkeldisten
korkeammat kuolevuusluvut
korkean kuolevuuden sairauk-
sien suuremmasta osuudesta.

Vdestotieteellisessd tutkimuk-
sessa vdeston koostumuksen
vaihtelun vaikutus on perinteelli-
sesti pyritty eliminoimaan vaki-
oinnilla. Tilastoluvut. kuten tasse
kuolevuusluvut. on laskettu erik-
seen osaryhmissd ja yhdistetty ne
yhdeksi aikasarjaksi kdyttden
kunkin osaryhmdn kohdalla so-
vittua vakiota painona, vaikka
sen todellinen paino olisikin eri
suuruinen eri vuosina. Tdssd me-
netelmdssd on kuitenkin heik-
kouksia. Ne voidaan jakaa kah-
teen ryhmddn:l) - Sellaiset drkeat tekr.liit ku-

ten eldkkeen alkamisvuosi ja
eldkkeelldoloajan pituus jdd-
vat ottamatta huomioon.

2) - Niiin saatu aikasarja ei ku-
vaa mitddn todellista popu-
laatiota ja painoista riippuen
voi antaajopa vddrdn kuvan
kehityksestd.

- Kun halutaan analysoida
eri tekijdiden vaikutuksia
kuolevuuteen. olisi vdesto ha-
jotettava hyvin moniin osa-
ryhmiin ja vertailtava niiden
kuolevuutta, mikd on kiiytiin-
ncissd hyvin hankalaa.

- Tyokyvyttomyyseldkeldis-
ten mdhrd on niin pieni, ettd
osaryhmittdisiin kuolevuus-
lukuihin tulisi voimakasta sa-
tunnaisuutta.

Kohorttien kuolevuus
tarkastelun kohteena

Ensimmdisen ryhmdn puutteet
voidaan korjata tarkastelemalla
wosittaisten kuolevuuslukujen
asemesta kohorttien kuolevuus-
kehitystd. Tdssd kohortteina pi-
dettiin kunakin r.uonna tyciky-
vyttomyyseldkkeelle siirtyneit6.

Toisen ryhmin puutteet otet-
tiin huomioon kdyttdmdlld osa-
ryhmiin jakamisen asemesta ti-
lastollisia selitysmalleja, joiden
parametreissd ilmenee eri teki-
jciiden vaikutus kohorttien kuo-
levuuskehitykseen, kun muut
vaikuttavat tekijdt ovat vakioita.
Selittavina tekijoind ovat muiden
muassa cldk kcen al kamis'ur.rosi ja
henkilcin ikd eldkkeen alkaessa.
Kun malli eliminoi muiden teki-
joiden vaikutukset, voidaan
eldkkeen alkamisvuosien para-
metreistd ainakin periaatteessa
niihdii kohorttikuolevuuden
muuttuminen alkamisvuosittain
puhdistettuna vdestcin koostu-
muksen vaikutuksista.

On selvdd. etta ratkaisevaa tu-
losten oikeellisuuden kannalta
on mallin oikeellisuus. Mallissa
keytettavien muuttujien olisi mi-
tattava "oikeita" kuolevuuteen
vaikuttavia teklditii ja mallin
matemaattisen rakenteen olisi
vastattava todellisuudcssa vallit-
sevia vaikutussuhteita.

Toisaalta on myos selvdd, ettd
tdysin "oikean" mallin laatimi-
nen on kdytdnnossd mahdoton-
ta. Sekd mittauksessa ettd raken-
teessa voidaan parhaimmillaan-
kin piiiistii vain likimddrdiseen
vastaavuuteen todellisuuden
kanssa. Tilastomatemaattisten
selittdvyyskriteerien ja muuttu-
jien parametrien jdrkevyyden pe-
rusteella voidaan kuitenkin pdd-
tyii malliin, jonka pohjalta voi-
daan sanoa jotakin kuolevuuste-
krjoistii.

Kuviossa 3 on esitetty esimerk-
kinh vuosina 1970-1981 TEL-
tai LEL-tyokyrryttomyysel6k-
keelle 55-59-vuotiaina jiiiinei-
den miesten eloonjddmistunk-
tiot. Kunkin alkamisvuoden ko-
hortilla on oma kdyrdnsd. Ne
osoittavat. kuinka suuri todennd-
koisyys kohortin jdsenilld on olla
elossa eri ajankohtien jdlkeen
eldkkeen alkamisesta ldhtien.
Ajan kasvaessa todenndkciisyys
luonnollisesti pienenee. Joiden-
kin alkamisvuosien funktiot
ovat l lempdnd kuin toisten.
Ndiden vuosien kohorttien
eloonjddmistodenndkciisyydet
ovat suuremmat eli niiden kuo-

levuus on pienempdd kuin tois-
ten.

EloonjdSmisfunktiot voidaan
johtaa toisesta tilastosuureesta,
joka on hetkellinen todenndkcii-
syys kuolla tietyllii aikaviilillii eh-
dolla, ettd henkild on sdilynyt
elossa aikavdlin alkuun saakka.

- Tat6 suuretta sanotaan yleen-
sd hasardiksi. Hasardien riippu-
vuutta ajasta kuvaa hasardifunk-
tio.

Analyysin tavoitteena oli ra-
kentaa malli, jossa tydkyvytto-
myyseldkeldisten ominaisuudet
(ikii, laki, diagnoosi, eldkkeen al-
kamiswosi yms.) selittdvdt ha-
sardifunktioiden (a samalla
eloonjddmistunktioiden) vaihte-
lua.

Eri yksiloiden tai ryhmien ha-
sardilunktiot voivat poiketa toi-
sistaan monella tavalla. Funkti-
oiden vdliset suhteet voivat pysyd
likimiiiirin vakioina koko eldk-
keelldoloajan, ne voivat vaihdella
monotonisesti eldkkeelldoloajan
mukana tai niiden vaihtelu voi ol-
la epdsddnnollistd. Kahdessa
viimeisessd tapauksessa eldkkeel-
ldoloajan ja selittavien muuttu-
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jien viililli on yhdysvaikutuksia.
Useita eri tyyyppisiii malleja tes-
taamalla saatiin selville. ettd ai-
neistoa selittdvdt parhaiten mal-
lit, joissa eri osaryhmien hasardi-
funktioiden vdliset suhdeluvut
voivat poiketa toisislaan epd-
sddnnollisesti eri vuosina eldk-
keen alkamisesta l6htien. Ndissei
malleissa hasardit, kuolemisto-
denndkoisyydet. laskettiin vuo.
den tarkkuudella.

Rekisteritiedoista saatiin selvil-
le eloonjddminen vuoden 1984
loppuun saakka. Tdstd johtuen
eldkkeen alkamisvuoden liittii-
minen eloonjddmis- tai hasardi-
tunktioiden selittiijiin aiheuttaa
ongelmia. MiU myoheisempi al-
kamisvuosi. sitd lyhyempi on ai-
ka vuoden 1984 loppuun ja sit,ii
heikommin ryhmien vdliset erot
"ehtivdt" paljastua. Jos mallissa
el6kkeelldoloaika halutaan pitdd
pitkiinii, on viimeisimpien alka-
misvuosien kohortit jdtettdvd
pois. Tdmdn takia estimoitiin
useita malleja, joissa eliikkeellii-
oloaika on cri pituinen ja joissa
on mukana eri alkamisvuosien
kohortteja.

Kuvio 3. Vuosina 1970-81 TEL- tai LEL-tydkyvyttdmyysekikkeelle
55-59-vuotiaina jiicineiden miesten eloonjritimistodenncikdisyydet
cl ri k k cen al k a mi svuosi t t a i n.

Eloonjddmis-
todenndkoisyys
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Kohorttikuolevuuden
riippuvuus ehkkeen
alkamisvuodesta

Aineistoa analysoitiin kuudessa
osaryhmdssd, jotka muodostet-
tiin eldkelain ja eliikkeellejiiii-
misidn mukaan. Ryhmdt ovat
50-5+, 55-59- ja 6G-64vuo
tiaina TEL- tai LEl-eliikkeelle
jddneet miehet. sekd samojen
ikdryhmien MYEL-eliikkeelle
jddneet miehet. YEl-miesten se-
kd naisten aineisto on toistaiseksi
analysoimatta.

TEL- tai LEl-eliikkeellii ole-
vien miesten malleista havaittiin
ensinndkin. ettd kun mallissa on
mukana diagnoosiryhmdmuut-
tuja, eldkelaeilla ei ole selittdvyyt-
ta. TEL-eldkeldisten korkeat
kuolevuusluvut johtuvat siis eri-
laisesta diagnoosiryhmdkoostu-
muksesta.

Analyysin diagnoosiryhmdt
olivat samat kuin yllii, verenkier-
toelinten sairaudet, tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaudet ja muut.
Diagnoosirvhmd kasvaimet jd-
tettiin kokonaan analyysin ulk<>
puolelle scn poikkeuksellisuuden
ja pienen koon vuoksi. Eldkkeen
alkamisvuosien ja diagnoosi-
ryhmien viilillii ei havaittu yhdys-
vaikutuksia. - Tdmd tarkoittaa
sitd. ettd diagntlosiryhmien vai-
kutukset hasardeihin ovat liki-
mddrin samat eri alkamisvuosi-
na.

Niiin piiiidyttiin malleihin.
joissa selittdvind muuttujina ovat
ikd eldkkeen alkaessa. diagnoosi-
rvhmd. eldkkccn alkamisluosi

tusten parametrit vuosina 1970- r _L-_,-rr-rrl1 55-59-vuotiaina TEL- tai JontopaatoKsn

sekd ndiden muuttujien yhdys-
vaikutukset eldkkeelldoloajan
kanssa.'Yhdysvaikutukset ilmai-
sevat ko. muuttu.jien vaikutusten
vaihtelua vuosittain eldkkeen al-
kamisesta liihtien. Yhdysvaiku-
tuksista ei kuitenkaan yleensh
havaittu tulkirtavia sddnnonmu-
kaisuuksia. vaan ne ovat mallin
puutteellisuudesta johtuvia ja,/tai
aidosti satunnaisia.

Kuviossa 4 on esitetty esi-
merkkind eldkkeellesiirtymisidn.
diagnoosiryhmien ja elakkeen
alkamisvuosien suorien vaiku-

LEL-eliikkeelle siirtyneiden
miesten mallissa. Yhdvsvaiku-
rukser on jarerty esirramarra.

Mitd suurempaa muuttujan
parametrien vaihtelu arvon I
molemmin puolin on, sitd voi-
makkaammin muuttuja vaikut-
taa hasardilunktioiden vaihtc-
luun. Eldkkeen alkamisvuosicrr
parametrit vaihtelevat paljon vd-
hemmdn kuin muiden muuttu-
jien parametrit. Niiden vaikurus
kuolemistodenndkoisyyksiin on
siis hyvin pieni, kun muiden
muuttujien vaikutukset on otettu
huomioon. Diagnoosiryhmistd
tuki- ja liikuntaelinten sairauksis-
sa kuolemistodenndkdisyydet
ovat noin 0.65-kertaiset, veren-
kiertoelinten sairauksissa l.+
kertaiset keskimddrdiseen kuole-
vuuteen verrattuna. Alkamis-
vuosittain kuolemistodenndkoi-
syydet vaihtelevat vain noin 0.92-
kertaisesta l.OGkertaiseen.

EliikkeellejiiiimisiSn ja diag-
noosiryhmien vaikutuksct ovat

selvdt .ja luonnolliset. Mitd van-
hempana on jiiiity eliikkeelle, sitii
suurempi on hetkellinen kuole-
mistodenndkoisyys. Verenkierto-
elinten sairauksissa kuolemisto-
denndkoisyys on suurempi kuin
muiden ja erityisesti tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksien ryhmissd.
Vuonna 1975 ja sen jdlkcen eldk-
keelle jiiiineiden kuolevuus ndyt-
tdisi tdssd mallissa olevan hiukan
pienempi kuin aikaisemmin
eldkkeelle i66neiden.

Tiimin ja muiden vastaavat
muuttujat sisdltdvien mallien pe-
rusteella voitiin vetdd seuraavia
johtopiiiitciksiii:

- Hasardit, hetkelliset kuole-
mistodenndkciisyydet ehdol-
la, ettd henkilo on sdilynyt
elossa ko. hetkeen saakka
eldkkeen alkamisesta lah-
tien. kasvavat cldkkeelldolo-
ajan mukana kaikissa tutki-
tuissa ryhmiss6.

- Kohortteja on voitava seu-
rata melko pitkd aika. useita
vuosia. jotta muurtujien vai-
kutukset kdvisivdt luotetta-
vasti ilmi. Yksi keskeinen
syy tdhdn on se. etta muuttu-
jicn vaikutukset vaihtelevat
eldkkeellioloajan mukana.
TAsta taas seuraa. ettd vii-
mcisimpicn alkamisvuosicn
cldkekohorttien kuolevuu-
desta ci saada luotettavaa tic-
toa.

- Mallicn muuttujat. eriryiscsti
diagnoosiryhmdt, eivdt vield
mittaa suoraan kuolevuutccn
vaikuttavia tekrjoitii. Eri
kohorteissa sama diagnoosi-
ryhmd voi kdtked sisd;insd
vakavuudeltaan eri asteisia
sairauksia. eikii tata olla
kyetty kontrolloimaan. Toi-
saalta alkamisvuosicn ja diag-
noosiryhmien viilillii ei ha-
vaittu yhdysvaikutuksia. Td-
md viittaa siihen. ettd aina-
kaan merkittdvid muutoksia
ci ole ollut.

- TEL-LEL-eldkeldistcn ja
M YEL-elilkelSisten kohorrti-
kuolevuuden kehitvs on ollut
crilaista. Tdmd on odotettua
jo senkin ',uoksi, etta MYEL-
tydkyvyttomyyseldkettd on
alettu myontdd vasta vuo-
desta 1970 lShtien.

- Eldk kecn alkamisr uosien
vaikutuksct ovat joko olc-
mattomia tai hvvin pienid,
kun muidcn muuttujien vai-
kutukset on otettu huo-

mioon. Erityisesti MYEL-
eliikkeellii olevien miesten
kohdalla olisi tavanomais-
ten kriteerien perusteella to-
dettava. ette merkitsevi6 vai-
kutusta ei ole. Kuitenkin,
koska aineisto ei ole otos vaan
koko populaatio, pienetkin
vaikutukset voidaan notee-
rata. Alkamisvuosien para-
metrien mukaan TEL- tai
LEL-eldkeldisten kohorui-
kuolcvuudessa olisi vuonna
1975 tapahrunut hienoincn
tason alcncminen. Vuosina
1980 ja l98l eliikkeelle jiiii-
neiden kuolevuus on taas
keskimddrdistd korkeampi.
Tdmd havainto perustuu to-
sin lyhyeen seuranta-aikaan.
joten kuva voi muuttua tule-
vaisuudessa. Tdtd mycihem-
pien alkamisvuosien vaiku-
tusta ei ole tutkittu. MYEL-
eldkeldisten kuolevuus olisi
scurannut heikosti alkanei-
dcn eldk keiden mddrdd.
Vuonna 1973 oli alkaneita
eliikkeitii eniten. ja tdllciin
cldkkeelle siirtyneiden kuo-
levuus olisi ollut pienintd.
Eliikkecllc siirtyvien vuosir-
taiset meerat ovat tdmdn ldl-
kcen pienentyneet ja kohort-
tikuolcvuus samalla noussut.
On kuitcnkin korostettava.
etta alkarnisvuosien para-
metrit ovat niin pienid. cttdre voivat paljolti johtua
mvcis ntallin harhaisuudesta.
Varminta lie nee tdssd ta-
pauksessa pitiiytyii vanhaan
konservatiiviseen tieteelli-
sen peattelyn periaatteeseen
ja sanoa, etra (toistaiseksi)
ei ole voitu i'rsoittaa eldk-
keen alkamisvuoden ja ko-
horttikuolevuuden vilillii
olevan selvdd yhteyttd. Vuo-
sittaisten kuolevuuslukujen
alcrtcmiuen (kuva 2) ci siis
ole ollut todellista kuole-
vuuden alenemista.
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KUVIO 4. Suorat vctikutukset hasartli/itttktioihin.
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ELAKE on el[ke,ei tukimuoto

Sukupolvenvaihdoseliike ja siihen liheisesti liitty-
vd luopumiselike luotiin l97Glurun alkupuolella
edistdmd^[n isdnndnvaihdoksia ja parantamaan
maatilarakennetta. Ne olivat niin sanotun eriyty-
vdn eldkepolitiikan ilmentymid, joita juuri tyoelei-
kejiirjestelmzin joustava hallintomalli kykeni tuot-
tamaan. Sekii kriyttiijien ettd toteuttajien piirisszi

on oltu tyltyvziisiei niiihin eldkemuotoihin.
Ny on samasta tyoeliikejtirjestelmdstd noussut

dania,jotka ovat halunneet riistziii sukupolven-
vaihdoseldkkeeltzi sen eldketunnuksen. Kysymys
ei olisikaan elhkkeestd, vaan jostain muusta -maataloustuesta, - jota MELAn, vaikka onkin
tyoeleikelaitos, sopii kyllti maksella.
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SUKUpoLVENVAIHDoSEI-Arcp oN pI-Arp

Ehke tulee
ansioiden tilalle

Ehkii tlillaisten kdsitysten edusta-
jat eivdt tdysin tunne sukupol-
venvaihdoseldkkeen perusideaa.
Kysymyshhn on siitd, etta vanha
isdntdpolvi vdistyy ennenaikai-
sesti syrjddn tehddkseen tilaa
nuorelle yrittiijiiparille, joka ky-
kenee kehittamddn maatilaa.
Kun tycipaikasta ja toimeentulon
ldhtecstd luorutaan. myontdd
eldkejdrjestelma niita korvaa-
maan eldkkeen. Korvaus on vain
osittainen, kun otetaan huomi-
oon MYEL-eldkkeen alhainen
taso.

Eldketapahtuma on maatilan
luovutus. Portti eldkkeelle on
melko ahdas, koska eldkkeen
ehdot on tehty sellaisiksi, ettd
vain maatalouspoliittisesti todel-
la tarkoituksenmukaiset isdn-
ndnvaihdokset tuottavat el6k-
keen. Siksi suuri osa luovutuksia
tapahtuu jdrjestelmdn ulkopuo-
lella ja joukko elaketta yritUneis-
tdkin saa hylkiiiiviin pddtoksen.

Mallit luopumiseldkej?irjes-
telmdlle otettiin osittain Keski-
Euroopasta. jossa esikuvia on
edelleen kdytcissd, joskin talous-
laman seurauksena voimakkaa^s-
ti sanecrattuina. Suomen tyot-
tomyyseldke e i ole sen kummalli-
sempi el5kc - useimmilen scn
saajat on teollisen rakenteen pa-
rantamisen nimissd siirretty syr-
jddn aktiivista tuotantoelameste.

Tarkoitusperdt
maatalouspoliittiset

Sukupolvenvaihdoseldke on
kiintedsti nivottu maatalouden
rakennepoliittiseen lainsdd.ddn-
todn. $rkiiliit on rakennettu niin.
ettd elSke ja toisaalta jatkajille
myonnettivit maatalouslainat ja
kdynnistysavustus tukevat sam<>
ja sukupolvenvaihdoksia.

Yleisesti hyvdksyttynd tavoit-
teena maatalouspolitiikassamme
on jatkamiskelpoisten perhevil-
jelmien tukeminen. Tdstd syystd
ei eldkkeitd eikd maataloustukea

myonneti tiloille. jotka ovat niin
suuria, etta viljelijaperhe ei kyke-
ne niitd hoitamaan.

Toisaalta tilan tulee olla jat-
kamiskelpoinen eli sellainen, ettd
sc ldhitulevaisuudessakin sopii
nvkyaikaisecn maatalouteen ja
antaa ainakin pldtoimeentulon
viljehliiperheelle. Laki mddritte-
lee tarkoin. millaiset tulee tilan
pelto- ja metsdpinta-alan sekd
rakennusten olla, jotta se kelpaa
isdnndnvaihdokseen.

Maatilt-rjcn pirstoutuminen on
asia. joka meillii ja muualla vai-
keuttaa maatalouden kehittamis-
td. Sukupolvenvaihdoseldke es-
tdd tilan pirstomisen varsinaisen
luovutuksen yhtevdessd mutta
myos pitkiilti ennen ja jilkeen
timdn tapahtuman.

Luopujien tulee asua tilalla
cnnen luovul.usta ja jatkajicn sen
jiilkcen. Ndin edistetddn maa-
seudun pysymistd asuttuna. Tut-
kimuksin on todettu. ettd jatka-
jien muuttaminen tilalle ja keskit-
tymincn viljelyyn jdttdd usein va-
paaksi heidiin entiset tyopaik-
kansa. Tdmdn lisdksi maatila
turvaa jatkajapariskunnalle tyol-
lisvvden ja piraa viljclijzir poissa
t yottcimyyskortistosta.

Isdnndnvaihdoksen tukemi-
nen ei tietenkddn ole mikddn itsc-
tarkoitus. Klsymys on siird. ettd
ndin jatkamiskelpoiset tilayksi-
kot siiilyviit, ja tulevaisuudessa
on lupa odottaa, ettd ne tulevat
toimeen itsendisesti. Tiilloin yh-
teiskunnan tuen tarve pieneneeja
paine maataloustuotteiden hin-
tojen nousuun vdhenee.

Mdiirdaikaisuus on
varmistanut kehityksen

Luopumiseldkejdrjestelmdn lait
ovat olleet voimassa kerrallaan
tietyt mddrdajat: ensin kolme, sir
tcn neljd ja viimeksi viisi vuotta.
Tdtd on kdyttdjdkunnan piirissd
voimakkaasti arvosteltu. koska
epdvarmuus jiiryestelmiin jatka-
misesta on usein estdnyt pitkd-
jdnteisen sukupolvenvaihdoksen
suunnittelun.

Mddrdaikaisuudella on myos
etunsa: lait on voitu tietyin aika-
vdlein tarkistaa perusteellisesti.
Viime ja tdlld ruosikymmenelld
ovat maatalouspolitiikkamme
tavoitteet vaihdelleet niin ker-
kedsti. ettd tdllainen seuranta on
ollut hyvinkin tarpeen.

kui n sukupolvenvaihdoseldkkee-
seen olisi mennyt.

Kun seuraavan kerran harki-
taan sukupolvenvaihdoseldke-
s6Snncjsten jatkamista, olisikin
huolehdittava siita. etta name
kaksi eldkemuotoa eivdt lycj toi-
siaan korville.

, Yksilollinen varhaiseldke
on osaratkaisu

Lakien seuraava vaihe kestdd
vain kolme vuotta: 1986--88.
Jatko olisi kohtuudella voinut ol-
la pitempi. ainakin viisi vuorra.
Valtakunnan hallitus perusteli
lyhyttii jatkoaikaa silld, ettd uu-
det joustavat eldkejdrjestelyt, eri-
tyisesti yksilollinen varhaiseldkc
luovat uuden tilanteen, jota olisi
ensin seurattava ja sitten vasta
peatettava mahdollisesta jatkos-
ta.

Jo tdssd vaiheessa voidaan to-
deta. ettA yksilollinen varhaiseld-
kc on sindnsl viljelijdkuntaa aja-
tellen rnielekds vaihtoehto. Ndin
on ainakin niiden tilojen osalta,
jotka eivdt ole.jatkamiskelpoisia
tai joilla ei ole tiedossa jatkajaa.
Jos luopumiseen yhdistetddn vie-
ld luopumiseldke. tulcc varmistc-
tuksi, ettd maatalousntaa kdyte-
tdAn tarkoituksenmukaisesti.

Yksilollinen varhaiseldke kos-
kee myos sellaisia viljehjoitii, jor
ka voisivat tulla sukupolven-
vaihdoseldkkeen hakijoina ky-
symykseen. Varhaiseldke ei kui-
tenkaan varmista sitd. ettd tilan
siirto tapahtuu tarkoituksenmu-
kaisesti. itse asiassa se ei vaadi tdl-
laista luovutusta lainkaan.

Jos ennenaikojaan raihnastu-
nut viljehjiipari hakeutuu yksilol-
liselle varhaiseldkkeelle. on tilan-
netta jiilkikiiteen vaikea korjata.
Elhkkeen saatuaan saattavat
vanhat viljehjiit olla haluttomia
luopumaan erityisesti metsasta,
joka antaa pddomatuloja. Varsin
todcnndkoisesti tila pirstoutuu,
jolloin sen kokoamincn myo-
hemmdssd vaiheessa uudeksi jat-
kamiskelpoiseksi yksikoksi vaatii
encmmdn yhteiskunnan varoja

Suk upolvenvaihdoseldke
on jatkamiskelpoinen

Niiillli niikymin ei ole olemassa
perustcita, joilla sukupolven-
vaihdose lAke voitaisiin uusien
jdrjestclmien varjolla lopettaa tai
tydntaa pois varhaiseliikkeiden
joukosta. Jdrjestelmh on jatka-
miskelpoinen ja se on jatkamis-
kelpoinen nimenomaan yhtend
tyoelakejerJestelmdn eldkemuo-
tona, jolla on maatalouspoliitti-
nen perustelunsa.

Korjaamisen varaa on

Toinen kysymys on. ette tassa
jdrjestelmdssd on edelleen paran-
tamisen varaa. Nykyisen suku-
polvenvaihdo:cldk keen painopistc
on vdkisinkin ollut eldkkeellc
jii,iivissl yriuiijiss,ii. ja jatkajan
henkilci on jhdnyt vdhemn.rdlle
huomiolle. Kun yksilollinen var-
haiselikc on joka tapaukscssir
toissijaiscna eldkemuotona kdv-
lettavissa. voidaan jatk,rsuunrrit-
tclussa kiinnittdd huomiota sii-
hen. cttd isdnndnvaihdos tapah-
tuu todella tarkoituksenmukai-
sesti.

Jdrjestelmdd seuraal'an kerran
jatkettaessa olisi vakavasti har-
kittava sita, etta jatka.jalle asete-
taan vaatimus .jonkinasteisesta
maataloudellisesta koulutukses-
ta. Eldkettd ei pitiiisi myciskddn
myontliii, jos jatkaja on viel6 niin
nuori, ettd hdnen vuokseen luo-
pujan sukupolvenvaihdoseliik-
keeseen tulee lapsikorotus. eika
oikeastaan enncn kuin sotavdel
on kdyty.

Jdrjestelmd ei mydskddn saisi
houkutella jatkajaksi henkiloii,
joka esimcrkiksi atooppisuuten-
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sa vuoksi tulee cnnen pitkliii tyci-
k-vvyttomdksi karjatalouden toi-
hin. Maatilojen ty6terveyshuol-
lon keinoin on mahdollista ohja-
ta oikeat henkilot jatkajiksi.

Jatkaian velvoite .iatkaa tilan
viljelyii kestdd verraten lyhyen
alan: 5 vuotta. Jdrjestelmdn tu-
voitteet varmistuisivat parem-
min, jos aika pidennettiiisiin l0
vutldeksi cli samaksi kuin perin-
tcikaaren mukaan on kuolinpe-
sdn omistaman tilan lunastajalla.

Uudessa jdrjestelmhssd olisi
vuosittuisten muutosten sijasta
pddstdvd kiinteddn ikdrajaan.
Miesten ja naisten erilainen koh-
tclu ikdrajojcn suhteen olisi lope-
tettava. Johdonmukaista olisi.
ette alaikaraja olisi sama kuin
yksilollisessd varhaiseldkkeess6,
jotta vddrddn jdriestelmddn oh-
jautumista ei tapahtuisi.

Jat koa harkitlaessa pitiiisi
myos se lvittdh. missd mzizirin
sukupolvenvaihdoselhkkeen saa-
jalle on sallittavu r icld muita an-
siotuloja. Kannanotto riippuu
paljolti siitd, miten varhaiseldk-
keen ja tyottomyyseldkkeensaa-
jien ansiotuloja kdytdnncissd val-
votaan.

Luopumiseliikkeelle
kayttoa

Maatalousyrittdjien etujdrjestot
ja nraatalousviranomaiset ovat
sanoin ja toin pitaneet etualalla
suk upolvcnvaihdoselAkettd.
Luopumiscldke on tahtonut jae-
dd taustalle. vaikka silld on tdr-
kel merkitys kehitettdessd tila-
kokoa ja poistettaessa tuotan-
nosta huonoa peltoa.

Lhhiajan tavoittecna on ohja-
ta vli-ikdiset viljeliiiit lopetta-
maan tuotantonsa ja antamaan
vrittdmisen mahdollisuudet nuo-
iitle. Tassa tyossd nimcnomaan
luopumiseldkkcelld on tdrked
tehtavanse.
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ollut mitaan yleisid koko maata
koskevia elhkes66nnciksiii. Elii-
kesiiiintoji oli 1200-13fi) kap-
paletta ennen kunnallisten vi-
ranhaltijain ja tycintekijdin eldke-
lain voimaantuloa vuonna 1964
(Jokelainen 1911,32).

Maatalousvdeston elaketurva
oli ennen luoden 1937 kansan-
eldkelain mukaisten el6kkeiden
maksua pddosin syytingin eli
kiinteistcieldkkeen varassa. Kui-
tenkin siirtyminen luontaista-
loudesta rahatalouteen sekd
maatilojen pirstominen merkitsi
syytinkien varassa eldvien van-
husten sosiaalisen turvattomuu-
den lisddntymistii (KM 1952:ll,
l2). Turvattomin osa maata-
lousvdestod oli ennenkaikkea
maataom istamaton maalaisvdes-
to, joka ci kuulunut syytinkijar-
jestelmdn piiriin.

Tyontekrj<iitii koskevat eldke-
jiirjestelyt ovat perdisin 180Glu-
vun loppupuolelta. "Hyvdn
tycinantajan" imagon luomiseksi
suurimmat tehtaat perustival ns.
tehtaankassoja, joista maksettiin
myos el6kkeitd. Kassojen toimin-
ta yhtenaistettiin vuonna 1897
apukassa-asetuksella. Vuonna
1937 kassoja oli toiminnassa 104
kappaletta ja niiden piiriin kuului
noin 30000 henked (Laati 1942.
8l). Avustuskassojen kautta ta-
pa ht uvat eldkejarjestclyt tasmen-
tyivdt, kun apukassa-asetus kor-
vattiin vuonna 1942 avustuskas-
salailla. Avustuskassa saattoi
mycintdd ellikkeitii, jolloin niit2i
nimitettiin eldkekassoiksi (Joke-
lainen 1977,31).

Tyonantajan elatusteoriaan
perustuva patriarkaalinen ela-
tusvelvollisuus vanhaa tycinteki-
jiiiinsii kohtaan sisdltyi vuonna
1922 saadettyyn koyhiiinhoito-
lakiin. Se oli esiteolliselta laillisen
suojeluksen ajalta periytynyt jo
l80Gluvun vaivaishoitoasetuk-
siin. Tdmd velvollisuus oli kui-
tenkin ehdollinen monessa suh-
teessa. Omaisiin ndhden se oli
toissijainen, mutta kciyhdinhoi-

don suhteen ensisijainen. Se antoi
parhaimmillaankin vain k6y-
hdinhoidon tapaan minimitur-
van (Koskinen 1983, 53). STK:n
ilmoituksen mukaan tiimii koy-
hdinhoitolain 5 $:n perusteella
maksettiin luonna 1952 eliikkei-
tii 7650:lle henkilolle (KM
1952:l 1, l3).

Ryhmlelnkevakuutuksiin
t9z6
Varsinainen tyoeldkevakuutuk-
sen alku voidaan sijoittaa vuo-
teen 1926, jolloin Vakuutusyhtio
Varma aloitti ryhmdeldkevakuu-
tuksen. Eliikejiirjestelyt oli suun-
nattu tcollisuuden toimihenki-
lciille, jotta teollisuus voisi kilpail-
la tycivoimasta valtion kanssa.
Ryhmdeldkevakuutus oli voi-
makkaasti rahastoivaa, ja ennen
eldkkeelle siirtymistd vakuutus-
maksuja rahastoitiin usean vuG
sikymmenen ajan. Varman ryh-
mdeldkevakuutuksen piirissd oli
vuonna 1938 noin 9000 henkeii.
Varman eldkeoszuto lakkautet-
tiin sotien jiilkeen - sotavuosia
seurannut inflaatio oli koetellut
ryhmdeldkevakuutuksen rahas-
toja - ja tilalle perustettiin kes-
kindinen vakuutusyhti6 Eldke-
Varma (Kolehmainen 1916, 5',
Jokelainen 1977, 30-31).

Erddt suurtycinantajat olivat
perustaneet mycis sddtioitd, jotka
maksoivat clhkkeitd- Sddtioiden
toiminta perustui vuonna 1930
annettuun sii2itiolakiin ja ne oli-
vat oikeusministerion alaisia.
Siiiitioidcn maksamat eldkkeet
riippuivat ensinndkin siitd, halu-
siko tyonantaja pitaa eldkelupa-
uksensa ja toisaalta siita. jaiko
varcla sdltion muiden sitoumus-
ten yli (Jokelainen l9l l, 3 l-32).
Siiiiticiiden toiminta saatettiin
eldkekassojen toiminnan tasolle
joulukuussa 1955 annetulla eld-
kesiiiiticilailla. Ekikesiiiitiolain
laati vuonna 1952 asetettu komi-
tea,jonka puheenjohtaja oli sosi-
aaliministeriostd ja jdsenind oi-
keusministerion. STK:n TVK:n
ja SAK:n edustajat (KM 1954:6,
t-2).

Uuteen siiiitiolakiin tuli takai-
sinlainausperiaate. joka myo-
hemmin periytyi myos tycinteki-
jiiin eliikelakiin. Tosin eldkesdd-
tiot saattoivat lainata varat ilman
vakuutta tyonantajille (Jokelai-
nen 1977, 32). Eliikesiiiiticiiden
lukumddrd kohosi varsin nope-
asti yli 500:n ja niissi vakuutettu-
jen luku yli 100Offi:n. Kuitenkin

on muistettava. etti eliikekassoi-
hin. eldkesiidrioihin ja ty6nanta-
jan elatusvelvollisuuteen perus-
tuvat eldkejdrjestelyt olivat yri-
tyskohtaisia. Tyontekrjiit olivat
eliikejiirjestelyjen piirissd vain
niin kauan kuin he tyciskentelivdt
sellaisissa yrityksissi, joissa oli
eldkekassa tai eldkesddtid (Hii-
ronen 1962,293).

\,ryttdmyysa!,ustuksilla, joiden
seurauksena alkuperdinen kan-
saneldkejdrjestelmd ei vastannut
endd sille asetettua tarkoitusta.
Vuotuisesta elakekannasta mak-
sueldkkeiden osuus vuonna 1956
oli vain 1/10, kun taas lisdeldk-
keiden ja awstusten osuus oli
9/10 (H. Niemeld 1985,63).

Merimieselekelaki
1956

Ensimmdinen nykyisilld perus-
teilla toimiva lakisddteinen tyci-
eliikejiirjestely oli merimieseldke-
laki, joka sdddettiin vuonna
1956. Merimieseldkkeet perus-
tuivat ansaintaperiaatteelle, jol-
loin 50 prosentin eldkc ansaittiin
25 vuoden purjehduksella. Td-
hdn lakiin tuli myos lainsidddn-
non ensimmdinen eldkkeiden yh-
teensovituspykdld. Yhteensovi-
tusrajaksi tuli 60 prosenttia pal-
kasta. jonka muodostivat meri-
mieseldke ja kansaneldke yhteen-
sd.

Vuoden 1937 kansanel5kelaki
oli ensimmdinen kaikkia kansa-
laisia koskeva eliikelaki. Laki ra-
kentui pakollisen sddstdmisen
periaatteelle: varat kerettiin l8
vuotta tayttaneiltd kansalaisilta
heiddn henkilokohtaisille tileil-
leen. Kansaneliikejiirjestelmii oli
voimakkaasti rahastoiva ja elii-
kejiirjestelmii oli suunniteltu tu-
lcvaksi tdysipainoisena voimaan
vuonna 2020 eli 80 vuotta myci-
hemmin (Jokelainen 1911 , 32-
33). Kansaneldkejdrjestclmdn
etuudet tulivat maksuun asteit-
tain siten, ettd tyokyvyttcimyys-
eliikkeitii ryhdyttiin maksamaan
vuonna 1942 ja vanhuuseldkkei-
td vuonna 1949 (Louhelainen
1984,73\.

Kuitenkin sotien jdlkcinen in-
t'laatio mursi tdmdn sddstoperi-
aatteelle rakentuvan jdrjestelmdn
perusteet. Muu jdrjestelmddn
kohdistunut kritiikki suuntautui
jdrjestelmdn hitaaseen voimaan-
tuloon. kaikkien lain voimaan-
tullessa yli 55-vuotiaiden jliiimi-
seen sen ulkopuolelle .ja ensim-
mAisten maksettujen el6kkeiden
pienuuteen. Vakuutusmaksujen
suorittamiseen ja eldkkeiden ta-
soon olivat tyrytymdttomid en-
nenkaikkea luontaistaloudessa
eldvdt maanviljelijiit (Kuusi 1961,
212).

Vuoden 1937 kansaneldkela-
kia tdydennettiinkin vuosina
1952 1a 1955 vanhuus- ja tyoky-

Kansanehkkeiden
reformi 1956

Ensimmdinen keskustan ja va-
semmiston hallitus asetti 12. 10.
1945 komitean valmistelemaan
ehdotusta vuoden 1937 kansan-
el6kelain uudistamisesta. Tdmdn
ns. suuren sosiaalivakuutusko
mitean puheenjohtajana toimi
sosiaaliministerion kansliapiiiil-
likkci Niilo Mannio ja komitea
jiitti mieti ntonsd valtioneuvostol-
le heindkuussa 1954(KM 1954:8,
t-7).

Komitea ehdotti j!irjestelmliii,
joka muodostuisi vakuutusjdr-
.jestelmdn ja yleisin varoin rahoi-
tettavan. eldkkeiden vdhimmdis-
tason takaavan jdrjestelmdn yh-
distelmiistii (KM 1954:8, 20).
Vakuutusteknisen osan tuli mdd-
rdytyd el6kkeensaajan tulojen
perusteella eli ansaintaperiaat-
teen mukaisesti. Eldkkeistd suo-
ritettaisiin 75 proscnttia jakojiir-
jcstclman tapaan ja 25 prosenttia
rakentuisi rahastojen varaan.

Urho Kekkoscn johlama sosi-
alidemokraateista .ja maalaisliit-
tolaisista muodostcttu enemmis-
tcihallitus antoi maaliskuussa
1955 lakiesityksen uudesta kan-
saneldkelaista. Esrtys perustui
pddosiltaan Mannion komitean
ehdotukseen. Lakiehdotuksen
kdsittelyd varten perustettiin tila-
pdinen kansaneldkevaliokunta,
jonka tuli Kan-

ohtaja. sosia-
lidemokraatti Onni Hiltunen ja
varapuheenjohtajaksi Kansan-
eldkelaitoksen piiiijohtajaksi hil-
jattain nimitetty maalaisliiton V.
J. Sukselainen.

Valiokunnassa Sukselainen
esitti hallituksen esityksen va-
kuutusteknisen osan korvaamis-
ta tasaeldkkeilld. Muutoksen
pbSperusteluna esitettiin, ette
hallituksen esitys edellyttdd Kan-
saneldkelaitoksessa olevien yksi-
lollisten, jokaista vakuutettua
varten avattujen, eldketilien sdi-
lyttamista.

Niiiden tilien yll?ipitiimiseki
menee Kansaneldkelaitoksen
hallintokustannuksia, jotka tasa-

34

I

I



eldkeratkaisussa voitaisiin kdyt-
fte eldkkeiden korottamiseen
(Pentikdinen 1984, 41 ;H. Nieme-
la 1985, 75). Sosialidemokraatitja suomalainen kansanpuolue
asettuivat valiokunnassa halli-
tuksen esityksen vakuutusperi-
aatteen taakse, kommunistit,
maalaisliitto. ruotsalainen kan-
sanpuolue ja kokoomuksen
edustaja vastoin eduskuntaryh-
mdnsd pddt6std tasaeldkelinjan
taakse. Ratkaisevassa ddnestyk-
sessd tasael6kevaihtoehto voitti
iiiinin 9-8 (H. Niemelii 1985,
75-16 Virkkunen 7.2. 1985).

Lakialoitteen ollessa kdsitte-
lyssd suuressa valiokunnassa jou-
tuivat Kekkosen hallituksen seu-
raajan, Fagerholmin hallituksen
sosiaalidemokraattiset ministerit
ja eri eduskuntaryhmdt vastak-
kain, kun kansaneldkkeen tuki-
osan mddrid ja siihen oikeuttavia
tulorajoja korotettiin hallituksen
esittdmdstd 20 miljardista mar-
kasta 42 miljardiin markkaan.
Hallituspuolueiden ja eduskun-
taryhmien kesken kiiydyissii
neuvotteluissa haluttiin estdd hal-
lituksen hajoaminen, ja sen tiih-
den hallitus ei peruuttanuI esitys-
tddn vaan jdtti sen hyvdksymisen
eduskunnan ratkaistavaksi (H.
Niemeld 1982,77).

Kansaneldkelaki hyviiksyttiin
tasaeldkelinjan mukaisena tou-
kokuussa 1956. jolloin myos so-
sialidemokraattiset ministerit
ddnestivht lain hyvdksymisen
puolesta. Sosialidemokraattien
kantaan vaikutti pienviljehjiivii-
estcin vaikutus puolueen sisilld
sekd kommunistien painostus.
Ratkaisulla haluttiin estdd mycis
hallituksen kaatuminen tilan-
teessa, jossa yleislakon jiilkiseu-
rauksia selviteltiin.

Palkansaajia edustavat kes-
kusjiirjestot SAK ja HTK
(TVK:n edeltiijii) olivat syksylla
1955 esittdneet tuomionsa tasa-
eliikelinjalle. Ne katsoivat pal-
kansaajien edustajina kuten so-
sialidemokraatit kansaneldke-
valiokunnassa. ettd tasaeldkkeet
merkitsevdt voimakasta tulon-
siirtoa maatalousvdestcille, joka
l95Glulun Suomessa muodosti
46 prosenttia ammatissa toimi-
vasta vaestd,stii (Alestalo 1985,
104). Palkansaajia edustavien
keskusjiirjestcijen vaikutus kan-
saneldkelain eduskuntakdsitte-
lyyn oli kuitenkin heikko, koska
niiden huomio oli kiintynyt alka-
vaan yleislakkoon (Pentikdinen
1984,50; H. Niemelii 1985, 85).

Eldkekomitea
1960:n aseftaminen

Kansaneldkkeiden muuttaminen
eduskunnassa ansaintaperiaat-
teesta tasaelak keiksi ja merimies-
ten ansioeldkelain s6St6minen
vaikuttivat siihen ilmapiiriin. jo
ka johti komitean asettamiseen
laatimaan ehdotusta tycisuhde-
eliikkeiksi (Kiirkkiiinen 1981, 3).
Komitean alkusysiys tapahtui
vuosien 1952 ja 1954 viilillii elii-
kesddtiokomitean aikana, joka
laati joulukuussa 1955 annetun
eliikesiiiitiolain. Toimihenkiloitii
edustavan HTK: edustaja oli tiil-
lciin sopinut SAK:n edustajan
kanssa siitd, etti HTK:lta tulee
aloite sellaisen komitean perus-
tamisesta, joka laatisi eliikelain,
jolla tydnantaja velvoitettaisiin
jiirjestiimiiiin eldketurva tyosuh-
teessa oleville (Halsas 1971,23).

Komitean asettaminen on tul-
lut esiin Fagerholmin toisen hal-
lituksen muodostamisneuvotte-
luissa, joita kiiytiin helmikuussa
1956 maalaisliiton, kansanpuo'
lueen ja sosialidemokraattien
kesken (Salminen 1982, 3). Fa-
gerholmin hallituksen tyciohjel-
massa, joka on piiiviitty 30. 3.
1956. on kohta jossa mainitaan
komitean asettamisesta tutki-
maan yksityisoikeudellisissa tyci-
suhteissa olevien toimihenkiloi-
den el6kekysymysta. Paaministe-
ri on kuitenkin vetanyt yli sanan
"toimi", jolloin toimeksianto on
laajentunut koskemaan kaikkia
yksityisoikeudellisia tyosuhteita
(Kiirkkiiinen 1981, 2). Kun alku-
perdinen esitys on koskenut vain
toimihenkiloitd, viittaa tama sii-
hen, ettd asiaa on hallituksen oh-
jelmaan ajanut kansapuolue.
Tdmd on loogista sikdli, ettd kan-
sanpuolue voidaan niihdii toimi-
henkiloitii edustavan HTK:n tu-
kipuolueena (ks. Huuska 1968).

SAK:n entinen puheenjohtaja
Vihtori Rantanen on kertonut
tyoeldkekomitean asettamisen
olleen esilld mycis yleislakon lo-
pettamisneuvotteluissa 17. 3.
1956. SAK:n edustajat olivat il-
moittaneet pdSministeri Fager-
holmille. ettd heiddn mielestddn
tydnantajat saavat valtiolta niin
suurta apua, ettd tyontekijciiden
hyvittdminen muuten kuin pal-
kankorotuksin on kohtuullista.

Yhtend mahdollisuutena
SAK:n neuvottelijat mainitsivat
tydeldkkeet, ja pddministeri lu-
pasi asettaa komitean mietti-
m6dn asiaa. Tdstd lupauksesta ei
mainittu STK:n neuvottelijoiller

(Mansner 1984, 460). Piiiiminis-
teri on ilmeisesti ldmdn lupauk-
sen seurauksena yliviivannut sa-
nan "toimi". jolloin komitean
toimeksianto on laajentunut
koskemaan kaikkia yksityisoi-
keudellisessa tycisuhteessa olevia.

Viimeiset sysdykset komitean
asettamiselle olivat kansanpuo'
lueen kirjelmd valtioneuvostolle
ja TVK:n kirjelmii sosiaaliminis-
teri Tyyne Leivo-Larssonille 26.
ll. 1956 (Pentikiiinen 1984,55).
TVK:n kirjelmii koski kuitenkin
vain toimihenkilciitii. mutta
SAK:n tuki laajensi asian kos-
kemaan kaikkia yksityissektorin
tyontekijoitii.

I T-ydnantajat saivat tietriri komitean
asettamisesta vasta TVK:n kifiel-
mt)n yhteydessri. Asian ottaminen
esiin tydnantajien jo tydnrekijdi-
dcn vdl i si ssri yl e i sla kon I ope t ta m i s-
neuvoueluissa ei olisi helpottanut
lakon lopettamisra (Virkkunen 7.

2. 198s).
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YO-KOKELNLLE
JAWON

Kevddn 1983 yo-kokelaat
eivdt osanneet tyhjentii-
viisti miiiiritellii kiisitettii
tytieliike. He tiesiviit ettii
tavalla tai toisella tytielii-
ke liittlT tytintekoon:
tumivat ansaintaperiaat-
teen. Muu jeikin sitten
miltei hiimiiriin peittmn.
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Kevddn 1983 reaalikokeen histo-
rian ja yhteiskuntaopin kymme-
nes kysymys oli tdllainen: miiiirit-
tele lyhyesti kdsitteet tycisopimus.
tycieliike, tyciehtosopimus, tyo-
taistelu, kausityottcimyys ja kes-
k itetty tyomark kinaratkaisu.

Tyoeldkkeen oikeasta mdZirit-
telystd sai yhden pisteen. Jos
kaikki miiiirittelyt olivat oikeita,
pistesaalis nousi kuuteen.

Millainen olisi
mallivastaus?

Mallivastaus kertoisi: mitkd ovat
tydeldkkeen etuuslajit, ketkii
ovat etuuksiin oikeutettu.ja ja
milld perusteella. Tyoeldkkeen
rahoitus olisi hyvii myos tuntea.

Vastaus on epdtdydellinen. jos
jokin niiistii asioista unohtuu ko-
konaan. Sindnsd "oikea" se silti
saattaa olla.

Oikeaksi vastaukseksi saattaa
tarkastajien ja opettajien mielestd
riittdd se. ettd abiturientti luntee
tycielikkeen perusidean: ansain-
taperiaatteen. Tavallisesti oppi-
laat eivdt kayttaneet ndin hienoa
termid. vaan kirjtlittivat asiasta
omin sanoin. Esimerkiksi ndin:
"Tycieliikettii saadaan tyossd-
olovuosien perusteella eldkkeelle
siirryttdessd."

Tutkimme tyoeliiketiedon
tasoa

Tyoeliike on oppikurssissa
muuan detalji, mutta mukana se
on. Kertooko koulu, mikd on tyci-
eldkkeen tarkoitus ja kuka eliik-
keen rahoittaa? Onko mallivas-
taukseen riittava koulutieto vield
toteutumaton vai jo toteutunut
oppimistavoite'.'} Naita asioita
tutkimme.

Otokseemme kuuluu 22 kou-
lua, joista kaksi on ruotsinkielistd
ja kolme iltaoppikoulua. Koulut
on valittu tasapuolisesti maan eri
osista.

Koulujen oppilaista 857 on
vastannut johonkin reaalikokeen
kysymyksistd. Heistd 72 prosent-
tia on mddritellyt kdsitteen tyo-
eldke.

Jotkut ovat tyytyneet virkkee-
seen tai pariin: toiset ovat kirjoit-
taneet aiheesta puolikin silua.

Tavallisesti pitkiiiin vastauk-
seen sisdltyi ainakin yksi detalji-
virhe, vaikka sen kirjoittaja olisi-
kin tiennyt aiheesta enemmdn
kuin virkkeen vastaukseen tyy-
tynyt toverinsa.

Arvostelukriteerit eri kouluis-
sa olivat erilaiset.

Koulu tunsi
ansaintaperiaatteen

Valtaosa vastaajista tiesi, ettd tyo-
eliike liittyy tavalla tai toisella
tyontekoon. Ainoastaan pari
prosenttia vastaajista sotki tyci-ja
kansaneldk keen keskenddn.

Tiillaisiakin vastauksia lciytyi:
"Tyoeliikkeelld tarkoitetaan eld-
kettd, jonka tycintekiji saa, kun
hdn on jo eliikeiiissii. mutta jat-
kaa silti tydta. Tydtatekevdt eld-
keldiset. jotka tulevat toimeen
kansaneldkkeelld, voisivat vdis-
tye nuorten tycittcimien tieltii."

Joka toinen vastaaja ei mai-
ninnut mitddn selvdd syytd sille,
miksi tyoelakkeelle pddstddn tai
joudutaan. Viidessd koulussa
asia oli jiiiinyt epiiselvf,ksi valta-
osalle vastaajista.

Tunnet uin tyoeldk keen myon-
tciperuste oli ikd: viidessd koulus-
sa joka toinen vastaaja mainitsee
sen. Kaikista vastaajista joka
kolmas tunsi vanhuuseldkkeen.
vaikkeivdt kaikki heistii yleistii
eliikeikiiii aivan tarkasti muista-
neetkaan.

Iiin lisiiksi 8 prosenttia vastaa-
jista mainitsi yhden tai useam-
man muunkin oikean tyoelak-
keen mycintdperusteen.

Tarkastajien ja opettajien mie-
lestii tyoeliikkeen ymmdrtdmi-
nen vanhuuseliikkeeksi on yleen-
si tdysin oikea vastaus. Osaksi tai
kokonaan vddrdnd he pitivdt vas-
tausta, jonka mukaan tyoeldke
on tl,okylryttcimyy:-. tvottG
myys- tai perhe-eldke, mikdli
vanhuuseldketta ei ohu mainittu
lainkaan. Tiillaisia vastauksia
kaikista vastauksista oli noin 5
prosenttia.

Tyokyv-vttcimyys on tdrked
tyoeldkkeen mycintoperuste. Ja
kyllii tyottomyys- tai perhe-eld-
kekin tvoeldke on.

Rahoitusasiat
epdselvimpii

Noin 60 % kokelaista ei kirjoir
tanut rahoituksesta lainkaan.
Tydntekijiiii itseddn tycieldk keen
rahoittajana piti rydelakkeestA
kirjoittaneista 15% ja tydnanta-
jaa 17 o/0.

Jos huomioimme pelkdstddn
rahoituksesta kirjoittaneet oppi-
laat, ndyttdvdt prosenttiluvut ai-
van erilaisilta. Nimittiiin joka
toinen rahoituksesta kirjoitta-
neista kirjoitti asiasta oikein: kir-
joittaja nimesi joko tvonantajan
rahoittajaksi tai sitten tiesi, ettd
yrittajiit maksavat itse omar tyci-

eldkemaksunsa.
Loytyi sellaisiakin tapauksia,

joissa tarkastaja on tuominnut
vastauksen vddriksi, jos oppilas
on nimennyt tycinantajan tyG
eldkkeen rahoittajaksi. Onneki
tdllaiset tapaukset ovat harvinai-
sia poikkeuksia.

Tavallinen on seuraavanlai-
nen virhe: "Elaketta maksetaan
itselleen ennakkoon veroissa ja
ay-maksuissa." Tul kinnanvarai-
nen, ei vddr6, on seuraava vas-
taus: "Tycieldke on sosiaalitur-
van muoto, jossa tyontekrjii
maksaa palkastaan pienen osan
kuin talletuksena siihen asti,
kunnes hdn on oikeutettu siirty-
mddn eldkkeelle." Vaikka tyon-
antaja eldkevakuutusmaksun
maksaakin, eldke-etu otetaan
huomioon tulopoliittisissa neu-
votteluissa kokonaispalkan osa-
na.

Kaikissa kouluissa rahoitus-
asiat eivdt ole olleet tdrkeitd: sen
enempdA opettaja kuin tarkasta-
.jakaan eivdt ole vdlittdneet siitd,
onko tydeldkkeen rahoittaja kir-
joittajan mielestd tyontekijii itse,
tycinantaja, yhteiskunta vai jokin
muu.

Vastaukset eivdt palaudu asi-
antuntijoiden filosofiseen kiis-
taan siitd, kuka tydelakkeen vii-
me kddessd rahoittaa. Vastauk-
set ovat aivan konkreettisia: Yksi
kirjoittaa, ett[ tycielikemaksuja
maksetaan Kansaneldkelaitok-
seen. Toinen veittaa. etta ne ldhe-
tetddn Eldketurvakeskukseen.

Opettajat ja tarkastajat eivdt
aina ole kiinnittdneet huomiota
siihen, mihin vastausten mukaan
tycieldkemaksut maksetaan.

Opetajisa hyvie
oppaita

Tyrieldke on osa sosiaaliturvaa ja
sosiaaliturva osa yhteiskuntapo
litiikkaa. Yhteiskuntapolitiikan
ongelmat ovat moninaiset. Tyci-
eldkeasiat eivdt voi olla opetuk-
sen pddasioita. Tdrkeitd asioita
ne silti ovat.

Demokratiassa jokaisen on ol-
tava selvillii omista perusoikeuk-
sistaan ja -velvollisuuksistaan.

On jo paljon, ettd oppilaat
tunsivat tyoeldkkeen perusidean,
ansaintaperiaatteen. Hc tunsivat
jdrjestelmdn peruskdsitteet.

Riirtaako se?
Mallivastaukseen on vield pit-

kd matka. Opettajilla tulisi olla
kunnon kartat. jotta he voisivat
toimia hyvind matkaoppaina.
Opettajien kdytcissd tulisi olla
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riittdvdsti materiaalia, .jota he
voisivat jakaa edelleen oppilail-
leen, vaikkapa harjoitustycin ai-
heiksi.

Timd on tarpeen siksikin, etti
lehdet kiistelevdt alinomaa el6-
keasioista. Todenndkoisesti ju uri
lehdistcjn kirjoittelun ansiosta
rahoitusasiat nousivat esille yo-
koevastauksissa. Oppikirjoissa-
han rahoituksesta ei paljoa puhu-
ta.

Oppikirjat esittdvdt ryhmiityo-ja keskusteluaiheiksi eldkeasioi-
ta. Kirjat eivdt millddn voi kaikis-
sa yksityiskohdissa pysyd ajan
tasalla. koska lainsddddnto
muuttuu alinomaa. Sitiipaitsi
laaja yksityiskohtien luetteloimi-
nen kirjoissa on tarpeetonta. Oli-
si hyvd. jos oppikirjat antaisivar
yleiskuvan tyoelakejarjestelmdn
organisaatiosta.

Sensijaan oppikirjoista tulisi
selvitd, mistd saa lis6tietoja. Lisd-
tietoja saa mm. Eldketurvakes-
kuksesta, joka on tydeldkejdrjes-
telmdn keskuselin. Laitokseen
voi jokainen halutessaan ottaa
yhteytta.



TIETOYHTtrISKNANT
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Neljii viidesti suomalaisesta on
sitd mieltd. ettd eldke-erot Suo-
messa ovat liian suuret. Yksi vii-
destd katsoo sosiaaliturvaan kdy-
tettdvdn liian paljon rahaa. Yli
puolet uskoo. cttcivdt viran-
omaiset vdlitd tavallistcn ihmis-
ten eldmdstd.

Nditd tutkimustuloksia esitteli
Sosiaaliturvan phivillii Rova-
niemelld syyskuussa valt.tri P a u-
li Niemeld Kansaneliikelai-
toksesta. Piiiville oli kokoontu-
nut Tietoyhteiskunnan sosiaali-
turvaan perehtymddn noin 800
sosiaalialan virkamiestd ja luot-
tamushenkilod eri puolilta Suo-
mea.

"Ansiosidonnaisesta sosiaali-
vakuutuksesta on tulossa van-
hanaikainen. ennenkuin se on
edes tdysimddrdisesti voimassa".
Niemeld ennusti. "Tosin vielii lii-
hitulevaisuudessa ansiosidonnai-
sen sosiaalivakuutuksen kautta
maksettavat etuudet lisddntyvdt
sekd absoluuttisesti ettd suhteelli-
sesti. "

Vuonna 1980 makscttiin van-
huuseldkkeistd kansaneldkkcind
puolet. 1,ksit1,isen sektorir.r tyo-
eldkkeind neljdnncs. Vuoteen
2000 mennessd suhde muuttuu:
kansaneldkkeinri maksetaan
30 %, yksityisind tvoclakkeina
ldhes puolet.

Uudet eldkemuodot
esilld

Vuoden vaihde tuo Eliiketurva-
keskuksen suunnitteluosaston
piiiillikon Antero Ahosen mu-
klrarr mcrkittdviii uusia piirtcitl
ja kehitysmahdollisuuksia cldke-
rintamalle. Tosin hdrr ei uskonut
uudistustcn viilttfundttri kerta-
hcitolla mr-rllistavan eldketilas-
toja.

Joustava eliikeikii antaa uuttir
ilmettd ellkkccllc siirtvnrisccn.
Myos osa-aikacldkkccsccn Ahr>
r.rcn suhtautui toil'eikka:r-sti. Hd-
nen mielcstiidn sc on monessil
suhteessa suclsitcltavir.r kcino lov-
sdtd tyontekoa cnnen eliikeikiiii.
"Jos toiden jdrjestclv t_,.'opaikalla
sallii. osan tyouja:tu roisi omis-
taa harrastuksillc ja r,'oimien kc-
rAdmiscllc. Tyohon liitty\,'at ih-
rnissuhtect ja arvostus sdilvisivdt.
Kokcmustzr ja tictoa vAlitt),isi
scr-r raa.jalle."

Tulotkuan eivdt sanottarasti
putoa. Ahonen muistutti. "Ly-
hvcmmdsta tyoa.jasta kertyvdd
pienempdd palkkaa tdydentdd
osa-aikaeldke."

Uudet eldkemuodot, niin jous-
tava eldkeikd kuin osa-aikaeldke.
cdistdvdt Ahosen mukaan mycis
tyovoimapoliittisia tavoitteita.
"Yritysten irtisanomiset vdhene-
vat ja tyopaikkojen vaihtuminen
nopeutuu", han totesi.

Ammatti-ihmisten neuvoja .;a
myotdvaikutusta Ahonen uskoi
tarvittavan entistd enemmdn,
kun kdytossd on thd useampia
eldkevaihtoehtoja. "Mahdolli-
suuksien runsaus vield tdssd vai-
heessa hdmmentdd". tunnusti
uusien eldkemuotojen suunnitte-
luvaiheesta asti tyossa mukana
ollut Ahonen.

Kolmen kerroksen veked

Kolmenlaisia tvcimarkkinoita
ldysi Suomesta Lapin korkea-
koulun prcll'essori Kvcisti Ur-
ponen.

Yk kosluokan tyomarkkinoilla
ovat suhteellisen vakaissa. turva-
tuissa ja hyvin palkatuissa am-
mateissa tyoskentelevdt. Toista
luokkaa kansoittavat ne, joiden
ammattiolot ovat epdvakaat.
joilla on vdhemmdn ylenemis-
mahdollisuuksia ja joiden toi-
meentulo on rajoitettu. Kolman-
teen luokkaan kuuluvia uhkaa
syrjaytyminen. Hcidhn tyrisuh-
teensa kesto ()n cpavlrrnla tai
mddrdaikainen. Hc tckcvrit tyo-
tddn usein osa-aikaisina tai tyolli-
svvsvaroin palkattuina.

Ykkosluokan vden sosiaali-
turva l,littAd Urposen mukaar.r
keskin.rddrdr.r crilaisten lisiijiirjes-
telyjen ansiosta. Toiscn luokan
.joukon etuja a.jaa ammattiyhdis-
tysliikc. Viimciscn osan sosiaali-
turvan jdr jr::tdmirren na\ ttAA
Urprlsen mtrkaan luotta\an \ai-
keuksia.

Hdn nosti esiin kvsvmvksid:
"Mikd on osa-aikatyotd tekevien
sosiaaliturvan taso? Mikd on lv-
hyissd tycisuhteissa olevien tyot-
tonryysturva? Miten turr attua tai
vakaata eldmdd kykenee viettd-
mddn tycillisyysvaroilla palkattdl
Mikd on tyottomdn sosiaaliturv'a
sairastuttaessa'1".

Nykl,inen sosiaaliturva on
Urposen mukaan s1 ntynyt aivurr
erilaisissa oloissa kuin misszi nvt
eldmmc tai mith meilld on cclcssei.
Osittaiset uudistuksct civdt hd-
nen rnielestddn endd riita.
"Olcmmc samanlaiscssa tilan-
tecssa kuir.r teolliscn yhteiskur.r-
nan sosiaaliturvan rakcntajat
vastatessaan maatalousyhteis-
kur-tnan murcncvan sosiaalitur-

vajdrjestelmdn ja uuden yhteis-
kunnan asettamiin haasteisiin".
hdn sanoi.

Nykyisen sosiaaliturvan valli-
tessa perheen toimeentulo heik-
kenee perheen suuntautuessa
hoivaamiseen. Urponen huo-
mautti. Perinteistd koyhyyttii
hdn loysi liihinnii kahdesta eri
ryhmdstd: Eteld-Suomen yksi-
ndisistd miehistd ja Pohjois-
Suomessa huonosti asuvista.
Hiin piti puutteena sitd. etteivdt
sosiaaliturvan tilastot paljasta,
missii koyhyys ja puute Suomes-
sa esiintyvdt. Huonoosaiscn
muotokuvan Urponen kiteytti
prolcssori Olari Riihisen sanoi-
hin: "Kaikkein huono-osaisim-
milla on myos kaikkein picnrm-
piii tuloja jakamassa kaikkcin
suurin perhe."

Suomalaisten hvvinvointiu ja
sosiaalista turvallisuutta kohot-
taisi Urposen mukaan huomat-
tavasti iuuri asunto-ongclman
ratkaiseminen.

Hdn arvosteli myos .jdrjestel-rrdn hajanaisuutta. huomaut-
taen. ctta scn hallitscminen tuot-
taa vaikeuksia asiantuntijoille.
muista puhumattakaan.

"Se. ettd kansalaiset eivdt saa
hcillc kuulur ia ctuuksiu. ci tur)
sdAstod. Orrgclmien ratkaiscmi-
nen tulcc uscin r,'aikcammaksi ja
kalliimmaksi puhumattakaan
inhimillisestd kdrsimyksestd. jota
ci tulrrudcllisin suurcin roi mita-
ta."

Elakkeet nousseet

Viimeisten viidentoista vuoden
aikana on eldkkeiden reaalititso
kaksinkertaistunut ansiotasoon
verrattuna. sanoi puhcenvLloros-
saan llnassineuvos I m rn o Po h-
j o I a valtiovarainministericistA.

Pohjola piti mahdolliscna sitri,
cttd kansanclakkcidcn taso .iut-
kossa jdd j:ilkee n ansiotason kc-
hity,ksest6. Svvnii tiihdn olisi hd-
ncn mukaansa .juuri ar.rsiocldk-
keiden nopca kasvu.

Painc kansanclzik keiden reaa-
lisen tason kohottamisecn saat-
trrit PtrlUolun rnrrkatrrr kusraa. jos
rcaaliansiotaso cdclleen kehittl,y
hvvin.
Milte tulcvaisuus sitten ndr ttdd'l"Eldkkccnsaljien lukumaara
.ilrtkanee nopcau kasr uaan ja
kartsantalouden clakcmenot vic-
vdt joka tapauksessa yhd kasva-
van osan kansantulosta". Pohjc>
la ennusti.

Poh.jola korosti, ettei valticlva-

rainministerio halua itselleen asi-
allista valtaa sosiaaliturvan kehit-
tamisessa tai rajoittamisessa ja
viittasi ministeri Ahti Pe(kalan
kannanottoihin.

"Sekd taloudeliset realiteetit
ettd yhteiskunnan muuttuminen
puoltavat sitd, ettd vallitsevan so-
siaaliturvan tasoa ja suuntautu-
mista tarkastellaan aika ajoin
kriittiscsti". Pohjola sanoi.

Sosiaalipolitiikka
keskeisemm[ksi

Kansaneclustaja R e i n o P a a s i-
linna piti om.issa puheenvuo-
rossaan tdrndn hetkcn chkd suu-
rimpana sosiaalipoliittisena teh-
tiivdnA siirtdd sosiaalipolitiikka
vhteiskunnan reunoilta sen eli-
mclliseksi osaksi. Tdmdn tulisi
Iuincn miclcstldn koskea niin ai-
nee llisia voimar"aroja kuin aluecn
arvostustil.

"Sosiaalipolitiikka ei saa olla
ylijiiiimiin, toisen luokan kansa-
laisten havitetty valtakunta". han
lausui. '

Paasilinna sanoi rneiddn ole-
van luomassa sosiaalikoncistoa.
johon B-luokan kansalaiset roi-
daan tyonthd A-luokan kansa-
laisten tieltd. Hdnen mielestddn
tasta seuraa. ctta mlos itst' sosi-
aalipolitiikka arvioidaan B-luo-
kan toiminnaksi.

"Milloin olemrnc ndhncet. ettri
johonkin talotrspoliittisccn pdd-
tokscntcktrclirnccrr rrtcttirisiin .ja-
sc-ncksi sosiaalitvontekiiA'1" Paa-
silinna k1-syi.

HAn piti sosiaalipolitiikan ar-
\'()stustil rhtciskunnalliscna ju
kulttuurisena kvsvrnvksenh. ei
1-ksilolliscnd onsclmana. Ja. hdn
muisttrtti: "Hvvinl'ointil,htcis-
kunnassanrmc sosiaalipah'elujen
j:ir.jestdminen ei ole endd rahastzr
kiinni. vaan tahdosta."

i,li-i.:. 1 ljl j( )l"1lvt lOHl
I ltA L t ttr': tt A r..lr trl. trrt
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Taru Kolehmainen

Kovinkaan pitkiille ei Kielitoi-
miston tutkijan Taru Koleh-
maisen tarvinnut lukea Tyci-
eldke-lehden kolmosnumeroa,
kun jo sanastajan haaviin kertyi
pari sanakirjatycin kannalta mie-
lenkiintoista sanaa.

"Ensimmdisessd artikkelissa
Miten yksil) asennoituu ellikkee-
seen kiinnittyy huomio kolman-
nella rivillii 7brlr/ava-sanan kavt-
toon puhuttaessa jouslovqslo
alcikcicisrti. Se ei kylliiktidn ole
mikddn uusi sana. mutta tassa se
on uudessa termimdisessd kdy-
tossd. Suurin piirtein se on pe-
rusmcrkityksessddn. joten ilmaus
on hclposti ymmiirrcttdvissd. "

Uudissanoja on
monenlaisia

Ei suinkaan olc harvinaista. ctte
vanha sana on siirty'nyt uudcnlai-
seen keyttoon. Taru Kolehmai-
nen luettelec csimcrkke-jd: /raila-
na on alettu kayttaa yhteydcssh
polkkahaitari, tallia mcrkitsc-
massa autotehtaan k i I poi lutal I iu,
s1'dt t ciri-v erbid atk-termind. .iulrr-
,?a4 aancr)toistotekniikassa .ine.

Uudissano.ja syntv_v toki muil-
lakin tartlin. Valtaosa sanoistlr
on vhdvssanoja. jotka muodos-
tctaarr r.anltoista sanoista (arlo-
kuolcma, hcrcitcosto). Siksi nii-
clcu uutuLlttzl on usein vaikea
Iruomata. Hyvinkin vllattavia
vlrtlistclrrriri roi ollu (lu'tottifr-
.su.s).

Vlrnltlrrtir klurtlrsirnilstlr \()i-
daurr jolttlur rrr os trusi sanlr
( m.v b h ri- m.r 6 h c n t ci ri) ttti r.'ierask ie-
lincrr sana tai sen osa r-nukautc-
taan suomen kiclccn sopivaksi
( di sc-.foc k e.v - r i.sk i juk ka).

"Utrsia sartoja ci r lccltsd svrtrtv
tyhjiistii. esin.rerkiksi sepittdmdlld
niitd vain kiriaimia uudella taval-
la rhdistelemdlld. Ihrnisct tosin
luulcr at. etta nain juuri urrsia sa-
no.ja tehdddn. muodostanralla
niitd mielivaltaisesti. Esimcrkki-
nd tdllaiscsta sananntuodostus-
keinosla roisin juuri ja juuri
mainita ./J'ld-sanan, jossa kielen
keinoin on pyritty jiiljittelemiiiin
ticttyd Adnivaikutelmaa". Taru
Kolchmaincn sanoo.

"Ertsimmdirten varsinainen
uudissana on sama-sta artikkelis-
ta loytynyt varhoisekike. Sita ei
olc esime rkiksi meillii toimitetus-

sa Uudissanasto 80:ssa, johon on
koottu 60-70''lukujen uusia sa-
noja. Siell2i on kylldkin saman
kAsitteen varhaisempi nimitys
ennenaikaiselcike. Varhaiseldke
on minusta parempi. Se on juuri
sitd uudissanatyyppi,ii. jossa on
tehty yhdyssana jo olentassa ole-
vista sanoista."

"Ensimmdiscn kcrran poimin
varhaiseldkkecn vhtcydestd rzn-
tomavateroanien varhaiscldkc
vuoden 1983 Mitl Missii Milloin
-kirjasta. Tciddn lchdcssdnnc
puhutaan koko ajan 'yksildlliscs-
td varhaise16kkccstd'. Ilnrciscsti
se poikkeaa jotenkin muista var-
haiseldkkeistd. mutta miten. sitii
ei 'yksilollinen' kylld kcrro". Ta-
ru Kolehmainen pohtii.

Yksi sana parempi

"Uuden kdsitteen nimen tulisi ol-
la niin selvd. etta siita voisi mah-
dollisimman pitkiille ndhdd, rnitd
silld tarkoitctaan. Olisi suotavaa.
cttd scllaiset tcrnrit kuir.r eldkkei-
dcrr rrimct olisivut vksisanaisia.
Ymn.rdrrdn varhaiseldkkcclld
tarkoitcttavan tar.,allista var-
hemrnin myonnettyii elAkettd.
Vaikka sanan sisdltci eri aloilla
olisikin hicman erilaincn. tdtd cri-
laisuutta on varmasti aika vaikea
ilmentdd sanan etccn lisiityillii
mearirteilla. "Yksilollincn" ti-
pahtaa lrrultavlrsti kLiytdrrrrossa
helposti pois, koska maallikon,
toimittajankin. on vaikca ym-
mhrtdd. mita virkaa silki on. Ei-
kohdn itse tekstissd voicla sclvit-
tdd sanan tarkka sisdlto. silloin
kun se on tarpeen. Varhaiseldke
mikA varhaiscldkcl". Taru Ko-
lehmaincn huudahtaa.

Varhaiseldkkeelld on Taru
Kolclrmuiscn nrukaan toivoa
pridsth tckeilld olevaan Perussa-
nakirjaan. miklli sana vakiintuu.
"Onhan cldketerrnejd sanakir-
joissa cnnestddr.rkin. Nvkysuo-
men sanakirja tuntcc perhc-eldk-
kecn. kansancldkkcen. tyokyq/t-
tomyyselSk kccn ja vanhuuscldk-
kccn. Uudissar.rasto 80 kuvastaa
hrvin sitd kclritlsta. .joka viinrc
vuosikvnrnrenind on ollut kdvn-
nissi cldkealalla. Niinpd siihen
on otettu t_v-ottomyyscldkc, yli-
elAkc. lapsenclake. rirttantasoti-
laseldke. ennenaikaiscldkc. luo-
pumiseldke. sukupolvenvaihdos-
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ehke, yrittajaeldke 1a - ylliitys,
ylliitys - tyoeliikekin loytyry vas-
ta Usta sanakirjasta, Taru Ko-
lehmainen luettelee.

"Eldkeala on uudissanojen
poimijan kannalta oikein mie-
lenkiintoinen. Tdlld alalla tapah-
tuu niin paljon. Kylla raalta ter-
keitd sano.ja poimii. Mm. samas-
ta lehdestd ldytyneet osaelcike ja
osa-aikaekike ovat melko uusia
sanoja. Niilld tarkoitetaan ilmei-
sesti eri asioita, mutta pelkddnpd,
ettd ndin ldhelld toisiaan olevat
sanat sekoitetaan hclposti toisiin-
sa", Taru Kolehmainen toteaa.

Kielitoimisto pyrkii seuraa-
maan tarkoin eri alojen sanaston
kehitystii. Taloon tulee pdivdleh-
tien lisdksi mm. Talouseldm6. In-
sinooriuutiset, Lakimiesuutiset.
Metsdlehti, Kalankasvatus.
Opettaja ja Sosiaalinen aika-
kauskirja.

"Lehtiii on laatikot tdynnd",
Taru Kolehmainen kiteyttdd.

Lyhenteet hankalia

Lyhenteet ovat nimenomaan
eldkealalla tavallisia. Miten Kieli-

toimiston edustaja ndkee lyhen-
teiden yleistymisen?

"Tiiytyy tosiaan olla varovai-
nen, kun alkaa kdyttdd jostakin
uudesta asiasta lyhennettd. Suuri
yleisci ei voi noin vain tietdd, mitd
ne merkitsevAt. Sen huomaa sii-
takin. etta meiddn neuvontanu-
meroomme tulee tdllaisia kysely-
jii tuhkatiheiidn. Etenkin valta-
vasti lisddntyneet tittelilyhenteet
ovat vaivalloisia. Aina ei koko
tekstistd selvid. mitd lyhenteelld
tarkoitetaan. kun kirjoitta.ja on
pitdnyt liian itsestidn selrdnri. ct-
tii kaikki sen tuntevat".

"Yhd enemmdn on alkanut
ndkyd mycis ns. kirjainsanoja. siis
lyhenteitd,.joita kiiytetiiiin raval-
listen sanojen tapaan, esimerkik-
si luki, tupo, suko, lel(li), pop(p0.
Tdssd oikeastaan onkin yksi uu-
sien sanojen sepityskeino, vaikka
kirjainsanoja ei muodostetakaan
aivan mielivaltaisesti". huomaut-
taa Taru Kolehmainen.

"Epdselvyytensd takia ne ovat
mielivaltaisia senkin takia. ettd
ne eivdt oikein nivelly kieleen, ne
esimerkiksi jddvdt astevaihtelun
ulkopuolelle."

VOIKO TIETOKONEPALVELLIN
TIETOTAN:PSTELMIiA\T MUR'IAUTUA?
Lehdistd saa aina vdlistd lukea.
miten eri tietojdrjestelmiin on
murtauduttu. Turvassa eivdt ole
ollcet esimerkiksi Yhdysvaltain
armeijan tiedostot ja pankkitile-
jiikin on rokotettu.

Miten on Tietokonepalvclun
laita? Pddseekci ndppdrd atk-har-
rastaja tietoihin kiisiksi'l Vastaa-
jana on Tietokoncpalvelun var-
mistuspddllikko Se ppo S avo-
la.

"Meiddn tietoihimmc ci olc
mahdollista pddstd kdsiksi, kos-
ka meiddn jdrjestelmhmme on
suljettu jdrjestelmd. Meilld ci olc
kdvtossd sellaisia valintalinjoja,
etta .ioku ulkopuolincn voisi
pdhstd tietoja katsomaan."

"Lehdissd kcrrotut tapauksct
ovat yleensd sellaisia, ettd ylcisen
puhelinrerkon kautl.a on soitettu
tietokoneen johonkin puhclin-
numeroon. kun se on ensin saatu
selvillc. Tdmdn lisdksi itsc ticto-
koneessa olevat suojaukset ovat
olleet puutteellisia, mikii osaltaan
on helpottanut tietojcn saamis-
ta."

"Tietokonepalvelun tietokc>
neesccn ci voi saada vhtevtta
muualta kuin toimetciianta.lil-
tamme. esimerkiksi Mela:sta.
T1 oclakekrr::asta .ia Ilmarisesta.
Eldketurvakcskuksen messupal-
veluakin varten muodostetaan
ctukhtccn oma tiedonsiirtovhteys
vain messujen ajaksi. jotcn yh-

tcydcn saa vain ETK:n messu-
palvelupisteestd."

"Mutta mikddn jdrjestelmd ei
olr murtamaton. Jos onnistuu
saamailn tietoonsa esimerkiksi
sopivan ETK:n henkilon salasa-
nan. onnistuu pddsemddn sopi-
vallc ETK:n pdhttcelle ja omaa
vield riittdvdt tiedot jdrjestelmds-
td. niin jonkinvr:rran tictoja voi
saadakin."

Montako hcnkik)ti Ti(lokonc-
pa ltc lus sa on t i c t o.r uo i a t c h t tivi.t.rci?

"Pddtoimisesti yksi. Mutta on
paljon niita..joidcn tycihon olcel-
lisena osana kuuluu rnyds ticto-
.jensuo jaus."

MESSUT MYOS KE,LALLE
HYODYLLINE,N KOKEMUS

Seppo Satola

Kansaneliikelaitosta ci muuta-
maan vuotccn olc nhhty messuil-
la. Tauor.r ihlkeen avattiin kui-
tenkin'"'iimc kcshn p:itimessuilla.
Lahdcssa. nrvcis Kclan palvclu-
osasto. Se sijaitsi sanralla ktiy,td-
r"dl;i kuin ETK:nkin. Mikri sai
Kelan li,kkeelle. tiedotuspddllik-
koMikko Tuohi'l

- Asiakaspalr,'elu. ci .julki-
suuden haku. Kyn tvoroinruu
nvt oli kdytettdvissd niin, ettd oli
mahdollista ldhted messuille. ha-
luttiin kokcilla. olisiko tdmdn
muotoiselle palvelullc kA),ttoe.
Viikeii riitti.

Meillii oli eritlistecmana sai-

rausvakuutuksen pdivdraha.
"Tarkista. millainen olisi Sirrun
sai rausvak u utuspaivarahasi.
Samalla saat tietdd. mitd muita
tietoja Sinusta on Kclan ticdos-
toissa." - Kun olimme varau-
tuncct vain yhdellii pddtteell:i,
pdrittecn edcssd oli jatkura jono.
Olisi pitdrryt olla useampia.
Henkilokuntaa oli riittdvdsti.
niin cttd asiakkaiden kanssa r oi-
tiin keskustella. Koko tiedotus-
tointiston riiki kiivi. kukin vuo-
rollaan. osastolla opissa. Lisiiksi
oli r likci altre keskuksrsta ja pai-
kallistoimistosta.

Keskustelr"r on tarkcdta. Kun

asiakas tulee kaikkine paperei-
rrecn. selvittcll' hdncn kanssaan
\irirltaa Irr r inkin kestdd r iisitois-
ta minuuttia. Kiireestd civdt asi-
akkaat pidd. Jonottamiseen scn
sijaan sul.ttar.rlutaan nrclko krir-
siv dlliscsti.

Sisdistd k ritiik kili ort har.iortcL-
tu mcssujcr.r jhlkccn.ja kokemuk-
\csla ()lctillilr opiksi. Ostrstorr si-
jainti .ja varustus eivat olleet tay-
sin tvydyttdvet. mutta mcssLrillc
lShtopdritos tehtiin rriin rnyo-
hddn. ettd piti ottaa mitd sai. Ensi
vuonna on tarkoitus ldhtei use-
ammillekin messuille.

Huasrottcli Yl.lu Mikko Tuohi
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VAKUUTT]SOIKEUDEN PAATOKSIA
TYOSKENTELY ULKOMAILLA

SI]OMALAISEN TYONANTAJAN
PALVELUKSESSA

Kaksinkertaiselta va-
kuuttamiselta vdltyttiin,
kun TEL:a ei sovellettu
suomalaiseen tyonteki-
j:i:in hainen tyoskennel-
lessd^d.n ulkomailla ul-
komaisen yhtion palve-
luksessa, jonka osak-
kaina oli kolme suoma-
laista yhtiotii.

Tapahtumien kulku
Eldketurvakeskus katsoi 4. I l.
1982 antamassaan pddtoksessd.
ettd X oli tyoskennellyt sihteerind
MMC, Inc.-yhticin palveluksessa
New Yorkissa 25. 3. 1970-30. 8.
l97l vdlisend aikana. Sekd X:n
viikoittainen tyciaika, ettd kuu-
kausipalkka teyttivat TEL:ssa
sdddetyt vdhimmdisvaatimukset.
Yhtiolle tyoskennellessiiiin X oli
ollut Suomcn kansalainen. Yhtio
oli ollut A oy:n, B oy:n ja C oy:n
-v"hdessA omistama myyntikont-
tori New Yorkissa. Kukin ndistii
kolmesta suomalaiscsta osakevh-
tiost2i oli omistanut y'hden (ol-
masosan yhtion osakkcista.

E,ldketurvakeskus katsoi. cltii
koska n-rainitut kolme sLlonla-
laista osakevhtic;ta olivat MMC
lnc.-ylrtion onri\tucs\aull t()inti-
neet tiiviissd yhtcistyossd ja tisdk-
si omistancct yhtiossd l,htion ki>
ko osakckannan. mainituilla vh-
tioillii oli ollut MMC. lrrc.-1 hti-
ossl mAdrdysvalta. Koska lisdksi
X oli mainitussa amerikkalaiscs-
sa yhtiossh tyoskcnncllessddn ol-
lut Suomcn kansalainen ja tyo-
suhdc oli tayttanyt 1 EL:n piiriin
kuulurnisen edcllytykset, ETK
oli mddrdnnyt. ettd X:ddn oli
mainitun tyoskentelyn osalta so-
vellettava TEL:a.

Mainitut kolme suornalaista
osakevhtiotd yhdessd sekii TEL-
r"akuutusl,htio hakivat piiiitcik-
seen muutosta eldkelautakunnal-
ta.ja vaativat pddtokscn kumoa-
mlsta.

Eldkelautakunta katsoi. ettei
X:n tyoskentelyyn amcrikkalai-
sen yhtior.r palveluksessa Anteri-
kan Yhdysvalloissa cdelld mai-
r.rittuna aikana tulc soveltaa
TEL:a, koska tv<jnantqa MMC.
Inc.-ninrinen vhti6 ei ole suonta-
laincn vhtio. Eldkelautakunta
kumr>si TEL I $:n nojalla vali-
tukscnalaiscn pddtoksen.

Eldkctrrrvakcskus raati \lr-
kuutusoikcudclta. ettd eldkelau-
takunnarr pddtos muutettaisiin
Elrikcturvakeskuksen pddtoksen
nrukaiseksi.

Vakuutusoikeus totesi paA-
toksessddn. ettd elakelautakun-
nan phdtcistd ei muuteta ja valitus
siis hyldtddn. Lainkohta: TEL
rs.

Henkiloperiaafteesta

Tvoeldkclaeissa ei olc siidn noksih
niidcn kansainviiliscstA sor.'clta-
misesta. nrink;i vr.roksi tvciclrikc-
jarjcstelmdssA rt.ltdatctlian sr.rsi-
aalivakuutukscssa ;-leisesti hr'-
viiksyttyjzi periaattcita. Niiitii pc-
riaatteita ovat ns. henkiloperiaa-
tc ja ns. alueperiaate. Suorni
noudattaa ylccnsd henkilciperi-
aatctti.l. jollci sosiaalitunasopi-
muksista muuta johdu. Sosiaali-
turvasopimukset taas noudatta-
vat nriltei poikkeuksetta aluepe-
riaatctta.

Henkilciperiaatetta sovellet-
taessa on henkilon kansalaisuu-
dclla ja,ztai kotipaikalla sekd hd-
ncn tvonantajansa kansalaisuu-
dclla jaltai kotipaikalla ratkaise-
ra nrerkitls. Henkilopcriaattecn
mukaan Suomcn tyocldkelain-
shddhntod sovelletaan suomalai-
sen tvonantajan palvclukscssa
tydskenteleviin tyontekijoihin
huolimatta siitd. ettd tl,oskentcly,
tapahtuu ulkomailla. Suourcn
tyoeldkelakien soveltanriscksi
henkilopcriaaltccn pohjalta r"aa-
tlitlarr lisdksi. etta t\onur)taju or)
joko Suomcn kansalainen. jolla
on pysvvii kotipaikka Suor.nessa
tai yhteiso.jonka kotipaikka on
Suomcssa.ja joka ei ole ulkomaa-
laiscrr yhtion trtdrrhtio tiri suo-
malaiscn yhtion ulkomailla toi-

miva tytdrl,htio.
Lisdksi edellytetddn, etta t),on-

tekijd on joko Suomen kansalai-
nen. jolloin asiaan ei vaikuta ntis-
sd hdnellh on pysyvd kotipaikka
tai henkilci. jolla on pysyvd koti-
paikka Suomessa ja joka siis
oleskelee vain tilapdisesti ulkr>
mailla.

Muutoksenhakuelintcn en-
nakkopddtciksid tyoeldkclakicn
kansairrvdliscstri sovcltirnrispiiris-
td on niukasti. Eldketurvakcs-
kukscrr ratkaisu on niihthr,issii
mvos sitcr-r. ettd se haluaa sovcl-
tamispiirin rajoista r.t.[rutoksen-
hakuclintcn korrkrcettisia kan-
nanotto-ia.

Elikctunukcskukscn plltt-rs
soveltaa X:ddn TEL:a oli perus-
tunut siihcn. ettd sc oli katsc'rr.rr.rt
X:n tyi)nantajan oler,'an suofita-
laincn yhteiso. Yhtid oli kuiten-
kin cdcllii mainituista osakkuus-
yhticiistddn erillir.rcn juridinen
henkilij. joka oli jdrjestdytvnvt
Anrcrikan Yhdvsvaltojen lain-
sddcldn non mukaisesti. Lainopil-
liscsti kysl,myksessd oli siis ul-
komainen 1,hteiso, jolla ei voida
katsoa olcr an herrkilopcriaattccn
cdellvtthmdd kotipaikkaa Suo-
messa :iitd riippunrlrtta. ntitcrr
tiir.istd y'hteistvci suornalaistcr.r
osakasvhtioiden l'dlillii on ollut.

Eldkcturvakcskus ci cdcs r.'iiit-
tanvt. ette arr.rerikkalaincn vlrtiii
olisi ollut.jonkin suonralaiscrr vh-
tion tytdrl,htio. Tuskin tiillaincn
r"ditc olisi ecles orrnistur.rutkaan.
Tiissd y'htcvclcssri or.r kuitcnkin
hvvri nruistuttaa osakevhtiolain 2
$:std, jossa ntaeritellaan entovh-
tio-t1,t:irvhtiii suhde.

Pddsdiinnon (l r.nont.) nru-
kaan mainittu suhdc st,ntvv kun
osakel,htiiilld on vhlittorndsti tai
r Ilillisesti omistukscssaan niin
r.r.ronta toisen yhtidn osaketta, et-
td silld on enemmdr.r kuin puolet
kaik kicn,rsak keiden ruollaurisra
ddrristd. Tii mii p,iiiis,iiiinto m u isle-
taan llcensd suurin piirtein. jos-
krrs ehkd tarkastikin eli ctrd rar-
kaisevaa on omistettujcn osak-
keidcn tuottama d I n i rrr I ii l'a.

Sitd rastoin nttrllcsti ndvtrua
unolttuvan p1 kiiliin 2 nrolncntti
jossa sdddethdr.r: "Jos osakcvhti-

PENTT1 KCIVISTC)INh,N, t t
l,l it k ( I u rt'd A (\l\ uk \(n

lurnoJtilltttt
t t rLt t r t trt piiii I I i k k i)

olla muutoin on osakkeidcn
omistuksen tai sopintuksen pe-
rttstcella nrdlrlarnisralta toisessa
osakevhtiossA .ia Ituomattava
osuus sen toirninnan tulokscsta,
or.r r.riin ikiiiin cdellincn vhtici
cntovlttiri jrr ldlkinrrnainen irtdr-
ylrtiti." Tosiasiullinerr rnddrdd-
nrisvirlllr voi lairr nrukaan siis pe-
rustua r-nvtjs sopinrukseen. Teo-
rilrssa cnrtrrlrtion ei siis tarritse
or.r.ristaa vdlittorndsti tai vdlilliscs-
ti ),htaan tytaryhtidnsa osakerta.

Vukuutusoikcutlen prititd:r n:o 538./
84/10-58 (ETK-arkistonunrcro
t4009)

Atmctttt l-1.6. 1985.

LEL, KARJIJT,
SONNIT JA
SIEMENEN-
OTTO
Tyonantajan toiminnan
tarkoitus oli ratkaiseva
mietittd.essd karju- ja
sonninavetoissa tyos-
kentelevien tyontekijoi-
hin sovellettavaa el6ke-
lakia.

Asian taustaa

LEL Tvoeliike kassa oli p)'ytanyt
Eldketurvakcskuksen ratkaisua
siitd. oliko Salpausselhn keint>
sier-ncnrrvsvhdistvs r.v:r-r maatilal-
l:r. sortltirtat ctassa jlr karjunar c-
tassa tvoskcntclcv iin tl'ontekUoi-
lrin strr cllcttar a TEL:a vai
LEL:a.
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Mainitun yhdistyksen anta-
man selvityksen mukaan maati-
lalla tyoskenteli kolme henkilciii.
Heidiin tyonddn oli peltotdiden
lisdksi kiinteist6jen hoito ja lait-
teistojen asennus sekd huoltotydt
keinosiemennysasemalla. Varsi-
naista maataloustyota oli vain
kcsdisin. Tyontekijoidcn tydajas-
ta oli maataloustydn osuus
vuonna 1982 ollut vain 35 pro-
scr-rttia.

Sonninavet:usa tyoskenteli
viisi henkilcjii. Heiddn piiiiasialli
nen tyonsd oli siemenenotto. Sen
lisdksi he myos ruokkivat s()nnit.
Karjunavetassa tyoskenteli kol-
rne henkilod. Heidiin tehtava-
nddn oli siemenenotto. siemenld-
hetyksct ja karjujen ruokinta ja
hoitotvo sckd eldinten kuljetta-
mincn koeasemille. Eldintcn hoi-
tajien rehtrivistd tdrkein ja eniten
aikaa vievA oli siemencnotto.
Yhdistyksen maatilalla oli erilli-
nen kirjanpito ja toimintaa vero-
tettiin maatilatalouden tulovero-
lain mukaan.

Eldketurvakeskuksen
piltos
Eldketun aktxkus katsoi piiiitok-
scssddn. ettd Salpausseldn keino
siemennysyhdistys r.y:n maatilal-
la. pelloilla ja navetoissa tehdva
t),o oli paiiiasiassa tavallista maa-
talclustyotd. ETK totcsi, etth
TEL:n ja LE,L:n rajanr,'ctoit suo-
ritettacssa ratkaiscvaa oli tyor.rte-
kij:in tekemd tyo ja maatalous-
alalla tycisuhteessa tchtl- tyci kuu-
lui LEL:n sor"eltamispiiriin. Tii-
mdn vuoksi ETK oli TEL I $:n.ja
LEL I $:n nojalla mddrdnnyt. et-
tA mlinitun vltdistvksen nruuti-
lalla. sonni- ja karjunar,'ctassa
tyciskentelcviin tl"onteki joihin oli
sovellcttava LEL:a cikd TEL:a.

Yhdistl's haki pddtokseen
muutosta cliikelautakunr.ralta ja
Vaiiti. cttA r.naatilan tyontekrl6i-
hir.r ja eldintenhoita.jiin sovellet-
taisiin l-EL:a.

Eldkelautakunta oli sita mielta.
ettd sonni- ja karjunavetassa
tyciskentelevien tycintekijoiden
tydskentelyyn oli yhdistyksen
tarkoituksenkin huomioon ot-
taen sovellettava TE,L:a. Eldke-
lautakunta muutti ETK:n pdd-
toksessd mainittujen lainkohtien
nojulla vulituksenalaista paatosta
kcrrotulla tavalla.

Eldketurrrakeskus ja LEL Tyo-
eldkekassa vaativat vakuutusoi-
kcudelta cldkclautakunnan pdd-
toksen kumoamista.

Vakuutusoikeus totesi pae-
toksessddn, ettd eldkelautakun-
nan pddtostd ei muuteta ja vali-
tukset hylataan. Lainkohdat:
TEL 1S ja LEL I $.

Elakerurvakeskuksen
valitus

Eldketurvakeskus toi valitukses-
saan esille, ettd yhclistyksen maa-
tilalla sijaitsevissa sonni- ja kar-
junavetoissa tapahtura no on
pddosin tavallista maataloustyo-
th, josta eldketurva mddrdytyy
LEL:n mukaisesti. TEL:n .ia
LEL:n rajaa vedettdessd ratkai-
sevaa on tyontekijiin tekemd tyo.
Eldketurvakeskus oli sith mieltd.
etta sonni- ia kariunavetassa tell-
ty tyo ei olc keinosiemcnnysase-
matvdta. vaan cldintcnhoitotvo-
tii. iuikka maatilan onristujana
on kcinosiemennysyhclistys. Eld-
kelautakunnankin phdtdkscn
mukaan yhclistyksen maatilalla
tchtl tyo kurrluu LEL:n piiriirr
maatilan ornistajan toimialasta
huolimatta.

Johtopaatos

E,lAketurvakeskukscr.r .!ulkaisun"LEL:n soveltarnisala" tekstid
olisi tarkistettar.'a maatilatalou-
clcn toiden kohdalta. Uskon ni-
mittdin. ettd muutokscnhaku-
clinter.r kanta ci ollut kcrtalau-
klrus. r aart ilnruus pr:r r lintntds-
tA niikerny'ksestd.

LAPSEN OIKEI]S
PERHE-ELAKKEESEEN
ENTISEN ISANSA TET
AmxsA rAlrEEN

Eldkelautakunnan pddtos

Ekikclautakunta katsoi. ettd Sal-
pausseldn keinosiemennvsyhdis-
tvs r.),. hoiti toimialuccnsa karju-
.jen kaiytdnnon jalostustydt:i. Th-
tii jalostustoimintaa vartcn llld-
piclcttiin ke inosie me nnvsase maa.
Strnrri- ja k:.trjuttar clussll t\ cis-
kcnlclericn trontekijoitlcrr piia-
asialliseksi tyoksi oli katsottava
siemcr.rcr.rotto ja siihen liittyveit
nruut kcin()\iemcnnysuscnliltviit.

Vokuulusoikcudcn ptititii.r n:0
0-t65-t/84 ju t)-175)/81/ I 105 (l'-l'K-
ork i.stottutncro I 195 -l ).
Anncttu 20.6. 191t5

Motto: Vanha ottolapsi-
laki voi tulla vield sovel-
lettavaksi.

LEL Tyoeldkekassan
hakemus

Kassa oli vaatinut rukttutusoi-
keudelta. ettd kassan 10. 10. 1984
antama pdhtos olisi purettava.

Pcrustelut: Eldkelaitos oli
mainitulla pdhtokselldin LEL:n
ja TEL:n nojalla myor.rtdnyt S:lle
perhe-eldkettd l. 7. 1984 alkacrt
hdnen entisen isdnsdjdlkcen. S:n
aiti.joka oli eronnut S:n isdstd l.
3. 1968. t,li solminut uuden avir>
liiton ja h;inen uusi miehensd oli
16. l. 1969 ottiinut S:n ottolap-
seksceen. Tdmtin l'uoksi S:lld ei
ole oikeutta perhe-eldkkeesccrt
entisen isdnsd .jiilkccn.

Kassan perustelut
hakemukselle

Uuclcn ottolapsilair.r (79/32)
sldnnokset (12 Q. l4 $. l5 $) oi-
keusvaikutuksista tckcvlt otto-
lapscsta tdl,sin ornaan lapseen
rinnastettavan lapscr-t suhteessa
ottovanhcmpiin ja r"apauttalat
e ntiset vanhemmat clatttsvas-
tuusta. My'oskdAn ottolapsisuh-
tce rt lakkaunrinen ci pcrttsla oi-
kcrrtlcllistu sttltdetllr entisiirr rutr-
hcmpiin.

Vakuutusoikeuden
ratkaisu

Eldkelaitoksen 10. 10. 1984 an-
Iarnul] puutiik:en p()isturltislll
kclskeva haker.rrus hl,ldtiiiin. Pc-
rustc: TEL:rt trrrkoittamiu pur'-
kucdell-v-ty'ksiii ci olc olemassa.
Lainkohdat: LEL I $.ia TEL 2l
$

Eldketurvakeskuksen
kanta

Eldkcturlakeskuksen Tyoeliike-
pdivdkirjassa 15. ll. 1966"Tyo-
eldkelakiin uudet sddnnokset
perhe-cldkkeestd" on todettu
mm. seuraavaa: "Sen johdosta,
cttd clttolapsi on perhe-eldkeoi-
keuteen ndhden rinnastcttu otto-
vanhemman omaan lapseen. on
TEL 4 $ 3 momer.rtissa sdddetty,
ettd edunsaa.jana ei pidetii lasta.
.joka on annettu kolmannellc
henkilcille ottolapscksi. Thllaincn
lapsi ei siis olc edunsaaja luonnol-
lisen vanhcnrpansa jiilkeen.
Kolmannelle hcnkilollc on otto-
lapseksi antamisen katsottava
tapahtur an. kun lapsi siirtr 1
perheen ulkopuolclle . Ndin ei ole
asia, jos ottovanhcmmaksi tulee
.jompikumpi lapsen luonnollisis-
ta vanhemmista tai tdllaisen hen-
kilon aviopuoliso."

Eclclld todcttu krultu ()n csitct-
tv 5. 6. 1925 ar.rnetun ottolapsi-
lain loimassaollessa. On kuiten-
kin todettal'a. ettd cnncr-r uuden
19. l. 1919 annetun ottolapsilain
voir-naantuloa perustettuun otto-
llrpsisuhtcc:een sovcllcluurt rti-
kuiscrnplru lukil. Tdstd ott r uirt :c
poikkeus. ctta ottolapsisr.rhclctta.
jclka on perustettu ennen truclcr-r
lain voinraantuloa. ei voicia pur-
kaa (32 \). S oli ilnnettu ottolap-
scksi 16. l. 1969. Ndin ollen tii-
hdn ottolapsisuhteeseen tulee so-
r"eltaa aikaiscmpaa ottolapsila-
kia. Eliikcturvakcskus oli sitii
mieltS. etui tiillirin my'os pcrhe-
cliikcoikcude n osalta on sovellet-
ta\a sam.ra pcriaatetta kuin ai-
kaisemnrarr lain aikana. Niinpii
cldkclaitoksen antamau piiritok-
sen ei ole katsottava perustuncen
r.'ridrAal.r tai puutteelliscen sclr,i-
tvksccn eikd olleen nrliiskiiiin il-
nrciscn lainvastaincn. ELiketur-
r.akeskukserr miclcstii purkuha-
kcnlrs oli hvldttdrii.

l,'okuutusoikcudcn piiiiti).t
05609/84/ I ))5 (LTK-orki.stonurne
ro 16160).
Anncuu 15. 8. 1985.
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IELAKETL]RVAKE SKUKSE N ANTAMAT
S OV E LT'AM I S RATKAI SIJT
]A LAIJSIJNNOT

KEH ITYSVAMMAISIA HOITAVAN
PERHEHUOLTAJAN ELAKETIJRVA

ETK on antanut useita ratkaisu-
ja kehitysvammaisten perhchuol-
tajan elhketurvan jdrjestdmiscsth.
Ratkaisuissa on otcttu scllaincn
kanta, ettei tlrciskentelv ole ta-
pahtunut tyosuhtee;sa cikd sitd
myoskddn ole pidctthvd yritteja-
toimintana.

Laki kehitysvammaisen
erityishuollosta

Mainitussa laissa on sdddetty eri-
tyishuollon antamisesta henkilol-
lc. jonka kehitys tai henkincn
toiminta on estynyt tai hdiriinty-
nvt synnvn ndisen tai kehitysidssii
saadun sairaudcn. vian tai ram-
man vuoksi ia joka ei muun lain
nojalla voi suada tarvitscrrrilrarr
palvelu.ja.

Erityishuollon jdrjcstdmistd
varten maa on jaettu erityishuol-
topiircihin. joihin kuuluvat kun-
nat ovat jisenind eritl,ishuolto-
piirin kuntainliitossa. jclnka tulcc
jiirjcstiiii k untien velvol I isr.rude ksi
sddclctty eritl,ishucllto. Laissa
cdcllytetty huolto voidaan .jiirjes-
tAd mm. perhehuoltona. Tdmh
nrerkitsee sitd, ettd kchitysvam-
maisia sijoitetaan yksityiskotei-
hin hoidcttaviksi. Kchitysvam-
nraisen perhehuollosta tehdddn
soplmus.

Sopimuksen sisdlto

Sopimukscn mukaan perhehuol-
taja sitoutuu hoitamaan ja kas-
vattamailrr sopimukscssa nrairrit-
tua henkilod toistaiseksi. Hdr.r si-
toutuu noudattamaan huolletta-
valle hyvriksyttyA erit),ishuolt(F
oh.felnrau sckd huoltoon :ijoittlr-
jan antamia muita ohjeita. Pcr-
hehuoltaja antaa huollettavalle

asunnon. tervccllisen ja riittdvrin
ravinnon .ja tarkoituksenmukail
sen vaatctukscn sekd muun tar-
pcelliscn yllApidon. Hhn ohjaa ja
ralvotl huollcttavan vapaa-ajlrr
kdvttoA ja harrastuksia sckd oh-
jaa hdntd koulutehtavissd. Lisrik-
si hdn ohjaa huollettavila pcr-
hccssh suoritcttavissa torssd .ja
askareissa. Huoltokirjaan on
mcrkittdvd tiedot huollettal,an
tcrr c1 dcntilassa. k unttlutumiscs-
su Ims. :cikoissa ttrpalttuncista
luruutoksista.

Pcrhehuoltaja saa critvishuol-
topiirin kuntainliitolta perhe-
huoltomaksun,josta osa on hoi-
tokustannusten korr,'austa ja li>
put hoitopalkkiota.

Kunnallisen eliikelaitoksen
kanta

Kunnallinen eldkelaitos on sitd
micltd. ctte i pcrhchuoltaja olc
virkasuhtccssa kuntainliittoon.
koska nritiidn virkaa ei ole ilmci-
scstikdiilr pcrustettu. Eliikclai-
toksen kdsityksen mukaan
myoskiiiin tyosuhteen tunnus-
nrerkistij ci tdy't1,. Asiasta on
mvos KHO:n phdtos. jor.rka n.ru-
kaan hcnkilci hoitaessaan kcxcr-
naan sosiaalilautakunnurr toi-
mesta sijoitettua lasta ci ollut Vir-
ka- tai tydsuhtcessa kuntaan.

Tyoneuvoston paetos

Myos tyoneuvosto on pddtokses-
slan (N:o I067) Kurrnirllisrn so-
pinrusvaltuuskuunan ratkaisr"r-
pyynr.ron jclhdosta katsonut. et-
tcivdt A:n keskuslaitoksen per-
hehoitajat ollcct keskuslaitoksen
t r tisopim usluissa tu rkoitct t u.itr
tyontekijditii .ja cttei heihin siksi

ollut sovellcttava tdssd
r,'uosilomalakia.

tyossd

ETK:n ratkaisujen
perustelut

Kutcr.r hoitosopintuksista kii:"
ilmi. on kvsvmvs kehitysvant-
nraiste n hcnkiloiden ja laste n
sijoittanriscsta sitcn, ettd hcillc
voitaisiin lrroda kodinomaincrr
elinl"mpdristci. Tarkoituksena
on. etta huollettava tulcc ntah-
dollisimnran tarkoin nclrmaalin
pcrheetrjiiscncn asemaan. Hiirrcn
I.roitonsa tapahtuu muun koti-
cldmdn vlrtcydcssh ja hdn osallis-
tuu kodin toimintoihin pcrheen-
.jdsencni. Erityshuoltopiirin kun-
tainliitto .ja kunnan sosiaalilau-
tilkuntlr \ oi\ at lu()nnolliscsti an-
taa ohjcita ja ncu\ ()ja hoitrrmises-
tlr.iu vulr oa. ctta tchl\e sopimus-
til noudatetaan. Hoidcttavaksi
llntil.ialt suorinilnrir erlclld mui-
niturr luatuincn rlrlvorrta ci voi
kuitenkaan nte rkitii sitd. ettd
pcrhccnjdscrrctr trscnlrart sijoiLc-
tun henkilon hoitamisla perhees-
sd voitaisiin pitia trorrd. jota jtt
ku tai jotkut pcrheerrjdsenet teki-
sivdt I.roidcttavaksi antajalle td-
n.rdn johdon -ja valvonnan alaisc-
tta. TroskcrtlclvA ei voida nryos-
kaan pitea _"-rittd.jdtoin.rintana.

Nvkviscn srx'eltan.riskhvtdn-
non'rrrirkirurr pcrlrehuoltajaile ci
kartu cldketurvaa. Heiddn cld-
kcoikcudcllista asentaansil ot'l
krritcrrkin kasiteltv laajusti pcr-
he lroitlr.jutoinrik u nrlrn rrricl in-
nossA (komiteanntietintij l9lJ4:
57\.

1l,F.l..A rli\\,'. rt 1i:-1.1.-, t I u
I ltiI'r'ltrt tll'r'r/'tt/' ir'rt

ltlt! \till I t ) I t tilllt \t l )tt

l'iiillil'l'i)
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I TYOKYVYTTOMYYSASIAIN

NEUVOTTELTJKUNNAN STJOSITIJKSIA
KONTTO RI STI-MATKANJO HTAJ AA
Er PTDETTY rvoryvrrrouAxA
TEl--elake v. 197 5-197 7,
kansaneleke
v.1976-1984
Hakija, noin 4Gvuotias nainen,
loi liikenneonnettomuudessa
maaliskuussa 1974 otsansa tuuli-
lasiin. Onnettomuuden jiilkeen
esiintyi runsaasti erilaisia oireita.
ja hakija sai TEL:n mukaista
tyokyvyttcimyyseldkettd kahden
vuoden ajan. Yhteensovitus lii-
kennevakuutuslain mukaisen
korvauksen kanssa kuitenkin ai-
heutti sen, ettd elaketta ei jiilinyt
maksettavaksi hakrjalle itselleen.
Myciskin kansaneldkelaitos
mycinsi hakrjalle tyokyvytto-
myyseldkkeen. Kansaneldke
pAlttyi vasta heindkuussa 1984.
Jatkohakemus hyliittiin.

Uusi TEl-ehkehakemus
marraskuussa 1984
Hakija haki TEL-eliikeud uudcl-
leen yli seitsemdn vuotta tyci-

Nyt 3O-vuotias nainen oli kansa-
koulun kolmannella luokalla ol-
lessaan tutkittavana kasvatus-
neuvolassa. Hdnen todettiin sil-
loin olevan heikon debiilin tasol-
la. Hdnelle kirjoitettiin lausunto
oppivelvollisuudesta vapautta-
miseksi. mutta hdn kdvi kuiten-
kin kansakoulun, tosin huonolla
menestykselld. Aiti on aina huo-
lehtinut hakijan asioista.

Kymmenen vuotta
TEL-tyosuhteessa

Hakr.la ohjattiin 1970 luvun alus-
sa suojatyokeskuksesta kuton.rol-
le, johon hiin piiiisi tyohon voite-
h.1aksi. Hdntd voitiin kiiyttiiii
mddrdtyissd yksinkertaisissa tois-
sd, jotka h2in pystyi hoitamaan.
Sairauspoissaoloja oli hyvin vd-
hdn. Kun kutomon toimintaa
supistettiin, hakijan tyot loppui-
vat, ja hakija irtisanottiin kym-

eldkkeen pddttymisen jiilkeen.
Hakemuksessa hdn ilmoitti ole-
vansa tdysin tyokyvyton onnet-
tomuudesta. maaliskuusta 1974
alkaen. Eldkelaitos tiedusteli
neuvottelukunnalta. voidaanko
hakijaa pitaa tyokyr,yttcimdnd ja
myonteisessd tapauksessa. mistd
lukien.

Matkanj ohtaj ana kansan-
eiakkeella ollessaan
vuosina 1982-1984
Liikenneonnettomuuden aikoi-
hin hakija tyoskenteli yleiskont-
toristina. Myos aikaisempina
vuosina hdn toimi crilaisissa toi-
mistotehtavisse. Onnettomuu-
den jdlkeen hdn ei palannut ndi-
hin tehtdviin, vaan tyciskenteli
vuosina 1982-1984 matkanjoh-
tajana. Ansiot testa tvosta ovat
olleet melko vdhdisct. vut-rsittain
5 000- l4 000 markkaa. Vuonna
1984 matkapdivid on ollut 44.
Matkanjohtajan tyosth on muo-

menen vuoden tvoskentelyn jdl-
kecn. Hdntd ei opetettu uusiin
tciihin. koska katsottiin. ettei hdn
niitd kuitenkaan oppisi. Esimie-
hen mukaan hakija pystyisi edel-
leen tyoskentelemddn entisenlai-
scssa tycissddn. jos sellaista olisi
tarjolla.

I yohon
suojatyokeskukseen

Tdmdn jiilkeen hakija sijoitcttiin
suojatycikeskukseen kchysten
kokotrjaksi. Hakija ci selr iylyrrr t
uudesta tyostddn siind mddrin
hyvin, ettd olisi hankkinut ela-
tuksensa kuten edelliscssd tyo-
suhteessa. Thmdn KVTEL:n
alainen tvosuhde kesti vain va-
jaat neljli kuukautta, minkii jiil-
kcen hakija siirrettiin suoritta-
maan samaa ty6td palkatta tera-
pialuontoisesti. Suojatycikeskuk-
sesta ilmoitettiin. ettei hakr.la pys-

dostunut neljii hyvin lyhyttii
TEL-tydsuhdetta. Tyonantajan
mukaan hakrya on hoitanut
tyonsd normaalisti. Vuoden 1984
jiilkeen hdn ei ole ollut missidn
tyossd.

Terveydentila

Hakijan pddasialliset vaivat ovat
slirky ja puutuminen niskassa ja
kdsissd, selkdkivut ja piiiinsiirky
sekd muistin huonous. Myris
ndcin menetystd ja vdsymystri on
esiintynyt. Psykiatri on todennut
hakijan neuroottisesti fiksoitu-
neen vaivoihinsa.

Suositus

Tapaus aiheutti runsaasti kes-
kustelua. Neuvottelukunta pdd-
tyi aanestamddn siitd. olisiko
eldkehakemus hylattava sillli pe-
rusteella, ettei hakija ole tyokyvy-
ton vai voitaisiinko hakrjaa pitiiii

t1, lainkaan huolehtimaan omista
asioislaan. Lddkdrinlausuntojen
mukaan hakijan terveydentilassa
ei psyykkistd puolta lukuunot-
tamatta ole todettu erityistd.

Kansaneldke myonnetty

Hakilalle on maksettu kansan-
eldkettd vuosina 1910-1916.
Eldke on lakkautettu keviiiillii
1976, kun hakrja pystyi tydllddn
elattameen itsensd. KVTEL-tyo-
suhteen suojatytikcskukscssa
paaryuya, hakrjallc alcuiin mak-
saa sairauspdivdrahaa. Pdivdra-
haoikcuden paatvtt)a mlonnct-
tin kansaneldke 1.6. 1985 lukien
helmikuuhun 1987 saakka.

Eleke tyonteon
pddttymisesrd

Hakija on ilmeisesti voimavaro-
jensa ddrirajoilla toimicn suorit-

osaeldkkeeseen oikeuttavassa
mddrin tyokylyttomanii TEL-
eldkkeen pddttymisestd iouke
kuusta 1977 lukien.

Adnestyksen tuloksena neu-
vottelukunta suositti eldkeha-
kemuksen hylkiiiimistli sillii pe-
rusteella, ettei hakija ole lainkaan
tyokyvytcin. Lopputulokseen
lienee vaikuttanut lddketieteellis-
ten seikkojen lisiiksi liihinnii ha-
kijan hyvli menestyminen mat-
kaoppaan tyciss6.

Vaikka osaeldke myonnettdi-
siinkin. ei eldkkeestd ilmcisesti
jiiisi hakijalle maksettavaa, kos-
ka hdn saa edelleen liikenneva-
kuutuslain mukaista korvausta.
Kuitenkin oikeus tdysitehoiseen
el6kkeeseen siiilyisi.

Jos hakrja hylkiiiivlin piiiit<ik-
sen saatuaan menee tyohcin ja
hdnelle mvcihemmin sattuu eld-
ketapahtuma, on hdnelld mah-
dollisuus saada eldke. jonka suu-
ruutta mddrdttdessd sovelletaan
uusia yhteensovitussddnnoksid.
Liikennevakuutuslain mukaista
korvausta ei tiillciin otettaisi yh-
tccnsovilukscssa huomioon.
koska hakija olisi saanut sitd
kolme vuotta vdlittomdsti cnnen
elaketapahtumaa. Eliikehake-
muksen hvlkddminen saattaa si-
ten tietyin edellytyksin koitua
hakijan eduksi. (Poytiikirja
l4l85. kohta 2.)

ri:-.'Jr .-rAl'Jfi,\i',1 t r
I liAL lLtt tttl.L'sAuAtt tt

lLlil \lltl lt )Ll\ lLt ttI
ldt'\tt)t1 itt)tlulu

tanut vksinkertaista vaihetycitd
hvvin pitkiiiin. Tyotehtavien
muututtua hdn ei ole kyennyt
jiiiimiiiin tyoeldmddn. Hdn pys-
tyy hankkimaan toimeentulonsa
ansiotvolld vain poikkeuksellisen
suotuisissa olosuhtcissa.

Muun muassa mainitut scikat
olivat perusteena sille. etta neu-
vottelukunta piti hakijaa tyoky-
vyttomAne kesdkuusta 1984 lu-
kicn. .jolloin palkallinen tvo suo-
jatyokcskuksessa pddttyi. Vajaat
ncljii kuukautta kcstdneeseen
KVTEL-tycisultteesecn suositel-
tiin sovellettavaksi ra.joituss66n-
nosth. koska ty6kvu/ttomyyden
pddasiallisena sylnd oleva sai-
raus on tyontekoa l-raittaavana
ollut hakijalla jo ennen tyosuh-
teen alkamista. Hakija saa ndin
ollen tdysitehoisen eldkkecn
kymmenen vuotta jatkuneen
TEL-tydsuhteensa perusteella.
(Pciytiikirja TkN l5185, kohta 3).

VAJAAMIELISELLE HENKIIOT-IP SUOSITELTIIN
MYO NXPTTAVAKS I TYO KYVYTTo VTYYS E LAKE
TYONTEON PAATTTUISESTA LUKIEN
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IUUTTA TYOELAKELA]N SAADANTOA

YEL:n ja MYEL:n
vapauttamisperusteiden
muuttaminen

Sosiaali- ja terveysministericin
PAATOS yrittiijien eldkelain 3
Q:n ja maatalousyrittdjien eldke-
lain 4 $:n soveltamisesta (452/5.
6. r985).

Pddtcikselld kumottiin minis-
tericin 7. I l. 1969 antama paatos
siihen myohemmin tehtyine
muutoksinecn. Annettuun pda-
tokseen vaikutti muun muassa
sc. ettei eldketurvan tasossa ta-
pahtunutta muutosta ole otettu
huomioon nyt kumotuissa va-
pautussddnnoksissd.

Pddtos tuli voimaan l. 7. 1985.

LAKI lyhytaikaisissa tyosuh-
teissa olevien tyontekijdin eldke-
lain 7 $:n muuttamiscsta(593/12.
7. 1985).

LAKI kansanel2ikelain 26 $:n
nrLruttamiscst a (594/ 12. 7. I 985).

LAKI sairausvakuutuslain 27
$:n muuttamisesta (595/12. 1.
I 985).

LAKI maatalousyrittdjien
eldkelain 7 $:n muuttamiscsta
(596/ 12. 7. 1 985).

LAKI yriuiijien eldkelain 6 g:n
muuttamisesta (597 / 12. 7. I 985).

TEL:n ja LEL:n teysitehoisen

Viiden vuoden
Suomessa asuminen
tdysitehoisen tyti-
kyvytttimyyselfrkkeen
edellytyksenil ja
ulkomaiset eldkkeet
yhteensovituksessa

LAKI tyontekUain eldkelain
muuttamisesta (592/12.7. 1985). Rintamaveteraani-

tyokyvyttomyyscldkkeen edelly-
tyksiin lisdttiin vdhintddn viisi
vuotta Suomessa asumista kos-
keva vaatimus. Samoin muutet-
tiin TEL:n. KEL:n SVL:n
MYEL:n ja YEL:n sddnnoksid
etuuksien yhteensovittamisesta
niin, etta vieraassa valtiossa
mycinnetty etuus voidaan ottaa
huomioon.

Lait tulivat voimaan 1.9.
1985.

Freelancereille
oma ellkelaki
Erdidcn tyosuhtccssa olevien ta.i-
tcilijoidcn ja toirnittajien ELA-
KELAKT (662/26. 7. 1985).

LAKI tycintekrjiiin eliikelain 8

$:n muuttanisesta (663/26. 7.
l98s).

LAKI valtion eldkelain 2 g:n
muuttamisest a (664/26. 7. I 985).
Uudella lailla parannetaan ns.
freelance-tyontekijoiden eldke-
turvaa.

Lait tulevat voimaan l. l.
1986.

elflkkeen saaminen
helpottuu

LAKI rintamaveteraanien var-
haiseldkkecstd annetun lain
muuttamisest a (665 /26. 7. I 985).

RiVEL:n muuttamisella hel-
potettiin vcteraanicn eldkkeelle
pddsemistd lieventdmdlld eldk-
keen saamisen edellytyksiS. Var-
haiseldkclautakunta lakkaute-
taan ja varhaiseldkeasiat siirtv-
vdt tyoeldkelaitosten hoitoon.

Laki tulee voimaan l. l. 1986.

Yksiltillinen varhais-
eldke ja varhennettu
vanhuuselfrke

LAKI tyontekiliiin elSkelain
muuttamisest a (666/26. 7. I 985).

LAKI lyhytaikaisissa tydsuh-
teissa olevien tyontekrjiiin el2ike-
lain muuttamisesta (667/26. 7.
1985).

LAKI maatalousyrittdjien
eldkelain nruuttamisest a (668/26.
7. r985).

LAKI yriuiijien eldkelain
muuttamiscst a (669 /26. 7. I 985).

LAKI kansancldkelain muut-
tamiscsta (610/26. 7. 1985).

LAKI pcrhe-eldkclain muut-
tamisestzr (673/26. 7. 1985).

LAKI sairausvakuutuslain
rnuuttamisest a (67 4/26. 7. I 985).

Lait koskevat joustavaa ela-
keikiijiirjcstclyii. Yksilolliscn
varhaiseldkkeen voi saada 55
ikdvuodcsta alkaen, jos tycikyky
on siind mddrin alenrunul.. eltei
ansiotyon jatkamista voida koh-
tuudella edetlyttdd. Varhennetun
vanhuuseldkkeen voi saada 60
ikdvuodesta alkaen ja eldke on
vastaavasti alempi.

Lait tulevat voimaan 1. l.
1986.

Viivilstymisajalta
maksettava korotus
VEL:n ja VPEL:n
nojalla maksettaviin
eliikkeisiin

LAKI valtion eldkelain muutta-
misesta (696/9. 8. 1985).

LAKI valtion pcrhe-eldkelain
muuttamisesta (697 /9. 8. 1985).

Viivdstyneelle cldke-erdlle
maksetaan korotusta 167c vLrot-
ta kohden, kun myonnettivdn
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eldkkeen maksaminen viivdstyy
yli kolme kuukautta.

Lait tulivat voimaan 14. 8.
1985.

RiVEL:n mukaisten
elfrkkeiden ratkai-
seminen tytiekike-
laitoksille ja
RiVe-lautakunnan
lakkauttaminen
ASETUS rintumltvcteraanien
varhaiseldkkcesta annetun ase-
tuksen muuttamisesta (7 46/6. 9.
I 985).

ASETUS RINTAMAVE-
TERAANIEN VARHAISE-
I-AKELATJTAKUNNASTA
ANNETUN ASETUKSEN
ktrnroamisesta (1 41 /6. 9. 1985).

Asetukset liittyvdt RiVEL:sta
annetun lain muutoksecn (665/
85).

Asetukset tulevat voimaalt l.
L 1986. Eldkelaitokset voir,at 15.
9. 1985 lukien antaa piiiitoksiii
sellaisten cliikehakemustelt .joh-
dosta. joissa oikcus RiVEL:rr
mukaiseen clAkkeeseen alkaisi
aikaisintaan l. l. 1986.

Freelancereiden
eldkekassan
ohjesidntti
ASETUS esiintl,vien taiteilijoi-
rlcu clikekassan olt.jesllirrrrosl.d
(762/ 13.9. 1985).

Ohjesd:lnnossd on nriiiiriiy'ksct
vuoclcn 1986 alusta voinraan tLl-
ler.arr Iair.r (662/85) mukaiser.t
cliikekassan hallir.tnosta.

Asctus tulcc voimaan l. l.
1986.

i'j,llil lhA:rKlNLl.l t i
l.ltiI'r'iLir tLtl,L tlttrlttt tt
lu tii,, 1,1i I 1', ii t ) \ti \ it rii

Ltl'tt)tiL:

TJUSIA YLEISKIR]EITA
MYtrL 3 $.ja YEL 2 S:rr rlrr.rtrttamirlcrr
Viiclcn vuocletr Suomcssa asltrttiltcrl tiirsi-
te hoiscn t16k)'\')'ttortt) l scliikkccn ctlcllr -
t1'kscnii .ja ulkonraisct eliik kcct
vlttecnsor itttkscssa
Joustar a cllikeikd.ilir.icstcly'
Frccllrncct'uitlen cllikcllrki
Rintanravctcraatricn varhaiseliikcl:ri rl
rnuuttamincll
Y E L-kassojcrt valvottta
Eldketurvakeskukselle
Viiviistl nrisa.jillta rttaksctta\ a korottts
VEL:n ia VPEL:rt nrr.jalla makscttar.'iill
cliikkeisiin
Riutamaveteraanictt r"arltaiselik kccstli
annetun lairr rltttttoksct
Flcclancereiclen cliik c kassa n tth.icsii;inti)

n:o 2lJ

n:o 29
n:o -10

1.8. 1985

2. n. 1985

5.8. 1985

n:o 27 20.6. l9tl5

n:o -l I

n:o 32

6. ft. l9n5

7. t3. l9tt5

n:o 33 20. tt. l9u5

n:o -14 12.9.l9E5
n:o 35 20.9. l9tt5
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NIMITYKSIA Perhe-eldkkeistd on viime aikoi-
na paljon kirjoitettu. Miniikin
kysyisin, miksi en sitd saa, vaikka
on sanottu, ettii kaikki naislesket
saavat perhe-eldkkeen omasta
el6kkeestddn riippumatta.

Minun tilanteeni on sellainen.
ettii jiiin leskeksi ensimmdisestd
avioliitostani vuonna 1971, jol-
loin hain ja mycis sain perhe-
eldkkeen. Vuonna 1979 solmin
uuden avioliiton ja perhe-elike
lakkautettiin. Toinenkin puoli-
soni kuoli kaksi vuotta sitten 73-
vuotiaana. Itse olen tdyttdnyt 70
vuotta, mutta nyt en saa perhe-
eldkettd ollenkaan. vaikka ikiili
on tullut lisdd ja sairaus- ym. me-
noni oval kasvaneet. Saan aint>
astaan oman pienen tyo- sckd
kansancldkkeen. Miksi nyt cn voi
saada perhe-eldkettd kumman-
kaan puolisoni jiilkeen?

VASTAUS
Nykyisten tyoeldkelacissa olc-
vicn sddnncisten mukaan naisles-
ki on yleensd oikeutettu perhe-
cldkkeeseen miehensd kuoltua.
Laissa on kuitenkin tdstd muu-
tamia poikkeuksia.

Kl svjdn antamicn tiero.jen
mukaan hdnen toinen avioliit-
tonsa on solmittu vasta sen jdl-
keen kun mies oli Uyttanyt tyo-
cldkclakien ntukaisen vanhuus-
eldkeidn eli 65 vuotta. Ndissh ta-
pauksissa lcskclld ei ole perhe-
cldkeclikeutta mie he nsd kuolc-
man jdlkecn. Kysvjii ei voi myos-
kddn saada uudellcen perhe-elii-
kettd cnsimntriisen miehe nsii
kuolcr.nan johdosta. koska leski
uuden avioliiton solmiessaan on
mcncttanvt oikeutensa tdhrin
perhe-e l;ikkccsccn. Hdncllc on
kuitcnkin perhe-eldkkecn lak-
kautusvaihcessa maksettu kcrta-
suoritukscna rnddrd, jitka on vlr-
tri suuri kuin perhe-eldke kahclcn
vuoclcn a.jalta yksinomaan lcskcl-
lc nraksettuna olisi ollut. Nziin ol-
len kvsv.jdn tilanne on valitetta-
Vasti niin. ettei hdnclld olc tyo-
cltikelakic'n mukaista pcrhe-elA-
kcoikeutta.

Muina poik kctrstilurrtcinr r oi-
claan mainita. ctte i nrvciskdfut
alle 40-vuotias lcski ole oikcu-
tettu perhe-eldkkcesccn, mikdli
hdnelld ei olc perhc-eldkkeeseen
oikeutettuja alle I 8-vuotiaita lap-
sla.

Samoin 40 '"'uotta teyttenyt
lapseton leski ei saa perhe-eldket-
td, vaikka avioliitto olisi solmittu
ennen miehen 65 vuoden idn
thvttdmisthkin, jos avioliitto
miehcn kuollcssa ei ollut enndt-
tdnvt jatkua vdhintddn koln.rca
Vuotta.

:..
SEIJA KAUSTO

ELAKETURVA-
KESKUKSEN
HENKILOSTO-pAAr-lxOrsr
Valt.maist. Seija Kausto on
15. 10. 1985 nimitetty Eldkctur-
vakeskuksen henkildstopiiiilli-
koksi.

Hdn on tullut E,ldketurvakeri-
kuksen palvelukscen l. 5. 1913
Kansaneldkelaitoksesta. Henki-
lostciasiainhoita.;ana hdn on toi-
minut 7. 12. 1982 alkacn.

AARRE METSO

Esiintyvien taiteilij oiden
eldkekassan johtoon
Esiintvvicn taiteilijoiden eldkc-
kassan hallitus on 10. 10. 1985
nimitttinl,t tsiintyvien taiteilijoi-
den elAkckassan osa-aikaiscksi
toimitusjolrtajaksi LE L Tyciclii-
kekassan toimitusjohtajan. vara-
tuomari Aarre Metson.

MERKKIPAIVA

JOUKO SIRKESALO
El:ikcturr ukcskukscn r unrtoirrri-
tus.johta.fa, lll.nraist. Jouko S i r-
k c s a I o. tel'tti 50 r'uotta 2t'i. I l.
1985.

KYSY
TYCELAK-
KEISTA!

Trillri palsralla Elciketunto-
keskuksen lainopillinm joh-
tojo Antti Suominen vostoo
ryoelrikkeirri koskeviin ky-
sym),ksiin, joilla saattaa olla
y lei st ci k in miel enkiint oa.

Tydekikeasioito koske-
viin kysymyksiin vastataan
E I rik et unak es kuk se s t a
myds kirjeitse ja puhelimit-
se. Kun kirjoitatte. moinit-
kaa tciydellinen nimenne,
osoitteenne jo henkilotun-
nuksenne.
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LIHASSA

Kirja on piikki piiiittiijien lihassa.
Kirjalla on selvd sosiaalinen ti-
laus: naisten tyossdkdynnin yleis-
tymisen myotd lainsddddntci on
vanhentunut. Kirjan avainkysy-
mys on, tuleeko tasa-arvolaista
laajemman lainsddddnnollisen
uudistustycin moottori.

Tyooikeuden prolessori Pirk-
ko K. Koskinen on kirjoittanut
kirjan poleemisimmat jaksot. On
harhaluuloa. ettd tasa-arvolaki
nostaisi naiset kukoiksi tunkioille
ja syciksisi miehet omaan mitdt-
tomyyteensd, Koskinen kirjoit-
taa. Rohkeasti hdn tivaa tyonan-
tajilta, onko tasa-arvolaki todella
paha susi, jota kannattaa pelata.

Sosiaaliturva ei ole teoksen
pddasia, paljon palstatilaa se on
silti saanut. Laajimmin kirja pui
asioita, joita ollaan paraikaa kor-
jaamassa: Oikeustieteen lisensi-
aatti Jukka Remes kritikoi lesken
sosiaaliturvaa; Koskinen pcillyt-
tdd tyossd kdyvdn naisen sosiaali-
turvaa; tydttdman naisen ongel-
mia pohtii oikeustieteen kandi-
daatti Kaisa Helevd.

Kirja puhuu avioliitosta, asu-
misesta. naisen asemasta rikos-
oikeudessa jn". Helppolukui-
suudessaan teos tavoittaa suuren
yleiscin, jolle se on tarkoitettukin.
Luettavuutta tosin lisdisi pisteen
rohkeampi kiiytto.

Syrjiiko ryoelekelaki
naista?

Koskisen mukaan tyoeldkelait
niin kuin monet muutkin lait syr-
jivdt naista. Pahimman puutteen
hiin lciytiiii osa-aikatyontekijdn
sosiaaliturvasta: Tydeliikejiirjes-
telmdn ulkopuolelle jdd osa-aika-
tyontekr.lii, jonka ansiot eivdt
nouse viihimn.rdisrajaar.r (noin
700 mk,/kuukausi) tai joka tyos-
kentelee viikossa vdhemmdn
kuin 20 tuntia. Erityisen kipedsti
asia koskee sellaiseen henkilcion.
jolla on useita osa-aikatdite sa-
manaikaisesti. Hdnen kokonais-
ansionsa.ja {yoaikansa vastaavat
hyvinkin kokopiiiv:ityossd olc-
van henkilon ansioita ja tyoai-
kaa. Mutta jos mikddn tyosuhdc
yksindin ei tayta vaadittuja edel-

kLt\ 1Lttil1t)il lLtl,LtiL lrttt ttttit, llL

t,tttrt. l'tt lkrt l', [,tttfttttt'tt
I rtilililt. I lL'l:rrr/'t l tl,\'j

Yleisonosastoon kirjoittaa leski,
jonka mies 35 avioliittovuoden
jiilkeen oli ottanut eron. Kyseessd
on suurperheen kotiaiti. Muu-
taman vuoden kuluttua pari oli
avioitunut uudelleen. mutta mies
oli kuollut ennen kuin avioliitto
ehti kestdd kolmea vuotta. Leski
jiiii ilman perhe-eldkettd. Am-
mattitaidottomana hdnen on
vaikea saada tyopaikkaakaan.

Hyodyllistii tietoa
tavalliselle ihmiselle

Kirja on hyodyllinen hakuteos
tavalliselle ihmiselle. Jokaiselle,
joka aikoo ostaa uuden talon,
haaveilee yritykscn perustamises-
ta. avioliiton solmimisesta tai
muusta vastaavasta. Niiin kirjan
takakansi viiittiiii eikii liioittele.

Perheen didin on hyvd tietdd,
millainen sosiaaliturva hdnen tu-
lisi lain mukaan jiirjestiiii koti-
apulaiselleen. Mitkd ovat hdnen
oikeutensa ja velvollisuutensa
tyonantajana lain mukaan. Kirja
kertoo tdmdn.

Kirjassa naisndkcikulma on
korostettu. Kirjoittajien mukaan
kokemus osoittaa, ettd naiset
usein jdttdvdt etunsa valvomatta,
koska eivdt tunne oikeuksiaan.
Silti valtaosa kirjan kdsittelemis-
td asioista koskee yhtii hYvin
miestd kuin naistakin.

(41:.lJ AALI'r. r )A
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lytyksiti, ei tyoelakettd kerry.
Osa-aikatydntekijd on Koskisen
mukaan vdliinputoaja ellei perdti
ulosheitetty.

Valtaosa osa-aikatydntekijois-
td on naisia.

Osa-aikatyontekgoiden sosi-
aaliturvaa ollaan paraikaa kor-
jaamassa. Asiaa pohtinut komi-
tea jiitti ,uuosi sitten mietintcinsd.

Alentaako synnytys aina nai-
sen sosiaaliturvaa? Niin Koski-
nen vdittdd: "Palkka vaikuttaa
osaan sosiaaliturvasta ja yhdessd
tycissdoloruosien kanssa erd6-
seen tdrkeimmistd sosiaaliturvan
muodoista. nimittdin ansainta-
eldkkcisiin. Naisen tlor uosiin tu-
lee useita katkoja sen vuoksi, ettd
hdn joutuukin tekemddn tdyttd
tyopeivaa kotona. on ditivslo-
malla. hoitaa pienid lapsia jne.
Vaikka tyopiiivii on tdysi, ei talta
ajalta kerry palkkaa eikd mycis-
kddn eldkevuosia."

Jos tycintekijd palaa lakisiiii-
teisen ditiys-, isyys- tai vanhem-
painloman idlkeen entiseen tvo-
honsd. hdnen elSketurvansa kart-
tuu TEL:in mukaan. Koskisen
huomautuksct pitdvdt paik kansa
LEL:in alaisiir.r tyontekrlciihin.

Syrjiiko ryoeliikelaki
miesti?

Ainoastaan valtion eldkelain
mukaan miehet saavat perhe-
eldketth. Jukka Remeken mu-
kaan miesleskien saattaminen
naislesk ien kanssa tasa-arvoiseen
asemaan ei ole suuren luokan
kustannuskysymys.

Kustannuksia lisdttdessd on
entistd tarkemmin selvitettdvd.
missd suurimmat tarpeet ovat.
Ttilloin mieslesket eivdt ole etusi-
jalla - eiviit tosin olisi endd nais-
lesketkddnl Remes kirjoittaa.

Ketkd ovat etusijalla? Mistd
moinen salaperdisyys'J Perhe-eld-
kekomitean mukaan lapset ovat
ensisijassa tuen tarpeessa. Komi-
tean ehtlotusten mukaan myos
miehet erikseen maariteldvissa
tapauksissa tulisivat perhe-eldke-
turvan piiriin.

Eronneet lesket ovat yksi v5-
liinputoajaryhmd. Eronneet saa-
vat perhe-eldkettd ainoastaan
erdissd erityistapauksissa kunnan
eldkelain mukaan.

Yksittdistapauksissa tilanne
silattila k,iirjistyii dranraattisesti:
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Suomalaisten elin-
oloista kerdtddn run-
saasti tietoa. Yleensd
tdmd tieto jdii hajal-
leen lukuisten tutki-
muslaitosten, virasto-
jen ia korkeakoulujen
raportteihin. Pirstalei-
sen tiedon kokoami-
nen yhtendiseksisyn-
teesiksi on ollut suuri-
suuntainen ja vaativa
tehtdvd. Antti Karisto
on ottanut sen suorit-
taakseen Sosiaalihal-
lituksen asettaman
ty6ryhmdn tuella. Ka-
riston raportti on sel-
keEi ja tasapainoinen,
vaikka sen tutkimus-
kohde, Suomen yh-
teiskuntakehitys, ei
sitS joka suhteessa
ole.

Karistorr tarkoituksena on ollut
antaa k uva ldhimenr.reisl'1'clcstii,
nykyisyydestd ja tulevaisuudcn
erilaisista vaihtoehdoista. Tiillai-
seen tehtdvdnasetteluun sisdltyy
myos suuri vastuu. Kehityssuun-
tien erittely ei ole "arvclvapaata"
tiedcttd. Tutkija ei voi vdlttdd
hcrrkilokohtaisia tulkintojaan.
jos hdn ylipiiiinsii haluaa jotakin
inlbrmatiivista sanoa.

Ne elinolojen osa-alueet. joita
teoksessa erikseen tarkastellaan.
ovat tyo, toimeentulo, koulutus,
asuminen, terveys, sosiaaliset
suhteet ja vapaa-aika. Lisiiksi
Karisto arvioi ascnneilmaston
muutoksia erityisesti sosiaalival-
tion ja sen tulevaisuuden kannal-
ta. Eldkcpolitiikkaan Karisto ci
suoranaisesti puutu, mutta mG
nilla hdnen kehitysniikymilliiiin
on yhteyksid sosiaaliturvaan.

Meiddn aikamme yhteiskun-
nallista muutosta on usein kuvat-
tu kriisikdsittein. Toisaalta on
myos cpdilty, onko kriisiajattclu
l,hteiskunnallisen muutoksen

ymmdrtdmistapana lainkaan
hedelmdllinen. Se ei luultavasti
ainakaan edista muutosten hal-
littavuutta (csim. Lehtonen 1985,
ss. l-2).

Kariston ansioksi on luettava
sc, ctta hdn ei korosta kchityksen
kriisinomaisuutta. Kriisikdsittei-
tri lrdncnkin tekstissddn tosin vi-
lahtelee: perheen kriisi, tyoyh-
teiskunnan kriisi. sosiaalivaltion
kriisi. Kariston analvvsit osoitta-
vat kuitenkin. ettd kchitvssuun-
nll ()vat monitulkirrtaisia.ja risti-
riitaisia.

Tyomarkkinoiden kehitys

Ymmdrrettzivistd syistd Karisto

kdsittelee varsin perusteellisesti
tycimarkkinoiden ajankohtaisia
kehitystendcnssejd.

Tyottcimyys on nopeasti kas-
vanut ongelma kaikkialla ldnsi-
maissa. Morrct mcrkit viittaavat
mycis siihen. ctta se on muodos-
tumassa pvsyvdksi. Tiiystyolli-
syys keynesildisessd miclcssd ci
ehkd ole jdlkiteollisessa yhtcis-
kunnassa mahdollista.

Samanaikaisesti erdissd tut-
kimuksissa on havaittu muutok-
sia ilrnristen suhtautumisessa
tyrihcin. Vapaa-aikaa arvoste-
taan entisth enemmdn. Tyotii ei
endd pidetd keskeisend eldmdnsi-
sdllon antajana.

Pddltd katsoen ndiden kahden
ilmicin yhteensovittamisen ei luu-

Antli Karisto: Elinolojen muutos-
suunnat Suomcssa. Sclvitl's sosi-
aal i huollon suunni t t elun toust oksi.
Sosiaalihallituksen .iulkaisuja
3/1985. Helsinki 1985.

lisi olevan vaikeaa. Jos tvotd tar-
vitaan rdhemmdn kuin .'nnen ja
jos sitd arvostel.aan rdhcmmdrn
kuin ennen. tuntuisi luonnollisel-
ta, etta tyotd myos tehtdisiin vd-
hemmdn kuin ennen. Tdllaiseen
ajatteluun perustr-lu mm. Andr6
Gorzin tunnettu tyostd vapau-
tumisen utopia.

Tycin vdhencminen ei kai to-
dellakaan olisi valtava ongelma,
jos automaatio iskisi samalla
voimalla kaikkccn tycihon. Vri-
henevd tyd voitaisiin jakaa kaik-
kien tyovoin.raan kuuluvien kes-
ken lyhentdmalld tyoaikaa. Ta-
mdhdn on myos palkansauiajdr-
jcstojen suosima strategia (ks.
esir.n. Kavonius 1979).

Nayttea kuitenkin siltd. ettd

t muuttuvat
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uuden tekniikan kdyttcicinotto
sekd vdhentdii ihmistycin tarvetta
etta koyhdyttiiii tycin laatua teol-
lisuuden ja toimistojen toisto.
tyossd. Sen sijaan se lis66 sellais-
ten ihmisten tyopanoksen kysyn-
tiiii, joilla on tietokoneiden te-
hokkaassa kdytdssd tarvittavaa
kulttuurista kompetenssia. ts.
hyvd koulutus. korkeatasoinen
ammattitaito ja kokonaisvaltai-
nen ndkemys.

Henkisesti vaativan, jopa luo-
vaa panosta edellyttdvdn tyon
jakaminen ei juuri ole mahdollis-
ta. Sitii joko tekee tai ei tee.

Uusi tekniikka ja automaatio
muuttavat siis tycimarkkinoiden
rakennetta. Kielteiset muutokset
nf,kyvdt toisilla tycimarkkinoi-
den sektoreilla kuin mycinteiset.

Tyollisyyteen vaikuttavat tie-
tysti muutkin tekijiit kuin tek-
niikka. Tyovoiman tarjonnan
siiiitehjoinli Karisto mainitsee
koulutuspoliittiset toimet seka
eliikepoliittiset ratkaisut.

Koulutusta laajentamalla
nuorten ty6hon osallistumista
voitaneen vield alentaa. mutta ei
ilmeisesti kovin paljon. Jousta-
van eldkeidn tyollisyysvaikutuk-
set Karisto arvioi niinik6dn vi-
hiiisiksi. Niita ei pidiikiiiin liioi-
tella, mutta eldkeikhuudistuksen
nettovaikutus lienee silti positii-
vinen. Eliikkeelle siirtymisen
lykkddminen tuskin yleistyy n1-
kyisestddn.

Karisto korostaa kuitenkin -aivan oikein - tyollisyysennus-
teiden epdvarmuutta. Ennustet-
tavaa on niin paljon, ettd kumu-
latiivisen virheen mahdollisuus
kasvaa.

Koulutus ja vapaa-aika

Tuloerot pienenivAt Suomessa
kiistattomasti vuosina 1966-
1976. Tiissii kehityksessd tyG
eliikkeillii on ollut suuri merkitys
sukupolvien velisten tuloerojen
tasoittajana. Vuodesta 197'l ldh-
tien tasoittumiskehitys on aina-
kin hidastunut.

Reaalitulojen nousu ja tulon-
jaon tasoittuminen merkitsevdt
sita, etta koyhyys on Suomessa
harvinaisempaa kuin ennen.
K<iyhyys ei liioin ole yhtd syvd6
ja absoluuttista kuin ennen.

Vaurauden lisidntyessd kdy-
hyys on alettu ymmartdd suhteel-
lisena. On jopa vditetty, ettd elin-
tason noustessa tuloerojen mer-
kitys vain kasvaa (vaurauden pa-
radoksi).

Tdstd seuraa melkein vdlttd-

matta, etta ns. elintasokilpa nd-
kyy kulutuksen alueella. Saman-
tien voidaan kai sanoa. etta se
ndkyy vapaa-ajan alueella, silld
vapaa-aikaanhan kulutus pdd-
asiassa keskittlry.

Karisto antaa erditd herkulli-
sia esimerkkejd siitd. miten sosi-
aaliset erot tulevat ndkyviin kulu-
tustyyleissd ja vapaa-ajan vietos-
sa. Ylemmit toimihenkilcit polr
tavat sikaareja, syovat vihannek-
sia ja matkustavat. Tyontekijdt
lottoavat. Maanviljehjiit kdyviit
kirkossa.

Vaikka Karisto siteeraa erditd
kulttuurikriittisid ndkemyksid
kulutuskeskeisen eldmdntavan
turmiollisuudesta ja vapaa-ajan-
kiiyton passivoitumisesta, hdn
pysyttelee silti miellyttdvdn
neutraalina. Erilaisten eldmdn-
tapojen arvojdrjestykseen aset-
taminen olisikin aika mahdoton-
ta. Toisaalta kukaan vastuullinen
henkilo ei voine suositella yksi-
niiiin ryyppiiiimistii hedelmiilli-
send vapaa-ajan viettotapana.

Arvot ja asenteet

Tuntuu itsestdiin selvdltd sanoa,
ette yhteiskunnassa vallitsevalla
arvoilmastolla on merkitystd yh-
teiskunnallisten jdrjestelmien ja
rakenteiden kannalta. Tiiste
syystd Karistollakin on ollut hy-
vat perusteet sisiillyttiiii kirjaansa
luku. joka kdsittelee arvojen
muutoksia ja erilaisia sosiaalival-
tion psykologiaan kuuluvia il-
miciitii.

Arvojen merkityksen tasmen-
tdminen kuuluukin sitten yhteis-
kuntatieteiden perimmdisiin on-
gelmiin. Miten suuri vaikutus ar-
voilla on? Missd mddrin arvot
vaikuttavat yhteiskunnan raken-
teisiin, ja missd mddrin ne ovat
seurausta niistii? Niiitii kysymyk-
si6 Karisto ei aseta, eikd sitd voi-
da hdneltd kohtuudella vaatia-
kaan. Eihdn kysymyksessd ole
sosiologinen oppikirja.

Kysymykset tulevat kuitenkin
mieleen mm. siksi, ettd Karisto
panee melko paljon painoa erdil-
le tutkimuksille (Alestalo - Uu-
sitalo 1980, Tuominen 1982),
jotka osoittavat, ette sosiaalival-
tiolla on Suomessa edelleen vah-
va kannatuspohja. Timdn ne to-
dellakin osoittavat, mutta eri asia
on, miten paljon ne antavat luo-
tettavia viitteiti sosiaalivaltion
tulevaisuudesta.

Englantilaiset tutkimukset
osoittavat nimittdin. ettei sosiaa-
livaltion kannatuspohja ole Eng-

lannissakaan murentunut, vaan
pikemminkin vahvistunut 8Glu-
vulla. Siitd huolimatta sosiaali-
valtiota on sielld alettu purkaa
(Taylor-Gooby - Papadakis
1985, Marquand 1983).

Toinen ongelma on se. miten
herkdsti mielipidemittauksilla
havaittuja asenteiden muutoksia
pitiiisi tulkita. Erdiden muodik-
kaiden asenteiden tulkitseminen
uusiksi arvoiksi tuntuu joissakin
viimeaikaisissa tutkimuksissa
hiukan pinnalliselta.

Karisto on luultavasti oikeassa
sanoessaan ettei ihmisten eld-
mdnkdytdnnon tasolla ole ha-
vaittavissa kovin paljon merkke-ja materialististen arvojen hyl-
kddmisestd postmaterialististen
arvojen hyviiksi.

Sosiaalipolitiikan
tulevaisuus

Monet Kariston hahmottelemat
kehityslinjat antavat aiheen peld-
td, ette eriarvoisuus yhteiskun-
nassamme lisiilintyry.

Tycieliimiin piirissd tapahtuu
polarisoitumista. Tyottomyys
pysynee korkealla tasolla ja saat-
taa usein muodostua pitkiiaikai-
seksi.

Tycieldmdstd syrjdyttdmiseen
liittyy helposti muita sosiaalisen
syrjdytymisen muotoja. Se mer-
kitsee erddnlaista huono-osai-
suuden kasautumista. Karisto to-
teaakin, etta syrjaytyneiden ja ei-
syrjdytyneiden vdlimatka niiyttriii
olevan pitenemdssd. Syrjdytyneet
ovat yhd pahemmin normaalin
yhteiskuntaeldmdn ulkopuolella.

Sosiaalipolitiikan tehtavane
olisi rakentaa esteitd eriarvoi-
suutta lisiiiiville tendensseille.
Karisto kirjoittaa: "Etuuksia ei
endi lisddntyvdsti voida sitoa
tydsuorituksiin ja ansiotuloihin.
On pdinvastoin todenndkcjisti,
etta sosiaalivakuutuksen piirissd
aletaan vaivih kaa kulkea sellaista
yleistd toimeentulotukea kohti,
joka takaa perustoimeentulon
kaikille eri syistd tycimarkkinoi-
den ulkopuolella oleville." (s.
123).

Karisto ei tee aivan selvdksi.
pitaekd hdn kuvaamaansa kehi-
tysta ainoastaan todenndkciisend
vai myos toivottavana. Toteutu-
essaan se kai merkitsisi kansan-
el6kkeen muodostumista jonkin-
laiseksi yleisavustukseksi, joka
olisi varsin lihellii ns. kansalais-
palkkaa.

Jollakin tavalla syrjdytyneet
on tietysti hoidettava, ja yleis-

avustus olisi hallinnollisesti yk-
sinkertainen ratkaisu. Miniiiin
ihanteellisena ratkaisuna sitd ei
sen sijaan voida pitliii.

Yleisavustushan olisi kustan-
nettava verovaroin ja sen tasoa
olisi varmasti vaikea pitdd sellai-
sena. etta se turvaisi kohtuullisen
toimeentulon. Tillainen awstus
muodostuu helposti - Jorma
Sipiliin termid kdyttden - "syr-
jdyttdmisrahaksi", jonka avulla
toteutuu jyrkkii kahtiajako eliit-
tdvdn ja elAtettavan yhteiskunta-
luokan viilillii (vrt. Sipilii 1985, ss.
116-117).

Oikeaa sosiaalipolitiikkaa olisi
tietysti taistella syrjdyttdvid ten-
denssejd vastaan. Tdmdn Karis-
tokin toteaa. Hiin piiiittiiii kirjan-
sa kuitenkin hienoiseen epiiilyyn
sosiaalipolitiikan keinojen riittd-
wrydestd yhteiskunnassa. jossa
rakenteelliset ja kulttuuriset
muutokset ndyttdvdt synnytta-
vdn aina uusia eroja ja eriarvoi-
suutta.
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rvopr-Arcrcppr NoUSEVAT
7,08 PROSENTTIA
Sosiaali- ja terveysministericj on
vahvistanut vuoden 1986 TEL-
indeksin pisteluruksi I 165. In-
deksipisteluvun muutos edellises-
td vuodesta on 7.08 %. Ensi vuo-
den alussa tyd-. virka-ja yrittiljii-
eldkkeet nousevat indcksipiste-
luvun muutokscn osoittamalla
koko mddrdlld. koska vuonna
1985 ei eldkkeisiin endd tel.rtv
hcirrdkuussa cnrrakkotarkastus-
ta. TEL-indcksin muutokser.r
mukaan tarkistetaan mycis soti-
lasvamma-. liikennevakuutus-.
tapaturmavakuutus- ja invalidi-
rahalain mukaisia jatkuvia
etuuksia.

Vuodesta 1977 alkaen TEL-in-
deksin muutos on mddrdytynyt
palkka- ja hintatasossa tapahtu-

neiden muutosten kq;kiarvona.
Vuoden 1986 TEL-indeksipiste-
luvun mddrdytymisvdlilld. vuo-
den 1984 kolmannesta vuosinel-
jdnneksestd vuoden 1985 kol-
manteen neljdnnekseen, palkka-
tason muutoksen arvioksi on
saatu noin 8,6 %. Kuluttajahinta-
laso nousi samaan aikaan noin
5.1%t.

Palkka- ja hintatason keski-
mddrdiseksi muutokseksi saa-
daan noin 7.1 70, jonka perusteel-
la edellisen vuoden indeksipiste-
lukua korottamalla saadaan
vuoden 1986 TEl-indeksipiste-
luvuksi I165. Reaalisesti TEL-
indeksi nousi noin 1,4%-vksik-
kda.

RiVEL.
LAUTAKLNTA
LAKKAU-
TETAAN
Rintamaveteraanien varhais-
eldkker^rtd annetun lain muut-
tamiselle helpotettiin varhais-
eldkkeelle piiiisyn edellytyksiii
vuoden 1986 alusta lukien. Laki
vahvistettiin 26. 7. 1985.

Hallitus totesi esityksessddn
muun muassa. ettd lainmuutos-
ten jdlkeen ainoa varhaiselSk-
keen saamista koskeva harkin-
nanvarainen seikka olisi sairau-
den. vian tai vamman vaikutus
rintamaveteraanien tyokykyyn.
Tdmdn vur>ksi ci ndytd tarpcclli-
selta. ctte rintamaveteraanien
varhaiscldkclautakunta edelleen-
kin ratkaisisi veteraanin oikeu-
den eldkketx;een. Edelld olevan
johdosta hallitus esitti, ettd lau-
takunnan tehtdvet siirrettdisiin
elSkelaitoksillc.

RiVEL:n muutoksella laista
poistettiin rintamavel.eraanien
varhaisel6kelautakuntaa koske-
vat maininnat. Vastaavasti jou-
duttiin muuttamaan rintamave-
teraanien varhaiseldkkeeste an-
nel.tua asetusta. Asetuksen voi-
maantulosddnnciksen mukaan
eldkelaitokset voivat antaa 15.9.
1985 lukien piiiitoksiii scllaistcn
eldkehakemusten johdosta. jois-
sa oikeus RiVEL:n mukaiseen
eldkkeeseen alkaisi aikaisintaan
l. pdivdstd tammikuuta 1986.
Nykyisten sddn nosten perusteella
ratkaistavat eldkehakemukset
kesitellean varhaiseldkelauta-
kunnassa vuodenvaihteeseen as-
ti, jolloin lautakunta lopettaa
toimintansa.

RiVEL:n muutos aiheutti
luonnollisesti mycis rintamavete-
raanien varhaiseld.kelautakun-
nasta annetun asetuksen kumoa-
misen.

Perri .kiriskinen

TEL.VAKUUTUSMAKSU
ENSIWONNA
12,2 PROSENTIIA

Sosiaali- ja terveysministerici on
vahvistanut TEL-vakuutuksen
laskuperusteet vuodelle 1986. Pe-
rusteiden mukaan TEL:n vh-
himmdisehtojen mukaisen va-
kuutuksen vakuutusmaksu
vuonna 1986 on alle 24-vuotiailta
tycintekry<iiltii 7,3 prosenttia pal-
koista ja 24 vuotta tayttaneilta
tvcintckijoiltd. jotka oval. pien-
ty6nantajien palvelukseessa I 3,2
proscnttia.

Kaikkien tyonantajien perus-
teen nrukainen keskimddrdinen
vakuutusmaksu on noin 12.8
prosenttia palkoista. Ottamalla
huomioon TEL:n mukaisessa

vakuutuksessa annettavien kor-
ko. ym. hyvitysten vaikutus, le
pullinen keskimddriinen vakuu-
tusmaksu on kaikilta tycinantajil-
ta noin 12,2 prosenttia palkoista.
Vuonna 1985 vastaava maksu on
I 1.5 prosenttia.

Vuoden 1986 maksutasoon si-
sdltyy varhaiseldkejdrjestelmien
voimaantulosta johtuvaa koro-
tusta 0.4 prosenttiyksik kod.

Maatalousyrittdjien eldkelain
mukainen vakuutusmaksun pe-
rusproscntti ja vrittdjien eldkelain
mukainen maksuprosentti on
vuonna 1986 arvion mukaan
noin 12.2.

LEL.MAKSU
NOUSEE
LEL-eldkevakuutusmaksu on
vuonna 1986 13.27r: tyontckijdn
bruttopalkasta. Nuorten, alle 24-
vuotiaidcn vakuutusmaksu on
7.3 rJ . Vakuutusnraksuprosentil
nousevat 0.6 prosenttiyksikkoii.

Alempi vakuutusmaksu mak-
setaan ensi vuonna niistd tvcinte-
krj6istii, jotka ovat syntyneet
vuonna 1963 tai sen jdlkeen.

FREELANCER.
MAKSU
Freelancereista maksettava eld-
kevakuutusmaksu on 12,6 pro-
senttia. Vuonna 1963 tai sen jdl-
keen syntyneistd maksu on 7,3
prosenttia.

52



PORO, PUUKKO JA MOOTTORIKELKKA
ovAT poRory6raparunurEN AIHEUTTAJAT

Tavallisin seuraus porotyota-
paturmista on viilto- tai leikkuu-
haava. Nditd oli noin kolman-
nes. Toinen kolmannes on ve-
ndhdys- ja nyrjiihdysvahinkoja.
Luunmurtumia on vahingoista
ollut l8 prosenttia. Muut vauri-
oitumistyypit ovat harvinaisem-
pla.

Kun poromies vahingoittuu
tycitapaturmassa, hdn joutuu ta-
vallisesti viikosta neliddn viikon
sairaslomalle. Yli kuukauden
mittaisiksi venyy lomista joka
kolmas ja l6 prosenttia selvidd al-
le viikon tyokyvyttomyysajalla.

1984 ilmenee, etti porotyriva- sattunut moottorikelkalla niin,

PORONHOITAJILLE
ELAKE-ESITTEET
SUOMEKSI JA SAAMEKSI
Poronhoitajia vaften on maataloutra. Seitsemdlldtoista
ilmestynlt uusi vihko' po:orilalla gllmvos kalastusta'

nen, jtka selostaa hei-,"J:.:"Jli.'Ii1fT:i:ffiffi3,:
diin tyoeliikkeitiiiin ja ton..viljdlijoiden keski-ikd on ld-

elZikeVikU,t,Staaf 
- hes 47 vuotta. mutta.por-onhoita-

(MvEL). Esit. o,l r*- j''tilili;*ffilX'Ho'",1i"j3-

tavissa sekd suomen -et- yygti?.1!? perati 30 prosenttia.

r5 saamenkielisena. yJI'JI:;'i1 ii.ffil'l"'ta 
por-

Esittteita "Poronhoi- Poromiesten mddrd on lisii6n-

taj an tyoeldke" ja' Boa, i',?j#:|ilJjJ' ;ln'"rttffi
zodiksu bargoealahat" ositiain lisifstilastossa voi joh-
saa ilmaiseksi MELASIa tua siitiikin, ettd poromieh_id_on

ja sen asiamiehilta r.[a iX?'J,:[::iiirkemmin 
MYEL-

Paliskuntain Yhdistvk- MYEL-eliikkeillii oli viime

Sesta. - vuoden.lopgly 421 poronhoita-
jaa. Heistii 208 sai vanhuus-, 167

poronhoitalien tyoerdke on jdr- l#IJ#it.,Ul',itJfl.' ix, ?3J,[-
jestetty maatalousyrittiijien elii- eldkettd 123 edesmenneen po-
kelain (MYEL) mukaan ja elii- romiehen omaista.
keasiat hoitaa Maatalousyrittd- Poronhoitajien MELAsta
jien eldkelaitos (MELA). saama keskimddriinen vanhuus-

Viime luoden lopussa oli el6ke oli viime vuoden lopussa
MYEl-vakuutuksessa 2 009 po 690 markkaa ja tyokyvyttdmyys-
ronhoitajaa kaikkiaan I 963 po- el6ke 890 markkaa kuukaudessa.
ronhoitoyrityksesta. Yrityksiste Molemmissa oli MYEL-eliik-
938 harjoitti pelkiisuan porota- keen osuutta runsas 500 mark-
loutta, muissa oli lisiiksi mets6- ja kaa.

Poro, puukko ja moot-
torikelkka ovat tavalli-
simmat syylliset poro-
miesten tyotapaturmiin.

Viime \,uonna sattui
kaikkiaan 66 porotyG
tapaturmaa. Tdmd on
13 prosenttia vd.hem-
mein kuin toissawonna.

Maatalousyrittdjien eldkelaitok-
sen (MELA) tilastovuosikirjasta

hinkoja on sattunut suunnilleen
saman verran porojen erotukses-
sa. kokoamisessa erotukseen,
teurastuksessa .ja vasojen mer-
kinndssd.

Aitatyossd. paimennuksessa ja
tarharuokinnassa tapaturma-
vaara ndyttdh olevan selvdsti vd-
hdisempi.

Kaikista porotyotapat urmista
kolmannekseen on syynd poron
dkkindinen keyttAytyminen.
Tyypillisiii vahinkokuvauksia
ovat esimerkiksi: "Vasan kor-
vamerkintdd suoritettaessa vasa
potkaisi, jolloin puukko lipaahti
sormeen." "Erotuksessa porot
kaatoivat vahingoittuneen kan-
toon." "Porolauma s6ikdhti ja
pari poroa juoksi isdntdii kohti
takaapdin jalkaan."

Tyciympdristci aiheuttaa tapa-

turmista 23 prosenttia. Tyypilli-
sid vahingon aiheuttajia ovat
epdtasainen maasto, kivet, kan-
not ja puut. "Poroerottelutydssd
ajoi lumen alla olevaan kivik-
koon ja lensi kelkan yli kan-
toon."

Puukko on syyllinen joka vii-
denteen poromiesten tyotapa-
turmaan. Vasamerkinndn lisdksi
puukkovahinkoja sattuu luon-
nollisesti paljon myos teurastuk-
sessa. "Vahingoittunut oli teuras-
tamassa poroa. Nahkaa halotta-
essa puukko osui sormeen."

Vahingoista on l5 prosenttia

etta itse kelkka on ollut syyllinen
tapaturmaan. "Kesi rasittui
moottorikelkalla ajamisesta".
" Kelkka hyppiisi lumivallin piiiil-
td ja ajaja lensi jiiiselle hangelle".

Tavallisin vahinko on synty-
nyt niin, ettd poromies on satut-
tanut itsensd johonkin esinee-
seen. Satuttamisia oli viime vuo-
den vahingoista 29 prosenttia.

Toiseksi yleisinui on ollut liu-
kastuminen. kompastuminen ja
kaatuminen. Tiillaisia oli vahin-
goista 20 prosenttia.

Poromiehen tycissd ovat sor-
met suurimmassa vaarassa: tapa-
turmista 23 prosenttia oli vahin-
goittanut sormia. Toinen yleinen
vammautumisen kohde ovat ja-
lat lonkasta nilkkaan. Niiihin
kohdistui vammoista 2l prosent-
tia.
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ELAKKEISTA ULKOMAILLA
ALANKOTVAAT
Kansanel6kkeitzi ei nostettu
Sosiaalimenojen kurissa pitiimiseksi kansaneldkkeite ei ole Hollan-
nissa korotettu vuoden 1983 tammikuun jilkeen. Korotusta ei tehty
kuluvan luoden heiniikuussakaan, vaikka laki olisi sita edellyttanyt.

Vuoteen 1983 saakka kansaneldkkeitd korotettiin auromaattisesri
kaksi kertaa vuodessa - tammikuussa ja heindkuussa - palkkain-
deksin perusteella. Vuonna 1983 parlamentti suostui hallituksen esi-
tykseen korotuksesta luopumisesta. Sitd vastoin eliikkeitd alennet-
tiin hieman vuosina 1983 ja 1984. Alennus koski muitakin sosiaali-
etuuksia lapsilisiii lukuun ottamatta.

Indeksikorotuksista luopuminen ei sitd vastoin ole koskenut pal-
kansaajien tyoelakejerjestelmid. Osin vapaaehtoisen tycieliiketurvan
piiriin kuuluu noin 90 prosenttia kaikista palkansaajista.

Sukupuolten tasa-arvo ja osittainen tuloharkinta
kansanelekej drj estelmi[n
Hollanti on pddttdnyt noudattaa talousyhteisdn dskettdin laatimaa
ohjetta sukupuolten tasa-arvoisesta kohtelusta sosiaaliturvassa.
Kansaneldkejdrjestelmdssd siirrytddn vanhuuseldkkeen osalta tasa-
arvoiseen kohteluun kolmen vuoden siirtymdkauden jdlkeen.

Vanhuuseldke on tasasuuruinen ja tycinteon jatkamisesta riippu-
maton. Uudessa jdrjestelmdssd eldkkeiden mddrdt pysytetddn nykyi-
sellddn, mutta naisille annetaan oikeus omaan vanhuuseldkkeeseen
siitd riippumatta, saako aviomies elSkettd. Nykyisin aviovaimo saa
vanhuuseldkkeen vasta. kun aviomies on saanut eldkkeen. Naisen
iella ei *issa suhteessa ole mitddn merkitystd.

Yksindiselle henkilcjlle vanhuuseldke tulee olemaan 70 prosenttia
vdhimmdisnettopalkasta maassa. Lisiiksi eldkkeeseen maksetaan
korotusta niin paljon, ettei eliike jiiii nykyistd mddrdd pienemmdksi.

Avioparille, kun molemmat puolisot saavat eldkettd, maksetaan
molemmille puolisoille 50 prosenttia nettovdhimn.rdispalkasta eli
saman verran kuin nykyisinkin.

Saman verran eldkettd maksetaan myos siind tapauksessa, ettd
vain toinen puolisoista on dyttanyt eldkeidn. Jos puoliso on kuiten-
kin alle 6Gvuotias, on el6kkeen korotusosa tuloharkintainen huhti-
kuusta 1988 liihtien. Tuloharkinnassa otetaan huomioon tietvn vd-
himmdismddrdn ylittdvdt ansiotulot.

ESPANJA
Eliikeuudistus hyvaksyty
Espanjan parlametti on hyvdksynyt hallituksen esityksen palkansaa-
jien yleisen eldkejdrjestelmdn uudistamisesta (vrt. Tyoeliike 4/85 si-
vut 5G-51).

Eldkeuudistus alentaa esim. vanhuuseldkkeiden tasoa 8-10 pro-
senttia. Eliketurvan rahoitusvaikeuksien vuoksi tdmd on mvcis ollut
hallituksen tarkoitus.

ISO-BRITANNIA
EHkejarjestelmduudistusta
vastustetaan
Englannin hallitus esitteli viime kesdkuussa ns. vihredssd kirjassa eh-
dotuksensa eldkejdrjestelmdn muutoksiksi.

Kcskeistd hallitukscn chdotuksessa on perusturvaa ta\dclttavan
valtion hoidossa olcvan ansioelSkcjdrjestelntdn asteittaincn lak-
kauttarni ncn .ja scn korvaami nen yritvsk ohtaisilla ansioeldkejdr.jes-
tclmillii. Palkansaajillc arrnettaisiir.r ntahdollisuus irrottautua tyot.r-

antajan jdrjestelmdstd - samaan tapaan kuin tycinantaja voi telh
hetkellii irrottautua valtion ansioeldkkeestii ja perustaa oman eldke-
jiirjestelyn. Jos palkansaaj a peaffaa irrottautua tyciantajan jdrjestel-
mdstd, hdnen tulee jdrjestdd itselleen henkilcikohtainen ansioeldke
jonkun hyvdksytyn sijoituslaitoksen kautta. Pakollinen vakuutus-
maksu yrityskohtaiselle jiirjestelmiille ja palkansaajan henkil6koh-
taiselle ansioel4kkeelle olisi vdhintiiiin 4 prosenttia palkasta. Tdstd
maksusta tyonantajan osuutta on vdhintdin puolet.

Hallitus pyysi lausuntoja ehdotuksestaan syyskuun puolivdliin
mennessi. Lausunnot, joita on tullut noin 6000, ovat liihes poik-
keuksetta olleet suunnitelmalle kielteisiii.

Lausunnoissa on korostettu site, etta uusi jdrjestelmi tulee ole-
maan hallinnollisesti monimutkainen. Henkilcikohtaisten ansio-
el6kkeiden taso jiiii riippumaan siitd, miten varat onnistutaan sijoit-
tamaan. Eppvarmuutta aiheuttaa erityisesti se, onnistuuko palkan-
saaja hankkimaan "rehellisen" ja markkinat tunrevan sijoittalan.
Vdhimmdisvakuutusmaksulla - 4 prosenttia - ei todenndkciisesti
voida hankkia riittavaa elaketurvaa - ei ainakaan jos intlaatio kas-
vaa rtr'kvisesti.

Lausunnoissa on ehdotettu valtion ansioeldkkeen uudistamista
lakkauttamisen asemesta. Kustannuksia voitaisiin pienentdd muut-
tamalla elikeperuste nykyisestd 20 parhaan woden ansioista koko
tyouran ansioihin perustuvaksi. Leskelle voitaisiin maksaa 100 pro
senti n eldk keen asemesta vai n puolet edunjiittiijiin eldkeoikeudesta.

Hallituksen suunnitelmaan liittyy ansioeliikejiirjestelmiin lakkaut-
tamisen lisdksi useita muita muutoksia, joista mainittakoon asumis-
lisdn saannin rajoittaminen siten, ettd valtiolle kertyisi sddstdjd noin
puoli miljardia puntaa. Puolet nykyisistii I I miljoonasta elhkkeen-
saajasta saa asumislis66. Useimmat tulisivat menettamaan etuuksia
tuloharkinnan kiristdmisen vuoksi.

Vihreln kirjan julkistamisen aikoihin oltiin laajasti yksimielisii
siitd, ettd sosiaaliturvajdrjestelmdd pitiiisi yksinkertaistaa ja saada
ehkii siiiistojiikin aikaan. Sosiaalimenot ovat noin kolmannes julki-
sista menoista. Toisen maailmansodan jdlkeen sosiaalimenot ovat
kasvaneet viisi kertaa hintoja nopeammin.

Marraskuun lopussa olle idcn lchtiticto.jcrr nrukrarr Englannin hal-
litus nd-v. ttii6 olevan luopurnassa suunnittclcnrastaan valtior-r hoiclos-
sa oler.'an ansioeldkejdrjcstelnrdu lakkar.rttamiscsta. SitA vastoin p\-
ritt:ince n cldkcmcnojcn kasl'un hillitscmisccrr ntuuta tictti. Haltituk-
scrr rniclcnnruutoksen uskotaan jolrturan lakkautussuunnitelman
slanrasta liihes rikkurnattomasta vastustukscst:r.

Valtion elSkemenoja tultaneen alentamaan helpottamalla tycin-
antajakohtaisten el;ikej;irjestelmien perustamista ja hcnkilokohtais-
tcn ar.rsioeldkkeiden kdyttcicinotolla.

Ndilld toimcnpiteillii yhii enemmdn vakuutettuja siirtyisi "valtion
vastuulta" yksityiselle eldkesektorille.

Hallitus trrlcc csittclcmriiin lopulliscn chclotukscnsa rrs. valkoi-
scssa kirjitssa cr-tr.tcrr ruoclcn loppua.

Lakichdotus on odotcttavissa vuoden 1986 aikana.

JAPANI
Elziketurvan organisaatiomuutos
Japanin nykyinen eldketurva rakentuu seitsemdstd eliikejiirjestel-
mdstd. Kansaneliikejiir.yestelmd kattaa itsendiset yrittiijiit ja henkilot.
jotka eivdt ole missddn muussa eldkejdrjestetmdssd. Palkansaajien
eliikejiir.yestelma kattaa valtaosan palkansaajista. Tycissd olevasta
vdestostd 90 prosenttia on ndiden kahden jdrjestelmdn alaisuudessa.
Merimiehi116 on oma eldkejdrjestelmdnsd. Lisiiksi on neljd ns. keski-
ndistd avustuskassajdrjestelmdd valtion virkamiehid, kuntien virka-
miehiii, yksityiskoulujen opettajia sekd maatalouden, metsdtalouden
ja kalastusosuuskuntien palveluksessa olevia varten.

Eldketurvaa uusitaan \.uonna 1986 siten, etti kansaneldkkeen pii-
riin tulevat myos ne palkansaajat, jotka kuuluvat nykyiseen palkan-
saajien eliikejiirjestelmddn. Palkansaajien eliikejdrjestelmd tulee
maksamaan vain ansioeldkkeitii. Jiirjestelmdn nykyisin maksama
tasasuuruinen osa eldkkeestd siirretddn kansaneldkejdrjestelmddn.

Nykyiseen tapaan yrityskohtaiset ansioeldkejdrjestelmdt voivat
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korvata palkansaajien eliikejiirjestelmdn. Vuoden 1983 lopussa yri-
tyskohtaisia eliikejiirjestelmiii oli I 043 ja niissii 6,6 miljoonaa vakuu-
tettua. Lisdksi on kdytcissd runsaasti vapaaehtoiseen lisdeldketur-
vaan kuuluvia eliikejiirjestelyjii.

Japanissa ollaan siirtymdssd ns. kolmen pilarin eliiketurvaan, jo-
ka on jo kdytdssd Englannissa ja Sveitsissiija jota suunnitellaan Hol-
lannissa ja muuallakin. Peruseldketurvan muodostaa kansaneldke.
Toisena pilarina ovat ansioeliikkeet ja kolmantena pilarina erilaiset
vapaaehtoiset lisiieliikkeet. Kolmannen pilarin lisiieliikkeet voivat ol-
la joko tyonantajan tai palkansaajan itsensii jdrjestdmid. Itsendiset
yrittiijiit on kolmen pilarin eliikejiirjestelyissd jetetty lakisaeteisesti
vain perusturvan varaan.

Japanin el6keturvan uudistamisen taustalla ovat jyrkdsti kasva-
neet elAkemenot. Hallituksen vuonna 1980 laatima selvitys osoitti,
etta palkansaajien eliikej2irjestelmdn vakuutusmaksutaso tulisi ko-
hoamaan 35 prosenttiin eldkepalkasta. Samalla eldkkeensaajien tu-
lotaso tulisi vahitellen ylittemaan tyossh olevien palkkatason. Ny-
kyisin etuudet ovat noin 80 prosenttia palkansaajien tuloista.

Palkansaajien eldkejdrjestelmen etuustaso on tarkoitus pysytae
suurin piirtein nykyiselliiiin mycis tulevaisuudessa. Tdmdn uskotaan
lisddvdn kiinnostusta kolmannen pilarin eldketurvaa kohtaan.

RANSKA
Sosiaaliturvassa rahoitusvaje
Ranskan sosiaaliturvan rahoitus muodostuu vuonna 1985 aliiiia-
mdiseksi kahden ylijiiiimiiisen vuoden jdlkeen. Vajeen mddrdksi on
laskettu FRF 1,5 miljardia. Vuonna 1984ylijaamaii kertyi FRF 16,6
miljardia ja vuonna 1983 FRF 11,2 miljardia. Yksi syy vuoden 1985
vajeeseen on hallituksen pddtcis luopua I prosentin lisdverosta. Vero
otettiin kiiyttocin pari luotta sitten sosiaaliturvan rahoituksen tasa-
painottamiseksi. Veron tuotto on ollut noin FRF I I miljardia vuo-
dessa.

Eliikejiirjestelmissd rahoitustilanne on ollut vaikein. Vuonna
1983 vaje oli FRF 8 miljardia, vuonna 1984 FRF 1,7 miljardia ja ku-
luvana vuonna se tulee olemaan FRF 9 miljardia. Sairausvakuutus
ja perheavustusjdrjestelmd sitd vastoin tulevat tuottamaan ylliliimiiii
r.uonna 1985.

SVEITSI
Tyoeliikejdrjestelmdn eldkepalkan
alarajaa nostetaan

Sveitsissd yleisiii eliikkeitii korotetaan lain mukaan vdhintddn kerran
kahdessa vuodessa. Vuoden 1986 alussa vdhimmdisvanhuuseldke
nousee CHF:iin 8 640 'uuodessa. Kuluvana vuonna se on CHF 8 280.

Tdmdn vuoden alussa voimaan tulleen tyoelakejerjestelmdn el6-
kepalkan alaraja on sidottu vdhimmdiseldkkeen mddrddn. Alaraja
on kaksi kertaa vdhimmdiseldke. Tdstd johtuen eldkepalkan alaraja
vuonna 1986 on CHF 17280 vuodessa. Kuluvana vuonna se on
CHF 16560. Eldkepalkan yliiraja tulee vastaavasti olemaan CHF
5l 840 wodessa nykyisen CHF 49 680 asemesta. Yliirajan mddrd on
kuusi kertaa vdhimmdiselSke.

SAKSAN LI ]TTOTASAVALTA
Perhe-eliikeuudistus hyvaksytty
Liittotasavallan parlamentti on hyvdksynyt liittohallituksen esityk-
sen perhe-eldkeuudistuksesta. Uudistus oli seurausta perustuslaki-
tuomioistuimen pddtciksestd vuodelta 1975, jossa naisille ja miehille
edellytettiin tasa-arvoista oikeutta leskeneldkkeeseen.

Perhe-eldkeuudistuksessa naiset ia miehet saavat leskeneldkkeend
60 prosenttia edunjiittiijiin eldkeoikeudesta.

Leskeneldkett6 kuitenkin alennetaan 40 prosenttia siita tulosta,
joka ylittliii DEM 900 kuukaudessa. Kukin huollettava lapsi nosraa
rajaa DEM 200 kuukaudessa.

Tuloiksi katsotaan ansiotulojen lisAksi sairausajan palkka, tapa-
turmakorvaus, yleiset eldkkeet, valtion eliike ja vapaan ammatin
harjoittajien eliikejiirjestelyista maksettavat elSkkeet. Yrityskohtai-
sista tycieliikejiirjestelyistd maksettavat eliikkeet jiiiiviit tulosidonnan
ulkopuolelle.

Uudistus koskee vuoden 1985 jiilkeen sattuvia kuolemantapauk-
sia. Ennen vuotta 1937 syntyneet saavat halutessaan jiadd vanhan
leskeneldkkeen piiriin vuoden 1988 loppuun asti, jos molemmat
puolisot siihen kirjallisesti suostuvat.

Siirtymiikauden sddnndkset ovat voimassa vuoteen 1995 saakka.
Ensimmdisend vuonna puolison kuoleman jiilkeen leskeneldke tul-
laan maksamaan taytena. Toisena vuonna DEM 900 kuukaudessa
ylittaviiste tulosta otetaan 40 prosentin asemesta huomioon l0 pro-
senttia, kolmantena vuonna 20 prosenttia, neljdntend wonna 30
prosenttiaja vasta viidennesth vuodesta eteenpdin 40 prosenttia.

Ehketurvaa lapsen hoitamisesa
Heiniikuussa hyvdksytyn lain mukaan tycistd kotiin lasta hoitamaan
jd6vh nainen kartuttaa itselleen eldketurvaa maksamatta vakuutus-
maksuja. Eldketurvaa karttuu yhdeltii vuodelta lapsen syntymdn
jiilkeen. Laki koskee vuoden 1920 jiilkeen syntyneita naisia, jotka
ovat hoitaneet tai hoitavat lasta kotona. Elikkeen perusteena oleva-
na ansiotulona tdltd ruoden pituiselta jaksolta keytetean 75 prosent-
tia kaikkien vakuutettujen keskimddriistd ansiotuloa. Esim. vuonna
1986 teme lisdd eldkkeen mddrdd DEM 25 kuukaudessa.

RUOTSI
Tilastotietoja tyomarkkinaehkkeis6
Alla olevassa asetelmassa on erditd keskeisid numerotietoja toimi-
henkiloiden (ITP) ja ty<intekijdiden (STP) tycimarkkinasopimuksiin
perustuvista lisiieliikkeistii vuosilta 1983 ja 1984. Toimihenkilciiden
luv,uissa eivdt ole mukana ne vanhuuseldkkeet, jotka tycinantajat
ovat toteuttaneet yritystensa kirjanpidon yhteydessd.

ITP,toimihenkil6t STP,ty<intekijiit
1983 1984 1983 1984

Vakuutettuja 893000 929000 *) 1792000

- heistd
eldkkeensaajia 150000 164000 209000 224C[0
Tycinantajia 2440A 25400 108600 I 17900
Maksetut el6kkeet.
milj. SEK 2151 2510 I 130 l3ll
Vakuutusmaksu-
tulo. milj. SEK 4163 5999 2123 2126
Pddoman tuotto.
milj. SEK 6542 6795 1989 2339
Hallintomenot.
milj. SEK 131 156 96 t02
Rahastot (mukana
voitto), milj. SEK 52 603 62284 i 7 8S2 2 I 53 I
Vuoden voitto.
milj. SEK 6654 6619 2102 2258

*) Tilastointitekniikasta johtuen vuoden 1983 luku ei ole vertailukel-
poinen ,uuoden 1984 luvun kanssa.

]OUKO ]ANHUNEN,I',TZ
Ekikcturyakeskuk sen

t u I k i n u v t.tu.tl r tn ui t.t'i.rt u t k i.i a
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TILASTOTIETO]A TYOELAKKEE N- (

SAA]ISTA 30 9 1985
Taulukoidcn Iuvut ovat r':ihimmdisturvan mukaisia.

30.9. 1985 oli maksussa kaikkiaan 726000 tycieliikcttA. Muutos edcllisestd vuodesta on 37000 kappaletta eli 5.4
proscnttia.
Nriistd oli vanhuuseldkkeita 168000 kappalctta (suluissa nr,u.rtos cdellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+20000), tycikyvyttirml'vsckikkcitri 175000 kappalctta (+). ryottdm),yseldkkeitri 50000 kappalctta (*9000).|a
perhe-eldkkeite 133000 kappaletta (+U0m).
Vanlruuseldkkeiden keskimAir:i oli I 140 markkaa,/kk. t),ok),\'l'ttomyyscldkkeiden 1475 rnarkkaa/kk. triitti)-
nryysel;ikkcicicn l6ll urarkkaa./kk .ja pcrhc-ellkkeiclen u89 markkaa,/kk.

VANHUL)SELAKKEET
Voir.nassa olevat -10.9. 1985

Eldk ke cnsaajia KcskinriiAriii nen pcrusclAkc rnk,/kk
Elikkccn nrli)ntii.1ii Michet Naisct Yhtce nsii Michct Naisct Yhtccnsl
TEI--clAkclaitoksct 66287 109441 115134 2432 l04t r 566
Y El--cliikclaitoksct t4 611 I | 672 26 -149 2 t72 I 441 r 851

MYEL-cliikclaitos 49 491 70 t9l r I 9 6r,14 695 129 48I
[-EL-e liikclaitos 33 875 I 2 8fi) 46 715 9u6 4t4 1328

Kaik k i n'iiclakclaitoksct 164 330 204 t72 .r6n 502 I 5t1t3 780 I 140

Mvtinnetvt elAkkect l. l.-10. 9. 1985

Kaikki t)'oelakclaitoksct 12801 15669 28410 I 776 810 I 214

TYOKYVYT-|OM Y Y SE LAKK E ET ('i,ril tali t,sael iik kccr )

Voimassa olevat 30.9. l9tl5
Lluk kccrtslrrr.jiir KeskimAiirriincn peruscliikc nrk/kk

Eliik keen nr1'cinta.jA Michct Naise t Yhtccnsii Mie hct Naisct Yhtccnsii
TEL-cl:ikclaitoksct 41 640 46 r9r 89 83I 2625 I 3(X) I 944
YEL-eldke laitokse t 7 861 3 l7l fi234 r 925 I 22t t7t4
MYEL-cliikclaitos t7 979 19 839 37 8r8 821 t29 561

LEL-clAkclaitos ll 095 5 27 5 ,16 369 I 104 5M I 194

Kaikki t1 iicliikclaitoksct 100577 14615 t75252 I u40 9lr5 I 415

Mriinncnt ekikkect l. l.-30.9. 1985

Kaikki t1 i)el:ikclaitoksct 8 958 1 352 l6ll0 2 t4l I t23 I 682

OSAELAKKEET
Voinrassa ol*'at 30.9. I9tl5

Iiliik ke cnsaa jia Kcskimddrdincn perusclAkc nrk,/kk
L,kik kecn rny'on td.jri Michet Naisct Yhtccnsai Michet Naiset Yhtccnsii
TEL-el:ikclaitokset I 105 I 7(X) 3 005 | 694 881 I 2-15

YEL-el:ikclaitoksct I 221 474 I 695 I 321 920 I 209

MYEL-cklkclaitos 4t7t 4 826 8 997 587 263 4l-1
LEL-e l;ikclaitos I l2l 142 1 263 I 023 472 961

Kaikki tYoclakclaitoksct 7 818 7 t42 14960 949 459 1t5

M-""onnetyt cl;ikkcct l. l.-30.9. l9U5
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ryorrOuyysr,lArc<Ept
Voimassa otevat 30.9. 1985

Eliikkeensaa.lia Keskimiiiirdinen peruseldke mk,zkk
Eldkkeen mycintd.jd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 12946 20711 33 657 2778 t4& t969
YEL-elAkelaitokset 608 714 | 322 I 750 964 | 325
MYEL-eliikelaitos | 949 2178 4 121 I 198 431 793
LEL-eliikclaitos 1 208 3209 t0 417 l 366 592 I 128

Kaikki tydclakelairokser 22'7ll 26812 49523 2 167 t262 1 677

Myonnetyt eldkkeet l. l.-30.9. 1985

Kaikki tvoelakclaitokset 4629 5 120 9749 2461 | 448 1929

PERHE-ELATXTET
Voimassa olevat 30.9. 1985

Ekikkeen myrjntiiid

Eldkkeiden
lukumriiirA

Keski-
m66rdinen
peruselAke

mk/kk Lesket

Etiikkeensaajia

Lapset Yhteensh
TEL-elaikelaitokset 62445 1250 58 388 13 186 7t574
YEL-eliikelaitokset lt 259 l 086 10886 2008 12894
MYEL-el6kelaitos 26759 352 26064 3 446 29 5t0
LEL-eldkelaitos 32283 566 30744 5 436 36 180

Kaikki tyoelakelaitokset t32746 889 t26082 24076 150076

Mydnnetyt eldkkeet l. l.-30.9. 1985

Kaikki tyoelakelaitokset 9 145 96t

VANHUUS-, TYOKYVYI|C)MYYS-, TYOTTOMYYS- JA PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1985

Eliikkeiden
lukumdArA

Eldkkeen myontdjd
TEL-eliikelaitokset 361 667 1 643
YEL-eliikelaitokset 50 164 1 635
MYEL-eliikelaitos 188 388 486
LEL-eldkelaitos 125804 891

Kaikki tvoelakelaitokset 726023 t2t2

My<innetyt eldkkeet l. 1.-30.9. 1985

Kaikki tyoelakelaitokset 63 674 I 420

Vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja tycittomyvselikkeensaajista 20422 sai lisdksi rekisteroityii liszielZikett2i keski-
mdiirin 14ll mk,zkk. Ndmd olivat etupddssA TEL- ja YEl-eldkkeitd. Perhe-elikkeista 4776 oli lisiietujen
mukaisia. keskimdhrin I 129 mk/kk.

MAKSETUT ELAKKEET 1. 1.-]0.9. 1985, N4IT.J. N4K

Vrihimmriisturua
TEL-eliikelaitokset 5256,3
YEL-eliikelaitokset 737.0
MYEL-etiiketaitos 820,8
LEL-elikelaitos 1010.4

Kaikki tyoelekelaitokset 7 824.5
nrt itrcrAity titat
Yhteensd 8 128.9

Keski-
mddrdinen
peruseldke

mklkk
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ENGLISFI SUMMARY

The adoption of a flexible
retirement age in the
public sector is at present
being discussed.

The writer of the edito-
rial urges a dispassionate
approach and a critical
examination of all the
principies related to re-
tirement age, both those
currently rn use and
those being planned, if
the aim is to introduce a
flexible retirement age
in the public sector, too.

The writer remarks that
breaking away {rom the
profession-linked retire-
ment ages would be a
major step. He states that
those pro{essional groups
that have a low retire-
ment age might consider
the introduction o{ lndivi-
dual retirement to be the
loss oi a privilege.

The typical person
retiring on an early
pension is a woman over
60 years of age who has
worked for a long time
under the Employees'
Pensions Act (I'EL). This is
the conclusion reached
when probability theory
is appiied to the statistrcs.
Otherwise, only guesses
can be put {orward at this
stage about the type ol
people who will take
advantage of the scheme.

The number o{ over
55s who have been wor-
king for a long time and
who, at least in theory,
could still be eiigible lor
early disability pension
was about 70,000 at the
end o{ the year.

The early disabiiity

pension is a new form
of disability pension.
In order to apply for it a
doctor's certi{icate in
needed.

The conditions under
which it is granted are
explained in more detail
in the Enqlish Summary
of the last edition of Tyo-
elake.

One in three 55-64
year olds is a pensioner.
The growth in unemp-
loyment pensions has
been particularly pro-
nounced. At the end o{
last year 43,400 were
being paid out. Almost
14,000 people started
drawrng unemployment
pensions.

It is interesting to note
that in the older age
groups especially, disa-
bihty and unemployment
penslons have increased
simultaneously.

Disability pension
decisions will soon have
to be better rustified if
the proposal of a working
group set up more than
d year ago by the Mi-
nistry of Social Affairs
and Health is put into
e{Iect.

The guestion of justi-
fying decisions has been
under discussion {or
years. The matter has
been drawn to the atten-
tion of the administrative
committee for legal pro-
tection, the disabllity
assessment committee,
the Parliamentary Com-
mrttee for Constitutional
Law. the Parliamentary
Ombudsman, and the

contederatron o{ Finnish
Trade Unions, which is
Finland's biggest emp-
loyee organisatron.

They have all taken
the view that there are
shortcomings in the
lusti{ications {or dwar-
ding disability pensions.
Some have had very llttle
justilication, while others
have been dlfficult to
understand.

Freelance workers are
in the process of get
ting their own pension
scheme, which will be
administered by rep-
resentatives oi both
employers and emp-
loyees.

It is estimated that
about 10,000 people
will come under the
lreelancers' pensions
law, which lists the
pro{essions to which it
applies. These include
musicians, actors, other
per{orming artistis, news-
pdper and magazine
reporters, radio and
television reporters,
translators and inter-
preters, and film camera-
men, editors and artistic
assistants.

From the beginning of
next year it will easier
{or war veterans to obtain
an early pension. At the
same time the committee
{or veterans' early pen-
sions will be abohshed,
as it is now considered
unnecessary.

From the beginning
o{ next year employment
pensions will nse by
about 7 per cent.
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TyoelzikeJehden tilaushinta vuodeksi 1986 nousee 50 markkaan.
Tilaa oma Tyoeliike, puhelin 151l,/postitus.
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