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Miten yksilti asennoituu
eldkkeeseen?

Tdtd luettaessa lienevdt kii_v-tiin-
nossd ratkc-nneet enimmdt niistd
joustavan eldkeidn kdyttcion ot-
toon liitt)'\'istd kiistakysy'myksis-
td. jotka kirjoitettaessa vielA ovat
avoinna. Mutta kiistojen tausta-
na olevat epdilvkset ovat jiiljellii.
Keskeinen on kysvmvs 1'ksilolli-
sen varhaiseldkkeen tulevasta
kd1'ttciasteesta. Tr ontekryiipuoli
katsoo. ettd jos ikhrqa olisi 55:ttd
korkcampi. lehtijoiden mddrd
jiiisi niin vihdiseksi. etth uudistus
olisi merkitvkseton. T1'onantaja-
puoli epdilce. ettd vdljien saan-
tielrttlen vuoksi istl osa asian-
omaisesta ikdluokasta virtaa teh-
taista ja konttoreista eldk keelle.

Kun Ruotsissa luotiin vksilol-
listd varhaiseldkettd vastaava jdr-
jestclmd. t1'oky'r'yn vuoksi eldk-
keelle siirtl'neiden mddrd lisddn-
tyi uudistuksen johdosta kvm-
menclld prosentilla. Minkdlaiset
ovat Ruotsin ja Suomen kulttuu-
rien crot? Onko t-'"o kuluttavam-
paa. orrktr tlolron suhtaulunri-
nen kuluttavampir:i Ruotsissa r ai
Suomcssa'l

Tvcin rasittar uus. 1'-ksilcilliset
erot suorituskyl'yssd ovat yksilol-
liscrr eldkkcen tarpccn arvioinnin
peru\tana. Rintanraveteraanierr
r arhuiseldkclautakunnan tvostA
saadut kokemukset. muun muas-
sa, osoittar,at. miten 'vaikeata
tvon rasittavuudcn arviointi sel-
laiscnaan ilnran nimenornaisia
l6dketietecllisiii niivttojii on. Kur.r
nykyddnkin pvrkii korosturnaan
potilasta hoitavan.ja lrdnet tunte-
r arr lddkdrirr arr ostelurr ja toi-
saalta normatiivisesti arvostele-
van. taustatietoa kcrddvdn eldke-
laitoslaakarin arvostelun r,astak-
kainasettelu. nditd vastakkuuk-
sia tulcc entistd enernmdn.
Yksilollistii tycistd selvivtvmistd
arvioitaessa on vastakkain kaksi
muuttujaa. 1'ksilollinen t1o ja y'k-
silollinen tekrjii. Tokko tdhdn
p]''styteen ar"'ostclijan al uksi laa-

timaan vleisid ohjeitakaan'?
Omat ()ngelmansa on mlos

varhennettu-mvcihennettv-eldke-
jiirjestelmiillii. Jos varhain eldk-
keelle menijdn loppuelhntdn eld-
ke jaetaan useampaan kuukau-
sierddn. sen mukaan kuin odotet-
tarissa olera eldkeaika pitenee.
kertaerdt muodostuvat hvvin
pian pieniksi. Jos taas picnuutta
subvcntoidaan. eldkkeellc siirty-
mincn ei endd olc siirtvjrin vksi-
ty'isasia, r'aan mvcis rnaksajalla
on intressinsa.

Eliikkecn mvtihcntdmisccn ou
mahdollisuus jo n1t. roinrassa
oler an lainsAdddnrrcin puitteissa.
Scn kdvttci on jddnl't vdhdiseksi.
IkdrvhmdstA 65-69-ruotiaat vli
99 prosenttia saa (otakin) eldket-
t5. Harvinaisuudeksi mvohAis-
el6kc jddncc rastakin.

Uusien 65:tta vuotta nuorem-
millc tarkoitettujen eldkemuotct-
jen tulo joka tapauksessa vdhen-
tdA ajan nrittaan vleisessd tietoi-
suudessa cldkeldisten .lakautu-
mista kahtcen katcgoriaan: tvo-
kyvyttonriin ia iiikkiiisiin. Eihiin
tdllaista racstorvhnrien nrjaa tr>
siasiassa nvtkddn ole. Tvvpillinen
t-v'-cikvvvttornl,yseldkeldinen o11

eliikeikiiii lAhestrrd pitkdn no-
uran tehnvt.

Ty'ci k-"-r'1'ttom Yvse ldk el6 i sen
sairaus. r'ika tai vamm:i vaikut-
taa r'ri tavoin eri toihin ja toimin-
toihin. Suorituskvkv vaihtelee
paljon idsth riippumatta. NdinjAii "eliikcliiisillc" entistd vd-
henrmdn ryhmdlle l,hteisiii.
nruusta rdcstostd croltavia tun-
nusn.rerkkejd. Suurin yhteinen
tekijii on. ettei heitd sido ansain-
taeldmAn pdivdtyorvtmi. Olisikcr
aika yhteiskunnan tarjontoja -vapaa-ajan ohjelmia. liikennettd

- enemmdn suunnitella muun
kuin tyoeldmdn kellonaikojen
mukaan'l

24.4. t985
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TIE,DON
Sosiaali alart tiedottamis ta koskevi

aptusten lZihtokohtia
a

Sosiaalialan tieto on aina elii-
mlintilanteeseen liittyvdd tietoa,
vastaanottajan tilanteeseen tai
muiden. Se on tietoa oikzuksista,
velvollisuuksista ja menettelyta-
voista kussakin tilanteessa. Tieto
juurtuu maaperddn, johon se
pudotetaan, jos se pystyy jiisen-
tymdiin ymmdrretlAvdn koko-
naisuuden osaksi. Yksittdistieto
tarvitsee siis tuekseen pohjatie-
toa. yleiskuvaa.

Vaikka suomalainen tydmies
ja viljelijii pystyvit koska tahansa
televisiossa haastateltaessa pur-
kamaan valistunutta tekstii tu-
lopoliittisista ratkaisuista, ei silti
pidii luulla, ettd sosiaaliasioita
koskeva perusvalist us, maaperin
muokkaus, olisi jo hoidettu.
Asenteet ja tiedot saattavat olla
iskostuneina mieleen siinii mue
dossa, jossa ne ensi kertaa hah-
motettiin. Aivan kuten kansa
edelleenkin puhuu'sairaseldk-
keest6' (pro tyokyv-yttdmyysela-
ke) ja'sosiaalilurvatunnuksesta'
(pro henkil<itunnus) ovat kdsi-
tykset sosiaaliturvan osa-aluei-
den tarkoituksesta, tarkoituk-
senmukaisuudesta ja toteutumi-
sen tehokkuudesta saattaneet
jAtidii vanhoilleen tai alun alkaen
muodostua virheellisiksi.

Tiedon oikea-aikaisuus

Tiedon levittSmisen oikeita aiko-
ja eivtit ole vain meiddn oikeat
aikamme eli ne, jolloin meilll on
uutta tiedotettavaa. vaan ennen
kaikkea vastaanottajien oikeat
ajat eli ne,jolloin han tata tietoa
tarvitsee. Sen vuoksi tulee tietoa
tallettaa ldhelle vastaanottajaa
sellaisiin varikkoihin, joista tieto
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todella joutuu tarvittaessa heti
kiisille. Muuttuvasta yhteiskun-
nasta on sen lisdksi syyta jatku-
vasti siivilciidd esiin kohderyh-
miii, joille toimitetaan vartavas-
tista mittatilaustietoa niiden tar-
peisiin.

Tiedon kiisitettiivyys
Jos tiedotettava jdrjex;telmd olisi
kokonaisuudex;saan selked ja
helposti avautuva, se olisi -vleis-
piirteinen ja kiiytdnnon moninai-
suuteen huonosti istuva. Jos tdti
jiirjer;telmiiii kuvatessaan kiiyttiiii
detaljitarkkaa ilmaisua. asiakas
sekaantuu lukiessaan. Jos kiiyt-
tid yksinkertaistavaa ilmaisua.
epatarkkuus kasvaaja niiden yk-
sittaistapausten mddrd lisiiiintyy.
.joihin annettu tieto ei sovikaan.
Keskitien etsiminen on tiedotta-
jan -ja ennen kaikkeajuuri h?i-
nen - ammattitydta.

Kohtuullisuus
keinoissa

Komea lavastaminen sopii hucr
nosti sosiaalisen Iaitoksen toi-
mintaperiaatteisiin. Liika vaati-
mattomuus antaa koyhiin ja
osaamattoman vaikutelman.
l96Gluvun keinot tilaisuuksien
pidossa, sanonnassa ja visuali-
soinnissa antavat kuvan vanhan-
aikaisesta ja staattisesta laitokses-
ta. Suostutteleva markkinointi
panee epdilemaan katkettyje tar-
koitusperid. Kannatusilmoittelu
ei ole sosiaalivarojen oikeata
kiiyttriii.

!

Ei vain hyvi[ uutisia
Sosiaalitiedottaja tiedottaa tie-
tenkin my6s lainsii5ddnncin
puutteista ja rajoituksista, kus-
tannuskehityksesH ja muista uh-
katekijciistii. Kaikcn aikaa on pi-
dettdvii esilli mycis siti, kuka
maksaa ja mitd maksaa, jorta so
siaaliturvan kustannusten ja tuo-
tosten vdlilld siilyy yleisessii tie-
toisuudessa oikea suhde.

Poliittinen
tasapuolisuus

Keskusviraston luonteisella lai-
toksella tuskin voi olla omaa pe
litiikkaa, sikiili kuin politiikalla
tarkoitetaan 1-hteiskuntaan vai-
kuttamaan pyrkiv?iii opinionia.
Ei olisi luontevaa, etti esimerkik-
si poliisin messuneuvontaosastol-
Ia esiteltiisiin poliisien k{sitystii
siite, millainen rikoslain tulisi ol-
la. Keskusviraston ja sen luontei-
sen laitoksen toiminta pohjaa sitii
johtavien luottamuselinten
eduskunnan, edustajiston. val-
tuuston. hallintoneuvoston tai
muun - yhteistycihrin tai komp
romisseihin. Silmiimdiirdnd tulee
olla yksinomaan yleinen etu ja
tasapuolisuus.

YUa

i

5

* #-

-F-.-l-l
1i

.--.rff{
r aLll

Jf

)

ffiffi]+**r'1.

t-,

",.,\ rb
t|

lr

i

)ti r.

'lr
..t . i,'.|..

$:!
a .'.1'
\dr

i!



TERI MATTI
j oustavas ta eluikeiiistii

Perusteltu suuruudistus

Joustava eliikeikiijiirjestelrnl tuo nimensl mukaisesti
kaivattua joustoa kategoriseen - jiiykkdiln - 65
vuoden eliikeikiijiirjestelm:iiimme.

Toinen sosiaali- ja terveysministeri Matti P u-
h a k k a pit:iii hallituken esity'stI elfrkeuudistuksesta
sekd eldke etti sosiaalipoliittisesti perusteltuna. HIn
uskoo, ettil uuden jdrjestelmfrn al'ulla voidaan tun'ata
sairauden, r'ian, vamman tai ammatin rasittal'uuden
edellyttim:i riittfr vii jousto kategorisessa elzikeikiijzir-
jestelmlssdmme.

Hallituksen esitvs joustavista
eliikcikiijiirjestell istd on parhail-
laan eduskunnan kdsiteltdvdnd.
Uudistusesitystd odoteltiin pitkin
ker dtta. mutta sitd viir dstr ttir dt.
paitsi lranrmaslruollon niputta-
minen cldkcuudistuksecn. rnvcis
hallitusryhmien erilaisct ndke-
mvkset rakennepoliittisten cldkc-
.ldrjestelmien alaikArajoista.

Nyt eduskunnassa olcviin la-
kiesitl'ksiin sisdltvvdt sdddokset
niin vksilcillisestii varhaiseldk-
keestd ja varhennetusta tai m1'ci-
hennetvsti vanhuusel6kkeestd
kuin nrvos ty-ottdnryyselSkkeenja sukupol,,'envaihdosellkkeen-
kin ikdrajoista.

Aikaisempien paetostcn mu-
kaisesti hallituksen esitr ksestd
puuttuvat osa-aikaeldkettd kos-
kevat sdiidcisehduukset. Ne jiii-
r 6t tarkcnrpierr rrcuvottelujen va-
raan.

Hallitus esittid yksilollisen
varhaiseldkkecn ikdrajaksi 55:ttd
ja varhcnnetun Vanhuuseldk keen
ikiirajaksi 60 r'uotta.

Tyottomyyseldkkeer.r ikdrajaa
hallitus nostaisi asteittain 60 r'uo-
teen nr kvisestd 55 r'uoclesta.

Maatilataloudcn sukupoh'cn-
r aihdoscldkkeen ikdraja sdilr'1
scn sijaan kolnrir uotiscn siirtr-
nrhkaurlcn ajan 55 r'uotenl. jon-
ka jdlkecn asia otetaan uudclleen
arvioitar aksi.

Kiistaa rakenne-
poliittisista
e liikej iirj estelmi srd
Kiista tyottomll's- .la sukupol-
r envaihckrscldk kciclcn ikdra.joista
r.iiviisty'tti hallituksen csitl'std.
Ministcri Matti Puhakan nru-
kaan on raikea rmr.r.rdrtizi sitd.
cttd toisin kuirr nruillc vdcsto-
ryhmille. rnaatalousvrittiijillc pi-
tad turvata 55 r'uoden idssii vksi-
liillisen rarhaisclakkeerr liiaksi
nrvcis oikcus sukuptllr"envaihdos-
cldk kecscen.

Puhakka ei piclii oikeana sitd
\ aitette. cttd sukupoh. envaihdos-
cldkkeen ikdla.ian nost:uninerr
olisi heikcntdnvt rraatalousvrit-
tiijierr a:cnraa. Muiden urnnral.ti-
rvhmien tavoin maatalousl'rittd-
iiillii. jonka terv*'clentila on hei-
kcntvn\t. on hallituksen esitrk-

sen mukaan oikeus 1'ksilollisccn
varhaiseldk keeseen.

Sy nty nl t tilannc tarkoittaa
Puhakan mukaan sitii. ettd scllai-
set tilanomistajat. joilla on elin-
kclpoinen tila ja tilalla jatkrla.
phhserdt automaattisesti 55 l'uo-
clen idssd sukupoh.'envaihdos-
cldkkcellc. Sen sijaan muut rdcs-
tcirrhmdt - rrrukaan lukicn nrt
m_"-os pienviljehjiit - joiden ter-
vevdentila on heikenhr.rvt. ovat
rksilcillisen rarhaiseldkkeen va-
rassa.

Kannanottoihin siitd. ctta
t1'cittom1,1'selSkeikdraian nosta-
minen 60 \'uoteen rrruodostaisi
erityisen l'dliinputoajarvhrndn.
Puhakka vastaa:

- Hallituksen esihksessd Irrr-
vataan pitkdaikaistvcittcir.nien
mahdollisuus siirt),a ),ksilolliselle
varhaiseldk keelle.

Kymmenen
vuoden urakka
Joustavasta eliikei kiijirjestelnrds-
ta on puhuttu ainakin kvmme-
nL'r'l vuotta. Jarjestclnlan totcu-

turninen on Puhakan nrukaan.j
ano sindnsd.

- Yleinen ja kategorinen 65
vuodcn eliikeikA on osoitl.autu-
nut monissa tapauksissa liian
korkeaksi ja ty'oskerrtell' el6kc-
ikdin saakka on aihe'uttanut
monille ihmisille vlivoimaiscn
suuria inhimillisid paineita. Pu-
hakka sanoo.

Ikirajan nostaminen
murraisi pohjan
Ministeri Puhakka esitti.fo h1 r'in
aikaisessa vaiheessa lksilolliscn
varhaiseldkkccr.r ik?ir.1aksi 55
vuotta. Hdnen linjansa ia ihrnis-
ten r ksilollisistd ominaisuuksista
ldhterdt perustelunsa kestiriit
loppuun saakka.

- Jokainen meisth on terve\'-
deltaan ja suorituskyrl'ltiiiin l ksi-
lo. Kaikki arnrrratit rasitlavat cri
taralla ja ihnrisct kesthrdt rasitus-
ta - 1'ksi r hdcllii ja toine-n toisel-
la tavalla.

- Ihnristcn tenc\tte ja anr-
matin rasittavuutta koske!'at sel-
r in ksct ostrittln al. ctld suoritus-
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Ministeri Matti Puhakka lupaa pikaisia toimenpiteitci osa-aikaekikkeen toteuttamiseksi. Lakiesityla5sn volmistelu edellytttiri htinen mukaansa muun muasso

kyvyssd alkaa ndkyd suuria muu-
toksia 55. ikdvuoden jiilkeen.

- Jos ikdraja nostettaisiin kt>
vin korkealle. vksilcillisclld var-
haiseldkeuudistuksella ei olisi mi-
tddn mcrkitysta. Silre nturruisi
pohja pois. Eiviithiin esirrrerkiksi
63-r'uotiaat ja site vanhemmat
tarvitse kahden vuoden takia eri-
tyistii eliikeikdjoustoa. Jouston
tarve on suurimmillaan 55-60.
ikdvuoden r dlilld. jossa painc
tyokyrrytt6myyseldkkeisiin on
voimakkain, Puhakka sanoo.

Ammatillinen varhais-
eliike tarpeettomaksi
Kysl'mykseen pt>istaako r.'arhais-
elhkeuudistus vaatimukset am-
nratillisesta varhaiseldkkeestd.
Puhakka !astaa:

- Krsrrnrkscssd on nimerr-
onlaan vksilollinen varhaiseldke

- cikii amrnatillinen r,arhaiseld-
kc. TAmiin uudistukscrt rnvcitd
eldkkeelle voi pddstd mycis nk.
kerlenrmdstdkin t),osta jo 55-
vuotiaana. Eli cttd vksilollinen
varhaiseldkcjdrjestclmh alentaa

joustavasti sekd raskaissa amma-
teissa ettA muidenkin tyonte kijii-
r;-h n.rien eliikeikiiii -'-ksilolliseen
harkintaan perustuelr.

- En tiedd poistaako uuclistus
vaatimukset ammatillisesta var-
haiseldkkeestd. Tarpeen se kyllii
poistaa.

Kdsitl"kseni on. ette puhcena
olevan uudistuksen rryotd kaikki
ne ihrniset ammatista riippumat-
ta.jotka eivdt endd suoriudu tyG
tehtavaste lain edellyttdmiillii ta-
valla. voivat hakea yksilollistd
varhaiseldke ttii.

Osa-aikaehke
vuoden pl[sti
E,duskunnassa olel'ien uudistus-
ten: yksilollistd varhaiseldkettd ja
varhcnnettua tai mrdhenncttrdr
vanhuusel6kettd koskevien la-
kien pitdisi astua voimaan vuo-
den 1986 alusta. Uudistuspaket-
tiin kuulu"'aa osa-aikaeldkettd
sen sijaan joudutaan odottantaan
vield air.rakin r.'uosi.

Ministeri Matti Puhakka lu-
paa vdlittcimdsti rvhtl,d asian

vaatimiin toimcnpiteisiin. Hdnen
mukaansa hallituksen pvrkiml,'k-
scnd on toimia niin. ctte osa-ai-
kacldkeuudistus astuisi voinraan
vuoden 1987 alussa ja se koskisi
60 r,'uotta tAvttdneitd osa-aika-
ty6ntekiiOiU.

Lakiesitvksen'u'alnristclu edcl-
l)'ttaa Puhakan rnukaan muurr
muassa osa-aikaelikkeen rahoi-
tuksen sclvittdnristd. Mvos scn
selvittdn.rinen on tarpeen. kenellh
on oikeus ja millii siiiinnoillii jiir-
jcstdd osa-aikatyotd.

Ennen lakiesitvksen tc'kemisth
on pohdittava sckin, kuinka suu-
rena osaeldke maksetaan. Pu-
hakka sanoo olevansa henkilG
kohtaiscsti sitd mieltd. ette osa-
aikaeldkkeen pitliisi olla suhteel-
liser.r korkea. Esimerkiksi Ruot-
sissa se on hdnen mukaansa 50-
60 prosenttia tdyden eldkkeen
nrddrdstd.

Puhakka arvioi. ettd ndmd pc-
ruskvsynrvkset tln selvitcttr ensi
vuoden alkuun mennessd ja etti
kevddn -87 aikana eduskunta saa
osa-aikaeldkettd koskevat esit1.'k-
set kasiteltavakseen.

Joustava eliikeikiijiirjestelmii

toteutetaan aluksi vain yksityisel-
ld sektorilla.

]OUNI JOKISALO
Eltik ct urya kc.skuksan
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tvtintekijtiiden eldke'tur- Uudisnrksen merkitys -
r?n kuntoon saattami- yleisestivoidaantodeta,ettafre.- ['ainsovelamispiiri

Oman eldkelakinsa,
erliden tytisuhteessa
olevien taiteilijoiden ja
toimittajien eldkelain,
saavat liihinnl taiteen ja
tiedon viilityksen saroilla
puurtavat freelance-
tytintekijilt ensi ruoden
alusta. Hallitus antoi
huhtikuussa eduskunnal-
le esityksen freelance-

sesta. Hallituksen esitys
perustuu sosiaali- ja ter-
veysministeritin asetta-
man tytiryhmiin teke'
mIIn ehdotukseen, jolla
tfrmIn huomattavan vI-
liinputoajaryhmiin eld-
keturva saadaan jerjes'
tykseen. Eldketurva esi-
tetflfrn hoidettavaksi
freelance-ty tintekijtiitl
varten perustettavassa
erityisessd elilkekassas-
sa.

Freelance-tyontekrjoiden eldke-
asia on ollut vireillS viimeiset l5
vuotta. Asialla on ollut 3---4 tyG
ryhmdd ongelmaa ratkaisemas-
sa. Vasta viimeisen, sosiaali- ja
terveysministerion eldkeasian-
tuntijoista kootun tyoryhmdn te-
kemd ehdotus on nyt johtamassa
tulokseen, jonka seurauksena
freelance-tycintekij<iiden osittain
jopa lohduton tilanne eldketur-
vansa suhteen on poistumassa.

Keikkamuusikot ja freelance-
niiyttelijiit ovat tyrypillisimpiii
lieelance-tyontekijoitii, joiden
osalta tilanne nyt korjautuu. On-
gelmana freelance-tyotd tekevien
henkiloiden eldketurvan j6rjes-
tdmisessd on ollut, ettd tyciskente-
ly on yleens6 hyvin lyhytjaksoista
ja tapahtuu useille eri tyonantajil-
le. Tyontekijiiin el6kelain edellyt-
tame tyosuhteen yhden kuukau-
den yhdenjaksoisuus ei usein-
kaan ole tayttynyt.

Seurauksena on ollut, ettd free-
lance-tycintekijoiden eliiketurva
on jdiinyt kdytdnncissd hyvin vd-
hiiiseksi. Tdmd koskee ennen
kaikkea sellaisia, joiden koko tai
ainakin huomattava osa toi-

meentuloturvasta on muodostu-
nut lyhyistii tydjaksoista. Nykyi-
sessd lainsd?ddnnossd olevaa
epAkohtaa on pyritty tulkinnalla
jossain miiirin poistamaan siten.
ettd keinotekoisesti on pyritty
muodostamaan katkonaisesta
freelance-tyciskentelystd saman
tycinantajan palveluksessa yh-
denjaksoisia vdhintiAn kuukau-
den jatkuvia tycisuhteita. Tiimii ei
kuitenkaan ole voinut oleellisesti
parantaa tilannetta.

lancetycintekijoiden eldketurvan
korjaantuminen poistaa yhden
kaikkein hankalimman ja eniten
puhutun yksittdisen epiikohdan
nykyisessd tycieliikejnrjestelmds-
sd. Koko kysymys on puhututta-
nut ja herdttAnyt arvostelua niin
paljon, ettd uudistus tapahtuu
nyt yhdennelldtoista hetkellii.
Paitsi viiliinputoajien eliiketur-
van oikeutettua korjaamista uusi
laki merkitsee helpotusta koko
tydelakejarjestelmdlle, sillii se
poistaa vastaisuudessa sen valta-
van tydmderen, mikd nyt on liit-
tynyt yksittdisiin soveltamisrat-
kaisuihin.

On arvioitu, ettd uuden lain
piiriin tulisi kuulumaan noin
10000 tydntekrliiii. Osa niistd on
sellaisia, jotka nykylainsiiiidiin-
non puitteissa ovat jddneet ko
konaan vaille elIketurvaa. Kai-
ken kaikkiaan uudistus merkitsee
huomattavan viiliinputoajaryh-
mdn poistumista eldketurvan
alueelta.

Freelancelainsddddntci hoitaa
vain tietyill5 luovuutta ja henkis-
te panosta edellyttiivillii aloilla
tyciskentelevien henkilciiden eld-
keturvan. Uudistuksen jiilkeen
eldketurvan ulkopuolelle jiiii vielii
osa-aikaisissa ja tilapiiisissii tyci-
suhteissa olevia tyontekijoitii,
jotka nykyisten tytrel6kelakien
rajaussddnnosten vuoksi jddvlt
eldketurvan ulkopuolelle. Tlillai-
sia ovat ennen kaikkea eri palve-
lualoilla toimivat tilapdiset ja osa-
aikaiset tyontekijiit.

Osa-aikatydn sosiaaliturva-
toimikunta viime vuonna jdttd-
mdssddn mieti nnrissd esitti eldke-
turvan jdrjestdmistd myos tdllai-
sista alle kuukauden mittaisista
tycisuhteista, jos tycisuhteessa
oleva henkilci on saman tycinan-
tajan palveluksessa ansainnut
vdhintddn TEL:n rajamddrdn
verran ainakin kolmena perdk-
kdisend kalenterikuukautena.

Voidaankin sanoa, etta toisaalta
nyt toteutettava freelance-tycin-
tekijoiden eliiketurvan kuntoon-
saattaminen ja toisaalta muilla
aloilla olevien tilapiisten tycinte-
kij<iiden eldketurvan jiirjestiimi
nen osa-aikatycin sosiaaliturva-
toimikunnan esitdmalh tavalla
vasta yhdessii poistavat oleelli-
simmat puutteet osa-aikaisten ja
lyhytaikaisissa tycisuhteissa ole-
vien tycintekijoiden eldketurvas-
sa. Onkin vieh jiiaHva odotra-
maan jatkotoimia hallitukselta.

Lain soveltamispiirin mddritte-
lyssd on liihdetty siitd, ettd laissa
tarkkaan rajataan ne ryhmdt,jotka tulevat uuden jdrjestelmdn
piiriin. Tiissii yhteydessi on syytd
lisdksi todeta. ettd laki koskee
vain tycisuhteessa olevia free-
lancetycintekijoitii. Lailla ei ole
tarkoitettu milliitin tavoin puut-
tua tycisuhteen ja yrittdjiisuhteen
vdliseen rajankdyntiin. vaan ti-
lanne sdilyy ennallaan. Lakiesi-
tyksessi soveltamispiiri on mdd-
ritty seuraavasti:

"Tiitii lakia sovelletaan tyci-
suhteeseen, jossa tycintekijii toi-
mll:
l) muusikkona,
2) niivttelijiinii. tanssijana tai

muuna esiintyvana taiteilijana
taikka ohjaajana, dramatur-
gina, koreografina, puku-
suunnittelijana tai lavastaja-
na,

3) sanoma- tai aikakauslehtitoi-
mittajana tai toimituksellisena
avustajana.

4) radio. tai televisio.ohjelman
toimittajana tai kuuluttajana
taikka taiteellisena avustaja-
na.

5) kielenkiiiintiijiinii, tulkkina tai
oppaana taikka

6) valokuvan tai elokuvan val-
mistukseen osallistuvana ku-
vaajana. leikkaajana tai tai-
teellisena avustajana.

Lisiiksi laissa on erikseen sd6-
detty, etta soveltamisen edelly-
tyksend on. ettd edelld mainitussa
tycisuhteessa luovan taiteellisen
tai esityksellisen tyon osuus on
ratkaiseva ja ettii tycisuhde on
tarkoitettu jatkumaan vuotta ly-
hyemmdn ajan. Toisin sanoen ra-
jankiiyntinii tyontekijiiin eldkela-
kiin sekd toisaalta julkisen sekto
rin tyoeldkelakeihin on ndilld
aloilla toimivien tycintekijoiden
osalta tyosuhteen kesto.

Kaikki alle vuoden pituiset
tycisuhteet tulevat uuden el6ke-
lain piiriin, vaikka ne nykyisen
lainsiiiidiinndn mukaan oikeut-
taisivatkin eliiketurvaan tydnte-
krjtiin eliikelain tai julkisen sekto-
rin eliikelakien perusteella. Uusi
laki koskee siis sekd yksityisen et-
tii julkisen sektorin tydsuhteita.

Eldkkeen saamisen edeJlytyk-
seni on kuitenkin, ettd freelance-
tydntekrjiin tyciansiot uuden lain
piiriin kuuluvista tciisti ovat ka-
lenterivuodessa woden 1985 in-
deksitasossa vihintiidn 4137,48
markkaa luodessa. Tdmd rajatu-
lo on puolet TEL I g:ssii edellyte-
tystii keskimddrdisen kuukausi-
ansion luotuisesta mdArdstd.

On ilmeistd, ettd raja-alueella
toisaalta eri tycisuhde-elikelakien
ja toisaalta yrittiijyyden viilillii
esiintyy rajankdyntiii, johon tar-
vitaan tulkintaa. Tdmd woksi
lakiesitykseen on otettu siidnncis
siita, etta epdselvissd tilanteissa
Eldketurvakeskuksen tehtevane
on hakemuksesta ratkaista lain
soveltamispiirikysymys samalla
tavoin kuin muidenkin tycieldke-
lakien kohdalla.

Eliikkeen
miiilriiytyminen
Eldkkeen saamisen edellvtykset
maaraytyvat pitkiilti TEL:n mu-
kaisesti. Olennaisena poikkeuk-
sena on kuitenkin, ettd tycisuh-
dekohtaisesta menettelystd on
tultu tydntekijdkohtaiseen tar-
kasteluun. Tdssd suhteessa uusi
jiirjestely muistuttaa pitkiilti
LEL:iii.

Eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa
on jokainen kalenterivuosi, jolta
tieelance-tvosta saadut ansiot
nousevat yli ralamiiiirhn. Tyoky-
vyttdmyystapauksissa tuleva ai-
ka otetaan huomioon samalla ta-
voin kuin tyontekrjiiin eldkelais-
sa.

LaskentayksikkdnA eldkeud
mdirdttdessd pidetiiiin piiiisiiiin-
tciisesti kalenterivuotta. Vanhuus-
eldkkeen osalta eldkkeen mdd-
rdssd otetaan huomioon kalente-
rivuosittain indeksillii tarkisterut
tyoansiot, joista on maksettu va-
kuutusmaksu. TiimA vastaa pit-
kalti LEL:n tapaista menettely6.
Tulevan ajan eldkepalkka sitii
vastoin maarataen tydkyvyttG
myyden alkamiskuukautta edel-
tdneen enintddn neljdn sellaisen
perdk kdisen kalenterivuoden tyo
ansioiden perusteella. jona tycin-
tekijiin tyoansiot ovat ylittaneet
lieelance-tdistd sdddetyn raja-
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Yhdenmukaisuus
vertailusta

mddrdn.
Tydnantaja on velvollinen

suorittamaan vakuutusmaksun
kaikista t6m5n lain piiriin kuulu-
vista tciistd. Edelleen lakiin sisiil-
tyvat saannokset siitd, miten lai-
minlyontitapauksissa periteiin
maksut ja miten niitd voidaan
korottaa. Lisiiksi on erikseen
sdddetty, ette tydskentelystd ker-
tyy tycintekijiille eldketurvaa
riippumatta siiti, onko tycinanta-
ja suorittanut vakuutusmaksun.

Oma elekekassa

Eldketurvaa hoitamaan esitetddn
esiintyvien taiteilijoiden eldke-
kassan perustamista. Syynii
oman eldkelaitoksen perustami-
selle ovat fieelance-tycintekijoi-
den tyosuhteiden erityispiirteet.
joiden hoitaminen ei luontevasti
sovellu nykyisten eldkelaitosten
hoidettavaksi. Eldkelaitoksen
hallintoelimissd on yhtdldinen
edustus alan tyontekijoilla ja
tyonantajilla. Eldkekassan ohje-
sdintd annettaisiin erillisell6 ase-
tuksella, joka muistuttaa pitkiilti
LEL Tyoeliikekassasta ja Maata-
lousyrittdj ien el6kelaitoksesta an-
nettuja asetuksih.

Huolimatta oman erillisen lain
sd6tdmisest6 ja erillisen eliikelai-
toksen perustamisesta ei free-
lance-tyrintekijciiden elSket urvan
hoitamisen kaytenndssa piteisi
merkittdvdsti lisdtd eldketurvan
hoitamiseen vaadittavia voima-
varoja. Uudistus on pyritty nivel-
tdmddn joustavasti nykyisiin jiir-
jestelmiin. Tarkoituksena on li-
sdksi, ettd uuden eldkelain kiiy-
tdnnon hoitaminen tapahtuisi
pitkiilti yhteistydssd LEL TyG
eldkekassan kanssa siten. ettd uu-
si el6kekassa ostaisi Tyoeldke-
kassalta palveluita.

Voimaan vuoden
1986 alusta

Hallituksen esityksessd on liih-
detty siitd, ettd uudistus toteute-

taan ensi woden alusta lukien.
Lain tdytintcionpano edellyttiiii
suuren joukon valmistavia toi-
menpiteitd, joihin on nyt kiireesti
ryhdyttiivii. Mycis hallituksen esi-
tyksessi on tdhdn varauduttu si-
ten, ette voimaantulosidnncisten
mukaan eldkekassa voidaan pe-
rustaa jo ennen lain voimaantu-
loa. Lis2iksi laissa on edellytetty,
etta Ehketurvakeskuksen on
ryhdyttiivii jo ennen lain voi-
maantuloa toimenpiteisiin tdy-
tantcionpanoa varten.

Tdssd vaiheessa on vain toivot-
tava, etta asian kdsittely edus-
kunnassa tapahtuisi mahdolli-
simman nopeasti, jotta uudistus
voi aikataulunsa mukaisesti
kiynnistyd ensi vuoden alusta
lukien. Freelance-tyontekryoille ja
heidhn jiirjestciilleen nyt annettu
hallituksen esitys merkitsee todel-
lista ty6voittoa, silli tielld on ollut
voitettavana monen monta ka-
rikkoa.

ANTTI SUOMINEN
VT, ekonomi

Ekiket un akeskuksen
lainopillinen johtajo

Ty'tieliikelaitokset ja Kansaneldkelaitos ovat huhti-
kuusta 1983 lehtien verranneet tytikyvytttimyys-
eldkkeitd koskevat ratkaisunsa ennen eldkepiiittis-
ten antamista. Vertailun tarkoituksena on estee
erifrvlt ratkaisut, niin ettfr eliikkeenhakija ei saisi
toiselta el5kelaitokselta mytinteistfr ja toiselta hyl-
kiiiiviil plittistd.

KfrytInntissil vertailu tapahtuu siten, ettd ratkai-
sun ensin tehnyt eldkelaitos ilmoittaa siitl Elilke.
turvakeskuksen villitykselli toiselle elfr kelaitoksel-
le. Mikiili tflmfr piiiltyy samaan ratkaisuun, se il-
moittaa asiasta niiniklfrn Elfrketurvakeskuksen vd-
lity'ksell6. Jos ratkaisuista olisi tulossa eriivfrt, elfr-
kelaitokset neuvottelevat keskendln ennen pfiittis-
ten antamista.

Ratkaisujen vertailuun varattu Ratkaisutlihes
aika paettyy vleensd kuukautta
ennen sairauspdivdra haoi keuden
pddttymista. Ndin on pvrittl
varmistamaan, ettd eldkkeensaa-
jan toimeentuloturva jatkuu kes-
kevtvksetta pdivdrahan maksun
lakatessa. Jos ratkaisusta ilmoite-
taan toiselle eldkelaitokselle
mycihemmin kuin kaksi kuu-
kautta ennen pdivdrahan mak-
sun padttymistd, vertailuaikaa on
kuukausi.

Ratkaisut verrataan tapauk-
sissa, joissa eldkettd haetaan su<>
raan sairausvakuutuksen pdivd-
rahakauden .latkoksi. Mycis rer-
tailussa mukana olleisiin ratkai-
suihin Iiitt-v-vdt myohemnrdt rat-
kaisut. esimerkiksi mddrdaikai-
sena mycinnettyjen eliikkeiden
jatkohakemukset ja hylkiiiiviin
pddtoksen jiilkeen tehdlt uusin-
tahakemukset. kuuluvat vertai-
lumenettelyn piiriin. Vertailun
ulkopuolelle jddvdt tapaukset.
joissa pdir'6rahaoikeutta ei ole tai
t_,"oeldke muuten alkaa jo cnnen
pdivdrahaoikeuden pddttymist6.
MvoskdAn osaelAkeratkaisut ei-
vdt ainakaan toistaiseksi kuulu
menettelyn piiriin.

poikkeuksetta yhtenevid
Vuoden 1983 huhti-joulukuus-
sa ratkaistiin noin 15000 vertai-
lun piinin kuulunutta t.vdkyr)t-
tomyyseldkehakemusta. Samaan
ratkaisuun oli heti piiiidyttv 9000
tapauksessa. Neuvotteluj:r kd;"-
tiin 1500 ratkaisusta. joista erid-
viksijiii 18.

Eriiiviksi jddneissd ratkaisu-
pareissa vain seitsemdssd tapauk-
sessa eldkelaitosten kannanotot
hak4an tvokyv-vttcimvyteen ero-
sivat. Neljdssd tapauksessa rat-
kaisujen ero koski ainoastaan
myonnetyn eldkkeen kestoa.
Seitsemdssh tapauksessa oli k1"-
s_""mys eldkkeenhakijan koulut-
tamisesta uuteen ammattiin. jota
toinen eldkelaitos tuki eldkkeen
muodossa ja toinen muin kun-
toutusetuuksin.

Varsinaisesti eridvdstd ratkai-
susta on kolmessa tapauksessa
ratkaisu mycil.remmin vield muut-
tunut. joko muutoksenhakueli-
men tai eldkelaitoksen uuden kd-
sittelvn jdlkeen. niin ettd ratkaisut
lopputuloksena ovat yhtenevdt.
Toisaalta joissakin tapauksissa
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a tyttkfrytttimyysratkaisujen
I

on alunperin yhtenevistd ratkai-
suista. hylkdyksistd. vain toinen
muutoksenhakuelimessd muut-
tunut, niin ettd lopputuloksena
on eridvdt ratkaisut.

I Vuoden 1984 aikana ratkais-
I tiin 22 200 vertailumenettelyn pii-
r riin kuulunutta hakemusta. Sa-
I rnaan ratkaisuun oli kumpikin
, eldkejdrjestelmii piiiitynyt l4 600
I tapauksessa. Neuvoteltavia rat-

kaisu.la oli 17ffi, joista eriaviksi
jiii 44. Niiistiikin on vastaavasti
vain osassa kysymyksessd varsi-
naisesti eridvA kdsitys hakijan
tyokyvyttomyydestd.

Tekninen ryhmd sen sijaan
, jatkaa edelleen: seuraa tilastotie-
I tojen avulla menettelyn tavoittei-
I den toteutumista ja kartoittaa

mahdollisia ongelmia.
1 Yhtend ongelmana vertailu-
I menettelyssd ovat liian mvohiidn
l.ja eri aii<aisesti tehdyt eiekeha-

kemukset. Paitsi ettd vertailu ei

I niiden seurauksena kaikissa ta-
I pauksissa onnistu. niistd aiheu-
tuu elikkeenhakijan kannalta
ikdvd katkos toimeentuloturvaan
pdivdrahan maksun pddttyessd.

Eldkelaitoksissa on pyritty sel-
vittdmddn svitd hakemuksen

I mycihitstymisiile. Osassa ndytti
I syynii olevan se. ettd hakijalla ei

I aikaisemmin ollut hakemusta
varten tarvittavaa B-l6dkdrinlau-
suntoa. Tdmd on antanut aiheen

, epiiillii. ettd hoitavat liiiikiirit siir-
I tdvdt lausunnon antamista. ehkd

pdivdrahan ensisijaistamrsen seu-
rauksena. hyvin liihelle ajankoh-
taa. jolloin tycikywttcimvys on jo
jatkunut vuoden.

Kaikissa tapauksissa ei selvdd
syltii myohiiiseen hakemisajan-
kohtaan kuitenkaan voitu tode-
ta, eldkehakemus oli tehty ehkd
vasta phivdrahan maksun loput-
tua. Tdllaisten tapausten valtta-
miseksi onkin suunnitteilla haki-
jalle annettavan kehotuskirjeen
sisdllcin muuttaminen, niin ettd
siind nykyistd selvemmin tdh-
dennetthisiin hakemusajankoh-
dan merkitystd.

Toisena ongelmarvhmdnd on
eri tahoilla tuotu esiin osaelSke-
tapaukset. Nykyiselliiiinhdn osa-
elaketra ei pidetd eridvdnd myon-
teiseen eikd kielteiseen kansan-
eldkeratkaisuun ndhden. Koska
tdmd ei kaikissa tapauksissa ole
eldketurvan tavoitteiden kannal-
ta oikea ratkaisu, on parhaillaan
selvitettdvdnd, pitiiisiko ja missd
tapauksissa osaeldkkeet ottaa
vertailumenettelyn piiriin.

Aina ei vertailua
voida tehdl

Ratkaisuista vajaa neljdnnes oli
sellaista. joissa eldkelaitos ei saa-
nut ilmoitukseensa toiselta eldke-
laitokselta vertailuajan kuluessa
vastausta. Tiihin joukkoon kuu-
luvat myos ne tapaukset. joissa
eldkettd oli haettukin vain toises-

ta elSkejdrjestelmdstd, qiimerkik-
si kun hakijalla ei ollut lainkaan
oikeutta tyoelAkelakien mukai-
seen eldkkeeseen.

Useimmiten vertailu ei kuiten-
kaan onnistunut sen vuoksi. ettd
eldkettd on haettu joko molem-
mista tai toisesta jiirjestelmiistli
niin myohdisessd vaiheessa sai-
rausvakuutuksen pdivirahan
piittymiseen ndhden, etta jel-
kimmdisend hakemuksen rat-
kaissut eldkelaitos ei ehtinyt ver-
tailuun varatun ajan kuluessa
ratkaisuaan tehdd.

Ratkaisuja jiilkeenpiiin verrat-
taessa on todettu, ette eridvid rat-
kaisuja on nhissd tapauksissa
syntynyt, ei kuitenkaan oleellises-
ti enempdd kuin silloin, kun ver-
tailu on voitu suorittaa. Toisaalta
ratkaisujen keskindistd vertailua
vaikeuttaa mm. se. etta myG
hemmdn ratkaisun pohjana on
usein uusia selvityksia. Usein sit-
ten ensimmdisend annettu hyl-
kddvd ratkaisu uuden kdsittelyn
jiilkeen muuttuukin myc!,nteisek-
si, niin ettd lopputuloksena rat-
kaisut ovat yhtenevdt.

Vertailumenettelyn
seuranta

Tycikyr,yttomyysratkaisujen ver-
tailumenettelyn seurantaa varten
nimitettiin sosiaali- ja tervevsmi-
nisterion toimeksiannosta ke-
viiiillii 1983 ryhmii. jossa olivat

edustettuina tyoeldkelaitokset,
Kansaneldkelaitos sekd tyG
markkinajdrjestdt. Menettelyl
on jatkuvasti seurannut myos sen
toimeenpanosta vastannut tek-
ninen ryhm6, jossa niinikddn on
sekd tyoclakejarjestelmdn etta
Kansaneldkelaitoksen edustajia.

Viime vuoden lopulla viralli-
nen seurantaryhmd totesi tycinsd
pddttyneeksi. Vertailumenettelyn
avulla on piiiisty sille asetettuun
tavoitteeseen, eridvien tyokyv-vt-
tdmyysrat kaisujen oleelliseen vd-
henemiseen. Koska tyoeldkela-
kien ja kansaneldkelain mukai-
nen tycikyv-vttcimyyden mddri-
telmd jonkin verran eroavat. ei
eriavia ratkaisuja kaikissa ta-
pauksissa voi, eikd tulekaan, vdlt-
taa.

HELENA LUOMA,I'K
Ekiketun'akcskuksen
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Riitftimeitoo,
muotonrnsas,

vaikeaselkoinen
SUOM EN SOSI AALIVAKUUTUS

YHTEISK LTNTATI E DON OPPI K I RI A NTEKI J OID I]N M UKAAN
Joitakin aikoja siffen Eliiketurvakeskus teki
pikku selvityksen siitil, mite tiesivdt tytieliik-
keistii omille kursseilleen kokoontuneet kol-
me sellaista ammattijoukkoa, joiden saattoi
odottaa tytinsii puolesta olevan kiinnostunei-
ta joko eliikheistii tai yhteiskunnallisista
asioista yleensl. Selvityksen tulos voidaan
tiivistiiii sanaan vdhdn. Eike eri ammatti-
ryhmillii ollut merkittilvdsti eroa.

Kasvatus on tiedonvilitvksen a ja
o, sanoi ruotsalainen kollega vii-
me kesdnd. - Ilman riittdvdd pe-
rustietoa ei mikddn ammattisa-
noma mene perille.

Miten sitten eldkkeistd tietd-
mddn kasvatetaan? Mitd tietdvdt
eldkkeistd yhteiskuntatiedon op
pikirjojen tekijiit?

Eldkctun akeskus luki sen. mi-
td sosiaalivakuutuksesta kerrot-
tiin viidessd peruskoulun kansa-
laistaidon kirjassa, kahdessa pe-
ruskoulun historian kirlassa. vii-
dessdtoista keskiasteen yhteis-
kuntaopi n k ir.lassa ja seitsemdssd
keskiasteen historian kirja;sa.
Kaikki kirjat ovat tuoreita ja kdy-
tcissd olevia. kouluhallituksen tai
ammattikasvatushallituksen hy.
vdksymid.

On selvdd. etta opetettavan
asiapaljouden keskelld sosiaali-
vakuutus, saati tyoeliikkeet ovat
niin pieniS asioita. ettei niistd
peruskoulutason kirjaan juuri
mainintaa enempdd mahdu.
Amrnatillisten oppilaitosten ja
lukion kirjoissa sen sijaan sosiaa-
livakuutusta selostettiin laajah-
kosti. joissakin kirjoissa yllatta-
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vdnkin seikkaperiisesti. Olen-
naista on se. mitd kerrottiin 1a
miten kerrottiin.

Ylimalkaan oppikiriateksti on
tyyliltiiiin tiivistii ja sanonnaltaan
asiallista. Useassa kirjassa oli
pddsty tasapainoiseen ratkaisuun
sen suhteen. mitd oli otettu ja mi-
tii jiiteuy. Siella taalla havaitsi
ilahtuen. miten Eldketun,akes-
kuksen oppikirjakustantajien
kayttdon muutama vuosi sitten
toimittama aineisto oli otettu var-
teen tai miten kirjoittaja muuten
oli loytiinyt hyvien primiidrildh-
teiden ddrelle. Niim?i myonteiset
yleishuomiot on syytd lausua
ennen kuin kdvn kaivelemaan vi-
koja. joita loytyi hiitkiihdytteven
paljon.

Ennakkoluuloja ja
...t1 ....
JatkuaftoEyytta
Kirjojen lukijat piiiiuivdr jakaa
huutomerkitsemdnsd kirjankoh-
dat kolmeen rvhmddn. Yhteen
tulivat asennekvsvmykset. toi-
seen sosiaalitunajdrjestelmdn

rakennetta koskevat virheelliset
kiisitykset ja kolmanteen yksitt,iii-
set asiavirheet. Jako on mielival-
tainen. mutta kay tvohypoteesis-
ta. Alkuaan on monella virheelld
yhteinen lahtdkohta: viiiirii kiisi-
tys tai tietamdttcimyys sosiaali-
turvaet uuden tarkoituksesta, kat-
tavuudesta ja suhteesta muihin
etuuksiin heijastuu mycis kieltei-
send asenteena.

Sosiaaliturvan monimutkai-
suus on keskeinen murheen aihe.
"Sosioalipolitiikka on jrirjestel-
mtinti sekwa. Trimri johruu siitri,
ettci yhteiskunta on pyrkiryt paik-
kaamaan milloin milkikin alueello
hovaittuja puutteita. Seurauksena
on ollut 'sosiqalisten lakien vii-
dakko'. Monimutkainen jiirjes-
telmti vaikzuttoo ovun saamista.
Hritcirin joutuneen ihmisen on usein
vaikea tiettici oikea lakipl'ktilti tai
sricintri tai ldytriri oikean toimislon
oikea luukku. Usein hakija on li-
stik si sairautensa, vanhuutensa tai
sopeulumLttomuutensa vuoksi tai
jostain muusto s1'1'strl tavallista
avuttomampi ihminen, joko ei
osaa ottao selvriti, mitri etuisuuksia
hcinelle kuuluu."

NIin dramatisoidaan asiaa
peruskoululaiselle.

Defaitismi
kasvattstavoitteena?
" Monet tvontekijrit eivrit ehdi
nauttia lakisiiiiteisestci ekiketur-
vqsta, silki anrmattitautien takia
moni joutuu ennenaikaiselle tyb-
k.t't'.t' t t dm 

"r' 
y se I rik k eel I e t ai k uo lee

ennen eltikeikaa. " TycikyvyttG
myydestd tuskin kukaan nautrii.
mutta toki myos tyoky!).ttomyys-
eldke on lakisddteistd eldketur-
vaa.

Ongelmakeskeinen tarkastelu-
tapa johtaa siihen. ettd mycis
ikddntyminen niihdiiiin riskind.
jopa vaarana: "Jokapriivtiiseen
Ioimeentuloon ia _t'hteiskunnassa
elrimiseen liitryviri voarat ekijditti
ovat: sairaus, topoturmo, tydk)-
vvt tdmyys, t.t'dttbmy.t's, perheen-
huoltajan (ennenoikainen) kuole-
ma javanhuus sekti ekikkeelle siir-
tyminen." (Mikii muuten olisi
huoltajan oikea-aikainen kuole-
ma?)



Eldkesddnncisto ndhdddn hel-
i kaavamaisena ja epdoikeu-

kaisena: " Liike-ekimrissti
trdntekqti voi joutua ennen

elcikciktiei entistd t.t'dt(i(in hu(>
nommin palka t tuun t ydhdn,.jol I oin
hcinen eltikkeensri alenee, koska se

ntuuteman viimciscn
k esk I maarat.\c.\ I o I Yol uI o.\-

Eldkkeen antamaa suojaa pi-
vdhdisend, eritoten tyo

Ndkeml,s kansaneldk-
ja tycirliikkeen mddrdllisistd

hteista perustuu vanhaan tie-

"Elrikelciisten mcirirtin kasvu
'rkii taas kasvattamaan tuloert
, ellei samalla paranneta elcik-

suori t et q ntui t a sosiaali pe
tulonsiirtoja."

"Kansanekikelaitoksen teke-
mcin tutkimuksen mukaan oli

v uoden I 9 7 8 pcitit t.t' e s s ci

t(i ett(i t_t'delcikettci.
t.t'tieltike ei riitri toi-

Eldkevakuutusmaksun ja
keen vastavuoroisuus on

monen kirjoittajan mielestd ka-
donnut:

" Lakisiicitciset .yosiaalivakuu-
tuk.stt rahoi tctaan n|k.t litin wru
luonteisilla maksuilla, joten va-
kuutuksen keskeisin tunnus. vo-
kttntusmaksun ja mqksettawn
kon'auksen rostaoruus, on heivin-
n.t't. Tdtnli vanha ptt'iaatc pcitt'c
enriri vain vapoaeht oi.sissa vakuu-
tuksissa."

"Voitanccnkin sonoa, ettd on-
sioe I rik e on pi t k rilt i t.t'timark k ina-
poliittinen ja kansanekike encm-
nrin sosiaalinen krs.t'nt.t's, johon
vai kut t qo cl (ik k eensaa.jan sosi aal i-
netl tilanne."

"Viranontaiset ovat yelyollisia
jeirjestcimririn ier)1 palvelukset
kansqlaisille, kuten koulutukscn.
sosiaalitwan jo elcik keen."

" T1'6mark kinajcitjestdt, .iorka
t ek ivtit sopimuk sen t.t'oe lcik k ei st ri,
eivrit lmlua ntttito osallisiksi kuty'-
yistci ruloista.'

"Sosiaalivakuutus sai qlkunsa
t.t'dvrienvakuutuksena, .iolloin
t.r'dntckijcit itse tai t.vonantoja ra-
hoittivat riskitilanteessa makset-
tawt kon'aukset. N|ilemmin scn
luonne on muuttunut. Vastuu on

siirt.r'tr1't priciasiassa valtiolle ja vo-
kuutelun osuus on supistunut ,t,ci-

hcii sc k si." Samassa k irjassa. josta
tdmd sitaatti on. ei rahoituksen
jArjestelystd eikd sosiaalivakuu-
tuksen organisaatiosta muuten
puhuta mitddn, mutta Kelan or-
ganisaatio sclostetaan.

Ndistd ajatuksenkuluisra on
pit kd matka tycieldkejdrjestelmin
hahmottelemaan eldkbvakuu-
tuksen kokonaiskuvaan. jossa
tycieldmdssd olijat tvcillaan kus-
tantavat itselleen ja perheelleen
eldketunan ja kansaneldke kat-
taa aukot ja muun vdhimmdis-
tarpeen ja molemmat yhdessd
muodostavat peruseldket urvan.

Usea oppikirjantekijd katsoo
kin - enempid perustelematta

- etta jdrjestelmd on nykyisel-
lddn vain toistaiseksi. mutta mi-
hin suuntaan kehitys kulkee, siitd
on niukasti viitteitd:

"Toistaiscksi on voimossa yh-
tlek stin ns. ekik ejcijes rcl m(i d. Pdd-
r.t'hmiti ovot TEL, LEL, VEL ja
KWEL.''

"Toistaiseksi on voimassa vh-
dc k scin ns. uu t t a el cik ejritjcs t el nriri
ja lisriksi v,ieki ns. vanhoja eldke-

.jrilestelmiri."
" Elcikkect eiveit toistaiseksi saa

.t'littriri tavoitteeksi asetettua 60 Va
polkasta. Vain alcmntissa tuloluo-
kissa katto saadoan .t'Iittrici."

Rakenteellisia
veerinkesityksiii
Kategorioiden hahmottaminen
on tuottanut kirjoittajille vai-
keuksia. Nimien samankaltai-
suus ei olc auttanut rmmdnd-
maan, etta on olemassa kaksi
piiiijiirjestelmd6. kansaneldke ja
t.v-oeldke. ja kummankin jiirjes-
telmdn piirissd maksetaan ctuuk-
sina vanhu us-. tl,cikyvyttomvvs-,
tv6ttdmyvs- ja pc-rhe-eliikkeitii.
Sc. ettd eldkkeen nimisid etuuksia
maksetaan vield ndiden lisiiksikin
muiden lakien mukaan, ei helpe
ta tilannetta. Niinpli organisaa-
tioiden ja kategorioiden kuvauk-
set ovat likimiiiiriiisiii. sattuman-
varaisia ja usein virheellisid. Siel-
lA. missd svsteemi on kokonaan
jdtetty kuvaamatta, virheet ku-
vastuvat esimerkiksi oppikirjan
opetuskvsvmyksistd.
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" Sosiaolivakuutuksella on ome
erityinen organisoationso. Se
koostuu Kansaneltikelaitoksen
paik al I is t oimis t ois t a, v akuutusy h-
liriistci, t)trivoimapiirien t),ovoima-
t oimis t ois t a ja ammot t Udrjes iljjen
t y dt t 6m y y s kas soi s t a."

"Merkitse rastillo, ketkti mok-
sovat pii(rasiassa sosiaalivakuu-
tuksen kustannukset ja mitkti niis-
t(i ovat pakollisia. (Kustantaja-
vaihtoehtoina tarjotaan vakuu-
tettu, valtio ja tyonantaja. Vakuu-
tusmuot o: sairous, lapo! urma, ty6-
eltik e, t 1'dt tdm,t, 1's, vanhuuseliike."

" l96Gluvulla siiridettiin A tyi)-
e ltik e I a k i, A per h e-e ltik e I a k i (ras t i
tuutuun)7'

"Muisso pohjoismaissa kaikki
elrikkeet on keskitetty valtion eki-
kelaitoksen hoitoort"

" Kenellti on oikeus saada yleis-
tei perhe-eltiket tri tai tybeltikkee-
se en s ido t I ua per he-e ki k et t ri?"

"Kansaneldka'akuutus : t'ti-
him mrii se kik e ; t ), iie kik e : I i s cie I ti-
Ke.

"Sosiaaliturvqhallinto on kol-
mitasoista kuten muukin valtion
hallinto. (Luetellaan keskushal-
linnon ja lddnin tasot.) - - Paikal-
I i shal I i nt oa joht oa k unnis sa sosiaa-
l i lau t a kun t a. " Sosiaalilau takunta
on osa kunnan itsehallintoa. ei
valtionhallinnon kolmas tasol

Asiatiedoissa
vanhoja ja alun
alkaenkin vaerie

Vanhentuneista tiedoista johtu-
vat seuraavat vaittemat:

" Sosiaalitun asopimus takaa
kunkin Pohjoismaan soiraille ja
s)rnrytttdjille samot edut kuin
oman moan kansalaisille." Yuon-
na 1955 solmrtun pohjoismaisen
sopimuksen mydhemmdt laajen-
nukset ovat kaikki jiiiineet huo-
miotta. Sama virhe toistuu
useammassaki n oppikirjassa.

" LEL-elciketuruaa hoita'at eri
alojen elcikekassat."

"Kansaneltikeloitos lainoitraa
paljon yri t yst oimint aa."

Rakenteellisten tekijoiden ja
detaljitietojen moninaisuus on
syynii sellaisiin virheisiin kuin et-
td lyhenteitd TEL ja LEL kiiyte-
tddn kirjassa suomentamatta ja
selittdmdttd, eldkeprosentti 60
mainitaan vain vapaaehtoisten li-
sdetujen yhteydessS, etuuksien
luettelosta puuttuu tycittomyys-
elike. keskeisten eldkelakien luet-
telosta putoaa VEL pois, ettd
tyoeliikejiirjestelmdn kattavuutta
kuvaava kiekko julkaistaan koko
eldketurvan kattavuuskuviona

tai ettd kirjaan on muuten liimat-
tu asiantuntijaldhteistd perdisin
olevia kuvia, jotka eivet tdysin ole
auenneet kirjan tektjiillekiiAn,
esimerkiksi eldkemenojen ja
palkkasumman rinnakkaiskehi-
tyksestd. Muita tiedon tai kiisi-
tyksen virheitd:

"Vakuutusoikzus on sen krisi-
t eltiivriksi mtirircit t yjen sosioalit ur-
va-asiain tuomioistuin. Se ratkai-
see valitusasioita mm. tapaturma-
vakuutuslain, merimieseliikelain,
so t i I o svommal ain j a k ansane I iik e-
lain nojalla. Muulosta hoetaan
k or k e i mmol t a oi k eude I t a. "

"Ansioeliikkeitti maksetaon
monien eri ekikelakien - tyiisuh-
teissa olevien tydntekytiin ekike-
lain (I-EL), voltion ekikelain (VEL)
ja yrittcijriekikelain (YEL) - perus-
teella."

"Elcikettrj karttuu Iiett), pro-
senttimdiir(i, noin 270 palkasto
vuodessa."

"Elintaso on noussut ja vopoa-
aika kasvanut. Viisipriiviiinen tyii-
viikko vleisrf i l96Gluvulla ja vuo-
silomaa on pidennett.t' sotien jtil-
keen useita kertoja. Myr)s ekik-
k ee I I e s iirry t tirin ai ka i s e m min kui n
ennen." ('Ennen' on aina vaaral-
linen sana,juuri loysdn keyttonsd
lruoksi. Joskus'ennen' tarkoittaa
kirjoittajan nuoruutta. joskus
epdmddrdisesti jotakin ollutta ai-
kakautta.)

" A nsio- ja t ydekikejcirjestelmrin
piiriin kuulutat vain ansiotl'dssti
olevat." Perheet!

"Ansioelcike on noin 607a vii-
meisten t.tdt'uosien kokonaisan-
siosta. pienipalkkaisi!la prosentti
on kuit enkin korkeampi."

Aihetta menrrd seke
itseensd eftd oppi-
kl4antekiloiden luo
Jotta mitaan kirjoiuajaryhmiiii ja
kirjaa ei nimeltd leimattaisi. en
ole edelld viitannut ldhteisiin en-
kd luetellut huomioita kirjoittain.
Yleishuomio on kuitenkin katta-
va. Asenteet ovat kaavamaisia ja
perustuvat vanhentuneeseen tie-
toon, yksittdistiedoissa vilisee
virheit6. Ensimmdinen arvostelu
lankeaa pddosin kirjantekij<iihin.
jotka ovat olleet tunteenomaisen
y I e i scin os asto-t y-yty mat t 6 myy-
den vietdvissd eivdtkd ole pyrki-
neet tai pystyneet luomaan itsel-
leen sosiaaliturvajdrjestelmdstd
objektiivista ja ajan tasalla olevaa
kuvaa.

Toinen arvostelu - osin toki
ensimmdinenkin - lankeaa so-
siaaliturvajdrlestelmddn itseensd.

Sitii, ettii jokaisen vdestoryhmdn
tarpeita vastaan tuleva sosiaali-
turvan mittatilausjirjestelmd pa-
kostakin muodostuu tuhansien
haarautuvien polkujen puutar-
haksi. ei ehka sittenkdiin kaikilta
osin pidii ottaa itses6anselrzlryte-
nii. Lisliii keskustelua tarvitaan
siita, mika on sosiaaliturvajiirjes-
telmdn ilmiasu, joka kansalaisen
tulisi tuntea, ja mikii kuuluu sen
toteuttamispuolen monisdikei-
seen koneistoon,joka saakin py-
syd asiantuntijain tunnettavissa
ja jonka jdttdminen yleistiedon
ulkopuolelle ei ole demokratian
este. Ennen kaikkea tulee tuoret-
ta ja jdsenneltyd tietoa saattaa
oppikirjantekryoiden kdyttoon.
Siten tunnevaraiset asennoitumi-
setkin vdhenevdt.

Oma ongelmansa on. etta op
pikirjatarkastus muodostaa kes-
kusvirastoissa pullonkaulan.
Erinomaisesti kirjoitetun tektin
ohella pddsee sammakoita vili-
semddn ohitse. muitakin kuin so-
siaaliturvaan liittyviii. Lukijan
huomioon jdivdt peruskoulun
historian oppikirjoista mm. il-
maus "ns. talvisota" ja yleistiiviija
vain osittain ja lyhyeltd ajalta tosi
vdite tycivdenliikkeen ja porvaril-
listen puolueiden suhteista r.uosi-
sadan alussa: "T1'dvtienliike radi-
kalisoitui nopeasti. Se omoksui
jyrkrin luokkataisteluasenteen ja
irtisanoutui kaikesta vhteistl,dstci
pot-vari st on k anssa."

Oppikirjatarkastusta ei voida
jakaa eri intressiryhmille, kulle-
kin osaltaan. se on mahdoton
ajatus. Tarpeellisia esilukijoita ei
voi valita runsaudenpulasta, tyd
venyisi. laitostuisi ja kaikki tue
reus ja yksilollisyys hiiviiiisi. Op-
pikirja on sittenkin tekrjiiryh-
mdnsd itsendinen kirjallinen
luomus, ja sen tulee, opetussuun-
nitelman asettamin ehdoin. sitd
olla. Kasvatusta. mvcihemmdn
tiedonvdlityksen onnistumisen
perusedellytystd, parannetaan
varustamalla oppikirjantekijiit
mahdollisimman tuorein ja kdyt-
tokelpoisin evdin.

YRIO LARMOLA r
Elciketurvakeskuksen

t i edo tuso sas t on ptiril I i k k r)
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rv6rlArKEET,
OIKEUDEN.
MUKAISUUS

JA
TASA-ARVO

Kuusen ja Niemeliin lausumilla
on aikaeroa 23 vuotta. Kirjas-
saan "6Gluvun sosiaalipolitiik-
ka" (Kuusi 196l) Pekka Kuusi
esitti ne periaatteet, joille Suomen
nykyinen sosiaaliturva on raken-
nettu. Hen perusteli sosiaalipoli-
tiikkaa pitkiilti taloudellisilla ar-
gumenteilla. Passiivisen vdeston-
osan kulutusmahdollisuuksien
turvaaminen edesauttaisi talou-
dellista kasrua, joka puolestaan
koituisi yhteiseksi hyvZiksi.

Energian hintaa koskeva ep6-
varmuus on hillinnyt kasvuopti-
mismia. Hidastuvan kaslun yh-
teiskunnassa kiinnitetddn entistd
enemmln huomiota sosiaali-
etuuksien jakoongelmiin. Kuu-
sen taloudellinen argumentointi
ei en65 tunnu aivan vakuutta-
valta. Nykyisin sosiaalipoliiti-
kot pohtivat innokkaasti oikeu-
denmukaisuuskysymyksid. Kun
sosiaalipolitiikan mahdollisuuk-
sien ndhdd5n kaventuvan, on tie-
tysti pakko mennd perusteisiin
ja etsid uutta itsevmmdrrystd.

Kuusi piti ansioihin suhteutet-
tua sosiaaliturvaa kaiken kaikki-
aan edistyksellisend asiana. Vii-
me aikoina se on saanut osakseen
melkoisesti arvostelua nimen-
omaan sosiaalieettiseltd kannal-
ta. Ansioturvan on katsottu
loukkaavan sosiaalipolitiikan pe-
rimmdisid tasa-arvo. ja oikeu-
denmukaisuustavoitteita.

Sosiaaliturvaa koskevan kes-
kustelun taustalla on tietysti ky-
symys hyvinvointivaltion talou-
dellisten perusteiden kestdryy-
destd. On kuitenkin tdrkedd teh-
dd ero keskustelun eri tasojen v6-
lillii. Oikeudenmukaisuutta kos-
kevia vditteitd ei voida perustella
eikd torjua taloudellisilla argu-
menteilla. Jos tydeHkejirjestel-
md oli oikeudenmukainen vuon-
na 1962. niin se on oikeuden-
mukainen mycis muuttuneissa ta-

t6

"Siten omalla tytillii hankittu kulutustaso
muodostuisi kunkin kansalaisen henkilti-

kohtaiseksi etuudeksi, jota ei hlneltii
enII oteta pois. Saalutetun kulutustason

loukkaamattomuus muodostuisi niiin kansa-
laisoikeudeksi yhteistuntoisessa, kasvu-

hakuisessa yhteiskunnassa."
Pekka Kuusi 1961.

"Ansioperiaate toteuttaa syvimmiltiidn
tuotantoelfrmin lainalaisuuksia, tytin-
antajan ja tytintekijln vfrlistfr suhdetta

sekd eriarryoisuutta'" 
e*i 1984.

loudellisissa olosuhteissa. Sekd
runsaat ettd niukat resurssit voi-
daan jakaa oikeudenmukaisesti
tai epdoikeudenmukaisesti.

Sosiaalipolitiikan
eettisyydesrd

Sosiaalipolitiikkaan kuuluu vilt-
Umette eettinen niikcikulma. Il-
man eettistd asennetta yhteis-
kuntakritiikki ja sosiaalisten on-
gelmien ratkaisumahdollisuuk-
sien arviointi eivdt ole mahdolli-
sia.

Sosiaalietiikan keskeinen kdsi-
te on oikeudenmukaisuus. Oi-
keudenmukaisuudelle voidaan
esittae kolme yleisld knteenii,
j otka niyttdviit liiuyviin kaikkien
aikakausien moraalikdsityksiin:
l) yhdenmukaisuuden periaate.
2) ansion periaate ja 3) perustel-
lun odotuksen periaate. Yhden-
mukaisuuden periaatteessa on
kysymys tasa-arvosta. ansion pe-
riaatteessa palkkioista ja rangais-
tuksista ja perustellun odotuksen
periaatteessa sopimusten ja lu-
pausten perusteella syntyneistd
oikeuksista ja velvollisuuksista
(Koho 1981, ss.48-49).

Oikeudenmukaisuus on tdr-
ked eettinen periaate. mutta ei
suinkaan ainoa. Oikeudenmu-
kaisuudesta poikkeamista voi-
daan perustella esimerkiksi inhi-
millisyydelli tai yhteiskunnallisel-
la tarkoituksenmukaisuudella.
Jdlkimmdisessd tapauksessa
ylemmdntasoinen eettinen peri-
aate voisi olla yhteinen hyvd.

Maaretty teko tai jiirjestelmii
voi siis olla cettisesti perusteltu,
vaikka sen oikeudenmukaisuus
olisi kvseenalainen. Se voi myos
olla oikeudenmukainen jollakin
kriteerillii arvioituna, mutta epa-
oikeudenmukainen jonkin toisen
kriteerin perusteella. Tdst6 mo

nimutkaisuudesta johtuu, etta
yhteiskunnalliset jdrjestelmdt ei-
vdt juuri koskaan ole tdysin tyy-
dytdvia. vaikka niitd katsottai-
siin puhtaasti eettiseltd kannalta
ottamatta lainkaan huomioon eri
ryhmien ristiriitaisia intressejd.

Viime aikoina tydeHkkeisiin
kohdistettu kritiikki on paljolti
perustunut tasa-arvovaatimuk-
selle (esim. Niemeld 1984. Ruot-
salainen 1985).

Siind on toisin sanoen koros-
tettu oikeudenmukaisuutta ja oi-
keudenmukaisuuden osalta ni-
menomaan yhdenmukaisuuden
periaatetta. Koska tycielikkeet
todellakin ovat erisuuruisia. on
aivan ymmdrrettavae, ettii jiirjes-
telmd joutuu kohtaamaan td-
mdntyyppistd arvostelua. Nykyi-
sessd tilanteessa on uutta se, ette
kritiikin painopiste on siirtvnrt
poliittiselta tasolta yhteiskunta-
tutkimuksen piiriin. MeillZi vallit-
seva sosiaalipoliittinen ajattelu-
tapa ndvttddjonkin verran etddn-
tyneen pragmaattisista liihtcikoh-
distaan.

Monikasvoinen
tasa-arvo
Tasa-arvoa on perinteellisesti pi-
detty sosiaalipolitiikan keskeise-
nd tavoitteena. Melkein kaikssa
sosiaalipolitiikan mddritelmissd
tasa-arvokomponentti on jolla-
kin tavalla mukana lNieminen
1984. ss. 19l-208). Yleensd on
kuitenkin ymmdrretty, etti radi-
kaali tasanjako eli aritmeettinen
tasa-arvo ei voi olla oikeuden-
mukainen ratkaisu. Ihanteena on
sen sijaan pidetty suhteellista ta-
sa-arvoa. joka ottaa huomioon
yksilolliset erot (Sipilii 1974, ss.
lzt-15). Tasa-arvokeskustelu
koskee pddasiassa suhteellisen ta-
sa-arvon knteerejii eli niitd perus-

teita, joilla aritmeettisesta tasa-
arvosta voidaan ja pit?iii poiketa.

Suomen suuria eliikeuudistuk-
sia on aina perusteltu mm. tasa-
arvon periaatteella. Tycisuhde-
eliikkeitii perusteltiin sillii, euii
tyclntekrjiit piti saattaa tasa-ar-
voiseen asemaan virkamiesten
kanssa. KWEL:ia perusteltiin
yksityisen sektorin elikejiirjes-
telmien kehityksellii. VEL:n sdii-
tdmisen tarkoituksena oli saattaa
valtion virkamiehet yhdenmu-
kaiseen asemaan kunnallisten
virkamiesten ja yksityisen sekto
rin ty6ntekrjoiden kanssa. Yrittd-
jien eliikelait sdddettiin omaa tyri-
tddn tekevien saattamiseksi tasa-
arvoiseen asemaan tyontekijoi-
den ja virkamiesten kanssa (Myl-
lymiiki 1983. ss. 770-778).

Niiissi yhteyksissd tasa-arvo
on tarkoittanut eri vdestciryh-
mien eldketurvan jdrjestdmistd
suurin piirtein samanlaisilla peri-
aatteilla. Yksilollisten eldke-ero-
jen ei ole katsottu loukkaavan ta-
sa-arvoa.

Tycieliikkeiden oikeudenmu-
kaisuudessa on kysymys suhteel-
lisesta tasa-arvosta oikeastaan
kahdessa mielessd. Korkeampaa
palkkaa saaneen henkilon katse
taan ensinniikin ansainneen tyol-
lddn mycis korkeamman eldk-
keen. Perusteena aritmeettisesta
tasa-arvosta poikkeamiselle on
siis tyci. Toiseksi voidaan katsoa.
ettd ansioihin suhteutettu eldke
asettaa ihmiset tasa-arvoiseen
asemaan riskin suhteen. Ansion
menetys korvataan samanlaisin
perustein. Jdlkimmdinen ndke-
mys korostaa tytieldkkeen va-
kuutusluonnetta. Mitd suurempi
menetys, sitd suurempi korvaus
(Lehto 1978, s. 2).

Ansioihin suhteutettua eldket-
td voidaan siis perustella mvos
tasa-arvondkrikohdilla, jos tasa-
arvo ymmdrretddn suhteellisena.



Sen sijaan absoluuttinen tasaeld-
ke olisi tasa-arvon kannalta var-
sin ongelmallinen. Tasasuuruisen
etuuden antaminen kaikille lisiiisi
varmasti joidenkin edunsaajien
hyvinvointia. Tuloeroihin silld
kuitenkaan ei olisi mitddn vaiku-
tusta. Kaytanndsvd tasaeldke vie-
l6pii lisiiisi eriarvoisuutta, sil16
hyvdssd neuvotteluasemassa ole-
vat voisivat yksitl,isillii sopimuk-
silla jiirjestiiii itselleen eri nomaiset
eldke-edut. Eldke-erot muodos-
tuisivat huomattavasti nykyistii
sattumanvaraisemmiksi.

Tulojen tasoitus saataisiin
varmimmin aikaan tarveharkin-
taisilla etuuksilla. Poikkeamat ta-
sanjaosta mddrdisi silloin tarve.
Jdrjestelmd olisi oikeudenmu-
kainen, jos voitaisiin sopia, ettd
ansiolla ei olisi merkitystd yhteis-
kunnallisessa arvojen jaossa ja jos
tarpeet voitaisiin objektiivisesti
mitata. Kdytdnncissd tarvehar-
kintaan liittyl, monia vaikeuksia.
Se kuuluu tyypillisesti sosiaalipo-
litiikan residuaaliseen malliin, jo-
ta hyvinvointivaltio ei endd tunne
omakseen (Kansto - Takala -
Haapola 1984. ss. 297-299.Sipv
la 1985. s. 112).

Tyo, ansio ja
kulutustaso
Tyoeliikejiirjestelmdn oikeu-
denmukaisuus riippuu tietysti
myos siitii. miten oikeudenmu-
kainen on se tulonjako, johon eri-
suumiset etuudet perustuvat.
Palkkajakauman oikeudenmu-
kaisuus on monimutkainen ky-
symys, jota tassi yhteydessd ei ole
mahdollista pohtia. Perusongel-
ma on se. ettd ihmisen ansiotu-
loihin vaikuttavat nykyisin mo-
net satunnaiset tekijiit sekd sellai-
set ominaisuudet ja kyryt. joita ei
ole itse hankittu (Sipilii 1985, ss.

ll0-lll). Tiimii ei kuitenkaan
merkitse sitd, ettd oikeudenmu-
kaista tulonjakoa ei periaattees-
sakaan voisi olla olemassa. Sel-
lainen olisi ajateltavissa esimer-
kiksi Rawlsin esittdmin oikeu-
denmukaisuusteorian pohjalta.
Rawlsin mukaan oikeudenmu-
kaisena voitaisiin pitdd sellaista
tulonjakoa, jossa tuloerot palve-
lisivat vdhiten ansaitsevien hy-
vinvointia. Se, ettd jollekulle an-
netaan enemmdn kuin toisille,
olisi siis oikeutettua silloin ja vain
silloin. kun tiillainen jiirjestely pa-
rantaa mycis niiden toimeentu-
loa, jotka saavat vdhiten (Rawls
1973, ss. 60-62 ja 18).

On totta, ettii tyoel[kejiirjes-
telmd heijastelee tycieldmdssd val-
linneita eroja, mutta toisaalta
ndmd erot eivdt ole eliikejiirjes-
telmdn vika. Palkkajakauman
oikeudenmukaisuus on tydeld-
mdn omien instituutioiden. eli
meiddn jdrjestelmissimme ld-
hinnd tyomarkkinajdrjestdjen
vastuulla.

Tyrieliikejiirjestelmd ci voi ot-
taa tehtdvdkseen tyoeldmdn
mahdollisten vddristymien kor-
jaamista siksi, ettd tycieldkkeet
ovat perimmdiseltd luonteeltaan
pakkosddstettyd palkkaa. Ne
ovat siis tycintekijoiden itsensd
maksamia. Eldkeaikana tapah-
tuva tulojen uusjako merkitsisi
sopimuksen rikkomista (Eliike-
komitean mietintci 1960. s. 8. Si-
pih 1985, ss. 109-ll0).

Usein sanotaan, etta tydelek-
keen tarkoituksena on aktiiviai-
kaisen kulutustason turvaami-
nen. Niin kuin tdmdn artikkelin
alussa esitetystii lainauksesta il-
menee. Pekka Kuusi piti vuonna
I 96 I kirjoittamassaan sosiaalipo
liittisessa ohjelmassa saavutettua
kulutustasoa suorastaan louk-
kaamattomana kansalaisoikeu-
tena (Kuusi 1961, s. 239).

El6keldisten kulutustason tur-
vaaminen on todellakin yksi tyG
eldkejirjestelmdn kiiytiinnolli-
nen seuraus- Ilmaus "aktiiviai-
kaisen kulutustason turvaami-
nen" on kuitenkin sananmukai-
sesti vmmarrettynd hieman epd-
tarkka. Sehhn niiyttdd sisdltdvhn
sellaisen ajatuksen, ettd ihminen
voisi tycillddn ansaita palkan li-
sdksi mddrdtyn elintason. josta
hdn sitten saisi nauttia lopetettu-
aan tydnteon. Ndin ymmdrretty-
nh aktiiviaikaisen kulutustason
turvaaminen merkitsisi asiallises-
ti samaa kuin saavutetun eriar-
voisuuden sdilyttdminen, mita ei
ehkd voisi pitdd aivan oikeuden-
mukaisena.

Tosiasiassahan tilanne on sel-
lainen, ettd ihmisten aktiiviaikai-
nen kulutusl.aso olisi ilman tyci-
eliikkeitii hieman korkeampi
kuin se nyt on. Niin kuin Teivo
Pentikdinen on eri yhteyksissi
todennut, kysvmys on siitd, ettd
ihminen jakaa elinaikaiset tulon-
sa sopivasti eri ikdkausille (esim.
Pentikiinen 1985, s. 4l).

Tdltd kannalta katsottuna vaa-
timukset eldkejdrjestelmdn rei-
vaamisesta taloudellisten mah-
dollisuuksien kaventuessa eivht
mycisk66n ndytd oikeutetuilta.
Tyoeldkeideologia edellyttdisi
pikemminkin taloudellisten vai-
keuksien jakamista aktiivien ja
eldkeldisten kesken.

On ehkii merkillepantavaa. et-
td ansioihin suhteutettua sosiaali-
turvaa on alettu voimakkaasti
arvostella nyt, kun ansioturva al-
kaa olla aukottomasti toteutettu.
Se. mitd tdssd artikkelissa on sa-
nottu tycieldkkeiden oikeuden-
mukaisuudesta, ei vllttdmdtti
piide kaikkiin sosiaalietuuksiin.
En ole myciskddn puuttunut
ajankohtaiseen kysymykseen
palkkatyrin mahdollisesta vdhe-
nemisesti ja sen vaikutuksesta

]USSI VANAMO, wt
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sosiaalivakuutukseen. Jos ihmis-
ten toimeentulon perusteet radi-
kaalisti muuttuvat, on monet so-
siaalieettiset kysymykset tietysti
asetettava kokonaan uudella ta-
valla.
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Elflkelautakunta
pyrkii asioiden kilsit-
telyssd joustaluuteen
ja katsomaan asiaa
muutoksenhakijan
nflktikulmasta. On
pyritty villttflmlln
ratkaisuja, joissa vali-
tus jiltetiIn tutkimat-
ta muodollisilla pe.
rusteilla. Kilsittelyai-
katavoitteeksi on ase
tettu neljii kuukautta.
Muutoksenhakijan
kannalta on tfrrkeilI,
ettfr pflIttis on oikeinja ettei sitfr joudu
odottamaan liian
kauan.

l8

Eldkelautakunta on ensimmdi-
nen muutoksenhakuaste yksityi-
sen sektorin tytieldkeasioissa.
Muutoksenhaku on ndissd asiois-
sa kaksiportainen. Eldkelauta-
kunnan perustamissanat sisdlty-
vat tydntekijain eliikelain (TEL)
20 $:iiiin. Siinii siiiidetiiiin. etta va-
litusmenettelya varten Eldketur-
vakeskuksen yhteydessd toimii
eldkelautakunta.

Eldkelautakunta ei suinkaan
ole lajissaan ainoa lautakunta-
tyyppinen muutoksenhakuaste
eliike- ja sosiaalivakuutussekto-
rilla. Lautakuntia, joissa vakuu-
tettujen edustajat osallistuvat
asioiden kiisittel$/n. ovat valtio
konttorin oikaisulautakunta.
Kunnallisen eliikelaitoksen eldke-
lautakunta ja Sairausvakuutus-
Kansanelikeasioiden tarkastus-
lautakunta. Ensimmdisend muu-
toksenhakuinstanssina lautakun-
ta on koettu ilmeisen onnistu-
neeksi ratkaisuksi, koska siihen
piiiidyttiin mvcis tapaturma- ja
tyottdmyyspuolella niiden muu-
toksenhakujirjestelmid uudistet-
taessa.

Eliikelautakunnan
kokoonpano ja jdsenet

Eldkelautakunnan kokoonpa-
nosta on siiiidetty TEL:n 20 $:ssd.
Siinii edellytethdn puheenjohta-
jan lisiiksi olevan kahdeksan jii-
sentd. Eldkelautakuntaan on jo
pitkiiiin kuulunut puheenjohta-
jan lisiiksi kolme varapuheenjoh-
tajaa ja 20 jiisentS. Viimekimai-
nituilla.fiisenillii kullakin on hen-
kilcikohtainen varamies. Jdsenet
nimittdd sosiaali- ja tervevsmi nis-
terici kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. Nykyisten jdsenten toimi-
kausi pddttyy timdn vuoden l<>
pussa. Kaikki eldkelautakunnan
jdsenet ovat si',utoimisia.

Jdsenten asiantuntemus on
laissa sdddetty vdlttdmdttomdksi
useammalta kuin yhdelte tahol-
ta. Nimittdin liiiiklireiden. juns-
tien ja vakuutusmatemaatikon

tulee olla erityisesti eldkevakuu-
tukseen perehtyneitl. Eldkelau-
takunnassa on varmistettu mycis
tvontekijoiden ja tvonantajien
edustus. Edustavimmat tvcinan-
tajajiirjestot. tyon te kijiijiirjLstot ja
maatalousyritt2ijiijiirjest6t ovat
kukin nimenneet neljd jiisentii ja
edustavimmat yrittiijSjiirjestot
puolestaan kaksi jiisentii.

Tdten tycieldkevalituksia kdsi-
teltdessd saadaan niihin tarvitta-
va tvtjeldmdn ja tyoolojen sekh
vakuutusmaksujen ja eldkkeiden
laskentatekniikan tuntemus.
Tyokyv_vn an'ioinnissa taas kes-
keinen merkitys on l66kdrij6sen-
ten asiantuntemuksella.

Elhkelautakunnan palveluk-
sessa on jdsenten lisdksi esittelijdi-
td ja kansliapaellikkd. Tyoj2irjes-
tyksen mukaan eldkelautakun-
nan toimistotehtdvisti huolehtii
ETK. Kiiytiinncissd tdmd merkit-
see sit6. etta elakehutakunnan
toimisto- ja valitusasioiden val-
mistelutyot tekee suoraan El6ke-
tun'akeskuksen lainopillisen joh-
tajan alaisena toimiva eldkelau-
takunnan valmisteluyksik ko.

Eldkelautakunnan jdsenen ja
esittclijdn esteellisryd*;td on
voimassa. mitd oikeudenkdy-
miskaaressa (OK) on tuomarin
esteellisyvdestd sdddetty. Tdstd
on nimenomaincn sddnncis tydn-
tekijiiin eldkeasetuksen (TEA) 20
$:ssd.

Tuomarin jiiiivit on lueteltu
puolestaan OK:n 13. luvun I
$:ss6. Periaatteena karkeasti ot-
taen on. cttei kukaan toimisi
tuomarina omassa asiassaan.
Varsinaista tuomarinvalaa eivdt
eldkelautakunnan jdsenet tehtd-
vidn ryhtyessidn vanno. Tdmd
on pohjautunut oikeuskanslerin-
viraston kannanottoon, jonka
mukaan asetus virkavalan ja
tuomarinralan vannomisesta ei
koske eldkelautakunnan jiiseniii.
Tdssd yhteydessi lienee tdhden-
netteve, etta johtuen elakelauta-
kunnan hoitamasta julkisesta
tehtavdsta eldkelautakunnan jd-
senten on katsottu olevan virka-
vastuussa.

Asian kiisinely
Eldkelautakunta kdsittelee vali-
tuksia ja perustevalituksia eli val!
tuksia vakuutusmaksun mak-
suunpanosta. Valitus voi koskea
eldkeoikeutta. eldkkeen mddrdd
tai eldkkeen maksamista. Lisiiksi
eldkelautakunta kdsittelee va-
kuutusmaksun perimiseksi suori-
tetun ulosoton yhteyde;sd tehdyt
ulosoton keskeytyshakemukset.

Asian kdsittelvstd eldkelauta-
kunnassa on sddnnoksiii
TEL:ssd, TEA:ssa ja eldkelauta-
kunnan 28.3. 1963 vahvistamas-
sa tyojarJestyksessd. Epdselvdd
on ollut. onko menettelvss6 so-
vellettava siviiliprosessin vai hal-
lintolainka),tdn siidnnciksid.
Suurta kdytdnnon merkitystd tdl-
ld ei kuitenkaan ole. silld hallinto-
lainkdytossd noudatetaan sita
vanhemman siviiliprose;sin l6h-
tcikohtia. Eldkelautakunnan me-
nettelyssd on vakiintunut siviili-
prosessin taholla tutkintamene-
telmdksi ja virallisperiaatteeksi
kutsuttuja periaatteita.

Eldkelautakunta ei ole tuo-
mioistuin sanan varsinaisessa
merkityksessd. mutta sen toimin-
ta on tuomioistuimeen verratta-
vaa. Eldkelautakunta nimittAin
ratkaisee kussakin vksityista-
pauksessa sen. onko tehtr pddtos
tai toimeenpantu maksuunpano
ollut oikein eli onko se ollut
lainmukainen.

Kdsittely eldkelautakunnassa
on vksinomaan kirjallista. Sdlin-
nostd. joka mahdollistaisi esi-
merkiksi suullisen kuulustelun tai
todistajien valallisen kuulustelun.
ei ole.

Asiat kiisitelliidn saapumisjdr-
jestyksessd. Kustakin asiasta
hankitaan eldkelaitoksen vastine
taikka sekd vastine etta asianG
saisen lausunto. Asiakirjat kier-
tdvdt kaikilla eldkelautikunnan
jiisenillii.

pyrkii joustarruuteen



Eliikelautakunnan
istunnot
Eliikelautakunta toimii kuusijii-
,senisiin jaostoihin jakaantunee-
na. Jaostoja on neljd ja ne ko-
koontuvat kerran viikossa.

Yhdessii istunnossa ratkais-
taan kerrallaan 13-39 valitus-
asiaa. Jaosto voi ratkaista asian.
vaikka sen kaikkijiisenet eivdt ole
paikalla, jos puheenjohtaja ja vd-
hintddn kaksi jiisentii ovat pee-
toksesti yksimieliset.

Pddtcisvaltaisuudesta on lisik-
si sdddetty, ettd milloin kiisitel-
l6dn asiaa. joka olennaisesti riip
puu lddketieteellisestii kysymyk-
sesta, paikalla on oltava liiiikiiri-
jdsen. Samoin kdsiteltdessd asiaa,
jonka ratkaiseminen olennaisesti
riippuu maatalousyrittiijien elii-
kelai n (MYEL) ja yrittiijien eliike-
lain (YEL) sekd niiden nojalla
annettujen sddnncisten tai mdd-
raysten soveltamisesta, pitaa yh-
den saapuvilla olevan edustaa
maatalousyriuaja- ja yriuiijiijiir-
jestojii.

Yhtendisen ratkaisukdytin-
non aikaansaamiseksi jaostojen
kokoonpanoja vaihdetaan vuo-
sittain kuitenkin niin. etta paa-
sddntciisesti YEL-asioita on rat-
kaistu vain kahdella jaostolla.

Asiat pddtetddn eldkelauta-
kunnassa esittelvstd. Esittehlii ei
osallistu asian ratkaisuun lain-
opillisissakaan asioissa. kuten
esimerkiksi vakuutusoikeudessa.

Istunnoissa pidetiiiin esiteltd-
vistA asioista pddtosluetteloa. jo
hon merkitddn, paitsi muuta,
asiassa tehtv ratkaisu ja siind
malrdollisesti suoritettu ddnestys.

Elikelautakunnassa ratkaisu
tehdddn dlnten enemmistollii ja
ddnten mennessi tasan tulee pdd-
tcikseksi se mielipide. jota pu-
heenjohtaja on kannattanut.

Pddtcisluettelon allckirjoittavat
kokoukscn puheenjohtaja ja csit-
telijd. Rat kaistuista asioista esitte-
lijii laatii toimituskirjat ja myos
allekirjoittaa pdatokset ja ddnes-
tyspciytiikirjat. Esittelijiillii on
mahdollisuus merkitd asiakirjoi-
hin eridvd mielipiteensd.

Normaali valitusasian kAsitte-
lykaavio on kuvattu ohessa.

Tdysistunto
Asia voidaan puheenjohtajan tai
jaoston niin pddttdessd ratkaista
eldkelautakunnan tdysistunnossa
eli plenumissa. Tiilloin edellyte-
taan. etta ratkaisulla on periaat-

teellista merkitystii tai ettd ratkai-
su poikkeaa aikaisemmasta oi-
keuskiiytiinncist6. Tdysistunnon
peetOsvaltaisuudeki vaaditaan,
ettd ainakin puolet varsinaisista
jiisenistii puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtajat niihin luettuina
ovat ldsn6.

ElSkelautakunnan tdysistun-
toratkaisut ovat lueteltavissa yh-
den kdden sormissa.

MenettelystA yleensd

Eldkelautakunta on pyrkinyt
joustavaan menettelyyn ja kat-
somaan asiaa muutoksenhakijan
ndkokulmasta. Tietoisesti on py-
ritty vdlttdmddn ratkaisuja. joissa
valitus jdtetddn tutkimatta muo-
dollisilla perusteilla.

Viran puolesta eldkelautakun-
ta hankkii valituskirjelmdan va-
littajan omakdtisen allekirjoituk-
sen, varaa tilaisuuden puuttuvan
valtakirjan toimittamiseen sekd
pD/taa valittajaa toimittdmaan
selvitvstd phhtoksen tiedoksi-
saantiajasta.

Useissa tapauksissa eldkelau-
takunta hankkii asiaan lisdselvi-
tystd tai varaa muutoksenhakijal-
le mahdollisuuden Iisdselvityksen
csittdmiseen. Lisdselvitystd el6ke-
lautakunnallc voi toimittaa peri-
aattecssa pdltokscn postittanli-
seen saakka. Lisdselvitl,ksen joh-

dosta asia joudutaan usein rat-
kaisemaan uudelleen istunnossa.

Eldkelautakunta tutkii asian
yleensd kokonaisuudessaan.
Eliikkeen miidrd tarkistetaan
eldkelautakunnassa mekaanlses-
ti. fuittdvdn oikeussuojan ta-
kaamisen on katsottu edellyttii-
vdn, ettei pitiiydytii pelkiis*iiin
muutoksenhakijan omiin vaati-
muksiin.

Useimmiten eldkeasiat ovat
siksi vaikeaselkoisia ja monimut-
kaisia omine terminologioineen.
ettei voida olettaajokaisen osaa-
van yksilciidii vaatimustaan ja
lciytdS sen tueksi oikeita peruste-
luja. Mainittakoon. ettd monesti
valituskirjelmdssd ilmaistaankin
vain tyytymdttomyys elikkeen
pienuuteen tai vakuutusmaksu-
Jen suuruuteen.

Kiisittelyaika
Kiisittelyajassa Eldkelautakunta
on asettanut tavoitteekeen r.reljd
kuukautta. Kuten edelld esitetvs-
td kaaviosta ilmenee. periaattees-
sa on mahdollista piiiisti tiitii ly-
hyempiiinkin kdsittelyaikaan.
Muutoksenhakijan kannalta on
tdrkedi paitsi se. etta Elekelauta-
kunnan pddtos on oikein. myos
se, ettei pdAtdstd joudu odotta-
maan ko,''in prtkiiiin.

PIR]O ArESSOtr, orr
Elakelou ta kunnan
kansliapr.irillikkt)
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kiisitte@at$r
Vakuutusoikeus, joka on yksityi-
sen sektorin tyciel?ikejiirjestel-
min, kansaneliikejiirjestelmiin ja
merimiesel6kejdrjestelmdn vii-
meinen muutoksenhakuaste,
kuuluu erikoistuomioistuinten
ryhmiiiin. Hallinnollisesti se on
muiden tuomioistuinten tapaan
oikeusministericin alainen.

Useimmissa kiisittelemissddn
asioissa vakuutusoikeus toimii
toisena ja ylimpiinii valitusastee-
na, kuten eliikeasioissa. Rinta-
maveteraanien varhaiseliikelau-
takunnasta tulevissa varhaiseld-
keasioissa, merimieseldkeasioissa
ja rikosvahinkoasioissa muutok-
senhakujdrjestelmd kuitenkin on
yksiportainen.

Viimeisimmdt vakuutusoi-
keuden kasiteltavaksi asianomai-
sissa laeissa sdddetyt asiaryhmdt
ovat mainitut rintamaveteraa-
nien varhaiseldkeasiat sekd maa-
talousyrittdjien tyovahinkoasiat,
jotka j?irjestelmet tulivat voi-
maan l. 7.1982. ja tyottomyys-
turva-asiat kuluvan vuoden alus-
ta.

Tapaturma-asioiden muutok-
senhakujirjestelmdn muututtuzr
eldkeasiat ovat muodostuneet
vakuutusoikeuden suurimmaksi
tyosektoriksi. Vuosittain niitii
kiisitelliiiin yli 3000.

Vakuutusoikeuden
kokoonpano
Vakuutusoikeudessa on 1.4.
1984 alkaen viisi vakinaista jaos-
toa. Jaostojen puheenjohtajina
toimivat vanhemmat vakuutus-
tuomarit. Jdsenind ovat nuG-
remmat vakuutustuomarit, liiii-
kilrit tai esittelijii lainopillisissa
asioissa. sekd kaksi ns. maallik-
kojdsentd. Maallikkojdsenten.
joista eri sosiaalivakuutuslaeissa
on sddnncikset. osuus ratkaisu-
toiminnassa on merkittdvd.

Valtaosa jutuista ratkaistaan
jaoston viisijdsenisessd kokoon-
panossa. Jos ratkaistavalla asial-
la on periaatteellista merkitystd
tai jaoston ratkaisu tulisi poik-
keamaan aikaisemmasta kdv-
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6nndste, voidaan asia kiisitellii
laajennetussa seitsenjdsenisessd
kokoonpanossa tai tiysistunnos-
sa.

Laajennetun jaoston puheen-
johtajana on vakuutusylituomari
ja toisena lisijiisenenii I jaoston
puheenjohtaja. Vuonna 1984 pi-
dettiin viisi laajennetun jaoston
istuntoa ja yksi tdysistunto. jossa
iiiinin 9-5 ratkaistiin ^fEL 4a
$:n l. momentin viimeisen lau-
seen tulkintaa koskeva kysymys.

Kullakin jaostolla on kolme
vakuutussihteerid tai esittelijiii,
joista jokaisen tyciparina toimii
esittelijdd avustava osastosihteeri.
Jaostoilla nuoremmat vakuutus-
tuomarit ja esittelijiiryhmdt vaih-
tuvat kaksi kertaa wodessa.

Kdsiteltavat asiat on jaettu
asiaryhmiin eli rooteleihin. joita
esittelijiillii on valmisteltavana ja
esiteltaveni joko yksi tai useam-
pia riippuen ndihin kuuluvien jut-
tujen kokonaismidrdstd. Asia-
ryhmiii on kaiken kaikkraan 30,
kun esittelijciitd vakuutusoikeu-
dessa on 15.

Eliikeasian vireilletulo
Elikeasia tulee vakuutusoikeu-
dessa vireille joko sddnnonmu-
kaista tai ylimiiiiriiistii muutok-
senhakumenettelytietd, j oko vali-
tuksena tai purkuhakemuksena.
Kuten tunnettua erityisesti
MYEL:n ja YEL:n mukaisissa
asioissa kdytetddn varsin run-
saasti ylimidraista muutoksen-
hakumenettelyd tycitulopddtos-
ten poistamiseki.

Vireille tuleva asia kirjataan eli
diarioidaan vakuutusoikeuden
kirjaamossa, jolloin se saa kdsit-
telynumeron. Vuoden 1983 alus-
ta diariointi on tapahtunut siten.
etta tunnistetiedot (kiisittelynu-
mero, asiakkaan nimi ja henkilG
tunnus, vakuutusyhti6tiedot) ja
lautakuntatiedot kirjataan va-
kuutusoikeuden ATK-jiirjestel-
mddn.

Toistaiseksi ainoana tuomio
istuimena on vakuutusoikeudes-
sa kdytdssd kdsiteltdvien juttujen
vireill6olo- ja ratkaisurekisterin

tdin tietokoneeseen, jolloin haki-
jalle voidaan tarvittaessa ilmoit-
taa, missd kiisittelyvaiheessa hd-
nen asiansa vakuutusoikeudessa
on.

Kirjaamoon tuleekin pdivit-
tiin parisenkymmenta puhelin-
tiedustelua, miti voidaan pitiiii
osoituksena siite, etta kiisittelyai-
ka eldkeasioissa on niiden luon-
teesta johtuen edelleen liian pit-
kii. Kiisittelyajat ovat kuitenkin
jonkin verran. keskimddrin noin
kaksi kuukautta, lyhentyneet.

Jaostokrsittely
Eldkelaitoksen vastineen ja Elii-
keturvakeskuksen lausunnon
saavuttua tai muun edelld kerro-
tun vdlivaiheen jdlkeen alkaa va-
kuutusoikeuden sisdinen kdsitte-
ly. Osastosihteeri laatii kiisittely-
muistion ja tayt6a valmiiksi pai-
nettuun neuvottelumuistioon yk-
sityiskohtaiset tiedot elikkeen-
hakijasta.

Vakuutusoikeuden kiisittely-
muistioon liitetliiin valokopio
eldkelautakunnan kdsittelymuis-
tiosta. Tyokpryttcimyyseldkeasia
toimitetaan liiiiklirijiisenelle, joita
vakuutusoikeudessa on viisi. He
edustavat sisdtautien, kirurgian.
ortopedian. neurologian ja psy-
kiatrian asiantuntemusta. Sup
peammilta erityisaloilta on lisdksi
nimetty ulkopuolisia liiiikiiri-
asiantuntijoita.

Yleensd tyokyv-\'ttomyyseldk e-
asia kiertdd kahdella liiiikiirijiise-
nelld. Asiaan voidaan tdssd vai-
heessa tarvita lisdselvitystd, kuten
rontgenkuvia tai sairauskerto-
mus. LiiSkiinydsenten kirjoitettua
ehdotuksensa kdsittelymuistioon
asiakirjat palaavat osastosihtee-
rille, minkh jiilkeen esittelijdn. ja
mycis osastosihteerin, tehHvana
on asiakirjoihin perehtymisen yh-
teydessd huolehtia paetdsesityk-
sen laatimisesta.

Esittehjiin viikoittainen tyG
mhdrd on keskimddrin l2 juttua,
jotka esittelija jarda kaksi viik-
koa ennen istuntopdivdd nuo-
remman vakuutustuomarin tut-
kittavaksi. Viikon kuluttua jutut

Vakuutusoikeuden

sisdltdvh ATK-jiirjestelmd. Jdr-
jestelmdssii on ns. integroitu teks-
tinkiisittely. jolla tuotetaan noin
kaksi kolmasosaa kaikista va-
kuutusoikeuden eldkepddtoksis-
ta.

Toisinaan joudutaan puutteel-
lisesti tehdyistii valituksista
hankkimaan lisiiselvityksiii. Vali-
tuskirjasta ei esimerkiksi valituk-
senalaisen piidtciksen puuttuessa
selvid asian laatu tai vakuutuslai-
tos. Mycis valtakirja tai allekirjoi-
tus hankitaan ex officio. Kirjaa-
mosta asiakirjat toimitetaan
asianomaiselle osastosihteerille,
joka vastaa asian jatkovalmiste-
lusta.

Menettely muodostuu erilai-
seksi riippuen siitd, onko kysy-
myksessd valitus tai purkuhake-
mus ja kumpi. asianomainen
henkilci vai eldkelaitos tai Eliike-
turvakeskus on hakijana.

Vllimenettely
Eliikkeenhakijan valitusasiakir-
jat ldhetetidn Eldketurvakeskuk-
selle. jota kehotetaan varaamaan
eldkelaitokselle tilaisuus vasti-
neen antamiseen asiakirjoihin lii-
tettdvdksi sekd antamaan oma
lausuntonsa. Eldkelaitoksen va-
littaessa eldkelautakunnan pdd-
tciksestd pyydetii[n ElAketurva-
keskusta antamaan asiasta lau-
suntonsa. Eliiketurvakeskuksen
lausunnoista saadaan monasti
asian ratkaisulle lisdvalaistusta.
Eldketurvakeskuksen, eldkelai-
toksen tai tydnantajan ollessa va-
littajana vastapuolta kuullaan si-
ten. ette asiakirjat ldhetetddn pe
liisilaitoksen tai nimismiehen vd-
lityksellii asianomaiselle henkilol-
le ndhtdviksi.

Eliikkeenhaklan hakiessa
purkua pvydethin lausunnot ja
vastineet kuten valitusasioissa-
kin. Eliikelaitoksen tai Eldketur-
vakeskuksen hakiessa purkua
kuullaan vakuutettua viilipiii-
toksellii, jonka antaa vakuutus-
oikeuden jaosto kolmijdsenisessd
kokoonpanossa. Niimii kuten
muutkin kiisittelyvaiheet pdivite-
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siirtyvdt jaoston puheenjohtajal-
le. Maallikkojdsenille ldhetetddn
jiiljenncikset seuraavassa istun-
nossa kdsiteltdvien juttujen kdsit-
tely- ja ncuvottelumuistioista
viikkoa aikaisemmin. Tdmd an-
taa heille valmiuden tehdd istun-
nossa ratkaisun usein edellyttd-
mie taydentaviii kysymyksiii. Is-
tunnossa jdsenet allekirjoittavat

pdStciksen n's. taltiokappaleen eli
alkuperdisen pidtciskappaleen,
jotka',uosittain sidotaan tuomie
kirjaksi.

Istunnon jiilkeen asiakirjat si-
dotaan, pddtcikset puhtaaksikir-
joitetaan ja monistetaan, minkd
jiilkeen esittehjii allekirjoittaa je
kaisen pddtoskappaleen. Ennen
peatdsten ldhettdmistd asianosai-

sille vakuutusylituomari, jonka
tehtdvdnd on valvoa ratkaisujen
yhdenmukaisuutta. tarkastaa jo-
kaisen pddtciksen. Vakuutusyli-
tuomari peattaU siitd talletetaan-
ko ratkaisu vakuutusoikeuden
oikeustapausrekisteriin, jonka
aineisto erdajona kolme kertaa
vuodessa viedddn FINLEX-tie-
tokantaan.

MIKKO VILLIKKA, ,?
Vakuutusoikeuden

nuorempi va kuut ust uomari

ELAKEASIOIDEN KULKU VAKUUTUSOIKEUDESSA

Viilipiiiitokset
Asiantuntija-
l6dk6rilausunnot

Lausunnot
Vastineet
Lisiiselvitykset
(ETK, eliike-
laitokset jne.)

hakija
Valittaja,

tarkastaa jokaisen vakuutusoikeudessa annetun
ennen asianosaisille

JAOSTOKASITTELY

Vakuutustuomarit

- paatdsesitysten tarkastaminen

- mahdolliset viilitoimet ja lisii-
selvitykset

- esiteltyjen asioiden jiilkitarkast us

Uitikririt

- liitikeopillisten asioiden
tarkastaminen

- oikeuden jiiseninii liiiike-
opillisissa asioissa

Istunto

- vanhempi vakuutustuomari
(pj.)

- nuorernpi vakuutustuomari

- liiiikiirijiisen tai

- lakimicsjiisen (esittelijii)

- 2 maallikkojdsentd

PAATOSESITYSTEN LAATI-
MINEN

ESITELTYJEN ASIOIDEN J
KASITTELY
- asiakirjojen sitominen

- tekstinkdsittely

- monistus

ASIOIDEN RATKA ISUKLINTOON
VALMISTELU

- osastosihteeri

ASIOIDEN KIRJAAMINEN

-kirjaamo

2l

PAAToSTEN LAHETTAMINEN



TEHOS STA
Jo kolmena vuonna har-
joitettu tehostettu yrittii-
jiiellkevalvonta on tuo-
nut tuloksia. Huhtikuus-
ta 1982 maaliskuun lop
puun 1985 on liihes
10000 vakuutuksensa
laiminly-tinyttii yrittnj nii
ottanut sen Elflketun'a-
keskuken kehotuksesta.
Lisiksi Eliketurvakes-
kus on pakkovakuutta-
nut llhes 2500 yrittiijiiii.
Hankalimmiksi valvon-
tatapauksiksi ovat osoit-
tautuneet avustavien
puolisoiden vakuuttami-
set sekfr vapautukseen
oikeutettujen 1'rittdjien
takautuvat vakuuttami-
set.

Eliketurvakeskus aloitti huhti-
kuussa 1982 tehostuneen YEL-
valvonnan, jonka avulla on tar-
kistettu jiirjestelmiillisesti yrittd-
jien eldkevakuutuksen ottamista.
Kuluneet vuodet ovat osoitta-
neet. ette ldmd ns. systemaattinen
YEL-valvonta on ollut tehokasta
ja tarpeellista.

Eliiketurvakeskuksen velvolli-
suus valvoa YEL:n toimeenpa-
noa perustuu lain 12 $:iiiin. Tii-
mdn lainkohdan perusteella El6-
keturvakeskuksen tulee huoleh-
tia siitii, euii yriuiijlit ouavar
YEL-vakuutuksen. Laiminlycin-
titapauksissa yrittiijiiii tulee ke-
hottaa itse hoitamaan asia kun-
toon. Jos yrittaje ei kehotuksesta
huolimatta ota vakuutusta. jou-
tuu Eldketurvakeskus ottamaan
sen yrittdjiin puolesta jostakin
eldkelaitoksesta. Vakuutuksen
ottamisen yhteydessii Eliiketur-
vakeskus joutuu YEL l2 $:n mu-
kaan yleensd mddrddmddn va-
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kuutusmaksua korotettavaki hin. Eldketurvakeskuksella on yrittiijaie ottanut Eldketurvakes-
laiminlyrinnin johdosta. Sen jiil- YEL:n sddnncisten perusteella kuksen kehotuksesta vapaaeh-
keen kun vakuutus on otettu, oikeus saada mm. viranomaisilta toisesti YEl-vakuutuksen. T6ni
eldkelaitos vahvistaa yrittAjiille tietoja valvontaa varten. aikana Eldketurvakeskus on jou-
tydtulon ja perii vakuutusmak- Jos rekisterien perusteella kdy tunut ottamaan YEL 12 $:n pe-
sut. ilmi, ettei yritEjalla ole YEL-va- rusteella (pakkovakuutus) va-

Eldketurvakeskuksen tehta- kuutusta tai vakuutus ei kata kor kuutuksen 2421 yittajin puoles-
viin edelld selostetun ns. pakko ko yritt2ijiitoiminta-aikaa, tapaus ta. Kaiken kaikkiaan Eldketur-
vakuutusprosessin yhteydessd joutuu valvottavaksi Eldketur- vakeskuksen systemaattisen
kuuluu siis vakuutuksen ottami- vakeskuksen lainopillisen osas- YEl-valvonnan johdosta on siis
nen ja vakuutusmaksun koro- ton valvontatoimistossa. vakuutettu 12296 yitajee. Te-
tuksen mddrdiminen. Muun ma tilasto koskee yrittiijiii, joille
osan vakuuttamisesta hoitaa eld- Eldketurvakeskus on lShettdnyt
kelaitos. Se vahvistaa tv<itulon T.,x!,,|^ kehotuksenvakuutuksenottamF
riihinnri Erdketurvakesn,il::X':J Tvotulo LTJ'11i'iJfllXli:lIl'*,:ll"TI
kemdn _selvityksen perusteella .iir yrittaiien eldkelain mukaan vrit_ pannut vireille Eldketurvakeskus.
periirakuutusmaksunyri!tai?l!?. ffii;;;;#;;;;;ilk;idi';; lJllden .122e6 yrittiijiin lisiiksi

YEL-vakuutus on yriu.iijiitte fifi[u'-i;k;-k;i;,;';;i"'"riri YEL-vakuutuksen on ennen
pakollinen lakisddteinen.uj.\yr- fi;i;rl";."i"r"'f,-." "ifi,, Eldketurvakeskuksen valvonta-
tus, joka.on otettava, ellei Eliike- #J; ,;o.},i,;#i;;;"Iil toimenpiteite mm. tehostuneen
turvakeskus ole myontdny, y3- ;;'k;i,J*-rrr,"r"r;;;;;i;- tredotuksenvuoksrottanutlukuF
pautusta _ vakuuttamisvelvolli- ffi;;;";;;'f,.rXif". 'i"r"i, 

;a.miilirii vakuutuksen tekemisen
suudesta. Tdmdn ruoksi on.p* ;;;",;i;';ffi;;;.,a"^" ri_ laiminlyoneitd yrittiijiii. Niiistii
rusteltua, ettd vakuutus void.aan H';#;.'-if." '.rrifii, vritttijrstii ei ole kdytdssd tdsmdl-
ottaa sellaisellekin lain piirlin 

"fi6i)l;ffi d;u1fr#;;;;' lisiii.tilastoly\yj,u,
kuuluvalle yrittiijiille. joka josta- ;;;;;';;;"'i;;.'*""'* .^Niiista 122e6 henkilostd noin
kin syystd haluaa valttyii vaku.u- '- V;idil',;;iuioi .aa"ua_ AfrVo:lle vahvistett.iin jatkuva
tuksen ottamiselta. Tiillii tavalla .1r.n';1i,ilffi;;"k;i ilk;;;_ YEl-vakuutus, johon sisiiltyi
saadaan eldketurva kuntoon yl,- ;;i;;i;;';;-l;1ffi;r;';l;;, myos takautuvaa aikaa. I opulle
tdjdlle itselleen. Samoin yrittdla.n ;ii;;;.,};ri.'-aa.aa-iJ"'r_ noin607c:lleyrittajistiivakuutus-
kuo_ltua naispuolisen lesken ja (i"T'#i';'h,;"kil;ildi;; taeivahvistettujatkuvana.vaan
alaikdisten lasten perhe-eldketur- ,n-,. 

- 
"ri,,aiil;;j;ilj;; 

"i;i;i 
ll:^:rly:l,y^1in. takautuvaan ai-

va on jhrjestyksessd. 
191i11i, "{".;i;y;i;i.,'il;_ 

*,ii}..,i;.i'j:11u.,,, 
no,n ,o zonttelyperusteet.systemaaftisen ' flX[fJiTlTHi?f 'J:Ti:'11#

YELvalvonnan Vatvonnan teho H$'ift'j:r:11ffiH,11:::,1"tekniikka YEl-vakuutettujen mddrd on
Systemaattisen YEL-valvonnan lisdintynyt huomattavasti l98G

Valvonta perustuu eri ldhteistd johdosta on 15.4. 1982-31.3. luvulla. Seuraavassa on tilasto
saatujen tictojen vertaamiseen 1985 vdlisend aikana 9869 vakuu- YEL:n kehityksestl Eldketurva-
Eliiketurvakeskuksen rekisterei- tuksen ottamisen laiminlydnyttd keskuksen tyosuhderekisterin

Vuosi: Jatkuvat YEL:I: YEl-vapaakirjat: YEl-henkilcit:Kehitys: Kehitys: Kehitys:
1976 l0l 783 63915 157 16l
1971 104861 + 3078 15337 +ll 422 164592 + 7 431
t978 1M509 -352 85491 +10 154 l7l 601 + 7 W
t919 105834 + 1325 95612 +10121 180353 + 8152
1980 110065 + 4231 105688 +10076 189376 + 9023
l98l 115658 + 5593 114450 + 8762 200463 +11087
1982 128M1 +12383 130804 +16354 222281 +21818
1983 t35492 + 7 451 145254 +14450 238128 +15 847
t984 ru3q7 + 7915 159868 +14614 254870 +16742



yriqdvalvonnasta
tuloksia

poikkileikkaustilastojen valossa
vuosina 1976-1984. Tilasto
koskee kunkin vuoden lopun ti-
lannetta. Siten esimerkiksi vuo
den 1984 tilastoluwt koskevat ti-
lannetta 31.12.1984.

Mistd sitten johtuu YEL-va-
kuutusten suuri lisddntyminen?
Niihdiikseni piiiisyitii on kaksi.
Toinen on 1. 7. l98l voimaan tul-
lut TEL 2 $:n 3. momentin lain-
muutos, jonka perusteella avoi-
men yhticin yhtiomiehet ja muun
yhteisdn osakkaat, jotka ovat
henkilcikohtaisesti vastuussa yh-
tion sitoumuksista, siirtyiviit
YEL:n piiriin riippumatta siitd
omistivatko he yhdess6 perheen-
jdsentensd kanssa yli puolet ko.
yhtiostii ja siitii, olivatko he joh-
tavassa asemassa. - Toinen pdd-
sy-v YEL-vakuutettujen lisddn-
tymiseen on ndhddkseni tehokas
YEl-valvonta l98Gluvulla.
Luonnollisesti YEL-vakuutettu-
jen mddrdn kasluun ovat vaikut-
taneet my<is muut tekijdt, kuten
taloudelliset suhdanteet jne.

Hankalat
valvontatapaukset
Hankalimmiksi valvontatapauk-
siksi ovat osoittautuneet ns. avus-
tavien puolisoiden vakuuttami-
nen sekd vapauttamissddnncjksis-
td johtuvat takautuvat vakuut-
tamiset.

Puolisoiden harjoittaessa yh-
dessA ammattia. pidetddn varsi-
naisena yrittijiinii sith puolisoa,
joka tekee ammattityon. Toista
puolisoa nimitethdn avustavaksi
puolisoksi. Avustava puoliso
kuuluu YEL:n piiriin jos hiinen
ty6panoksensa yrityksessd ylitt6d
YEL:n tycitulon alarajan ja muut
YEL:n soveltamisedellytykset
tayttyvat.

YEL-valvonnan yhteydessd
on kdynyt ilmi. ettd ndmd YEL:n
piiriin kuuluvat avustavat puoli-
sot ovat yleensd olleet tietdmdt-
tomid vakuuttamisvelvollisuu-
destaan. Koska laiminlyonnin
yhteydessd tulee yleensi vakuu-

tettavaksi mycis takautuvaa ai-
kaa, ovat myos takautuvat va-
kuutusmaksut aiheuttaneet pro-
testimielialan avustavien puoli-
soiden keskuudq;sa.

Samoin YEL 3 $:n vapautta-
missiinnciksistd johtuvat va-
kuuttamistapaukset ovat olleet
hankalia. Niiiden sddnnosten
mukaan. jos i,rittiijii hakee va-
pautusta YEL:n mukaisesta va-
kuuttamisvelvollisuudesta myo-
hemmin kuin vuoden kuluttua
yritystoiminnan alkamisesta. va-
pautusta vakuuttamisvelvolli-
suudesta ei voida myontdd ta-
kautuvasti, vaan hakemuksen
tekemistA seuraavasta piiiviistii.

Niiiden sddnncisten mukaan
on siis yrittdjd, joka on aikanaan
laiminlyonyt vapautuksen ha-
kemisen. yleensd vakuutettava
YEL:n mukaan ajalta ennen va-
pautushakemuksen tekemistd.
Tdtd ovat useat ,vritujat piteneet
kohtuuttomana. He perustelevat
ndkemystddn sillii, ettii he olisivat
aikanaan saaneet vapautuksen
vakuuttamisvelvollisuudesta. jos
olisivat ymmdrtdneet sitd hakea.

Kesiillii vapauttamissednnok-
set muuttuvat niin, ettd mm. ta-
kauttava vapauttaminen kdv
mahdolliseksi.

Valtaosa ElAketurvakeskuk-
sen valvontaan joutuneista yrittd-
jistii on henkiloitii, joille vahviste-
tun YEL-tycitulon mddrd asettuu
arvioni mukaan 20000-60000
markan vdlille.

Tehostuneen
YELvalvonnan
vaikurukset
Systemaattisen YEL-valvonnan
avulla saatetaan yrittiijht valvon-
nan suhteen vhdenvertaiseen
asemaan. Tehokas YEl-valvon-
ta aiheuttaa ajan kuluessa mycis
sen. etta Ehketurvakeskuksen eri
toimipisteisiin tulevat YEL-lai-
minlycintitapaukset vdhenevdt.
Samalla tavalla eldkelaitoksiin
vireille tulevat YELJaiminlyonti-
tapaukset tulevat vihenemAdn.

Myciskiiin YEL:n piiriin kuulu-
vat yrittiijiit eivdt voi eniiii pitiiii
voimassa tyoeliiketurvaa ty6ky-
!ryttdmyys- ja perhe-eldketa-
pauksissa maksamatta vakuu-
tusmaksuja, koska YEllaimin-
lycinnit pyrit?iiin systemaauisessa
valvonnassa selvittdmddn mah-
dollisimman pian.

Yhteenveto
Eliiketurvakeskus aloitti huhti-
kuussa 1982 jatkuvan atk-tek-
niikkaan perustuvan YEL-val-
vonnan. Valvonnassa tutkitaan
jiirjestelmiillisesti yrittajien YEL-
vakuutuksen ottamista. Ajalla
15.4. 1982-31. 3. 1985 on 9869
vakuutuksen ottamisen laimin-
lyonyttii yrittiijiia ottanut Elike-
turvakeskuksen kehotuksesta
vapaaehtoisesti YEL-vakuutuk-
sen. Eldketurvakeskus on pak-
kovakuuuanur 2427 yrittiijiiii.
Kaiken kaikkiaan Eldketurva-
keskuksen systemaattisen YEL-
valvonnan johdosta on vakuutet-
tu 12296 vrittiijiiii. Tdmdn mdd-
rdn lisdksi tulevat vakuutukscn
ottamisen laiminlycineet ),rittajat.
jotka ovat mm. tchostuneen tie-
dotuksen vuoksi ottaneet vakuu-
tuksen ennen Eldketurvakeskuk-
sen valvontaan joutumista.

MARKKU SIRVIO, /T
Eltiketun'akeskukse n

valvont aroi mi ston pti iil I i k k r)
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.\.FITEENSOVIffiSEN
ongelmia jake o

Lta,
o

Tytieldkkeen yhteensovittamisessa muiden kor- Kun ensisijainen korvaus suurenee
vausten kanssa on seikkoja, jotka kaipaavat paran- EStMERKKT I
nusta. Kun sdlnntiksiin ei kuitenkaan ole ruosien
mittaan tullut korjaukia, eldkelaitoksissa on viihi-
tellen syntynyt erilaista kiiytiinttiii sellaisten pa-
himpien epiikohtien korjaamisessa, joissa lain kir-
jain ei niiytii kantavan vastuuta kohtuullisesta lop
putuloksesta.

Erityisesti epitietoisuutta on olemassa uuden
yhteensovituksen tekemisessd. Niinpii lehden edel-
Iisessl numerossa ollut selostus, joka rajoi ttui tar- r:^ea
kastiTEL 8 a $:n sanamuodon mukaisen yhteenso-
vituksen kuvaamiseen, ei antanutkaan riittlvdd
vastausta kysymykseen, milloin uusi yhteensovitus
kfrytiinntissl tehdiiiin. Seuraavassa kdsitelllln uu-
den yhteensovituksen ongelmia, jotka edellyttiiisi-
vit m-v"tis lains:iiiddnntillisiii parannuksia.

4.2.84 1.9.84

2500 mk/kk

1.9.84 ei uutta
yhteensovitusta

Eliikkeensaajan tulot
yht. 6200 mVkk

Eliikkeensaajan tulot
yht. 3200 mk./kk

Ongelmadlanteet uuden yhteersovituksen tekemisessi

On ilmeistii, ettd aikanaan l96Gluvun alussa tycieldke on tarkoitettu
pitkiiaikaiseksi, piiiipiirteissddn muuttumattomaksi tuloksi. Vaikka
muut lakisditeiset tulot - eliikkeet ja korvaukset - vaikuttivatkin
tycieldkkeeseen, niiden vaikutus todettiin vain eldkkeen alkaessa eikd
muutoksia ollut tarkoitus seurata. Ajateltiin ehkd mycis, ettd kor-
vauksien tason seuraaminen olisi aiheuttanut paljon tietoliikennettd
ja tyota, johon ei ehkd katsottu olevan edes mahdollisuuksia.

Kdytdnncissd on voitu todeta, etta yhteensovituksen rajaaminen
niihin tiettyihin tilanteisiin, jotka laissa on mainittu. voijohtaa vddris-
tyneisiin tuloksiin sekd eldkkeensaajan eduksi ettd vahingoksi. El2ik-
keensaaja voi saada liiallista kompensaatiota. mutta mycis menettdd
kohtuuttomasti hdnelle kuuluvaa sosiaalietua.

Muun korvaustason seuraaminen

Ongelmatilanteita syntD, lahinnd silloin. kun eldkkeensaaja saa tapa-
turmavakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilasvakuutuslain mukaista
korvausta. Ndille korv'auksille on tyypillistii, ettd niiden mddrdt voi-
vat muuttua jatkuvasti ja oleellisesti. TycielAkkeessd voidaan tlllaisen
korvauksen maara ottaa huomioon periaatteessa vain silloin, kun
korvaus ensi kertaa myonnetddn varsinaisella vakuutusyhtion pdd-
t6kselld. Korvaustason muutoksia ei lain mukaan saada seurata.

Ellikepiiiitostii an nettaessa tdllaisen ensisijaisen korvau ksen mdd-
rdt voidaan ottaa huomioon niin pitkiille. kuin sen muutokset tiede-
tii2in. Tyoeliikkeen taso jaa sen mukaiseksi, mihin viimeksi tiedossa
oleva korvaus sen jdttdd.

TEL:n mukainen tyokyv-vttomyvseldke mycinnetddn huhtikuussa
1984 1.3. 1984 alkaen toistaiseksi. Eliikkeen yhteensovirramaton
mldrd on 2500 mk,zkk. Eliikkeenhakrja saa liikennevakuuruslain
mukaista tydkvvyttcimyyseldkettd 1.3. 1984 lukien 100%:n haiua-
asteen mukaan 6000 mk/kk.

Peatosta annettaessa korvauksesta on vain tdmd tieto. Yhteenso.
vitettuna TEL:n mukainen eldke on 2(X) mk,/kk.

Eliikkeenhakrjalle mycinnetddn ja maksetaan siten TEL-eliikkee-
nd 200 mk,/kk 1.3. 1984 alkaen toistaiseksi.

1.9. 1984 liikennevakuutuskorvaus alenee 5070:n haitta-asreen
mukaiseksi, 3000 markkaan kuukaudessa, jota maksetaan siitd lu-
kien.

Vakuutusyhtio lahetraa piltciksen TEl-laitokselle, mutta kor-
vauksen muutos ei ole lainmukainen syy tehdai uutta yhteensovitusta
tytieldkkeeseen.

Koska korvauksen alennuttua ei eldkelaitoksessa saada tehdd
uutta yhteensovitusta, vaikka tieto muutoksesta tuleekin vakuutus-
yhti6ltii, maksetaan eldkkeensaajalle edelleen tydelakette 200
mklkk. Hdnen tulonsa putoavat tdssa tapauksessa ldhes puoleen.

Jos uusi yhteensovitus saataisiin tehdd, maksettaisiin tvoeldkettd
1.9. 1984 lukien 2500 mk/kk. jolloin eliikkeensaajan tulot olisivat
yhteensd 55ffi mk,zkk.

Eliikkeensaaja ei osaa hakea uutta yhteensovitusta

Alunperin on saattanut olla tarkoituksena, etta elikkeensaajat itse
reagoisivat silloin. kun ensisijainen korvaus alenee ja he huomaavat
tulonsa pienenel'5n, ja hakisivat eldkelaitokselta uutta yhteensovitus-
ta. Kdytdntci on kuitenkin osoittanut. ertd el6kkeenhakijar eivat osaa
sita tehda. Ensimmdisen eldkepddtoksen saamisesta on saattanut
kulua pitkii aika eikii eldkkeensaaja endd muista vhreensoviruksen
vaikutusta, mikiili on sitA koskaan ymmSrt6nytkf,6nl Eldkkeensaa-
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jan oma-aloitteisuuden varassa yllii oleva tilanne ei siis yleensd kor-
jaudu. Esimerkissd oli suhteellisen suuri muutos, mutta viel5 vd-
hemmdn osataan hakea uutta yhteensovitusta, kun muutos kor-
vauksessa on pienempi.

Yhteensovitus saattaa alentaa tycieldkkeen nollaksi, jolloin eliik-
keenhakijalle ei makseta lainkaan tyd€laketH. Jos tdllainen tilanne
on jatkunut monia vuosia, ei elSkkeensaaja endd muista koko tyG
eldkkeen olemassa oloa, jos korvaus joskus vuosien kuluttua alenee.
Hdn ei siis osaa hakea etujaan.

Kun ensisijainen korvaus pienenee

Edellisessd esimerkissd korvaus oli alussa suuri ja aleni myohemmin.
Pdinvastainen tilanne on vhtd tavallinen.

ESIMI:RKKI 2

5.10.82 1.4.83

l.ll.82 1.4.83 31.12.86

ESIMERKKI ]
LEL Tycieliikekassassa oli esimerkiksi tapaus, jossa eliikkeensaaja
sai aluksi korvausta sekd tapaturmavakuutuslain nojalla Teollisuus-
vakuutukselta ettd liikannevakuutuslain nojalla Auralta. Auran
maksama korvaus ndytti peettyvan mddrdaikaisena 15. 8. 1975. TyG
eldkekassan ensimmdisessd pddtoksessd otettiin sen woksi yhteen-
sovituksessa huomioon molemmat korvaukset, mutta Auran mak-
sama korvaus vain 31. 8. 1975 saakka,jonkajiilkeen yhteensovitus ei
alentanut eldkettd-

Mycihemmin eldkelaitos sai tietdd, ettd liikennevakuutuskorvaus-
ta oli jatkettu uudella piiiitciksellii ja nyt tyokyvyttcimyyseldkkeen
nimisend. Kun se yhteensovitettiin, ei eldkettd tullut maksettavaksi
lainkaan. El6kelautakunta kuitenkin kumosi valituksen johdosta
yhteensovituspddtciksen.

LEL Tycieliikekassa valitti eldkelautakunnan pddtdksesta katsG.
en. etta kysymyksessd oli uuden korvauksen mydntdminen ja uuden
yhteensovituksen edellytykset siten olemassa. Jos eldkelautakunnan
pddtosti ei voitaisi kumota, pyydettiin toissijaisesti vakuutusoikeutta
poistamaan aikaisempi yhteensovituspddtcis, koska se oli perustunut
puutteelliseen selvitykseen, Vedottiin mycis siihen, ettii ellei uutta
yhteensovitusta voida suorittaa, eldkkeensaaja saa perusteetonta
etua, jonka korjaamiseen tyoel6kelakien nojalla ei ole mahdollisuur
ta.

Vakuutusoikeus hylkiisi eldkelaitoksen valituksen eikd myciskiidn
suostunut purkuun. (Eldketurvakeskuksen lausunto VO:lle oli sa-
mansisdltciinen.) Eldkkeensaaja sai tdyden el5kkeen ja tdyden kor-
vauksen, yhteensovittamattomana.

Eliikelaitoksille rulee tietoja ensisij aisten
korvausten muutoksista

Eliikelaitoksille tulee melko paljon ja jatkuvasti vakuutusyhtioiltd
niiden antamia jatko ja oikaisupddtoksid korvausasioissa. joista on
alunperin pyydetty eldkelaitokselle tietoja ensimmdistd yhteensovi-
tusta varten. Kun vielS tyoky\.yttomyyseliikkeiden jatkamista varten
pyydetiiiin vakuutusyhtioltd eldkkeenhakijaa koskevia liiiikiirinlau-
suntoja ja, joko samassa tai erikseen, tietoja tapaturma-, liikenne- tai
sotilasvammakorvaksista, vakuutusyhticit olettavat eldkelaitoksen
olevan kiinnostuneen kaikista muutospddtciksistd.

Korvausten muutostietoja on siten suhteellisen runsaasti eldkelai-
tosten kavtettdvissd. Tiimii on johtanut siihen. ettd kdytdnnossd
tyoeliike on ilmeisesti melko yleisesti yhteensovitettu uudelleen kul-
loisenkin korv'austason mukaisesti. Valtaosin eldkkeensaajat ovat
tyytyneet tuloksiin ja kokeneet ne oikeutetuiksi. Vain muutama on
valittanut uudesta vhteensovituksesta. Valitusasteet ovat silloin ku-
monneet eldkelaitoksen pddtciksen lakiin perustumattomana.

Perhe-eldke

Perhe-eldkkeen uudelleen yhteensovittaminen on myds melko lailla
kasittamattdmdsti rajattu vain mddrittvihin tilanteisiin. jotka eivdt
tunnu vastaavan kdytdnnon vaatimuksia. Perhe-eldkkeen kohdalla
syntyy niinikddn sellaisia epdkohtia etujen menettdmisessA ja yli-
kompensaatiossa, joita ei luulisi voitavan tarkoittaa.

Perhe-eldkkeen kohdalla tulee kysymykseen yleisten uuden yh-
teensovituksen sddnnosten lisdksi yhteensovituksen tarkistaminen
edunsaajien lukumhdrdn muuttuessa. Juuri tdssd suhteessa syntvv
kummallisuuksia.

Perhe-eldkkeen vhteensovituksessa otetaan huomioon edun-
s a a j i n a olevien henkildiden saamat korvaukset ja eldkkeet. Toisen
edunsaajan korl'aus voi siten vaikuttaa myos toisen edunsaajan
eldkkeeseen. Perhe-eldke yhteensovitetaan yhtend kokonaisuutena
eikii jokaiselle edunsaajalle erikseen. Yhteensovitettu kokonaisuus
jaetaan sitten edunsaajien kesken siten, ettd leski saa siitd kaksi osaa
ja lapset kukin yhden vhtd suuren osan.

Eldkeensaajan
tulot 5500 mk/kk

Eldkkeensaajan
tulot 90001mk/kk

Yrittiijiille on my6nnetty tammikuussa 1983 YEL:n mukainen ty(i
kyv-vticimv-v-seliike alkavaksi l. ll. 1982. Tiilloin on tiedossa. ettd
tapaturmavakuutuslain mukainen pdivAraha on 307c:n haitta-as-
teen mukainen ja 1500 mklkk. Se yhteensovitetaan YEL-eldkkeen
kanssa. mutta ei alenna eldkettd. Eldkkeenhakijalle maksetaan tyG
eldkkeend 4000 mk,/kk l. I l. 1982 alkaen.

Tapaturmaeldke nousee 1.4. 1983 l00Vc:n haitta-asteen mukai-
seksi eli 5000 markaksi kuukaudessa. Nousua ei voida ottaa huo-
mioon tycieldkkeen mddrdssd, vaan YEL-eldkkeen maksaminen.jat-
kuu edelleen samansuuruisena. Eldkkeensaajalle maksetaan melkoi-
sesti liikaa.

Jos yhteensovitus voitaisiin tehdii, YEL-eldke alenisi tdssa esimer-
kissd 700 markaksi kuukaudessa. Eldkkeensaajan tulotaso olisi siten
varsinaisten vhteensovitustavoitteiden mukaan 5700 mk,zkk 1.4.
1983 alkaen.

Purkutie ei onnistu

Tapauksissa, joissa korvaus on noussut yhteensovituksen jilkeen, ei
yhteensovituksen tarkistaminen ja eldkkeen mddrddminen "oikean
tasoiseksi" ole ollut ilmeisesti mahdollista myciskddn hakemalla pur-
kua vakuutusoikeudelta. Se edellyttdisi eiimerkiksi ensimmiisen
pddtciksen purkamista, mutta silloin tilanne onkin ollut oikein tie-
dossa. Muutos on tapahtunut vasta pddtoksen antamisen jiilkeen.
Vakuutusoikeus ei ndytd suostuvan purkuun konauksen muutok-
sen johdosta.

t,
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YEL-eliike
,1000 mk./kk I oooo mk/kk
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Lain mukaan saadaan yhteensovitus suorittaa uudelleen edunsaa-
jien mddrdn muuttuessa vain silloin kun "muu edunsaaja kuin 16
vuotta tayttanyt lapsi lakkaa olemasta edunsaaja" ja sillii varauksel-
la, ettd elike siten suurenee.

Edunsaajien mddrd voi kuitenkin muuttua useammastakin syystd
seuraavasti:

- leski solmii uuden avioliiton

- leski kuolee

- lapsi tayttea 18 vuoua

- lapsi annetaan ottolapseksi

- lapsi kuolee

- tyoky!ryton lapsi tulee tyokykyiseksi

- edunjiittiijiin kuoleman jiilkeen syntyy uusi lapsi.
Ndistd syisth kelpaavat yhteensovituksen tarkistamiseksi vain seu-

raavat: leski kuolee tai solmii uuden avioliiton. alle lGvuotias lapsi
kuolee tai annetaan ottolapseki.

Kdytdnncissd normaalein muutostilanne on se, etta edunsaajana
oleva lapsi Uyttea l8 ruotta, jolloin hhnen elikeoikeutensa pddttyy.
Perhe-eldkettd maksetaan sen jhlkeen muille, jiiljelle jiiiineille edun-
saajille. Yhden lapsen pudotessa pois, ei yhteensovitusta kuitenkaan
saisi tarkistaa, vaan muiden edunsaajien eliike pitiiisi laskea aikai-
semmin yhteensovitetusta eldkkeestd.

KdytdnncissA ilmeisesti eldkelaitoksissa ndhdddn tama tilanne
normaalina uuden yhteensovituksen tekemistilanteena. Kun perhe-
eldke on joka tapauksessa jaettava uudelleen jiiljelle jiiiineille edun-
saajille, on vaikea ajatella, ettei tilannetta tarkistettaisi myos edunsaa-
jien saamien korvausten osalta. Luonnollista on talldin jattaa yh-
teensovituksesta pois l8 luotta tayttAneen lapsen korvaus, koska
hdn ei end6 ole edunsaajakaan, sekd ottaa edunsaajien korvaukset
huomioon taas todellisina sen hetkisind mdArind.

Muunlainen menettely johtaa. kuten sanottu. usein kummallisiin
tuloksiin.

ESIMERKKI4

3.4.72

Lapsi
l8 v.

Kun yhteensovitettu el5ke kahdelle edunsaajalle oli 600 mk/kk,
on se yhdelle edunsaajalle 400 mklkk. Leski ei kuitenkaan saa
mitddn korvausta sen lisdksi.

Jos yhteensovitus voitaisiin tdssd yhteydesse tarkistaa, leski saisi
puolet edunjdttiijiin eliikkeesta eli 2000 mk/kk.

Vaikuttaafiltd. ettd leskeh pidetiiiin ikiiiin kuin toissijaisena edun-
saajana. jolle eldke on mycinnetty vain lasten huoltajana. Hdnelle ei
siten kuulu lapsen eldkkeen paattyessa sen suurempi eliike. kuin
mihin lapsen alaiklisyyden aikana muodostui oikeus.

Tdmi on kuitenkin huono selitys. silld esimerkiksi yli 4Gvuotiaal-
la leskelld on itsendinen oikeus eldkkeeseen. Mutta tilanne voi olla
vieldkin oudompi.

ESIMERKKI5

1972
18t17

TEL-perhe-eldke
3000 mk,/kk 2000 mklkk

t_
I
t
I

t972
Ei uutta
yhteensovitusta

Tulot 4000 mk/kk
(rydelake 0 mk/kk)

Leskelle
0 mVkk

_1

Oletetaan, ettd edellisessd tapauksessa lapsen saama liikennevakuu-
tuslain mukainen perhe-eldke alentaa TEl-perhe-eldkkeen koko
naan. Leskelle ja lapselle ei siis makseta TEl-perhe-eldkett6.

Lapsen saama liikennevakuutuskorvaus pdIttyy hdnen tdyttdes-
siiiin l7 vuotta. Uutta yhteensovitusta ei lain mukaan voida tehdd
tdsta syysta. TEl-eliike leskelle ja lapselle on siis edelleen 0 mk/kk,
vaikka kukaan ei saa mitddn korvausta.

Kun lapsi Eyttae 18 vuotta hdnen "oikeutensa" TEl-perhe-eldk-
keeseen paattyy. Uutta yhteensovitusta ei saa tehdd tdstakaan syysta.
Kukaan ei saa mitddn korvausta, mutta elakelaitoksen taytyy antaa
uusi pidtcis edunsaajien muuttuessa, ja todeta siin6, ettd lesken
perhe-eldke on yhteensovitetun mddrin perusteella edelleen 0
mk/kk.

Tuskinpa ndin menettelee yksikiiiin eliikelaitos? Voidaan taas
tietysti sanoa, etti leskelli on aina mahdollisuus hakea uutta yhteen-
sovitusta, mutta ei liene jiirkeviii ensin edellyttii eldkelaitokselta
mainitun sisdltoistd piiiitcistii!

Eldkelautakunta ei ole hyviiksynyt yhteensovituksen tarkistusta

, sen johdosta, ettd lapsi tiiyt6a l8 vuotta.

Jatkoellikkeet
Tyokyrryttcimyryseldke voidaan mycintiili joko toistaiseksi tai mddrd-
ajaksi.

Miiiriiaikaisen eldkkeen jatkamiseksi annetaan uusi pddt6s. Kun
siind yhteydessd arvostellaan uudelleen tyokylyttdmyys, on luonnol-
lista tarkistaa myos henkilcin saamat tapaturma-, liikenne- tai soti-
lasvammakorvaukset (kuten myos muut eliikkeet) ja suorittaa yh-
teensovitus uudelleen sen hetkisten korvaustietojen mukaisesti. Ndin
todenndkoisesti menetell66nkin eldkelaitoksissa.

Se, ettd jatkoeliike mycinnetaan uudella piiiitoksellii puoltaa
tata menettelyd. Valitusasteista ainakin eldkelautakunta on hyvdk-

1.5.72

3000 rnk/kk

Tulot yhteensd
4600 mklkk

2000 mk/kk

6.6.85 ei uutta
yhteensovitusta

Lesken tulot
400 mk./kk

TEL:n mukainen perhe-elike on myonnetty 1.5.l9T2alkaen leskelle
ja yhdelle lapselle. Elikkeen yhteensovittamaton mddrd kahdelle
edunsaajalle olisi vuoden 1985 tasossa 3000 mVkk.

Lapsi sai edunjiittiijiin kuolemasta alkaen liikennevakuutuslain
mukaista perhe-eldkettd 40ffi mk/kk. Leskelle ei maksettu liikenne-
vakuutuslain nojalla korvausta (koska hin oli ansiotyossd).

Lapsen saaman korvauksen yhteensovittaminen alensi TEL-per-
he-ehkkeen 6(X) markaksi kuukaudessa. Leskelle ja lapselle makset-
tiin siten TEl-perhe-ellkkeend 600 mk,zkk 1.5.1972 alkaen.

Lapsen tiiyttiiessi l8 vuotta 6.6. 1985 hdnen oikeutensa perhe-
eldkkeeseen piiattyyja vain leski jiiii edunsaajaksi.

Lain mukaan, kun yhteensovitusta ei ole lupa tarkistaa, lesken
eliike miiiiriiytyy entisen, yhteersovitetun el6kkeen perusteella.
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ESIMERKKI6

synyt uuden yhteensovittamisen mddrdaikaisen eldkkeen jatkamisen
yhteydessa. Eldkelautakunta totesi. ettd eldkkeen mddri on saawt-
tanut lainvoiman vain mycinnetyn eldkkeen mddrdajaksi. Laajasti
ottaen elekkeen mddrdi tuskin voidaan mddritelld erikseen jokaisen
mddrdajan alussa uudelleen. Yhteensovituksen vaikutuksen tarkistus
sen sijaan tuntuu luonnolliselta, ja on hyvd. ette se on valitusasteiden
(?) hyviiksymii.

Mddrdaikainen eldke ei kuitenkaan luonteeltaan paljonkaan eroa
t o ista i se ks i myonnetystd eldkkeestd, joka myos voidaan tarkis-
taa vaatimalla ennalta mddrdtyin viiliajoin eldkkeensaajalta uusi
lii5kiirintodistus. Toistaiseksi myonnetty el6ke jatkuu samalla ta-
voin, kuin mhhrdaikainen, jos eldkkeensaajan todetaan uuden ldd-
kdrintodistuksen perusteella olevan edelleen tyokyv,!'ton. Tdllaiseen
eldkkeeseen ei kuitenkaan lain mukaan, eikd valitusasteiden kannan
mukaan, saa tehdd uutta yhteensovitusta kesken mycintoajan. Eliik-
keensaajat ovat siis eri asemassa siitd riippuen. onko eldke myonnet-
ty mddrdaikaiseksi vai toistaiseki.

b) Toisessa tapauksessa, mutta tapaturmaeldkkeen suhteen saman-
laisessa tilanteessa TEL-tyokyvyttdmyyselake mycinnettiin l. 10.
1983 alkaen toistaiseksi ja el6kkeensaajaa pyydettiin toimitta-
maan uusi todistus terveydentilastaan lokakuussa 1984 ja touko
kuussa 1985. Todettiin tyokylTttomyyden jatkuvan edelleen.
Yhteensovitusta ei ole mahdollista tarkistaa tapaturmaelakkeen
muutosten johdosta, vaan TEL-eliikkeend maksetaan jatkuvasti
ensimmdisen yhteensovituksen mukaisesti 3700 mk,/kk, muut-
tuipa korvaus tai ei.

Jatko II
1.6.85
uusi y'ht.sor.'

30.10.85
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Ei uutta
yhr.sovitusta

Kun korvaukset muuftuvat takautuvasti
Ongelmia aiheutuu siis siitd, ett6 korvaukset muuttuvat jatkuvasti
eldkkeen mycintdmispiitciksestA eteenpdin katsoen. Mutta liihes yh-
td ongelmallista on se, etta korvausten m56rdt muuttuvat takautu-
vasti valituksen johdosta tai muusta syystd.

TEL 8a $:n I momentissa on nimenomaan sdddetty, ettd uusi
yhteensovitus on mahdollinen, jos muun p e r u s e I ii k k e e n mddrd
muuttuu valituksen johdosta. Uutta yhteensovitusta ei siis voida
tehdii silloin, kun ensisijaisen korvauksen m6ird muuttuu
valituksen johdosta.

Korvauspdiitcisten oikaiseminen takautuvasti sekd valitusten joh-
dosta etta muista syisti on kdytdnncissii hyvinkin tavallista. Kor-
vauksensaaja valittaa yleensd siita, etta haitta-aste on arvioitu liian
alhaiseksi eli korvaus on liian pieni. Haitta-aste voi vaihdella jatku-

a)

l. r0.83

b)

1. t0.83 I

Ei uutta
vht.sovitusta

Eliikkeenhakijan tydkylyttomyys alkoi syyskuussa 1983. Hiin sai
TEL-ty<ikyv-vttomyyseldkkeen alkaessa l. I 0. I 983 tapaturmaeldket-
td 5070:n mukaisena. Tapaturmaeldke nousi mycihemmin 80 %:iin
ja laski sitten 307o:iin.
a) TEl-eliike mydnnettiin mddrdaikaisena 31. 10. 1984 saakka.

50Va:n mukainen tapaturmaeldke alensi elikettd osittain, niin
ettii TEl-elakettii maksettiin 37fi) mk/kk.
Tydkyryttomyys jatkui ja TEL-eliikeuii jatkettiin uudella pdd-
toksellii 1. I l. 1984 alkaen 31.5. 1985 saakka. Jatkoeldkkeen al-
kaessa tapaturmaeldke oli noussut 80Ta:iinja yhteensovituksen
tarkistus alensi TEL-eldkkeen 500 markaksi kuukaudessa.
Kun tycikyr,yttcimyys jatkui edelleen, TEL-elaketta jatkettiin jiil-
leen l. 6.-31. 10. 1985 viiliseksi ajaksi uudella piiiitciksellli. Tapa-
turmaeldke oli laskenut 30To:lin eikd endl alentanut TEL-elii-
kettii, jota makseuiin 21000 mk/kk.

t
Mri?ir'iaikainen

TEL- t 1-r:rk y v y t I tim y 1'seldk e

.1700 nrk,/kk 1-EL-jat mk

TEL-iatkoeliike
4{XX} mk/kk

f'oistaiseksi m.vdnnettl'
TE L-n'iikylvtttim1'1 sel6kc

::i:::!:i:iir
a:::,)l:l;::

3700
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vasti. Korvauksensaaja voi valittaa sekd ensimmdisestd pddtciksesti
etta mydhemmdstd haitta-asteen muutoksesta. Oikaisuja voidaan
tehdd mm. tyotulojen tarkistamisen johdosta.

Jos eldkelaitos on yhteensovittanut tietyn suuruisen korvauksen ja
sen mddrd muuttuu takautuvasti valituksen johdosta, voidaan vbit-
taa, etta yhteensovitus on perustunut vddrddn selvitykseen ja purun
edellytys siis olemassa. Toisaalta tdllainen korvauksen korottuminen
on tavallista ja piiiitciksen purkaminen taas poikkeuksellista lain-
kayttoa, joten purku ei voi olla oikea keino tilanteen korjaamiseksi.
Tdtd vastaan puhuu mycis se, etta korvausten huomioonottamiseksi
on olemassa nimenomaiset lain- (yhteensovitus-) sddnnot. joiden
puitteissa normaalitilanteet on tarkoitettu hoidettavaksi.

Ongelmaksi jiiii vain se, etta eldkkeensaajalle svntynytti - sattu-
manvaraista - ylikompensaatiota ei v'oida pitdd oikeana lopputu-
loksena.

ESIN,IERKKI 7

Kirvesmiehelle myonnettiin LEL:n nojalla tyokyvyttomyyselake
2294mk/kk L l l. l980alkaen. eldke muuttui osaeldkkeeki md5rdl-
tian 1465 mk/kk 1.7. 1983 alkaen.

Eldkkeensaa.fa sai tapaturmavakuutuslain mukaista elinkorkoa
17.5. l98l alkaen 20Vc:n haitta-asteen mukaan 4210 mk,/v. mikii
yhteensovitettuna tyoeldkkeen kanssa ei alentanut eldkettd.

Eldkkeensaaja valitti korvauspddtoksestd ja hdnelle maksettiin
vakuutusyhtiosta ennakkona lisdksi 100%:n mukaista tdydennys-
korkoa,jolloin hdn sai 17. 5. l98l alkaen elinkorkoa yhteensd 33 660
mk/v.

Tycieliikekassa yhteensovitti lA0 7o:n mukaisen ennakkokorvauk-
sen 1.10.1983 lukien (viiljiisti tulkiten), jolloin LEl-eldke ei endd
tullut yhteensovituksen vuoksi maksettavaksi.

Korkeimman oikeuden piiiitdksellii 30. 12. 1983 elinkorko mdd-
rdttiin ennakon mukaiseksi. Jos tdmd olisi voitu ottaa huomioon
eldkelaitoksessa. vhteensovitus olisi jo elinkoron alkamisesta Iukien
1.6. l98l-30.9. 1983 alentanut LEL-eldkkeen nollaksi. Vakuutus-
yhti6 pidiitti omasta aloitteestaan takautuvasta elinkorosta Tvoelii-
kekassaa varten sen mdArdn, minkd eldkkeensaaja oli saanur LEL-
eldkkeend ajalla l. 6. l98l-30. 9. 1983. yhteensd 69 463 mk. Tyoelii-
kekassalla ei ollut lainmukaisia perusteita ottaa vastaan tuota maa-
rdh, koska yhteensovitusta ei voitu suorittaa takautuvasti.

Eliikettii oli ajalta 1.6. l98l-30.9. 1983 makserru siis liikaa yli na
69000 mk. Ellei elinkorkoa olisi yhteensovitettu edes L l0. l9b3 ja
lukien (yhteensovitussddnnostd tulkiten). olisi vlimddrdisen eldketu-
lon mddrd kasvanut jo yli 100000 markan ja kasvaisi yhii. sillii
mitddn lain nojalla uuteen yhteensovitukseen oikeuttavaa muutosta
ei ole tapahtunut.

Vakuutusoikeus on ainakin yhdessd tapauksessa suostunut pur-
kamaan eldkepddtoksen, jotta huoltoeldke voitaisiin yhreensovitraa
alusta ldhtien. Tapaus oli seuraava:

I]SIMERKKI 8

Edunjattiijii oli itse saanut tapaturmaelinkorkoa ja LEltyokyvryt-
tcimyyseldke yhteensovitettuna ei sen vuoksi tullut maksettavaksi.
Koska vakuutusyhtici katsoi, ettei kuolema ollut tapaturman seu-
rausta - tapaturman aiheuttama tila ja kuolinsyy poikkesivat todel-
la toisistaan -, leskelle ja lapsille ei mycinnetty tapaturmavakuutus-
lain nojalla huoltoelekettd. Heille mycinnettiin LEL-perhe-eliike 639
mk/kk 1.3.1979 alkaen.

Myos vakuutusoikeus hylkiisi lesken tapaturmahuoltoeldkettd
koskevan valituksen. Viiden vuoden kuluttua kuolemasta tuli 1984
korkeimman oikeuden pddtos, jonka mukaan kuolema johtui tapa-
turmasta ja huoltoelhke on maksettava.

Vakuutusyhtici mycinsi leskelle huoltoeldkkeenii 16593 mk,zv
vuodesta 1979 alkaen ja piddtti takautuvan eldkkeen viidelt2i vuodel-
ta. yhteensd yli 120 000 mk. jotta siiti voitaisiin kuitata Tvoeldkekas-
san maksama ellike. LEl-eldkkeend oli tosin maksettu vain 34932
mk.

LEL Ty<ieliikekassa haki vakuutusoikeudelta 9. 5.1979 annerun
perhe-eldkepddtciksen purkamista, "koska pidtos on perustunut
puutteelliseen selvitykseen huoltoeldkkeen osalta" ja koska "mikiili
korvaus olisi ollut tiedossa jo eldkettd myonnettdessd. ei LEL-perhe-
eldke olisi tullut lainkaan maksettavaksi yhteensovituksen joh-
dosta".

Vakuutusoikeus purkiki n LEl-eliikepiiiitoksen. LEL Tycieliike-
kassa antoi perhe-eldkkeestd uuden pidtciksen. jossa todettiin yh-
teensovituksen alentavan koko eldkkeen. niin ettei sita tule makset-
tavaksi 1.3. 1979 lukien. Vakuutusvhtio maksoi 34932 mk LEL
Tytrelikekassalle.

Regressioikeus

Kuten sanottu, paetosten purkaminen on raskas keino. Edelld kerro-
tussa tapauksessa purkuun suostuttiin. mutta sen rajat ovat koke-
muksista pddtellen ahtaat ja niin tulee ollakin.

Tdssd tilanteessa parannus olisi loydettiivissd ns. regressioikeudes-
ta. joka on kdytcissd muualla kuin yksitl,isen sektorin tycieliikkeissii.

Kunnallisella eldkelaitoksella on 1. l. 1978 lukien ja valtiokontro.
rilla I 7. 1982 lukien oikeus maksaa eldkettd vhteensovirramatroma-

. kunnes elinkoron tai korvauksen mddrd on lopullisesti ratkaistu,
periii liikaa maksamansa mddrd vakuutusyhti6ltd.
On syytd toivoa, ettd regressioikeus saataisiin TEL:nkin sddnnok-

slln.
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Kaksinkertaisen korvauksen est[minen muualla

Kaksinkertaisia korvauksia on nykyiidn muillakin tahoilla ruvettu
v6lttdmAdn. vaikkapa sitten tulkintaa laventamalla. Esimerkiksi lii-
kennevahinkolautakunta on ottanut sen kannan. etta kun liikenne-
vakuutuslain mukainen korvaus oikaistaan takautuvasti Gydeksi eli
l00Vo:n mukaiseksi ja taltd ajalta on maksettu yhteensovittamatonta
tyd€lakette, samalta ajalta tuleva liikennevakuutuskorvaus makse-
taan eldkkeen miiiirillii vdhennettynd. Vdhennettvd osaa ei makseta
mihinkiiiin.

Ylikompensaation poistaminen on ollut pyrkimyksend mycis ta-
paturmavakuutuslain mukaisen vapaaehtoisen vakuutuksen koh-
dalla. kun vakuutusehtoja muutettiin vuoden 1983 alusta niin, ettd
vapaaehtoisesta tapaturrna- ja perhe-eliikkeeste vehennetaan mydn-
netty tytt€lake. Syynii muutokseen oli se, ettii tyonantajan vapaa-
ehtoisen tapaturmavakuutuksen nojalla maksamaa korvausta ei
yleensd yhteensovitettu eldkelaitoksissa tycieldkkeen kanssa (vaikka-
kin tiihiin kdsitykseni mukaan olisi ollut TEL 8 $:n mukaan mahdol-
lisuus). vaan tycintekijd sai molemmat paellekkain.

Remontti tarpeen

Edellei on esitetty erditd esimerkkejd vaikeuksista, joihin eldkelaitok-
set joutuvat TEL 8 a $:n uuden yhteensovituksen sddnnoksiS sovel-
taessaan. Jotta yhdenmukaiseen ja oikeudenmukaiseen kdytdntocin
pddstdisiin, yleisend toivomuksena lienee, ettd joko sddnnciksii muu-
tetaan tai vliljempi soveltaminen sallitaan. Valitusasteet ovat. kuten
edelld on todettu. pitdytyneet hyvinkin tiukasti lainkirjaimessa niissd

- tosin harvoissa - tapauksissa.joissa ovat asiaajoutuneet kdsitte-
lemddn.

Se. etth valituksia on ollut hvvin vdhdn. osoittanee, ettei erityista
tyytymdttcimyyttd ole kohdistunut eldkelaitosten menettelytapoihin
yhteensovituksessa. Valittamisen esteenh ei voine olla pelkdstddn se.
ette yhteensovitusasiat ovat el6kkeensaajalle vaikeita ymmdrtdd. Tu-
lojen konkreettinen mddrd lienee se. mikd viime kddessd olisi pannut
eldkkeensaajan ilmaisemaan ty-ytymattomyvttaen. Ettd ensisijaisen
korvauksen nousu aiheuttaa toisen alenemisen, kunhan lopputulos
on kohtuullinen, sen eldkkeensaaja ilmeisesti hyviiksyy.

Tyoeliike tulisi suhteuttaa tarkemmin muihin etuuksiin. Meilld
ei liene endd varaa maksaa arvoltaan huomattavasti nousseita etuja
sinne. missd ne eivdt ole tarpeen tai perusteltuja. Tdssd mielessd
olisi aika harkita joitakin tarkistuksia uudelleen yhteensovittami-
sen sddnnciksiin.

RIITTA KAA]A, o?.K
LEL T1'deltikekassan
e ltik eosast on la ki mie s
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Eliiketuloa sai maas-
samme vuonna 1983
kaikkiaan 1 058 000
henkiliiii. Veronalaisten
eliiketulojen kokonais-
summa oli 25,2 milj ardia
markkaa. Eldkeliiiset
maksoivat veroina ja ve.
ronluontoisina maksuina
3,6 miljardia markkaa.
Viime vuosina heidiln ve.
rosummansa on kasva-
nut selvdsti.

Verohallituksen jul-
kaiseman tilastotiedo-
tuksen tietoja eliikelili-
sistii ja verotettavista
eliiketuloista tarkastelee
seuraavassa Kansanelfl-
kelaitoksen tilastotoi-
miston piiiillikkti Frejvid
Gustafsson.

Elakelaiset ja eliike-
tulot verotilastossa
Verohallitus julkaisee vuosittain
tilastotiedotusta tulojen ja varal-
lisuuden perusteella maksuun-
pannuista veroista. Vast'ikdin on
ilmestl'nyt wodelta 1983 toimi-
tettua verotusta koskeva julkaisu
(l). Verotilastojen kattavuus so-
siaalietuuksien osalta on paran-
tunut sitd mukaa kuin ne ovat
muuttuneet veronalaisiksi tuloik-

si. Tapaturma- ja liikennevakuu-
tukseen perustuvien eldkkeiden
sekd sairausvakuutuksen pdivd-
ja iiitiysrahojen kohdalla tdmd
tapahtui vuodelta 1982 ja kan-
saneldk keiden (pohja- ja lisdosat)
kohdalla vuodelra 1983 toimite-
tussa verotuksessa.

Tydttdmyyspeivarahat tulivat
veronalaisiksi vuoden 1985 alus-
ta, jolloin Kela sai hoidettavak-
seen peruspdivdrahojen maksa-
misen, tyottdmyyskassojen huo
lehtiessa edelleen ansioihin suh-
teutetuista pdivdrahoista. Veron-
alaisiksi tulivat mycis lasten kc>
tihoidon tuet. joita Kela on alka-
nut maksaa helmikuun lopussa.

Eliiketuloa
1 058 800:lle
Elrikelriiset ja eltiketulot verotilas-
lo.ssa. Eldkeldiseksi katsotaan ve-
rotilastossa jokainen 65 vuotta
tayttanyt henkilci eli vuoden 1983
verotuksessa henkilo. joka on
syntynyt l9l8 tai aikaisemmin.
Mycihemmin syntyneistd pide-
tddn eldkeldisind vain niitii, joilla
veronalainen tulo on koko-
n aisu udessaa n eldketuloa.
Tdmdn mdlritelmdn mukaisia
elAkeliiisiii oli vuoden 1983 ver<>
tuksessa 915 960 henkilciii, joista
tulonsaajia oli 849 000 ia eldketu-
lonsaajia 846 500. Kaikkiaan elii-
ketuloa saaneita henkiloitii oli
l 058 800.

Veronalaisten el6ketulojen
kokonaismdd rA oli 25,2 miljardia
markkaa vuonna 1983.r) Lukuun
sisdltyvdt myos muiden luonnol-
listen henkilciiden kuin eldkelziis-

ten eldketulot. El6ketulot kasvoi-
vat edelliseen vuoteen verrattuna
kansaneldkkeiden veronalaista-
misen vuoksi perati 767c, kun
kasvuprosentti kolmena edeltd-
neend ruotena oli noin 17. Eliike-
tulojen osuus luonnollisten hen-
kiloiden tuloista oli 15Vo.

Elcikeltiisten verzt ElSkeldiset
maksoivat veroina ja veronluon-
toisina maksuina 3.6 mrd. mk eli
l6 7o heidan veronalaisista tulois-
taan. Heiddn verosummansa on
viime vuosina kasvanut selvdsti.
Kasvu oli 2lVo vuonna 1983 ja
esimerkiksi wonna 1979 l4%.
Eliikeliiiset maksoivat 8% luon-
nollisten henkilciiden tulovero-
summasta.

Valtion tuloverona maksoi
242 000 eliikeliiistii 1,36 mrd. mk.
Maksaneiden lukumddrd kasvoi
38%, ja tuloveron maara 367c.
Aicmmin l98Gluvulla veromdS-
rdn kasw oli vuodessa 15-18Vo.
Varallisuusverona maksoi vajaat
20000 eliikeliiistii 50 milj. mk.
mikii oli 28 7o enemmdn kuin
edellisvuonna. (Kaikkien luon-
nollisten henkil6iden kasvupro-
sentti oli 24.)

Kuten tunnettua. kunnallisr,e-
roa joudutaan maksamaan pie-
nemmistd tuloista kuin valtion-.
veroa. Niinpd 407 000 eldkeldistd
maksoi tdtd veroa; lukumddrd oli
kuitenkin l0% pienempi kuin
edellisend vuonna. Tiimii johtu-
nee ennen kaikkea ns. eldketulo
vhhennyksen kiyttcicinotosta.
Vihennystd tarkastellaan tar-
kemmin myrihemmin. Eliikeliiis-
ten maksama kunnallisvero jdi
hieman alle kahden miljardin
markan. Se kasvoi l37o vuonna
1983 ja aiemmin l98Glurulla

16-187o. Eldkeldisten osuus
luonnollisten henkiloiden kun-
nallisverosta oli vajaat 9 7a.

Eliikeliiiset maksoivat kansan-
eldkemaksuinaT4milj. mk ja sai-
rausvakuutusmaksuina I 87 milj.
mk eli yhteensd vajaan prosentin
veronalaisista tuloistaan.

Ehketulon suuruus
ja verotus
Seuraavaan vhdistelmddn on
koottu erdith keskeisimpid vero.
tustietoja niistd verovelvollisista,
joilla oli veronalaista eldketuloa
vuonna 1983. Tiedot on eritelty
eliketulon suuruuden mukaan:

Lukuja ei voida laskea pysty-
suuntaan yhteen, sill6 samalla
henkilollii voi olla useammanlais-
ta eldkettd. TyG ja virkaeliik-
keensaajien osuus oli huomatta-
va ylemmissd eldketuloluokissa.
KansanelAkkeensaajia on eniten
tuloluokissa l2 00G-18 000 mk.
Tapaturmaeldketta ja vapaaeh-
toiseen vakuutukseen perustuvaa
eldkettd saavat ovat jakautuneet
melko tasaisesti eri tuloluokkiin.
Luopumiseldkkeensaajien elike-
tulot ovat keskim6drin pienet.

Eldketuloa saaneisiin kuuluu
myds ryhmh "piiivii- ja iiitiysra-
haa saaneet". Tdmd johtunee ld-
hinnii siitii, etta tydkyvyttomyys-
eldkettd yleens6 edeltlii pdivdra-
hakausi. minkd vuoksi el6ketulo
ja ei ole ennattdnvt vuoden mit-
taan kertyd kovinkaan paljon.

t) Milloin edenrprinri ci rrruutu ilnroi-
tetu, on klslnl's yuoden 1983 tie-
doi.sta.

l0 6000
Tuloluokan alaraja

12000 18000 24000 36000 ,m000 Yht.
Markkamddrd
Milj. Keskim.,/
mk saaja

1000 mk
Verol'eh'ollisia
TyG tai virkaeldkkeensaajia
Kansaneldkkeensaajia
Tapaturmaeldkkeen saajia I 

)
Luopumiselik keensaajia
Vapaaehtoisen el6kkeen saajia:)
(PiiivS- ja aitiysrahan saajia)
Eldket ulovdhennvsta saavia

- valtionvero

- kunnallisvero

Keskim. eldketulovdhennys

- valtionverotuksessa

- kunnallisverotuksessa
3220 8 9.m ll]ffi32ffi 9 100 15 170

87
54
45

3.0
1.2
0.1
8,5

l 059
815
910

15,5'))
4.1

30. r

139
73

106
2.4
0.7
0.4
7.0

Lukumddrit. 1000

278 185 201t37 183 206257 t7t t922.4 2,4 2.50,2 0,1 0,00.7 0.1 0.75,5 3,6 3.1
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26t

167 158
t70 190 3r

16
15
66
l.l
0.0
0.4
l.l

25 155
16255
8 661

194
ll
22
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23.8
19,9
9.5

12.5
4.9
55

10,0)

87
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IJ
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73
76

t22
125

778
854

6 388
l0 614
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yo- ja liikennetapaturmavakuutuksen mukainen eldke.
'apaaehtoiseen eldke- tai henkivakuutukseen perustuva eldke.

8 510
l6 350

3 840
124fi 3 690

0.5
0.7

8.2
12.4
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Kansaneldk keen verollepanon
yhteydessi annettiin eliiketulosta
tehHvaa vdhennysti koskevat
sddn ndkset, joiden tarkoituksena
on vapauttaa pelkkiiii kansan-
eldkettd saavat maksamasta tu-
loveroa ja keventdd pienta tyG
el6kettd saavien verotusta. Tama
vdhennys on sidottu auto-
maattisesti tdyden kansaneldk-
keen mddrdn muutoksiin.

Vdhennyksen merkitys ndyt-
tdd lukujen perusteella rnelko
suurelta. Edelld todettiin. ettd
kunnallisveroa maksavien eldke-
ldisten luku viiheni l0%, joskin
veromddrd kasvoi l3%. Yhdis-
telmdsti ilmenee, ettd elAketulo
vdhennys vaikuttaa varsinkin
kunnallisverotuksessa melko
suuriin tuloluokkiin asti, mutta
etta sen merkitys on suurin "kes-
kituloisilla".

Invalidivdhennyksillli on
huomattava merkitys eldketulon
verotuksessa. Tdmd vdhennys oli
valtionverotuksessa 531 000 elii-
ketulonsaajalla yhteismddriltddn
318 milj. mk; kunnallisverotuk-
sessa vastaavat lulut olivat
159000 ja 256 milj. mk. Jiilkim-
mdinen vdhennysoikeus palau-
tettiin vdliaikaisesti vuosiksi 1984
ja 1985.

Yleisesti ottaen verovdhen-
nyksid tarkasteltaessa on pidettd-
vd mielessd, etta ne eivdt vaikuta
verotukseen tdysipainoisesti sen
vuoksi, etta tulot saattavat eri vd-
hennysten yksittdisestd tai yhtei-
seste vaikutuksesta jd^dda vere
tettavan tulorajan alapuolelle.
Muutoinkin vahennysten merki-
tys on tuloasteikon eri kohdissa
erilainen, ajatellaanpa vaikka
kunnallisverotuksen perusvi-
hennysvycihyketta tai tuloveron
progressiota.

Tilastosta ilmenevlt myris eld-
keldisten ja muiden luonnollisten
henkiloiden muut verovdhen-
nykset, joihin ei tdssd ldhemmin
puututa. Mainittakoon. etta so-
siaali- ja terveysministericin tut-
kimusosaston sosiaaliturvan
kohdentumista koskevassa tut-
kimusprojektissa on tarkasteltu
myris sosiaalisia verovdhennyk-
siii (2). Tutkimus pohjautuu
vuoden l98l kotitaloustieduste-
luun.

tilatalouden ansiotulo ml.) I 169
milj. mk, maa- ja metsitaloustu-
loa (piidomatulot ja puhdas tuot-
to) I 450 milj. mk ja omaisuustu-
loa 369 milj. mk. Saajien luku
voidaan ilmoittaa vain omaisuus-
tulon osalta (106000), silld muut
tulolajit on jaettu alaryhmiin. ei-
vdtkd luvut ole yhteenlaskettavia.
Seuraavassa on kuitenkin luetel-
tu keskimddrin suurimmat tulo
lajit ja saajien lukumddrd: raha-
palkka 15800 henkiloe T&0
markkaa. tulot yritystoiminnasta
14700 henkilcie 18200 markkaa
sekd maatilatalouden ansiotulo
27 800 henkil<ia 12200 markkaa.

Kansaneldkefte saaneet

Kaikkiaan 910 0fi):lla kansaneli-
kettd saaneella verovelvollisella
oli valtioveronalaisia tuloja 25,4
miljardia markkaa eli keskimiiii-
rin 27900 mk, eliiketuloja 22,3
mrd. mk (24330 mk) ja kansan-
eliikkeitii 8,7 mrd. mk (9 500 mk).
Useat lurut ovat ldhelll edellii esi-
tettyjii kaik kien e16kel6isten luku-ja. Pelkdstddn kansaneldkettd
saaneita oli 230000 ja heillii oli
veronalaista tuloa 3,35 mrd. mk
(14530 mk), mistd kansaneldk-
keiden osuus oli 2.9 mrd. mk
( l2 700 mk). He saivat kiiytiinncil-
lisesti katsoen kaikki eliiketulo
vdhennystd, minkd yhteismddrd
valtionverotuksessa oli 3,2 ja
kunnallisverotuksessa 2.9 mrd.
mk. Eldketulona pelkdn kansan-
eldkkeen saajista maksoi 15600
lrenkil6d veroa yhteensd l24milj.
mk.

71.,d- ja virkaekikettti saonee!.
Kaikkiaan 825 000:lla tyG, virka-
tai yrittiijiellkettd saaneella ve-
rovelvollisella oli veronalaisia tu-
loja yhteensd 21.4 miljardia
markkaa eli keskimd5rin 33 650
markkaa. Niiistii oli eldketuloja
22 mrd. mk (keskim. 27 000 mk)
ja edeileen tyG ja virkaeliikkeitii
16,2 mrd. mk (19950 mk). Pel-
kdstddn tyG yms. eleketta, mutta
ei kansaneldkettd sai lY 4m

Eliiketul onsaajat ver ot i lqs t os so
Koko luoden tai osan wotta
eliiketuloa saaneet (kertymii-
tilasto)
Verovapaat elikkeet puuttuvat
yleinen perhe-elike, rintama-
sotilaselAke, lapsen hoitotuki,
kansaneliikkeen verovapaat
osat

tulonsa olivat 5,35 mrd. mk
(39 000 mk) sekd eldketulonsa 2,7
mrd. mk (19600 mk). Kansan-
eldkettd sai ty('- ja virkaeliikkeen-
saajista 674000yhteensd 5,7 mrd.
mk (7000 mk keskimiiiirin).

V ero t i las t ot ja el cik keensaajat i-
lostot. Eldketunvakeskus ja Kan-
saneldkelaitos ovat 

"uodesta1978 yhdessii laatineet kdytettd-
vissddn olevista eldkerekistereistd
tilastoja maamme eldkkeensaa-
jien lukumdhristii ja heiddn ko
konaiseldkkeistddn. Vuoden
1983 tilaston mukaan eldkkeen-
saajia oli 1054200 (3). Luku on
hammdstyrravdn ldhelld veron-
alaista eldketuloa saaneiden lu-
kua I 058 800. Lukuihin sisdltyy
kuitenkin erditd toisiaan kumo
avia eroavuuksia. kuten seuraa-
vasta vertailuasetelmasta kdy sel-
ville.

Yhteistilaston alipcittdryr s on
suurempi markka- kuin luku-
mddrien kohdalla. Tdmd johtuu
siitd. ettd useimmat henkilot, joil-
la on jokin yhteistilaston rekiste-
reistd puuttuva eldke, saavat sa-
manaikaisesti kansaneldkettd.

Kuten muistetaan. verotilas-
tossa on eliikeliiisiii selvdsti vd-
hcmmdn kuin eldketulonsaajia
eli 915900. Ero johtuu liihinnA
siitd. ettd alle 6lr'uotiaista eldk-
keensaajista luetaan eliikeliiisiksi
vain ne.joiden veronalainen tulo
kokonaisuudessaan on elAketu-
loa. Kaikki 65 vuotta taytteneet
on sitd vastoin luettu elhkeldisiksi
ja kiiytiinncillisesti katsoen ndin
onkin asianlaita. Kelan eldketi-
lastossa oli vuoden 1984 lopussa
3500 sellaista eldkkeensaajaa.
joilla oli [ykkdyskorotus eliik-
keessdin sen vuoksi. ette kansan-
eldke oli alkanut vdhintddn vu<>
den kuluttua heiddn tdytettyddn
65 vuotta.

Yhteistilastosta voidaan las-
kea. ettd eldkekanta vuoden 1983
lopussa oli 25,6 mrd. mk. Myds
tdmd luku on yllattavan lahella
verotilaston veronalaisten eldk-
keiden mddraa 25,2 mrd. mk.
Tiihiin vertailuun kdtkeytyvdt
kuitenkin samantyyppiset erG.

E ltk k e ens aaj at y ht ei s t i last o s so
Tilanne vuoden lopussa
(eliikekanta)

Rekistereisti puuttuvat:
kuntien "vanhanmalliset" eliik-
keet, ns. SOllTA<liikkeet':),
ty<ieliikkeiden rekisterciimdttri
mit lisdedut,'vapaaehtoiset'
eliikkeet
:) Sotilasvannrukon'aukset, liiken-

nevakuLttukseen ja tapaturmata-
k uutuk sccn perus tuvat ekik k eet.

Palkansaajat
Maatilatalouden harjoitt,
Liikkeen ja urnrn. trd4oiit.
ElSkeliiset
Muut
Yhteensi

Saa jia
1000 kpl

Eldketulot
milj. mk

Eldketulot
keskim.
mVv.
r8 000
20000
20 300
24t00
25 300
23 800

37.4
60,1

6.6
846,5
108,2

l 058,8

67t.3
l 200.0

134.4
20412.9

2736,8
25155,4

tAnnrwrrrttr
(l) Tilastotiedotus. Tulojen jo va-

rqllisuuden perusteella mak-
suunpqnnut verot vuodelta
1983 toimitetussa verotukses-

sa. Tutkimusjaosto. Verohal-
lituksen julkaisu 300. Helsinki
t984.

(2) Sosiaali- ja tervey5z1inlt,rrir,
Tutkimusosqsto. Julkoisuja.
Sosiaolituman kohdentumi-
nen vuonno l98l
Osq l. Vdlittdmtit verot.9/84.
Osa 2. Yhteiskunnallisten pal-
velujen kciynti. I 0/ 84.
Osa 3. Perhe-elcikettti saavat
perheei. l/85.
Oso 4. Sosiaaliset verovrihen-
nykset. 3/85.

(3) 1983 Tilasto Suomen ekik-
k eensaajista. Elciketurvakes-
kus, Kansaneltikeloitos. Hel-
sinki 1984.
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Elakelaisten veron-
alaiset tulot ja
"aktiivien" eldketulot
Eliikekiisillii ol i valtioveronalaisia
tuloja kaikkiaan 31.2 ja kunnal-
lisveronalaisia tuloja 3 1.4 miljar-
dia markkaa. Elaketulot muo-

nesta.
Tilastotiedotuksen taulukon

27 avulla voidaan tarkastella. mi-
ten eldketulonsaajien ja el6keldis-
ten osajoukot leikkaavat toi-
siaan. EldkelSisten lisdksi saivat
muut verovelvollisryhmdt eldke-
tuloa seuraavasti:

Eldkeldisten osuus eldketulon-
saajista oli 80% ja eldketulo-
summasta melkein sama eli 8l %.
Eliikeliiisill?i oli puolestaan muita
kuin eldketuloja seuraavasti:
tyG, ansio ja ynttiijiituloja (maa-

dostivat ndistd noin neljd viiden- henkildii ja heidiin veronalaiset



a'vuudet kuin lukumddrienkin
vertailu un. Yhteisti laston mark-

"vajeen voidaan ver-

voidaan jiilkimmiiisen alipeittii-
vyyden suuruus arvioida kohta-
laisen luotettavasti. Tiissa mieles-
sii on hytidyllisd, etta verotilas-
tossa on eriteltyjuuri niite eleke-

uttuvat.

Lopuksi voidaan
vero- ja yhteistilasto
sopivasti toisiaan. V

todeta, etta
tdydentdvdt

'erotilastossa

FRE]VID GUSTAFSSON
WM

Kansanekikelaitok sen
t i I a s t o t o i m i s t o n pricil I i k k r)

rattain luotettavasti arvioida ole- ei ole jaoteltu tyG ja virkaeldk-
van noin l0 7o. keensaajia, mutta siita ilmeneviit

Analysoimalla yksityiskohtai- mycis eldkeldisten muut veron-
vero ja yhteistilaston eroja, alaiset tulot. Yhteistilastossa yksi-

tyisen ja julkisen puolen tyoelak-
keet on eritelty eliikelajin ja eliike-
lain (TEL, LEL ym.) mukaan,
minkii lisiiksi siind on muitakin
eldkkeen rakennetta kuvaavia ti-

jotka yhteistilastosta lastoja kansan- ja tycieldkkeen-
saaJlsta.

l I II
Tutkimus

ME, STE,N
eldkkeelle

oo o

Sosiaali- ja terveysministeritin tutkimusosasto suG. ke liihetettiin kaikille 50 vuotta tiiyttiineille tytissil
helmikuussal9S4 merenkulkijoiden eldkkeelle oleville merimiehille seki kaikille alle 7l-wotiaille

kartoittavan tutkimuksen. Kyselyloma- merimieseliikeliiisille.
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Kyselylomakkeen palautti yh-
teensd I 166 tyossa ja I 178 eliik-
keelld olevaa merimiestd. He ja-
kautuivat ammattiryhmittdin
seuraavasti: kansipiiiillysto l7 %,
konepddllystci 17 Vo, radiuah-
kdtteja 27o, konemiehisto l0 %
ja taloushenk il6kunta 44 7c.

Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli
tuottaa tietoa (l) paikallisten me-
rimieseldkeldisyhdistysten katto.
jiirjeston toiminnan tukemiseksi,
(2) merellii tyoskentelevien. mut-
ta ldhiaikoina elikkeelle siirtl-
mdssd olevien merenkulkijoiden
eldkkeelle valmentamiseen ja
heille vdlttdmattomen inlbrmaa-
tiopaketin sisdllon selvittdmiseen.
(3) eliikkeelle siirtymdssd olevien
merenkulkijoiden tyohon ja tyon
lopettamiseen liittyvien ongel-
mien kartoittamiseen sekii (4)
eldkelainsddddnnon kehittemi-
seen.

Vertailuryhmien
taustatietoja
Kyselyyn vastanneet tyossd ole-
vat merenkulkijat olivat keski-
mddrin 5&vuotiaita ja rnerimies-
eldkeldiset keskimddrin 6!vuo-
tiaita. Kuusi kymmenestd oli
miehiii ja neljd naisia. Jokseenkin
kaikki naiset kuuluivat talous-
henkilokuntaan.

Tyossd olevat merenkulkijat
olivat tyoskennelleet merelld kes-
kimiiiirin 2 I vuotta. Merimieseld-
keliiisillii oli takanaan keskimiiii-
rin runsaan vuoden verran pi-
tempi tyciura. Kauimmin merelld
olivat tyriskennelleet kansipiiii-
lystdcin kuuluvat ja lyhyimmiin
ajan taloushenkilokuntaan kuu-
luvat.

Ehkeiln l"dhestyminen

Joka viides (21 %) tycissii oleva
merenkulkija piti itseaiin taysin
terveeni ja puolet (52 %) melko
terveena. Joka kymmenes (11 %)
piti itseddn melko sairaana ja2Vo
erittdin sairaana.

Tycissd olevista liihes joka vii-
dennesti (1870) laivatyd tuntui
eldkeidn lihestyessd erittiiin ras-
kaalta ja jonkin verran raskaalta
44Voista. Runsas kolmannes
(38 7o) ei pitiinyt laivatycitd erityi-
sen raskaana. Merenkulkijoita,
joiden mielestii ty6 ei tuntunut
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erityisen raskaalta oli kansipiiiil-
lystossd (46%) suhteellisesti eni-
ten ja konemiehistossii (33 7o)
vdhiten.

Puolet (507o) sekd tyossd ettd
el2ikkeellii olevista oli sitd mielt6,
ette hivatydssd pitiiisi ottaa
huomioon iiikkiiiden tyonteki-
jciiden erityisongelmat. Eniten
niiden huomioon ottamista halu-
sivat konemiehistocin kuuluvat.
6070 tyossd olevista ja 58Vo jo
eliikkeellii olevista.

Tyon jatkaminen
ehkeikiiisend
Tyossd olevista merimiehistd
l5% ilmoitti aikovansa jatkaa
merimiesammatissaan vielii laki-
sddteisen (piiiillystdllii 60 vuotta
ja miehistcillii 55 wotta) eldkeidn
jiilkeen.

Tvossd olevista merenkulki-
joisti, jotka aikoivat jatkaa eld-
keikdisend merelld, yksi kolmas-
osa (35 7 ) halusi lisdansioita.
Niin ikiiiin yhdelle kolmasosalle
(36%) tycrn merkitys oli tdr-
keimpdnd syrynd jatkamiseen.

Niistii eliikkeelld olevista, jotka
olivat jatkaneet merimiesamma-
tissaan vielii eliikeikiiisend (24 7o\
yli puolet (527c) ilmoitti tdr-
keimmdksi syyksi lairatycin suu-
ren merkityksen heiddn eldmds-
s66n. Runsas kolmannes (39%)
oli halunnut lisdansioita.

Kaksi kolmesta (6470) tydss5
olevasta merenkulkijasta ei ollut
suunnitellut mitdan ansiotyoti
maissa eldkeikbisen6. Ainakin
pientii tilapiiistycitd maissa aikoi
tehdd runsas kolmannes (36%)
merimiehistd. Merimieseldkeldi-
sistd l5 7c oli tehnyt tyotd maissa
eldkeikdisend.

Tiedontarve
Tdrkeimmdt asiat, joista eldk-
keelle jddt6essd haluttiin saada li-
sdtietoja olivat: eldkkeet, tervey-
denhoitopalvelut, sairausvakuu-
tus sekd terveyden ja kunnon yl-
liipito. Molemmissa vertailu-
ryhmissi jirjestys ndiden neljin
thrkeimmdn asian kohdalla oli
sama. Muina asioina mainittiin
harrastusmahdollisuudet, sosiaa-
lipalvelut ja ansioty<imahdolli.
suus eldkeikdisend.

Eliikeliiisistii kaksi kolmas-
osaa (67 7o) katsoi, ettei hdn ollut
saanut riittaviisti tietoja el6keai-
kaa koskevista asioista ennen
el6kkeelle jiiiimistii. Joka kol-

mannella (37 Vo) elakelaisellii oli
ollut vaikeuksia erilaisten kdy-
tdnndn asioiden hoitamisessa.

Syyt eliikkeelle
jiilmiseen
Merimieseldkeldisistd kolman nes
(34 %) ilmoitti elhkkeelle jiiiimi-
sen tarkeimmiiksi syyksi sen, etta
oli tullut eliikeikiiiin. Ldhes kuusi
kymmenestd (57 7o) oli jilinyt
eldkkeelle heikentyneen tervev-
den takia ja noin joka kahdes-
kymmenes (4Vo) oli jiiiinyt tyot-
tomyryseldkkeelle. Konepuolen
tyontekrjiit olivat muita useam-
min jddneet eldkkeelle heikenty-
neen terveyden takia, 66% kone-
piiiillystostii ja 7 0 7o konemiehis-
tcist6. Vdhiten heikentyneen ter-
veyden takia eldkkeelle jiilineitii
oli taloushenkilokunnassa
(51 7c).

Ehkeiiin sopivuus
Yli puolet (53 %) merimieseldke-
liiisistii piti eliikeikiiZi laivatyossd
sopivana. Runsas neljdnnes
(28Tct\ piti sitd vuoden pari liian
korkeana ja liihes joka viides
( I 7 7c) useita vuosia liian korkea-
na.

Kaksi kolmasosaa (66Vc) ela-
keliiisistii piti omaa elikkeelle
jddmisen ajankohtaansa sopiva-
na. Joka ne\as (2470) piti sitii
liian aikaisena ja joka kymmenes
(10%) liian myohiiiseni. Eliik-
keelle jddmistii liian mycihdisend
pitavie oli eniten konephhllystcis-
sii ( l9 7c) ja konemiehistcissd
(t2%).

Ehkkeelh olo
Runsaalle kahdelle kolmasosalle
(69 %) merimieseldkeldisisth ajan
kuluminen eliikkeellii ei tuotta-
nut sanottavampia ongelmia.
Joka viidennellii (19%) oli niin
paljon kiireitii, ettei aika tahdo
riittea ja joka kvmmenennen
(1270) aika kiivi pitkiiksi. Tiir-
keimmiksi sviksi ajan kdymiseen
pitkiiksi merimieseldkeliiiset il-
moittivat terveydentilan asetta-
mat rajoitukset sekd ystdvien ja
harrast usmahdollisuuksien puut-
tumisen.

Joka neljds (24 Pr ) merimies-
eldkeldinen osallistui aktiivisesti
joko yhden (16Vo)tai useamman
(8%l yhdistyksen toimintaan.

Piiiillystcion kuuluvat osallistui-
vat miehistoi aktiivisemmin.

Vajaa viidennes (187o) meri-
miesel6keliiisistd kuului johonkin
eliikeliiisjiirjestcidn. Miehistcicin
kuuluvat olivat piiiillystoii
useammin mukana eliikeliiisjiir-
jestoissii. Eliikeliiisjiirjest<icin
kuuluneista kolmannes (35 7o)
kuului muihin kuin paikallisiin
meri m ieseldkeliiisjiirjestdi h i n.

MARKKU HEINONEN, ITT
St t siua I i- .ia t crvt.r'.smi ni st tidn
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Eldkevakuutuskuulumisia
o

lson-Britannian )a
Suomen valistd uu-
distettua sosiaalitur-
vasopimusta on so-
vellettu kaytantoon
vuoden ajan. Kay-
tann6n ongelmia rat-
koakseen kolme
ETK:n toimihenkiloateki epAvirallisen
"tiedustelumatkan"
Englannin sosiaali-
ministerion
ulkomaanosastolle
Newcastle upon Ty-
neen. Vierailu osoit-
tautui onnistuneeksi
paitsi ystavallisen
vastaanoton Ja ke-
vAisen helmikuun
auringon, my6s pit-
kan kysymysten lis-tan selvittamisen
vuoksi.

Sosiaalivakuutusasioissa tyonan-
taja saa kaiken tarvitsemansa tie-
don Englannin sosiaaliministe-
rion ldhimmdstd paikallistoimis-
tosta, joita on yli 500. Toimisto
hoitaa eldkevakuutuksen lisdksi
sairaus- ja tapaturmavakuutus-
asioita sekd opastaa tydttomyys-
vakuutukseen liittyvissii kysy-
myksissd.

Tycinantaja ottaa vakuutuk-
sen tdyttdmdllii paikallistoimis-
tosta saamansa lomakkeet. Tar-
vitessaan yritys saa apua paikal-
listoimiston tarkastajalta, joka
selvittdd yritykseltii vaadittavat
toimenpiteet. Vakuutus on otet-
tava Englannissa heti tyciskente-
lyn alettua ja maksut laiminlyo-

nyt tyonantaja velvoitetaan suo-
rittamaan ne takautuvasti.

Ty6nantajaa ei pystytd velvoit-
tamaan vakuutuksen ottamiseen,
ellei hiinellii ole minkddnlaista
toimipaikkaa Englannissa. Toi-
mipaikka englantilaisten tarkoir
tamassa mielessd on l6hes aina
olemassa, koska sellaisena pide-
tddn sielld rekisteroidyn yrityksen
lisdksi esim. yksityisasuntoa tai
toisen yrityksen omistamaa ali-
vuokralaishuonetta, jossa harj oi-
tetaan yritykseen liittyvdd toi-
mintaa. Tyrintekijii ei tyonanta-
jan laiminlyonnin takia menetd
etuuksiaan,jos hdn on maksanut
oman osuutensa maksuista. Eng-
Iannissahan sekd tyonantaja ettd
tycintekijii maksavat eldkevakuu-
tusmaksuja.

Vakuutusmaksujen maksa-
minen tapahtuu verotuksen yh-
teydessd. Joidenkin etuuksien
kuten tycikyryttomyyseldkkeen
saaminen edellyttaa muiden eh-
tojen tdyttymisen ohella verojen
maksamista eldketapahtumaa
edeltdvdnd verowonna.

Ison-Britannian eliikejiirjes-
telmi muodostuu yleisestd eldke-
jiirjestelmiistii ja lukuisista erilai-
sista tyonantajakohtaisista eldke-
jSrjestelmistii. Sosiaaliministerio
rekisteroi kaikki tyonantajat ja
sill6 on tiedossaan mycis tycinan-
tajakohtaiset jhrjestelyt. Tyonan-
tajakohtaisten eldkkeiden mak-
samista tyontekijiille ei kuiten-
kaan pystytd valvomaan.

Sosiaaliministerion Newcast-
lessa pitdmistA rekistereistd saa-
daan tieto, mistd jdrjestelmistd
ty6ntekijZillii on oikeus eldkkee-
seen, kun han jattea eldkehake-
muksensa. Vanhuuseldkehake-
mus lihetetddn tycintekijdlle en-
nen eliikeikiiii ilman pyyntciii ja
eldke on tuolloin jo valmiiksi las-
kettuna. Hakemusten kiisittely-
aika on yleensd kahdesta kol-
meen viikkoa. Jos Englanti kui-
tenkin tarvitsee tietoja toisen so-
pimusmaan vakuutuskausista
ratkaistakseen eldkehakemuk-
sen, kdsittely luonnollisesti kestdd
pitempiidn.

Rekisteritietoja annetaan
tycintekrjiille myds muutoin kuin

eldkkeen hakemisvaiheessa. kun
hiin plrytiiti tietoja eldkkeensd
senhetkisestd mddrdstd.

Ldhetetty tyontekijii eli tilapiii-
sesti toisessa sopimusmaassa ld-
hettdjdmaan tyonantajan palve-
luksessa tyoskentelevii tycintekijii
tarvitsee todistuksen siitd, ettd
hdn on ldhettdjdmaan vakuutuk-
sessa komennuksensa aikana.
Tdllaisen todistuksen Englannis-
sa antaa sosiaaliministericin ul-
komaanosasto.

Ison-Britannian ja Suomen vd-
lisen uuden sopimuksen tuoreu-
desta johtuu, ettd sitd on sovellet-
tu vasta vdhdn. Keskusteluosa-
puolia hymyilyui tieto. jonka
englantilaiset olivat ennen ta-
paamistamme ottaneet selville:
Englannilla on tdlld hetkellii yksi
ldhetetty tycintekijii Suomessa.

Sosiaaliministericin ulkomaan-
osaston tyciskentely "vanhanajan
malliin" kiinnitti huomiota ja
paperipinojen valtavuus teki vai-
kutuksen. Pinojen mahtaluuteen
vaikutti todenndkciisesti vasta
paattynyt ATK:n kayuoonot-
toon liittynyt lakko.

Tutustumiskierros Newcastlen
10000 tycintekijiin ja loputto
mien kdytdvien laitoksessa oli
eldmys. laitos oli kuin oma pieni
kaupunkinsa.

Tutustuimme myds sosiaali-
ministeriocin Lontoossa. jossa
kuulimme Englannin eliikepoli-
tiikan uusimmat kuulumiset.
Englannin hallitus on halukas
luopumaan pakollisesta eldkeva-
kuutuksesta siirtamiillii vakuut-
tamisen tyontekijdn omalle vas-
tuulle. Keskusteluissa Lontoossa
ja Newcastlessa kdvi ilmi ministe-
rion epdvarmuus roolistaan tule-
vaisuudessa ja toive hallituksen
vaihtumisesta.

TAR]A
HElNILA.HANNIKAINEN

W
Ekiketurvakeskuksen
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Sosiaalihallitus etsii vdliinputoajia

I
t Kauko Salo

Sosiaalihallitus asetti helmikuus-
sa ns. toimeentuloprojektin. jon-
ka rehtevaksi tuli selvittaa talou-
dellisten vdliinputoajaryhmien
syntymisen syitii ja sitd. kuinka
suurista joukoista kussakin ta-
pauksessa on kyse. Tarkoitukse-
na on analysoida toimeentulotur-
vajdrjestelmi6 ja tehdZi toimeen-
tulotukea koskeva tutkimus-
suunnitelma.

- Joko t1'dryhmti on pticisslt
tydn olkuun. ylitarkastaja Kau-
k o S a I o sosiaalihqllituksesta?

- Kokouksia on jo ollut sekd
tyoryhmalla etti sen johtoryh-
mlillii. On selvitelty, mite aikai-
sempaa tutkimustietoa asiaryh-
mdstd on olemassa ja mitd sellais-
ta aineistoa olisi saatavissa. joka
ei sisiilly maan viralliseen tilas-
toon. Tdtd samaa aihealuetta sel-
vitteli osana tehtdvdstddn sosiaa-
li- ja terveysministerion tycirvh-

mii, joka puolestaan esitti, etti
sosiaalihallitus asettaisi ryhmdn
nimenomaan tdhin tehtdvddn.

- Selvittely kattaa koko vries-
tdn, niin tydmarkkinoiden kiil'ret-
tiivissci olevat kuin kotona olevat,
t 1,ii11 1,v,1t 1 1 7;p16it jo e lcikeik ciiset k in?

- Tarkoitus on ulottaa tar-
kastelukulma koko vdestocin.
Kdytdnn6ssd pddosa siitd tutki-
mustiedosta. joka on saatavissa.
liittyy huoltoavun saajiin. toi-
meentulotukijdrjestelmd on viel6
niin tuore, ette sen seurannasta ei
juuri tietoja ole koottu.

- Projekti on katsottu keskei-
seksi, koska ptitijohtaja on asettu-
nut sen johtoryhmrin vertijriksi.
Onko mukana muita tahoia kuin
sosiaalihallitus?

- Projektiryhmdssd ovat li-
sdksi edusteilla sosiaali- Ja ter-
vevsministerion sosiaalihuolto-
osisto ja tutkimusosasto, Tilasto'
keskus, Sosiaaliturvan tutkimus-
laitos eli Kela. valtiovarainminis-
terion s uu n nittcl usi htecristdstd
on konsultti. Johtoryhmdssd
o"at sosiaalihallitus. sosiaali- ja
terveysministerici. Kela, Tasku ja
Helsingin yliopiston sosiaalipoli-
tiikan laitoksen edustajana pr<>
fessori Tapani Purola.

- Ryhmcit ovar laajopohiaisia.io
tehtritrinanto on loaia. Minkrilai'
nen aikataulu ryhmrilki on ja ke-
ncn on tarkoitus toteultoa suunni-
te I I avo var sinainen tut ki ntus?

- MAdriiaikaan 31.5. 1986

mennessd ryhmin tulee kartoit-
taa ongelmakenttd ja laatia tut-
kimussuunnitelma. Keille varsi-
naisen tutkimuksen tekeminen
parhaiten luontuu, se selvinnee
esitydn kestiessd. Mukaan on
kytketty tahoja, jotka ovat naita
asioita miettineet ja ehke ovat jo
oman tehtdvdkenttinsd rnroksi
vastedeskin tutkimassa. TyG
ryhmdn tydn tarkoitus on palvel-
la vastaisia tutkimuksia.

-Joko tcissri vaiheessa on nimet-
t riv i s s ei v til i inpu r oajarl'hmiri, jo i hi n
proje kt i huomionsa k o hdi s t aa?

- Ehke tdssa vaiheessa on
vaikea nimetd tdsmdllisesti . . .

Muuan osa-alue. joka tdhdn asti
on jddnyt vhhdn tarkastelluksi.
on vammaisten toimeentulotur-
va. nimenomaan kuntoutuksen
aikana. Sosiaali- ja tervcysminis-
teririn kokoamassa selvitvksessd.
jonka otsikkona on Keskeiset
toimeentuloturvaetuudet 1984.
on tilanne muuten hwin kuvattu.
mutta vammaisturva on jddnyt
sivuun. Tycittomyysturva var-
masti tulee mycis tarkasteltavak-
si. Joudutaan selvittdmddn. mith
tietoa on saatavissa eri laitosten
tekemistd kielteisistd piiAtoksistii
ja niiden johdosta ehkd aiheutu-
vista viliinputoamisista.

Kaikkiaan projektin tehtave-
kenttd kevddn mittaan jasentyyja
tdsmentyy.

18. 3. haastatteli YLla

Mite freelancer on suomeksi?

Anneli Rriikkriki

Freelancerit ovat saamassa oman
eldkelakinsa. mutta enta oman
suomenkielisen nimityksensd?
Mitd freelancer on suomeksi?

Kielitoimiston edustajana vastaa
erikoistutkija Anneli Raik-
kela.

"Freelancerilla ei varsinaisesti ole
suomalaista nimitystd. Vapaa
toimittaja, vapaa sanomalehti-
mies. vapaa taiteilija ovat vasti-
neita. jotka on mainittu Nyky-
suomen sivistyssanakirjassa. Kun
jdrjestettiin kilpailu suomenkieli-
sen !'astineen loytdmiseksi. tuli
esiin sana itscllincn. Mutta se ei
kdy asiatyylissd."

"Vapaa toimittaja. vapaa taiteili-
ja ovat kuitenkin vdhdn huonoja.
Ne antavat kuvan ldhinnd henki-

sestd vapaudesta eikd se ole aivan
oikein."

" M i t en .fi'e elancer k ir i oi t e t aan?"
"Siind voi olla yhdysmerkki.
mutta se ei ole vdlttdmaton. Yh-
dysmerkkid kdytetddn tdllaisissa
vhteyksissd vain selvlyden niin
vaatiessa. mutta tdssa ei selvyys
sitd vaadi. Sehdn kirjoitetaan
englanninkielessdkin eri tavoin."

"Jos teilld on lieelancer-sanalle
hyvd ehdotus. se on ten'etullut."
Siitd vain miettimddn. arvoisat
Tyoeliike-lehden lukijat.

Haastattelu K.S.
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VAKUUTU SCIKEUDEN PAATOKSIA

SAATVATTA VAKO perusreli ratkaisunsa ko. kiiiintiijille tydsuhteisia palk- TYOSUHTEEN
JAANYT PALKKA l3l3]['ft,'f:X':."']HilTftff [*,T*t.H;NT}'f[ffi?JOOi?I,I JA YRITIAJA-
OTETTIIN HUO-
N/IOON ELAKE.
PALKASSA
VAKO:n piiiitds n:o 2725/84/255
(ETK:n arkistonumero I 5444)
Annettu 7.2. 1985

Eldkelaitos mycinsi henkilolle X
taysitehoisen tydkywrtomyys-
eldkkeen. Eldkkeen perusteena
oli mm. tvosuhde kommandiitti-
yhtio<in L l. l98l-17. 3. 1983 ja
aika eliikeikiiiin. Eliikepalk ka ko.
tydsuhteesta oli600 mklkk. Elii-
kepalkassa ei otettu huomioon
yhti6n wonna l98l X:lle mak-
samatta jdttdmiiii palkkaa l7 500
mk.

X valitti palkastaan elikelau-
takunnalle, joka hylkiisi valituk-
sen. Eldkelautakunta totesi pdd-
toksessddn. ettd edelld mainitut
l7 500 mk on Lahden raastuvan-
oikeuden 20. 12. 1983 antaman
tuomion mukaan maaratt), kon-
kurssipesdn varoista maksetta-
vaksi X:lle. TEL 7 $:n 3. momen-
tin mukaan elSkkeen perusteena
oleva tyoansio mddrdyty_v samo
jen perusteiden mukaan kuin ve-
roennakkoa piddtettdessd, kui-
tenkin niin, ettei tyosuhteen pddt-
tvessd maksettavaa vuosiloman
korvausta oteta huomioon. Kos-
ka konkurssipesd ei saadun tie-
don mukaan ole maksanut palk-
kasaatavaa X:lle. ei sitd voida ot-
taa el6kepalkkaa mddrdttdessd
huomioon.

VAKO:n ratkaisu
X valitti palkastaan VAKO:een.
VAKO:lle toimitettiin sittemmin
lisdselvitvstd X:n ansioista A
Oy:ltii vuosilta 1975-1978.
VAKO katsoi. eud X:n ansioiksi

alaista palkkaa kommandiittiyh-
ticin palveluksessa vuonna l98ljo aiemmin huomioitujen 5000
markan lisiiksi 17500 markkaa.
Sillii seikalla, ettd mainittu palk-
kasaatava on tydnantajan kon-
kurssin luoksi jiiiinyt maksamat-
ta. ei ole merkitystd siihen, ettd
mainittu l7 500 markkaa on otet-
tava huomioon X:n eldkettd
mddrdttdessd. TEL 7 Q:n 3. mo-
mentissa oleva viittaus ennakko
perintdlakiin on tarkoitertu oh-
jeelliseksi sen suhteen, mitkd suo-
ritukset on laskettava palkaksija
mitkd sellaisiksi kustannuskor-
vauksiksi. joista ennakonpiddtys-
td ei toimiteta ja joita ei myos-
kddn oteta huomioon eldkettd
mddrittdessd.

KAANTAJAN
TYOSUHDE
VAKO:n priiitdkset
n:or 0 I 5 I 8-0 I 5 20/ 84/ I 90
(ETK:n arkistonumerot
14360, 14379ja t4381)
Annettu 31. l. 1985

Kaikki kolme tapausta ovat tar-
kasteltavan asian kannalta ident-
tisiii. Kiiiintiijii pyysi Eldketurva-
keskuksen ratkaisua eldketur-
vansa mddrdytymisestd siltd osin
kuin hdn oli tyoskennellyt Oy
Yleisradio Ab:lle kiiiintiijiinii.
Khiintiijiillii oli ennestddn ETK:n
ty6suhderekisteriin merkittynd
useita TEL:n alaisia tycisuhde-
jaksoja. ETK:n ratkaisun jdlkeen
TEL:n alaisia tycisuhdejaksoja
tuli yhii lisiiii.

Oy Yleisradio Ab haki muu-
tosta ETK:n pddtdkseen. Oy
Yleisradio Ab oli sitii mieltd. et-
teivdt ns. hankintapalkkiot olleet
TEL-palkkaa. Eldkelautakunta
ei muuttanut ETK:n paatosta.
Oy Yleisradio Ab haki muutosta
VAKO:lta. joka ei muuttanut
eldkelautakunnan pddtcistd.

Freelance-kiiiintiij ien
jaottelu YLE:ssH

Ov Yleisradio Ab:n palkkiokorr-
tier.r rnukaan _v"htio oli maksanut

maksaa ns. tekstitys- ja selostus-
kddnnoksistd, joissa kiiiintiijii te-
kee osan tyoste yhtidn tiloissa.
Tekstityskddnn<iksissd kaiintaje
mm. kdy katsomassa kddnnettd-
vdn ohjelman pari kertaa yhticin
tiloissa sekd ajaa tektin kuvaruu-
tuun nauhoituksessa tai suorassa
ldhetyksessi. Selostuskddnnok-
sissii kiiiintiijl awstaa suorassa
selostuksessa ja ohjaa selostus-
tekstin ddnittdmisessd. Hankin-
tapalkkioisissa kddnncistrjissd
kiiiintiijii tekee tycin kotonaan ja
palauttaa sen kiiiin nettynii yhti6l-
le sovittuun pdivddn mennessd.
Yhtio on voinut mycis maksaa
hankintapalkkioita selostus-
kddnndsten kotona tehdystii
osuudesta.

Palkkiokorttien mukaan erdil-
Iii kiiiintiijillii on ollut jossain
mddrin sellaisia tyciskentelyjakso
ja, jolloin he ovat tehneet yhtirille
pelkdstddn hankintapalkkioisia
kddnnost6itd. Niimi jaksot ETK
rulee jattamadn TEl-eldketur-
van ulkopuolelle, koska kaiinta-
jiit eiviit tdllciin ole ETK:nkaan
mielestd tycisuhteessa.

VAKO:n ratkaisu
VAKO on nyr piiiit6ksilliiiin
vahvistanut. ettd ansiot niiltd
tyciskentelyjaksoilta, jolloin
kiiiintiijii on saanut sekd tycisuh-
teisia palkkioita ettd hankinta-
palkkioita, kuuluvat kokonai-
suudessaan TEL:n piiriin. Kiiiin-
tajen tyontekoa on tarkasteltu
yhtend kokonaisuutena ja hdnen
on katsottu tdllciin olevan yhdes-
sd tycisuhteessa Oy Yleisradio
Ab:iin.

TOITVINNAN
RAJANVETO
VAKO:n pciritds n:o 03528/83/ 150
(ETK:n arkistonumero I 3802)
Annertu 29. 1. 1985

Patologian erikoisliiikiiri kuului
TEL:n piiriin siltli osin kuin hdn
oli antanut lausuntoja ns. jouk-
kotarkastuksia koskevissa tut-
kimuksissa. Hiin oli tyciskennel-
lyt Suomen Sycipdyhdistys ry:n
toimeksiannosta ja lukuun. Yh-
distys oli maksanut lausuntojen
antamisesta tulevat liiiikiirin-
palkkiot.

Tutkiessaan muiden laitosten
ja yksityisliiiikiireiden lahettiimia
n?iytteitii ja antaessaan niist6 lau-
suntoja X kuului YEL:n piiriin.

PENTTI KOIViSTOiNEN, ZT
Ekiketurvakeskuksen

la i nopill i sen osas ton ptitil I ik kt)

kom
l98l

vuonna
22500

markkaa. Samalla VAKO. kos-
ka asiassa oli esitetty sellaista uut-
ta selvitystd X:n ansioista. joka
saattaa vaikuttaa asian ratkai-
suun, harkitsi oikeaksi kumota
valituksenalaisen pdhtoksen ko
konaisuudessaan ja palautti sen
eldkelaitokselle uudelleen kiisitel-
tdvdksi.

mandiittivhtioltzi
on vahvistettava

UUSIA YLEISKIR]EITA

Tyottcimyyseldkettd koskevat muutokset

Eldkehakemusten jakaminen ja siirtdminen

n:o 13 6.3. 1985

n'.o 14 20.3. 1985
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SCVELTAMISRATKAISUT ]A LAUSUNNOT
ELAKETURVAKE SKUKSE N ANTAMAT

Suunnistuskartoittaj an tytihtin
sovellettiin YEL:a

ETK:n lausunto
19.3. 1985

Suunnistuskartoittajan ty6sken- taa karttapiirros ja sen vastaa-
telyyn, jota samaniikaisesti teh- vuus luontoon.
tiin useille urheiluseuroille. sovel-
lettiin YEL:a

Korvaus tyoskentelysid

Tyoskentelyehdot

Suomen Suunnistusliitto on kou-
luttanut suunnistuskartan teki-
j6ita. Tyci kiisittee maastotutki-
musta maanmittaushallituksen
tekemdn peruskartan pohjalta
sekd konseptin puhtaakipiirtii-
misti. Maastotyon osuus on
normaalisti kaksi kolmasosaa
tycimdirdstd, mutta toisaalta
saattaa suunnistuskartan tilan nut
urheiluseura tehdd itsekin etukd-
teen maastotutkimusta, joka tie-
tenkin vd.hentdd suunnistuskar-
tan tekijdn maastotycin osuutta.
Yleensd kartan tekijd tekee tvon

itsendisesti. mutta tulkintata- ETK: ratkaisu ja
pauksissa on kartan puhtaaksi- _ - _- _ _. ::-
piirtamisvaitre.r.u tupuno tarkis- sn perusteer

Korvaus suunnistuskartan piir-
tdmisestd maksetaan kertakor-
vauksena tiettyjen kartoitettavan
alueen pinta-alaan sidottujen tau-
lukkokorvausten perusteella.
Kartantekijiille on myos voitu
suorittaa matka-, tyoviiline- ja
puhelinkuluja. Mycis pdivdrahaa
on saatettu maksaa. Vuosiloma-
korvausta ei sen sijaan ole mak-
settu. Kartantekryii ei tyciskentele
urheiluseuran tiloissa eikd saa
seuralta materiaalia eikii viilinei-
t?i. My6skiiiin ei ole kielletty te-
kemdstd samanaikaisesti vastaa-
vanlaisia toit6 muille tydnteetta-
jille.

Tyoskentelyssd on kielthmhttd
tycisuhteeseen viittaavia piirteitii.
Suunnistuskartan tekijiille on
voitu maksaa phivdrahaa sekd
korvata matka-, tycivdline- ja
puhelinkuluja. Toisaalta yrittd-
jyyteen viittaa se, etta tyoskentely
ei ole tapahtunut tyonteettajan ti-
loissa ja tyonsuorittaja on sa-
manaikaisesti ilman rajoitusta
voinut tehdd vastaavanlaista tyG
td nruille tyonteettajille ja lisliksi
hdn on voinut kdyttdd sijaista tai
apulaista tycinteettdjdi kuule-
matta. Tyciskentelystii saadun
selvitvksen mukaan suunnistus-
kartoittaja onkin tyciskennellyt
samanaikaisesti useille seuroille.
Kun tarkastellaan tyoskentelyn
ehtoja kokonaisuudessaan ja
tyciskentelyn laajuutta. painottuu
ratkaisu vrittiijyyden puolelle.

Tiimii oli mycis ETK:n pddtcis.
joten suunnistuskartoittaja on
velvollinen ottamaan itselleen
YEL-vakuutuksen. jos lain sovel-
tamisedellytykset tayttyvet.

ILKKA SAVOHEIMO, ,,7
Eliiketun akesk uksen

lau sun t o t o i mi st on priril I i k kt)

VALTIOKONTTO.
RIN ELAKEOSAS-
TOLLE OSASTO.
PAALLIKKO

Tasavallan presidentti on nimit-
tdnyt valtiokonttorin eldkeosas-
ton piiiillik<iksi 1.5. 1985 alkaen
oik.kand. Heikki Ka m m o se n.
H6n on syntynyt luonna 1950.

Eliikeosaston piiellikkyytii
Kammonen on hoitanut virkaa-
toimittavana tammikuusta 1983
liihtien, jolloin hdnen edeltdjiinsd,
varatuomari Rauno Tienhaara
siirtyi pois valtion palveluksesta.

Valtiokonttorin palvelukseen
Kammonen on tullut tuonna
1973. Aiemmin hdn on toiminut
eldkeosastolla hakemustoimiston
piinllikk<inii ruosina 197 8-82.

42

Heikki Kammonen

MARTTI
RAHNASTO
60 VUOTTA

Maatalousyrittiijien eliikelaitok-
sen toimitusjohtaja, vakuutus-
neuvos Martti Rahnasto
taytti 60 vuotta 2.4. 1985.

Martti Rahnasto on ollut val-
mistelemassa maatalousyritrdjien
eliikejiirjestelmiiii j o alusta, I 96G
lurulta liihtien. Kun MELA
aloitti syksyllii 1969 toimintansa.
nimitettiin Rahnasto sen toimi-
tusjohtajaksi. Hdnen aktiivisesti
asiaan vaikuttaessaan on maata-
louden eldketurvaa tdydennetty
sukupolvenvaihdoseliikkeellii ja
luopumiselikkeellii.

Vuonna 1982 toteutui maata-
louden tapaturmavakuutus. jota
Rahnasto on ollut mycis valmiste-
lemassa.

Martti Rahnasto

Martti Rahnasto on toiminut
lisdksi lukuisissa luottamustoi-
missa maataloustuottajia ldhell6
olevissa yrityksissii. Maanviljeli-
jdaikoinaan, asuessaan vielii Il-
majoen Koskenkorvalla, Rah-
nasto toimi mm. Ilmajoen kun-
nanvaltuuston varapuheenjohta-
jana vuodet 1952-1968.

NIMITYKSIA ]A SYNTYMAPAIVH
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KYSY
TYOELAK-
KEISTA!

Tcillri palstalla Elciketurua-
keskuksen lainopillinm joh-
toja Antti Suominen vastoo
tyoelcikkeitri koskey,iin ky-
s1'nryksiin. joilla saaftaa oila

7' I ei st rik in nti el en k i i n t oa.
T),oekikeasioita koske-

viin kvsl'm.t'ksiin vastataan
E l ri k et urt q k e s k u k s e s I a
myds kirjcitse ja puhelimir-
se. Kun kirjoitatte, nruinit-
kao triydellinen nimmne,
osoitteenne ja henkildtun-
nuksenne.

KYSYMYS

Olen 63-vuotias naisleski. Saan
mieheni jiilkeen perhe-eliikettd
Kansaneldkelaitokselta. valtio-
konttorista ja TEl-eliikelaitok-
sesta. Mieheni .kuoli jo luonna
1972. Itse olen ollut toissii jonkin
verran ja tiedusteltuani eldketur-
vaani sain vastauksen. ettd eli-
kettd tulisin saamaan noin 700
mkzkk. Nyt minua askarruttaa,
voinko chkli menett66 perhe-eld-
kettdni. joka on huomattavasti
suurempi kuin tuo oma el6kkee-
ni, siind vaiheessa, kun oma
eldkkeeni myonnetddn. Olen
ymmdrtdnyt. etra elekkeisyd su(>
ritetaan jokin vhteensovitrami-
nen. Jos ndin tulee kdymddn.
kannattaako minun ottaa ollen-
kaan omaa eldkettdni? Entii pi-
tddkci oma eldkkeeni hakea vai
tuleeko se automaattisesti 65
vuoden idsvi?

VASTAUS

Kys.vjiin perhe-eldkkeissd ei
muualla kuin kansaneldkepuolel-
la tapahdu muutoksia hdnen
tavttaessaan 65 ruotta. Tdssd iis-
sd aletaan maksaa kansaneldke-
lain mukaista vanhuuseldkettd.jolloin Kansaneldkelaitoksen
maksama perhe-eldke pdiittl l .

Sekd valtiokonttori etE tvoeldke-
laitos jatkarat perhe-elakkeen
maksamista kuten aikaisemmin-
kin.

Kysyjiin kannattaa mv6s il-
man muuta hakea omaan ansio-
toimintaansa perustuva tycieldke.
Tdmd ei pienennd hdnen saa-
maansa perhe-eldketth eivdtkd
nrlciskddn perhe-eldkkeet rd-
hennd omaan ansiotoimintaan
perustuvaa tvoeldkettd.

Tyoeliikelakeihin sishltyy
sddnnokset eldkkeiden yhteense
vituksesta. Yhteensovituksen
tarkoituksena on rajoittaa saman
henkil6n saamien eri eldkkeiden
summa 60 prosentiksi palkasta.
Pienituloisille vhteensovitus-
sddnndt ja kansaneldkelainsdd-
dhntci sallivat kuitenkin 60 pro
sentin rajaa korkeamman kokc>
naiseldkkeen. Kun yhteensovitus
suoritetaan. kdsitellidn perhe-
cliikkeitii ja omaan ansiotoimin-
taan perustuvia elekkeita erillisi-
nd. Ndmd eivdt vaikuta toistensa
suuruuteen eli niitii ei keskenddn
1'hteensoviteta. jos henkilci saa
sekd perhe-eldkettd ettd omaan
ansiotoimintaansa perustuvaa
eldkettd. Rajaa ei toisin sanoen
ole asetettu sille. kuinka paljon

perhe-eldke ja omasta tycistd
karltunut eldke vhdessd saavat
olla.

Sen sijaan eri lakien perusteella
maksettavat saman edunjiittdjdn
kuoleman johdosta mycinnetyt
perhe-eldkkeet ja jatkuvat kor-
vaukset yhteensovitetaan. Perhe-
eldkkeissd eldkkeen suuruuden
saateva prosenttiraja riippuu sii-
t6, kuinka monelle edunsaajalle
perhe-eldketti maksetaan.

Toinen yhteensovitus suorite-
taan periaatteessa sii nd vaiheessa.
kun kvsvjdlle myonnetddn tvG
eldke omasta ansiotoiminnasta.
Tiilloin otetaan 60 prosentin ra-
jaa laskettaessa huomioon kui-
tenkin vain kysyjiin mahdollisesti
saamat en tycielakelakien mukai-
set omaan ansiotoimintaan pe-
rustuvat elekkeet. liikennevakuu-
tuslain mukaiset jatkuvat kor-
vaukset sekd tapaturmavakuu-
tuslain mukaiset pdivdrahat,
eldkkeet ja elinkorot sekd osittain
mycis kansaneldke. Perhe-eldke
jee taman vhteensovituksen ul-
kopuolelle. siitd riippumatta. mi-
hin sddnnokseen se perustuu.

Tvcieldkettd on aina haettava.
Yleensd eldkelaitokset ldhettdvdt
osittain taytetyn hakemuslo
makkeen kotiin allekirjoitetta-
vaksi ja teydennetUvaksi 65
vuoden ikdd lahestvvdlle. Hake-
muslomake palautetaan sille elii-
kelaitokselle. joka sen on ldhettd-
nyt.

KYSYMYS

Kunnan palveluksessa. perhe-
phivdhoitajana. jona toimin. el6-
keikiini on 63 r uotta. Tdssd tlos-
sd olen kuitenkin enndttdnl't olla
vasta vdhen alle kvmmenen vuot-
ta. NAin ollen eldke tulee ole-
maan pieni. Tdtd ennen olin yksi-
tJ-isen tyonantajan palveluksessa
yhdenjaksoisesti vuodesta 1958.
Kun harkitsin eldkkeelle jiiiimis-
td. tulin siihen tulokseen. etten
piirjiiii pelkiin kunnan eldkkeen
tun in. Onko nvt losiaan niin. et-
ten voi vield saada tdtd vksitvisen
puolen eldkettd enkd edes kan-
saneldkettd. raikka olen jt) ornan
eliikeikiini teyuenyt'l Enth sitten.
jos vield saisin jatkaa kunnan
tyosuhdettani. karttuisiko minul-
le siitd lis66 eldkettd'l

VASTAUS

Yleinen eliikeikii kunnan palve-
lukscssa olevilla on 63 vuotta.
Sen lisdksi monissa kunnan teh-

tdvissd on vahvistettu tiitii alempi
eliikeikii. Yksityisen tycinantajan
palveluksessa olevilla eliikeikd on
65 vuotta. Sama se on mycis kan-
sanellkelain mukaan. Ndin ollen
kysyjiillii on mahdollista saada
vanhuuseldkettd t6lle hetkellii
vain kunnallisten viranhaltijain ja
tyontekijiiin elikelain (KWEL)
mukaan.

Kysyjii voi myos niin halutes-
saan jatkaa kunnallista palvelus-
suhdettaan, jos tydnantaja teman
hyviiksyy. Tdssii tapauksessa ha-
nelle karttuu lisdd eldkettd, koska
KVTEL:ssd eliikeiiin tiyttdmisen
jiilkeinen palvelusaika otetaan
elikettA mddrdttdessl huomioon
eldkkeeseen oikeuttavana palve-
lusaikana. Elaketta ei koroteta
ns. lykkiiyskorotuksella, kuten
tehdSdn tycintekrjiiin ja yrittajien
eldkelakien mukaan yksityisellii
eldkepuolella silloin, kun eldkettd
ei ole haettu heti eldkeidssii.

Mikiili kysyjii hakee KVTEL-
eldkkeensd ennen 65 vuoden
ika5. henen on haettava erikseen
vksitviseltd tyonantajalta karttu-
nut TEL:n mukainen eldke. Jos
taas KVTEL-eldkekin haetaan
vasta yleisessd 65 vuoden eldke-
idssA. yhden eldkehakemuslo-
makkeen tavttaminen riittiiii.
Kansaneldkettd on kuitenkin ai-
na haettava erikseen.
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Perheeldkekomi-
tealle jatkoaikaa

Perhe-elSkekomitea sai jatkoai-
kaa aina 30.4. 1986 asti. Komi-
tean mddrdajan piti alunperin
umpeutua maaliskuun lopussa.

Komitean on kuitenkin annet-
tava vdlimietintonsd seki mah-
dolliset esityksensii valittdmiisti
korjattavista epdkohdista kesd-
kuun loppuun mennessd tdnd
!,uonna.

Sosiaaliturvan
tiedotuspalkinto
Jorma Sipilzille

Professori Jorma Sipiki .sar Sa
siaal i tun,an t iedot uspal k innon Sc>
siaalituntan Keskusliiton toimin-
nanjohtajan Markku Ruohosen
ktidestti.

Sosiaaliturvan tiedotuspalkin-
to - kunniakirja ja kuvanveis-
teja Raimo Heinon veistdmd

Rumpalipoika-patsas - mycin-
nettiin tena wonna professori
Jorma Sipilalle, joka tut-
kijana ja omalla toiminnallaan
vfidosaisten aseman puolusta-
jana on osallistunut julkiseen
keskusteluun sosiaalihuollon
keskeisisti kysymyksistii ja on
myds tdta keskustelua monissa
yhteyksissd ollut kdynnistiimds-
sd. Muun kirjallisen tuotannon
ohella hinen artikkelinsa ovat
nopeaa reagointia ajankohtaisiin
kysymyksiin ja hdnen asiantun-
temuksensa on kiinnostavalla ja
ymmdrrettAvdlld tavalla julkisten
tiedotusvdlineiden kdytettiivissd.
Palkinnon mydntanyt Sosiaali-
turvan Keskusliitto toivoo sen
tunnustuksen ohella olevan myos
kannustus jatkuvaan aktiiviseen
toimintaan.

Jorma Sipilii on Tampereen
yliopiston sosiaalipolitiikan pro-
fessori. Hdnen kirjallista tuotan-
toaan lukuisten artikkeleiden
ohella ovat mm. tutkimukset
"Kotiavun tarpeen arviointi alu-
eellisesta nlkcikulmasta yhteis-
kuntapoliittisena ongelmana",
"Lasten sosiaaliset ongelmat
alueellisessa rakenteessa" ja
"Nuorten poikkeava kiiyttiiyty-
minen ja yhteison rakenne" sekd
julkaisut "Sosiaalipolitiikka" ja
"Sosiaalisten ongelmien synty ja
lievittdminen". Vast'ikdin on il-
mestynyt "Sosiaalipolitiikan tu-
levaisuus". Jorma Sipild on mycis
toiminut aktiivisesti tamperelai-
sen asiakasl6htoisen vaihtoehtoi-
sen sosiaalipolitiikan piinssli.

Avustuskassojen
kon'auslautakunta
perustettu

li- ja terveysministencin yhdistyk-
selle ldheudmtin kirjeen ja yhdis-
tyksessii tehtyjen selvitysten pe-
rusteella. Korvauslautakunta
toimii kokeilumielessd ajalla
l. l. 1985-31.t2.1986.

l-atrsuntoja
lisietuusasioista
A,'ustuskassojen korvauslauta-
kunta antaa lausuntoja avustus-
kassalain alaisten sairaus-, eldke-
sekd hautaus- ja eroavustuskas-
sojen lisdetuustoimintaan liitty-
viss6 erimielisyrysasioissa. Lau-
suntoa voi pyytiiii sekd arustus-
kassa ettd edunsaaja. Awstus-
kassan lausuntopyyntci voi kos-
kea edunsaajan yksittdistd
korvaustapausta tai kassan sddn-
tcijen tulkintaa. Edunsaaja voi va-
littaa korvauslautakunnalle avus-
tuskassan pddtoksestS, johon
hdn on tyytymdtcin. Lautakunta
ei anna lausuntoa asiassa, joka
on riippuvainen tuomioistuimen
pIdtciksestd tai lakis6dteisesti
etuudesta muussa muutoksen-
hakuelimessd annettavasta pee-
tciksestd.

Korvauslautakunnan
kokoonpano
Korvauslautakunnan puheen-
johtajana toimii varatuomari Ju-
hani Laine ja varapuheenjohta-
jana Alf Silfverberg. Lautakun-
nan jdsenet ovat elikekassanjoh-
taja Pekka Lahtinen, kassanhoi-
taja Anita Luotio ja sairauskas-
sanhoitaja Sirpa Savolainen.

Avustuskassojen Yhdistyksen
yhteyteen on perustettu korvaus-
lautakunta lisddmddn avustus-
kassojen jdsenien oikeusturvaa ja
yhtendistdmddn kassojen lisii-
etuustoimintaan liittyviiii kor-
vauskdytdntod. Korvauslauta-
kunta pddtettiin perustaa sosiaa-

Edunsaajan
I'on]aamlnen

Avustuskassan lisaetuuteen tyy-
tymdton on tdhln mennessd voi-
nut valittaa asiasta alioikeuteen
ja tiimii on edelleen lakisddteinen
valitustie lisdetuusasioissa. Kas-
san jdsenid pyritddn kuitenkin
ohjaamaan lihettdmddn valituk-
sensa korvauslautakunnalle.
Edunsaaja saa kon'auslautakun-
taa koskevia ohjeita siitd kassas-
ta, jonka jdsen hdn on. Lisdtietoja
annetaan Avustuskassojen
distyksen
tu 3l-33

tolmlstosta. Annan
C 39 00 r00 Helsink

puh. 6940903.

Riitra-Liisa Linnakko
A v u s t u s k a s s o.j c n .y h d i s t.t's

1i a,
).
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siot ylittavat TEL:n rajatulon. tamista. Eliketurvakeskuksen kartuttamaan ja mitii kustan-
Toimikunnan mielestd olisi mielestd toimikunnan kdsittele- nuksia tdstdaiheutuisi. SAK edel-

valmisteillaolevafreelance-tycin- mdn ongelmakokonaisuuden

-aikatvtin
aaliturvatoimi-

mietinntistil
usunnot

sosiaaliturvatoi-
jdtti mietintonsd vuoden

1983 lopussa.
Toimikunta esitti mm. tyosuh-

ketjuttamisen kirjaamista
Sen mukaisesti pidettiiisiin

sddnncjllisend ja toistuvana ja
oikeuttavana

joka on saman
tycinantajan palveluksessa jatku-

vdhintddn kolmen kalenteri-
aikana siten, etta

n kalenterikuukauden an-

tekijoiden eldketurvakysymys
ratkaistava tyontekijiikohtaisesti.
Lisiiksi toimikunta ehdottaa
kiiynnistettdviiksi tutkimuksen,

korjaamiseksi.
V a I t i ov arainminis t eritin mieles-

td toimikunnan olisi tullut selvit-

Tydvoimaminisleno huomaut-
edullisempaa

jos
rajatulon ylitys yhteni

ld sen mukaan taattaisiin muiden
tyoelekelakien edellyttdmd vd-
hintddn yhden kuukauden tyG
suhde eikd ministerid ole loytdnyt
perusteita sille, mikei ndin voi-
taisi menetellii. My6s tycivoima-
ministerici pitiid tarpeellisena lisd-
tutkimuksen tekemistd.

Vokuutusoikeuden mielestd
toimikunnan ehdottama jdrjeste-
ly ja freelancereitten oma elike-
laki poistaisivat merkittdvdt vd-
liinputoajaryhmiit.

Eltiketurvakeskakser mielestd
tydsuhteiden ketjuttamissednt(i.
jen ottaminen lakiin selkeyttdisi
tyontekr.liiin eldkelain soveltamis-
ta ja teknistd toteuttamista.
Tyontekijiin kannalta se poistaisi
nykyisen sattumanvaraisuuden
ja tycinantajan kannalta vakuut-
tamisvelvollisuus selkeytyisi. Ny-
kyinen jiilkikiiteen tapahtuva va-
kuuttamisvelvollisuuden selvitte-
ly viihentyisi.

Eldketurvakeskus yhtyy toi-
mikunnan kantaan, jonka mu-
kaan kaikkien ty6suhteiden saat-
taminen tycie liikelakien piiriin
merkitsisi ratkaistaviin ongelmiin
niihden suurta periaatteellista
muutosta, jonka kaikkia vaiku-
tuksia ei edes ole voitu tutkia.
Myciskiiiin Eliiketurvakeskus ei
kannata tdllaisen mallin toteut-

Liik e t y Anant ajain Ke skus liit on j a
Suomen Tydnantajain Keskuslii-

tyosuhteiden ketjutuksesta sdA-
detddn laissa. Tdm6 olisi niiden
mielestd mm. Eldketurvakes-
kuksen ja eldkelaitosten ratio
naalisen toiminnan kannalta tar-
peellinen uudistus ja poistaisi
eldketurvan sattumanvaraisuut-
ta. Se selkeyttdisi tycinantajien
toimintaa, koska jiilkikiiteen ta-

suuden vahvistaminen ndrn vd-
henisi.

Tycinantaj apuolen mielestd tu-
lisi ketjutussddnn6ksessd edellyt-
tliii tulorajan lisdksi myos tycis-
kentelyltii riittavee hajuutta. Jos
ehtona olisi pekke tuloraja,

tycinantajapuolen mukaan hy-
vinkin satunnainen tyoskentely
tulisi eldketurvan piiriin. Jos
kuukauden karenssiajasta luovu-
taan asettamatta vaatimuksia
tyoskentelykertojen lukumidrdl-
le, tulisi tycitulorajaa nostaa esi-
merkiksi TEL:n kaksinkertaiseen
rajatuloon.

Tydnantajapuolen mielestd tu-
lisi laatia tdsmdlliset sddnncikset,
jotka varmistaisivat sen, etteivdt
esitelmd-, kirjoitus- ja kokous-
palkkiot tulisi el6keturvan piiriin.

Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusj tirj e s t ii huomauttaa ohjelmal-
lisena tavoitteenaan olevan kai-
ken tycitulon huomioonottami-
sen eldketurvan perustaksi. Sen
mukaan toimikunnan karenssi-
aikaaja rajatuloa koskeva ehdo-
tus merkitsisi hyvin pientii pa-
rannusta nykytilanteeseen ndh-
den. SAK esittid siksi rajatulon
markkamddrdn alentamista ja
esitetyn kolmen kuukauden ka-
renssiajan lyhent6mistii. Kysy-
mykseen voisi tulla myos rajatu-
lo- ja yhden kuukauden tyOsuh-
de-edellytysten saatami nen vaih-
toehtoisiksi.

SAK:n mielestd olisi erikseen
selvitettdvd, mita teknisia ja hal-
linnollisia toimia vaatisi kaiken
tyotulon saaminen eliiketurvaa

lyttae velitt6mid toimenpiteitd
freelancer-tycintekijdiden eliike-
turvan ratkaisemiseki ja karens-
sien ja rajatulojen poistamiseksi
kokonaisuudessaan.

1984 kaikkiaan 9,5

kiiyviit ilmi Eliketurvakeskuksen
julkaisemasta pikku kortista
Eldketietoa numeroina. Kiinnos-
tuneet loytdviit lisiiksi tiedot esi-
merkiksi Suomen ja Ruotsin tyG
eldkevaroista ja -menoista seka
arviot vaikkapa tydkylyttdmien
ja yli 6huotiaiden miidristd aina
ruoteen 1990.

Korttia saa tilata Eliiketurva-
keskuksen postittamosta ilmai-
seksi.

Ulkomaille ldhetetyn
tytintekij iln sosiaali-
turvasta esite

Ulkomaankomennukselle lShte-
viii tyontekijoitii ja heidiin tyon-
antajiaan koskevaa ttrkeiid tie-
toa sisiiltiiii Eldketurvakeskuksen
syksyksi julkaisema uusi esite.

Esite kertoo, mihin maahan
tycinantajan on maksettava laki-
sddteiset el6ke-. tapaturma- ja
sairausvakuutusmaksut, kun hdn
lahettiie tyontekijoitiiiin toiseen
Pohjoismaahan, Saksan liittota-
savaltaan tai Englantiin. Niiiden
maiden kanssa Suomella on
voimassa sosiaalit urvasopimus.

Sosiaaliturvasopimukset sisdl-
tdvdt erityissddnnciksid korkein-
taan luoden pituiselle komen-
nukselle liihetetyistii. Esitteestd
selvi6d, mihin toimiin tydnanta-
jan ja tydntekijdn on ndissd tilan-
teissa ryhdyttiivd.

ratkaiseminen poistaisi valtaosan
osa-aikatydntekijriiden eldketur-
van puutteista. Tyosuhteiden ket-
juttaminen tulisi valmistella
lainmuutosesitykseksi ja Eliike-
turvakeskus esittdd, ette se saisi
olla mukana valmistelussa. Elilketietoaeliketurvan vajauksen suuruu-

den. Tutkimuksen perusteella ra-
kokonaisuutta

numerotna
olisi tarkasteltava uudelleen ja ,Tyomarkkinaosa- ilmestynyt
ryhdyttiivii toimiin puutteiden puolet erimielisiii Tyoeliikkeitii maksettiin wonna

vakuutusmaksutulo
miljardia ja
oli 10.5 mil-

osa-aikatyon eldketurvan on- /on mielestd on perusteltua, ette jardia.

gelmat perusteellisemmin. Sen Lakisiidteisi6 eliikkeitii mak-
settiin viime wonna arviolta yli
3l miljardia, kun kaikki sosiaali-
menot olivat 76 miljardia.

Muun muassa ndmd tiedot

mukaan

kartoitettava ja
ratkaistava ldhitulevaisuudessa

jzi..rdv A odottamaan ongel-
L kdrjistymistd siksi, kun suu-

joukot osa-aikatyotl tehneitd
vat pereta eldketurvaansa.

mielestii toimikun- pahtuva vakuuttamisvelvolli-
esittdmi selvitys tulisi kdyn-
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RUOTSI
Osaelikkeiden mdflrd laskussa

Osaeldke osa-aikatyohcin yhdistettvnd otettiin Ruotsissa kaytt6on
heindkuussa I 976. Tiillciin eldkeoikeus an nettiin palA ansaaji I I e. Yri t -
t cij ci t tuliv at osaeldkkeisiin oikeutetuiksi tammikuussa I 980.

Vuoden l98l tammikuussa osaeldkkeelle siirtymisen aiheuttamaa
tycitulon alentumisesta saatavaa koruausta alennettiin 60 70:sta tydtu-
lopoistumasta 50 7o:iin.

Alla oleva kuvio osoittaa osaeldkkeiden mddrhn alkaneen alentua
vuoden 1980 lopusta ldhtien. Ainakin alkuvaiheessa alenemisen sa-
nottiin johtuneen korvaustason alentamisesta. Vuoden 1984 aikana
uusia hakemuksia jiitettiin vain puolet 1970-lur.un jiilkipuoliskon
vuosiin verrattuna.

Osaelcikkeeseen oikeutetuiksi on taulukossa luettu ne henkilt)t, joi-
den veroteuava tulo ennen vuotta l98l oli vrihintricin SEK 4500 vuo-
dessa ja vuodesta 1981 kihtien vtihinttitin SEK 6000 vuodessa.

Osaelrikkeet rahoitetaan tyonantajien ja yrittijien vakuutusmak-
suilla muusta el6kevakuutuksesta erilhan olevan rahoitusjiiqestelyn
puitteissa. Alla oleva taulukko osoittaa, etta osaelakevakuutus toimi
miinuksella vuodesta l9TT ruoteen 1983. Vuonna 1984 rahasto piiiisi
plussan puolelle. Samoin arvellaan kdyvdn r.uonna 1985.

TAULUKKO. OSAELAKEVAKUUTUKSEN TULOT. MENOT JA
RAHASTON MAARA VUOSINA I97G_I984. MILJ. SEK: SEKA
VAKUUTUSMAKSUPROSENTTI VUOSINA I976-84.

KUVIO. OSAELAKKEIDEN MAARAT :OUIUTUUSSA I976-84
SEKA UUSIEN HAKEMUSTEN MAARAT VUOSINA 19']6-84.

Lukumdird

Vuosi Tulot Menot Erotus Rahasto
vuoden
lopussa

Vakuu-
tusmak-

su,%

70 000

60000

50000

,10000

30 000

I

20000

l0 000

0

Vuosi Osaeldkkeitd
yhteensd

t976
t97l
I 978
t919
1980
l98 t
l 982
1983
1984

161
403
486
522

1 120
l 387
1 443
I 578
l7l I

73
412
681
890

I 239
l 558
I 457
l 340
I 135

88
9

-201
-368-l 19

-l1l-14238
576

88
19

(-122)
(-4e0)
(-60e)
(-780)
(-194)
(-s56)

20

0.125
0.25
0.25
0,25
0.5
0,5
0.5
o5
0.5

Lrihde. RFY /Statistik-information 3,/85.

jouluk. jouluk. jouluk. jouluk. jouluk. jouluk. jouluk. jouluk. jouluk.
t9'16 t97't 1978 1979 1980 l98l 1982 1983 1984

Alla olevassa taulukossa on maksussa olevien osaeldkkeiden mdd- N O R J A
rdt joulukuussa vuosina l9l6-1984 seki osaeldkettd saavien osuus
kaikista ikdnsd perusteella osaeldkkeeseen oikeutetuista. Osaeldke c^^: . r: I t r
makseraan 60-b4-',motiaalle vakuuretulle. JOSIaaUVaKUUtUKSen CUIOT' menOt Ja

rahasto vuosina L97942

Osaeldkettd
saavista
yrittiijiii

Osaeldkkeet

Osaeldkkeet
joissa 50%
korvaustaso

keet

Osaeldkeud
saavien osuus

kaikista
60-64-vuotiaista

TAULUKKO. OSAELAKKEITA JOULUKUUSSA 197 6-84 Norjan sosiaalivakuutusmaksuista kertyvd yhjiiiimii rahastoidaan.
Alla olevissa taulukoissa on sosiaalivakuutuksen tulot, menot ja
rahaston suuruus vuosina 1979-82 sekd rahaston sijoitukset pre
senttiosuuksina kohteittain.

1976
t917
1978
t919
r 980
l98l
1982
1983
1984

l4 560
31 509
4t913
48654
61 837
&64t
6t 732
54637
47 2M

l 950
2566
2415
2284
I 884

38619
38222
18628

45811
44433
20 t2t

51 669
5l 195
21922

1
t2
l6
22
21
24
22
20
l7

Milj. NOK
Tulot
Menot
Rahasto (31.12)
Rahaston kasr,u
edellisestd ,'uodesta

1979 1980 l98l 1982

33 060
33 843
l7 318

1647 I 310 1493 l 801
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ot
valtio
valtionpankki
teollisuus
voimalaitokset
kunnat ja liiiinit
luottolaitokset
kkitallerukser 6.1

sddstopankit
k it

1.2
kaiset tililainat

sijoitus, % 1979 1980 l98l 1982

]OUKO ]ANHUNEN V
Ekiketurvakeskuksen

tulkimusosaslon
erityistutkija

Karttuneita etuuksia on korotettava vuodasa joko 5 % tai hintojen
nousun miiiiriillii, jos se jiiii 5 % alapuolelle.

Jdrjestelyt velvoitetaan valittemaan tietoa vakuutetuille. Tiedot,
joita on annettava, koskevat jdrjestelyjen hallintoa ja rahoitusta sekd
vakuutettujen oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lisiieliikejiirjestelyille suun nitellaan uutta re k i s t eroi nt i k es k us t a.
Sille on toimitettava tiedot jdrjestelyissd tehtdvistd muutoksista sekd
jiirjestelyjen vuosikertomukset.

Valtion hsaelake lakkaunrsuhan alaiseksi

Englantilaisessa priivtilehdessa (The Daily Telegraph) 16.2. 1985
ol I een uutisen mukaan Englannin sosiaaliministerici julkaisee piiiisiiii-
sen jdlkeen "vihredn kirjan". jossa tullaan mm. ehdottamaan valtion
yleisen lisdeldkejiirjestelmiin lak kauttamista.

Jos uutinen pitiiii paikkansa, merkitsee se sit6, ettd ansioellkkeitd
voitaisiin ansaita vain tycinantajakohtaisissa lisiielhkejiirjestelmissd

- joiden piinssii on nyt noin puolet palkansaajista - sekd suunnitte-
lun alaisina olevissa ns. henkiltikohtaisissa liscieltikejrirjestelyissri.
Viimeksi mainituilla tarkoitetaan ansioeldkkeitii, jotka vakuutettu
j?irjestiiisi itse itselleen jossakin vakuutuslaitoksessa samaan tapaan
kuin tycinantajat talle hetkelli palveluksessaan oleville. Suunnitel-
man mahdollisesti toteutuessa l'altion ylcinen el6kejdrjestclmd mak-
saisi vain tasasuuruisia peruseldkkeit6. - Vastaavanlainen muutos
on jo toteutettu tapaturrna- ja tyottcimyysvakuutuksissa.

Valtion lisdeldke tuli voimaan vuonna 1978. Eliikettd karttuu
1.257c elakepalkasta wodessa. Tiiysiii eliikkeitii - 257c eldkepal-
kasta - tullaan maksamaan vuosituhannen vaihteessa. Eliike laske-
taan 20 parhaan ansiolr-roden perusteella.

Lehtiuutisen mukaan valtion lisieldk keen lakkauttaminen johtui-
si kustannusten noususte. Vakuutusmaksuja maksavien mddrd tulee
kohoamaan vain miljoonalla nykyisesti 22 miljoonasta vuoteen
2025 mennessd. Eldkkeensaajien mddrhn lmketaan kohoavan 9 mil-
joonasta l2 miljoonaan.

Suunnitelman - jos sellainen annetaan - uskotaan tulevan
kohtaamaan ankaraa vastarintaa maan parlamentissa. Hallituksella
on sielld kuitenkin varsin tukeva enemmistci.

Pienituloisille eliikkeensaaj ille korvausta
. t'energlan hlnnan noususta

Pienituloisille eldkkeensaajille maksettiin helmikuussa 1985 ja uudel-
leen marraskuussa I 985 ylimddrdiset kon'aukset elAk keisiin energian
hinnan noususta.

Helmikuussa maksettiin ATS 200. Marraskuussa maksu on ATS
300. Avioparieldkkeen saajille maksetaan korvaus vain toiseen eldk-
keeseen.

Pienituloisia elAk keensaajia ovat sellaiset, jotka saavat tuloharkin-
taista avustusta. ns. tasoituslisaa, eliikkeq;een, jotta se kohoaisi yksi-
ndiselld henkilollii vdhintddn ATS:iin 4370 ja ar.'ioparilla ATS:iin
6259 vuodessa (l'uonna 1985). Tasoituslisdd maksetaan vanhuus-.
tycikyvyttomyys- ja perhe-eldkkeen saajille.

Itdvallar.r yleisiin eliikejiirjestelmiin ei kuulu varsinaisia vihimmdis-
eliikkeitii.
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,ka ylittdd pakollisen. lakisddteisen lisheldketurvan. Lakisddteisen
lisdeldketuruan tyonantajat voivat toteuttaa joko valtion vleisessd
elikejdrjestelmdssd tai omalla tyonantajakohtaisella eliikejiirjestelyl-
la.

T.ydnantajakohtaisten lisiieliikejiirjestell,jen piirissh on noin I I mil-
joonaa palkansaajaa yksityisellii ja julkisella sektorilla. Tdmd on noin
puolet kaikista palkansaajista. Mainituista 1l miljoonasta palkan-
saajasta liihes 90 % on irrotettu valtion elSkejdrjestelmdstd pakollisen
lisdeldkkeen osalta.

Seuraavassa tekstissd selostettavat vaatimukset tulevat koske-
maan lakisddteisen I i.srie kik et utyon t ason .t' li t t rivici ekik keit ei.

Lakiehdotuksessa eldkejdrjestely't velvoitetaan sdilyttdmaan kart-
tuneen elriketwan koskenlottonruna viiden vuoden vakuutusajan

Tdmd tulee koskemaan niitd vakuutettuja, jotka ldhtevdt
l. l. l986jiilkeen.

4.4
1,5

1.6
1.4uut 1.6

100.0 100.0 100,0 100.0

1979 1980 l98l 1982

usien obligaatio

8,81 10.28 12.42 13,&

Sosiaalivakuutusrahaston hallinnosta v astaa vi i si a luerahast ohall i-
lusla, joissa kussakin on puheenjohtajaja viisi jiisentii . Neuvoa-antavo
.t'lihallitus koordinoi aluehallitusten tyotii. Ylihallituksen jiiseninii
ovar aluchallitusten puheenjohtajat se'ke nelja muuta jdsenid. joista
eduskunta valitsee kaksi ja hallitus toiset kaksi. Hallitus nimittdd

I 
puheenjohtajan.

Rahastoon kertyvdt 'v'arat jaetaan sijoitusta varten alueiden vdki-
luvun suhteessa.

ISO-BRITANNIA
Tyoeliikej [rj estelyj I koskevaa

t . '... 1..uutta larnsaadantoa 
TTAVALTA

Englannin hallitus antoi viime vuodenvaihteessa parlamentllle la-
k ie hdot uk sen, jossa tvcinantajakohtaisille lisdeldk keille asetetaan uu-
sia vaatimuksia. Ne koskerat pddosin sitd osaa ansioeldketun'asta.
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TILASTOTIETO]A TYCELAKKEEN-
SAA]ISTA 31 3.]985
Taulukoiden lurut ovat vdhimmiisturvan mukaisia.

31.3. 1985 oli maksussa kaikkiaan 708000 tycieliikettd. Muutos edellisestd vuodesta on 34000 kappaletta eli 5,0
prosenttia.
Niiistd oti vanhuuseldkkeita 357000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+140m), tyOkyvytt6myyseldkkeiti 176000 kappaletta (+3000), tyrittomyyseliikkeitd 46000 kappaletta (+9000)
ja perhe-eld.kkeitii I 29 000 kappaletta (+7 000).
Vanhuuseliikkeiden keskimdlrii oli I 134 markkaa/kk. t),6kyvyttdmyyseldkkeiden l45l markkaa./kk, tyottci-
myyselikkeiden 1621 markkaa/kk ja perhe-elAkkeiden 888 markkaa/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 31.3. 1985

Etdkkeensaajia Kcskim6ir:iinen perusclike mk,/kk
E!4!!se! Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-e ldkelaitokset @577 105 534 170 I I I 2414 I 034 r 558

YEL-eldkelaitokset t4252 |222 25474 2t7t I 458 I 857

MYEL-eliikelaitos 48434 67 509 I 15943 687 327 477
LEL-eliikelaitos 3l 395 12359 45754 971 413 820
Kaikki tyoelakelaitokset 160658 196624 357 282 I 572 777 I 134

Mycinnetyt eliikkeet l. l.-31.3. 1985

Kaikki tvoeldkelaitokset 4 100 4 888 8 988 l 806 816 1268

\ ()nr)l\:lt rrlrr lrt J l. ,1. |9N-i
[: lii k kccnsua jil Keskimziiirdinen peruseldke mk,/kk

Etdkkeen mvcintdjd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 43 350 45612 88962 26W I 282 t924
Y EL-eliikelaitokset 7 824 3 355 ll 179 | 912 I 214 I 701

MYEL-eliikelaitos r8563 20531 .r9 100 8ll 323 555

LEL-eldketaitos I l54 5262 36 416 I 281 544 I 179

Kaikki tyoeliikelaitokset 100891 74766 175657 I 812 964 I45t

Mycinnetyt el2ikkeet l. l.-31. 3. 1985

Kaikki tyoelikelaitokset 3 t46 2565 57n 2lr2 l lll I 672

Yointassa trlcr ut -l l. -1. l9E5
Elikkeensaajia Keskimiilirdinen peruseldke mk,/kk

Eldkkcen mycintdjd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-cldkelaitokset I 314 l7l0 3024 I 683 878 t228
YEL<ldkelaitokset | 249 414 I 723 I 32t 928 t 2l3
MYEL-eldkelaitos 4 390 5 144 9 5_14 584 263 4ll
LEL-cliike laitos I t60 145 r 305 t 029 49tr 9'70

Kaikki tycieldkelaitokset 8l13 7 473 15586 939 45t 705

Myonnetyt elAkkeet l. l.-31.3. 1985
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TYOlTOMYYSELAICGET
Voimassa olevat 31.3. 1985

Eliikkeensaajia Keskim5Ariiinen peruselSke mk/kk
Etdkkeen mycintdjd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset r l 530 18930 30460 2715 l4l8 l 909

YEL<liikelaitokset 553 676 r229 t 1t2 958 I 297

MYEL+ldkelaitos I 856 2016 3932 I 184 433 788

LEL-eliikelaitos 6 881 3 l 15 9996 I 349 587 llll
Kaikki tvrielhkelaitokset 20820 24797 45617 2l0l t 2t9 | 621

Mydnnetyt eliikkeet l. l.-31.3. 1985

Kaikki ryoelakelaitokset t 6t9 I 738 3 357 2290 I 342 I 799

PERHE.ELArcTTTT
Voimassa olevat 31.3. 1985

Eliikkeiden
lukum5dri

Keski-
mddrhinen
peruselike

mk/kk

ElAkkeensaajia

Lesket l-apsetEldkkeen myontAjii Yhteensd

TEL-eliikelaitokset 60862 t246 56754 13 564 70 318

Y EL-eldketaitokset l0 806 l 087 10428 2046 t2474
MYEL-elSkelaitos 25659 352 24923 3&8 28571

LEL-eldkelaitos 3l 630 566 30053 5720 35773

Kaikki tyoeldkelaitokset 128957 888 122t58 24978 147 136

Mycinnetyt elikkeet l. l.-31.3. 1985

Kaikki tvrieldkelaitokset 3234 948

VANHUU S., TYO KY VYTTO MYYS-, TYOTTO MYYS- J A PERHE-ELA ICGET
Voimassa olevat 31.3. 1985

Eldkkeiden
lukumdiiri

Keski-
mddrdinen
peruseldke

mk/kkEldkkeen mydntiijii
TEL-elAkelaitokset 350 395 I 627

YEL-eliikelaitokset 48 688 163'7

MYEL<ldkelaitos I 84 634 48-1

LEL-eldkelaitos t23796 884

Kaikki tvoeldkelaitokset 707 513 I 199

Mycinnetyt elAkkeet l. l.-31.3. 1985

Kaikki tvoelekelaitokset 21290 l4ll

Vanhuus-. t-"-okyv_"-ttomn-s- ja tl,ottomlryseldkkeensaajista 19528 sai lisiiksi rckisteroit)'a liseelakette keski-
mddrin 1438 mk/kk. NhmA olivat etupddssd TEL- ja YEl-eldkkeit:i. Perhe-cldkkeistd 4604 oli lisdetujen
mukaisia. keskimiiArin I 147 mk,zkk.

l' i i I t i t n r t t ti i -; t u r u t

TEL-eliikelaitokset t 1 t6.4
242.6

MYEL-eliikelaitos 270.4

LEL-eldkelaitos 333.5
Kaikki tvoelAkelaitokset 2562.8
Ilc k i.s r e rdi r y I i.stit un'a 100.2

YhteensA 2 663.0
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ENGLISH SUMMARY

A bill for the lreelance workers'
pensions act wds belore the
Parliament when this issue
went to pnnt. This matter has
been under discussion for the
past l5 years. However, now
the situation, which has lor
some Iree-lancers been rather
hopeless, is changing. This
has been one oi the most per-
sistent and thomy separate
issues in the pensions system.
According to the proposal, the
new law is to come into lorce
at the besinninq ol 1986.

The new law will affect some
10,000 people and contain
specilic provisions as to whom
it is applicable. The new law
will be a{fect employment in
the following capacities:
1) musician
2) actor, dancer or other per-

forming artist, drrector, dra-
mah-irgist, choreographer,
Iashion designer, or set
designer

3) joumalist or contnbutor to
d newspdper or magazine

4) radlo or TV editors, an-
nouncer, or artistic con-
sultont

5) translator, interpreter, or
guide

6) cameraman, cutter, or
artistic consultant who take
part in Iilm-making.

The new law provides that
creative work or perlormance
should play an essential role
in the job involved and that
employment ls not intended
to last longer than one year.

To qualify Ior the pension,
income from the type o{ work
described in the law must
exceed a certain minimum
level. The pensron will be pard
out, to a large extent, subject
to the same terms as other
employment pensions.

The employer is reguired to
make the insurance payments
on all work covered by the
law. A separate pensions lund
will be set up to handle the
pensions. Employers and em-
ployees will be equally re-
presented on the Iund's ad-
ministration. Actual work will
be done in cooperation with
LEL Employment Pensions
Fund by utilizing its services.

The leading article deals

with problems associated with
a llexible retirement age,
pointing out how dif{icult it
is, in the absence ol any
medical prooi, to estrmate the
strain caused by the job in-
volved. The writer is doubtful
whether any general guide-
Iines can be drawn up to help
in thrs process. The Front-
Veterans' Early Retirement
Pensions Board has extensive
experience from dealing with
the dilficulues in assessing
how strenuous a particular job
can be.
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YRITTAIAN ELAKE

TYOELAKETURVA
VANHUUSETAKE
TYOKYVYTTOMYYSELAKE
TYOTTOMYYSETAKE
PERHE.EIATT

TYONTEKUAN ELAKE
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rvOrrOMYYset.nre
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Eliiketunakeskuksen esitteet
Tyontekijiin eliike ja Yrittajiin elzike - tyoviilineeksi

elIkeneuvojan kdteen, avuksi tyoel[kkeestd^dn tietoa tarvitseville.
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