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TER\TETIJLLT]T SOPIMI.]S

Keskeiset tycimarkkinajdrjestot
ovat sopi neet j oustavaa eliikei kiiS
koskevan jArjestelyn t()tcuttami-
sesta. Eldkeikdkomitean ehdo-
tuksia noudatteleva sopirtusteks-
ti sisdltdh ns. yksilollisen varhais-
eldkkeen, mikh tarkoittaa tyoky-
vyttomyyseldkkeen myontdmistd
nr kvistd lier emmin pe rustein
ikddntyneelle raskaassa tyossd ol-
leelle tyontekijiille. ja vanhuus-
eldkkeen liu'uttamisen. Erikseen
sovitaan siitd, missd muodossa
osa-aikaelSke, joka myos sis6ltl,i
eldkeikdkomitean ehdotuksiin.
tulee voimaan vuodcn 1987 alus-
sa.

Eldketurvakcskuksen hallit us to-
tesi cldkciklkomiteun mietinncis-
ta antamassaan lausunnossa. ctthjor katsotaan mahdolliscksi
suunnata voimavaroja tyoeldke-
lainsddddnnon laajamittaisccn
parantamiseerr. eldkci6n joustu-
voittaminen on uudistustavoit-
teiden joukossa cnsi sijalla. Tyo-
eldketurvan toimeenpanijana
on miellyttdvd todeta. ctta [\o-
markkinajdrjestot ovat vhdessd
pddtyneet toteamaan teillaisen
uudistuksen ajankohtaiseksi ja
mahdolliseksi.

Eldketurvan toimeenpanijan on
ollut helppoa havaita ne paineet.
jotka nykyista jaykkaa eliikeikii-
jdrjestelmdd kohtaan ovat olleet
olemassa. Kaavamainen eliikeikii
on monessa yksittdistapauksessa
johtanut selvdsti epdtarkoituk-
senmukaiseen lopputulokseen.

Vaarana on mycis ollut, etth pai-
neet purkautuisivat eldkepoliitti-
sesti katsoen epdtarkoitukscn-
mukaisiin tilapdisratkaisuihin.
joiden oikaiseminen my6hem-
min olisi voinut osoittautua vlen
vaikeaksi. Solmittu sopimus an-
taa nyt mahdollisuuden purkaa
eldkeikdpaincet sosiaalipoliitti-
sesti oikeaoppiscen suuntaan.

Tycimarkkinajdrjestojcn solmi-
ma sopimus osoitlaa mros. ctlri
ldrjestot ovat halunneet sdilytthd
asemansa tyosulrtccsccn liittr r icrr
sosiaalipoliittisten uudistustcn
arkkitehteina. Tyoeldkkecn saa-
jien, niin nykyisten kuin tulevien-
kin. kannalta tdtd on tervehclittd-
vd pelkhstAdn tyydytyksellii. Eri-
t1 iscn kiittlsmaininnan ansaitsee
myos toimitusjohtaja Juhani
Salminen toiminnastaan tyo-
markkinajdrjcstojen sopirnus-
neuvottelujen vetdjdn6.

Eldkeikduudistuksen tekninen
toimeenpano vaatii crittain suu-
ren tycipanoksen. Eldketurvan
ehdot. tietoliikennettd koskevat
ohjeet. lisdeldketurvan mddrittely
ja monet muut asiat on yksityis-
kohtaisesti liipikiiytiivii. Tdssd
tycissd tulemme tarvitsemaan
samanlaista vhteistycihenkeh .la
kykyii niihdii kokonaisuus yli yk-
sityiskohtien kuin tyomarkkina-
jiirjestoillii oli eldkeikhuudistuk-
sesta sopiessaan.
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Kolmatta vuosikymmenfi sitten
Eldketurvakeskus oli yhtcinen
tukikohta erilaisilte tyoryhmille.
jotka luonnostelivat, valmisteli-
vat. tulkitsivat. korjasivat ja pa-
nivat toimeen tyoeldkejdrjestel-
mdd, ldhes tai tdysin talkootyo-
nii. Yleiskirjeinii liihti maailmalle
tulkintoja ja toimeenpanoohjei-
ta. Ne olivat yhtd seikkaperdisid
ja asiantdyteisid kuin nykyddn-
kin. Jo alusta alkaen havaittiin -todenndkciisesti nimen omaan sil-
loinen tiedotuspiiiillikko Matti
Karjalainen havaitsi ettd
yleiskirjeiden rinnalle tarvitaan
toinen kanava, taustoittava, uu-
tistava, viiljempi vdline kehkey-
tyvdstd tydelakejarjestelmdstd
kertomaan. Kaivattiin "tiedotus-
julkaisua, joka sisiiltiiisi eldkelai-
toksillc tarpeellisia ncuvoja. ticto-
ja itse jdrjestelmdstd ja sen kehi-
tyksestd sekh mahdollisesti myos
yleistd sosiaaliturvaa, sen jdrjes-
telmiii ja Eldketurvakeskuksen

toimintaa koskevia yleisluontoi-
sia tietoja".

Sitaatti on "Eldketurvakes-
kuksen Tiedonantojen" ensim-
mdiscstd numerosta (l/1962), j<>
ka ilmcstyi talon omassa monis-
tamossa valmistettuna. painct-
tuihin kansiin nidottuna jo
ETK:n ensimmdisend toiminta-
kevddnd. Tiedonannot jaettiin
eldkevakuutusyhtioihin, siiiitioi-
hin ja kassoihin. Monisteen pai-
nosta kasvatettiin sitd mukaa
kun asiakkaat. liihinnd eldkevas-
tuuscen totuttelevat tycinantajat.
tilasivat lisdd.

Tiedonannot ilmestyivdt vaa-
timattomassa asussaan kolme
vuotta. Vuoden 1965 keviilinii
moniste korvattiin painetulla
lehdelld, jonka nimeksi mddrdt-
tiin, keskeltd asiaa, Tyoeldke.

"Kun tyoeldkelait myos ovat
jo ehtincct olla mallina uusicn
kansalaisryhmien eldkejdrjeste-
lyille ja Eldketurvakeskus vield
joutuu niitd toteutettaessa entista
keskeisempddn asemaan. on leh-
tcemmc pddtetty lisdtd vleisen so-
siaaliturvan aihepiiriin kuuluvia
kirjoituksia. Tdmd laajennus joh-
tanee toimituksen entistd use-
ammin turvautumaan Eldketur-
vakcskuksen ulkopuolelta saata-
vaan kirjoittaja-apuun. Ulko
maiden vastaavaa kehitystd tul-
laan seuraamaan uutismainin-
noilla ja kiiiinnciksillii. Jokainen
numcro varustetaan myos cng-
ianninkielisellA yhteenvedolla,
ldhinnd vaihtokappaleita ajatel-
len." (Tyoeliikkeen ensimmdisen
numcron ohjelmakirjoituksesta).

Kahdcnkymmenen vuoden
kokemuksen perusteella voi etsid
vastausta kysynrykseen, onko

lupaukset lunastettu. Olivatko
odotukset realistisia'?

Eldketurvakeskus on'loutu-
nut cntistd keskeisempddn ase-
maan". Tyomarkkinajdrjestojen
ja vakuutuslaitosten yhteistyon
tuntemattomasta solmukohda-s-
ta on tullut vakiintunut keskusvi-
rastoon rinnastettava keskuslai-
tos. TyocldkeJehden tehtavana
on cdelleenkin seurata muuttu-
vaa eldkelainsiiiidiintoii. hallin-
nollisia piilitoksiii ja valmistuvia
tutkimuksia ja tarjota neuvoja
kziytdnncin eldketycihcin. Lehti
on edcllecn painavasti asiapitoi-
ncn, kuten sen tulee ollakin, ja
keskittyy tvoeldkckysymyksiin ja
niitd vdlittomdsti sivuaviin on-
gelmiin. "Yleisen sosiaaliturvan
aihepiiriin" eijuuri ole retkid teh-
ty. sillii rnaan tuuhettunut sosiaa-
lialan lchdistci kattaa yleisen sosi-
aalitiedottamisen ja ammattikes-
kustelun tarpeen varsin hyvin.
Tyoeldkkeen keventdmistd ei lii-
oin ole ndhty vdlttdmdttomdksi;
asiallisen asian hcivsteet tdmdn-
tapaisessa lehdessd vaik uttaisivat
helposti keinotekoisilta. Ala mi-
toittuu tarkoituksenmukaisuus-
syistd kapeanlaiseksi, ja "ulko-
puolelta saatava kirjoittaia-apu"
on jddnyt niukaksi. niukemmaksi
kuin olisi suotavaa.

Lehden avartuminen kuvastaa
toimialan yleistd tuntuvaa kas-
vua. Tyciel6kkeen ensimmdisen
vuosikerran sisdllysluettelo sisdlsi
60 artikkelinotsikkoa. viimc
vuoden 133. Ensimmiiscrt ruosi-
kerran sivuluku on kaavamaiscs-
ti laskien 190 sivua 6 2 konekirjoi-
tusliuskaa. viime 'uuoden 244 si-
vua 6 3 liuskaa. Asioita tapahtuu
enemmdn.

Tutkimuksen huomioon ot-

taminen oli alusta alkaen keskei-
scnd lehden ohjelmassa. Lehti ja-
kaantui varsinaiseen artikkeli-
osastoon. "Muualla tutkittua" -
otsikon alla julkaistuihin tutki-
musrel'eraaiteihin ja uutisiin
"Jdrjestelmdn piiristii". Alkuai-
kojen artikkeleita sdvyttdd paitsi
korkea asiantuntemuksen taso
mycis innostunut pioneerihenki.
Uutisia syntyi. kun kaikki toi-
mintamuodot olivat alkavia. tyot
ja tuloksct "ensimmdisid".

Fil.maist. Matti Karjalainen
pii2itoimitti lchted vuoteen 1972.
Seuraavan vuoden alusta johto
siirtyi nykvisen pddtoimittajan
nlmlln.

Vuonna 1974 lchti vaihtoi
lormaattia. Siirryttiin picnem-
pddn kokoon. mattapintaiseen
oll'setpaperiin ja graafiseen va-
paasti dekoroivaan kuvitukseen.
1983 asu jiilleen uudistui, lchti sai
nykyiscn kokonsaja nykyiset vA-
nnsa.

Lchdcn jakelu on lisddntynyt.
nykyisin jaettar a painos on
175fi). Levikistd ei ole oikeaop
pista puhua tdssd yhteydessd. sillS
huomattava osa painokscsta jacl- 

]

laan maksuttomasti virkakiivt- 
i

toon. Vuotuistcn ilmestymiskcr- 
]

tojen mddrd on kasvanut ncljdstd
viitcen. Vuodesta 1966 Tyocliik-
keen tdydelliscnd ruotsinnoksena
ilmestynyt Arbetspension-lehti
muuttui 

-1983 
kahdesti vuodessa

julkaistavaksi, Skandinavian tar-
peita varten valikoiduksi puoli-
vuotiskatsaukseksi.

Sisiillon suuntaviivat ovat py-
syncet entisinddn. Tuntuva ansio 

]

kuuluu muutamallc vakiokirjoit- l

tajalle, jotka ovat viljelleet pals-
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El$iketurva-
keskus
Tiedonantoja

No 1 1962
taansa jokseenkin lehdcn koko
ilmestynrisajan. Heistd mainirsen
osastopddllikko Pentti Koivisroi-
sen, jonka vakuutusoikeuden
phiitoksili rel-croiva palsta on
lehden luctuimpia, ja eritvistutki-
ja Jouko Janhusen.jonka harteil-
la on lel.rdcn ohjelmakirjoitukses-
sa luvattu ulkomaidcn scuraami-
nen.

Ty6eldke on pyritty ja pl,ritiiiin
saattamaan paitsi tvoel6ketyon
tekrjoiden tyokaluksi mycis sosi-
aaliturvasta eri portailla paatta-
vien kdteen. Pohjimrnaisena on
puhdas tiedottamisen tarve. pe-
rusasioiden esilldpito. jonka suh-
teen ETK:n Ticdonantojen teksti
numerosta 3. vuodelta l964ei olc
mencttanyt ajankohtaisuuttaan:

"Tiedotustoiminta eri tahoilla
hoitaueista on joskus roinut jo
tuntua jotenkin turhalta julistaa
uudelleen ja uudelleen samoja
asioita. raikka niitd onkin vritet-
ty tarjoilla ylcisolle mahdolli-
simman vaihtelevassa muodossa.
Mieleen on voinut tulla. ettd ndi-
den itselle vahitellen liiankin tu-
tuiksi tullciden :rsioidcn tAvtvv
varmasti olla jo kaikkien ticdos-
sa. - - - Vicld viime tammikuussa
- - - kuitenkin ilmoitti joka neljds
tyoeldkelakien piiriin kuuluvista
haastatelluista. ettei hdn ole kos-
kaar.r kuullut cikd lukenut mitddn
kummastakaan tyoeldkelaista."

Kahdessa vuosikvmmencssd
licnce edistytty sen vcrran. etta
kuultu on. mutta ci muisteta mi-
td. Samalla kun entistd moninai-
sempaa uutta tulee eteen, perus-
valistuksen tarvc nevttaa paat-
lymdttcimdltd. Tdmd on haaste
niin ammattilehden tekijoillc
kuin sen lukiloillekin.
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Sokkeloista muutoksenhakutieUi
YHTENAISTE

Erilaiset muutoksenhakutiet eri
eldkelakien kohdalla aiheuttavat
eliikkeenhakijoille sekaannusta ja
eriissii tapauksissa jopa oikeu-
denmenetyksiii. Tiimiin lisiiksi
niistd on seurauksena ristiriitaisia
ratkaisuja, jotka voivat johtaa
jopa oikeuden menetyksiin.
Muutoksenhakuteiden moninai-
suus ja erilaisuus omalta osaltaan
vaikeuttavat eliik keenhakijoiden
oikeusturvan toteutumista. Kai-
ken kaikkiaan nykyinen muu-
toksenhakumenettely omine
kiemuroi neen sekoittaa klisitystii
eldkejdrjestelmien toimiruudes-
ta.

Eliikejiirjestelmien muutok-
senhakuteiden uudistaminen on
ollut moneen eri otteeseen esilld.
Useat toimikunnat ovat esitta-
neet muutoksenhakuteiden yh-
tendistdmistd ja yksinkertaista-
mista, mutta mitaan ei ole tapah-
tunut.

Muutoksenhakumahdollisuus
on ehkii tdrkein oikeussuojakei-
no lakisditeisten eldke-etuuksien
toteutumisessa. Sosiaalivakuu-
tuksen muutoksenhakujiirjes-
telmdn kehittdmisessd asiaa tulee
katsoa e16kkeenhakijan niikG
kulmasta ja luoda se hdnen tar-
peitaan palvelevaksi. Niiyttiiii
kuitenkin siltd, ettd esteend muu-
toksenhakumenettelyn korjaa-
misessa onkin eliikejiirjestelmien
eri intressitahojen sekd itse muu-
toksenhakuasteiden omat henki-
lcikohtaiset intressit. Tiilloin asiaa

oa

ei vdlttdmittd katsota eldkkeen-
hakrjoiden ndkcjkannalta. Olisi
tarpeellista jiilleen kerran selvit-
tdd muutoksenhakujdrjestelmien
epiikohdat ja toteuttaa muutok-
senhakuteiden yhtendistdminen
sekd poistaa muut menettelyssi
havaittavat epiikohdat muutok-
senhakumenettelyn yhtendisti-
misellii.

Nykyinen muutoksen-
hakujiirjestelmd
Muutoksenhakutie eldkeasioissa
johtaa yleensd vakuutusoikeu-
teen, joka on viimeinen muutok-
senhakuaste. Ndin on yksityisen
sektorin tydelakejarjestelmdssd,
kansanel6kejdrjestelmdssd sekd
merimieseldkejdrjestelmdssd. Yk-
sityisen sektorin tyoelekejerjes-
telmdssd vdliasteena on Eldke-
turvakeskuksen yhteydessd toi-
miva eldkelautakunta. Vastaa-
vasti kansanellkepuolella vdlias-
teena on tarkastuslautakunta.
Sen sijaan merimieseldkeasioissa
ei ole lainkaan vdliastetta, vaan
valitustie johtaa suoraan vakuu-
tusoikeuteen.

Julkisen sektorin eldkeasioissa
ylimpiinii muutoksenhakuastee-
na on korkein hallinto-oikeus.
Valtion eldkelain kohdalla en-
simmdisend muutoksenhakuas-
teena on oikaisulautakunta ja
kunnallisessa eldkejdrjestelmdssd

kunnallisen eldkelaitoksen eldke-
lautakunta.

Eliikelakien muutoksenha-
kumenettely on ndin ollen piid-
sddntciisesti kaksiportainen. En-
simmdisend asteena on lautakun-
tatyyppinen muutoksenhakuelin
ja viimeisend asteena sitten joko
vakuutusoikeus tai korkein hal-
lintooikeus.

Ominaista muutoksenhaku-
elimille on, ettii myos vakuutettu-
jen edustajat osallistuvat asioiden
kdsittelyyn. Ndin on asianlaita
eldkelautakunnassa. valtiokont-
torin oikaisulautakunnassa sekd
tarkastuslautakunnassa. Poik-
keuksen muodostaa korkein hal-
li nto-oikeus. Tyokyrryttdmyyden
arviointi ja site kautta tarvittava
l6dketieteellinen asiantuntemus
on huomioitu muutoksenhaku-
elinten kokoonpanoissa. Kaikis-
sa muissa kuin korkeimmassa
hallinteoikeudessa ldiketieteelli-
sissii asioissa muutoksenhaku-
elinten kokoonpanoissa on edus-
tettuina myds liiiiketieteellinen
asiantuntemus. Korkein hallinte
oikeus pyytdd tyokyvyn arvioin-
titapauksissa lddketieteellisen
asiantuntijalausunnon.

Aikaisemmat
selvirykset
Muutoksenhakujiirjestelmiin liit-
tyvistd asioista on keskusteltu

useassa eri yhteydessd, kuten
edellii on jo todettu. Tdllciin ovat
olleet esil16 muutoksenhakutei
den uudistaminen sekii muutok-
senhakumenettelyn sisiilto. Jo
vuonna 1974 elakejarjestelmii-
komitea esitti 9. osamietinnris-
sddn kaksiasteista muutoksen-
hakujiirjestelmiiii. Vdliasteena
olisi erillinen tarkastuslautakun-
ta, Eldketurvakeskuksen el6ke-
lautakunta sekd valtion ja kun-
tien eldkelautakunta sekd yhtei-
send ylimpdnd asteena vakuutus-
oikeus.

Komitean ehdotus sisdlsi mycis
vakuutettujen edustuksen ja ldd-
ketieteellisen asiantuntemuksen
lisddmistd ja turvaamista eri vai-
heissa sekd eldkelaitosasiamies-
jdrjestelmin laajentamista kos-
kemaan kaikkia eliikelakeja.
Komitean ehdotukset eivdt kui-
tenkaan johtaneet kdytdnncin
toimenpiteisiin.

Sosiaali- .ja terveyshallinnon
oikeussuojakomiteassa oli esillii
myos muutoksenhakumenette-
lyn yksinkertaistaminen. Vuonna
1979 jattemassddn mietinncissd
komitea kuitenkin keskittyi toi-
meksiantonsa mukaisesti sosiaa-
li- ja terveysministericjn hallinnon
alaan kuuluvaan sosiaalivakuu-
tuksen kisittelyyn. Tiistii oli seu-
rauksena julkisen sektorin el6ke-
jirjestelmien jddminen kiisittelyn
ulkopuolelle. Komitea otti kui-
tenkin kantaa myos muutoksen-
hakujdrjestelmien yhdenmukais-

oa ao

Vakuutusoikeudesa olisi helppo luoda yk-
si yhteinen ylin muutoksenhakuaste koko
sosiaalivakuutukseen, totea.a artikkelin kir-
joittaja. Nykyisen muutoksenhakujiirjes-
telm[n hajanaisuus on omiaan luomaan
eliikkeenhakijoissa j a piiltoksisri valittavis-
sa epevarrnuutta. Kehitys- ja selvitystoimet
jiirjestelmln yhten[isrimiseksi olisi kidoit-
tajan mielest[ keynnistetrdvl vllittom[sti.
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tamiseen. Komitea katsoi. ette
viimeisen muutoksenhakuasteen
tulisi olla yhteinen. Tdltd osin
komitea viittasi eliikejiirjestelmd-
komitean mietintocjn, jossa kat-
sottiin ylimmdksi asteeksi sopi-
van parhaiten vakuutusoikeu-
den.

Vuonna 1982 tycikyvl,ttomyy-
den arviointitoimikunta totesi
m u uto kse n h a k uj iirj este I m ii I lii
olevan suuri keytantoa muovaa-
va ja ohjaava merkitys tycikyvyt-
t<imyyseldkehakemusten ratkai-
sutoiminnassa. Tiilldin yhteisen
ylimmdn muutoksenhakuasteen
luominen saattaisi yhtendistdd
ratkaisukdytdntoa. Teste syysta
toimikunta esitti edellytysten sel-
vittdmistd ylimmdn yhteisen
muutoksenhakuasteen luomi-
seksi.

Ndissd kaikissa esityksissd on
esitetty huolestumista muutok-
senhakuteidcn moninaisuutccn
ja tuotu esille tarpeet muutok-
senhakujdrjestelmicn kehittami-
seksi. Valitettavasti pyrkimyksct
tdssd suhteessa ovat hautautu-
neet tai ne on haudattu eikh to-
dellista selvitystd ja keskustelua
asiasta ole kdyty.

Nykyisen muutoksen-
haun toimivuus
Yleisesti voidaan todeta. ettd eld-
keasioidcn kdsittely sekd cldkelai-
toksissa etE muutoksenhaku-
elimissd on parantunut ja tata
kautta vakuutettujcn oikeustun'a
toteutuu entistd paremmin. En-
nen kaikkea asioiden kdsittcly-
ajat muutoksenlrakuasteissa ovat
lyhentyneet, miki on valittajillc
olennaisen tdrkedh.

M u uto ksenha k ujdrj estel mdn
olemassaolo omalta osaltaan to-
teuttaa vakuutcttujen oikeustur-
vaa. Valitusmencttelvn taytyy so-
siaalivakuutuksessa olla niin
helppoa ja yksinkertaista, cttd jo-
kaisella on mycis kdytdnncin
mahdollisuus sen hyvdksikdyt-
tdmiseen. Tdtri varmistaa parhai-

ten se, etta valitustie ja -menettely
on selvd ja yksinkertainen.

Eliikelaitoksille el6keturvan
toteuttajina muutoksenhakuas-
teiden soveltamislinja on tdrked
yhdenmukaisen ratkaisukaytan-
nrin aikaansaamiseksi. Etenkin
paljon harkintaa sisdltdvissd rat-
kaisuissa sekd eri elf,kelakien so-
veltamisen raja-alueilla muutok-
senhakuasteiden linjanvedoilla
on keskeinen merkitys.

Voidaan kysyd, toteuttaako
nykyinen muutoksenhakujiirjes-
telmd parhaalla tavalla edelld esi-
tetyt periaatteet. Vastaus kysv-
mykseen on ehdottoman kieltei-
nen. On lukuisia esimerkkejd,
joissa ennen kaikkca viimeisen
muutoksenhakuasteen eridvyy-
destd johtuen tulkintalinjat jiiii-
vdt epdselviksi. Otettakoon tdsta
esimerkiksi vain tyokyvyttomyy-
den arviointikvsymykset sekd eri
eldkelakien raja-alucclla toimi-
vien henkilciiden tyooikeudelli-
nen asema eldkelakien tulkinnan
osalta yksityisen ja julkisen sek-
torin vdlilld.

Olisi kuitenkin perustector.rtir
veittaa, etteiko nykyinen muu-
tokscnhakujdrjcste lmd ornirtc
puutteineen toimisi kohtuullises-
ti. Syynii eliikejhrjestelmien crilai-
sccn muutclkscnhakunrcr-rctte-
lyyn on ainakin osittairt eri
cldkclakien voimaantulon criai-
kaisuus. Julkisen sektorin eldke-
jdrjestelmd on perintciscsti ndhty
osana virkamiesoikeutta ja tiitii
kautta myds muutoksenhakutie
luonnolliscsti on johtanut kor-
keimpaan hallinto-oikcuteen.
Toisaalta eldkevakuutuksen laa-
jentumincn kaikille tycicldmdn
alueille ja toisaalta virka- ja tyci-
suhtecn chtojen ldhcntyminen
toisiaan civdt tdnd pdivlnd anna
oikeutusta erillistcn muutoksen-
hakute idcn olemassaololle. Ei
voidit millddn jdrkcvin s1 in pc-
rustella, ett6 cliikkeenhakijan
tyokyvyttomyytta esimerkiksi
ratkaistaessa asia sar.nanaikaiscs-
ti joudutaan ratkaisemaan va-
kuutusoikeudcssa ja korkcim-
massa hallinto<rikeudessa. jol-

loin lopputulos saattaa sitten olla
ristikkdinen. Lieneekin tdysin sel-
vae, ette mikdli eldketurva vasta
thnd pdivdnd luotaisiin, tuskin
kukaan endd vakavissaan esittdisi
viimeisen muutoksenhakuasteen
eridvyyttd.

Kehittemisalueet
Kuten jo edelld olen todennut.
nykyisen muutoksenhakujiirjes-
telmdn toimivuutta ja kehittdmis-
tarvetta tulee tarkastella ennen
kaikkea vakuutetun ndkokan-
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nalta. Elaketurvan tarkoituksena
on toimecntuloturvan antaminen

' ja eldkeorganisaatio muutoksen-
hakuastcinccn on vain tdmdn ta-
voitteen toteuttaja. Valittajalle on
r aikea pcruslella tilannetta. jossa
hdn joutuu hakemaan esimerkik-

si kielteiseen tyokywttcintyysrat-
kaisuun muutosta useasta eri
muutoksenhakuasteesta ja sitten
lopputulokscna saattaa vield olla
viimeisessdkin muutoksenhaku-
asteessa kesker.rddn ristikkdinen
ratkaisu.

El6keturvan menettelytapa-
sddnnoksid rakennettaessa on
pyrittv mahdollisimman yksin-
kertaiseen ja joustavaan menette-
lyyn. Tarpeet noudattaa siviili-
tai rikosprosessin tarkkoja mdd-
rdyksid, lainvoima- ja oikeus-
voimavakuutuksincen ovat so-
siaalivakuutuksen alueella oleel-
lisesti pienempia. Teta tavoitetta
omalta osaltaan hclpottaisi muu-
toksenhakuteiden yksinkertais-
taminen, jolloin eliikkeenhaki-
joiden olisi nykyistd hclpompi
viedh asiaansa muutoksenhaku-
asteen kdsitelldvdksi.

Yhtecnvcdonomaisesti on to-
dcttava, ette elakkeenhakrjan ja
muutoksenhakijan kannalta ha-
.janainen muutoksenhakujiirjes-
tclmd on nykyisellddn epdvar-
nruutla aihcuttava. Mlos ensias-
tccna eldkeratkaisuja tekcvien
cldkclaitosten kannalta ainakir.r
kaikkien eldkcjdrjestelmien yh-
teiscn ylimmdn n-ruutoksenhaku-
asteen olemassaokr olisi pcrustcl-
tua. Elhketurl'aan liittl,'"'dt kvsr'-
mvkset muodostavat tana paiva-
nd laajan kokonaisuuden, johon
liittl,'l, toisaalta tycieldmddn .ja
lddkctictcesccn ja toisaalta eldkc-
tekniikkaan liittvvid asiakokr>
naisuuksia. Ndin ollcn olisi perus-
tcltrra lrrotla itsendinen viimeinen
muut()kscnhakuastc. -iolron voi-
daan kcskittriii kaikki sosiaali'",a-
k uutuksccn liitt-,-l'dt m Llutokscn-
hakuasiat.

Eldkepiiitostcn tckcmincn
edellvttdii t1'deldmdn ja tyciolo-
suhtcidcn ldhcistd tuntemusta.
Tdmd tanc onkin Iruourioitu
uscimmissa muutoksenhakueli-
rnissd nraallikkojdscntcn mu-
kaanottamisella. Tiitii onkin pi-
clcttdvd vhlttrimdttcimdnti. Sa-
nroin tvcikvvyn an'iointiin liittl'-
viit ky'sym1'ksct cdellyttdvdt ldd-
kctie teellistd asiitntuntemusta.
nrinkd vuoksi lridkdreidcn mu-
kanaokr ratkaisutoiminnassil on
valttamatonta.

Se. cttd korkcin hallinto-oi-
keus pr"yUia lddkcticteellisistti
asioista kir.jalliscn lausunnon
lddkintohallitukselta. ci r.'oi kor-

vata liSketieteellisen asiantun-
temuksen puutetta varsinaisessa
muutoksenhakuasteessa.

Mu utoksenhakuj iirj estel miillii
on suuri kdytdntod muovaara ja
ohjaava merkitvs ratkaisutoi-
minnassa. etenkin sellaisilla alu-
eilla, joissa harkinnalla on huo-
mattava sija. Yhteniincn muu-
toksenhakujdrjestelmd ainakin
vlimmdn yhteisen muutoksenha-
kuasteen luomisella varmaankin
yhtendistdisi ratkaisukdytdntcid
ja loisi vakuutetuille nykyistd pa-
remman oikeussuojan.

Edelld esittdmieni tavoitteiden
toteuttamincn edellyttdisi selvi-
tvstyon kdynnistdmistd. kuten
tvrJkyvvttomyyden arviointitoi-
mikuntakin viimeksi on ehdo-
tukscssaan esittanyt. On selvdd.
etta muutokse nhakujdrjestel-
micn kchittdmisccn liittyy monia
suuria. chkd vaikeastikin selvitet-
tdvid. kysymyksid ennen kaikkea
julkisen eldkesektorin alucella.
Kdsitykseni mukaan vakuutus-
oikeuelesta olisi helposti luotavis-
sa viinreincn muutokscnhakuaste
koko sosiaalivakuutuksen sekto-
rille. Tiilloin tulec luonnollisesti
muutokscnhakuasteen kokoon-
panosslr ()tlail huomi(ron myos
;ulkiscn sektorin erityisasiantun-
tcmus. Joka tapaukscssa muu-
toksenhaku.jlrjcslelmien 1,hte-
ndistdminen.ja siihen liittyvet ky-
svnrvkset kokonaisuuclcssaan
ovat niin tdrkeitd, ettd sclvitys-ja
kchitystyo tulisi vdlittomdsti
aloittaa-

ANTTI SUOMINEN,
VT, ckononti

Elrik ct un'a kc.sk Ltk:;cn
I a i no p i I I i nen .joh r a ja
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TYOTTOMYYSEL AKKEISIIN
OKSIA

1985 LIIKIEN11

oa

a a

Tyottomyysehkkeen
hakemiseen
kaksi todistusta
Tyottomyyskassa tai Kansaneld-
kelaitoksen paikallistoimisto la-
hettdd tyottomyyspriiv;irahan
saajalle kehotuksen hakea tyot-
tcimyyseldketta seke todistuksen
sen hakemista varten heti. kun
edellytykset eldkkeen saamiseki
tayttyvat. Todistus annetaan
vuonna 1930 tai sitd ennen syn-
tyneelle, kun pdivdrahaa on
maksettu 200 piiivdltii tai kun oi-
keus ansioon suhteutettuun tyot-
tomyyspdivdrahaan on sen
enimmdismddr66 koskevien
sddnncisten mukaan lakannut.

Todistuksen saatuaan henki-
lon on kdytdvd tyovoimatoimis-
tossa. Sielki triytetddn todistuk-
sen toinen osal tyovoimaviran-
omaisen todistus hakijan tyot-
tcimyydest6.

oo

Tyottomyyseldke mycin netddn
toistaiseksi. Eldkkeen maksamis-
ta ei enddjaksoteta kuuden kuu-
kauden jaksoihin, vaan sitd mak-
setaan niin kauan kuin eldkkeen-
saajan ty6ttcimyys jatkuu. El6-
kettd ci makseta ajalta. jona
eldkkccnsaajalla on ansiotulo.ja
taijolloin hdn ci voisi ottaa tarj()t-
tavaa tyotd vastaan.

Eliikkeen j atkumiseksi
ei tarvita todistusta

siin. Eldkettd ei voitu,r\l?,ll:T Keskeytetyn eldkkeentodistukscn voimassaoloaikana. : -;---'.---
vaikka eldkkeensaaja olisi men- Jatkamlnen

oo

nyt taysipaivaiseen tycihon. Tyot-
tomyyseldke lakkasi vain siind
tapaukscssa. ettd clSkelaitos ei
saanut tydvoimaviranomaiselta
uutta todistusta.

Kun tydttomyyselake nyt
myonncthdn ttlistaiseksi. on
myos eldkkcen lakkauttamista ja
keskevttdmist:i koskevia sddn-
nciksid muutettu.

Tyottomyyseliikette ei makse-
ta niilta kuukausilta, joina eliik-
keensaaja on ansiotycissd ansai-
ten laissa sdddetyn rajan. Vuonna
1985 raja on 1379 markkaa kuu-
kaudessa. Raja tarkistetaan vuo-
sittain TEL-irrdeksillii. Eldkkeen
maksaminen keskeytetddn, kun
eldkelaitos saa tietdh eldkkeen-
saajan tyohdn menosta.

Eleketta ei myoskddn makseta
niiltd kuukausilta, joina eldk-
keensaaja ulkomailla oleskelun
tai muun vastaavan syyn takia ci
voisi ottaa vastaan hdnelle tarjot-
tavaa tyota. Myds kieltdytymi-
nen tarjotusta tyostd aiheuttaa
eldkkcen keskeyttdmisen.

Mikiili eliikelaitos saa mvo-
hemmin tietaa. ette eldkettd on
maksettu ajalta, jolta sitd ei olisi
saatu maksaa, se on yleensd vel-
vollinen perimddn aiheettomasti
maksetun ellkkeen takaisin.

Eliikkeensaajille
ilmoittamisvelvollisuus

Tydttr)myyselcike vuotuw 1930 syntyneille

Eduskunta on piiiitt5nyt tyottomyysehk-
keen saamisen edellyryksena olevan synty-
mdvuosirajan nostamisesta vuoteen 1930.
Nain ollen pitktiaikaisesti tyottomiin on edel-
leenkin mahdollista saada tyottomyyseldke
55-vuotiaana.

Tyottcimyyseldkettd on haettava
uudelleen, jos tyottomyvs eldk-
keen keskevttdmisen jiilkeen jat-
kuu. Hakcmuksen liitteeksi riit-
tdd tyovoimaviranomaisen todis-
tus hakijan tycittomyydestd, jos
keskeytyksestd on kulunut kor-
keintaan vuosi.

Tyott6myyseldkc lakkautc-
taan, jos keskeytctyn eldkkeen
uudelleen maksamista ei olc haet-
tu vuoden kulucssa ke;keytykses-
t5. Lakkauttamisen jdlkeen voi
eldkettd saada uudelleen ylcens;i
vasta sen jdlkecn, kun tyontckryiil-
le on maksettu tyottomyyspdivd-
rahaa vdhintdiin 200 piiiviilt5.

HELENA LUOMA, ffi
Eltik eturvakeskuk sen

e I ci k er e k i s t e ri t oi m i st on
prir)llikkr)

Tyovoimaviranomaisten velvol-
lisuus on edelleen kuuden kuu-
kauden vdlein tarkistaa. onko
tyottomyyseldk keensaajalle osoi-
tettavissa tyotd. Muutos aikai-
se mpaan kdytdntocin on siind, et-
ta tycivoimaviranomainen ci
endd ldhetd eldkkeen maksajalle
todistusta siita, ette eldkkeensaa-
jalle ei voida osoittaa tydta, vaan
ilmoitus tehdddn siind tapaukses-
sa, etta tyOU on taqolla.

MUUtOkSia . Eldkkeensaajalla. on ve.lvollisuus
r..1 r r1..r i- -. ilmoittaaeldkelaitoksellctycihcintyOttOmyyselakkeen tstaKe VOlOaan menosraan ja muusta elakkeen

maksamiseen keskeyttde maksamisen estdvdstd seikasta
eldkkeen keskeyttdmiste varten.

Tyottomyyseldkkeen maksamis- Aikaisemmin eldkkeen maksa- Eldkkeensaajien tycissdoloa seu-
ta koskevat sddnhcikset muuttu- minen perustui yksinomaan tyd- rataan my<is Eldketurvakeskuk-
vat vuoden 1985 alusta. voimaviranomaisen todistuk- sen rekisteritietojen perusteella.

l0
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TYOSWTEEN

Toistaiseksi katkaisu kt'rskenee
aika harvoja tapauksia. Osa-ai-
katyon yleistyessii sen mcrkitvs

, ilmeisesti kuitenkin tulcc lisdAn-
I tvmddn. Tcknisrlll kutkaisulla
i saavutetaan mvos se tarkoitus.
etta tyontckijdn ty6ajan muuG
tuessa hdnen eldkctun'ansa sdilyy
samanlaiscna sanran tvcisuhteen

1 kcstdessd kuin se t,lisi. jo: hAn' tvol.ian muuttucssir olisi siirtvnrl.
toiscn tvonantajan pah'elukseen.

Tycisuhclc katkaistaan tckni-
sesti vain. jos kaikki seuraavat
edellytyksct tAyttyvAt:

- tyosuhdc onjatkunutainakin
k()lme vll()tta ennen sitd ajan-

kohtaa. iosta katkaisu tehdddr.r

- ty'ontckrjiilld on sddnnollise-
rra pidcttar d lytllriku. jossa ort
tapahtunut muutos

- tyoajan nruutoksen 1,'l.rtcycles-
sA palkka on alentunut vd-
hintiidn y'hdcllii neljdnnck-
scllii tai noussut yhdellli kol-
manncksclla aikaiscmmasta

- tyoa.lan nluutos cln muuksi
kuin tilapdiscksi turkoitettu.

Kdytdnncissd tl,osuhtccn kat-
kaisu toteutctaan vleensA tvonan-
tajalta eliikclaitokselle tullccn il-
mc'rituksen perusteella. Jos edelld
r.nainitut katkaisun ehdot tdvttv-
r dt .ia tieto :iitd trrlce eldke luitoi<-
sclle . t1'osulrcle on katkaistava.

L[htokohtana
vlhintdflnkolme vuotta
kesrinyt tyosuhde
Jotta tyosuhde voidaan katkais-
ta. sen on dytynyt jatkua vdhin-
thdn kolmcn vuodcn aian ennen
tyoajan muutosta. Katkaisu tch-
dddn paitsi silkrin, kur] tyoaika
muuttuu yhdellti kertaa. n'ryos sil-

sovellettaessa
vain kaksi eri

tietty tyciaika. pidetddn sitd tun-
tin.rddriisth riippumatta sddnnol-
liscnii. TAn.rd sulkee katkaisun ul-
kopuolelle mm. useinrrrrat tur-l-
ruajlt -iu nluut sirtunni.riscsti srr-
nralle tvonantajalle tvoskentelc-
viit.

T1'cia.jan muutoksella tarkoite-
taan ninrcnonraan muutosta tvo-
l.jlrrt pil.trrrtlcssu. krrtcrr csinr. riir-
tvmistd l1,hennctt1,'yn t),oviik-
koor.r tai il-tuntiscsta pdiviistd 6-
tuntiseen siirtvmistA. Laissa ei olc
t1,'ira jan muutokscr.r mddrdii kos-
kevia ehtcr.ja. Ndin ollen picnikin
nluuto\ troujutr pittrtrdcs:lr riit-
tdii. .jos palkka vain samassa vh-
tcvdessd urur-lttuu lain cdcllyttii-
mdssii n.rdririn.

T1'oa.jan muutokscr.r tulcc olla
muuksi kuin tilapdiscksi tarkoi-
tcttu. Klvtiinnt-rssA riittdd. ettd
muutos on tarkoitcttu kcstii-
rnddn ainakiu kaksi vuotta. .lo
er.rnakolta vdliaikaisiksi,ieclctl't
t-,-oajan muutokset, kuten viili-
aikainen osa-aikatyohon tai lv-
hennctr llc triir iikollc siirtr nri-
ncn. ei'"'rit site n katkaisua aiheuta,
.jos muutoksct on alle kahclcrr
vuoden pituisiksi tarkoitcttu.

Tyoajan ja
ansiotason muutos
Palkan muutokseen tulee aina
liittvii tyoajan muutos. Palkan
mrrrrtokscrt ci kuitcrrkltan titn itse
olla yksinrlrlaan tvciajan Inuu-
tokscn seurausta. Niiin ollert riit-
tae, ctta tyouiassa on tapahtut.tttt
jonkinlainen multt()s ja palkka
on sAnrassa yhteyclcssd muuttu-
nut lain edcllyttdmiissd mddrin.
Palkan muutoksen sr itd ei tan it-
se tutkia.

j

ja

on nyt

loin, kun se muuttulr v:lhitellcn.
Tdssd tapauksessa tyosuhteen on
cnnen tyoajan ensirnmdistd. pie n-
tdkin nruutosta pitdnyt .jatkua
vdhinthdn krrlmc r uottir.jl tlmdn
cnsimmdisen muutokscr-tkin on
pitlnr t tapahtua aiklisirrtaan
lain voinraantulopdivhnA cli
l. l.1985.

Alle kolmen vuoden tyosuh-
teilla on cliikkeen rrddrdhn vain
vAhiiinen vlrikutus. Siksi nc on
rajattu katkaisun ulkopuolclle.

Muuksi kuin tila-
pdiseksi tarkoitettu

,.1t.muutos saannotllsena
.tplctettavassa tyoal assa

Tycisulrteen katkaisu tulee kvsr'-
mvkscert vain scllaisissa tycistrh-
tcissa, .joissa tyontekijdn tyoaika
on sd:inncillincn. Sd:inncilliscllai
tyoajalla ci tdssd tarkoitcta samaa
kuin tvoaikallinsddrldrrnossA.
.los tyontcki.jdlh: on vakiintuntrt

ll
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Ansiotason muutoksen on ol-
tava sellainen, ettd eldkkeen pe-
rusteena olevan palkan muutok-
set ovat eldketurvan kannalta
olennaisia. Vasta silloinhan tek-
ninen katkaisu on tarpeellinen.
Riittavaksi ansiotason nousuksi
laissa katsotaan yksi kolmasosa
ja laskuksi yksi neljdsosa tycinte-
kijdn aikaisempiin ansioihin ver-
rattuna.

Tyontekijii saattaa mvcjs vai-
heittain siirtyii tdysiaikaisesta
tyostd osa-aikaiseen tai pdinvas-
toin. Tiilloin mikddn tyciajan
muutos ei yksinddn vield tdytd
teknisen katkaisun chtoja. mutta
lopulta ansio laskee useamman
tyoajan muutoksen seuraukscna
vaaditulla nelldnneksclld [ai nrru-
see kolmanneksella. Mvos tdllai-
nen tyosuhde katkaistaan tvcin-
antajan ilmoituksen perusteella,
jos muutokset ovat tapahtuneet
kolmen vuoden kuluessa ensim-
mdiscstd tyciajan muut<tksesta
laskettuna ja muutkin katkaisun
chdot tayttyvat.

Tyoajan asteittain muuttuessa
muutoksen katsotaan tapahtu-
neen jo silloin, kun tyoaika en-
simmdisen kerran muuttui. TdtA
sovelletaan mvcis niihin tapauk-
siin. joissa jokin mrcihcnrpi muu-
tos vksinddnkin riittdisi katkai-
suun. Muutostcn scuraamincrt
on rajattu kolmen v'uode n aikaan
siksi. ettd ansiotason muutostcrl
seuraarninen sauttaisi tt.lottuu pi-
tcmmdn ajan kuluessa v'aikeuk-
sia mnr. indeksikorotusten vuok-
si.

Katkaisusta huolimarta
tyosuhteita pidet[dn
kahdessa tapauksessa
yhdenjaksoisina
TEL+vosuhteen tcknisen katkai-
sun tarkoitus on, ctta tvilntckijdn
tydhistoria .ja hdnelle scn perus-
tcclla karttuuut cldke vlrstaisivtrl
toisiaan nrahdollisirnntan Irvr.'in.
Jos eldkctupalttulna sililt,tu piiln
tvosuhtcen katkaisun .jiilkccn.
srrattaisi kdvdd niirr. cttci taroitc
toteudukaan ainakaan silloin.
kun eliikkecsccn liittyy pitkri ns.
tulevan a.jan jakso.

Tata tilannctta vartcn lakiin
on otcttu poikkcussdiinnos: .jos
cldkctapahtuma sattuu kahclcn
vuoclcn kulucssa teknisestd kat-
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kaisusta, katkaisu poistetaan.
Eldke lasketaan tiillciin nykyisellii
tavalla yhdenjaksoisesta tydsuh-
teesta. Lyhyt osa-aika- tai t6ysi-
aikajakso ei pddse vaikuttamaan
eldketurvan tasoon.

Jos tekninen katkaisu on ker-
ran poistettu el6ketapahtumanrsattumisen vuoksi, tyosuhdetta
pidetddn mycihemmdn uuden
eldketapahtuman sattuessakin
yhdenlaksoisena. Ndin tehdddn
siitd huolimatta. ette uusi eldke-
tapahtuma sattuu yli kahden
vuoden kuluttua tyoajan ja pal-
kan muutoksesta.

Tyciajan ja ansioiden muut-
tuminen tyontekijdn 63 vuoden
ien tayttdmisvuodcn jdlkeen eivdt
endd aiheuta teknistd katkaisua.
Vanhuuseldkeidn tdytthmincn
sattuu telloin aina kahden vuo-
den kuluessa muutoksesta. vaik-
ka tyorrtekryii jatkaisikin t) ossean
yli 65-vuotispdivdnsd.

Tycisuhde voi muusta syystd
kuin cldkctapalrtunran saltumi-
sen vuoksi paattya piankin TEL-
tyosuhteen teknisen katkaisun
jiilkeen. Tdllaisella phdttymiselld
ei kuitenkaan ole teknisen kat-
kaisun poistavaa vaikutusta.

Eliikepalkka on jo aikaisem-
min voitu tarkistaa vastaamaan
tyosuhteessa vakiintunutta an-
siotasoa, jos palkka poikkeuksel-
lisesta syystd on noussut tai alen-
tunut siten. ettd silld on olennai-
nen vaikutus elhketurvaan.
Sddnnos tasta on TEL:n 7 $:n 2
momentissa ja se siiilyy edelleen
ensisijaisena tckniseen katkai-
suun ndhden.

Jos tvoajarr muutokscn ja sii-
hen liittyvdn ansiotason muutok-
sen taustalla on mainitun lain-
kohdan tarkoittama poikkeuk-
sclliner.r syy ja muutkin sddnnok-
sen soveltamisedellytykset ovat
olemassa, jo tehty tekninen kat-
kaisu poistetaan. Poikkeukselli-
nen syy voi olla e;im. tyonte kijdn
sairaus, jonka johdosta hdn ort
joutunut lyhentdmddn tyoai-
kaansa. Myds tydn vdhyydesth
johtuvu osa-aikatyohcin joutu-
minen voi olla tdllaincn syy.

Poikkeukselliscn syvn olemas-
saolo tulee selvitettavaksi vasta
elaketapaht uman sattuessa. Syyn
olemassaolosta edellytctddn joko
tyontekijin tai tyonantajan ndyt-
tod. Toisaalta eldkclaitoskin voi
omasta aloitteestaan selvittdd tdl-
lciin TEL:u 7 $:n 2 morncntin so-

veltamismahdollisuuden, jos asia-
kirjoissa on tdhdn pienikin viit-
taus. Ndin eldkelaitos usein te-
keekin.

Teknisen katkaisun
edellytysten selvit-
tdminen kdyt[nnossl
Kdytdnnossd tyosuhteen tekni-
nen katkaisu hoidetaan normaa-
lin ilmoitusliikenteen puitteissa.
Tycinantaja ilmoittaa eldkelai-
tokselle sellaisen palkan muutok-
sen. joka on tapahtunut tyciajan
muutoksen yhteydessd. Eliikelai-
toksen olisikin ilman tyonantajan
tai rnahdollisesti tydntekijan il-
moitusta mahdotonta tietdd. mi-
kd palkan muutos on tapahtunut
juuri tdssd yhteydessd. Toisaalta
eldkelaitos voi tietcnkin myos
omasta aloitteestaan tutkia, tdyt-
tyvdtko katkaisun edellytykset,
jos se esim. tydnantajan vuosi-il-
moituksesta huomaa tyontekijiin
ansioiden olennaisesti muuttu-
neen aikaiscmmasta. Kun tyon-
tekijdn tvoaika muuttuu asteil-
tain. ilmoituksen tyoajarr muu-
toksen yhteydessa tapahtuncesta
palkan muutoksesta on tultava
joko tyonantajalta tai tyonteki-
jhltii. Tiillaisia muutoksia ei eld-
kelaitoksella ole mahdollisuutta
scurata. Kdytdnnossd eldkelai-
toksen rehtdviiksi jiiii ndissd ta-
pauksessa sen selvittdminen. on-
ko ansiotason muutos riittdvd
tekniseen katkaisuun. Tyonanta-
jalta ei tdmdn selvittiimistd voida
cdcllyttiiii, koska palkat on vcr-
tailua varten aina tarkisteltava
indcksillii silloin. kun on kyse as-
teittain tapahtunccsta tyoajan
muutoksesta.

Mihin-katkaistaan
Uusi TEl-tyosuhdc alkaa tyci-
ajan ja palkan mulltosta ldhinnd
seuraavan kalenterikuukauden
alusta. kun on kyse kerralla ta-
pahlunecsta muutokscsta.

Kun tyciaika muuttuu astcit-
tain niin. ettd teknisen katkaisun
cdcllytlkset ovat olemassu. tyo-
suhde pddtetdhn sen kalcnteri-
kuukauden loppuun, jona tyoai-
ka cnsimmdiscn kcrran muuttui.
Uusi tycisuhdc rekisteroidadn al-
kaneeksi seuraavan kalenteri-

kuukauden alusta. Tdlld menette-
lyllii piiiistiiiin siihen. eud pddte-
tystd tyosuhteesta voidaan laskea
vapaakirja sellaisten ansioiden
perusteella, joihin tyciajan muu-
tos ei vield ole pddssyt vaikutta-
maan.

Oikeus saada pd[tos
Katkaisulla luotu vanha TEL-
tyosuhde rekisteroidddn paatty-
neeksi ja uusi alkaneeksi tyonan-
tajan ilmoituksen perusteella.
Eldkelaitos valittae tiedot Eliike-
turvakeskuksen tydsuhderekiste-
nln.

Tyontekrjii saa tiedon tehdystd
katkaisusta Eliiketurvakeskuk-
sen rekisteriotepalvelun viilityk-
selld. Koska katkaisun edellytyk-
set tarkistaa ja ilmoittaa eldkelai-
tos eikd Eldketurvakeskus, tyon-
tekrjiille ilmoitetaan samalla, mis-
td eldkelaitoksesta hdn halutes-
saan saa lisiitietoja asiasta.

Tyontekijiillii tai tydnantajalla
on oikeus pyynndstd saada eldke-
laitokselta pddtcis asiasta. P6d-
tciksessddn eldkelaitoksen tulee
myos vahvistaa pddtetyn ty6suh-
tccn rapaakirjan arvo. jos sc pi-
tdd katkaisua aiheellisena. Pdd-
tcikseen liitetiiiin muutokscnha-
kuohjc. Olipa piitostii pyytiinyt
kun.rpi osapuoli tahansa, se or.t
aina samalla ldhclcttdvd nryo:
toiselle osapuolellc.

IRMA KORTESO]A,
sosiononti

Ekiketurva ke.skuk sen
c I ti k e ha k c nt u s j a o s t on
a pu I a i sj o o s t on h oi t aj a
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E duskuntakeisittelys-
sd muuttui hallituk-
sen esityksessd ollut
eldkkeen viivdstys-
korko viivdstyneen
etuuden korotuksek-
si ldhinni verotussyis-
t6. Korotus lasketaan
lain mukaan peiiviiii
kohti. Hallituksen
esityksesszi oli ehdo-
tettu korko lasketta-
vaksi kalenterikuu-
kausittain. Laki tulee
voimaan 1. 4.

Tdmdn lehden nurnerossa 3,/84
esiteltiin hallituksen helmikuussa
1984 cduskunnallc antamaa csi-
tysta lyontekijdin cldkelain. mc-
rimieseldkelain, tapaturmava-
kuutuslain ja liikennevakuutus-
lain muuttamisesta. Esityksessd
ehdotettiin makscttavaksi viivhs-
tyskorkoa muun muassa tyo-
eliikkcillc. Kun tasavallan presi-
dentti 2 I . I 2. 1984 vahvisti lait. oli
viivdslvskorko muutt r.lnut viivas-
tyneen etuudcn korotukseksi.
Tdssd kirjoituksessa kuvataan
lyhyesti hallituksen esityksen kd-
sittelyd eduskunnassa.

[-akivaliokunnan
lausunto sosiaalivalio-
kunnalle 19.6.1984
Lakivaliokunta keskittyi asiaa
kdsitellessddn hallituksen csityk-
sccn sisdllr r icn lakiehdotustcn ja
korkolain sddnnosten vertailuun
sckd clhkkeiden ja niille makset-
tujen viivdstyskorkojen verotuk-
seen. Koska verotussddnnoksct
ndyttivdt aiheuttavan huomatta-
vasti turhaa lisiityotii kaikillc
osapuolillc, lakivaliokunta pyrki
selvittdmzidn asiaa jo lausunnos-
saan.

Valiokunta totesi. ettd kaik-
kicn osapuolten kannalta olisi
yksinkertaisinta, jor viivdstys-
korkoa voitaisiin vcrottaa samal-
la tavalla kuin viivdstynyttd eld-
kett6. muuta ctuutta tai korvaus-
ta. Tdllaisen verotusmenettelyn
rnahdollistamiseksi valiokunta

ehdotti hallituksen esityksessd
olevien sddnn6sten muuttamista
niin, ettd viivdstyskoron maksa-
misen sijasta el6ke. muu etuus tai
korvaus suoritettaisiin viivdstys-
tapauksissa korotettuna samalla
miiiiriillii kuin hallituksen esityk-
sessd ehdotettiin. Tdlloin etuuden
korotusosan verotus seuraa pdd-
saamisen verotusta lukuunotta-
matta liikennevakuutuksen omai-
suusvahinkojen korvauksia.

Ehdottamiensa muutosten
johdosta valiokunta huomautti.
ettd takautuvaan aikaan kohdis-
tuvana kertasuorituksena eldk-
keen tms. korotusta ei ole pidet-
tdvd jatkuvana etuutena. joten
korotusta ei voida lukea tuloksi
kansanelhkkeen ja perhe-eldk-
keen lisdosaa sekd rintamasotilas-
eldkettd ja asumistukea mddrdt-

I 
tdessd.

Vakuutuslaitosten ja niiden
asiakkaiden vdliscssd kanssa-
kdymisessd on muitakin kuin
etuuksiin ja vakuutusmaksuihin
liiuyviii suorituksia. Tdmdn
vuoksi kussakin hallituksen la-
kiehdotuksessa on viittaus kor-
kolakiin. Tdllaisten suoritusten
viivdstyessd noudatetaan ilman
eri sddnnoksidkin korkolakia.
Tdmhn vuoksi ja tulkintaongel-
mien vdlttdmiseksi valiokunta
ehdotti. ettd korkolakia koskevat
r iittaussddnncikset poistcttaisiin.

Sosiaalivaliokunnan
mietinto 9. 11. 1984
Mietinncissddn sosiaalivaliokun-
ta kdsitteli ldhinnd lakivaliokun-
nan tekemid ehdotuksia. Samoil-
la perusteilla kuin lakivaliokun-
takin sosiaalivaliokunta ehdotti
poistcttavaksi lakichdotuksista
korkolakia koskcvat viittaus-
sddnnokset.

Sosiaalivaliokunta piti lakieh-
dotuksiin sisdltl vdi periaatettu
hyvityksen antamiscsta viivhsty-
neen eldke- tai vastaavan etuus-
eran saajallc tarpeelliscna .ia tar-
koitukscnn'rukaisena. Valiokun-
ta kuitenkin katsoi, etta hyvityk-
sen jdrjestriminen nimcnomaan
viivdstyskoroksi johtaa edunsaa-
jan verolukscssa r arsin moni-
mutkaisecn krpputuloksccn sekd
verovelvolliser.r, verottajan cttd
cldkelaitostcn kannalta.

Korkotulojahan kdsite llaan
ve rotuksessa pddomatukrina,
kun taas itse ctuudet ovat palkka-
tuloihin verrattavia ja erddt kor-
vaukset ovat kokonaan verova-
paita. Eri tal.rojen kannalta olisi

kuitenkin johdonmukaista, ettd
edelld mainittua hyvitystd vero-
tettaisiin samalla tavalla kuin
viivdstynytti eldkettd, muuta
etuutta tai korvausta. Tiistii joh-
tuen ja lakivaliokunnan verotus-
ta koskevaan kannanottoon yh-
tyen sosiaalivaliokunta piiiityi
chdottamaan erillisestd viivds-
tyskorosta luopumista kyseessd
olevien lakiehdotusten osalta,
koska tulo- ja varallisuusverola-
kiin tarvittavat sddnncikset vaati-
sivat erillisen valmistelutyon
kdynnistymistd la saattaisivat
johtaa veropolitiikan kannalta
epdtoivottuun lopputulokseen.

Edelld olevan johdosta sosiaa-
livaliokunta pf,dtyi lakivaliokun-
nan ehdottamaan viivdstyneen
etuuden korotukseen, jolloin kt>
rol.usosan verotus siis seuraa pdd-
saamisen verotusta.

Hallitus esitti, ettd viivdstys-
korkoa maksettaisiin vain tiiysil-
td kalenterikuukausilta. Sen joh-
dosta. ettd hakemuksen esittdmi-
sestd saattaa ndin ollen pisimmil-
lddn kulua ldhes viisi kuukautta
ilman, etti edunsaaja saa etuu-
den korotettuna. sosiaalivalio
kunta kuitenkin ehdotti hallituk-
sen esityksestd ja lakivaliokun-
nan lausunnosta poiketen koro-
tuksen maksettavaksi piiiviiii
kohti kaikissa tapauksissa.

Sosiaalivaliokunta tdhdcnsi.
ettd sdddetty koln.ren kuukauden
kdsittelyaika. jolta korotusta ei
suoriteta, ei saa johtaa etuuksien
ja korrausten khsittclyajan pitc-
nemiscen. Valiokunta piti tdr-
kednd. ettd kdytdnncin muotou-
tumisl.a tdltA osin scurataan ja ct-
td asiassa ryhdytiiiin tarvittaessa
toi men piteisiin.

Myoskddn sosiaalivaliokun-
nan kdsityksen mukaan etuuden
korotusta ei voida lukca tuloksi
kansaneldkkeen ja perhe-eldk-
keen lisAosaa eikl rintamasoti-
lascldkettd ja asumistukca mdd-
rdttdessd.

Hallitukscn esityksessh sdddet-
tiin muutoksenhaun osalta. ettd
muutokscnhakuelin r oi mddrdtA
r iivlstvskoron laskemiscn myo-
hemmdstd ajankohdasta, jos eld-
kelaitos esittaa siihen erityisia syi-
tA. Sosiaalivaliokunta muutti esi-
tystd siten, ette muutoksenhaku-
elin voi mhdrdtd korotuksen las-
kemiscn myohemmdstd ajan-
kolrdasta. jos eldkclaitos osoittaa
muutoksenhaun aikana tapah-
tunccn oleelliscn muutokser-r
etuudensaajan olosuhteissa.

Tekniscsti sosiaalivaliokunta
korjasi hallituksen csitystd siten.
ettd tyontekijdin eldkelaissa ja

'merimiesel6kelaissa ollut sana
tyovoimatoimikunta muutettiin
tydttdmyysturvalain mukaisesti
sanaksi sosiaalivakuutustoimi-
kunta.

l-akien voimaantulo
Lait tulevat voimaan 1.4. 1985.
Eduskunta edellytti samalla, ettd
hallitus asiaa koskevan selvitys-
tyon valmistuttua antaa tarvitta-
vat viivdstyneiden julkishallin-
non eldkkeiden ja vastaavien
etuuksien sekd kansaneldkkeiden
hyvittdmistd koskevat lainmuu-
tokset eduskunnalle.

PETRI ]AASKINEN, Z7
Eltik eturva kcskuk sen
lainopillisen osaston

lakimies
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JALKEEN
TEL 4 c $:rr 4 momcntin mu-
kaan, jos tvdntekijd pddttl'neer.r
tyottomyl'scliik kecn jdlkecn tulee
kahder.r vuoclen kuluessa uudel-
lecr.t oikcutctuksi tyottonryys-
elhkkeeseen. el;ikettd rvhclvtdin
maksamaan samo jen perustciden
mukaan kuin aikaisen.rpaakin
eldkettd. (Hallituson 30. I l. 1984
antanut esitvkscn tdmdr.r lain-
kohdan muuttanriscsta.)

TEL 6 $:n 4 rnontentissa slia-
detddn. ettd jos aiemmin tyciky-
Vr ttourr yscldkctta suunut tvorr-
tekijei tulee uudellecn tyokvr'1't-
tomlksi suman suinruden. riart
tai vanrman johdosta, ionka pc-
rusteella aikaisempi eldke oli
mlcinncttv. uusi clakc rnvonnc-
tddn cntisten perustciden mu-
kaan. Muissa tapauksissa uusi
cldke on nrvonncttar d "rrusin pc-
rustein".

Esimerkiksi silloin, kun ty'cin-
teki.jii tyokyvyttoml-1'scldkkeen
pdlttl miscn illkcen sairastuu
rnuuhun sairauteen kuin aikai-
semmin tai saavuttaa oikcuden
tl,ottomyyseldkkeeseen. uusi eld-
ke on myonncttdvd r,'apaakirjana
(ellei tyontekijii ole eldkkeen
pddtty'misen jiilkeen ollut tyossd,
jonka perusteclla hdnellS on oi-
keus tulevaan aikaan).

ldoloajan TEL 6 $:n 3. moment-
tia sovcltaessaan tvcisuhdeai-
kaan, jolloin eldkkeeseen laske-
taan nrukaan tulera aika.jos sen
edellytykset muutoin teyttyvet.
Myos eldkelautakunta on viime-
aikaisessa kdytdnnossddn hyvdk-
synyt tdllaisen laintulkinnan. Osa
eldkelaitoksista myontdd tdllai-
sissa tapauksisa vain vapaakirja-
cldkkecn.

Lain sanamuodosta huolimat- Koska tulevan a.jan oikeus sdi- el6kkeelldoloaika rinnastcttaisiin rion kdsiteltdvtir.td. Kunnallinert
ta osa eldkelaitoksista rinnasta:r lyy mddrdajan tycisuhteen jiil- tvosuhdeaikaan. jolloin siihen eldkclaitos ci olc vicld ktisitelll't
kuitenkin aikaisemman eldkkeel- keen on kohtuullista. ettd se sdi- sovellettaisiin TEL 6 li:n 3. mo- r"itstaavia muutoksia.

El6kkeeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan
tyosuhdeajan lisziksi erdin ede[ytyksin myos
tuleva aika eli aika elziketapahtumasta e16-
keikzi:in. Tyontekijdin elikelain (TEL) 6 $:n
3 momentti edellytdd, ettf, tyolqnyttomlys
tai tyottomyys on alkanut r,uoden kuluessa
tyosuhteen pddttymisestd, jotta el6ke voitai-
siin myontdA tiysitehoisena. Tatii vuoden
aikaa pidentdv[t ansioon suhteutettu peiivei-
raha, opintovapaalain mukainen opintova-
paa ja alle kolmewotiaan lapsen hoito.

Ongelmalliseksi muodostuu tilanne,, jol-
loin tyontekijii joutuu uudestaan eldkkeelle
vf,hdn ajan kuluttua entisen eldkkeen pdAt-
tymisestl. Eliikkeen pddttymisen jdlkeen ei
tulevan ajan oikeus pii^isd^intoisesti sf,ily,
vaan nykyinen lainsziddzinto johtaa siihen,
ettd mahdollinen uusiel6ke on myonnettava
vapaakirjana, toisin sanoen eldkkeeseen oi-
keuttavaksi ajaksi ei lueta aikaa eldketapah-
tumasta eliikeikeiiin.

lvisi jonkin aikaa myos tdvsite-
hoisen eldkkeen pddttymisen jdl-
kcen. jolloin tyohon pulaarninen
ei ldheskddn aina onnistu.

Eldketurvakcskus on tehnyt
asiasta lainmuutosehdotuksen
sosiaali- ja terveysministeriolle.
Ehdotuksen mukaan TEL 6 $:n
4. nromenttia ntuutettaisiin siten.
etta uutta eldkcttd laskettaessa

mentin sddnnoksid. Ansioon
suhteutetlu pdir druha. opi ntova-
paalain mukainen opintovapaa
ja alle kolmevuotiaan lapsen hoi-
l() otcttaisiin tiilloin huomioon
samoirr kuin TEL 6 $:n 3. mo
mentissa tulevan ajan edellytys-
ten tayttymistd tarkasteltacssa.
Ndin ollen, jos teysitehoisena
mycinnetyn eldkkeen paatyttya
tulee uusi eldketapahtuma, eldk-

keeseen oikcuttavaksi a.laksi luet-
taisiin ehckrtuksen mukaair aika
uudesta eldketapahturrasta ele-
keikii2ln samoin edellvtyksin kuin
se luetaan tvosuhtecnkin jhlkeen.

Rinnastaurincn ulotcttaisiin
kaikkiin eliikelajeihin. Poik keuk-
scna tulisivat kuitenkin olemaan
cclelld mainitut TEL 4 c 8:n 4.
nrontentissa.ju 6 $:n 4. nronrclttis-
sa tarkoitetr.rt tilanteet.

Kdytdnnossii ehdotetun muu-
tokscn soveltamincn tulisi kysy'-
mvkseen ldhinnd silloin. kun
ty'cikyvyttomyyselSkkeen jalkecn
on luvonnettdl'h uusi tydk),'vl't-
tcimyys- tai tyottdrnyyseldkc. Jos
edunjiittiijii on saanut tyokyvyt-
tom),)'s- tai tyottiimy),seldkettd.
joka on peattynyt ennen hdner.r
kuolcr.naansa, eldk kcelldoloajan
rinnastaminer.r tvcisuhdeaikaan
'"'oisi vaikuttaa my'os hdnen idl-
keensd rnvonnettdvdr.r perhe-
eldkkeen mddrddrr.

Vastaava muutos on ehdotettu
telrtdvdksi mvcis lvhvtaikaisissa
tvcisuhtcissa olevien tyonteki jdin
eldkelakiin. Viittaussddnnosten
kautta cl.rdotctut muutoksct tuli-
sivat koskcr-naan mvos nruita vk-
sityisen sektorin cldkelakeja. Val-
tion eldkclakia koskcvat muu-
Ioksct oval vrrltiovarainrninistc-

SIRKKA UANNIUTN, OTT
Ekike turvake .ykuksen
L'llik clai tostarkast aia
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Viime vuosina on keskusteltu lesken-
elhkkeen tarpeellisuudesta naisten osallis-
tuessa enenevdssi midrin ansiotyohon.
LEL TyoelSkekassassa on tehty selvitys
wonna 1980 myonnetyistd perhe-elikkeis-
t6, joissa leski oli ainoa edunsaaja. Selvityk-
sess6 tarkasteltiin lesken tyossiikiiyntiii ja tu-
loja ennen miehen kuolemaaja miehen kuo-
leman jllkeen.

Selvityksen mukaan lesken tulot olivat
keskimiiiirin kolmanneksen pienemmlt
kuin perheen kokonaistulot ennen miehen
kuolemaa. Tiimii merkitsee lesken elintason
sdilvmistt suunnilleen ennallaan. Vain har-
voissa tapauksissa perheen kokonaistulot
pysyiviit miehen kuolemaa edeltdneelld ta-
solla.

$
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Vuonna 1983 sai tyoelakejarjestelmdn (TEL, LEL, YEL' MYEL)
mukaista perhe-eldkettd I 13 000leskeli. LEL Tyoeliikekassan my6n-
tdm6h perhe-eldkettd sai 28 300 lesked, joista 25 600:lla ei ollut huol-
lettavia lapsia. Ndiden leskien osuus on kasvanut viimeisen kymmc-
nen vuoden aikana 6670:sIa 86 %:iin tyoeldke kassan perhe-eldkkeis-
re.

Lapsettomien leskien ikdrakenne painottuu vanhempiin ikiiryh-
miin; vuonna 1983 kuusi kymmenestd leskestd oli 65 vuotta tdyttd-
nyt. Keskimddrdinen leskeytymisikii oli 65 vuotta ja lapscttomilla
leskillii 66 vuotta.

Ldhes joka toinen leskistd ei ollut ollut tciissd tyoeldkelakien voi-
massa ollessa. Heistii 83 7o oli vanhuuseldkkeelld vuoden 1980 lopus-
sa ja noin joka kymmenes sai tydkyvyttomyys- tai tyottcimyyseldket-
ta.

Leskid, jotka olivat olleet tciissd ennen luotta 1980 mutta eivdt sen
jiilkeen (vuoden 1981 loppuun mennessd), oli42%. Heistii 74% oli
vanhuuseldkkeellii ja 24Vo sai tyokyvyttomyys- tai tydttdmyyseld-
kettd. Vuoden aikana ennen leskeytymistd toissd olleita oli kuitenkin
cnaa 5Tc; ldhes joka tclisella leskelld viimeisestd tycissIolovuodesta
oli kulunut rli l0 vuotta.

Leskih, jotka olivat olleet toissd vuoden 1980 n.rolemmin puolir.r'
oli 1370. (Kuvio l)

Aineistossa ei ollut yhtdiin leskeS, joka olisi mennyt toihin mieherr
kuoleman jdlkeen ja joka ei ollut ollut toissa tydelakelakien voimassit
ollcssa.

Perheen tulot ennen miehen kuolemaa
Tulojen rakennctta kuvataan kal.rden erilaiscn mittalrn'un a'"'ulla:
tulolajin esiintymistiheydellii ja tLrlolajin osuudclla tulosttmmasta.
Esiinty'mistihcl,'s ilnroittaa, moncllakcl proscntilla koko aineistosta
esiinty'i kvseistd tuloa. Tulolajin itsuus tulosummasta kuvaa kvscisen
tulolaji n nrarkkamtidrdistd osuutta kokonaist ulosta.

Pddosassa perheistd.69 %:ssa. urolemmat puolisot olivat clSkkeel-
ld. 29(/r,:sszr toinen oli eldkkeelld ja 27c:ssa kumpikaan ei ollut
c'lhkkcellS.

Pddosa pe rheistd. 85 %,, oli sellaisia, joiden tulot koostuivat pclkds-
tddn eldkctuloista. Sckd ansio ettd eldketuloa oli l4 %:lla ja airtoas-
taan ansiotuloja lVo:lla perheistd. (Kur"io 2)

Kut'io 2: Eri tulolaiien esiint.t'minen perhcillci ennen nichen kuolenroa.

Aineisto
Selvitystd varten poimittiin otos LEL Tycieliikekassassa r,'uonna 1980
mycinnetyistd perhe-eldkkeistd. joissa leski oli ainoa edunsaaja. Tar-
kasteltavaksi otettiin kaikki eliikkcet, joiden suuruus oli vdhintddn
1000 mk,zkk sekd pienemmistl eldkkeistd osa. Otokseen tuli 206
henkiloiija sc vastasi hyvin perusjoukkoa.

Otokseen tulleista leskistd ja heiddn puolisoistaatl kerdttiin ansii>
ja tyoeleketiedot elekt:tapahtunta- ja tyosuhderekisteristd sekd vert>
tustiedoista. (Ennen l'uotta 1971 pddttyneiti julkisen scktorin tyci-
suhtcita kosk*'at tiedot ovat osin puutteclliset.) Ansioiden kehit-"-std
seurattiin luoclcn I 98 1 loppuun saakka. Eldketapahtumarekistcristd
saatiin myos ticto rnahdollisesta kansancldkelain mukaisesta tyokl'-
vyttomyys- tai tyottom-v1'seldkkeestd sekd ser.r alkan.risa.iar.rkohdasta.
Kansanelhkkeen nrddrd arl'ioitiin laskcnnallisesti. Markkamdzirdt
ovat vuoden 1982 lopun tasossa.

Leskenehkkeensaaj ien tyoss[kdynti
Tyossdkdynnin mukaan lesket cln jaettu kolmeen rvhmhdn:
1) Lcsket, jotka civdt olleet olleet toissh t1'oeldkelakier.r voimassa

ollessa.
2) Leskct. jotka olivat olleet toissd cnnen vuotta 1980 rnutta eil'dt

sen.jalkeer.r.
3) Lesket,.lotka olivat olleet toissd'uuoden 1980 ntolemmin ptrolir.r.

Kuvi o I : Lc s k i e n .j a k au t urn i ncn t yd s sci k ci.rtui n nt trk o an.

Leski ei
tyossa

Leski tycissd
ennen vuotta
1980. mutta ei
sen jdlkeen

Leski tyossd
vuoden 1980
molemmin
puolin

l4To

Eldketulojen osuus kokonaistuloista oli 83V0. Eldketulot jakau-
tuivat tyoeldketuloihin ja kansaneldketuloihin suunnillcen puoleksi.
Miehen eldketulojen osuus oli 52o/o ja vaimon 3l % perheen kokc>
naistuloista.

Ansiotulojen osuus perheen kokonaistuloista oli l7%. Miehen
ansiotulojen osuus oli 2Vo ja vaimon l5 % kokonaistuloista.

Kaikkiaan miehen tulot olivat 54Vo ja vaimon 467c, kokonaistulc>
summasta. (Kuvio 3)

Pelkdstddn
ansiotuloja
| ('/(

t3%

45q

42q

Kaikki 100%

Ansia
ja
eliike-Pelkdstidn el5kctuloia 85 %.
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Kaikki 100%

Ansio
tulot
t7%

El?iketulot 83 %

mon
tulot Miehen tulot

52%,

Vaimon
tulot
3tq

Kuvio 3: Eri tulolajien osuus kokonoistulosummosto ennen miehen
kuolemaa.

Miehen
tulot
La(

Perheen keskimddrdisct kokonaistulot olivat 2920 mk,zkk. Kes-
kimddrdiset eldketulot perheissd. joissa eldketuloa esiintvi, olivat
2450 mk/kk. Keskimddrdiset ansiotukrt ansiotuloja saancilla olivat
3390 mk/kk.

Lesken tulot miehen kuoleman jiilkeen
Lesken kokonaistulot koostuvat ansiotuloista. omista eldkctuloista
ja pcrhe-eldkkeistd.

83 % leskistii sai ontaa eldkcttii perhe-eldkkcen lisriksi. Ansiotuloa
sai 13Vo leskistd. Lcskistd 4%; siti pelkdsttidn perhe-eldkettd.

Pddosa lesken kokonaistulosta koostui clhkkeistd. Lcsken omien
eldkkciden osuus oli a3% ja pcrhe-eldkkciden osuus 35 % kokonais-
tuloista. ElSkctulot jakaantuivat puoleksi tyoeldke- ja kansaneldkc-
tuloilrin. Ansit>tulojcn osuus oli 22c/r kokctnaistuloista. (Kuvio 4)

Kut'io 4: Eri tulolajien o.ruus lL,sken kokonai.ytuloi.ytu niehen kuolcnun
.jcilkeen.

Lesken keskimddrdinen kokonaistulo oli 2060 mk/kk eli 707c
perheen kokonaistulosta ennen miehen kuolemaa. Keskimddrdiset
perhe-eldketulot olivat 710 mk/kk. Omat eldketulot olivat keski-
mddrin 1050 mk/kk ja ansiotulot 3480 mk/kk neira tuloia saaneilla.

Perheen tulojen muuttuminen
miehen kuollessa
Perheen kokonaistulojen mediaani ennen miehen kuolemaa oli 2700
mk,/kk eli henkiloii kohti laskettuna 1350 mk,zkk. Lesken tulojen
mediaani michcn kuoleman jdlkeen oli 1680 mk,zkk, mikaon24ol:
suure mpi kuin henkilciii kohti laskettu tulo ennen miehen kuolcmaa.

Mikiili henkil6ii kohti laskettu tulo ennen miehen kuolemaa mdA-
rdtddn kul utuskertoimella 1,61, jolloin perheen kokonaistulot jactaan
2:n sijasta 1.6:lla. oli lesken tulojen mcdiaani 1690 mk/kk eli suunnil-
lccn sama kuin miehen kuoleman jiilkeen. Tdmh merkitsec lcsken
elintason sdilymistd ennallaan. k<tska tietvt kulutusmenot. mm.
asumiskustannukset, ovat kiinteitd. Niinpii hieman yli puolclla les-
kistd tulot pienenivdt tai kasvoivat vdhemmdrr kuin l0%. Joka
kolmannella tulot kasvoivat enentntdn kuin l0%. (Kuvio 5)

Kuvio 5: Leskcn tulojen nuuttuninen nichcn kuollassa ctlcltcineisiin
tuloihin verrottuna (kun micht,n kuolemaa edcltcincct tulot jnetaan
1,6:llo).

? leskistd

0-9 0- t9 30-_19 40-49 50-
1-ulot prcnenir;it % Tulot kasvoivat(ri

Kuviossa 6 on csitettv perhccn kokonaistulot ja hcnkilod kohti
laskctut tulot cnnen michcn kuolemaa sekd leskcn tulot michcn
kuoleman jdlkecn. Perheet ovat kuviossa ennen michcn kuolemaa
ollcidcn kokonaistulojen ntukaan suuruusjdrjestvkscssd (vlin pistc-
r.iiva). Vertailukohtina on esitctty laskcnnalliset tulot hcnkiloh kohti
miehen kuolcman jdlkeen, kun kokonaistulot jactaan 2:lla (alin
pistcviiva) tai 1,6:lla (keskimmhinen pisteviiva). Lcsken toteutunccr
tulot miehen kuoleman.jiilkccn on esitcttv erillisellii merkilld.

Kuviossa on lesket jacttu kolntecn rvhmddn sen mukaan, oliko
leski ollut toissd e nncn miehen kuolernaa l'ai eija oliko lcskijatkanut
tr'<intekoa nrvcis miehcn kuoleman jdlkeen. Jakautuma ei kuiten-
kaan vastaa sellaisenaan koko aincistoa, koska otoksessa <tlivat
mukana kaikki 1000 mk,/kk vlittavat lesker.reldkkcct. murra vailr osa
sitd pie ncnrmi:td eldkkcista.

Ha slb r s- Ko ljottut : K o t i l a l o uk.r i e n t u l onju ko.ja r o i nccn tul onroltdol l i.surule t.
Taloudcllincn suunnittclukt,skus I 984.
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Kuviosta niihdiiiin. ettd valtaosalla leskistd tulot ovat l6helld kulu-
tuskerrointa 1,6 kuvaavaa pisteviivaa. Tdmdn mukaan pddosalla
leskistd elintaso sdilyisi suunnilleen ennallaan.

Lesken tulojen hajonta kuitenkin kasvaa, mitd suurempiin tuloi-
hin mennddn. Kaikkein selvimmin miehen kuolemaa edeltaneet
tulot ylittyivdt niillii leskillii, jotka olivat olleet tdissii myos miehen
kuoleman jAlkeen. Silld seikalla, oliko leski ollut toissd ennen miehen
kuolemaa vai ei, ei nayttanyt olevan yhtd suurta vaikutusta lesken
tulojen suhteelliseen muutokseen. (Kuvio 6)

Kuvio 6: Perheen kokonaistulot ennen miehen kuolemaa jo lesken tulot
miehen kuoleman jiilkeen.

Tulot
mk,/kk

SAARA HASSINEN M
IEL Tydeltikekassan

t il as t o- ja tu t ki mu s I oimi st on
tutkija

I 1000

10000

9m0

8000

7000

6000

50u)

4000

3000

2000

1000

Perheet ennen miehen kuolemaa olleiden kokonaistulojen mukaisessa jdrjestyksessd

Perheen tulot ennen miehen kuolemaa:
A (ylin pistcviir"a) - perheen kokonaistulot enncr.r rnichcn kuolcnraa
B (kcskimrndinen pisterrira): perhecn kokonaistLrlot henkci kohti (kulutuskcrroin 1.6)
C (alin pistcviir.'a) : perheen kokonaistulot lrcnkca kohti (kulutr,rskcrroin 2)

Lesken tulot miehen kuoleman jdlkeen:
I : leski ei t<iissd ennen tai jdlkeen rniehen kuoler.nan
o : leski toissd ennen miehen kuolemaa mutta ei sen jdlkeen
x : leski toissd ennen ja jiilkeen miehen kuoleman
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RAKENSSIryOOJIEN
TER\IEYS

JA
oa

TYOOLOT
LEL Tyoeliikekassa ja Tyoterveyslaitos
ovat yhteistyossf, tehneet laajan tutkimus-
projektin, jossa on selvitetty rakennussiivoo-
jien terveydentilaa ja tyooloja. Tutkimuk-
sessa selvitettiin, paitsi tuki- ja liikuntaelin-
ten, hengityselinten ja ihon sairauksia, myos
rakennussiivoustyohon liittyviiii poly- ja me-
lualtistusta sek6 tyossd kiiyettiivien ainei-
den aiheuttamaa ihottumariski2i. Lisiiksi
kartoitettiin rakennussiivoustyon sisiilto ja
kuormitus. Vertailuryhmdnd tutkimuksessa
k[yettiin teollisuusompelijoita. Tutkimuk-
sen rahoitukseen osallistui Tyosuojelurahas-
to.

Rakcnnustyoldisten Liiton nais-
.jaosto tcki joulukuussa 1980
LEL Tyoellikekassallc aloitteen
talonrakennustoissd tyciskentele-
vicn naistcr.r tervevdentilan tut-
kirniscsta.

Jo cnncr.r tutkir.nusta tiedettiin
rakcnnusalan naispuolisillc tyon-
tckrl<iillc mvonnctt:ivdn vuo-
sittain tvcikvvvttonrvvscldkc
uscammir.r kLrin hciddn suhteclli-
ne n osr.lutcnsa alan tvontckijoistd
cdellytteiisi (kur.'a l). Rakennus-
alan naisilla on sclvd ylicdustus
mvcis alan tvottcimvvscldkcldis-
tcrt joukoss:r. Arttmatissu toinri-
r ista rakertnussiir oojista suuri

osa on vli 5Gr.'Lrotiaita tyonteki-
joita. mika sclittSd osan tdstA
vliedustuksesta.

Tycikyvyttomyydcn lddketic-
teellisend perusteena rakennus-
alan naisten tyokyvyttomyys-
cldkkeissd on yleisimn.rin tuki- ja
liikuntaelinten sairaus. seuraavi-
na verenkiertoelinten sairaudet ja
n.rielenterveyden hdiririt. Kaik-
kien TEl-alojer.r naisten tyciky-
vyttomvvscllkkciderr sairauspc-
rustcidcn jakauma muistutlaa
rakcnnusalan naisten jakaumaa
(taulukko l). Rakennusalan nai-
sillc on nryonnetty tytikrrvtto-
rrrrvscliikc hicmirn useammin lu-

ki- ja liikuntaelinten sairauksien
.ja hieman harvemmin mielenter-
vcvden hdirioiden vuoksi.

]UKKA KIVEKAS,1-.
LE I - T.y ti a I ci k a k a.s sa n

kitikaicrcellise n
t ttt kirttus toi nt i.r t on t u t k i.ja

.1. Kivckris, T. [i.yrlanda', J. Ilnru-
rincn, T. Kuuscla, M. Mrikincn,
K-It. N.rgdnl, R. Riala, H. Riihi-
trrriki. A. Zirrirrg: lldArntru.\.\ii-
voo.ju- .jtt o nr pc I i.j a t u t k i nru.t. Ll. I -

T.t'da I ti k a k u ssu tt.j ul k u i su ju ll: I 9ll4
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Kttvt l. Rukcnnusalan naispuolis-
tcn t.t'6tttt'ki.ioitlttt osuus alun t.tdn-
tcktjdi:rri. uIalIc ml dntrt.t'ittci t.rd-
kyvyt t dm.t'.r.sckik keistri .ja alal lc
m 1'dnnc t.t' i s t ci t.l'iit ttim.l' yselcik k ci s-
tti vuo.;intt 1970, 1976, 1980 .ia
t982, 0/r,

ffi tc:o ! roro f roxo m le82
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Rakennussiivoojien
tausta kidavampi
Tutkimukseen osallistui 200 ra-
kennussiivoojaa ja 222 teollisuus-
ompelijaa Eteld-Suomesta. Tut-
kitut olivat iiiltiiiin 30-54-vuo-
tiaita.

Tutkimukseen osallistuneissa
rakennussiivoojissa oli vastaavan
ikdiseen naisvdestocin verrattuna
hiukan enemmdn cronneita, om-
pelijoissa taas naimattomia. Ra-
kennussiivoojilla oli keskimdhrin
enemmdn lapsia kuin ompelijoil-
la.

Rakennussiivoojan ammattiin
tullaan usein me lko vanhana.
ompelijan ammattiin nuorena.
Alle 25-vuotiaana oli nykyiseen
ammattiinsa tullut rakcnnussii-
voojista 8 % ja ompelij oista 46 Vo.
yli 35-vuotiaana rakcnnussiivoc>
jista 4070 ja ompelijoisra 14%.
Rakennussiivoojilla oli useam-
min aicmpaa kokemusta tycield-
mdstd rnuilla tyoaloilla.

Kokonuisuutena rakcnnussii-
voojicn rvhmd on eldmiscn ta-
voiltaan ja taustoiltaan hetcro-
geenisempi. Ompelijoidcn jouk-
ko on yhtendisempi ja kokor.rai-
suutena eldmdntyyliltddn lAhcnr-
pana tilastollista keskivertosut>
malaista.

Rakennussiivoojilla
paljon tyotapattrmia
Joka ncljlnnellc rnkcnnussiir ot->
jalle ja joka kahdennelletoista
ompelijalle oli eclclliscn vuodcn
aikana sattunut vdhintddn yksi
lddkdrissdkdr ntiin .jolrtanut tvo-
tapaturma. Tuhatta tyontekrliiii
kohdcn rakcnnussiivoo.lilla oli
291 ja teollisuusompelijoilla 108
tyotapaturmaa r uodrssu.

Rakennussiirot-r.iien notirpa-
turmista suurin osa oli aihcutu-
nut tyonlaulla liikkumiscst:r cli-
laisilla tyo- ja kulkutasoilla.
Komplstrrmisct. kaatrrnriset ilr
putoamiset aiheuttivat 43% kai-
kista rakcnnussiivoojien t)'dtapa-
turmista.

Raskasta tyotii.. .

Rakennussiivoustyon lyysiscsszi
kuormitukscssa ()n olcnnaisttr
useiden erilaistcn kuormitusteki-
.loiden voimakas csiintr rnirrcn
koko tvovuoron ajan. Ornpelu-
tvossd taas kuormituste kijoitA
csiintyy vdhemmdn .;a yksipuoli-

r^lT,T.'l:,Ti,Ia esiintycssddn ne . .. ja paljonovat varsln volmaKKalta.
Rakennussiivoustyo on ruu- selklvaivoja

kdvaivan vuoksi ollut 13% siv
voojista ja 5 7o ompelijoista.

Seldn kliinisessd tutkimukses-
sa siivoojilla todettiin useammin
sel6n akuuttiin kiputilaan viit-
taavia lciydoksid kuin ompelijoil-
la.

Niska-hartiaseudun kipuja
kumpikin ammattiryhmii ilmoir
ti paljon. Viimeisen 12 kuukau-
den aikana niita oli ollut 80%:lla
siivoojista ja 87 %o:lla ompelijois-
ta. Niska-hartiaseudun oireita oli
jokseenkin yhtli paljon kaikissa
ikdryhmissd. Fysikaalista hoitoa
niska-hartiaseutuun oli saanut
cdcllisen vuoden aikana 2l Vo sir-
voojista ja l6% ompclijoista.

Tutkimuksessa todetut selkd-
kipujen ja iskiaskipujcn esiintv-
vyysluvut olivat suurimpia mitii
cri ammattiryhmillc tehdyissh
tutkimuksissa on tcldettu. Thmdn
tutkimuksen tulos vahvistaa kdsi-
tysta. jonka mukaan raskas tyo.
ja toisaalta myos paikalleen si-

miillisesti raskasta tyotd, jota
lehdddn sekd yld- ettd alaraajojen
suurilla lihasryhmillii. Tyci sisiil-
tdd runsaasti kuormittavia tyo-
asentoja, joihin lisiiksi liittyy kes-
kitasoa suurempi voimankdytto.

Ompelutyd on tyypillista tois-
totyota, jota tehdddn melko pie-
nillii lihasryhmilld (sormet, kd-
det) paikallaan istuen, hieman
kumartuneena. Ompelu sisdltdd
runsaasti vaiheita, joista aiheutuu
pitkdaikaista lihasjinnitystd.

Rakennussiivoukscn eri muo-
toten viilillii ei esiintynyt t:llennai-
sia croja. Sen sijaan aputyossd
ttrdcttiin hieman cucntmdn
kuormitustekrjoitii kuin yleissii-
vouksessa. Tiimii johtui siita. etti
aputyo sisdlsi usein hyl'in raskai-
ta tyovailtcita (laastin llpiointr.
kdrryje n tr-onto. lattian kdsin-
hionta).

Kummassakin ammattiryhmds-
sii ncljiillii naisella viidestii olijos-
kus ollut selkdkipua, mutta sel-
kdkivut yleistyivdt rakennussii-
voojilla nuorempina kuin ompe-
lijoilla. Jatkuvaa selkdkipua il-
moittancita oli molemmissa
ammattiryhmissa yhtii paljon
(28V0). mutta enemmdn kuin
aiemmin samalla menetelmdlld
tutkituissa sairaanhoitajissa ja
apuhoitajissa.

Iskiaskipua eli reidestd jalkatc-
raan sateilevaii kipua oli joskus
ollut 53 { :lla rakcnnussiivoojista
ta 45c/o:lla ompelijoista ja myos
iskiaskivut yleistyivdt rakennus-
siivoojilla nuorempina (kuva 2).

Selkdvaivoista oli aiheutunut
rakennussiivoojille enemmdn
haittaa kuin ornpclijoille. Yli
kuukauden sairaslomalla oli scl-
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dottu istumatyo lisiiiiviit selkdsai-
rauksia.

Polyistii tyotii. . .

Rakennussiivoojan tycissd oli ti-
lanteita, joissa hengitysilman po-
lypitoisuus ylitti huomattavasti
suositellun cnimmdispitoisuu-
den. Pdlyisin tyovaihe oli harja-
siivous, jossa sekd kokonaispdly-
pitoisuus cttd kvartsipolypitoi-
suus ylitti Tyosuojeluhallituksen
suositteleman enimmdispitoi-
suuden noin kolminkertaiscsti.
Mycis rakennusaputyo oli tutki-
muksen mukaan hyvin polyistii
tyotd. Irnuroinnin aikana sekh
kokonaispoly- ettd kvartsipolypi-

, toisuudet jiiiviit alle suositcllun\ enimmdispitoisuuden.
Kuivaharjausta siivt:rusrnuo-

tona suositeltiin kdytettdvdksi
rakennustyomailla mahdolli-
simman harvoin. Korvaavia
tyomenetelmid ovat lastasiivous
ja imurointi. Tutkimuksessa on
esitelty eri polyntorj untamahdol-
lisuuksia ja niidcn soveltuvuutta
tyomaaolosuhteisiin.

aiheuttaa pcilykeuhkomuutoksia
pitkiiiin alalla olleille rakennus-
siivoojillc.

Ihoa drsytrdvid
aineita. . .

Rakennussiivooiia pyydettiin
tutkimusta edeltdvdn viikon ajal-
ta kirjaamaan kaikki tyossi kii1,t-
tamanse aineet ja crikoistvohygi-
ecnikko teki ndistd selvitvksen.

Siivoojien kdyttdmd tuotevali-
koima oli hyvin laaja. Rakennus-
siivoojat olivat kasitelleet puhdis-
Iusaineita. liuotintuotteita ja var-
sinaisia rakennusaineita.

Ihon kannalta haitallisimpia
olivat sementti- ja laastituotteet,
eristevillat. liuotintuotteet sekd
emdksisct puhdistusaineet. Ylei-
sesti herkistavid aineita oli muun
muassa sementtituotteissa sekd
joissakin liimoissa ja kiteissd.
Rakcnnussiivoojien tyd oli kui-
tenkin vlrihtelcvaa ja samtrja
tuotteita kdytettiin yleensd vain
lyhychkojii tl,ojaksoja kerrallaan.

... ja kesi-ihotnrmia
Ihottumaa oli viimeisen l2 kuu-
kauden aikana sairastanut 36%
rakennussiivoojista ja 32%o om-
pclijoista. Kdsi-ihottumaa oli ol-
lut 327o:lla siivoojista ja l2To:lla
ompelijoista. Kdsi-ihottumansa
syyksi rakennussiivoojat ilmoit-
tivat selvdsti useammin jonkin
tyohdn tai tydympdristcicin liitty-
vdn tekijdn kuin ompelijat.

Pistoihokokcissa todettiin
kolmanneksella kummassakin
ammattiryhmdssd vdhintddn yksi
allergiaan viittaava positiivincn
reaktio.

Ihotautiliiiikiirin tarkastukses-
sa todcttiin vhdelld rakcnnussii-
voojalla kurnin aiheuttama am-
mattitauti.

Tutkinruksen mukaan tyciym-
pdristcin iirsykkeill2i on raken-
nussiivoojilla suurempi mcrkitys
ihottuman syntyyn. Rakennus-
siivoojien kdsi-ihottumat ov:rt ly-
hytaikaisia, mutta toistuvia. Kii-
si-ihottumasta kdrsivdt raken-
nussiivoojat selvivtyvht ihottu-
man hclidon ja suojauksen avulla
tycistddn hyvin.

Taulukko l. Vointassa olevot t.t'dky'r.t'ttdm.t'),sekikkeet rakennusalan ja
kaikkien TEL-alojen naisilla sairauspuusteen mukaan, 1982.

SairauspddlLrokka

Mielenterveyden hdiriot
Verenkiertoclinten sairaudet
Hcngitvselinten sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
Tzrpaturmat

Rakennusala
Naiset

t].2
20.4

5,0
38,4

4.2

TEL-alat
Naiset

22.0
19,3
4.4

36,3
2,4

.. . ja keuhkovaurioita
Sddnnollisesti tupakoivia oli ra-
kennussiivoojista 48Vo ja ompeli-
joista 3l %. Pitkiiaikainen keuh-
koputkentulehdus oli tupakoi
mattonrista rakennussiir oojista
l37o:lla ja ompeh.yoista 6vo:lla
sekd tupakoivista rakennussii-
voojista 24Vo:lla ja ompelijoista
ll7o'.lla.

Keuhkojen toimintakokeissa
rakennussiivoojilla todettiin lie-
vdd heikkenemistd keuhko.jen
toiminnassa tupakoinnista riip
purnatta ja keuhkojen tointinnan
hcikkeneminen oli yhteydessd
tyossdoloaikaan.

l0Vo:lla vdhintddn l8 vuotta
alalla olleista rakennussiivoojista
ja 2 ch:lla samanikdisistd ompeli-
joista oli keuhkojen rontgenku-
vassa polykcuhkoon viittaavia
ldyddksiii. Tarkkarajaista keuh-
kopussin paksuntumaa, joka
saattaa johtua asbestialtistukses-
ta. oli kuudella rakennussiivotl-
jalla ja yhdellii ompelijalla.

Tutkimukscssa todettiin ra-
kennuspolyn aiheuttavan raken-
nussiivoojille sekd pitkdaikaista
keuhkoputkentulehdusta ettd
lievid, mutta pysyvid muutoksia
keuhkojen toimintaan. Rakcn-
nuspolyn sisdltdmd kvartsi voi

Kut'a 2. Iskioskipukerrat rokctl-
nu.ssiivoojilla (s) ja ompcliioilla (o)
irin mukaan, 7o

o/rt

r00

ci kipua

l-5 kertaa

W
w

w 6 ke-rraa

f. iatkuvl?ltt ltrla

50--54 ikiiryhmii

90

80

10

60

50

40

30

20

l0

0

oSosoSoSo

30-34 35-39 40-44 45-49

25



I
I

i

I

^t
", ".

,

1-

1t
1

t
1

I



).KSIT]'ISEN SEKT
tyoeldkelakien piirissi
2s85 000
alle 65-vuotiasta
Tyoelikelakien TEL, LEL, YEL ja MYEL

1 piiriss2i elhkeoikeutta kartuttaneita alle 65-
vuotiaita henkiloitf, oli vuoden 1983 lopussa
2585000. N[iden lakien mukaisessa tyG tai
yrittiij2isuhteessa toimi vuoden 1983 lopussa
1574000 eli 6I%0, elZikkeellii oli 9 7o jajoko
julkisen sektorin tyosuhteessa, tyottominf,
tai muuten tyoelf,min ulkopuolella 30%.

..Tarkastelujakson 1977-1983 aikaisem-
piin vuosiin verrattuna wonna 1983 seki
alkoi ettapdittyi enemmf,n tyosuhteita, tyG
kyvyttomyysalkavuus kasvoi huomattavan
paljon, tyottomyyskassa-avustusta saanei-
den lukuma:itrdt ja tyovoimaosuudet sek6
kuolleisuus laskivat jonkin verran.

Tdllaisen yleiskuvan tyoeldkejf,gestelmiin
yksityisen sektorin tilanteesta antaa alku-
vuodesta ilmestynyt tyoeliikejdrjestelmf,n ti-
lastollisen vuosiki{an toinen osa.

Tyosuhteet ja
tyontekijat
Vuoden 1983 aikana tyoskenteli
yksityiselld sektorilla (tyoelakela-
kien TEL, LEL, YEL ja MYEL
piiri) tyosuhteisena tai yritthjiinii
1895000 hcnkiloii, mikd on n.
57 7o l5-64-vuotiaasta vdcs-
tosta.

Ensimmdiseen tyoelSkelakien
mukaiseen tycisuhteeseensa tuli
vuoden aikana 76000 henkilciii.
joista miehiii ja naisia oli yht2i pal-
jon. Ensimmdiseen tyosuhtee-
seen tultiin melko nuorena sill6
80% oli alle 20-vuotiaita, miehis-

ta 857o 1a naisista 76%0.
Vuoden aikana alkoi TEL-

ryosuhteita kaikkiaan 421 000,
mikd on yli 5% enemmdn kuin
edellisend vuonna, joskin vield
jonkin verran vdhemm5n kuin
huippuwotena 1980. Alkaneita
tycisuhtcita oli 15vo enemmdn
kuin henkilciitii, ioilla alkoi tyo-
suhdeja tdmd osuus on kasvanut
tasaisesti vuodesta 1977, jolloin
se oli I I 70. Tycisuhteista on suuri
mddrh n.relko lyhyitii ja lisiiksi
monilla on mycis rinnakkaisia
TEL-suhteita; vuoden lopussa
voimassa olevia suhteita oli
29 000 enemmdn kuin henkilciitii.

esimerkiksi kesdtoissl olleista
nuorista jiiii edellii mainittujen
lukujen ulkopuolelle. Vuonna
1982 tyoskenteli LEL:n piirissd
47 000 nuorta, jotka tdyttivdt lain
piiriin tulemisen ehdot mutta joi-
den tulot jdivdt alle em. rajatulon.

Tyokyvyttomyys-
alkavuus
Alkaneiden tycikyvyttomyys-
eldkkeiden miiiiri laski jatkuvasti
vuodesta 1974 liihtien, kunnes se
vuonna 1983 kiiintyi nousuun.
Osa laskusta vuonna 1982 selit-
tyy SOVE-uudistuksen yhteydes-
si tapahtuneella elikkeelle siir-
tymisen viivdstymiselld. Myos
tycikyvyttomyyseldk keiden alka-
vu us - tyokyrryttcimyyseldk keel-
lc joutuneiden osuus eldkeoikeut-
ta ansainneista hcnkiloistd - on
noudattanut tarkastelujaksolla
1971-1983 samoja trendejd.
Vuonna 1977 ikiivakioitu tyoky-
vyttcimyysalkavuus oli 10,3 pro-
millea. mistd se laski vuoteen
1982 asti ollen silloin 6,8 promil-
lea. Vuonna 1983 tyokyvytt<i-
myysalkavuus nousi 8,5 promil-
leen. (Aiheesta on tarkemmin
vuoden 1984 Tyoeliikkeen numc-
rossa 3. Leena Lietsala: Onko
tyokyvyttcimyyseldkkeidcn vd-
heneminen kddntynyt kasvuksi?).

Tycikyr,ryttcimyysalkavu uksis-
sa on huomattavia eroja suku-
puolittain sekd eri tyoel6kelakien
piirissd. Kun miesten ty<ikylryt-
tomyysalkavuus koko yksityisel-
ld sektorilla on ollut naisten alka-
vuuteen verrattuna noin 1.4-ker-
taincn, se on LEL:n piirissii 1,8-
kertainen ja MYEL:n piirissd
vain l.l-kertainen. Suhde ei ole
vuosittain muuttunut merkitth-
vdsti. Korkcin tyoklvyttomyys-
alkavuus oli LEL:n miehillii, 13,6

I
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Vuoden aikana voimassa olleista
tycisuhteista paettyi reilu neljdn-
nes eli 405 000 ja niiistii alle vuo-
den mittaisina kaksi kolmasosaa.

Vuonna 1983 pd6ttyneiden
TEl-suhteiden eldkepalkka oli
keskimddrin 3 384 mk kuukau-
dessa, miehilla 4 033 mk ja naisil-
la 2154 mk. Eliikepalkka perus-
tuu veron ennakonpiddtyksen
alaisccn ansioon. Sc lasketaan si-
ten, etta tyosuhteen neljdstd vii-
meisestd kalenterivuodesta jhte-
tddn pois ne vuodct, joina TEL-
indeksillii tarkistettujen kuukau-
siansioiden keskimddrd oli suurin
ja pienin. Eldkepalkka on jiiljelle
jiiiivien kahden vuoden ansioiden
keskimddrd kuukautta kohdcn.
Jos tyosuhde on jatkunut vain
kolmen tai ncljAn kalcntcrivuo-
den aikana, tyosuhteen alkamis-
vuotta ei oteta huomioon, ellei
tyosuhde ole kestdnyt sind vuon-
na vdhintddn kuutta kuukautta.
Jos valittavana on vain kolme ka-
lenterivuotta, niistd jdtetdbn pois
se, jona indeksillii tarkistettu kes-
kimddrdinen kuukausiansio oli
pienin. Tdtd lyhyemmdn tycisuh-
teen eldkepalkka on kuukausian-
sioiden indeksillii tarkistettu kes-
kiarvo.

LEL:n piirissd tyciskenteli
vuoden 1983 aikana 283 000 sel-
laista henkilciii, joilla vuoden le
pussa olisi eldketapahtuman sat-
tuessa clllut oikeus LEL:n mukai-
seen cldkker:;een. He tydskenteli-
vdt LEL:n piirissii keskimddrin
6.3 kuukauua ja heidiin k*ki-
palkkansa oli 4281 mk kuukau-
dessa. miehillA4466 mk ja naisil-
la28l9 mk. Ndistd henkiloistii oli
miehid 82Vo.On huomattava. ct-
tiitiihiin joukkoon eivdt kuulu ne
alle 23-vuotiaat, joiden LEL-an-
siot eivdt puolentoista vuoden ai-
kana ole ylittdneet ns. ylemmhr.t
rajatulon mddrdd (7 320 mk).

Ndin ollen melko suuri osa



promillea ja alhaisin YEL:n nai-
silla, 5,9 promillea. Edelld esitetyt
alkavuusluvut on laskettu kdyt-
6malh suoraa ikdvakiointia.
Lakijako on viimeisen lain mu-
kainen.

Kuolleisuus
Koska ldhes 8070 l5-64vuoti-
aasta vaestdstd on ansainnut eld-
keoikeutta tydehkelakien TEL,
LEL, YEL ja MYEL piirissd, ei-
vdt tdstd vdestcinosasta lasketut
kuolleisuusluvut voi poiketa ko-
vinkaan paljon koko vdestcin
kuolleisuudesta. Kun yksityisen
sektorin ikdvakioitu kuolleisuus
vuonna 1982 oli 3,7 promillea, oli
koko vdestcin vastaava luku 3.8
promillea.

Tyoelzikejiirjestelmdn eri la-
kien piirissd eroja sen sijaan on.
Ylivoimaisesti korkein kuollei-
suus vuonna 1983 oli LEL:n
miehillii (8,0 promillea) ja alhai-
sin MYEL:n naisilla (1,6 promil-
lea). Karkeasti ottaen voitaisiin
sanoa, etta yksityisen sektorin
henkilot voidaan kuolleisuuden
mukaan jakaa kolmeen r-vh-
mddn: LEL:n miehiin. muihin
miehiin ja naisiin.

Tilastokeskuksen kuolleisuut-
ta koskevan tutkimuksen (Han-
nele Sauli: Ammatti ja kuollei-
suus l9ll-75, Tilastokeskus
1979) sekii erdiden ulkomailla
tehtyjen tutkimusten mukaan
LEL:n huomattavan korkeaa
kuolleisuutta voitaisiin selittdd
lain piiriin kuuluvien henkiloiden
ammattiasemalla sekd kuulumi-
sella sellaisiin sosiaaliryhmiin,
joissa kuolleisuus on korkea.
LEL:n piiriinhan kuuluvat suu-
relta osin henkilot. jotka tyosken-
televdt raskailla ruumiillisen tyon
aloilla.

Tyoikdistcn. l5-64-vuotiait-
ten micsten kuollcisuus vastaa-
van ikdisten naisten kuolleisuu-
teen verrattuna oli vuortna 1982
koko rdestossd 2.9-kcrtaincn.
Tyoeliikcliirjcstclmdn piirissd
mieste n ylikuollcisuus oli 3.1-ker-
taincn, joten tycieldrldn ci voida
ainakaan tdssd rnielessd sanoa li-
sdnnccn sukupuoltcn tasal-arvoa.
Kuolle isuuksicn cro oli suurin
LEL:n piirissa (3.7-kertaincn) ja
picnin YEL:n piirissd (2.7-kcrtai-
nen).

Tyottomyyskassa-
avustuspdivet
Tyottcimyl,skassa-l\ ustusta rrri
saada tl,ottomAksi tai lontaute-
tuksi joutunut tvottcjr.r.rvvskassar.r

Tyoelrikelakien TEL, LEL, YEL ja MYEL piiriin vuoden 1983 lopussa
kuuluneet henkikit sekci koko sosiaalivakuut et t u vrie s t ri

jdsen. Avustusta maksetaan vi!
den pdivdn karenssiajan jiilkeen
viideltii piiiviiltii viikossa, kor-
keintaan 500piiiviilti kolmen pe-
rdkkdisen kalenterivuoden aika-
na. Pitkiiaikaistycitcin, joka on
saanut edelldmainitun enim-
mdismddrdn kassa-avustusta,
joutuu tycittcimyyskorvausjdrjes-
telmdn piiriin. Tyott6myyskor-
vausta voivat saada myos ne
tydttdmat, jotka eivdt ole min-
kaan tyottdmyyskassan jiiseniii.
Tyol tcimyys kassa-av ust u ksen
saaJla on vrrme vuosina ollut kes-
kimddrin l0-20 q enemmdn
kuin korvauksen saajia.

Koska Ellketurvakeskuksen
rekistcriin kirjataan vain tyottcj-
myyskassa-avustuksen saajat se-
ka avustuspdivien lukumddrdt.
.jiiljenrpiinii esitettavdt luvut ku-
vaavat vain sita osaa tydttomistd.
.ioka saa kassa-avustusta.

Niistii henkilcjistd, jotka ovat
kartuttaneet tyoeldketurvaansa
yksitl,isellli sektorilla. sai vuoden
1983 aikana 183000 tyouomyys-
kassa-avustusta ja keskimiiiiriii-
ncn avustuspdivien lukumddri
oli 63. Avustusta sai l0l 000
miestd keskimiiiirin 60 piiiviiZi ja
83 000 naista keskimldrin 66 piii-
vddn. Korvausplivien kcskimdd-
rht ovat suoraan vcrrannollisia
ikddn: mitd vanhempi ikdryhmii,
sitd encrnmhn kon,auspdivid.

Vuonrra 1983 sui tlottcintvvs-
kassa-avustusta 147 000 scllaista
hcnkilod,.jcxka olivat Iuoden ai-
kana r.r.rvcis tvcisuhtcessa vksitvi-
scll:i scktorilla. mikd on 7.8%
tyoeldkelakien piirissh tyosken-
ncllcestii tvdvoimasta. Yksitvisel-
li sckttirillu rrciskcrrnel[eisrd
rnichistzi 8,1 %; ja naisista 7.4?Z
sai kassa-avustusta r,uoden aika-
na.

saajien sekd alkar.reiden ja piidt-
tvnciden tydsuhteiclen lukr.rntiiii-
rht noudattelevat samo.ja suh-
dannc'"'aihteluja. joskin p;iinvas-
taisella trendilld.

Miehet

200 150 100
tuhatta henkilciii

-T:'rn

Naiset Ike
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40 44
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Tycisuhde vuonna 1983
Tycisuhde ennen vuotta 1983
Eliikkeellii
Ei tyoelekelakien piirissd oleva vdesrd
Sosiaalivakuutettu l5-64-vuotias vdcsto
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OSOITE
JOHON
LEHTI
HALUTAAN

VANHA
OSOITE

Tiillii kortilta voitte ilmoittaa osoitteenne muuto ksesta Etilata TycieliikeJehden vuosikerran hintaan l0 mk.
liiketurvakeskukselle. Kortilla voi myris

Toimipaikkatieto tarvitaan vain silloin, kun lehti on tullut tai se tilataan tyopaikalle.
D Osoitteen muutos tr Uusi tilaus

Nimi

Toimipaikka

LZihiosoite

Postinumero Postitoimi paikka

Merkitkiiii tZihiin se vanha osoite, johon lehti on ennen tullut
Nimi

Toimipaikka

Liihiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

4

Irtt
----l--------f-lttttt

+
I

I

I

T
I

I

i

+
I

I

I

T-
I

I

--tl;

+

#

TEL, miehet

TEL, naiset

LEL, miehet

LEL, naiset

YEL, miehet

YEL, naiset

MYEL, miehet

MYEL, naiset

TIMO ]ARVINEN,
l: I ci k c t u r v' a k a.y k u k s e n

tut k intus.t'k.\iktin
tutkinrussihtecri

2 _l t-

0

1978 1919 1980 r98l r982 r 983
Vuosi

Ikcivakioitu kuollcisuus tyr)elcikejcirjestelnrcin .t'k.;it.t'i.tellci sektorilla (suora vokiointi, standardivciesrd .l'ksi-
t-t'isen sektoritt kcskiyciestd vuonna 1978)

Promillea
l0

8

6

4

2

0

I

I

I

I

_L

I

I

I

I

+
I

L

+
I

I

I

T
I

I

I

I

I

I--
I

I

I

-t- I
I

I

I

1978 t979 I 980 l98l 1982 1983
Vuosi

29

\---



Vap auttamis s ddnno sto I
esitet5fln muutettavaksi
Yrit*ijien elf,kelain mukaisesta vakuutta-
misvelvollisuudesta vapauttamista koskevia
sd^dnnoksid ollaan muuttamassa. Jos ehdo
tukset toteutuvat, tulisi mahdolliseksi myos
takautuva vapauttaminen silloin, kun va-
kuutusta ei ole otettu, mutta vapauttamiseh-
dot tiiytfyvtit.

Sddnncikset yrittiijien vapautta-
misesta vakuuttamisvelvollisuu-
desta sisaltyver YEL 3 {i:iiiin ja
MYEL 4 $:2ilin ja ndidcn sddn-
ncisten soveltamisesta annettuun
sosiaali- ja terveysministerion
pddtokseen.

Vapauttamisen pddperiaatteet
ovat pysynect muuttumattomina
yriuiijtieliikejiirjestelmdn koko
voimassaoloajan. Niihin on tehty
muutos vain \uonna 1974, jolloin
mahdollisuus takautuvaan va-
pauttamiseen evdttiin. Sitdvas-
toin on mainittuna aikana sovel-
tamiskdytinto muuttunut ja ele-
keturvan taso kohonnut.

Eldketurvakeskuksen hallitus
asetti 9. 2. 1983 tyoryhmdn selvit-
tamean onko sosiaali- ja terveys-
ministericin YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta antamaa
piiiitcistii ja nykyistii soveltamis-
kaytantoe joltakin osin muutet-
tava. Tyciryhmdssd on ollut edus-
taja yrittiijien eldkelain mukaista
toimintaa harjoittavasta eldkelai-
toksesta sekd Maatalousyrittdjien
eldkelaitoksesta. Tyorylrmdn te-
kemd muistio on valmistunut ja
kdsitelty Yrittiijien neuvottelu-
kunnassa. Tdmdn jdlkeen muis-
tio on hyvdksytty Eldketurva-
keskuksen hallituksessa ja toimi-
tettu cdelleen sosiaali- ja tcr-
veysministericille toimenpiteitd
varten.

Vapautamis-
sldnnostoon esitettdvlt
muutokset
Varsinaiset
vapauttamisperusteel
Ensimmtiinen peruste. Vapautta-
miseen oikeuttava vdhimmdis-

markkan.rddrd nostettaisiin 250
markasta kuukaudessa 315
markkaan kuukaudessa. Luvut
ovat vuoden 1970 indeksissd.
Vuoden 1985 indeksissd luvut
ovat I 380.71 markkaa ja
2071,01 markkaa. Neljdnnes-
sddntciedellytys on katsottu ai-
heelliseksi siiilyttiiii.

Toincn perustr'. Vapauttamis-
raja, joka on lieventynyt alkupe-
rdisestd vuonna 1970 sovitusta 40
prosentin tasosta yksittdista-
pauksissa aina 27 prosenttiin
eldkkeeseen oikeuttavista kokc>
naistuloista, palautettaisiin takai-
sin 40 prosenttiin. Eldketurvan
tulisi olla kuitenkin vdhintddn
375 markkaa kuukaudessa vuo-
den 1970 indeksissii ja 2071.07
markkaa kuukaudessa vuoden
1985 indeksissii.

Kolmas peruste. Kcllmas va-
pauttamisperuste on edellyttanyt.
etta yrittajan eldketurva on 40
prosenttia yrittiijien eldkclain 7

$:n mukaisesta korkeimmasta
ty6tulosta, joka vuoden 1970 in-
deksissd on 1666,67 markkaa
kuukaudessa ja vuoden 1985 in-
deksissd 9204,74 markkaa kuu-
kaudessa. Tdtd mark kamiiiirlii ei
esitetd muutettavaksi.

Vapauttamisperus-
teiden soveltaminen
eriliss[ tapauksissa
Kolmatta vapauttamisperustetta
ehdotetaan kdytettdvdksi ai-
noana perusteena tapauksissa,
joissa vapautusta haetaan jo
pddttyneestd tyd- tai virkasuh-
teesta taikka muusta yrittljiitoi-
minnasta kertyneen eldketurvan
pcrusteella. koska vapautuksen

tultua myonnetyksi yrittiijiille ei
endd kartu eldketurvaa.

Sellaisissa tapauksissa. joissa
vapautusta on haettu jo makset-
tavan eldkkeen perusteella, va-
pautus on myonnetty vain III
sddnnon perusteella. Koska
maksettava eldke on pysyvd
etuus, kdytdntod ehdotetaan lie-
vennettdvdksi siten. ettd eldke-
turvan riittdvyvttA ratkaistaessa
rinnastettaisiin maksettavan
eldkkeen perusteena oleva palk-
ka tai t),6tulo jatkuvasta tyo- tai
virkasuhteesta saatavaan palk-
kaan taikka tyotuloon, jolloin
vapautus voitaisiin myontdd
mycis I ja II sddnncin perustee lla.

63 vuotta tdytrineen
yrittajen
vapauftaminen
Vapauttarnissddnnostoon otet-
taisiin myos mddrdys siita, ctte
yrittiijiille, joka hakee vapautusta
vasta 62 vuoden ian Uiyttamisen
jiilkeen vapautus myonnettdisiin
vain silkrin. ellei hdnclld tdmdn
yrittiijiitoiminnan perusteella, jos
vapautus mycinnettdisiin. olisi
oikeutta lukea hyvdkseen tulevaa
palvelusaikaa eldkeikddn saakka.

Takautuva
vapauttaminen
Vapautusaikaa koskevaa sddn-
nostcid ehdotetaan m u utettavaksi
siten, ette jos yrittiijiillii ei ole
voimassa yrittdjien eldkclain rnu-
kaista vakuutusta, voitaisiin va-
pautus mycintdd mycis takautu-
vasti ajalta. jona vapautl.amisen
edellytykset tdyttyvat.

ILKKA SAVOHEIMOTU
Eltikcturvakeskuk sen

I a u su n t o t o i m i s t o n ptlti I I i k k r)
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Ki i nnosfus sos i aal itu r .a-

sopimuksiin kasvaa

Vieraan valtion kanssa tehdyn vastavuoroi-
sen sopimuksen perusteella voidaan asetuk-
sella sddtii[ poikkeuksia tyontekijiiin eliike-

,lain sddnnoksist[. Niiin sanoo TEL:n 9 a $.
Tdllaiset sopimukset neuvottelee ulkominis-
terion asettama virallinen delegaatio.

Vuoden 1984 aikana neuvotteluryhmi oli
asetettunaEspanjaa,Sveisiei jalyivaltaavar-
ten. Kaikkien ryhmienjohdossa on neuvotte-
leva virkamies Osmo Kock. Neuvottelutahti
oli vuoden aikana varsin ripeii.

Osaltaan tdt6 edesauttoi sosiaali- ja ter-
veysministerion edeltdvl valmistelutyo, joka
epivirallisempana selvittelyn[ on kdynnistet-
ty myos Ranskanja Kanadan kanssa. Eliike-
turvakeskus on osallistunut tyohon kum-
massakin vaiheessa.

Tyoeliike-lehti on lukijakuntansa
piiristii vilittdnyt lukuisia sopi-
muksia koskevia kysymyksiii.
Miksi tiillaisia sopimuksia teh-
dddn'? Koska uudet sopimukset
tulevat voimaan? Mitd selvitys-
tyotd ulkomailta tuleva hakemus
el6kelaitoksessa aiheuttaa? Miksi
ei kaikkia halukkaita tyontekijcii-
td voida kiisitellii ns. ldhetettyinh
tyontekrjoinii? Voiko sopimuk-
sien voimaantulolla olla takautu-
via vaikutuksia? Olisiko maa-sta
toiseen muuttaville osattava an-
taa tarkeita neuvoja, ohjeita ja
osoitteita?

Ldhetettyjen tyontekloiden
asemaa ja heille annettavia todis-
tuksia on sivuttu Tycieliik-
keessii 4,/1984. Tarkoitus on laa-
jemmin palata asiaan, kun ke-
vddn aikana valmistuu tyonanta-
jille tarkoitettu esitelehtinen. Sa-
moin on syyta esitella eldkeha-
kemuslomaketta. kun sellainen
valmistuu yksinkertaistettuna ul-
komailla kriytettiivdksi. Nykyistii
lomaketta ja sen tekstit sisaltavAe
kddnnosmallia ei ole oikealla ta-
valla oivallettu Saksan ja Eng-
lannin vastaanottopisteissd.

Uusien sopimusten syntymi-
seen on kiinnostusta eri maiden
suomalaisseuroissa ja kotimaa-
han paluumuuttoa harkitsevilla
kansalaisilla. Arveluja ajankoh-
dista on vaikea esittdd. kun on
vain yhtend tyossa mukana.
Muutokset neuvottelukumppa-
nien kansallisessa lainsddddnnos-
sd hidastavat sopimusten valmis-
tumista. Ndin on kdynyt Itdval-
lan ja Sveitsin kohdalla. Viilillii
naytti. etta Itdvallan kanssa jou-

Monet kysymykset ovat siis
ilmassa. mutta niihin vastaami-
nen on vaikeata. Maita ja erilaisia
eldmdntilanteita on niin monia.
Eriiitd vastauksia voi loytiiii yli-
tarkastaja Matti Karin ja toimis-
topiiiillikk<i Helena Tapion kirjo
tuksista Tycieldkkeen numerossa
6 vuodelta 1981. Niiiden periaa-
tcpohdinnat ovat edelleen ajan-
kohtaisia.

duttaisiin pitAmiiiin vdlivuosi,
jonka aikana he ensin neuvotteli-
sivat muutokset tdrkeimpien
naapurimaittensa kanssa. Keski-
Euroopassahan jo tehtyjd sopi-
muksia on paljon ja niiden sovel-
taminen hyvin yleistd.

Puheenjohtaja on useassa yh-
teydessa korostanut, ettd yksi-
tyiskohdat keskenerdisistd neu-
votteluista on salassa pidettdvd.
Rohkenen kuitenkin lopuksi to-
deta, ettA vuonna 1985 tuskin tu-
lee voimaan yhtiiiin uutta sopi-
musta. TAhdn pessimismiin oi-
keuttaa sveitsildisten neuvotteli-
joiden toteamus, ette "valmiin
sopimuksen" kdsittely heillii
vleensd ottaa omassa maassa vic-
l6 noin vuoden ajan. Sveitsin
kanssahan sopimusartiklat on
erditd varauksia lukuunottamat-
ta parafoitu.

Ekiketurttakeskuksen ulko-
mai.sten asiain jaostosta .saa tietoia
sopimusvaltioiden (eli niiden valti-
oiden, joiden kanssa Suomello on
sosi aol i t wttasopi mufl eltik ejtirjes-
t e lmi st ei, e t uuk s ien hakemises ta ja
siitri, onko tydntekijcin sosiaaliva-
kuutus hoidettavo Suomen vai sr>
pimusvaltion lainstiltrltinndn mu-
kaan. Myds muiden maiden ekike-
lai t os t en osoi t t c is t a annetaan iaos-
ton kautta tarvittac.ssa tietoia.

]OUKO SIRKESALO,I.I/
Ekiketurvakeskuksen
wratoimitusjohtaja
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Tu levaisu uden ti etoyhteisku nta
UUSII LAKIKIELEN

T ulevaisuuden tietoyhteiskunta on nykyis-
ta kriittisempi. Se uusii lakiktelen. Jo nyt
kriittisyys nakyy koulujen oppikirjoissa. Ja
Kielikello (3 / 84) kysyy paakirjoilukses-
saan. "Selkeytyyko viranomaisten kreli?"

"Sosiaaliturvajdrjestelmd on sc-
kava ja monimutkainen. Apua
tarvitsevat eivdt tiedd. mitzi heillii
olisi oikeus saada ja kenen puo-
leen pitdisi keantya vaikeuksissa.
Suuri osa tulonsiirroisth menec
hallintokuluihin, byrokratiaan."

Kiirjistystii vai todellisuuua'l
Kysymys, johon lukiolainen

joutuu vastaamaan. Vaitteet ovat
nimittdin periiisin Matti J.
Castrenin ja Veikko Huttusen
kirjoittamasta "Uuden lukion
historiasta".r) Yhtii hyvin ne voi-
sivat olla perdisin mistd tahansa
historian tai yhtciskuntaopin op
pikirjasta.

Jotkut oppikirjat ehdottavat
el6kejdrjestelmien yksinkertais-
tamista. Jo peruskoulun kdynyt
osaa odottaa asian toteuttamista.
Toteutuksen poliittisuudesta
vdittelevit ammatillisten oppilai-
tosten oppilaat.

Mistd kenkd puristaa'l
Kenkd hiertdd STK:n vast-

ikiiiin julkaiseman kirjan2) mu-
kaan aivan eri kohdista. kuin
mistii oppikirjojen korostamat
hankauskohdat lciytyvdt. Mutta
yksi asia keskustelijoilta on unoh-
tunut: KIELI.

Virkakielikomitean
ehdotukset hiljaa
haudatnr?

Helpotkin asiat mutkistuvat, jos
ne esitetddn koukeroisella virka-
kielellii. Sosiaalivakuutuksen la-
kitekstiii on vaikea ymmdrtdd il-
man lain tulkitsijan apua. Vir-
kamiesten avuksi Esko Koivusa-
lo ja Liisa Huovinen-Nyberg
ovat kirjoittaneet crinomaisr'n
oppikirjan "Selked virkakieli".r)

Virkakielikomitean ehdotus-
ten toteuttaminen on velttame-
tdntd yksilon oikeusturvan var-
mistamiseksi.

Esko Koivusalo, komitean ld-sen, kirjoittaa Kielikellossa
(3/84): "Sosiaalieduista tiedotta-
vien viranomaisten on jatkuvasti
kehiteltdvd keinoja inlbrmoinnin
parantamiseksi. Kysymys ei ole
pelkdstddn kielen vaikeaselkoi-
suudesta. Esimerkiksi eldkealan
lakien ja asetusten kokonaisuus
on niin monipolvinen, ettd kan-
santaj uistettu esitys saattaa venyd
toivottoman pitkiiksi ja menettaa
sen vuoksi tiedotustehoaan."

Julkisuudessa on keskusteltu
mycis lakitekstin selkeyttdmisestd
sellaiseksi. ettd jokainen pystyisi
sitd ymmaftamddn (Hannu Tuit-
tu, Helsingin Sanomat 21. 10.).
Kdytdnnossd tdmd lienee mahdo-
tonta, mutta parantamisen varaa
on silti kosolti.

Hannu Tuitun mukaan tule-
vaisuudessa kansalaiset asennoi-
tuvat yhd kriittisemmin itse yh-
teiskuntaan, sen oikeusjdrjestyk-
seen ja puoluelaitokseen. Hdn
kysyy HS:n alakerta-artikkelis-
saan, ovatko lainsiiiitiijii ja -kiiyt-
taja ottaneet arvomuutokset
huomioon tycissddn.

Historian henki
ja lain kirlain
Historian patina ndkyy sellaisissa
ilmauksissa kuin ettd elinkor-
koon tulee omaiskorotus ja tiiy-
dennyskorkoon omaislisdys.
Virke on tuulahdus viime vuosi-
sadalta. jolloin ensimmdinen ta-
paturmavakuutuslaki sdddettiin.

Sosiaalivakuutuksen yksinker-

Kaikilla niilld on lain mukaan cri
mcrkitys.

Onko edes juristeille hyotyii
mokomasta sanavalikoimasta'l
Maallikon sanat suistavat sosiaa-
liturvan suohon.

Ylipitkiit sanat ovat ABC -kir-
jassa pikemmin sddntci kuin
poikkeus. Aapisen sivuilla vilah-
televat rintamasotilaseldkevuosi-
tulot, sukupolvenvaihdoseliik-
keet. tyocldkepalvelupisteet jne.
Eiviitkii uudet suunnitelmat sa-
noja ainakaan lyhcnnd: Jos syn-
tyy yrittiijiisukupolvenvaihdose-
ldke, niin syntyyko samasta pe-
suvedestd myos maatalousyrittd-
jdsukupolvenvaihdoseliike? Mil-
td kuulostaisi korvissasi viljehja-
polvenvaihdoseldke'l

Osmo A. Wiion5) mukaan yli-
pitkdt sanat vaikeuttavat virk-
kecn ymmdrtdmistd. ABC -kirja
on maallikolle varmasti yhtd ko-
va pdhkind kuin aapinen oli ai-
koinaan Jukolan veljeksille. Lciy-
tdvdtko eldkclaitosten koulutta-
jat itsensd vield samasta pinteestd
kuin lukkari Aleksis Kiven teok-
sessa "Seitsemdn veljestd"?

Osaksi juuri ylipitkien sanojen
vuoksi sosiaaliturvajirjestelmd
ndyttdd sekavammalta kuin se
todellisuudessa on. Kieli on sosi-
aalivakuutuksen pahin vihollinen
tai sen paras puolestapuhuja.

KielestA kesrdvd
kivilalka
ABC-kirjassa on lukuisia el6ke-
ikdsanoja: alempi eldkeikd, alen-
nettu eldkeikd, erityinen eldkeikd,
poikkeuksellinen el6keikd, paine
tettu eltikeikd, yleinen eliikeikii.
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taistamisen yhteydcssd hoituisi
sen kielenkin siivous. Antero
Okkosena) mukaan nykyinen
vakuutuskieli on svnrynyt insi-
nodri- ja lakimieskielen avoliitos-
ta tilastokielen vaikutuskcntdssd.
Vakuutuskieli on vaikein hdnen
tuntemistaan slangikielistd. On-
gelmavyyhdcn purku on niin
vaativa tehtava, etti se edellyttdi-
si komitean perustamista.

Vaarallisia ovat sanat, joille
sosiaalivakuutuksen asiantunti-
jat antavat eri merkityksen kuin
sanoilla on yleiskielessd: Sosiaali-
vakuutuksen ABC -kiria mhdrit-
telee eldkeajan eldkkeeseen oi-
keuttavaksi ajaksi. Vakuutusta-
pahtuma, ehdollinen eliikepiiitcisja eldketictoilmoitus ovat lisd-
esimerkkejd kirjan sekoittavista
sanoista. Varsinainen vika ei ole
tdmdn kirjan, joka noudattaa
ldhteidensd terminologiaa.

Laissa tulisi valttee eplselvid
ilmauksia virkakielikomitean
mukaan: "Valmistelutyossd jou-
dutaan usein vakiinnuttamaan
uusille kdsitteille uudet nimityk-
set. Alkuvaiheessa kdsitteistd saa-
tetaan keytted, jonkinlaisia tyci-
nimiii. jotka loppuvaiheessa sit-
ten paremman puutteessa paate-
tddn sisdllyttdd itse ehdotukseen.
Nimitykset ovat valmistelijoille
tuttuja, mutta saattavat jiiiidii
muille kdsittdmdtrcimiksi."
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TEl-valvonta,TtrHOSM

TEl-vakuutuksen ot-
taneiden tyonantajien
valvontaa kehiteriln
yhteistyossd eliikelai-
tosten ja Eliketurva-
keskuksen kanssa ko-
konaisvaltaiseen suun-

.. rtaan. I ama tapahtuu sl-
ten, eftd yksitt[isten
tyosuhteiden valvon-
nan ohella El.dketurva-
keskus ja el?ikelaitokset
alkavat tyonantajien
luona suorittavien tar-
kastusten avulla selvit-
tdh tyonantajan TEL:n
piiriin kuuluvat tyon-
tekilat. Tarkastustoi-
minta kd,ynnistyy ke-
v[iin 1985 aikana.

Tarkastettavat
ryonantajat
Tarkastettavat tyonantajat tule-
vat osaksi ilmi Eldketurvakes-
kuksen eldkcotcpalvelun avulla.
Eldketuruakeskus ldhettdd tvrin-
tckr.loille cldkeotreita vuosiitain
noin 300 000-350 000 kappalet-
ta. Otteita lhhetetddn pddasiassa
tyontekijoiden tiedusteluiden ja
TEL-tyosuhteen pddttymisen pe-
rusteella. Otepalvelun perustcclla
Eldketurrrakeskuksessa joutuu
selvitettdvdksi vuosittain noin
15000 tyosuhdetta. Ndistd tvo-
suhteista on noin 4000-5000
sellaista. joiden osalta tvonanta-
.jalta puuttuu TEL-vakuutus.

- Jos samaan tvonantajaan

oa oa ao

kohdistuu tietylld aikavdlilld usei-
ta tydnteki joiclen ty'osuhdesclvit-
tclypyyntojii, on svvtd harkita, tu-
lisiktr tvonantlr.jan luorra :uorit-
taa tarkastus.

Tarkastus kohdistetaan nryds
tlonantajiin. .jtxka ovat tttistu-
r.'asti ilmoittancet elakelaitoksille
virhecllisid tietoja tai ol'at jdttS-
ncct ticdol kokonaan ttri11111 ,-
matta.

Tyonlrntu.ja voidlran samoin
tarkastaa silloin. jos tvonanta.ja
on menctellvt vilpilliscsti vcrotus-
asioissa tai on muutoin n'renetel-
lvt siten. etta tarkastus nA1,'ttdisi
aihccllisclta.

Tarkastusten
suorittaminen
Aloite tyonantajan tarkastami-
seksi tulec joko Eldketurvakes-
kukscn tai eldkclaitosten taholta.
Lopputukrksena on tapaukscsta
riippuen. cttd

- eldkclaitos tarkastaa tycirran-
tajan.

- Eldketurvakcskus tarkastaa
tyonanta jan,

- tycirrantl.jia ci tarkasteta. jos
tarkastarnisclle ei kiydy riit-
tdvid perusteita.

Jos tapauksen vireilletulo on
tapahtunut Eldketurvakeskuk-
sen aloitteesta. tarkastuksen voi
suorittaa cldkclaitt-rs. jos sc tdtd
haluaa. Vaihtoehtoisesti tyonan-
tajan voi tarkastaa myos Eldkc-
turvakeskus. Jos tapaus on tullut
vircille cldkclaitoksen toimesta.
cldkclaitos voi tarkastaa tyonan-
tajan itse tai antaa tapaukscn
Eldkctun'akeskuksen tarkastet-
tavaksi.

Uusia tarkastajia
Elriketurvakcskuksclla on 1970".
lu\,ulta ldhtien ollut palvclukses-
saan ylitarkastaja rlukaan lukicn
'"'iisi tyonantajatarkastajaa, jotka
ovat pddasiassa tarkastancet
tyonanta.jia joilta puuttuu TEL-
vakuutus. Lisriksi ndntd tarkasta-
.iat ovat cliikeluittrsten pr vnnostii
tarkastaneet jossakin mddrin
TEL-r akuutrrkserr ()ttiuteitll
tyonantajia.

Elhketun,akeskus palkkaa
valvonnan tchostarniscn vuoksi
lisdksi viisi uutta tvonantu.iatar-
kastajaa. jotka sijoitctaan Hel-
singin ulkopuolellc paikallistar-
kastajiksi. Tdmtin lisiiy'ksen jiil-
keen Eldketurvakcskuksella on
palvelukscssaan vhteensii kvm-
nrenen TEL-tyonantajatarkasta-
jrru. Val\ ()nnun tclrostamincrr
vaatii luonnolliscsti mvos selvitte-
lvhenkilokunnan lisiivstii. Eliike-
lait.,ksi:sa ()n turka\tusrcsrrrssicrr
lisidmincn r icld trvoinna.

TEL+vcisuhtcessa tvriskente-
lee tdlld hetkellh noir.r 1,2 rniljoc>
naa tr ontckijda. Tr onirntajia.
joilla on .fatkuva TEL-vakuutus.
on tdlld hetkellli noin 89 000.
Ndin ollcn on mielestdni selvdd.
ettd TEL+arkastustoiminta jdd
vield valvonnan tchostamisen al-
kuraihecssa suhtcclliscn vaali-
mattomaksi.

Tehostuneen
valvonnan vaikutukset
TEL-valvonnan kchittdmisellh
kokonaisvaltaiseen suuntaan
r armistetaart cntistd parcmmin
tycintekijciiden elaketurva ja seas-

tetdiin tyoel;ike.jrir.jestclmzin kus-
tannuksia. koska TEL-r'akuu-
tuksissa olcvat puuttcct tarkas-
tusten vhtcvclcssd hoicletaan kcr-
ralla kuntoorr.

Vlrlr orrntrrr tclroslx111lp.,, Oia-
nentrid eldkelaitoksillc laimin-
lvonneist;i aiheutuvia maksutap-
pioita ja siidstrid hallintokustan-
nuksia. Tchostunut valr,'onta
vaikuttaa mviis cnnaltachkriise-
r lsti muhdollisiin tvorrantaiicn
laiminlvonte ihin.

Ndin ollen TEL-r'akuutuksen
hoitarrriscn llrinrinlvorat lrorrrn-
ta.jat saatctaan cntistA tchok-
kaanrnrin vastuusccn tvonteki-
loitlcn cldkctun un jiirlesiamiser-
td .ia rakutrttrsrrruksrrlerr sutrrit-
tanriscsta. NziistA svistri paranluu
tyocldke' jdrjcstelnrdn luotetta-
vuus elaiketurvarr takaitjana.

MARKKU SIRVIO, I,T
I-kik cturva kesk uk sen

va I vont at oi m i :; ton pdtil I i k k i)
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MIKSI
NAIN?

ELAKEOTTEITA
UUSILLE
RYHMILLE?
Eldketurvakeskus ldhetti kokei-
lumielessd eldkeotteitu viimc
vuonna 9000 henkilolle, jotka
olivat syntyneet l. l. 1944-30. 4.
1944 eiviitkd olleet aikaisemmin
saaneet otetta. Millaisia koke-
muksia saatiin? Onko palvelua
tarkoitus jatkaa') Vastaajana on
talon ansiorekisteritoimiston
piiiillikko Ve ij o N a u m a ne n.

"Syntymdajan perusteella ta-
pahtuvaa otepalvelua ei luulta-
vasti jatketa, koska palaute oli
hyvin vdhdistd. Tdmdnikdiset
ovat yleensa vakiintuneessa eld-
mdnvaiheessa jl ansiotoiminta
on jatkuvaa. Silmdmddrdisesti
arvioituna tdmd ryhmd sisdlsi
paljon esimerkiksi julkisen sekto-
rin palvelussuhtcita."

Onko re kisteri pa lvelua t ark oit u.y

ulot toa uusiin ryfu711iip?

"Ensi syksynd on tarkoitus tehdd
LEL-massajakelujen tdydennvs-
jakelu. Aikaisemmat massajake-
lut ovat perustuneet ammattilii-
toilta saatuihin osoitteisiin. Nvt
on tarkoitus tdydentdd jakelun
ulottuvuutta myos niihin, jotka
eivdt ole LEL-alojen ammattiliit-
tojcn jdscnid. Heille osoittcet
pyvdetddn normaalisti vdcstore-
kisterikeskuksesta. Hotelli- ja ra-
vintolavdellc ldhetetddn otteet
huhtikuun loppuun mennessd."

Veijo Nauntancn,

Pekka Ahmavaara )a Lasse Laatunen

Eldketurvakeskuksen
hallituksen uudet jasenet
SAK:n sihteeri Pekka Ahmavaara ja STK:n johtaja Lasse Laatunen
valittiin ETK:n edustajiston I l. 12. 1984 pitdmdssd kokouksessa lai-
toksen hallituksenjdseniksi toimikauden 1983-85 i?iliellii olevaksi
ajaksi. Ahmavaara seuraa eldkkeelle siirtynytte sihteeri Simo Elo-
maata, joka oli hallituksen jdsenenh vuodet 1977-84.ja Laatunen
toisiin tchtaviin siirtynyttd johtaja Seppo Riskiii, joka oli hallituksen
jdsen vuodet 1980-84.

Filosolian kandidaatti Pekka Ahmavaara (40) on toiminut Tyo-
terveyslaitoksen psykologian osaston assistenttina 1965-68, ergo-
nomian tutkijana 1968-70, ammatinvalinnanohjaajana Helsingin
piiritoin.ristossa 197 0-7 l, Ammattiyhdistysopiston tyosuojeluopet-
tajana 1972-80 ja SAK:n tycisuojelusihteerind l98G-84. Tyoter-
veyslaitoksen vs. koulutuspiiiillikkonli hdn toimi vuonna 1979.
SAK:n sihtecriksi hiinet valittiin vuodesta 1985 lukien. Filosofian
kandidaatin tutkinnon pddaineena psykologia hdn on suorittanut
t969.

Oikeustieteen kandidaatti Lasse Laatunen (33) on toiminut Suo-
men Tycinantajain Yleisen Ryhmdn erityisalojcn asiamiehenii
1913-16. STK:n laki- ja sosiaaliasiainosaston asiamieheni 1976-
79. STK:n tyciehtosopimusosaston vastaavaksi asiamieheksi hdnct
nimitettiin l. kesdkuuta 1919 ia laki- ja sosiaaliasiainosaston johta-
jaksi l. syyskuuta 1984. Ylioppilastutkinnon hdn on suorittanut
Heinolan Yhteislyseossa 1970 ja oikeustieteen kandidaatin tutkin-
non 1973.

ETK:n hallitukscn kokoonpano on nyt seuraava:

ylijotitaja Juk ka Rantala, puheenjohtaja
toimitusjohta.ja Juhani Kolehrnainen. varapuheenjohta ja

idscnet: varajdsenet:
.;ohtaja Lasse Laatunen agronomi Henrik Sun.relius
johtaja Pekka Mercnheimo johtaja Heikki Ropponen
dipl.ins. Lauri Olkinuora varatuomari Roll Wid6n
sosiaalisihteeri Lauri Kaarisalo vritvsdemokratiasihteeri

Matti Kopperi
sihteeri Pekka Ahrnavaara toinen puheenjohtaja

Kalevi Aronen
puhecnjohtaja Nils Komi osastonjohtaja Iikko B. Voipio
varatuornari Bruuno Mattila agronomi Raimcl Tammilehto
hall.tiet.triWaldemarBtihler toimitusjohtajaUkkoLaurila
yliliiiikiiri Martti Lehtinen dosentti Timo Somer
toimitusjohtajaAlttiAurela varatoimitusjohtaiaTaistoPaatsila
toimitusjohta.la Juhani Salminen varatuontari Esa Mattinen

Pckka Ahmavaara Lossc Laatunen
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NIMITYKSIA

Aarne Nyyssdnen

LEL Tyoeliikekassan hallitus on
nimittdnyt johtaja Aarne
N y yss<ise n (36) LEL Tycielii-
kekassan hallintojohtajaksi 1.2.
1985 alkaen. Nyysscinen hoitaa
samalla myds nykyistd asiantun-
tijajohtajan tehtavaensa.

Johtaja Nyysscinen on koulu-
tukseltaan maatalous- ja metsd-
tieteiden maisteri. Hdn valmistui
Helsingin yliopistosta vuonna
1975.

Tytielhkekassan asiantuntija-
johtajan tehtdviin Nyysscinen
siirtyi kesdkuussa 1982 Maaseu-
dun Tydnantajaliitosta, jossa hdn
toimi asiamiehend vuodesta 1975
ldhtien.

Taisto Paqtsila

Maatalousyrittdjien eldkelaitok-
sen toiseksi varatoimitusjohta-
jaksi on nimitetty FM Taisto
Paatsila. Hdnen vastuualueinaan
ovat suunnittelu. vakuutustek-
niikka ja ATK-asiat. Varatoimi-
tusjohtajana vastuualueenaan
lainopilliset asiat jatkaa edelleen
OTL Seppo Pietildinen.

Jouni Jokisalo

Eldketurvakeskuksen tiedo-
tussihteeriksi on nimitetty 11.1.
1985) toimittaja Joun i Jok i- I

s a I o. Ennen Eldketurvakeskuk-
seen siirtymistddn hdn toimi
Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjdrjeston SAK:n hdnenkan-
nattajan Palkkatyciliiisen toimi-
tussihteerind.

Fil.maist. Olavi Suominen kuollut
Eldketurvake;kuksen hallituksen
pitkdaikainen jdsen, lll.maist.
Olavi Suominen. kuoli
kauan jatkuneen sairauden jdl-
keen 17. I l. 1984.

Olavi Suomiscn pitkd ammatti-
jdrjestciura liittyi graaliseen alaan
ja liiketycialaan. Hdn oli TVK:n
edeltiijiin Henkisen Tyon Yhty-
mdn perustaja ja ensimmdinen
toiminnanjohtaja. sittemmin
TVK:n hallituksen jiisen yli 30
vuotta, varapuheenjohtajana
1960-69. Pddasiallisimman
uransa hdn teki Suomen Liike-
vden Liiton kehittiijiinii; hdn
tyoskenteli liiton toiminnanjohta-
jana 40 vuotta, vuoteen 1980.

Tdlle uralle hdn tuli kohta val-
mistuttuaan lllosollan maisteriksi
Turun yliopistosta vuonna 1940.

Ura oli myos ndkyvdssd mddrin
kirjallinen: jo vuonna 1942 ilmes-
tyi Suomisen kirjoittama yli 60G
sivuinen Suomcn kirjapainotai-
don historia ja seuraavana vuon-
na sille jatkoteos Graallscn teolli-
suuden kehitys l90Gluvulla. Niin
ikddn Suominen kirjoitti Liike-
vden Liiton 5(}. ja 75-vuotishisto-
riikit. toimi liihes 40 vuotta Liike-
vdki-lehdcn pddttrimittajana ja
useita vuosia Vakuutusvdki- ja Pu-
hclinviilitriijii-lehr ien pddtoimirra-
jana.

Suominen oli mm. tycituomio
istuimen varajdsen, ammattikas-
vatusneuvoston jdsen, Tydturval-
lisuuskeskuksen hallituksen j6sen,
Eldkevakuutusyhtio Pohjan hal-
lintoneuvoston jdsen ja Liikevden
koulun rehtori. TVK. Suomen

Liikevden Liitto ja Vakuutusvden
Liitto olivat kutsuneet hdnet kun-
niajdsenekseen.

Eldketurvakeskuksen piirissd
Olavi Suominen oli luottamusteh-
tdvissd alusta pitden. Hdn oli sekd
edustajiston jdsen ette hallituksen
varajdsen 196l-64. hallituksen
jiisen 1965-82.

TVK:ssa ja Liikevden Liitossa
Olavi Suomisen pois meno pddtti
aikakauden. Eldketurvakeskuk-
sen hallitus ja hallituksen kanssa
kosketuksissa olevat virkamichet
muistavat Olavi Suomisen hienr>
luontoisena. hillittynii .ja huumo
rintajuisena luottamusmiehend,
jonka tyossd tuntui pitkdn tyd-
markkinakokemuksen luoma
suhteellisuudcntaju ja perspektii-
vi. YLla
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VAKUUTUSOIKEUDEN PAATOKSIA

YRITTAJA-
TOI]VIINNAN
ALKATVIIS-
AJANKOHTA
VAK O:n prititds n:o 5 2 I 3/ 83/ I 4 I 2
(ETK 13761) .ia 3196/83/1412
(ETK 13949). Molemmar priritdk-
set annettu 28.8. 1984.

Kun ETK joutuu YEL 12 $:n
, perusteclla ottamaan yrittdjienI eldkelain mukaisen vakuutuksen

yrittiijiin puolesta, ETK vahvis-
taa myds YEl-toiminnan alka-
misajankohdan. Haettaessa
muutosta eldkelaitoksen anta-
maan tyotulopddtcikseen ei va-
kuuttamisvclvollisuuteen ja va-

I kuutuksen alkamisajankohtaan
voida endh puuttua.

Ensimmilinen tapaus
ETK otti YEL l2 $:n nojalla yrit-
tdjdn puolesta vakuutuksen eld-
kelaitoksesta. Pddtciksessd todet-
tiin YEl-toiminnan alkaneen l.
l. 1980. LisiiksiETK mddrdsiva-
kuuttamisen laiminlycinnin
vuoksi vakuutusmaksun korotet-
tavaksi.

Yritdja haki muutosta. koska
hdn katsoi kuuluvansa YEL:n
piiriin ajalla l. l. l98l-31. 12.
1981. Lisiiksi hiin piti vakuutus-
maksun korotusta kohtuutto-
mana.

Eldkelautakunta (elk) tutki va-
lituksen siltd osin kuin se kohdis-
tui vakuuttamisvelvollisuuden
laiminlyontiin ja vakuutusmak-
sun korottamiseen ja hylkiisi vali-
tuksen tdltd osin. Lisdksi elk kii-
sitteli asian vakuuttamisvelvolli-
suuden alkamis- ja piiiittymis-
ajankohtiin kohdistuvana. Elk ei
tutkinut valitusta tdltd osin. kos-
ka elk:n mielestd ETK:n pddtcis ei
sisiillii vakuuttamisveh'ollisuu-
den alkamis- ja pddttvmisajan-
kohdista oikeudellista ratkaisua.
.johon voisi hakea muutosta
clk:lta.

ETK:n ndkemys
ETK valitti pddtciksestd ja ilmoit-
ti. etta se vahvistaa YEL l2 $:n
mukaiscn vakuutuksen ottami-
sen yhteydess6:

- etta kysymyksessd on vakuut-
tamisvelvollisuuden laimin-
lyonyt yriuiijii, jonka YEL:n

piiriin kuuluva yritystoimin-
ta on jatkunut yhdenjaksoi-
sesti vdhintddn neljd kuu-
kauttal

- vakuuttamisvelvollisuuden
alkamisajankohdan, jonka
perusteella maaraytyy va-
kuutusmaksun korotuspro-
sentti.

ETK vaati. etta VAKO muut-
taisi elk:n peatoste siten, ettf,
elk:n olisi tullut tutkia ETK:n
pddtos mycis vakuuttamisvelvol-
lisuuden alkamisajankohtaa
koskevalta osin.

VAKO:n ratkaisu
Elk:n pddtos kumottiin ja asia pa-
lautettiin elk:lle tdstd kumoamis-
p6dtoksestd aiheutuvia toimenpi-
teitd varten.

Toinen tapaus
ETK otti vakuutuksen eldkelai-
toksesta.ia totesi yrittdjdn kuulu-
van YEL:n piiriin l. l.l9l1-31.
12. 1977 ja mddrdsi vakuutus-
maksua korotettavaksi. Eliikelai-
tos vahvisti mainitulle ajalle tyo-
tuloa 25000 markkaa. Yrittiijii
valitti eldkelaitoksen pddtoksestd
ja oli sitii mieltd. ettei toiminta
kestdnyt neljdd kuukautta sekd
ettei kahden omakotitalon ra-
kennuttaminen ja myyminen
tehnyr hdnesrii yrittiijiiii. Yriuiiji
vaati YEl-vakuuluksen poista-
mista.

Elk totesi valittajan harjoitta-
ncen yrittajatoimintaa 6. l.
1911-18.5.1977 ja muutti pdd-
tostd taltd osin. Muilta osin elk
hylkiisi valituksen. Yrittdjd vaati
edelleen VAKO:lta vakuutuksen
poistamista, koska toiminta oli
kestdnyt alle neljd kuukautta. Va-
lituksen johdosta ETK antoi lau-
sunnon, jossa se katsoi yrittdjdn
tyopanoksen niin vdhdiseksi, ettei
hdnen tyotulonsa nouse lain edel-
lyttdmddn vdhimmdismddrddn.
ETK esitti sen vuoksi. ettii ETK:n
pddtos purettaisiin puutteelliseen
selvitykseen pcrustuneena.

VAKO:n ratkaisu
VAKO katsoi valituksen osalta,
ettd elk:n ei olisi tullut tutkia vali-
tusta YEL:n mukaisen vakuut-
tamisvelvollisuuden ja vakuutuk-
sen alkamisajankohdan osalta,
koska yrittdjd oli toimittanut
elk:lle valituksen vain eldkelai-
toksen antamasta tyotulopdd-
tciksestd. Tdmdn vuoksi VAKO
poisti elkn pddtoksen.

ETK:n purkuesityksen joh-
dosta VAKO sitd vastoin katsoi
purkuedellytysten olevan ole-
massaja purki ETK:n pidtdksen.

LEL.PALKKA
ARVION
PERUSTEELLA
VAKO:n priritds n:o
2337/84/t724 (ETK t5234) An-
nettu 4. 10. 1984

VAKO vahvisti elk:n pddtciksen,
jonka mukaan omakotitalon ra-
kcnnuttaja oli velvollinen suorit-
tamaan LEL-vakuutusmaksun
ennukontarkastajan arvioimasta
5 075 markan palkasta.

Kysymyksessd oli vuonna
1978 maksettu korvaus omakoti-
talon savupiipun, tiilivdliseinien
ja julkisivun muurauksesta. Ra-
kennuttaja ilmoitti, ettd tyostd oli
todellisuudessa maksettu kor-
vaukseksi 650 markkaa, mikii pi-
tdisi ottaa myos LEl-vakuutus-
maksujen perusteeksi. Ennakon-
tarkastaja oli sitd mieltd, ettei
maksettu palkka ollut kohtuulli-
nen tehtyyn tyohcin ndhden.
Lddninoikeus oli vahvistanut
verottajan arvion oikeaksi ja sen
mukaisesti muuraajaa oli myos
verotettu. LEL Tyoeliikekassan
perustelut maksuunpanolle:

- LEL Tyoeldkekassalla on
LEL 10 $:n nojalla oikeus
toimittaa maksuunpano ar-
vion perusteella. Verottajan
arvio on tehtyyn tydhon niih-
den kohtuullinen.

- LEl-maksu suoritetaan pdd-
sddntoisesti veronalaisesta an-
siosta. Teman vuoksi on koh-
tuullista ja oikein, etta tydn-
tekijd saa eldketurvan sirtd
ansiosta. josta hdn joutuu
maksamaan veroa.

- LEL Tyoeldkekassan toimit-
tama maksuunpano ei ole
lain tai sopimuksen vastai-
nen.
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KAUSILUONTEISESTI
TOIIVIIVA SAHA

VAKO:n pritirds n:o 03942/83 ja 03993/83/ 1057
Annettu 7.6. 1984

TELn piiriin kuuluvan sohon krisite ei loajentunut,
kun VAK O kumo st e lcike laut akunnan pririt dk s en.

UUSIA YLEISKIR]EITA

Tyokyvyn arviointi ja eldkeasian kiisittely
tytiel6kelaitoksessa

Rekisterciimiskelpoiset lisdedut

Vastuunjakokertoimet vuodelle 1983

Vakuutuksen ottaneiden TE L-tycinantajien
valvonnan tehostaminen

MYEL 6a $:n muuttaminen

Muutos vastuunjakoperusteisiin

N:o 20, 19. 9. 1984

N:o 21. 16. 10. 1984

N:o 22. 17. 10. 1984

17.10. 1984

N:o 23.22.10.1984
N:o 24. 30. 10. 1984

Vakiintunut
1.1....soveltamlskaytanto

LEL:n piiriin kuuluvana saha-
ty6na pideteen puutavaran sa-
haus- ja muita kasittelytoiti sel-
laisella kiinteiillii sahalla, joka
toimii kausiluonteisesti. Sahalai-
toksen katsotaan toimivan kausi-
luonteisesti. jollei varsinaista sa-
hausta tehdd ympdri vuoden.
Tiillciin ei kuitenkaan oteta huo-
mioon mahdollisia kcr;keytyksid
tydntekijciiden s6dnncjnmukais-
ten vuosilomien tai sellaisen
poikkeuksellisen syyn takia, kuin
esimerkiksi lomautus on.

Sahauskauden kesto on siis
ratkaiseva tekrjii kausiluontei-
suutta mddrdttdessd. Sahalla voi
olla muuta toimintaa sahauksen
ollessa keskeytyksiss6, mutta rat-
kaisevaa ei ole se, tycillistetddnkci
tyontekijiit muiden toiden avulla
sahauksen ollessa keskeytyksissd.

kij<iihin sovellettavaksi TEL:a.
Eldkelautakunta siis laajensi
TEL:n piiriin kuuluvan sahar.r
kdsitettd siitd. mitd se vakiintu-
neen soveltamiskAytdnncin mu-
kaan on.

Eldkelautakunnan mielestd
tyontekrjlit kuuluvat TEL:n pii-
riin. vaikka varsinaista sahausta
ci tehtdisikddn ympdrivuotisesti.
jos tyontekliit kuitenkin tycisken-

VAKO kumosi LEL Tyoeliike-
kassan valituksen johdosta eldke-
lautakunnan pddtcikscn. joten
ko. sahaustyotd tekcviin tyonte-
kijdihin oli sovellettava LEL:a.

Eldketurvakeskuksen kustannusten korvaami-
seksi suoritettavan lopullisen maksun ja
ennakkomaksun perusteissa esiintyvien
eriiiden kertoimien arvot vuosille 1984 ja 1985 N:o 25, 31. 10. 1984

Vuoden 1985 palkkaindeksiluku ja tyciellikc-
laissa sdddetyt markkamddrat seka yhteen-
sovituksessa huomioonotettavat kansan-
eldkkeen ja perhe-eliikkeen markkan.r:idrdt
vuonna 1985 N:o 26, 1.11.1984
Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotto 8. I L 1984

N:o 27. 27.11. 1984

N:o 28, 12.12.1984 I

N:o 29. 13.12.1984

N:o 3 l. 20. 12. 1984Tiedot sahasta

Kyseisen sahan toiminta oli jdr-
jestetty siten, ettd talvikautena
( l. I l.-3 L 5.) sahataan samana
hakkuukautena kaadettua raa-
ka-ainetta. Kesdkautena ( l. 6.-
31. 10.) paketoidaan ja ldhetetddn
talvikautena valmistettu sahata-
vara, pidet66n lomat sekd suori-
tetaan laitteiden ja koneiden vuo-
sihuollot ja -korjaukset. Vaikka
saha on toiminnassa ympdri
vuoden, on sen varsinaincn sa-
haustoiminta ollut pysdhdyksissd
viiden kuukaudcn ajan vuosit-
tain.

Eliikelautakunnan
piietos

Tycinantaja valitti Eldketurva-
keskuksen soveltamispddtcikses-
ti, joka oli vakiintuneen sovel-
tamiskdytiinncin mukainen. Elh-
kelautakunta muutti El6ketur-
vakeskuksen piiiitcistii ja mddrdsi
sahan sahatycitd tekeviin tydnte-

televdt sahalla koko vuoden' Suomen Taiteilijaseura ry:n tyotulopruste 26.11.1984 
)

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden
kertoimien arvot vuodelle 1985

VAKO:n ratkaisu LEL-ke;kipalkat ruodelle 1985

Tycittcimyyseldkettd koskevien sddn nosten
muuttaminen

TEL- ja LEl-vakuutusmaksut sekd
MYEL-perusprosentti ja YEL-rnaksuprosentti
vuodelle 1985

Vastuunjakoperusteissa esiintyvien erdiden
kertoimien arvot vuodelle 1985

N:o 30. 14.12.1984

PENTII KOIVISTOINEN,,?
Ekiketurvakeskuksen

lainopillisen
osaston pririllikkd
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TYCKYVYTTOMYYSASIAIN NEUVCTTELUKU NNAN
SUOSITUKSIA

TYOKWYTON ALKOHOLI N XAVTOTI
AI HEUTTAIVII EN SAI RAUKSI EN VUOKSI

(Jseita
sairaalahoitoja
Hakija,4Gvuotias mies, on ollut
sairaalahoidossa vuosina 1919 ja
1980 iikillisen haimatulehduksen
ja krooniseksi katsotun haiman
hdntddn muodostuneen rakkc>
maisen laajentuman vuoksi. Ke-
viiiillii 1980 leikkaukscssa poistel-
tiin haiman hdntdosa. Akittinen
haimatulehdus uusi kesdkuussa
1980. Sen jiilkeen hakijalla on ol-
lut useira sairaalahoitoja dkillises-
ti pahentuneiden vatsaoireiden,
rintakehdn ruhjevamman. kcuh-
kokuumeen ja tammikuussa
1984 puhjenneen sokeritaudin
takia. Haimatulehduksen aiheut-
tajaksi osoittautui alkoholin
kayuo. Kesdlld 1982 tutkittiin
myds ncurologisia oircita ja to-
dettiin lievdd aivoatrollaa. Oireis-
ton katsottiin liittyvdn liihinnii
alkoholin kdyttocin.

Hakgan sairauden oireina oli-
vat jatkuvasti pahentuneet sel-
kddn shteilevdt vatsakivut. hui-
n)au\. pdanslrkl ja tajutto-
muuskohtaukset. Helmi-maalis-
kuussa 1984 suoritctuissa sairaa-
latutkimuksissa haiman vaurioi-
den todettiin edenneen vuoteen
l98l mennessd.

Viimeisin tieto hakijan tervev-
dentilasta oli marraskuulta 1984.
jolloin hakrja olijiilleen tullut ko-
vassa vatsakivussa pdivystyspoli-
klinikalle keytettyaan alkoholia
uscan pdivdn ajan. Hiin liii sairaa-
laan tarkkailtavaksi.

Tyonteko peeffynyt
keviiiillii 1983
Hakija on tvoskennellYt saman
tyonantajan palvclukscssa yli l8
vuoclen ajan aluksi tydnjohtajana
.ja viirucisct ruodct trcinsuunnit-
tclijana. Tyonantajan antaman
tiedon mukaan hakija on tehnvt
tyonsh t unnollisesti. Sairauden ja
siitd aiheutuneiden poissaolojen
vuoksi hakija on siirtynyt tyon-
johtajan tehtevasfi tyokalu- ja
n ovdlinesuunnittelutehtdr iin.
Tdmd tyd on tycinjohtotehtavia

itsendisempdd ja kevyempdd.
Tycisuhteen loppuvaiheessa haki-
ja oli sairiu;lomilla niin usein, ettd
tyosuhde peauyi hakijan ja tycin-
antajan vhteiscsth sopimuksesta
lokakuun l98l lopussa.

Tdmdn jiilkeen hakija on tvos-
kennellyt hyvin vdhdn sekalaisis-
sa tehtdvissd. Ansiot lokakuun
l98l ja huhtikuun 1983 vdlisend
aikana ovat olleet yhteensd vain
noin 10000 markkaa. Helmi-
huhtikuussa 1983 hakrla kokeili
tyote jakcluautonkuljettajana.
Tyo oli kuitenkin lopetettava pa-
rin kuukaudcn kuluttua sairau-
dcn vuoksi. Huhtikuun 1983 jal-
kcen hakija ei ole ollut tyossd.

Hakenut osaeldketri
Maaliskuussa 1984 tehdyssii elii-
kehakemuksessaan hakija on il-
moittanut olevansa osittain tyo-
kyvytcin. Marraskuussa samana
vuonna hdn on ilmoittanut ol-
leensa jatkuvasti sairaslomalla.
cikd tdmArr vuoksi olc voinut
tehdd edcs osa-aikatyotd. Hdn on
kuitenkin ilmoittanut olevansa
halukas tekemddn tyot6.ja tiedus-
telleensakin tilapdistoith eri tyon-
antajilta. Tyon saantiin hakrla
suhtautui toivcikkaasti.

Tyottomyysavustus ja
. ... .. 1salrauspalvarana

Pitkiin ty6suhteensa paatyttya
lokakuussa 1981 hakija on saa-
nut useita jaksoja tyottdmyys-
avustusta vuoroin sairauspdivd-
rahan kanssa. Oikeus pdivdra-
haan on paattynyt maaliskuussa
1984. Kansaneldkehakemus oli
vireilld.

Tyoelekelaitosten
kesitykset
Viimeisin eldkclaitos oli ticdustel-
lut edellisclta laitokscha. voitai-
siinko hakijaa pitdd osaeldkkee-
secn oikeuttavassa mddrin tYo-
kr vvttomAnd 1o lokakuusta li8 I

lukie n. jolloin l8 vuotta kestdnyt
tyosuhde piiiittyi. Edellinen eli-
kelaitos on ilmoittanut. ettei ha-
kijaa sen mielestd voida pitdd
lainkaan tycikyvyttomdnii. Tii-
mdn jdlkeen viimeisin el6kelaitos
on ldhettdnyt asian neuvottelu-
kuntaan kasitelHvaksi. Ncuvot-
telukuntaan on hankittu ndhtd-
vdksi hakiiaa koskcvat suiraus-
kertomukset.

Neuvottelukunnan
suositus
Neuvottelukunta piti haki jaa tiiy-
teen eldkkeeseen oikeuttavassa
mddrin tyokyvyttcimdnd tycin-
teon lopettamisesta eli huhti-
kuusta 1983 lukien toistaiseksi.

Kun otctaan huomioon tycit-
tdmyysavustuspdivdt ja se, ettd
viimeisin tycisuhde on alle neljdn
kuukauden pituinen. hakija saa
TEL 6 $:n 3. momentin L ja 2.
lauseen nojalla tdysitehoisen
eldkkeen pitkiin. lokakuussa
l98l pddttyneen tycisuhteensa
perusteella. Olennaista merkitys-
tii hakijan kannalta katsottuna ci
siten ole silld, ettei hakrjaa pidetty
tydkyvyttomdnd jo vuodesta
1981 lukien. Eldke tulee joka ta-
pauksessa maerAtyksi sen palkan
perusteella, jota on makscttu ha-
kijan varsinaiscsta tvostd tyon-
johtajana ja -su' .nittelijana.

Perusteluja
Ncur ottelukunnassa todcttiin. et-
tii hakrjalla on merkittdvdt alko-
l.rolisr.nin seurannaissairaudet.
mm. maksa raikcasti vaurioitu-
nut. Huimausoireita ei voida
endd parantaa. Kuntoutusedelly-
tyksid ci siten ole, ja tyokyvyn
ennuste todettiin huonoksi. Neu-
vottelukunta oli sitd mieltd. ettei
hakija pysty tyoskentelemddn
cdes suunnittelemassaan osa-ai-
katyossh. Tdmdn vuoksi eldke
suositeltiin mycinnettdvdksi tdy-
tend eldkkeend toistaiseksi haki-
jan melko nuoresta idstd huoli-
matta. (Poytdkirja 24184. kohta
3)

AR]A SANKARI, IZ,V

Lltikct urw keskuk.scn
Ittusuttl oasiain
jaoston hoitaja
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KYSY
TYO-

ELAKKEISTA!

Talla pahtalla
Elhketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen
vastaa tyoelzikkeitai
koskeviin kysymyksiin,
joilla saattaa olla
yleistiikin mielen-
kiintoa.

Tyoelzikeasioita
koskeviin kysymyksiin
vastataan Eldketurva-
keskuksesta myos
kirjeitse ja puhelimitse.
Kun kirjoitatte,
mainitkaa taydellinen
nimenne, osoitteenne
ja henkilotunnuksenne.

KYSYMYS

K y- s 1j ci, j o k a k ti y t t eiti ni mi mer k ki ci
" Epritoivoinen", ilmoittao olevan-
sa maanviljelijei, jonka toinen kor-
va on melkein kuuro. Tyr)sscicin
htin .joutuu kriyttcimtirin kaikkia
maalalouskoneita. Soiraslomaa
tai elcikcpapet'eita htin ei ole saa-
nul.

K1'syjti tiedustelcc, ptiriseekb toi-
sen korvan kuuroudcn perusteella
moanvi lje I ijci osockik k eel I e.ia mi t ri
osaclcik krcllciolo vuikut tuu m.t 6-
hemmin mtirirrittcit'tirin vanhuu.t'
elcikkeescen? Onko ckike silloin
pienempi. kun on ollut osackik-
k eel l ci va i o nk o .\t' .\en uln.\ttltui ncn
kuin silloin, .jos .riirt.t'.r' suoroon
t.t' r) s t ci v an huu sc I ci k k c c I I e?

VASTAUS

Tyoclhkelakicn mukaisen tyoky-
vyttomyysmearitelmdn mukaan
oikeus saada tycikyvytt6myys-
cldkcttl on tyontekijdlld tai yrit-
tAliillii, jonka tyokyvvn voidaan
sairauden. vian tai vamman joh-
dosta arvioida alentuneen r"dhin-
tddn 40 proscntilla yhdenjaksoi-
scsti ainakin vuoden ajan. Tdtd
alentumista arvioitaessa tulee ot-
taa huomiotrn trontckijan tur
yrittiijiin jalje lla olev'a kl,kl,-
hankkia itselleen ansiotuloja saa-
tal'issa olevalla scllaisella tyolld.
jonka suorittamista voidaan hd-
neltd kohtuudella cdcllvttdd. kun
otetaan huomioon koulutus, ui-
kaiscmpi tointinta. ika. asurnis-
olosuhteet ja muut ndihin verrat-
tavat seikat.
Tycieldkkeen tarkoituksena on
korvata poisjddnyttd tyciansio-
tuloa. Tycikyvyttomyystapauk-
sissa tdmd on seurausta eldk-
keenhakijan sairaudesta. Tyoky-
v1,n arvioinnissa ldhtokohtana
on lddkdrinlausunto, josta lddke-
tieteellinen perusta ilmenee. Tyo-
kyvyttdmyysmddritelmdn mu-
kaan arviota suoritettaessa tulee
puhtaasti lddketieteellisten teki-
joidcn lisiiksi ()ttaa huomioon
eldkkeenhakijan sosiaaliset olo-
suhteet. Tiilloin on keskeisesti
csilld, mitd tyotd eldkkeenhakrja
on tehnyt ja millaisissa olosul.r-
teissa. Eldkkeen mvontdminert
tdytend eldkkeeni tai osaeldk-
keend riippuu siitd, kuinka paljon
ellkkeenhaki jalla arvioidaan sai-
rautensa johdosta olevan tyoky-
kya jiiljelle.

Kysyjiin tapauksessa toisen kor-
van kuurous ei aiheuttane hdnen

ansiotasoonsa sellaisia muutok-
sia. ettd osacldke voitaisiin mvon-
tdd. Nimimerkin sairaus on ldd-
ketieteellisestikin tarkastellen
suhteellisen vdhdinen. Tyokykyii
arvioitaessa nimenomaan yrittd-
jien kohdalla on selvitettdvd, mitd
muutoksia yritystoiminnassa on
tapahtunut.

Kun yrittiijii tai tyontckijd sairas-
tuu eldkkeeseen oikeuttavassa
mddrin viel6 ansiotyossd olles-
saan, hdne n tyokyvyttomyys-
eldkkeeseensd laskctaan eldkkee-
seen oikeuttavaksi ajaksi m,vos
troklvyttomyydcn alkamisen ja
cldkcidn tayttanrisen vdlincn ai-
ka. Ndin tdysi tyokyvyttcimy-v-s-
eldkc on vanhuuseldkkecn suu-
ruine rt. Osacliike ott vlccnsd puo-
lct tAvrlcstii tvrikyr r ttornr r s-
eldkkecstii. Eldkcidssti osacldke
muutctaan vanhuusclhkkeeksi .ia
se laskctaan sarnojcn ansiotulo-
jen nrukaan kuin osacldkekin on
laskcttu. Niiirr cldkcaikaisct ittr-
siot civdt enrid r,'aikuta vanhuusc-
ldkkeen suuruutcctl cikh osa-
cldkkcclldtllo vaikutu ulcnlitrrtsli
rnrdhemmin mvonncttilSln
vanhuuselhk keesecn.

KYSYMYS

M cnc t i n t.r opai k kani t.t iinan r d ian
konkurssin vuoksi. Minulta irii
.\aomatta my'ds osa loppuojan pal-
kastani. N.)'t olen saanut palkkani
valtiolta palkkaturvalain perus-
t ce I I a. El rik et urvama k sut ovat kui-
tcnltin ilmcisc.vti ltoitanntta. Sitc)
pulkkau ci ainukoon trik.r'tt.rt tc-
kistcriottcclla, jonka soin, kun ti-
lusin .ttlvir.t'ks(n cldkctutt'dstotti.
Jcicinkd n.t't k(ir.\inricitt elcikkces-
scini tcimcin konkurssin t'uok.ri? Mi-
tci 't'oi.sin asiun h.t't'ciksi tchdci?
A nwta t i I t oni olot k i r*'.ttrrit'.t.

VASTAUS

Palkkatur.,,alain tdytiintoonpa-
nosta huolehtii tvovoimanriniste-
rio. joka lotcaa tyonantajan
maksukyr,ryttomyyden ja turvaa
tyontekliin tyosuhteesta johtu-
neen palkka- tai muun saatavan
suorituksen tycinantajan kon-
kurssin ja muun maksukyvytto-
myydcn varalta. Tdm6n lain pe-
rusteella maksettu palkka katso-
taan eldkkeeseen oikeuttavaksi
palkaksi samalla tavoin kuin
suoraan tyonantajan maksama
palkkakin.

Kysyjii kertoo olevansa ammatil- I

taan kirvesmies, joten hdn kuu-
luu lyhytaikaisissa tyosuhteissa 

I

olevien tyontekijiiin eliikelain 
I

(LEL) piiriin. Lain toimeenpa-
nosta huolehtii LEL Tyoeliike-
kassa, jonka osoite on Palkkati-
lanportti l,0[240 Helsinki. Kysy-
jiin tulisikin ilmoittaa rekisteristd
puuttuvat ansionsa LEL Tvoelii-
lekassaanja lahetteeansioistaan I

luotettava selvitl,s. Selvity'ksestd
tulee kdydd ilmi tarkkojcn henki-
lcitieto.jen lisiiksi myi'rs ticdot
tyonantajasta ja siitii. millaista
tl,otii kysyjii on tchnvt. Rckistcri-
tietqcn puuttcista ilmoitcttacssa
on hyvd ilmoittaa aina. mikd on
ollut vcrotuskunta.
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Tyoeliikepeiiviinii
luvattiin yleison
kysymyksiin palata
seuraavassa Tyo-
elikelehdessd.
Osaan kysymyksistii
vastataan tdssi
numerossa, osaan
palataan vasta
seuraavtssa.

Kysymys

Yliiohtoio Ronfo/o,
Viittositte esifelmcisscinne sii-
hen, etto Ruotsisso on horkittu
elcikkeiden indeksifurvon hei-
ke nt o mi s.t o io / toi el oke polkon
olenlomrslo.

Eivotk6 Suomesso tomon-
suunfoisel uudistuksef toteutu-
neet io 197}-luvullo,
- fEl-indeksissci mukoon

elinkusfonnukset
- elokepolkon kohden

porhoimmon vuoden si-
iosto kohden keskimmcjisen
vuoden orviot.

Vostous

Kysyio on oikeosso viitotessoon
Suomen elqkeloinsoodonnos-
so 70-luvullo indeksisidonnoi-
suuteen io elokepolkon losken-
toon tehtyihin muutoksiin.
Ruotsin io Suomen tilqnnetto
vertoiltoesso on kuitenkin pi-
dettovo mielesso eloketurvon
tososso io loskentosysteemeis-
so olevot erot seko ne swt. ioil-lq muutoksio p".rri"l[.ion.
Ruotsin io Suomen indeksi- io
polkonldskentosoonnot ovot
siino moorin eriloiset, etto
voikko muutokset perioottees-
so kohdistuvot somontopoisiin

osioihin, koytonnon voikutuk-
set soottovot huomottovostiki n
poiketo toisistoon. Ruotsisso
elokeindeksi nci on peri nteisesti
kaytetty kuluttoidhintoindek-
sio. Kun Ruotsisso 70-luvun lo-
pullo reoolipolkot loskivot,
elokkeiden reooliorvo polk-
koihin nohden poroni. Niinpo,l980 

siirrvttiin koyttomoon eri-
tyistci eldkeindeksio, ioko pe-
rustuu kuluttoiohintoindeksiin
kuitenkin niin, etto energiohin-
toien io volillisten veroien voi-
kutusto ei oteto huomioon. Li-
soksi vuoden .l982 

devolvoo-
tion voikutukset iotettiin huo-
mioon ottomotto. Nvt Ruotsin
indeksikeskustel usso 6n esitetty
elokkeitA nostettovoksi ioko ku-
luttoiohintoindeksin toi polk-
koinileksin perusteello'riip-
puen siito, kumpi noisto on pie-
nempi. Tolloinen torkistus olisi
olennoisesti huonompi kuin
Suomesso koytosso olevo elin-
kustonnusindeksin io polkkoin-
deksin keskiorvo, ioko tokoo
sen, etto reoolipolkoisso to-
pohtuneet nousui io olenemot
heiiostuvot osittoin myos elok-
keisiin.

Ruotsin io Suomen elakepol-kon loskentosoonnot ovot
myos eriloiset. Ruotsisso eloke-
polkko perustuu nykyoon 1 5porhoon onsointovuoden
polkkoien keskiorvoon, kun
Suomesso otetoon neliosto
viimeisesto vuodesto koksi kes-
kimmoistq. Loskentosoontoien
ontomot tulokset voivot huo-
mqttovostikin poiketo toisis-
toon. Jos henkilon polkosso on
esimerkiksi iotkuvo kolmen
prosentin reoolikosvu, niin
suomoloinen loskentosoonto
ontoo l7 prosenttio korkeqm-
mon elokepolkon. Tomo ero
korvoutuu yleenso sillo, etto
Ruotsin elokeprosentti on kor-
keompi. Yksilolliset erot voivot
kuitenkin ollo suurio io ioko to-
pouksesso suomoloisen losken-

tomollin voidoon sonoo po-
remmin tokoovon onsioelaike-
ioriestelmon yhdeksi tovoit-
teeksi osetetun kulutustoson
soi lyttomisen elokkeel le siirryt-
toesso. Tomo ero korostuisi en-
tisestoon, mikoli Ruotsisso koo-
voillut ehdotukset l5 vuoden
oion jokson pidentomisesto to-
teutuvot.

Kolmonneksi keskustelukoh-
teeksi Ruotsin elokeioriestel-
mosso on noussut ns. 30 vuo-
den scionto. Ruotsissohon tciv-
det ATP-pisteet kefyvot 30
vuodesso, mikci vostoo kohden
prosenti n elokekertymoo/vuo-
si. Yhteno elokeioriestelmon
uudistomisen se[vittomiskoh-
teeno on 30 vuoden tvossoolo-
vootimuksen pideritaminen.
Suomessohon .l970-luvullo

edettiin poinvostoiseen suun-
toon: kertymoprosentti nousi
yksityisello' sektorillo I :sto.l,5:een prosenttiin/vuosi, loko
siis sekin on kuitenkin selvosti
olempi kuin Ruotsisso.

Yliiohtaja
]UKKA RANTALA,

so sia o I i- jo I erve.vsmi ni st cridn
vakuutusosasto

Kysymys

Onko olemosso mifcicin toimin-
too voltion, kuntien io fEl-sek-torien elcike/oinscicidonnAn
yhdenmukoistomiseksi? (Esim.
perhe-elcikkeen lopsenelci/<e
mooroytyy nciiden mukoon hy-
vinkin poikkeovosfi.) Voi onko
yhteistyo minisfericiide n (STM,
SM io WM) volilla liion vqi-
keoo?

Vostous:

Julkisen io yksityisen sektorin
tyoelokeloinsoodonnosso on
eroovuuksio, iotko pooosiolli-
sesti iohtuvot siito, etto iulkisel-

lo sektorillo on ollut lokisootei-
sio toi iulkisesso elokesoonnos-
so mocirottyio elakkeita lo
kouon ennen yksityisen sektorin
tyoelokeioriestelmon voi-
moontuloo. Eri elokeioriestel-
mio pyritoon mohdoll isuuksien
mukoon yhdenmukoistomoon.
Tosso suhteesso ei ministerioi-
d".n, volista yhteistoimintoo
vordo morttro.

Asiot ovot kuitenkin monesti
sen luonteisio, ettei yhtenoisto
loinsoodontoo help6sti ole oi-
koonsootovisso. Hwono esi-
merkkino on nyt volmisteltovo
uusi liukuvoo elakeikaa koske-
vo loinsoodonto.

Perhe-elokkeiden osolto voi-
doon sonoo eroovuuksien ioh-
tuvon poliolti siito, etto vksitvi-
sen sektorin tvoelcikeioriestel-
mossci ei kots5ttu oihlelliseksi
torkoin noudottoq iulkisen sek-
torin ioriestelmisso io oikoi-
semmin sovellettuio soontoio.
Porhoilloon istuu voltion koriri-
teo, ioko tutkii perhe-elake-
loinsoodonnon uudistomistor-
vetto. Tomo komiteo ioutuu
myos ottomoon kontoo yhte-
noistomispyrkimykseen.

Hallitusneuvos
HEIMER SUNDBERG,

sos iaa I i ja t e rve y smini st cridn
vakuutusosasto

Kysymys

Miksi sosiooli- io terveysminis-
t e ri o ti edott oo' i nd eksi in u utok-
sen pciivcilehtiin ennen kuin
elcike/oifos soo siitci tiedon?
Olisi mukovampoa, jos loifos
fietciisi noinkin keskeisen osion
oinokinsomoon oikoon.

Vostous:

TEL-indeksi n vohvistominen on
rohopoliittinen kysymys, joko
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edellvttoo kasittelva voltio-
neuvoston roho-irsioinvolio-
kunnosso. Sielto osiosto tie-
dotetoon outomoottisesti tieto-
toimistoille io lehdistolle volit-
tomosti istunnon iolkeen. Loi-
tolsille ei osiosto voido tiedot-
too etukoteen, kosko osio soot-
too muuttuo voliokunnon kosit-
telysso.

Vostous tarkistettu tyovoimomi-
nisteritissri ja sosiaali-jo terveys-
ministeririssci.

Kysymys:

Seuroovillo tylelokepoivillo
olisi mukovoo, ios osonotfoiillo
olisi nimiloput rinnosso. Talldin
vo.isi funnistoo monivuofisef
puhelinystovonso io kirieen-
voihfokoverinso.

Hallitusneuvos
HEIMER SUNDBERG,

so siaali- ja t erve.y's mini s teridn
vakuulusosasto

Kysymys:

Kuinko suuret soovot tyotto-
mon foi hcinen puolisonso kuu-
kousitulof ollo, iotto tyotto-
myyskorvouksen sooio/hokiio
menettcicj oikeufenso tyotto-
myyskorvoukseen?

Vostous:

Tyottomyysturyo on u udistunut
vuoden l985 olusto. Entisen
loinsoodonnon mukoon oikeus
tyottomyyskorvoukseen lokko-
si, ios hokiion jo honen puoli-
sonso tulot kuukoudesso yh-
teenso ylittivot 3000 morkkoo.

Tuloroioo korotettiin iokoises-
tq olle I B-vuotioosto lopsesto
450 morkkoo. Velkoien korko-
ien io kuoletusten perusteello
tuloroioo korotettiin enintoon
450 morkkoo kuukoudesso.

Yksinoisen henkilon oerustulo-
roio oli vqstoovosti 2b00 mork-
koo kuukoudesso.

Vuoden l9B5 olustq voimoon
tulleen loin mukoon peruspoi-
vorohoo moksetoon vohennet-
tyno noimisisso olevon tyotto-
mon ouolison tuloien noustesso
vli 3500 morkon.'Roion ylitto-
vot tulot vohentovot 70 mor-
kqn suuruisto peruspoivorohoo
75-prosenttisesti. Peruspoivo-
rohon soo vielo yhden perus-
poivorohon suuruiseno, ios tu-
lot ovot 54]0 mqrkkoo kuu-
koudesso. Jos tulot ovqt toto
suuremmot, poivorqho lokkoo.
Roioo korofetoon 300 mork-
kob iokoisesto olle I B-vuo-
tioosto lopsesto.

Yksinoiseen tvottomoon sovel-
lettovot tuloi-oiot ovot koksi
kolmososoo yllo moinituisto.

Vostous:

Kiitoiset ehdotuksestosi! Koe-
tomme toteuttoo sen. Ehkd
loomme osollistuiille pukuun
kiinnitettovot torroloout. Noi-
hin voi sitten kukin tekstoto se-
ko omon etto yrityksenso ni-
men.

Suuresso osollistuioioukosso
nimiloooukoon ei qino outtone
ystovon' loytomiseksi, ioten li-
soehdotuksio vostoonotetoon.

Tiedoksi io nyt - seuroovo Tyo-
elokepoivo on 14. 1 1. l9B5
Helsingin Messu- io kongressi-
keskuksesso.

Koulutuspaallikko
LAURI MAKELAINEN,

Elcik cturva keskus
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UIJTTA TYOELAKE-
LAINSAADANTOA
PALKKAINDEKSI.
LUVUN VAHVIS-
TATMINEN
So.siaali- ja terveysministcricin
PAATOS tycintekrjiiin eldkease-
tuksen 9 $:ssd tarkoitetun palk-
kaindeksiluvun vahvistamisesta
(1s]/7. ll.1984).

Pddtciksen mukaan TEA 9
$:ssd tarkoitettu palkkaindeksi-
luku vuonna 1985 on 1088. Tyo-
eldkkeisiin tuli 6.77 proscntin
korotus.

II/YEL:N PERUS-
PROSENTTI JA
YEL:N IVAKSU-
PROSENTTI
So,siaali- ja terveysministerion
PAATOS maatalousyrittdjicn
eldkclain l0 $:ssii tarkoitctun pe-
rusprosentin ja yrittdjien cldke-
lain 9 $:ssd tarkoitetun maksu-
prosenlin vahvistamiscsta
(85r/5. 12. 1984).

MYEL l0 $:n I monterttissa
tarkoitettu perusprosentti ja YE L
9 $:n I momentissa tarkoitcttu
maksuprosentti vuonna 1985 on
1.2.

LEL:N IVAKSU-
PROSENTTI
Sosiaali- ja tcrveysministerion
PAATOS lyhytaikaisissa tycisuh-
teissa olevien tyrintckijdin eldke-
lain l0 $:n I momentissa tarkoi-
tetun maksuproscntin vahvista-
misesta (87 6/ 12. 12. 1984).

LEL l0 S:n I m()mcrttissa tar-
koitcttu maksuprosentti on l'uo-
dcrt 1984 jiilkeen rttaksctuista
palkoista 12,3 ja vuodcn 1984
piilittl cssA 24 r uolla nuorcrnpicn
palkoista 6,4. Paatos tuli voi-
maan l. l. 1985.



VUODEN 1985 INDEKSILUKUA
VA STAAVAT MARKKAMAARAT

TEL:n piiriin kuuluminen

Jos yhteensovitusperuste ylittaa 586 mk,zkk
(ind. 142) kansaneldke huomioitava

LEL-eliikkeeseen oikeuttavien LEL-palkkojen
alaraja vuodessa

Tulevaan aikaan oikeuttavien LEl-palkkojen
mddrdvuodessa...
Jos LEl-tycintekijiillii myos oikeus tayteen
M YEL-tyokyvyttdmyyseldk keeseen, LEL:n tu-
levaan aikaan oikeuttava LEl-ansio 200 mk
vuodessa

YEL:n piiriin kuulumisen alaraja

Vahvistettavan vuotuisen tyotulon suurin
markkamddrd

Vuoden Alkuperdi-
1985 alusta nen markka-

mddrd

TELI$:nlmom 689.58 90,00

TEL8$:n2mom 4489,92 586,00

LEL5$:nlmom 2116,00 200,00

LELT$:nlmom. 8 704,00 800,00

LELT$:n4mom.
YELI$:n3mom.

2n6,ffi
t 319,15

200,00

180.00

YEL7 $:n I mom. 276142,13 50000,00

YEL-vakuutusmaksun mhdrdytyminen YEL9$:n2mom. I

i
I
I

l6 568.53
55228.43
44182;74

I l0 456.85

2161.42

3 000.00
10000.00

8 000,00

20000.00

500.00

550,00
225.N
125,00
50,00

2 200.00

35.00

8 000,00

YEL-viihimmdiseldkettd laskettaessa huomioi-
tavarajamaard....
MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja

YEL 19 $:n 5 mom.

MYELl$:n3mom.

MYEL-tydtulon mddrdytyminen maatalous-
maan hehtaarien perusteella MYEL 8 $:n 2 mom.

Poronomistajan vuotuisen tyotulon mddrdyty-

3031.56
1242.&

690.36
2',76.14

12t50.25

193,30

44182,74

I

I

mlnen .

MYEL-vakuutusmaksun mddrdytyminen

Yhteensovitusperustetta valittaessa MYEL-
tyotulona otettava huomioon viihintiiiin 6Ofi)
mk,/v. .

MYEl-tyotulo suurempi kuin 2200 mk vuo-
den alussa, vak.maksun maksupdivdt 28.2. ja
31.8. MYEl-tyotulo pienempi tai yhtd suuri
kuin 2 200, maksup6ivd 31. 5.

Tyokyvyttomyys- ja vanhuuseldke oltava vd-
hintddn 250 mklkk, jotta voidaan myontdd va-
pauttaminen YEL- ja MYEl-vakuuttamisvel-
vollisuudesta

Kertasuorituksena voidaan maksaa vanhuus-
tai perhe-eldke tai vapaakirjaan perustuva tdysi
tyokyvyttdmyyselSke, jos el6ke ennen yhteen-
sovitusta on pienempi kuin 2,50 mk,/kk

MYEL 19 $:n 3 mom.

MYEA l7 $:n 2 mom

33137,06 6000,00

12150.25 22n,ffi

YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta
annetun piiiitoksen I $ I 380,71 250,00

MYEL8$:n5mom.
MYEL l0 $:n I mom.

TEL 19b $:n 4 mom. 19, l5 2,50
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KiR]ALUSUUTTA

VIRKATVIEHET
KIELIKURSSEILLE
Esko Koivusalo,
Liisa Huovinen-Nyberg
SELKEA VIRKAKIELI
Helsinki 1984,
Valtion painatusk es kus

"Selkeii virkakieli" on kirjoitettu
kielikurssien pohjamateriaaliksi.
Kirjasta lciytdvdt itselleen sopivia
ohjeita niin juristit, suunnittelijat
kuin tutkr.latkin.

Koulutusyhdyshenkilon tulisi
esittdd kielenhuoltajalle, mitd kir-
jan asioita kullakin kurssilla ha-
lutaan kdsiteltdvdn. neuvoo kir-
jan esipuhe.

Kirjoittajien mukaan hallin-
non kielen keskeisin ongelma on,
miten kielen ymmdrrettdvyyttd
voidaan parantaa tinkimdttd sen
yksitulkintaisuudesta ja tiismiilli-
syydest6.

Kirja antaa yksityiskohtaisia
ohjeita mm. sdddosten, yleiskir-
jeiden ja komiteanmietintcijen
laadinnasta.

Hallinnon kielen lisdksi kirjoit-
tajat valottavat monia muitakin
kielid. kuten yleiskieltd. suunnit-
telun kieltd jne. He esittavet ha-
vainnollisesti kirjoitetun ja puhu-
tun kielen vdliset erot.

Kirja perehdyttdd lukijansa
myds oikeakielisyyden ongel-
miin, esimerkiksi pitkien yhdys-
sanojen lyhentdmiseen:

"Kirjoitetun kielen sanoista
tehdddn usein tarpeettoman pit-
ki2i lisiiiimiilld sanan loppuun
merkitykseton lisdke -aktivitcetti.
-aste, -jdrjestelm6, -malli, -proses-
si, -teho, -tapahtuma, -taso, -tilai-
suus, -tilanne, -toiminta."

Vuonna 1984 julkaistu laitos
on neljdnnen painoksen lisiipai-
nos. Kirjan ensimmdinen painos
julkaistiin, kun virkakielikomitea
vield tyciskenteli.

KAISU AALTO, Y,(
Ekiketurvakeskuksen

tutkimusyksikdn
turkija

TIEDOKSI
JULKISEN
LOHKON JOUS-
TAVA ELAKEIKA
KOIVITEAN
POHDITTAVAKSI

Valtioneuvosto on asettanut
komitean. jonka tehtAvdnd on
selvittdd, miten valtion, kunnan
ja muihin julkisiin eliikejiirjestel-
miin on mahdollista sisiillyttiiii
vastaavat joustavan el6kkeelle-
siirtymisen mahdollistavat eld-
kemuodot, jotka toteutetaar.r yk-
sityisissd tyoehkejarjestelmissd,
seke tasta johtuvat julkisen sek-
torin eldkkeellesiirtymisjiirjes-
telmdn muutostarpeet. Komi-
lean tulee selvitystydnsd perus-
teella ja ottaen huomioon valin-
taoikeuden jdrjestdminen laatia
chdotus tarvittavista toimenpi-
teistd ja sdddosmuutoksista.

Komitean puhecnjohtaja on
toimitusjohtaja Juhani Salminen
ja jdsenet: neuvotteleva virkamies
Pekka Tuomisto lvaltiovarain-
ministerio). hallitusneuvos Lasse
Sinivirta ( valtiovarainministeri6).
flnanssineuvos Vesa Rantala
(valtiovarainministerio), vt. osas-
topiiiillikko Heikki Kammonen
(valtiokonuori), toimitusjohtaja
Simo Udmsd (Kunnallinen eldkc-
laitos), varatoimitusjohtaja Aimo
Kankkunen (Kunnallinen eldke-
laitos), eldkejohta.ja Veijo Jalava
(Kunnallinen eldkelaitos), neu-
vottelupddllikko Matti Koivis-
toinen (Akava ry), osastopddllik-
ko Liisa Kdrkkdinen (Akava ry),
puheenjohtaja Kalervo Matikai-
nen (TVK:n Virkamiesjdrjestot
TVK-V ry), lakimies Soile Salo
vaara (TVK:n Virkamiesjdrjestot
TVK-V ry), apulaispddsihteeri
Eero Rahkonen (Julkisten tyo-
alojen ammattr.yiirjesto JTA ry),
liittosihteeri Jouni Riskilii (Jul-
kisten tycialojen ammattijarjesto
JTA ry) ja sosiaalisihteeri Veikko
Simpanen (STTK:n julkisten alo-
jen ammattijdrjest<i STTK-J ry).

Komitean tulee saada tyonsd
pddtokseen viimeistddn 31.12.
1986.

TAITEILIJOILLE
UUSI
YEL-TYOTUIO-
PERUSTE

Eldketurvakeskus on yhteistyos-
sd Suomen Taiteilijaseura ry:n
kanssa laatinut kuvataiteilijoille
uuden YELtycituloperusteen,
jonka Yrittiijien neuvottelukunta
on hyvdksynyt kokouksessaan
5. ll.1984. Entinen tydtulope-
ruste pohjautui valtion taiteilijoil-
le mycintdmien pitkdaikaisten
apurahojen suuruuteen. Tama
ohje osoittautui kuitenkin valta-
osalle kuvaraiteihjoista liian kor-
keaksi.

Uusi ohje, jonka lurut vastaa-
vat vuoden 1984 tasoa. ()n seu-
raava:

Suomen Taiteilija-
seura - tyotuloperuste
Pddtoimisen kuvataiteilijan ty6-
tulo mddritellddn vuosimyynnin
perusteella seuraavasti: l

Vuosimyynti,
mk,/v

- 50000
5000G100000

10000G150000
150fin-200000
20000G

Taulukossa tarkoitetaan vuo-
simyyntid, josta on vdhennetty
taideteosten materiaalikustan-
nukset. Jos vuosimyynti vaihtelee
suurcsti. tyotulo vahvistctaan
keskimddrdisen vuosimyynnin
perusteella. - Alan yrittiijien
kesken myyntitulot saattavat
vaihdella huomattavastija on ta-
vanomaista, ette alan yrittiijiillii
on tycisuhteinen sivutoimi.

Ndin ollen kirjasessa "Eliike-
turvakeskuksen ohjeet yrittiijiin
tycitulon mddrddmiseksi" (Hel-
sinki, toukokuu 1983) sivulla 31
oleva Suomen Taiteilijaseura ry:n
tyotuloperuste poistetaan ja td-
mdn sijasta otetaan kdyttocin td-
md uusi ohje.

Markku Sirviri

Yriuajan
tycitulo
-25 000

25 00G35 000
35 00H5 000
45 00G55 000
5500G
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POSTIPANKILLE
OIVA ELAKE-
LAITOS
Postipankin oma eldkelaitos
( PSP-eliikelaitos) aloitti toimin-
tansa viime vuoden viimeisend
pdivdnd. Se toimii crillisend, jul-
kisoikeudellisena laitoksena Pos-
tipankin vastuulla ,ja valtiova-
rainministerion valvonnassa.
TAhdn asti eldkkeet on maksettu
pankin varoista eikri elzikcvastuu-
ta ole katettu.

Eldkelaitosta koskcr rrt sddn-
ncikset on otettu postipankkila-
kiin 21. 12. 1984 annetulla lailla.
Lain mukaan valtitrrarainmirris-
terio vahvistaa eldkevastuun las-
kentaperustcct sosiaali- .ia teF
veysnrinisterion lausunnon poh-
jalta siten, cttd cldkevastuu on
vertailukclpoinen muiden pank-
kien elhkevastuiclcn kanssa. El.I-

I kevastuu laskctaan ja katetaan si-
, ten tyciel5kesliitioissd noudatct-
tavien periaatteiclen n.rukaisesti.
Postipankin eliikclaitoksen ko-
konaisvastuu viime vuoden kr-
pussa oli runsas r.niljardi rnark-
kaa, josta on noin puolet rahas-
tointikelpoista vilstur.lta.

Postipankin cliikclaitoksen
e liikcsliinto orr r ultior arainmi-
nisterion vahr"istama. Postipan-
kin henkilokunnan e lAke-etuudet
ovat yhdcnmukaisct V E L-jiirjcs-
tclmiin etuuksien kanssa. Eliiket-
td Postipankista sai r,'iime vuonna
ti(X) hcnkiloA. .iu llllrksctlr.ricn
eldkkeidcn vl.rteissumnra oli 26
miljoonaa markkaa.

PSP-cldkelziitokscn hallituk-
sen niurittr"iii valtiovarairrministc-
rio ja hallituksessa on pankin .ja
sen henkiliikLrnnan edusta.jien li-
sdksi nrros rlrltiorarainrrrirristc-
rio ja r,altiokorrttori edustcttuna.

LASTA HOITA]VAAN JAAN EEN
VAN H EN/ N/AN SOSI AALITU RVAA
SELVITETAAN
Sosiaali- .ja terveysministerrci on
asettanut tyoryhmdn sclvittd-
nrddn. miten kotiin lasta hoita-
muun jdhr dn vanhcmman sosiae-
liturvaa olisi kehitettdvri.

Tyoryhmdn puhccrlohtajana
on vt. apulaisosastopiiilllikko
Jornra Perdld sosiaali- .ia tcr-
vevsministeriostd ja .itisenini vt.
matenraatikko Kari Viilimiiki
(sosiaali- .ja terveysministerio).

ELAKETURVA. LEL:N SoVEL-
KESKUS TUOT- TAN/ISALA
TA]VAAN KUU. -JULKAISUSTA
KAUSITILASTOA UUSI pAtNOS

hallitr"rsneuvos Ilkka Suojasalmi
(sosiaali- ja terveysministcrio).
budjcttineuvos Pertti Tuhkanen
(valtiovarainn.rinisterio), osasto-
pii:illikko Antero Ahonen (Elri-
keturvakeskus) sekd doscntti Es-
ko Kalimo (Kansaneldkelaitos).
T1or1 hrndn tulce saada tronsa
valmiiksi r.'uodcn loppuun nrcn-
ncssd.

Ekikctunakcskukserr vuonn.r
1978 .lulkaisemasta LEL:n sovel-
tanrisala -kirjasesta,.joka orr Eli-
keturvakeskuksen hallitr.rkse n
hvvr.iksymd. on ilmcstrrtrt ttrtsi
painos. Kirjasen tekstih ci ole
muutettu. Uutta on ainoastaar]
se. cttil kirjaseen on liitetty Ekikc-
turvakcskukse n vleiskir.jc tl,/9. 2.
1983 TEL:n ja LEL:n sovcltami-
scsta crdissd tapauksissa. Maini-
tussa ylciskirjeessd on kirjascn
sclveltamisoh-jeiden tdsnrcnrrvk-
si5 ja muutoksia..jotka koskevat
TEL:n ja LEL:n soveltar.r.rista
putki- .ia sdhkoalan tyontekijoi-
hin. rakcrtltrrsntc:tareihin trri
muihiu rakcnnustvijn valvcr.jiin
seke t),ohon lautatarhalla. Lisdk-
si on tdsmenrrctty telakkayrityk-
sen kdsitettd.

VALTIOLLE
OSAELAKE
Hallitus antoi joulukuussa esi-
tyksen osatyokyvyttcimyyseldk-
keen sisdllyttdmisestd VEL:n
sddnnciksiin. Sd6nnokset ovat
vastaavat kuin yksityisessd tyd-
eldkejdrjestelmdssd, mutta osa-
cldke voidaan mvcintdd vain jo
pddttyneestd palveluksesta sa-
moin kuin KVTE,L:ssd.

Osaeldke mvonnetddn, jos ha-
kijan tyokyky on alentunut vd-
hinthdn 2/5. Taysi tyokyvytto-
rnyyseldke pddttyneestd palvc-
luksesta edcllyttdd. ettd hakijan
tyokyky on alentunut vdhintdhn
3/5.

Osaeldkeuudistus ei vaikuta
palveluksessa olevien tvdkyvyt-
tomyyden arviointiin. Ammatil-
lisen tyokyvyttcimyyden mddri-
tvk5el pysvvat "'nnallaan. 

jotcn
palveluksen kcstdessd omaan
tycihonsd osittain tvokr r vtto-
miksi tullect eil'dt r,oi saada osa-
eldkettd. Osatvcikvvvttomvvseld-
kcttd ei siten irlc iur-koiretiu am-
matillisen tyokyvyttcimyyseldk-
keen vaihtoehdoksi.

Osaeldkkeen md:ird on puolet
thydestd eldkkeestd. Jos eldk-
keensaaja on svntvnvt ennen
vuol.ta 1927. clakc on srrurcmpi.
Midrd lasketaan sluttallir taroin
kuin TEL:ssd.

Osacldkkeet ovat pririasiassa
r apalkir.jaeldkkeitd. Nc vtrivat
olla r.nycis lisdclaketurvan rrukai-
sia. jos tulevan ajan edell-,-t1'kset
tAyttyvAt.

Oslrckikctta kosker ltt siidrl-
noksct tulevat \'oimaan takattttt-
vasti l. l. l9E5 ltrkicrr. Vtrosilliritr
osaeldk keitii mvonnetddn arviol-
ta 60-70 kappalctta.

El:iketurvakcskuksessa on
valmistunut uusi kuukausitilasto
ns. ETK-jdr.jcste lmdn ty'oeldk-
keistd. Se sisdltriii ticto.fa eri lakien
r.nukaisten eldk keiclcn lukur.r.rdd-
ristd ja maksetuista perus- ja lisd-
cldkkeistd cldkcla.jcittain. Tilasto
luvut edustavat .joksccnkin tilas-
tokuukauden jiilkcisen kuukau-
clcn 22. pdivdn rekisteritilannetta.
Tilasto tuotctaan kuukauden
Ioppuun menncssii.

Tilaston tarkoitus on antai.l
tuoretta tietoa aiankohtaisiin
tarpcisiin, kutcn csitclmiin. artik-
kelcihin, ticdotteisiin .ja tydryh-
millc. Tilastojen tchtava ()n ur,rt-
tera uusict-t cldkernuotojen se[r-
rantaa niiclen r.'oimaantulovai-
hecssa.

Ensimmiiinen kuukausitilasto
tuotettiin .jouh.rkuun 1984 lopun
tilanteesta. Tilaston jakelu on
alussa suppca. Mahdollista laa-
.jentanrista harkitaan crikscen
saatujcrr kokclrtrrslert .ia esiinn-
vd,n tarpeen r-rrtrkaan.

Lisdtieto.ja antaa tilastosuun-
nittelija Mikko Pcllinen.
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EIAKKEISTA ULKOMAILLA
ITAVALTA

Yleistii ekdketurvaa
uudistetaan
Itdvallan tycintekijoiden ja toimi-
henkilcjiden yleisten eliikejiirjes-
telmien uudistaminen aloitettiin
woden 1985 alussa.

Uudistuksen syynd oli eldke-
jdrjestelmien taloudellisen tilan-
teen vaikeutuminen. Eldkemenot
ovat viime vuosina kasvaneet
huomattavasti ennen muuta
etuuksien tason kohoamisen ja
eldkkeensaajien mddrdn kasvun
vuoksi. Maan talouden heikke-
nemisestd johtuen tulot eivht ole
vastaavasti kasvaneet. Eliikkeet
rahoitetaan vakuutettujcn ja
tyonantajien vakuutusmaksuilla
sekd valtion tuella. Viimeki
mainittu on kasvanut yli 120%
viimeisten l0 vuoden aikana.

Eldkkeen laskutapaan on teh-
ty oleellisia muutoksia. Vuoteen
I985 saakka cldke pcrustui vii-
meisten viiden vuoden keskian-
sioon ennen cldkkeclle siirtrmis-
td. Uudistuksen jdlkeen el6kepe-
rusteena khytetddn viimeisten l0
vuoden keskiansiota. Muutos
pannaan toimcen astcittain silclt.
ette vuoden 1985 alusta eldkepe-
rusteena khytetddn seitscmdn
viimciscn vuodcn keskiarrsioita.
vuoden 1986 alusta vhdekshn
viimciscn ja vuoden 1987 alusta
viimeistcn l0 vuoden keskiansioi-
ta.

Vuotecn 1985 saakka eldkc
koostui pcrusosasta, joka oli
30% cliikeperusteesta, sckd lisi-
osasta.jota karttui 0.6 %, vuodes-
sa cnsimmdiseltii l0 vakuutus-
vuodelta, 0,9% scuraar.'ilta l0
vuodclta 20 vuoteen saakka.
| ,2% 20 vuorta yliuaviltd vuosil-
ta 30 asti ja 1,5(,4t vuodessa 30
vakuutusvuotta ylittavilta vuosil-
ta. Eldkkccn karttuminen on
nruutettu tapal.rtuvaksi siten, ettd
jokainen vakuutusr.'uosi oikcut-
taa eldkkccscen, joka on 1.91
eldkeperustecsta. Nc vakuutus-
vuodet, jotka ylittevat 30. oikeut-
tavat kuitenkin vain 1.5 %:iin
cldkeperustcesta kuten aikai-
semminkin.

Tr okr r vttonrvr sclak kecssl
tulevan ajan oikeutta on muutel-
tu siten. etta cnnen 50 ikdvuot-
taan tyokvvyttomdksi tulc'"'at
vakuutctut, joilla on takanaar.r
vdhintddn 60 vakuutuskuukaut-

l?-'ff,l1:,?:l 
*fo*Tfi jx'g; n u ors I

uyttemiseen asti. Ennen vuotta
1985 tulevaa vakuutusaikaa ei - r
otetru huomioon. Kuitenkin ri;1- I-Aft8lnentaannen

piiiittiiii itsendisesti. Nykyisin
kaikki kunnat maksavat asumis-
lisiiii.

Kunnallisen asumislisin tulo-
harkinta tehd6dn siten, etta !,uo-
sittaista asumislisdn tiiyttii miiii-
rdd alennetaan kolmasosalla siitd
eldkkeensaajan tulosta, joka ylit-
tdd kansaneldkkeen ja eldkelisdn
mddrdt ja niiden lisdksi muista
tuloista yksiniiselld henkilcillii
SEK I 000 ja naimisissa olevalla
SEK 750. Vaimokorotuksen tu-
loharkinta on sidottu asumislisdn
tuloharkintaan siten. etta vaimo-
korotuksen tuloharkinta tehddin
asumislisdn tuloharkinnan jdl-
keen.

Kunnallisen asumislisdn kun-
nat kustantavat itse, mutta ne
voivat saada siihen valtionapua.

Alla oleva asetelma ndyttdh
kunnallista asumislisid saavien
mddrdt cldkelajeittain hcinAkuus-
sa 1984.

Karrsancllike

le vakuutetuille, joiden tyokyvyt-
tomyyseldke jiii lyhyen vakuu-
tusajan vuoksi alhaiseki, mak-
settiin erityislisdnd enint66n 10 %
elAkeperusteesta. Sill6 pyrittiin
vdhintddn 43 7o cliikkeeseen eli-
keperusteesta.

Eliikkeiden indeksitarkistus-
menetelmld tullaan mycis muut-
tamaan. Vuonna 1985 eliikkeitii
tarkistetaan edellecn palkkakehi-
tyksen nrukaan. Vuoden 1986
alusta l6htien tyottcimyystilanne
otetaan huomioon tarkistukses-
sa. Teknisesti se tehdddn sitcn.
ettd tarkistukscn suuruutta -joka edcllccn tulee perustumaan
palkkojen kehitykseen - alenne-
taan 0,1 prosenttiyksikkcii kuta-
kin I prtlsenttivksikcjn suuruista
tyottomyyslukua kohti.

Lastcn kasvattamiseen kdvte-
tystd ajasta annetaan naisille kor-
vausta eldketurvassa. Naiset, joil-
la on takanaan vdhemmdn kuin
30 vakuutusvuotta. saavat ns.
lapsikorotuksena eldkkceseen
3 % eldkeperusteestil jokaisesta
lapsesta.

JAPANI

El:iketoimisto
tutkimaan pakollista
tyoeliikettii
Japanin sosiuuli- ja terreysrttinis-
teri6 perr,rsti svvskuussa 1984 cri-
tyisen eldketoimiston kokoa-
maan tcknistd taustatietoa pakol-
lisen tyoelakejdrjestelmdn pe-rus-
tamiscksi. Ministerion mukaan
eldkeloimiston pystyttiinlincn ci
viclii rncrkitse sitd, ettd tyoelak-
kcct te Irtdisiin pakollisiksi.

Toimiston .johtarriscsta vastaa
clin. jossa on maan hallituksen
nimittdmd pul.reenjohtaja ja jiise-
rrind viisi hcnkiloA tronlrrtajicn ja
viisi palkar.rsaa.jicn kcskusjdrjes-
ttiistd.

Hollannissa on vastaavanlai-
nen toimisto tcliminut jo vuodes-
ta 1912. eiki pakollisesta tyo-
cldkkeesti olc vicld piiiisty yksi-
mielisyytcen.

selvitys yleisestii
ehkej iirj estelmiistii
Ruotsin hallitus on paattanyt
tehdd parlamentaarisen selvityk-
sen kansan- ja yleisen lisiieliike-
jdrjestelmdn etuuksista. Selvityk-
sessA tutkitaan eldkkeiden arvon
sdilyttdmistd ja eldkeoikeuden
ansaitsemista. Selvitystyotii joh-
taa kabinettisihteeri Sture Korpi
sosiaalimi nisteriostd.

Yleisen lisdeldkkeen osalta
tutkitaan ns. l5- ja 3Gvuotis-
sddnnot. Edellincn tarkoittaa si-
ta. etta lisiieliike lasketaan l5
parhaan tycivuoden mukaan ja
jiilkimmiiinen sita. etta taysi eleke
ansaitaan 30 tyovuoden jiilkeen.
Molempien sdhntojen katsotaan
olevan epdedullisia vakuutetuille,
joilla on takanaan pitkd vakuu-
tusaika ju suhtcclliscn tasaincn
palk kukehitys. Sddnnot suosivat
vastaavasti vakuutettuja, .jotka
ovat ollcct tvossh suhtccllisen
lyhyen ajan. mutta joiden palkka
on voinrak kaasti kohonnr-rt.

Eliikciiin osalta aiotaan tutkia
varl.rcnnctun ja lyklityn vanhuus-
eldkkccn "cpasuosio". Esim. clo
kuussa 1984 kaikista lisdeldkcttd
saavista r.'ain noin 6 % oli ottanut
cliikkeen ennen 65 vuoden el5-
keikiiii ja noin 2a/c oli lykdnnyt
cllkkccn 65 vuodcn idn tdyttd-
miscn ohi. Ruotsissa vatrhuus-
clAk keen ottamista voidaan
lirr'uttau 60..iu 7(). ikdvuosien
viilillii.

Muita selvityksen kohteeksi
tulel ia ol'at nrn. tvokvvvttd-
nrvlscldkkcct .11 lcskcriclii[.kict.

Tuloharkintainen
asumislisi joka
kolmannella kansan-
ehkkeen saajalla
Vanhuus-. tyoky\ vttcim\ r s- tui
leskeneldkettd saavalla kansan-
clSkeldisclld on oikeus tulosidon-
naisccn kunnalliseen asun.risli-
sddn. Sitd maksetaan myos kan-
sancldkkccn vaimokorotukser.r
saajalle. Vaimokorotus on asu-
nrislisdrr tavoin tulosidonnaincn.
Kunnallisen asumislisdn mak-
slrrniscsla kunnat ()vat v()inect

Heindkuussa 1984 kunnallista
asunrislisiili nraksettiin noirr
630 000 eldkkecnsaajalle eli
33,8 %:llc cldk keensaajista.

l'erLlsmaara on
SEK 21 800 vuonna
1985
Ruotsin vleisten eliikc' jrirje stcl-
nricn kli\ttAman pcnrsrrrlilirdrr
suuruucleksi on saatu SEK 2l 800
vuoclessa !'uonna I985. Vuodesta
l9iJ4 nousua t>n J.4*,.

Perusnrddrddn o,u'at sidottuja
uscimmat sosiaalivakr.rutukscn
ctuudet. mm. kansancliikkeet .ja
vlciserr lisdcliik.'jl.iriestclntdn nru-
kaiser.r ansioeldk kcen cldkeperus-
te.

SAKSAN LIITTO-
TASAVALTA

Perhe-el2ikeuudistus
parlamentille
Liittotlslvallln hallitus .iiitti r ii-

Vanh urtsclikc'I1(iklrltt.cliikc
I -cskcrrclrikc
Vainrokorrlttrs
Kaikki

[-llikkecn- Hcist:i
saujilr :rsumis-

r htccrrsii livin
saajia.ri

I .1.1.1 752 -16.51t1)440 28.9
76140 l7.n
49 621 12.1i

I n69956 l3.n
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me vuoden lopulla maan parla-
r mentille perhe-eldkkeen uudis-
Itamista koskeneen lakiehdotuk-
1."n.
I Liittoturuuallan perustuslaki-
ituomioistuin teki vuonna 1975
lpiiiitoksen. jonka mukaan naiset
'ja miehet tulee saattaa samanar-
, voiseen asemaan perhe-eldkkeen
lsaajina vuoden 1984 loppuun
f mennessd. Voimassa olevien Yleiseen eldke-
sddnnosten mukaan mies ei voi j[rjestelmd[n
saada leskeneleketta, ellei hdn ole ehdotetaan muutoksiataloudellisesti riippuvainen vai-
mostaan. Sveitsin liittohallitus suunnittelee

Lakiehdotuksenmukaannais- leskeneldkkeen antamista

kahden vuoden vdlein. Jos hinto-
jen nousu jd5 alle 570, tarkistusta
ei tarvitse tehdd lainkaan. Toi-
saalta tarkistus voidaan tehdd
ennen kahden vuoden mddrdajan
kulumista, jos hinnat nousevat
vdhintddn 8 7o.

Liittohallituksen asettama
eldkekomitea on eskettain jette-
mdssddn mietinnossd ehdottanr.rt
eldkkeiden laskutavan muutta-
mista yleisessd eldkejirjestelmds-
sd siten, etti aviopuolisoiden vd-
linen tasa-arvo saataisiin nykyis-
td paremmaksi. Naimisissa olevil-
le henkiloillc maksetaan ns. avi-
oparieldke. joka on alhaisempi
kuin kahdelle yksindiselle mak-
settavat eldkkeet.

Komitea teki kaksi ehdotusta.
joista toisessa eldke lasketaan
erikseen molemmille puolisoille
kuten yksiniiisille henkiloille.
Toisen ehdotuksen mukaan avio-
puolisoille yhteisesti laskettu eld-
ke jaettaisiin puoliksi heiddn vd-
lilliiiin. jolleivat puolisot nimen-

omaan pyydii eliikkeen maksa-
mista heille yhteisesti. Komitean
enemmistci piti eliikkeen jakamis-
ta parempana kuin alunperin eril-
lisind laskettavia elAkkeitii. Liir
tohallitus ei tiettdvdsti ole vield
ottanut kantaa ehdotuksiin.

]OUKO ]ANHUNEN,I.'iU
Ekiketurvake.gkuk sen

lulkimusosaston
erityistutkijo

a mieslesket saavat les- miesleskille ja joustavan
myds

eldke-
keneldkkeend 60% edunjiittiijiin iiin kiiyttoonottoa. Molemmat
eldkeoikeudesta. Tata eleketta aiotaan toteuttaa siten. etteivdt
kuitenkin alennetaan 40 % niistd eliikemenot niiden ruoksi kohoa.
edunsaajan tuloista, jotka ylittii-
vdt DEM 900 kuukaudessa.
Aiemmista suunnitelmista poike-
ten vapaamuotoisista lisiieliike-
ilrjestelyistd maksettavat perhe- TYOELAKE-LEHDE N SI SALLYSLUETTELOelSkkeet jiitetiiiin tuloharkinnan

ulkopuolelle. VUCDELTA 1984
Naisille korvaus
lasten kasvattamisesta
Liittotasavallan parlamentille
annetun lakiehdotuksen mukaan
vuoden 1984 jiilkeen eldkkeelle
siirtyvdt naiset saavat korvausta
eldkejdrjestelmdssd niistd vuosis-
ta. jotka he ovat olleet poissa
tyoeldmdstd lasten kasvattamisen
vuoksi.

Eliikeuii korotetaan DEM 25
kuukaudessa jokaisesta vuodes-
ta, jonka vakuutettu on ollut
poissa tyoeldmdstd lasten kasvat-
tamisen vuoksi.

Etuus kustannetaan vakuu-
tusmaksujen siirroilla. Eldkeva-
kuutusmaksua korotetaan 0.2
prosenttiyksikkcid; 18,570:sta
18,1 Vo:iin. Ty6ttdmyysvakuu-
tusmaksua vastaavasti alenne-
laan 4,6 Vo'sla 4,4 To:iin.

SVEITSI
Indeksitarkistusta ei
tarvittu yleisissii
ehkkeissii
Hintojen viihdisen nousun vuok-
si Sveitsin yleisen eldkejdrjestel-
mdn eldkkeitd ei korotettu vuo-
den 1985 alussa.

Laki edellyudd eldkkeidcn
tarkistusta indeksillii, joka perus-
tuu palkkaindeksin ja kuluttaja-
hintaindekin keskiarvoon.Tar-
kistukset tehd6dn normaalisti

PAAKIRJOITTJKSET
Larmola, Iry'o. Tydllistiimiskyvyttomyyselike. Tyoeliike no l. s. 3.
larmola, Yrjb. Tyoelakevastuun kate ei ole valtion vararahasto. Tyoeliike no 2. s. 3.
larmola, Yrjd. Yalitettavii pysyy, vaikka valittaja vaihtuu. Tyoeliike no 3. s. 3.
Uimonen, Matti. Onko tyoeldketurvalla tulevaisuutta? Tycieldke no 4. s. 3.
Larmolq, Yrj6. Lakiluonnos rekisterien julkisuudesta ja ehdottomasta salaisuudesta. Tyoeldke no 5 s. 3.

KOLUMNIT
Aalto, Kaisu. Ovatko vdestoryhmien vdiset eturistiriidat klisee vai todellisuutta? Tycieliike no l. s. 4-5.
l,armolo, Yrj6. Taiteilijan individualismi ja valtion leipi. Tycieliike no 2. s. 4-5.
Jritiskelciinen, Pirkko. Silmii ei nde, korva ei kuule. Tyoeliike no 4. s. 4-5.
Prokkola, Esko. Ihmiskasvoinen yritys. Tycieldke no 3. s. 4-5.
Siikqlo, Helinri. Vapisee ihminen. Tyoeliike no 5. s. 5.

ARTIKKELI'I':
Elrikepoli t ii kas to Suomes so
Lundqvist,.Bo. Osa-aikatycin sosiaaliturvatoimikunta esitti nopeita ratkaisuja. Tyoeliike no 2. s. 8-10.
Lundqvist, Bo. Sosiaaliturvan mallit ja ennusteet osa kansantalouden kokonaisuutta.
Tyoeliike no 4. s. 24.-25.
Niukat liihtolurut. Tycieliike-lehden toimittaja haastatteli tohtori Erkki Pesosta. Tyoeliike no 4. s. 8.
Takaisinlainaus on tyoeldkejdrjestelmin perusideoita. Puhjoht. Veikko Ahtolaa, varatuomari Tapani
Virkkusta ja toimitusjohtaja Juhani Kolehmaista sekii budjettipeallikko Juhani Korpelaa haastatteli
YLla. Tycieliike no 3. s. 6-7.
Uimonen, Matti. Suomen eldketurvan piirteitii. Tycieliike no 5. s. 17.
Vriiineinen-Tomppo, Irma. Korporatiivinen pddtoksenteko ja sosiaalipolitiikan kehittdminen.
Tycieliike no 3. s. 2+-26.

Elciketurvosta Suomessa
Collin, Sirpa.Tycieliikejiirjestelmd rakennettu koetulle pohjalle. Tycieliike no 4. s. 16-19.
4ryirirvi, Esa. Vuoden 1982 sosiaalimenot 58 miljardia markkaa. Tycieliike no 2. s. l8-19.
Hirt'onen, Markku. Itsendinen yrittiijii verotuksessa: Yrittiijiinriski idellytyksena johdon ja valvonnan
puuttumisen lisiiksi. Ty<ieliike no 4. s. I l-12.
Knuuti, Kqarina. Maatalousyrittdjien sosiaaliturvatoimikunta j2itti mietintonsd. Tycieliike no 2. s.
23-25.
Lindlbrs, Jukka. Metsirkoneyrittdjien tycituloprosentteja esitetddn muutettaviksi. Tyoeliike no L s.
17-18.
Lundqvist,,Bo. Eliikelakeihin muutoksia valtion tulo ja menoarviossa. Ty6eliike no 5. s.6-7.
Pellinen, Mikko. Yrittiijiin kannattaa ottaa itselleen hyvii YEl-vakuutus. Tyoeliike no 5. s. 8-11.
Sirkesalo, Jouko. Kummallinen yrittiijiieliike. Tycieliike no 4. s. l2-13.
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Sirviri, Markkrz. TEl-valvonta tehostuu. Tyoeliike no 1. s. 6-7.
Suominen, Antti. Freelancereille oma eldkelaki. Tyoeliike no 2. s. 6-8.
Suominen, Antti. Tyo- ja yrittiijiisuhteen rajankdyntid eldketurvassa. Tycieldke no 4. s. 9-10.
Tapio, Helena. VALTAVA ja VAl-laitokset: Valtion eliike siiilyy. Tycieliike no l. s. 16.
Tapiola aloitti. Viestintiijohtaja Esko Karosta haastatteli P.L. Tyoeliike no l. s. 26.
Tydeliikejiirjestelmd toimii luotettavasti. Yh.lohtaja Jukka Rantalaa haastatteli Jaakko Mdkinen. Tyo-
eldke no 4. s. 6-7.
Yksityisen puolen eldkeasiakas on tottunut vaatimaan tasoa. Johtaja Rauno Tienhaaraa haastatteli
YLla. Tyoeliike no l. s. 26.

KEL-uudistus
Mrinnynoksa, Rrtva. Kansaneldkeuudistus askel eteenpdin. Tycieldke no L s. 20-21.
Mtinnynoksa, Rilva. Kansanel6kkeiclentarveharkintapurkautuu-lisdosaeldkevdhenteiseksi.Tyoeldkc
no 5. s. 34-35.

Ekikkeiden mok somisesta
Collin, Sirpa. Eldkkeen maksaminen muulle kuin eldkkeensaajalle itselleen. Tyoeliikc no 5 s. l4-16.
Htinninen, Sirkka. Voidaanko cldkc lakkauttaa'l Tyoeldkc no 4. s. 14-15.
Luoma, Helena. Henkilcitunnistuksen ongelma: Onko Jussi Jussi vai Jorma .luhani'l
Tyoeliike no 2. s. I l-13.
Sorttari, Markku. Eliikkeisiin csitctddn viivdstvn.riskorkoa. Tyoclike rro 3. s. 8-9.
Suominen,,4nllr. Tyosuhteen ns. tekninen katkaisu. Tvoeldke no 3. s. l0-l l.
Tapio, Helena. Hentilokuntaedut ja eldkkecn pcrustL'L:na olera palkka. Tvocldke no 3. s. l2-13.

E I rik kei den y ht e ens ov i t u k se st a
Kaaja, Riitta. Mistd palkasta vhteensovituksen raja lasketaan'J Tvoeldke no 5. s. 18-22.
Kaaja, Riitta. Mitkd korvaukset ja eldkkect otetaan vhteensovitukscssa huomioon'l Tvdcldkc no 3. s.
t4-17.
Kaa.la, Riitta. Peruscldkkect yhteensovitukscssa. Tyoeldke no 4. s. 20-23.
Kaaja, Riitta. Tyoel:ikkcen vhteensovitusra.ja. Tyoeldke no 2. s. l3-17.
Kaaja, Riitta. Yhtccnsovitussdhnnokset tyoelakejar.iestelmdrr 20 r'uoden aikana. -l'yoeldke no l. s.
l3-15.

Ty d kyvy t t dmi en j a t y i) t t tinti en c ki k et urtta s t o se k d k u nt ou tuk se s t a
Alkoholieldkeldincn muita tvcikvvvttijnrvvseldkcldisid nutrrcrn pi.
Artikkelin tekiliit: Hrinnincn,'Kaii-ki'r*ai,.lukka-Riihinr(iki. fiikka-Lehtincn. Murtti.Tyoclakc nozl. s.
28-30.
Heikkilti, Sakari. Tyottomien toimccr.rtulotun'a uudistuu. Tvoeldke no 5. s. 30-33.
Hiiva, Mat'ja-Llrsa. Toimikunta chclottera lakisddteisti kuntoutusrahrra. Trocliikc no 2. s. 2(t-28.
Jticiskekiincn, Pirkko. Kunnallincn kuntoutus kiiyntiin. Tvoeldke no 2. s. 3l-32.
Lietsala, Lccna. Onko tvokvr vttonrvvseldkkeiclcn viihe ncminen kddntl,ny't kasvuksi'l Tldeliikc no 3. s.
I 8-21 .

Koulutuksesta
f or.ys. Simo. Eliikkeelle valmentamisessa edistvsta. Tvoelhke no 2. s. 29-30.
Suomit'uori, Kilsa. Scminuarin aihcena mt,nirrirurtoirien eldkkcellc rulnrcnnus. Troclakc no 4. s. 3l
Suomiv'uori, Kurlr. Teemana maatalousyrittii.jien tapaturmavakuutus. Tvoelake no 2. s. 33-34.
Suomivuori, Kirrlr. T1'ocldkkcisth kurssit oikcusavusta.jille. T-,-iieldke nr> 5. s. 15-36.

KYSYMYKSIA .IA VASTAUKSIA ELAKETURVASTA
K),s), t),oelakkeistd. Johta.ia Ar.rtti Suonrincn vastaa t-"-oe liikkcit;i koskeviir.r kvsvrnvksiin. I'yoeldke no I
s. 30.
K)'s), t),oelakkeistd. .lohtaja Antti Suomirren vastaa tvocldkkcitii koskeviin kvsvnrvksiin. T_,-oeldke no 2.
s. 37.
K),s),t),oelakke istd. Johtaja Antti Suomincn vastaa tyocliikkcitii koskeviin kvsvmvksiin. T1-oelSkc no -1.
s. 33.
Kys),tyoclakkeistd. Johtaja Antti Suominen vastaa tyoelekkeita koskeviin kysymyksiin. T1'ocldkc no 4.
s. 37.
Kys),t),oelakkeistd. Johtaja Antti Suonrinen vastaa tr'oe lakkcita kosker,'iin kysymyksiin. Tvocliike no 5.
s. 43.
Miksi ndin'l T-vonantajista tunnus rckistcriin. Hcikki Poukkaa haastatteli K.S. I'yoellike no 1. s. 25.
Miksi niiin'l Tvci'u'oimaministcriostd edustaja tyokyvyttomyysasiain neu"'ottelukuntaan. Tarkastaja
Marja-Liisa Kavermaa haastattcli K.S. T),oclakd no-2. s. 34.
Miksi niiin'l Ve tcraaneilla viclii paljon odotettar"aa. Tiriminnanjohta.ja Pe rtti Paakkista haasrarre li YLla.
Tyoeliike no 3. s. 29.
Miksi niiin'? Tyokyvyttomyyscldkkeen nvkvtaso. Tutkija Rcijo Laatusta haastatteli K.S. T-r-cicldke no 3.
s. 29.
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Miksi niiin'? Liukuen eldkkeelle jos hinnasta sovitaan. Johtaja Seppo Riskiii haastatteli YLla. Tyoeliike
o4.s;.34.

ndin'l Oikeusasiamies:
S. Aaltoa haastatteli Y

Tyokyvyttomyyspddtdkseen pitaa aina lciytyd peruste. Oikeusasiamies
Lla. Tyoeliike no 5. s. 39.

ELAKETURVASTA ANNETUT SUOSITUKSET JA LAUSUNNOT
Sankari, Arja. Tyokyvyttcimvysasiain neuvottelukunnan suosituksia: Kuurojen opiskelijain perhe-eldk-
keen

neuvottelukunnan suosituksia: Lishselvitystd valituselinten hyl-
pddtosten jiilkeen. Tyoeliike no 2. s. 36.

vottelukunnan suosituksia: Tyokyvyttomyysel6kkeen kerta-
tdvdksi eldke uuden tyokyvyttomyystapahtuman perusteella.

no 3. s. 3l
suosituksia: Nikkeliallergia ei aiheuttanut
5. s. 42.

Ilkkq. Elaketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot: Keittiohenkilokunta
rissd uusien laivojen koematkalla. Tyoel2ike no l. s. 28.

Ilk ka. Elaketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot: Irtosolundytteiden
esitarkastustoimintaa tilapdisty6nd suorittavien henkilciiden eldketurva jdrjestettdvd YEL:n mukaan.
Tyoeldke no 3. s. 32.
Savoheinto, Ilkkq. Eldketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut .ja lausunnot: Paikkakunnan
historian kirjoittajaan sovellettava YEL:a. Tvoeldke no 4. s. 36.
Savoheimo, Ilkko. Elaketurvakeskuksen antamat soveltamisratkaisut ja lausunnot: Tyoeldkelakien
soveltaminen kielituntien antajiin. Tyoeliike no 5. s. 41.
Suominen, Antti. Tyokyv.,tn arvioinnista soveltamisoh.ject. Tyoeldke no 5. s. 12-14.

VAKUUTU SOI KEUDEN PAATOKSIA
Koiyistoinen, Pentti. Yakuutusoikcuden pii2itoksiii: Vapaaehtoisesta vakuutuksesta lisdkorvausta. Tyci-
eldke no l. s.21.
Koivistoinen, Pentti. Yakuutusoikeuden piiiitoksiii: Eldkkeen takaisinperimisestd. Koulutus uuteen
ammattiin. Ensimmdinen hakemus ratkaisee. Tyoeldke no 2. s. 35.
Koivisroinen. Penllr. Vakuutusoikeudcn piiiitoksiii: Osacldkeldinen ja tyottomyyseldke. Tyoeldke no 3'
s. 30.
Koivistoinen, Pentti. Yakuutusoikeuden piiiitoksiii: Eldkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen.
Eldkkeensaajan valintaoikeus (J). Tyocliike no 4. s. 35.
Koit,istoinen, Pentti. Yakuutusoikeuden pddtoksid: Vakuutusmaksujen vanhentumincn. Tyoelzike no 5.
s. 39-41.

TI LASTOTIETO.IA ELAKETURVASTA SUOMESSA
Ansioeldkelakien piiri vuoden 1984 alussa. Koonnut Mikko Pellinen. Tydeliike no l. s. 35.
Jrin,inen, Timo.80Vo tyciikdisistd yksityisen puolen tydeldketakien piirissd. TvoelSke no L s.8-10.
Klaat'o, Topio. Ansioelikkeiden menokehitys ennustettu vuoteen 2000. Tyoeliike no 5. s.26-29.
Laatunen, Rerlb. Eliikkeet vuonna 1983 numeroina. Tyoeldke no 3. s. 22-23.
Laatuncn, Reyb. Tyoeliikkeiden vuosi 1984: Eliikkeellii 7ffi Offi eliikemeno 9,5 miljardia. Tyoeldke no 5.
s.23-25.
Nygren, Martti. LEL<ldkettd ansainnut 1,4 miljoonaa. Tycieliike no 2. s. 20-21.
Riihimriki, Hilkka. Tycikvvyttomyyseldketilastoissa varaa parantaa. Tyoeliike no 2. s.22.
Tilastotietoja tyoeldkkeen saajista 30.9. 1983. Tyoeliike no l. s. 43-44.
Tilastotietoia tydeldkkeen saajista 31. 12. 1983. Tyoeliikc no 2. s. 44-45.
Tilastotietoja tyoeldkkeen saajista 31.3. 1984. Tyoedkc no 3. s. 38-39.
Tilastotietola tyoeldkkeen saajista 30. 6. 1984. Tyoeliike no 4. s. 46-47.
Tilastotietoja tyocldkkeistd vuodelta 1983. Tydeliike no 5. s. 54-55.

SUOMALAISEN ELAKETTJRVA ULKOMAI LLA
Kari, Matti. Suomen ja Ison-Britannian vdlille sosiaaliturvasopimus. Tyoeliike no L s. 22.
Sirkesalo, /ouko. Sosiaaliturvasopimukse n soveltaminen sujuu: Liittotasavallasta cldkkeitd yli miljoona
markkaa. Tyoeliike no 4. s. 27.
Suomivuori, Kirrlr. Tyond ulkomaiset eldkkeet. Tvoeldke no 3. s. 27-29.

ELAKETURVA MUISSA MAISSA
Janhunen, Jouko. Elakkeisth ulkomailla. Tyoeliikc no l. s. 36-38.
Janhunen, Jouko. Kun rahat eivdt riita: Ldntiset teollisuusmaat lcikkaavat sosiaaliturvaa. Tvciel6ke no I
s.23-25.
Janhunen, Jouko. Eldkkeistd ulkomailla. Tyoeldkc no 2. s. 4l-43.
Janhunen, Jouko. Elakkcistd ulkomailla. Tyoeliike no 4. s. 43-45.
Janhunen, Jouko. Elitkkeistd ulkomailla. Tyoeldke no 5. s. 50-52.
Janhunen, -/ouko. Sveitsiin pakollinen tycieldkejdriestelmd. Ty6eldke no 5. s. 48-50.
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ELAKETURVAKESKUS TIEDOTTAA
English summary. Ty<ieliike no l. s. 47.
English summary. Tycieliike no 2. s. 46.
English summary. Tyoeliike no 3. s. 37.
English summary. Tyoeliike no 4. s. 45.
English summary. Tycieliike no 5. s. 53.
Janhunen, Jouko. Basic Features of Finland's Pension Schemes. Ty<ieliike no l. s. 45-46.
Johdon kokoonpano Eldke-Sammossa. Tyrieldke no 5. s. 39.
Johdon kokoonpano Eldke-Varmassa. Tycieliike no 5. s. 38
Nimityksiii. Fil.kand. Riitta-Liisa Linnakko Avustuskassojen Yhdistyksen tiedottaja-kouluttajaksi. Val-
tiot.kand. Sunna Vennstrdm ETK:n kielenkiiiintiijdksi. Varatuomari Tarja Heinild-Hannikainen
ETK:n lakimieheksi. Fil.maist. Marja-Liisa Punnonen ETK:n koulutussuunnittelijaksi. Tyoeliike no 2.
s. 40.
Nimityksiii. ETK:n sijoitusasiain toimiston toimistopddllikciksi ekonomi Stig-Bjcirn Kaustell. ETK:n
konttoripalvelutoimiston toimistopaellikdksi yo-merkonomi Teppo Kontti. Ty<ieliike no 4. s. 40.
Nimityksiii. Kari Puro ETK:n edustajiston puheenjohtajaksi. Kansliapeellikkd Puron varamieheksi
oikeustieteen tohtori Matti L. Aho. Tyoeliike no 4. s. 40.
Tiedoksi. Tydel6kevakuutusmaksut. v. 1984. Tycinantajan sosiaaliturvamaksu v. 1984. fydttomyyseld-
keliiisiltii pois kdynnit tycivoimaministericissd. Tydeliike no l. s. 34.
Tiedoksi. Eldkeotteita nelikymppisille. Eldketurvakeskuksen lakikirjat toukokuussa. LEL Tydeliike-
kassa oikaisee el6kevakuutuksia. Tycieliiketurvan tiedustelukortti on nyt taman ndkciinen. Tycieldke no
2. s.39-40.
Tiedoksi. Tycieliikkeiti tarkistetaan heindkuussa 1,297o. Tycieldkevarat elinkeinoeliimiille. Niikoyhteys
tycisuhdetietoihin (Heikki Poukka)- Tyoeliikekoulutusta syyskaudella. Eliiketietoa numeroina ilmesty-
nyt. Kunnallisten ammattien eliikeikiiperusteet tutkittu Tyciterveyslaitoksessa. Ty<ieliike no 3. s. 34.
Tiedoksi. Valtiokonttori uusissa toimitiloissa. YEL-eliikekassat ETK:n valvontaan. Marianne Sjonell
on poissa. Luopumis- ja sukupolvenvaihdosjiirjestelmin jatkamista selvittdmddn toimikunta. Ennenai-
kaisista kuolemista tutkimus. Toimikunta esittaa yrittajille omaa sukupolvenvaihdoseliikettd. Tycieliike
no 4. s. 4l-42.
Tiedoksi. Tycieliikkeet nousevat 6,77 prosenttia. TEl-vakuutusmaksut v. 1985. Laskuperustekorko
107o. Verokortteja eldkeliiisille. Rekisteriotteita hotelli- ja ravintolaviielle. Eliikeotteita jo 230000:lle.
Yrittiijien el6ke uudessa asussa. LEL:n soveltamisesta esite. TycieHke no 5. s.46-47.
TydelikeJehden sisiillysluettelo vuodelta 1983. Koonnut Kaija-Liisa Nissinen. Tycieldke no 1.s.39-42.
Tycintekijiin eldke. (Mainos ETK:n yleisesitteestd) Tycieliike no 2. s. 47.
Uusia yleiskirjeitii. Tycieliike no l. s. 31.
Uusia yleiskirjeitti. Tydeliike no 2. s. 38.
Uusia yleiskirjeitii. Tycieliike no 4. s. 37.
Uusia yleiskirjeitii. Tycieliike no 5. s. 44.
Uutta tyoeHkelainsiiiiddntciS. Koonnut Petn Jiiiiskinen. Tyoeliike no l. s. 31.
Uutta tycieliikelainsddddntcid. Koonnut Petri Jiiiiskinen. Tyoeliike no 2. s. 38.
Uutta tydeHkelainsiiiidiintcid. Koonnut Petri Jiiiiskinen. Tyoeltike no 4. s. 35.
Uutta tycieliikelainsdd'ddntciii. Koonnut Petri Jiiiiskinen. Tyoeliike no 5. s.44.

ELAKETURVAN REKISTERIT JA TIETOPANKIT
Etelcivuori, Pirkko. Rekisteriote 12000 messuasiakkaan kdteen. Tydeliike no 4. s. 32-33.
Koivistoinen, Pentti. ATK kulkee vakuutusoikeudessa. Tyoellke no 3. s. 30.
Kruhse, Pauli. Kunnalliseen eliikelaitokseen palvelussuhderekisteri. Tyoeliike no 4. s. 26.
Poukka, Heikki. Eliiketurvakeskuksen rekisteripalvelut paranevat. Tyoeliike no l. s. ll-12.
Savoheimo, Ilkka. Lainopillinen tietopankki Eliiketurvakeskukseen. Tyoeliike no l. s. 19.
Aalto, Koisu. Vanhuus on voimavara (Ruth-Heikkinen. Vanhuus Suomessa). Tyoeliike no 4. s. 38.
Aolto, Kaisu. Orjamarkkinoista sosiaalipalkan aikaan (Karisto-Takala-Haapola. Elintaso, el6min-
tapa, sosiaalipolitiikka). Tyoeliike no 5. s. 45.
Koivistoinen, Pentti. Sosiaalivakuutuksen ABC. (toim. Tapio Jdrvinen ja Matti Jokelainen) Tytieldke no
2. s. 38-39.
Nissinen, Kaija-Liisa. Ensimmiiinen eliiketurvan asiasanasto ilmestynyt. Ty<ieliike no 4. s. 39.
Prokkola, Esko. Uusi painos vakuutusopista. Tyoeliike no 5. s. 45.
Sirkesalo, Jouko. Yeteraaniel6kkeiden kehityksen esittely. (Tero Tuomisto. Veteraanin arkea ja juhlaa).
Tycieliike no 4. s. 39.
suomivuori, Kirsti. Ajan tasalla oleva opaskirja sosiaaliturvasta. Tyd€hke no l. s. 36.
Suomivuori, Krrstr. Sosiaalihuollosta kirjanen. Tyoeliike no 2. s. 39.
Vanamo, "Iussl. Eliikepolitiikan arvotaustaa. (Arvostelu teoksesta Niemeld-Ruotsalainen. Suomalaisen
sosiaaliturvan sosiaalipoliittiset perusteet). Tyrieliike no l. s. 32.-33.

KAI]A-LIISA NISSINEN,
VTM

Eltiketurvakeskuksen
kirjastonhoi taja
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ENGUSH SUMMARY

In the editonal the managinq
director of the Central Pension
Security Institute deals with
the {lexible retirement age.
This is a subiect on which the
Ieading labourmarket organi-
sations have reached agree-
ment.

The agreement covers what
is called individual early re-
tirement pension on the one
hand, and flexible retirement
dge on the other. The coming
into lorce of the part-time pen-
sion included in the original
committee-report is postponed
to the beginning of l9B7 in a
manner to be agreed upon
separately.

Individual early retirement
pension implies the granting
o{ disability penslon on more
lenient grounds than at
present to aged employees
who have been in heavy work.
The flexible retirement age
medns the granhng o{ pension
in a permanently reduced
amount prior to the age o{ 65
or respectively a permanently
increased amount subsequent
to the age o{ 65 being attained.
The latter {acility ol postpone-
ment already exists in the law
as it is at present.

In the opinion ol the mana-
ging director of the Central
Pension Security institute,
the agreement provides the
opportunity ol relieving the
pressures on the present rigid
age o{ retirement in a manner
that is orthodox in terms o{
social policy.-'

The agreement, he says,
also shows that the labour
market organisations have
wished to retain their position
as architects o{ social policy
relorms relating to employ-
ment. The writer haiis this wlth
unmitigated satis{action Irom

the viewpoint of present or ol
{uture employment pension
retirees.

The periodical TyoekiLke has
been appearing {or 20 years.
In the Iirst three years it
appeared in the Ionn ol a
mimeograph. The reason lor
its appearance wds stated in
the {irst edition. There was
a call {or an informative
publication that would contain
useful advice lor pension
institutions, in{ormation about
the system itseli and its
development and perhaps
also general iniormation about
the whole social security, its
schemes and the activities o{
the Central Penslon Security
Institute.

The purpose of the period-
ical is still to keep abreast with
changing legislation on pen-
sions, with administrative
decisions and with studies in
the process ol the completron,
and to olier advice lor
prachcal work with pensions,
the chiel editor says in a
leature article.

The circulation oi the
publication is now 17,000.
From to 1983 a complete
translation into Swedish of the
periodical came out under
the ndme "Arbetspension".
With regard to Scandinavian
reguirements, it was con-
verted into an edited semi-
annual review in 1983

A simpli{ication ol the
present appeals system is
proposed by the iuridical
director o{ the Central Pen-
sion Security Institute in an
article. The highest instance
of appeal in the pensions
scheme ol the private sector
rs the Insurance Court, and in
the public sector the Supreme
Administrative Court, In the

author s opinion, the Insurance
Court might easily be made
the joint sqpremq court.

This would, in the authors
opinion, consohdate the de-
cision practice and would
provide the insured pariy with
improved Iega1 protection. The
investigatory and develop-
mental work aiming at the
change should be started
immediately, the author states.

Persons aged 55 will quali{y
Ior unemployment pension in
1985, too. long-term un-
employed persons born in
I93O or prior thereto are
entitled to the pension

The unemployment pension
was previously granted for
periods ol six months. Now,
payment will depend on
whether the pensioner has
earnings or whether the pen-
sloner can accept work that
may be oflered.
Under an Act that becomes
e{{ective lrom the beginning
of Apnl, delayed pension in-
stallments will be raised
according to a 16 per cent
annual interest. The interest
will be reckoned to the
accurary o{ one day.

The supervising o{ em-
ployers who have taken out
insurance under the Em-
ployees' Pensions Act will be
intensilied from the coming
spring. Today there are around
1.2 million workers in jobs
subject to this Act. A perpetual
policy under the Employees'
Pensions Act is now held by
89,000 employers. The author
ol the article believes con-
sequently that the auditng
will be at a relatively modest
level in the beginning.

The Employees' Pensions
Act, the Temporary Em-
ployees' Pensions Act, the

Sel{-Employed Persons' Pen-
sions Act and the Farmers'
Pensions Act covered
2,585,000 persons under 65
in the year 1983 who had
accrued pension entitlement,
it is shown in the statistical
yearbook published by the
Central Pension Security
Institute which is dealt with
in an article in the present
number o{ the periodical.

Fifty-seven per cent o{ the
population aged 15-64 were
in jobs coming under the
employment pensions laws
o{ the pnvate sector.

76,000 persons, as many
males as lemales, entered
their first employment under
the employment pensions
laws during the year. BO per
cent of the law entrants were
under 20 years o{ age.

The interest in social
security treaties is increasing,
according to an estimate pre-
sented by the deputy mana-
ging director oi the Central
Pension Security Institute in
an article. A negotrating group
was appointed in 1984 lor
treaties to be entered with
Spain, Switzerland and
Austria. Preiiminary prepa-
rations were under way also
with France and Canada in
the lorm oi unof{icial investi-
gdtion.

The author does not believe
that any new treaty will come
into Iorce this year. The pessi-
mism is justiiied, according to
the author, by the statement
ol the Swiss negotiators, that
the processing ol the Finnish
treaty would still take around
12 months in Switzerland. The
treaty artlcles, apart lrom a
lew reservations, have been
initialled with Switzerland.
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TILASTOTIETO]A TYOELAKKEEN-
SAA]ISTA 30 9 1984

Taulukoiden lurut ovat vhhimmdisturvan mukaisia.

30.9. 1984 oli maksussa kaikkiaan 689000 tyoelaketta. Muutos edelliscstd vuodcsta on 34000 kappaletta eli
5,2 prosenttia.
NAistd oli vanhuuselikkeita 348000 kappaletta (suluissa muutos edclliscn vuodcn vastaavasta ajankohdasta)
(+12000), tyokyvyttomyyseldkkeitd 175000 kappaletta (+4000), tyottomyysclakkeita 41000 kappaletta
(*l1000) ja perhe-eldkkeite 125000 kappaleua (+7000).
Vanhuuselikkeiden keskimirirh oli I 056 markkaa./kk, tyokyvyttomyyseldkkeiden I 333 markkaa,/kk, tycitto-
myyseliikkeiden I 48 I markkaa/kk ja perhe-eliikkeiden 830 markkaa,/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1984

Eldkkeensaa jia Keskimd6rdinen peruseldke rnk,/kk
Eldkkeen myontrijii Mie het Naiset Yhtcensd Miehet Naiset Yhtcens:i
TEL-eldkelaitokset 63257 102253 165 5 l0 2241 962 I 451

YEL-elzikclaitokset l3 856 10860 247 t6 2037 | 372 I 745
MYEL-ctakelaitos 47 315 65221 12542 635 304
LEL-clAkclaitos 33236 |973 45209 896 387 761
Kaikki tvocliikelaitoksct 157 6& 190 313 347 977 I 458 724 I 056

Myi)nnet"t'r elcikkeet l. l.-30.9. 1984

Kaikki tvoelekelaitokset 8462 l0 354 18 816 1 641 766 I 160

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET (,i,AII'i.i t ISIrC ] Ii K KCCt )

Voimassa olevat 30.9. 1984
Eliik keensuajia Keskimiirir;iinen perusel6ke mk/kk

Eliikkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensh Miehct Naiset Yhtccnsi
TEL-eliiketaitokset 42604 44594 87 198 2408 I t8l I 780
YEL-eldkelaitokset 7 732 3 338 11070 | 714 I 137 I 582
MYEL-eldkelaitos l8 989 2t t53 40 142 749 299 512
LEL-eldketaitos 30 842 5 t27 35969 I 186 514 l 090
Kaikki tyocliikelaitokset 100 167 74212 174379 l 668 88r r 333

Mybnnetyt eltikkeet 1. 1.-30.9. 1984

Kaikki tyoclakelaitokset 8@6 6777 15423 2 000 l 059 l 586

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 30.9. 1984

Eldkkeensaajia Keskimiiir;iinen peruscl6ke mk,/kk
e]4!!eq.rq!q4 Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-cldketaitokset l 336 l 698 3 034 I 585 8r3 1 153

YEL-eldkelaitokset I 287 503 I 790 I 251 874 I 145

MYEL-eldkelaitos 4556 5 349 9 905 550 248 387
LEL-el6kelaitos I l6l 144 I 305 957 477 904
Kaikki itokset

M.t'dnnet.t't elrikkcet l. 1.-30.9. 1984

8 340 7 694 16034 881 416 658

52

725 714 I 439 I 071 505 790Kaikki tvdclakelaitokset
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rvorrouvvsElArKEET
oimassa olevat 30.9. 1984

Eliikkeensaajia KeskimSiiriiinen peruse[6ke mk/kk
mycintiijii Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

10429 r7 048 21 477 2490 t296 1 749
494 613 I 107 1 585 909 12fi

I 689 1 907 3 596 1092 402 726

EL-elikelaitos 63t4 2903 921'7 t229 538 1011

ki tyoelakelaitokset t8926 22471 41 397 t92l I lll I 481

'dnnetyt eltikkeer 1. l.-30.9. 1984

kki tvoelekelaitokset 4925 5743 10668 2272 | 323 | 76t

HE-ELAKKEET
olevat 30.9.1984

myonuijii

Eldkkeiden
lukumAiirii

Keski-
maaralnen
peruseldke

mk,/kk

Eldkkeensaajia

Lesket Lapset YhteensA

59 202 l 163 55081 t3 738 68 819

IYEL-elaketaitokser r0 396 1020 10022 2079 l2 r0r

MYEL-.lakelaitos 24162 328 23982 3 852 27 834
30 983 529 29 371 5958 35329

Kaikki tyoelakelaitokset 125 343 830 I 18456 25627 144083

M.t'iinnet)'t elrikkeet 1. 1.-30.9. 1984

Kaikki tyoclakelaitokset 8 417 894

VANHUU S-, TYoKYVYTToMYYS-, TYOTToN4YYS- J A PERHE-ELArrcr Er
Voimassa olcvat 30.9. 1984

Elzikkeen mycintzijii

Keski-
mddrdinen
peruselSke

mk,/kk
IEL-el6kelaitokset 339 387 1 509

YEL-elSkelaitokset 47 289 I 535

MYEL-ekikelaitos t8t 042 448

LEL-elzikelaitos t2t 378 818

Kaikki tydelekelaitokset 689 096 Iilo
Mydnnat.rt elrikkcet 1. 1.-30.9. 1984

Kaikki tyoelekelaitokset 53 324 I 361

Vrihimmriistuna
TEL-ekike laitokset 4484.4
YEL-eliikclaitokset 648,3

MYEL-eldkelaitos 727.0
889,3

Kaikki tydelakelaitoksct 6749,0
Re ki st crdi t 1' I isrit urva 268.4

Eldkkeiden
lukumiiArii

Vanhuus-. tycikyvyttcimyys- ja tyottdmyvseldkkeensaajista 18597 sai lisdksi rekisteroity:i lisiieliikettd keski-
midrin I 375 mk/kk. Ndmri olivat ctupzirissii TEL- ja YEl-cliikkeitd. Perhe-elzikkeista 4424 oli lisdetujen
mukaisia. keskimrieirin I 080 mk,zkk.

MAKSETUT ELAKKEET 1.1.-30.9.t984, MILJ. MK

Yhtcensd 7 017,3

LEL-elakelaitos

LEL-eliikelaitos



BAS]C FEATURES OF
FINLAND'S PENSIONS
SCFlEMES

1. Development of the
.tpenslorE scnemes

A national pensions schcme
covering the population as a
whole has becrt in ltrrce sitrcc
1939. Until 1956 national pen-
sions wcre bascd on tltc crtnlri-
butions paid which. in turn.
depended on thc annual income
of the insured. The schcn.re was
radically reforn.red in 1957. The
contributory principle was aban-
doned. and a (lat-ratc systent
with suppleme nta11, means-testccl
benetlts was introduced. As ol'
January 1983 the schcme was
again amendcd b1 elirrrinating
mcans-testing lbr otlrer incotttc
than emplclyment pensions, ancl
making the pensions in part as
taxable income.

The change to l'lat-rate na-
tional pensions in 1957 maclc it
necessary to incrcasc the pen-
sion protcction ol' the wage-
earning population. Another
pensions scheme in which the
pensiorrs are related to past
earnings and insurance period
was created to complement the
national pensions schernc. This
new scheme wl.rich entcrcd into
tbrce in Jull- 1962. covers wagc
and salary earners with the
exception ol civil sen,ants. local
government otlicers and scamen.
who have their own special
systems.

In 1970 earnings-related pen-
sions were cxtended to tarmcrs
and other sell-employcd pcrsons.

Z. The national
pensions scheme

Under the national pensions
scheme. the old agc, disability
and uncrnplovmcnl pensions are
lbrmed by a .flot-ratc basic
anlount and a pensions-lcsted
ailditional qntount. In pcnsion-
testing all statutorv emplovment
pensions are taken into account.
Since 1983 incomes lionr work
have had no ellect on the amount
of the national pcnsion.

Thc old-age pension age is 65
vears. The di.sabiliry pension is

paid to pcrsons agcd 16-64 in-
capacitated lirr work. In cor.rncct-
ion witlr thcse two pcnsions lrclp-
lcssness :upplenrant are paicl
to thosr rcquiring continu()us
assistancc or care.

The uncmplo.t'ntcnt pcttsion is
paid to arr unemploveci pcrson
aged 55-64 who during the last
60 wccks has rcceived a daily
bcnelit lirr at least 200 days liom
an unenrplovment schernc and
who car.rnot llncl a suitablc work.

An itto'easc is paid to pen-
sioners./br u child undcr 16.

Tl.rc .r'urrluor".r pen.sion is paicl
during the llrst six morrths alier
the husbancl's cleath tcl all l idou'.r'
below the age of 65. providecl
that shc is supporting a child or
she u'as marricd to hirn belbre hc
reached the agc of 65. Aiier that
period the pension is paid only
to a widow supporling a chilcl
undcr l6 arrd to a widow agccl
40-64 ycars and marricd fbr at
lcast threc vcars. Thc size o1'the
pension during tltc llrst six
rronths is thc samc as the lull old
age pcnsion. alter tl.rat period it
is subject to a mcarls-test whcre
even t[.rc incomes liorn work are
includcd.

A child is cntitled to .r
survivor's pension until thc agc
ot' l6 or 2l if continuinq studies.

Provision is made l'or u burial
qranl.

A housing ollovance is paid to
national pensioners to clccreasc
housing costs. A child carc
olloronce is paid tbr chilcircn
under l6 n'ho nced a spccial care
of some othcr person bccause ol'
illnc:s. disablcment or injun',.

National pcnsions are auto-
matically adjusted to the cost-ol-
living indcx once a year.

As fiom Januarv 1983 thc
basic and additional-arnounts ot'
thc national pensions hale bcerr
treated as taxable incomc. All
othcr parts ol'the national pen-
sions as well as survivor's pcr-r-
sions in total remain tax-fiec.

The cosls o/ thc schemc are
.jointh' cieliaved b1 thc insurcd
persons. cmployers. the State and
local governments.

The scheme is adntinistued by
the Social Insurance lnstitution.

which is
ment.

sr.rborclinate to Parlia-

3. The employment
.1penslons scneme

3. l. Wage-carners
The wage-carncrs' er-t-tployment
pensions schcnrc is basecl on two
laws: the Enrplovees' Pensiorrs
Act (TEL) ancl thc 1'crnporarv
Emplo-,-ees' Pensions Act (LEL).
Thc lattcr is a special lau lirr
tll()sc cnrpl()vcd in Iilrcstr\. it8,ri-
culture. construction ancl ckrck
work. in uhich shrlrt-ternr con-
tracts are common. TEL co,ucrs
all other crnployccs.

Thc compulsorv pensior-r covcr
tuncler thc lar.l's consists ol' old
agc, lirll and partial disability.
trnemplovment and surr,'ir.'or's
pcnslons.

Entitlcd to tln' ttll tt!t' 1t1'11.sip17
is an cnrplovec of'65 vcars ol'age.

Ettitled to thc ./ull lisobilit.t'
ltotsiort is an cnrplovcc whose
working capacitl' has gone dou n
b1' at least three-fitths. Il'the dc-
creasc is less but at lcast tw(>
titihs. the cmplovce is entitlecl to
the portial pul.rion. Whcn assess-
ine rnrplolce's uorking caprcitr
his training. earlic-r work. agc.
housing conclitior.rs. and othcr
conrparablc lhctors are takct.t
into accottnt.

Entitled to rhc uncntplo.t'uu'nt
pcnsion is an ur-tcnrplo-vcd cnr-
plol'ee aged 55-64 who during
the last 60 '"r'ecks has received
a daily beneflt krr at lcast 200
cla1,s liom an une r-nplovmcnt
scheme and u'lro cannot llnd
work sr"ritablc fbr hin/her.

Entitlcd to thc .\utf it'or'.\ pen-
sion are the widow and thc child-
ren ol'tl.rc cmplol'ee . Thc children
are cntitled to thc survivttr's pen-
sion alicr the cleath ol'both the
l'emalc and thc nrale employee.

TItc surviror's pcnsir,tt is par-
ablc to a tidov, proviclecl that
she rvas marriecl tcl thc cmployee
befirrc he reachcd thc age ol 65.
A lirrther condition is that the
widow has rcached thc age ol'
40 and that the nrarriage has
lasted tbr three vears. Also a
widow under 40 1,ears of age
rece ives tl.re pension, it'she has a
dcpendent child who is entitlcd
to the sun ivor's pe nsior.r: the
paying ol' the pension 

"vil[ 
con-

tinue evcn il' the child's entitle-
mcnt to the pension ll'ould cease.
The pension will be pa1'able to
the widow until her death. The

paying of' surr.i'"or's pcrrsior.r
ccases il the widou rcrrurrries.
but sl.rc then reccives a luntp sum
cqual to the amount ot'tu'o vcars'
penslon.

A child is entitlcd to the pen-
sion until he rcaches thc agc of'
l8 ancl even altcr this age. it'he
is disablcd. IThc.tizc ol tlp pctt.tion i:l
gorcrrrcd unrlcr hollt lar.rs b1 thcl
r.rages puid lnd the pcrioi ot'l
sen icc corrrplctetl. Earrrcd i
cntitlcnlcnt to u pcrtsiott benclitl
corrtinues u lrcrr thc job is clrarrgcd I

or nlrcn tltc cntpkrrcc ceascs t()l
sork. TIrc pcnsiorrs arc tuxublcl
llte().)e. 

I

Tht si:t' ttl thc oltl il.qL' p(n.\i()ttl
rs dctcrnrirrcrl br trrkirrg 1.5 pcrl
ccnt ()l tltc nlrgc.,r'talalr itrtdl
nrultiplrirrg. hr thc rturtthcr ol'l
yclrrs ol' scrricc. Tltc uirgc orl
sirllrrr is tltc rrvclltgc lutrtuall
carrtittg. tll'tlte trto tn()\t ll\'tr-l
ltgc \cilrs,rl tltc lltst lirttl'rc'tl'r ol''
u ork. FrrI sellsonirl \ ()t kcrs thcl
uacc i: tltc urcntgc ol' lrll pur
reccivecl cluring thc vcars em-]
plovetl.

Persor.rs rctirccl since January,
198.1. gct u rrrininrrrru pcrrsion
trt 38 pcr cerrt ol'tlrc pa1 .

Thc rnaxinrunr pension is 60
per cent ol' thc pay. However,
conrbincd u ith the basic ar.t.touut
of'thc national pension ancl somc
otlte l pcnsiorts. tltc pe rt:itln tttltr
not exccecl 60 per ccnt ol' thc
[inal pa1,.'fhc .vizc d thc disultilit-t' pcn-
.rion is dctcrnrined or-r the sanrc
blscs lrs tlrc trltl lrge pcrtsi,rrt.
Howcver. also thc tinre betueen
tlrc c\ cut cntitling to tltc pctt:iott
and the agc cntitlinu to olcl agc
pension is countcd as tinrc of'
scrvice. TIrc sizc ol the partial
pension is onc-lrall' of' thc lull
pcnsron.

Thc si:t' o.f' thc wwnplo.rtuotl
pcnsion equals thc disabilit_,- pen-
sion pavable to thc bencliciarl'.

Thc old agc. clisabilitl and
runemplovmcrrt pcn:ions arc in-
creasecl bv the r'lrilr/'s .tupplt'nrcnt:
at thc nrost 20 per ccnt of'the pen-
sion lirr one ancl 40 pcr ccnt lbr
t\\'o ol' more children turcler 18.

Tht' .vi:e o./ the sun'ivor's pcn-
.ilon is calculatcd on thc basis ol
tl.re olcl agc pension or disabilitv
pension the cmplovec rcccivecl or
woulcl have becn entitled to at
the time ol'his death. Il'there are
at lcast threc persons eligiblc lbr
survivor's pcr.rsior.t. they' will
receive a tirll pensicln. uhich is

equal to thc dcceased employee's
old age or clisabilitv pension. II
there arc two bencflciaries. tl.re

54



ng
ancl

nslon pa

at

the pay
acljusting
yable.

of' e arlier
the annual

ol'the pension is threc-tirurths
thc lirll pcrrsion. Il tlrcrc is
lv one bene flcian,. the size
thc pension is or.rc-hall'ol' thc
I pcnsion.
Sun'ivor's pcnslon cover rs

by a special glorp
.schenrc. It is tinanced bv em-

ancl run bv lif'e assurance
panlcs.

Autornatic linkagc with thc
(calculatccl by the

verage ol changes occurred in
lcarnings and prices lc."'els)

appliccl once a ycar in employ-
It is applied innt penslolls.

scheme has also bcen cntrustccl
to the Central Pension Securitv
Institute.

The insurcd and thc cmplove rs
participltc in thc lrlnrirristrati()n
oi-the schcme through their rc-
presclltutivcs in tlrc lrlrninistra-
tive organs ol'the Central Pen-
sion Sccurity Institute . Thc
highcst ar.rthoritv unclcr the
scheme is the Ministry ol'Social
Atlairs ancl Hcalth.

3.2. The selJ-employcd

The sell:empkryccl persons' cm-
ployn.rent pensions scherne
(closcly connccrecl with TEL) is
based on two laws: the Farmers'
Pension Act (MYEL) and the
Selt'-Employed Pcrsons' Pensions
Act (YEL). MYEL covcrs
larmers. prol-essional flshermen,
and reindccr-owners. YEL covers
other sclf -employed persons.

The bcnefts ancl quaffying
condirions are like in TEL. Old
age pension is paid inclcpcndent-
ly o1'whcther or not the sell'-em-
ploled continues with his entre-
prcneurial activity.

Thc size ol' the pcnsion is
calculated likc in TEL. Thc pen-
sions lor the sell-e mployed
(MYEL and YEL) arc based on
the annual earnings conflrmed
by the pension institutior.r lbr the
insurcd, the size olwhich depcnds
on the quality and branch o1'
activitics.

Persons born belbre 1930 get
greater pensions as thev other-
wise would be entitled to. The
amount of pension is 38 pcr cent
ot'the income.

Schemes are .financed by the
insured and the State. In MYEL
and YEL the contribution of the
insured is I 1.2 per ccnt of the in-
come. The percentage is smaller
lbr the insurcd with low incomc.
The State pays 50 per cent ofthe
costs of MYEL and in both sys-
tems the costs the contributions
ot'the insured do not cover.

The administation oI MYEL
belongs to the Farmcrs' Social
Insurance Institution. The other
sell-employed have to take out
pension insurance eithcr in some
ol' the pension insurance com-
panies or pcnsion funds taking
care ol- TEL or in some pcnsion
tund or insurance company
established by the sell-employcd.
The Central Pension Security
Institute is the central organ of
MYEL and YEL as it is that ol
TEL.

3.3. Farm closure schemes

I"arm closurc pcttsiotts are paid tc'r

55-year-olcl f)rrmers who cease
farming and sell the whole tarm
or the arable land. - Farm
closurc compensations can be
paid to voungcr closures.

The pension is a fixecl sum of
rn()ncv per each hcctare up to l5
hectares. At thc agc of 65 the
pcr.rsion is decreased becausc ol'
larmer's rcccipt of' MYEL and
national pensions.

Costs ol- tltc closure pertsiorts
rurc n)ct by tlrc Stat(r: claimants
undcr 65 pay a lump sum pre-
mlum.

Aclrninistration belongs to
agricultural authoritics and the
Farmcrs' Social Insurance Insti-
tution.

C hungut l-gct tL' t u t i ( )n pilsi on.\
are paid to 55-64-year-old
larmers who transl'er thcir f'arm
to a close rclative.

The pcnsion is composed of a
basic amount and a supplement.
Basic amount equals thc larmer's
pension undcr MYEL. and the
supplement the tull national pen-
sion. The pension is ceascd at 65
when the larmer receir"es his
MYEL and national pensi()ns.

Pensions are linanced by the
contributions ol'l'armers and the
State to the farmer's MYEL-pen-
sions scheme.

Administration belongs to
agricultural authorities and the
Farrners' Social Insurance Insti-
tution.

4. Public sector
and other

'1penslons scnemes

The regulations concerning the
pensions of' persons in the em-
ployment ol'the State cover old
age, disability, unemployment
and survivor's pensions. These
benetrts are financed by the State
alone. The administrative organ
is the State Treasury Olfice.

The pension cover of local
government ollicers is based on
the pensions law which entered
into tbrce in 1964 and was
modelled on the employment
pensions legislation. The
financing is borne by the local
governments and associations ol'
communes. The Local Govern-
ment Pensions Authority was
loundcd lbr the administration
of the scheme.

The persons covered by the
Scurncn's Pcnsions Act rcceive
olci age, disability, unemploy-
rncnt and survivor's pensions.
The insured, employers and the
State jointly llnance the pen-
sions. The schemc is administer-
ed by the Scame n's Pensions
Funcl.

Persons employed by the
Evangclical-Lutheran and Ortho.
dox Churches have separate pen-
sions schemes o1'their own.

5. Some population
data on Finland
Finland's total populationis 4.8
million ot'which 2.2 million are
gainfully cmployed.

The distribution ol'the gain -
lully employed population by
occupation is: agriculture and
lbrestry I I per cent, industry
and construction 35 per cent,
commerce 14 per cent, transport
and communications 8 per cent
and service industries 32 per cent.

Eight per cent of the total
population are disabled and l3
per cent over 65 years of age.

]OUKO ]ANHUNEN ,,U

Elcikcturvakeskuksen
t u t k i mu.sosas t on eri t.r i s t u t k ija

Pensior-r protection accumu-
accorclir-rg to certain re-

ions a/sa during the pcriods
'hen 'ce is out o.f rrork

' ol'his own and
he receives unemployment

liom his rrnemplor nrcntlt

Employers alone tinance thc
.:omptrlsorr minimum pcnsi()n
:over. The current contribution
rnder TEL and LEL is 12.6 pcr
;ent ol'the pay. For employccs
rnder age 24 the contribution
:ates har"e been lou'ered to 6.7
)er cent.

Thc en.rployer may providc
br his cmployees additional
nluntar.l' bcncflts, creating even
)etter pensions benetlts than thc
ninimum lcv'el guaranteed by
aw. Bcncllts that comc into
luestion here include a higher
rension, lower pensior.rable age
tnd burial grant. Employees
;enerally participate in the costs
rl' such additional benefits.

The admi ni s trut ive orguni sat ion
,J thc ctnplo.vtncnt pan.sions
:cheme is decentralized. Em-
rloyers mav clect the type ol'
rrrangement they wish for real-
sation of the pension scheme.
t may bc done by taking out
rn insurancc r.l ith a pension
nsurance company or by found-
ng a pcnsion l'und or pension
bundation in the employer's
rusiness. This choice does not
Lpply as regards seasonal work-
:rs for whom the scheme com-
lrises one special employment
rcnsion fund.

The work oi'the various pen-
ion institutions is coordinated by
r central organ, the Central Pen-
ion Security Institute. lt keeps
he registers of the insured and
heir pension beneflts. It will also
.eep a register ofpensions cover-
d by special pensions schemes.
ihe general development ol'the
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ELAKETURVAKESKUS
tydelakejarjestelman
lakisAatei nen keskuslaitos

OpastinsillaT
OO52O HELSINKI
Puhelin (90) 1 511

Uutuutena taulukko TEl-elake prosentteina palkasta
tuoreessa Tunne tyoelaketurvasi -esitteessa.
Tilatkaa Elaketurvakeskuksen postittamosta

Tun ne tyoelaketurvasi -esitetta asiakkai I len ne.

Puhelin (90) 1511 Osoile Opastinsilta 7
OO52O HELSINKI
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