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Tyoeldkevastuun kate
ei ole valtion vatarahasto

Seka tydelakelaitokser liittonsa
kautta etta EHketurvakeskus
ovat lausuneet huolestumisensa
valtiovarainministericin keskuu-
dessaan asettaman takaisinlai-
naustyciryhmdn muistion joh-
dosta. Huoli on sekd periaatteel-
linen ettd itse asiaa koskeva. VM
on valmistellut ehdotuksen asias-
ta. joka kuuluu sosiaali- ja ter-
veysministeri<in tyoalaan, ja on
tehnyt sen kuulematta niitd taho-
ja, joiden toimintaan tycieldkeva-
kuutusmaksujen takaisinlainaus
ja sen sddtely viilittcimiisti vaikut-
tavat. Itse ehdotuksessa on tah-
dottu tycieldkevarojen takaisin-
lainausta kohdeltavan kuten
pankkien antolainausta, otta-
matta huomioon, etta takaisin-
lainauksen tarkoitus ja ensim-
miiinen edellytys on tydeliiketur-
van rahoituksen varmistaminen,
ja muut lainausehdot seuraavat
tdstd.

Julkisen hallinnon eri aloilla
on jatkuvasti pidetty epdkohtana
VM:n saavuttamaa erdiinlaista
superministerion asemaa. Val-
tiontalouden kokonaisuudesta
vastaavana se ei useinkaan ole
tyytynyt jakamaan kakkua eri
hallinnonalojen kesken oman
harkintansa mukaan. vaan on
puuttunut hallinnonalojen omiin
sisdisii n prioriteettijiirjestelyihin.
Monesti on ollut kyse aivan yksir
tdisten budjettisihteerien harjoit-
tamasta valtakunnansuunnitte-
lusta.

Tdssd asiassa on kyse laajem-
masta antagonismista. Se kiivi
ilmi esimerkiksi viime syksyn
eldkepdivdnii, jonka tilaisuudessa
tycieldkevakuutusmaksun sddn-
telystd puhuttaessa ylijohtaja
Pertti Sorsa puolusti teesiii val-
tiovallan oikeudesta puuttua el6-
kemaksuun ja perusteli vaitetta
valtion yleistalouden niikokoh-
dilla. Silloinen ylijohtaja Altti
Aurela puolestaan vertasi julkista
hallintoa vakaajaan, jonka asia-
na on valvoa, etta punnukset
ovat kaikilla leimatun painoiset.

Tyonantajan ndkokulmasta
tyoeldkemaksujen takaisinlai
naus ei ole rinnastettavissa
markkinoilta lainattuun rahaan,
koska uutta rahaa ei hdnelle tule,
vaan kyseessd on vain eldkemak-
sujen maksuajan jdrjestely. Va-

kuutetun kannalta tyoehkejar-
jestelmdn korkotason sitominen
suhdannealttiiseen yleiseen kor-
kotasoon vdhentdisi tydehkejer-
jestelmdn turvaavuutta.

Kysymyksessii. jossa eri osa-
puolilla on kiistiimdttomdt in-
tressinsd, eivdt budjettivirkamies-
ten sisdiset tydryhmat ole oikea
etenemisen tapa.

Ei palveluksessa
mutta ei tyon-
antajaa vaillakaan
Samaan aikaan kun ammattitai-
teilijat, julkisen sanan kohtuulli-
sella tuella, vaativat tulla el6kepo.
litiikassa kohdelluiksi omana eril-
lisryhmdndiin. ei palkansaajina
eikii itseniisansaitsijoina, sa-
maan aikaan samainen julkinen
sana h6mmdstelee hallinnon
monimutkaisuutta, kun ollaan
luomassa yrittiijien ja palkkalais-
ten rajamaastossa olevalle free-
lancer-kunnalle omaa tycieliike-
turvan rekisterointiperiaatetta.

Freelancereiden tyolle on
luonteenomaista yhtaalta ry6n
luonteen itsendisyys, toisaalta
suuri riippuvuus tycinantajien
tycintarj onnasta. Freelancereiksi
tissi mielessi on ryhmitetty
esiintyviit taiteilijat ja toimittajat,
jotka "luovalla tavalla osallistu-
vat esityksen valmistamiseen tai
toteuttamiseen" ja freelance-
tyoksi ndiden tekemd vuotta ly-
hyempi mddrdaikainen tyo, jon-
ka vuosiansio on vAhintddn puo-
let TEL:n edellyttiimdstii vd-
himmdistulosta. Tdllaiset tydn-
teot poimitaan kunkin free-
lancerin osalta rekisteriin. ja va-
kuutusmaksut kannetaan tyon
teettajilta. Tarvittavat hallinnol-
liset tycit hoidetaan LEL Tyoelii-
kekassan organisaation yhtey-
dess6.

Tdsmdllisemmin luetellen free-
lancer-tydntekijciiksi luetaan
muusikoiden (laulajain, kapelli-
mestareiden), niiyttehjiiin (mui-
den esiintyvien taiteilijoiden, oh-
jaajien, koreografien, pulrrsta-
jien. lavastajien). sanoma- ja ai-
kakauslehdentoimittajain (toimi-
tuksellisten avustajain), radio. ja

tv-toimittajien ja -kuuluttajien,
kielenkiiiintiijien, tulkkien, op
paiden, valokuvaajien sekd elo
kuvan valmistukseen osallistu-
vien kuvaajien ammattikunnat

- mikiili niiiden jiisenten harjoit-
tama tyd muuten tdyttdd free-
lancer-tycin ehdot.

Ongelma on luetcltujen osalta
varmaankin saamassa heitii tyy-
dytt?ivdn ratkaisun. Uusien on-
gelmien esiin tuloa tuskin tarvit-
see odottaa. Niiyttiimomusiikkia
tiettye produktiota varten teke-
mSdn palkattu siiveltiij[? Kun-
nantalon seindmaalausta SG.ruo-
tisj uhliin valmisteleva taidemaa-
lari?

J
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TAITEILIJAN
individual ismi ja valtion leipd

Taiteilijan eldkeasiassa on
liekki leimahtanut. Yrittdjien
eliikelaki ei taiteilijoita. aina-
kaan kaikkia, tyydytii. Tahdo-
taan jotakin muuta. Mitd
tahdotaan - se on vihattujen
byrokraattien asia selvittdd.

Mielenkiintoista on, ette
kapinalipun nostajia on cniten
suututtanut heiddn rinnastami-
sensa taloudellisiin yrittiijiin.
Heindsirkka ja muurahainen !

Luonnollisesti edellytetddn
tunnustettavan taiteilijantycin
erikoislaatu. riskejd ottava ja
uutta luova luonne, mutta
kdsitteist6n laajentaminen
taloudelliselle alalle on pahasta.
"Mitd muut yhteiskunnan
ryhmdt maksavat ja mitii
saavat, se ei meille kuulu, me
tarvitsemme riittdvdn eliike-
turvan, ja kohtuutonta olisi, ettd
me siitd itse maksaisimme."
Asenteessa on yhtaalta huolto-
valtioajattelun, toisaalta sille
vastakkaisen taiteilijaelitismin
piirteitii.

Yhteiskunta ldhtee siith
ajatuksesta, etta sen jokaisella
jiisenellii tulee olla toimeen-
tuloturva. Ansiotyoti tekevien
jdsenten - sekd toisen tyossd

olevien etta omassa tycissddn
olevien - toimeentuloturvan
perustana on tydansio.
"Kultakin kykyjensii mukaan."
Ne jdsenensd, jotka eivdt ole
ansiotycissd eivdtkd eld perheen-
jdsenen ansiotuloista. yhteis-
kunta turvaa erilaisin tuki-
muodoin. Vastaavasti eldke-
turvaa on kahta laatua.
ansiotyohcin perustuvaa ja
yleistd, pelkkiiiin Suomessa
asumiseen perustuvaa.

Pal k katycintekijoi lle jiirjes-
tettiin yleinen lakisddteinen
eldketurva kolmatta vuosi-
kymnrentd sitten. Se rahoitetaan
kantamalla vakuutusmaksuja,
jotka ovat suhteessa tydansion
mddrddn, kuten eldkekin.
Vakuutusmaksut maksaa tycin-
antaja siind mielessS. ettd
hdneltd ne peritddn. ja tydn-
tekrlii siinii mieless6, etta ne
ovat osa hiinen kokonaispalk-
kaustaan. - Tycintekijiiin
eldkelakien tultua voimaan
kiiytiin kymmenvuotinen kes-
kustelu sen johdosta, ettd mycis
omassa tyossddn olevat vaativat
vastaavaa ansioeldkett6.
Yritt?ijiieliikelait siddettii n
toistakymmentd vuotta sitten

scn periaatteen pohjalta, ettd
vrittdja on oma tyonantajansa
.ia eldkkeensd kustantaja.
Myds taiteilijajiirjestot tulivat
mukaan mddrittelemddn taitei-
lijan todenndkciistd vuosituloa
vakuutusmaksun ja eldkkeen
mddrddmisen perustaksi.

Kaikki tycieldke on siis
suhteessa ansiotuloon. Jos nyt
taiteilijaa eniten loukkaa hdnen
rinnastamisensa kaupalliseen
yrittiijiiiin ja hdnen tycipanok-
sensa ja ty6ntuloksensa
rinnastaminen mlryntiartik ke-
hin. laadittakoon hdnelle oma.
tyonteki jiiin ja yrittiijien eliike-
lakeihin rinnastettava eldke-
laki. Taiteilija olkoon sen
mukaan edellcen oma tyon-
antajansa ja oma tvontckijdnsd.
vakuutusmaksunsa mlrksaja ja
eldkkeensd saa.ja. Eldkkeen
ja vakuutusmaksun perusteena
kdytettdkocin kaik kia niitii
tulon osia, joista taiteilijan
kulloinenkin toimeentulo muo-
dostuu, teosten myynnin
tuottoa, mahdollisia apurahoja
ja niin edelleen.

Jos taas taiteih.la katsoo,
ettd hdnen taiteilijantyollddn
ei ole mitddn suhdetta toimcen-
tuloon. hdnet on rinnastettava
niihin muihin yhteiskunnan
liiseniin.jotka civdt tee ansie
tvota. ja hdnen eldkkeensl
on siis kansaneldke.

Jos sen sijaan on katsottava,
ette taiteilija on tycitddn teh-
dessddn yhteiskunnan pal-
veluksessa ja yhteiskunta eli
valtio olisi velvollinen huolehti-
maan hdnen toimeentulostaan
muodossa tai toisessa jdrjes-
tetyn taiteilijanpalkan avulla,
valtion asiana olisi myos
jiirjestiiii tiihlin palkkaan suh-
teessa oleva eldketurva. Erikseen
olisi sovittava, milloin palkka
ja siihen liittyvii eldketurvan
muodostuminen alkaisi .ja
milloin piiiittyisi. ts. kctkd
kuuluisivat jiirjestelm2in piiriin.
Taiteilijaksi kirjaaminen ja
taiteilijuude;ta poistaminen
tuskin voisivat olla yksin saajan
edunvalvojan. taiteilryajiirjes-

Y4o Larmola, pM
Ekiketurvakeskuksen

t i e do I u so sas t on osas t o pritil I ik kti

tojen, asia, vaan osa peatds-
valtaa kuuluisi maksajalle,
valtiolle. Palkan ja el6kkeen
suuruutta mddrdttdessd tuskin
olisivat kohtuullisia perusteita
taiteellisen toiminnan vilkkaus
ja tuotannon mddrd. tai tai-
tcilijan saaman tunnustuksen
mddrd, hdnen "kysyntdnsd".
vaan jdrjcstclmd olisi ldhempdnd
tasapalk ka- ja tasaeldkejdrjes-
telmdd. Oman ongelmansa
muodostaisi kysymys myds
muuta clinkeinoa harjoittavan
pdtevdn taiteilijan taiteilijan-
palkasta ja -eldkkeestd. Ja
kun tulocrot taitcilijantyostd
muodostuisivat tuntuviksi.
herdisi varmasti kysymys joko
taiteilijanpalkan .ja -eldk keen
porrastamisesta - jolloin
taiteiliian tydn suora tuotto
yhtii kaikki arvosteltaisiin ansio
tuloksi - tai pdinvastoin tai-
teilijana saadun myynti- ym.
tulon tilittemiseste tyonanta-
jalle, valtiolle.

Yleinen ja yhtiiliiinen valtion
taiteilijaeliikejdrjestelmd lienee
viiik kynyt niiden mielesyd.
jotka kiivaimmin ovat yrittajii-
eldkettd arvostelleet. Kattava
taitei lijaelake on toteutettavissa.

4



jos yhteiskunta haluaa jostakin
muualta tdhdn tarkoitukseen
tuloa siirtdd. Sellaisen luontevan
jdrjestelmdn aikaansaaminen.
joka tyydyttliisi ),htaalta
itsetuntoisia, toisaalta tunnon-
arkoja taiteih.yoita. ei kuiten-
kaan ole helppoa. Saattaisi
syntye eettista ahdistusta
taiteilijassa. joka joutuu joka
hetki miettim66n. vastaako
hdnen tyonsd sita ctua. ettei
hdn itse ole suoraan vastuussa
eldkkeensA kustantamisesta.
kuten muut. Saattaisi syntyd
kaipausta takaisin individualis-
tiseen omaan riskiin ja vapau-
teen tvdtd mddrittelevista
sddnndistd. Pahimmassa
tapauksessa jdrjestelmd j ohtaa
leipdpappeuteen.
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Freelancereille omA
oo a

Niinsanottujen freelance-tyontekijoiden eldketur-
vassa olleet puutteet ovat korjadtumassa. Sosiaali-
ja terveysministerion asettama tyoryhmh on teh-
nyt ehdotuksen, jolla tiimiin huomattavan vdliin-
putoajaryhmdn eldketurva saadaan jiirjestykseen.
Tyoryhmii esittii:i oman lain siiiitiimistd, jossa otet-
taisiin huomioon kyseisen ryhmdn tyonteon eri-
tyispiirteet. Freelance-tyontekijoiden el6keturva
hoidettaisiin heitii varten perustettavassa erityises-
sd eldkekassassa.

Freelance -sopimuksilla tyota te-
kevien sosiaaliturvassa oleviin
puutteisiin on kiinnitetty huo-
miota useaan eri otteeseen viime
vuosina. Freelance-kdsitteen
epdmiidrdisyys on omalta osal-
taan aiheuttanut epdsehyyttd,
Freelance-kdsitetta ei tydlainsid-
diinncissd tunneta. Kuitenkin
yleisesti on freelance-kisitteellii
ymmarretty henkiloitii, jotka te-
kevit taiteellista tai luovaa tycitd
aloilla, joissa on ominaista tyos-
kentelyn lyhytjaksoisuus ja jak-
sottaisuus. Tdmdn mddrittelyn
mukaisesti freelance-aloiksi on
katsottu mm. musiikin esittdmi-
nen, ndytteleminen, ohjelmatyo,
toimit ustyci ja elokuvaty6.

[^ain tarkoitus
Lakisddteistl eldketurvaa raken-
nettaessa tarkoituksena oli, ettl
tycintekqiiin eldkelakia sovellet-
taisiin ldhinnd pysyvdisluonteisis-
sa tai ainakin pitkiaikaisissa tyci-
suhteissa oleviin tyontekijdihin.
Tdmd ilmeni siitd. ettd lakiin otet-
tiin rajoitus. jonka mukaan ty6-
suhteen tuli jatkua vdhintddn
kuusi kuukautta, ennen kuin lain
soveltaminen tyosuhteeseen tuli
kysymvkseen. Mainittua kuuden
kuukauden aikaa on sittemmin
lyhennetty yhteen kuukauteen.
Huolimatta tdstd vdhimmdisajan
lyhentdmisestd on olemassa
TEL:n piiriin kuuluvia tycialoja,

joilla tavanomaisesti tyctsuhtei-
den pituus ei kestd edellytettyd
yhden kuukauden vdhimmdisai-
kaa. Tdllaisia tyypillisiii tycinteki-
joita ovat mm. muusikot ja niiyt-
telijiit. joiden koko tyopanos
saattaa jopa muodostua tdllaisis-
ta lyhyistii ehkd vain yhden piii-
vdn kestdvistd tycisuhteista.
Useissa tapauksissa tdllaiset hen-
kilot jiiiiviit kokonaan lakisddtei-
sen eldketurvan ulkopuolelle. Ei
ole millddn tavoin perusteltavis-
sa, etta tyontekijiit, jotka ovat
jatkuvasti tyoeldmdn palveluk-
sessa, jddvit tyosuhteiden lyhyy-
den johdosta tyoeldketurvan ul-
kopuolelle.

Eri ryoryhmid
Jo l9TGluvun alkupuolella kiin-
nitettiin huomiota freelance-
tyontekrjdiden eldketurvan puut-
teisiin. Taiteihjoiden eldketurva-
toimikunnan mietinncissd vuo
delta 1973 todettiin ongelma-
ryhmdksi eldketurvan karttumi-
sen suhteen ne taiteilijat, joiden
tyossa tilapaiset alle yhden kuu-
kauden jatkuneet tyosuhteet ovat
luonteenomaisia. Sosiaali- ja ter-
veysministerion vuonna 1918
asettama tvoryhmd kartoitti ns.
freelance-sopimuksilla tyciskente-
levien eldke- ja sairausvakuutus-
etuuksissa olevat puutteet ja epii-
kohdat. Useiden tyontekrjiijiirjes-
tojen taholta on useaan eri ottee-

seen kiinnitetty huomiota free-
lance-tyontekijoiden eliiket urvan
puutteisiin.

Vuonna 1980 Eliiketurvakes-
kus asetti tyoryhmdn selvittd-
mddn freelance-sopimuksella
tydsuhteissa tyoskentelevien ty6-
eldketurvassa olevat puutteet ja
tekemddn tarvittavat esitykset
eldketurvan kuntoon saattami-
seksi. Ty6ryhmdn esityksessd
tuotiin esille erilaisia vaihtoehtoja
eliketurvan kuntoon saattami-
seksi. Tyoryhmd ei kuitenkaan
pddssyt yksi mielisyyteen toteutet-
tavan jiirjestelmiin yksityiskoh-
dista. Syksyllii 1983 sitten sosiaa-
li- ja terveysministerio asetti
asiantuntijatyciryhmin teke-
mddn esityksen eldketurvan jdr-
jestdmisestd. Tyoryhmii jiitti yk-
simielisen mietintonsd sosiaali- ja
terveysministeri<ille helmikuun
puole ssavdlissd.

Nykyinen dlanne
lohduton
TinI piiiviinii lieelance-tyonteki-
jciiden osalta tilanne on sikdli
lohduton, ettd heiddn elaketur-
vansa jdd kdytdnnossd hyvinkin
vdhiiiseksi. Tdmd koskee ennen
kaikkea sellaisia freelance-tycin-
tekiloitii, joiden koko tai ainakin
huomattava osa toimeentulotur-
vasta muodostuu lyhyistd alle
kuukauden mittaisista tyosuh-

6



teista. On tiiysin oikeutettu syy
puhua viiliinputoajaryhmdstd.

Nykyisessd lainsddddnnossd
olevaa epdkohtaa on pyritty lain
tulkinnalla jossain m66rin pois-
tamaan tapauksissa, joissa tyon-
tekiji toistuvasti on saman tyon-
antajan palveluksessa. Ndissd ta-
pauksissa on muodostettu ns.
ketjutycisuhteita, joilla osa free-
lance-tyontekijdiden ansioista on
voitu saattaa eldketurvan piiriin.
Tdmd kuitenkin koskee vain sel-
laisia tapauksia, joissa tyontekijii
toistuvasti on saman tycinantajan
palveluksessa. Keikkamuusikon
kohdalla esimerkiksi tdmd edelly-
tys harvoin teyttyy.

Lisiiksi menettely muodostuu

k6ytiinnossd eritthin hankalaksi,
koska tydnantajien, eldkelaitos-
ten ja tyontekrjoiden on vaikea
tietiii, milloin ns. ketjutycisuh-
teen on katsottava syntyneen.
Muutoksenhakuasteet eivdt vield
ole ottaneet lopullista kantaa yh-
denjaksoisuuteen. Soveltamislin-
ja ei missiidn tapauksessa voi olla
ratkaisu freelance-tyontekl6iden
eldketurvan puutteiden korjaa-
miseksi.

Epdtietoisuus eldketurva,.t
muodostumisesta on kdytdnnos-
sd johtanut siihen, ettii freelance-
tyontekrjiit ovat sadoittain pyy-
6neet tyctntekrjiiin eliikelain I $:n
nojalla Eldketurvakeskuksen so-
veltamisratkaisua siitii, miten

heidiin eldketurvansa muodos-
tuu. TAmd merkitsee raskasta
selvittelyty6tii. Ennen p66tciksen-
tekoa on selvitettdvi kaikki free-
lance-tycintekijdiden tydsuhteet,
niissd saadut ansiot, tyoskentely-
pdivien kestot ja mahdollisten
sopimusten sisdltci. Verotietojen
vanhentumisen, tycinantajilta
saatavien puutteellisten tietojen
sekd tycintekNoiden itsensd an-
tamien puutteellisten selvitysten
johdosta soveltamisratkaisujen
antaminen on jo yhdenkin piiii-
tciksen osalta piiivien, jopa viik-
kojen, pituinen teh6va.

Oma eliikelaki
Ty<iryhmii esittiiii esiintyvii tai-
teilijoita ja muita julkisia esiinty-
jid varten sdddettivdksi omaa eri-
tyisti eliikelakia. Tyciryhmii on
katsonut, ettei freelance-tycinteki-
j6iden eliiketurvaa voida heidiin
erityisolosuhteensa huomioon
ottaen jdrkeviisti hoitaa tycinteki-
jiiin eliikelain eikii lyhytaikaisissa
tydsuhteissa olevien tycintekijiiin
eliikelain piirissii.

Erdiden esiintyvien taiteilijoi-
den eliikkeista annettavan lain
(TAL) piiriin kuuluisivat sellaiset
tyosuhteessa olevat esiintyviit tai-
teilijat ja muut julkiset esiintyjiit
sekii toimittajat, jotka luovalla
toiminnallaan osallistuvat esityk-

koreogra-
tai lavastajana.

kielenkiiiintiijiin, tulkkeihin ja
oppaisiin sekii valokuvaajiin ja
elokuvan valmistukseen osallis-
tuviin kuvaajiin.

Tiissii yhteydessl on nimen-
omaan todettava, etGi laki koski-
si edellii mainittuja ammattiryh-
miA vain siinii tapauksessa, etE
he ovat mainitussa tehtavessa
tycisuhteessa. Tarkoituksena ei
ole puuttua tydsuhteen ja yrittA-
jlyden viiliseen rajankiiyntiin.

Edell6 mainituilla aloilla on
luonnollisesti mycis tycintekijciitii,
j oiden tyosuhteet ovat kiinteite ja
pitkiihikaisia. Heidiin eliiketur-' vansa jdrjestdmiseen ei tiilla eh-
dotetulla uudistuksella ole tar-
koitus puuttua, vaan heidiin elii-
keturvansa jatkossakin tulee jdr-
jestymiiiin ty<intekijiin eliikelain
shiinnosten mukaisesti. Sen
vuoksi freelance-tycintekij<iitn
koskevan erityisjiirjestelyn piiriin
pliiisemisen edellytyksenii on
mycis, ettd tyosuhde on miiiirii-
aikainen ja ruotta lyhyempi tai
etta tydntekijd on otettu tietyn
vuotta lyhyemmiksi tarkoitetun
tycin suorittamista varten. Eri-
koisjiirjestely on tarkoitettu kos-

on, et-
vuoslta-

ansioita free-

1

piidsemisen
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markkaa vuodessa, mikd on puo-
let tyontekuain eldkelain vuotui-
sesta rajam6drdstd. Tyciryhmd
on katsonut, etta t6ta rajatuloa
pienemmilld freelance-ansioilla ei
ole merkitysth eldketurvan kan-
nalta.

Esityksen mukaan eldkkeen
mddrdytymisessd on ldhdetty
tyontekijiikohtaisesta mddritte-
lystd. jossa tyontekrjiin kaikki
tieelance-ansiot ruositasolla
maaritellaan eldketunan kart-
tumisen kannalta. Eldkkeesccn
oikeuttavaksi on tarkoitus lukca
kaikki ne kaler.rterivuodet. .joilta
tycintekijdn vhtcenlaskctut licc-
lance-ansiot riippumatta siitd.
kcnen palr clukscssa nc on rrnslrit-
tu. llittdrdt cdcllA esitetr rr rlr.jlrtu-
lon. Ainoastaan tvokvvvttomvvs-
eldkettd mddrdttdessd joudutaan
poikkeamaan kalenterivuoden
kdvttdmisestd aikar ksik kond.

Eldkkeen markkamdhrdinen
suuruus lasketaan kultakin ka-
lenterivuodelta erikseen kunaki n
vuonna ansaittujen tieelance-an-
sioiden perusteella.

Tyokyvyttoml,ystapauksissa
tulevan ajan ansiota mdar5ttdes-
sa t6sta periaatteesta on poikettu.
Tulevan ajan ansiot esitetddn

mddrdttdvdksi niiden tyoansioi-
den perusteella, jotka tyonteklii
on saanut tyokyqrttomyyden al-
kan.riskuukautta edeltdneeltd nel-
jdltd kalenterivuodelta tyokyvyt-
tomyyden alkamisr,uosi mukaan
lukien. Tdssd on noudatettu
tyontekr.liiin eldkelain mukaista
menettelvd eldkepalkan mddrit-
tdmisessd.

Oma eldkekassa
ElSkcturvan hoitamiscn kannal-
ta on nahtv tdrketiksi. ettd eldkc-
l'akuutukset voiclaan keskittiiii
silmilan eldkelaitokseen. Sar-r-roin
t'rn neihtr tdrkciiksi. etta asian-
orrarset t1'ontekiiiit r oisivat osal-
listrur cldketrrrrarr totcr.lttiu)ri-
seen. mir.rkd vuoksi tvorvhnrd
csittdd perustettavaksi critl,istd
csiintvvien taitcilijoiden eliike-
klrssun. jonkl pcrustamisllr .ja
pdhtdntdvalraa kdytrdVisrd eli-
mistd sdhdettiiisiin lailla. Eliike-
kassan hallinnossa tycinteki jd- ja
tyonantajajArjestoilld olisi vhtd-
lainen edustus. Eldkekassan hal-
linnosta mddrittdisiin ohjesddn-
noss5. joka annettaisiin asetuk-
sella.

Huolimatta oman lain s6dt5-
misestd.ja erillisen eldkelaitoksen
perusta misesta lieelance-ty6nte-
krjoiden eldketurvan hoitamisen
ei kdytdnnossii pitiiisi merkiud-
rdsti lisdtd eldketuruan hoitami-
scen vaadittar ia voimavaroja.
Uudistus niveltyl' joustavrrstr nv-
kyiseen jdrjestelmddn.

Tarkoituksena on lisdksi, ettd
ll'celancc-tvcjntekijoiden eldke-
tur\ lln kiir tiirrnon hoitamincn
tapahtuisi ldheisessd l,hteistyossh
LEL Tv6cliikckassan kanssa. jol-
Ioin ei .joucluta rakcntamaan
p;iiil lek kaisili ortrr rtisuut ioitlr.

Pcnrstccna or-nan eritvisen lain
sadtiinriscllc orr ]ksirrkcrtuiscsti
sc. cttri k\s\ lI)r kscssa ()n ()mit cn-
lrislrhrttittsli. -i()lrkl critvispiir.
tccl ()n ltitltrttu otttur Ituomiotllt.
Mitii cncmmdn kchitctddn eliikc-
trrrrlllr .jir ()lcli.llur ltttomioort cri-
tvisrvhnricn tarpcct. sitd nroni-
mutkaisempaarr lai nsddddrrtijijn
orr ilmeiscsti pakko tottua.

Toteutun-rinen
vuodesta 1985?
Tvon'hmdn chdotuksessa on
lahdetty siitd. cttd lieelancc-rvon-

tekijdiden eldkeuudistus voitai-
siin ainakin teknisesti toteuttaa
vuoden 1985 alusta lukien. Tdmd
kuitenkin edellyttdd nopeita lain-
sddddntotoimia, jotta uudistuk-
sen toteuttamiseen vaadittava
valmistelu voidaan toteuttaa en-
nen lain voimaantuloa.

Olisi vdlttdmdtontd, ettd nyt
tehdyn ehdotuksen pohjalta fiec-
larlcc-tl,cinteki joiclen eldkct urvar.r
puuttcet lopultlrkin poistrrrrrt.
Nyky'inen epdscl'"'d tilanne or.r
kcstamaton. cikii sitd voicla puo-
Iustclla millidn .jdrkerin pcrus-
tcin. Scn vLroksi olisi toivottavaa.
ettii cri osapuolct voisir,at tahoil-
laan h1'r'dksvd I rcclancc-tyonteki-
.j(iirlcn elakcrrrrtlistrrkscrr taroit-
tcct t1'orvhnriir.r csin'kscn pohjal-
ta ja lopultakin saataisiin jdrjes-
tvkseen huomattavan l'dliinpu-
toajarvhmrin elSkcturva. Onhan
kvsvmvs sentd6n liihes 10 000
t-v"on tck i jdn eldketun'asta.

Antf, Suominen,
VT. ekonomi

Eltiketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja

OSA-AI KATYON
sosi aal itu rvatoi m i ku nta
esitti nopeita ratkaisu ja

Nopeasti toteutettavia ratkaisuja osa-ai-
katyontekijoiden elaketurvan, tyotto-
myysturuan ja vuosilomaorkeuden suu-
rimpien puutteiden korjaamiseksi esitti
helmikuussa mietintonsti jiittiinyt osa-
ai katyon sosiaal itu ruatoi m i ku nta.

Eldketurvaa pitdisi toimikunnan mie-
lestd tulla myos alle kuukauden mittai-
sista tyosuhteista, jos henkilo on saman

tyonantajan palveluksessa ansainnut
vdhintddn TEL:n ralamearan verran ai-
nakin kolmena kalenterikuukautena.
Toimikunta edellyftaa lisaksi, ettd tulisi
tutkia, millaiset tyontekijdryhmdt nykyi-
nen rajaussaannosto jataa elaketurvan
ulkopuolelle ja millaista elaketuruan va-
jausta tiimii merkitsee.

8



Osa-aikatycin sosiaaliturvatoi-
mikunta jiitti hclmikuussa mie-
tintonsd runsaan vuoden tyos-
kcntelyn jlilkeen. Mictinncissddn
toimikunta maaritteli karkeasti
sellaiset osa-aikatydn sosiaalitur-
van periaatteellisct suuntaviivat.
jotka tekisivdt mahdolliseksi
poistaa kokonaan nykyisin ilmc-
nevdt ongclmat. Suurimpien eld-
ketun,an. tyottdmr ystur-vun ju
vuosilomaoikeuden puuttciden
korjaamiscksi toimikunta keskit-
tyi etsimddn nopeasti toteutctta-
via ratkaisuja.

Toimikunnan puhecnjohtaja-
na oli lainsddddntoneuvos Matti
Mikkola sosiaali- ja tenelsminis-
teriostd. Luonteeltaan sc oli asi-
antuntijatoimikunta, jossa ei ol-
lut mm. tyomarkkinajdrjestojcn
edustusta.

Osa-aikatyollc ci ole olemassa
yhteisesti sovittua mddritelmdd.
Toimikunta tulkitsi kdsitteen vdl-
jiisti sisiill,vttiimilld osa-aikatyon
piiriin kaiken sellaisen tyoskente-
lyn.joka tyoaikansa tai kestonsa
takia jiiii joidenkin sosiaaliturva-
etujen ulkopuolelle . Ongelma-
ryhmien koon selvittdmincn ei ol-
lut rnahdollista osa-aikatycin ti-
lastointiin pohjautuen, koska sii-
nh mddrittelyt eivdt ole samat
kuin sosiaaliturvaetuuksien pii-
riin kuulumisessa.

Viime vuoden keveelle toimi-
kunta sai valmiiksi alustavan sel-

vityksen, jossa kdytettdvissh ol-
lcidcn tilasto.jen ja tutkimusten
avulla selvitettiin osa-aikatyon
yleisyyttd ja luonnena. Siind to-
dettiin osa-aikaty6n sosiaalitur-
van suurimmiksi ongelmakoh-
diksi tl,osuhteen jddminen eldke-
turvan rajaussddnnosten ulko
puolelle, tyottcimyysturvan puut-
teet sekd vuosilomaoikeuden
puuttuminen ja lomakorvauksen
jdlkeenjddneisyys.

Toimikunnan kohdetta sivu-
avaa selvitys- ja uudistustycitd
tchtiin samanaikaiscsti varsin
monessa tyoryhmdssd, mm. so-
siaali- ja terveysministericin free-
lance- ja tydttomyysturvatyci-
ryhmissd sekd Eldketurvakes-
kukscn karenssi- ja osa-aikatyo-
ryhmissd. Osa-aikatyon sosiaali-
turvatoimikunta pyrki kuitenkin
tyossddn luomaan kokonaisku-
van osa-aikatyontekijoiden so-
siaaliturvan puutteista.

Periaatteelliselta kannalta osa-
aikatycitd olisi toimikunnan mie-
lestd tarkasteltava osana kokc>
naisvaltaista tydaikapolitiikkaa.
Erityisten osa-aikatyomarkki-
noiden sijaan olisi kehitettdvd
kokoaikatyon tyoehtoja jousta-
vamman tyciajan suuntaan.
Normaalia lyhyemmdn tyciajan
tarve on luonteeltaan tilapdinen.
Palvelussuhteen ehtoja voitaisiin
tall6in kehittad mm. siten. ettd ne
tarjoaisivat kaikilla aloilla mah-

dollisuuden tyoaikojen yksil<illi-
seen lyhentdmiseen silloin, kun se
tapahtuu opintojen. lapsen tai
sairaan ldhiomaisen hoidon, osit-
taisen tyokyvyttomyyden tai osa-
eldkkeelle siirtymisen johdosta.

Nykyisin osa-aikatyotd teh-
dddn yleensd erityisissd osa-aikai-
sissa tyosuhteissa. Erdissd ta-
pauksissa tyosopimuslain mu-
kainen ty6suhde saattaa rajoittua
vain yksittdisen tyosuorituksen
ajan kestdvdksi. Osa-aikatyonte-
kliin kokonaistyopanoksesta
huomattava osa saattaa kuiten-
kin koostua tdllaisista tyosuhde-
pdtkistd. Korjausta vaativan so-
siaalitun aongelman muodostaa
se, ettd joissakin tapauksissa tyo-
suhteen kestolle ja siitd saatavalle
ansiolle lainsddddnnosse asetetut
v6himmdisvaatimukset karsivat
osan tyciurasta sosiaaliturvaetu-
.jen ulkopuolelle. Samanlaisetkin
tycisuoritukset saattavaI joutua
eri asemaan tyon jaksotuksesta
nlppuen.

Rajattua ongelmaa selvittd-
mddn asetetun toimikunnan
tyossd kdvi ilmi. cttd sellaiset rat-
kaisut. jotka periaatteessa pois-
taisivat kaikki havaitut ongelmat
vaatisivat varsin laajoja muutok-
sia nykyiseen sosiaaliturva- ja
tyolainsdbdhnto6n. Sen lisiiksi,
etta suuret muutokset on vaikea
pikaisesti toteuttaa, ei toimikun-
nan aikataulu ja kokoonpano

mahdollistanut ndin kattavan
ratkaisun tavoittelemista. Toimi-
kunnan mielesti osa-aikatyon
sosiaaliturvaan on pikaisesti py-
rittdvd tekemddn ne korjaukset,
jotka voidaan toteuttaa ilman, et-
td niiden johdosta jouduttaisiin
tekemdAn kovin suuria periaat-
teellisia tai rakenteellisia muu-
toksia olemassa oleviin sosiaali-
turvajdrjestelmiin.

Ehketurva
Tyoeldketurvan ulkopuolelle
jiiiiviit LEL:n piiriin kuuluvia
tyosuhteita lukuunottamatta se-
kd periaatteellisista ettd hallinnol-
lisista syistd sellaiset vdhdiset an-
siot, joilla ei ole katsottu olevan
olennaista vaikutusta tycintekijiin
toimeentuloon. Ndmd ansiot on
suljettu pois odotusajan ja v6-
himmdisansiorajan avulla. Tyo-
tai virkasuhde kuuluu tycieldke-
lakien piiriin, jos se kestdd yhden-
jaksoisesti vdhintddn kuukau-
den. Tdllainen kuukauden kestd-
nyt tydsuhde oikeuttaa tyoelek-
keeseen, mikiili tyoansio voidaan
arvioida vdhintddn 637,61 mar-
kaksi (monna 1984) kuukaudes-
sa tai sdiinncillinen ty6aika on
vdhintdlin 20 tuntia viikossa.

Saman tycinantajan palveluk-
sessa tehdyt alle kuukauden mit-
taiset tihedsti toistuvat tyosuhde-
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jaksot (ns. ketjutyosuhteet) on
pyritty erdissd tapauksissa tul-
kinnalla yhdistdmddn yhdeksi
pidemmdksi tycisuhdcjaksoksi.

Nliillii ratkaisuilla on pyrittr
saamaan sddnn6llisesti saman
tycinantajan palveluksessa l.ois-
tuva tydskentely tyoeldket urvaan
oikeuttavaksi, vaikka vksittdiset
ty6suhteet olisivatkin jddneet
kuukautta lyhyemmiksi. Sovel-
tamisratkaisuissa noudatetut pe-
riaatteet tulisi voida kirjata mvos
lakiin.

Toimikunnan kdsityksen mu-
kaan tyoeldketurvaan oikeutta-
vana tulisi pitid tydskcntelyli, jc>
ka on saman tyonantajan palve-
luksessa .jatkunut vdhintddn
kolmen kalenterikuukauden ai-
kana siten. ettd kunkin kalcnteri-
kuukauden ansiot ylitrdvdr rala-
tulon 637.61 mk.

Ketjutvosuhteissa tehtAvA rat-
kaisu ei kokonaisuudcssaan pois-
ta freelance-tycinteki joiden eldke-
turvan ongelmia. Tdstd syl std
toimikunta edellytti, ettd sosiaali-
ja terveysministericin asettamassa
tyoryhm6ssi valmisteilla oleva
freelance-tyontekrjoiden el6ke-
turvakysymys ratkaistaisiin tydn-
tekijdkohtaisesti.

Lisiiksi toimikunta edellytti.
etta sen ehdottamien muutosten
toteuttamisen jiilkeen tulisi
khynnistdd tutkimus, joka selvit-
tdd rajaussddn ncisten ulkopuolel-
le jiiiivien tyontekr.yiiryhmien
koonja rakenteen sekd eldketur-
van vajauksen suuruuden. Tut-
kimuksen tulosten perusteella on
rajaussdannosten kokonaisuutta
tarkasteltava uudelleen ja ryhd-""t-
tdvd toimiin havaittujen puuttci-
den korjaamiseksi.

Nvkyisten sddnnosten mu-
kaan tyosuhteen kestdessd tapah-
tuva tyopanoksen muutoksesta
johtuva tyoansion lisAdntr mincn
tai vdhentyminen tyosuhteen silti
katkeamatta johtaa siihcn. ettd
eliikepalkka ei ole endh suhteessa
tyosuhteen aikana vallinnceseen
vakiintuneeseen ansiotasoon.

Toimikunnan mielestd sellai-
sissa tapauksissa, joissa tyonteki-
jd siirtvv tvosuhtcen kestdessd
kokoaikatycistd osa-aikatyohon
tai pdinvastoin eldketunaa tulisi
kehittiiii siten, ettd tyoeldkettd
karttuu molemmasta tyoskcntc-
lystd erikseen.

Eldketurvake;kuksen osa-ai-
katyoryhmdssh esille ollut ratkai-
suehdotus tayttaa ndmd edclly-
tykset. YhdcssA nvkyistcn sddn-
nosten kanssa muutos korjaisi nc
puutteet, joita eldkepalkan tyo-
suhdekohtainen laskenta ja tro-
panoksen mahdollinen vaihtclu

ennen eldkkcclle siirtymistd ai-
heuttavat.

Tyottomyysturva
Osa-aikatyostii tyottomiiksi jiiii-
nytta ci nykyisin pidetii tyotto-
myysturvaan oikeutettuna, ellei
kyseinen tyo ole antanut hdnelle
phdasiallista toimeentuloa. Toi-
mikunta ehdottaa. ette tvotto-
m\vstunan maksaminen voisi
tulla kysymykseen. kun henkilo
menettaa merkittdvdn osan toi-
mcentulonsa perustana olevasta
tycistd. Merkittavena osana voi-
daan pitdd yhtd viidenneste alan
normaalista tyoa.jasta ja sitd vas-
taar aa ansion menetvsta.

Tdmd toimikunnan kannanot-
to merkitsee sitd. ettd esimerkiksi
niilla t),oaloilla, joissa normaali
tyoaika on 40 tuntia viikossa. 8
tunnin eli yhden kokonaisen tyo-
pdivdn mcnetys viikossa antaisi
sekh kokopdivd- ettd osa-aika-
t),otd tehneelle oikeuden tydtt6-
myvstun'aan.

Osa-aikat.vostd tvottomAksi
jziiinccn oikcus hakca osa-aika-
ty66 tulisi toimikunnan mielestd
turvata silloin, jos osa-aikatyon
tekcmincn on johtunut llrpscn tai
sairaan omaisen hoidosta. On
kohtuullista. ettii henkilollii olisi
oikeus hakea tictyn ajan. esimer-
kiksi nykyisen tvottcimvvsvakuu-
tuksen ammattitaitosuojan kes-
toajan, osa-aikaista tyotd ja saa-
da sen ajan ositettua tyotto-
myysturvaa. Oikeus osa-aika-
tyon hakemisccn tulisi olla myos
osatyokyvyttomyyden johdosta
osa-aikaiseen tyohon pyrkivillii.

Osa-aikatyontekijdiden perus-
turvan tasoiscn tyottdmyysetuu-
den kestollc ci toimikunnan mic-
lestd voida asettaa ehdotonta ta-
karajaa. Pcrusturvan maksamis-
ta ei tulisi lopettaa ennen kuin
jokin pcrustoimeentulon critvis-
jdr.iestch on otettu kAyttoon.

Vuosiloma
Osa-aikaisilla tyontckijoillii r"uo-
silomalain tarkoitus tote utuu
tloskentclvn jaksotukscstrr riip
pucn. Puolipdivdtydntckijd saa
tdyden loman. kun taas joka toi-
ncn pdivd tai joka toincn viikko
tdydet phivdt tyciskentclevd ci saa
lomaa lainkaan.

ElAke-etuuksicn tirvoin vu()-
silomaoikeudcn ongelmat kdrjis-
tvvdt niilld tyontckijiiryhmillii ja
niillii aloilla. joilla eri tyonantaiil-
le tehtdvdt lvhvut tvosuhtcct tui

rinnakkaiset tydsuhteet ovat ylei-
sid. Toimikunnan khsityksen
mukaan sellainen vuosilomalain
muutos, jolla l4 tyossdolopdivdn
vaihtoehdoksi otettaisiin tietty
tl otuntien lukumddrd. turvaisi
eri osa-aikatyontekijiiryhmien
nykyistii yhdenmukaisemman
kohtelun.

Tuntiraja tulisi mddritelld vuo-
silomalaissa noudatettavan tek-
niikan vuoksi lomanmddrdyty-
miskuukauden ajalta. Vhhirn-
mdistuntimddrdn tulisi olla vaih-
toehtoincn l4 tyossdolopdivdn
vaatimuksen kanssa.

Lomakorvaus maksetaan ny-
kyisin tyosuhtecn pddttycssd, jos
tycintekr.yii on sen kestdcssd ollut
tyossd vdhintddn l4 piiiviinii.
Toimikunnan miclcstri myos sel-
laisille tyontekijoille, jotka ovat
useita lyhyita .yakso.ja vhhintddn
l4 piiiviinii lomanmAdrdytyrnis-
l'uoden aikana saman tydnanta-
jan palveluksessa eri tyosuhteis-
sa. tulisi maksaa lomakoruaus.
Toimikunta esitti n.ryos, ettd vuo-
silomalain 3 $:ssd luetelluilta
tydssdolopdivicn veroisilta pal-
kattomilta poissaolopdiviltd kcr-
tyisi myos lomakorvaus.

Vuonna 1978 toteutettu vuo-
siloman porrastus koski vain lo-
man pidcntamistd - ei scn srjaan
lomakorvausprosentin korotta-
mista. Toimikunnan miclcstil
lomakorvauksen varaan .jddvicn
osa-aikatyontekrjoiden ascma.r
olisi parannettava siter.r, ettd lc>
makorvaus saatettaisiin suhtcclli-
sesti samaksi kuin vuosilomalain
sdritdmisen aikaan.

Ratkaisuvaihtoehtoina tulisi-
vat kysymykseen joko lomakor-
vausprosentin korottamincn ylci-
scsti sille tasollc. ctta se vastaa
suuruudeltaan viidcn viikon lc>
man ajalta maksettavaa palkkaa
tai lomakorvausproscnlin por-
rastaminen tyosuhtccn pituudcn
perusteella.

Bo Lundqvisl, vrx
Eltiketurvakeskuk scn
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Henki lotunnistuksen
ongel mia:

F qryW
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onko Jussi JUSSI
VAi Jorma Juhant?

Henkilotunnus ei aina yksin riire henkilon tunnis-
tamiseksi tyoeliikejedestelrn:isse, vaikka valta-
osassa tapauksia n[in onkin. Aina ei nimikeen
lisevarmennuksena anna tarpeeksi tietoa. Joskus
vaaditaan todellista salapoliisintyotii sen selvitt[-
miseksi, onko vuonna -15 syntynyt khtinen itse
asiassa vuonna -51 syntynyt L-ahtinen.

dostaa kuvan itse henkilostd.
Henkilcin tunnisl.amista jou-

dutaan suorittamaan hyvinkin
paljon erilaisten virkatehtdvien

Henkilon tunnistamisella kdsite- hoidossa. Tiilloin henkilci itse ei
tddn tavallisessa puheessa tapah- kuitenkaan yleensd ole tunnistet-
tumaa, jossa hcnkilo aistihavain- tavana, vaan hdneen liitetyt tun-
non - ndcin, kuulon, kosketuk- nistamisen vdlineenh toimivat

Henkilon
tunnistaminen -

sen - perusteella todetaan en-
nestddn tunnctuksi. Tunnistami-
sen yhteydessd henkiloon auto-
maattisesti yhdistyy tarkemmin
yksiloiviiii tietoa. yleensd nimi tai
.1okin henkil6on liittyvd aikai-
sempi tapahtuma. Tunnistami-
nen voi olla myos pdinvastainen
tapahtuma, jossa tunnistaja hen-
kiloon liittyvien yksil6ivien ticto-
.jen perusteella tunnistaa, muo-

tiedot.
Ndind tietoina olivat kauan

paperille merkityt nimi ja synty-
mdaika. nykyisin yhd yleisemmin
magneettisille tietovdlineille tal-
lennettu henkilotunnus. Henki-
lcin tunnistaminen - henkilci-
tunnistus - tapahtuu tiillciin
pelkdstddn asiakirjoihin tai erilai-
siin rekistereihin sisdltyvien tieto-
jen perusteella.
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tyoeliike-
I ..

JarJestetmassa
Tyoeliikejiirjestelmdssd k ootaar.r
ja talletetaan henkilon tvohistG
riaan, eldkehakemuksiin. eldke-
oikeuteen liittyviin lausuntoihin
ja ratkaisuihin ja eldkephdtciksiin
liittyviii tietoja. Kaikki ndm5 tie-
dot rekisteroidddn keskiten,sti
Eldketurvakeskuksen rekistcier-
hin.

Tietojen kdsittelyn -"-htend
osana on henkilon tunnistami-
nen. niin etta aina ennen tietojcn
rekisteriin tallettamista suoritc-
taan henkilotunnistus etsimdlld ja
vertaamalla ilmoitettuihin ticroi-
hin liittl viit henkilon tunnisla-
mistiedot rekisterissd jo olevien
henkiloiden vastaaviin. Samoin
henkilotunnistus suoritctaan ui-
na. kun Eldketunakeskukscn
rekisteristd pvvdetdAn tictojil .i()\-
takin henkilostd.

varTmstaa
oikean eldkkeen.
Henkilcin elSketurva muodostuu
tdmdn jokaisen tyosuhtecn pe-
rusteella erikseen lasketun eldk-
kcen osan summasta tai suoraan
jokaisen maksetun palkkasum-
man perusteella.

Jos ajatellaan esimerkiksi
LEL-alojen tyontekrjiiii. voi re-
kistercjinti-ilmoituksia palkan-
maksusta tulla neljd kertaa kuu-
kaudessa. l2 kertaa wodessa 40
vuoden ajan. Jotta kaikki niimii
el6kkeen mddrddn vaikuttavat
tiedot aikanaan tulisivat huo-
mioon otetuiksi eldkettd ler-sket-
taessa, edellytyksenh on, etta
tiedot on rekisterdity oikean hen-
kilon hyviiksi. Tdmdn oikein re-
kisteroitymisen edellytyksend
taas on oikein tapahtunut henki-
lon tunnistaminen.

Henkilotunnus
Kun tydeldkejdrjestelmd 6Glu-
vun alussa luotiin. sen toimiruu-
den yhdeksi edellytykseksi todet-
tiin tietokoneiden kdyton vdlttd-
mdttcimyys. Kun tyontckijdn ko
ko tyohistoria piti saada talletet-
tua tietokonerekisteriin, niin ettd
se sieltd tarvittaessa voitaisiin
saada ulos yhteenkoottuna, tar-
vittiin jokin tyontekijdn tdysin
yksiloivii ja tietokoneella helposti
kdsiteltdvissa ja tarkistettavissa
oleva tunnus.

Tunnukseksi valittiin henkilon
syntymhajasta ja samana pdiva-
na syntyneet toisistaan erottavas-

ta numerosta muodostettu tun-
nus. johon vield liitettiin tdmdn
numerosarjan tarkistamista vur-
ten tarkistusmerkki. Tiimii l0-
merkkirren tunnus nimcttiin tyo-
eldkekortin numeroksi. scn an-
tamisesta sdddettiin asetuksella ja
se ilmoitettiin tl,ontekijdllc itsel-
leen tlcieldkekortilla.

Mvohemmin samat tai samal-
la tavalla rnuodostctut tunnuksct
otettiiu k61'ttcicin sairausvakuu-
tuksessa ja vdcstcirckisterissd vas-
taavaan tehtd',ddn hcnkilciidcn
1 ksilorntiin .ja tunnistunrisccn.

Turtrtukscrr nirni luur.rtcttiir)
mvohernmin vdestorekistcrin
mukaiscsti henkilcitunnukscksi.

l.reKlsterolnrun
..1 .apuvalrneena

Hcnkilotunnuksen kdvtto on sit-
temmin vleistynyt samalla no
peudella kuin tietokoneiden
kdy'tto on lisddntynyt. Nykyisin
tuskin on sellaista asiaa. uina-
kaan jonkin paperin tayttamistd
cdell-rrttdvdh. josta selvihisi ilman
henkilotunnuksen ilmoittamista.
Henkilotunnuksen kdytto yksin-
kertaistaa ja varmentaa koneelli-
sesl.i tapahtuvaa tunrristusta .jlr
rekisterointi6.

Voidaan kuitenkin sanoa. clla
useimmissa vhtevksissd. -ioissa
henkilotunnus joudutaan johon-
kin tietojdrjestelmhdn antamaan.
se helpottaa liihinnii ja uscin yk-
sinomaan tietojen kiisittelliiii ja
yksinkertaistaa tamen tietojdrjes-
telmid. henkiloii itseddn se ci juu-
rikaan hyodytii. Piiin vastoin. sen
on nhhty muodostuvan uhaksi
henkilon yksityisyydelle, kun eri
tictoldhteisiin kootut, hyvinkin
yksityisct tiedot ovat henkilotun-
nuksen avulla helposti yhdistel-
tdvissd.

avain eldketurvaan.
Alkuperdisessa tehtevassaan tyo-
eldkejdrjestelmdn yksilointitun-
nuksena henkilotunnuksclla on
kuitenkin ensiarvoisen tdrked
tehtdvd. paitsi tietlsti ticttrjcn re-
kisteroijan kannalta katsottuna,
ennen kaikkea hcnkilon itsens5ja
tdmdn oikeusturvan kannalta.

Tunnuksen avulla voidaan yk-
sinkcrtaiscsti varmistaa. cttd cri
tyosuhteista ja ansioista muodos-
tuvat eldke-crdt tulevat rekistc-
r<iidyiksi oikean henki16n hyvdksi
tdman vastaista clakettd varten.

Henkilotunnus
t.yKsm el nrta.

Hcnkilcitunnus tunnistamisen
apuvdlineend ei kuitenkaan tyci-
eldkejdrjestelmdssd yksin riitd.
vaan lisdvarmennuksena tarvi-
taan henkilon nimi. Nain siksi.
cttd vaikkakin henkilotunnus it-
scss:idn paljastaa siind olwan
virheen. ei oikeata tunnusta aina
ilman nimien vertailua voida
pAiitcllii. Lisliksi on varauduttava
hcnkilotunnuksen merkitsemi-
sessa sattunutta kirjoitusvirhettd
pahempiin. tietoja siirretthessd
tapahtuvien muiden inhimillisten
virheiden mahdollisuuteen. Ni-
miin perustuvaa tunnistusjdrjcs-
telmdd tarvitaan mvos niitd ta-
pauksia vartcn. joissa hcnkilo-
tunnus ei ole tiedossa.

Ellketurvakeskukselle ilmoi-
tetaan vuosittain rekisteroitdvdk-
si ldhes neljd miljoonaa cldkkee-
seen vaikuttavaa tyosuhde- tai
ansiotietoa. Noin 98 prosentissa
ilmoituksista henkilcitunnus .,;a
muut henkilotiedot ovat oikein.
jolloin tunnistus onnistuu suo-
raan koneellisesti. Myos silloin.
kun henkilcitunnus on virheelli-
nen tai se puuttuu, tunnistuminen
saattaa onnistua Eldketurvakes-
kuksen rekisterissd olevien nimi-
tieto.jen perusteella koneellista
tunnistusjdrjestelmdd kdyttden.
Jos kuitenkin sekd syntymdajas-
sa etta nimissa on virhe. tarvitaan
tunnistamisessa yleensd muitakin
tietoja ja ihmissilmiiiin ja jdrkeen
perustuvaa jdrjestelmd6, vaikka-
kin koneellista tunnistusta voi-
daan kdyttdd apuna.

Viime vaiheessa tunnistami-
nen on niin ammattitaitoa, pitkh-
aikaista kokemusta ja usein myos
mielikuvitusta vaativaa. clra tay-
sin koneellisen tunnistusjarjestel-
man rakentaminen ei ole edes
muhdtrllistl.

Kun henkilotunnus
on virheellinen,
Jos hcnkilotunnus on rekistcroi-
tdvdksi tarkoitetussa ilmoituk-
scssa annettu. mutta virheellisek-
si todcttu, on virhe joko syntv-
rndaikaosaan, yksilonumeroon
tai tarkistusmerkkiin sitii kirjoi-
tcttaessa syntynyt painovirhe.

Tdllainen virhe on suhtecllisen
hclppo selvittdd, kun nimitiedot
ovat kaytettavissd, edellyttAen et-
td ne eivdt ole kovin virhccllisct.
Joskus hcnkilotunnus on aivun
oikea. mutta nimivertailu paljas-
taa aivan erinimiscn henkilon.

Tiilloin yleensd nimi ja henkilo-
tunnus on tietoja kdsiteltdessd ja
niitd esim. jostakin luettelosta
siirrettdessd vahingossa otettu cri
henkil<iiltii.

Samanndkoinen virhc syntyy
myos silloin, kun kekselids tarkis-
tusmerkin laskusddnnon tuntcva
atk:n keyttdja on vaihtanut vir-
heelliseksi luulemansa tarkistus-
merkin oikeaksi ottamatta huo-
miclon sitd mahdollisuutta. ettd
virhc voi olla mycis syntymdajas-
sil.

Niiissii tapauksissa ci pelkds-
tdiin rckisteritietoja tutkimalla
vlccnsh voicla sclvittdd. kurrrrnallc
hcnkildllc ilmoituksen ticdot on
tarkoitcttu. sillc.jolle henkilcitur.r-
rrtrs ktrulutr riri sillc. jonkl nimet
on annettu.

kun henkilotunnus
ei ole dedossa,
Kun rekistcrciitdvdssd ilmoituk-
scssa ci olc henkilcitunnu\tu. vri-
tcthdn tunnijtusta sekd syntyntd-
ajan cttd nimien perustcella kr>
nccllisesti. Jos ticdot on oikein
ilmoitettrr. tunnistus onnistuu
suor^iln koneellisesti, kuitcnkin
rriin. cttd silmanir pdivAnri synty-
neet samannimisct otctaan vielii
ihmissilnrin selvitettdvdksi. Sa-
rnurtr pAir dnd svntr ncitd \lntiln-
nimisiii on Eldketurvakcskukscn
rckistcrissl noin 4000 plrria.ju ptr-
rikvnrrnenth kolmikkoa.

kun tiedot ovat
virheellisie,
Ongclmallisia, mutta henkilo-
tunnista.jan kannalta haasteelli-
se r.npia tunnistcttavia ovat sellai-
sct. joissa nimct tai syntymdaika
tai molemmat ovat virheellisid.

Syntymdajassa voivat pdivri.
ktrtrkausi ja vuosi olla pAirtr ustai-
scssa jdrjestyksessd tai kcskenhtin
ristikkdin tai kunkin krrksi ntrurc-
roa vddrdssd jArjcstykscssii tai sit-
ten muutcn vain virheellisesti kir-
joitettuja. Nimet. ioissa on kir-
jaimia c, q. g tai h yhclistcttyind
konsonanttiin. ovat suomalaiscl-
le vaikeita kirjoittla. kirjirimct
sekaantuvat helposti. Tavallisissa
nimissh sattuu picnia kuulcmis-
tai kir.joitusvirhcitd tai epdselvds-
td kdsialasta .johtuvia tulkinta-
virheitd. Niinpii csimerkiksi An-
na voi olla Anni. Edit voi olla
Edith, Ecclit tai Eeclith, Lehtoncn
Lchtinen irre.

Epdsclvdstl khsialasta johtu-
nect tulkintavirheet ovat joskus
varsin ihmccllisid ja niiden selvit-
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tdminen edellyttiiii melkoista
mielikuvitusta, varsinkin jos syn-
tymtaikakin on vdlrin ilmoitet-
tu. EsimerkkinS voisi olla Susi,
joka onkin Rasi tai mieheksi il-
moitettu Heino Sirkko, joka pal-
jastuukin Sinikka Heimoksi.

Naisten tunnistamista vaikeut-
tavat nimenmuutokset. Varsin-
kin paljon jiilkeenpdin suoritetta-
vassa selvittelyssd on vaarana se,
ettd henkilci tunnistetaan ilmoite-
tun, mutta nyt jo entisen suku-
nimen perusteella uusimmasta
rekisteristd loytyviiiin samanni-
mlseen.

Ongelmia aiheuttavat myds
kutsumanimet. Jos esimerkiksi
ilmoituksessa on Jussi Virtanen
eikd samana phiviind syntynytta
Jussi Virtasta loydy, etsitaan
muita vaihtoehtoja. Jussi voikin
olla Juhani, Johan, Johannes. El-
lei ndinkddn onnistu, on syyta
epiiillii. ettd Jussi onkin toinen

nimi, jolloin oikea henkilci voisi-
kin olla vaikka Tapani Jussi. Ellei
tunnistus tdll6k65n olettamuksel-
la onnistu, yritetiiiin Virtasia, joil-
la Jussi on toisesta etunimestd
muodostettu kutsumanimi.

Usein yleisten nimien kyseessd
ollessa loydetiiiin useampia
mahdollisia vaihtoehtoja, joilla
syntymhajat muistuttavat l6hei-
sesti toisiaan. Tiill<iin tarvitaan
muitakin kuin henkilcitietoja
tunnistuksen avuksi, asuinpaikka
saattaa auttaa, eri ehdokkaiden
tycihistoriaa tutkimalla voidaan
tunnistusjoukkoa rajoittaa. ja jos
muu ei auta. joudutaan asiaa
viime kddessd tiedustelemaan
henkilciiltii itseltddn.

tunnistus
voi ep[onnistua.
Vdhemmdn henkilcitunnistuksen

kanssa tekemisiin joutuneen ylei-
nen virhe on tunnistaa liian hel-
posti ensimmdiseen 16ytyvddn
sopivan tuntuiseen vaihtoehtoon,
ja muuttaa sitten tiedot niin, jol-
loin ne Eldketurvakeskuksen ko-
neellisessa tunnistuksessa luon-
nollisesti tdysin tdsmdAviit. Tiil-
laisia virheitd sattuu jonkin ver-
ran ja ne paljastuvat yleensd kun
henkilo Eliiketurvakeskuksen
rekisteriotteen saatuaan itse il-
moittaa, ettei koskaan ole ollut
rekisteriin merkityn tyonantajan
palveluksessa.

Vaikka henkilotunnistus Eld-
keturvakeskuksessa pyrit6dn
suorittamaan mahdollisimman
hyvin ja perusteellisesti, ei se kui-
tenkaan voi olla sataprosenttises-
ti varmaa, elleivdt tunnistusta
varten annetut l6htotiedot ole oi-
keita tai fiydellisia. Niinpii aikai-
semmassa esimerkissd Jussi Vir-
tasesta tycisuhde rekisterditdisiin

todenndkciisesti Jussi Virtaselle,
jolla on ilmoitettu syntymdaika,
jos sellainen loytyisi. Niin kattava
ja kaikki mahdollisuudet huomi-
oonottava ei Eldketurvakeskuk-
senkaan henkilcitunnistus ole. et-
ta tunnistumisen jo onnistut-
tuakin, ainakaan automaattisesti.
vield epdiltdisiin muita mahdolli-
suuksia; olisiko tycisuhde sitten-
kin kuulunut Jorma Juhanille?
Vaikka ndinkin voisi olla.

F{eiena Luoma, lx
Ekik eturvakeskuksen
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TYOELAKKEEN
YHTEENSOVITUSRAJA

Riitta Kaaja, orr
LEL Tydekikekassan
e lri k eo so s t on I a ki m i e s

Edellisessii Tyoeliikelehden numerossa kdy-
tiin piiiipiirteissddn ldvitse tyoeliikkeen yh-
teensovitussd^dnnosten kehitys tyoehkela-
kien voimassaoloajalta, vuodesta 1962 lAh-
tien. Nykyisin voimassa olevaa, t:itmirn pdi-
vAn ekikkeisiin sovellettavaa sddnnostoI
voimme l[hesty[ vaikkapa etsimlllii vastaus-
ta neljddn kysymykseen:
l. Mika on yhteensovitusraja eli se taso, jo-

hon fyoelf,ke on rajattavayhteensovituk-
sella?

2. Mitka korvaukset ja el2ikkeet otetaan yh-
teensovituksessa huomioon?

3. Mika on yhteensovitusperuste eli mistii
palkasta yhteensovitusraja lasketaan?

4. Milloin yhteensovitus tehdiiln?

Ttillaista jakoq noudottaen on tcissd numerosse selvitettciviinri ensim-
mtiinen ky symys. Jat ko sso palat aan seuraav iin asiaryhmiin.
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TYOELAKKEEN
YHTEENSOVITUSRAJA
"Yhteensovitusraja" miiiiritelliiiin TEL 8 $:n 2 momentissa ja per
ellkkeen osalta 5. momentin loppuosassa. Ndmii sddnncikset kosre-
vat vain tycieldkkeen perusturvaa. Niinpd seuraavassakin kiisitelliiiin
vain tyciel6kelakien mukaisen peruseldkkeen yhteensovitusta. Lisd-
etujen yhteensovitukseen ei puututa.

60 prosentin raja
Tyoeliikejiirjestelmdssd omaksutun periaatteen mukaan pidetddn
tarkoituksenmukaisena, ettd tycieldkkeend maksetaan enintddn 60 %
aikaisemmasta palkasta. 60Vo:n raja koskee vanhuuseldketta, tayttd
tydkylTttomyyseldkettd, tycittcimyyseldkettd. vdhintddn kolmen
edunsaajan perhe-eldkettd sekd rintamaveteraanien varhaiseldkettd.

Kansaneldkkeen huomioonottaminen
Tdmd prosenttiraja ei kuitenkaan sellaisenaan ole nimeltdiin "yh-

teensovitusraja", vaan tyoeldkkeen enimmdistason mddrddmisessd
otetaan huomioon kansanel6ke, joka periaatteessa kaikille kansalai-
sille kuuluvana muodostaa kokonaiseldketurvan perustan.

Kansaneldke on nykyisin eldkevdhenteinen. Sitd maksetaan suu-
rempana niille, joiden tyoeldke on pieni. 2000 markan kansanelSke
kuukaudessa ei liene tdmdn vuoden alusta lukien endi harvinainen.
Tyoeltkkeen ollessa n. 2300-2800 mVkk maksetaan eniid pohja-
osa. Tydeldkkeen yhteensovituksessa kansaneliikkeen huomioon ot-
taminen on porrastettu siten, ettd pienid tyoehkkeita ei alenneta
kansaneldkkeen johdosta. Mutta kansaneldke ei voi mycisk6dn vd-
hentdd suurempia ty6ehkkeite enempdd kuin pohjaosan verran.
Tiimii on jiirjestetty tycie16kkeen perusteena olevan palkan avulla ja
koskee niita tydelakkeit6, joissa eldketapahtuma on sattunut
1.7.1975 jiilkeen.

Kansanelikettd ei nimittdin oteta huomioon vhteensovituksessa
silloin, kun yhteensovitusperuste eli korkein pattcta on alle 586 mk
kuukaudessa ilmaistuna vuoden 1966 tasossa, mikd tdmdn vuoden
indeksitasossa merkitsee 4151,52 markan palkkaa kuukaudessa. Td-
td suuremman palkan ollessa kysymyksessd kansaneldkkeend ote-
taan huomioon 6Va tuon 4151,52 markan ylittdvesta palkan osasta
ja enintddn kansaneldkkeen pohjaosa. Vasta kuukausipalkan ollessa
8752 mk tai enemmdn, koko pohjaosa - vuoden 1984 aikana 276
mVkk - tulee otettavaksi yhteensovitukseen.

"Yhteensovitusraja" on siten perusmuodossaan 607o palkasta va-
hennettynd kansaneldkkeellii edellii mainituin tavoin.

Yhteensovitusraja
Palkka alle 4151 mvkk Palkka yli 4151 mvkk

100 t00%

607o
yhteen-

fa)a

60

Yhteensovitusraja
palkasta, kun kansan-

elaketta ei oteta huomioon

Yhteensovitusraja,
kun kansaneldke

otetaan huomioon
Tyoellike voi yksinddn tai yhdessd muiden korvausten ja eliikkei-

den kanssa olla enintddn yhtcensovitusrajan suuruinen. Jos muut
korvaukset ja eldkkeet jo sindnsd ylittavet yhteensovirusrajan. ei
tycieldkettd makseta lainkaan.

Palkka

60Vo
vhteen-+' sovltusraja

maksettava
tyoeldke

I
I

Osaeldke on puolet tdydestd tycikyvyttcimyyseldkkeestd ja sen yh-
teensovitusrajakin on puolet 60 7o:sta eli 30 7o palkasta. Kansaneld-
kevdhennystd ei osaeldkkeessd tehdd, koska kansanel6kelain nojalla
ei mycinnetd osaeldkettd.

Palkka

osaeldkkeen
<_ yhteen_

sovitusraja

Kansanel6ke

kansaneldke

muu korvaus

Kansaneldkevahennys yhteensovituksessa
!,uoden 1984 indeksissa 1006

Palkka enintddn
4151,52 mk./kk

- ei kansaneldke-
vdhennystd

Palkka tiillii viilillii Palkka vdhintddn
4152. ..8751 mVkk 8l52mVkk
- kansaneldke 6% - kansanelhkkeen

alemman mdiirdn pohjaosa
ylittdvhstd osasta 276 mVkk
eli I mk-275 mk

14
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YIite
Se osa tyciekikkeestd, joka menee yli yhteensovitusrajan, on ns. ylite.
Ylite vdhennetddn myonnettdvdstd tyoeldkkeestd. Jos eldkkeensaaja
saa useampia ns. peruselikkeita, vahennys ylitteestd tehdddn niiden
suhteessa (tdstd tarkemmin peruselikkeiden yhteydessd).

Esim. palkka 3500 mvkk
(: alle 4l5l mk,/kk)

maksettava
tydeldke

laskel-
mallinen
tycieldke

Esimerkiksi Tyottcimyyseldke on yhteensovittamattomana 3700
mk/kk 1.6.1984 alkaen. Korkein palkka on 6000
mk,/kk. Kansaneldke vhteensovituksessa on

6" X (6000 - 4151,52) mk : I10,90 mVkk
100

yhteensovitusraia l. 6. 1984:

60 oZ palkasta 3600,00 mk/kk
-kansaneldke - 110,90

yhtcensovitusraja 3489,10mk,/kk

yhteensovittamaton tycieldke 3700,00 mVkk
yhteensovitusraja 

-3489,10
ylite 210.90 mklkk

Ylite viihennetddn tyoeldk keestd:
3700.00 mk - 210,90 mk : 3489,10 mk

Tyottomyyseldkettd maksetaan 3489,10 mVkk 1.6.
1984 alkaen.

a) Kun eliikkeessii ei ole lapsikorotusta

"Vanhojen eldkkeiden" yhteensovituksessa tdlldin huomioonotetta-
va kansaneldke on "yksindisen lapsettoman henkilcjn kansaneldk-
keen perusosan ja tdysimddrdisen tukiosan yhteenlaskettu mddrd
kansane16kelain 27 $:ssii tarkoitetussa kolmannessa kuntaryh-
mdss6".

Koska perus- ja tukiosaa ei en66 ole eikd kolmatta kuntaryhmdd-
kddn, saadaan yhteensovitusta varten tarvittava mddrii siten, ettd
nykyiseen pohjaosaan lisdtddn viimeksi eli I . I I . 1982 toisessa kunta-
ryhmdssd voimassa ollut tukiosa korotettuna vuosittain TEL-indek-
sillii. Niiin on saatu esimerkiksi 1. 11. 1983 ajankohtaan kansaneldk-
keen miidriksi 742 mk/kk,jota siis kdytetddn "vanhoihin eliikkei-
siin" woden 1984 aikana tehtavissa yhteensovituksissa. M6drd on
huomattavasti suurempi kuin kansaneldkkeen pohjaosa 27 6 mV kk,
jota enimmilliiiin kiiytetiiiin "uusia eliikkeitii" yhteensovitettaessa.
Tdmd johtuu siiti, ettd "vanhat eldkkeet" ovat kansaneldkkeeseen
ndhden suurelta osin etuoikeutettua tuloa, jolloin ndiden eldkkeen-
saajien kansaneldke on puolestaan suurempi.

yhteensovitusraja : 60 7o palkasta - kansaneldkkeen
pohja- f tukiosa

Kansaneldke voi yhteensovituksessa olla kuitenkin enintaan 30 7o
yhteensovitusperusteesta eli korkeimmasta palkasta. Kdytdnncissd
tdmii siiiinnos tuskin endd tulee sovellettavaksi, silld sitd joudutaan
k[yttiimiiiin vain silloin, kun "vanhan el6kkeen" yhteensovituspalk-
ka esimerkiksi tamen vuoden tasoon korotettuna olisi pienempi kuin
2412mk/kk. TEL-indeksi lieneejo hoitanut ldmdn asian pois piiivii-
jdrjestyksestd.

b) Kun elikkeessii on lapsikorotus

Jos "vanhassa el6kkeessd" on lapsikorotus. eldkkeensaajalle anne-
taan lisdii el6kettd mycis siten, ettd kansaneldkkeend otetaan yhteen-
sovituksessa huomioon pienempi mddrd. Yhteensovitusraja saadaan
thllciin laskemalla 60%o palkasta ja vdhentdmdllii siitii kansaneldk-
keen pohjaosa, mutta enintddn 6%o palkasta.

yliteI
I

I
I

60%
yhteen-*
sovitus-

raja

yhteensovitus raja : 60 Vo palkasta -ffi3;fl ,t
kansaneldkkeen
pohjaosa
tai
670 palkasta

I
I

Esimerkiksi Tydkyrrytt<imyyseldke on alkanut wonna 1971. Toi-
nen lapsi Hyttea l8 vuotta huhtikuussa 1984 ja eliik-
keeseen jiiii lapsikorotus vield yhdestii lapsesta. Eldk-
keen pienentyessd lapsikorotusmuutoksen johdosta, on
mycis yhteensovitus tarkistettava 1.5. 1984 lukien. Yh-
teensovitusperuste vuodelle 1984 korotettuna indeksilld
vuodesta 1971 on 40ffi mkzkk. Yhteensovittamaton
elike on 2000 mVkk l. 5. 1984 lukien.

Ehkeapahtuma ennen 1.7.1975 eli ns.
"vanhat eldkkeet" Yhteensovitusraja l. 5. 1984:

6070 palkasta

- kansaneldke 67a palkasta
2400,00 mk/kk

- 2N,00Heindkuun l. piiivii 1975 jakaa eldkkeet kahteen ryhmddn eldkkeen
karttumisen, kansaneldkkeen mddrhn ja yhteensovituksen osalta.
Niihin eliikkeisiin, joissa eliketapahtuma on sattunut ennen
1.7 .1915 -kutsuttakoon 

niitd tdssd "vanhoiksi eliikkeiksi" -sovel-letaan edelleen jatkuvasti, silloin kun eldke on uudelleen yhteensovi-
tettava, entisi6, tuolloin voimassa olleita yhteensovitussddnnciksid.

Erot ovat edellii kerrottuun siind, ettd kansaneldkkeend otetaan
huomioon huomattavasti suurempi mddrd kuin "uusissa eldkkeissd"
ja ettd se tehdiiiin jokaisen eldkkeen saajan kohdalla, sek6 siind, ettd
yhteensovitusraja on viiljempi silloin, kun eldkkeessi on lapsikoro-
tus.

yhteensovitusraja 2160,00 mVkk

Kansaneldkkeeki valittiin 6Vo palkasta, koska se on
pienempi miiiird kuin pohjaosa 276mk. Yhteensovitus ei
alenna eldketld. Eliikkeenii maksetaan 2000 mVkk.

*-r'-ffi-f*ffi.r
muu korvaus

tai eldkellllrrrr
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c) Osaeliike

Osaeldkkeessii, jossa eliiketapahtuma on sattunut ennen 1.1.1915,
on yhteensovitusraja 33 % silloin, kun eldkkeessd on lapsikorotus.
Ilman lapsikorotusta olevissa eldkkeissd raja on 30 %, kuten "uusis-
sakin eldkkeissd".

Osaeldke, jossa on
lapsikorotus

Palkka

yhteen-
sovitus- *

raja
33Vo

Perhe-ehke
Edel16 kerrottu ei koske perhe-el6kkeiti. Yhteensovituksessa perhe-
eliikkeitii ei jaeta ennen ja jiilkeen 1.1.1915 alkaneisiin. Perhe-eliik-
keen yhteensovitusraja riippuu edunsaajien lukumddrdstd, kuten
eldkkeen mddriikin, ja lasten idsrd.

Edunsaajien lukumddrd Prosenttiraja palkasta

3
2
I

tal useampl 60Vo
4570
3070

Yleisen perhe<ldkkeen huomioon ottaminen

Kansaneldkettd vastaava yleinen perhe-eliike (Pel) otetaan yhteen-
sovituksessa huomioon, jos edunsaajana on alle lGvuotias lapsi.
Tiilldin otetaan Pel huomioon myos lesken osalta. Jos kaikki edun-
saajat ovat 16luotta Hytlaneita, Pel:iii ei oteta yhteensovitukseen.

Lesken osalta kdytetddn yhteensovituksessa kansaneldkkeen poh-
jaosaa ja alle lGvuotiaiden lasten osalta puoliorvon eliikettii, joka
l. 11. 1983 oli 162 mk/kk.

Jos edunsaajina ovat esimerkiksi leski, I yli lGvuotias ja 2 alle
lGluotiasta lasta, on yleinen perhe-eldke yhteensovituksessa seuraa-
va:

leski lapset

216 mk * 162 mk * 162 mk : 600 mVkk

Pel saa kuitenkin tayttaa enintddn puolet enimmdisrajasta,
ffi%o:sta (45V0:sta tai 30 %:sta). Kdytdnnossii tiimii tulee kysymyk-
seen, jos palkka on pieni ja alle lGvuotiaita lapsia paljon.

Esimerkiksi Edunsaajina on leski ja 4 alle lGvuotiasta lasta. Yh-
teensovitusperuste eli korkein palkka on MYEL-vd-
himmdistyotulo, joka on vuonna 1984 30 639,59 mklv
ja 2553,29 mkzkk.

Pel olisi 276 mk + 4X162 mk:924 mVkk

Koska 30 % vhteensovituspcrusteesta 2553,29 mk:sta
on kuitenkin vain 765,90 mk/kk, on tate mddrdd kdy-
tettave yleisen perhe-eldkkcen mddrdnd yhteensovituk-
sessa.

Yhteensovitusraja:
60Vo MYEL-vdhimmAis-

tycitulosta
Pel

1531.80 mk,zkk

- 765.90 mklkk
yhteensovitusraja 765,90 mk,zkk
Perhe-eldke saa muiden korvausten ja eldkkeiden kans-
sa olla tdssd tapauksessa enintddn 765,90 mk/kk.

3 tai useampi
edunsaaja

Perhercliikkeen yhteensovitusraja:

2 edunsaajaa I edunsaaja

Palkka Palkka Palkka

6070

45Vo

yhteen-
+ sovitus-

raja +
3070

Pel:n mddrd riippuu alle lGvuotiaiden lasten mddrdstd. Jos kaikki edunsaajat ovat yli lGvuotiaita, ei Pel:id oteta huomioon

t6

Pel
enintddn

30Vo Pel enintiiiin
)) 5c7^

Pel enintddn l5Vo

ffiulffi
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Kansaneliike ja yleinen perhe-ehke
Yhteensovituksessa kiiytetdan niita kansaneliikkeen ja yleisen perhe-
el6kkeen miiiiriii, jotka ovat olleet voimassa yhteensovitusta edelt6-
neen kalenterivuoden marraskuun 1. piiiviinii. Eliiketurvakeskus il-
moittaa ndmii mddrdt vuosittain hyvissii ajoin eltikelaitoksille. Koko
kalenteriluoden ajan kdytetdiin samoja mddriii. Tehtdessd yhteenso-

l. I l. 1983 kansaneldkkeen pohjaosa 216 mVkk
puoliorvon eliike 162 mk/kk
pohjaosan ja entisen tukiosan yhteismiSrd 742 mVkk

Yhteensovitusraja

VANHUU$, TYoKYVYTIoMYYS JA TYOTTOIVTYYSELAKE
Eliiketapahtuma ennen 1.1.1975 I Eliiketapahtuma 1.7.1975 tai sen jiilkeen

| (mycis Rive)
I

Kaikissa yhteen-
sovituksissa

raja 607a palkasta

Kel-vd.hennys:
a) eliikkeessii ei lapsikorotusta

viihennerii'dn Kel:n pohja- * tukiosa (enint.
TVo palkasta)

b) eliikkeessti lapsikorotus
Kel-vdhennys 6Vo palkasta, mutta enintardn
Ketn pohjaosa

raja 60Vo palkasta

Kel-vdhennys:
a) palkka alle 586 mVkk (vuoden 1966 taso)

- ei Kel-vdhennysfi

b) palkka yli 586 mVkk (vuoden 1966 taso)
Kel-vdhennys 6Vo plkan 586 mk ylittiiviistii
osasta, mutta enintddn Kel:n pohjaosa

Osaeldke: Osaeliike:

a) eliikkeessii ei lapsikor: 307o palkasta
b) eliikkeessii on lapsikor: 33f.,Yr[?#rr.u

yht.sov.raja N Vo plkasta

- ei Kel-viihennystii

Kel ja Pel yhteensovi-
tetaan edellisen woden
marraskuun l. ptiiviin
mukaisina miiiirinii.

Perhe<l6ke
raja palkasta: viih. 3 edunsaajaa 60Vo

2 ,, 4570
I ,, 30Vo

Pel-viihennys tehdiiiin, jos alle lGvuotias lapsi edunsaajana
lapsen Pel : puoliorvon Pel
lesken Pel : Kel:n pohjaosa
Pel enintdiin: vdh. 3 edunsa"" ,;y,T\:f;:fff,."

I ,, l5%o palkasta

t7

vituksia ajoittuvaksi vuodelle 1984, kiiytetiidn siten 1. 11. 1983 voi-
massa olleita miiiiriii, jotka ovat - kuten edelliikin on tullut esille

-seuraavat:



53 riljardia mark&aa

Vuoden l98Z sosiaalimenot olivat ennakkotieto-
jen mukaan noin 58,1 millardia markkaa. Me-
noista 4O prosenttia kohdistui ryhmiian "van-
huus ja tyokyvyttomyys". Ryhmdn menoista yli-
voimaisesti sutrin osa on eHkkeitii.

Sairaus- ja terveys -tehriveryhmln osuus oli 28
prosenttia, perhe ja lapset -ryhman L6,6 prosent-
tia ja tyottomyys-piidluok an 6,Zprosentria. Luvut
perustuvat sosiaat- ja terveysministerion tutkl-
musosaston selvitykseen.
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Kokonaismeno-
kehitys
Sosiaali- ja terveysministerion
tutkimusosastolla teMyn vuo-
sien l98l ja 1982 sosiaalimenoja
koskevan selvityksen r) mukaan
sosiaalimenot (brutto) olivat
vuonna l98l noin 49,4 miljardia
markkaa ja wonna 1982, ennak-
kotietojen mukaan, noin 58,1
miljardia markkaa.

Nimellisarvoltaan vuoden
1982 menot olivat 17.6 prosenttia
suuremmat kuin edellisend
vuonna. Kuluttajahintaindeksillii
deflatoituna reaalikasvuksi tulee
7.6 prosenttia. Suhteellisen voi-
makas kasw aiheutuu osaltaan
vuoden 1982 alussa voimaantul-
leesta ns. Sove-uudistuksesta. je
ka korotti useiden etuuksien ta-
soa ja teki ne verollisiksi.

Sosiaalimenojen osuus mark-
kinahintaisesta bruttokansan-
tuotteesta nousi 23.3 prosentista
24.5 prosenttiin. Sosiaalimenojen
osuus kansantalouden koko
naiskulutusmenoista nousi 31,6
prosentista 32.5 prosenttiin.

Asukasta kohti lasketut sosi-
aalimenot olivat vuonna 1982
noin 12000 markkaa, edelliseni
vuonna n. l0 300 markkaa.

Tehavaryhmitriinen
menokehitys
Sosiaalimenoista pd5osa, noin 40
prosenttia, kohdistui tehtava-
ryhmddn vanhuus ja tycikyrryt-
tdmyys, tdstd suurin osa (n. 90 7o)
on eliikkeitii. Tapaturmakor-
vaukset ja sotainvalidien sekd
kaatuneiden omaisten eldkkeet
yms. liittyviit liiheisesti tdhiin teh-
tdvdalueeseen. Yhteensd ndiden
kolmen ryhmdn menot olivat
vuonna 1982 n. 25,1 miljardia
markkaa eli n. 43 prosenttia kai-
kista sosiaalimenoista.

Eldkemenot voidaan jaotella
usealla eri tavalla. Eliikkeiden
my<intdmisperusteen mukaan
voidaan erottaa esimerkiksi van-
huus-, tycikyvyttdmyys-, tydtto-
myys- ja perhe-elSkkeet. Osa
eldkkeistd on sellaisia. joita ei
luontevasti saa sijoitetuksi edel-
liikiiytettyyn jaotteluun (esim.
rintamasotilasetuudet). Niiin jao-
teltuna oli eliikkeistii vanhuus-
eliik keitii 60 7o. ry oky ryttomyys-
eliik keitii 25 Vo, ty ottomyyseldk-
keita 27o, perhe-eliikkeita l07o
ja muita 37o.

Toinen usein kaytetty tarkaste-
lutapa on ellkejdrjestelmdn

mukainen. Tiilldin eliikkeet voi-
daan jakaa esimerkiksi kansan-
eldkejdrjestelmdn mukaisiin ja
ty6ehkkeisiin, joka jakaantuu
edelleen julkisiin ja yksityisiin. Li-
sdksi eldk keitd maksetaan erityis-
lakien perusteella, kuten tapa-
turmavakuutuslain 1a sotilas-
vammalain mukaisesti. Vuonna
1982 maksetuista elikkeistd oli
kansaneldkejdrjestelmdn mukai-
sia 367o, yksityisiii tydelakkeiH
337o, julkisia tyoelakkeita 25Vo
1a muita 6%0.

Sairaus- ja terveys -tehtdvd-
ryhmdn osuus sosiaalimenoista
oli toiseksi suurin, noin 28 pro-
senttia. Osuus on noussut edelli-
sesti vuodesta. Suurelta osin
nousu aiheutuu aiemmin maini-
tusta ns. Sove-uudistuksesta.
Markkamdiiraiset menot olivat
vuonna 1982 16,5 miljardia
markkaa.

Perhe- ja lapset -tehtavaryh-
mdn osuus sosiaalimenoista oli
16,6 prosenttia. Tdhdn meno
ryhmddn ldheisesti liittyviin las-
kennallisen erdn, lapsivdhennyk-
set verotuksessa, osuus koko
naismenoista oli 1.7 prosenttia.
Yhteensii niiiden perhepoliittisten
tehtdvdryhmien osuus oli vuonna
1982 runsaat l8 prosenttia, mikd
on noin puoli prosenttiyksikkoii
enemmdn kuin edellisend vuorr
na.

Tyottcimyys -pddryhmdn me-
nojen osuus oli 6,2V0 vuonna
1982, ryhmiin menojen loppu-
summa oli 3,6 miljardia mark-
kaa.

Sosiaalimenojen
rahoitus
Valtion rahoitusosuus oli vuonna
1982 30,2 prosenttia sosiaalime-
nojen kokonaisrahoituksesta.
Timd on 1,5 prosenttiyksikk6ii
enemmin kuin edellisend vuon-
na. Valtion osuudesta kolmasosa
kohdistui sairausja terveys -pdd-
ryhmddn. Kuntien rahoitusosuus
oli vuonna 1982 | 4.8 70. Tdmd on
0.8 prosenttiyksikkoii enemmdn
kuin edellisend vuonna. Kuntien
rahoitusosuudesta lShes puolet
kohdistui sairausja terveys -pd6-
ryhm6dn.

Tycinantajien osuus sosiaali-
menojen rahoituksesta oli vuon-
na 1982 44,lVo,mikl on 2,2pro-
senttiyksikkdd vdhemmiin kuin
vuonna 1981. Tycinantajien ra-
hoitusosuudesta kohdistui ldhes
70 7o vanhuus ja tydkyvYtt<imYYs
-piiiiryhmiiiin. Tycinantajien ra-
hoitus koostuu suurimmaksi
osaksi sairausvakuutus- ja kan-

saneldkevakuutusmaksuista
(27 Vo tyonantajien kokonaisra-
hoituksesta), TEL- ja LEL-mak-
suista (31%) ja muusta eliikkei-
den rahoituks esta (29 Vo).

Vakuutettujen rahoitusosuus
oli vuonna 1982 6,9 prosenttia
kokonaisrahoituksesta, osuus on
0,2 prosenttiyksikkcid viihem-
mdn kuin edellisend vuonna.
Vanhuus ja tydkyryttcimyys -
piiiiryhmiiiin kohdistuinoin 60 7o
vakuutettujen rahoitusosuudes-
ta. Kiiyttiijien maksujen osuus oli
4.0 prosenttia sosiaalimenojen
rahoituksesta, luonna 1981
osuus oli 3,9 prosenttia. Kaytlh-
jien maksuista kaksi kolmasosaa
kohdistui sairaus ja terveys -pd6-
ryhmiiin.

Vertailu muihin
pohjoismaihin
Pohjoismaissa laaditaan sosiaali-
menotilastot yhteniisin perus-
tein. Kdytetty miiiiritelmii poik-
keaa hieman Suomen oman tilas-
ton periaatteista, ldhinnd siten,
ettii kiiyttiijiimaksuja ei lasketa
mukaan pohjoismaiseen tilas-
toon. Sosiaalimenojen suhde
bruttokansantuotteeseen on kan-
sainviilisesti yleisimmin keytetty
vertailusuure. Ruotsi ja Tanska
ovat tdssd suhteessa selvdsti mui-
ta pohjoismaita korkeammalla
tasolla, Ruotsissa suhde oli
vuonna l98l 34,4 Vo jaTanskassa
30.lVo. Norja ja Suomi ovat
huomattavasti alemmalla tasolla,
suhde oli 21,7 ja 21.6 prosenttia.
Islanti on puolestaan selvdsti vii-
meisend, sielld sosiaalimenot oli-
vat 17,3qo veffattvna bruttokan-
santuotteeseen.

Esa Arajtirvi, wK
S o siaali- ja tervey s mini s t eridn

vs. tutkija

t) Suomen virallinen lilasto. So-
siaqlisia erikoistutkimuksia.
SW XXXII:95.
Esa Arajtirvi: Sosiaolimenot
vuonnt l98l sekii ennokkotie-
dot vuodelle 1982.
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LEl-eldkettd ansai n n ut
1,4 miljoonaa

\*

Vuosittain kdy
LEltoissd siind
430 000 tyontekijdd.
Heistd 100 000
henkilon ansiot
jddvdt alle eldke.
oikeuteen vaaditun
rajatulon. Kaik-
kiaan LEL:n piirissd
on vuosina 1962-
1980 elaketuruaan-
sa kartuttanut
1,4 miljoonaa tyon-
tekijdd.

LELtyontekijoi-
den palkka riippuu
voimakkaasti suh-
danteista, etenkin
raken n usalalla.
LEL:n piirissd koko
ajanjakson '1967-
1980 olleiden
enemmisto on saa-
nut tana aikana
tyottomyysavus-
tusta.

Tulokset ovat
perarsrn LtL I yo-
elakekassan
tekemasta esitutki-
muksesta, joka on
edeltdnyt ns. LEL-
tyontekijoiden seu-
rantatutkim usta.

20

1L'l 1

i ..' t'

I

.&.

{J,

*

tt
E

#-:":
'i- ,

.*

t /L
* ' .ti':'

m ff

I tL"
-ilr?u_th

I

.r,*{ \

'*t

ffie.



kutuksia
loon ja k

LEL Tyoeliikekassassa on tekeil-
ld rckisteritietoihin pohjautuva
tutkimus. jonka tyonimend on
"LEL-tyontekijciiden seuranta-
tutkimus". Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on selvittda LEltycin-
tekijciiden tyohistoriaa ja sen vai-

Pois maataloustoist[
LEL-tdistii siirtyi l96G.luvulla
vuosittain pois ke;kimddrin
40 000 tydntekr.liiii ja 1970-luvulla
hiukan yli 60000 tydntekijea.
Puolet oli siirtynyt pois LEL{dis-
td alle 35-vuotiaana. Puolet oli
mennyt TEl-toihin ja kymmenes-
osa oli ryhtynyt yriuiijiiksi. Loput
olivat joko lopettaneet tydnteon,
siirtyneet eldkkeelle, muuttaneet
ulkomaille, kuolleet tai menneet
julkisen scktorin toihin.

Myos LEL:n piiriss2i tapahtui
siirtymisiii LEL-alalta toiselle.
Tarkastelun kohteena olivat ko-
ko l9TGluvun LEl-tdissd ol-
leet. Eniten siirtymisid tapahtui
maatalous-, metsd- ja satama-
alalta rakennusalalle. Erityisen
voimakasta siirtyminen oli maa-
taloustoihin tulleilla miehillii;
heistd vain neljdsosa oli pysynyt
l9TGluvun loppuun maatalous-
tciissd.

Varsinaisten LELtycinteki-
jciiden henki16kohtaiset kuukau-
siansiot olivat voimakkaasti riip
puvaisia suhdannetilanteesta.
Erityisen selvd suhdanteiden vai-
kutus oli rakennusalalla.

Miehillii keskiansiot nousirat
TEl-indekin nousua nopeam-
min noin 40 r,uoden ikddn asti,
jonka jiilkeen ansiotaso jai jal-
keen TEL-indeksin kehityksestd.

Naisilla keskiansiot sen sijaan
nousivat idn myotd TEl-indek-
sid nopeammin kaikissa ikhryh-
missi (kuvio 3). Tosin on otetta-
va huomioon. ettd kaikissa ikd-
ryhmissd on henkiloitd. joiden
ansiokchitl s on nouseva ja toisia.
joilla se on aleneva suhteessa kes-
kimddrdiseen kehitykseen.

Tycittcimyysavustusphivdt
ovat kartuttaneet eliiketurvaa
vuodesta 1967 liihtien. Koko
ajanjakson 1967-1980 LEL:n
piirissd olleista miehistd kaksi
kolmasosaa ja naisista neljii vii-
desosaa oli saanut tyottdmyye
avustusta tdnd ajanjaksona. Mie-
het olivat saaneet avustusta kes-
kimddrin 260 ja naiset 710 piiiviil-
td..

Martti Nygren, r,rr
LEL Tydeltikekassan

ri lasto- ja t ut k i mustoimiston
toimistopriiillikki)

tu-

Tutkimus on edennyt vaihee-
seen, jossa eliike- ja kuolintiedot
on yhdistetty tyohistoriatietoihin,
mutta aineiston analysointi on
vasta alkamassa. Tarkastelun
kohteena ovat wodet 1962-
1982.

Tutkimusta varten on tehty
alustava selvitys, jossa tarkastel-
tiin LEl-tyontekijoiden tyohis-
toriaa vuosilta 1962-1980. Tiis-
sd kir.joituksessa esitellddn tdstd
esitutkimuksesta saatuja tulok-
sla.

LEL:n voimassaoloaikana
vuosina 1962-1980 oli 1.4 mil-
joonaa tyontekijaa ylittanyt
eliikkeen karttumisen ehtona
olevan rajatulon (2012 mk/v
vuonna 1984). Vuosittain LEL-
toissii kiiy noin 410 000 tycinteki-
jiiii. joista 330000 ylitEa edelh
mainitun rajatulon.

Vuosittain LEL:n piiriin tuli
keskimddrin 50Ofi) uutta tydnte-
kijiiii. Viime vuosina uusia LEL-
tycintekijditii oli noin 40000.
Korkeasuhdannevuonna 1974
LEL:n piiriin tuli yli 70000 uutta
tycintekijliii (kuvio l).

LELtoihin tulleista neljdnnes
oli ollut ennen LEl-toihin tuloa
TEL-vakuutettuja ja vajaa
kymmenesosa oli toiminut yrittd-
jiinii.

Ensi kertaa LEL+oihin tulleis-
ta puolet oli alle 2Gvuotiaita.
1970-luvun lopulla maatalous-,
metsd- ja rakennustciihin ensi
kertaa tulleista 60-70% oli alle
20-vuotiaita. Satama-alalle tul-
leista osuus oli 407o.

1960-luvun puoliviiliss2i LEL-
toihin tulleista miehistd viidennesja naisista kymmenesosa oli
LEl-toissii vield vuonna 1980.
Kolmannes miehistd ja kolme
neljdsosaa naisista, jotka olivat
vuonna 1980 LEL+Oissd, oli ollut
siihen mennessd LEl+oissd kor-
keintaan 12 kuukautta. Yli 120
kuukautena eli 10 tyo,uuotena
LEL-toissi olleiden osuus oli
miehillii 11 Vo ja naisilla 2% (ku-
vio 2).

Vuonna 1980 LEl-toissd ol-
leille miehille oli kertynyt siihen
mennessi keskimiiiinn 57 LEL-
ansiokuukautta ja naisille 17.

tydkyvyttomeksi
uolleisuuteen.

li.-l Naiset

I Miehet

/,
Miehet
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/ i *:)r'-J''""iJ
/- -.1..-.."' Naiset

. tr24 2134 3W 4154 5fl

2t

Ku'y.ts, Ir,, vns*i*a,, 19{4i 19&,' tEtx: p.{$ri*.,f,s{i . &eflaa rrrl-ket
sukupuolen mukaan
,tdirp*' e?l poi*61dip,L$!:q:t }iii#,i*g*i@n ehtona dlut

1965 t970 r975
., LEL:iin n*osroci

ffuuiOla"'Vnr*$nn 1980 LEl-tdisse olleet siihen nrennessi kerty-
.Xei,Aff, ff.lr3nrySkf ;akurrraAr*n. ,ar tfftrlryPi

Miehet Naiset

t*lttt- Wn*tn(3v-tz N r:*:o * hIlk","t
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(ansiot vnoden 1981 TEl-indeksissii 745)
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TYOKYVYTTOIV\^TS.
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ELAKETILASTOISSA
varaa parantaa

Tt,okv"'rttonrvvs-
clhk keiclen perllstccltir
olevien sairauksicr-r
panoraaman nrlrut oksiir
on totuttLl tarkustclc-
maan 'uuositlair-t
mvonnettr'1cn c[ik kci-
den tilastoista. Niiclcn
antama kur a voi
kuitenkir-r .iohtlur
harhaan.

Vuonna 1972 myonnetyissd tyci-
kyvyttomyyseliikkeissii veren-
kiertoelinten sairauksien osuus
oli suurin (TEL 35Vo, LEL
307o). Toiseksi suurin osuus oli
tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
silla (TEL 25 7o, LEL 22 Vo).

Vuoteen 1976 mennessii tuki-ja liikuntaelinten sairauksien
osuus (TEL 3270, LEL 2970)
kasvoi suuremmaksi kuin veren-
kiertoelinten sairauksien osuus
(TEL 307o, LEL 2170). Seuraa-
vien viiden vuoden ajan tuki- ja
liikuntaelinten sairauksien osuus
on pysytellyt l-4 prosenttiyk-
sikkcjii suurempana kuin veren-
kiertoelinten sairauksien TEL-
eliikkeissii oli vuonna l98l tuki-ja liikuntaelinten sairauksien
osuts 29 Vo ja verenkiertoeli nten
sairauksien 25Vo. Yastaavat lu-
vut olivat LEl-eliikkeissa27 7o ja
23Va.

l9TGluwlla mielenterveyden
hiiiri<iiden osuus nousi llVo:sta
17 7o:1in. Muiden tautiryhmien
osuudet pysyivdt jokseenkin
mu utt umatto mina.

Tuki- ja liikuntaelinten sai-
rauksien kohoaminen yleisim-
miiksi tyokyrryttomyyttii aiheut-
tavaksi sairausryhmdksi on
vauhdittanut keskustelua ndiden
sairauksien kansanterveydellises-
te merkityksestd. On myds poh-
dittu syitii, jotka ovat johtaneet
tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
sien korostumiseen tyokyvrytto-

myyden aiheuttajina.
Niiiden tilastolukujen on mycis

katsottu osaltaan todistavan, ettd
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
olisivat lisS6ntyneet vdestcissd.
Tyokyvl,ttomyyseldkkeitd kos-
kevat tilastot soveltuvat kuiten-
kin huonosti sairastavuuden
muutosten arviointiin. Kuvaa-
vathan ne ainoastaan tyokyvlt-
tcimdksi tulleiden henki16iden
tautijakaumia. Ne eiv6t ota
huomioon aktiivitycintekloiden
keskuudessa samanaikaisesti ta-
pahtuneita muutoksia.

Eldketilastojen antama kuva
kehityksestd muuttuu, kun tar-
kastellaan tyokyryttomyysriski-
lukuja. Ne ilmaisevat, kuinka
suuri osuus vakuutetuista tyon-
tekr.yoistii joutuu vuosittain tyo-
kyryttomyyseldkkeelle eri sai-
rauksien luoksi.

Myonteinen kuva
Riskitarkastelu antaa varsin
mycinteisen kuvan tyokyvytto-
myyden kehityksestd l9TGluvul-
la. TEL:n piirissd tyoky\rytt6-
myysel6kkeelle joutumisen vuo-
tuinen riski laski miehillii vuoden
l91l 2,470:sta 0,87a:iin (ikiiva-
kioidut tuvut) ja LEL:n piirissh
2,3 7o:sta l,l 7o:1in. Tyokyvrytto-
myysriski laski kaikissa ike- ja
tautiryhmissd. Kehitys on ollut
samansuuntaista myos kansan-
eldkejlirjestelmdn piirissii.

Oheisessa kuviossa on esitetty
tautiryhmitdiset ty6ky\.rytto-
myysriskiluvut ruosina 1972-
198 I yksityisen sektorin tyoeldke-
jdrjestelmdssd. Verenkiertoelin-
ten. tuki- ja liikuntaelinten ja
hengityselinten sairauksien ai-
heuttama riski on laskenut eniten
ja kasvainten ja mielenterveyden
hdirioiden riski viihiten. Aikai-
semmin kuvatun tuki- ja liikun-
taelinten sairauksien osuuden
kas',un ohi verenkiertoelinten
sairauksien osuuden uusissa tyo-
kyvyttomyyseliikkeissii voidaan
tulkita johtuneen siitd, ettd tuki-

TYOKYVYTIOMYYSRISKI ERI
O/O SAIRAUSRYHMISSA (TEL,LELYEL, MYEL)

//l
\€renkierto-
elinlen sairaudet

vdkivallan ja
myrkytyslen
aiheuttamat sairaudet lt

o,n kasvairne{{
ol0

lprmoston ja
abtinelinten sairaudet

o06

ovat omalta osaltaan voineet pa-
rantaa viestcjn yleistd terveyden-
tilaa. Eri tekijoiden vaikutusten
mittaaminen on kuitenkin varsin
vaikeaa.

Tycikyvyttcimyysriskilukuja
arvioitaessa on syyta tarkastella
niiden laskentaan mahdollisesti
liittyviii virheldhteitd. Vakuutet-
tujen aktiivityontekr.loiden ja

tuki -ja liikunta-
elinten sairaudet

muut

tulee kuitenkin nykyisestddn tar-
kentaa mahdollisten virheiden
vilttdmiseksi.

Hilkka Rilhimriki,rz, rr
LEL Tydeliikekassan

I ti ri k e t i e t e e I I i s e n t u t k i mu s-
t o i m i s t on priril I i k kt)

loesr.ad. -72 -73 -re -77 -79 -81

ja liikuntaelinten sairauksien ai- tvokvwttomvvseldkkeelle siirtv-
heuttama tyokyrryttomyysriski neiaeniieaoiiaadaaneri rekist!-
laski vdhemmdn kuin verenkier- rist6. Tdlloin on mahdollista. ettd
toelinten sairauksien aiheuttama "tyokyvyttomyysriskille alttiinariski. olevien"-aktiiviiyontekloiden ra-Syyt '*::":'#'' Elf::1,.;S''[:li::

myyseldkkeet aiheuttavat virheen
Monien seikkojen voidaan ar- vanhimmissa ikdryhmissd. Kui-
vioida vaikuttaneen tycikyvryttci- tenkin n6yttdd siltd, etta kun tycit-
myysriskin laskuun. Jo yli 20 romyyselikkeiden vaikutus ote-
vuotta toiminnassa olleen tyo- taan huomioon, tyokyv_ytto-
eliikejiir.yestelmdn tuloksena tyo- myysriskin laskeva trendi s6ilyy.
kykynsdsairaudenvuoksimenet- Tycikyvyttomyysriskien tar-
taneet tydntekijdt ovat siirtyneet kastelu antaa uuden, mielenkiin-
pois tyoeldmdstd. Siten aktiivi- toisen ndkokulman seurattaessa
tyontekijoidenjoukkoonnykyi- ryokyryttcimyyden kehitystS.
sin aikaisempaa terveempdd. Niiden avulla saadaan entista sel-
Toisaalta tarkasteluajanjaksona vempi kuva eri tautien merkityk-
maassamme on voimakkaasti sesta tydky\,ryttomyyden aiheut-
kehitetty kansanterveystyota, tajina.Ammatti-jatautikohtaisia
tyciterveyshuoltoajatyosuojelua. riskilukuja voitaisiin kiiyuiiii

Tydmenetelmat ovat muuttu- mvcjs mrn. suunniteltaessa tyo-
neetla tyo on tullut lyysisesti kes- suojeluun tiihtiiiiviii toimenpiiei-
kimiiiirinviihemmdnrasittavak- td. Luotettavien riskilukujen
si. Ndmii kaikki toimenpiteet saamiseksi laskentamenetelmid
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aaWLOIJSYRITIAIIEN
SOSLL\LITTIRVATO
jiltn mietintonsf,

Perheviljelmilla hadoitetun erilaisen tuo-
antotoiminnan tulisi mahdollisimman laa-
jasti kuulua maatalousyrittljien eliikelain
piiriin. Tetd mielCi oli maatalousyrittdjien
sosiaaliturvatoimikunnan enemmisto. On-
gelmia on aiheuttanut mm. se, etti maata-
lousyritt[j[n sivuansiot jiiiivit r:sein alle
YEL:n rajatulon, jolloin ehke jiiii nliltii osin
saamatta. Vaikeuksia voi aiheutua myos sii-
tA, ettd jokin toiminta kuuluu sukupolven-
vaihdoseldkkeen ja maatalousyrittiijien ta-
paturmavakuutuslain piiriin, jokin toinen
ei. Kaiken kaikkiaan olisi maaalousyrittii-
iien eliiketurvan miiAriirymisperusteita ja
vakuutus- ja eliikeasioiden hoitoa yksin-
kertaistettava.
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IVAATALOUSYRITTAJIEN
ELAKETURVAN KEH ITTAIV I NEN

Maatalousyrittdjien sosiaalitur-
vatoimikunta. joka jiitti mietin-
tcinsd 25. l. 1984, selvitreli mm.
maatalousyrittdjien eldketurvas-
sa olevia puutteita ja eplikohtia.
Toimikunta ei varsinaisesti teh-
nyt konkreettisia ehdotuksia eld-
keturvassa olevien epdkohtien
korjaamiseksi, mutta osoitti kii-
reellisimpid selvitystarpeita.
Toimikunnan sihteerind toimi-
nut Kaarina Knuuti Maatalous-
yrittiijien eliikelaitoksesta selvitte-
lee maatalousyrittdjien eldketur-
van kehitysniikymiii toimikun-
nan tydn pohjalta.

Kansanelekkeen
t'merKltys

Kansaneldkkeelld on maatalous-
yrittiijille melko suuri merkitys
MYEL-eliikkeen alhaisuuden ta-
kia. Voimakkaasti tuloharkintai-
sena ei kansaneldke kuit"nkaan
markkamddrdltddn ole ollut ko
vin korkea. Maatalousyrittd.jilld
esiintyy yleisesti elakeaikanakin
pienid tyci- ja pddomatuloja, jot-
ka ovat vahentaneet kansaneldk-
keen mddrdd. Viljelytoiminta jat-
kuu usein vield jonkin aikaa
eldkkeen alkamisen jiilkeen. Yh-
tend syynd viljelytoiminnan jar-
kamiseen on alhainen eldketurva.

Kansaneldkeuudistus poistaa
vlloteen 1985 mennesvd ndiden
muiden tulojen vaikutuksen.
Vuonna 1985 lakkaavat pdiioma-ja yrittajatulot vaikuttamasta
kansaneldkkeen mddrddn.

Toimikunnan teettemen ar-
vion mukaan maatalousyritldjien(: MYEL-elekkeensaajien) kuu-
kausieldke nousee kansaneldke-
uudistuksen vaikutuksesta kes-
kimddrin 500 mk,zkk, yrittiijien(: YEl-eliikkeensaajien) keski-
mddrin 300 mVkk ja muiden
tyci- ja virkaeldkkeensaajien kes-
kimddrin 165 mklkk. Kansan-
elSkeuudistuksen jiilkeenkin
maatalousyrittiijien eliiketaso jiili
muihin verrattuna alhaiseksi
MYEL-eliikkeen pienuudesta
johtuen. Toimikunnan arvion
mukaan v. 1985 MYEL-eliikettii
saavien kokonaiseldke olisi kes-
kimddrin 1850 mklkk. YEL-elii-
kettd saavien 2730 mVkk ja mui-
ta tyo- ja virkaeldkkeitd saavien
3290 mk/kk.

Maatalousyrittdjien sosiaali-
turvatoimikunta totesi kuitenkin
kansaneldkeuudistukscn tasoit-
tavan maatalousyrittdjicn ja mui-
den eldkkeensaajaryhmien eldke-
tasossa olevia eroja. Tdssd kan-
saneldkeuudistuksen vield toteut-
tamattomalla III vaiheella todet-
tiin olevan huomattava merkitys.

Toimikunnassa todettiin
myos. ettd vaikka kansaneldke-
uudistus hyodytGekin merkitse-
vdsti eldkkeellc siirtyvid maara-
lousyrittdjid. kokonaiseldkeme-
nojen kasvusta tulee ldhivuosi-
kymmenien aikana maatalous-
yrittdjien osalle vain pieni osa.
koska MY E L-jdrjestelmiin eldke-
menojen kasvu on erittdin vd-
hdistd verrattuna muiden tyoeh-
kejdrjestelmien eldkemenojen
kasvuun.

Kansane ldkeuudistuksen to-
teuduttua on maatalousyrittiijien
eldketurvan parantamincn
MYEL-jiirjestelmiin kehittami-
sen varassa.

Maatalousyrittdjien
monitoimisuuden
l. ....tlsaantymlnen
Eri yhteyksissd on viime aikoina
esitetty, etta tilojen toinreentulo-
lehteita tulee pyrkiii monipuolis-
tamaan maaseudun elinvoimai-
suuden ylldpitdmiseksi ja ylituo-
tanto-ongelmien lievittdmiseksi.

Maatiloista runsas kolmasosa
saa jo nykyisin yli puolet nettotu-
loistaan maatilatalouden ulko
puolelta. Pddtoimisia viljehjoitii
on noin puolet kaikista tilojen
omistajista. Yleisintd on, ette
maatilan ulkopuolisia ansioita
saadaan palkkatycistd. Tyosuh-
teet ovat tavallisimmin lyhytai-
kaisia. ns. LEL-aloilla.

Maatalousyrittdjdt harjoirra-
vat toisinaan mycis rinnakkaista
yritystoimintaa. Sen, onko tdmd
toiminta MYEL:in vai YEL:in
mukaan vakuutettavaa. ratkaisee
yleensd verotuskdytdnto. Poik-
keuksena tasta on kuitenkin ka-
lastus ja poronhoito. joiden on
katsottu olevan niin ldhelld maa-
taloutta, etfi eldkejdrjestely on ol-
lut tarkoituksenmukaista hoitaa
MYEL:in mukaan. Toisen poik-
keuksen sddnncistd mddrittelee
LEL I a $. jonka mukaan toisen

metsasse traktorilla tehty tyo
kuuluu aina LEL:in piiriin.

Maatalousyrittdjicn monitoi-
misuuden lisddntyessd on tullut
ilrneiseksi. etU MYEL koskec
suppencvaa osaa maatalous-
yrittdjien ansiotoiminnasta.
MELA:n kautta voidaan hoitaa
vain osa maataloudessa toimi-
vien cldke- ja tapaturmavakuu-
tuksiin liittvvistd asioista.

Haittaa monesta
eldkelaista
Silld. ettd saman yrittdjdn toimin-
ta voi olla usean eri eldkelain
mukaan vakuutettavaa, on useita
haittavaikutuksia. Ensinndkin
yrittiijiin on yleensd itse huoleh-
dittava tycieldkevakuutuksestaan
yrittdjdtoimintansa osalta ja ndin
ollen oltava selvilld, minkd lain
piiriin mikin toiminta kuuluu.
Toiseksi tycieldkelaeissa sovelle-
taan ns. rajatuloa. jota pienem-
mdt vuositulot eivat kartuta hen-
kilon eldketurvaa. Maatalous-
yrittiijiin sivutoiminnastaan saa-
mat tulot jaavdt usein alle YEL:in
rajatulon (v. 1984 1275 mk/kk).
jolloin siis ei myoskddn elaket6
kerry ndiltd osin. Edelleen hanka-
luuksia voi aiheutua siita. etta
toinen toiminta kuuluu sukupol-
venvaihdoseldkkeen ja maata-
lousyrittajien tapaturmavakuu-
tuslain piiriin. toinen toiminta ei.

Toimikunnassa pidettiin edel-
ld esitettyjii seikkola epdkohtina
ja sen vuoksi esitettiin, ettd maati-
lojen monitoimisuuden lisdhn-
tymisestd johtucn on maatalous-
yrittdjicn eldketurvan mddrdyry-
misperusteita ja vakuutus- ja eld-
keasioiden hoitoa yksinkertais-
tettava. Toimikunnan enemmis-
td oli site mieltd, etta maatalous-
yrittiijien eldkelain piiriin tulisi
periaatteessa mahdollisimman
laajasti kuulua niiden perhevil-
jelmlityvppisillii ri loilla harjoitet-
tavien toimintojen, joissa kdyte-
tddn hyvdksi tilaa.la tilan tuotan-
tovdlineitd.

Toimikunnan mielestd tydeh-
kejiirjestelmiiii tulee kehittae si-
ten. etta poistetaan ongelmat. joi-
ta aiheutuu siitd. ettd kussakin
eldkelaissa on oma itsendinen
alaraja, jota pienemmat tyotulot
civdt kartuta henkilcin eleketur-
vaa.

24



Kun sckd tyoeldke ettd kan-
saneldke ovat verotettavaa tuloa.
vaatii kdteen jiiiiviin nettoeldk-
keen merkittdvd nouseminen
varsin suuren MYEL-tydtulon
nostamisen. Jos esimerkiksi vilje-
liiiin MYEL-tyotulo nostettaisiin
20000 markasta 40000 mark-
kaan, hdnen tuleva nettoel6k-
keensd verojen vdhentimisen jdl-
keen nousisi korkeintaan 225
markkaa kuukaudessa ja siis
noin 27fi) markkaa vuodessa.
Vuotuinen vakuutusmaksu nou-
sisi 888 markasta 1965 markkaan
vuodessa. mikd tuntuu nuoresta
viljelijiistii paljolta ja muodostaa
usein esteen tycitulon vapaaehtoi
selle korottamiselle.

Toimikunnassa oli esillii useita
ongelman ratkaisumalleja, mutta
mihinkiiiin esitykseen ei pddsty.
Sen sijaan toimikunta katsoi, ettd
tulisi erikseen selvittdd mahdolli-
suuksia MYE L-tyotulojen korot-
tamiseen ottaen huomioon ko
rottamisen vaikutukset koko
naiseldketurvaan.

lv{uita selvirys-
tarpeita MYEL-

1 ,.
Jar]estelmassa
Toimikunnassa kiinnitettiin huo-
miota mycis MYEl+ydtulojen
indeksitarkistusmenettelyyn.
Vuonna 1977 siirryttiin tyoelSke-
jdrjestelmdssd TEL-indeksin
kayttoon korotettaessa aikaisem-
pien vuosien tyotuloja el6kkeen
alkamishetken tasoon. Aikai-
semmin kdytettiin ansiotasoin-
deksiii. Maatalousyrittiijien elii-
ketason kehittymiseen tdlld on
vaikutusta, koska MYEl-eliike
lasketaan kaik kien vakuutusvuo-
sien tyotulojen perusteella. Mycis
vakuutettu.ien voimassaolevia
MYEL-tydtuloja korotetaan
TEL-indeksilld vuosittain.

TEl-indeksi mddrdytyy kulut-
tajahintojen ja palkkojen nousun
perusteella. Palkkojen reaalikas-
vusta otetaan vain puolet huo-
mioon. TEl-indeksiin siirtymi-
nen on merkinnyt sitd, ettd esi-
merkiksi olettamalla palkkojen
vuotuiseksi reaalikaswksi 2 %
MYEl-eliikkeen perusteena ole-
va tyotulo jiiii 30 vuodessa 2570
pienemmdksi kuin mitd se olisi
muodostunut ansiotasoindekid

kdytettdessd. Vastaava ongelma
esiintyy mycis LEL:issii, YEL:issii
ja vapaakirjoissa.

Maatalousyrittdjien sosiaali-
turvatoimikunta ei tehnyt ehdo-
tusta indeksitarkistusmenettelyn
muuttamisesta MYEL-jiirjestel-
mhssd, koska indeksitarliistus-
menettely on laajasti eliikejiir.yes-
telmddmme koskeva kysymys.
Toimikunnan mielestd indeksi-
tarkistusjdrjestelmdd edelleen
kehitettdessd olisi kuitenkin kiin-
nitettdvd huomiota MYEL-,
YEL- ja LEl-jiirjestelmdn ase-
maan.

Toimikunta kiinnitti mycis
huomiota MYEL- ja TEl-jiirjes-
telmdn eriaikaisen voimaantulon
vaikutuksiin.

MYEL:issii el6kkeen perus-
teena oleva aika on TEL:in mu-
kaista aikaa lyhyempi sellaisilla
MYEL-eliikeliiisillii, jotka ovat
syntyneet I . l. 1922-l . l. 1947 .

Kun TEl-tycisuhteessa olevat v.
I 936 ja sen jllkeen syntyneet voi-
vat tydsuhteen alkamisajasta
riippuen saavuttaa 607o:n elik-
keen, on MYEl-jiirjestelmdssd
vanhin ikiiryhmii, joka saavuttaa
tdysimddriisen eldkkeen, vuonna
1945 syntyneet. MYEL:in myo-
hemmdstii voimaantulosta joh-
tuva el6kkeiden jiilkeenjiiiinei-
syys on keskimddrin noin 160
markkaa kuukaudessa.

Toimikunta esitti. etta myds
MYEL:in jiilkeenjiiiineisyyden
poistamismahdollisuuksia tulisi
erikseen selvittdd.

Kaarina Knuuti, zrr
Maatalousyrittrijien

e kikelai tok sen tutkija

Maotalousyrittdjien sosiaalitur-
va st a enemmtin: Ma at o I ousyrit tii-
j i en so s ia al i t unta t o i m i k u nna n mi e-
tintd. Komiteonmietintti 1983:90.
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MYEl-ry6rulojen
korottaminen
vaikeata
MYEL-eliikkeen ja vakuutus-
maksujen pohjana oleva tyotulo
on normaalisti tilan pinta-alaan
perustuva. Tyotuloa kertyy tietty
mddrd hehtaaria kohden. Tilan
tycitulo jaetaan tilalla tyciskente-
levien kesken heiddn tycipanok-
sensa mukaan.

Pinta-alaan perustuva tycitulo
antaa tyciansioon verrattuna ali-
mitoitetun eldkkeen varsinkin te-
hokkaasti viljellyillii tiloilla.
Eldkkeen voi sdiitdd paremmin
todellista ansiota vastaavaksi
tYOtulon korotuksella.

Keskimiiiiriiinen MYEL-tyo-
tulo on miehillti noin 20000
markkaa vuodessa ja naisilla
noin 12000 markkaa vuodessa.
Alhainen MYEL-tycitulotaso on
piidasiallisena syynd alhaiseksi
todettuun MYEL-eldketasoon.
Tyotulojen nouslessa elaketaso
paranisi, tosin hitaasti, koska
tydtulot koko vakuutuksessa-
oloajalta vaikuttavat eldkkee-
seen.

MYEl-tyritulojen tason kc
rottaminen merkitsee maatalous-
yrittiijien osalle tulevan vakuu-
tusmaksun nousua. MYEL-eliik-
keen kasvaessa taas kansaneldke
pienenee. Kun tyoeldke kasvaa
noin 150 markkaa kuukaudessa
suuremmaksi, alkaa kansaneldk-
keen lisdosa pienentyd 50Vo:n
painolla. Tdmd merkitsee sitd, et-
td kun MYEl-eliike kasvaa 100
markalla kuukaudessa. pienenee
kansaneldke 50 markalla. Koko
naiseldke nousee siten 50 mark-
kaa kuukaudessa, josta on vield
maksettava vero.

Tyoeldkkeen kansaneliikettd
pienentdvd vaihrtus p66ttyy, kun
tydeldke on kasvanut noin 2600
markkaan kuukaudessa. Tiill<iin
kansaneldke on pienentynyt poh-
jaosaan, jonka saavat kaikki
muista eliikkeistd riippumatta.

Nykyisin yli 90Vo MYEL-
eldkkeistd on alle 1000 markan
kuukaudessa. MYEltycitulota-
son huomattavakin nostaminen
merkitsisi sitii. ettd MYEL-eliik-
keet edelleen pysyisivdt kansan-
eldkkeen eldkevdhenteisyys-
alueella eli alle 2600 markan
kuukaudessa.



Toimikunta ehdottaa
LAKISAATEISTA KU NTOUTUSRAHAA

Sairausvakuutuksen pdivdrahan tapaan sesti alentunut tai vasta alentumassa. Oikeus
miiiireiy.tyvdd kuntoutusrahaa ehdottaa helmi- kuntoutnsrahaan olisi lakisiiiiteinen siltd ajalta,
kuussa mietintonsii jiiniinyt kuntoutusrahatoimi- kun henkilo saa tarkoituksenmukaista kuntou-
kunta. Ehdotuksen mukaan voitaisiin kuntoutus- tusta. Itse kuntoutuksen saaminen pysyisi
raha myontd^d. kun henkilon tyokyky cn harkinnanvaraisena.
sairauden, vian tai vamman johdosta jo olennai-

Kuntoutustoiminnan kokonai-
suus muodostuu kolmesta tehtii-
viiryhmiistii. Ensimmdinen on
kuntoutuspalvelujen tuottami-
nen, toinen on yksilolle kuntou-
tuksesta aiheutuvien kustannus-
ten korvaaminen ja kolmas on
toimeentuloturvan j?irjeslliminen
kuntoutuksen ajalta. Niiistii vii-
meksi mainittu koskettaa H-
himmin sosiaalivakuutusta.

Kuntoutuksen, sekii liiiikinniil-
lisen etti ammatillisen, ajan toi-
meentuloturva on siifiostasolla
piiiiosin jiirjesl2imiittii. Poikkeuk-
sen muodostavat liikenne- ja ta-
paturmavakuutus, joiden mu-
kaan vahingoittuneella on laissa
tarkemmin siiiidetyin edellytyk-
sin oikeus kuntoutukseen ja sen
aikana toimeentuloturvaan.

Yksityiskohtaisia sii[nnciksii
kuntoutusajan toimeentulotur-
vasta ei sen sijaan sisiilly kansan-
eliike- eikd sairausvakuutuslakiin
eikii myoskiiiin eri tyoeliikelakei-
hin. Niiiden jirjestelmien kun-

toutuksen perusteella maksamat
toimeentuloturvaetuudet ovat
harkinnanvaraisia ja niiden miii-
riiytymisen perusteet vaihtelevat.
Site paitsi on tapauksia, joissa
toimeentuloturva kuntoutuksen
ajalta on viel[ kokonaan jiirjes-
tiimattii.

Kuntoutuksen ajan toimeentu-
loturvan jiirjestiimistii selvitti-
miiiin sosiaali- ja terveysministe-
rio asetti 5.3. l98l toimikunnan,
joka otti nimekseen kuntoutus.
rahatoimikunta. Puheenjohtaja-
na toimi hallitusneuvos Heimer
Sundberg sosiaali- ja terveysmi-
nistericistii.

Toimikunnassa oli edustettui-
na laaja kuntoutuksen ja toi-
meentuloturvajiirjestelmien tun-
temus. Mukana olivat my<is
tyomarkkinajiirjestot. Toimikun-
ta jiitti mietintcinsi (Komitean-
mietinto 1983:93) 9.2. 1984 so.
siaali- ja terveysministeri Eeva
Kuuskoski-Vikatmaalle ja minis-
teri Vappu Taipaleelle.

Kuntoutusrahalaki
Toimikunnan mietintocin sisil-
tyy ehdotuksia sekii liiiikinniilli-
sen etti ammatillisen kuntoutuk-
sen ajan toimeentuloturvan j?ir-
jestiimisestA. Ammatillisen kun-
toutuksen aikaisen toimeentulo
turvan j[rjestiimiseksi toimikun-
ta ehdottaa siifiettAviiksi erityi-
sen kuntoutusrahalain. Lain pii-
riin kuuluisi Suomessa asuva
tyciikiiinen viiesto. Kuntoutetta-
valla olisi lakiin perustuva oikeus
kuntoutusrahaan tarkoituksen-
mukaisen kuntoutuksen ajalta
kuntoutusrahalaissa siifi ettyjen
edellytysten tiiyttyessi. Sen sijaan
kuntoutus siiilyisi edelleen har-
kinnanvaraisena etuutena, johon
kuntoutettavalla ei olisi lakisiiii-
teista oikeutta.

Toimikunta ei ehdota muu-
toksia tapaturma- ja liikenneva-
kuutuslainsiiiidiinn<issii oleviin
kuntoutuksen ajalta maksettavia
etuuksia koskeviin sdiinnoksiin,
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vaan nama jiirjestelmiit toimisi-
vat entisten sdddosten varassa.
Kuntoutusraha ehdotetaan kui-
tenkin yhteensoviteu.avaksi tapa-
turma- ja liikennevakuutuksen
kuntoutuksen ajalta maksamien
toimeentuloturvaetuuksien kans-
sa.

Kuntoutusrahalaissa on tar-
koitus vahvistaa kuntoutusrahan
myontdmisen edellytykset sellai-
siksi, ettei kuntoutus kohdistuisi
vain niihin henkiloihin, jotka
ovat jo siirtymdssd tydk),v),tto-
myyseldkkeelle. Tiimii vuoksi
toimikunta ehdottaa. etta kun-
toutusraha voitaisiin nryontdd.
kun rakuutetun tyokyky sairau-
den, vian tai vamman johdosta
on olennaisesti ale ntunut tai alen-
tumassa.

Alentumisen katsottaisiin ole-
van olennaista silloin, kun syy-
yhteys tyostd se lviytymiscn ja sai-
raucien, vian tai vamman haitta-
vaikutuksen viilill2i olisi selvdsti
todettavissa.

Erddn kuntoutettavien ryh-
mdn muodostavat ne pitkiiaikai-
sesl.i sairaat henkilot. jotka sairas-
tuessaan tai vammautuessaan ei-
vdt ole olleet tycieldmdssS. Heillc
tulisi pyrkid varmistamaan sopi-
viin tydtehtdviin sijoittumincn
muun muassa koulutuksen avul-
la sekd turvaamalla koulutukscn
aikainen toimeentulo. Useissa
tapauksissa ndmd henkilot ovat
nuoria, vasta tycieldmddn tulossa
olevia. Jotta mycis ndmd henkilot
pidsisivdt kuntoutusrahajiirjes-
telmdn piiriin, kuntoutusrahan
maksamisen edellytyksenh ei tdl-
lciin kuitenkaan tulisi pitee ty<;-
kyvyn alenemista. vaan sairau-
den tai vamman aiheuttamia
olennaisia rajoituksia tydelA-
mddn osallistumisessa.

Sairausvakuuflrksen
pdivdrahan mukaan
Kuntoutusrahan suuruuden toi-
mikunta ehdottaa mddrdtthvdksi
erdin poikkeuksin samalla tavoin
kuin sairausvakuutuslain mu-
kainen pdivdraha. Kuntoutusra-
han suuruutta mdhrdttdessd rat-
kaiseva olisi kuntoutuksen alka-

misajankohta. Tdmh mddrdisi
kuntoutusrahan suuruuden.
Kuntoutusraha olisi ndin ollen
yhtd suuri kuin se sairausvakuu-
tuslain mukainen pdivhraha. ji>
ka vakuutetullc olisi myonnetty.
jos hdn kunt<tutuksen alkamis-
ajankohtana olisi tullut tycikyvyt-
tomdksi. Kuntoutusraha pysyisi
samana niin kauan, kuin samaksi
kuntoutukscksi kat\ottavat toi-
mcnpitect jatkuvat. Rahan ar-
vossa tapahtuneet muutokset
otcttaisiin kuitcnkin huomioon
toimittamalla kalenterivuosittain
indeksitarkistus myonnettyyn
kuntoutusrahaan. Vuoden kulut-
tua kuntoutusraha tarkistettai-
siin kansaneldkkeen suuruiseksi.
jos kuntoutettavaa on pidettdvd
tyokvv-vttcimdnd.

Lakisddteinen kuntoutusraha
tulee nvt ensimmdisen kcrran
kayttddn. Niiin ollen on ratkais-
tava monia kysymyksid enncn
kuin saadaan aikaan selvd ja suo-
raviivainen kaydnto. TdmAn
vuoksi toimikunta ehdottaa pe-
rustettavaksi Kansaneldkelaitok-
sen kunkin aluetoimiston yhtey-
tccn kuntoutustoimikunnan. je
ka ratkaisisi oikcuden kuntoutus-
lain mukaisccn ctuutecn asiaa en-
simmdistd kertaa kdsiteltdessd.
Jotta myos sosiaali- ja tervcvsmi-
nisterio voisi kayttdd toimikuntia
hyvdkseen, toimikunta ehdottaa,
ettd ministcrio voisi antaa toimi-
kunnille kuntoutukseen liittl,viii
tehtavia. Muutoin kuntoutusra-
hajdrjestelmdn toimeenpanosta
huolehtisi Kansaneldkelaitos.
Kuntoutusrahajdrjestelmdstd ai-
heutuval kustannukset suoritet-
taisiin valtion varoista.

Liiiikinniillisen kuntoutuksen
ajalta toimikunta ehdottaa suori-
tettavaksi sairausvakuutuslain
mukaista pdivdrahaa. Koska
kunnalliseen terveydenhuoltoori
kuuluvan ld6kinndllisen kuntou-
tuksen kdsite laajenija sen merki-
tys huomattavasti korostui luo-
den 1984 alusta, toimikunta ci
tyoskentelyajankohtanaan voi-
nut selvittdd kustannusvaikutuk-
sia. jos pdivdraha ulotettaisiin
kaikkeen lddkinndlliseen kuntou-
tukseen kuuluvaksi etuudeksi.
Tiimdn vuoksi toimikunta eh-

dottaa, cttd pdivdraha voitaisiin
suorittaa vain sairaalassa tai ldd-
kintcihallituksen tdhdn tarkoi-
tukseen hyvdksymdssd kuntou-
tuslaitoksessa annetun liiiikinniil-
liscn kuntoutuksen ajalta. Kun-
toutuksen tavoitteena olisi lisiiksi
oltava vakuutetun tycikl,vyn pa-
lauttaminen, parantamincn tai yl-
ldpitdminen.

Toimikunnan mietintocin liit-
tyy seitsemdn jdsenen eridvd mie-
lipide. Kansaneldkclaitosta edus-
tavat toimikunnan jdscnct kat-
soivat, etta Kansaneldkelaitokscl-
le pitaisi uskoa ratkaisuvalta
myos silloin, kun toimikunnan
enemmisto katsoi tarpeelliseksi
kuntoutusrahahakemuksen ke-
sittclyn sosiaali- ja tcrvcvsminis-
tcrion asettamassa crityiscssd'
toimikunnassa. Myos kur.rtou-
tusrahan tasoon olivat crddt jdse-
net tyytymdttomia.

Marja-Liisa Hliva, rrx
S o si aa li- ja t erveysmini st eri6n

vokuulusososlon
nuorempi halli tussi hteeri
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ihminen voi mycis itse suunnitellaja valmistella eldkeaikaansa.
Tutkimustulokset vahvistavat
k6sitystd siita, ettd hyvdtasoisella
valmentautumisella voidaan
edistdd niiitii pyrkimyksiii.

Valmennus on usein kurssi-
muotoista opetusta, jossa khsitel-
lddn erilaisia hyvinvointiin vai-
kuttavia asioita. Tdllaisia ovat
mm. taloudelliseen tilanteeseen.
terveydentilaan, ihmissuhteisiin,
sosiaaliturvaetuuksiin ja ajan-
kiiyttoon liittyviit kysymykset.
Kdyrdnnossd opetus on painottu-
nut usein taloudellisten seikkojen
selvittelyyn, mutta muitakin
asioita on otettu esiin mahdolli-
suuksien mukaan.

Kurssimuotoinen opetus on
havaittu tehokkaaksi. mutta
valmennusta tehddiin myos kir-
jallisen viestinndn keinoin. Tdssd
tarkoituksessa on julkaistu mm.
esitteita ja erilaisia opaskirjasia.
ElSketurvakeskuksen esitteet ja
erityisesti rekisteriotepalvelu
muodostavat oman osansa tdssd
toiminnassa.

Valmennr:s-
toiminnan
organisointi
Eliikkeelle valmennuksen yleises-
te kehittamisestd ja organisoin-
nista on vastannut VanhustYon
Keskusliitto. Sen toimesta o:r Pe-
rustettu erityinen laajapohjainen
neuvottelukunta, jossa ovat mu-
kana kaikki valmennuksesta
kiinnostuneet tahot. Mukana
ovat mm. Kansalais- ja tyovden-
opistojen liitto, Sosiaalihallitus,
Tycieldkelaitosten liitto, Eldke-
turvakeskus ja Kansanel6kelaitos
sekd ty6markkinajiirjestcit. Neu-
vottelukunta koordinoi ja kehit-
tdd valmennustoimintaa, keriiii ja
laatii asiaan liittyviiii aineistoa ja
tekee valmennustoimintaa tun-
netuksi.

Neuvottelukunta kokoontuu
kerran vuodessa slryskokoukseen
laatimaan suunnitelmia tulevan
vuoden toimintalinjoista. Kerran
vuodessa jiirjestetiiiin myos laa-
jahko seminaari, jossa pohditaan
kokouskdytdntod syvdllisemmi n

eldkkeelle valmennukseen liitty-
viii kysymyksiii.

K[ytiinnon
I ..valmennustyo

Valmennuskursseja jiirjesthviit
kdytdnnossd ennen kaikkea tyo-
eldkelaitokset ja kansalais- ja
tyovdcnopistot. Toiminnassa
ovat mukana kdytdnncillisesti
katsoen kaikki el6kevakuutusyh-
tiot ;a muutamat eldkesddtiot.
Myos Tyoeliikekassa harjoittaa
cldk keellevalmennustoimi ntaa
sddnncinmukaisesti. Tavallisin
valmennuksen muoto on ndilld
tahoilla noin 2-3 tuntia kestdvd
iltatilaisuus. jossa ohjelman pdd-
paino on tyoeldkkeen.ja kansan-
eldkkeen mddrdiin ja yksityiskoh-
tiin liittyvissd asioissa. Mycis mui-
ta aiheita kiisitelliiiin sikiili, kuin
kdytettdvissd oleva aika antaa
siihen mahdollisuuksia. Eliikelai-
tokset piEvet toimintaa tarkoi-
tuksenmukaiscna ja hyodyllisc-
nd.

Valmennustoiminnan kehit-
tdmisestd tyoelakejerjestelm6ssh
huolehtii ldhinnd Tyoel6kelaitos-

toa.
Kansalais- ja tyOvaenopistot

jdrjestdvdt eldkcldiskursseja. joi-
hin osallistuvat el6kkeelle siinl-
mdssd olevat henkilcit eliikeliis-
ten lisiiksi. Myos varsinaisia
eldkkeelle valmennuskursseja
pyritddn jdrjestdmddn tulevai-
suudessa entistd enemmiin. Opis-
tojen kursseilla kdsitellii6n perus-
teellisesti useita el6kkeelle siiny-
vid kiinnostavia kysymyksiii.
Opetuksen tueksi on julkaistu eri-
tyinen valmennuskurssin runko
ohjelma.

Erd6t suuret yritykset jiirjestii-
vdt valmennuskursseja henkilo-
kunnalleen. Kirkko osallistuu
valmennustoimintaan muutamil-
la paikkakunnilla. Eri pankki-
ryhmittymien kiinnostus asiaa
kohtaan on mycis selvdsti lisddn-
tynyt viime vuosina. Valmennus-
toiminta lisddntynee tulevaisuu-
dessa myos kunnallisella tasolla
uuden sosiaalihuoltolain mldtd-
vaikutuksella.

aaKevadn seminaari
Eliikkeelle valmennuksen ta-
mdnvuotinen kevdtseminaari jzir-
jestetddn toukokuun 16. piiiviinii
Eldketurvakeskuksen tiloissa. Ti-
laisuudessa kiisitelliiiin mm.
eldkkeelle valmennuksen tilan-
netta Suomessa scminaaria var-
ten suoritetun laajan kartoituk-
sen perusteella. "Ndin me val-
mennamme eldkkeelle" -otsikon
alla kuullaan kdytdnnon val-
mennustyotd tekevien kokemuk-
sia ja ndkemyksid. Scminaarissa
esittelee myos norjalainen asian-
tuntija sikdldistd valmennustoi-
mintaa. Neljhssd tyoryhmdssd
kesitellaan asiantuntija-alustus-
ten ja keskustelujen poh.jalla uu-
den sosiaalihuoltolain vaikutuk-
sia eldkkeelle valme nnukseen,
eldkeikdkysymyksen ja eldkkeelle
valmennuksen vdlisiS suhteita,
oppimistyyleihin kohdistuvan
tutkimuksen ja eldkkeelle val-
mennuksen yhteyttd sekd eldk-
keelle valmennuksen ja infor-
maation perillemenoon liittyviii
kysymyksiii. Seminaarin yhtey-
dessd jdrjestetddn mycis valmen-

Simo Forss, r.zr
Elciketurva keskuksen

t ut k i mu so sos t on y h t e y spiiril I i k ki)

ten liitto, joka on tuottanut mm. nusta koskeva tiedotustilaisuus
runsaasti asiaa koskevaa aineis- julkiselle sanalle.
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Ktmnallinen kuntoutus
aa oo

Liiiikinniillinen kuntoutus on vuoden 1984 alus-
ta terveyskeskusten ja sairaaloiden tehtiiv[. Ter-
veyskeskuksia ylliipitiiv[t kunnat ja kuntainliitot
voivat jlrjest[l palveluita itse tai ostaa niitn yksi-
tyisilt[ palvelujen tuottajilta, esimerkiksi vam-
maisjlrjestoiltii.

Aiemmin Lnkinnallistd kuntoutusta tarvitse-
vat sairaat ja vammaiset hakeutuivat suoraan sdd-
tioiden ja vammaisyhdisrysten toimipaikkoihin,
jotka piilttivlt kuntoutuksesta ja sen tarpeesta.
Nyt kuntoutusorganisaation muututtua tarvi-
taan terveyskeskuksen ld,hete ja maksusitoumus
kunnalta.

Finlandia-talolla I 6- 17 . 2. 1984
pidettyjen kuntoutuspdivien
piiiiaihe oli kuntoutusorganisaa-
tion muutos, joka on toteutettu
VALTAVA-uudistuksen "kyl-
kidisenii". Tyokyvryttdmyyseldke
ja -kiisite oli toinen pddteemoista.
Sen tarkastelukulmaksi oli valittu
ansaitsemiskyky ja sen arviointi.
Kolmantena teemana oli sosiaa-
linen toimintakyky eli pyrkimys
el66 vammasta huolimatta tdysi-
painoista ja rikasta eldmdd yksi-
lonii ja yhteison jdsenend.

Kuntoutusta
ostopalveluina
Kuntoutusorganisaation muutos
tuotti uusia kuntoutustermejii:
ostoperiaate ja ostopalvelut. Nii-
den mukaan kunta voi tarvittaes-
sa ostaa kuntoutuspalveluja yksi.
tyisiltd kuntoutuspalvelujen tuot-
tajilta. Palveluja tuottavat esi-
merkiksi Reumasddti6n ja Inva-
lidisiiiition sairaalat, Invalidiliit-
to, Kuulonhuoltoliitto ja Niiko-

"Jokainen liike on ajatus, jokainen ajatus liikettci." Valkovenrikiisen R()H-ryhmcin pantomiimiesitys ei tunne kielirajoia. Finlandia-talolla kun-
t outuspriivillci e siinl yneen ryhmrin kaik ki jtisenet ovat kuul ovqmmaisi a.
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vammaisten Keskusliitto.
Eri palveluyksikoiden toimin-

nan rahoituksen kannalta orga-
nisaatiomuutos on tuntuva. Kun
aiemmin valtio kustansi budjetti-
varoista invalidihuoltona palve-
luyksikoiden toimintaa, siirtyi
rahoitus nyt suurelta osin kuntien
vastuulle maksusitoumusten an-
tamisen kautta. Kuntien kustan-
nuksiin valtio tietenkin osallistuu
sosiaali- ja terveydenhuollon kus-
tannusten valtionosuuksilla.

Yksityisissii kuntoutuspalve-
luyksikciissd tilannetta pidetddn
sekavana. Yhteistoiminta kun-
tien kanssa vaatii vield hiomista,
sanotaan. Siirtymdvaiheessa osa
kuntoutuspalveluyksikciiden ka-
pasiteetista on vajaakdytdssd.

Siirtymiikauden
ongelnda
Valtiovallan edustajan mukaan
"kohtuulliset siirtymdkauden
ongelmat ovat nyt kiisillii". Kun-
toutusorganisaation muutos tuli
voimaan nopeasti, ehkii kiireellii.
Vuoden 1984 osalta kunnat eivdt
saaneet riittdvdsti tieto.ja mddrd-
rahojen varaamiseksi liiiiki nniilli-
sid kuntoutuspalveluja varten.

Pdivien alustajien mukaan on
vaara, etta tilanteesta kdrsivdt
asiakkaat: vammaiset ja sairaat.
Mainittiin lisdksi alueellisen eri-
arvoisuuden vaara'. mahdolli-
suudet pZiiistii lddkinndlliseen
kuntoutukscen voivat riippua
asuinkunnan varallisuudesta.
K<jyhillii ja korkean verodyrin
kunnilla ei ehkii ole mahdotli-
suuksia osoittaa tarvetta vastaa-
vasti mddriirahoja kuntoutuk-
seen.

Oman lisdnsd epdselvyyksiin
aiheuttaa ld6kinndllisen kuniou-
tuksen kisite. Mika on ter./ey-
denhoitoon kuuluvaa liiiikinniil-
listii kuntoutusta, mikii taas
muuta kuntoutusta, jota uudistus
ei koske? Ainakin Kansanelike-
laitoksen kuntoutustoiminta ja
koko ammatillinen kuntoutus
jiiii uudistuksen ulkopuolelle.

Valoisampi
tulevaisuus
Kuntoutuspaivien puhujat ko
rostivat nykyisten epdselvyyksien
ohimeneviiii luonnetta. Koke-
musten mukana tilanne paranee.
Kunnallisella tasolla luottamus-
henkildt ovat avainasemassa -kuntoutukseen pitiiii varata mdii-
rdrahoja. Niiden saamiseki ei
pidi unohtaa vammaisjiirjestoien

omiakin vaikutusmahdollisuuk-
sia.

Periaatteiltaan lddkinndllisen
k untoutuksen organisaatiouudis-
tusta pidetddn hyvdn6, koska
kuntoutus tulee osaksi potilaan
kokonaishoitoa. On mycis hyvd.
etta kuntoutusta saa asuinpaik-
kakunnalla tai ldhimmdssd kes-
kussairaalassa. Niihin perustet-
tavat kuntoutuspalveluyksikot
ovat merkittdvd edistysaskel
myos tycikyvyn arvioinnin kan-
nalta.

Valoisiin tulevaisuudcn nd-
kymiin kuuluu kuntoutusajarr
toimecntul()turvan sclkiintymi-
nen. Kuntoutusrahatoimikunta
kaavailee, ette kuntoutusajalta
maksetaan sairausvakuutuksen
pdivdrahan suuruista korvausta.

Saatavilla oleva tyo
Tyokyvyttomyyden mddrilel-
mdssd ldhtcikohtana on henkilon
sairaus, vika tai vamma. Usein
tdmd yksin riittaa tyokyvytto-
myysratkaisun tekemiseen. So-
siaalis-taloudellisten seikkojen
selvittdmistd ei tarvita.

Pelkiit liiiiketieteelliset selvi-
tykset eivdt aina riitd, tarvitaan
tietoja eldkkeenhakijan taustasta.
Otetaan huomioon jiiljellii oleva
kyky hankkia ansiotuloja saata-
vissa olevalla tyollii. Tycin saata-
vuuden tulee olla realistista,
mahdollisuuksien rajoissa. Thmd
ei tarkoita, ettd eldkkeenhakijalle
sopiva tydpaikka olisi juuri sillii
hetkellii avoinna.

Selvittdessddn tydky\ryttti
myyseldkkeeseen vaikuttavia so-
siaalis-taloudellisia tekr.l<iitii joh-
tala Antti Suominen Eldketurva-
keskuksesta korosti edelld mai-
nittujen tekijdiden lisdksi mycis
eliikkeenhakijan ikdd, koulutus-
ta, asuinpaikkakuntaa jopa per-
hesuhteita. Ne kaikki painavat
vaa'assa harkittaessa eldkkeen-
hakr.lan ansiomahdollisuuksia.

Eldkelaitos selvittliri tyokykyii
asiakirjojen ja muiden selvitysten
perusteella. Varsinaisia tyOky\ryn
mittauksia tehdddn useissa pai-
koissa hieman poikkeavin mene-
telmin. Kansaneldkelaitoksen
kuntoutustutkimuskeskus Tu.
russa tutkii monipuolisesti kun-
toutusmahdollisuuksia. Kuopion
yliopistollisessa keskussairaalas-
sa toimii kuntoutustyciryhmiii.
Ansaitsemiskykyd tutkitaan
myos seetioiden tyoklinikoilla
tyokokeiluna. Tyovoimaviran-
omaiset jirjestiiviit tycikokeiluja
ty6paikoilla tycikyvyn selvittii-
mistd varten.

Sosiaalinen
toimintakyky
Sosiaalisen toimintakyrryn fil.tri
Pirkko Kiviniemi mddrittelee in-
teraktion oppimisena. Interaktio
on kanssakdymistii yksilon ja
ympdristcin viilillii. Se asettaa
vaatimuksia molemmille osapuo-
lille.

Vammautuneen tai sairaan
henkilon kannalta sosiaalisen
toimintakylryn saavuttamincn
tarkoittaa prosessia, jota vaihei-
neen voidaan vcrrata suruty6-
hcin. Vammautuminen rikkoo
minikuvan ja katkoo sosiaalisia
yhteyksid.

fustydkseen eldmdhn tdysi-
painoisesti vammautunccn mi-
ndnsd kanssa yksilon tulee koh-
data vammansa, kdytdvd kriisi-
prosessi liipija opittava uusi iden-
titeetti - jihmettymdttii, kieltZi-
mdttd tai takertumatta vem-
maansa. Tavoitteena on. etta
vammainen voi tuntea itsensd
hyviiksi ja hyviiksytyksi ihmisek-
si, joka etsii ja lciytiiii paikkansa
yhteisdssa.

Yhteis6n tasolla tarvitaan olo
suhteet.jotka on rakenncttu niin.
ettd jokaisella yhteiskunnan jdse-
nelld on mahdollisuus toimia ja
osallistua yhteiskunnan erilaisiin
tapahtumiin. Tiimii edellyttdd
asennoitumismuutoksia ja hen-
kistii kasvua muiltakin kuin
vammautuneilta yhteiskuntam-
me jdseniltd.

Pirkko laaskelainen,
YM

Eltiketurvakeskuksen
suunni t te luo sas t on t u t kija

32



Teemana
N/AATALOUSYRITTAJIEN
TAPATURN/AN'\KUUTUS

Peseytyminen likaisen tyon jf,lkeen, maitoti-
lid nostamaan tehty pankkimatka, tyokalu-
jen kunnostus, puiden pilkkominen, jos pui-
ta kriytetd^dn olennaisesti maatalouteen -siini muutamia esimerkkejii maatalousyrit-
tiijien tapaturmavakuutuksen piiriin kuulu-
vista toisti, kun rajaa vedetddn yksityista-

louden ja maatalouden vdliin.
Maatalousyrittiijien tapaturmavakuutus,

tuttujen kesken MaTa, oli yksi aihe Lap
peenrannassa tammikuussa pidetyillii Maa-
talousyrittiijien elf,kelaitoksen paikallisten
asiamiesten neuvottelupiiivillii.

Kahden pdivdn aikana ehdittiin
perehtyd muihinkin ajankohtai-
siin kysymyksiin: tyotulon uusja-
koon eminndn ja isdnn6n vdlilld.
tydt ulon korotukseen verotuksen
tietojen perusteella ja oman eld-
kelaitoksen tulevaisuuden nd-
kymiin.

Neuvottelupiiviii pitiimiiiin ja
luennoimaan olivat tulleet el6ke-
laitoksen kenttdosaston piiillik-
ko Ossi Vuorenmaa, tapaturma-
osaston ryhmdnesimies Leena
Ferm ja talon tiedotustoimittaja
Auli Sulin.

Kuulijoina olivat Kymenlaak-
son .ja Eteld-Karjalan asiamiehet
yhtd lukuunottamatta: 14 maala-
loutta tuntevaa miestd ja yksi
nainen.

Joka neljas ryoeliike
MYELelzike
"Joka ncljds tycieldkeldinen on
MYEL-eliikeldinen", kertoi Auli
Sulin. "Maanviljelijiit saavat
kaikkein heikointa eldkettd.
Kansaneldkkeen osuus on suu-
rempi kuin milliiiin muulla eldk-
keensaajaryhmiillii. Ehkii viljeli-
jiit eiviit hyddykiiiin niin paljon

kansaneldkeuudistuksesta kuin
on kuviteltu."

Maatalousyrittdjien eldkelai-
toksen suunnitelmissa on saattaa
pySyviksi sukupolvenvaihdos- ja
luopumiseliikejdrjestelmdt, laa-
jentaa lakien piiriii kalastajiin ja
poronhoitajiin piiin ja lisdtd luo-
pumiseliikkeiden suosiota Met-
sittden el6kkeelle -kampanjalla.

Vuosittain neuvottelupdivid
pidetiiiin 15. Viime wonna osal-
listuivat kaikki 261 asiamiestd vh-
td lukuunottamatta.

Tiedon taso
korkea
Maatalouden tuntemus asiamies-
ten valinnassa on itsestddn selvd,
Ossi Vuorenmaa sanoo. "Reilu
60 prosenttia on itse maanviljeli-
joitii. Myonteinen suhtautumi-
nen vakuutettuihin on valttAma-
tcin. samoin heiddn olosuhtei-
densa tuntemus. Luottamusteh-
tdvid ei saa olla liikaa. kun henki-
lci valitaan. Asiamiehend olo tuo
luottamustehidvid tullessaan ih-
misten saadessa kdsityksen, ettd
kyseessd on pdtevd henkilci."

Tiedon taso on Vuorenmaan

mielestd asiamiehillii korkea, kun
ottaa huomioon. etta he hoitavat
tehtdviddn tdysin sivutoimisesti.
Tyoeliikejiirjestelmii, etenkin
YEL ja MYEL. on hallittava tie-
tylld tarkkuudella. Kansaneliike-
jiirjestelmii ja oman tapaturma-
vakuutuksen perusteet on tun-
nettava.

Tarua vai totta?
"Onko niimd tapaukset kekitty
vain asiamiespdivid varten?" ky-
syi yksi miehistd, kun rajaa oli
kiiyty tapaturmavakuutuksen
kattaman ja muun tyon viilillii.
"Perustele nyt, niinkuin peruste-
lisit maataloustuottajien yhdis-
tyksen kokouksessa."

Alueasiamies Tuomo Hintsa-
nen on osaltaan vastuussa pei-
vien jdrjestelyistd. Piiivien tarkoi-
tuksena on hdnen mielestddn.
paitsi tiedon lisddminen. myos
yhteenkuuluruuden luominen.
Tycikseen hdn joutuu kertomaan
eri tilaisuuksissa maatalousyrittd-jien sosiaaliturvasta. Siviilissii
mies on MTK:n Eteld-Karjalan
liiton toiminnanjohtaja. Alue-
asiamiehen tehdvat ovat tulleet
luontoisetuina.

Tuomo Hintsasen mielestd oli-
si selvintd, ettii kaikki maatilalla
sattuneet tapaturmat kuuluisivat
tapaturmavakuutuksen piiriin.
Harrastuksissa, kalassa tai met-
siilld. sattuneet olisivat erikseen.
Asiaa hdn on ajatellut viedd
eteenkinpdin.

Yleensd maatalousyrittijien
tapaturmavakuutus on hiinen
mielestddn otettu myonteisesti
vastaan. vaikka kehittdmisen va-
raa onkin-

Nainen
asiamiehend
Rauni Haikala, maatalon emdn-
td. on tdmdn joukon ainoa nai-
nen. Kaikista Maatalousyritt5-
jien eliikelaitoksen asiamiehistd
naisia on joka kymmenes.

Asiamiehend Rauni Haikala
on ollut kaksi vuotta. Siihen toi-
meen hdn sanoojoutuneensa sat-
tumalta, kun paikallinen maata-
loustuottajien yhdistys etsi eh-
dokkaita.

Puhelin soi aamukuudesta il-
takymmeneen. Kotitilalla tyollis-
tdvdt kanala ja neljiin hehtaarin
sokerijuurikasviljelmd.
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Ty<i on mennyt Rauni Haika-
lan mielestd ihan hyvin omassa
piirissii, Lappeenrannassa ja Nui-
jamaalla, vaikka hdn ensin al-
kuun pelkdsikin. miten nainen
otetaan vastaan.

"Mutta kun olen joutunut tuu-
raamaan Hovin Heikkiii Lemillii,
on aina sattunut niin, ettd joku
isdnti on sanonut tottuneensa
hoitamaan asiat miesten kex;ken
ja hoitavansa ne taas, kun on
mies paikalla."

Tapaturmia on Rauni Haika-
lan mielestd sattunut cncmmdn
kuin olisi odottanut. Tyotulon
jakaminen tycipanoksen mukaan
on myos tuonut asiakkaita.
"Naiset haluavat kerrankin pdds-
ti tasa-arvoon, kun siihen on
mahdollisuus. Tycitulon oikea
jako on siti tdrkeampaa, mira
nuoremmasta ihmisesth on ky-
symys."

Alusta alkaen
Ilmo Seppiilii on ollut Maata-
lousyrittdjien eldkelaitoksen asia-
miehend alusta pitiien. Kotitilan
navetassa on 60 pddtd, joista 30
lypsylehmiiii. Luottamustehtavie
on kertynyt Valkealan kunnan-
valtuuston jdsenyydesth Suo-

menmaan hallintoneuvoston Ja
Keskustapuolueen puolueval-
tuuston jdsenyyteen asti.

Suhtautuminen eldkekysy-
myksiin on tullut vuosien mit-
taan asiallisemmaksi, Ilmo Sep
pdld sanoo.

Sama koskee tapaturmava-
kuutusta. "Ensin vastustettiin, ct-
td se ei saa olla pakollinen. Mutta
kun asiallisesti sen on selvittdnyt,
on uskottu."

Tapaturman kdsitteenkddn
selvittdmincn ei ole tuottanut
vaikeuksia. "Jos selkh katkcaa.
kun nostaa, se on selhn huonout-
ta. Mutta kun jalka lipsuu, se on
tapaturma."

Yhtd asiaa Ilmo Seppdld ei
ymmdrrd: miksi el6kelaitokset
tarvitsevat omia lddkdreitd. "Va-
lantehnyt liiiikiiri tutkii potilaan.
Ellei tame sitten olekaan tyoky-
!ryton, pitaisi kiiynnistiiii poliisi-
tutkimus ja anoa lddkdrinoikeu-
det pois. Liian tarkkaa tutkimista
se on elSkelaitosten lddkdrien
mukanaolo. Poliisi asiatle tai li-
saa koulutusta lddkdreille."

Kirsti Suomivuori
Eltiketurvakeskuksen

tiedotussihteeri

MIKS]
NAIN?

- Tyottomien toimeentulo-
turvan tulisi koskea tyottomie, ei
tydkyvyttdmia. Ty<ikyvryrto-
myyseldkkeen pitiisi koskea ty6-
kyvyttomiii, ei tyottdmia. Jos
henkilo voisi tydllisrya, mikdli so-
pivaa tydtd jiirjestyisi, ei tyoky-
qrttomyyseldk keelle siirtyminen
ole kovin yksiselitteistd. Tyoky-
vyttomyyseldkkeelle siirtyminen
on tyottomyysturvaa ehdotto-
mampi ja tulevia tyontekomah-
dollisuuksia rajoittavampi rat-
kaisu.

- Tvdroimuministeriiin ncu-
vontaosastot ovat todenneet. cttA
hciddrr lausunuoillaurr ei jrrrrri-
kaan ole vaikutusta cldkcratkai-
suihin. Laajan tyottomyydcn ai-
kana on vaarana. cttd korostc-
taan vaikciden tyomarkki noiclcn
osuutta ja pidctiiiin ongclntia
enemmdn tyovoimapoliittisina
kuin tcrvcydellisind. Tyottornr ys
voi ndin jopa vaikcuttaa tyokl--
vyttomyyseldkkeelle pddsyd. -Tdstdkin voi johtua. ette tyovoi-
mahallinnon asiakkaina on tvo-
kyvyttomid Ircnkiloitd roinre.'n-
tuloturrransa takia.

- Sosiuali- ja tervcysministc-
rion ja ty6voimaministerion yh-
te inen tyoryhmd on esittdnyt, etth
sclvitettdisiin tydvoimavirart-
omaisten jdscnyyttd sosiaaliva-
kr,rutusasioita khsittclevissd cri
muutokscnhakuclimissh. Tdrnd
chdotus ci olc cdcnnyt. Sart.toitr
on esitctty, cttd tyokyvyttcjnricrr
ja tyovoiman suhtecsta tehtdisiin
perusteclliscmpi ja koko tyovtti-
nraa koskeva tutkimus sosiaali-ja
tervcvsminislcrion. tytivoirttanri-
nistcricin. El6kcturvakcskuksen
.ja Kar.rsaneldkelaitokscn ylrteis-
tyond. Tycivoimaministcrio on
nimennyt tdhdn tutkimusryh-
n.rddn edusta.jansa jo viime vuo-
den kesdkuussa. mutta sosiaali-
ja tcrveysministerio ei ole vield
ryhtynyt asiassa toimcnpitcisiin.

M i I lai s i n odo tuk.Ei n al oi t at t e t ydn-
nc neuvot te lukunnas sa?

- Toivon. etta sinne voi todella
juuri vicdd tyor oimahallinnossu.
erikoisesti tyovoimatoimistoissa.
tyoskentelevien ndkemyksid. Ju-
ridiset ja lhdkcticteelliset nake-
rlykset ovat tydkyvyttcimyyscld-
kcttd myonnettdessd kovin vah-
volna.

- Pohjanahan tyokyvytto-
myyscldkkeess6 on aina lddkctie-
tecllinen vika, vamma taisairaus.
mutta myos ns. sosiaalis-talou-
dellisia ndkokohtia tulisi tuoda
enemmdn esiin ja painottaa saa-
tavilla olevan tyon merkitystS.

Haastatteli K.S.

Marja-Liisa Kaverma

TYOVOIIVA-
IVINISTERIOSTA
EDUSTAJA TYO.
KYVYTTOIIIIYVS-
ASIAIN
NEUVOTTELU.
KUNTAAN
Tyokylyttomyysasiain neuvottc-
lukuntaan on tullut tyovoima-
ministerion cdustaja. Mistd tlmd
lahti liikkeelle. ncuvottelukun-
nan uusi jdsen, tarkastaja M a r -ja-Liisa Kavermn'l

- Edustaja ncuvottclukun-
nassa on yksi chdotus nruistiosta.
jonka tyovoimami nistericin asct-
tama tyokyvyttcimicn kartoitus-
tyoryhmd on laatinut. Muistiossa
todettiin, etth tycillisyystilantcenja tyollistdmismahdollisuuksien
lurvioimiseksi tyovoimaministc-
ricin tulisi olla mukana. kun rat-
kotaan toisaalta yksittdisid eldke-
tapauksia, toisaalta cliikejiirjes-
telmdn periaatteellisia kysymyk-
siA. Muistio pohjautui rvhmdn
tekemddn selvitykseen tyovoi-
mahallinnon neurr'ontaosaston
asiakkaista.

- Selvitys osoitti, etta tyd-
voimahallinnon asiakkaina on
henkiloitii, jotka perusteellisessa
tyokuntoisuustutkimuksessa on
todettu tyokyvyttomiksi. Tyotto-
mien toimeentuloturvaa makse-
taan henkitctille, joiden tyokyvyt-
tcimyysel5ke on hyldtty, mutta
jotka eivdt terveytensd takia saa
eivdtkd pystyisi tckcmaan tydta.

- Tycivoimaministerici csitti
yhtcistyon parantamista cri vi-
ranomaisten kesken, elZikc- ja
tydvoimapoliittisten toimcnpi-
teiden yhteensopivuuden edistd-
mistd. Tlokyvyttomyvsasiain
neuvottelukunta voisi olla, ja
toivottavasti onkin, yksi lborumi,
jossa tdllaista voisi tapahtua.

'w;
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VAKUUTU SOIKEUDEN PAATCKSIA

Eldkkeen
takaisinperinndsfd
Aihetta on tdll6 palstalla klisitelty
viimeksi numerossa 1/83. Silloin
on todettu, ettd takaisinperinnds-
td on sddnnos TEL 2l a $:n 3.
momentissa, johon LEL:ssa,
YEl:ssa ja MYEL:ssa on viit-
taussaannos. S6dnnciksen mu-
kaan voidaan aiheettomasti
maksettu etu jattaa takaisinperi-
mdttd. jos sen myontdmisen tai
maksamisen ei ole katsottava
johtuneen elhkkeensaajan tai hd-
nen edustajansa vilpillisestd me-
nettelystd.

Kirjoituksessa totean edelleen,
etta elakelaitosten purkuhake-
musten yhteydessd VAKO:lle te-
kemdt esitykset siitd, ettd eldke-
laitoksen aiheettomasti maksa-
ma etu olisi mddrdttdvd takaisin
makscttavaksi. eivdt tietddkseni
ole tuottaneet tulosta.

Nyttemmin on kuitenkin tu-
losta syntynyt. Ensin mainitussa
pddtdksessd VAKO ensin purki
tydky\ryttomyyseldkepddtciksen,
kun el6kelaitos oli pddtokscn jdl-
keen todennut, ettei eldkkeensaa-
jan tyokyky ollut yhdenjaksoises-
ti ainakin vuoden ajan alentunut
vdhintddn kahdella viidenneksel-
le.

Eliike oli mydnnetty 1. I l.
1981-30. I l. 1982. Eldkkeensaa-
ja oli mennyt tyosuhteeseen 16. 2.
1982. Purkuhakemus 15. 10. 1982
annettuun pddtokseen ndhden oli
tehty 25.11.1982.

Tdmdn jiilkeen VAKO tie-
tddkseni ensi kerran nimenomai-
sesti totesi. ettd eldkelaitokselle
mycinnetddn oikeus aiheettomas-
ti maksetun elSkkeen takaisinpe-
rintddn.

Viimeksi mainitussa ratkaisus-
sa VAKO purki tyottomyyseld-
kepdiitoksen, koska eldkettd oli
myonnetty virheellisesti 1. I l.
1982 lukien. vaikka eldke olisi
eldkkeensaajan idn vuoksi voitu
myontdd vasta seuraavan luoden
alusta. Tdllciin VAKO ei eliikelai-
toksen nimenomaisesta vaat.i-
muksesta huolimatta kuitenkaan
ratkaissut takaisinperintdkysy-
mysta, mutta totesi, ettd eldkelai-
toksella on oikeus ottaa aiheet-
tomasti maksetun edun takaisin-

perimistd koskeva asia erikseen
kesiteldvakseen. Asia palautet-
tiin eldkelaitokselle tdstd aiheu-
tuvia toimenpiteita varten.

Va kuut usoi k euden priri t d k s e t
n:ot 04949/82/1703 ja
01744/83/ 1759
Annettu 3. I l. 1983 ja 10. I 1. 1983
(ETK-orkistonumerot
12339 ja t3247)

Koulutus
uuteen ammaffiin
Eldkelautakunta oli vahvistanut
elikelaitoksen pddtciksen, jonka
mukaan henkild oli oikeutettu
osaeldkkeend maksettavaan tyd-
kyvryttomyysel6kkeeseen. Elak-
keen saaja valitti VAKO:on ja
vaati taytta eldkettd tai vaihtoeh-
toisesti koulutusta uuteen am-
mattiin.

VAKO lausui pddtciksessddn.
ettei ole esitetty syyte muuttaa va-
lituksenalaista pddtostd ja valitus
tdyden eldkkeen saamiseki hyld-
taan. Mita tulee eldkkeen saajan
uudelleen kouluttamista koske-
vaan vaatimukseen, VAKO har-
kitsee oikeaksi siirtaa asian t6ltd
osin eldkelaitokselle tiistd aiheu-
tuvia toimenpiteite varten.

Olen ottanut piiiitoksen esille
sen kirjoitustavan vuoksi. Jos
oletetaan. ettd pddtoksen saaja
on taipuvainen ymmdrtdmddn
pddtoksen niin kuin hdn haluaa
sen olevan. hdn saattaa ymmdr-
tdd mainitsemani pddtoksen vdd-
nn.

VAKO tarkoittanee piidtciksel-
laan sita. cttd eldkelaitoksen kus-
tantama koulutus on kuntoutus-
etuus, jonka mycintdmisen rat-
kaisee eldkelaitos ja jonka on siis
tehtdvd pddtos asiassa. Tdllaiseen
pddtcikseen ei ole muutoksenha-
kuoikeutta. Jos eldkelaitos tekee
asiassa kielteisen pddtciksen, se
ilmoittaa asiasta kirjeelld koulu-
tusta vaatineelle.
V a k uu I u s o i k euden pri ri t d s
n:o 2l2l/82/1673
Annenu 1. I l. 1983
(ETK-arki stonumero I I 697)

Ensimmdinen
hakemus ratkaisee
Henkilo haki tyokyvyttomyys-
eldkettii 9.9.1974. Eliikelaitos
hylkiisi hakemuksen 18.6. 1975.
Henkilcin uusien hakemusten
johdosta eldkelaitos hylkiisi ha-
kemukset nelja eri kertaa. vii-
meksi 23.9.1981. Eldkelauta-
kunta hylkdsi viimeisestd pddtcik-
sestd tehdyn valituksen.

VAKO sitd vastoin katsoi
henkilcjn oikeutetuksi tyokyvyt-
tomyyseldkkeeseen l. 8. 1974 al-
kaen. VAKO muutti eldkelauta-
kunnan paetosta ja mddrdsi eld-
kelaitoksen suorittamaan tdyttd
tyokyvyttomyyseldkettd 9.9.
1974 tehdyn hakemuksen joh-
dosta.

Tyok yvyt tci myysra t k a is ujc n
oikeusvoimasta on varsinkin
viime aikoina keskusteltu paljon.
Taytte yhteisymmdrrystd ei kui-
tenkaan ole voitu saavuttaa. Yk-
simielisyys vallinnee kuitenkin
siit6, ettd eldkelaitoksen kieltei-
nen tycikyvyttcimyysratkaisu ei
saavuta oikeusvoimaa. Tiilloin-
kin on tosin ollut epdselvyyksid
siita, minka hakemuksen perus-
teella eldke olisi mycinnettdvd.
VAKO:n kanta on. etta ehke
my<innet66n sen eldkehakemuk-
sen perusteella, joka on ensiksi
tehty vAKo:n toteaman tyciky-
\ryttomyystapahtuman jiilkeen.
Vakuutusoikeuden ptiritds
n:o 01662/82/ 1703
Annettu 3. I 1. 1983
(ETK-arkistonumero I I 724)

Pentti Koivistoinen, rz
Ekiketurvakeskuksen

lai nopi I li sen o sas t on ptiril I i k k r)
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TYOKYVYTTOMYYSASIAIN NEUVOTTELU-
KUNNAN SUOSITUKSIA

LI SASELV ITYSTA VALITUSELI NTEN
HYLKAAVI EN PAATOSTTru .IAIXTEru

Maaralousyrittiijii-
toiminta
56-vuotias maatilan emdntd on
tyoskennellyt 1950-luvulta liih-
tien tilalla, jossa on peltoa noin 8
ha ja metsdd noin 30 ha. Hdnelle
on vahvistettu korotettu MYEL-
tyritulo, koska tilalla on ollut
poikkeuksellisen suuri karjamdd-
rii ja isdntd on kiiynyt tyossa dlan
ulkopuolella. Hakijan on ilmoi-
tettu tehneen sekd ishnndn ettd
emennan tydt.

Tila on vuokrattu hakijan po-
jalle huhtikuussa 1980 ja myyty
hdnelle elokuussa 1980, jolloin
hakija on muuttanut miehensd
kanssa kirkonkyliiiin. MYEL-
vakuutus on paatetty tilan vuok-
raukseen, mistd lukien hakrja pi-
tdd itsedhn tyokyvryttomdnd.

Monenlaisia vaivoja
Hakija on kdrsinyt ristiselkdvai-
voista ja vasempaan alaraajaan
sdteilevistd kivuista l9TGluvun
alusta lukien. Lisiiksi hdntd ovat
vaivanneet muutaman vuoden
ajan niska- ja hartiasdryt, ylhraa-
jojen puutumiset sekd ranteiden,
sormien ja varpaiden kivut. Hi-
nellii on hyvdnlaatuinen veren-
painetauti, polvivaivoja (leikkaus
v. 1974), syddmen lisiilyontitai-
pumusta, mahakatarri ja ylipai-
noisuutta.

MYEL-hakemus
hyliitty vakuutus-
oikeutta myoten

Hakija on saanut MYEL-tyoky-
vyttomyyseldkehakemukseensa
hylkliiiviin pddtciksen elokuussa
1980. Hakijan valitukset on hy-
l6tty eldkelautakunnassa (15.4.
1981) ja vakuutusoikeudessa
(3.2.1982). Hakijaa ei ole pidetty
edes osaeldk keeseen oikeuttavas-
sa mdiirin tyoky',ryttomdnd.

Myos hakrlan hakemus saada
KEL:n mukaista tycikyvytto-
myyseldkettd on hyldtty. Tarkas-
tuslautakunta ei ole muuttanut
phdtcistd eikd vakuutusoikeus olc
antanut muutoksenhakulupaa.

Kantelu eduskunnan
oikeusasiamiehelle

Hakrla on kannellut eldkeasias-
saan eduskunnan oikeusasiamie-
helle, joka on pyyt[nyt lausun-
non lddkintohallitukselta. Laa-
kintohallitus on hankkinut lisd-
selvityksend hakr.lan terveydenti-
lasta keskussairaalan sairausker-
tomukset rcintgenkuvineen ja
asiantuntijalddkdrinsd lausun-
toon nojautuen maaliskuussa
1983 pitiinyt hakrjaa 15.4. 1980
alkaen pysyvdsti kykenemdtto-
mdnd karjanhoitotydhon ja sir-
hen verrattavaan muuhun ansio
tydhdn. Eduskunnan oikeusasia-
mies on tdmhn jdlkeen lausun-
nossaan todennut, ettd hakija voi
anoa eldkeasiansa uutta kdsitte-
lyd eldkelaitoksessa.

Uusi eldkehakemus

Eduskunnan oikeusasiamiehen
lausunnon saatuaan hakija on
hakenut uudelleen sekii MYEL-
ettd KEL-eldkkeitd. Asian ollessa
neuvottelukunnassa vireilld Kan-
saneldkelaitos ei ollut vield lopul-
lisesti ratkaissut hakemusta. Lai-
toksessa oli kuitenkin harkittu
eldkkeen mycintdmistd takautu-
vasti puolen vuoden ajalta ennen
sen hakemista eli L l0. 1982 al-
kaen.

Suosituspyynto

M YEL-eliikelaitos on tiedustellut
neuvottelukunnalta, voidaanko
hakijan katsoa olevan tyokyrry-
ton, kun erityisesti otetaan huo-

mioon vakuutusoikeuden ratkai-
sut MYEL- ia KEL-eldkeasiois-
sa. Lisdksi on tiedusteltu, milloin
n.rahdollisen tyokyvyttomyyden
voitaisiin katsoa alkancen.

Suositus

Asia oli esil16 neuvottelukunnas-
sa kahdesti. Ensimmdisessd ko
kouksessaan neuvottelukunta
piiiiui siirtiiii asian kdsittelyd ja
hankkia ndhtdvdkseen keskus-
sairaalan rcintgenkur at ja sai-
rauskertomukset. jotka olivat ol-
leet m1'os lddkintcihallituksen
asiantuntijalddkdrin kdvtossd.
(Poytiikirja 25183. kohta 4.)

Myohemmdssd kokouksessa
neuvottelukunta oli sitd mielth.
ettd hakijan on uusi sclvitys
huomioon ottaen katsottava tul-
lecn tayteen eldkkeesecn oikeut-
tavassa mddri n t),oky\,]ttomaksi
huhtikuussa 1980, jolloin hdn on
vuokrannut tilan po.lalleen. H6-
ncllc tulisi ndin ollcn myontdd
tyokyv -,-ttom]"yseldke. jonka suu-
ruutta mddrdttdessh olisi otettava
huomioon mvcjs ns. tuleva palvc-
lusaika. ( P<iytiikirja 29183, k ohta
2.)

Neuvottelukunta siten katsoi
valituselinten pddtcisten jiilkeen
tulleen hakijan tl okvr yn arvioin-
nin kannalta siind mddrin uutta
olennaista ja m-vos menneeseen
aikaan kohdistuvaa lisdselvitystd,
ettd eldkelaitokselle suositeltiin
eldkkeen mydntdmisU eldkelau-
takurrnan ja vakuutusoikeuden
hylkiiiiviii piiiitoksiii aikaisem-
masta ajankohdasta. Mikali tyo-
kyvyttcimyyden olisi katsottu al-
kaneen vasta vakuutusoikeuden
helmikuussa 1982 antaman pdd-
tciksen jdtkeen, eldke olisi yrittd-
jdtoiminnan pdittymisen huo-
mioon ottaen jddnyt vapaakirja-
elSkkeeksi.

Neuvottelukunnassa on ta-
man tapauksen jilkeen ollut esil-
ld toinen asia, jossa on pddpiir-
teitdin samanlainen tapahtu-
mien kulku. Siind neuvottelu-

kunta katsoi. ettei vakuutusoi-
keuden pidtosten jdlkecn ollut
csitctty scllaista uutta olctrnaisesti
asiaan vaikuttavaa selvitystd.
jonka perustcclla eldkelaitoksella
olisi edeltytykset TEL 2l a $:n 2.
momentin mukaiseen itseoikai-
suun. Tdmdn vuoksi neuvottelu-
kunta ko. asiassa suositteli. cttd
cllkelaitos rylrtyisi toimenpitei-
siin. joidcn tuloksena asia saatai-
siin vakuutusoikeudessa purku-
hakemuksena kasiteltavaksi.
(Poytiikirja 4/84, kohta 5.)

Afla Sankari, tzl'r
Ekiketurvakeskuksen

lausunt oas iain j ao ston hoi t aj a
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KYSY
TYO-

ELAKKEISTA!

Alla olevalla palstallct
Elriketuntakeskuksen
lainopillinen johraja
Antti Suominen vastaa
tyde lrik kei tri kosk eviin
kysymyksiin, joilla saattaa
olla yleisrcikin mielen-
kiintoo.

Tyoe lcik eas ioi ta kosk evi i n
kysymyksiin vastatoqn
E lrik e tunta k es ku k s e s I a
my os kirjei t se ja puhe li mi t se.
Kun kirjoitatte, maini tkaa
triydellinen nimenne,
osoi t teenne ja henkilti-
tunnuksenne.

Kysymys:

Saamani tiedon mukaan 63 vuo-
den icin triyttcitniscn jrilkt'cn r.r'b-
elrikettri ei encici voi karttua. .los
olen ymmcirtcinl t oikdn. trimci
tarkoittanee sitti. ettei ainqkaan
eltikkeen suurcnemiscn toivos;so
silloin kannara olla tybs.sti. jos vain
muulen voi toloudellisesti selt'itri.
Pit(i(ikii t(im(i tieto paikkansa? En-
tri jos kuircnkin vicki.jatkaa trds-
sci? Joutuuko t.tdnantaja maksa-
maan I dmdn i krii ses t ci t v6nt e k ijcis-
t tiiin e ldk cva k uu t usnru k suja? Mi-
ten on sittcn .t'r'ittri.jien clcikevakuu-
tusmaksujan laita? Tctrkoitus lie-
trt't' ollut rallakin tuvoitr picncntriri
vanho jen i k til uo k k ien c lcik k ci t ci?

Vastaus

Kansaneldkelai nsdiicldn nossA ta-
pahtuneiden muutostcr-r vuoksi
on mvcis tyoeldkclakc.ja joucluttu
muuttamaan vuodcn l9ti0 alusta
lukien. Muutoksct koskivat van-
huuscldkkeen mhdrdn laskcnta-
tckniikkaa. Ndiden utrsicn slin-
nosten mukaan elSk kccn mddrdl
laskcttacssa olelflan huomioon
tyontekijdn palkka tai yrittdjdn
tl,otulcl sen kalenterivuoden lop
puun. jonka kuluessa tyonteki;ii
tai yrittiijii tdyttdd 63 vr-rotta.
Eldkkecssd otctaan hrromioorr
kuitcnkin myos aika eldkeikddn
sturkklr s:rrwrllir tar oin jl samoin
edcllytvksirr kuin tvcikyr.l'tto-
ntl,l,selAkettdki n laskcttaessa.

Vanhuuscldkc on siis vhtd suu-
ri kuin se tyoky'vytton.ryvseldkc
olisi,rllut..joIir h.'nLiloll.'.ilisi tul-
lut mvrjr.rncttdv:iksi. jos hAn olisi
tullr.rt tdvtccn cldk keesccn oiker.rt-
tavassa mdArin tvokyvyttomdksi
viimeisend pAivdnii sind kalcnte-
rivuonna. jonka trikanlr lrdn tdyt-
tdd 63 vuotta. Ndin ollcn lain-
muutos ei pienennd vanhuus-
eldkkeen mddrdd entisiin van-
huuselSkkeen laskuperustcisiin
verrattuna.

Lainmuutoksen tarkoitukscna
on ollut nopeuttaa vanhuuseld-
kehakemuksen kdsittclyaikaa.
Nyt eliikkeelle jddvdlle voidaan
myontdd ja maksaa vanhuuscld-
ke vrilittomdsti hdnen el6kkeellc
siirtyessddn. koska eldkkeen
mhdrd on voitu laskea jo cnna-
kolta.

Toisaalta tama muutos on
trlrpccn klnslrnclakkecn mddrdn
selvittdmisen kannalta. Kun kan-
sancldkeuudistukscn eri vaiheet
ovat voimassa. vaikuttaa tyoeld-
kc edelleenkin kansanel6kkeen
mddrddn. NAin ollcn on kansan-

cldk keenkin maksamisen jouduG
tamiseksi tdrkedd, cttd tyoeldk-
keen rnddrd voidaan antaa Kan-
sanelSkelaitokselle ennen eldke-
ikaa.

Koska aika 63 vuoden idn
tdyttdnrisvuoclesta eldkeikddn on
eldkkccsecn oikeuttavaa aikaa.
talta ajalta on luonnollisesti my6s
tyonantajan makscttava eldke-
vakuutusnraksut. jos tyontckrjii
on vield tyossd. Tdmd aika otc-
taan kuitenkin huomioon cldk-
keeseen oikcuttavana siindkin
tapauksessa. vaikka tyosuhdc ci
endd olisi voimassa cikd vakuu-
tusmaksuja suoritettaisi, jos cdcl-
ld mainittu tydkyvyttdmyyscla-
kcoikeus olisi ollut 63 Vuoderr idn
dyttamiswoden lopussa.

Yrittajeltd peritddn cllkcva-
kuutusmaksua myds sen kalente-
rivuoden jdlkeen. jonka kuluessa
hdn on teyttenyt 63 vuotta. mik{-
li yrittiijii jltkaa toimintaansa ja
),rittajatoiminta kuuluu lain pii-
riin. Lain mukaan vrittdjd ei voi
kuitcnkaan muuttaa tyotuloaan
cniid sen kalcntcrir,'uoden .ldl-
kccn, jonka aikana hdn on tdyt-
tan),t 62 \'tl()tta.

Kysyntys:

Kuuluuko au-lupscllc perhe-elci-
ketrci ja mitcn tulisi menctcllci .scn
saantisek.yi? Lapscn i.sci on kuollut
t'ojaa t'uosi .sittcn_ja ticttrivr)sti hri-
ttcn t'oitrton.ra ju ut'itilup.stn.tu jtt
raawt koko cltikkctn ntcicircin.
Au-lapscllc, joku on I2-t'uotiut, t'i
kuitcnkaatt olL' tiluk,\'t,t tu ntitcicin
eikri elcikettti ola ticdetty hakc-
okaan. Voiko ckikAccn t'ii'lci .tautlu
iq tnist(i lcihticn :itri n.t t t'oitai:iin
au-lopselle moksaa?

Vaslaus,

Pcrhc-clAkkccsecn on oikeutettu
myos avioliiton ulkopuolella svn-
tynyt lapsi,jos edunjlittiijii oli hii-
nct ltrilliscsti tunnustat)ut tai jos
edunldttdjdn clatusvelvollisuus
()n s()pimukse llu tui tuomiois-
ttrimcn platoksclld \ lhvistcttu.
Ilrnan lrakcntusta ci pcrhe-cldket-
td kuitcrrkaan makscta.;a mikiili
perhe-elrikcttA halutaan nostaa
eri osuuksina, on kutakin clsuutta
varten taytettiivd erillincn hake-
muslomake.

Jotta au-lapsi voisi saada per-
he-eldkkeen, myos hdnen osal-
taan on fiytettAve hakcmus. Sii-
hen on liitettavd selvitys edunjdt-
tiijiin elatusvelvollisuudcsta eli
jiiljcnnos sopimuksesra tai tutt-
mioistuimen pddtoksestd. jolla

clatusvelvollisuus on vahvistettu.
jos lasta ci ollut tunnustettu.

Isryslaill:r. .joka tuli rormaan
l. 10. 1976, muutettiin lapscn
lrst:nlirir niin. ettd lapsella on oi-
kcus pcrlte-cllkkcesecn ruin. jos
cclunjdttdjd on isyvslaissa sddde-
tyllii tavalla todettu lapsen isdksi.
Aikaiscnrmat sdlnnokset tulevat
sovcllettar,'iksi kuitcnkin ennen
isvvslain voinraantuloa tunnus-
tettuihin tai clatukseen oikeute-
tuiksi trttlclluihin lapsiin.

Oikcus pcrhc-cldk kccrr saami-
seen alkaa cdunjdttiijdn kuole-
maa scuraulvan kuukauden alus-
ta. Ilman erityista syytd cldkcttd
ei suoritcta takauluvasti pitcm-
malta ajalta kuin cldkkeen ha-
kemista seuraavaa kuukautta
edeltiineen vuoden ajalta. Tiera-
mettdmyytta oikeudesta perhe-
eldkkeeseen ei yleensd olc pidettv
sellaisena erityiscnd syynd, jonka
pcrusteella eldke olisi myonnetty
takautuvasti pidemmdltd kuin
vuoden ajalta.

Ndin ollen perhe-eldkehake-
mus on svytd tehdd mahdolli-
simman nopeasti, jotta el6ke voi-
taisiin myontrid heti oikcuden
syntymisesd lukien. Se, ette osa
eldkkeeseen oikeutetuista on eld-
kettd hakenut. ei keskeytd van-
hcnemista muidcn edunsaajien
osalta.

3'7
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UUTTA
TYOELAKE-
LAIN_
SAADANT

UUSI SOSIAALI-
TURVASOPITVUS
VOIN/IAAN
LAKI Ison-Britannian ja Poh-
jois-Irlannin Yhdistyneen Ku-
ningaskunnan kanssa tehdyn so-
siaaliturvasopimukscn ja kahdcr.r
sita muuttavan poytdkirjan erdi-
den mddrdysten hyvdksymisestd
(50/24.1 l. 1983).

ASETUS Ison-Britrrnnian ju
Pohjois-Irlannin Yhdistyncen
Kuningaskunnan kanssa tchdyn
sosiaaliturvasopimukscn ja kah-
den site muuttavan poytiikirjan
voimaansaattamisesta se kd nii-
den erdidcn mddrdystcn hyviik-
symisestd annctun luin voimartn-
tulosta (51/20. l. 1984).

Sosiaaliturvasopimus tuli
voimaan 1.2. 1984.

LUOPUN/IS-
ELAKELAIN
IVUUTTAIVINEN
LAKI luopumiseldkelain muut-
tamisesta (98/25. L 1984).

Lainmuutoksclla varattiin
maataloustuotannon vAhentti-
missopimuksen tai pellon kesan-
noimissopimuksen tehneellc
maanviljelijdlle mahdollisuus siir-
tya luopumiseldkkeelle. Myos
muodostuvan maatilan jatka-
miskelpoisuussddnnoksid muu-
tettiin. Lainmuutoksclla lisdttiin
mycis luovutukscnsaajien lukua
erdissd tapauksissu. Lainmuu-
tokset tulivat voimaan 1.2. 1984
ja niitii sovelletaan erdiltd osin
taannchtivasti.

Petri Jaaskinen, vr
Ekiketuruakeskuksen

lainopi lli sen osaston la ki mies
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UUSIA
YLEISKIR]EITA

TEL- ja LEl-vakuutusmaksut
sekd MYEL-perusprosentti ja
YEL-maksuprosentti vuodclle
1984
N:o 2, 9. L 1984

Vast u unjakopr. rustcissa esiinty-
vicn erdiden kertoimien arvot
vuodellc 1983
N:o 3. I l. l. 1984

Rckistcroimiskelpoiset lisdedut
N:o 4, 12. L 1984

Tyokyvyttomyyseldkehakem uk-
sccn lisdtiettrjlr hakijan tlotto-
myydcstd
27. t. t984

Suomen ja Ison-Britannian ja
Pohjois-lrlannin Yhdistynrcn
K uni ngaskunnan vdlincn sosiau-
litunasopimus
N:o 5, 1.2.1984

Tietojen antaminen sosiaalihuol-
lon viranomaisillc
N:o 6. 20. 2.1984

Tycieliik kcidcn viivdstl'skorko
N:o 7. 24. 2.1984

Sosiaal ivaku utu ksen ABC
torm. Tapio Jdrueld ja l\4atti Jokelainen
WSOY 1983

Tdmii l44-sivuinen kirjanen on
tekijoidensii ilmoituksen mukaan
tietosanakirjamainen suppea so-
siaalivakuutuksen hakuteos, j olla
pyritddn kiiytiinndnliiheiselld ta-
valla opastamaan lukijaa sosiaa-
livakuutuksen "viidakossa". Kir-
ja on tarkoitettu palvelemaan yh-
td hyvin kaikkia sosiaalivakuu-
tuksesta kiinnostuneita kuin
ammatissa toimivia sosiaalityon-
tekijoitii .ja sosiaalivakuutuksen
tyontekrloitii, pankkien eldke-
neuvojia, sosiaaliturvaa opiske-
lcvia sekd sosiaaliturvan piirissd
vaikuttavia luottamushenkiloitd.

Kirjasessa csitetddn aakkosjdr-
jcstyksessd sosiaalivakuutuksen
keskeisid kasitteite mahdolli-
simman tiiviissd muodossa. Ha-
kusanat on pyritty rakentamaan
siten. cttd eritasoista tietoa ha-
luavat voivat niita vaivattomasti
keyt6a. Hakusanan kohdalla on
csitetty asian pddpiirteet. Selosta-
vassa tckstissd on nuolella osoi-
tcttu, etta kirjasta on toisaalta
loydettdvissd hakusana, johon
tarvittaessa voi tutustua lisdtieto-
.jen saamiseksi.

Kirjaan sisdltyy myos lyhyt so-
siaalivakuutusjdrjestelmdn esittc-
ly, numerotietoja sisdltdvd pari-
kymmensiluinen taulukkeosa
sekd hakemisto.

Sosiaalivakuutuksen alueella
tuotettiin myos viime vuonna
suuri mddrh erilaisia julkaisuja,
brosyyreja ja muuta ticdotusma-
teriaalia. Kuitenkin laaja-alaisct
ja perusteelliset teoksct ovat an-
tancet odottaa itseddn. Tdmd se-
littyy tietysti osin sillAkin. etta so-
siaalivakuutuksen "eldlyys" ei
hevin asetu kuin hetkeksi kirjojen
.ja kansien viiliin. Tiheiiiin tapah-
tuvat sdAnncismuutokset eivdt
suuremmin houkuttele pitkiiai-
kaiseen kirjoitustyohcin, kun kir-
ja jo julkaistaessa saattaa olla
keskeisiltdkin osin vanhentunut.

Edell2i esitetty koskee sen
verran "Sosiaalivakuutuksen
ABC:tii". ettd sosiaalivakuutuk-
sesta ei tietddkseni ole aiemmin
julkaistu vastaavan tyyppistd sa-
nakirjaakaan. Selityssanaston
tarve on ilmeinen, .joten teoksen
valmistumista on tervehdittave
s).vin tyydytyksen tuntein.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa,
ettii kirja thyttdnee tyydyttavasti
tekijoiden sille ilmoittamat ta-
voitteet. "Sosiaalivakuutuksen
viidakossa" kulkemista kirja ei
tosin suuresti auta, mutta sita ei
selityssanastolta voitane vaatia-
kaan. Kulkemisen ja luovimisen
opettaminen cdellyttdd toisen-
tyyppistii ldhestymistapaa: on
nivottava yhteen asiayhteyksid,
neuvottava tarkoituksenmukai-
sia menettelytapoja, korostettava
tarkeita asioita jne.

Suomentamalla viidakkopol-
kujen nimikilpia ja tienviittoja
kirja kuitenkin antaa lukijalle
turvallisuuden tunnetta, kun hdn
voi suurin piirtein paikallistaa
missd ollaan. vaikkei tietoa aina
olisikaan siitd. minnc mennddn.
Tiitii viimeksi mainittua tie-
toahan ei tosin aina ole annetta-
vissakaan.

Itse sanastossa minua tyoela-
kejdrjestelmdn palveluksessa ole-
vana kiusasi cniten sanan ansio-
cliike(iirjestelmii) korostunut
keytto tyocleke0arjestelmh)dn
verrattuna. Tydeliikejiirjestel-
mdksi luulottelemani jiirjestel-
mdn sisdlld on yleisesti ollut ta-
pana puhua tydeidkevakuutuk-
sesta, tyoeldkelaeista jne. eikd an-
sioeldkcvakuutuksesta. ansioeld-
kelaeista jne. Lisiiksi kirjan "tyo-
eliikelaki"-kiisite ndyttdisi koske-
van julkisen sektorin palvelukses-
sa olevista vain tycisuhteisia.

Oikeusoppineena kirjasta jdi
myos kaipaamaan monia oikeus-
alan hakusanoja, joihin muutkin
kuin juristit pakostakin tcirmdh-
vdt: adoptio. alaikdincn. asian-
osainen, hyvike, kantelu, luotto-
vakuutus, muutoksenhakuohje,
mddrdajan palauttamincn. oi-
keusvoima, pakkovakuutus,
regressi- tai takautumisoikcus
Jne.

Mycis pieniii epiitiismiillisyyk-
sid havaitsee jo pintapuolisellakin
silmiiilyllii: Suomen aseluskc>
koelma, Suomen Laki II (1981).
Kirjallisuusluettelossa ei esiinny
Suomen Laki I eikii myoskddn
TycieldkeJehted tai ETK:n toi-
mintakertomusta (ETK:n esittely
ylimalkainen).



Puutteistaan huolimatta kirja
on tarpeellinen ja kiiyttokelpoi-
nen pelinavaus sosiaalivakuutuk-
sen sanakirja-alueelle ja palvelee
nuoliviittaustekniikkansa ansios-
ta juoheasti mycis nimenomaista
hakusanaa tarkempia tietoja tar-
vitsevia lukijoita.

Pentti Koivistoinen

SOSIAALI-
HUOLLOSTA
KIRJANEN
Tdmdn vuoden alusta mddritte-
lce laki yhtendisesti sosiaalihuol-
lon tavoitteet ja toimintamuodot.
Nyt on mycis tiedotus nostettu
sosiaalihuollon tehtavaksi mui-
den rinnallc.

Ncljdtoista sosiaali- ja tcrveys-
ministerion ja sosiaalihallituksen
virkamiestd on yhteistyossd laa-
tinut kirjasen Sosiaalihuolto
1984. Hcicliin pyrkimyksenddn
on ollut kuvata kuntien sosiaali-
huollon toimintatapoja ja mah-
dollisuuksia. Lisdksi on tavoit-
teena ollut antaa kunnille virik-
keitd sosiaalihuoltonsa kehittii-
miscen.

Kirjane n on cnnen kaikkea
suunnattu sosiaillitoimcn viran-ja
toimenhaltijoillc, kuntien muille
tyontekldille ja viranhaltijoille ja
luottamushenkilciille sekii opis-
kchjoille. Tekijiit arvioivat. etth
kirjasesta hl,otyisiviit mycis eld-
kcvakuutuksen parissa tycisken-
tclcv dt.

Vanhustenhuollon katsotaan
edellecn sdilyvdn sosiaalihuollon
painopistealueena. kun yli 75-
vuotiiridcn ja yksin asuvicn van-
hustcn mddrd kasvaa. Vanhusten
tervevdenhuollon ja elinolojen
parantuessa myos avohuoltoa
katsotaan pystyttavan kaytte-
mddn entistd cnemmdn.

Vanhainkodcista voisi kirjoit-
tajien mukaan tulla vanhustcn-
huollon palvelukcskuksia, jotka
olisivat avoinna kunnan kaikille
vanhuksille. Laitoksia olisi kehi-
tcttava cntiste picncmpiin ja itse-
ndisempiin yksikoihin piiin. Ly-
hytaikaista laitoshuoltoa olisi li-
settava.

Kirja sisiiltiiii runsaasti tietoa
sosiaalihuollon eri alucilta. Lain-
sddc'ldnnon uudistamisen taustaa
r>n kerrottu, eri palveluita luon-
rrchdittu. Tiedotukscllc ja toi-
mccntulotuelle on muun muassa
omistettu erilliset luvut.

Sosiaalihuoltoa ennestddn
tuntemattoman ei ole helppoa
perehtyd kirjaan. Ulkoasu on to-
ki selked. Esteend on kAytelty
virkakicli. Voi vain yht),a siihen,
mitii kirjoittajat itse tiedotusta
kdsittelcvdssd luvussaan toteavat:
"Lisiiksi ticdon vdlitykscssd on
kdltcttlvd sanavalinnaltaan ja
rakcntccltaan mahdollisimman
paljon ylciskieltd muistuttavaa
kieltii." Niinkuin tdmdnkin leh-
den lukijat ovat varmaan huo-
manneet. siind ci ldhcskdAn aina
rrrrnistuta. Kir.sti Suomivuori

TIEDOKSI

ELAKEOTTEITA
NELI.
KYIVPP!SILLE
Huhtikuussa lehetEa Eldketur-
vakeskus ensi kertaa elikeotteita
idn perusteella. Otteen saa noin
10000 l. l.-30.4. 1944 synty-
nyttii, joille ei aikaisemmin ole
otetta hhetetty.

Kyseessd on koe-erd. Tulosten
perusteella pdiitetddn kokeilun
jatkamisesta.

Eldketurua-
keskuksen
LAKIKIRJAT
TOUKOKUUSSA
Eldketurvakeskuksen julkaise-
mat tycieldkelainsddddntod kdsit-
televiit lakikirjat ilmestyvdt uusi-
na painoksina toukokuussa.

"Tycieldkelainsiiiidiinto I 984"
kattaa y'ksityisen puolen tyoeld-
kelainsddddnnon kokonaan sekd
suuren osan julkisen puolen tyo-
eldkelaeista. Lainsdddiintod on
siind seurattu vuoden 1983 lop
puun.

Oikcustapaukset on kirjaa
toimitettacssa kiiyty liipi, uusia li-
sdttv. r'anhcntuneet poistettu.
Uutena piirteena kirjassa ovat
siind julkaistut kansainvdliset so-
siaaliturvasopimukset. - Eliike-
turvakeskus jakaa kirjaa entiseen
tapaan eldkelaitoksille.

Tyoeldkelaeista keskeisimmdt
sisdltdd kirjanen Tyoeliikelait
1984 eli lakikirjan kansanpainos.
Sen voi tilata maksutta Eldketur-
r.'akq;kuksen postittamosta.

Molemmat kirjat ovat saata-
vina mycis ruotsiksi.

LEL TYOELAKE-
KASSA OIKAISEE
ELAKE-
VAKUUTUKSIA
LEL Tyoeliikekassa on siirtdnyt
tai siirtdd TEL:n piiristii LEL:n
piiriin melkein 2000 tycintekrjiiii,
jotka tyciskentelevat puutavaran
tai muun raaka-aineen kdsittelys-
sd puunjalostusteollisuuden va-
rastopaikoilla. Tyontekijoille oli
otettu TEl-vakuutus. vaikka he
tyoskentelevdt LEL:n piiriin kuu-
luvissa toissd. Virheet on todettu
LEL Tyoeliikekassan tekemissd
tyonantajatarkastuksissa.

Aiemmin teollisuuden raaka-
puuvarastojen tyontekijiit on
yleensd vakuutettu oikein eli
LEL:n mukaan. Jossakin vai-
heessa tycipaikkojen kaikki tydn-
tekijiit oli kuitenkin siirretty
TEL:n piiriin.

Virl-reitii on todettu myos teol-
lisuuslaitosten rakennusosastG-
jen tyontekr.loiden vakuutuksissa.
Varsinkin rakennusalan korjaus-
tyota tekevat tyontekijat on va-
kuutettu yrityksissd TEL:n mu-
kaan siit6 huolimatta. etta he te-
kevat LEL:n alaisia rakennustdi-
t5. Uudisrakennustciissd olevat
tyontekrjiit sen sijaan on yleensd
vakuutettu oikein eli LEL:n mu-
kaan.

Eldkevakuutukset siirretddn
LEL:n piiriin takautuvasti vddrin
vakuuttamisen alusta ldhtien.
Siirrot eivdt koske ennen vuotta
1969 alkaneita, yhtdjaksoisesti
TEL: n piirissd olleita tyosuhteita.
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TYOELAKE.
TURVAN TIEDUS._
TELUKORTTI
ON NYT TAIVAN
NAKOINEN
Tycieldketurvan tiedustelukortti,
jolla voi pyytaa Eldketurvakes-
kuksesta omat cldketietonsa. on
muuttanut muotoaan. Tvoelf, ke-
palvelua hoitavat voivit tilata
korttia asiakkaidensa kdyttoon
ETK:n postittamosta tarpeen
mukaan. Kortti on entiseen ta-
paan saata\rana el6kelaitosten
toimipaikoista. pankista ja pos-
trsta.

Eldkeasiakas voi tiedustelu-
korttia rastitsemalla tilata mak-
sutta myds Eldketurvakeskuksen
esitteitd.

WOTIqXTTURVAN TIEDUSTELU FORFRAGAN OM ARBETSPENSIONSSKYDD

Onskar Ni las br@hyo
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Adetslagarens ponsion

Yriflajdn sEke
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2

3

4
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Erx 3r r0 028. 2000@
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PSC FYLLER I
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NIMITYKSIA
Arustuskassojen Yhdistyksen
tiedottaja-kouluttajaksi on nimi-
tetty 5.3. 1984 lukien fil.kand.
Riitta-Liisa Linnakko.
Hdn siirtyy yhdistyksen palve-
lukseen Kansaneldkelaitoksen
sairausvakuutusosaston tarkasta-
jan tehfivislA.

Eldketurvakeskuksen tiedotus-
osastolle kielenkiiiintiij aksi 21 .2.
lukien on nimitetty valt.kand.
Sunna Vennstrom.Hdnon
aikaisemmin toiminut kielen-
kiiiintiijinii Kansaneldkelaitok-
sessa ja Suomenruotsalaisilta
kansankdrdjilld.

Riirn-Liisa Linnakko

Ulkomaisia eliikeasioita hoita-
vaksi lakimieheksi on Eldkctur-
vakeskuksen lainopillisen osas-
ton eldketoimistoon nimitctty
23. l. lukien varatuomari Ta rj a
H ei n i lii-Han n i ka i nen.
Hdn on aikaisemmin toiminut
mm. Euroopan neuvoston sih-
teeristcissd Ranskassa.

Huhtikuun alusta tuli Elf,ketur-
vakeskuksccn koulutussuunnit-
telijaksi lil.maist. Marja- Li i-
s a Pu n n o ne n. Eldketurvakes-
kuksccn hdn siirtyi Ilmariscsta.
jossa on ollut kouluttajana vuo-
dcsta 1978.

Tal a H e i ni I ci- H an ni k a i nc n
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ELAKKEISTA ULKOMAILLA

RUOTSI

Uusi varhaiseldke
tulossa
Ruotsin hallitus suunnittelee var-
haisekiket tri niille tyontekrloille.
jotka eroavat tyostddn antaak-
seen tilaa nuoremmille henkiloil-
le. Parlamcntille ldhiaikoina an-
nettavan ehdotuksen mukaan
tydnantaja ja'tyopaikan ammat-
tiosasto voivat sopia vrityksen
vanhempien tyontekijoiden eldk-
keelle jdAmisesta ja nuorcmpicn
palkkaamisesta heiddn tilalleen.

Ruotsin teollisuudessa on vii-
me aikoina tehty sopimuksia. joi-
den perusteella vanhemmat tydn-
tekijdt ovat siirtyneet pois tydsta
58 vuodenja kolmen kuukauden
iiissii. Tiilloin he ovat voineet
saada tycittomyyskorvauksen
valtiolta ja yleisten eliikejiirjestel-
mien mukaiset eldkkeet 60 ike-
vuodesta l6htien.

Perhe-eldke-
uudistus selvitetaAn
toistamiseen
Ruotsin hallit us.foutui viinrc jou-
lukuun lopulla vetdmddn takai-
sin parlamentin kdsittelyyn sa-
man kuukauden alkupuolella an-
tamansa ehdotuksen perhe-ekik-
keen kokonaisuudistuksesta. Ei-
sosialisliset puolueet asettuivat
vastustamaan uudistusta. Halli
tuksen on myos sanottu vlldtt-""-
neen yleisen mielipiteen vastus-
tuksen voimakkuudesta.

Hallitus on pddttdnyt tehdd
perhe-cldkkeestd uuden selvityk-
scn. Sen ei uskota valmistuvan
enncn scuraavia parlamenttivaa-
leja vuonna 1985.

Palkansaaja-
rahastot
Vuoden 1984 alkupuolella tul-
laan Ruol.sissa perustamaan rii-
mc .joulukuussu parlamentissa
hyvdksyttyjen palkansaajarahas-
tojen mukaiset vrui aluerohas-
loa. Rahastot tulevat tormimaan
vleisen lisdeldkejdrjestelmdn vh-
teydessd.

Kuhunkin viitecn aluerahas-
toon siirretddn luosittain 20%
yritystcn y,oitoi.yta vdhennettynd
intlaatiolta sekd joko 500000
kruunulla tai 67a:lla yrityksen
palkkasummasta. Lisdksi rahas-
toihin siirretdan 0,2c/o yrityksen
palkkasummasta tyonantajan
sosiaaliturvamaksun yhteydessd.

Kukin viidestd aluerahastosta
saa sijoitettavokseen enintddn
SEK 400 miljoonaa wodessa.
Vuoteen 1990 mennessd rahas-

toihin on kertvnyt SEK 14000
miljoonaa.

Rahastot sijoittavat varat ruot-
salaisten yritysten osakkei.tiin.
Kukin rahasto voi omistaa cnin-
taan 8Vo yhden yrityksen osak-
keista.

Rahastojen on maksettava
yleiselle lisiieliikejiirjestelmdlle
3 7o sijoitustuolro sijoitusten to-
dellisesta tuotosta riippumatta.

Jos jonkin yksittdisen yrityk-
sen ammattiosasto vaatii. rahas-
ton on annettava puolet titinioi-
keudestaqn yrityksen johdossa
am mattiosastolle.

Kunkin rahaston hallituksessa
tulee olemaan yhdeksrin jcisentci.
joista viisi edusraa tyontekijoitii.
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Laivapiiiillyston
eldkekassa
SPP:n huostaan
Vuoden 1984 alussa Svenska Per-
sonal-pensionskassan SPP otti
hoitoonsa laivapiiiillyston eldke-
kassan - Sjt)befrilets Pensions-
kassa SPK - hallinnon viime
vuonna tehdyn sopimuksen mu-
kaisesti. Laivapddllystdn eldke-
kassa on tyomarkkinavakuutuk-
seen perustuva lisiieliikkeitii hoi-
tava eldkelaitos.

Laivapii5llyston eldkekassassa
on 6(X)0 aktiivivakuutettua -kapteene.ja, perhmiehid ja kone-
pziiillikoitii - 4000 eldkkeensaa-
jaa ja 30 Offi vapaakirjan omista-
Jaa.

Aktiivivakuutetut vakuute-
taan SPP:n hoitamassa ITP-lisii-
eldkejdrjestelmdssd. Eldkkeen-
saajat ja vapaakirjat jiiiiviit edel-
leen SPK:hon, jonka teknisestd
hoidosta SPP on nyt vastuussa.

NORJA
Tyonantajien ja
vakuutettujen
sosiaaliturva-
maksut
vuonna 1984
Vuonna 1984 tvdnantajal maksa-
vat sosiaaliturvamaksuina vvo-
hykejaosta riippuen 6-16, 8 7c va-
kuutusmaksujen perusteena ole-
vista palkoista. Vuonna 1983
maksut olivat 7,6-16.8%. Na-
md tycinantajamaksut kdytetddn
eldke-. sairaus-. tapaturma- ja
tydttdmyysvakuutusten rahoi-
tukseen.

Tydnantajamaksujen osalta
maa on jaettu neljciein vydhykkee-
seen. Vycihyke 1, jossa on kor-
kein maksu. kdsittdd Norjan ctc-
ldosan. Se on maan piiiiteolli-
suusaluetta. Vycihyke 2 kasittaa
Keski-Norjan. vyohykkeet 3 ja 4
maan pohjoiset osat. Vyohyk-
keet 2 4 katsotaan kehitys-
alueiksi.

Vakuutettujen vakuutusmak-
suissa ei kiytetd vyrihvkejaotte-
lua. Vakuutetun maksu on 5,97c
vakuutusmaksun perusteena ole-
vasta palkasta eldke-, tapaturma-
ja tyottomyysvakuutuksiin sekd
4.4 (i palkasta ilman yldrajaa sai-
rausvakuutukseen.

TANSKA

Kansanelakkeen
uudistuksia
Vuoden 1984 alussa tulivat voi-
maan Tanskan kansanekikejrir-
jestelmririn viime vuonna tehdyt
muutokset. jotka koskcvat pdd-
osin tyokyvyttomyyseldkettd.

Vuodcn 1984 alusta rydkyvyt-
tdmyl'5s1dl<. maksetaan l8-6G
vuotiaalle henkilolle, jonka an-
siokyky on alcntunut kolmas-
osaan tai sitd alemmaksi.

Varhaiseltike maksetaan l8-
66-vuotiaalle henkilcille, jonka
ansiokyky on alentunut vdhin-
tdan puolclla terveydcllistcn syi-
den vuoksi. (Tiimii \ asraa entisen
tyokyryttdmyyseldkkeen saan-

tiin oikeuttanutta tyokyvyttci-
myytta.) Varhaiseldke voidaan
maksaa myos 50-6Gvuotiaalle
henkilcille erityisten sosiaalisten
syiden perusteella. (Vuoteen 1984
saakka vanhuuscldkc voitiin
myontdd aikaisintaan 55 vuodcn
idssd sosiaalisten syidcn pcrus-
teella.)

Y k sinrii si I tri nai si I t a poistuu ()i-
keus vanhuuseldkkccn saarrtiin
62 vuoden idssd.

N1 kr isiltii cdunsaajilt:r ci ptris-
teta jo mycinnettyjd ctuuksia.

BELGIA

Lakiehdotus
eldketuruan
uudistamisesta
"Benelits I nternational"-lehdessh
(12/ 1983) olleen kirjoituksen
mukaan Belgian senaatissa 0oka
on toinen maan parlamcntin
kahdesta kamarista) on esitcttv
seitsemdn senaattorin lakieh(lo-
ru; jolla dhdataen Belgian el6-
keturvan perusteelliseen uudel-
leenorganisointiin. Lakiehdotuk-
sen mukaan eldketurvan tulee
perustua kolmeen pilariin. E,n-
simmdisen pilarin muodostaa
yleinen, pakollinen eliikejiirjes-
telmd, toisen lisdeldkcjdrjestelmdt
ja kolmannen yksityiset sddstcit.

Ensimmriinen prlarr: Nykyisct
yksitl,iscn ja julkisen scktorin pal-
kansaajien sckd itsendisten yrittd-
jien erilliset ekik ejrir jestelmcit tu-
lee koota yhden lain alaisuurecn.
Periaatteessa laki takaa kaikille
vicstoryhmille samanlaiscn eld-
kcturvan. mutta siihcn roitaisiin
tarpccn mukaan te hd6 myo-
hcmmin poikkeuksia. Naisten Ja
miesten eldketuna yhtendiste-
tddn Euroopan talousyhteiscin
tavoitteiden mukaisesti. Van-
huuseldke maksetaan 65 vuodcn
idssd (nykyisin miehille 65 ja nai-
sille 60 vuoden i6ssh). Tdysi cl6kc
on 45 vuoden jdlkeen 60% in-
deksillii tarkistetuista koko tyo-
uran keskiansioista. Eliikkeet
rahoitetaan vakuutcttujen va-
kuutusmaksuilla (l Vo) ja tydn-antajien vakuutusmaksuilla
(8,86%) sekd valtion tuclla. Eld-

keperusteessa ja vakuutusmaksu-
perusteqisa on sama yldrajatulo.

Tiill2i hetkellii vakuutusmak-
superusteessa ei ole yldrajaa. El6-
keturvan hallinto pysytetddn ny-
kyisillii clakclaitoksilla.

Lakiehdotuksen nrukaiselta
ensimmdisen pilarin cldkctunal-
ta on pohja osittain jo pudonnut
pois. koska maan hallitus lupasi
valtion virkamiesten dskcisen la-
kon jdlkeen. ettei heiddn eldke-
turvaansa tulla koskemaan.
Muilta osin lakiehdotus on edel-
lcen a.jankohtainen.

Toinen pilari: Toiscn pilarirr
eldketurvan tarkoitukscna on
taata sc. ettci clakkccnsuujan
toimeentulo missddn tapaukscssa
laske liian paljon aktiivia.jar.r tult>
tasoon verrattuna.

Pdinrastoin kuin naapuri-
maissa vrityskohtaisct ja rnuut
vapaamuotoiset lisheldke' jdrjcstc-
lvt ovat Belgiassa varsin kchitty-
mdttomid. Vain ncljdsosa pal-
kansaajista on niidcn piirissd.
TyontekrjoillS lisdcldkkcitd on
vain suuremmissa vritvksissd.

Lakichdotukscn mukaan jdr-
jestclmicn kattavuus tulcc laajcn-
taa kaikkiin pulkunsau.jiin .ilr joptr
itscndisiin yrit tcijiin. Rahoituspe-
rustaa tulec kclhcntaa sitcn. ettd
jdrjestclmdt rakcr.rnctaan rahas-
toinnille. NAin saudaan lisii;i piiii-
()maa tulouselhmdn kdr ttcicin.
Hallinto voiclaan hoitaa .rlcmas-
sa olevissa cldkelaitoksissa eli l,a-
k uu t us 1' h t i6 i s.st) 1a e ki k c k a.r.toi.t ra.
Jdrjestelmien yleisvalvonta tulee
valtiolle.

Kolmas pilari: Kolmannen pi-
larin mukaisen eldketurvan muo-
dostavat yksityiset sddstcit. Jokai-
nen tuloa saava henkilci voi sdds-
tdd itselleen lisdeldkcturvaa. Va-
kuutusmaksut ovat verotuksessa
vdhennyskelpoisct aina BEL
100000 (FIM 10300) vuodcssa
saakka. Kcrtynl,t cldkc r.,oidaan
ottaa kcrtasuclritukscna tai clin-
korkona 55 vuoden idstd ldhticn.
Ikiira.ya asetettiin ndin alas, koska
sitcn chkd sanralla voitaisiin pa-
rantaa maan vaikeaa tyollisyysti-
lannctta. Lakichdotuksen mu-
kaan maan kaikki rahalaitoksetja vakuutusyhtidt voivat ottaa
vastaan kolmanncn pilarin mu-
kaisia sddstojd.

Malli kolmen pilarin mukai-
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seen elaketurvaan on epeilemetta
saatu .Sveilsri/a jossa se tulee vi-
rallisesti kayttdon vuoden 1985
alusta. Ero Sveitsiin verrattuna
on, etta toisen pilarin eldketurva
kattaisi myos itsendiset yrittajet.
Lakiehdotuksen lcipimenosta Bel-
giassa ei ole mittitin vormuutta.

ITAVALTA

Tulosidontaa
kiristetty
Itdvallan palkansaajien (tydnte-
krjoiden, toimihenkiloiden ja kai-
vosmiesten) eldkejdrjestelmissd
vanhuuseldke maksetaan miehil-
le 65 ja naisille 60 vuoden idstd.
Eldkkeen ottaminen ei edellytii
tycinteon lopettamista. mutta tie-
tyn rajan ylittaviit t1,6tulot alenta-
vat eltikettri. Vuonna 1983 tulora-
ja oli ATS 5959 (FIM 1785) kuu-
kaudessa. Vuoden l984alussa ra-
jaa alennettiin melkein puolella.
Se on nyt ATS 3200 (FIM 960)
kuukaudessa.

SAKSAN LIITTO-
TASAVALTA

Uusi varhais-
eldkejdrjestelmii
Liittotasavallan hallitus piiiisi
vuoden 1983 lopulla keskuudes-
saan yksimiclisyyteen uudesta
varhaiseldkkeestd, joka tulee 16-

hiaikoina I i i t t opriivien ktisi t te I y "y'n.
Varhaiseldkejdrjestelmi on tar-
koitcttu olemaan voimassa vii-
den vuoden ajan. Sillii pyritdin
uusien Ivopaikkojen saamiseen
nuoremmille tyottcimille siirtd-
mdlld vanhempia tyontekijciitii
eldkkeelle.

Varhaiseldke mydnnetdiin 59
vuot t a t (i)'t t (ineel/e tyontekrjiille ja
sitd maksetaan miehillii 63 ja nai-
silla 60 vuoden ikiiiin asti. (Tii-
mdn varhaiseldkejdrjestelmdn
kuvauksen jatkona on kuvaus
liittotasavallan palkansaajien
eldkejdrjestelmien eliikeikiikiiy-
tdnnostd.)

Varhaiseldke on 65 Vo loppu-
palkasta. Eliiketulo on veron-
alaista ja siitii on maksettava
mycis sosiaaliturvamaksut.

Jiirjestelmd perustuu vapaae h-
t ois uut cen. Eliik keelle siirtyminen
edellyttiiii sekd tycinantajan ettd
tyontekijdn suostumusta.

Huomattava osa jdrjestelmdn
k us t annuk sis ta tulee tyonantajien
kannettavaksi. Jos tycinantaja
voi osoittaa. ettd el6kkeelle siir-
tynyt on korvattu yrityksessii
tyottomalla henkilollii, liittohalli-
tus maksaa 40 7o varhaiseldkkeen
kustannuksista.

Jotta varhaiseliikkeen kiiytto
tulisi mahdollisimman laajaksi,
liittohallitus suunnittelee tyotto-
myyden perusteella palkansaa-
jien eliikejiirjestelmisld 60 vuoden
iiissd maksettavan ennenaikaisen
vanhuuseldkkeen saamisen tiu-
kentamista. Vastaisuudessa va-
kuutettu saisi ennenaikaisen
vanhuuseliikkeen tyottdmyyden
perusteella vain. jos hdn on jou-
tunut tycittomdksi tycivoimasu-
pistusten vuoksi.

Eldkeikti palkan-
saajien eldke-
jdrjestelmissd
Yleinen ekikeikri on 65 vuotta.
El:ikettii voidaan lykiitii kahdella
vuodella yleisestd elikeiiistii ylos-
piiin.

Eldke maksetaan pitkcin palve-
luksen prusteella 63 vuoden ids-
sd, jos vakuutetulla on takanaan
viihintiidn 35 vakuutusvuotta.
Tdstd ajasta vakuutusmaksut on
pitiinyt maksaa vdhintddn l5
vuodelta. Eldke maksetaan tdssd
tapauksessa vdhentdmdttomdnd
63 ja 65 ikdruosien viilillii, jos
tycintekoa jatkavalla vakuutetul-
la tycitulo ei ylitii 30 % korkeim-
masta vakuutusmaksujen perus-
teena olevasta tydtulosta taikka
vakuutettu tyciskentelee enintddn
kolme kuukautta tai 75 kalente-
ripiiiviiii vuodessa.

El2ike maksetaan tydkyvyn
alenemisen vuoksi 60 ikdvuodesta
samoilla edellytyksillii kuin edelld
pitkdn palveluksen perusteella.
Tyokyvyn on alennuttava vdhin-
tddn puolella, jotta eldke voitai-

siin maksaa. Elake maksetaan
tyoky\ryn alenemisen perusteella,
jos vakuutettu ei saa normaalia
tydkyvyttomyyseldkettd.

Naispuolinen vakuutettu saa
eldkkeen 6Gvuotiaana, jos hiin
on ollut eldkevakuutuksessa vd-
hintddn l2l kuukautta viimeisten
20 ruoden aikana. Yhteensii hd-
nen on pitiinyt olla eldkevakuu-
tuksessa kuitenkin ainakin l5
vuotta. Eldke on tulosidonnainen
samalla tavalla kuin pitkdn palve-
luksen perusteella maksettava
eldke. Tuloraja on tiissd tapauk-
sessa 12,5% korkeimmasta va-
kuutusmaksujen perusteena ole-
vasta ty6tulosta.

Eldke maksetaan 60 ik6,uuo-
desta tydttdmyyden perusteella,
jos vakuutettu on ollut viimeisen
1,5 vuoden aikana yhden vuoden
ajan tydtt6mdn6. Eldkkeen saa-
miseksi edellytetddn lisiiksi, ettii
vakuutettu on ollut eldkevakuu-
tuksessa ainakin l5 wotta.
Mahdolliseen tyrintekoon eldke-
aikana sovelletaan samoja sddn-
tojii kuin edellS naispuolisen va-
kuutetun 6Gvuotiaana saaman
eldkkeen - pitkdstd palvelukses-
ta - kohdalla.

Kaivosmiesten eliikeiiirjestel-
mlissd eliikeidt ovat samat kuin
yllii toimihenkiloiden ja tytinteki-
j6iden eliikejiirjestelmissd paitsi,
ettd kaivosmiehilld on erdit6 eri-
tyisetuuksia. Kaivosmies voi saa-
da jo 50 vuoden idstd kaivosmies-
el6kkeen, jos hin on ollut ty<issd
kaivoksessa vdhintddn 25 vuotta
ja hiin lopettaa tyonteon koko
naan.

Jtlaasta poistuville
vierastyoldisille
vakuutusmaksut
takaisin
Liittotasavallan parlamentti on
hyvdksynyt liittohallituksen eh-
dotuksen. jolla kotimaihinsa pa-
laaville vierastyoldisille makse-
taan heiddn sosiaaliturvalle mak-
samansa vakuutusmaksut takoi
sin ilmon normaalia kahden vuo-
den odotusaikaa. Jdrjestely kos-
kee muita kuin Euroopan ta-
lousyhteis6n kansalaisia. Edelly-
tyksend on, ettd vierastyoldinen

on joutunut tydttctmaksi tai vd-
hintddn kuusi kuukautta kesta-
vddn osa-aikatycihcin viime loka-
kuun jiilkeen. Niiitii vierastyoliii-
siii lasketaan olevan noin 50 000.

Kaik kiaan liittotasavallassa on
noin 4,7 miljoonaa ulkomaalais-
ta. Heistd noin 2 miljoonaa on
eldketurvaa kartuttavassa am-
matissa. Tuo miidrd on 9Tokoko
tydvoimasta. Vuosituhannen
loppuun mennessd vierastyoliiis-
ten mdirdn on laskettu koho-
avan l5 7o:iin ty<ivoimasta.

Yleisten
eldkejdrjestelmien
vakuutusaika-
vaatimuksia
alennettu
Vuoden 1984 alusta vanhuuseltik-
k e en saa palkansaajien eliikejiir-
jestelmissd 60 vakuutuskuukau-
den j6lkeen. Aikaisemmin el6k-
keeseen vaadittiin viihintiiiin 180
vakuutuskuukautta eli l5 wotta.

Tyt)kyvyttdmyysekikkeen va-
kuutusaikavaatimusta on sa-
moin alennettu. Vuoden 1984
alusta tycikyrryttcimyyseldkkeen
saa vakuutettu, jolla on makset-
tuja vakuutusmaksuja vdhintddn
36 kuukaudelta niiden 60 kuu-
kauden aikana, jotka edeltdvdt
tyoky\ryttdmyyseldkkeen hake-
mista. Aikaisemmin vaatimuk-
sena olivat maksetut vakuutus-
maksut vdhintiiiin 60 kuukau-
delta.

Sosiaaliturvan " vriririnkriytdn"
sanotaan olleen vakuutusaika-
vaatimuksiin tehdyn muutoksen
syynd. Vakuutetut, joilla ei ole
ollut vanhuuseliikkeeseen vaadit-
tua l5 vuoden vakuutusaikaa,
ovat hakeneet tyoky\yttomyys-
eldkettd. Lisiiksi esim. vuonna
1982 noin puolet tycikyvryttci-
myysel6kettd hakeneista naisista
ja joka neljds miehistii oli lopet-
tanut vakuutusmaksujen mak-
samisen yli viisi vuotta ennen
eldk keenhakemishetkeii.

Jouko Janhunen, r',u
Ekiketurvakeskuksen

t u t k i musosas ton eri t yistu t kija
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TILASTOTIETO]A TYOE].AKKEE I{_
SAAJISTA 31 L2 1983
Taulukoiden luvut ovat vdhimmdisturvan mukaisia.

3 I . I 2. 1983 oli maksussa kaik kiaan 664 000 tyoel2ikettii. M uutos edellisesta vuodcsta on *35 000 kappatetta eli 5.6
prosenttia.
Ndistd oli vanhuuscldkkcita 340000 kappaletta (suluissa muutos cdelliscn vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+18000), tydkyvytt6myyseliikkeitii 171000 kappaleua (-). tydrtdmyyselakkeita 33000 kappaletta (+10000)
.;a perhe-eldkkeita 120000 kappaletta (+7000).
Vanhuuseliikkeiden keskimidrd oli 981 markkaa,/kk. tyokl'v1'ttcim_'-yscliikkeiden l2l5 markkaa,/kk. t1'otto-
myysellikkeiden | 293 markkaa./kk ja perhe-elik kcidcn 774 markkaa/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voimassa olevat 31.12. 1983

E,liik kccnsaaj ia Kcskimiiiiraincn pcrusclrikc nr k/kk
Eldkkeen myontdjA Michet Naiset Yhtcensi Miehet Naiset YhtccnsA
TEL-eliikelaitokset 62487 99 134 t6t 621 2070 89r I 347

YEL-eldkelaitoksct 13521 t0 450 2397 | I 904 I 290 I 636
MYEL-eldkelaitos 46563 62793 109356 585 282 4n
LEL-el:ikclaitos 33 550 11674 45224 825 160 705

Kaikki ty6elakelairokser 156 t2t 184051 3q t72 r 345 672 98t

Mycinnetyt eldkkect l. t.-31. 12. 1983

Kaikki tyoelakelaitokset 14537 t'7 635 32172 I 503 709 l 068

TYOKYVYTTOMYYSELAKK EET lsisattaa osacldkkcct )
Voimassa olevat 3l:12. 1983

EIak kccnsaaji:r Kcskimiiiiriiinen peruseldkc nrk/kk
Etdkkeen myontiijii Miehct Naiset Yhtccnsd Miehet Naisct Yhtccnsd
TEL-eliikelaitokset 4t 128 42 805 83 933 22r2 I 082 I 636
YEI--eldkelaitokset 7 493 3273 10766 I6-sl r 050 I 468

MYEL-etiikelaitos t9 474 2t 682 4t t56 686 275 469

LEL-etAkelaitos 30273 4928 35201 I 091 478 r 005

Kaikki tyoelakelaitokset 98 368 72688 l7l 056 | 522 799 I 2t5

Myonnetyt cliikkeet l. l.-31.12. 1983

Kaikki tyoetakclaitokset l l415 8 360 19775 I 845 973 | 476

OSAELAKKEET
Vc'rimassa olevat 31. 12. 1983

Elhkkeensaajia Keskimii?iriiinen peruseldke mk,/kk
El6kkeen mydntdjd Miehet Naisct Yhtee nsd Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eldkelaitokset I 340 t 736 3076 t5l0 754 l 083

YEL-eldkelaitokset 1278 5r3 I 79t I 159 832 I 065

MYEL-eliikelaitos 4802 5 597 l0 399 515 231 362

LEL-eliikelaitos I 121 144 | 271 87'7 443 827

Kaikki tyoelakelaitokset 8 547 7 990 t6 537 815 387 608

Myonnetyt eldkkeet L l.-31. 12. 1983
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TYOTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1983

El:ikkcensaalia Keskimddrdinen peruselAke mklkk
Eldkkeen myontiilii Michet Naiset Yhteens:i Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elikelaitoksct 7 645 13098 20743 2 t92 I r35 | 525
YEL-el6kelaitoksct 414 411 891 I 432 815 t 102
MYEL-eldkelaitos I 441 | 571 3 018 382 677
LEL-clzikelaitos 5 450 2517 7 967 | 146 508 945
Kaikki tyoclAkelaitokset 14956 t1 663 32619 | 674 970 1293

Mycinnetyt elikkeet l. l.-31. 12. 1983

Kaikki tyoclakclaitokset 5 848 6482 r2330 2055 I 178 1 594

PERHE-ELATXTTT
Voimassa olcvat 31.12. 1983

Eldkkeen myontdjd

ElAkke idcn
lukumiidrzi

Kcski-
maararnen
pcruseldke

mk,/kk

Eldkkeensaajia

Lgsket Lapset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 56773 l 082 5264r t4 156 66797
YEL-cliikelaitoksct 98ll 957 9 424 2 168 n592
MYEL-eldkelaitos 23330 307 22497 4250 26747
LEL-eldkelaitos 29969 492 28 331 63t2 34f/3
Kaikki tvoeliikelaitoksct l l9 883 774 r 12893 26886 139779

Myonnctvt eliikkect l. l.-31.12. 1983

Voimassa olevat 31.12. 1983

El:ikkcen myontdjd

Kaikki tvoelakclaitoksct ll09l 817

VANHU U S-, TyOKyVyIfOMyy}, TyoTrOM yys- 
J A pE RHE-ELAIC<EEr

Keski-
mhdrdinen
peruseldke

mklkk
TEL-cliikelaitokset 323070 r 387
YEL-eldkelaitokset 45 439 I 439
MYEL-eldkelaitos l 76 860 415
LEL-eldkelaitos l r8 361 756
Kaikki tyoelakelaitokset 663730 l019

Myonnetyt elSkkeet l. l.-31.12. 1983

Kaikki tvoeliikelaitokset 75 368 1 224

Vanhuus-. ty(jkyvyttomyys- ja tyottomyyselikkeensaajista 17432 sai lisaksi rekisteroityd lisdeliikettd keski-
mAdrin l3l7 mk/kk. NSmA olivat etupalssa TEL- ja YEl--eldkkeiui. Perhe-eldkkeiste 4153 oli tisdetujen
mukaisia. keskim'idrin I 027 mk/kk.

MAKSETLIT ELAKKEET 1. 1.--31. 12. 1983, MILI. lvlK
Vtihimmciisturva

TEL-eldkelaitoksct 5 114,9

YEL-cldkelaitokset 762,2
MYEL-etiiketaitos 859,0
LEL-eliikelaitos l 048.0

Kaikki rydelakelaitokset 7 784,0
Re ki st erdi r v listit ut-va 312,0

Eldkkeiden
lukumiiiirii

YhteensA 8 096.0
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English Summary

Finnish social expenditure
in 1982 was approximately
58 billion marks, according
to preiiminary estimates.
The real growth {rom the
preceding year was 7.6 per
cent. The growth was largely
the consequence ol a relorm
that ralsed several o{ the
benefits, such as daily
allowances under the sickness
insurance scheme, and
made them subject to
taxation.

Social expenditure {ormed
24.5 per cent of the gross
domestic product market
price. Social expenditure per
inhabitant was about 12,000
Finnish marks.

Most of the sociai
expenditure consisted o{
pensions. The second place
was held by sickness and
health. The {ollowing were
family and children, and
unemployment.

Thirty per cent of the social
expenditure was Iinanced
by the national government
and 15 per cent by 1ocaI
government, 44 per cent by
employers, seven per cent
by the insured and lour per
cent by users.

The ratio ol social ex-
penditure to gross domestic
product in l98L was 34.4
per cent in Sweden, 30.1 per
cent in Denmark, 21.7 per
cent in Norway, 21.6 per
cent in Finland and 17.3
per cent in lceland.

The risk o{ disability has
decreased in Finland. The
employment pensions
scheme has been in effect
{or over 20 years. The
sickliest have le{t working
li{e. National health care,
occupational health care and
labour protection have been
developed. Work processes
have changed and work
has become less strenuous
physicaily. These changes
together have presumably
improved the general state
ol health o{ the population
although it may be diflicult

to measure the ellects oi the
various Iactors.

The pensions coverage oi
Iree-lancers is being
corrected. A specilic
pensions law lor this in-
between group ol about
10,000 is being prepared,
and would be implemented
by means ol a specilic
pensions fund.

Attention has been paid to
the shortcomings o{ the
penslon
lancers

coverage o{ {ree-
ever since the

early 1970s. The various
organisations oi workers
have also drawn attentron
to the grievances on several
occasions.

According to the bill being
drawn up, the new iaw
would cover per{orming
artists and other public
performers.

The law would cover
per{ormlng arhsts and other
public perlormers as well as
editors who by creatrve
activity participate in
the preparation or
implementation of a per-
Iormance, iunctioning as
musician, actor or other
performing artrst or as
director, choreographer,
costumer or scenographer.
With these the law also ranks
editors and ioumalists oI
newspapers and periodicals,
and radio and television
editors and announces. The
law would also apply to
translators, lnterpreters and
guides as well as to photo-
graphers and to cdmeramen
in {ilm production. A;oint
condition for application oI
the law would always be
that the person is in employ-
ment relationship and is not
an entrepreneur.

Under the bill, the
calendar years would entitle
to pension lor which the
aggregate lreelance ea rnings
ol the worker would exceed
a certain limit. It is proposed
that 3,BOO marks d yedr
should be the limit.

The pensions would be
granted and paid by a
specilic pension fund
working in connection with
the LEL-Employment
Penslons Fund {or the
casually employed, and its
administration would have
representatives of both the
employers' and the
employees' organistaions.

The social security
number in Finland is a series
ol ciphers consisting o1 the
date ol birth, a numeral
differentiating those bom on
the same day, and a check
mark developed to ensure
the correctness o[ this series
o{ ciphers. The number was
originally adopted Ior the
pensions register but has
subsequently been applied
under the sickness insurance
scheme and in the
population register.

The mere social security
number does not always
suf{ice to identi{y a person,
not even together with the
ndme. Persons born on one
and the same day and
having the same name run
rnto iour thousand pairs in
the register o{ the Central
Pensions Security Institute
and, moreover, there are a
few score triples. It some-
times requires actual
detective work to lind out
whether someone with the
name lehtinen bom in 1915
actually is the lahtinen
bom in 1951.
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TYONTEKIJAN ELAKE

ETK :n uusittu yleisesite valmistunut
j o koi s t a pa I k k a t y d s s ri o I ev ao t y r)nt e k ij tiri var t en.
Entistri yksiryiskohtaisempi kuvaus
vonhuus-, ty dkyvy t tdmy ys-,
t yd t t dmyy * ja perhe-e ltik e turyast a
sisciltyy nyt tdhdn esitteeseen.
Tilattavissa maksutto
El ri k et unta k esk u k sen pos t i t t a mos t a.
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"suomessa asuva yrittiijii on vakuutettava vanhuuden,
tytikyvytttimyyden ja kuoleman varalta
siten kuin tiissii laissa siiiidetiiiin.
Yriff eje[e tarkoitetaan henkiltid,
joka tekee ansiotytitii olematta tytisuhteessa
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa."

Yrittriiien eltikelaki, l. $
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