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Perhe-eleketri

ansion, tarpeen ja kantokyvyn mukaan

Ansiotyon perusteella maksettavista perhe-eldkkeistd olisi keskustel-
tu, vaikka eduskuntavaalit eivdt olisikaan olleet vauhdittamassa
keskustelua. Perhe-elzikkeistzi on keskusteltu vaaleista vaaleihin;
keskustelun sivulla ja ainakin osaksi sen luomien paineiden vuoksi
on tehty ja tekeilki tutkimuksia, jotka antavat pohjaa uudistushank-
keille.

Populaari mielipiteiden vaihto alkaa yleensd ihmetyksestS, ettd
yksityisen palveluksessa ja yrittiijiinii tehdystai tyostii naisleski saa
eldkettd, mies ei. Yhtiiliiiset oikeudet molemmille, tasa-arvon nimes-
sii! Kiirjekkiiimmin asian ilmaisi naispuolinen eldkkeenansaitsija,
joka kysyi, miksi hdnen ansaitsemallaan eliikkeellii eldteteidn aivan
toisten naisten miehiii.

Niukkenevan talouden ndkoalojen edessd ei kuitenkaan tunnu
kohtuulliselta ajatella, ettd jokainen miesleski omasta tulotasostaan
riippumatta alkaisi saada leskeneldkettd samoin perustein kuin nai-
set nyt. Urpo Kangas viittaa toisaalla tdssd lehdessd julkaistussa
haastattelussaan tilastoihin, joiden mukaan naislesken tulot nykyi-
selkiein ovat mieslesken tuloja pienemmdt: Jos tasa-arvoprinsiippiii
noudatettaisiin, tulisi siis naisen asemaa kohentaa eikd miehen.

Lapset saavat perhe-ekikettri sekd miehen ettd naisen jdlkeen, ja
tuen kohdistaminen lapsiin lieneekin keskeinen huomioon otettava
vastaisessa perhe-eliikejiirjestelmdn kehityksessd. Odotettavissa ole-
vat muutokset merkinnevdt valikoinnin lisiiiintymistd tuen jakelus-
sa.

Eliiketurvakeskuksen taannoinen ehdotus eldkeoikeuden jakami-
sesta avioerotapauksissa, yksin jddneen puolison toimeentulon tur-
vaamiseksi, on kohdannut ristiriitaisen vastaanoton. Viitataan sekd
periaatteen ettd kiiytiinnon vaikeuksiin. Henkilokohtaisen ansion
suoja on lainsdddainnossri luja.

Toisaalta on paineita myos siihen suuntaan, ettd avopuoliso tulisi
saattaa perhe-eliikkeeseen oikeutetuksi. Entiipd entinen avopuoliso?
Mies niinkuin nainenkin? ,"

Raja on vedettdvd resurssien mukaan. Oikein laajaan sosiaaliseen
otteeseen ei ole taloudellista voimaa.

Ansioon perustuvaa perhe-eliikettzi yhtii kaikki tuskin voidaan
ruveta jakamaan puhtaan tarveharkinnan perusteella. Viisikym-
menluvun historia opettaa, ettd kun kansanelhkkeiden ansaintape-
rusta romutettiin, syntyi yleinen ja voimakas tarve ansioon perustu-
van turvan luomiseen. Enhd ei ole varaa avata vuoroin toista, vuo-
roin toista hanaa' 

Yjo Larmora
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Vuosikymmenen kuluttua 85 vuotta tdyttdneitri on 30 000 enemmdn kuin
nyt. Ikzivuosiltaan 75 ohittaneita on liihes 100000 enemmdn. Moniko
n:iistd vanhuksista tulee tarvitsemaan hoitopaikan, josta ei ole viel6 edes
paperilla pzi2itostti?

Sairaiden vanhusten hoitotilanne on jo nyt vakava. Kysykiiai helsinki-
liisvanhusten omaisilta, loytyiko hoitopaikka kun sitl tarvittiin?

Nykyiset vanhusten hoitopaikat eivdt riitd. Terveyskeskusten vuode-
osastot, mielisairaalat ja yleissairaalat triyttyvdt. Vain lisddmdlld van-
hainkotej a, parantamalla avohuoltoa ja perustamalla geriatrisia hoitoyk-
sikoitri voidaan valttea yleisen sairaalalaitoksen tukkeentuminen vanhus-
ten hoitoon.

Pidtoksenteolla on kiire. Vastuunkantajan, julkisen vallan ratas on
hidasliikkeinen. Riittairikosen vauhti? Joutuuko yhduseampivanhus
virumaan sairaana asunnossaan ilman asianmukaista hoitoa? Vai pi-
triisiko pakottavassa tilanteessa vastuuta vanhuksistamme jakaa muille-
kin tahoille?

Esi merki ksi eltikejtirjestelmille?

Tyoeliiketurva ja illJ:,1[Jfi:}iLl;i;,,,1,r,, 
,u- 

o,nuil.]ii",9j3,lil,li.iJ,lJ'i:l-vanhuspolitiikka V;;il; i;[vista tycieldkkeen- den ;ik;;, ty*ra't"jaii..it.i.a
saajista on nostanut tycieldkkei- voi joutua ratkaisemaart yhteis-

Tyoeldkelakien toimee npano den rahoitukscn ykkosluokar.r kunnallisen vastuunsa rajat.
lain sdddosten mukaan on tyii- kysymykseksi. Suurten ikd- Onko se vaitt ja ainoastaan
eldkejdrjestelmdn vastuualuc luokkien tyoeldkkeisiin tarvi- tyoeleketurvan toin.recnpano?
vanhuspolitiikassa. Tehtd'"'d on taan hvvir.t paljon rahaa. Las-
mitd tdrkein. Vanhusten hyvin- kelmat osoittavat neljdnnestd
voinnin perustana on kohtalai- palkoista. enemmdnkin.

Toiminta-alue
laajemmaksi
Mielestdni tyoelakejarjestelmdn
toiminta-aluetta voi ja on aihet-
ta laajentaa. Sitd laajentaisi ny-
kyiste tiiviimpi yhteistyci mui-
den vanhuspolitiikan sektorei-
den kanssa, Nditd sektoreita
ovat tcrveydenhoito, sosiaali-
palvelut, asuminen, koulutus,
kulttuuri ja tutkimus.

Hyvdn yhteistyon tulokse t
jddvdt mappien tAyttecksi. ellei
suunnitclmille saada rahoitusta.
Olisi luontevaa, jos tyocldkejdr-
jestclmd voisi joskus toimia ra-
hoittajana tai luotonantajana
vanhusten hyvdksi tulevissa
hankkeissa.

Esimerkkejii jdrkevistd koh-
teista ei ole vaikea keksid.
Tyoeliikejiirjestelmdn lainoit-
tama vanhainkoti tai palveluta-
lo Helsingissd voisi helpottaa
kaupungin yhd pahenevaa van-
hustenhoitotilannetta.

Mieleen tulee n.ryds erilaisia
palvelujdrjestelmid kotona asu-
ville. Heidiin itsendisyyttddn ja
omatoimisuuttaan voidaan mo-
nin tavoin ylliipitiiii ja edistiiii.
Varojen sijoittaminen puhelin-
osakkeisiin ja puhelimien lai-
naus tarvitscville olisi tdllaista
palvelua. Valtaosa 75 vuotta
tavttancistA on yksinasuvia.
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VI IKAON
\IASTUUNJAKO?

at

Vanhuus ei ala
ehkeidssI
Aikansa on eldnyt luulo van-
huuden alkamisesta eldkeidssd.
Jos ikdrajoja vanhuudelle halu-
taan, pitdisi ne vetdd 75-80
ikdvuoteen. Silloin iiin haitat al-
kavat yleensd tuntua.

Ekikeiiin kohtalaisen terveind
ohittanect ovat r irkeitl. toimin-
takvkvisid kansalaisia. On vdd-
rin leimata heitd vanhuuteen lii-
tetyillli negatiivisilla arvova-
rauksilla.

Eldkkcelle siirtl misen jousta-
voittaminen on hicno asia. Sii-
Itcrt kuulrru mahdollisuus vd-
hentdd tvontekoa ja korvata an-
sion alencminen eldkkeelld.

Osa-aikatycitd on meilld aika
viihdr.r tar jolla vanhentmille
tyonteki jdille. Lisddmisen estee-
nii niivttdd olcvan mycis.j;ihme i-
tii ascnreita. Niihin pitiiisi voida
vuiktttllur tuorrrallir csiirr osa-ai-
kat5r(rn hyvih puolia i kziiintyvdn
tyontcki jrin kannalta.

Nuorekkaillc vanlruksillc voi
tvocl;ikc.jrir'lestclmd mielestiini
osoittaa errvostukscnsa olcmalla
mukana erilaisten toinrintan-ral-
licn kehittdrnisessti. Tointintu-
rnlrllicn tttrkoitu: ()ll tar.iota
puuhaa .ja tekcmistd. harrastus-
ja osallistumismahdollisuuksia.
On monia kanavia.ja keinoja oh-
.jata tuki ellkeldisten parhaaksi.
jos hvvhd tahtoa loytyy.

Pirkko Jaaskelainen,
I tr,

L,ldkL't ur\.a k(.\ kuk.\u
: uunn i I 1 t, luo su.s I Un t u t k t 1 u
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TUTKUAN xATOKLJLMA PERHE-ELA}CGESEEN

KUSTANNUKSET
lr

EI\IAf, \IASTAA HYOTYA
Viime syksynii torksstettiin Helsingin yliopiston
oikeustietee lli s essti tie de kunno sso le sken oikeudel-
lista osemao koskeva viiittiskirio. Tutkimus poik-
ke as tov snomois e sts oike ustiete elli se stti viiitii skir-
josto ennen muuts siinti, ettti teoksessa pyritiiiin
tsrko st e le moon suomaluis en so siaoliturv ai tiri e s-
telmtin kokonoisuutto ja sen eri osotekiiiiitii*).
Kosko tyiissti on liihemmtin tarkastelun kohteeksi
valittu lesken oikeudellista osemaa koskeva loin'
siiiidiintii, piititti Tyiieltike-lehti pyyttiti teoksen
kirj o itt oj a lt o, o i ke u stie te e n t o ht ori U rp o K snka ol -
ta v s stauksia oj anko htoisiin p erhe - e liikep oliittisiin
kysymyksiin.

l. Milluinan on lc.rkcn
I o i nrcc n I u I o 1 u 1'1' 61 I y l.y' i.s ctt
I u i n s tici d ci nntin v a I o s.vn?

*) KANGAS, URPO: Lesken oi'
keudellinen asemo. Oikeusdog-
maattinen tutkimus lesken sosi
aaliturvan laajuudesto. Suoma-
laisen Lokimiesyhdistyksen Jul-
kaisuja. A-sarja N:o 156. Vam-
mala 1982, XLVIII * 404 s.

Eloonjddneen puolison toi-
meentuloturvaa koskeva lain-
sddddntci on mahdollista jakaa
yksityisoikeudelliseen 1a julkisoi-
k e u de I li s e en s o s ia al i tunt aan. Y k-
sityisoikeudellisen sosiaalitur-
van alaan kuuluvat ldhinnd per-
he- ja perintooikeudelliset j iirjes-
telyt sekd sopimusperusteiset
etuudet. Julkisoikeudellisen so-
siaaliturvan lohkoon voidaan si-
sallytda varsinainen eldkelain-
siiiidiinto ja lesken saamat vero-
tukselliset etuudet.

Vastoin yleistd olettamusta
yksityisoikeudellinen sosiaali-
turva ei suinkaan ole lesken
kannalta merkityksetont6.
Eduskunta on juuri kiisitellyt
hallituksen esityksen (HE
225/82) perintcikaaren muut-
tamiseksi, jonka piiiiasiallinen
sisdlto on seuraava.
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Kun aviopuoliso kuolee, saa
eloonjddnyt puoliso pitiiii kuol-
leen puolison jiiiimiston jaka-
mattomana hallinnassaan, jollei
rintaperillisen jakovaatimukses-
ta tai perittdvdn tekemdstd tes-
tamentista muuta johdu. Rinta-
perillisen lakiosaoikeuden ja tes-
tamentinsaajan oikeuden estd-
mdttd eloonjddnyt puoliso saa
pitae jakamattomana hallinnas-
saan puolisoiden yhteisend ko-
tina kdytetyn tai muun jiiiimis-
t66n kuuluvan, eloonjddneen
puolison kodiksi sopivan asun-
non, jollei kodiksi sopivaa asun-
toa sisdlly eloonjdlneen puoli-
son varallisuuteen. Yhteisessd
kodissa oleva tavanmukainen
asuntoirtaimisto on aina jdtettd-
v6 jakamattomana eloonjdii-
neen puolison hallintaan.

Laki perintcikaaren muutta-
misesta tulee voimaan 1.9. 1983,
minkii jiilkeen leski saa kdytdn-
ncissd aina asua puolisoiden yh-
teisessd kodissa kuolemaansa
saakka. Lesken ei perintcioikeu-
dellisen suojan tehokkuuden
vuoksi tarvitse keyttea lainkaan
toistuvaistulona saamaansa el6-
kettd uuden asunnon hankki-
miseen.

Sopimusperusteisista etuuk-
sista on mainittava myds erilais-
ten henkivakuutusjiirjestelyjen
leskelle antama suoja. Vaikka
ldheskddn kaikilla henkiloillii ei
ole kuollessaan voimassa henki-
vakuutusta, on henkivakuutuk-
sella reaalista merkitystd monis-
sa eri leskeytymistilanteissa.
Vapaaehtoisten henkivakuutus-
ten antamaa suojaa tdydentdd
pakollinen ryhmiihenkivakuu-
tusja siihen rinnastuva taloudel-
linen tuki.

Henkivakuutuksille on tyypil-
listd useimmiten se, ette mita
nuorempana edunjiittiijii kuo-
lee, sitd paremman korvauksen
leski tdstd saa.

Leskeytyneen
tulot nousevat
Julkisoikeudellisen sosiaalitur-
van keskeisimmiin sisdllcin les-
ken kannalta muodostavat an-
sioperusteinen perhe-eldkelain-
sddddntcj, yleinen perhe-eldke,
erilaiset korvausperusteiset per-
he-ja huoltoeldkkeet sekd vero-
tukselliset etuudet.

Erilaisia perhe-eldkelajeja on
runsaat 30 ja niille on tyypillistii
se, ette edunsaajien asema vaih-
telee etuusjd rjestelmiistd toiseen.

Jiirjestelm6 on sisdllollisesti
epdyhtendinen ja sille on leimal-
lista se, ettei lesken todellista
tarvetta toistuvaistuloon useim-
missa tapauksissa lainkaan ase-
teta perhe-eldkkeen myontdmi-
sen edellytykseksi.

Monet etuuksista ovat lisdksi
luonteeltaan kasaantuvia, var-
sinainen yhteensovittaminen ta-
pahtuu kdytdnnossd vain pienen
etuusryhmdn sisiillii.

Julkisoikeudellisen sosiaali-
turvajdrjestelmdn tehokkuutta
kuvastaa parhaiten se, ettd les-
keksi jiiiineelll naishenkilolld on
kdytettdvdnddn enemmdn tuloja
kuin hdnelld oli avioliiton aika-
na. Miesleskien kohdalla tilanne
on pdinvastainen, miehen kdy-
tettdvissd olevat tulot alentuvat
leskeytymistilanteessa.

Ansioeliikejiirjestelmdn te-
hokkuudesta johtuen kuitenkin
tiillii hetkellii miesleskelll on
kdytettdvdnddn enemmdn tuloja
kuin naisleskelld. Melkoisella
varmuudella voidaan kuitenkin
ennustaa, etta tama tilanne tulee

eikii sukupuolen perusteella.
Ndin ollen ndyttdisi mycis meilld
vallitsevan samanlainen tilanne
kuin Itdvallassa, periaatteessa
perhe-eldkelainsddddnto louk-
kaa HM 5 $:n yhdenvertaisuus-
prinsiippiii.

Asialla on kuitenkin kddn-
teispuolensa. Kun kerran tilas-
totietojen mukaan naisleskelld
on kdytettdvissddn vdhemmdn
tuloja kuin miesleskelld, ei lain-
sddddnto nykyisellliiinkiiiin ky-
kene nostamaan naista miehen
rinnalle.

Tdmdn kannan kanssa olisi
johdonmukaista parantaa vie-
ldkin naisleskien asemaa entistd
tehokkaammin ja vielii selvem-
min HM 5 $:n muodollista oi-
keudenmukaisuusstandardia
loukaten.

Kdsitykseni mukaan yhteiskun-
nallinen oikeudenmukaisuus
edellyttiiii sekd muodollisen ettd
materiaalisen oikeudenmukai-
suuskdsityksen samanaikaista
hyviiksymistd. Lainsdddiintci-
tyon lahtdkohtana tulee olla
sukupuolten vdlinen yhdenver-
taisuus. Miesti ei saa asettaa
ldht6kohtaisesti naista huo-
nompaan asemaan, eikii piiin-
vastoin.

Kun muodollista yhdenver-
taisuutta koskeva kysymys on
ratkaistu, voimme astua aske-
leen eteenpdin. Millii perusteella
leskelle tulisi maksaa leskenelS-
ketta? Tamen kysymyksen rat-
kaisu lankeaa materiaalisen oi-
keudenmukaisuuden lohkoon.
Siihen vastaaminen edellyttiiii
kannanottoa moniin eri kysy-
myksiin.

Kantani on se, ettii kaikki
avioliittoon kytketyt perhe- ja
huoltoel6kkeet tulisi mitoittaa
taloudellisen tuen tarpeen mu-
kaan.

Perhe-eldkkeisiin sisiiltyvii6
lasteneldkettd voitaisiin maksaa
huoletta siihen asti kunnes lapsi
tulee tiiysi-ikiiiseksi. Lesken-
eldkkeen keston tulisi riippua
lesken idstd ja taloudellisen tur-
van tarpeesta.

Taloudellisen turvan tarpeen
arvioiminen edellyttiiisi nykyistii
tehokkaamman yhteensovitus-
jdrjestelmiin luomista.

J. Perhe-clcikelain,sriridcin-
ndn .t)'nt.)'aikoihin 1960-lu-
wlIa .t'htci.skurtta oli toivtn-
nci k d i n en k u in t cinci p ci i t, cinri.
Onko parhe-elcikelainscici-
dcintd edellcen a.jan tasallo?
Missii sc nruhdollis(sti on
p a h i t en j (i dn 

-v" 
t j ci I k e e n /

Ennen kuin tdhdn kysymykseen
on mahdollista vastata, on syyt6
lyhyesti tarkastella sita, millai-
nen perhe-eliikejdrjestelmii
Suomessa on voimassa.

Varsinainen perhe-eldkejdr-
jestelmd voidaan jakaa ansiope-
rusteisiin perhe-ekikkeisiin ja
yleisiin perhe-ekikkeisiin. Perhe-
elikkeen ansioperusteisuudella
tarkoitetaan leskelle ja orvolle
maksettavan eldkkeen suuruu-
den sitomista edunjdttdjdn an-
sioiden suuruuteen.

Leskelle tAssd kalegoriassa
maksettava perhe-eldke voi olla
teknisesti toteutettu myos siten,
etta perhe-eliike on tarkoin
midrdtty osa siitd eldkkeestS,
mitii edunjiittiij?i itse sai tai olisi
ollut oikeutettu saamaan. An-
sioperusteinen perhe-el6kejdr-
jestelmd kanavoi erittdin teho-
kasta taloudellista turvaa.
useimmiten naispuoliselle leskel-
le.

Tdmdn eldkejdrjestelmln rin-
nalle on rakennettu yleinen per-
he-eliikejiirjestelmd, joka kana-
voi leskille ensisijaisesti toimeen-
tulosidonnaista sosiaaliturvaa.

Jiilkimmiiinen turvajdrjes-
telmd muodostaa systemaatti-
sen kokonaisuuden. kun taas
ansioperusteista perhe-el6kejdr-
jestelmdd vaivaa melkoinen ep6-
systemaattisuus.

Varsinaisen perhe-el6kejdr-
jestelmiin lisiksi on olemassa
koko joukko korvausperusteisia
perhe- ja huolt oe ldk ejcirjes te lyjri.
Niistd mainittakoon tdssd yhtey-
dessd VahKorvl:n varaan ra-
kentuvat perhe-eldkkeet, Liik
VakL:n ja rikosvahinkolain mu-
kaiset perhe-eldkkeet, taPatur-
mavakuutuslain mukaiset huol-
to- ja perhe-eldkkeet ja sotilas-
vammalain mukaiset huolto-,
osahuolto- ja lisdhuoltoeldkkeet.

l-ains[[dinto
ei ajan tasalla
Kun nyt kysytiidn, onko perhe-
eldkelainsddddnto edelleen ajan
tasalla, ei tdhiin voi tutkijan nd-

Ehkkeet
mitoitettava

ldhitulevaisuudessa kddntv- 1

mddn pdinvastaiseksisen uuok- tafpeen mUkaan
si, ettd naisten osuus ammatissa
toimivasta vdestostd on jatku-
vassa kasvussa ja mycis heidiin
ansionsa ldhenevdt jossakin
mddrin miespuolisten tydnteki-
joiden ansioita.

Sita paitsi tilastot eivdt kerro
koko totuutta lesken toimeentu-
loturvasta, koska yksityisoikeu-
delliset suojakeinot jiivdt tulol-
askelman ulkopuolelle.

2. Vastuuko nrkrinat lcs-
kcncltikActn ttteli\(ttttin0t
v,ain trui.sillt' tcittttitt priivr)n
watimuk.\ia'J Esimcrkik.si
ItcivctIlrr.ssct ttimti ktiyttintr)
on Iolcttu pt't'tt.tttt.tlttitt t'tt.t-
toisck si. N tiA t'nt.r'l;.tt'nn( t i-
lanteesta Suomes.sa? Mitcn
ntuultaisiltc lakia n(iihci
osin? Miksi?

Hallitusmuotomme 5 $:n mu-
kaan Suomen kansalaiset ovat
yhdenvertaiset lain edessd. Yh-
denvertaisuussddnnos on ilmaus
muodollisen oikeudenmukai-
suusperiaatteen velvoittavuu-
desta viranomaisille ja lainsddtd-
j2ille.

Muodollisen oikeudenmu-
kaisuusstandardin mukaista on
se, ettei lainsiiiitiijii aseta ketddn
toista huonompaan asemaan
kansallisen tai etnisen alkuperdn

l



kcikulmasta vastata kuin kieltd-
vdsti.

Systemaattisessa katsannossa
on kestdmdtonta se, ette leskey-
tymistapahtumaa koskevat
kymmenet perusteiltaan erilaiset
sdddcikset. vallankin. kun peri-
aatteellisella tasolla ei ole mah-
dotonta yhdenmukaistaa aina-
kin suurta osaa ndistd siiiidcik-
sistd.

Jos asiaa tarkastelee oikeus-
alamaisen kannalta, yrittdd so-
vittautua lesken kaapuun, tun-
tee olonsa epdmukavaksi. On-
gelmana on se. milld tavoin oi-
keusjdrjestyksestA on mahdollis-
ta saada tietoa.

Yhta vahan kiitosta perhe-
eldkej6rjestelmd ansaitsee sisiil-
lollisesti. Se on rakennettu aika-
na, jolloin jatkuvan taloudelli-
sen kasvun huuma sumensi
piiiittiijien aivot. Sellaista yh-
teiskuntaa pidettiin muita pa-
rempana, joka kustannuksia ky-
selemdttd antoi runsaudensar-
vensa wotaa.

Viihitellen on kuitenkin ha-
vahduttu huomaamaan, etta so-
siaaliturvankin alalla jaetaan
niukkuutta. Vdhdt voimavarat
on sen vuoksi kohdennettava
oikeudenmukaisimmalla taval-
la.

Tdmdn kanssa ei ole sopu-
soinnussa se, etta perhe-eldke-
jiirjestelmit saattavat kanavoida
varoja sellaisillekin edunsaajille,
jotka eivdt vdhimmdssdkdin
miirin ole taloudellisen tuen
tarpeessa.

Kusannukset eivlt
suhteessa hyotyyn
Nyt on korkea aika panna jditd
hattuun ja miettiii sitd. miten
perhe-eltikejiirjestelmdd tulisi
uudistaa. Uudistusta suunnitel-
taessa ensisijaisena tavoitteena

jaisesti lapsille ja toissijaisesti
leskille heidiin sukupuolestaan
nlppumatta.

Jdrjestelmdd laadittaessa olisi
kiinnitettavi erityistd huomiota
muiden leskenturvamekanis-
mien kehittymiseen yhteiskun-
nassa. Yhteiskunnallisesti epii-
oikeudenmukaista ei olisi se, et-
td leskeneldkkeen m66rddn vai-
kuttaisivat lesken oma varalli-
suus, hdnen saamansa perhe-ja
perintcioikeudelliset ja sopimus-
perusteiset etuudet.

i.H'itil1'.Tii1,,,;:l'*' tu' Pdrpaino,
Tukea tulee suorittaa ensisi- laSten elekkeisiin

Tiillii kysymykselld on kiiytiin-
ncjllistd merkitystd ldhinni per-
he-eldkkeiden keston ja yhteen-
sovittamisen kannalta.

Useimmissa tapauksissa
eloonjddnyt puoliso toimii yksin
alaikhisten lastensa lakimiiiiriii-
send holhoojana Holhl 23 $:n
nojalla. Holhoojalla on oikeus
kiiyttiiti holhouksenalaisen hen-
kilon varoja, mycis vajaavaltai-
sen eldketuloa, holhoustoimen
asianmukaisen hoidon edellyt-
tamalla tavalla.

Sen vuoksi leskellii on oikeus
nostaa ja kaytda lapselle tuleva
perhe-eldkeosuus lapsen kasvat-
tamisesta ja kouluttamisesta ai-
heutuneisiin kustannuksiin.

Mikali ansioperusteisten perhe-
el6kkeiden jakaantumista muu-
tettaisiin siten, etta perhe-eldk-
keen kokonaismAirii siiilytettiii-
siin entisellddn, mutta nykyises-
td poiketen eliike jaettaisiin vain
perhe-eldkkeeseen oikeutettujen
lasten kesken, eiviit perheen
kdytettdvissd olevat tulot alen-
tuisi toisen puolison kuoleman
johdosta.

Tilanne muuttuisi vasta sit-
ten, kun oikeus lapsen eldkkee-

seen lakkaisi tdysivaltaisuuden
johdosta. Tiilltiin ei leskelle endd
voitaisi suorittaa osaakaan per-
he-el6kkeest6.

Toisaalta ratkaisulla saattaisi
olla vaikutuksia mycis perhe-
eldkkeiden yhteensovittamista
koskevien periaatteiden kannal-
ta. Jos leskelle ei annettaisi
osaakaan ansioperusteisesta
perhe-eldkkeestd, muulla perus-
teella suoritettavat perhe-eldke-
etuudet eivdt alentaisi sitd kaut-
ta leskelle tulevia etuuksia.

Itse pidhn rationaalisena sel-
laista perhe-eliikejiirjestelmdS,
jossa etuuksien painopiste on
nykyistd voimakkaammin siir-
retty lasteneldkkeisiin.

-5. Onko perhc-r,lrikclain-
.s ri ri d cinr t r) I I ti t.1' dv o i nt u p o I i i I -
tinctl .funlitio?,N-r'k.r'r.rryl
t.t'dttdtrt.t't dot wllitrt.ttt ti
koikillc kuitenkuctrt riitti toi-
t ri. l)it riisi ko I rirttcitt t'olo.ysrt

Eliikelainsiiiidiintciii voidaan
kayttee menestyksellisesti osana
tydvoimapolitiikkaa vdhentd-
maan tydttdmyyden aiheutta-
mia yhteiskunnallisia ongelmia.
Hyvdnd esimerkkind taste ovat
tycittcimyyseldkettd koskevat
TEL:n ja KEL:n jiirjestelyt sekd
osaltaan mycis maatilataloutta
koskevat sukupolvenvaihdos- ja
luopumiseldkettd koskevat
sddnncikset.

On mycis kiistatonta se, etta
tietyissd marginaaliryhmissd eri-
laisilla perhe-el6kejdrjestelyillii
on tycivoimapoliittinen tehteve.
Jos esimerkiksi perhe-eliikkee-
seen oikeutettu leski on iiikiis ja
ollut leskeytymisajankohtaa en-
nen pitkdn aikaa poissa aktiivi-
sesta tycield,mdstd, merkitsee
perhe-eldkkeen saaminen kdy-
tdnnossd vain sitd, ettd leski ei
siirry jonkin toisen sosiaaliturva-
jiirjestelyn piiriin.

Harkinnanvaraisuus
ylimenokauden
jllkeen
Tdm6 tosiseikka ei kuitenkaan
saa merkitii sit6, ettii riippumat-
ta lesken reaalisista mahdolli-
suuksista siirty[ tydehmaan
hdnen tulisi aina olla automaat-
tisesti oikeutettu perhe-eliikkee-

Niiin laajan yhteensovitus-
mekanismin luominen vasta an-
taisi takeet siita, etta kukaan ei
jiiisi etuusjtirjestelmiin ulkopuo-
lella, ja siitd. ettei kukaan toi-
saalta saisi perusteetonta etua
sosiaaliturvajdrjestelm6n kaut-
ta.

Tiimdntyyppisten mekanis-
mien puuttuminen nykyisesti
perhe-eldkejdrjestel mdstd on sen
pahin puute. Se niikyy erityisesti
kahdella eri tavalla.

Ensi n ndk in perhe-eldk ej drjes-
telmd nykyisellddn ei lisiiii yh-
teiskunnallista oikeudenmukai-
suutta ja toisaalta jdrjestelmdn
aiheuttamat kustannukset eivdt
ole sopusoinnussa sen avulla
saavutettavaan hycityyn.

4. l''lyk.y'r,sirt t'ointct.ssa ole-
v'ien trnsioperuste isten per-
he-e I cik e I o l; i en nuk oan per-
hrcltike jakaontuu edun-
vtu.jicn k<'skt'n sitctt, ct td
It'ski sua l:ok.si.jtt kukin lupsi tuti.vleskiri konnu.rtuu pa-
l'hden slturen osen el(ikkee.\- lttumaun t.t'delcintricin mic-
tcr. Ortko tcintci suhde oikeo? hen kuollua,'
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seen. Jarjestelmd tulisi laatia sel-
laiseksi, etta se sallisi tietyn yli-
menokauden jiilkeen harkita,
onko ja missii mddrin perustel-
tua tukea lesked perhe-el6kkeen
muodossa. Sellaisia leskiii, joi-
den kohdalla tiillii kysymyksellii
voisi olla kiiytiinncillistd merki-
tysta, on noin 60000.

Ongelma ei koske yksin-
omaan ansioperusteisia perhe-
eliikkeitii, vaan se on samanlai-
nen tapaturmavakuutuksen, lii-
kennevakuutuksen ja sotilas-
vammalain mukaisten huolto-
el6kkeiden kohdalla.

Uudistus tulisikin ulottaa
koskemaan samanaikaisesti
kaikkia ansioperusteisia avioliit-
toon kytkettyjd eldke-etuuksia.

6. Riirtciciko laskelle pelkkci
I oimee n I u I o / un,o :) Pit ci is i k r)
hcinen .\{t ad 0 .t' h I c i.s k u nn a I t ct

muulo tukca pclkcin r1hotl
lisciksi?

Arkipdivdisessd eldmdssdmme
esiintyy hyvin paljon erilaisia ti-
lanteita, joihin liittyy voimak-
kaita tunneperdisid asennoitu-
misia. Tdllaisia ovat esimerkiksi
leskeytyminen, orvoksi jiiiimi-
nen ja vammautuminen.

Lainsiiiitiijii ei voi estdd ndi-
den el6mdntilanteiden esiinty-
mistd, ne kuuluvat tietyllii viilt-
tdmdttcimyydellii ihmisen el6-
mddn. Lainsdiitiijii on myos aika
avuton sielullisten ilmioiden
edessd, surulle ja itsesiiilille ei
lakia sdhtdvd elin mahda mi-
tddn.

Se, mitd lainsiiiitiijii voi tehda,
on paljon arkisempaa. Lainsdd-
tiijii voi kanavoida taloudellisia
etuuksia sellaisessa eldmdntilan-
teessa oleville henkilciille, joiden
tiedetddn olevan sosiaalisen tur-
van tarpeessa.

Ei erityistd tukea
Subjektiivisesti ottaen tdmd eri-
tyisperusteinen taloudellinen
turva saattaa tuntua leskestii
riittamattomaltd. se ei voi kom-
pensoida puolison kuoleman
aiheuttamaa tyhjyyden tunnet-
ta. Mutta silti on niin, ettei tdllai-
sen erityistuen saamisen jiilkeen
kenelldkddn leskelld ole oikeutta
vaatia muita lisiiprivilegioita yh-
teiskunnalta.

Lesken on omaan kuole-
maansa saakka kyettdvd elh-
mddn muiden kansalaisten ta-

voin yhteiskunnan jiisenend, jol-
la on oikeus kaikkiin niihin pal-
veluihin, joita yhteiskunta kan-
salaisilleen tarjoaa.

Jos leski siis tarvitsee esimer-
kiksi erityisliidkirin palveluksia,
h[n saakoon niitd, mutta ei silld
perusteella, ettd hinen puolison-
sa on kuollut, vaan silld perus-
teella, etteivdt yleisliilikiirin pal-
velukset ole htnelle tuossa tilan-
teessa riittAvi6.

7. Mikci on avioliittoon .sido-
lun lointcentuloluruan osc-
ma n,yk)'pciit'cinci?

Vaikka Suomi ei kuulukaan
roomalaiskatolisen kulttuurin
piiriin, on avioliitto meilliikin
sakramentaalinen instituutio.
Lisddntyneistd avoliitoista ja
avioeroista huolimatta avioliit-
toa pidet66n yhd edelleen kan-
sakunnan moraalisena perusta-
na. jota ei saa horjuttaa.

Tdmdn patriarkaalis-konser-
vatiivisen perusasenteen kanssa
on sopusoinnussa se, ettd laillis-
ta avioliittoa pidetiiiin erddnd
kriteerind jaettaessa taloudellis-
ta turvaa yhteiskunnan jdsenten
kesken.

Samasta perusasennoitumi-
sesta johtuen ns. syntisiin eld-
mdnmuotoihin. kuten avoliit-
toon ja biseksuaalisiin suhteisiin
ei ole liitetty toimeentuloturvaa.

Aviopuolisot
etusijalla
Meilld on menty avioliittokon-
servatismissa jopa niin pitkelle,
ettd aviopuolisot asetetaan pri-
oriteettiasemaan yksindisiin ih-
misiin verrattuna. Avioliittoa
varjellaan vielS senkin jiilkeen,
kun se on puolison kuoleman
johdosta purkautunut. Tdstd
osoituksena ovat juuri leskien
taloudelliset privilegiot.

On selvio, ettei yhteiskunnan
arvoperustaa voi murtaa eikd
muuttaa hetkessd.

Nykyinen tilanne on kuiten-
kin iohtanut kansalaisten
epiyhdenvertaiseen kohteluun.
Se loukkaa neutraliteettiperiaa-
tetta, jonka mukaan yksilollii tu-
lee s66dystd riippumatta olla
samanlaiset mahdollisuudet
osallistua yhteiskunnan tulon-
jakoon.

Oma kiisitykseni on se, etta
lainsddddntci6 tulisi kehittaa tie-
toisesti silld tavoin, ettd aviolii-

ton ylikorostunut asema toi-
meentuloturvan jakamisen kri-
teerind vdistyisi.

Avioliittokriteerin tilalle olisi
mahdollista asettaa sosiaalinen
lriheisyys ja toimeentuloturvan
tarve. Ndiden lainsddddntciperi-
aatteiden varaan rakentuva yh-
teiskunta olisi nykyistd oikeu-
denm.ukaisempi ja tasa-arvoi-
sempl.

8. Haluattc siis rinnastoa
at'oliitot avioliittoihin? On-
ko avtpuolisoll<' myd: on-
nett0ra oikeu.s perhe-ckik-
keeseen?

Periaatteessa pitiiisi. Nyt kui-
tenkin liikutaan niin tuliperdisel-
ld alueella yhteiskunnassa, etti
tuskin reaalisia mahdollisuuksia
sellaisen uudistukscn ldpime-
nemiseen on.

Vield vdhemmdn kannatusta
saisi sellainen ehdotus. jossa
perhe-eldkettd ehdotettaisiin
myonnettdvdksi biseksuaalises-
sa suhteessa el6neen henkilcin
jiilkeen hdnen "leskelleen",
vaikka heiddn viililliiiin on saat-
tanut vallita huomattavasti ld-
heisempi sosiaalinen suhde kuin
konsanaan aviopuolisoiden
kesken.

Eduskunnan viimeaikainen
kiiyttiiytyminen antaa mycis ai-
heen olettaa, ettii kaikki moraa-
lia uusintavat ehdotukset torju-
taan selvdlld enemmistollzi, su-
kunimilain ja avopuolisoiden
avustusoikeutta koskevan lain
kohtalot ovat testa masentavia
esimerkkejd.

n....raaftaJat
eivdt tunne

9. Mikd tutkimuksessonne
oIi .yIkittcivitttci/

Ehkii hiimmdstynein olin siitd
havainnosta. ettd sosiaaliturva-
jiirjestelyjen kokonaisuutta ei
tunneta aina edes piihttiijien
keskuudessa.

Tdmh paljastui mm. sosiaali-
etuuksien verotusuudistuksen
yhteydessd, jolloin tapaturma-
vakuutuslain mukaiset huolto-
eldkkeet ristittiin perhe-eldk-
keiksi ja saatettiin veronalaisik-
si. Johdonmukainen lains2iiitiijii
olisi ulottanut uudistuksen kos-

kemaan mycis sotilasvammalain
mukaisia huoltoeldkkeitd.

Sotilasvammalain mukaisilla
huolto-, lisdhuolto- ja osahuol-
toeliikkeilli on yhd edelleen hy-
vin keskeinen merkitys osana
lesken sosiaaliturvaa. Vuonna
1980 sotilasvammalain mukai-
sia eliikkeitii maksettiin yhteen-
sd noin 250 miljoonan markan
arvosta leskille.

Sotilasvammalain nojalla
mydnnetddn piiivittiiin uusia
el5kkeitd leskille, vuonna 1979
uusia huoltoeliikkeith makset-
tiin yli 700 eri tapauksessa.

Sotilasvammalaki sisiiltiiii
mycis joitakin aivan hullunkuri-
sia leskenturvasddnnoksid.
Niinpii esimerkiksi sotilasvam-
malain soveltamisalan laajen-
tamislain mukaan huoltoeldket-
td voidaan maksaa ns. entiselle
leskelle. Entisell6 leskell6 tarkoi-
tetaan sellaista lesked, jonka
mies on kaatunut tai kadonnut
sodassa ja jonka jiilkeen leski ei
ole saanut huoltoeldkettd sen
vuoksi, etta on solminut uuden
avioliiton.

Kdytdnnossd eraat iloiset les-
ket ovat ehtineet kahlata
useampia avioliittoja ldvitse,
jotka ovat pddtyneet joko avio-
eroon tai puolison kuolemaan,
ennen kuin he eldmdnsd ehtoo-
puolella ovat havainneet rinta-
malla kaatuncen entisen avio-
puolisonsa arvokkuuden.

Miltei yhtii paljon minua
kummastutti se into, jolla aikoi-
naan Suomeen omaksuttiin ns.
pakollinen ryhmdhenkivakuu-
tusjdrjestelmd.

Kun tdstd uudistuksesta so-
vittiin tycimarkkinaosapuolten
kesken, toimi nykyinen perhe-
eldkejiirjestelmd jo tdydelld te-
hollaan. Tosiasiallista tarvetta
korporatiivisen sosiaaliturvajdr-
jestelmdn luomiseen ei ollut.

Nyt meillii on voimassa hyvin
pitkiille lainsddddntcjcjn rinnas-
tuva sosiaaliturvamekanismi.
joka on kdsitykseni mukaan
monille tuntematon.

l0



Hyviini esimerkkind tdst6 on
ns. invalidivdhennyksen palaut-
taminen lakiin juuri paattyneilla
valtiopiiivillii.

Toisaalta kaikki suomalaiset
I 0. M it ci cde I l.t' t.t' k.s i ii ncic I t c poliiuiset puolueet rakentavat

Yksimielisyys
uudistusten ehto

olevan ol ctnrt.s.stt parhe-e lti-
A' r i ri r k ; t t I ttt ci n k t t A' r tttt i s t tu-
di.yruk.scllc!)

Sosiaaliturvan alaan kuuluvien
lainsddddnnollisten ratkaisujen
uudelleen arviointi on kdytdn-
ncissd erittdin vaikea tehtdvd.

Ensinnikin siksi. ettd sosiaali-
turvaa pidetddn saavutettuna
oikeutena, jota ei saa vdhentdd,
mutta jota voidaan kylllikin lisii-
ta. Talte osin kysymys on vah-
vasti ideologinen.

toimintansa sille olettamalle, et-
td eldkkeensaajat ovat liikkuvin-
ta ddnestd.idkuntaa. Heidiin
etuihinsa ei uskalleta puuttua
sen vuoksi. etta pelataan puo-
lueen kannatuksen vdhentyvAn.
Tiimd ei todenndkciisesti edes
ole virheellinen olettama. silld
eliikepoliittinen populismi on
kulkutautiin rinnastettava il-
mio.

Syviille kiiypii uudistus edel-
lyuiiisikin laajaa poliiuista yk-
simielisyyttd kaikissa ei puo-
lueissa.

i.s Urpo Kangas, om
H t' l.s i ng i n .t' I i o p i s t on

t lcisen oikeustictccn luitoksen
ossistcnl ti

1l

\R:*

{i

&
$:\

i
t:

,. dri

K

ru
mm

s

$



ELAKETU RVAKE SKUKSE N TOIMiTU S] CFITA]A
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"Paras' ratkaisu henkilon kan-
nalta olisi tyonsaanti eikii eliike.

ULOSLYONTI
IT

!a

hdn on noussut vahvasti viime
vuosina.

"Tyottomyyseldke on erddn-
lainen tyoeldkevakuutuksen si-
vuraide. Mikiiiin pddasiallinen
toimipiiri se ei ole. Tydtt6mia
varten on oma sosiaaliturvajdr-
jestelmdnsd. Vain ne, jotka ai-
van varmasti on todettu pysy-
vesti tyottdmiksi, pitiiisi siirtiili
sieltd eldketurvan puolelle."

Entd onko tarpeen vaatia
tydttdmyyseldk keensaaj ilta
sddnnollistd ilmoittautumista
ty<ivoimatoimistossa? Moni pi-
tee tate noyryyttdvdnd.

"Sddnnollincn ilmoittautu-
minen on tarpeen eikii viilejii ole
syytd harventaa. Tyottcimyys-
eldke on olemassa vain niitd ta-
pauksia varten, jolloin tyotd ei
ole". Uimonen korostaa.
"Tyonsaantimahdollisuudet on
syytd aika ajoin tarkistaa.""Jos ilmoittautumisvdlejd
harvennetaan, tycittomyyseldke
saa entistd enemmdn pysyvdis-
ratkaisun leiman. Arvostelen si-
te, etta siitd on semmoinen tul-
lut, mutta etta sita viela pidettiii-
siin sen alkuperdisend tarkoi-
tuksenakinl Toivottavasti ku-
kaan ddnid tarvitseva poliitikko
ei keksi ratkaista tyottdmyyson-
gelmaa nimittiimalla tyottdmie

tl

TI

"Olen ehdottomasti sita miel-
ta. ette tdllaiseksi sitd ei ole tar-
koitettu. Ei ainakaan,jos sanee-
rauksella ymmdrretddn sitd, ettd
vanhat pannaan pois ja nuoria
otetaan tilalle."

Uimosen mielestd tdllainen
saneeraaminen tulisi tehdd yri-
tyksen omalla kustannuksella, ei
muiden.

Tycitt6myyseldkkeen kustan-
tavat nyt tyonantajat yhteisesti.
Pitaisikd tdhdn saada muutos'?

"Tyottcimyyseldke on mitd
luonnollisimmin yhteisesti kus-
tannettava eldke. Tycinantaja-
kohtaiseen vastuuseen siirtymi-
nen tuntuu keinotekoiselta."

"Irtisanomisiin joutuvat ne
yritykset. jotka jo ovat ajautu-
neet heikkoon taloudelliseen
asemaan. Jos yritys joutuisi
maksamaan koko tycittomyys-
eldkerasituksen, se saattaisi kaa-
tua siihen. Tycipaikkansa me-
nettdisiviit silloin nekin, joille
tydta muuten riittliisi."

"Yrityskohtainen maksu to-
sin voisi alentaa tyottdmyys-
el6kkeelle siirtdmisen houkutte-
levuutta", Uimonen aprikoi.
"Mutta se ei toimi, jos yrityksen
on pakko siirthd tycintekloitiiiin
eldkkeelle. Vaikealta tuntuisi
erottaa jyvdt akanoista."

Haastqttelu:
Kirstr Suomrvuori

lt

TYOTTOIVIYYSELAKE
rl

"Toivoisin, ett(i olisi edellytyksici nostoa
ty d t t omyy s e lcikke en alaikriraj a 60 : e en. "

"Miltei poikkeuksetta tydttr)myysekike
merkitsee uloslydnti(i tydelcimcistci. On su-
rullista, jos t(im(i tapahtuu terveelle ihmiselle
jo kymmenen vuotta ennen elcikeikriri."

0,il,11';fl:13,:iftlj'i',il;*,t lkarall nousee
Uimonen kyiyttaessd, ovat- itSeStildn
ko useat perdttdiset ikiirajan ti-
lapdisalennukset johtaneet nyt Miten on, ollaanko ty<ittomyys-
sopivaan 55 vuoden alaikdra- elikkeen alaikdrajaa palautta-
jaan. Itse tycittdmyyseldkkeelle massa 60 vuoteen?
joutuneen kohtaloa hiin ei pidii "Tiedossani ei ole, ettd ikdra-
mitenkddn ruusuisena. "Heillii jaa oltaisiin nostamassa. Aktii-
on tycieldmdstd uloslycidyn tun- visia toimia ei tdhdn tosin tarvi-
tu, niinkuin muillakin ennen takaan: ellei mitddn tehdii, ikii-
varsinaista eliikeikiiii eldkkeelle raja nousee automaattisesti ta-
joutuneilla", hdn vastaa tiedus- kaisin 60:een."
teluun, millaiseksi hdn kuvitte- "Tdmdn radikaalimpiin toi-
lee tyottomyyselAkkeensaajan miin ei mielestdni voidakaan
el6mdn. ryhtyii. Nuoremmilta ikiiluokil-

Eldkkeen mycintdminen tycit- ta ei voida napata pois oikeutta,
tomyyden perusteella jollekulle joka heillii tyottdmyyseldkkee-
ndyttdd vapauttavan tyovoima- seen jo on ollut."
viranomaisetenemmistdtyollis- Muttasosiaalistakaanaspek-
Emisyrityksistd, Uimonen us- tia ei saa unohtaa. "Ikiirajan
koo: "Kdytdntci on osoittanut, nostaminen tulee kysymykseen

TYOELA]VIASTA

etta tyottomyyseldkeldiset ovat vain siind tapauksessa, etta tyd- eliikeliiisiksi."
viimeisind tycillistettdvien jou- haluisten pitkiiaikaistycittcimien
kossa." Syynii Uimonen pitdd toimeentulo voidaan muulla ta-
henkilon jo saamaa eldkettd eikd voin jiirjestiiii."
yksinomaan edeltanytta pitkae
tyottOmyytta.

Ent,ii mi kii olisi ihmiselle i,!.-.t; TyOttOmyySehkeleen toivottavin vaihtoehto? - I-------
Uimosella on vastaus valmiina: On SlvUfaide

Saneeraukseen
omalla rahalla
Vditetiin, etta tydttOmyyselii-
kettd kdytetddn saneerauspoli-

Tyossd
piirteitii.

Mikii on tyOttOmyyseliikkeen tiikanviilikappaleena.Vastaako
rooli tycieliikejiirjestelmdssS? tdmd tycittcimyyseldkkeen alku-
Tycittdmyyseldkeldisten mddrd- perdistd tarkoitusta?
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Veliinputoajien asema
puhuftaa tyok myyden jaaa oo

tyottomyyden raj anvedossa

KAytdnnossa ei tyokyvyttdmyyden ja tyotto-
myyden vdlilld pitAisi syntyd valiinputoajia. Td-
man varmistavat tyovoimaministerion ohjeet
on annettu. Vdliinputoamisia ei satu, jos kaikki
noudattavat ohjeita ja midrdyksid. Tekniset
edellytykset ovat siis olemassa.

Vdliinputoajien kartoittaminen sosiaalitur-
vassa on vdlttAmAtontd, toteaa kirjoittaja, Eld-
keturvakeskuksen lainopillinen johtaja. Pohjak-
si ei kuitenkaan sovi tyokyvyttomien kartoitus-
ryhmdrn mietinto, jonka keskeisia esityksid ja
selvityksid kirjoittaja pitaA virheellisina.

Sosiaaliturvan alueella on tely kiiynnistyy huhtikuun alus-
viime vuosina tuotu toistuvasti ta lukien.
esillevdliinputoajaryhmiensyn- Ilmoitusmenettelyn ja neu-
tyminen. Viiliinputoajia syntyy votteluvelvollisuuden uskotaan
eri sosiaaliturvaetuuslakien ul- merkittdvdsti vdhentdvdn v6-
kopuolelle jiiiivistii ryhmistd. liinputoajia tycikyvyttcimyys-

Tycikyvyttomyyseldkkeet ratkaisutoiminnassa.
ovat ehkd olleet kaikkein vilk- Aivan viime aikoina ovat
kaimman keskustelun kohtee- voimakkaasti tulleet esille tyci-
na. Tdlloin ovat olleet esilld kor- kyvyttomyyden ja tydttcimyy-
kea eliikehakemusten hylkiiys- den rajankdynti ja siihen liitty-
prosentti sekd. toisaalta ristik- vdt vdliinputoajat. Tycivoima-
kdiset ratkaisut ty6eldkejiirjes- hallinnon taholta on esitetty, et-
telmdn ja kansaneldkejiirjestel- tii tycikyvyttcimyysratkaisutoi-
mZin viilillii. Tapauksissa, joissa minnan kiristymisen seuraukse-
tycieldke- ja kansaneldkejiirjes- na tyottomyysturvan puolella
telmdn tekemdt ratkaisut ovat on huomattava mddrd henkilcii-
keskenddn ristikkiiisiii, toteutuu tii, jotka itse asiassa kuuluisivat
toimeentuloturva vain osittaise- tyokyvyttrimyyseldkkeelle.na. On esiintynyt tapauksia, jois-

Tyokyvyttcimyyden arviointi- sa eliikejiirjestelmd on katsonut
toimikunta esitti ristikkdisten el6kkeenhakijan tyokykyiseksi
ratkaisujen vdhentdmiseksi il- ja vastaavasti tyottomyysturva-
moitus- ja neuvotteluvelvolli- jiirjestelmii henkilon tydkyvyr
suuden aikaansaamista. Sen tomaksi, jolloin henkilo on.jiiii-
mukaan tyoeldkelaitokset ja nytvailletoimeentuloturvaava-
Kansaneldkelaitos antavat toi- liinputoajana.
sen jdrjestelmdn eldkelaitokselle
ennakkoilmoituksen omasta
ratkaisustaan ennen looullisen ..r
pddrciksen tekemistd.'PurrrsErr Tyokyvyttomyyden
^, ;lT"::i::-::1".1111::' T.1l j a rvo rtomyydenelaKelaltoKsessa Iodetaan, etta '
ratkaisusta ndyttdisi tulevan eri- f8.J&fIVetO
dvd, tulee eldkelaitosten keske-
nddn neuvotellasamaanloppu- Tyokyvyttomyyseldkkeen tar-
tulokseen pddsemisestd. Menet- koitus on taata toimeentulo

henkilolle, jonka tyokyky sai-
rauden, vian tai vamman joh-
dosta on alentunut ja jonka an-
siot ovat sen vuoksi vdhenty-
neet. Tycittcimyysturvan tarkoi-
tuksena puolestaan on turvata
tycitt6mien toimeentulo. Ndin
ollen tyottomien toimeentulo-
turvan tulisi koskea tydttomia,
mutta ei tycikyvyttcimiii henki-
loitd. Vastaavasti tyOkyvytto-
myyseldkkeen tulisi kohdistua
tycikyvyttomiin, mutta ei tyot-
tcimiin. Kdytdnncissd kuiten-
kaan tycikyvyttomyyden ja tycit-
tomyyden rajanveto ei ole yksi-
selitteinen.

Tycikyvyttdmyyden tai tyot-
tcimyyden selvittdminen
useimmissa tapauksissa on sel-
ked. Kuitenkin kdytdnnossd il-
menee tapauksia. joissa on vai-
kea selvittdd, johtuuko tycistd
poissaolo loppujen lopuksi sai-
raudesta vai tyrin vdhyydestd.

Toinen tyokyvyttomyyden ja
tyott6myyden vdlistd rajanvetoa
vaikeuttava seikka on tydkyvyt
tcimyysmiidritelmdssd oleva
"saatavissa olevan tycin" tulkin-
ta. Mikiili tyon saatavuudella
tarkoitettaisiin avoimen tycipai-
kan osoittamista tycintekijiille,
niin lievimmdtkin toiminnalliset
rajoitukset kdytdnnossd merkit-
sisivdt tyokyvyttomyyseldkkeen
mycintiimistd. Tiimii ei kuiten-
kaan voi olla tycikyvyttomyys-
eldkkeen tarkoitus.

Tyokyvyttomien
kartoitustyoryhmdn
mietinto
Tydvoimaministerici asetti mar-
raskuussa 1981 tyciryhmdn,
jonka tehtdvdnd oli selvittii,
kuuluuko tycikyvyttcimiii henki-
loitd tycivoimaan. ja jos. niin
mitkd ovat keskeiset syyt siihen.
Tdmdn lisaksi tyciryhman tehta-
vdnd oli tarvittaessa laatia suun-

nitelma tydkyvyttomien saat-
tamiseksi asianmukaisten toi-
meent uloturvajdrjestelmien pii-
nln.

Tyokyvyttomien kartoitus-
tyciryhmd on selvityksessddn to-
dennut. etta tycirajoitteisten
henkiloiden miidrd tycivoima-
hallinnon asiakaskunnassa on
kasvanut. Syynd on esitetty ole-
van osittain vaikeutunut tycilli-
syystilanne, jolloin tycittomiiksi
joutuminen uhkaa tydrajoitrei-
sia ensimmdiseksi. Lisdksi on
esitetty. etta osa tyorajoitteisista
asiakkaista olisi suoranaisesti
tydkyvyttomie, joiden tulisi
kuulua tycikyvyttomyyseliik-
keelle.

Syyksi tycikyvyttcimien ole-
miseen tyovoimahallinnon asi-
akkaina tyoryhmd esittdd ennen
muuta tydkyvyttomyyseldkkei-
den myontdmiskiiytdnncin kiris-
tymisen.

Tiissii yhteydessd ei ole syytd
ldhemmin puuttua tyoryhmdn
vditteeseen tyokyvyttcimyyseld-
keratkaisutoiminnan kiristymi-
sestd, koska tyciryhmd ei ole vdi-
tettaen milliiiin asiallisin kritee-
rein perustellut.

Vaikeasti tyollistetteviste
tyonhakijoista tyciryhmd on
kayttanyt nimitystd operatiivi-
sesti tyokyvyttcimdt. Termilld
operatiivinen halutaan viitata
liihinnii siihen, ettd kyseiset hen-
kilot eiviit kdytdnncin tyohonsi-
joitustoimenpitein ole tyollistet-
tdvissd tyomarkkinoilla. Opera-
tiivisesti tyokyvyttomid on esi-
tetty olevan 5000-7000, joista
osa olisi ammatillisesti tyoky-
vyttomid. Ratkaisuksi tyciryhmii
on esittdnyt tycitt6myyseldk-
keen saamista ilman ikiirajoja ja
edeltdvdd tycittcimyyskorvausta
tai -avustusta.

Termi operatiivisesti tyokyvy-
ton on harhaanjohtava. Kysy-
myksessd eivdt ole eliikelakien
mielessd tyokyvyttdmdt henki-
lcit, vaan itse asiassa vaikeasti
tyollistettdvdt. tyorajoitteiset
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tyonhakijat. Tdmin on tyoryh-
mdkin myontdnyt, sil16 se esittdd
ratkaisuksi tyottomyys- eikii
tyokyvyttcimyyseldk keen myon-
tdmistd.

Tycittdmyyseldkkeen mycin-
timinen ilman iklrajoja ja edel-
tavae tydttomyyskorvauksen tai
-avustuksen saantia on vastoin
tyottcimyyseldkkeen perusaja-
tusta ja niitd kaavailuja. joira
tyottomyysturvan kokonaisuu-
distuksen yhteydessd on esitetty.
Mikeli tydttomyysturvan piiris-
sd on todella tyoeldkelakien tar-
koittamassa mielessd tydkyvyt-
tcimiii henkilciitd, heille tulee
luonnollisesti mycintdd eldke.

Viiliinputoamisen
estdminen
tyokyvyttomyys- ja
tyottomyysturvan
valilla
Tdrkeintd on estdd vdliinpu-
toajien syntyminen ty<ikyryt-
tdmyys- ja tyottomyysturvan va-
lillii. Tiihiin on olemassa jo nyt
kaikki tekniset edellytykset.
Vaatimuksena on vain se, etta
tycivoimaviranomaiset kiiytiin-
non tasolla noudattavat tyo-
voimaministeri6n niille antamia
ohjeita.

Sosiaalivakuutuslaitoksen
antaman pidtciksen eldkkeen-
hakijan tycikyvyttcimyydestd tai
tyokykyisyydestii tulee sitoa
tycivoimaviranomaisia. Mikali
myos tycivoimaviranomaisten
taholla suoritetaan tyokyvytt6-
myysarviointia, joudutaan vdis-
tamattcimasti tilanreisiin. joissa
vdliinputoamistapauksia syn-
tyy. Niiin ollen tydvoimaviran-
omaiset eivdt saa hyliitii tyottci-
myysetuushakemuksia tyokun-
toisuustutkimuksen tai ldeikii-
rintodistuksen perusteella.

Tapauksissa, joissa tyottd-
myysetuuden hakija ilmeisesti
on tydkyvytcin, hdnet tulisi ohja-
ta hakemaan tycikyvyttcimyys-
etuuksia. Tiilloinkin hiinelle on
valttamatOntd maksaa tyott6-
myysturvaetuuksia siihen saak-
ka, kunnes hakijalla on sosiaali-
vakuutuslaitoksen p66tos tyci-
kyvyttcimyydesteen.

Muussa tapauksessa etuuden
hakrja joutuisi ehkii pitkankin
ajan odottamaan toimeentulo-
turvaa.

Helmikuun alusta tuli voi-
maan lainmuutos, jolla helpote-

taan tyoky\,lttomyys- ja tydr
tcimyysjiirjestelmien keskindistd
vastuunjakoa. Tdmdn regressi-
sddnnoksen avulla tycivoimavi-
ranomaisilla on oikeus perid
maksamansa tyottcimyyskor-
vaus tai -avustus eldkelaitoksel-
ta tapauksissa, joissa avustuk-
sen- tai korvauksensaajalle
myonnetddn takautuvasti tyo-
kyvyttcimyyseldke samalta ajal-
ta, jolta hdn on jo saanut avus-
tusta tai korvausta.

Tycikyvyttomyyden ja tycit-
tcimyyden viilillii ei pitiiisi syntyii
kdytdnnossd vdliinputoajia.
Tekniset edellytykset vdliinpu-
toamisten estdmiseksi ovat jo
olemassa. Tycivoimaministeri6
on antanut ndiden periaatteiden
mukaiset ohjeet kentdlle. Edelly-
tyksend vain on, ettii kaikki
osapuolet noudattavat annettu-
ja ohjeita ja miiiiriiyksiii.

Tulevaisuuden
..tnaKymla

Huolimatta siitd, ettd tekniseltd
kannalta tarkasteltuna tyoky-
vyttomyyden ja tycittcimyyden
viilillii ei ole olemassa ongelmia,
liittyy tycikyvyuomyyden ja
tyottomyyden rajanvetoon mo-
nia vaikeuksia. Tycivoimaminis-
terio on esittdnyt sosiaali-ja ter-
veysministeriolle neuvotteluja
ty6ttomyyden ja tyokyvytto-
myyden vdlisen suhteen selkiin-
nyttamisesta. Tiilloin se on vii-
tannut tycikyvyttcimien kartoi-
tustyoryhmen mietinnossd esi-
tettyihin ongelmiin.

on valttamatonta, etra va-
liinputoajat sosiaaliturvaetuuk-
sissa kartoitetaan ja heiddt saa-
tetaan etuuksien piiriin. Saman-
aikaisesti jhrjestelmdt tulee luo-
da siten toimiviksi, etta etuuk-
sien hakijat pddsevdr vaivatta
oikeiden sosiaaliturvaetuuksien
piiriin.

Myds tydkyvyttomyyden ja
tyottomyyden vdlilld on ilmen-
nyt kysymyksiii, jotka edellyuii-
vdt perinpohjaista selvittdmistd.
Kuitenkaan ldhtokohtana ei voi
olla tyovoimaministerion aset-
taman Tyokyvyttomien kartoi-
tustydryhmdn mietint6. Sen
esittdm6t selvitykset .ja ehdotuk-
set ovat keskeisiltd osin puutteel-
lisia ja virheellisi6.

Antti Suominen,
VT, ekonomi

Eltiketurvakeskuksen
loinopillinen johrajo

l5



Jot ulkomaantyokomitean ehdorukset toteutuvat:

IVIUUTOKSIA
Voeldkelakien soveltam isala an ja
el akepal kan mdd raamiseen
u I komai I la tehdysa tyossd

Suomen tyoel[kelakien laaja soveltamisala ja ul-
komailla tehdyst[ tyostl ansaitun ehkepalkan
mllritteleminen olivat niiden ongelmien jou-
kossa, joita joulukuussa mietintonsii jlttlinyt ul-
komaantyokomitea joutui pohtimaan.

Komitea esitti asiantuntij aryhmdn asettamista
selvittiimii[n, miten suomalaisille tyontekiloille
voitaisiin turvata nykyinen tyoelaketurva vllt-
t[en kaksinkertaiset vakuutusmaksut.

Eliikepalkaksi komitea ehdottaa tietyin tar-
kistuksin ulkomaantyost[ maksettua palkkaa
ilman kulukorvauksia tai niitii vastaavia palkan
osia. Kohtuuttomuuksien vllttlmiseksi tulisi
TELT $ 2 momenttiin tehda tarvittava lisiiys.

noin on useissa tapauksissa
mahdotonta.

Komitea kasitteli tyontekrjiiin
ellkelakien alueellista sovelta-
misalaa seuraavien vaihtoehto-
jen pohjalta:

l) Muutetaan lakien sovelta-
misalaa siten, ettei lakeja pakol-
lisina sovelleta suomalaisen yh-
tion ulkomailla toimivan tytdr-
yhticin palveluksessa oleviin
suomalaisiin tycintekijciihin.

Niissii tapauksissa, joissa
Suomen lait eivit pakollisina
ulottuisi ulkomaille eikii tyos-
kentelymaankaan lainsdddiintci
edellyttiiisi kohtuullista tasoa
olevan vakuutuksen ottamista,
tulisi Ruotsin mallin (fcirbindel-
semodellen) mukaisesti lainsd6-
ddntciteitse mahdollistaa koti-
maisten lakien mukaisten va-
kuutusten ottaminen.

2) Eliiketurva jiirjestettiiisiin
nykyisen kdytdnncin mukaisen
laajuuden pohjalta, mutta kak-
sinkertaisten vakuutusmaksujen
ja kaksinkertaisten etujen viilt-
timiseksi omaksuttaisiin Ruot-
sissa erdissd tapauksissa sovel-
lettu ns. sateenvarjoperiaate.

Tiimd tarkoittaa sita, etth jos
ulkomaille liihetetylle tycinteki-
jiille on tycintekomaassa jiirjes-
tettdvii eldketurva, hin vaPau-
tuisi vastaavan suomalaisen jdr-
jestelmdn piiristii. Jos ulkomai-
sen jiirjestelmdn edut kuitenkin
jiiisiviit suomalaisen jiirjestel-
mdn etuja vihiiisemmiksi, Suo-
mesta olisi otettava suomalaisen
tason takaava lisdvakuutus.

Lisivakuutuksella olisi my6s
turvattava elhkkeen jatkuva
saaminen ulkomaisen jirjestel-

mdn mahdollisista hiiiriciistii
riippumatta. Varsinkin viimeksi
mainitun vaatimuksen toteut-
taminen on vakuutusteknisesti
hankalaa.

3) Eldketurva taattaisiin
suomalaiselle ty<intekijlille joko
jettamalle nykyinen soveltamis-
ala jo vakiintuneen kdytiinncin
varaan tai ottamalla el6kelakei-
hin niiden nykyisen soveltamis-
alan vahvistava sddnncis.

Komitea pddtyi suosittamaan
sateenvarjomallin kaytt66not-
toa, sikiili kuin siihen liittyviit
vakuutustekniset vaikeudet voi-
daan hoitaa esim. TEL 13 $:n
mukaisella luottovakuutuksella
taikka TEL l2 $:ssii siiiidetyllii
el6kelaitosten yhteisellii vastuul-
la.

Sddnndsmuutosten voimaan
saattaminen edellyttiiii kuiten-
kin valmistelutycid mm. vakuu-
tusteknisten vaikeuksien ja jdr-
jestelmdn kdyttnncin toimivuu-
den selvittiimiseksi.

Tdmdn vuoksi komitea eh-
dotti. etta sosiaali- ja terveysmi-
nistericj asettaisi erityisen asian-
tuntijaryhmiin, jonka selvitys-
tydssii tulisi olla tavoitteena ny-
kyisen eldketurvan takaaminen
suomalaisille tycintekijtlille ja
kaksinkertaisten vakuutusmak-
sujen poistaminen mahdolli-
simman pitkiilti.

Nykyistii ellkelakien sovel-
tamisalaa voitaisiin kuitenkin
rajoittaa siten, etta niiden ulko-
puolelle jiiisiviit kohdemaasta
tai muualta ulkomailta palka-
tut, siellii vakituisesti asuvat siir-
tolaiset.

Valtioneuvosto asetti elo-
kuussa 1981 komitean, jonka
tehtavane oli selvittdd ulkomai-
sissa tycikohteissa tyciskentele-
vien suomalaisten oikeusturvaa,
tyosuhde- ja sosiaalitu rvaa, tyci-
suojelua, verotusta sekd tyosuh-
teen ehtoihin liittyvili kysymyk-
siii ja tehdii ehdotuksia ndissd
suhteissa todettujen ongelmien
ratkaisemiseksi. Komitean pu-
heenjohtajana toimi korkeim-
man hallinto-oikeuden presi-
dentti Antti Suviranta ja
komitea otti nimekseen ulko-
maantyokomitea. Tycinsd tu-
lokset komitea luovutti val-
tioneuvostolle 20. 12. 1982

Tyoeliikejiirjestelmdii viilit-
tcimiisti koskettavia asioita mie-
tinncissii on kaksi: tyontekijiiin
eldkelakien soveltamisala sekii
eliikepalkka ulkomailla tehdys-
ta ty6s6.

Tyoeliikelakien
soveltamisala laaja
Tyontekijiiin elikelakien sovel-
tamisala nykyiselliiiin on hyvin
laaja. Lakeja sovelletaan, paitsi
suomalaisen, mycis ulkomaalai-
sen tycinantajan palveluksessa
ulkomailla tyciskenteleviin
suomalaisiin tycintekijciihin. Ul-
komaalainen tycinantaja tulee
kysymykseen niissi tapauksissa,
joissa tycintekiji on suomalaisen
yhtidn ulkomaisen tyt6ryhti6n
palveluksessa. Haittana nykyi-
sellii laajalla soveltamisalalla on
se, ettd tydnantajalla saattaa ai-
nakin ulkomaisen tytlryhticin
tapauksessa olla kaksinkertai-
nen vakuuttamisvelvollisuus ja
kaksinkertaiset vakuutusmak-
sut. Tiimdn lisiiksi vakuutus-
maksujen periminen pakkokei-

l6



Eliikepalkka
ongelmallinen
Kysymys ulkomailla tyoskente-
levien suomalaisten eldkepalkan
mddrdytymisestd on jatkuvasti
koettu ongelmallisena. El6ke-
turvakeskuksen ohjeiden mu-
kaan ldhtokohtana on ns. "to-
dellinen palkka". Kdytdnnossd
eldkepalkan mddrddmisessd on
kuitenkin ollut suurta kirjavuut-
ta. Ulkomaan palkasta on toisi-
naan saatettu sopia. toisinaan
taas ei. Eliikepalkan perustana
on voinut olla ulkomailla mak-
settu palkka sellaisenaan tai tie-
tylld tavoin alennettuna taikka
tycintekijdn kotimaan palkkaa
vastaava palkka. Timdn vuoksi
Eldketurvakeskus asetti mar-
raskuussa l98l tyoryhmdn sel-
vittamaan ulkomailla tydskente-
levien suomalaisten eldkepalk-
kaan liittyvid kysymyksiii. Ul-
komaantycikomitea on kuullut
asiasta tyoryhmdn puheenjohta-
)aa.

Tyciryhmd esitti 29.9.1982
pdivdtyssS muistiossaan kahta
vaihtoehtoista mallia ongelman
ratkaisemiseksi. Toinen niistd
vastaa Ruotsissa 1.7. 1982 voi-
maantulleita sddnnoksid, joissa
todetaan, ettd eldkepalkkaa ja
sosiaalimaksujen perusteena
olevaa palkkaa laskettaessa ul-
komaantycista jatetaan huo-
mioon ottamatta sellaiset pal-
kanlisdt, jotka johtuvat lisddn-
tyneistd elinkustannuksista ja
muista erityisolosuhteista tyos-
kentelymaassa. Toisen ratkai-
sumallin mukaan eliikepalkka
olisi sama, mitd Suomessa olisi
vastaavasta tycistd maksettava.

Asiallisesti vaihtoehdot joh-

tavat suurin piirtein samanlai-
seen lopputulokseen. Ruotsissa
onkin tarkoituksena soveltaa
sddnnoksid siten, ettii liihtokoh-
tana eldkepalkan mddrittelyssi
on kotimaassa vastaavasta tydrs-
td maksettava palkka.

Tyoryhmii ehdotti jiilkim-
mdisen vaihtoehdon toteamista
jo itse lakitekstissii. Tarkoituk-
sena olisi, etta tydsuhteen osa-
puolet sopisivat eldkepalkasta
sen mukaan, mitd vastaavasta
tyostd olisi Suomessa kohtuu-
della maksettava. tai sen vastik-
keen mukaan minkd muutoin
voidaan katsoa vastaavan sa-
nottua tydta.

Jos sopimus ei vastaisi lain
vaatimuksia. eldkelaitos miid-
rdisi eldkepalkan elbkettd haet-
taessa, mutta sitova ennakkotie-
to voitaisiin saada Eldketurva-
keskukselta jo tycisuhteen aika-
na.

Ulkomaantyokomitea pddtyi
ehdottamaan, ettd eldkepalkak-
si ulkomaantyon osalta katso-
taan tyosta maksettu palkka,
johon ei sisdlly kulukorvauksia
eikd niitd vastaavia palkan osia
ja jota lisiiksi korjataan palkan
erilaisen ostovoiman ja verotus-
kohtelun perusteella. Eldketur-
vakeskus voisi ennakolta vah-
vistaa, miten ulkomaantyostd
saatu ansio on edelld mainituin
perustein muunnettava elake-
palkaksi.

Ansioita
ei sellaisenaan
Ulkomaisen ansion huomroon
ottaminen sellaisenaan voi ko-
mitean mielestd kuitenkin joh-
taa kohtuuttomaan ja eldkela-

kiemme periaatteiden vastaiseen
tulokseen, jos tdllaisen tyon pe-
rusteella myonnetdiin tiiysite-
hoinen tydkyvyttomyys- tai
perhe-eldke.

Tydntekrjiin ansio ulkomaan-
tycistd voi poiketa hyvin olen-
naisesti siitd ansiosta. minkd hdn
olisi eldkepalkakseen saanut. jos
se olisi laskettu hdnen kotimaas-
sa saamiensa ansioiden perus-
teella. TEL 7 $:n 2 momentin
mukaan tdllainen seikka voi-
daan ottaa huomioon.

Komitea ehdottaa momentin
loppuun lisiiystii, jonka mukaan
vastaavaa laskutapaa voitaisiin
ainakin ulkomaantyossd sovel-
taa silloin, kun tyosuhde on kd-
sittanyt yksinomaan tai piiii-
asiassa sellaista tyotd, josta an-
sio on ollut poikkeuksellisesta
syysta suurempi tai pienempi
kuin tyontekiid olisi ldhivuosina
tycisuhteensa piiiittymisen jiil-
keen todenndkoisesti ansainnut
samassa tai muussa tyosuhtees-
sa.

LEL:iin komitea ei ndhnyt
tarpeelliseksi esittdd vastaavan-
laista muutosta. TEL:n osalta
komitea suosittelee lisdksi selvi-
tettdvdksi. voitaisiinko eldkeva-
kuutusmaksuprosentte.ja vah-
vistettaessa ottaa ulkomaantyon
osalta huomioon se, etta tvosuh-
teen jatkuessa kotimaassa vd-
hiinkiiiin pitempddn ulkomaan-
palkka ei vaikuta eldkepalkkaanja siten eldkkeen suuruuteen,
vaikka se onkin tyonantajan
suorittaman vakuutusmaksun
perustana.

Komitean mietintcicin liittyy
kahdeksan jdsenen eridvd mieli-
pide. Ne koskevat, paitsi muuta,
myds edelld kiisiteltyjii kysy-
myksid.

Pentti Koivrstoinen, vr
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Ehketurvakeskuksen kanta PTS-selvitykseen :

Eliikeika ja
perhe-ehke
tyoel[kkeiden
rdrkeimm[t
kehittiimis-
kohteet

Elakeike j a perhe-el[keturva ovat keskeisimmdt
tyoeliikej [rj estelmiln kehittemiskohteet seuraa-
vien 15 vuoden aikana.

Sosiaali- j a terveysministerion valmistelemas-
ta PTS-selviryksestd antamassaan lausunnossa
Ehketurvakeskus on lisiiksi kiinnittiinyt huo-
miota mm. julkisen ja yksityisen sektorin elake-
j[rjestelmien yhdenmukaistamiseen, elekkeen
karttumiseen tyottomyyden, lastenhoidon ja
opiskelun aikana seke ryoeldketurvan laajenta-
miseen niihin, jotka nykyisin j[iiviit rajaussd[n-
nosten takia tyoeHketurvan ulkopuolelle.

Kansaneldkeuudistuksen IV vaiheelle ei
ETK:n mukaan ole sosiaalipoliittisia eikl talou-
dellisia edellytyksil. Myos kansanehkeuudis-
tuksen II ja lll vaiheen toteuttamisaikataulu olisi
aiheellista harkita uudelleen.

Sosiaali- ja terveysministcrion
PTS-selvitys ei nimestidn huo-
limatta ole varsinainen pitkdn
tdhtdyksen suunnitelma. Llihin-
nd sitd on pidettdvd STM:n hat-
linnonalan vuoteen 1995 ulottu -
vana, eri kehittdmisvaihtoehtt>
jen ja niiden aiheuttamien kus-
tannusten kartoituksena.

Eri kehitthmisratkaisujen
thrkeysjdrjestyste tai niiden to-
teuttamisen taloudellisia mah-
dollisuuksia ei selvityksessd ole
arvioitu.

Vuoden 1980 STAT-raportis-
sa sosiaaliturvan menttkchitystd
pyrittiin arvioimaan nykyisen
lainsddddnnon poltjalta aina
vuoteen 2020 saak ka. PTS-sclvi-
tys ulottuu vuotcen 1995.

Se kuitenkin sisdltdd hallin-
nonalan tdrkeimmdt kehittd-
missuunnitelmat ja siten tdyden-
tiiii STAT-tyoryhmdn tyotd.

Kehittamisen
taustaa
Sosiaaliturvan on pystyttdvd
mukautumaan yhteiskunnan
kulloiseenkin kehitysvaihee-
seen. muutoksiin vdeston raken-
teessa ja perheessd.

Perherakenteessa on tapah-
tunut muutoksia aroliittojen la
yhden huolta.lan perheiden yleis-

tyttya sekd useita sukupolvia si-
sdltdvien perhciden hajottua ns.
ydinperheiksi.

Yha useammin puolisoista
nrolemmat kiiyviit ansiotyossa
kodin ulkopuolella.

Perheen ja sukuyhtcison teh-
tdvistd yhd suurempi osa on siir-
tynyt yhteiskunnan hoidetta-
vaksi.

Vdeston ikdrakenne tulee
nruuttumaan merkittdvdsti. Yli
75-vuotiaiden mddrd kasvaa
vuodesta 1980 vuoteen 1995 Ti-
lastokcskuksen ennusteen mu-
kaan 70000 henkilollii ja Kan-
sanelhkelaitoksen ennusteen
mukaan noin 120000 henkilol-
lli. Alle l5-vuotiaiden ja tyo-
ikdisten lukumddrht pysyvdt
samana ajanjaksona nykyisen
suurulslna.

T1o ja tyohon osallistumincn
tulevat saamaan uusia piirteitd.
jo. esimerkiksi osa-aikatyci
yleistl,y ja koko tyon maarittely
muul.tuu. Tuotantotoiminta
muuttuu myos yhd kansainvdli-
semmdksi.

Niimii tekrjiit heijastuvat
myos sosiaaliturvan kehittdmi-
seen ja edellyttdvdt sosiaalitur-
valta joustavuutta.

Eldketurvan osalta yhteis-
kunnalliset muutokset ovat joh-
tanect tarpeeseen selvitldd mm.
eldkkeelle siirtymistd, perhe-
eldkettd ja osa-aikatyossd ole-
vien el6keturvan kehittamista.

EI[keikI
.t
JOUStava[<Sl
PTS-seh.'ityksen sekii hitaaseen
ettd nopeaan kehittdnrisvaihtct-
ehtc.rcln on sisdllytetty anrnratilli-
sen varhaiseldkkeen ja osa-aika-
eldkkeen toteuttaminen.

Eldkcturvakeskuksen lar,r-
sunnossa todetaan. ettei vdeston
tervevdentilan yleisesti paran-
tuessa sekd kcskirnddrdisen elin-
idn pidentycssd yleisen eldkeidn
alentamiseen olc perusteita. Sii-
hen ei myoskddn ole taloudelli-
sia mahdollisuuksia.
Scn sijaan jo elzikcikiikomitean
mietinnostd antamassaall lau-
sunnossa ETK on asettunut tu-
kemaan tavoitctta yksilollisestii,
joustavasta cllkkccllc siirtymi-
sestd.

Mikali tyoeldketurvaa koske-
vien laajahkojen uudistussuun-
nitelmien toteuttamiseen katso-
taan olevan taloudellisia edelly-
tyksid, olisi eldkeikdkysymyksen
ratkaisu asetettava ensi sijalle.

Perhe-eldkkeen
uudistaminen
Ne sosiaalipoliittiset perusteet,
joille nykyinen perhe-eldketurva
on rakentunut. eivdt endd kaikil-

ta osin ole voimassa. Nykyinen
perhe-eldke .johtaa rarsin usein
toimeentukrn kohoamiscen.
Toisaalta se ei aina korvau nties-
leskien mahdollista toimccntu-
lon alenemaa.

Sukupuolten tasa-arvo edel-
lyttdd perhe-elhkcturv'an muut-
tamista siten, cttei perhe-eldk-
keend tuleva etuus riipu edes-
menneen perheenjdsenen suku-
puolesta, todetaan ETK:n lau-
sunnossa. PTS-selvitykscn no-
peassa kehittdmisvaihtoehdossa
on esitetty nykyisen naisleskille
maksettavan lcske ne ldkkeen
laajcntamista rajoituksetta kos-
kcmaan mycis mieslcskid.

ETK:n kdsitykse rr nrukaan
tdllainen kehittdmisratkaisu kyl-
ldkin poistaisi nykl,isen suku-
puolten eriarvoisuuden. mutta
se ci olisi sosiaalipoliittisesti pe-
rusteltua.

Uudistus ndin toteutettuna
laajentaisi nykyiset perhc-eldk-
keen epdkohdat ja vinoutumat
kdsittdmddn entistd useampia
edunsaajia ja lisiiisi perusteet-
tomasti eldkekustannuksia.

Tiillii hetkellii ei ole olemassa
yksityiskohtaisia selvityksid sii-
td, kuinka perhe-eldkettd tulisi
kokonaisuudessaan kehittee.
Tdllainen suunnittelutyd tulisi-
kin vdlittomdsti kdynnistdd.
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Elekejerjestelmien
yhdenmukaista-
minen
PTS-selvityksen nopeaan kehit-
tdmisvaihtoehtoon on sisdllytet-
ty yksityisen sektorin eldkkeiden
karttumiskertoimen nostami-
nen nykyisesth | ,5 %o:sta
2,0Vo:iin.

Hitaaseen kehittdmisvaihto-
ehtoon on taas sisdllytetty tyo-ja
virkaeldkkeiden eldketason ja
eldkeidn yhtendistdminen siten.
ettd eldke olisi 607o palkasta ja
eliikeikii 65 ruotta.

El6keturvakeskuksen lau-
sunnossa korostetaan, etta tyd-
eldketurva on sosiaali-, talous-ja
tyomarkkinapoliittinen kysy-
mys.

Tyoeldketurvassa vallitsevat
suuret erot julkisen ja yksitl isen
sektorin v6lilld asettavat kansa-
laiset keskenddn erilaiseen ase-
maan. mitd yksinomaan sosiaa-
lipolitiikan kannalta katsottuna
on vaikea perustella.

Tycieldketurva on yksilolli-
nen, palkkaan verrattavissa ole-
va taloudellinen etu. PTS-selvi-
tyksessd esitetyt molemmat las-
kentavaihtoehdot poistaisivat
tyoeliketurvan eroja. Ne vaikut-
taisivat kuitenkin sekd eldkkei
den tasoon ettd eldketurvan kus-
tannuksiin vastakkaisesti.

Tdmdn vuoksi on vdlttdmi-
tdnte, etta tycieldketurvaa kehi-
tetaan vastaisuudessakin ensisi-
jaisesti tycimark kinapoliittisena
kysymyksend., todetaan ETK:n
lausunnossa.

Muia kehimiimis-
kysymyksil
Yksitt6isind tyoelakejarjestel-
mdn kehittdmishankkeina tar-
kasteltavana ajanjaksona voivat
tulla esille kysymykset el6kkeen
karttumisesta ajalta. jolta tycin-
teko on katkennut tyott6myy-
den, lastenhoidon, opiskelun tai
vastaavan syyn takia.

Merkittdvd on myds kysymys
tycieldketurvan laajentamisesta
sellaisiin lyhyissii tyosuhteissa
oleviin henkiloihin, jotka nykyi-
sin jdivdt eldkelakien rajaus-
sddnncisten takia kokonaan tai
osaksi tyoeldketurvan ulkopuo-
lelle.

Vanhuspolitiikasta lausun-
nossa todetaan. ette vanhusten
palveluongelmien ratkaisut olisi

lciydettdvd jo 1980-luvulla.
Suunnitelmissa olisi kiireisesti
varauduttava mm. sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen
riittdvddn tarjontaan.

Perheen ja sukuyhteison osal-
listumismahdollisuuksia van-
hustenhuoltoon olisi lishttdvd
sosiaali- ja yhteiskuntapoliittisin
toimenpitein.

Kansanelake-
jldestelmdn
kehitteminen
PTS-selvityksen sekd hitaaseen
etta nopeaan kehittdmisvaihto-
ehtoon sisdltyy kansaneldkejdr-
jestelmdn kokonaisuudistuksen
IV vaiheen toteuttaminen vuo-
tecn 1995 mcnncssd. Uudistuk-
sen tassa vaiheessa olisi tarkoi-
tus nostaa kummankin aviopuo-
lison eldke yksindisen henkilcjn
eldkkeen tasolle sekd maksaa li-
sdosaa myos julkisessa laitos-
hoidossa oleville el6kkeensaajil-
le.

Koko uudistuksen IV vaihe
on perustunut tavoitteeseen yk-
sinkertaistaa kansanelSkkeen
laskusddnto. Kansaneldkeuu-
distuksen IV vaiheen toteutta-
minen merkitsisi kuitenkin
aviopuolisoiden ja yksindisten
eldkkeensaajien saattamista so-
siaaliturvan suhteen criarvoi-
seen asemaan.

Avioparin kulutus on tutki-
musten mukaan pienempi kuin
kahden yksindisen henkilon ku-
lutus yhteensd.

Lisiiksi sosiaaliturvan kehit-
tdmiseen tulevaisuudessa kdy-
tettdvissi olevat taloudelliset
voimavarat ovat ilmeisesti rajoi-
tetummat kuin kansaneliikejiir-
jestelmdn kokonaisuudistusta
suunniteltaessa oletettiin.

Eldketurvakcskuksen micles-
td kansaneldkeuudistuksen IV
vaiheelle ei ole sosiaalipoliittisia
eikh taloudellisia edellytyksiii.
Taloudellisten kehitysndkymien
huononnuttua siitd, miltd poh-jalta kansanel6keuudistuksen
toinen ja kolmas vaihe pddtettiin
toteuttaa. olisi aiheellista harki-
ta mm. ndiden toteuttamisaika-
taulu uudelleen.

Kansaneldkejdrjestelmdn ke-
hittamista vastaisuudessa tulisi
tarkastella yhdessd muiden so-
siaaliturvan kehittdmisratkaisu-
jen kanssa siten, ette etusijalle
asetetaan sosiaalipoliittisesti kii-
reellisimmdt muutostarpeet.

Taloudellisista
vaikutuksista

Nopea kehittlmisvaihtoehto
merkitsisi, ettd noin 40Vo kan-
santuotteen (BKT) vuotuisesta
lisdyksestd menisi sosiaaliturvan
kasvuun. Hidaskin kehittamis-
vaihtoehto merkitsisi, etta so-
siaaliturvan kasvu veisi noin nel-
jdnneksen BKT:n kasvusta.

Esitetyt luvut pohjautuvat
olettamukseen, ette kansantuot-
teen ja tuottavuuden reaalikas-
vu olisi keskimddrin 37a vuo-
dessa. Alempi kansantuotteen
kasvuvauhti merkitsisi sosiaali-
turvan selvdsti suurempaa
osuutta kansantuotteen kasvus-
ta.

PTS-selvityksessd on todettu,
ettd taloudellisen kasvun hidas-
tuminen 2 To:n kasvu-uralle joh-
taisi ilmeisesti huomattaviin ta-
lous- ja sosiaalipoliittisiin uudel-
leenarviointeihin.

Selvityksessd ei kuitenkaan
ole yksityiskohtaisesti tarkastel-
tu tate kysymystd.

Tycieldkemaksuja on poik-
keustoimenpitein ja toistuvasti
pyritty kdyttdmidn talouspoliit-
tisena vdlineend. Tdmd ei vastaa
tyoeldkemaksun tehtdvdd, joka
on laissa sdddettyjen etujen
maksaminen kaikissa olosuh-
teissa. todetaan ETK:n lausun-
nossa.

Tycieldkemaksujen tason
alentaminen silld tavoin. kuin
viime vuosina on tapahtunut. ei
jatkuessaan olisi vakuutettujen
etujen mukaista, vaan johtaisi
pitemmdlld aikaviilillii tyoelak-
keiden turvaavuuden vaaran-
tumiseen.

Tdrked mitoitusperuste so-
siaaliturvaa kehitettdessd tulee
olemaan se, etta toimeentulo-
turva on tasoltaan kohtuullinen
ja jdrkevdssii suhteessa tycin an-
tamaan toimeentuloturvaan.
Tavoitteiden toteutuminen edel-
lyttae sosiaaliturvaetuuksien
jatkuvaa arvioimista, tutkimista
ja kehittiimistd sekd kehitysrat-
kaisujen niveltdmistd muiden
toimenpiteiden kuten mm. vero-
tusratkaisu jen kanssa.

Oikeudenmukaiset ratkaisut
edellyttevet luotettavaa tietoa
tulojen jakautumisesta aktiivi-
ajan palkan ja sosiaalipoliittisen
toimeentuloturvan vdlilld sekd
eri sosiaalipoliittisten etuusmuo-
tojen kesken. jottei vinoutumia
tdssd suhteessa pddsisi missdbn
vaiheessa muodostumaan.

Syntyneiden vinoutumien
korjaaminen voi merkitd huo-
mattaviakin lisiikustannuksia,
todetaan ETK:n lausunnossa.

Markku Koponen, rr
F.lci k et urvu k e.vk uk sen
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AIVI ]VIATI LLI NEN KOULUTUS
at

KESKEI NEN TEKIJA
LEL.KUNTOUTUKSESSA
LI:L T_yocltikcko.r.rrl.r.ra
on tutkittu LEI-:rt pIu.\-
I t' r' I I o k uttt oul u k:c.ssu t t l-
lcita rticspuoli.;irt t.r'dl; y-
r' -\' t I otn )' I s e I ii k k c u u u u -

.i io. Tut k itrtu.sct i n t'i.s I o li c -
rrittiitt cItikt'htrkon u/i r/r'
to, Vakartu:ulutt Kutt-
t o u I t o n t i s k ('.s k u k.s c t t

(VKK) tittloi.sra stl;ti
t.t'dsuhda- ja cliikt'tupulr
I u t t ru r L' l; i.s I t' r t' i.v t ri.
A rt i k k c I i.s.sa k ri"s it L' I t y tut -
kintusroporili on iaatu-
vana LEL T-t'oclcik ckas-
\(tn lcirikctictt'clli.tt,stci
I ut k i mu sl oi nt is t os t a.

LEL Tyoel[kekassa ohjasi vuosina 1965-1974
kuntoutukseen yhteense vajaat 3000 miespuo-
lista elakkeensaajaa. Vuosittain myonnetyiste
uusista tyokyvyttomyyseliikkeensaajista sai si-
ten kuntoutusta keskimaerin 4,5 prosenftia.

Kaikista kuntoutukseen ohjatuista noin 30
prosenttia sai kuntoutuksen yhteydessil amma-
tillista uudelleenkoulutusta. Kuntoutus kesti
keskimeerin yli kaksi vuotta. Kuntoutuksessa
olleista palasi tyoelemean keskimidrin hieman
alle puolet, ammatillisessa koulutuksessa olleis-
ta 90 prosenttia. Tyoeliimliln palaamiseen vai-
kutti ennen kaikkea ika: mita nuoremmasta
henkilostii oli kysymys sitl todennlkoisempd[
oli myos tyohon palaaminen ja sit[ todenndkoi-
sempdi ammatilliseen koulutukseen ohjautu-
minen.

Jos kuntoutettava erityisesti ammatillisen uu-
delleenkoulutuksen jiilkeen tyoeliim[iin palasi,
oli palaaminen "lopullista", silh vuoden 1979
lopussa vain 9 prosenttia oli tullut uudelleen
tyokyvyttomlksi.

Kuntoutettaviin kohdistetaan
erilaisia kuntoutustoimenpitei-
tii, joilla pyritddn yksilolliseen
sopivuuteen. Tdrkednd pidetiiiin
kuntoutettavan ornaa motivaa-
tiota. Tutkimusaineistoon sisdl-
tyi runsaasti tapauksia, 45 pro-
senttia. joille ei konkreettisia
kuntoutustoimenpiteitd lain-
kaan suoritettu. Ndissd tapauk-
sissa toimenpiteet ovat saatta-
neet rajoittua vain kirjeenvaih-
toon tai kotikiiyntiin, joita LEL-
kuntoutuksessa varsinkin alku-
aikoina suoritettiin.

Koulutus
tlrkel keino
Tdrkein ammatillisen LEL-kun-
toutuksen kayttama keino on
uudelleenkoulutus, johon ohjat-

tiin 33 prosenttia kuntoutetta-
vista. Kuntoutustutkimuksessa,
tycikokeilussa tai tycihonval-
mennuksessa oli ollut 36 pro-
senttia kuntoutettavista. Jal-
kimmdisten toimenpiteiden
kohteiksi joutuivat pddasiassa
ne, joita ei ohjattu ammatilliseen
koulutukseen. Tdrkein kriteeri
ammatilliseen koulutukseen oh-
.jaamisessa on iki: mitd nuo-
remmasta henkilcjstd on kysy-
mys. sitd todenndkoisemmin
hdnet pyritddn kouluttamaan.
Alle 25-vuotiaista ohjattiin kou-
lutukseen 73 prosenttia ja
44-vuotiaista tai sita vanhem-
mista vain 7 prosenttia. Muita
konkreettisia kuntoutustoi-
menpiteitd kuin koulutusta
kohdistettiin taas suhteellisesti
enemmdn vanhempiin ikiiryh-
mlln.

Paitsi ika, mycis tyokyvyttci-

myyden syynd ollut sairaus vat-
kutti siihen miten koulutukseen
ohjauduttiin. Suhteellisesti eni-
ten koulutuksessa oli ollut niita,
joiden tycikyvyttomyyden ai-
heutti tartuntatauti ja suhteelli-
sesti vhhiten niitii, joilla tyoky-
vytt6myyden syyn6 oli jokin ve-
renkiertoelinten sairaus. Ne, joil-
la tyokyvyttdmyyden aiheutti
mielenterveyden hdirio, ohjau-
tuivat koulutukseen keskimdd-
rdistd harvemmin, vaikka he
olivatkin keskimddrdistd nuo-
rempia.

Kuntoutuminen
riippuu
toimenpiteisrd
Tycikyvyttdmyyselikkeen piidt-
tyminen riippui siitii mink[lais-

ten kuntoutustoimenpiteiden
kohteena kuntoutettava oli ol-
lut. Koulutukseen ohjautuneilla
tyokyvyttomyyselikkeen pddt-
tyminen oli todenndkciistd,
vaikka eliikkeellii oltiin keski-
mddrdistd pitempddn. Tdssd
ryhmdssd eliike piiiittyi kuuden
vuoden elikkeellii olon jdlkeen
90 prosentilla.

Jos kuntoutettavaan ei koh-
distettu mitddn konkreettisia
toimenpiteitd, eliikkeelle jiii noin
puolet. Tdssd ryhmdssd voitiin
myds havaita, etta mikeli tyoky-
vyttdmyyseldke yleensd paattyi,
se tapahtui melko pian kuntou-
tuksen alkamisen jiilkeen.

Useimmiten jiiivlit pysyviisti
tydkyvyttomyyseldkkeelle ne,
joille suoritettiin kuntoutustut-
kimus tai jotka olivat olleet tyci-
kokeilussa taikka tycihcinval-
mennuksessa. Eldkkeelle jai
kuudessa vuodessa tdstd ryh-
mdstd 74 prosenttia.

Tiissii niihdiiin. ettd konk-
reettiset toimet ja oma motivaa-
tiokaan eivdt kuntoutumiseen
riita, elleivar objektiiviset edelly-
tykset kuten ikii ja tyokyvytto-
myyden syynd ollut sairaus tue
kuntoutumista ja ole sen kan-
nalta suotuisia.

Tyokyvyttcimyyden syynd ol-
leella sairaudella tai vammalla
oli eldkkeen pddttymisen kan-
nalta eri merkitys siitd riippuen.
minkdlaisten toimenpiteiden
kohteena kuntoutettava oli ol-
lut. Koulutukseen ohjatuilla tar-
tuntatudit ja mielenterveyden
hiiirirjt johtivat todenndkcji-
simmin eldk keen pSdttymiseen.
Ndin tapahtui ndissd tautiryh-
missd 97 prosentilla.

Niillii taas, joihin kohdistet-
tiin muita kuntoutustoimenpi-
teitd kuin koulutusta, tyokylyt-
tcimyyseldke peattyi suhteelli-
sesti useimmin sellaisilla kun-
toutettavilla, joiden tycikyvyt-
tdmyys oli aiheutunut tuki- ja
liikuntaelinten sairauksista.

Ryhmdssd, joka ei joutunut
minkddnlaisten kuntoutustoi-
menpiteiden kohteeksi, tyoky-
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vyttomyyselake piiiittyi useim-
min niiden kohdalla, joiden tyci-
kyvyttomyyden oli aiheuttanut
tartuntatauti ja harvemmin niil-
la, joiden tyokyvyttomyyden
ld6ketieteellisend syynd oli jokin
verenkiertoelinten sairaus. Tds-
sii niikyy selvimmin se miten ikd
ja sairaus - yhdessiija erikseen

- vaikuttavat ilman varsinaisia
kuntoutustoimenpiteitd: para-
nevat taudit nuoremmilla johti-
vat tyokyvyttdmyyseldkkeen
pddttymiseen ja parantumatto-
mat vanhemmilla pysyvhdn
eldkkeelle iddmiseen. Kuntou-
tustoimenpiteet kuitenkin
muuttavat tata kuvaa.

Iklrakenne ja
tyokyvyttomyyden
syy muuttuneet
Kun tutkittava ajanjakso oli
kymmenen vuotta, se teki mah-

dolliseksi mycis ajassa tapahtu-
neiden muutosten selvittiimisen.
Kuntoutukseen ohjattujen ikii-
rakenteessa tapahtui tdnii aika-
na merkittdvd muutos. Jakson
alkupuolella alle 35-vuotiaita oli
45 prosenttia ja osuus kasvoi
tarkastelujakson loppuun men-
nessd 80 prosenttiin. Tiimii hei-
.jastaa kuntoutustoiminnan kdy-
t6nncjstd saatua palautetta siite,
ette yli 40-vuotiasta ei juuri kan-
nata ammatilliseen kuntoutuk-
seen ohjata, ellei aivan erityisistd
syistd muuta johdu.

Tarkastelujakson kuluessa
my6s LEL-kuntoutettavien
tyokyvyttomyyden syynd ollei-
den sairauksien jakauma muut-
tui. Merkittdvintd muutos oli
tartuntatautien kohdalla. Ne
olivat jakson alussa tYokYvYt-
tcimyyden syynii 20 prosentilla
koulutukseen liihetetyistii ja jak-
son loppupuolella vain kolmella
prosentilla. Lasku johtuu siitd,
etta erityisesti tuberkuloosin
hoito on tdnd aikana olennaises-

ti tehostunut. Verenkiertoelin-
ten sairauksien osuus tydkyvyt-
tcimyyden syynd laski 23 prosen-
tista I I prosenttiin. Suurin suh-
teellinen nousu tapahtui tuki-ja
liikuntaelinten sairauksissa.
Kun ne jakson alussa aiheuttivat
tyokyvyttdmyyden 20 prosentil-
le. nousi niiden osuus melkein
kaksinkertaiseksi, 37 prosent-
tiin.

Lopputuloksena voi todeta,
ettd koulutukseen ohjautumi-
nen ja erityisesti sen piiiittiimi-
nen useimmiten merkitsi tyoky-
vyttcimyyseldkkeen pddttymistii
ja tyoeliimiiiin palaamista.

Tyokyvyttomyyselikkeen
pddttyminen riippui iestd ja tyo-
kyvyttcimyyden aiheuttaneesta
sairaudesta. Mitd nuoremmasta
ikdryhmiistii oli kysymys, sitd
todennikoisemmin el6ke piiiit-
tyi. Tartuntatauti tyokyvytto-
myyden aiheuttajana merkitsi
myds liihes varmaa tycikyvytto-
myyseldkkeen pddttymistii. Jos
tyokyvyttdmyys oli johtunut

Ammatillinen uudelleenkoululus
suunt autui useimmit en IEL-olo-
jen ulkopuolelle, mm. teollisuu-
den eri ommotteihin.

mielenterveyden hdiriostd, tyo-
kyvyttcimyyseldke pddttyi vain
hieman yli puolella tapauksista.

Jos ammatillisen koulutuksen
kuntoutuksen yhteydessd saa-
nut onnistui palaamaan tyoela-
mddn, hdn myos pysyi siellii hy-
vin. Kaikkiaan 90 prosenttia
niistd. joiden tyossdselviytymis-
td voitiin seurata vdhintddn viisi
vuotta, pysyi tycissii tdmdn ajan.
Nuoremmat pysyivdt paremmin
kuin vanhemmat. mutta ero tds-
sd suhteessa ei ollut merkittdvd.

Matti Makinen, vr
LEL Tydelcikakassan

liitik et i e r ee I li se n t u t k imus-
toimislon tutkiio
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Sosioalivakuutuksen yliopettaja: Ajan tasalla p.vsyminen vaatii ponnistuksia

Sosiaaliturvan opetuslaosto,o

o a

ammattioppilaitos
SOS

-Sosiaalivakuutul<senl<ehittaminenonheikentAnyt
tydllisyyttb. O sasyynii on sosiaalituruan nykyinen
r ahoiws, liil<eu aihnu u otyy ppi s een maksuun kun ei
olehalunu menniL
- Mistit temmoto. uarat sosiaalituruan l<ehitttimi-
seenlamanuallitessa?Joudutaanl<ososiaalisiaeaja
alentamaan, niinkuin muualla maailmassa?

opiskelun keskeyttiimisen vaara jonkaan tehdd laissa annetuilla
on suuri. Tenttien aiheina ovat kiskyilln ja kielloilla, silld esi-
sovellutustapaukset, jotka kos- merkiksi pientyonantajille eii-
kevat vaikeitakin ongelmia. tiysriski on hyvin hankala.
Tutkielmien vaatimustaso on - Tutkimuksessa esitettiin
ennestddnkinkohonnut,eivdtkd yhtend ratkaisuvaihtoehtona si-
parhaimmat niistii juuri eroa t6, etti muodostettaisiin uusi
pro gradu -tdistd. Olisikin erin- vakuutus tyonantajille tiillaista
omainen asia, jos opiskelijoiden riskid varten. Ndin riskin voisi
ja sosiaalialan laitosten kesken tasata.
voisi syntyd yhteistyote niin, ettd
opiskelijoita kiiytettiiisiin tutki- Joko opintuil<ana aiyryuiit ne,
mustydssd apuna. joilla on tiihtliimessti tyd sosiaali-

- Viime aikoina ovat opiske- uaktattusalalla?
lijat tehneet kaksi mielenkiin- - Jo opiskelijoiden valinta-
toista tutkimusta: Kuolema so- vaiheessa otetaan osa suoritta-
siaalisena riskinii ja Aitiysriski maan vakuutustutkintoa ja osa
tyonantajan kannalta. Ndistd sosiaalihuoltajatutkintoa.
ensimmdinen tutkimus osoitti, -Vakuutustutkintoasuorit-etta ryhmdhenkivakuutuksella tavat voivat opintojen loppu-
on suurin merkitys leskeksi jdii- vaiheessa erikoistua joko yksi-
neelle taloudellisista vaikeuksis- tyis- tai sosiaalivakuutuksen
ta selviytymisessd. Seuraavalla lohkolle. Erikoistumiseen on
sr.lalla tulevat tycieldkelakien mahdollisuus mm. harjoittelu-
mukainen perhe-eldke sekd ylei- jaksoina, seminaarityciskentelyn
nen perhe-eldke. aikana tai tekemdlld tutkielma

- Henkivakuutuksella taas halutulta sosiaaliturvan lohkol-
ei ole paljonkaan merkityste ta.
leskiperheelle. Henkivakuutus-
yhticit eiviit tiimdn tutkimuksen Minkiilaim koskaw opinto-
valossa ndytii ainakaan Tampe- uailleessa an kiiytitnnim tlahtn?
reella onnistuneen markkinoin- - Opiskeluun kuuluvaa har-
nisSa. joittelua on nykyiidn seitsemdn

- Toinen tutkimus selvitti, ja puoli kuukautta. Opintoja
mikd merkitys tycinantajalle on edeltdvdd esiharjoittelua ei endd
tycintekijiin iiitiysloma- ja ditiys- ole, vaan ensimmdinen harjoit-
rahajiirjestelmiillii. telujakso sijoittuu ensimmdisen

- Tutkimus osoitti, ettei ras- opiskeluvuoden jdlkeen. Vakuu-
kaana olevien tai raskaaksi tule- tustutkintoa suorittavien on ol-
vien naisten hyviiksi voida pal- tava vdhinttdn yksi harjoittelu-

Tampereen yliopiston sosiaa-
liturvan opetusjaoston yliopet-
tajalla, varatuomari Seppo
Ro s ti lal la on tilaisuus niikd-
alapaikalta seurata sosiaalitur-
van kehitystii. "Muutoksissa
ajan tasalla pysyminen vaatii ta-
vattomasti tyota", hdn sanoo.

Sosiaaliturvan opetusjaosto
toimii sosiaalipolitiikan laitok-
sen osana. Jaosto valmistaa
tyontekijoita sosiaalialan tehtd-
vlln.

Vakuutustutkintolinjalla
opiskelleet sijoittuvat joko yksi-
tyisvakuutus- tai sosiaalivakuu-
tuslaitoksiin ja sosiaalihuoltaja-
linjalla opiskelleet sosiaalitoi-
mistoihin. mielenterveystoimis-
toihin, kehitysvammalaitoksiin
ja muihin sosiaalialan laitoksiin
sekd kouluihin.

Opiskelu
opetusjaostossa
Mitar paljon opiskelijoin opetus-
jaostoon oteraan ia mill"aisin opeta-
jauoimin heitb opaetaanl

- Vuosittain otetaan vakuu-
tustutkintoa opiskelemaan 25
oppilasta ja sosiaalihuoltajatur
kintoa 75 oppilasta. Pddtoimisia
opettajia opetusjaostossa on
kaksitoista. joiden lisdksi ovat
tuntiopettajat. Sosiaalivakuu-
tuksessa apunani on tuntiopet-
taja, joka opettaa kansaneliike-
vakuutusta.

- Koen, ettd sosiaalivakuu-
tuksen opetus vaatii suuria pon-
nistuksia nykyisiltii opettaja-
voimilta, koska kaikilla sosiaa-
livakuutuksen aloilla tapahtuu
jatkuvasti huomattavia muu-
toksia. Muutoksissa ajan tasalla
pysyminen vaatii paljon tyot6.

- Opiskelijoille tutkinto on
erittdin vaativa, minkd vuoksi

jakso sosiaalivakuutuslaitokses-
sa.

Mifi tiedefinn siitii, miten tut-
kimwn suorittataet ovat sijoittu-
ne6]

- 70-luvulla tehtiin yksi tut-
kimus aiheesta ja nyt on parhail-
laan valmistunut tai valmistu-
massa toinen tutkimus opetus-
jaostossa opiskelleiden tydhon
sijoittumisesta.

- Kdsitykseni mukaan so-
siaalivakuuttajat ovat sijoittu-
neet kokolailla tyydyttivisti
tyoeldmddn. Tosin Kansaneld-
kelaitoksen tyontekijamaiird on
vdhentynyt, minkd vuoksi mo-
net joutuvat aloittamaan tyonsd
sielld sijaisina. Koneellistuminen
on osaltaan aiheuttanut sen, et-
tei vakinaisia tycipaikkoja saa
helposti.

Kauanka ola opatanut opdlts-
jaosassa/ Mith mtutol<sia opeus-
ohjelmassa on apahtunut sinun
ail<anasi?

- Muistaakseni vuonna 1968
minut valittiin sosiaalivakuu-
tuksen tuntiopettajaksi ja vuon-
na 1969 vakinaiseksi opettajak-
si. Vuodesta 1970 olen toiminut
yliopettajana.

- Mielestdni opettajan toi-
mien tulisi yliopistossa olla mdd-
rdaikaisia tai opettajilla tulisi ol-
la mahdollisuus tyoskennelld
omalla alallaan opetuksen lo-
massa. Muuten opetus erkaan-
tuu kdytdnncin tyostii. Aikai-
semmin, kun yliopisto oli yksi-
tyinen, oli opettajilla joka seit-
semds vuosi sapattivuosi, jolta
sai palkkaa. Tdmdn vuoden ai-
kana opettaja sai perehtyd oman
alansa tyohon tai tehda tutki-
musta. Nyt opettajalla ei ole ai-
kaa, milloin alaan perehtyisi, ja
yleensd alan tieto tulee myohds-
sd opettajille.
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- Minunkaan tycini ei onnis-
tuisi, ellen saisi Eldketurvakes-
kukselta oikeustapauksia ja
yleiskirjeitii annettujen lakien
kdytdnncin sovellutuksesta.
Kansanel6kevakuutusta seu-
raan sosiaalivakuutustoimi-
kunnan erddn eldkejaoston pu-
heenjohtajana.

- Kun uutta suunnitellaan ja
tehdddn, tapahtuu se usein niin
tavattoman pienellS tiihtiiimellii
ja lyhytniikciisesti.

- Tiistii hyvdnd esimerkkind
on pdivdraha- ja ditiysrahauu-
distus. Kun sitd Iuotiin. ei pys-
tytty arvioimaan, mikd on sen
vaikutus, ja piiivii- ja ditiysraho-
ja .iouduttiin leikkaamaan.

- Nyt pyritddn viemddn suu-
ria uudistuksia, kuten sairaus-
vakuutus- ia kansaneldkeuudis-
tus, samanaikaisesti liipi. Polii-
tikkojen ajattelutapana ndyttdd
olevan: kun saataisiin dlnest6-
jia!

- Mielestdni iiiinestiiiitkin
voisivat ymmdrtdd erilaisia vaih-
toehtoja. kun heille selostettai-
siin asia. Jos eldkeliiisille selos-
tettaisiin, ette nyt on nuorten
lapsiperheiden vuoro, en usko,
ettd eldkeldiset olisivat niin it-
sekkiiitii, etteivdtko he voisi kat-
soa laajemminkin asioita.

- Olisi laskettava, tehdi6n-
ko yhteiskunnasta eldkeldisten
paratiisi vai kehitetddnko tyo-
ikdisten, erityisesti lapsiperhei-
den, toimeentuloturvaa. Ilman
aktiiviviestod ei mikdhn yhteis-
kunta voi eldd.

- Sosiaalivakuutuksen ke-
hittdminen on vaikuttanut huo-
nontavasti tyollisyyteen. Aikai-
semmin oli pienyrittiijiii, esi-
merkiksi pienid suutarinliikkeitd
ja pikkupajoja. Nyt pienyrittd-
jien miiiirii on vdhdinen: he ovat
tyottomyyskortistossa. Syy on
osaksi siind, ettei ole haluttu to-

teuttaa sosiaalivakuutuksen ra-
hoitusta jollakin muulla tavalla
kuin nykyddn, vaikkapa liike-
vaihtoveron luonteisella mak-
sulla, joka rasittaisi samalla ta-
valla pddomavaltaisia kuin tyo-
valtaisiakin tycinantajia. Ny-
kyiiiin yrittiijien on pakko men-
nd automaatioon pysydkseen
kilpailussa mukana.

- Sairausvakuutuslain tultua
voimaan tutkinto oli aluksi yk-
sivuotinen sairausvakuutushal-
linnon tutkinto. Myohemmin se
muuttui kaksivuotiseksi sosiaa-
livakuutustutkinnoksi ja vuon-
na 1973 nykyisen laajuiseksi
yleiseksi vakuutustutkinnoksi,
jossa minimiopiskeluaika on
kolme ja puoli vuotta.

- Viimeisin muutos oli yli-
opiston tutkinnonuudistus. Sii-
nd vakuutustutkinnon linjajako
varsinaisesti poistui. Opiskeli-
joita otetaan nykyiiiin suoritta-
maan joko sosiaalihuoltaja- tai
vakuutustutkintoa. (Aikaisem-
min linjoja oli viisi: sosiaali- ja
yksityisvakuutuslinja sekd avo-
huollon. laitoshuollon ja sosiaa-
likuraattorilinja.)

- Seminaarityoskentely on
nykyddn syvdllisempdd kuin
aiemmin. Tutkinnonuudistus
aiheutti myds sen, ettii opiskeli-
joilla on entista vdhemmdn
mahdollisuuksia ottaa tiedekun-
ta-aineita suoritettavaksi ope-
tusjaostoaineiden lisiiksi. So-
siaalihuoltajatutkintoa suoritta-
ville sosiaalivakuutuksen perus-
teet ovat olleet vapaaehtoisena
oppiaineena, mutta syksystd
1984 lukien tdmd aine tulee heil-
le pakolliseksi. Faktisesti tut-
kinnonuudistus on kuitenkin si-
ta, etta opintokokonaisuudet
ovat samoja kuin ennenkin,
mutta niille on jouduttu anta-
maan uusl nrml.

Sosiaaliturva
yhteiskunnassa
Opausjcnsto opetua sosiaaliua-
kuutusta s osiaalian uan kDkmai-
suuden osana. Onko sosiaolipoli-
tiikan kenttii kirytiinnbssii elqt uai
onla se lnhl<outtmutl

- Kdsitykseni mukaan so-
siaaliturvan laitoksilla on erin-
omaisen hyvdt suhteet. Yhteis-
toimintaa on ja yhteistyo pelaa
hyvin.

Erittdin hyvd asia on
Hiekkarannan komitean mie-
tinn6ssd esitetty tyokyvytto-
myyseldkeratkaisujen vertaa-
minen eri eldkelaitosten kesken
ennen lopullisen pddtoksen an-
tamista.

- Yhteydet yliopiston sisdllS
muihin sosiaaliturvan opetusa-
loihin on olemassa. Muutoin yh-
teydet yliopistossa ovat jddneet
viihiiisiksi ja esimerkiksi sosiaa-
lipolitiikkaan ldhes olematto-
miksi.

Mitii toiuomul<sia sosiaalitur-
u an o p etusj ao stolla on u altiw allal -
le? Entb so siaalitwuan laitol<sille?

- Yleensd keskustelua pitdisi
kiiydii siitii, missd tarkeysjiirjes-
tyksessd sosiaalipolitiikan loh-
koja olisi kehitettdvd. Nykyiiiin
kehitys on poliittista. Eldketur-
vaa kehitetddn. koska eliikeliii-
set ovat kiinted ryhmd. jota ei
voida sivuuttaa.

- Perhepolitiikasta ei ole
kdyty koskaan yhtd suurta kes-
kustelua kuin elSkepolitiikasta.

- Minua huolestuttaa. ettA
aina puhutaan sosiaaliturvan
parantamisesta, vaikka meilld
on lama. Mistd ne varat temma-
taan, kun sosiaaliturvaa paran-
netaan? Tuleeko meilldkin kon-
kurssitila ja joudutaanko sosiaa-
lisia etuuksia alentamaan. niin
kuin ndyttdd yleismaailmallise-
na ilmicin:i olevan?

Annami Hanninen,
sosionomi

Eliiketurvakeskuksen
sove lt omisasiain k dsi t te lij (j
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E LAKE H A K E IVI U S LO ]VIAK KE ET
ON UUSITTU
Elcikchakemuslomakkeet on uusittu. Lomak keit-
tcn uusintisessa ovat olleet mukana Elcikcturva-
kc.yliuk.ycn, ckikelaitosten, Kunnolli.ycn clcikclai-
t o k scn ja va lt io kontt orin edust aj ot.

Lomakkeitten uusimistan,e aihautui lain.vcici-
rl ci nn d n muu t o k s i s t q s e k d t y o k 1, v.1, 7 7 e nt.\'.t' d c n a r'-
t, i o i tt t i t oi nt i ku nna n mi e t i nno.s t ci.

Elciketurvakeskulisen hollitus on hyv'cikr)T?l'/
uusitut elcikehakemuslomak kcct.

Eliikehakemgs- nien varhaiseldkkeen ratkai-

lomake E tuHuu,;un 
terveydentilan selvit-

tdmiseksi on lisdtty kysymykset
E-lomakkeella haetaan tydela- hakijaa nykyisin hoitavasta l6d-
kelakien mukaista vanhuus-, kiiristii ja viimeisesth ja seuraa-
tyokyvyttomyys- ja tyottomyys- -vasta liiiikiirillii kdynnistd.
eldkettd. Lomakkeella haetaan Lisiiksi kysytddn onko hakija
mycis 1.7.1982 voimaantulleen ollut kahden viime vuoden ai-
rintamaveteraanien varhaiseld- kana hoidettavana kuntoutus-
kelain mukaista eldkettd. ja tutkimuslaitoksessa taikka

Tyokyvyttomyyden arviointi- tuberkuloosi- tai mielenterveys-
toimikunta kiinnitti mietinnds- toimistossa.
sddn huomiota siihen, etti kan- Opintovapaalain mukainen
saneldke- ja tyoelakejerjestel- opintovapaa voi jatkaa ns. tule-
mdn eldkehakemuslomakkeissa vanajanedellytystd. Hakemusta
piiiistiiisiin mahdollisimman ratkaistaessatietoviimevuosien
suureen yhtendisyyteen. Niiin opintovapaastaontarpeellinen.
voitaisiin varmistaa se, etta eld- Tdmdn vuoksi lomakkeeseen on
keratkaisun pohjana olisivat lisiittykysymysopintovapaalain
kummassakin jdrjestelmdssd mukaisestaopintovapaasta.
samat tiedot. Nykyisin on yhd yleisempdd,

Lisiiksi toimikunta katsoi, et- ette suomalainen tyontekijii
td eldkelaitosten tulisi kiinnittaa tyciskentelee muuallakin kuin
erityistd huomiota eldkkeenha- Suomessa. Sosiaaliturvasopi-
kijan tyon ja tyciolosuhteitten muksilla pyritddn takaamaan,
selvittdmiseen. ettei tyoskentely sopimusmaissa

Tdmdnvuoksieldkehakemus- heikennii tyontekijdn eldketur-
lomakkeita tulisi kehittdd siten, vaa. ElSketurvakeskus auttaa
ettd hakijan kdsitys tyostddn ja tarvittaessa eldkkeen hakemi-
tyoolosuhteistaan kdy selvdsti sessaulkomailta.
ilmi. Tdmdn vuoksi hakemuslo-

Toimikunnan mietinndn makkeeseen on lisdtty kysymys
mukaisesti E-lomakkeeseenon hakijan tyoskentelystd ulko-
lisdtty kysymyksiii hakijan kou- mailla.
lutuksesta,varsinaiseenammat- Niiinpyritiiiinvarmistamaan,
tiin ja muuhun tyontekoon kuu- ettei elakkeita jdd hakematta.
luvista tehtdvisti ja tyciolosuh- Muut E-lomakkeelle tehdyt
teista. Kysymykset ovat melko muutokset ovat vdhdisid ja tar-
samanlaisia kuin Kansaneldke- koituksena on ollut selventhd
laitoksen tycikyvyttcimyyseldke- lomakkeen kysymyksid. Mm.
hakemuslomakkeessa. on pyritty tarkentamaan kysy-

Paitsi tycikyvyttcimyyseliik- mystd, onko hakija saanut tai
keen ratkaisua varten, tietoja hakenut korvausta tapaturmas-
tarvitaan mycis rintamaveteraa- ta, ammattitaudista, liikenneva-

hingosta tai sotilasvammasta.
Lisiiksi korvauksista kysy-

tddn vahinkonumero. vammau-
tumisvuosi .ja sotilasvammalain
mukainen tyokyvytt6myysaste.

Koska kysymysten mddrd on
lisddntynyt, hakemuslomak-
keesta on tullut nelisivuinen.
Aikaisemmin neljdnnelli sivulla
olleet ohjeet ja tiedot hakemuk-
sen liitteistd on siirretty erilliselle
liitteelle.

Entisiin ohjeisiin on lisdtty
erityisohje tydkyvyttomyys-
eldkkeen hakemisesta. Liite an-
nelaan eldkkeenhakijalle tarvit-
Iaessa.

Perhe-eliike-
hakemuslomake P
ja vanhuuseleke-
hakemuslomake
Sekd perhe- ettd vanhuuseldke-
hakemuslomakkeeseen on lisdt-
ty kysymykset tydskentelystd
ulkomailla. Perhe-eldkehake-
muslomakkeeseen on lisiitty
myos kysymykset edunjiittiijin
opintovapaalain mukaisesta
opintovapaasta sekd edunjdttd-
jdn saamasta tai hakemasta sai-
rausvakuutuslain mukaisesta
pdivdrahasta viimeksi kuluneen
vuoden aikana.

Muut lomakkeille tehdyt
muutokset ovat vdhdisih ja nii-
den tarkoituksena on ollut sel-
ventdd lomakkeitten kysymyk-
siii ja yhdenmukaistaa ne
E-lomakkeen kanssa.

Ritva Koivikko, vN
Eliiketurvakeskuksen

c ldk cha k cmusjao: t on joo s t onhoi t ajo
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ELAKEHAKEMUS

tytiela kelakien m ukaista vanhuus-, ty6kyvytt6myys-ja tytitttimyyselakettA seke ri ntamayeteraanien
varhaiselEkelain mukaista eldkettd varten.

Vastaanottopaikka ja -aika

kanoaneldkdaitok:en
KoLlnlan *oi mietoPirkko +; rted
4s z 4q6b

_ tyott0myys-
elAkettti

E

vanhuus-
eleikettii

numero

Alle 18-vuotiaiden
syntyneet lapset,

Puolisonne e

Saatteko

tapaturmasta
saan
haen
en saa/en hae

tyOkyvyttomyys-
eleikettti

joiden

S iviili sriiity
naimaton
leski

saan
haen
en saa,/en hae

rintamaveteraanien
varhaiseltikettti

naimisissa
eronnut

uan

suomeksi ruotsiksi
SUUS, e omen

seurakunta, nimi
vdestorekisteri siviilirekisteri), nimi KoKkola n suorn

nen n

700 KOKKO LJ\ VO
Postitoimi

apset, elatukseen

l(okkola
Pu e n
kotiin tyohon

7

Tiiydellinen tilinumero

432-1156 - qB rb5q
n ulkopuolella

liikennevahingosta
sotilas-
vammasta

ne syntymiiajat ja nimet (my6s
elatu ksesta olette vastuussa)

set

Kir5i Mania 2D 4z lQ@

korvausta

ammattitaudista
saan
haen
en saa/en hae

saan
haen en
en saa./hae

sta va ut ksesta tai virastosta

oIoo

o
o
v
FU

Sotilasvamm nmu nen
tyokyvyttOmyysaste

muulla kuin tiilki hakemu omaan
tai vi rkasuhteeseenne perustuvaa eltikettd

HAKEMUS
KOSKEE

Sukunimi (my6s edellinen)

Mdkr nen
MaFli olav i

n

{ao3ba- ,153 L
Henkil6tunnus

lla
Am

Makifie 5
Ltihiosoite'

HAKIJA

ELAKKEEN,
MAKSU.
OSOITE Kof5o1- t tdsin

nimija konttori

LAPSET

KOR.
VAUKSET

Vahinkonumero Vammautu-
misvuosi

tyO- tai virkasuhteenne
elAkettA

en saa

jo
la

Saatteko

saan

MUUT
ELAKKEET

haen en hae
tai virastosta
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VIIMEISIN ryONANTAJANl.

Mihin asti, pvm, pvm

15.7 4qVZ)

kauP

TvoTvo

u

mNi osoiteja
a nat<b n

VIIMEISIN
w6- TAr
VIRKA-
SUHDE

Tehtdv6nne tdssA tyOssd

TehtAvAnne tdssd ty0ssA

VaTyOnantaja

MUUT
TYO. TAI
VIRKA.
SUHTEET

wOSKEN-
TELY
ULKO.
MAILLA

Tehtdvdnne tlssA
qa

an ntmr oso

Puhelinnumero

23AI 7

Milloin, pvm

4q. a
n o5uq5k3u

Ty0nantajan nimi osoite

Ty0nantajan nimi ja osoite

Olen ollut
valtion kunnan kirkon

MissA maassa

*uotsi

on

Patkkan i on o t(ut alenrhunut soi cdud,erl
vuo k5 i vuooi nq 4q81, lqOA ,

p7A

TyO alko

Tyd alkoi pddttyi

uksessamenmres- muun
Tvo

TyOnantajan m Milloin

rdarik Ab 4q66- 3c,.8. 4qs

tai oletteko hakenut eldkettd tlmln
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ne perusteella

vKstwtsFT rvdruarura.rANNF vt,oDEN AJALTA ENNEN ELAKKEE

TehtAvAnne tiissl ty6ssA

nvyid

on syysta
tdssdsairauden, lomautuksen ilmoittakaa kohdassa,

alkaen voidaan silloin tietyin
edellytyksin ansionne perusteella.
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lopetettu

SUP Milla S stettu

YRITTAJA.
TOIMINTA
TAI ITSE.
NAISEN
AMMATIN
HARJOIT.
TAMINEN

Myynti-/Vuokrauspvm

TYOTTO-
MYYS-
Avt.lSTUS
OPINTO.
VAPAA

TT6N.
TEKO

Oletteko lopettan ut tyOnteon

olen en ole
TY6Kil(Y

ko vie
harjoittamiseen

osallistun
Yrityksen toiminta

u entisess5 uudessaan

on edelleen omistuksessani/
soni omistuksessa

Oletteko saanut

olen en ole
Oletteko ollut
o intovapaalla
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VASTATKAA VAIN

koulutus
kansakoulu
uu S ot, am utus

M on nen ty6nne VA n

Oletteko oittanut 1.1
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olen
en ole

n
ammattimaista kalastusta
tai poronhoitoa
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toimintaa su

muuta yrittdjAtoimintaa
tai itsen&istd ammattia

olen
en ole

toiminta
M syysta

on vuokrattu

TAI RINTAMA.

nto

11 -lztln-

am

onm
Kenel le myyty/vuo krattu

stusta kahden viime vuoden aikana
MistA kassasta ja milloin
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skoulu keskikoulututkinto

en osallistu

o

nne

Henkonth 34 5.4q74

my> Ua,
n o

vuod ei+a 1q66 alFoen

nyt varsi ammattinne I muuta ty6tA (sel
tehtdvistA ja ty6olosu hteista)

VIIMEINEN
TYOSSAOLOPAIVA

6n kuu

pdivtimAdrti5q

sta
Olen tdysin
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{enve 16 I -30

Ka nqa nelA krrleitoksp

SELVTTYS 
I

TERVEYDEN.I
TILASTA

VEROTUS Ty0eliikkeet ovat veronalaista tuloa. Eltikkeen ensimmdisen erdn
maksaminen saattaa nopeutua, jos ilmoitatte verokirjassanne
olevan ennakonpidtitystunnuksenne.

LISA-
TIETOJA

ALLE-
KIRJO!TUS

HAKEMUS
TOIMI-
TETAAN

VASTATKAA AINA

n

nimi

TAI RINTAMA-

viimeksi on kirjoitettu ltitiktirinlausunto
ptiivamriarii

b,4 4q6b
lariktirin nimi

Iero Tie.*dvai nent
Ltitiktirinlausunto on

ohei-
sena

Kansaneldke-
laitoksessa mu MISSA

Teitti nykyisin hoitavan ltiiiktirin nimi ja vastaanotto
Te.ro TieH vdinen
*olko lan *er- Ve;slesL<s

Milloin viimeksi
ktivitte vastaan-
otolla

Seuraava kdynti

8.^1 1963
MUUT JOIDEN HOIDOSSA OLETTE OLLUT KAHDEN VIIME VUODEN AIKANA
nimi ja vastaanotto-osoite

KUNTOUTUS- JA TUTKIMUSLAITOKSET, TUBE TAI M
TERVEYSTOIMISTOT YMS., JOISSA OLETTE OLLUT HOIDETTAVANA KAHDEN VIIME
VUODEN AIKANA

iiffa *.oaonstfd rn ,
(okko lan tr' veFkesh-us

seuraava

n paikallistoimisto tai ty6paikkakassa, josta olette nut

Ennakonpidatystunnus
qa

O<,.< ooE

oi ksi. Suostun siihen, ettti ltitiktiri tai laitos, jolla

n oo n alle US

aa

kokkolan

Paikka

Vakuutan lomakkeessa antama
on tietoja terveydentilastani saa antaa niitei eltikelaitokselle,

Kokko 45
Kun holhooja allekirjoittaa hakemuksen, on esitetttivti selvitys holhoussuhteesta. Jos alle-

moitettava.

LII/AAL CLt-
kirjoittajana on muu kuin ha tai hol on
sille eltikelaitokselle, jonka piiriin kuuluitte viimeksi. Sen voitte jattaa my6s
- minkti tahansa eliikelaitoksen tai vakuutusyhti6n paikalliseen konttoriin
- Maatalousyritttijien eltikelaitoksen paikal I isel le asiam ieh elle
- Eliiketurvakeskukseen, OpastinsiltaT 00520 HELSINKI 52 Puhelin (90) 1511
- pankkiin tai postiin
- Kansaneldkelaitoksen paikallistoimistoon
Kaikissa nriissii paikoissa opastetaan hakemuslomakkeiden ttiyttamisessa.

it
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MIKSI NAIN?
VOIKO KUOLLEEN YRITTAJAN
VAKU UTTAA TAAN N E HTIVASTI ?

Juho-Veikko Hiekkarant a

Markku Sirvit)

Eldkelaitokset ovat yleisesti
noudattaneet kiiytiintoii, jonka
mukaan vakuutuksensa laimin-
lyoneen yriuiijiin kuolinpesdlle
on voitu taannehtivana ottaa
yrittiijiieliikevakuutus. Viime
kevddnd vakuutusoikeus ratkai-
si erddn valitusasian siten. ettd
vakuutus olisi tullut panna vi-
reille yrittiijiin eldessd, eikd va-
kuutusta olisi tullut ottaa hdnen
kuolemansa jiilkeen.

Pddtoksen on katsottu mer-
kitsevdn perhe-eleketurvan
huononnusta tapauksissa. joissa
laiminlyojiiltii jiiii alaikiiisiii lap-
sia. Kun viiden vuoden taanneh-
tiva turva putosi pois. putosi
pois myos argumentti, jolla vii-
den vuoden taannehtivaa va-
kuutusta selitetddn laiminlycijiiii
vakuutettaessa. Kiinnittiko va-
kuutusoikeus paatdsfi tehdes-
sddn niiihin seikkoihin huo-
miota, vakuutusylituomari J u -ha-Veikko Hiekkaran-
la?

- Muistan hyvin tapauksen.
Se oli vaikea ratkaisu, esille tuli
monta nikcikulmaa. Tiimii oli
kuitenkin puitteiltaan poik-
keuksellinen juttu, joka kiiy
huonosti tyyppitapaukseksi.
Kyseessd oli sivutoiminen yrit-
tiijii. jonka lapsct olivat jo
isoja. Vakuutusmaksut olisivat
muodostuneet siksi suuriksi,
ettd vakuuttamatta jettaminen
oli edullisempi ratkaisu per-
heen kannalta. Perhe ei ollut
tehnyt laskelmia ennen kuin ha-
ki muutosta, ja laskelmat teh-
tyiiiin olisikin halunnut peruut-
taa muutoksenhaun. Tdssd jo
tavallaan tuli vastaan yleisesti
sovellettava oikeusperiaate re-
lormatio in peius (: ratkaisua ei
saa muuttaa asianomaiselle epd-
edullisemmaksi, ellei vastapuoli
sitd vaadi).

- Jos yrittdjdvakuutuksen
puuttuminen olisi jittiinyt per-
heen ahdinkoon. olisiko vakuu-
tusoikeus ratkaissut asian toisin
piiin?

- Saa niihdii, mitd tapahtuu,
jos tdllainen tapaus tulee rat-
kaistavaksi. Tietenkddn ndissd ei
voi menetelld ihan in casu. Mut-
ta puheena ollut tapaus on nyt
ehkd vdhdn liiaksikin kasitetty
linjakysymykseksi. Huomiota
ansaitsee, ettd myos kumpikin
yrittiijien edustaja oli vakuutus-
oikeuden enemmistcin kannalla.
Yrittajat painottivat sitd, ettd
kuolinpesdin ei saisi syntya en-
nestddn tuntematonta velkaa,
joka johtaisi uuteen perunkirjoi-
tukseen ja uuteen pesdnjakoon.
Toisaalta, niissd tapauksissa,
joissa pienet lapset j66vdt or-
voiksi, onhan yrittijdeldke iso
etu.

- Tulisiko lakia tiillii kohden
tarkentaa?

- Ei olisi hullummaksi, ettd
lainmuutoksella selvennettdi-
siin, mikii tdssd kohdin on lain-
sddtdjan tahto. Linjakysymyk-
send minusta asian tulkinta on
joka tapauksessa vield avoin.

Haastatteli YLla

KUUNNELI v rNKO ILIVIIANTAJAA?
Naapurin ilmiantaminen ei ole
aivan vieras suomalaisessa mai-
semassa. Miten on, esiintyyko
sitd myos eldkeasioissa? Kerro-
taanko, ettd naapuri pinnaa eld-
kemaksuista? Tai ettd hdn on
liian terve olemaan eliikkeeltii?

Miten El6keturvakeskuksen
valvontatoimistossa suhtarrdu-
taan ilmiantoihin? Vastaajana
toimiston piiiillikko Markku
Sirvio.

- Meillii on omat valvonta-
systeemimme, joiden perusteella
valvonta pelaa. Ndistd ilmian-
noista 99,9 Vo tulee nimett6mind
.ja ne on selvdsti kostotarkoituk-
sessa tehty, niinkuin kirjeestd
ilmenee. Tarkoituksena on jokin
muu kuin tvcieldketurvan var-
mlstamrnen.

- Joskus voi YEL:ssd joku
naapuri ilmiantaa toisen, kun on
itse joutunut pakkovakuutuk-

sen kohteeksi. Olemme lohdut-
taneet. ette naapuri tulee sitten
valvontaan ajallaan.

- Eri asia on sitten tietyn
tydnantajan palveluksessa oleva
tyontekijii. Hdnen pitiiii ilmoit-
taa, ellei tydeldkevakuutus ole
tasta tyosuhteesta kunnossa.

- Meillii on periaatteena, et-
tei ulkopuolisen ole syyta puut-
tua sellaiseen asiaan, mikii ei
hdnelle kuulu.

Miltd tilanne ndyttdd eldkelai-
toksessa? Tuleeko usein ilmoi-
tuksia. ette naapuri on liian ter-
ve saamaan tycikyvyttomyyse-
liikettii? Vastaajana on Maata-
lousyrittdjien eldkelaitoksen
tyokyvyttomyyseldkeosaston
piiiillikkd Eeva Kosken-
syrJa.

- Kyllii tdllaisia ilmoituksia
jonkin verran tulee, muutama
vuodessa. Yleensd ne on ldhet-

tdnyt katkera naapuri, jonka
oma hakemus on hyldtty.

- Ei usein tiedctd toisen sai-
raudesta. On sekoitettu esimer-
kiksi tydkyvyttomyyseldke suku-
polvenvaihdoseldkkeeseen. Jos
kirjeessd on nimi alla, on saatet-
tu ldhettdd esitteitd tiedoksi.
Useimmiten nimed ei ole.

- Pyrimme katsomaan. mil-
td tilanne asiakirjoista ndyttdd.
Jos vaik uttaa siltd. cttd kyseessd
on rajatapaus, eldkkeensaajalle
kirjoitetaan ja kysellddn tilan-
netta. Sita ei sanota. mistd tar-
kistus on ldhtenyt liikkeelle.

Valitusten yhteydessd
usein purnataan, etta kyliillii
moni terveempi saa el6kettd,
mutta ei yksiloidii, kuka. Tiil-
laista esiintl,v runsaammin.

Haastatteli K.S.

Eeva Koskensyrjci
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Tyonantajan
sosiaalivakuutus-
maksulle
uudet perusteet

ETK ei voi ruveta
ulosottorekisteriksi

Sosiaalivakuutuksen kustanta-
vat tyonantaja. vakuutcttu itsc
ja julkinen valta. Tyonantajan
kustannusosuutta on pitkiiiin
arvosteltu, paitsi sen kasvua
myos sen kuormituksen jakaan-
tumista. Pienten tyovaltaisten
yritysten kuorma on suhteeton.
Tuontikauppa on jddnyt ikeestd
vapaaksi.

STM:n asettama toimikunta
mietti maksettuihin palkkoihin
perustuvalle tycinantajan mak-
sulle vaihtoehtoja. Vaihtoehtoi-
sia perusteita saattaisivat olla
tuotannon jalostusarvo, liike-
vaihto, vakuutetun maksu (val-
tion tulovero) tai valmistevero.
Kun arvioitiin seurauksia elin-
keinoeldmdn kantokyvyn ja
tyollisyyden kannalta, liikevaih-
tovero osoittautui vaikutuksil-
taan myonteisimmdksi vaihto-
ehdoksi.

Sosiaalivakuutuksen rahoi-
tuksen ker66minen liikcvaihto-
verona tuottaa - toimikunnan
mukaan - tarkoitettuja myon-
teisie tuloksia siind tapauksessa,
etta onnistutaan vdlttdmddn
hintatason kohoamisesta aiheu-
tuva hinta- ja palkkakierre.

Ongelmaksi muodostui se.
milld tavoin liikevaihtoverona
kerdtyt rahat kanavoidaan so-
siaalivakuutuksen kustantami-
seen, valtion budjetin kauttako
vai erillisind, ns. suoran putken
kautta. Suoraa rahoitusmallia
perusteltiin mm. sill6, ettd rahoi-
tuksen ennakointi on varmem-
paa kuin budjetin varaan antau-
duttaessa. Budjettimallia taas
puolustettiin sillii, ett?i yleinen
julkisten varojen kokoamisen ja
kiiyton periaate edellyttaa nii-
den sisdllyttdmistd budjettiin.

STM:n suunnittelupdiillikon
Markku Lehdon johtama tyo-
ryhmd jiitti mietintonsd 4.2.
Mietintci tarjosi kumpaakin ra-
han ohjantamallia vaihtoehtoi-
sina. Luovutustilaisuudessa ky-
syttiin, oliko erimielisyys ndin
lakaistu maton alle. Markku
Lehto ilmoitti, ettd toimikunta
oli yksimielisesti pddttdnyt esit-
tee kahta vaihtochtoa. ja minis-
teri Marjatta Vddndnen viittasi
hallitusneuvotteluihin. Kansan-
eldkelaitoksen ilmoitettiin kan-
nattavan suoraa putkea toimin-
tansa pitkiijiinteisyyden tur-
vaamiseksi. Tdmdn ei kuiten-
kaan katsottu ilmaisevan halua
palata rahastoivaan Kela-jiirjes-
telmddn, vaan "rahastojen pur-
kautumisen hidastamista" (va-
kuutusneuvos Mauno Saalasti).

YLla

Oikeusministericissd on valmis-
tunut selvitys. joka koskcc ulos-
ottotoimen tehostamisla tiel()-
jenkdsittelyn avulla. On mm.
selvitetty sitd. missd olemassa
olcvissa rekistereissd on tietoa,
josta olisi apua ulosottoviran-
omaisille. Katse kddntyi my6s
Eldketurvakeskukseen.

Selvityksen tekijdt arvelivat,
ettd ETK:n rekisteri sisdltdd tuo-
reempia tietoja ihmisten tycipai-
koista kuin verottajan rekisteri.
He ovat myos tietoisia siita, etta
ETK antaa tyosuhteita koskevia
tietoja lastenvalvojille, ja eliike-
laitosten ja vakuutettujen itscn-
sd lisdksi vain n6ille.

Vastauksessaan E,ldketurva-
keskus totesi rekisterinsd rajoi-
tukset. Lyhyitii tyosuhteita kos-
kevat tiedot ovat ulosott()loi-
men tarpeiden kannalta jo van-
hoja, julkisen puolen tyopaikka-
tiedot ovat puutteclliset, yli-
pd6nsd tydsuhdetietojen rekiste-
ro.itymisessd on puolen vuoden
vltve-

Nhitd tdrkedmp?in?i ETK toi
esiin toistuvasti korostamansa
niikcikohdan. ettd eldkkeitd var-
ten koottua tiedostoa voi kdyt-
tdd vain el6keturvan varmista-
miseen. Luottamussuhde. johon
tietojen keruu perustuu, on mo-
lemminpuolinen.

Uutena ndkokohtana ETK
kuvasi pyydetyn palvelun laa-
Juutta. Ulosottoon saapui esi-
merkiksi vuonna 1980 yhteensd
159993 tapausta. Vertailuksi
mainittakoon, ettd samana
vuonna tycisuhderekisterista
otettiin tiedot 121 000 henkilostii
eldkeasian kiisittelyii varten.
Vertailu osoittaa, ettd jos ulosot-
totointa ryhdyttiiisiin palvele-
maan, ETK muuttuisi luonteel-

taan ulosottotoimen aPueli-
rneksi.

Myos kustannuskysymykse-
nd asia on mahdoton. Jos kus-
tannuksia arvioidaan valtion
maksuperustelain mukaan. jota
sovelletaan vdestcirekisterikes-
kuksen tietojenantoon, joudu-
taan puhumaan miljoonista
markoista vuotta kohden. 
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SOSIAALI lVI ENOJEN
RF v rll KASVU
3,3 PROSENTTIA
VUONNA 1981

Sosiaali- ja terveysministericin
tutkimusosastolla valmistuneen
vuosien 1980 .1a 1981 sosiaali-
menoja koskevan selvityksen
mukaan sosiaalimenot (brutto)
olivat vuonna 1980 noin 42,5
miljardia markkaa ja vuonna
1981, ennakkotietojen mukaan.
noin 49,2 miljardia markkaa.
Lukuihin sisdltyy verotuksen
lapsivdhennl stcn arvioitu vai-
kutus valtion ja kuntien verotu-
loihin.

Nimellisarvoltaan vuoden
l98l menot olivat 15.7 prosent-
tia suuremmat kuin edellisend
vuonna. Kuluttajahintaindeksil-
lii punnituksi reaalikas'"'uksi tu-
lee 3.3 prosenttia.

Sosiaalimenojen osuus
markkinahintaisesta bruttokan-
santuotteesta nousi 22,7 pro-
sentista 23,2 prosenttiin. Sosiaa-
limenojen osuus kansantalou-
den kokortaiskulutu\mcnoistu
nousi 31,0 prosentista 31.5 pro-
senttiin.

Asukasta kohti lasketut so-
siaalimenot olivat vuonna 198 I
noin 10 200 markkaa. edellisenh
vuonna n. 8 900 markkaa. Tyol-
listii kohti lasketut menot olivat
vastaavasti noin 2l 900ja 19 300
markkaa.

Sosiaalimenoista pddosa. mo-
lempina vuosina runsas 40 pro-
scnttia. kohdistui tehtdvdryh-
mddn vanhuus ja tydkyvytto-
mvvs. Tdstd noin90%, on cl5k-
keite.

Tdhdn tehrdvdaluceseen [_ SOSiaalimenOjenhciscsti liittlvicn pddryhmien -;"^:*^^^^'
(tapaturmat. sotainvalidien seka faholtUS

Tehrdveryhmien
menokehitys

kaatuneiden omaisten eldkkeet
yms.) osuus on niinikAdn sdilv-
nyt ennallaan.

Yhteensd ndiden kohnen teh-
tdvdryhmdn menot olivat vuon-
na 198 I noin 22,4 mlliardia
rnulkkaa eli noin 45 prosenltia
koko sosiaalimenoista.

Sairaus ja terveys -tehtave-
ryltmdn osuus sosiaalinrenoisla
oli toiseksi suurin. vuonna 198 I
29.2 prosenttia. Se on sama kuin
edcllisend vuonna. Markka-
rnddrdiset menot olivat vuonna
l98l 14.3 miljardia markkaa.

Perhe ja lapset -tehtavaryh-
mdn osuus sosiaalimenoista oli
16,0 prosenttia vuonna 198 l.
mikd on 0,2 prosenttiy'ksikkoil
enemmdn kuin edellisend vuon-
na. Markkamddrdisesti menot
olivat noin 7.9 miljardia mark-
kaa vuonna 1981.

Tdhdn menoryhmddn ldhei-
sesti liittyvdn laskcnnallisen
erdn, lapsivdhennvkset verotuk-
scssa. osuus koktlnuismcnoista
oli 1.7 prosenttia.

Yhteensd ndiden perhepoliit-
tisten tehtavarvhmicr-r osuus oli
\ u()nna l98l I 7.7 prosenttia.
mikd on hieman encmmdn kuin
edellisend vuonna.

Tyot tomyr s -p65rylr man me-
nojen osuus oli 6.3 % vuonna
198 l. Ry'hmiin meno.jen loppu-
summa oli runsaat 3 mil.jardia
markkaa.

Valtion rahoitusosuus vuonna
198 I oli 28.8 prosenttia sosiaa-

I i menojen k o konaisrahoi t u kses-
ta. Tdmh on 0,3 prosenttiyksik-
koe enemmdn kuin vuonna
1980. Valtitrn osuudesta suurin
osa (noin 33ri) kohdistui sai-
raus- ja tcrvevs -pddryhmddn.

Kuntien rahoitusosuus oli
luonna 198 I 13,9%. Tdmd on
0. I prosenttiyksikkoii enemmdrr
kuin edellisend vuonna. Mvds
kuntien rahoitusosuudesta koh-
distui suurin osa sairaus ja ter-
veys -pddryhm aan (48 %).

Tycinantajien osuus sosiaali-
me r.rojen rahoituksesta oli
vuonna l98l 46,3%, rnikd on
0,5 prosenttiyksikkoii vdhern-
mln kuin vuonna 1980. Tyon-
antajien rahoitusosuudesta
kohdistui runsaat 70 % vanhuusja tyok-v"v_v"ttonry'ys -piiiiryh-
nrddn.

Vakuutettujen rahoitusosuus
oli vuortrta l98l 7.1 prosertttia
kokonaisrahoituksesta. Osuus
on 0,2 prosenttiyksikkoa
cnemman kuin cdelliscnd ruort-
na. Vanhuus .la t_v-okyvyttomyys
-pddrr hmIIn kohdistui rtoirr
kaksi kolmannesta vakuutettu-
jen rahoitusosuudesta.

Kiiyttiijie n nraksujen osuus
oli vuonna 198 I 3.9 pro\enttia
sosiaalimenojen rahoituksesta.
Edellisend vllonna osuus oli
4,0%. Kdyttrijicn maksuista
suurin osa (noin 2/3) kohdistui
sairaus ja terveys -pAdryhmddn.

Esa Araiarvi, vrr
.t o.s i ttu I i- ju I e rve r s nt in i.s I c r i 0n
t u t k i ntu.to.su.st ort _t li m. t u t k i ja
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KYSY TYOELATTrTSTAI

Alla olevalla palstalla
Elriketurvakeskuksen
lainopillinen johtaja
Antti Suominen vostoa
tydel(ikkeit(i koskeviin
kysymyksiin, joilla
soottoo olla yleistrikin
mielenkiintoa.

Tyoelrikeasioita kos-
keviin ky symyk siin vas-
tataan Ekiketurvakes-
kuksesta myds kirjeitse
ja puhelimitse. Kun kir-
joitatte, mainitkaa triy-
dellinen nimenne, osoit-
teenne ja henkiltitun-
nuksenne.

KAUPPA-
EDUSTAJIEN
ELAKETURVA
Kysymys:
Olen tiillii hetkellii kokonaan
eldketurvan ulkopuolella.
Tycinantajani ei ole luvannut
jiirjestiiii eldketurvaani. vaan
vdittdd. ettd velvollisuus siitd
kuuluu minulle.

Kuitenkaan minulla ci ole en-
nakkoverolippua enkd ole teh-
nyt elinkeinoilmoitusta. Ei mi-
nulla ole omaa llrmaakaan.
Teen tycitd vaatetusalan kaup-
paedustajana. Palkka on myyn-
tiin perustuva provisio ja ennen
ennakonpiddtystd tyonantajani
vdhentdd palkastani 30 prosent-
tia kulujen osuutena.

Tyoni on matkustamista mi-
nulle mddrdtyn myyntipiirin
asiakkaiden luona. Kdytdn
omaa autoa.

Miten minun tulisi menetelld.
jotta saisin tyonantajani mak-
samaan eldkemaksut'l Eikd
maksuvelvollisuus kuulu tyon-
antajalle, koska teen tycith tdysi-
pdivdisesti ja ainoastaan tAmAn
yhden yrityksen lukuun?

Vastaus

Kauppaedustajien eldketurva
maareytyy joko tyontekrjiiin
eldkelain (TEL) tai yrittiijien
eldkelain (YEL) mukaan. Edus-
tajan ja toimeksiantajan vilillii
tehdyn sopimuksen sisdlto rat-
kaisee, katsotaanko tyo yritta-
jiinii vai tyosuhteessa tehdyksi.
Kuitenkin jokaisessa yksittdis-
tapauksessa joudutaan sovelta-
mista harkitsemaan kulloinkin
vallitsevien olosuhteiden perus-
teella kokonaisuutena.

Palkanmaksutavalla on kes-
keinen merkitys ratkaistaessa
tyosuhteen .ja yrittiijyyden vdlis-
ta rajanvetoa. Pelkkii provi-
siopalkka viittaa aina vahvasti
yriudjyyteen ja jotta provisio-
palkkainen edustaja voisi kuu-
lua TEL:n piiriin. edellvtctaan.
ettd hdn on muulla tavoin vt.ri-
makkaasti sidottu tyonteetta-
jiinsii johto- .ja mddrddmisval-
taan.

Tdmdn vallan puutlumista
osoittaa esimerkiksi se. ette
edustaja ei ole toiminnassaan
velvollinen noudattamaan toi-
meksiantajan oh.jcita ja miiii-
riiyksiii.

Hdn saa itsc mddritd tyoai-
kansa. hdnelle ei ole asetettu
myyntitavoitteita eike hiinellii
ole mddrdttyii myyntipiiriii. Li-
sdksi hdn voi kdyttdd apulaista
tai sijaista toimeksiantajaansa
kuulematta.

Viitteend tydsuhteesta on se,
ettd edustaialle annetaan kdyt-
toon auto tai muita tyovdlineitd,
esimerkiksi puhelin. Mitd ar-
r okkaammasta tyovalineesta on
kyse, sitd enemmdn tdlle seikalle
on annettava painoa.

Jos edustajalle korvataan
tydsth .johtuvia kuluja sekd
maksctaan pdivdrahaa. viittaa-
vat nekin tyosuhteeseen.

Tyosuhdetta ei sindnsd osoita
ennakonpiddtyksen suorittami-
nen edustajan palkkiosta.

Ennakkoperintdlaissa on ni-
menomaan sdddetty, etta enna-
konpiddtys on suoritettava mm.
kauppaedustajan palk kioista sii-
td riippumatta. onko suoritusta
pidettdvd palkkana. Vaikka
edustajalla ei ole toimintaansa
varten omaa liikettd tai toimi-

nimed. tdmd seikka ei vield osoi-
ta sita, ettd hdn olisi tyosuhtees-
sa.

Silloin, kun sopijapuolten
kesken on epdselvdd, miten eld-
keturva on idriestettdvd. asiasta
voi pyl,tiiii Eldketurvakeskuk-
sen lausunnon tai ratkaisun.

Pyynnon voi tehdd kumpi ta-
hansa asianosainen tai vakuu-
tusta hoitava eldkelaitos.

Eldketurvakeskr"rksen anta-
masta pddtoksestd on mahdolli-
suus valittaa eldkelautakuntaan
ja edelleen vakuutusoikeuteen.

Annettujen tieto.jen perusteel-
la ndyttdh siltd. ettd tessa ta-
pauksessa edustajan eldketurva
tulisi jiirjestiiii YEL:n mukaan.

LAPSI.
KOROTUS
LAPSILLE?
Kysymys:
Avioerossa kaksi alaikdista Iasta
on maaratty iiidille.

Mies on nyt jiiiinyt tycikyvyr
tcimyyseldkkeelle ja hdnen eldk-
keeseensd on lisdtty lapsikoro-
tus. Mies on laiminlyonyt ela-
tusmaksujen maksamisia, mutta
Iapsikorotukset hdn saa kuiten-
kin.

Eiviitko lapsikorotukset kuu-
lu tdssd tapauksessa lapsille tai
lasten huoltajalle, iiidille?

Mitd selvityksid eldkelaitok-
selle pitdisi toimittaa lapsikoro-
tusten saamiseksi lapsille?

Eldkc rnaksctaan miehen yrit-
tejatoiminnan perusteella.

Vastaus:

Pddsddnto on, ette tydeldke
maksetaan sen saajalle itselleen.
Tdmd koskee mycis eldkkeeseen
mahdollisesti sisdltyvdd lapsiko-
rotusta, jota ei kdsitelld erillisend
el6kkeen osana.

Ainoastaan poikkeustapauk-
sissa ja. kun siihen on erityinerr
syy, eldke tai sen osa voidaar.t
maksaa muulle kuin sen saa.jalle.

Ulkopuolisena eldkkeen nos-
tajana tulec useimmiten kysy-
mykseen sosiaalilautakunta. Sil-
lckin eldkc voidaan maksaa vain
lautakunnan perustellusta ha-
kemuksesta.

Tdssd tapauksessa vaaditaan,
ettd eldke kdytetddn cldkkeen
saajan tai sellaisen henkilon
huoltoon. jonka clatukseen
elSkkeen saa.ia cln velvollinen
osallistumaan.

Jos eldkkeensaaja cln laimin-
lyonyt elatusmaksujen suorit-
tamisen, sosiaalilautakunta voi
silld perusteella hakea elatus-
avun mAdrdn clAkkeestd.

Naille edclll tyksill2i myos
lapsikorotus voidaan maksaa
sosiaalilarrtakunnallc, samoin
kuin muukin osa eldkkeestd.

Eronnut puoliso ei ole oikeu-
tettu nostamaan entisen mic-
hense tyoelekkeeseen sisdltyvdd
lapsikorotusta. vaikka lapset
olisivatkin hiinen huollossaan.
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VAKUi]TT] SCIKEUDEN PAATOKSIA

UUSINTA.
PALKKIOITA
EI HUOIVIIOON
ELAKE-
PALKASSA

VAKO:n ptititds
n:o 7192/81/1801
Annetru 23.9. 1982 (ETK 10101).
Eliikelaitos mycinsi niiyttelijiille
vanhuuseldkkeen, mutta ei ot-
tanut el6kepalkkaa mddrdtes-
sddn huomioon hdnelle radio-
ohjelmien uusinnoista makset-
tuja palkkioita.

Niiyttehjiin valituksen joh-
dosta eldkelautakunta katsoi
piidtciksessddn. ette uusinta-
palkkiot ovat eldkepalkkaan lu-
ettavia ansioita. Perusteluna oli,
ettd TEL:n mukainen tyciansio
miiiiriiytyy samojen perusteiden
mukaan kuin veron ennakkoa
piddtettdessd ja etth uusinta-
palkkiot olivat korvausta teh-
dystii tydstii.

Eldkelaitoksen valituksen
johdosta VAKO katsoi pdircik-
sessddn, etta radio-oh.lelmien
uusintapalkkioita ei ole pidettd-
vd TEL:n alaisesta tyosuhteesta
saatuun palkkaan verrattavana
tydansiona, vaan ne ovat taiteel-
lisen tekijdnoikeuden kiiyttdoi-
keudesta suoritettua korvausta.

Samalla kannalla on ollut
Korkein hallinto-oikeus ennak-
koperintdasiassa. Kun uusinta-
palkkiot eivdt olleet ennakkope-
rintdlain 4 $:n mukaista palk-
kaa, vaan sanotun lain 6 $:ssd
tarkoitettua taiteellisen tekijin-
oikeuden kayttdoikeudesta suo-
ritettua korvausta, uusintapalk-
kioiden perusteella ei makseta
tycinantajan sosiaaliturvamak-
sua.

PERHE-ELAKE
TAKAUTUVASTI
ERITYISESTA
SYYSTA

VAKO:n pririti)s
n:o 1062/82/2107
Annettu4. I 1. 1982(ETK I 1245).
Edunjattaja kuoli vuonna 1969.
Perhe-eldkettd haettiin vasta
vuonna 1981. TEL:n mukaan
on pddsddntone, ette perhe-el6-
kette myonnetddn takautuvasti
vain vuoden ajalta. Erityises6
syystd perhe-elike voidaan kui-
tenkin myrintdd pitemmdltd
ajalta takautuvasti. VAKO kat-
soi pdhtciksessdin, toisin kuin
eldkelautakunta, etta erityinen
syy oli olemassa ja mycinsi eldk-
keen kuolinpiiiviiii seuraavan
kuukauden alusta.

Tietdmdttomyyt6 ei yleensh
ole pidetty erityisend syynd. Tds-
si tapauksessa leskivaimo oli
kuitenkin yrittanyt selvittdd
perhe-eldkemahdollisuuttaan
sekd miesvainajansa tyonanta-
jalta ettd useilta lakimiehilta,
mutta saanut kaikilta heiltd vas-
tauksen, ettei perhe-eldkeoi-
keutta ole. Miestd ei myoskddn
ollut ilmoitettu ty6nantajansa
TEL-vakuutukseen ennen kuin
perhe-eldkehakemuksen kdsitte-
lyn yhteydessd.

Ilmeisesti niiistii syist2i VAKO
oli siti mieltd. ettd erityinen syy
oli olemassa. VAKO:n aikai-
semmista, haki jalle mycinteisistd
ratkaisuista mainittakoon ta-
paus, jossa perhe oli muuttanut
Kanadaan jo vuonna 1967, jol-
loin TEL-perhe-eliikejiirjestel-
md oli juuri tullut voimaan ja
tieto siitii ja sen suomista etuuk-
sista oli Suomessakin vaheista.

IVIYEL-TYO.
TULOA
KOSKEVAN
VALITUKSEN
TUTKIIVI!NEN

VAKO:n priritds
n:o 5298/81/2094
Annettu 3. I l. 1982 (ETK 9950)
Em6ntd valitti MYEL-tyotulos-
taan eldkelautakuntaan myci-
hissd. minkd vuoksi valitusta ei
tutkittu. Isanta site vastoin valit-
ti omasta tyotulostaan ajoissa ja
totesi samalla, ettei emdnndlle
olisi pitiinyt vahvistaa lainkaan
tyotuloa.

Emdntd haki pddtdkseen
muutosta VAKO:lta. Koska
puolisoiden vaatimukset eman-
ndn tydtulon osalta olivat sa-
mansuuntaiset, VAKO mddrdsi
eldkelautakunnan tutkimaan
emdnndn tyotuloasian isdnndn
ty6tuloasian yhteydessd siitii
huolimatta. ettd emdnndn itsen-
sd allekirjoittama valitus oli
saapunut eldkelautakuntaan
mycihdssd.

Ratkaisu on ymmdrrettdvd
MYEL:n mukaisen tydtulon
mddrddmisen erityispiirteistd
johtuvaksi. Tycitulon mddrdd-
misen pohjana on isdnndn ja
emdnndn yhteenlaskettu vuo-
tuinen tycitulo (MYEL 8 $:n 2
mom.). joka sitten jaetaan tietty-
jen siiiintdjen mukaan heidiin
keskensd.

YEL:n piirissd ei tiillaista ty6-
tulosidonnaisuutta ole silloin-
kaan, kun puolisot tyoskentele-
vdt saman yrityksen puitteissa.
Kummassakin laissa tosin on
sddnncjs siite, etta yrittiijii on
vastuussa samassa yrityksessd
tyciskentelevien perheenjdsen-
tensd vakuutusmaksusta niin
kuin omasta velastaan. Vastuu-
sii6nnoksestd huolimatta on
katsottava, ettei YEL:n osalta
voida menetellii VAKO:n piiii-
tdksestd ilmenevdlld tavalla.

YEL:ssa eivdt puolisoiden
tydtulot ole niin kiinteasti toisis-
taan riippuvaisia kuin
MYEL:ssa.
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T]UTTA
TYCELAKELAINSAADANTCA UT]SIA YLEISKIR]EITA

Oikeus
luopumis-
ehkkeeseen
LAKI luopumiseldkelain
muuttamisesta (80/21. l. I

7 $:n
983).

Lainmuutos koski sukupol- TEL- ja LEl-vakuutusmaksut sekii MYEl-perusprosentti ja
venvaihdoseldkettii, ja se vastaa YEL-maksuprosentti vuodelle 1983
srsiilloltiiiin edelld mainittua N:o l, 3. l. 1983
LUEL 7 $:n muutosta. Laki tuli
voimaan 1.2. 19g3. Rintamaveteraanien varhaiseldkelain ja tycintekijlin el,iikelain I I

$:n muuttaminen
N:o 2,4. l. 1983

Valtion eldkelain ja valtion perhe-eldkelain 7 $:n muuttaminen
N:o 3. 5. l. 1983

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen 23. artiklan mukaisesti
yhdistetty eldke
N:o 4, 6. l. 1983

Eldkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen
N:o 5. 12. l. 1983

Eldkeratkaisuihin liittyvii tietoliikenne
N:o 6, 13. l. 1983

Elhkehakemusten jakaminen valtiokonttorille
N:o 7, 17. l. 1983

TEL:n ja LEL:n soveltaminen erdissd tapauksissa
N:o 8, 9.2. 1983

Takautuvasti suoritettavan eldkkeen maksaminen tycivoimatoi-
mikunnalle tai tydttdmyyskassalle
N:o 9. 11. 2. 1983

Tyokyvyttomyyseldkeratkaisujen ennakkoilmoitusmenettely
N:o 10. 22.2.1983

,"liiffii}:ijffl'3,'ffs:i,?:: ErK : n ohj esrrnnon
sen vaikutusta luopumiseliik- lnggttaminen
keen saamiseen. Laki tuli voi-
maan 1.2.1983.

Regressioikeus
LAKI kansaneldkelain muut-
tamisesta (99/21. l. 1983).

LAKI tyontekliiin ellikelain
19a $:n muuttamisesta (101/
21. l.1983).

LAKI valtion eldkelain l7 $:nmuuttamisesta (102/21.1.
1983).

LAKI merimieseldkelain
muuttamisesta (103/21.1.
1983).

LAKI valtakunnallisista tycit-
tomyyskassoista annetun lain
muuttamisesta (104/21.1.
le83).

LAKI tyollisyyslain 27b g:n
muuttamisesta (105/21.1.
1983).

Tycieldkelakeihin ja kansan-
eldkelakiin lisiittiin sddnnokset
eldkkeen maksamisesta niissd
tapauksissa, joissa henkilo saa
mycis tycitt6myyskorvausta tai
tydttcimyyskassan maksamaa
pdivdavustusta. Jos eldkettd
maksetaan takautuvasti samalta
ajalta, jolta on maksettu tycit-
tcimyyskorvausta tai pdivdavus-
tusta, eldkelaitoksen on suoritet-
tava takautuvasti maksettava
eldke tydvoimatoimikunnalle
tai tyottomyyskassalle edellyr
teen. ette ndmd ilmoirtavat
asiasta eliikelaitokselle vdhin-
tddn kaksi viikkoa ennen eldk-
keen maksupiiiviiii. Lainmuu-
tokset tulivat voimaan
| . 2. 1983.

Oikeus sukupolven-
vaihdoseldkkeeseen
LAKI maatalousyrittdjien eld-
kelain 6a 8:n muuttamisesta
(106/21. l.1983).

ASETUS Eldketurvakeskuksen
ohjesddnncin sisdltdvdn asetuk-
sen 5 $:n muuttamisesta (107/
21. l.1983).

Asetuksen muutos merkitsi
site, etta ETK:n edustajistolle
kuulunut pddtosvalta kiintedn
omaisuuden myymisestd sekd
kiinnittdmisestd siirrettiin
ETK:n hallitukselle. Asetus tuli
voimaan 1.2. 1983.

Jussi Vanamo
ETK:n tutkimus-
piiallikoksi
Tutkimusosaston uudeksi osas-
topiiiillikciksi on Eldketurva-
keskuksen hallitus nimittdnyt
1.4. lukien valt.lis. Jussi Va-
namon.

Jussi Vanamo on syntynyt
vuonna l94l ja tullut Eldketur-
vakeskuksen palvelukseen koh-
ta valmistuttuaan Helsingin yli-
opiston valtiotieteellisestd tiede-
kunnasta vuonna 1966. Hiin
tyciskenteli tutkimusosastolla
tutkijana 66-'14, eldketutki-
mustoimiston toimistopiiiillik-
kcind maaliskuusta 74 ja samalla
vs. apulaisosastopiiiillikkonii
heindkuusta 74. Apulaisosasto-
piiiillikciksi hdnet nimitettiin
helmikuussa 1975. Hdn on
useaan otteeseen hoitanut osas-
topiiiillikon sijaisuutta.

Tutkimusosaslon organisaa-
tiota on samassa yhteydessd uu-
sittu yhdistdmdl16 tdhdnastiset
eliike- ja kenttdtutkimustoimis-
to yhdeksi tutkimusyksikriksi
suoraan osastopddllikcin alai-
suuteen.

NIMITYKSIA
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lrena Lietsala
apulaisosasto-

....1i.1 ..tpaa[lt<oksl
Apulaisosastopiiiillikoksi tut-
kimusosastolle nimitti ETK:n
hallitus 1.4. alkaen valt.kand.
Leena Lietsalan.

Leena Lietsala on syntynyt
1943 ja tullut Eldketurvakes-
kuksen palvelukseen tutkijaksi
1975. Tilastotoimiston toimis-
top;iiillikoksi hdnet nimiretriin
1978.

Tutkimusosaston uudessa
organisaatiossa Leena Lietsalan
vastuualueena edelleen on tilas-
toyksikkci.

Margaretha Aarnio
vapaaksi tutkijaksi

Eliiketurvakeskuksen tutki-
musosaston pitkdaikainen osas-
topiiiillikko Margaretha
Aarnio siirtyi pois laitoksen
palveluksesta helmi-maalis-
kuun vaihteessa.

Margaretha Aarnio on tehnyt
koko tyouransa sosiaalivakuu-
tuksen piirissd. Hdn toimi Kan-
saneldkelaitoksen palveluksessa
eri tehtdvissd vuosina 1945-62ja tuli Eldketurvakeskukseen
tutkimuspddllikdksi vuoden
1963 alusta.

Tutkimusosaston tehtavana
on palvella sekd Eldketurvakes-
kusta ettd yhteiskuntaa ylei-
semminkin tilastoilla, selvityk-
sillii ja tutkimuksilla, jotka liit-
tyvdt tyoeldkejdrjesrelmdn ro-
teutumiseen ja sen seurannais-
vai kutuksiin. tyoeldkkeiden tun-
temukseen ja niihin kohdistu-
viin odotuksiin. Mittavimpia
tyourakoita Aarnion kaudella
ovat olleet eldkeikaln kohdistu-

Simo Forss
yhteyspii[llikoksi
tutkimusosastolle
Tutkimusosaston organisaatio-
uudistuksen yhteydessd on val-
tiotietecn tohtori S i m o Fo rss
nimitetty osaston yhteyspiiiilli-
k<iksi 1.4. lukien. Henen tehte-
vdnddn on, paitsi eri tutkimus-
projekteihin osallistuminen, yh-
teydenpito yliopistoihin ja alan
tutkimuslaitoksiin ETK:n ja
muualla tapahtuvan tutkimuk-
sen vuorovaikutuksen kehitta-
miseksi. Tutkimusyksikostii ir-
rallisia suoraan osastopddllikon
alaisia tutkijoita on tutkimus-
osastolla nyt kaksi: toisena on
erityistutkija Jouko Janhunen,
joka on usean vuoden aikana
tullut Tyoeldkkeen lukijoille tu-
tuksi ulkomaisten eldkejdrjes-
telmien esittelijana.

Tuore yhteyspiiiillikkd Simo
Forss on syntynyt 1940 ja tullut
Eldketurvakeskuksen palveluk-
seen tutkijaksi 1963. Kenttdtut-
kimustoimiston piiiillikkonii
hdn on toiminut vuodesta 1970.

vien odotusten tutkimus (1974)ja tyokyvyttomyystutkimus,
jonka raporteista osa on julkais-
tu viime vuosina. osa on valmis-
teilla. Kaksi tutkijaa on vditellyr
tohtoriksi Aarnion alaisena
toimiessaan.

Kaikkiaan on Aarnion joh-
dolla valmistunut ETK:n tutki-
muksien sarjassa yhteensd 30
numeroa ja selvitystcn sarjassa
l3 numeroa. Tilasto- ja muita
julkaisuja on ilmestynyt yhteen-
sii 3 1.

Margaretha Aarnio jatkaa
omia tciitddn nyt vapaana tutki-
Jana.

I
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TIEDOKSI

KANSAN-
ELAKE- JA
VEROTUS-
UUDISTUK-
SEN VAIKU-
TUKSIA SEL-
VlrETAAXI
Valtioneuvoston kanslia on
asettanut toimikunnan, jonka
tehtdvdnd on seurata kansan-
eldkeuudistuksen ja siihen liitty-
vien verotusratkaisujen vaiku-
tuksia yksittdisten eldkkeensaa-
jien ja eldkeldisperheiden kan-
nalta.

Toimikunnan on selvityksis-
sddn otettava huomioon myos
vuoden 1984 alusta voimaan tu-
leva kansaneldkeuudistuksen II
B-vaihe.ja esitettdvd tyonsd kes-
tdessd selvityksid havaitsemis-
taan ephkohdista jo ennen tdtd
ajankohtaa.

Toimikunnan puheenjohta-
jaksi valtioneuvoston kanslia on
kutsunut kansliapiiiillikkci U o -
levi Hakavuoren ja jdse-
niksi kansliapiiiillikko Kari
Puron. neuvottelevan virka-
miehen Pek ka Tuom is to n,
yohtaja K a isu Weck ma n i n.
toimitusjohtaja Ju hani Sa l-
m is e n, apulaisosastopeillikko
Berndt LAngvikin, apu-
laisosastopddllikko Jorma
Pe rd I d n sekd toimistopiiZillik-
ko Lasse Aarnion.

Toimikunnalla on oikeus ot-
taa kuusi sivutoimista sihteerid.

Toimikunnan tulee saada
tycinsd valmiiksi 31.12.1984
mennessd.

ELAKEIKA-
ESITYS
TOUKO.
KUUSSA
Eliikeikiikomitean esitys eliike-
ikikiiytiinnon uudistamiseksi
on odotettavissa toukokuun lo-
pulla. Tiilloin piiiittyy jatkoaika,
jonka komitea on saanut jous-
tavaa eldkeikdd koskevan uudis-
tussuunnitelman laatimiseen.

Professori Teivo Pentikiiisen
johdolla istuva komitea on tyos-
sddn hyodyntinyt veteraanien
varhaiseldkkeesta saatuja ko-
kemuksia mm. tutkimalla var-
haisel6kkeiden tycillistdvdd vai-
kutusta.

Komitean aikataulua on ve-
nyttdnyt myos Tyoterveyslai-
toksella tekeillS ollut tutkimus
kunnallisen sektorin eliikeikiipe-
rusteista. Tutkimuksesta on
alustavat tulokset saatu maalis-
kuussa.

VETERAANI-
ELAKETTA
HAKENUT
8500
Tammikuun loppuun mennessd
oli rintamaveteraanien varhais-
eldkettd hakenut 8500 veteraa-
nia. Myonteisen pddtdksen oli
naista saanut runsaat 6000, hyl-
kddvdn yli 2000. Tavallisin hyl-
kdyksen syy on ollut riittdvdn
sairauden puuttuminen. Sen pe-
rusteella on hyliltty 900 tapaus-
ta. Seitsemisensataa hakemusta
on hyldtty, koska rintamapalve-
luaika on jiiiinyt alle kahden
vuoden.

Tammikuun lopussa hake-
muksia oli kdsittelemafie 546.

IVIERIIVIIES-
ELAKE
PERUS-
ELAKKEEKSI
Huhtikuun alusta voimaantullei-
den TEL 8 $:n ja merimieseldke-
lain (MEL) muutosten johdosta
merimieseldkkeet m uuttuvat Pe-
ruseldkkeiksi. Aikaisemmin
MEL-eliike oli ns. ensisijainen
eldke, jota muut eldkkeet eivdt
vdhentdneet.

Peruseldkkeiden ja ensisijais-
ten eldkkeiden ero tulee ndky-
viin yhteensovitusmenettelyssd.
Jos el6kkeiden ja korvausten yh-
teismddrd ylittaa yhteensovit us-
rajan, suoritetaan peruseldkkei-
den osalta ns. suhteellinen vd-
hennys. Ensisijaisten eldkkeiden
kohdalla tdtd vdhennysta ei teh-
da.

ELAKE-
OTTE!TA
360000:LLE
Eldketurvakeskus ldhetti viime
vuonna tyosuhderekisteristddn
el6keotteita kaikkiaan 360 000.

Saajista 130000 oli tilannut
otteen itse. Tycieldkekortin ase-
mesta otteen sai 31000. TEL:n
piiriin kuuluneen tyosuhteen
pddttymisen vuoksi ote ldhetet-
tiin 197000 henkilolle. Lisiiksi
eldkelaitokset vdlittivdt 3500
eldkeotetta vanhuuseldkeikdh
ldhestyville henkiloille.

Edellisestd vuodesta kasvoi
Eliiketurvakeskuksen ldhett6-
mien otteiden mddrd noin sadal-
la tuhannella. Kasvuun on ollut
vaikuttamassa mm. televisiossa
ndhty tycieldkeaiheinen tietois-
ku.
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YEL:sta JA
IVIYEL:std
VAPAUTUK-
SEN EHTOJA
POHDITAAN
Yrittiijien elbkelakien mukaises-
ta vakuuttamisvelvollisuudesta
rapauttamisen pddperiaattcct
ovat pysynect muuttumattomi-
na yrittdjdeldkejdrjestelmdn ko-
ko voimassaolon ajan, vaikka
tdnd aikana soveltamiskdytdntci
on muuttunut ja eldketurvan ta-
so kohonnut.

Sen vuoksi El6keturvakes-
kuksen hallitus on asettanut
tyoryhmdn selvittdmddn, olisiko
muutettava sosiaali- ja terveys-
ministerion antamia ohjcita sii-
ta, milloin on mahdollista
mycintdd vapautus YEL:n tai
MYE,L:n mukaisesta vakuut-
tamisvelvollisuudesta.

Ryhmii pohtii myos, olisiko
nykyistd sovcltamiskdytdntcid
joltakin osin muutettava.

Tyciryhmdn puheenjr>htajana
on toimistopiiiillikko Ilkka
S avo he i m o Elhketurvakes-
kuksesta. Muut jdscnct ovat
apulaisjohtaja Pertti Laes-
vuori Kalervosta, johtaja
Heikki Sipili Maatalous-
yrittdjien eldkelaitoksesra ja rur-
kija Mikko Pellinen Eldke-
turvakeskuksesta. Sihteerind
toimii jaostonhoitaja M a rj a
Rantala Eldketurvakeskuk-
sesta.

KALER-
VOLLE UUSI
VAIHDE
El6kevakuutusyhtid Kalervon
puhelinnumero vaihtuu. Uusi
numero on 28.4. 1983 alkacn
(90) 69 52 l .

ETK
IVIESSUILLA
TAruAKIN
KESANA
Eldketurvakeskus osallistuu
messuille tdndkin vuonna.
ETK:n osastolla kdvijdt voivat
itse tarkistaa mikrolllmatusta
tyosuhderekisterista. onko tyo-
eldketurva cri tvcipaikoista kun-
nossa. Saatavana on mycis tyo-
cldkkeitd koskevaa aineistoa.

Kesdn ohjelmassa ovat Savon
messut Kuopiossa 25-29.5..
Jiitkiin kulttuuripdivdt Pietar-
saaressa 3-5.6., Pohjois-Suo-
men messut Oulussa 29.1.-
7. 8. ja Turun Messut Suomen
Turussa 12-21.8.

Kauden avasi osallistuminen
Kevdtmessuille maaliskuussa
Helsingin Pasilassa ju scn pddt-
tdd mukana olo Vanhusten vii-
kolla lokakuussa.

Pohioismainen
sosiaaliturvasoPimus
ja sen soveltaminen

Sosiaali- ja terveysministeriti 1982

POHJOIS-
IVIAISESTA
SOS!AALI-
TURVASOPI-
lVIUKSESTA
JULKAISU
Uusi pohjoismainen sosiaalitur-
vasopimus tuli voimaan l. l.
1982.

Vaikka sopimus ei sisiillcjl-
taan tuonutkaan merkittdvhsti
uutta, katsottiin sopimukscn
yhdenmukaisen soveltamiscn
edellyttdvdn soveltamisohjeita.
Naita laatimaan perustettiin
pohjoismainen tydryhmd, jossa
kaikkien Pohjoismaiden sopi-
muksen soveltamisesta vastaa-

vat laitokset olivat edustettuina.
Suomesta tyoryhmdn tydhon

ovat osallistuneet sosiaali- ja
tervevsministerion. Liiiikinto-
hallituksen, Sosiaalihallituksen.
Kansanelhkelaitoksen, Eliike-
turvakeskuksen ja Tapaturma-
vakuutuslaitosten Liiton edusta-
jat.

Tvcirvhmh pddtti ensin tehdd
sosiaaliturvastlpinruksen toi-
mcenpan()sopimukscn ja vasta
sen "alle" soveltamisohjeet.

Ttlintcenpantlsopimus ja so-
veltamisohjeet tulivat kaikissa
Pohjoismaissa voimaan 25. 10.
1982 ja tdmdn jdlkeen ne on jul-
kaistu kaikilla poh.joismaisilla
kielillii yhdessd sosiaaliturvaso-
pimuksen kanssa.

Suomessa julkaisusta on vas-
tannut sosiaali- ja terveysminis-
terio ja teos on ilmestynyt vuo-
den 1982 lopulla nimelld "Poh-
joismainen sosiaaliturvasopi-
mus ja sen soveltaminen".
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KIR]ALLISUUTTA

Tietoa ja tunnelmia
gerontologiasa

Eino Hei k kinen, Rii t ta-Liisa Ara-
jtirvi, Marjo J.t'lhei, Simo Koski-
nen, Markku Pekufnen ja.Pertti
Pohjolainen: ELAKEIKAISET
TAMPEREELLA. Haastatrelu-
t ut kimus 60-89-r'uotiaiden tom-
perclaistcn Icrrc.r'lentilosta, toi-
mintakykf isl'ydestri, palvelujen
kriytdstci ja elintovoisla. Tampe-
reen .t'I i opi s t o tt k ansan t crvc.r'.s I ic-
teen laitos. Tampere 1981, 190 s.

Riitta Auvinen, Eva Hirsjlirvi,
Maarit Kuntpulainen, Asser Stcn-
btick jo Muija-Liiso Vauhkoncn:
VANHENEMISEN VOIMAVA-
R AT. K i tjo.v h t.t' m ci. H ri ttrc cn I i n nu
1982. 209 s.

Vanhuutta ja,u'anlrcrtctttista
koskcr urt tiedorr julkliscntistrt ci
tarvinne crityiscsti perustella:
r anhttsvdestcin ()sur.ts trtt voi-
makkaasti lisddntlnl't. 1'hd kcs-
kustellaan sairaan vanhukscn
hoidosta Saara Finnin kirjan hc-
rdttdmin a.iltuksin. tdtttdtt r tto-
dcn lddkAripdir ien l ksi tcemir
oli varrhuuden ongelnrut .jnc.

Tampereen y'liopiston kan-
santervevstieteen laitclksella to-
teutettu tutkimus Tanrpereeu
eldkeiklisistd on osa WHO:n
E,uroopan aluetoimiston koor-
dinoimaa kansainr'6listd tutki-
musohjelrnaa. Tr.rtkirlus totcu-
tetaan l2 maassa. ia se kol.rdis-
t uu.eritvisesti ka ttptttrki maistsslt
y'rrpdristossd eliiviin r, anhoihin
ikiiluokkiin.

Tutkimukscn tarkoitukscnit
on seh.'ittdd vanho.jcr.r henkiloi-
clcn tervevdcntilaa. toin.rintakl'-
kvisvvttai, tcrvcvs-.ia sosiaalipal-
l cluiclcn kel'ttoZi sekei clintapo-
ja.

Iakkeet ihmiset cirdt tutki-
nruksen ntukaan .!uuri poikkea
r1r r.l r-lsta viiestosti clemdntaVoil-
taan. Alenrpien sosiaalirvhntier.t
cldmdntal'at oVat tcrvcvden

kannalta haitalliscmpia kuin
ylempien sosiaaliryhmien tavat.
Toisaalta voitiin havaita, etta
myiis vanhojen ikdluokkien
eldmdntavat ovat muuttuneet
samaan tapaan terveellisem-
pddn suuntaan kuin koko vdes-
ton tavat: tupakointi on vdhen-
tynyt, liikuntaharrastukset li-
sddntvneet ja ruokailutottu-
mukset ovat muuttuneet terveel-
lisemmiksi.

Idn karttuessa sairaudet li-
sAantyvet. Suunnilleen yhdck-
siilld kvmmcncstd tamperelais-
var.rl.nrksesta oli ainakin yksi
l;irlkiirin totcama sairaus. Kes-
kimiiilrin sairar.rksia oli 2-3.
Tutkinruksessa tuoclaan esille
a.jatus. ette vanhustcn kohclalla
ci olc tirkcintii sairauksicn
diagnosoir.rti, vaan toinrirrtakv-
k-"-isyyden selvittdmincn cli scn
lurrit,inrincn. miten hyvin varr-
hus sclviytyy jokapdivdisistd
toimir.rnoista. Usein csitetddn.
ctta \ar)huksct kokcvat itsensd
yksindisiksi, koska he asuvat
pallolti l,ksikseen. Tutkimuksen
mukaan yksin asuminen lisddn-
tvv idn myotd. Miehistii asui yk-
sin ll-35% ja naisista 35-
60%. Tutkimus ei kuitenkaan
tuc sellaista kdsitystd. ette van-
hukset ovat yksindisid. Yksin
asur"ista 64-8 l7o ei ollut kos-
kaan tuntenut itseean y'ksiniii-
seksi. Itsensd kokevat vksindi-
scksi enncn kaikkea vanhat. 1-k-
sin asuvat michet.

Eltikcikciist't Tampcreclla on
hr.rolclliscsti tehty .ja vanhusten
clinokr.ja monipuolisesti valot-
tlrr ir tutkirntrs. SiirrA ort csitetl)
lurtsua:ti rcrtlrilu.ilr rrir'nrpirn
su()n)irlirisrill.iu rrlk,rmlrisiirt trtt-
kin'ruksiin. Kir.jallisr"ruslucttclo
on laaja .ja kdyttokclpoinen.

Aineistctr.r kdsittelvh.jatkctaan
eclellecn .ja kansainvdlinen r.'er-
tiiiler.'a raportti ilmestynee ldhi-
aikoina.

Vanhuuden voinrurarat -tcok-
sessa ctsitAan normaalin vanhc-
ncmisen tunnuksia. Ihminen
ndhdddn biologisena. psyykki-
scnA ja sosiaalisena kokonaisuu-
tena. Tdltd poh.jalta Hirsjdrvi
kirjoittaa ihmisen biologiscsta
muutoksesta, Stenbdck, Kum-
pulainen .ja Vauhkonen kdsitte-
lo'dt psyykkisid ja 6lvkk-v-yteen
liittyviii muutoksia ja Auvincn
puhuu vanhuudesta ja yhteis-
kunnasta. Kokonaisl'altaisen
ihmiskuvan tuomincn vanhus-
tutkimrrkseen nrerkitscc tAssii
tcokscssa sivukaupalla tuotettu-
.ja hyvdn tervevden. hvr,dn nric-
lcntcn cvdcn j,, t,nnistulrccrr
vanhcnemiscn meeritclmia.

Luki.ian kannaltu kiinnosta-
vilmpxa olisi ollut..ios kirioitta-
jat olisir"at esitellcct esirn. Ilnk-
tionaalrscn idn kdsitteen. jossu
koktrnaisvaltainen ia monitic-
teincn r ritvs mitata varrhertcrrtis-
ta nhkvv kor.rkreettisimn.rillaan.
Tavoiticiena on mddritclld nor-
maali vanhenemisen kulku .ja
crottil:r eri sristd kiihtvncet tai
hidastuneet vanhenemisproses-
sit. Kehittdrndlld lunktionaali-
sen idn mittari r"oidaan ilmaista
samanikdisten ihrristen v'dliset
biologiset. psl'1'kkiset ja sosiaali-
set erot.

Funktionaaliscn i5n rnittaria
on chdotettu sovellettavaksi
esimerkiksi cri ammattien kulut-
tavuuden arr"ioimiscen ja elii-
keikiirajqcn mddrittelyl'n sckd
k u llt()u t u\ml hdollisu trk sien .iir
-tulosten arvioit-rtiin. Suor-t-tcsstt
tiillaista tutkimusta ort teht!'
I 960-lLrv un alusta liihticn .ja teh-
diidn parhaillaar.r J-"-r'tisk1'ldn
vliopistossa prof'essori Eino
Heikkisen .jotrciolla.

Melko turhilta tuutuvat sen
sijaan teoksessa csitcll-"-t ps1'ko-
logian alkeisoppikirjoista tutut
iill-kk1'y smittaustcn selostuksetja psykoanall'y sin kdsitteiden

pintapuolinen ldpikdyminen.
Vanhuuden voimovarat -leok-

sen kirjoittajia tuntuu eritviscsti
huolettavan vanhusten luku-
mddrdn ia vdestoosuuden kas-
vu, koska he epdilevdt, loyt1,-v-ko
maassamme tulevaisuudessa
tarpecksi tyoikiiistii vAestcid
vanhuksia elattamaan. Kirjoit-
tajat kdyttdvdt aina vuoteen
2050 ulottuvia vAcstciennusteila
todi\tamililn. ettd huoltorasitus
tulee muodostumaan kohtuut-
tomaksi. Huoltorasituksen ar-
vioiminen riippuu kuitenkin
mv6s muista tekijoistii kuin vil-
eston n-rdArdsta: eturivirl sLt()nta-
laisct vdcstotieteilijiit ovat sitii
micltii, ettd erds kcske isirnpiii
vaikuttavia teki.joitii on todellis-
lcn hu.,lta.licn maard (llota tc-
kevicr.r osuus), joiclen huoltoky-
kv riippuu tvon tuottavuudcsta.

Voidaan myos kysyA. onko
huoltorasituksen esittdn.rincn
asettamalla aktiivi- ja vanhus-
vdesto vastakkain merkkind
vanhuksiin kohdistuvasta nega-
tiivisesta asenteesta. Pirstotaan-
han tdlloin ihmisen elhmdnkaari
raiattuihin osiin, jotka niihdiiiin
toisilleen vastakkaisina - chkii
.jopa vihamielisind.

Niin Elrike iktiiset Tantperecllo
kuin Vanhuuden voimavaralkin
teyttavat gerontologisen tiedon
tarvetta ja ovat siten hl,cidy'ksi
vanhuuspolitiikkaa suunnittelc-
ville .ia vanhustutkirnukscstn
kiinr-rostuneille. Lisdksi .jiilkim-
mriincn teos antaa ohjeita pitkiiii
ikd5 havittcleville ja toimii liszik-
si hcrttuiscrta opaskir.iitsertlt
rreille kaikille: "Vanhcnc'uan
avioliiton cl6vyydcn kannalta
on tdrkedri. ettd mies p)'syy ter-
veend .ja nainen p_,-rkii siiil.""ttii-
ntiirt sttkupttoliscrt vicltlittdr r r -
tensA" (Stenbdck).

Muvi Tskala
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Sosiaaliturvan
bibliografra III
on ilmestynyt

Jos jokainen putoaisi paikaltaan.
Toitnittanut Tuulikki AIkio, Kan-
sanekikelaitos 1982.

KansanelSkelaitos jiirjesti
Kansainrdlisen Vanrmaisten
vuoden merkeissd kirjoituskil-
pailun, jonka aiheena oli vuoden
tccma "Taysi osallistuminen ja
tasa-arvo".

Kansaneldkclaitos on nyt jul-
kaissut kirjoituskilpailun satoa
kirjan nruodossa. Teokscn ni-
mcrrd on "Jos jtlkaincn putoaisi
paikaltaan".

Sc sisdltdd 49 kirjoittajan kil-
pailutyot. Lis,iiksi mukana on
parikyrrrmentl katkelmaa mui-
den osallistujien teksteistd.

Valikoinra antaa erittdin
valaisevan kuvan siitd, mitd on
olla vammainen tdmhn pdivdn
Suomessa. Se avaa Loivottavasti
niiden silmid, joiden vallassa on
ympdriston suunnittelu, ja
kaikkien meiddn, jotka suhtau-
dumme ennakkoluuloisesti
vammaisiin - tavalla tai toisel-
la.

Picni nhyte: "Jos tentissd istui
kuin riu'ulla, kun jalat eivdt ylct-
tvncct lattiaan. nc piti vain nos-
taa allcen ja kirioittaa polvcn
pliillii tai maata kyl,r.rdrpdiden
varassa kapealla kirjoitusalus-
talla. Toivoin usein. ettd Alvar
Aalto olisi edcs kcrran katkais-
sut jalkansa ennen Jyvdskyldn
yliopistorukcnrrukserr suunrrittc-
lua.

Ehkd hdn silloin olisi tullut
n.riettinecksi tarkentnrir.r paljojcn
1a r lcn hankalicn. ptrrlaiilensa
lunktiota, kenties loytdnyt his-
seillekin kdyttokelpoiset ratkai-
sut. N1,t meni ntelkoinen osa
I _vysisistd voimista tenttipaikalle
pddsemiseen, itse tentti piti sel-
r"ittdi voimantiihteillii. mikh ei
voinut olla vaikuttamatta tulok-
siin." (Sinikka Lylys)

EKL

Sosiaaliturvan kirjallisuus Suo-
messa 1977-1980, III on jul-
kaistu Sosiaaliturvan Keskuslii-
ton toimesta viime vuoden lo-
pulla. Teoksen aineiston on
koonnut edellisten painosten
tapaan Erkki Vaisto ja kirjalli-
suuden luokituksen sekd aineis-
ton valinnan on suorittanut
M aija-Li i so Hrimti kiinen. Biblio-
grafiaan on otettu mukaan sekh
alan teoksia ettA artikkeleita.
Lchtiluettelo l6ytyy l.coksen en-
simmdisen osan lopusta.

Kun tutkin teoksen sisdllyslu-
etteloa. havaitsin edelliseen pai-
nokseen verrattuna luokituksen
pysyneen ldhes muuttumatto-
mana. Vain sosiaalipolitiikan
yleiseen osaan on lisdtty nuori-
sopolitiikka. Lisiiksi esikoulut,
erityisphivdhoito, perhepdivS- ja
kotihoito esiintyvdt omina ala-
lohkoinaan luokassa "Sosiaali-
huolto ja sosiaalipalvelu". Vii-
meksi mainittu luokka on sisdl-
loltiiiin kaikkein laajin. Tdssd
luokassa oli ldhes kolmasosa
koko teoksen kirjal lisuusviitteis-
ta.

Tyoellke-lehden lukijoita eh-
kd eniten kiinnostavat kirjalli-
suusviitteet teoksen sivuilla 76-
99. Nailla sivuilla on runsaasri
viitteitd kansaneldkejdrjestel-
nrAn ja sairausvakuutuksen pii-
rist6. kun taas muusta sosiaali-
vakuutuksesta on viitteitd vh-
hcmr.ndr.t. Jopa "virkaeldke"<rt-
sikon alta loysin ensimmdisend
viittccn " K EL-eliikkeensaajista
Espoossa", mutta en yhtiiiin vii-
tcttA csimelkiksi VEL:stI.

Tekrjihakemiston perusteella
voin edelleen todeta. ettd viit-
tauksia tekijciihin, jotka ovat
kirjoittaneet jotakin tyoeliik-
keistA. on vdhdn. Ehka erddnd
syynd tdhdn on se, etta biblio-
grafian lehtiluettelossa tyoeld-
kevakuutuksen piiriin kuulu-
vien ammattilehtien tarjonta on

muihin sosiaaliturva-alan lehtiin
verrattuna niukka.

Lisiiksi bibliografian tekrl6i-
den on ollut pakko karsia mate-
riaalin runsaudcn vuoksi aineis-
tosta pois kaikki alle 2-sivuiset
artikkelit. Toivottavasti tate
karsintatapaa ei noudateta, kun
kootaan "Vakuutusalan biblio-
gratia", josta ensimmdinen osa
ilmestvy jo ensi syksynd.

Verratessani kahdcn l iimei-
sen painokscn asiahakemistoja
keskenidn lciysin kolmanncsta
painoksesta cntiste runsaammin
kirjallisuusviitrcird aihcisla nai-
sen asema, lapset, lapsiperheet,
hvvinvointi. tyoolosuhteet jne

- vain muutamia nrainitakser.ri.
Lisiiksi olen viimeisesth painok-
scsta loytdnl t useita u usia ter-
mejd: mm. aikuiskasvatus, eld-
kepolitiikka, eldkkeellc valmen-
nus, hvvinvointipolitiikka, mi-
nimipalkka. osapdivdtyd, stres-
si, turvakodit, tycittomyyseldke,
vanhustyci, vdhimmdiseldke jne.
Maija-Liisa Hdmdldisen mu-
kaan hakemistosta on poistcttu
jo tiillii hetkelld vanhentuneita
termej6. Itse en ole yn.rmdrtdnyt
edellisessdkirr painokscssa csiin-
tyvien termien "tyosuhde-el6-
ke" ja "ansiokyvyttdmyys" mer-
kitystd.

Kaiia-Liisu Nissincn
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ELAKKEISTA ULKCMAILLA

Perusm[dr[il nostettu
vuoden 1983 alusa

RUOTSI

Kansan- ja yleisen lisiieliikejiir-
jestelmdn perusmddrd (ba^sbe-
lopp) nostettiin 19400 kruunuun
vuodessa vuoden 1983 alusta.
Ttitii mddrdd kiiytetddn lasket-
taessa lisieldkkeen perusteena
olevaa ansiotuloa.

El6kkeen mddri6 kuitenkin
tarkistettiin 300 kruunua suu-
remman perusmddrdn mukaan.

Tiimiijohtui siitd, ettd maan hal-
litus piiiitti viime joulukuussa
korvata eldkkeensaajille etukd-
teen vuoden 1983 aikana tapah-
tuvan hintojen nousun.

El2ikkeiden tarkistukset on
vuoden I 982 alusta ldhtien tehty
vain kerran vuodessa. Sitd en-
nen el6kkeitd periaatteessa tar-
kistettiin kuukausittain.
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Kansaneldke
Osaelike
Tyotapaturma
Tyosuojelu
Tyomarkkinamaksu

(tydttomyys ja koulutus)
Aikuiskoulutus
Palkkatakuu
Lastenhuolto

Yleinen palkkamaksu
33,0

Sopimust en perus I eel la
Lisiieliike (ITP) 10,0 10,0
Ryhmdhenkivakuutus (TGL) 0,3 0,3
Eroraha (AGE ym.) 0,5 0,5
Tyotapaturma (TFA) 0,0 0,0

43.9 46.6

Vuonna 1983 otettiin kayttddn uusi vakuutusmaksu -" 1'leincn

Seuraavassa taulukossa on itsendisten yrittiijien vakuutusmaksut
heiddn omaa sosiaaliturvaansa varten. Myds yrittiijid koskee uusi
vakuutusmaksu sekd vakuutusmaksujen alennus pohjoisissa kun-
nissa.

7o bruttotuloista
1982 1983

8,4
0,5
0,6
0,2

Tyonantajien
vakuutusmaks
vuonna 1983

ut
Kahdessa seuraavassa taulukossa on tyonanta.jien vakuutusmak- palkkamaksu". Sen tuotto kdytetddn vuonna 1982 phdtetyn vero-
sut prosentteina tydntekijoidcn ja toimihenkiloiden bruttopalkois- uudistuksen ensimmdisen vaiheen rahoitukseen. Verouudistukses-
ta vuosina 1982 ja 1983.-Prosentriluvut on pyoristetty liihimpiiiin sa alennettiin marginaaliverotusta ja muutettiin poistooikeutta.
prosentin kymminesosaan. Uutta vuoteen 1982 vcrrattuna on mycis se, ett6 tyonantaiien

vakuutusmak suja o I cnnc t t i i n I 0 pro.sent t i y k s i k d I ki nc ljtis sci poh.io i-
sessa kunnassa (Kiruna, Gdllivare, Jokkmokk ja Pajala). Alennus

.Ivdntckij,t, ooskee lakisddteisiin vakuutuksiin perustuvia maksu.ia.

Lakien perusteella
Lisdeldke
Sairausvakuutus
Kansaneldke
Osaeldke
Tyotapaturma
Tyosuojelu
Tyomarkkinamaksu

(tycittcimyys ja koulutus)
Aikuiskoulutus
Palkkatakuu
Lastenhuolto
Yleinen palkkamaksu

S o pimust en peru st eel la
Ryhmiihenkivakuutus (TGL)
Eroraha (AGB)
Ryhmdsairausvakuutus (AGS)
Lisiieliike (STP)
Tycitapaturma (TFA)

1982
9.4

10,5
8,4
0,5
0,6
0,2

I 983

3:3 Itsendisten yrittiijien
3:? vakuutusmaksut
0,2

1,3 omaa sosiaaliturvaansa
0.2

2'1 varten
2.0

0,8
0,2
0,2))

33,0 35,1

0,5
0,1
t.4
1)
0,4

38,7

0,5
0,1
1,4
1')
0,4

41.4

Tointihcnkildt:
Lakien perusteello

Lisiieliike
Sairausvakuutus

1983

9,6
9,5

Lisdeldke
Sairausvakuutus
Kansaneldke
Osaeldke
Tyotapaturma
Lastenhuolto
Yleinen palkkamaksu
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SAKSAN YHDYSVALLAT lffi;.* 
res5ja 6,270:iintuonna

LIITTOTASAVALTA Ehdotuksen mukaan vuoden

elekkeisiin
Saksan liittotasavallan perustus-
lakioikeus pddtti vuonna 1975,
ettd vuoden 1984 loppuun men-
nessa miehille on taattava ylei-
sissii eliikejiirjestelmissd yh tril cii-
nen oikeus leskeneldkkeisiin
naisten kanssa. Tiillii hetkellii
mies saa jatkuvan leskeneldk-
keen vain, jos hdn oli taloudelli-
sesti riippuvainen vaimostaan.
Taloudelliseen riippuvuuteen
riittae, ettd vaimo hankki yli
puolet perheen toimeentuloon
tarvittavista varoista.

Perhe-elSkesddnnosten uudis-
taminen on edelleen tutkittava-
na. Tuorein ehdotus asian hoi-
tamiseksi on eldkevakuutussek-
torin tekemd.. Sen mukaan les-
kenelhkkeen mddrdd nostettai-
siin 5 7o-yksik<illii edunjiittii-j?in tyokyvyttomyyseliikkeesti
(65To:lin) 1a eldkkeen saamisek-
si vaadittava ikiiraja (45 vuotta)
poistettaisiin.

Vastapainoksi niiille lesken-
eldke tehtdisiin tulosidonnaisek-
sr. Tuloharkintaa ei kdytettdisi,
jos lesken tulot eivdt ylita 60Vo
edunjiittiijiin eldkkeen perustee-
na olevan palkan yldrajasta. jo-
ka on DM 2467 kuukaudessa
vuonna 1983. Rajatulon (DM
1480) ylittiivdltd tulon osalta
eldkettd alennettaisiin 40 Ta:lla.

Jos leskelld on oma vanhuus-
tai tyokyvytt<imyyseldke. se ja
leskeneldke eivdt yhdessd saisi
ylittiiii myohemmin maaratta-
vaa rajaa. Ehdotuksen liipime-
non mahdollisuuksista ei ole
toistaiseksi tietoa.

tamisesta
Yhdysvaltain presidentti ia mo-
lemmat pddpuolueet pddsivdt
tammikuussa poliittiseen sopi-
mukseen yleisen eliikejiirjestel-
mdn rahoitustilanteen korjaa-
misesta. Ehdotus on jiitetty
kongressin kasitelravaksi.

Rahoitusehdotuksella laske-
taan saatavan kuluvan vuosi-
kymmenen aikana 169 miljardia
dollaria lisiiii eliikejiirjestelmdn
toiseen rahastoon - vanhuus-ja
perhe-eliikerahastoon. Eliikejiir-
jestelmdn toinen rahasto - tyo-
kyvyttcimyyseldkerahasto - ei
ole ollut vaikeuksissa. Se jopa
lainasi viime syyskuussa 600 mil-
joonaa dollaria vanhuus-ja per-
he-eldkerahastolle.

Eliikejiirjestel mdn r a ha s t oj en
yhteismcicirri on alentunut 1970-
luvun puolivdlistd lihtien. Vuo-
den 1981 lopussa rahastojen yh-
teismddrd oli 24539 miljoonaa
dollaria. Vuonna 1975 miiiirii oli
44438 miljoonaa dollaria. Va-
kuutusmaksutulot olivat vuon-
na 1981 yhteensd 142438 mil-
joonaa dollaria ja menot 144 352
miljoonaa dollaria.

Jokaisen eldkkeelle jiiiiviin
henkilon lasketaan "sydvdn" 2,8
vuodessa itse maksamansa va-
kuutusmaksut ja niiden korot.

Edelld mainittu 169 miljardia
dollaria kootaan seuraavilla
toimenpiteilla:

Vakuutusmaksuja nostetaan.
Vakuutetut ja tydnantajat mak-
savat nykyisin eldkevakuutus-
maksuina 5,4V0 palkasta, jonka
yldrajana kdytetddn tdssd va-
kuutuksessa 35 700 dollaria
vuodessa (vuonna 1983).

Vakuutusmaksu oli aikai-
semmin sovittu nostettavaksi
molempien osalta 5,7 Vo:iin

1985 korotus tehdddn jo vuotta
aikaisemmin ja noin puolet
vuoden 1990 korotuksesta
vuonna 1988.

Ndilld toimenpiteillii kootaan
40 miljardia dollaria.

, Inde k si t qr k i s t uk si o ly k citcitin.
Vuoden 1983 heiniikuun indek-
sitarkistusta lykataan kuudella
kuukaudella. Niiin siiiistyy 40
miljardia dollaria.

Seuraavat tarkistukset teh-
dddn vuosittain tammikuussa.

Vuodesta 1975 liihtien eliik-
keiden indeksitarkistukset on
tehty kulutrajahintaindeksin pe-
rusteella. Eliikkeiden ja vakuu-
tusmaksujen perusteena olevat
palkat on eliikkeistii poiketen
sidottu palkkatason kehityk-
seen.

Tilastoissa yleisen el2ikejiirjes-
telmin rahoituksen alamdki
niiyttiiii alkaneen samana vuon-
na, kuin indeksointi otettiin
kiiyttoon. Tosin maan yleinen
taloudellinen tilanne alkoi mycis
huonontua samoihin aikoihin.

Elrikkeiden verotus. Eliikkeet
ehdotetaan ensimmdistd kertaa
verotuksen alaiseksi. Tiillii het-
kelld yleiset eldkkeet ovat vero-
tuksen ulkopuolella.

Verotus kohdistuisi ehdotuk-
sen mukaan vain siihen osaan
eldkettd, jonka rahoituksen las-
ketaan tulevan tyonantajilta, ja
vain, jos muut kuin eldketulot
yksiniiisillii henkilcjillii ylittavat
20 000 dollaria ja perheellisillii
25 000 dollaria vuodessa.

Verotuksella lasketaan koot-
tavan 30 miljardia dollaria.

Noin l0 q/o elAkkeensaajista
joutuisi verotuksen kohteeksi
el6ketulojensa osalta.

Liittovaltion palveluksessa
olevat. Vuoden 1984 alusta
kaikki liittovaltion palkkaamat
uudet virkamiehet tulisi saattaa
yleisen eldkejzirjestelmdn alai-
suuteen. Liittovaltion virkamie-
hillii on oma erillinen eliikejiir-
jestelmdns6.

Uudet palkansaajat ovat
yleensd nuoria henkiloit[, jotka
toisivat jiirjestelmiille rahaa,
mutta eivat heti aiheuttaisi eld-
kemenoja.

TdllS toimenpiteellii saadaan
kokoon 23 miljardia dollaria.

Ehdotuksella on kuitenkin
varjopuoli.

Liittovaltio joutuu vastaavas-
ti maksamaan yhd suuremman
osan liittovaltion virkamiesten
eldkejdrjestelmdn kustannuksis-
ta. koska sielld el6kkeensaajien

mddrii kasvaa, mutta vakuu-
tusmaksujen maksajia olisi en-
tistd vdhemmdn.

It senciise t y rit t(ij(jt.Y tittajien
vakuutusmaksu ehdotetaan
nostettavaksi yhtd suureksi pal-
kansaajien ja tycinantajien yh-
dessd maksaman mddrdn kans-
sa. Tiillii hetkellii yrittiijiin mak-
su on 3./4 tuosta mddrdstd.

Ehdotuksen vaikutuksia
pehmennettiisiin sillii, ettd yrit-
tajat voisivat verotuksessaan
viihentdd liikekuluina puolet
maksamastaan vakuutusmak-
susta.

Lisdtuloa jdrjestelmdlle ker-
tyisi l8 miljardia dollaria.

Liit tovaltion rahoitus. Llitto-
valtio maksaisi ehdotuksen mu-
kaan vuoden 1984 aikana va-
kuutusrahastoille l8 miljardia
dollaria ylimiidrdisend erillis-
korvauksena vakuutcttujcn soti-
laspalveluksen aikaisesta ajasta.

Tiilliikiiiin hetkellii liittovaltio
ei muutoin osallistu yleisen el6-
kejdrjestelmdn rahoitukseen.
Jdrjestelmd on tarkoitettu tule-
van toimeen omillaan.

Yleisesti uskotaan. ettd ehdo-
tus ldpdisee kongressin muutok-
sitta.

Jouko Janhunen, pt',t

EIliketurvokeskuk sen
eri t yistut kija

aa a aa

jes
Tasa-arvo rah
lesken- sen

eJar-
telm[n
oituk
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TILASTOTIETO]A TYOELAKKEENSAA]ISTA 31 1 2 I9B2

Taulukoiden luvut ovat vdhimm:iisturvan mukaisia.

31.12. 1982 oli maksussa kaikkiaan 625000 tyoel2ikettd. Muutos edellisestl vuodcsta on 29000 kappaletta eli
4,8 prosenttia.
Niiistd oli vanhuuseldkkeita 321000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta)
(+18000), tyokyvyudmyyseldkkeitii 169000 kappaletta (- 4000), tyottomyyselakkeita 23000 kappaletta
(+5 000) ja perhe-eldkkeita 111 000 kappaletta (*9 000).
Vanhuuseliikkeiden keskimiiiirii oli 887 markkaa./kk. tycikyvyttomyyselSkkeiden I 073 markkaa,/kk, tycittci-
myyseldkkeiden 1024 markkaa,/kk ja perhe-etdkkeiden 71 I markkaa,/kk.

VANHUUSELAKKEET
Voirnussa olcr u1 I l. ll. 1982

Eliikkeensaajia Kesk im:idrziincn peruseldke mk,/kk
Eliikkeen myont:ijii Miehet Naiset Yhteensd Miche t Naiset Yhteensd
TEL-elAkelaitokset 59 787 928t6 152603 l 863 802 I 218

YEL-el6kelaitokset t2785 9690 22475 I 733 l 180 I 495

MYEL-ekikelaitos 44 543 58 353 102 896 521 254 369

LEL-eldkelaitos 32693 t0822 43 515 143 327 640
Kaikki tyoelekelaitokset 149808 r7l 681 321489 | 209 607 887

Myonnetyt eliikkeet l. 1.-31. 12. 1982

Kaikki tyoetakelaitokset 13816 16779 30 595 1301 641 939

TYOKYVYTTOMYYSELAKKEET (,i,aItaa osaeliik kccl )

Voinrlssu olcrlt Jl. 12. lgti2

Eliikkeensaaiia Keskimii:iriiinen peruseldke mklkk
El6kkeen mydntd.jd Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd

TEL-eliikelaitokset 39225 41703 80 928 I 989 954 l 455

YEL-eliikelaitokset 7 366 3296 10662 1514 952 l 340

MYEL-elikelaitos 20310 22820 43 130 613 247 419

LEL-etdkelaitos 29 515 4862 34377 986 436 909

Kaikki tyoelakelaitokset 96416 7268t 169097 1 356

Mycinnetyt eliikkeet l. l.-31.12. 1982
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OSAELAKKEET
Voirnussa olcvut J l. 12. 1982

Eldkkeensaaiia Keskimiidr:iinen peruseldke mklkk
Eldkkeen myontdid Miehet Naiset Yhteensh Miehet Naiset Yhteensd
TEL-etdkelaitokset I 330 I 708 3 038 l 350 676 97t
YEL-eldketaitokset I 303 542 I 845 I 107 78-l l0l2
MYEL-eldketaitos 5 085 591 I 10996 470 210 .r.r0
LEL-eliikelaitos l 060 135 I 195 824 404 777
Kaikki tyc;elakelaitokset 8 778 8296 17 074 740 347 549

Myonnetyt eldkkeet l. 1.-31. 12. 1982

Kaikki tyoetakelaitokset I 034 I 170 2204 830 385 594

TYOTTOUYYSELAKKEET
Voinrassa olc'"'at -3 l. 12. lgtl2

Elzikkeensaaiia KeskimziArdinen peruseldke mk,/kk
Etdkkeen mycintdiS Miehet Naiset Yhtcensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eldkelaitokset 4296 8 959 r3255 I 763 918 I 192
Y EL-eliiketaitokset 338 340 753 I 019678 I 281
MYEL-eldkelaitos I 273 t 2t2 2485 908 356 639
LEL-eldkelaitos 4 515 2 t24 6 639 r 005 414 835
Kaikki tyoelakelaitokset 10422 12635 23057 l315 784 I 024

Myonnetyt eldkkeet L l .-31 . 12. 1982

Kaikki tyoelakelaitokset 3 304 4256 7 560 I 528 869 I 157

PERHE-ELATTEPT
Voirrassa olcvat -3 l. 12. 1982

Eldkkeen myrjntSiS

Eliikkeiden
lukumiiiirii

Keski-
mdirdinen
peruselAke

mk,zkk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset 53 016 992 49598 t4584 &182
YEL-elAkelaitokset 8967 884 8 663 2274 10937
MYEL-eliikelaitos 2t 351 281 20 546 4171 253t7
LEL-eliiketaitos 28 142 453 26734 6161 33495
Kaikki tyoelakelaitokset ln 476 7ll 105 541 28390 133931

Mydnnetyt eliikkeet 1. 1 .-31. 12. 1982

Kaikki tydelakelaitokset 12102 754

43



VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS-, TYOTTOMYYS. JA PERHE.ELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1982

Eliikkeen myontiijii Keski-
m2aratnen
peruselike

mk/kk
TEL-etAkelaitokset 299802 I 241

YEL-eldkelaitokset 42782 t 321

MYEL-eliiketaitos t69862 375

LEL-etiikelaitos n2673 689

Kaikki t),oelakelaitokset 625 fig 9ll

Mycinnetyt eldkkeet l. l.-31. 12. 1982

Kaikki tvoelakelaitokset 65 656 996

Vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeensaajista 15186 sai lisiiksi rekisteroityd lisrieliikettii keskimdArin 1270
mk,/kk. Nrimii olivat etupaassa TEL- ja YEL-eldkkeit6. Perhe-eliikkeistd 3 929 oli liszietujen mukaisia, keski-
mdiirin 1002 mk/kk.

MAKSETUT ELAKKEET 1. 1.-31 lZ. 1982, MILJ. MK

Eldkkeiden
lukumiiiird

Vrihimmtiist urva
TEL-eldkelaitoksct 4 3l tt.82

Y EL-ekikelaitokset 668.78

MYEL-el6kelaitos 747,45

LEL-eldkelaitos 916.64
Kaikki tyoelakelaitokset 6 651.69
Re k i s t er rii t t' I istit u rv' a 282,18

Yhteensd 6934.47

44



EIVGLISH SUMMARY

The editoriol deals
with survivors'
pensions which,
according to the
writer, hove been
under drscussron
from one election to
onother.

The present
legislotion provides
survivors' pension to
o widow only if the
husbond used to be
employed in the
privote sector or wos
a self-employed
entrepreneur
(including former).
Equol rights hove
been demonded in
the nome of equolity.
In o time of economic
depression it does not
seem proper thot o
widower could,
irrespective o{ his
income, drow o
pension ofter the
death of his wife.
Stotistics indicote thot
the income ol the
widow is, of present,
smoller thon that of
the widower (o

widoweris o.1so
eligible to pension if
the wit'e used to be
o government
employee). Therefore,
equality requires that
women's position
should be improved,
not mon's. ]t is
probable thot in
future when the
suwivors' pension
cover will be further
developed, children
will olso hove more
ottention poid to
them os recipients ol
support.

It is unlikely thot
eliqibility for on
eornings-reloted
survivors' pension,
will be decided
occording to
individuol needs.
When the principle
of "need" wos
obondoned in the
l95Os in the cose of
nationol pensions, it
become necessory
to creote o security
system bosed on
income. We ore no

longer in o position
to keep opening one
top now ond onother
tomorrow, the writer
concludes.

A reseorcher of
the Centrol Pension
Security Institute
writes in her column
thot there is o need
to expond the scope
of the present
employment
pensions scheme. To
her it would be
noturol if the scheme
could be for
finoncing, or
providing credit for
projects designed t'or
the benefit of old
people. As on
exomple, she
mentions on Old
People's Home or
Seruice House in
Helsinki where the
situotion ol old
people's core is
getting worse.
Lending of
telephones could be
onother type of
serrice. Also, working

hours could be
odjusted to the needs
of aged employees;
port-time work would
be ideol, though
such jobs ore now in
short supply, portly
becouse of stubborn
ottitudes.

The mogazine
corries on interview
with Urpo Kongos,
PhD, who wrote his
doctorol thesis on the
judiciol position ot' o
widow(er) He feels
that the Finnish
survivors' pension
cover is not up-to-
dote, neither in t'orm
nor os for os the
contents ore
concerned. "lf viewed
systemotically, it is
unocceptoble thot
dozens of regulations,
oll iounded on
different premisses,
ore opplicoble in the
event of a person
being widowed", the
writer soys. It is olso
difficult lor o
widow(er) to obtoin
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informotion on the
legol procedure,
which is on odditionol
problem.

In the opinion of
the writer, the
suryivor's pension
cover wos estoblished
of o time when "o
continuous economic
growth dozzled the
decision-molcers. A
society thot provided
everything
irrespective of cosls
wos considered
superior."

The writer would
chonnel sLtryivors'
pensions primorily to
children ond
secondorily to
spouseg irrespective
of their sex. From the
point of view of sociol
justice, it is not wrong
to toke into occount
the weolth or other
benefits of the
widow(er)when
determining the size
of the pension. The
cosls of the present
system ore out of line

with the benefits it
provides, he wntes.

Neorly olwoys, on
unemployment
pension meons
exclusion from
working life, soys the
Monoging Director
of the Centrol
Pension Security
Institute in on
interview. He hopes
thot it would be
possible to roise the
oge limit {or eliqibility
for unemployment
pension bock to 60
yeors. "Roising the
oge limit would be
opplicoble only if the
livefihood of long-
term unemployed
people who ore
willing to work could
be token core ol in
some other woy", he
reminds us. Todoy,
the unemployment
pensions ore poid for
collectively by the
employers; os
Mr. Uimonen sees it,
there ore no grounds
for chonging this

orrongement, though
it miqht be /ess
desiroble for the
individuol componies
to moke people retire
if they hod to poy for
their own employees.
We must not forget
thot this solution is
used by componies
thot hove run into
economic troubles,
he soys.
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Esite
veteraanreltikkeest6

Eldketurvakeskus on julkaissut
esitteen rintamaveteraanien varhais-
eldkkeestii. Esitteessd on otettu
huomioon nyt voimassa oleva laki
ja siihen 1.7. tulevat muutokset.

Rintamaveteraanien varhais-
eldke -esite on tarkoitettu viel6 tyo-
eldmdssd oleville veteraaneille, myos
naisille. Sen avulla veteraani voi
selvittdd, koskeeko varhaiseldkelaki
h:intzi.

Esite on tarkoitus jakaa asian-
omaisille veteraanij eirjestoj en myotd-
vaikutuksella. Niitri veteraaneja
varten, joita jiirjestojakelu ilmei-
sesti ei tavoita, esitteen voi tilata
Ekiketurvakeskuksen postittamosta

Ekikkeellzi jo olevalle esite ei
tarjoa uutta tietoa.


