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1982 Ve t eraanien varhaiselcike

Laki rintamaveteraanien varhaisel[kkeestd on periaatteellisesti
erittiiin merkittAvii. Antaahan laki veteraaneille mahdollisuuden
siirtyii tycistii eliikkeelle ennen 65 vuoden ien tayftemiste, mika
tiihiin saakka on ollut mahdollista vain tydkyvytt6myyden perus-
teella.

Heiniikuun alussa voimaan astuva laki antaa vaikeavammai-
sille sotainvalideille tliysin vapaan harkinnan tyciss6olon ja eliik-
keelle siirtymisen viilillii. Muiden veteraanien osalta siiiinncikset
ovat rajoittavampia. Mutta arvioiden mukaan kuitenkin runsaat
10000 veteraania tulee siirtymiidn uuden lain mukaiselle eldk-
keelle. I ain .,,aikutuksct o'vat siteii iiiyris iaioucieiiisesti hyvin
mittavia. Vuotta 1982 varten on niiiden uusien eldkeldisten eldk-
keisiin varattu 100 milj. markkaa. Seuraavina tiiysinii toiminta-
vuosina summa pysyttelee 200 milj. markan yliipuolella.

Tapahtumaketju, joka johti veteraanien varhaiseliikelain siiii-
tiimiseen, on monivaiheinen ja viirikiiskin. Varmasti monet vete-
raanit tuntevat kiyneensd toisen jatkosodan saadakseen oikeutta
omalta kannaltaan katsoen hyvin perustelluille vaatimuksille.

Veteraanien eteneminen eliikeasiassaan ei ole suinkaan ollut
kulkua voitosta voittoon. Heidiin vaatimuksillaan on ollut mycis
vastustajia. Vastustus ei varmastikaan ole perustunut veteraanien
asian vdhiittelyyn, vaan epdilykseen siild, onko ennenaikaiseliike
oikea muoto osoittaa kiitollisuutta veteraaneille. Varsin painok-
kaasti on tuotu esille, etti jos meillii yliptiiinsii on mahdollisuuk-
sia kehittiiii ennenaikaiseliikejiirjestelmiii, eliikejiirjestelyt on
kohdistettava niihin, jotka tiimiin hetkisten olosuhteiden perus-
teella ovat suurimmassa elikkeen tarpeessa. Veteraanien vaati-
muksia sitd vastoin ainakin asian aikaisemmissa vaiheissa perus-
teltiin pelkiistiiSn sodan aikaisilla olosuhteilla.

Voimaantulevassa laissa pyritiiiin yhdistiim6iin edel16 tarkoite-
tut nakdkohdat. Eliikkeen saamisen edellytysten kannalta kiinni-
tetAiin huomiota seka sodan aikaisiin olosuhteisiin etta eHkkeel-
lepyrkijiin fdmlnhetkiseen tilanteeseen.

Jotta eliikkeita paiistaisiin mycintiimiiin ja maksamaan tule-
van heindkuun alusta, pitiiisi jo aivan muutaman kuukauden
sisiillA olla valmius ottaa vastaan eldkehakemuksia. Lukuisat
eldkeoikeuden ratkaisemiseen liittyvlt yksityiskohdat, tekniset
kysymykset ja toimeenpanorutiinit ovat vielii kuitenkin tiysin
avoimia. Lain voimaanpano vaatii niiin ollen viel6 hyvin suuren
tycimiiirdn kevidn aikana.

Veteraanien varhaiseldke on siiiidetty tyoehkejarjestelmdn
hoidettavaksi. Nyt, kun asia on paatetty, on syytd unohtaa vete-
raanien varhaiseliikkeeseen aikaisemmin mahdollisesti suuntau-
tuneet epiiilykset. Piiinvastoin on syytd onnitella veteraaneja ja
heidiin jtirjest<ijiiiin siitii, ettl he ovat ajaneet asiansa voitokkaa-
seen loppuun.

Tyciellikejiirjestelmlin piiriss?i meidiin tulee keskittiid voi-
mamme, jotta kunnialla selviimme lain toimeenpanosta. Tdss6-
kin asiassa on varmasti hyvii tunnuslause: Se, mikd on annettu
tydehkejarjestelmiin hoidettavaksi, hoidetaan hyvin.

Matti Uimonen
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Taloude llin en riip pum a t t o muu s,
taso-arvo ja le skenelcike

Kuusikymmentiluvun Suomes-
sa oli vielii varsin yleist6, ettii
nainen mennessidn avioliittoon
ja saadessaan lapsia luopui an-
siotydstiiiin ja omistautui yksin-
omaan ty6lle kotona. Pelk6s-
taan kotitaloustycitii tekeviii nai-
sia oli 1960-luvun puolivilissd
noin neljisosa tyciikiiisistii nai-
sista. Niissii perheissii, joissa oli
alle l8-vuotiaita lapsia, yli puo-
let iiideistii oli kotona.

Perheen talous Perustui
yleensii miehen tyciansioihin.
Jos mies kuoli, tiimii perusta
murtui. Tata taustaa vasten
muodostettiin perhe-elike, joka
liitettiin tyoelekelakien etuuk-
siin vuonna 1967. Perhe-eliike-
turyan tarvetta katsottiin olevan
varsinkin niillii lapsilla, jotka ei-
viit vielii ole sijoittuneet tyd-
markkinoille, sekd sellaisilla
naisleskillii, joiden on vaikea
hakeutua ansiotydhcin joko las-
tenhoidon tai ikiinsii takia. Ikii-
rajaksi maariteltiin 4O ruotta.
Miehellii ei katsottu olevan tar-
vetta leskeneldkkeeseen vai-
monsa jiilkeen, koska hdnen
toimeentulonsa perustui omaan
ansiotycihcin tai sen perusteella
mydnnettyyn tydkyvyttomyys-
tai vanhuuseldkkeeseen.

Sitten l96Gluvun yhteiskun-
nan eri alueilla sekii yleisissl
asenteissa avioliittoa, perhettii ja
tydehmaa kohtaan on taPahtu-
nut huomattavia muutoksia.
Nimd ovat asteittain murenta-
neet sita perustaa, jolle tiihiin
saakka liihtdkohdiltaan muut-
tumattomana pysynyt Perhe-
eldketurva on rakentunut.

Naisten tycissiikhynti kodin
ulkopuolella on merkittdvdsti
yleisempiiii kuin 1960-luvulla.
Naisten osuus tycivoimasta on

maassamme korkeimpia Eu-
roopassa.

Esimerkiksi 25-39-vuotiais-
ta naisista kuului lokakuussa
1980 suoritetun tycivoimatutki-
muksen mukaan tydvoimaan
84Vo sekd {Sl{-vu6tiaista 16-

hes 90 7o. Pelkiist6iin kotitalous-
tycitii tekeviE naisia koko tY6-
ikAisestd naisvdestcistii oli eniiii
vain noin kymmenesosa.

Monet perhepoliittiset toi-
menpiteet, kuten iiitiysloman
pidentiiminen ja lasten Piiivii-
hoitopaikkojen lisiiiiminen, ovat
osaltaan vaikuttaneet siihen, et-
ta naiset yhii useammin jatkavat
ansiotycissiiin varsinaisen 6itiys-
loman jdlkeen. Alle 7-vuotiai-
den lasten iiideistti tycivoimaan
kuuluu l6hes 80 7o. Kotitalous-
tydta tekevistiikin suuri osa
suunnittelee paluuta takaisin tyo-
eliim66n lasten vartuttua.

Kehityksestii on ollut seu-
rauksena naisten yhii lisiiiintyvii
taloudellinen itsenSisyys samal-
la. kun avioliiton roolijako on
muuttunut. Vastuu sekd lasten
hoidosta ettii toimeentulotur-
vasta kannetaan entiste enem-
miin yhdesii puolisoiden kesken.
Vaikka sukupuolten viilisen ta-
sa-aryon osalta niin tYci- kuin
perhe-eliimdssi onkin vielii pal-
jon tehtivissii, voitaneen puoli-
soita yhii enenevdssi miiiirin pi-
tiiii mycis itseniiisinii yksiloinii,
joilla voidaan katsoa olevan,
paitsi oikeus, myos velvollisuus
vastata itse omasta toimeentu-
lostaan.

Asenteet avioliittoa kohtaan
seki avioliiton yhteiskunnalli-
nen merkitys ovat myos muut-
tuneet. Avioerojen mdArii on
kaksinkertaistunut 6Gluvulta.
Ns. avoliittoja on maassamme

arviolta noin 100000 ja niiistii
liihes joka kolmannessa on alle
l8-vuotiaita lapsia.

Nykyiseen perhe-eldkkeeseen
ovat oikeutettuja, paitsi alaikiii-
set lapset, mycis naisleski, mikiili
leskellii on lapsia tai hiin on yli
40-vuotias. Naisleski saa eliik-
keen riippumatta siitii, mitka
ovat henen omat mahdollisuu-
tensa vastata toimeentulostaan.
Miesleskelle eleketE ei mycinne-
t6, vaikka hiinellii esimerkiksi
sairauden, tyokyvyttdmyyden
tai lastenhoidon takia siihen oli-
sikin ilmeinen tarve olemassa.
Lieneekin - tapahtunut yhteis-
kuntakehitys huomioon ottaen

- aiheellista kysyii, missii miiii-
rin nykyinen perhe-eliike toteut-
taa 8Gluvun haasteet oikeu-
denmukaisesta ja tasa-arvoises-
ta sekd kohdentumiseltaan tar-
koituksenmukaisesta sosiaali-
turvasta.

Ruotsissa on valmistunut 6s-
kettiiin laaja komiteanmietinto
perhe-el6keturvan uudistami-
sesta. Uudistamistarvetta on
mietinncissd perusteltu vastaa-
vanlaisella yhteiskuntakehityk-
sellii, kuin edellii on tarkasteltu
Suomen osalta. Esitysten kes-
keiset l[htcikohdat ovat suku-
puolten tasa-aryo niin yhteis-
kunnan eri alueilla kuin perhe-
eldmiissiikin, puolisoiden talou-
dellinen itseniisyys sekd. etenkin
alaikiiisten lasten toimeentulon
turvaaminen. Mietintoi on tar-
kemmin selostettu toisaalla tds-
sii lehdessli.

Markku Koponen
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ANTERO AHONEN

Rint amav e t er aani e n v arh ai s e I cik e

Laki rintamaveteraanien varhaiseliikkeestd vah-
vistettiin valtioneuvoston esittelyss6 tammikuun
7. piiiviinii. Laki antaa ty6ssSolevalle rintamave-
teraanille mahdollisuuden tietyin edellytyksin
siirtyi valtion kustantamalle elikkeelle 1.7 .1982
alkaen. Tiimdn rintamaveteraanien varhaiseliik-
keen ohella rintamasotilaalla on mahdollisuus
saada rintamasotilaselikettii, siten kuin voimas-
sa olevassa laissa rintamasotilaseliikkeesta on
siiidetty.

Varharseldkkeenii maksetaan tydelakkeen
suuruinen eliike. Eliikeiiissa se muuttuu normaa-
liksi tyoehkkeeksi. Oikeuden varhaiseldkkeen
saamiseen ratkaisee erityinen sosiaali- ja ter-
veysministerion yhteyteen perustettava lauta-
kunta, jossa ovat edustettuina mm. valtio ja vete-
raanijlrjestcit. Varhaiseliikkeen maksaa se tyci-
eliikelaitos, jonka toimintapiiriin el6kkeenhaki-
jan ansiotyo kuului. Opastajina ja eliikehake-
musten vastaanottajina toimivat samat palvelu-
pisteet kuin normaalia tydelakettekin haettaes-
sa.

Eliikkeen hakemiseen ja lautakunnan tyos-
kentelyyn liittyviit yksityiskohdat ovat parhail-
laan valmisteltavina ja niistii tullaan siiiitimiiiin
asetuksella. Tarkoituksena on saada hakemus-
ten vastaanotto ja lautakunhan tyciskentely
kiiyntiin jo vuoden alkupuolella.

Tiissii vaiheessa el6kelaitoksilla on mahdolli-
suus selvittiih vasta eriitd hakemusliikenteen
vaatimia osakysymyksid. Tarvittavat toimenpi-
teet ovat selviteltdvlnd Eliiketurvakeskuksen
tyoryhmasse, jossa on edustajia eri eldkelaitok-
sista. Toimeenpanon toteuttamiseen piiistiiAn
taydella painolla kuitenkin vasta sen jiilkeen,
kun varhaiseldkkeen ratkaisulautakunnan toi-
minta on kiiynnistynyt.

Varhaiseliikkeen piiriin on arvioitu jo alku-
vaiheessa tulevan lnhes 10000 veteraania. Var-
haiseldkkeen saamiseen vaikuttavat lukuisat eri
tekijtit, joista erityisesti tyon rasittavuus.ja tytlr
kyvyn alentuminen ovat luonteeltaan harkin-
nanvaraisia. Eldkeoikeus ei siis yleensii ole lopul-
lisesti selvitettdvissii esimerkiksi hakemisen yh-
teydessii, vaan se selviAi vasta lautakunnan saa-
mien selvitysten ja harkinnan perusteella. Eliik-
keenhakijalle on kuitenkin siiiidetty oikeus saada
viel6 tydssd ollessaan ennakkoratkaisu oikeudes-
ta eliikkeeseen.

ELA: KKEEN S AAM I S EN EDE LLYTY K S ET
Varhaiseliikkeen saaminen edellyttiiii ensinniikin
rintamasotilastunnusta. Sotapalvelukseen osal-
listuneille naisille mycinnettivii rintamapalvelus-
tunnus ei siis oikeuta varhaiselhkkeeseen.

Veteraanin tyciurasta edellytetii6n, ettii hin on
viimeksi kuluneen l5 vuoden aikana ollut viihin-
tiiiin l0 vuotena tycieliikkeeseen oikeuttavassa
tyossa, ja etta hiin lislksi on ollut tycissi viimeksi
kuluneen vuoden aikana ennen eliikkeen alka-
misajankohtaa.

Varhaiseliikkeen saadakseen veteraanin tulee
jet6a ansiotycinsd. Viihdinen sivutoimen jatka-
minen ei kuitenkaan ole esteeni eliikkeen saami-
selle. Eliikkeensaajan ansiot eiv[t kuitenkaan saa
ylittaa laissa siitidettyii enimmdismaariS. Tiimii
on vuonna 1982 530 mk/kk, kuitenkin korkein-
taan 40 prosenttia eliikkeelle siirtymistii edelt6-
neestd ansiotasosta.

Varhaiseldkettii ei suoriteta henkilcille, joka
saa jo tydeliiketlli vanhuus-, tyokylyttomyys- tai
tycittcimyyselikkeenii.

Em. yleisten ehtojen lisdksi varhaiseliikkeen
saaminen edellyttiiii vaikeampivammaisia inva-
lideja lukuunottamatta viihintiiin 58 vuoden
ikiiii ja sitii, ettii hakija on sotainvalidi tai on ollut
sotavankina tai on ollut pitkiihkcin ajan rasitta-
vassa tycissii. Edelleen vaaditaan, ettii veteraanin
rintamapalvelusaika sodan aikana on ollut vii-
hintiiiin kaksi vuotta. Lisliksi edellytetdiin, ettd
veteraanin tydkyky on alentunut niin, etti se

olennaisesti haittaa ansiotycitii.
Rintamapalvelusaikaa koskevaa ehtoa ei kui-

tenkaan sovelleta sotainvalidiin, jonka sotilas-
vammalain mukainen tyokyvyttomyysaste on
viihintiiiin 20 prosenttia. Sotainvalidiin, jonka
tydkyvyttomyysaste on viihintiiiin 30 prosenttia,
ei sovelleta mytiskiiin ikiirajaa ja tyokyrryn ale-
nemista koskevia ehtoja.

Oheinen kaavio pyrkii havainnollistamaan eri
tekijciiden huomioon ottamista eliikeoikeutta
ratkaistaessa. Yksinkertaisinta eliikkeen saami-
nen on siis sotainvalidilla, -ionka haitta-aste on
vdhintiin 30 prosenttia ja jolla on riitteven pitka
tyciura takanaan. Hdn voi siis saada varhais-
eliikkeen jiittiimiil16 ansiotycinsii. Sen sijaan vete-
raanilta, joka ei ole vammautunut pysyviisti eikii
ollut sotavankeudessa, edellytetiiin lisiiksi vii-
hintiiiin 58 vuoden ikii, rasittavaa tyotii, kahden
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Rintamasotilastunnus, tycissdolovaatimus, pitkd tyciura

Sotavamma, haitta-aste

viihintddn
3070 20-30Vo alle 20Vo

Sotavankeus Rasittava tyd

Rintamapalvelusaika vdhintiiiin 2 vuotta

Alentunut ty<ikyky, ikii viihintiiiin 58 vuotta

Tydn jettaminen

Varhaiseliike

vuoden rintamapalvelua ja ty6kyvyn alentumis-
ta.

v A R H A I s E r.4l x x z z t't u )l in )'
Varhaiseliikkeeni suoritetaan se miiiiri, jonka
veteraani olisi saanut lakisddteisend tycieldkkee-
nii, mikiili hiinelle varhaiseldkkeen sijasta olisi
myonn et t y tiiysi tyrikyvyttci myyseliike. Pi tkiiiin
tycissii olleilla eliikeikiiii liihestyvillii yksityisen
sektorin tyciel6ke on yleisimmin 35-40 prosent-
tia palkasta ja julkisella sektorilla usein t6ysi-
miiriiinen eli 66 prosenttia palkasta. Varhais-
eliike on tyoel6kkeen tapaan veronalaista tuloa.

VA RH AI S ELAX XNN II I TX,4M I N E N
Varhaiseldketta suoritetaan siitti ajankohdasta
lukien, jolloin veteraani tayfiee ehkkeen saami-
sen edellytykset, ei kuitenkaan takautuvasti
vuotta pitemmelE ajalta hakemuksesta lukien.
Ensimmiiiset elIkkeet tullaan niiin ollen mak-
samaan lain voimaantulosta eli l. 7 . 1982 alkaen.

V A N H U U S E t-4 X X r r tt U till n)'
Elikeiiissi varhaiseldke muuttuu m66rhltiiiin yh-
td suureksi vanhuusel6kkeeksi. Varhaiseliikkeel-
le siirtyminen ei siis vaikuta vihentdviisti nor-
maalin vanhuuseliikkeen mddrddn.
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S air au sv akuutuk s en p riiv cir aha t
nousevot ja verolle

S ai rau sv akuu tuk s en p riiv ri- j a rii t iy sr aha nous ev a t
vuoden 1982 alusta huomattavasti nykyisestri ia
muuuuvot veronalaiseksi tuloksi. Alin priivti' ja
ciitiysroha on 27,50 markkaa, yldraiaa ei entici ole.

Ptiiviiraha on mycis vuoden alusta ltihtien ensisijai-
nen ansioelrikelakeihin nrihden, mikci merkitsee
sit(i, ett(i vuoden alusto priivcirahaq voidaan mak-
saa koko 300 ptiivtin suoritusajalto selvittiimrittii
oikeutto muuhun eliikkeeseen. Ttihein saakka prii
veirqha on voitu maksaa ttiysimricirciisenci vain tyd-
e ltik k ee n ma k sun vi i vii sr -t'4 5 14.

Piiivii- sekii iitiysrahan perusteena on vakuu-
tetun verotuksessa todettu ty6tulo. Jos tulot ovat
tisti nousseet, piiivii- ja iiitiysrahan miiiird voi-
daan vahvistaa myos niiden tulojen perusteella,
jotka vakuutetulla on ollut kuuden kuukauden
aikana ennen tyciky\Yttdmyyden alkamista.
Kuuden kuukauden tulot otetaan pdivdrahan
perusteeksi, jos n6mii tulot kahdella kerrottuna
ovat 20 prosenttia suuremmat kuin verotuksessa
todetut, edell6 mainitulla indeksillii tarkistetut
tyotulot.

Piiivirah an suuruus arkipiiiviiii kohti on 80 7o

vuosityotulon 300. osasta. Pdiviiraha on siten
ilman ennakonpidityst[ esim. 1500 mk:n kuu-
kausitydtulosta 48 mk,300.0 mk:n 96 mk ja 6000
mk:n 192 mk arkipiiiviiltii. Aitiysrahan miiiird on
sadalta piiiviiltii sama, mutta laskee sen jilkeen
70 prosenttiin.

Pnivii- ja iiitiysrahaan voidaan lisiksi maksaa
lapsikorotust a. T dtit maksetaan, jos vakuutetun
tycitulot ovat suuremmat tai yhtd suuret kuin
hiinen puolisonsa tycitulot. Lapsikorotus on yh-
destii lapsesta 4,25 markkaa piiiviiii kohtija kah-
desta tai useammasta lapsesta yhteensd 8,50
markkaa.

KUINKA KAUAN P/LIV/LRAHAA?
Piiiviirahaa maksetaan enintiidn 300 pdiviiltn.
Tiimiin jiilkeen voi saada saman sairauden luok-
si piiivdrahaa uudelleen vasta asianomaisen ol-
tua tydkykyinen vuoden ajan (tahan saakka aika
on ollut kaksi vuotta).

Ennen vuotta 1982 on pdivirahaa maksettaes-
sa ollut selvitettivl, onko vakuutetulla oikeus
saada korvausta tyG, virka- ja yrittiijaehkela-
kien mukaan. Pdivdraha on voitu maksaa tdysi-

miiiiriiisenii vain tycieliikkeen maksun viiviistyes-
s6. Vuoden 1982 alusta lukien on menettelyii
yksinkertaistettu siten, ettii piiiviiraha voidaan
yleensii maksaa koko suoritusajaltaan, 300 arki-
piiiviiltii, selvittiimdttii tyoeHkeoikeutta. Jos va-
kuutetulla on oikeus tydelikkeeseen, sen mak-
saminen alkaa vasta pdiviirahan paatyttya. Sa-
ma koskee kansaneldkettii.

Kun pdivdrahaa on maksettu noin kuudelta
kuukaudelta, paikallistoimisto antaa vakuute-
tuiic tyrieiiikkeen ja kansaneliikkeen hakemista
varten tarvittavat tiedot.

Tapaturmissa, ammattitaudeissa ja liikenne-
vahingoissa on sen sijaan piiivirahan maksami-
sen edellytyksenii selvitys, onko vakuutetulla oi-
keus saada korvausta nhitii koskevien lakien
mukaan.

P4IVA, - JA A: ITIY SRAHAN
MAKSAMINEN TY O NANTAJALLE
Jos tycinantaja maksaa piiviirahaan oikeutetulle
tycintekijiille myonnetyn sairausloman ajalta
palkkaa tai sitii vastaavaa korvausta, maksetaan
piiiviiraha palkkaa vastaavalta osalta tycinanta-
jalle. Jos pdiviiraha on suurempi kuin palkka,
ylimenevii osa maksetaan vakuutetulle. Sama
koskee ditiysrahaa.

VERONPID4TYS
Vuoden 1982 alusta lukien piiivii- ja iiitiysrahat
ovat veronalaista tuloa. Ennakonpidiityksen
toimittaa Kansaneliikelaitoksen paikallistoimis-
to tai tycipaikkakassa maksaessaan piiivdrahan.
Ennakonpiddtys toimitetaan yleensii piiivirahan
saajalle verovuodeksi miidrdtyn ennakonpidii-
tystunnuksen ja ennakonpi&ityksestd tehtavien
viihennysten mukaisesti. Piddtystiedot Kela saa
verohallinnosta.

Veroviranomaiset saavat tiedot maksetuista
piiivii- ja 6itiysrahoista ja niistii suoritetuista en-
nakonpidiityksistd suoraan Kansanelikelaitok-
sesta.

A:ITIYSRAHAA SAA NYT 5OOOO AITIA
Sairausvakuutuksen ditiysrahaa saa till6 hetkel-
lii 50 000 odottavaa tai iiskettiin lapsen saanutta
naista. Kaikille on lihetetty KansanelSkelaitok-
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sesta ilmoitus uudesta 6itiysrahasta sekI maksu-
kausiin tulevista muutoksista.

Aitiysrahaa maksetaan 258 arkipiiiviitta. Al-
din suostumuksella voidaan isyyslomaa pitiiviille
isdlle maksaa testa 6-l 12piiivad, mikli makse-
taan vain iiidin kanssa avioliitossa olevalle
isiille.

Jos iiiti menee ansiotydhcin, joko kodin ulko-
puolelle tai omaan yritykseen, esim. maatalous-
tciihin. iiitiysrahaa maksetaan neljdnnen mak-
sukauden (100 arkipiiivAn) jiilkeiseltii ajalta pie-
nimmin iiitiysrahan eli 27,50 markan suurui-
sena.
Vuoden l98l puolella alkaneiden ja vuodelle
I 982 jatkuvien iiitiysrahojen miiirii tarkistettii n
vuoden vaihteessa uuden lain mukaiseksi.

t@*
"\.V

ANTTI SUOMINEN

Vuoden alusta tulivoimaan ns. sove-uudistus, mikci
merkitsee huomat tayia muutoksia ja parannuksiq
s o.s i a a I i I u r v a a k o s k e v i s s a e t u u k.s i s s a. Trim ri uud i s-
tuspaketti oli pirkcillisen yalmistclun tulos, jonka
toteuttamisesta sovittiin tulopolii ttiscn ratkaisun
.t'hte.ydessri.

Uudi.stuksen seurauksena sairausvakuutuslain
mu k a i s c n pci i v ci ra ha n mcicirri r t v nr i.t p cr u \ t c( t ot a t
nousseet, lapaturmavakuutu.\lain mukaisissa
atuuksi.;so on tapahtunut huomotta,t,aa kasy,ua,
t.v ci k.v v.t t t 6 m )'.r's. m ci (i r i t ( I m (i o n m u u t (' I t u v ( t.\ I o e -
maqn t ydckik ejrirje.stelmrin mukais t a t.y,iik ) v.y t
t d nt y.t's mririr i t e I nri ci .s e k ci m u ut o k s e n ha k uj rl I c s-
telmri on uudistunut. Samollo kun nciiden ctuuk-
.sian tasossa on tapahlunut korotuksio, on nc seo-
t ( I I u m.t' d s saa ji I I een verona I a i s i k.ri. S o s iaali t unta-
etuuksien !ason koronamisclla.ia niiden santanai-
kaisesti saottomisella veronalaisiksi on pcicist.v ti-
lonteeseen, jossa sosiaaliturt,aetuudet soatetaon
r' &t I o a m o an m en e I e I t vi t I'd an s i o t a I o k i e n t a r k o i t -
tam0sso mcicircissci.

Ilman veronalaiseksi saattamista sosiaalitur-
vaetuuksien tasoa ei olisi voitu korottaa, koska
etenkin lyhytaikaiset korvaukset liihinni suuri-
tulolsllla ollvat Jo noubsErr rrrcuvi,ii.Ta tl5tt
stota korxeamrniirsi.

TY OELA: KE LAK IE N M U W O K S E'T
Tycieliikelakien puolella uudistus ei varsinaisesti
tuo mit66n lisdetuuksia eldkkeensaajille. Kui-
tenkin sairausvakuutuslain uudistuksen yhtey-
dessd sairausvakuutuksen pdiviiraha tulee ensisi-
jaiseksi ty6eliikkeisiin niihden, minkd vuoksi tyci-
eliikelakeihin on jouduttu tekemddn tarkistuk-
sia. Muutokset koskevat tydkyvyttdmyyseliik-
keen alkamisajankohtaa ja ty<ikyvyttcimyys-
el6kkeen suhdetta sairausvakutuslain mukaiseen
piiivirahaan.

Ennen muutoksen voimaantuloa sairausva-
kuutuksen pdiviiraha oli toissijainen korvaus
tydehkkeisiin niihden. Tiimii merkitsi kiiytdn-
ncissA sitii, etli piiviiraha tuli maksettavaksi vain
siltd osin, kuin se ylitti samalta ajalta tydeliik-
keen miiiiriin. Normaalisti kuitenkin sairausva-
kuutuksen pdivdrahaa suoritetaan ensin ja el6k-
keenhakija hakee tycieliiketta vasta sen jiilkeen,
kun tycikyvyttcimyys on jatkunut pitempiiiin.
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S ov e-uudi s tuk s e s t a lcihinnri
ty oelcikkeiden kannalt a

Tiilldin tydeHkelaitos on joutunut temen ns. ta-
kautuvan elikkeen maksamaan sairausvakuu-
tusrahastolle, koska yleensE sairausvakuutuksen
piiiviiraha on suurempi kuin samaan aikaan
kohdistuva tycieliike. Niiin ollen tydkyvytt6myys-
eliikkeen alkuvaiheessa eliikkeensaajan saadessa
myos sairauspiiivZirahaa on jouduttu selvittii-
miiin sairausvakuutusjdrjestelmiin kanssa piii-
virahan suuruus ja sen osuuden suorittaminen
sairausvakuutusrahastolle.

TY O K YVYTT O M Y Y S EILI: KETTA.
P A. I V A RA H A I,I P A] ir YrrY A.
Nyt tapahtuneen uudistuksen seurauksena sai-
rausvakuutuksen pdiviirahan ja ty<ieliikkeen
keskiniiinen ensisijaisuus kiiiinnetiiin periaat-
teessa piiinvastaiseksi. Tiillciin vakuutetulla on
oikeus sairausvakuutuksen piiiviirahaan kolmel-
tasadalta pniviiltii ja periaatteessa vasta peivara-
han piiiityttyS tulee mukaan tyoehkejarjestelme.
Korvauksen saajan kannalta tarkasteltuna ti-
lanne on selkedmpi, silli ensimmiiisen vuoden
aikana hlin yleensd saa ainoastaan sairausvakuu-
tuslain mukaista piiiviirahaa ja piiiviirahan piii-
tyttya myonneliiiin hinelle tyokyvyttdmyyseliike
seka tydelakejirjestelmdsrA ettd kansaneliikejiir-
jestelmdstA.

Kuitenkaan sairausvakuutuksen piiviirahan
ja tydeHkkeen alkamisajankohta ei tismdllisesti
ole piivdrahakauden paattymisajankohta. Tii-
mii johtuu siitii, ettei sairausvakuutuksen piiiv6-
rahan' pdittymisajankohtaa voida tiiysin yksise-
litteisesti miiiiritellii. Eliike- ja pliviirahaetuuden
yhteenniveltdmiseksi joudutaan laskemaan ns.
ensisijaisuusaika, jonka vahvistaa sosiaalivakuu-
tustoimikunta. Tdmd ensisijaisuusajan mdiirdd-
minen on ty<ieliikelaitoksille merkittiivii, koska
se miiiirittelee ajankohdan tydeHkkeen suorit-
tamisen alkamiselle. Lain mukaan ensisijaisuus-
aika kiisittSii piivlirahan enimmiiissuoritusajan
150 ensimmiiislii suorituspiiiviiii sekii taman jel-
keisen ajan pdiisiiiintoisesti viidennen seuraavan
tiiyden kalenterikuukauden loppuun. Tiissd on
huomattava, ettii ensimmiiiset 150 pdiviiii ovat
todellisia sairauspiiviirahan suorituspiiiviii ja et-
tii jllkimmiiinen on laskennallinen aika. Ensisi-
jaisuusaika voidaan vahvistaa vasta 150 todelli-
sen sairausvakuutuspiiiviin jiilkeen. Eliikelaitos

voi sitten mydntiii tydky!ryttomyyselikkeen al-
kavaksi ensisijaisuusajan piiittymista seuraavan
kuukauden alusta lukien.

Erlissd tilanteissa tycieliketurvaan oikeutettu
eliikkeenhakija ei kuitenkaan kuulu sairausva-
kuutuslain piiriin. Tiilloin hiin ei voi saada piiivii-
rahaa lainkaan, joten hinelle ei voi tulla vahvis-
tettavaksi mainittua ensisijaisuusaikaa. T?illai-
nen tilanne voi syntyii esimerkiksi tapauksessa,
jossa Suomessa tycieldketurvansa ansa-ilrnut
henkild on muuttanut asumaan vakinaisesti ul-
komaille. Niiitii poikkeustilanteita varten tyd-
eliikelakeihin on jouduttu ottamaan saanncikset,
joiden avulla tydkyv)'tt0myyseliike voidaan
mycintiiii my6s edelld mainituissa poikkeusta-
pauksissa. Tillciin tydky\ryttdmyyseliike alkaa
tyokyvyttomyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta samalla tavoin kuin ennen vuoden
vaihteessa tullutta lainmuutosta.

O SAEI.A: KKEET ED ELLEE N
TY A K YVYTT d MY YDE N A LKAM I STA
SEURAAV A STA K U U KA UD E STA LUK IEN
Sairausvakuutuksen pSivirahan ja tycieliikkeen
ensisijaisuus vaikuttaa tycieliikejirjestelm6ssii ti-
lanteissa, joissa eliikkeensaajalle myrinnelAiin
t6ysi tydky\,yttcimyyseliike. Sen sijaan osaeliike-
tapauksissa elike alkaa edelleen tycikyvyttci-
myyden alkamista seuraavan kuukauden alusta
lukien. Lainmuutos vaikuttaa osaeliikkeisiin
vain niiden takautuvan maksamisen osalta. Mi-
kiili osaeliike myonnetiiiin takautuvasti ja samal-
ta ajalta elikkeensaaja on saanut sairausvakuu-
tuslain mukaista piiivirahaa, suoritetaan osa-
eliikettii vain silti osin kuin sen miiiirii ylittiiii
samalta ajalta maksetun piiiviirahan miiiirln.

Ensisijaisuuden muutoksella on merkitystii
mycis tapauksissa, joissa osaeliikkeend mycinnet-
ty tydkyvyttcimyyselike muutetaan taydeksi
tydkyvyttdmyyseliikkeeksi. Mikeli elEkkeensaa-
ja on saanut p6iv6rahaa ja h6nelle on ensisijai-
suusaika vahvistettu, taysi tydkyvytt6myyseliike
voidaan mycin tiiii vasta ensisijaisuusaj an peetyt-
tyii. Tiillciin osaeliike suoritetaan ensisijaisuus-
ajan piitttymiseen saakka, jolloin vasta osaeliike
voidaan muuttaa taydeksi eliikkeeksi. Ennen
lainmuutostahan osaehke muutettiin taydeksi
ty6kyvyttcimyyseliikkeeksi heti eliikkeensaajan
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tultua oikeutetuksi tayrcen tyokyvyttcimyys-
eldkkeeseen.

Tiissii yhteydessi on syyta painottaa sitii seik-
kaa, ettd nyt tapahtuneet muutokset tyokyvyt-
tOmyyseldkkeissd merkitsevet ainoastaan muu-
toksia eldkkeen suorittamisen alkamisajankoh-
taan. Sita vastoin eldkkeen mddriiytymiseen,
tycikyvyttdmyyden alkamisajankohtaan ja eliik-
keen suuruuteen vaikuttavat sdiinn6kset siiilyvAt
entisell6dn. Toisin sanoen muutos vaikuttaa vain
edel16 mainittuihin tycikylryttdmyyseldkkeiden
alkamista koskeviin sddnnciksiin.

EN SISIJAIS UUDEN MERKITY S
XI.YT{UN 6N TOIMINNAS SA
Edelll on jo todettu, ettd olennaisin merkitys
sairausvakuutuksen pdivdrahan ensisijaistami-
sessa tyciel6kkeisiin niihden on ty6kyvyttomyys-
eldkkeen suorittamisajankohdan my6hentymi-
nen periaatteessa yhdelli vuodella. Tyrikyvyttd-
myyseldkettd suoritetaan vasta edellii mainitun
ensisijaisuusajan piiiittymista seuraavan kuu-
kauden alusta lukien. Lakien voimaantulovai-
heessa on heratHnyt epiiilystii, ettd lainmuutos
Kaytannubsa,rrtt o.i.--i;*.:^*-:. --r-^^.-'lrqta
Tiiitiiu on crityiscsti tuotu esille hankaluudet
edellii esitettyjen poikkeussiiiinncisten soveltami-
sen suhteen. Kuitenkin tdssd yhteydessii on syytii
todeta, etti valtaosissa tapauksia tyctkyvyttd-
myyseliikkeen mycintiminen tapahtuu pliiisiiiin-
ncin mukaisesti ja poikkeustilanteita esiintynee
kdytdnnossd vain harvoissa tapauksissa. Kaiken
kaikkiaan on odotettavissa, ettei nyt tapahtunut
sairausvakuutuksen pdivdrahan ensisijaistami-
nen kdytinncissii aiheuttane suurempia hanka-
luuksia.

Ty<ikyvyttdmyysel6keratkaisutoiminnan
kannalta nyt tapahtunut muutos merkitsee uutta
tilannetta tarkasteltaessa el6kkeen mydntiimis-
ajankohtaa toisaalta tydeleke- ja toisaalta kan-
sa nel iikej ii rj es te I m 6s sd.

Aikaisemmin ennen muutosta tycieldkelakien
mukainen tyokyvyttctmyyshakemus voitiin rat-
kaista vdlittcim6sti eliikehakemuksen tultua vi-
reille, jolloin eldke myrinnettiin tycikyvyttdmyy-
den alkamista seuraavan kuukauden alusta lu-
kien. Muutoksen jdlkeen tydkyvyttdmyyseliiket-
td suoritetaan vasta ensisijaisuusajan paatyttye

eli yleensi vuoden kuluttua eliikkeenhakijan
tydkyvyttdmdksi tulosta lukien.

Myds eliikehakemus tulee vireille nykyistii
mycihemmin, yleensii vasta ensisijaisuusajan
vahvistamisen jiilkeen, jolloin el6kelaitoksella on
kuitenkin tarpeeksi aikaa ratkaista eldkehake-
mus niin ajoissa, ettii eliiketlli voidaan suorittaa
viilittcimiisti ensisijaisuusajan paatyttya. Toisin
sanoen tydelekepuolella tycikyvyttcimyyseliike-
hakemusten ratkaisuajankohta jossain m66rin
mycihentyy nykyisestddn.

Tiillii ei kuitenkaan eliikkeenhakijan kannalta
ole merkitystii, koska eldkettiikiiiin ei eniid suori-
teta tyOkyvyttcimyyden alkamista seuraavan
kuukauden alusta. Tdmdn myrihentymisen seu-
rauksena ilmeisestikin tycieliikelakien mukainen
ty6kyvytt6myyseldkeratkaisu ja kansaneliike-
lain mukainen tydkyvyttdmlyseldkeratkaisu tul-
laan suorittamaan kutakuinkin samanaikaisesti.
Tdllii on merkitystd ndiden elikejdrjestelmien
mukaisten tydkyvyttcimyyseliikeratkaisujen si-
siilldn kannalta, sillii nyt on entistd paremmat
mahdollisuudet suorittaa ratkaisut samanlaisen
liiiiketieteellisen ja muun selvityksen perusteella.
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HELENA LUOMA

Sove vaikuttaa myos tietoliikent eeseen

KEH oru s ry d rL.tl x xm N H AKEM r s EK s r
Kun sairausvakuutuslain mukaista pdivdrahaa
on suoritettu 150 pSiviiltii, sosiaalivakuutustoi-
mikunta vahvistaa piivdrahan ensisijaisuusajan.
Kansaneldkelaitoksen paikallistoimisto ilmoit-
taa ensisijaisuusajan pdittymisajankohdan va-
kuutetulle kirjeellii, jossa selvitetdiin, miten ensi-
sijaisuusaika miiiiriiytyy ja ettii tyoelakelakien
mukaista elakette ei yleensii suoriteta ensisijai-
suusajalta. Kirjeessd kerrotaan lisiiksi yleisesti,
millii edellytyksillii vakuutetulla saattaa olla oi-
keus tyci- ja virkaeiakelakien mukaiseen tyciky-
vyttcimyyseliikkeeseen ja annetaan ohjeet tyci-
ellkelakien mukaisen tyokyvyttdmyyseldkkeen
hakemisesta. Kirjeen mukaan ldhetetidn yleensd
mycis elikehakemuslomake.

Jotta vakuutetun toimeentuloturvaan ei tulisi
ptivdrahan pdittyessd keskeyystd, olisi eliikettii
haettava ensi tilassa ensisijaisuusajan vahvista-
misen jdlkeen, jotta eliikelaitokselle jiiisi riittii-
vdsti aikaa hakemuksen kiisittelyii ja ratkaisun
tekoa varten. Toisaalta pdivdrahaa saavan ei ole
syytd hakea tycieliikettd ennen ensisijaisuusajan
vahvistamista, koska el6kettd ei kuitenkaan voi-
da mycintzid ennen kuin ensisijaisuusaika on
vahvistettu ja eliikkeen alkamisaika voidaan
mdirdt6.

ILM O ITU S E N S IS IJAI S U U SAJA N
P A: ATTY M I S E S T ) T)I x T tq IT o K S ELIE
Koska tycielikkeen alkamisajankohta on riip
puvainen sairausvakuutuslain mukaisen pdivd-
rahan suorittamisesta, on elSkelaitoksen aina
ennen tiiyden tyokyvyttdmyyseliikkeen myon-
tdmistd saatava selvitys eliikkeenhakijalle
mycinnetyistd pdivdrahoista, joko tieto vahviste-
tun ensisijaisuusajan piiiittymisestd tai tieto siilli,
ettd piiiviirahaa ei ole mycinnetty vdhintdiin
kuukaudeksi.

Kansane16kelaitoksen paikallistoimisto il-
moittaa ensisijaisuusajan piiiittymisestd tyoeld-
kelaitokselle, kun pdiviirahaa on maksettu 150
paiviiltd, eli samalla kun vakuutettua kehotetaan
hakemaan tydeHkettii. Ilmoitus ensisijaisuusajan
pdittymisestd liihetetiiiin El6keturvakeskukselle,
joka viilittiii ilmoituksen niille eliikelaitoksille,
joiden ratkaistavaksi eliikehakemus kuuluisi.
Ilmoituksen liitteend paikallistoimisto ldhettdd
ensisijaisuusaikaan kohdistuvat hallussaan ole-

vat lddkdrintodistukset. Kun ilmoitukseen on
paikallistoimistossa merkitty vdestcirekisterin
mukaiset henkil6tiedot ja tiedot alle l8-vuotiais-
ta mahdolliseen lapsikorotukseen oikeuttavista
lapsista, ei virkatodistusta tyok)'vyttcimlysel6-
kehakemuksen liitteeksi yleensii endd tarvita.
Elaketurvakeskus liittiiii ilmoituksiin tiedot re-
kisterciidyistii tydsuhteista ja eliikkeistii. Niiin
eliikelaitos saa hakemuksen kdsittelya varten
tarvittavat asiakirjat yleensd jo etukdteen, ennen
elikehakc mi:kscr r saapum is ta.

Jos tycieldkehakemus on tehty ennen kuin
pdiviirahaa on maksettu 150 piiiviiltii, el6kelaitos
joutuu ennen tiiyden tycikylryttcimyysellkkeen
mycintiimisti ja eliikkeen alkamisajankohdan
mddrddmistd hankkimaan tiedot pdiviirahoista.
Piiiviirahatietojen perusteella selviiid, voidaanko
taysi tyOkyvyttcimyyseliike mycintiiii ja maksaa
tyctkylytt6myyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta vai onko eldkelaitoksen jeatdva
odottamaan ilmoitusta myohemmin vahvistet-
tavasta ensisijaisuusajasta. TamA tietojen viilitys,
pdivdrahatiedustelut ja vastaukset niihin, tapah-
tuu suoraan tyoeldkelaitosten ja Kansanelikelai-
toksen paikallistoimistojen kesken.

ELAKKEEN MAKSAMINEN
Kun eliikepiiitcis yleensii ehditiiin antaa ennen
ensisijaisuusajan peettymistd, voidaan eliikkeen
maksatuskin aloittaa viilittomiisti piiivdrahan
ptiiityttyii eldkkeen alkamisajankohdasta.

Jos kuitenkin eliikepiiiitcis annetaan vasta en-
sisijaisuusajan piidttymisen jdlkeen tai jos haki-
jalle mycinnetiiiin osaelAke tai tiysi ty6ky\rytto-
myyseliike tyokyvyttomyytta seuraavan kuu-
kauden alusta, joudutaan ellkepiiiitcistii edeltii-
neeseen aikaan kohdistuva elake pidat6maan.
Eliike tiiltii takautuvalta ajalta suoritetaan vasta,
kun eldkelaitos on saanut selvityksen samalta
ajalta maksetuista piiivlrahoista. Kansanelike-
laitoksen pai kallistoimisto toimittaa ellkelaitok-
selle tiedot takautuvalta ajalta maksetuista pdi-
vdrahoista, kun se on saanut Eliiketurvakeskuk-
sen viilityksell[ ilmoituksen eliikkeen mycintimi-
sestd. Ilmoituksen perusteella lasketaan, mikii
osa takautuvasta eliikkeestd tulee suoritettavaksi
eliikkeensaajalle. Takautuvasta elikkeen mak-
samisesta annetaan myds eri paatds, kuten en-
nen lain muutosta.
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Kan s alai s ak t iivi suu s, a ktiiv inen
kansolainen ja sostaaliturvan idea
E sit e lmri Ty de ki ke p tiiv rinri I 9 8 I

Monet taloudelliset ja yhteiskunnalliset seikat
selittiiviit sen, etta l96G ja l9TGluwista tuli
Suomessa sosiaalipolitiikan perusjiirjestelmiin
merkittavii rakentamisen kausi. Kehityksen tiir-
ke6 osa oli ty<ieliikejiirjestelmin synty l96Glu-
vun alussa.

Tycielikejiirjestelmiin 20-vuotispdivii antaa
aiheen tarkastella sosiaalivakuutuksen kehitysti
ja nykytilaa sekii tulevaisuuden ongelmia. Tiil-
lainen tarkastelu voidaan kohdistaa voimassa
olevaan lainstiiidiintcicin, organisaatioon, eliik-
keiden tason kehitykseen tai rahoitus-ja kustan-
nuskysymyksiin ja muihin konkreettisesti ole-
massa oleviin seikkoihin. Mutta kehitysta ja tu-
levaisuuden haasteita voi tarkastella toisestakin
liihtokohdasta. Huomion voi kiinnittae siihen
ajattelutapojen, kesitteiden ja ideoitten aluee-
seen, joka heijastaa tapaamme ymmiirtiii sosiaa-
lipolitiikan tarkoitus ja tavoitteet.

Sosiaaliturvajiirjestelmien kulloinenkin konk-
reettinen sisiiltd ja se ideoiden, k6sitteiden ja teo
rioiden kokonaisuus, jolla me ajatuksissamme
hallitsemme tuon jiirjestelmiin tarkoituksen ja
tavoitteet, vaikuttavat toisiinsa. Suhdetta voisi
havainnollistaa viittaamalla tietokoneen tekni-
seen puoleen, hard ware, ja sen ohjelman epiiai-
neelliseen sisiltcicin, soft ware. Jos me haluamme
ymmiirtiii, milA tietokone tekee, meidiin on tu-
tustuttava mycis sen ohjelmaan. Sosiaalivakuu-
tuksenkin olennaiset kehitysilmirit ja tulevaisuu-
den pyrkimykset paljastuvat siini ajattelussa,
soft waressa, jolla jiirjestelmii ohjaa itseiiiin.

Turvallisuus on erds ihmisen perustarve. So.
siaaliturvan idea lienee sen vuoksi yhtii vanha
kuin on yhteiskuntakin. Suomalaiseen sosiaali-
poliittiseen keskusteluun sosiaaliturvan kiisite
tuli Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityis-
organisaatioiden kiiytiinncillisen tydn ja teoreet-
tisten kehittelyjen mydtii 1940-luvulla. Tarkaste-
len aihetta sen vuoksi juuri YK-organisaation
kannalta, sen eriiiden viimeaikaisten tavoite-
asiakirj ojen avulla. Maailman laajuisena jiirjes-
tdnii YK tarjoaakin hyviin nikrialan sosiaalipoli-
tiikan kehitykseen sen vuoksi, etta YK on halli-
t u s t en v dlinen jiirjestci. Niillii piiitrislauselmilla,
suosituksilla ja analyyseillS, joilla se koordinoi
sosiaalipolitiikan kehitystl ja suunnittelua jii-
senvaltioissaan, on siten erityisen merkittiivii en-

nustearvo.
YK:n ja sen erityisjiirjestcijen viimeaikaisissa

ajatuskehittelyissd on kiintoisaa ja merkittav66
se johdonmukaisuus, jolla osallistumisen ja kan-
salaisten aktiivisuuden idea on tydntynyt esiin
TGluvun aikana. Turvallinen kansalainen julki-
lausuttuna ideana neyttea selviisti antavan tilaa
aktiiviselle kansalaiselle. Mistii tiillainen kehitys
saattaisi johtua? Miten se tiismdllisemmin ilme-
nee ja mitd se saattaisi merkitli sosiaaliturvajiir-
jestelmien kaytenndn kehityksessii ja kehitfdmis-
tavoitteissa? Seuraavassa pyrin niiiden kysymys-
ten pohdiskeluun.

S O S I AALITU RVA S O DAN JAI IXN ST S il'
SOSIAALIPOLITIIKASSA
Koko toisen maailmansodan jiilkeisen ajan on
sosiaalipolitiikan kantavana ajatdksena ollut so-
siaaliturvan kiisite. Keskeisen6 konkreettisena
tavoitteena on vastaavasti ollut sosiaaliturvajiir-
jestelmien rakentaminen tai perusteellinen uu-
distaminen. Akateemisen sosiaalipolitiikan op
pijirjestelmiiiin sosiaaliturvan kdsitteen toi
Heikki Waris jo l94Gluvun lopulla, ja se vllittyi
nopeasti myris sosiaalivakuutuksen ja sosiaali-
hallinnon ajatteluviilineistci<in mm. Niilo Man-
nion kirjoitusten tiet6. Kiisitteen sopivuus mycis
tyOeHkejerjestelmien moderniksi toiminta-aja-
tukseksi 60luvulla nikyy jo nimessh Elaketurva-
keskus.

Sosiaaliturvan idean kiiytiinndllinen ajankoh-
taisuus l95G ja 6Glukujen suomalaisessa sosiaa-
lipolitiikassa on yhdistettiivissii tuon ajan tarpei-
siin mutta mycis niihin teoreettisiin vaikutteisiin,
jotka vdlittyivet 40luvun Englannista ns. Beve-
ridge-raporttiin perustuen. Sodan vieli kestiessl
Englannissa suunniteltiin niitii taloudellisen ja
sosiaalisen jiilleenrakennuksen ohjelmia, joihin
sodan piiStyttye of ryhdytrAvii. Tiirkean erityis-
tehtavan, "sosiaalivakuutuksen ja siihen liitty-
vien palvelujirjestelmien" selkeyttiimisen ja ke-
hittimisen sai suunnitellakseen William Beve-
ridge.

Annetun teknisen tehGven ratkaisu ei kuiten-
kaan tehnyt Beveridge-raportista maailmankuu-
lua ja kansainviilisesti vaikuttavaa. Tiimin ase-
man se sai teoreettisen ja ideologisen uutuutensa
vuoksi. Tiismentiiessiiin ja korostaessaan sosiaa-
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TAPANI PUROLA

liturvan kiisitettii ihmisen perustarpeisiin ja perus-
oikeuksiin sekii valtion perusvelvollisuuksiin kut-
luvana kdytdnncin politiikan asiana, raportti ylti
sentasoiseen uudistuksellisuuteen, etta Beveridge
itse sanoi sen haastavan "vallankumoukseen ei-
kii paikkailuun". Neljiin vuosikymmenen jiil-
keen asia toki on arvioitava pidiittyviiisemmiillii
retoriikalla, mutta se ei kiellii raportin merkitystii
ja vaikutusta mycis suomalaisen sosiaalivakuu-
tuksen kehitykseen.

Bevericigen omaa yksinkertaistusta lainaten
sosiaaliturva tarkoitti sitd. "ettfi inkeine- 1,.--
salainen saavarmasti tycitii, kun on tyokykyinen,ja varmasti tuloja, aina kun on ty6kytyt6n".
Tiissi taloudellisen turvallisuuden merkitykses-
sdiin kdsite on ollut ohjaamassa nimenomaan
sosiaalivakuutuksen kehitystii, mutta mycis sen
muut korostukset, kuten terveysturva, koulutus-
turva ja sosiaalisten suhteiden turvallisuus, ovat
vaikuttaneet laajalti sosiaalipoliittiseen ajatte-
luumme ja viime vuosikymmenien sosiaalipoli-
tiikan ktiytAnncillisiin ratkaisuihin.

TURVALLI S U U DE STA AKTI I ru S U WEE N
Samaan aikaan, kun sosiaaliturvajlrjestelmiit
ovat laajentuneet ja vakiinnuttaneet sisiiltcinsii ja
hallinnollisen muotonsa sellaisiksi, ettii niiden
sanotaan eniii tarvitsevan vain "viimeistelyii,
teknistii koordinaatiota ja taloudellisen vas-
tuupohjansa varmistamista", niihin on suunnat-
tu mycis entisle kiirkevimpiiii kritiikkiii. Kriitti-
set ja huolestuneet puheenvuorot eiviit koske
vain sosiaalimenojen kaslua tai jiirjestelmien by-
rokratisoitumista, vaan mycis sosiaaliturvan pe-
ruskiisitteiden tarkoituksenmukaisuutta.

Taustalla ja kritiikin erddnii liihtcikohtana
voidaan nihdti pyrkimykset taloustieteen hyvin-
vointikiisitteestii ja kulutustason turvaamisesta
laajempaan hyvinvoinnin ymmiirtrimist apaan.
Niimii pyrkimykset saivat 6Gluvun lopulla yh-
teiseksi kuvaajakseen kdsitteen "eliimisen laa-
tu". Ne kiinnittivit huomion sosiaaliturvaan
mm. terveydellisen turvan, ihmissuhteiden tur-
vallisuuden ja turvallisuuden tunteen sekii pelos-
ta vapautumisen merkityksessi. Useat edellii sa-
notuista kehittelyistii syntyiv6t sosiaalipolitiikan
kiytiinncilliseen koordinointiin ja kehittiimiseen

tih tAiivien kansainvdlisten organisaatioiden, ku-
ten OECD:n, YK:n ja sen erityisjarjestdjen, mm.
Maailman terveysjdrjestcin, tarpeista ja niiden
tukemana. Kehitys johti TGluvun aikana hyvin-
vointikiisityksiin, joissa eliimisen laadun ohella
korostuu kansalaisten aktiivisuus ja osallistumi-
nen ja toimintamahdollisuudet.

Aktiivisuutta ja osallistumista korostavan ke-
hityksen merkittdvind liihtokohtana yK-orga-
nisaatiossa oli se laaja keskustelu,.jota kyri-rine-
nen vuotta sitten kiiytiin Uudesta Kansainvlli-
^^^+* T- I - "' 'll3liii iuivuol4rJsrr)lt}cs[a. Je el KOfOStanUt at-
noastaan taloudellista uusjakoa ja kehittyneiden
maiden vastuuta kehitysmaiden taloudelliseksi
auttamiseksi, vaan mycis viimeksimainittujen
omatoimisuutta, itseluottamusta ja itseniiisti,
autonomista toimintaa. YK:n kehitysaputoi-
minnassa alkoi ulkoa tuodun alun sijasta koros-
tua yhteiskuntien, yhdyskuntien ja kansalaisten
omien instituutioiden ja resurssien aktivointi.

YK:n Sosiaalisen kehityksen komitea ja kehi-
tystutkimuslaitos, UNRISD, saivat eriiiiksi 70-
luvun erityistehtavekseen yleistd osallistumista
(popular participation) koskevan kiiytiinndllis-
teoreettisen tutkimuksen. Mielenkiintoinen ja oi-
reellinen on mycis Maailman terveysjarjeston 70-
lurun puoliviilissii julkaisema tutkimusraportti,
jonka nimikin oli himmdstyttiivii: "Health
by the People", terveytte kansalaisten toimesto,
eik6 vain heita varten. Nyt WHO on julkistanut
uuden, mahtavan ohjelmasloganinsa "Terveyttii
kaikille v. 2000". Sen edellyttimiin toimintastra-
tegian erds keskeisin liihtcikohta on ihmisten vas-
tuullinen osallistuminen terveytensii vaalimi-
seen, sairauksien hoitoon sekii terveydenhuolto-
jiirjestelmiin ja terveyspolitiikan kehittimiseen.
Kun viel6 todetaan, ettii YK:n vammaisten yuo-
den keskeinen iskusana on "tdysi osallistumi-
nen", voidaan piiiitellii, ettl omassa maassam-
mekin viime vuosilta tutut keskustelun ja tutki-
muksen aiheet kuten itsehoito, omaisten osallis-
tuminen hoitoon, erilaiset eldkkeelle valmenta-
misen ongelmat tai pienyhteisdjen omatoiminen
sosiaalityci eiviit ole irrallisia teemoja, vaan liitty-
vit yleisempiiiin kehitykseen. Tdm6 kehitys nii-
kyy ns. hyvinvointitutkimuksessakin toiminnal-
lisen hyvinvoinnin korostumisena hyvinvoinnin
tilan ohella.
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TURVALUSUUS
AKTIIW SUUD EN LI Si): JiNi
Suosituksi on viime aikoina tullut sellainen tul-
kinta, ettii edelld kuvattu kehitys puhuu auto-
nomisuuden ja aktiivisuuden korostuksessaan
kollektiivisten turvallisuusjiirjestelmien, kuten
sosiaalivakuutuksen, perustavoitteita vastaan ja
sisiiltii6 epiiilyn niiden jiirjestelmien passivoivas-
ta luonteesta. Tiillainen tulkinta lienee liian yksi-
oikoinen ja rajoittunut.

Huomattavat sosiaalivakuutuksen uudistuk-
set on toteutettu taloudellisen laman (esim. Yh-
dysvallat, Social Security Act, 1935) tai sodan
(esim. Englannin Beveridge-ohjelma) jiilkeisen
kasvupolitiikan osana. Nyt 20 vuoden ikiiSn eh-
tinyt ty<ieliikejiirjestelmiikin syntyi osana "kas-
vuhakuista yhteiskuntapolitiikkaa", kuten tuon
aikainen Pekka Kuusen laatima sosiaalipolitii-
kan analyysi ja kehittimisstrategia osoittaa. Ky-
symys on ollut ihmisten aktiivisten sopeutumis-
mahdollisuuksien turvaamisesta tilanteissa, jois-
sa yhteiskunnan muutos edellyttiiii esimerkiksi
alueellista ja ammatillista liikkuvuutta elinkei-
norakenteen muutoksen yhteydessii.

WHO:n "terveytte kaikille v. 2000" -ohjel-
massa korostuu osallistumisen lisiiksi terveyden
merkitys ihmisen voimavarana "taloudellisesti ja
sosiaalisesti tuottavaan el6mdiin". Terveyspoli-
tiikan tulee siis vaalia aktiivisuuden edellyttemia
voimavaroja. Keskeinen voimavara on toki ra-
ha, jota joskus sanotaankin "voimapaperiksi".
Eliikejiirjestelmien ja muun sosiaalivakuutuksen
vllitrin ja perinteinen aktiivisuutta ja autonomi-
suutta tukeva tehteva paljastunee t:Assii' Kansa-
laisaktiivisuuden ja sosiaaliturvan ideat paljas-
tuvat yhdensuuntaisiksi tiillii voimavarojen ta-
solla.

Edellii kiisitellyt YK:n tavoiteasiakirjat sisiil-
tiivit ilmeisestikin mycis syviillisempiS, sosiaali-
tu rvajirjestelmien kannalta tarkeite nakOkohtia.
Sosiaalivakuutus on lSheisesti sidoksissa tervey-
denhuollon ratkaisuihin ja toimii mycis terveys-
politiikan vilineeni. Sosiaalivakuutuksen ja
muidenkin sosiaaliturvajiirjestelyjen kannalta
saattaa hyvinkin tirkeiiksi muodostua WHO:n
pyrkimys nlhdii terveys taloudellisena ja sosiaa-
lisena voimavarana, eik6 ainoastaan tauditto-
muutena. Uuden, vuoteen 2000 tehtiievdn toi-

mintastrategiansa suunnittelussa WHO on va-
linnut ns. funktionaalisen terveyskiisityksen.
Terveys ei ole vain taudittomuutta vaan nimen-
omaan toimintakykyisyyttii. Sairas ei ole vain
tautinen (diseased), vaan hiin on kyvyt<in (dis-
abled).

Terveydenhuollon tavoitteiden tulisi siis yltiiti
tautien ehkiisyn ja parantamisen tasolta ihmis-
ten sosiaalisen toimintakyvyn vaalimisen ja pa-
lauttamisen tasolle. Tiihiin tavoitteeseen pyrit-
tdessii joutuvat terveydenhuoIon, sosiaalitycin ja
sosiaalivakuutuksen yhteydet ja yhteisty<imuo-
dot ilmeisesti uudelleenarvioinnin ja kehittelyn
kohteiksi. Kuntoutus asettunee tallciin terveys-
politiikassa entistli keskeisempiin asemaan, ja
sen sisiilldlliset tavoitteetkin muuttuvat. YK:n
vammaisten vuosi ei ilmeisestikiiiin ole vain
ohimenevii yksittiiistapaus, vaan heijastanee py-
syvdmpiiii terveyspolitiikan tavoitesuuntaa. Eikii
ongelma koske vain vammaisia. Toimintakyvyn
ja kyvytt<imyyden sekii osallistumisen ja aktiivi-
suuden ongelma koskee yhtilailla esim. ikii6nty-
neiti, liiiiketieteellisessii mielessii terveiti. Meillii
on nyt keskuudessamme historiamme viikirik-
kain ja hyvituloisin vanhusten joukko. Edellii
kiisitelly YK:n tavoiteasiakirjat panevat kuiten-
kin kysymiiiin vastaavatko sosiaaliturvainstituu-
tiomme heidiin aktiivisuutensa ja sosiaalisen ja
kulttuurisen osallistumisensa vaatimuksia.

AKTIIW SUU S, AUTO N O MI S UU S JA
TULEVAISUUDEN UHAT
Vaikka aktiivisen kansalaisen ja turvallisen kan-
salaisen ideat eiviit asetu toistensa vastakohdiksi,
edellisen korostuminen sillii voimakkuudella ja
johdonmukaisuudella, joka niikyy kiisitellyissii
YK:n tavoiteasiakirjoissa, tulee ilmeisesti aset-
tamaan sosiaaliturvainstituutiot monien uusien,
laadullisten haasteiden eteen. Perheiden, liihiyh-
teiscijen ja kansalaisjiirjest<ijen merkitys sosiaali-
turvan antajina jouduttaneen arvioimaan uudel-
leen virallisen sosiaalihallinnon tiiydentiijinl'

Oikeastaan on kysymys jo siitii, mitii me ym-
mirriimme osallistumisella. YK:n kehitystutki-
muslaitos, UNRISD, on yleistii osallistumista
koskevassa tutkimusohjelmassaan kysynyt mm.
ymmirriimmekci me kansalaisten osallistumisel-
la osallistumista talkoisiin vai vallan kiyttcicin?
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WHO:n Euroopan alueen valmistelut "terveytti
kaikille v. 2000" -ohjelman hahmottelemiseksi,
viittaavat enemmiinkin osallistumiseen liiiikint<i-
laitoksen johtamiin "terveystalkoisiin", kuin
terveyspolitiikkaan. ElSkelaitostenkin lienee
helpompi organisoida vanhusten osallistuminen
eliikkeelle sopeutumisen ja eliikkeellii viihtymi.
sen talkoisiin.

Sosiaalisen turvallisuuden idea antaa mahdol-
lisuuden pohtia mycis sitii, miksi autonomisuus,
ka nsa,lais aktii..,isuus .ja osallistiii-riisurahtioiiisuu-
det ovat tulleet niin tarkeiksi. Tuo idea ei tarkoi-
ta vain siti, ettii meillii on tiiniiiin hyvin vaan sit'i,
ettii meillii olisi hyvin ensi vuonna ja kauempana
tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskeva el[min-
suunnitelmamme on tirkeii. Siihen liittyvii epii-
varmuus ja uhkatai varmuus ja varmuuden tun-
ne riippuvat myris kyvystiimme hallita tulevat
tilanteet. Kyky autonomiseen, aktiiviseen toi-
mintaan tulevaisuudessa on osa sosiaalista tur-
vallisuutta: terveen kyky valttee tai voittaa tule-
viin tilanteisiin liittyviit uhat on suurempi kuin
sairaan ja tietoisuus kyvystii hallita odotettavissa

olevat tilanteet luo turvallisuuden tunteen.
Autonomisuus ja aktiivisuus asettuvat myds

keinoksi, jolla saavutetaan sosiaalista turvalli-
suutta. Mm. koulutuksen suunnittelussa on to-
dettu, efte tulevaisuuteen sisiiltyy niin paljon
epavarmuust€kijdite, etta ei ole jiirkeviiii koulut-
taa ihmisiii johonkin tiettyyn tulevaisuuteen,
vaan lisitd koulutuksessa sellaista yleistii, auto-
nomista ongelmanratkaisukykyi lisiiiiv66 aines-
ta, joka on hyddynnettiivissl mahdollisimman
monenlaisissa tulevaisuuksissa. furitiiiin siis "pe-
laamaan varman piille", luomaan kykyjii, jotka
suurella todenniktiisyydellii toimivat kaikissa
arvattavissa olevissa tilanteissa. Lienee aiheeton-
ta erikseen korostaa rimhn tehtivin vaikeutta,
mutta pyrkimykset on kuitenkin nahtavisse.
Voidaan olettaa, etta se aktiivisuuden, osallis-
tumisen ja autonomisuuden korostus, joka nyt
nSkyy YK-organisaatioiden sosiaalipoliittisissa
pyrkimyksissS, on my<is uusi yritys hahmottaa ja
soveltaa sosiaaliturvan idea vaikeasti ennustet-
tavan tulevaisuuden varalta.
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Ede l l is e s s ci T1' d e ki k e- l e h de s sri t or k a s t e l in uudis t e-
t un j u l k a i sun " T.v d e ki k ej rirj e s t e l m rin t i l a s t o l l i n en
vuosikirja 1980, Osa I' sisrilttiri erityisesti vuoden
1980 nriktikulmasta (luku II). Trissti selostuksessa

es i t cin hav ain t oja 1u I koi sun ai k asarja-o sas t a ( luku
I) sekti elriketeknisisrri tilosroista (luku III).

Vuosien 1971-1980 lopussa voimossa olleiden
eliikkeiden lukumddrd on kymmenen vuoden
aikana yli kaksinkertaistunut ja on nyt 569 785.
Lukumidrdn kasruun on voimakkaimmin vai-
kuttanut vanhuuse16kkeiden miiiirdn 3,5-ker-
taistuminen miiiiriiiin 283 166, mikd on puolet
(50 %) kaikista ryoelekkeistii. Ty6kyvyttdmyys-
eliikkeiden lukumiidriin 2,3-kertaistuminen (nyt
176205;31 7o kaikista) on niin ikii6n vaikuttanut
merkittdvdsti lukumiidrdn kasvuun. Perhe-eliik-
keiden nelinkertaistuminen (nyt 96404, lTVo
kaikista) osoittaa etuuden kasvavan merkityk-
sen; sen suhteellinenkin osuus on kasvanut 4
7o-yksikkoii. Vanhuuseldkkeiden osuus kasvoi 6
7o-yksikk<iii ja suhteellisesti rajuinta kasvu oli
tycittcimyyseltikkeillii, joiden lukumdiirli on 3G.
kertaistunut vuodesta 1972 ja on nyt 14010 eli
runsaat 2 Vo kaikista. Vain tycikyr,yttcimyyseliik-
keiden osuus on alentunut vuoden 197 I 43 %o:sta
vuoden I 9 80 3 I 7o :iin. Eldkelajeittai n s uhteell iset
muutokset olivat siis:

Vuonna l97l
Vuonna 1980

TK PE Yhr.*)
43 13 1007o
3l 17 l007o

suurin vuonna 1980 MYEL:ssii (57 To),jossa se
oli mycis voimakkaimmin kasvanut. TycittG
myyseliikkeiden suhteellinen osuus oli suurin
LEL:ssd (4 Vo) ja oli siellii myds voimak kaimmin
kasvanut. LEL:ssi olivat myds tydkyvyttrimyys-
.ja perhe-eliikkeet suhteellisesti suurimmat ryh-
met Q4% ja 23 Vo), mutta niin, ettd tycikyvyuG
myyseliikkeiden suhteellinen osuus oli alentunut
liihes l8 7o-yksikktiii ja perhe-eliikkeiden osuus
kasvanut 8 %-yksikkdii.

VU OSITTAIN MY dN NETTYJEN
E LA: K K E ID E N M A: ): RA TA S A I N E N
Vuosittain myAnnettyjen eliikkeiden lukumdiird
n6yttiiii pysyneen suhteellisen tasaisena. Vuonna
l97l mycinnettiin 63 434eliikeniija vuonna 1980
68 701 elilkettii, vuosittaisen miiiirdn oltua ajoit-
tain suurempikin ja suurin vuonna 1973l.75765
eliikettd.

Vuosittain mycinnettyjen vanhuuseldkkeiden
miiiird on melko tasaisesti kasvanut l97l:n
24870:sta viihiin yli 30000:een. Tydttomyys-
el6kkeiden mycinnciissd on tapahtunut useita pe-
riikkiiisiii kaksinkertaistumisia vuodesta 197 6 ol-
len vuonna 19807 877 ellikettii. Tycikyvytt<imyys-
eliikemycintcijen mdiird on vuodesta 1973 liihtien
ollut laskeva ollen nyt vajaa puolet (467o)sillov
sesta tasosta (1980: 19095 elaketta). Perhe-eliik-
keiden mycintcimddrd on koko lGvuotiskauden
ollut jokseenkin tasainen nousussa ja oli vuonna
1980 10920 eHketta. Mycinnettyjen eldkkeiden
lajeittaiset suhteelliset osuudet.olivat:

Vuonna l97l
Vuonna 1980

PE Yht.
12 l007o
16 1007o

Vanhuus-, tycittomyys- ja perhe-eltikkeitii
mydnnetaan nykyisin enemmdn ja vain tydky-
vyttdmyyseliikkeita aikaisempia vuosia vdhem-
man.

Vuo si t t a in pritit t y ne iden tai eliikelajista toiseen
siirtyneiden elAkkeiden lukumddrd on l0 vuoden
aikana liihes kolminkertaistunut ollen vuonna
1980 34 233. Piiiirtyneiden elakkeiden lajeittaiset
suhteelliset osuudet ovat niinikddn muuttuneet
ollen:

VE TT
440
502

*) VE : vanhuuseldke, TT: tycittcimyyseldke,
TK : tyokyryttomyyseliike, PE : perhe-
eliike.

Eliikkeiden lukumiidrdn kasvu on ollut suh-
teellisesti voimakkainta MYEL:ssl (Gkertaisek-
si, 1980: 155 887 eliikettii), sitten TELlYEL-pii-
rissd (3-kertaiseksi, 1980: 308013 eliikettii) ja hi-
tainta LEL:ssd (2-kertaiseksi, 1980: 105 885).
Vain LEl-piirissd oli vuonna l97l tycikyvyttG
myyseliikkeitd huomattavasti vanhuuseHkkeitd
enemmdn, mikii jiirje;tys siiilyikin vuoteen 1979,
jolloin sielldkin vanhuuseliikkeet muuttuivat
suurimmaksi ryhmdksi.

Vanhuuselikkeiden suhteellinen osuus oli

VE TT TK
39049
45 ll 28
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Tilastokirja kertoo:
Voimassa olleiden ekikkeiden lukumcicirri
y li kaksinker t ai s ek si kymmene s s ri vuode s s a

VE
Vuonna l97l 20
Vuonna 1980 3l

VE
Vuonna l97l 43
Vuonna 1980 45

TK PE Yht.
78 2 rcU%58 7 100%

PE Lisar. Yhr.
ll 2 100%
13 4 100%

Tycikyvyttcimyyseliikkeiden suhteellinen
osuus oli jiilleen pienentynyt muiden osuuksien
vastaavasti kasvaessa.

Maksettujen eldkkeiden markkamdlrii on l0
vuodessa liihes 12,S-kertaistunut ollen vuonna
1980 4 936 milj. mk. Maksettur'en el6kkeiden !a-
jeittaiset suhteelliset osuudet olivat:

miiiriistii. Vuonna 1980 tema ryhmd oli kasva-
nut ylivoimaisesti suurimmaksi ty6kyvyttG
myyssyyryhmiiksi edustaen l6hes kolmasosaa
kaikista (32 Vo). Lu ku miiiiriiis es ti tii mii ryh mii o I i
tiilkiin kolminkertainen vuoteen l97l verrattu-
na. Mielenterveyden hiiiricit tyokyvyttomyyden
syynd olivat - nekin omalla tasollaan - kol-
manneksi suurimpana ryhmiinii (l3Vo) vuonna
1971. Niiden lukumidrii liihes kolminkertaistui
l0-vuotisjaksolla, niiden suhteellinen osuus !i-
siiintyi 3 %-yksikdllii ja ne siiilyttiviit selvSsti
kolmannen sijansa (16% kaikista) tycikyvyttG
myyden syiden joukossa. Mycis vikivallan ja
myrkyttdmisen aiheuttamien tydkyvyttcimyyk-
sien suhteellinen osuus lisiiiintyi hieman vuoteen
1980 (osuus 5 Vo). Sfta vastoin hermoston ja ais-
timien taudit pysyiviit suhteellisesti samana ja
muilla ryhmillti suhteellinen osuus olikin sitten
laskeva l-2 Vio-yksikcin verran.

Vuo s it toin my dnnet tyjen tydkyvytt6myyseHk-
keiden tydkylyttomyyssyiden osuudet poik-
keavat yo. kantahavainnoista siten, etti viime
vuosina suurimmaksi tydkyvyttdmyysryhmiksi
nousseen tuki- ja liikuntaelinten sairauksien suh-
teellinen osuus (29 %) kokonaismiiiriistii ei ole
yhtii suuri, ei edes eliikemycintdjen huippuvuon-
na 1973 (30V0), kuin kantatilastossa. Toisaalta
kolmanneksi suurimman ryhmin, mielenter-
veyden hiiiriciiden, suhteellinen osuus on kasva-
nut 5 7o-yksikcilH jopa tuki- ja liikuntaelinten
sairauksia voimakkaammin ollen vuonna 1980
1570. Mycis kasvainten osuus mycinnciiss6 on
lisiiiintynyt 2 Vo-yksrkdllii. Muut ryhmiit eiviit
oleellisesti poikenneet vastaavista voimassa ol-
leista eliikkeistii.

TT
0
4

TT TK
044
236

Tycikyr,yttcimyyseliikkeen suhteellinen osuus
oli pienentynyt 8 prosenttiyksikk<in ja muiden
noussut 2 prosenttiyksikkciii kunkin.

Eldkkeiden keskisuuruus oli l0-vuotiskaudella
l97l-1980 kasvanut voimakkaimmin tyottci-
myyseliikkeillti, 6,7-kertaiseksi. Tiiydet tydky-
vyttomyyselakkeet olivat vuonna 1980 4,7 kertaa
vuoden l97l tasoa korkeammat, vanhuuseliik-
keet 3,6 kertaaja perhe-eliikkeet 3,3 kertaa kor-
keammat. Todettakoon, ettd vastaavana aikana
TEL-indeksiluku oli noussut 3,2-kertaiseksi
woden l97l tasosta.

TYOKYVYTTOMYYDEN SYIDEN
PAINOPISTE MUUTTUNW

Vuosien 197j,-1980 lopussa voimassa olleiden
tydkyvyttdmyyseliikkeiden tydkyvyttOmyyden
syiden painopiste on l0-vuotiskauden kuluessa
muuttunut. Vuonna l97l ylivoimaisesti suurim-
pana tycikyvyttcimyyden syynd esiintyiviit ve-
renkiertoelinten sairaudet edustaen yli kolman-
nesta (35 7o) kaikista syistii. Vuonna l980tamen
syyryhmin osuus oli pudonnut toiseksi ja osuus
laskenut runsaaseen neljiinnekseen (27 Vo) ja oli
mycis ainoa ryhmii, jossa absoluuttinenkin lu-
kumiiiird on viime vuosina ollut selviisti laskeva,
kun se muilla syyryhmillii on pysynyt jokseenkin
vakiona.

Omassa suuruusluokassaan toisena olivat
vuonna l97l tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
edustaen vajaata neljiinnesti (23 7o) kokonais-
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- voimassa olevissa tyoky!ryttdmyyseldkkeissd:

Mielen-
terveyden

hiiiri<it

Veren-
kierto-
elinten

sairaudet

Tuki- ja
liikunta-
elinten

sairaudet

Viikivallan
ja myrkyt-

thmisen
aiheutta-

mat
vammat

Muut Yhteensd
sairaudet

Tautiluokka
vuonna l97l
vuonna 1980

5

l3
t6

25
20

l
35
27

l'l
4
5

l3
23
32

l00Vo
l00Vo

- vuosittain myonnetyissd tydk)'vyttomyyseldkkeissd:

v Al a t u u )l t s u )l tat N u K ARTTU M I s -
PRO S E NTI N MUKAI SET EL/II X XZTT
El6ketekniset tilastot sisiiltlvdt nimensdkin mu-
kaisesti el6kkeen tekniseen rakenteeseen liittyviii
mm. seuraavankaltaista tietoa: Niista 354691
31. 12. 1980 voimassa olleesta eldkkeestd, joissa
eldketapahtuma on sattunut ennen I . 7. I 975, on
77 Vo vdhimmdismdiirdn mukaisia ja loput 23 Vo

| %o mukaan karttuneita eliikkeitii. Keskimdi-
rdinen vdhimmiismddrdn mukaan karttunut
eliike oli 515 mk,zkk ja lqon mukaan karttunut
eliike 849 mk/kk. Vastaavasti niista 215229 ti-
lastovuoden lopussa voimassa olleesta el6kkees-
tii, joissa elaketapahtuma on sattunut 1.1.1975
tai sen jiilkeen, oli viihimmiiismdiiriin mukaisia
65 %, keskisuuruudeltaan 730 mk/kk ja loput
35Vo 1,5 7o:n mukaan karttuneita, keskisuuruu-
deltaan l2l2 mk/kk.

TY O EILI: K KE I S I I N S I S ALTY N E ET
LAPSIKOROTUKSET
Mikeli eldkkeensaajalla on huollettavanaan alle
l8-vuotias lapsi, tulee eldkkeeseen lapsikorotus,
jonka suuruus riippuu eliikkeensaajan idstd.
Kahdesta tai useammasta lapsesta korotus on
kaksinkertainen. Vuoden 1980 lopussa lapsiko-
rotus sisaltyi 37 619 eliikkeeseen, joista 897o oli
tyokyvytt6myyseliikkeitii. Keskimddrdinen lap-
sikorotus oli tydkyvyttdmyyseldkkeissii 163

l00Vo
10070

mk/kk, tycittomyyseliikkeissii 158 mklkk ja
vanhuuseldkkeissd 200 mk/kk. Vuonna 1980
maksettiin lapsikorotuksia yhteensd 81,6 milj.
markkaa.

TY AELA: K KEET, J O IH I N TY OT:TO MY Y S-
AIKA ON VAIKUTTANW
TEL:n tai LEL:n mukaisia eldkkeen mddriS las-
kettaessa saatetaan tycittomyysaika tietyin edel-
lytyksin ottaa huomioon. Tyottcimyyslisillii ko'
rotettuja eliikkeitii oli ruoden 1980 lopussa voi-
massa 38393, niiistii 437o oli tyokyvyttomyys-,
I I % tydttomyys-, 32 7o vanhuus- j a 14%o perhe-
eliikkeitii. Elakkeite, joissa tytittornyysajan
huomioon ottaminen oli muuttanut vapaakirja-
eldkkeen taysitehoiseksi eldkkeeksi, oli tilasto-
vuoden lopussa voimassa 1924 eltikett?i ja niiistii
ldhes puolet (49 %o) tyottomyyseliikkeitii.

YHTEENSOVITUKSEN
P I E N E N TA: M iT NL,q.X X T TT
Yhteensovitus rajoittaa henkilciiden saamien
eliikkeiden m66rdn enintidn 60 prosenttiin kor-
keimmasta palkasta tai tycttulosta. Vuoden 1980
lopussa oli yhteensovituksen pienenfdmid eliik-
keitd voimassa 11349 kappaletta, joista runsaat
puolet (60 7o) oli tyok yvyttomyyseliikkeitii.

Keskimddrdinen yhteensovituksen aiheutta-
ma vdhennys henkilon ETK-jiirjestelmdn mu-
kaisissa eldkkeissd oli 25.2% eli 399 mklkk.

vuonna l97l
vuonna 1980

l0
l5

25
25

4
5

25
29

l8

36
26



Tydnantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 1982
(mcicirciy t yvcit ennak onpidcit y ks enalai ses ta palk as ta)

l. Sosiqqliturvamaksu (sotu)

- kansaneliikemaksu *)

- sairausvakuutusmaksu

- lapsilisiimaksu .

*) Kansanelikemaksu on porrastettu yrityksen pdiiomaval-
taisuuden mukaan.

2. Tydekikevakuutusmaksu
TEL-maksu

LEL-maksu

3. Tapaturmavakuutusmaksu *)

*) Tapaturmavakuutusta ei tarvitse ottaa sellaisen tydnanta-
jan, joka kalenterivuoden aikana teettd;d vieraalla tydvoi-
malla tyciti 12paivdd tai vdhemmin.

4. Tydttdmyysvakuutusmaksu ....
- peritiiiin tapaturmavakuutusmaksun yhteydessd

- sisiiltdii erorqhamoksun n. 0,05 Vo

5. Ryhmrihenkivqkuutusmaksu . . .

- suoritetaan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessd

6,975-7,975Vo
4,625-5,625 7o
2,35 %
ei peritii

12,4 Vo
(Kuitenkin TEl-maksu miiiirii-
tiiin tycinantajakohtaisesti, jos
ty<inantajalla on palvelukses-
saan viihintiian 50 tyontekijae.)
12,3 Vo

vaihtelee ammattialan tapatur-
mariskin mukaan.
Suurilla ja keskisuurilla tycin-
antajilla maksu on yksilcillinen.
Keskimiiiiriiinen vakuutusmak-
su on noin 1,25-1,30 %0.

Erdiden, yleensd pienipalkkais-
ten ammattiryhmien, esimerkik-
si kotiapulaisten osalta, maksu
kiinte6.

0,4 %o

viihintiiiin kuitenkin 16,50 mk

0,14 7o
viihintdiin kuitenkin 30,10 mk

l9



Raj oi t t av a t ko ty o kyvy t t omyy s e kike asia s s a
aikoisemmin annetut latnvoimaiset ratkaisut
elcikelautakunnon oikeutta tutkia valitusta?

E I ci k e laut a ku nn o s s o o n v uo s i en k u I ue s s o v ir i nn y- |
vi I kas ta ke s kus t e lua I )tdk )'vy I t d m)' y se kike a si assa
a i e m min ann e t t uj e n p ri ri t 6 s t e n r aj o i t t av a s t a va i k u-
t uk s es ta as iaa uude I I een ktisi t e lt cies sci. Tar k o i t uk-
senoni on tuoda esille ilmi tulleita ongelmia ja
esitettyjti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja enkri ole
pyrkinytkritin antemaan kysymyksiin ns. oikeaa
vastausta. Krisittelen asiaa vain t),tik),vt'ttdmy),-
den kannalta, en sen sijaan puutu elcikkeen perus-
t e i s i i n, v ai k k a k i n j a t k o t y d k y v y t t t) m y 1t s e ki k e priri-
tdksen perusteiden krisittelyn osalta voitaisiin har-
rastoo samanlaista pohdintaa.

Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sita tuomio.
istuinratkaisun ominaisuutta, ettei ratkaisuun
voida eniiii hakea muutosta varsinaisin muutok-
senhakukeinoin. Tuomion lainvoimaiseksi tu-
loon liittyy terkeimpana oikeusvoimavaikutus,
joka puolestaan on mliiriteldy tuomioistuinrat-
kaisun uudessa oikeudenkiiynnissd ilmeneviksi
sitovaksi vaikutukseksi. Tiim?i vaikutus kohdis-
tuu seki tuomioistuimeen ette asianosaisiin.
Kannetta, joka on lainvoimaisella tuomiolla rat-
kaistu, ei voida endii ottaa uudelleen tutkittavak-
si. Lainvoimaja oikeusvoima nivoutuvat toisiin-
sa niin, etta tuomion lainvoimaiseksi tulosta
riippuu, tuleeko tuomio oikeusvoimaiseksi.
Ty6kyryttdmyyseliikeasiassa oikeusvoimavai-
kutuskysymys tulee esille silloin kun tydntekijii
hakee uudelleen eliikettii kertaalleen jo el6kelai-
toksessa, eliikelautakunnassa tai jopa vakuutus-
oikeudessa saakka ratkaistulta osin. Onko tiillii
aikaisemmalla ratkaisulla uudelleen paettevae
elintii ja eliikkeenhakijaa sitovasti ratkaistu oi-
keus tyokyryttcimyyseliikkeeseen pdiit6sta edel-
taneeltii ajalta?

RATKAISEVAN ELIMEN LUONNE
Kun liihdetiidn kAytiinncin tasolla arvioimaan
aikaisempien ratkaisujen sitovuutta myohem-
piiiin kiisittelyyn niihden,lienee syytA ensiksi tar-
kastella niiitii ratkaisuja antavien elinten luon-
netta. Edelliihan maariteltiin oikeusvoima t u o -
m ioistuinratkaisun uudessa oikeudenkdyn-
nissl ilmeneviiksi sitovaksi vaikutukseksi. Kun
ty<intekijii haluaa saada eliikeoikeutensa toteute-
tuksi, panee hdn asian vireille eldkehakemuksella
ja asian ratkaisee ensimmhiseni el6kelaitos. On-
ko eldkelaitosta pidettdvii tuomioistuimena sen
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antaessa piiit<iksensi? Oltaneen yksimielisiii sii-
td, ettei eliikelaitosta voida pitiiii ulkopuolisena,
puolueettomana elimenii, joka ratkaisisi objek-
tiivisesti kahden riitapuolen asian. Eliikelaitos on
kuitenkin velvollinen antamaan paetdksen tyd-
eldkelakien saenndsten nojalla, mutta missii
ominaisuudessa?

Jos tarkastellaan asiaa yksityisoikeudellisen
riita-asian ja hallintoriita-asian viilisenii rajanve-
tona, voidaan todeta, ettii yksityisoikeudellisessa
oikeussuhteessa asia voidaan jlirjestiiii ensi sijas-
sa asianosaisten vdliselld sopimuksella. Tycielii-
kes66nnriksilld on selviisti siiiidelty sekii eliikkeen
mycintiimisen ehdot etti eldkkeen suuruus niin
tiukasti, ettei suuntaan tai toiseen poikkeaminen
eliikkeen hakijan ja eliikelaitoksen vdliselld so-
pimuksella liene mahdollista. Hallinto-oikeudel-
lisessa oikeussuhteessa ei yksittiiistapauksen jir-
jestiimiseksi ole yleens6 muuta tietii kuin hallin-
toviranomaisen toimenpide. Niin ei myciskdiin
eliikeasia tule jiirjestykseen muutoin kuin "elA-
keviranomaisen" toimenpiteellii eli piiiitoksel16.
TEL:n voimaantulosddnnciksessd sosiaali- ja
terveysministeri6 on miiiiriitty ryhtymiiiin toi-
menpiteisiin lain tiiytiintcicinpanoa varten ja
toimivaltuutensa elikelaitokset ovat saaneet
lainsiiiiddnncillii. Myciskin elIkelakien noudat-
tamisen valvonta kuuluu sanotulle ministericille.
Sen sijaan toimintaansa tarvitsemansa varat eld-
kelaitokset kerdiivdt mm. tycinantajilta. Tosin on
erotettava MYEL ja YEl-toimintaa harjoitta-
vat eliikelaitokset omaksi ryhmhkseen, sill6 ne
saavat osan varoistaan suoraan julkisoikeudelli-
selta yhteisolta. Mydskin viimeksimainituissa
eldkelaitoksissa toimihenkilciiden palkat maksaa
ja heidiit nimit*ia kuitenkin eldkelaitos.

Yksityisen eldkevakuutustoimintaa harjoitta-
van vakuutusyhticin toiminnassa on kuitenkin
siinii midrin hallinnon alaan kuuluvia tunnus-
merkkejh, ette sen antamaa eliikeratkaisua voi-
taisiin pitiiii hallintoratkaisuna. Tuomioistuimen
luonnetta ei eliikelaitoksella kuitenkaan voida
katsoa olevan. Asian monimutkaistamiseksi
voidaan kuitenkin kysyii, olisiko MELA ja TEK
sekii yrittiijiitoimintaa harjoittavat el6kelaitokset
asetettava eri asemaan kuin muut eldkevakuu-
tusta harjoittavat yhticit, sillii saavathan yrittiijii-
toimintaa harjoittavat yhtidt osan varoistaan
valtiolta ja MELA ja TEK ovat suorastaan laissa
asetettuja?



ANJA MUSAKKA

E16kelautakunta on laissa jiirjestetty tuomio-
istuimen tapaan organisoiduksi elimeksi, joka
ulkopuolisena ja puolueettomana ratkaisee
asianosaisten vilisen riitakysymyksen. Sen j6se-
net nimittiiii sosiaali- ja terveysministerici ja toi-
mintakustannukset tulevat laissa siiddetylta Ela-
keturvakeskukselta niin ikiiiin lain siiidciksen
perusteella. Eliikelautakunta on siis laissa sdii-
detty elin tycieliikelakien mukaista valitusmenet-
telyii varten ja sen toimintaperuste on siten jul-
kisoikeudellinen. Niin ikiiiin laissa siiiideti6n, et-
td eliikelautaltunnan lopullinen paatds voidaan
panna tlytint<icin niin kuin riita-asiassa annettu
lainvoiman saanut tuomio, jollei toisin sdddetii.
Tiiytiintorinpanovaikutus onkin yleensii vain
tuomiolle kuuluva ominaisuus. Eduskunnan oi-
keusasiamies on lisdksi katsonut eliikelautakun-
nan luonteeltaan siinii miiiirin viranomaiseksi,
ettd hdnelld on mahdollisuus puuttua eliikelau-
takunnan ratkaisujen lainmukaisuuteen, toisin
kuin eldkelaitosten. Vakuutusoikeuden luonnet-
ta ratkaisevana elimend ei tarvitse arvailla, vaan
siti on kiistatta pidettavii tuomioistuimena.

P,q AII) s : HA LLINT o RATKA I S IJ VA I
YK SITYI S O IKE UD ELLI SES SA RIITA-
ASIA S SA ANNETTU RATKAI S U?
Vakuutusoikeus on yksityisoikeudellisten riita-
asiain erikoistuomioistuin ja se kiisittelee sille
miiiiriittyjti sosiaaliturva-asioita. El6kelautakun-
ta ja alimpana asteena eliikelaitos kdsittelevat
samoja asioita. Voidaan kysyii, muuttuuko asian
luonne hallintolainkiiytcin piiriin mahdollisesti
kuuluvasta yksityisoikeudelliseksi riita-asiaksi
asian siirtyessii kiisittelev?ilG elimelE toiselle,
alemmasta asteesta valituselimeen. Jos tAllaisen
muutoksen katsotaan tapahtuvan, tapahtuuko
muutos valituksen tullessa eliikelautakuntaan
vai vasta vakuutusoikeudessa?

Yleisesti on katsottu, ettd eldkelaitoksen rat-
kaisu on ns. sidottua hallintotoimintaa tai aina-
kin siihen rinnastettavaa menettelya. Kun hallin-
toviranomaisen suorittama ratkaisu voi saada
oikeusvoiman ja elAkelaitoksen ratkaisu rinnas-
tetaan sanotunlaiseen seuraisi siit6, ett6 myciskin
eldkelaitoksen ratkaisu saavuttaisi oikeusvoi-
man. Vakuutusoikeus ei ole kuitenkaan tdt6 hy-
viiksynyt, vaan se on katsonut, ettei elakelaitok-

sen paatds saavuta oikeusvoimaa samassa mie-
lessi kuin hallintopiiitcis. (VO:n pts 2991/65/
387, jossa VO on todennut, ettei elikelaitoksen
tycieliikeasiassa antama hylkiiiivii piiiitcis oikeuta
eliikelaitosta jattiimaan uutta hakemusta tutkit-
tavaksi ottamatta.) Erityissiidnncikselld on el6ke-
laitosta kuitenkin kielletty muuttamasta piiiitds-
tdiin vakuutetun vahingoksi (TEL 2la g 2
mom.).

Sen sijaan eldkelautakunnan peatdsten va-
kuutusoikeus on katsonut saavan oikeusvoi-
man, eikd siten elikelautakunnassa kerran rat-
kaistua asiaa voida endd ottaa uudelleen kdsi-
telteveksi, ellei esitetd uutta niyttdA hakemuk-
sen tueksi, jolloin on kysymys oikaisusta. (VO:n
pts 1495/66/ 1239, jossa eliikelaitos jiitti uudiste-
tun eldkehakemuksen tutkimatta, koska asiasta
oli jo aikaisempi eliikelautakunnan piiiitcis; elii-
kelautakunta hylkiisi valituksen ja VO siunasi
elikelautakunnan pddtciksen.) Vakuutusoikeu-
den pdiitdksellii oikeusvoimavaikutus on itses-
tiiiin selvdsti.

Tiissii yhteydessii voidaan pohtia myoskin si-
t6, mikii merkitys eliikelaitoksen osittaisella
mycintdpiiiitcikselld on. Asia tulee kiiytiinncissii
esille tapauksissa, joissa elSkelaitos on mydnta-
nyt vain osaeldkkeen, eikii eliikkeensaaja ole ai-
kanaan valittanut saadakseen 6yden eldkkeen.
Voidaanko uuden tiiyttd ehket6 koskevan ha-
kemuksen yhteydessd asia tutkia ikii.iin kuin elii-
kelaitoksen peetcts ei 6ytte eliikettii koskevalta
osin olisikaan saanut sitovuutta? Useimmiten
kyseessi on uuden hakemuksenjohdosta annet-
tu TEL 5 b $:n 3 momentin mukainen tyokyvyn
muuttumista koskeva piilitcis, j osta elakkeensaa-
ja valittaa vaatien tiiyttd eliikettii kenties jo en-
simmiiisestii hakemuksesta lukien. Kdyt6nncissi
en ole havainnut, etta asiaa yleensd tutkittaisiin
taannehtivasti vaan nimenomaan muuttumisti-
lanteena, jolloin eliikkeen taannehtivalle mycin-
tdmiselle asettaa rajoituksen sanotun pykiiliin
sisalEme kuuden kuukauden raja.

O N K O TY d KYV YTTA M Y Y S E I.A' KE A S I A
J O O IKEU S V O IM AI SE STI RATKAI STU?
Voidaan ajatella, etta tyciky\.ytt<imyys on muut-
tuva kiisite ja asianosainen voi hakea eldketti
uudelleen uudella niiytcillii, jolloin olisikin ky-
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symys uudesta asiasta ja uudesta tydkyvyttd-
myydestii, jota ei ole aikaisemmin oikeusvoimai-
sesti ratkaistuja asia voitaisiin siten ottaa kesitel-
tiiviiksi aikaisempien mahdollisten hylkypiiitos-
ten (opa vakuutusoikeuden antaman) estiimiit-
te.

On esitetty, ettei edes vakuutusoikeuden ai-
kaisempi piiiitds muodosta estetta eldkkeen ta-
kautuvalle mycinldmiselle, vaan rajoituksen aset-
taa kielto mycintiii eleketta vuotta pitemmalta
ajalta takautuvasti luettuna tdmiin uuden hake-
muksen tekemisestd. Samassa yhteydessii on to-
dettu, etlli mikiili halutaan puuttua aikaisem-
paan, jo ratkaistuun tycikyvyttcimyyteen ja siitii
annettuun piiiitokseen, pitiiisi tuomionpurku-
edellytysten olla k6sillii ja siten aiemman piiiitok-
sen pitdisi perustua viiiriiin tai puutteelliseen
selvitykseen tai olla ilmeisesti lainvastainen. TII-
laiseen tulkintaan ei kuitenkaan kdytdnncin ta-
solla liene menty, vaan tycikyvytt6myysratkai-
sua on pidetty sitovana ja jos esitetddn uutta
neyttoa talle takautuvalle ajalle, on kysymykses-
s6 oikaisutilanne el6kelaitoksessa.

Eliikelaitoksen mahdollisuudesta kiisitellii
asia uudelleen silloin, jos asiassa on aiempi eliike-
lautakunnan tai vakuutusoikeuden piiiitcis, ei to-
sin niyteld oltavan yksimielisiii. Osa lain sovelta-
jista katsoo, ett6 elSkelautakunnan ja vakuutus-
oikeuden paatdkset saavuttavat sellaisen sito'
vuuden, ettei eldkelaitos voi TEL 2l a $:n 2 mo-
mentin nojalla muuttaa sita hakijan eduksikaan.
Asianosaisella on myoskin mahdollisuus hakea
purkua vakuutusoikeudelta saadakseen oikeu-
tensa toteutetuksi.

Viime aikoina vakuutusoikeus onkin uuden
selvityksen perusteella poistanut el6kelautakun-
nan tydkyvytt6myysellkeasiassa antamia piiA-
tokstd ja22.l. l98l antamallaan piiiitciksellii (n:o
5318/80/l3l) poistanut oman, aiemman pdd-
tciksensd todeten piiitciksessdiin, etta hakijan
terveydentilasta on esitetty uutta, asiaan vaikut-
tavaa selvitystii. Milloin sitten on kysymyksessii
uusi niiyttci, joka oikeuttaisi asian uudelleenkd-
sittelyyn? Riittaakd pelkkii uusi todistus, vaikka
sen sisdlldssii ei olisi mitaan sellaista, jota ei jo
aiemman kdsittelyn yhteydesii olisi tiedetty? Vas-
tauksen tiihiin antaa viimeksi mainittu vakuu-
tusoikeuden paatos, jossa on todettu esitetyn
uutta, asiaan vaikuttavaa selvitystii. Siten
hakijan on kyettdvii esittemiiin taannehtivalle
ajalle jotain sellaista aiemmin esittematdnt'a,
jonka perusteella voidaan katsoa aiemman pid-
tciksen perustuneen puutteelliseen selvitykseen.

ELAKKEEN ALKAMISAIKA
Edellii jo mainitsin ratkaisumallista, jonka mu-
kaan uudella niiytcillii haettu tycikyvyttomyys-

eliike voidaan mycintiiii t6st6 uudesta hakemuk-
sesta vuosi taaksepdin edes aiemman vakuutus-
oikeuden pdiitciksen estimdttb. Mikeli haluttai-
siin mydntiiii eliike yli vuodelta taannehtivasti,
tulisi esillli olla tuomionpurkuedellytykset ja li-
sdksi edellytettiiisiin, ett6 eliikelaitos on asian
tdllii perusteella oikaisuna tutkinut. Eliikelauta-
kuntahan ei ensi asteena voi oikaisuhakemusta
tutkia. (ks. VO:n pts n:o 8684/72/186).

Vakuutusoikeus on 30. 10. 1980 antamassaan
pldtciksessii n:o lll34/79/2121 katsonut, etta
eldke voidaan mycintiiii ensimmaisen hakemuk-
sen perusteella silloin kun asiassa on vain eldke-
laitoksen aiempi paatos tai jopa eliikelautakun-
nan piiiitos, jolla eliikkeesti tehty valitus on j2itet-
ty tutkimatta mycihiiiin tehtynd. Vaihtoehdosta,
jossa tydkyvyttdmyys katsotaan jo aiemman ha-
kemuksen perusteella kertaalleen ratkaistuksi ja
uudella niiytcillii haetaan el6kettd uudelleen tdltd
ratkaistulta osin, on esitetty kolme erilaista rat-
kaisumallia.

Ensimmdisen mukaan eliikelaitoksen, eliike-
lautakunnan ja vakuutusoikeuden piiiitcikset ra-
joittavat elikkeen takautuvaa tutkimista ja asia
voidaan siten tutkia normaalivalituksen puitteis-
sa vain kunkin aikaisemman piiitciksen anta-
misesta eteenpdin ja sitii edeltiiviilld osin on ky-
symyksessd oikaisutilanne. Toisen mallin mu-
kaan vain eliikelautakunnan ja vakuutusoikeu-
den piiiitciksilld on sanotunlainen estdvii vaiku-
tus ja kolmannen vaihtoehdon kannattajat kat-
sovat, etta vain vakuutusoikeuden antamat pae-
tcikset saavat oikeusvoiman ja esEivdt asian uu-
delleenkdsittelyn.

Niiille kolmelle ratkaisumallille on yhteistii se,

ettd kun piiiitos katsotaan oikeusvoimaiseksi eli
silld on seuraavaa kiisittelyii estdvd vaikutus, on
eldkelaitoksen ensi asteena annettava piiiitok-
sensii aiempaa pdiitosti edeltavalte ajalta. Muu-
toin ei asiaa voida eliikelautakunnassa tutkia,
vaan se on siirrettiivd el6kelaitokseen oikaisuha-
kemuksena ensi asteena kiisiteltiiviiksi sikiiii kuin
eldkelaitokselle, kuten aiemmin mainitsin, anne-
taan oikeus kiisitellii asia oikaisuna.
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PENTTI KOIVIS OINEN

TY O SUHD ETIET OJE N P O I STAM IN E N
REKISTERISTA,
Vakuutusoikeuden ptititds n:o 588/80/ 1756
Annettu 30.9.1981 (ETK 7379)
Kustannusyhtid oli vuodesta 1945 alkaen sol-
mimiensa kustannussopimusten perusteella jul-
kaissut kirjailijan teoksia. Vuodesta 1969 alkaen
yhti<i oli alkanut kiinteiimmin seurata kirjailijan
toimintaa ja ryhtynyt antamaan kirjailijalle oh-
jeita ja aiheita kirjojen kirjoittamista varten.
Palkkio tydsta oli maksettu siten, ettd osa oli
maksettu sovittuna kuukausipalkkana ja osa tili-
tyksen jiilkeisenii palkkiona, mikdli kustannus-
sopimusten mukaisten palkkioiden yhteissum-
ma ylitti sovitun vuosipalkan.

Yhticj oli vakuuttanut kirjaihjan TEL:n mu-
kaisesti l.l. 1969 alkaen. Eliikelaitos oli lisiiksi
vuonna 1970 vahvistanut hane[e YEL:n mukais-
ta tycituloa saman kirjailijatoiminnan perusteella
20 000 markkaa vuodessa l. l. 1970 alkaen. Tyci-
tulo tarkistettiin 3. 12. 1976 annetulla piiiit6ksel-
lii 22 000 markaksi l. l. 1977 lukien. Verotierojen
mukaan kirjailijan kokonaisansiot yhtiriltii oli-
vat kahtena edellisend vuonna yli 120000 mark-
kaa vuodessa.

Vuoden 1979 lopulla ellikelaitos oli vedoten
eldkelautakunnan pdiitcikseen samanlaisella so-
pimuksella kustannusyhticin kanssa tyoskennel-
leen toisen kirjailijan asiassa ilmoittanut poistet-
tavaksi kirjailijan TEl-tyosuhteen tycisuhdere-
kisteristi. Kirjailijaan oli mycis tdltd osin sovel-
lettava YEL:a. Eliikelaitos pyysi kirjailijaa hake-
maan VO:lta antamiensa tycitulopiiiitdsten pois-
tamista. Tiimiin jiilkeen e16kelaitos voisi vahvis-
taa kirjailijalle alusta alkaen suuremman tydtu-
lon, jossa olisi otettu huomioon mycis tycisuhde-
rekisteristd poistetusta TEL-ty6suhteesta saadut
ansiot. Kirjailija hakikin tammikuussa 1980 ty6-
tulopiidtostensi poistamista. Hakemus saapui
valitusajassa eliikelaitoksen samassa kuussa pos-
tittamaan vanhuuseldkepiiiitcikseen ndhden, jos-
sa eliike oli mycinnetty pelkiistiiiin vahvistettujen
tyritulojen perusteella, vaikka kirjailijalle oli ai-
kaisemmin kirjallisesti vahvistettu, ettd hiin tulee
saamaan eliikettii sekii TEL:n ettii YEL:n mu-
kaan.

VO ei tutkinut vanhempaa tydtulopdiitcistd,
koska hakemusta ei ollut tehty viiden vuoden

V akuutu s o ik e uden p cici t o k s i ci

kuluessa sen lainvoimaiseksi tulosta eikd sen
tueksi ollut esitetty erittiiin painavia syitd. Koska
vanhempi paatds n6in muodoin jiii lainvoimai-
sena noudatettavaksi, VO hylknsi my6s
3.12. 1976 annetun pddtdksen poistamista kos-
kevan vaatimuksen. VO katsoi muutoksenha-
kukirjelmiin sisiiltliviin mycis valituksen van-
huuseliikepiidtdksestii ja siirsi asian silt6 osin
el6kelautakunnan kasiteltavaksi.

TY A S U HD EREK I STERI N TIETO JEN
PYSYVYYS EI OLE TAATTU
Tapaus on oiva esimerkki tilanteesta, johon saa-
tetaan joutua sen vuoksi, ettii tycisuhderekisterin
tiedoille ei ole taattu joltisenkaanmoista pysy-
vyytta. Tycisuhderekisterin tiedot perustuvat
eldkelaitosten ilmoituksiin. Elikelaitos voi pe-
ruuttaa ilmoituksensa rekisteriin esimerkiksi,
niin kuin tdssi tapauksessa, sillii perusteella, ettei
toimintaa muutoksenhakuelimen ennakkopiiii-
tciksen valossa ole pidettiivd tycisuhteena. Ttillai-
sesta toimenpiteestii ei ao. henkilcille anneta piiii-
tcist6, josta hiinellii olisi mahdollisuus valittaa.
Tycintekijiilln ei ndin ole riittavia takeita siitii,
ett'd hiinen tilaamalleen el[keotteelle merkityt
tycisuhdetiedot pysyisivit siellii mycis vastaisuu-
dessa. Kirjailijan ty6tulon muuttaminen takau-
tuvasti siten, etta alkujaan tycisuhteena kasitellyn
tydjakson ansiot otettaisiin huomioon hinen
tycitulossaan, ei lain mukaan ole mahdollista il-
man tydtulopdiitdsten poistamista. Kun VO ei
tycitulopiiiitciksiii poistanut, on kirjailija tilan-
teessa, jossa hdnen elikk'eensi on alle puolet siitd
mitd se olisi ollut ilman tyrisuhteen poistamista
rekisteristd.

Eliikelautakuntaan tehty valitus ei voi muut-
taa tilannetta, mikiili e16kelautakunta on asiassa
samaa mielti kuin aiemmin ratkaistessaan, mitii
lakia vastaavanlaiseen toimintaan oli sovelletta-
va.

Vastaavanlaisten tilanteiden valttemiseksi ta-
paukseen liittyva problematiikka on tarkoitus
otha kasiteltiivdksi Eliiketurvakeskuksen yhtey-
dessd toimivassa tulkintaryhmdssi, jossa myos
eldkelaitokset ovat edustettuina.
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GALLUP-HAASTATTELIJA
TYOSUHTEESSA
Vakuutusoikeuden pciiiti)s n: o I 1989/ 79/ 2 242
Annettu 25. 11. 1981 (ETK 6285)
Henkild oli vuodesta 1970 alkaen ja vuodesta
1972 toistuvasti suorittanut haastattelutdita
Suomen Gallup Oy:lle. Henkilij oli sopinut yh-
ti6n kanssa erikseen jokaisesta haastattelutyostd.
Hiinen palkkansa oli miiiiriiytynyt haastattelujen
miiiirin mukaan siten, ettd hdn oli saanut m66ri-
tyn markkamiiiiriin jokaisesta haastattelusta.
Yhtici oli antanut hanele koulutuksen tehtiivdin
samoin kuin haastattelumateriaalin seki haasta-
teltavien nimet tai miidriityt haastattelukohteet.
Henkikillii oli ollut mliirdtty haastattelualue ei-
kii hiinellZi ollut ollut oikeutta kiiyttiiii tyossii
apulaista tai sijaista yhticitd kuulematta. Henkilci
oli tehnyt vastaavaa tyciU samanaikaisesti toisel-
le saman alan yritykselle. Tycistii johtuvat mat-
ka-, puhelin- yms. kulut oli korvattu erikseen.
Mycis vuosilomakorvaus ja sosiaaliturvamaksut
oli maksettu. Henkilci pyysi ETK:lta ratkaisua
siita, oIko hiineen edellii mainitun tyciskentelyn
perusteella sovellettava TEL:a vai YEL:a.

ETK katsoi 11.7.1979 antamassaan paatdk-
sessd yhdenmukaisesti sen kanssa, miten se oli
aiemminkin menetellyt Suomen Gallup Oy:n
haastattelijoiden suhteen, ettd henkilci oli yrittii-
jii, jolloin hiineen oli sovellettava YEL:a.

Henkilcj valitti eliikelautakuntaan, joka miiii-
riisi hdneen sovellettavaksi TEL:a. VO ei ETK:n
valituksen johdosta muuttanut valituksenalaista
peatOstii.

TYANANTAJAN JOHTO- JA VALVONTA.
O IKEUDE N R I ITTA, VY Y S KE S KEI NEN
S O V E LTA M I S RATK A I S U A TE HT): E S S A'
Mietittdessd tulkinnanvaraisissa tapauksissa
tycisuhteen tunnusmerkkien toteutumista muo-
dostuu useimmiten ongelmalliseksi ty<inantajan
johto- ja valvontavallan ns. direktiotunnusmer-
kin olemassaolo. Direktion olemassaoloa etsi-
tiidn sekh osapuolten viilisistii sopimuksista ettd
tosiasiallisista tyciskentelyolosuhteista. Kiiytiin-
nossi l6ytyry tutkittavasta aineistosta sekii lukui-
sia seikkoja, jotka viittaavat direktion olemassa-
oloon, ettd lukuisia seikkoja, jotka vaikuttavat
direktiotunnusmerkin kannalta kielteiseen suun-

taan. Kumpaankin seikastoon sisdltyy erilaisia
tekijciitii, joiden painoarvoissa on suuriakin ero-
ja. Viime kiidessii ratkaisu joudutaan suoritta-
maan kokonaisarvostuksen perusteella. Ratkai-
sevaa on siis se, painavatko direktion olemassa-
oloon vai ei-olemassaoloon viittaavat seikat ko-
konaisuutena enemmln.

Selostettua VO:n kantaa on luonnollisesti
noudatettava, kun kysymys on vastaavan-
laisilla ehdoilla toimivista muista haastattelijois-
ta. Kun haastattelijoiden tyciehdoissa kuitenkin
on eroavaisuuksia, ei VO:n nyt ottamaa kantaa
voida soveltaa kaikkiin muihin haastattelijoihin.
ETK on Suomen Gallup Oy:n lisiiksi antanut
ratkaisun kuuden muun toiminimen haastatteli-
joiden osalta. Niiistii neljdssl tapauksessa haas-
tattelijan on katsottu olevan tycisuhteessa ja
kahdessa tapauksessa yrittdjdtoiminnassa.

Mainittakoon, etta ns. haastattelijaedustajia
on ETK:ssa yleensii pidetty yrittiijinii. Kysymys
on tdlkiin henkilciist2i, jotka suorittavat haastat-
teluja esimerkiksi johonkin hakuteokseen ja sa-
malla kauppaavat teosta myyntiedustajina.

,)
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ILKKA SAVOHEIMO

E I rik e turv ake skuk s en ant am a t
sov e ltamisratkaisut j a lausunnot

L,sl u orY srY ori rr xr v,s N
ruzNxruoN oL,tlxtruny,q
Uskonnollisiin yhdyskuntiin ja yhdistyksiin kuu-
luvia henkilciitii on liihetystydssii seki Suomessa
etld ulkomailla. Heistii kiiytet66n mm. nimikkei-
td evankelista, lihetyssaarnaaja ja matkasaar-
naaja. ETK on useamman kerran antanut lau-
sunnon mainittujen henkilciiden eliikejiirjeste-
lyistii. Jotta asia tulisi tunnetuksi, on ndiden
henkilciiden eliikejiirjestelyjii syytii kiisite[e tiilH
palstalla.

Eliketurvan jirjestiimistii pohdittaessa on
otettava huomioon seuraavat seikat:

- onko liihetystyo yleensii ansiotydtii

- tapahtuuko toiminta toisen johdon ja val-
vonnan alaisena

- maksetaanko tycistd palkkana pidettaviiii
rahallista etuutta.

Yleensii henkildt hakeutuvat itse HhetystyG
hcin ja toiminta niihdiiiin kutsumusty<ini eikii
ansiotyoni, koska sillii ei pyritii saamaan talou-
dellista hycity[ vaan sen piiiimiiiiriinii ovat muut
arvot. Normaalisti tycinantaja, joka teettiiii ty<itii
toisella vastiketta vastaan, pyrkii saamaan itsel-
leen taloudellista hyrityii.

Liihetystycihon hakeutumistapa, toiminnan
laatu ja olosuhteet itse liihetystycissi vaikuttavat
siihen, euii lahetystydta rckeviin pidettaviii yh-
teyksiii ei myoskdiin niihdd tycinantajan johtoon
ja valvontaan liittyvinii toimenpiteina.

Tulkintavaikeuksia on myds sen suhteen, on-
ko liihetystyontekijiille annettavaa rahallista
avustusta pidettiivii palkkana. Normaalisti pal-
kan katsotaan olevan korvausta tehdyste tyds6,
eikii sitii yleensii pidelA avustuksena, jolla tycin-
antaja osallistuu tyontekijiin ja hinen perheensd
elatukseen. Lahetystyontekijiille annettu rahalli-
nen avustus on tarkoitettu usein vain liihetys-
tycintekijiin ja hiinen perheensii toimeentuloa
varten, jonka avustuksen sdiinn<illisestii ldhet-
tdmisestd ei ole aina voitu edes antaa sitovaa
lupausta.

TEKE E K O I,II N ZTY STY O NTE K IJ A'
TYdTA. TYoSUITTEESSA?
Edel16 sanottu on aiheuttanut epiiselvyytta siitii,
tekeek6 liihetysty6ntekija tyote tyrisuhteessa ja
jos tekee, niin mitd luetaan eliikepalkkaan. Asian

selvittdmiseksi on syyt6 selostaa ETK:n viimeisin
lausunto tiistii asiasta. Lausunto on annettu
28. 10. 1981, joten se on jokseenkin tuore.

Suomessa toimiva kansainv6listii liihetystyci-
jiirjestriii edustava yhdistys pyysi ETK:n lausun-
toa siitii, miten liihetystyontekijriiden eliiketurva
tulisi jiirjestiiii ja mitkii ansiot olisivat eliikepalk-
kaa. Yhdistyksellii on suomalaisia jiiseniii, jotka
toimivat ulkomailla liihetysty<issii. Tycijaksot ul-
komailla kestiiviit yleensii kolme vuotta, jota
seuraa noin vuoden pituinen oleskelu Suomessa.

Kansainviilisen jiirjest<in periaatteena on, ettei
se maksa palkkaa jEsenilleen ja Suomen vastaa-
va jiirjestci noudattaa samaa periaatetta. Siksi
jokainen jiisen on itse vastuussa tycinsd aiheut-
tamien kustannusten rahoituksesta. Kiiytiinnds-
sii suomalaisten liihetystyoti tekevien tyon ra-
hoitus on jiirjestetty seuraavasti:

- jokin muu liihetystydta tekeva jiirjestci on
myds hyviksynyt yhdistyksen jiisenen omak-
si liihetystycintekijikseen ja maksaa hiinelle
palkkaa sekd hoitaa lakisiiiiteiset vakuutus-
maksut

- edelld mainitun palkan lisiiksi jiisen voi saa-
da lahjoituksia yksityishenkil6ilt i

- jiisenellii on kannatuspiiri, johon kuuluvat
yksityishenkil6t tukevat tiimiin tycitd lahjoi-
tuksin henkilcikohtaisilla varoillaan.

Lausunnossaan ETK katsoi lEhetystycinteki-
jciiden kuuluvan TEL:n piiriin ja eliikejiirjestelyt
tuli hoitaa seuraavasti: Silloin kun yhdistyksen
jisen on jonkin muun ldhetystycitii tekevdn jir-
jest6n palveluksessa, kuuluu lakis66teisestii so.
siaaliturvasta vastaaminen tuolle yhteisolle. Mi-
kiili liihetystydntekijd on lausuntoa pyytaneen
yhdistyksen palveluksessa, kuuluu TELeliike-
turvan jdrjestiiminen tille yhdistykselle.

Silloin, kun yhdistyksen jiisen saa samanaikai-
sesti kannatusta seka tiimiin yhdistyksen kautta
ettii joltain muulta liihetystyotii tekeviiltii jiirjes-
tdlta, on ndiden yhteiscijen yhteisvastuullisesti
jiirjestettiivii tyontekijiin elaketurva.

TEl-palkkana pidetiiiin kaikkea sitd tuen tai
alustuksen nimissd tulevaa rahaa, jota liihetys-
tyontekijille yhteison kautta kanavoidaan. Mi-
k6li tyon korvaus on sovittu osaksi tai kokonaan
hyvitettdvdksi yhteisoltti tulevilla vapaaehtoisilla
lahjoilla, pidetddn mycis niistii saatua tuloa TEL-
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palkkana. Tiissii yhteydessd voidaan mainita, et-
tii KHO on ratkaisussaan (D:2359/ll/79) kat-
sonut evankelistan toisilta yhdyskunnan jiisenil-
ta saaman ruoka- ja vaateavustuksen veronalai-
sesta tydsta saaduksi tuloksi, koska awstusten
perusteena katsottiin olleen pdiiasiassa evanke-
listana suoritetun tycin tukeminen.

TEL: N S O VELTAM INE N S U O RITETTAE S SA
O P I S KE LU U N LI ITT Y VA: A. D TP LO M ITY O TA,
Erityisesti teknisen alan opiskeluun kuuluvan
diplomity<in tekeminen edellyttiiti monesti tyos-
kentely6 jossain yhticissii. Tutkimustyci suorite-
taan osittain korkeakoulun tiloissa ja osittain
yhti<in toimitiloissa. Tycistii sovittaessa ei juuri
selvitetd tapahtuuko tyciskentely tycisuhteessa,
jolloin tycinantaja olisi velvollinen jdrjesthmiiiin
siite eHketurvan. Tycitii ei yleensi yhti6iden ta-
holta pidetii tycisuhteessa tehtynii, koska katso-
taan, etta yhtici ei osallistu tutkimuksen johtami-
seen ja valvontaan, vaan tema velvollisuus kuu-
luu ensisijaisesti korkeakoululle, suoritettiinpa
opinndytteisiin kuuluva kiiytdnn<in tyci missd
hyvdns6. Tutkimustyon valvonnan ja johdon
katsotaan olevan asianomaisella korkeakoululla
ja yhti<i antaa opiskelijalle ainoastaan mahdolli-
suuden kiiyttiiii sen laitteita ja tiloja.

ETK:lta asiaa on tiedusteltu sen vuoksi, ettii
diplomitydn tekijii on katsonut olleensa tyosuh-
teessa yhticicin. Pontta tycisuhdetta koskeville
vaatimuksille on saatu tyciskentelyolosuhteista.
Diplomitydn tekijii on suorittanut tydtii osaksi
yhti6n toimitiloissa, hdn on saanut kiiyttiiii apu-
naan yhticin toimihenkilciitd ja osittain mycis yh-
tion tydvalineit'd ja tarveaineita. Lisiiksi tyon tu-
loksen on katsottu koituvan yhticin hyviiksi.

Seuraavassa on selostettu tycisuhteeksi katsot-
tua tapausta (ETK:n lausunto 14. 10. l98l).

Tydhdn hakeutuminen tapahtui siten, etta
teollisuuslaitos haki yliopistolla olleella ilmoi-
tuksella tekniikan ylioppilasta suorittamaan su-
lan rikin virtausmittauksia yhti6n tehtaalla. Tyci-
td tarjottiin tehtiiviiksidiplomitycinii ja sen ilmoi-
tettiin olevan palkallinen. Tehtavaa suoritta-
maan valitulle henkilolle varattiin tutkimustycis-
si avustamaan teknikko ja asentaja. Yhtici valvoi
tycin etenemiste tehtaalla. Yliopisto ei puuttunut
tutkimustycihdn. Tytissd tarvittava laitteisto ra-

kennettiin yliopiston tiloissa, joissa mycis suori-
tettiin laboratoriokokeet. Yhtici vastasi laitehan-
kinnoista. Varsinaiset mittaukset tehtiin tehtaal-
la, jonka jiilkeen varsinainen diplomityci kirjoi-
tettiin mittausten pohjalta yliopiston tiloissa.

Palkkaa maksettiin kuukausittain ja vero pi-
datettiin verokirjalla. Vuosilomakorvausta sen
sijaan ei maksettu. Yhtidn mielesfd diplomitytin
tekijii ei ollut tydsuhteessa yhticicin. Tycin johto
ja valvonta oli ensisijaisesti yliopistolla. Yhti6
ainoastaan opasti tavoitteeseen pdisemisessii ei-
kii tycin viilitcin tulos koitunut yhtion hyviiksi.
Yhtici ei tehnyt diplomitycin tekijiin kanssa tyci-
sopimusta eikii henkilci kuulunut yhticin sosiaa-
lipalvelujen piiriin.

Lausunnossaan ETK katsoi henkildn olleen
tycisuhteessa yhti66n hlnen tehdessiiiin diplomi-
tyoni sulan rikin virtausmittauksia tehtaalla.
Saatujen selvitysten perusteella henkilo tydsken-
teli ETK:n mielestii yhtion palveluksessa vasti-
ketta vastaan ja sen johdon ja valvonnan alaise-
na ja lisiiksi katsottiin, etta tydn tuloksesta oli
mycis viilitcintii hyrityii yhtirille.

Edellii mainittu ei merkitse site, ettii diplomi-
tyotaan tekeviin katsottaisiin aina olevan tyci-
suhteessa. Tissli tapauksessa vain oli paljon tyci-
suhteelle ominaisia piirteitii. Jokainen tapaus on
kuitenkin tutkittava erikseen, ja erdissii tapauk-
sissa onkin piiiidytty toisenlaiselle kannalle.
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ARJA SANKARI

Tyokyvyttdmyysasiain
neuv o t t e lukunnon suo situk si a

M aa t a I o u sy ri t t rij cin t y 6 kyv yn
arviointia
(Pdyrrikirja 27/81, kohta 5)

rru,l vmrrtu,,iTTA' vuoDEN 1978
illrxmx
Viljelmiin 53-vuotias isdnti on vakuutettu
MYEl-toiminnasta vuoden 1970 alusta lukien.
Hdnelle vahvistettua tycituloa on tarkistettu
usean kerran pinta-alamuutosten ja vuonna
I 977 emiinniin tyokylyttomyyseliikkeelle jiiiimi-
sen vuoksi. Viimeisimpien tietojen mukaan tilal-
la on peltoa 14 ha ja metsdd 77 ha. Pellot ovat
olleet viljelemdtti vuoden 1978 jiilkeen, ja kesdn
1979 ne ovat olleet vuokrattuina vieraille. Karja
on myyty tammikuussa 1979, jolloin isdntd on
myos ilmoittanut lopettaneensa tydnteon ja tul-
leensa tyokyvyttomiiksi. Tyoeliikettii hiin on ha-
kenut pari kuukautta mycihemmin.

SELKA:.SA: RK YA. J o 1 960-LUV ULI"4
Isiintdd pitkiiiin vaivannut selkiikipu on pahen-
tunut viime vuosina ja alkanut siiteillii alaraajoi-
hin. Oireisiin on liittynyt rnyds niska-, hartia- ja
piiiinsirkyii. Ortopedin kesiikuussa 1980 suorit-
tama tutkimus on jiiiinyt tuloksiltaan epiiselvdk-
si. Voimakkaat subjektiiviset oireet ja kliiniset
tutkimustulokset eivdt ldysin vastanneet toisiaan.
Muut hakijaa koskevat liilkiirinlausunnot ovat
ylimalkaisia. Psykologin testauksen mukaan ha-
krja on asiallinen ja vireii, vaikka taustalla onkin
masentuneisuutta. Kotitilannetta vaikeuttaa
emiinnln psyykkinen sairaus. Perheen poika on
l3-vuotias.

KAN SANEILIXT U Y O U N EITY,
M Y E L- E IA: K E H A K E M U S H Y LA: TTY
Isdntd on saanut sairausvakuutuslain mukaista
pdiviirahaa 5.2.-31. 12. 1979 eli viilittcimiisti
tyonteon lopettamisesta lukien. Hakemus saada
kansaneldkelain mukaista tyoky\,yttdmlyselii-
ketfi on hyliitty helmikuussa 1980. Tarkastus-
lautakunnan palautettua asian Kansanel6kelai-
tokselle on eldke mydnnetty ajalle l.l. 1980-
31. 10. 1981. Sittemmin sitii on jatkettu toistai-
seksi.

MYE L-el?ikehakemus on hylitty heindkuussa

1979, koska hakijan tyciklvyn ei ole katsottu
alentuneen tyoelakelakien tarkoittamalla taval-
la. Piiiitcis ei ole muuttunut eldkelautakunnassa
eik6 vakuutusoikeudessa (8. l. l98l).

U UD E S S A T,,iAXIiNil'I L,q U S U N N O S S A E I
RATKA I S U U N VA IKUTTAV AA S ELV ITY STA.
VO:n piiiitoksen jdlkeen isdnniin terveydentilas-
ta on saatu vielii helmikuussa l98l piiiviitty liiii-
kirinlausunto. Siinii ei ole tuotu esiin mitddn
olennaista uutta. Tarkat tutkimustulokset puut-
tuvat miltei kokonaan. Lausunnossa on kuiten-
kin todettu isiinniin olevan maanviljelijiin tyo-
hcin pysyviisti tyokyvyton. Selkii ei keslli kuma-
ratycitii, nostelua eikd istumista.

EI TY d KY V YT O N NE UV OTTELU-
KUNNAN MIELESTA,
Neuvottelukunnalta oli tiedusteltu, onko isintiid
pidettiivii ty6eliikelakien tarkoittamassa mieles-
sii tycikyvyttrimiinii ja mycinteisessd tapauksessa
misld lukien.

Tilanne koettiin neuvottelukunnassakin vai-
keana ratkaista. Onhan tilan toiminta lopetettu,
kansanelike mydnnetty, tyctelake hyliitty VO:ta
myoten eikd isiinndn terveydentilasta ole maini-
tun VO:n piiiitciksen jiilkeen saatu oleellista uut-
ta selvitystii. Kysyttiin, onko tilan toiminnan lo-
pettamisen perimmiiinen ja ainoa syy todella sai-
raus kuten isdntS on esittdnyt, ja olisiko perus-
teellisen ortopedisen tutkimuksen suorittaminen
hdnelle ehkii vielti aiheellista. Myos osaeldke-
mahdollisuutta harkittiin. Keskustelujen tulok-
sena neuvottelukunta ei kuitenkaan kdytettiivis-
si olevan liiiiketieteellisen selvityksen huomioon
ottaen pitanyt isintdd edes osaeliikkeeseen oi-
keuttavassa miiiirin tyokylyttdmina, vaan suo-
sitteli yksimielisesti eliikehakemuksen hylkiiii-
mist6.

Neuvottelukunnan tapauksessa antama suosi-
tus poikkeaa kansanelSkeratkaisusta. Neuvotte-
lukunta pyrkii yleensii mahdollisimman pitkiille
ottamaan suosituksissaan huomioon KEL-rat-
kaisut; ovathan tyctelakelain ja kansane16kelain
sisdltiimdt tydkyvyttdmyysmaaritelmat suuressa
mldrin samansisdltoiset. Mikiili kansaneldke-
ratkaisusta on poikettu, on poikkeava suositus
ollut hyvin perusteltavissa. Perusteluina tiille
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suositukselle voidaan mainita mm., etta ty6ele-
keasia on ratkaistu jo VO:ta myciten ennen kan-
sanelEkelaitoksen mycinteisli piiiitcistii
14. l. 1981. Lisdselvitys ei sishllii sellaista selvitys-
tii hakijan terveydentilasta tai olosuhteista, mikii
ei olisi ollut jo VO:n tiedossa tai osoittaisi VO:n
ratkaisun virheelliseksi. Myciskiitin hakijan ter-
veydentilan ei voitu katsoa olennaisesti huonon-
tuneen mainitun ylimmdn valitusasteen anta-
man hylkiivdn pd6t6ksen jiilkeen.

Nuore I le put k iasentajal le
e i t y dkyvy t t dmyy se ldk e t t ri
(Pdytriktrja 27/81, kohta 2)

PU O LENTO I STA VU ODEN TY d SUHDE
Hakija, 2Gvuotias mies, on kiiynyt tycinantajan-
sa pitimiii ammattikoulua kymmenen kuukau-
den ajan. Sen jiilkeen h6n on tyoskennellyt sa-
malla ty<inantajalla kahdeksan kuukautta put-
kiasentajan apulaisena. Tyci on ollut raskasta,
mutta tydnantajan mielestd hakija on selvinnyt
kiisivammastaan huolimatta siitii, kuten aikai-
semmasta tyciharjoittelustakin, vaikeuksitta.
Kuitenkin hakija on sanonut tyrisuhteen irti sai-
rauteensa vedoten helmikuussa 1981. Eliikeha-
kemuksessaan hin on maininnut aikovansa etsii
helpomman tycin. Muita tydsuhteita hiinellii ei
kuitenkaan tiedetl olleen. Tyrittcimyysavustusta
hakijalle on maksettu 48 piiiviin ajan tycisuhteen
piiatyttya.

KA:SIVAMMA Jo ENNEN TYdSUHDETTA
Hakijalla on oikean kiiden kasvuhdirici. Hdn on
ollut keskussairaalan potilaana vuosina 1969-
1973, jolloin oikeaan kyyniirseutuun on tehty
leikkaus. Kyyndrnivelessd on 45 asteen ojennus-
vajaus ja kiertoliikkeiden puutos. Kdden puris-
tusvoima on kuitenkin hyvti. Hakija on liiiikiiril-
le valittanut kiden kompelyyttl ja sdrky6, mikii
haittaa tycintekoa. Tdmdn vuoksi hdn on hake-
nut tydelakettd ja sairauspdivdrahaa. Pdiviirahaa
on myOnnetty kesdkuusta l98l toukokuun 1982
loppuun saakka.

K U NTO WU STWK I M U K S ET V I R E I LLA.
Kansaneldkelaitoksen toimesta hakryalle on va-

rattu paikka kuntoutustutkimuksiin, jotka alka-
vat kevldllii 1982. Tutkimukset kustantaa Kan-
sanelSkelaitos.

EI ELA:KETAPAHTUMAA
Neuvottelukunta ei pitiinyt hakijaa tydklvyttd-
mdnii. Ratkaisu oli yksimielinen.

Ty6el[kelakeja sovellettaessa on katsottu
yleensii, etta tyokyvyttcimyyseliikkeen mycintii-
misen edellytyksend on tydntekijiin terveydenti-
lassa ja tycikyvyssa el6keturvan piiriin tulon jiil-
keen sattunut huonontuminen, jota voidaan pi-
tiiii tycieliiketapahtumana.

Neuvottelukunta katsoi, ettei tdssii tapaukses-
sa ole osoitettavissa selv66 tycikyvyttomyyttii ei-
kd elSketapahtumaksi katsottavaa muutosta.
Vamma on ollut olemassa jo ennen tydsuhdetta,
ja hakijan tila on pysynyt l6hes muuttumatto-
mana tycinteon kestiiesyd, mitii tukee mycis tydn-
antajan lausunto moitteettomasta tydnteosta.
Neuvottelukunnan kdsityksen mukaan hakija
pystyisi tekemidn edelleenkin entistd ty6t66n tai
sitii vastaavaa tyctta. Kun hakija on vielii ty6s-
kennellyt hyvin lyhyen ajan tydelilkejiirjesrelmdn
piirissii ja kuntoutustoimenpiteet on aloitettu
Kansaneldkelaitoksen toimesta, neuvottelukun-
ta piiiityi suosittelemaan TEl-elSkehakemuksen
hylkiitimisti.

'.11:': -::--.-' .=::.-
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Ty r) e I cik e p ciiv cin ky s y my k s e t

Ty d e I ri ke p ti iv dn d o I i y I e i sd I I ti t i I ai suu s e s it t riri ky-
symyksid, joihin luvattiin palato Tyiieldke-lehdes-
sci.

Ertiisiin keskeisiin kysymyksiin pyydettiin
as iantunt ijoi lt a v as t auk set, j ot k a julkai st aan o he s-
sa.

K1,s1,ryys: Altti Aurela viittasi Kauppalehdessri
si i hen suunt aan, e t t ci t y d e I (i k ej cirj e s t e I mti r omu t-
tuu suurten iktiluokkien siirtyessri eltikkeelle vuo-
situhannen vaihteessa - siincikin tapauksessa, ettti
mitritin ei tehdri. Oletteko samao mieh(i?

Vastaus: Olemme. Jos mitiiin ei tehde e[ va-
kuutusmaksutaso pysyy alhaisena, jiirjestelmii
romuttuu. Se mitiion teh6ve: on huolehdittava,
ettd vakuutusmaksua nostetaan tasaisesti TEL:n
edellyttiimiillii tavalla. Samalla olisi kevennett6-
vd kotimaisen tycin sosiaalimaksurasitusta siir-
tamalh muita kuin tycihdn liittyviii sosiaalitur-
vamaksuja muulla perusteella kerittdviksi.

Kysymys: Rintamaveteraanien varhaisekike:
edellyrefirinkb, ett(i haitta-qste (esimerkiksi
30 7o) on jo vohvistettu vai aryioidaanko hqitta-as-
t e elrikepririt i)st ti te ht tiessri?

Vastaus: Eldkeratkaisu tehdiitin jo vahviste-
tun haitta-asteen perusteella. Haitta-asteen ja
siihen mahdollisesti tehtiiviit muutokset vahvis-
taa tapaturmavirasto hakemuksesta.

Tycieldkepiiviinii selostettiin Ellketurvakes-
kuksen esitystd avioliiton aikana kertyneen tyG
eldkkeen jakamisesta avioeron yhteydessh. Esi-
tyksen tavoitteena on lAhinnii kotona perheen-
emdntinii olleen eldketurvan parantaminen.
Eliikkeen jakamisesta avioeron yhteydessii teh-
tiin kaksi kysymystii.

Kysym.vs l: Suunniteltu uudistus loukkaa aina-
kin minun oikeustajuani, eihcin kysymys ole mis-
leicin pciriomatulosta lai omaisuudesta, voan "vas-
taisuudcssa" makset tavosta palkasta. Eikti trihrin
ole mahdollista mennri vasta, kun palkon osalta on
tehly vastaava vtitiryys? Onko se seuroavona vuo-
rosso?

Kysymys 2: Kun ex-puolisot todenntiktiisesti
jtitivrit eri aikoihin eltikkeelle, eikd ensin eliikkeel-
le jcicivci puoliso voisi soada koko ekikkeensti (mt
krili hrin on se enemmrin ansainnut) niin kauan,

kunnes toinenkin jciri elcikkeelle? Vasta sitten loh-
k a i s t a i s i i n h cin e n e I ci k k e e s t ci (i n v (i h e m m cin an s a i n-
neen puolison osa. Ssatoisiin systeemiin pari kou-
keroa lisiiri.

Vastaus: Esitys el6keturvan jakamisesta avio.
eron yhteydessii pohjautuu ns. yhteiseliikeperi-
aatteeseen. Liihtcikohtana on talldin se, etta puo-
lisot ovat kesken66n sopineet avioliiton aikaises-
ta tycinjaosta, jonka puitteissa kummankin puo.
lison voidaan katsoa omalla tycipanoksellaan
osallistuvan yhtiiliiisesti perheen elatukseen. Tiil-
lci,in my<is avioliiton aikana karttunut eliike,
eriinlaisena yhteistycin tuloksena muodostuva-
na siiiistcip6domana (sii.iistci6n pantuna palkan
osana) voidaan katsoa yhteisesti ansaituksi,
vaikka se olisikin piiiosin tai kokonaan vain
toisen puolison nimiss6. Yhteistycin piiittyessd
avioeron yhteydessii olisi 6ll6in kummallakin
puolisolla yhtiiliinen oikeus saada osuutensa an-
saitusta ehketurvasta.

Niin kauan kuin puolisot eliiv6t yhdessii, ei
perusteita sen enempiiii eliikeoikeuksien kuin
palkan tai omaisuudenkaan jakamiselle ole ole-
massa. Avioeron yhteydessd puolisoiden keski-
niiiset sopimukset, esimerkiksi tycinjaosta, pur-
kautuvat, ja avioeron jdlkeen kumpikin puoliso
yleensii itse vastaa omasta toimeentulostaan.
Avioliittoajan yhteistyon tuloksena muodostu-
neet saiistopaaomat, joihin karttuneet elakkeet-
kin voidaan em. yhteiseliikeperiaatteen mukai-
sesti lukea, sen sijaan jaetaan puolisoiden kes-
ken.

Vaikka puolisot avioeron jiilkeen mahdolli-
sesti jiiiivltkin eri aikoina ellikkeelle, ei aikai-
semmin eliikkeelle jiiiineellii puolisolla voitaisi
em. yhteiseldkeperiaatteen pohjalta tarkasteltu-
na katsoa eniiii olevan oikeutta toisen puolison
el6keosuuteen. Eihiin avioeron seurauksena
jaetun omaisuudenkaan osalta ex-puolisoilla
eniiii ole oikeutta toistensa osuuksiin.
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Ky symyksici j a vast auksia

A I lo o lev a lla p a ls t al I a E lcike turva ke sku ks e n laino-
pi I linen j oht aj a A nt t i Suo minen vas t oa t yde ldk ke i-
tti koskeviin kysymy ksiin.

Tydeltikeasioita koskeviin kysymyksiin vosta-
taan Eliiketurvakeskuksesta myAs kirjeitse ja pu-
helimitse. Kun kirjoitatte, mainitkao tdydellinen
nimenne, osoitteenne ja henkildtunnuksenne.

K y symy s : O le mme v anhuu se liik kee llti o leva pa-
riskunta ja saamme molemmat kansaneltikkeen
lisriksi myds tydeltikettti. Tydvuosia meilki on
e lrik kee seen oi k eu t tavana aikana suunni I leen o I lut
yhtri poljon, mutta vaikka minun palkkani oli ai-
kanaan korkeampi, on vaimoni tydelcike kuitenkin
parempi. Minti olen syntynyt vuonno 1909 ja vai-
moni joulukuussa I 9 I 0. Lieneeki) minun ekikkeeni
laskettu vriririn, vai mist(i t(imti ero voi iohtua?
Voiko nriin vanhaa asiaa enriti korjatakaan?

Vastaus: Tycieliikkeen suuruus miiiiriiytyy
henkilcin ty<issioloajan ja palkan sekii hiinen
ikiinsii perusteella. Tycieliikkeen suuruuteen vai-
kuttaa ratkaisevasti my6s se, onko elikkeen ha-
kija teyttanyt vanhuuselakeien tai tullut tydela-
kelakien tarkoittamalla tavalla tydkyvytt6maksi
ennen I . 7 . 197 5 vai vasta sen jiilkeen. Mainittu
pdivd on tyoeldkkeiden kannalta tdrkeii siksi,
ettA tuolloin tycieliikkeiden tasoa korotettiin,
mutta korotus koski p66osiltaan vain niitd, jotka
jiiiviit eliikkeelle lainmuutosten voimaantulon
jiilkeen.

Kysyjii itse on tayttanyt vanhuuseliikeidn 65
vuotta ennen eldkkeiden tason korottamista.
Tiimiin takia hiinen eliikeprosenttinsa ja el6k-
keensd on alhaisempi kuin hdnen vaimonsa, joka
puolestaan on saavuttanut eliikeiiin joulukuussa
1975.

Tiimiin ruoden alusta ennen 1.7. 1975 eliik-
keelle jiiEneen vdhimmdiseliikeprosentti on 29.
Jos eldkkeelle siirtyminen on tapahtunut lain-
muutosten jilkeen, vastaava prosenttiluku on
37. Jotta eliike olisi tiiyden viihimmiiiseldkepro.
sentin suuruinen, se edellyttiiii tycissiioloa tytin-
tekijiiin eldkelakien voimaantulosta (1. 7. 1962)
eliikkeelle siirtymiseen saakka.

Tyoeliike lasketaan niiiden viihimmiiisel6ke-
prosenttien mukaan vain vanhemmille ikiiluokil-
le. Nuoremmilla eliike lasketaan kdytt6en yksin-
omaan normaaleja tyoeliikkeen karttumispro-

sentteja. Niimii ovat yksi prosentti palvelusvuot-
ta kohti ennen tasokorotusta eliikkeelle jiiiineillii
ja sen jiilkeen eliikkeelle siirtyneillii puolitoista
prosenttia vuodessa.

Kysymys: Kannattaako perhe-ekikettri hakea
silloin, kun hakemusto ei tietojen puuttuessa voi
t(iyttdd kaikilta osin? Kysyn teitei, koska olen
eronnut useita vuosia sitten enkri nyt voi tietriii
entisen mieheni tydpoikkojo. Sain juuri tiedon hri-
nen ku o I e mas t aqn. Aviolii t toai k anamme hrin v i e lci
opiskeli ja oli vain tilaptiistdissri. Avioliitosta on
I4-vuotias poika, jota minri ja nykyinen aviomie-
heni koulutamme. Pojallahan lienee perhe-elcike-
oikeus, itse en kai sitri voi saada.

Vastaus: Perhe-eldkettii kannattaa aina ha-
kea, vaikka kaikkia tycipaikkoja ei olisikaan ha-
kijan tiedossa. Eliikeasian kiisittelyn yhteydessd
hakemukseen liitetiiiin nimittiin El6keturvakes-
kuksen ylliipitiimiistii tycisuhderekisteristii ote
asianomaisen tydsuhteista. Jos kaikki tydnanta-
jat ovat teyttaneet lakisiiiiteisen eliiketurvan jir-
jestiimisvelvollisuutensa, tyOsuhteet otetaan
huomioon eldkettd miiiriittiiessl automaattises-
ti. Siinii tapauksessa, etta on tiedossa tai epailta-
vissd laiminlyrintejii tydsuhteitten vakuuttami-
sessa, kannattaa t6llaiset tydsuhteet mainita
mahdollisimman tarkasti hakemuksessa. Tiillciin
on mycis hyvi ilmoittaa tycisuhteen aikainen ve-
rotuskunta ja liittlili hakemukseen kaikki mah-
dollinen selvitys tydsuhteesta kuten tydtodistus,
palkkanauha yms.

Perhe-elikeoikeus koskee vain poikaanne (18
vuoden ikiiiin saakka). Eronneelle puolisolle
perhe-el6kettd ei suoriteta.
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Tekijcit jo taustat

Tycieliikkeen toimituspoliittiset linjat vetiii -vuodesta 1973 - talon eri tydalojen edustajista
koottu toimitusneuvosto.

Tammikuisessa kokouksessa vasemmalta oi-
kealle: Tyoeliikkeen toimitussihteeri, tiedotus-
sihteeri Kirsti Suomivuori sekii toimitusneuvos-
ton jiisenet:

Apulaisosastopiiiillikk6 Jussi Va-
n a m o, tutkimusosasto. Tutkimusosasto tekee
el6keturvaan liittyviiii sosiaalipoliittista ja kan-
santaloudellista tutkimustycit6. Osastolle kuuluu
myds Eliiketurvakeskuksen tilastotoimi piiiiosil-
taan.

O s a s t o p ii ii I I i k k 6 P e n t t i K o i v i s t o i -
n e n, lainopillinen osasto. Osaston keskeisimpiii
tehtiiviii on tyoel6kelainsiiiiddnn6n soveltamista
koskevien lainopillisten ratkaisujen, lausunto-
jen, ohjeiden ja neuvojen antaminen. Lisiiksi
huomattavalla sijalla on eliketurvaa koskevan
lainkiiytcin seuraaminen ja lainmuutosten val-
misteleminen sekii tycintekijain ja yrittiijien va-
kuuttamisvelvollisuuden valvonta,

Osastopi6llikkd Esko Prokkola,
SHV, luottovakuutusosasto. Eliiketurvakeskuk-
sen luottovakuutusta voivat yritykset kayttaa

tyoelIkelaitoksesta saadun lainan vakuutena.
Lisdksi luottovakuutuksella turvataan eliikesdii-
ticiiden ja eliikekassojen koko eldkevastuu.

Osastopiiiillikkd Antero Ahonen,
suunnitteluosasto. Suunnitteluosaston tehtava-
nd on tycieliikkeiden seurannassa ja kehittami-
sessii tarvittavan aineiston, kuten laskelmien,
selvitysten ja tilastojen tuottaminen yms. kehit-
tiimistycihcin osallistuminen.

Toimistopaallikk6 Helena Luo-
m a, vakuutusteknillisen osaston eliikerekisteri-
toimisto. Eldkerekisteritoimistossa hoidetaan
eliike- ja henkilotietojen rekisterciinti ja tietojen
viilitys sekd vdlitetiiin Eldketurvakeskukseen
tulleet elikehakemukset eliikelaitoksille.

Osastopiiiillikkd Yrjti Larmola,
tiedotusosasto, Tycieliikkeen paatoimittaja. Tie-
dotusosaston tiedotetoimistossa huolehditaan
talon esitetuotannosta, perusvalistuksen luontei-
sesta lehdist6- ja radio.TV-aineistosta ja tiimiin
lehden toimittamisesta, yhteystoimistossa tyci-
eliikejiirjestelmii- ja tyomarkkinakontakteista,
uutistoiminnasta ja ruotsinkielisestii tiedotukses-
ta-
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Tiedoksi

MaTa : Tapa turmavakuutus
ma a t a lou syri t t rij il I e
Maatalousyrittdjet saavat lakisiidteisen tapa-
turmavakuutuksen l. 7. 1982 liihtien. Maatalous-
yrittiijien tapaturmavakuutuslaki koskee maati-
latalous-, kalastus- ja poronhoitotyota tekeviii
itseniiisiii yrittiij ia ja heidiin perheenjiiseniiiiin.

Lain sovellutuspiiri on jonkin verran laajempi
kuin maatalousyrittiijien eliikelain. Korvauksiin
ovat oikeutettuja mycis l4-17-vuotiaat yrittiijiit
ja perheenjdsenet.

Korvausetuudet ovat samat kuin palkansaa-
jien tapaturmavakuutuksessa. Perustana an-
sionmenetysten korvauksille on MYEl-ty<itulo,
kuitenkin viihintiiiin 2l 300 mVvuosi.

MaTa:n antaman lisdsosiaaliturvan kustanta-
vat MYEl-vakuutetut .ja valtio periaatteessa
puoliksi. MYEL-vakuutetut tulevat maksamaan
MaTa-maksua MYEL-vakuutusmaksujensa yh-
teydessi vajaan prosentin MYEl-tyotulostaan.

Auli Sulin

M YEL-v ap au t u sra t k ai su t M ELll : an
MYEL-vapautusasiat siirtyivdt Maatalousyrittii-
jien eliikelaitoksen hoidettavaksi vuoden alusta.
Sosiaali- ja terveysministerid antoi siirtoa koske-
van piiiitciksen 17. 12. 1981. MYEl-vapautus-
asioiden siirldminen Eldketurvakeskukselta
MELA:an on ollut vireillii vuosikausia.

KA S ITTELY Y K S I N K ERTAI STU U
JA NOPEUTUU
MYEl-vapautusasioiden siirtyminen MELA:n
hoidettavaksi on rationalisointitoimenpide. Td-
hiin saakka MELA on kiisitellyt MYEL-vapau-
tushakemukset vakuuttamisen ja tycitulon osalta
ja antanut niistii lausunnon ETK:lle. ETK on
laskenut eliiketurvan riittdvyyden ja antanut
piidttiksen hakijalle. Siirron jiilkeen tycituloasia
ja vapauttamisasia voidaan ratkaista samalla
kertaa.

Vapautusasian kokonaisktsittelyaika on ny-
kyiselliiiin noin 6 kuukautta. Tavoitteena on sen
lyhentiiminen puolella. Alkuvaiheessa siihen ei
luonnollisesti peaste, koska lakon aikana tulleet
hakemukset tycillist?iviit vielii j onkin aikaa.

RATKAI S IJKA. Wi NTd PY SY Y EN N ALLAA N
Vapautusratkaisuissa sovelletut periaatteet siir-

tyvdt sellaisenaan ETK:sta MELA:an. Jos ny-
kyisestii kiiytiinncistii halutaan poiketa, on asias-
ta pyydettiivii lausunto ETK:lta. ETK:lle jiiii siis
edelleen vapauttamiskliytiinncin ohjailu.
MEI"4 RATKAISEE I. I. 1982 JA:LKEEN
MELA ratkaisee ne vapautusasiat, jotka tulevat
vireille l. l. 1982 jiilkeen. Sifd ennen tulleet ha-
kemukset ratkaistaan ETK:ssa.

ETK:lle jiiii edelleen sellaisten MYEL-vapau-
tusasioiden ratkaisu, joissa samanaikaisesti hae-
taan vapautusta YEl-velvollisuudesta.

Ossi Vuorenmaa

Ensisij aisuusoj an pd(i t t y m i s i I mo i t us t en
vcilitttiminen alkoi
Marraskuun loppupuolella ryhtyiviit Kansan-
eliikelaitoksen paikallistoimistot ja tyripaikka-
kassat llhettdmiiiin Eliiketurvakeskukselle ensi-
sijaisuusajan piiiittymisilmoituksia. Ilmoituksilla
eliikelaitoksille viilitetii6n tieto piiviirahan ensisi-
jaisuusajan pddttymisestd, jonka perusteella sit-
ten miiiiriiytyy tyOky\,yttcimyyselikkeen alka-
misaika. Ilmoitukset kisitellii?in Eliiketurvakes-
kuksen eldkerekisteritoimiston eldkehakemus-
ten kiisittelyryhmdssd, jossa niihin liitetiiiin Elii-
keturvakeskuksen rekisteritiedot ja josta ne sit-
ten toimitetaan edelleen elakelaitoksille.

Vuoden loppuun mennessd tuli ilmoituksia
3300. Vakuutusalan lakon takia niitd ei voitu
valittae eteenpdin suunniteltua atk-sovellutusta
hyviiksi kiiyttiien, vaan tycit jouduttiin tekemidn
vanhaan tapaan kiisin aakkostamalla ja riippuun
pujottamalla.

Ta so k oro tusi lmo it uk se t re k i s t erdi t iin
L l. 1982 nousi noin 440 000 tydeHkkeen mddrii,
kun tycieliikkeiden viihimmdisprosentti korottui
36:sta 37:iiiin tai 28:sta 29:aan.

Eliikelaitokset ilmoittivat eliikkeiden uudet
miiiirdt myos Elhketurvakeskukselle, jossa tiedot
rekisteroitiin El6keturvakeskuksen elSkerekiste-
riin ja josta ne viilitettiin edelleen my6s Kansan-
eliikelaitokselle.

Korotusilmoitus tuli 270 000 vanhuuseliikkee-
seen, 84000 tydkyvyttomyyselikkeeseen, 9000
tydttcimyyseliikkeeseen, 70000 perhe-eliikkee-
seen ja 7000 sukupolvenvaihdoselikkeeseen.
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Tertru Niinistti, Tuula Jiirvinen ja Ritva Hortikainen kiisittelemiissd eliiketaitoksille menevid ensisijai-
suusoikailmoiluksia.

Mariatta Vehmuen, Jaana Pdrsti jo Kirsi Hartikainen tutkimassa rekisteriiinnin jiilkeen torkistusta
voativien, noin I 6 000 tosokorotusi lmoituksen selviltelylistoja.
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Inge Linderoos

N i mil y k si ri Kansa-y h t idi s s ri

Markku Vesterinen Timo Ahjos

Jdlleenvakuutusosakeyhtici Kansan toimitusjoh-
tajaksi on nimitetty Inge Linderoos,36.
Linderoos on toiminut aiemmin Jiilleen-Kansan
underwriting-liikkeen apulaisjohtajana.

Eliike-Kansan toimitusjohtajaksi on nimitetty
yhticin aktuaari, fil.lis. Markku Vesteri-
n e n, 30. Hiin siirtyy tehtavaansa vuoden 1983
aikana nykyisen toimitusjohtajan Erkki Nurmi-
sen siirtyessii el6kkeelle.

Apulaisjohtajaksi Kansa-yhrymean on nimi-
tetty fil.maist. Timo Ahjos,33. Hinen vas-
tuualueensa on valuuttasijoitukset. Ahjos siirtyy
Kansa-yhtymdiin Jdlleenvakuutusosakeyhtici
Kansasta, jossa h6n toimi apulaisjohtajana.
Aiemmin Ahjos oli Elike-Kansan aktuaari.

Tydekikkeistri
ai kuisop e t usohj el ma r odi oon
Tydeliikeaiheinen opetusohjelma alkaa radiossa
sunnuntaina 18. 4. kello 14.40 yleisohjelmassa.
Sarjan otsikkona on Tunne tycieldketurvasi.

Ensimmiisen ohjelman aiheena on oman tyci-
eliiketurvan tarkistaminen. Liihetys uusitaan
yleisohjelmassa seuraavana keskiviikkona kel-
lo 18.

Sunnuntaina 25.4. on vuorossa tydkyvytto-
myyselike (uusinta 28.4.) 1a viikkoa my6hem-
min perhe-eldke (uusinta 5. 5.). Ty<ittdmyyselii-
ketta kasitelle?in 9. 5. (uusinta 12. 5.)ja vanhuus-
elikettl 16.5. (uusinta 19.5.).

Ohjelman tuouao toimittaja Liisa Veenkivi ja asiantuntijona on Eliiketurvakeskuksen loinopillinen
johtaja Antti Suominen.
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Vuoden 1982 perusesitteet - ct.sultnan
uusi a, s i s(i I ld lt cicin se I k e cimp i ri
Eldketurvakeskuksen perusesitteiden valikoima
vuonna 1982 on piiiipiirteiltiiiin sama kuin viime
vuonnakin. Ulkoasun uusimisen lisdksi esittei-
den sisdltoii on kuitenkin kehitetty ja tehtiivtija-
koa selkiytetty.

Niille, jotka haluavat saada suppean yleiskat-
sauksen tycieldketurvaan, on edelleen tarjolla
Tunne tyoeldketurvasi -esite. Se on tarkoitettu
hyvin laajaan yleisojakeluun muun muassa
pankkien ja postitoimistojen kautta.

Pliipiirteitii pitemmdlle menevdii yksityiskoh-
taista tietoa haluaville on saatavana esitteet
Tyrintekijtin eliike ja Yrittiijtin e16ke. Niiden asia-
sisdltci on tehty aikaisempaa painavammaksi li-
stiiimiillh eliikkeiden karttumiseen ja saantieh-
toihin liittyviii tietoja. Niiin niitii voidaan entistd
paremmin kiiyttiiii mycis elikeneuvonnan apu-
na.

Sen sijaan kutakin eri eliikelajia esittelevdii
neljdii esitettii on aikaisemmasta kevennetty asia-
mdiirdltddn. Niiden avulla on haluttu nyt esitella
kunkin eliikelajin saantiehdot ja saajien piiri vain
piiiikohdittain. Ntiitii esitteita asetetaan en tiseen
tapaan saataville sellaisiin jakelupisteisiin, joissa
eri eldkelajeista kiinnostuneet ja tietoa tarvitsa-
vat vakuutetut voisivat ne tavoittaa.

Seka taitelehtiset, Tunne ty<ieldketurvasi ja
neljii eliikekohtaista esitettii, ettd vihkot Tycinte-
kijiin eliike ja Yrittljtin el6ke ovat tdn6 vuonna
vdriltdiin vihreitii. Tycintekijan ja Yrittiijiin el6ke
-esitteiss6, jotka muuttuvia numeroita sisiiltdvi-
nii ovat kalenterivuoteen sidottuja, on kannessa
vuosiluku 1982 helpottamassa esitteiden ajan ta-
salla pitiimistii jakelupisteissii.

Kaikki esitteet ovat suomenkielisinii ilmesty-
neet painosta tai ilmestyviit niiinii piiivinii. Ruot-
sinkielisistd osa on vielii ilmestymatta, mutta tu-
levat ulos painosta liihiaikoina.

Eliiketurvakeskuksen uusia esitteitti saq tilota to-
lon postittomosto, puhelin 9A 1 5 1 l.

T.t' o e I ti k e k a \.\ o.\ t (t L E I - T.y r) e ki k e k a.s s a
Tycieliikekassan nimeen liitetiiiin lyhenne LEL.
Laitoksesta aletaan kayttaa nimed LEL Tyoelh-
kekassa, ruotsiksi LEL Arbetspensionskassan.

Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyrinteki-
jtiin eliikelaista kiiytetlin yleisesti lyhennettd
LEL. Uusi nimi LEL Tyoeldkekassa antaa
aiempaa selkedmmiin kuvan laitoksen toiminta-
piiristii. Eliiketurva jiirjestetiiiin LEL:n mukaan
rakennus-, metyd-, maatalous- ja satama-alojen
tydntekijoille.

Rakennus-, metsd-, maatalous- ja satama-alan
tycieliikekassojen vuonna 1976 tapahtuneen yh-
distiimisen jiilkeen ei nimi Tycieliikekassa ole an-
tanut selkedd kuvaa laitoksen toimintapiiristii.
Lisiiksi tycie16kekassa-sanaa kAytetiiiin usein jo-
kapiiiviiisessii kielenkiiytcissd eriiiinlaisena tyG
eliikelaitosten yleisnimityksenii.

LEL Tyoeliikekassan hallinnosta vastaavat
LEL:n piiriin kuuluvien alojen tycimarkkinajiir-
jestcit pariteettipohjalla.

(Uudessa nimessd kiinnittdd huomiota sen kie-
lenvastaisuus. Kielenkiiytdn mukainen nimi olisi
o I lut LE L- tybe ltik e kas sa. Ttimrin nimenmuodon
kdyttddn oton syynii ovot tiettdveisti olleet kdytdn-
nAn seikot: ptitistddn vdhemmillti niiden tekstien
muutoksilla, joissa laitoksen nimi esiintyy virol-
lisissa yhteyksissd. Yhtci koikki nimenmuutoksen
onnistuneisuudesta voidoan olla eri mieltti. - YLlo)
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Uut t a t y d e I rik e I ain s cicidcin t ri ri

Suomen ja Saksan liittotasavallan vilinen SO-
SIAALITURVASOPIMUS ratifioitiin 18.6.
l98l ja se tuli voimaan l. 10. 1981.

Pohjoismainen SOSIAALITURVASOPI-
MUS ratifioitiin 20.8.1981 ja se tuli voimaan
l. l.1982.

Sosiaali- ja terveysministericin fAAfOS ty-
hytaikaisissa tyrisuhteissa olevien tycintekijtiin
eliikelain l0 $:n I momentissa tarkoitetun mak-
suprosentin vahvistamisesta (665/25. 9. 198 l).

LEL l0 $:n I momentissa tarkoitettu maksu-
prosentti LEl-tyoaloilla on 12,5 vuoden l98l
jiilkeen maksetuista sanotussa momentissa tar-
koitetuista palkoista.

Sosiaali- ja terveysministericin TAATOS tyon-
tekijiiin eliikeasetuksen 9 $:ssd tarkoitetun palk-
kaindeksiluvun vahvistamisesta (737/5.11.
l98l). Paetdksen mukaan TEA 9 $:ssii tarkoitet-
tu palkkaindeksiluku vuonna 1982 on 836.

LAKI tycintekijiiin eliikelain 4c $:n muutta-
misesta (745/ 13. I l. l98l).

LAKI merimieselikelain l5e $:n muuttami-
*sta (7 46/ 13. I l. 198 l).

Lainmuutosten johdosta ty6ttcimyyseliike
suoritetaan jo tycivoimaviranomaisen todistuk-
sen antamista seuraavan kalenterikuukauden
alusta tapauksissa, joissa el[ke mydnnetiiiin piii-
vdavustuksen enimmiismdliriin perusteella.
Lainmuutokset tulivat voimaan l. 12. 1981.

LAKI maatalousyrittiijien eliikelain 4 $:n
muuttamisesta (747 / 13. I l. 198 l).

MYEL 4 $:d.ii muutettiin siten, ettii sosiaali- ja
terveysministeriO voi miiiiriitii lainkohdassa Elii-
keturvakeskukselle sii5detyt tehtavat kokonaan
tai osaksi siirrettiiviiksi maatalousyrittiijien elii-
kelaitokselle. Niiitii tehtiivia ovat maatalousyrit-
tiijiin vapauttaminen MYEL:n mukaisesta va-
kuuttamisvelvollisuudesta sekii tiillaisen maata-
lousyrittiijiin hyvdksyminen takaisin lain piiriin.
Lainmuutos tuli voimaan l. 12. 1981.

Sosiaali- ja terveysministeri6n fAAfdS pe-
rusteista, joiden mukaan elikelaitokset vastaa-
vat tycintekijiiin eliikelain l2 $:n I momentin 4
kohdassa tarkoitetuista kuluista (755/12. ll.
l98l).

Sosiaali- ja terveysministericin PAATOS maa-
talousyrittiijien eliikelain l0 $:n I momentissa
tarkoitetun perusprosentin ja yrittiijien eldkelain

9 $:n I momentissa tarkoitetun maksuprosentin
vahvistamisesta (7 56/ 12. I L l98 l).

Piiiitciksen mukaan perus- ja maksuprosentti
vuodelle 1982 on 12,6.

LAKI eriiistd poikkeuksista valtakunnallisista
ty6ttomyyskassoista annettuun lakiin (7%/
27. t. t98t).

Lailla jatkettiin tydttdmyysavustusten 500
piiiviin enimmiisajan voimassaoloaikaa vuoden
1982 loppuun.

LAKI kansaneliikelain 20 $:n muuttamisesta
(798/27. ll. l98l).

LAKI ty<intekijiiin eliikelain 4c $:n muutta-
misesta (799/27. 1 l. l98l).

LAKI maatalousyrittijien eliikelain 6a $:n
muuttamisesta (8N/27.1 l. l98l).

LAKI valtion elikelain 9 a $:n muuttamisesta
(801/27. ll. l98l)

Lainmuutoksilla alennettiin tydttdmyyselak-
keen edellytyksenii olevaa alaikiirajaa vuoden
1982 alusta siten, ettii eldkkeeseen oikeutettuja
ovat vuonna 1927 ja sitii ennen syntyneet pitki-
aikaisesti tyduomet ty6nhakijat. Sellaisella 1927
tai sita ennen syntyneellii maatalousyrittiijiillti,
joka pysyviisti lopettaa maatalouden harjoitta-
misen, on oikeus saada sukupolvenvaihdoselii-
kett:d. Vastaava oikeus on mycis sellaisella vuon-
na 1928-193 I syntyneellii naispuolisella maata-
lousyrittiijiilli, jonka aviopuolisokin on oikeu-
tettu sukupolvenvaihdoseliikkeeseen, kuitenkin
siten, ette eliikettii ei makseta ajalta ennen 55
ruoden ian Byttemista.

LAKI valtion eliikelain muuttamisesta (808/
27. n. r98t).

Lainmuutoksen johdosta sairausvakuutuslain
mukainen piiiviiraha muuttui piiiisiiiint<iisesti
ensisijaiseksi korvaukseksi VEL:n mukaiseen
tydkyvyttdmyyselAkkeeseen ndhden. Tehdyt
muutokset vastasivat piiiiosin jo aikaisemmin
vahvistettuja muiden ty6eliikelakien muutoksia.
L-aki tuli voimaan l. 1. 1982.

LAKI valtion eliikelain 8 ja l0 $:n muuttami-
sesta (809/27. I l. l98l).

Lainmuutoksen johdosta rajavartiolaitoksen
toimiupseerin sotilaseliiketta varten luetaan elii-
keajaksi mycis rajavartijana ja merivartijana pal-
veltu aika. Lisiiksi muutettiin eliikkeen karttu-
missiiiin noksiii rajavartiolaito ksen rajavartijoi-
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den ja ilma-aluksen piiiillikciiden osalta siten,
ettd niim6 voivat saada oikeuden tdyteen el6k-
keeseen eroamisikiiinsi mennessi. Laki tuli
voimaan 1. l. 1982.

LAKI tycintekijiiin eliikelain ja lyhytaikaisissa
tydsuhteissa olevien tycintekijiiin eldkelain mu-
kaisen vakuutusmaksun viliaikaisesta alentami-
sesta vuonna 1982 (867/ll. 12. l98l). Lain mu-
kaan TEL:n ja LEL:n mukaista vakuutusmak-
sua alennettiin vuonna 1982 viiliaikaisesti 0,7
prosenttiyksikrillii. Tiistii aiheutuva vastuuva-
jaus kuoletetaan vuosina 1983-1985 perittavilh
lisiimaksuilla. Lisiimaksun vahvistaa sosiaali- ja
terveysministerio kullekin vuodelle erikseen.
Kun otetaan huomioon vuoden 1978 vakuutus-
maksun alennuksesta johtuva vastuuvajauksen
kuoletus 0,2 prosenttiyksikkdii ja vuoden 1979
vakuutusmaksun alennuksesta johtuva vastuu-
vajauksen kuoletus 0,3 prosenttiyksikkoii, on
vuonna 1982 perittiivii TEl-vakuutusmaksu
keskimidrin I 2,4 prosenttia palkasta ja LEL-va-
kuutusmaksu 12,3 prosenttia palkasta.

LAKI maatalousyrittiijien eliikelain 12 ja 13

S:n muuttamisesta (913l18. 12. l98l).
Lainmuutoksen j ohdosta maatalousyrittdjien

eliikelaitos voi keskeyttid vakuutusmaksun pe-
rinnin maatalousyrittiijiin hakiessa vapautusta
vakuuttamisvelvollisuudesta tai muutosta Elii-
keturvakeskuksen tai MELA:n piiiitcikseen,
kunnes vapautushakemus tai muutoksenhaku
on kiisitelty. Mycis maatalousyrittijiin hakiessa
tydkylytt6myyseliikettii, voi MELA keskeytt[i
vakuutusmaksun perinniin, kunnes hakemus on
ratkaistu. Lisiiksi lainmuutoksella yhteniiistet-
tiin MYEL:n ja YEL:n valtion osuutta koskevat
siiiinncjkset niin pitkelti, kuin se jlrjestelmien ero
huomioon ottaen on mahdollista. Lainmuutos
tulivoimaan 1.1.1982.

Sosiaali- ja terveysministericin PAATOS maa-
talousyrittiijien eliikelain 4 $:ssA mainittujen
eriiiden tehtavien siirtdmisestii maatalousyrittd-
jien eldkelaitokselle ( 1034/ I 7 . 12. l98l). Paatok-
sellii siirrettiin Eliiketurvakeskukselta MELA: lle
tehtavet, jotka koskevat MYEL:n mukaisesta
vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista ja
takaisin MYEL:n piiriin hyvtiksymistii. Peatds
tulivoimaan 1.1.1982.

Sosiaali- ja terveysministerion PAATOS tycin-

tekijiin elEkelain viihimmdisehtojen mukaisen
vakuutuksen vakuutusmaksusta vuonna 1982
(1085/30. 12. l98l).

Sosiaali- ja terveysministeriOn fAAfOS ty-
hytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijiiin
eliikelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna
1982.

Piiiitokset perustuvat lakiin (867,21l. 12. l98l)
TEL:n ja LEL:n mukaisen vakuutusmaksun vd-
liaikaisesta alentamisesta vuonna 1982.

Peti Jtiiiskinen
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N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

30/81

3t/81

32/81

33/81

34/8t

Uusia yleiskirjeitci

N:o 35181

21. 10. l98l Maatalousyrittiijien elii-
kelain 12 ja l3 $:n muuttaminen
28. 10. l98l Uusiyrittiijiin tydtulo-
selvityslomake (YT) ja uusi yritGjan
eliikevakuutuksen muutosilmoitus-
lomake (YM)
29. 10. l98l Sairausvakuutuslakiin
ja tydelakehkeihin l. l. 1982 voi-
maantulevien muutosten vaikutuk-
set tietoliikenteeseen
30. 10. l98l Sairausvakuutuslain ja
tycieliikelakien muutoksia l. l. 1982
alkaen
2. l l. l98 l Laki tycintekijiiin eliike-
lain ja lyhytaikaisissa tycisuhteissa
olevien tycintekijiiin eliikelain mu-
kaisen vakuutusmaksun viiliaikai-
sesta alentamisesta vuonna 1982
3. ll. l98l Eliiketurvakeskuksen
kustannusten korvaamiseksi suori-
tettavan lopullisen maksun ja en-
nakkomaksun perusteissa esiinty-
vien erliden kertoimien arvot vuo-
sille l98l ja 1982
5. ll. l98l Valtion elAkelain muut-
taminen
6. ll. l98l Rekisterciimiskelpoiset
lisiiedut
9. ll. l98l Vuoden 1982 palkkain-
deksiluku ja tyoelakelaeissa siiiide-
tyt markkamiiirdt sekd yhteensovi-
tuksessa huomioonotettavat kan-
saneliikkeen ja perhe-eliikkeen
markkamiiiiriit vuonna I 982
I l. I l. l98l Rintamaveteraanien
varhaiseliike ja naisten oikeus rinta-
masotilaseHkkeeseen
18. ll. l98l l. l. 1982 voimaantu-
levan tasokorotuksen johdosta an-
nettavat ilmoitukset eldkkeensaajille
19. ll. l98l Tycittcimyyseliikkeen
alkamisajankohdan muuttuminen
eriiissii tapauksissa
20. ll. l98l Maatalousyrittiijiin va-
pauttaminen vakuutusvelvollisuu-
desta
23. ll. l98l Tycintekijdin eliikelain
8 ja 8 a $:n muuttaminen

N:o 36181

N:o 37181

N:o 38/81

N:o 39181

N:o 40181

N:o 4ll81

N:o 4781

N:o 43181
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24. 11. l98l Maatalousyrittiijien el6-
kelain l0 $:n I momentissa tarkoite-
tun perusprosentin ja yrittiijien elti-
kelain 9 $:n I momentissa tarkoite-
tun maksuprosentin vahvistaminen
25. ll. l98l Vastuunjakopeat6s ja
vastuunjakoperusteet l. l. 1982 al-
kaen
26. ll. l98l Muutos Eliiketurvakes-
kuksen kustannusten korvaamiseksi
suoritettavan lopullisen maksun ja
ennakkomaksun perusteisiin
27. I l. l98l Vastuunjakoperusteissa
esiintyvien er6iden kertoimien arvot
vuosille l98l ja 1982
4. 12. l98l LEl-keskipalkat vuo-
delle 1982
8. 12. l98l Tycittcimyyseliikkeen ala-
ikiirajan alentaminen ja tycittdmyys-
avustusten 500 piiiviin enimmiiis-
rajan voimassaoloajan jatkaminen
10. 12. l98l Laki valtion eliikelain
muuttamisesta
ll. 12. l98l Valtion eliikelain 8 $:n
ja l0 $:n muuttaminen
14. 12. l98l Suomen ja Saksan liitto-
tasavallan vilinen sosiaaliturvasopi-
mus
15. 12. l98l Vastuunjakoperusteissa
esiintyvien eriiiden kertoimien arvot
vuodelle 1982
21.12.l98l TEL- ja LEl-vakuutus-
maksut vuonna 1982
30. 12. l98l Maatalousyrittiijien elii-
kelain l2 ja l3 $:n muuttaminen
31. 12. l98l Sosiaali- ja terveysmi-
nistericin pliitcis maatalousyrittiijien
eliikelain 4 $:ssii mainittujen eriiden
tehEvien siirtemisesE Maatalous-
yrittiijien eliikelaitokselle
7. 1. 1982 Pohjoismaista mycinnet-
tyjen tyoeHkkeiden yhdistiiminen
14. 1.1982 Laki rinumaveteraanien
varhaiseliikkeeste ja eriiitii siihen
liittyvia hkeja

N:o 44181

N:o 45181

N:o 46181

N:o 47181

N:o 48181

N:o 49181

N:o 50/81

N:o 5ll81

N:o 52181

N:o 53181

N:o 54181

N:o 55181

N:o 56181

N:o l/82



JOUKO JANHUNEN

E I rikk e i s t ci ulk omaill a

Ruotsi
Komiteanmietintb
p er he-e I cik ke e n uudt s t ami s e st a
Marraskuussa l98l sosiaaliministericille jittii-
mdssddn mietinncissd eliikekomitea ehdottaa
kansan- ja yleisen lisiel6kejiirjestelmdn sekii ta-
paturmavakuutuksen perhe-elSkkeisiin huomat-
tavia uudistuksia. *) Perhe+liikkeiden ohella eh-
dotukseen sisiiltyy eriiitii muita eliikejiirjestel-
mien etuuksia koskevia muutosehdotuksia.

Seuraavassa on yhteenveto eliikejiirjestelmii
koskevista uudistusehdotuksista.

PERHE-ELAI XXMN U U D I STAM I S-
TARPEEN PERUSTELW
Naisen asemassa ja yhteiskunnassa on komitean
mielestii tapahtunut siini miiirin muutoksia, et-
tei perhe-eliikkeessii ole eniiii oikeutettua tehd'd
eroa sukupuolten viilillii. Nainen ja mies on saa-
tav a t oso-arv oiseen asemaan eliikejiirjestelmissii,
samoin kuin he jo ovat lukuisilla muilla yhteis-
kunnan aloilla. Nykyisin voimassa olevan lesken-
eliikkeen perustana on perinteinen rooliajattelu
ja tydnjako perheessd. Tiissii on kuitenkin yh-
teiskunnan muuttuessa tapahtunut muutosta
siihen suuntaan, ett i naiset osallistuvat yhd
enemmin tydhdn kodin ulkopuolella. Kun
vuonna 1963 - jolloin yleinen lisieliikejiirjes-
telmii oli vasta tullut k?iytto<in - l6-64vuo'
tiaista naisista 547o oli mukana ty6el[miissii,
heidiin osuutensa oli vuonna 1980 jo 75V0.

Perhe-eliikkeell6 tulisi komitean mielestii ensi-
sijaisesti turvata lapsen toimeentulo. Tdmd mer-
kitsee sit4, ettei nykyisti lapseneliikett6 huonon-
neta. Leskeneliikkeessd tarvitaan sitd vastoin pe-
rusteellinen muutos. Tavoitteena on taata naisil-
le ja miehille eldke samoilla perusteilla. Nykyisin
mies ei voi lainkaan saada perhe-ehketta. Tasa-
arvoa ei voida taata nykyisten leskeneliikesiiin-
ncisten pohjalta. Toinen merkittiivii muutos ny-
kyiseen on, ette leskeneliike ei enii6 edellyttdisi
avioliittoa, vaan pelkiistiiiin yhdessii asumista.
Yhdessii asujien on kuitenkin oltava sellaisia,
etti he halutessaan olisivat voineet avioliittolain
mukaan menni naimisiin.
*) Familjepension, Betdnkande av pensionskom-

mittin, SOU /,981:61

Uuden leskeneliikkeen tavoitteeksi komitea
asetti lesken saomisen takaisin tyiieldmd(in, ellei
hiin jo siellii ole. Tiimi tavoite edellyttiia komi-
tean mielestii tarveharkinnan korostamista
eliikkeessli. Komitea kuitenkin hylkiisi perintei-
sen tarveharkintaisen leskeneliikkeen, koska sen
kiiyttcidnoton komitea katsoi merkitsevin taka-
peroista kehitystii eliikejiirjestelmiissd. Samoin
komitea hylkiisi Norjan mallin mukaisen lesken-
el6kkeen, jossa lesken todellisilla ja todenniikoi-
sillii ansiotuloilla on vaikutusta eliikkeen m66-
riiin.

UUDEN PERHE-ELAI XXTTU ilI ALINJAT
Alaiktiiselle lapselle maksettava lapseneliike
muodostaa keskeisen osan uutta perhe-eldkettii.
Lapselle on turvattava sama elintaso, joka hiinel-
Iti oli edunjiittljiin eliiessii. Siti vastoin komitea
katsoi, ettei yhteiskunnan velvollisuutena ole ai-
na taata leskelle hiinen entislA elintasoaan.

Leskelle, jokaon Eyttiinyt 65 vuotta, ei makse-
ta perhe-elikettii eniiii lainkaan, koska leski saa
oman vanhuuselikkeen kansaneliikejdrjestel-
miistii ja yleensi mycis omaa lisiieliikett5.

Sitii vastoin alle 65-vuotias, ryAikiiinen, leski
tarvitsee viilittcimiisti edunjiittiijiin kuoleman
jiilkeen tilapiiistd tukea voidakseen sopeutua uu-
teen tilanteeseen. Tiiltii ajalta tulisi maksaa ns.
siir tymiikauden avus tust a (omstiillningsbidrag).

Siirtymiikauden jiilkeen lesken edellytetiiiin
hankkivan toimeentulonsa omalla ty6llaan.
Toimeentulon mahdollinen vaikeutuminen
mydhemmiissii vaiheessa esimerkiksi tyott6-
myyden vuoksi ei komitean mielestii ole eliikejiir-
jestelmln ongelma, vaan toimeentulo on turvat-
tava muuta kautta.

Siirtymiikauden avustuksen loputtua komitea
kuitenkin ehdottaa maksettavaksi erityistii lot'-
meen tuloovuslzsta (fcirs<irjningsbidrag) sellaisille
leskille, joiden tydllistiiminen on osoittautunut
vaikeaksi tycimarkkinasyistii tai lesken tervey-
dentilan vuoksi.

Leskien tydllistamisen tieltd on komitean mie-
lestii tulevaisuudessa pyrittiivi poistamaan
mahdollisia esteitd. Koulutus- ja tycimarkkina-
poliittisten toimenpiteiden merkitysti on koros-
tettava entisld enemmin.
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ETUUKSIEN MAKSAMINEN
Lapselle ja leskelle tulevia etuuksia maksetaan
komitean ehdotuksen mukaan sekd kansonelti-
kej drj e s t e I m d s t ei etta yleisestA lis de kik ej tirj e s t e l-
miistii - kuten nykyisinkin.

lapselle eliike maksetaan toisen tai molem-
pien vanhempien kuoleman jiilkeen. Kansanelii-
kejiirjestelmiissii el6ke maksetaan I 8 ikdvuoteen
asti (nykyisin l6:een). Eliike on 267o eldkelarjes-
telmin soveltamasta perusmiiArdstii. Kuten ny-
kyisinkin, eliikeuudistukseen sisiiltyy takuusiidn-
tci, jonka mukaan lapselle aina maksetaan vdhin-
tiiiin 4l 70 perusmaeriistii yhteensii kansaneliike-
jdrjestelmiistd ja yleisestii lisiieliikejiirjestelmisti.
Yleisessd lisiielbkejtirjestelm6ssi lapsenel6ke
maksetaan 19 ik6vuoteen saakka (kuten nykyi-
si n ki n ). Eldke on 4O Vo ed u nj iit tiij iin taydes te r yG
kyryttcimyyseliikkeestri tai vanhuuseliikkeestii.
Kustakin seuraavasta lapsesta eliikettii korote-
taan 20 7a edunj?ittiijiin eliik keesti.

Siirtymdkauden oyustusto maksetaan alle 65-
vuotiaalle leskelle, joka on asunut yhdessii edun-
jettajan kanssa ja jolla on huollettavanaan alle
8-vuotias lapsi, tai joka on asunut yhdessii edun-
jettajan kanssa v6hintiiiin viisi vuotta viilitto-
miisti ennen edunjiittiijiin kuolemaa. Avustusta
maksetaan piiiisiiiintciisesti l2 kuukauden ajalta.
Sen maksaminen loppuu, jos leski solmii uuden
avioliiton. Avustuksen maksamista voidaan jat-
kaa vuotta pitemmiilti ajalta, jos leski edelleen
huoltaa alle kouluikiiistd lasta. Avustuksen
maksaminen loppuu nuorimman lapsen tullessa
esikouluikddn. Vanhempien lasten osalta komi-
tea katsooperhepoliittisten tukimuotojen hoita-
van saman tehlAviin kuin siirtymiikauden avus-
tus nuoremmilla.

Siirtymiikauden avustuksen maksamisen lak-
kaamisen jiilkeen leskelle voidaan maksaa toi-
meentuloayustusto. Sita maksetaan leskelle, jon-
ka mahdollisuus hankkia ansiotuloa hiinelle so-
pivalla tyci,llii on tycimarkkinapoliittisten syiden,
huonontuneen terveydentilan tai muun vastaa-
vanlaisen seikan vuoksi alentunut viihin6Sn
puolella ja alenemisen voidaan otaksua olevan
tilapiiistii. Ansiomahdollisuuksia arvioitaessa
kiinnitetiidn huomiota lesken mahdollisuuksiin
hankkia ansioita sellaisella tyollii, joka vastaa
hdnen voimiaan ja valmiuksiaan ja jota hiineltii
voidaan kohtuudella odottaa, kun otetaan huo-
mioon koulutus, aikaisempi toiminta sekl ikii,
asumisolot ja muut niihin verrattavat seikat.

Toimeentuloawstuksen saajat jaetaan kol-
meen luokkaan ansiokyvyn vihenemisen mu-
kaan: tdysi, 2/3 ja l/2. Jako on sama kuin ty6-
kyvyttcimyyseliikkeessii. Avustuksen suuruus
miiiirdytyy luokan mukaan. Avustusta ei makse-
ta samanaikaisesti ty6kyvyttcimyyseliikkeen, sai-

rauspiiivlrahan tai tapaturmavakuutuksen elin-
koron kanssa. Tydttdmyryden perusteella mak-
settava etuus vdhennetiiiin toimeentuloalustuk-
sesta.

Kansaneliikej6rjestelmiistii maksettavan siir-
tym4kauden avustuksen ja toimeentuloavustuk-
sen miiririit ovat yhtd suuret kuin kulloinkin
voimassa oleva perusm6d16. Yleisestii lisiieliike-
jiirjestelmiistii awstusten mdiird on lasta huolta-
valle leskelle l0 7o ja muille leskille 30 7o edunjat-
tiijiin ty<i kyvyttcimyys- tai vanh uuseldk keestii.

MUIS SA ETUUKS IS SA TEHTAVil'
MUWOKSIA
Leskeneldkkeeseen kansaneliikejdrjestelmhst2i
maksettava lapsikorotus jdisi ennalleen paitsi, et-
td saamisen ikiiraja nostettaisiin kahdella vuo-
della l8 vuoteen. Miiiirii olisi 26Vo (nykyisin
25 7o) perusmiiSriistii.

Tiilli hetkellii kansanelikkeessd maksettava
lulosidonnainen ayiovaimokorotus - maksetaan
vanhuus- ja tycikyvyttcimyyseliikkeisiin - ehdo-
tetaan lakkautettavaksi. Etuus perustuu komite-
an mielestl samoihin vanhoihin kiisityksiin kuin
leskeneliike. Etuus otettiin kiiyttcicin aikana, jol-
loin eldkkeet olivat pienid eikii yleistii listieliikeud
viel6 ollut.

Vhhiin tai ei lainkaan yleist6 lisiielhkettii saa-
ville kansaneliikkeen saajille maksetaan nykyisin
ns. ekikelistid. Komitea ehdottaa tdm6n etuuden
siiilyttiimistii, joskin siihen tulisi tehda eraita
teknisid muutoksia.

KUSTANNUKSET
Seuraavaan taulukkoon on komitea koonnut
uudistuksen kustannukset vuosiksi 1983-2030.
Laskelmassa on oletettu uudistuksen tulevan
voimaan vuonna 1983. Perusmidrdnd on kAytet-
ty l7 300 Skr vuodessa. Taulukossa on kustan-
nusten lisdykset (*) ja viihennykset (-) nykyi-
seen jirjestelmddn verrattuna. Miiiiriit ovat mil-
joonia kruunuja.
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Peite<lltte
Tapaturmavakuu-
tuksen perlreclike
Aviovaimokorotus
[,apsikorotus

1983

+74

+55

1985

+188

+55

lD0
+t99

_;
+55

1995

-6

-35+55

2000 2m5 Zlr0 ms 20m 2t25 2030

-43E - 995 -lm -fr,l -#2 -5676 455
14- 14- 15

?80 -780 -78055+55+55
7

-304+55
t2-12-13-*776 - 780 -780 -+55+55+55+

Elikelisli leskelle + 15 + 15 + 12

Yhteense +144 +258 +252

Taulukon luvuissa ei ole hallintomenoja.

UUDISTUKSEN V OIMAANTULO
Komitea ehdottaa, etlS uudistus pantaisiin voi-
maan asteittain. Vanha ja uusi perhe-elike toi-
misivat suhteellisen pitkiin ajan rinnakkain.
Komitea ei kuitenkaan mietinndssiiiin ehdota
mitdiin tiettyii voimaantuloaikaa.

TY d M ARKK IN A S O P I M UK S I I N
PER U S TU VAT LI S AE LAKET,,LRJ E STE I-A,T AT
Komitean mukaan ei ole syyt?i lainsliiidiinncilli-
sesti puuttua nykyisiin tydmarkkinasopimuksiin
perustuviin lisieliikkeisiin. Muutokset niissii
komitean ehdotusten mukaisina nlhdiiiin toi-
vottavina, mutta ne jiiiiviit lopultakin ty<imark-
kinajiirjestojen kesken sovittaviksi.

+10 +8 +5 +3
+n 486 -1723 -2534 -3S5 *520r --&15 --:1195

Tilos t o t ietojo osoekikk een sooji st a
Heindkuussa 1976 Ruotsissa otettiin kiiyttcicin
uusi eliikemu oto: o s ae kik e o s a- ai kat y d hdn y hdis'
tettynci 60. ja 65. iklvuosien vllillii. Osaeliike
koski aluksi polkansaajia. Tammikuussa 1980 se
ulotettiin mycis itseniiis lin y ri t t tijiin. Tammikuu-
hun l98l saakka osaeliikkeellii korvattiin 6070
osa-aikatycihon siirtymisestii aiheutuneesta an-
siotulopoistumasta. Vuoden l98l alussa Ruotsin
hallitus alennutti korvaustason 50 %o:iin.

Vuoden l98l aikana osaekikkeiden mridrri
niiyttii5 ensimmiiisen kerran kiiintyneen las-
kuun. Aleneminen on tapahtunut lhhinni pal-
kansaajilla, kuten seuraava Ruotsin Riksfi)rsdk-
ringverke t in tilasto osoittaa:

659
823
871
863

t9?7
1978
t979
1980

l98l

Osaeliikkeen saajien lukumdrird ia keskimriciriiinen osaeldke

Vuosi Kuukausi Osaeliikkeiden T6st5 meariisti
lukumiiiirii itseniiisiii yrit6jie

1976 heiniikuu 3 054
25514
37 854
45993
50534
55265
68532
69021
68656
68 218
67736
67055
560/,9
658n
65624

tammikuu

555

Keskimiiiirdinen
osaeliike krlkk

I 2fi6
I 354
1487
I 606

t926
l9l9
l9l3
1 975
l 970
r962
1952

heinikuu
timrnikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesikuu
hsinekuu
elokuu
syyskuu

t77
t3t2
2W2
2329

436

2554
256s
2564

496
530

2
2
2
2

4t



Syyskuussa 198 I palkansaaja-osaelikeliiisistii
67 Vo oli miehiti ja 33Vo naisia. Yrittiijistii mies-
puolisia eliikkeensaajia oli 9l % ja naispuolisia
9Vo.

Seuraava asetelma niiyttiiii kaikkien osaellik-
keen saajien jakautuman elinkeinon mukaan.
Asetelman mukaan jalostusteollisuus ja hallinto
sekii palvelut ovat yksittdisinii ryhminii suurim-
mat. Noin 2/3 karkista osaeldkkeen saajista on
niiillii elinkeinoaloilla. Naisilla suurin yksittliinen
ryhmii on hallinto ja palvelut. Noin puolet kai-
kista osaeliikette saavista naisista tyciskentelee
niiillii aloilla. Osaeldkettii saavista itseniisistA
yrit tcijistd 24,6 vo on maatalousyriutijia, I 6,2 7o
kaupan alan yrittiijiii ja 59,2V0 muiden alojen
yrittiijiii.

Osaeliikkeen saajat eli*einon mukaan, 7o

Palkansaajista 40,3 Vo tekee viihennettyd
ty6viikkoa ja 30 %o on tycissi vain joka toinen
viikko. Lyhyemp6ii tyopaivea tekee vain
16,3 Vo. Yrittiijistii siti vastoin yli puolet
(57 ,7 Vo) on lyhentdnyt tycipiivliinsii. Noin jo-
ka neljiis on viihentdnyt tyopaivien miiiiriiii vii-
kossa. Joka toinen viikko tyossii kiiyminen on
yrittajilla huomattavasti harvinaisempaa
(7,4 Vo) kuin palkansaajllla (30 Vo).

AN SIOELAKE KARTTUU K OTO NA
I-4STA HOITAVALLE
Ruotsin valtiopiiivdt hyvliksyiviit marraskuun
alussa hallituksen esityksen, jonka mukaan
alle 3-vuotiasta lasta kotona hoitava iiiti tai
isi kartuttaa yleistii lisiieliikeoikeutta (ATP).
Lapsen hoitoon kaytetyt vuodet lasketaan mu-
kaan niihin 30 tycivuoteen, jotka vaaditaan t6y-
den eliikkeen saamiseen. Lapsenhoitovuosia ei
kuitenkaan oteta huomioon niissii l5 vuodessa,
joiden perusteella eldkkeen suuruus miiiiriiytyy.
Ndin lapsen hoitaminen piiiitycinii ei oikeuta mi-
hinkiiiin tietyn suuruiseen ansioeldkkeeseen.

Uudistuksen merkitys on lihinnd periaatteel-
linen. Oman lapsen hoitaminen lasketaan nyt
ansioeliikkeeseen oikeuttavaksi samalla tavalla
kuin vieraan lapsen hoitaminen.

Maatalous
tr(aivosteollisuus
Jalostusteollisuus
Rskennusteoll.
Sehkd", ja

Hallinto ja
p*lvelut
Muut

0,5 0,1la,z tg,g2,7 0,7

21,7 50,1
10,8 7,1

100 100

Miehet
2,0
a,2

43,',|
8,2

Naiset

0,3
0,0

21,2
0,6

Osaeliikkeen saaminen edellyttiiii tyiinteon vd-
hentcimistri tietyllii laissa mddriityllii miiiiriillii.
Seuraava asetelma niiyttiiii miten osaeldkkeen
saajat ovat ratkaisseet tydajan vdhentimisen.

Yht.
1,4
0,1

36,4
5,9

0,4
13,4
2,0

30,9
9,6

100

Vihemmiin Tydssii Ty6ssi
tydpriivie joka toinen joka toinen
viikossa viikko kuukausi
40,3 30,0 t,2
36,2 34,9 1,7
48,3 20,6 0,323,8 7,4 1,3
23,0 7,6 1,4
31,9 4,9

Osaehkkeen saajat tydajwt makaan jaettma" Vo

tapa
Muu YhteensS

12,2
13,7
9,2

10,4
10,3
11,9

Palkansaaiat
Miehet
Naiset

Yrittdjiit

16,3
13,6
21,6
57,2
57,7
51,3

100
t00
100
1m
100
100

Miehet
Naiset
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Sveitsi
Laki pakoll isesta tytiekikkee stri
soamosso lopu llisen hyvcik symisen
Vuonna 1972 sveitsiliiiset hyviiksyiviit kansan-
ii.[nestyksessd "kolmen'pilarin eldketurvan"
kdyttcicinoton. Ensimmiisen pilarin muodostaa
nykyinen yleinen eltikejiirjestelma, toisen pakol-
liseksi tehtivdt - nykyisin vapaaehtoiset - tyG
eliikkeet ja kolmannen pilarin yksityiset siidstcit.
Tyoeliikkeiden tekemistd pakollisiksi on valmis-
teltu pian l0 vuotta.

Vuonna 1977 kansallisneuvosto (toinen par-
lamentin kahdesta kamarista) hyviiksyi liittoneu-
voston eli maan hallituksen tydehkette koske-
neen lakiehdotuksen. Vuonna 1980 parlamentin
toinen kamari - kantonien neuvosto - teki
lakiin huomattavia muutoksia. Kansallisneuvos-
tossa on vuoden l98l aikana pyritty poistamaan
erot lakien valilH.

Syyskuun lopussa kansallisneuvosto hyvAksyi
lopullisesti muutokset lakiin. Muutoksilla pois-
tettiin suurimmat erot lakien viililtii. Kansallis-
neuvoston hyviiksymii laki menee kuluvan tal-
ven tai ensi keviiiin kuluessa uudelleen kantonien
neuvoston kiisittelyyn. Lain uskotaan tulevan
siellii hyviiksytyksi nykyisessi muodossa.

Sveitsissii mikd tahansa laki on vietiivii kan-
sanddnestykseen, jos riittavan moni kansalainen
allekirjoituksellaan sitii vaatii. Elekeasiantunti-
jat olettavat, ettei laki tydelakkeistajoudu kan-
saniiiinestykseen.

Tydeliikejnrjestelmii tullaan panemaan voi-
maan asteittain l0 vuoden aikana vuoden 1983
alusta l6htien. Uusi tycieliike velvoittaa kaikki
tydnantajat perustamaan eliikejiirjestelmiin tai
muuttamaan nykyistii eliikejiirjestelmiii lain
vaatimuksia vastaavaksi. Piiiikohdat uudessa
tyOehkejerjestelmiissli ovat seuraavat:

ULOTTUVUUS
JdrjestelmSn alaisuuteen kuuluvat kaikki pal-
kansaajat, jotka ansaitsevat vdhintiiiin 14 880
Sfr vuodessa (oka on kaksi kertaa yleisen el6ke-
jiirjestelmiin viihimmiiiseldkkeen miiiird ansio-
tycissii olleelle).

EI.4:KEPERUSTE
Eliike lasketaan siltii palkan osalta, joka on
14 880 Sfr ja 44 6z10 Sfr viilillii vuodessa.

EIII:KEOIKEUS
Vanhuuselikeoikeus alkaa karttua sen tammi-
kuun alusta, jota edeltiviind vuonna vakuutettu
titytti 24 vuotta. Tycikyvytt<imyys- ja perhe-
elikkeissii ikiiraja on l7 vuotta.

Vanhuuseliikkeen m66rd riippuu vakuutetus-
ta maksettuien vakuutusmaksrrjen mHfrrfrsfii ja
niiden tuotosta. Eliikeikii on miehillii 65 vuotta
ja naisilla 62 vuotta - kuten yleisessd eliikejiir-
jestelmiissS.

Perhe-elike on naisleskelle 60 Vo edunjiittii-jiin vanhuuseldkkeestii. Lapselle maksetaan
20 7o edunjattiijin vanhuuseldkkeesfd. Lapset-
tomalle leskelle eliike maksetaan 45 r,uoden iiis-
td. Lasta huoltavalle leskelle el6ke maksetaan
iiistii riippumatta. Miesleski saa eliikkeen, jos
hiin elii6 sosiaalisesti tai taloudellisesti vaikeissa
oloissa.

Tyokyvyttcimyyseldke on 100 % vanhuus-
eliikkeestd,, jos ty<ikyvyttdmyysaste on v6hin-
taan 2/3 taydestii ty6ky\,ytr6m1rydesrii. Elaketta
korotetaan 2.0 7o vanhuuseliikkeest6 kustakin
huollettavasta lapsesta. Osaeliike maksetaan, jos
tyOkyvyttdm yy s on I / 2-2/3. Tyokyryttdmyys-
elSke maksetaan koko jaljelE olevan eliimiin
ajan.

Tycikyryttcimyys- ja perhe-ellkkeet tarkiste-
taan indeksilld joka toinen vuosi sen jdlkeen kun
ellikkeen myontiimisestii on kulunut viisi vuotta.

RAHOITUS
Vakuutusmaksu perhe-el5kkeisiin ja tyokylyt-
tcimyyseliikkeisiin on 1,7 7o eldkepalkasta. Sen
lisiiksi tydnantajat maksavat 1,3 Vo elirkepal-
kasta jiirjestelmille perustettavaan rahoituspoo-
liin. Vanhuuseliikkeissii vakuutusmaksu m6d-
rdytyy vakuutetun idn ja sukupuolen mukaan
seuraavasti:

Miehen ikii Naisen ikii Maksu 7o
e16kepalkasta

25-31vuoua 7
32-41 ,, l0
42-51 ,, 15
52-62 ,, l8

25-34 vuotta
3544
45-54
55-65 ,,

Toistaiseksi ei ole varmuutta siite, tulevatko
vakuutetut osallistumaan eldkekustannuksiin.

VAK UWUSMAK SUJEN PAIA WU S
Vakuutetulle, joka siirtyy pysyviisti pois Sveitsis-
tii, maksetaan hiinelle kertyneet vakuutusmak-
sut. Sama koskee naista, joka jiin pois tyostii
kotirouvaksi.

POOLI
Tyonantajien maksukyvyttdmyyden varalle pe-
rustetaan kansallinen pooli. Tiistii poolista mak-
setaan mycis tukea sellaisille eliikejiirjestelyille,
joissa vakuutettujen ikiirakenne on jdrjestelyn
kannalta epiisuotuisa.
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English Summory

The editorial deals with the early pensioning of ex-
servicemen.

The author, Matti Uimonen, managing director of
the Central Pension Security lnstitute, describes the
train of events leading to the enactment of early pen-
sions for ex-servicemen as multi-phased, even
colourJul. "Many veterans must surely feel that they
have f ought a second Continuation War to gain their
rights which, for them, are highly motivated", he
writes.

The economic effects of the new act will be con-
siderable. These pensions will cost over 200 million
marks yearly.

Severely disabled war invalids will be able under the
law to decide whether they wish to retire on pension
or continue to work. The regulations are more re-
strictive for others.

The details and enforcement routines for the settle-
ment of the pension entitlement are still open. Pen-
sion awards will begin in July and thus there is still a
great deal of work to be done before the law is applied.
A good watchword for early pensions f or veterans is,
in Mr Uimonen's opinion: what has been assigned to
the employment pension system will be taken care
of well.

The writer of the column, a researcher at the
Central Pension Security lnstitute, states that slnce
the 1960s appreciable changes have taken place in
society and in general attitudes to marriage, family
and working life. Survivors' pensions were incorpo-
rated in the employment pension system in 1967. So-
cial changes have thus shattered the foundation on
which the survivors'pension is based. Today, a

survivors'pension is paid in Flnlano wltn certain iimit-
ations to a widow; it is not paid in the employment
pension system of the private sector to a widower,
even il he obviously needs it because ol illnes or care
of the children.

Women have begun to work outside the home
signif icantly more since the 1960s and the share oi
women in the labour lorce is one of the greatest in
Europe. Only every tenth woman of working age now
does solely household work. The role of marriage has
also changed: the number of dlvorces has doubled
since the .1960s and common law marriages amounl
to approx. 100,000.

It can be asked, the author writes, to what extent
the present survivors' pension meets the challenges
of the 1 980s for just and equal social security.

The premisses of the report oi the committee in
Sweden deliberating the relorm ol the survivors'pen-
sion system are just equality between sexes, eco-
nomic independence of husband and wife and,
especially, ensuring the subsistence ol minor
children. The report ts reviewed elsewhere in this
lournal.

The number of employment pensions in force at
the end ol the year in 1971-1980 has more than

doubled and is now 569,785. The article discussing
the statistical book of the Employment Pension Sys-
tem states that the 3.S-fold increase in old age pen-
sions has contributed most to the numerical growth.
The article is a sequel to one published earlier.

The share of old age pensions awarded has in-
creased fairly evenly. Several successive doublings
have occurred in the awards of unemployment pen-
sions. (The lower age limit lor unemployment pen-
sions has been reduced several times.) The number
of disability pension awards has been adeclining one
since 1973 and ts now 46% ol the then level The
number of survivors' pensions granted has shown
an even increase throughout the lGyear period.

The commonest reasons for disability penslons in
1971, in about 350/o ol the cases, were circulatory
diseases. ln 1980 the greatest group of reasons for
disability pensions was diseases oI the skeletal and
muscular systems. This group was in 1980 nume-
rically three trmes the f igure for 1971.
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Basic Features of
Finland s Pensions
Schemes

1. DEVELOPMENT OFTHE
PENSIONS SCHEMES
A national pensions scheme covering the popu-
lation as a whole, has been in force since 1939.
Under it a pension is paid to all old persons and
the disabled. Until 1956 these pensions were
based on the contributions paid which, in turn,
depended on the annual income of the insured.
The scheme was radically reformed in 1957, the
contriburoty principle was abandoned, and a
flat-rate system was introduced. Survivors' pen-
sions to widows and children were introduced to
the benefits in 1969, and unemployment pen-
sions in 1971.

The change to flat-rate national pensions
made it necessary to increase the pension pro-
tection of the wage-earning population. Another
pensions scheme in which the pensions are pro-
portional to the insured person's past earnings
was created to complement the national pen-
sions scheme. This new scheme which entered
into force in July 1962, covers wage and salary
earners with the exception of civil servants, local
government officers and seamen, who have long
had their own special systems.

Since the beginning of 1970 earnings-related
pensions have been extended to farmers and
other self-employed persons.

2. THE NATIONALPENSIONS SCHEME
Under the National Pensions Act all old and
disabled persons receive a pension regardless of
any other pension that they might receive.

The old age and disability pension consist of
two parts. The basic amount is the same for
everybody, and the assistance amount is in the
nature of an assistance grant. Entitlement to and
size of the assistance amount depend, among
other things, on the beneficiary's other income
and place of domicile.

The pensions are automatically adjusted to
movements of the cost-of-living index.

The old age pension age is 65 years. The disa-
bility pension is paid to persons aged 16-64
incapacitated for work. In connection with these
two pensions, helplessness supplements are paid
to those requiring continous assistance and care.

Provision is made for a funeral grant.

An assistance supplement is paid (since 1966)
to persons who have practically no income in
addition to their national pension. A housing
allowance can be paid (since 1970) to decrease
housing costs. A child's supplement is paid to
all pensioners with a child under 16.

The unemployment pension is paid to an un-
employed person aged 55-64 who during the
last 60 weeks has received a daily benefit for at
least 200 days from an unemployment scheme
and who cannot find work suitable for him,/her.
The benefit equals the disability pension payable
to the beneficiary.

Survivor's pension is paid during the first six
months after the husband's death to all widows
below the age of65, provided that she is support-
ing a child or she was married to him before he
reached the age of 65. After that period the
pension is paid only to a widow supporting a
child under 16 and to a widow aged 40-64
years and married for at least three years. The
size of the pension during the first six months
is the same as the full old age pension, after that
period it is subject to a means test.

A child is entitled to the pension until the age
of the 16 or 2l if continuing studies. A full-
orphan receives 40 per cent and a half-orphan 20
per cent of the total amount of the basic amount
and the full assistance amount.

A child care allowance is paid (since 1970) to
children under 16 who need a special care of
some other person because of illness, disable-
ment or injury.

The costs of the scheme are jointly defrayed
by the insured persons, employers, the State and
local governments.

The scheme is administered by the Social
Insurance institution, which is subordinate to
Parliament.

3. THEEMPLOYMENTPENSIONS SCHEME
3.1. Wage-earners
The wage-earners' employment pensions sche-
me is based on two acts: the Employees' Pen-
sions Act (TEL) and the Temporary Employees'
Pensions Act (LEL). The latter is a special law
for those employed in forestry, agriculture, con-
struction and dock work, in which short-term
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contracts are common. TEL covers all other
employees.

The compulsory pension protection under the
acts consists old age, full and partial disability,
unemployment and survivor's pensions. The
survivor's pensions were introduced to the bene-
fits in 1967, unemployment pensions in 1971,
and partial disability pensions in 1973.

Entitled to the old age penstons is an employee
of 65 years of age.

Entitled to the unemployment pensions is an
unemployed employee aged 55-64 who during
the last 60 weeks has received a daily benefit for
at least 200 days from an unemployment scheme
and who cannot find work suitable for him/her.

Entilled to the full disability pemon is an em-
ployee whose working capacity has gone down
by att least three-fifths. Ifthe decrease is less but
at least two-fifths, the employee is entitled to the
portial pension. When assessing employee's
working capacity his training, earlier work,
age, housing conditions, and other comparable
factors are taken into account.

Entitled to the survivor's pension are the widow
and the children of the employee. The children
are entitled to the survivor's pension after the
death of both the female and the male employee.

The survivor's pension is payable to a widow,
provided that she was married to the employee
before he reached the age of 65. A further con-
dition is that the widow has reached the age of 40
and that the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age receives the
pension, if she has a dependent child who is en-
titled to the survivor's pension; the paying ofthe
pension will continue even if the child's entitle-
ment to the pension would cease. The pension
will be payable to the widow until her death. The
paying of survivor's pension ceases if the widow
remarries, but she then receives a lump sum
equal to the amount of two years' pension.

A child is entitled to the pension until he
reaches the age of 18 and even after this age, if
he is disabled.

The size of the pension is governed under both
acts by the wages paid and the period of service
completed. Earned entitlement to a pension
benefit continues when the job is changed or

when the employee ceases to work.
The size of the old age pension is determined by

taking 1.5 per cent of the wage or salary and
multiplying by the number of years of service.
The wage or salary is the average annual earn-
ings of the two most average years of the last
four years of work. For seasonal workers the
wage is the average ofall pay received during the
years employed.

Persons being retired since July, 1975, get a
minimum pension of 37 per cent of the salary.
Persons retired before July, 1975, get 29 per cent
of the salary.

The maximum pension is 60 per cent of the
salary. However, combined with the basic
amount of the national pension and some other
pensions, the pension may not exceed 60 per cent
of the final pay. These limits are raised for per-
sons in the lower wage brackets. Since July,
1975, high employment pension has decreased
the size of means- tested parts of the national
pension.

The size of the disability pension is determined
on the same bases as the old age pension. How-
ever, also the time between the event entitling to
the pension and the age entitling to old age pen-
sions is counted as time of service. The size of the
partial pension is one-half of the full pension.

The size of the unemployment pension equals
the disability pension payable to the beneficiary.

The old age. disability and unemployment
pensions are increased by the childs supplement;
at the most 20 per cent ofthe pension for one and
40 per cent for two or more children under 18.

The size of the survivor's pension is calculated
on the basis of the old age pension or disability
pension the employee received or would have
been entitled to at the time of this death. If there
are at least three persons eligible for survivor's
pension, they will receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's old age or
disability pension. If there are two beneficiaries,
the size of the pension is three-fourths of the full
pension. If there is only one beneficiary, the size
of the pension is one-half of the full pension.

Survivor's pension protection has been
supplemented by a special group hfe scheme
(1977).It is financed by employers, and run by
life assurance companies.
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Automatic linkage with the TEL-index (cal-
culated by the average of changes occurred in
general earnings and prices levels) is applied in
employment pensions. It is applied in calculating
the pay of earlier years and adjusting the annual
pension payable.

Pension protection accumulates according to
certain regulations also during the periods when
the employee is out of u,ork through no fault of
his own and when he receives unemployment
benefit from his unemployment fund.

Employers alone finance the compulsory mi-
nimum pension protection. The current contri-
bution under the TEL is 12.4 per cent of the
salary of insured employees. Under the LEL the
contribution is 12.3 per cent.

The employer may provide for his employees
additional volunt ary benefits, creating even better
pension benefits than the minimum level gua-
ranteed by law. Benefits that come into question
here include a higher pension, lower pensionable
age and funeral grant. Employees generally par-
ticipate in the costs of such additional benefits.

The administrative organisation of the employ-
ment pensions scheme is decentralized. Em-
ployers may elect the type of arrangement they
wish for realisation of the pension scheme. It
may be done by taking out an insurance with an
approved pension insurance company or by
founding a pension fund or pension foundation
in the employer's business. This choice does not
apply as regards seasonal workers for whom the
scheme comprises one special employment pen-
sion fund.

The work of the various pension institutions is
coordinated by a central organ, The Central
Pension Security Institute. It keeps the registers
of the insured and their pension benefits. It will
also keep a register of pensions covered by spe-
cial pensions schemes. The general development
of the scheme has also been entrusted to the
Central Pension Security Institute.

The insured and the employers participate in
the administration of the scheme through their
representatives in the administrative organs of
the Central Pension Security Institute. The
highest authority under the scheme is The Mi-
nistry of Social Affairs and Health.

3.2 The self-employed
The self-employed persons' employment pen-
sions scheme (closely connected with TEL) is
based on two acts: the Farmers' Pensions Act
(MYEL) and the Self-Employed Persons' Pen-
sions Act (YEL). MYEL covers farms with
cultivated area of at least 2 hectares, profes-
sional fishermen. and reindeer-owners. YEL
covers other self-employed persons.

The benefits and qualdying conditions are like
TEL. Old age pension is paid independently of
whether or not the self-employed continues with
his entrepreneurial activity.

The size of the pension is calculated like in
TEL. The pensions for the self-employed
(MYEL and YEL) are based on the annual
earnings confirmed by the pension institution
for the insured, the size of which depends on the
quality and branch of activities.

Persons born before 1929 get greater pensions
as they otherwise would be entitled to. Their
amount of pension is 37 Vo of the income.

Schemes areJinanced by the insured and the
State. In MYEL and YEL the contribution of
the insured is 12.6 per cent of the income. The
percentage is smaller for the insured with low
income. The State pays 50Vo of the costs of
MYEL and in both systems the costs the contri-
butions of the insured do not cover.

The administration of MYEL belongs to the
Farmers' Pensions Institute. The other self-
employed have to take out pension insurance
either in some of the pension insurance com-
panies or pension funds taking care of TEL or in
some pension fund or insurance company esta-
blished by the self-employed. The Central Pen-
sion Security Institute is the central organ of
MYEL and YEL as it is that of TEL.

3.3. Farm closure schemes
Farm closure pensions are paid (since 1974) to
55-year-old farmers who cease farming and sell
the whole farm or the arable land. - Farm
closure compensations can be paid to younger
closures.

The pension is a fixed sum of money per each
hectare up to 15 hectares. At the age of 65 the
pension is decreased because offarmer's receipt
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of MYEL and national pensions.
Costs of the closure pensions are met by the

State; claimants under 65 pay a lump sum pre-
mium.

Adrninistration belongs to agricultural autho-
rities and the Farmers' Pensions Institute.

C hange-of-genero t ion pensiors are paid (since
1975) to 55-64year-old farmers who transfer
their fiarm to a close relative.

The pension is composed of a basic amount
and a supplement. Basic amount equals the far-
mer's pension under MYEL, and the supple-
ment the basic and full assistance amounts of
national pension. The pension is ceased at 65
when the farmer receives his MYEL and na-
tional pensions.

Pensions are financed by the contributions of
farmers and the State to the farmer's MYEL-
pensions scheme.

Administration belongs to agricultural autho'
rities and the Farmers' Pensions Institute.

4. PUBLIC SECTORAND OTHER
PENS/ONS SCHEMES
The regulations concerning the pension pro-
tection of persons in the employment of the State
cover old age, disability, unemployment and
survivor's pensions. These benefits are financed
by the State alone. The administrative organ is
the State Treasure Office.

The pension protection of local government
officers is based on the pensions act which
entered into force in 1964 and was modelled on
the employment pensions act. The financing is
managed by the local governments and asso-
ciations of communes. The Local Government
Pensions Authority was founded for the ad-
ministration of the scheme.

The persons covered by the Seamen's Pen-
sions Act receive old age, disability, unemploy-
ment and survivor's pensions and funeral grants.
The insured and the employers jointly pay the
contributions approved by the Ministry of
Social Affairs and Health. The State also parti-
cipates in the financing of the scheme. The
scheme is administrated by the Seamen's Pen-
sions Fund.

Persons employed by the Evangelical-Luthe-

ran and Orthodox Churches have separate pen-
sion schemes of their own.

5. SOME POPULATION DATA ON FINI-AND
Finland's total population is 4.8 million (1980)
of which 2.2 million are gainfully employed.

The distribution of the gainfully employed
population by occupation is: agriculture and
forestry 14 per cent, industry and construction
35 per cent, commerce l5 per cent, transport and
communications 8 per cent and service industries
28 per cent.

Five per cent of the total population are dis-
abled and I I per cent over 65 years of age.
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