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t982 Ekidkd ty o el(ikev akuut ettu

vielci kyntorastaan Suomessa?

Eldketurvakeskus tekee muutaman vuoden vdlein tutkimuksen
siit6, miten yleiso tuntee tyoelekejarjestelmdn pddpiirteet. Tut-
kimus antaa osviittaa paitsi siitii. miten tieto on mennyt ja mikd
tieto on mennyt perille ja mikii ei, mycis siitd, mitd luullaan, mitd
odotetaan ja mitii ei toivota. Tuorein tutkimus valmistui viime
vuonna, ja sitii kiisiteltiin tuoreeltaan tdssd lehdessd.

Ellketurvakeskus pyrkii siis, kielifilosofi Hayakawan sanoin,
saamaan oman "karttansa" eli kdsitteellisen orientaationsa vas-
taamaan "maastoa" eli yleiscinsd todellista kokemusta. Mutta
missd mddrin sitten yleiscin kartta eli mielikuvat elinympdristcis-
tddn vastaavat maastoa, yhteiskunnan todellista rakennetta? Sii-
td viimesyksyinen Taloustieto r.y:n ja Suomen Gallupin tekemd
tutkimus antaa ylldttdvdn kuvan.

Kysyttiin, kuinka suuri osuus tyciikdisestd vdestdstd saa toi-
meentulonsa maa- ja metsdtaloudesta, kuinka suuri teollisuudes-
ta, kuinka suuri palveluammateissa. Kahdeksankymmentd pro-
senttia vastaajista sijoitti maatalousvden osuuden kahdenkym-
menen ja viidenkymmenen prosentin viilille (todellinen osuus alle
kymmenen prosenttia). Vain runsas kymmenennes vastaajista
tiesi, ettd palveluammateissa hankkii elantonsa puolet tyoik6isis-
ta.

Vikaa saattaa olla myos tutkimuksen kdsitteissd eli tarjotussa
kartassa. Palveluammattien ala on ehkd tajuttu suppeammaksi
kuin tutkija on tarkoittanut; opettajaa ja liiiikiiriZi esimerkiksi
ehkii ei ole osattu sijoittaa tdhin suurryhmddn. (Aivan kuten ne,
jotka tydeleketietdmyksen tutkijoille ilmoittavat saaneensa tie-
don "esitteistd", saattavat yhtii hyvin ajatella "esittelyi", "esitel-
mdd" tai muuta.) Mutta maatalouden osuuden yliarviointi ei
voine perustua vddrink6sityksiin. Sitii voitaneen pitiiii merkkinii
siitd, ettei yhteiskunnan ja oman eldmdn murros sittenkddn ole
tdysin pirstonut kansakoulussa saatua Suomen kuvaa.

Tdlld alueella on paljon sellaista, mista emme oikeastaan tiedd,
mita tiedeteen. Tiedon sirpaleet ovat ristiriitaiset. Kun tutkimuk-
set osoittavat, ettd televisionkatsojien korviin piiivittiiin toistetta-
vat kansantalouden ja kansainvdlisen politiikan keskeiset termit
ovat osalle heistd yhd vain tuntemattomia, epdilee uutisl6hetysten
ja valistusohjelmien perillemenoa ylipiiiinsii. Mutta kun toimitta-
ja haastattaa pienviljelijiiii tai kaivosmiestS, ketd hyvdnsd, miltd
maan kolkalta tahansa, tdltd putoilee kouliintunutta tycimarkki-
nasuomea tai viljelyn teoriaa valmiina lauseina. Kuva ei ole
yhteniiinen.

Tycieldketurvasta yleiscille kerrottaessa, yleisciltii kysyttdessd ja
yleiscin kanssa keskusteltaessa on kysymykset vleensl asetettu
ndin: Kuinka paljon voidaan odottaa tiedettdvdn? Mita vahin-
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tiidn on kerrottava? Miten tulisi kertoa? Ndiden rinnalla on
entista enemmhn kiinnitettdvd huomiota niihin yhteyksiin. joihin
tieto tycieldketurvasta sijoittuu, siihen, miten sosiaaliturva jdsen-
tyy kansantalouden ja yhteiskunnan kokonaiskenttddn. Pelkdstd
rautatiekartasta ei ole apua sille, joka odottaa orientaatiota rep-
pu seldssd ja kompassi kddessd.

Yrjd Larmola
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Mik(ili nyt on kysymys

Vakuutusoikeus on viime aikoi-
na siistinyt kielenkdyttciddn. '

Kun vertaa muutamia tuoreita
piiiitoksiii vuosien takaisiin, ha-
vaitsee selvdsti pyrkimyksen ke-
hittaa ilmaisua sellaiseksi, ettd
vastaanottaja voisi sen tajuta.
Virkkeet ovat lyhentyneet. pis-
teit6 on tullut lisiiii.

Vakuutusoikeus ei suinkaan
ole ainoa viranomainen, joka on
ldhettdnyt asiakkailleen kdsit-
tamatdntd tekstia. Pdinvastoin
selkedsanainen virkamies on ai-
na ollut poikkeus. Mutta juuri
vakuutusoikeuden mycinteinen
kehitys sopii tdssd lehdessd
huomata.

Vakuutusoikeuden kielen-
kiiytcin kehitystyo on mahdolli-
sesti saanut virikkeitii virkakie-
likomitean tydsta, joka alkoi
syksyllii 1979 ja piiiittyi iisket-
tdin. Komiteassa istui valtion-
hallinnon ja oikeuslaitoksen pii-
ristii koottuja lainsdiiddntotydn,
kiiriijiikiiytiinncin, kielenhuol-
lon, koulutuksen, tiedotuksen ia
suunnittelun asiantuntijoita.
Komitea oli saanut evidkseen
muistion, jossa toimivan kielen
kriteereiksi asetettiin kirjakielen
normien seuraaminen, yleisesti
tuttu sanasto ja virkerakenteen
yksinkertaisuus.

Kirjakielen siiiintcijii oikeus-
laitoksen kieli, niin mycis vakuu-
tusoikeuden ptdtcisten kieli,
noudattaa hyvin. Pidlauseen
loppu ei unohdu sivulauseita ka-
sattaessa, ja taivutusmuodot on
kieli keskellii suuta neulottu oi-
kein - mikii ei ole aivan help-
poa, kun lausejonon polveillessa
on pidettdvd mielessd, mikii viit-
taussuhde liittyy mihinkin.

Sanaston ymmdrrettdvyyden
arvostelu tulee perustaa harkin-

taan. Raivoraitista puhdaskieli-
syyttd ei voida vaatia. Komi-
teankin asetustekstissb kdytetty
'kriteeri' suostuisi vain vaivoin
suomentumaan'tunnusmerkik-
si' ja 'normi' epdtdydellisesti
'sidnncjksi'. Lainasanoja voi-
daan pitdd tuttuina. - Vakuu-
tusoikeuden pddtcisten kirjoitta-
jat joutuvat suhteellisen harvoin
termiongelmien eteen, vaikka
vakuutuskielessd vaikeasti tul-
kittavia ammattisanoja onkin.

Oikeuslaitoksen ja myos va-
kuutusoikeuden varsinaisena
helmasyntind ovatkin (olleet)
hirviomdisen pitkiit virkkeet.
Kdsiteltiivh asia on pyritty selos-
tamaan yhdessd virkkeessd ja
tuomioistuimen ratkaisu toises-
sa. Selityksistii, lisiiselityksistii ja
selitysten selityksistd on kasattu
monitasoisia sivulauseportaik-
koja.

Pitkiivirkkeisyyden syynd on
tekstin suojelemisen pyrkimys.
On aiateltu, etta yhtenaiseste
virkekoynnciksestd ei voida ir-
rottaa osaa. joka tulkittaisiin
viiiirin ja sijoitettaisiin vidr66n
asiayhteyteen. Suojelu lienee
osin riittdmdtrjntd, osin tarpee-
tonta. Virkekdynnciksestd voi-
daan kyllii hakata osa, jonka
katkoksiin pannaan esimerkiksi
kolme viivaa )a 6fi
kdytetii6n sitaattina. Toisaalta
sitaattiin valttametta liitetteva
liihdeviite ohjaa kyllii epiiluuloi-
sen lukijan alkutekstin ddrelle.
Joka tapauksessa suojelulla voi-
tetaan yleisen oikeusturvan
kannalta vdhlisempi etu kuin
menetetaen. kun kirjoitetaan
asiakkaalle kasittametonte teks-
tia. Kesittemltcin oikeudenpS6-
tds on oikeudenloukkaus. Ta-
hallinen eikd tuottamuksellinen.

Jatkettu.
Vakuutusoikeus on siis aloit-

tanut parannustydnsa oikeasta
kohdasta. Oman huomionsa
ansaitsee vakiofraasi ",mikiili
nyt on kysymys,". Kokeneetkin
juristit antavat fraasille tulkin-
taa kysyttdessd erilaisia vastauk-
sia. Ainoa oikea vastaus on, ettei
fraasi tarkoita mitaen. Se on kie-
lenvastainen.

YLla

5



JOUKO SIRKESALO

E I ri k c t u rv a k c.y k u kscn yar d I oi m i t u.\j o h t u.j a .l o uk o
Sirkcsalo on ollut puhecnjohrajcuru Elcikctun'u-
k c s k u k.s c n h a I I i t u k s c n o s c I t d nru.\.\ o t.t, d r )' h m ci.t.rci,
joka on wlntistellut rintantave tcraanien t,arhais-
e I rik e.j cir j es t e I m cin t e k n i I I i s r ci t o i m e cn p an oo.

Ldhimmdn puolen vuoden aikana tulee 10000
miestii siirtymaan veteraanieliikkeelle. Tilanne
on heidiin kohdallaan outo ja uusi. Hyvdt neuvot
ovat tarpeen, jotta veteraani ei tekisi turhia liik-
keitii ja jotta veteraanin asia edistyisi mahdolli-
simman joustavasti ja nopeasti.

I. SELV ITA. N YK YTILA N N E JA M ITKA. A S I AT
MUUTTUVAT, KUN JAAT ELAKKEELLE
Timd neuvo tarkoittaa oikeastaan kolmea eri
asiaa. Ensinniikin veteraanin tulisi selvittdd itsel-
leen tiiyttiiiiko hdn lain edellytykset. Rintamaso-
tilastunn us ja Suomessa asuminen ovat helppoja
ja yksiselitteisid, samoin se ettei vield ole eldk-
keellii, ettd on 58 vuotta teyttanyt tai on yli 30 clo

invalidi. Mutkikkaampia jo ovat kysymykset
elik keen ansaitsemisesta vihintddn kymmenenii
vuotenaja,jos ei endi ole tyosuhteessa, saako ns.
"tulevan ajan" eldkkeeseensd. Kaikkein vai-
keimpia ovat kysymykset siitd, onko veteraani
ollut riittavan pitkdhkon ajan rasirtavassa tyossd
ja onko hiinen tyokykynsd alentunut niin, ettii se
haittaa tyossd selviytymistd. Nimi asiathan vas-
ta lautakunta ratkaisee yksilcillisen harkinnan
perusteella. Lautakunnan tycin edistyessd ilmei-
sesti saadaan lisdvalaistusta niiihin kysymyksiin.

Kun sitten kiiy ilmi, ette veteraani ainakin
omasta mielest66n tayttee eldkkeen saamisen
edellytykset, hdnen on syytd saada selville eldk-
keensd mddrii. Hiinellii on kyselymahdollisuus
Eliiketurvakeskukselta. Vastaavasti kysymys
voidaan esittiid mycis tycinantajan eldkelaitoksel-
le. Jos tuntuu silta, ette veteraanielake jiiii pie-
neksi, on muistettava mahdollisuus rintamasoti-
laseliikkeeseen Kansaneldkelaitokselta ja tiimii
on syyta paikallistoimistolta selvittdd. Kovin
suuria mahdollisuuksia lisdansioihin ei eliikkeel-
ld ollessa ole, onhan rajana 530 mklkk.

Kolmas asia, jota veteraanin on syytii selvit-
tid, on kysymys tyon jattamiseste. Jorta erottai-
siin ystdvind on syytd tycinantalan kanssa kes-
kustella kes6loma- ym. kysymyksistd. Tyonanta-

Viisi neuv oa rintamaveteroonille

jalla voi olla mycis ohjeita elikkeen hakemiseen
ja elSkkeen mddrddn liittyen.

2. HANKI TARVITTAVAT LIITTEET
Kovin monia liitteitii ei hakemukseen tarvita,
mutta ne on syyta hankkia ajoissa ja oikeina,
jotta ellikehakemuksen kiisittely myohemmin
menisi sujuvasti. Sotilaspiirin esikunnasta tulee
pyytaa todistus siitii, ettd kahden vuoden rinta-
mapalvelusaika tayttyy. Todistuksesta kiiy elii-
kelaitokselle ilmi mycis, onko hakija ollut sota-
vankina ja hakijalle mydnnetty rintamasotilas-
tunnus. Korostettakoon. etta sellaisen veteraa-
nin, jonka sotavamma on 20-prosenttinen tai siti
vaikeampi, ei tarvitse tdllaista todistusta hank-
kia.

Tycikyvyn selvittdmiseksi tarvitaan liiiikiirin-
todistus. Se ei saisi olla kovin vanha. vaan sen
tulisi osoittaa nykyinen terveydentila. Liiikiiri
yleens6 tietddkin, mikii todistus tdllaiseen tarpee-
seen on kirjoitettava, ammattikielessddn sanovat
sita B-todistukseksi. Jos veteraanille on kuntou-
tuksen yhteydessd tai Tapaturmaviraston asiaa
kisiteltdessd tehty jokin yhta seikkaperdinen
l2iiikiirintodistus, sekin riittdd.

Jos veteraanilla on vield alle lS-vuotiaita lap-
sia, saattaa olla paikallaan hankkia mycis virka-
todistus hakemuksen liitteeksi. Ainakin on muis-
tettava ndistd lapsista hakemuksen tayttajalle
mainita, koska ndiden osalta eldkkeeseen laske-
taan ns. lapsikorotus.

3. KA, Y TE K EM A S S A' VETERAA N I-
ELAKEHAKEMUS
El6kehakemuslomakkeita, niiden tdyttdmisessi
tarvittavaa asiantuntija-apua ja sihteeripalveluja
tycieliikejiirjestelmd tarjoaa monissa eri palvelu-
pisteissd. Hakija voi asioida sen eliikelaitoksen
palvelupisteessi, jossa tyonantaja on elekeva-
kuutuksensa hoitanut. Asiansa voi panna vireille
mycis pankin konttorissa, jossa palkkatililliiiin
asioi. KansanelSkelaitoksen paikallistoimistot
palvelevat myOs tydelakeasioissa, jollaisiin tii-
mdkin hakemuksen puolesta rinnastuu. Maan-
viljelijiit ovat tottuneet kaantymean eldkeasiois-
saan Maatalousyrittiijien eldkelaitoksen asia-
miesverkoston puoleen. Helsingin alueella Eld-
keturvakeskuksen asiakaspalvelupiste tarjoaa
palvelujaan.
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Kaikista eri pisteistd hakemukset tulevat
yleensd Eliiketurvakeskukseen, jossa niihin liite-
tiiiin hakijan tydsuhdetiedot ja tiedot mm. soti-
lasvamman tycikyvyttomyysasteesta. Eldketur-
vakeskuksesta hakemukset ohjataan elikelaitos-
ten valmisteltavaksi. Kun esitys on valmis, se
viedddn lautakuntaan, joka on Sosiaali- ja ter-
veysministeriossS. Alkuvaiheessa on peldttdvis-
sd, ettd hakemukset lautakunnassa jonkin verran
ruuhkautuvat, mutta pddtciksen saantia ei ha-
kemuksen aikaisempi jdtt[minen varmaankaan
auta takaamaan. Jos ruuhkaa syntyy, kyselemi-
nen, miss6 hakemus on ja kauanko vield viipyy,
ei asioita lainkaan nopeuta, joten sita tulisi valt-
6a.

Hakemusta tdytettdessd ei hakijalle tehdii ko-
vin mutkikkaita ja monia kysymyksiii. Henkilo-
tietojen lisdksi on tiedettdvd, mihin pankkiin
el6kkeensd haluaa, tieto viimeisimmdstd tydsuh-
teesta ja kuinka sen aikoo lopettaa, missd on
kiiynyt liiiikiirissii ja millii tavoin tyokyvyn ale-
neminen haittaa hakrjan mielestd tydntekoa.
Tyostii kysytiiiin mycis sen merkitthvimmdt rasi-
tustekijdt. Jos hakilalla on tarvittavat liitteet
mukanaan, ei hakemuksen tayttd normaalissa
tapauksessa vie montakaan minuuttia. Aikaa
hakemukseen liittyvisti kysymyksistd keskuste-
luun ja muistelemiseen saattaa kuitenkin kulua
huomattavasti enemmdn.

4. SAAT ENNAKKOPAA,TOKSEN _ PALAWA
SEN MUKANA TULEVA LOMAKE
Pddosa hakemuksen jettejiste on siind vaiheessa
vield tciissd. Kun lautakunta sitten antaa pddtcik-
sen el6keoikeudesta, kvsytidn hakrlalta tyon jiit-
toon liittyvet asiat. El6kelaitoksen kirjeessd on
vain muutama kysymys. Vaikeaa ndihin vas-
taaminen on vain, jos haluaa jatkaa sivutointa,
missd palkka nousee aivan lain sallimaan rajaan.
Samoin vaikeuksia vastaamisessa voi olla maan-
viljelijiillii, joka ei halua luopua tilastaan koko-
naisuudessaan, vaan tekisi vield toitd sallitun 2/5
aikaisemmasta.

5. K YSY A S IA NTUNTI]O ILTA
Kaikkia veteraanin vastaan tulevia kysymyksiii
ei voi ennalta arvata. Neuvon kysyd asiantunti-
jalta voi aina antaa. Nditd asiantuntijoita on pai-

kallisissa palvelupisteissd. Jos sielld ei tieto riitd,
kysymys ohjataan edelleen lautakunnalle, Eliike-
turvakeskukselle tai eldkelaitoksille. Yleensd asi-
at kyselemdllh selvidvdt, vaikka esimerkiksi ky-
symykseen pitiisiko jatkaa tydntekoa vai jiiiidii
eldkkeelle, voi tietysti vastata vain veteraani itse.

Uutta eldkejdrjestelyd on kauan odotettu.
Toivottavasti se tdyttdd uusien eldkkeensaajien
toiveet, vaikka ei suinkaan ole hyvd ratkaisu
kaikkiin vaikeuksiin, joita vield tycissdolevien
60000 veteraanin kohdalla esiintyy.
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Elciketurva on kunnossa,
vanhukset ja perheet vuorosso

SOSIAAI-IVALIOKUNNAN PL]HEENJOHTAJA:

l'tlusAuntran .so.siuulivuliokunnon puhccnjohtuju.
kutrsunt'du:tttio,tI u t t i Pu hu k ku kokr-,t' .ttt-
.t i ual i p I i t i i k u n t' rii ak r i t'o I i nrc k.r i, j o I I u h.t v i nvo i n-
nin croja .t lttci.skuttttttssu voiluun kor jutu ju tasutrt,
.j o.s t u i n r i i t t a v li a .t k t r rtr i L, l i.s.t .r' t t ii s o s i u u l i y t l i t i i k u n
.\uunno.\tu lijt l.r'r. Pulukku :Luroo, cttti so.tiuuliprr
litiikku on ka:kcint'n tlL,ntentti rukt'nncttut,:tu
i I t r r r i.t c n c I ii n ii n p t, ru.s c d c I l.r t .r k : i ti.

Puhakka on sitd mieltd, ettd elSketurvan osal-
ta suuret perusratkaisut kaytettavissdmme ole-
vin resurssein on nyt hoidettu. Sosiaalipolitiikan
tulevaisuuden haasteita tulevat olemaan van-
husviestomme ja lapsiperheiden tulevaisuuden
turvaaminen sekd ihmisen tyoeldmddn liittyviit
ongelmat.

- Tiim?i ei kuitenkaan tarkoita sitd, etteikd
eldketurvassamme olisi vieli lukuisia ongelmia,
jotka on pyrittdvd pikaisesti korjaamaan. Kan-
sanedustajana koen ongelmana sen, etta kautta-
ni kulkee kuukausittain noin kahdetkymmenet
e16kepaperit siitd syystd, ette elakejarjestelmd on
joko niitii k6sitelless66n viivytellyt kohtuutto-
man pitk2idn tai piiiitos on ollut kielteinen.

- Kysymys on usein ollut siitd, ettd jonkin
eliikejirjestelmin puitteissa eldkehakemus on
hyliitty ja toisen el6kejdrjestelmdn puitteissa hy-
vdksytty. Tiill<iin ei voi olla kysymys siitd, ettd
eldkettd hakenut henkilo olisi ollut vddrdssd. Ei.
kyllii silloin tdytyy ratkaisujdrjestelmissd olla
epdkohtia, arvioi kansanedustaja Matti Puhak-
ka.

EPA: KOHDAT ELI MIN O TTAVA
Puhakan mielesti eliikepolitiikkaa ei pitiiisi kii-
sittae niin, ettd kun se joskus vuosikymmenien
aikana on tdhdn malliin rakennettu, niin sitii ei
endd voida myohemmin korjata, esimerkiksi
kun ympdristd ja ty6olosuhteet ratkaisevasti
muuttuvat.

- Ristikkiiiset eliikepiiiitokset olisi pikaisesti
eliminoitava ja ratkaisujen tekeminen pitiiisi
saattaa sille tasolle, ettd jokainen ihminen voisi
turvallisin mielin jiittiiii eldkeasiansa elAkelaitok-
sen klsiteltdviiksi, Puhakka sanoo.

- Jatkossa on ratkaistava myds eliikejiirjes-
telmien sisiilld olevat epdkohdat, esimerkiksi toi-
sistaan poikkeavat eliikeiiit. Julkisen sektorin

puolelta loytyy ammatteja, joissa on hyvinkin
alhaiset eliikeiiit. Vastaavasti yksityisen sektorin
puolelta lciytyy raskaita ja kuluttavia ammatteja,
joissa yleinen eliikeikii on 65 vuotta.

- Tdstd voidaan piiiitellii, ette tyon rasitta-
vuus ja kuluttavuus eivdt ole tulleet riittdvdlld
tavalla huomioiduksi piiiit6ksiii tehtdessd, sanoo
Puhakka.

Puhakka on kuitenkin sita mielta. ettd Suo-
messa eldkerasitukset ovat varsin korkealla ta-
solla, joten eldkemenojen kasvattamiseen ei liene
kovinkaan suuria mahdollisuuksia. eikii liioin
yleisen eldkeidn alentamiseen. Siihen ei ole
myciskddn olemassa taloudellisia resursseja eikd
fysiologisia perusteltuja vaatimuksia.

IHMINEN ETUSIJALLE

- Mielestdni elikeikiiii on tulevaisuudessa pys-
tyttava katsomaan ihmisen henkilokohtaisten
tarpeiden ja ominaisuuksien perusteella. Pitiiisin
eldkeikdkomitean ratkaisumalleja vaihtoehtoi-
na, joiden pohjalta pitiiisi ldytyii ratkaisut, joilla
eliikeikiiii tulevaisuudessa sdddelrdisiin. sanoo
Puhakka.

Puhakka toteaa, ettd tdrkeintd on eldkejdrjes-
telyillii loytiiii ihmiselle inhimillinen vaihtoehto,
kun tyokyky on siind mddrin alentunut, etta ei
voi normaaliponnistuksin endd selvitd tyoela-
mdssd. Eliikejiirjestelmdn tulee riittivin jousta-
vasti tulla ihmisen toimeentuloa turvaamaan
niin, ettd se ei vaadi ihmiseltd ylisuuria ponnis-
tuksia tai nciyryytyksiii.

- Tarkoitan talla sita, etta ehkejarjestelmis-
sa pitaa entisti enemmdn huomioida ihmisen
omat eldmisen edellytyksiin liittyviit vaikuttimet.
Silloin nousevat esiin sellaiset kysymykset, miten
ihminen kokee selviytyvdnsd piiivittiiisistii tyci-
tehtavistean, perheensii ja itsensi eliittdmiseen
liittyvistii taloudellisista velvoitteista seki siit6,
etta yhteiskunta asettaa yhd uusia haasteita tyci-
eldmdssd, painottaa Puhakka.

E I}I K ETU L OT P UH UTTA V AT
- On myos paljon puhuttu eldketulojen m6d-
ristii ja eroista. Mutta jos ndihin ongelmiin halu-
taan puuttua, niin tehokkain tapa on puuttua jo
ansiotuloeroihin eli eliikepalkan perusteisiin, jo-
ta kautta voidaan asioihin saada parannusta.

8



- Olen ollut mukana tvdekimeissri metsdtdist(i
t e hda s t ydhdn, j ot en t ar ko st e len so s i ool i po li t i i k kao
mm. ammat ti)' hdist ysliikkeen kulmasto.

- Ei voida lcihteci siitci, ettri ihminen sinrinsri prir-
jriisi elcimcisscicin yksin, vaan jokainen ihminen tar-
vitsee yhteisdn, jossa se voi toimia toisen ihmisen
riistosta vapaana ja saada yhteistjn luomoa perus-
turttallisuut ta.

- Peruslurvollisuuden rakenlamisessa sosiaalipo-
litiikka on keskcinen elementti.

- Kun eldkkeiden mddristd ja tasosta puhu-
taan, silloin on muistettava, ette tyOelekejirjes-
telmdn perusteista on sovittu tyomarkkinajiirjes-
tcjien kesken, jolloin sopimusta tehtaessa tydnte-
krjdiden palkasta osa sovittiin siirrettdvdksi elii-
keturvan rahoitukseen. Puhakka toteaa.

Puhakka muistuttaa, ettii tyoeliikejdrjestel-
mdn piiriin kuuluvalle on siten lailla luvattu
mddrdtyn suuruinen tyoelake aina 60 prosentin
tasoon saakka tyotulosta laskettuna. Ty<ieliik-
keiden rahoitusta on usein kdytetty poliittisena
instrumenttina. ehkd joskus perustellustikin,
mutta se ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, ettd
aina suhdanteiden mukaan eldketurvaa ollaan
muuttamassa.

- On myos eldketurvan kokonaisuuden
kannalta todettava, ette uuden kansanelIkeuu-
distuksen perusteella turvataan jokaiselle henki-
lolle, joka ei ole ollut tycieldmdssd tai on ollut sitd
vain lyhyen ajan, vdhimmdistoimeentulo. Ny-
kyinen tarveharkintainen kansaneldke on ollut
puutteellinen, Puhakka sanoo.

TULEVAISUUDEN N)XYUAT
- Vdestcimme ikSdntymisesta on seurauksena,
ette haasteet siita milla tavoin hoidamme van-
huuden mukanaan tuomat ongelmat. tulevat
olemaan eliikepolitiikan jdlkeen keskeinen van-
husvdestod koskettava kysymys. Loytyyko
rohkeutta ja uutta ajattelua, ettd vanhustenhoi-
dossa vanha perinteinen ndkemys laitospaikois-
ta murretaan ja luodaan edellytykset tiiviimmiil-
le perheyhteisolle, jossa vanhusten tehtdvdnd on
osallistua yhteiscin eldmddn osallistuvana tekijd-
nh. arvioi Puhakka.

Puhakka jatkaa ja sanoo, etU perhepolitiikas-
sa tulee keskeistd olemaan toimeentulon ja elii-
misen perusturvallisuuden luominen nuorten
perheiden osalta. Tiinii piiiviinii nuoren perheen
ongelmana ovat opintovelat ja huoli tyopaikasta
ja sen pysyvyydestd sekd huoli lastenhoidosta ja
yleensd toimeentulosta.

IHMISELLE TYO TA:RKEIN ASIA

- Ihmiselle tyo ja sen luoma sisdltci on keskei-
nen asia. Sen vuoksi tycinsaantimahdollisuuden
seki tyon luoman perusturvallisuuden lisddmi-
seksi on kiinnitettdvi painavampaa huomiota
kuin tdhdn saakka, Puhakka sanoo.

- Elinkeinoeldmdn on tydpaikkojen tur-
vaamiseksi pystytUva luomaan kilpailukykyi-
nen teollisuus. Yhteiskunnan tulee saada riittd-
vdsti resursseja parantaakseen ihmisten hyvin-
vointia opetuksen, terveydenhuollon, sosiaali-
toimen ja asuntopolitiikan tehostamiseen. Ndin
mycis lisdtddn tycillisyyttii, sanoo kansanedustaja
Matti Puhakka haastattelumme lopuksi.

HaasIaIIeIi JAAKKOMAKINEN
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ANTTI SUOMINEN

S t t.s i oa I i - .j u t cr y c _r .t nt i n i : I t' r i d u.; t' t t i t u rr r n t i A u u.s.t tt
198() tttitrrikunnun, .jonku tt'httittik.si unn(,tttin

k t t t t r d i tr t t i t I u k u n.t a n t, I ii k L,- i o t r ti t I u k r: j d t. | ('.\. t (, I m t \-
.tii toitttt't'ttpttnIevuo tt'dk.tr'.t tt0trt.t )tlcn urtittt-
ttr i.t A ti.t t tirt rt t )tt t i r nt tu i k u i.s t u k c h i t t .t t ti li rt.s k t,t tt u

.s c l y i t t .t t.t d t ti. l. t l t l l t, t n ct l i .t t' l y i t L, t t tit li n ti t t ti k v t t t -
Irirrt.t .t dcrt Iotutni\tIn .iu t.t dk) yt t tt)ttt.t .t :usruirt
t o t A o i.\ utt k tt.s k L'v u tt tt I () t til i n I u u tt I i t t t.t I ti t p u tt t t t' t, t
i u t' p ii k t ir d u t h u o nr i t t i d c n n t ) ii.y ru t k u t.t t t I r t i rtt i rt nu n
.t ltttnii.s.t .t Lltrt. Toimikuntu ()n n) t kultll('tr t uolcn
tt iirt jtiIkcL,rr 1iitttin.vt ntit'Iintorr.:it .ttt.ttLtuIi- 1u ttr-
y L' t .t rn t n i.r t t r i it I I t'

Toimikunnassa on selvitetty kansaneldke- ja
tyctelakejarjestel mdssd roimee n pant avan t ycik1,-
vyttomyyden arvioimiskdyrlnncin viimeaikaista
kehitystd. Pddpaino on ollut ryokyvytrdmyyden
toteamiseen ja tydkyvyttomyysasiain ratkaisu-
toimintaan liittyvien puutteiden ja epdkohtien
korjaamisessa. Toimikunta on tehnyt .joukon
parannuschdotuksia. Keskcisend tavoittecna cln
ollut mahdollisimman vhtendinen ratkaisukdy-
tdntd jo e lhkkeen hakr.loita hoitavien lddkdrien
toiminnasta ldhtien.

Tyokyvyttdmvyseldkkeiden rarkaisutoiminta
poikkeaa muisra eldkepddtdksistd siind. errd sii-
hen liittyy harkintaa. Harkinnan olemassaolo on
selkedsti tuotu toimikunnan mietinnossd esille.
Ratkaisuehdotuksissa pvriraan siihen. ettd eld-
kehakemusta ratkaistaessa kaikilla elakelaitok-
silla on sama selvitys ja ettei tarkoituksellisesti
tehtdisi keskenddn ristiriitaisia ratkaisuja. Kui-
tenkin toimikunnan mietinnossd on todettu. etta
mm. tydkyvyttdmyysmaaritelmien erilaisuudes-
ta johtuen erdissd tapauksissa ratkaisut voivat
olla perustellustikin erilaisia.

TO I M IK U N N A N SELV ITY K S ET
Toimikunta on kartoittanut nykyisen tyokyvyt-
tomyyseldkkeiden mvcintdmiskdvtdnncjn. Mie-
tinncissd on selvitelty voi massaolevat el5keorga-
nisaatiot seki lainsddddnto tycikyvyttdmyyse-
ldkkeen saamisen edellytyksistd. Varsinaista rat-
kaisukdytdntod kartoitettaessa suoritettiin kyse-
lytutkimus, jolla pyrittiin selvittdmddn eldkelai-
toksissa noudatettavat ratkaisuperiaatteet, tavat
sekd toimintaan liittl,vdt ongelmat.

Kyselytutkimus kohdistettiin Kansaneldkelai-
tokseen, kaikkiin eldkevakuutusyhti6ihin. LEL
Tyoeldkekassaan, Maatalousyrittdjien eldkelai-
l0

Tydkyvyttomyyden
an) i o int i t o i mikunnon mi e t in t rj

tokseen, valtiokonttorin eldkeosastoon, Kirkon
keskusrahastoon, Kunnalliseen eldkelaitokseen,
Meri m i eseldkekassaan, I 2 eliikesiiiiticicin ja -kas-
saan. joiden henkilcipiiri vuonna 1978 oli yli kuu-
situhatta, sekd kolmeen sellaiseen elakesaeti6dn.
joiden henkilopiiri samoin vuonna 1978 oli
300-400 henkilciii. Tdmdn turkimuksen perus-
teella saatiin selvitys niistd menettelytavoista,
joilla tycikyvyttcimyyseldkehakemusren ratkai-
sumenettely tdnd pdivdnd tapahtuu.

Viime vuosikymmenen loppupuolella tapah-
tuneen tyokyvyttcimyyseldkehakemusten hyl-
kdysprosentin nousun seurauksena on viime ai-
koina kiinnitetty enenevdi huomiota tyokyvyt-
tomyyseldkkeiti koskevaan tilastointi- ja tutki-
nrustoimintaan. Mietintorin liittyy laaja tilasto-
osa, jossa jdrjestelmdkohtaisesti tarkastellaan
tycikyvyttcimyyseldkkeisiin liirtyvea tilasto-
aineistoa. Toimikunta on kuitenkin mietinn6s-
sddn todennut, ettei tilastollisilla selvityksill6
pystyta selitremddn kuin osaksi tycikyvytromyys-
eldkehakemusten hylkdysprosentin kasvua vuo-
sina 1978-l979ja sen jiilkeen rapahtunutta hyl-
kdysprosentin laskua.

Tyokyvyttomyysratkaisutoiminnassa lehto-
kohtana on lddkirinlausunto. Kentiillii toimiva
hoitava liiiikiiri on keskeisessd asemassa eldke-
pddtcistd valmisteltaessa. Jotta toimikunta olisi
saanut selvityksen siitd, mitd niikrikohtia liittyy
hoitavan liiiikiirin tyciskentely-vn hdnen laaties-
saan ldikdrinlausuntoja tycikyvyttdmyyseldke-
hakemuksia varten, suoritettiin laaja l?iiikiiriky-
sely. Tiillii kyselyllii pyrittiin myos selvittdmddn
sitd, mitd mieltd kentdlld toimivat lddkdrit ovat
tyokyvyttcrmyyseldkehakemuksen ratkaisutoi-
minnasta. Kysely kohdistettiin yli kolmelletu-
hannelle liiiikiirille, joista yli 86 % vastasi kyse-
lyyn.

Tutkimuksessa tuli korostetusti esille hoita-
van lddkdrin keskeinen asema tydkyvyttdmyys-
ratkaisuissa. Tutkimuksen mukaan hoitava lid-
kdri on aloitteentekijd noin neljdnnekseen kai-
kista tycikyvyttdmyysehkehakemuksista. Edel-
leen tutkimuksesta kiivi ilmi, ettd noin 75 Vo lau-
suntopyynnciistd johtaa ldikirinlausunnon laa-
timiseen. Liiikiirikyselyn rutkimustulokset ovat
kokonaisuutena saatavissa erillisend asiakirjana
sosiaali- ja terveysministeri6std.
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TO I M I K U N N A N TEKE M A,T EH D OTUK SET
Toimikunta ehdottaa mietinncissddn tydkyvyt-
tomyyseldkeratkaisutoimintaan uudistustoi-
menpiteiti, jotka ovat osittain asiasisdltci6n vai-
kuttavia ja osittain teknisii. Muutosehdotukset
on tarkoitettu koskemaan seka tyd- etta kansan-
eliikejiirjestelmdd. Saattaa tuntua, ettd joidenkin
ehdotusten merkitys on vdhdinen. Kuitenkin
tehdyt ehdotukset muodostavat kokonaisuuden,
jolloin ne vasta yhdessd toteutettuina toimikun-
nan kisityksen mukaan merkitsevdt todellista
parannusta tycikyvyttcimyysratkaisutoiminnas-
sa. Seuraavassa on keskirytty tdrkeimpiin muu-
tosehdotuksiin.

Enna k koilmoitusmene t t ely ja
neuv o I I e luv e lv o I I i s uus
Toimikunta ehdottaa kansaneldke- ja tyoeleke-
jdrjestelmien vdlistd ennakkoilmoitusmenettelyh
tapauksissa, joissa tycikyvyttdmyyselaketta hae-
taan sekd kansaneldke- ettii tyoeliikejhrjestel-
miistii. Mikiili tdmdn ennakkoilmoituksen pe-
rusteella ndyttdisi silta, etta eldkejdrjestelmien
ratkaisut olisivat keskenddn ristikkiisiii. olisi
eldkelaitoksilla oltava neuvotteluvelvollisuus.

Tiimdn ennakkoilmoitusmenettelyn ja neu-
votteluvelvollisuuden taustalla on se viime ai-
koina voimakkaasti esiintuotu ephkohta, ettd
tyoelake- ja kansanelikejiirjestelmiin ratkaisut
ovat olleet useissa tapauksissa keskenddn ristik-
kiiisiii. Eliikkeenhakijan on mahdoton ymmdr-
tiid, ettd toisessa jdrjestelmdssd hdnet katsotaan
tyokyvyttomiksi ja toisessa tycikykyiseksi. Liih-
tcikohtanahan on, etta eldkejdrjestelmien anta-
ma toimeentuloturva on kokonaisuus, joka to-
teutuu vasta silloin, kun eldkkeenhakija saa
eldkkeen kummastakin jdrjestelmdstd. Toimi-
kunnan mietinndssi on esitetty, ettd ennakkoil-
moitusmenettelyn ja neuvotteluvelvollisuuden
avulla laitosten ratkaisijat keskiniisessd neuvot-
telussa yleensd piiiityisiviit samaan lopputulok-
seen saatuaan toiselta jiirjestelmiiltii tietoonsa
kaikki tapauksen ratkaisuun vaikuttavat seikat.

Toimikunnan ehdotuksen toteutuminen mer-
kitsee jossain md6rin elikepiiiitoksen antamisen
viivistymisti. Tiillii ei kuitenkaan ole eldkkeen-
hakijan kannalta olennaista merkitystd, koska
taman vuoden alusta voimaantulleen SOVE-

uudistuksen yhteydessd sairausvakuutuksen
pdivdraha tuli ensisijaiseksi tydelakkeisiin ndh-
den ja nlin ollen tydkyvryttcimyyseldke alkaa vas-
ta periaatteessa sairausvakuutuksen pdivdraha-
oikeuden paatyttya.

Toimikunta on lisdksi esittdnyt, etta ennak-
koilmoitusmenettelyn ja neuvotteluvelvollisuu-
den toteutumista valvomaan olisi sosiaali-ia ter-
veysministericin perustettava erityinen kehitys- ja
seurantaryhmii. Tiimii ryhmd laatisi tilastoja ja
raportteja eriAvien el6kepddtcisten lukumddristd
ja syistii. Tiilloin olisi ndhtdviss6, toteutuuko
toimikunnan tavoite, ristikkdisten pddtcisten vd-
heneminen. Toimikunta ehdottaa ennakkoil-
moitusmenettelyn aloittamista vuoden 1983 al-
kuun mennessii. kehitys- ja seurantaryhmdn tuli-
si jattaa mahdolliset toimenpide-ehdotukset si-
sdltdvd raporttinsa sosiaali- ja terveysministeriol-
le 31.5. 1984 mennessi.

Muutok senhakuun liit tyvrit ehdotukset
Muutoksenhakujiirjestelmiidn ja muutoksenha-
kuasteiden menettelyihin on toimikunnan mie-
tinnossd kiinnitetty laajasti huomiota. Mietin-
ndssd on todettu. ette mm. ristikkdiset ratkaisut
vdhenevdt aikaa my6ten, jos muutoksenhakujiir-
jestelmd toimii hyvin ja tekee linjaratkaisuja. Yk-
sityisen muutoksenhakijan kannalta oikeusturva
vaarantuu, kun eliikejiirjestelmien muutoksen-
hakutiet ovat epdyhteniiisi?i ja hajautuneita. Tdl-
ta pohjalta on esitetty, etth tulisi ryhtyii selvittd-
mdn edellytyksid ylimmiin yhteisen muutoksen-
hakuasteen luomiseksi.

Paitsi tata muutoksenhakutien yhdenmukais-
tamista toimikunta on esittanyt muitakin toi-
menpiteiti muutoksenhakujdrjestelmiin. Valitus-
asioiden kdsittelyn nopeuttamiseksi on esitetty
itseoikaisumenettelyd, jolloin eldkeratkaisun
tehnyt elikelaitos voisi oikaista tekemdnsd pd6-
tciksen elii'kkeenhakijalle mydnteiseen suuntaan.
Ehdotus itseoikaisumenettelysta on pitkdlti sa-
manlainen kuin Eldketurvakeskuksen sosiaali-ja
terveysministericille tekemd ehdotus ja sosiaali-
ja terveyshallinnon oikeussuojakomitean ehdo-
tus.

Toimikunta on lislksi tehnyt ehdotukset mm.
muutoksenhakuasteiden pddtosten ymmdrret-
tdvyyden parantamisesta, turhien palautuspdd-
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tosten poistamisesta sekd valitusasioiden kdsitte-
lyaikojen nopeuttamisesta.

Ltiriket ie t eel lis iin selvi t yk sii n I i i t t yv(it e hdot uk s e t
Ehdotuksissa on kiinnitetty huomiota liiiiketie-
teellisiin selvityksiin liittyviin asioihin. Toimikun-
ta toteaa, etta korkeatasoisen lddketieteellisen
selvityksen olemassaolo on valttametdnta tyo-
kyvyttomyyse16keasioita rarkaistaessa. Tdstd
syystd on ollut esilld kysymys, voitaisiinko yli-
opistollisiin keskussairaaloihin pcrustaa erikois-
tuneita asiantuntijaryhmid arvioimaan lddketie-
teellistd toimintakykyd vaikeissa tapauksissa.
Toimi kunta suhtautuu periaatteessa myonteises-
ti asiantuntijaryhmien perustam iseen.ia ehdottaa
asian selvittdmistd.

Tdmdn lisiiksi esillii on ollut lddkdrilausunto-
lomakkeen uusiminen. Lomaketta tulisi uudistaa
ja tiiydentiiii siten, ettd eliikkeenhakijan tyciky-
vysta tai tvcikyvyttcimyydcstd saadaan nykyisth
paremmat ja selkedmmdt perustelut. Toimikun-
ta esittid, etta uudistusryohcin tulisi ryhrya valit-
tcimdsti.

Sosiaaliset tekijrit
Tycikyvyttcimyysmddritelmdn mukaan tydky-
vyttdmyysarvioinnissa tulee puhtaasti liiiiketie-
teellisten tekijoiden lisdksi ottaa huomioon eldk-
keenhakijan sosiaalis-taloudelliset seikat. Eldk-
keenhakijan sairaus saattaa jo sindnsh johtaa
kiistattomaan tyokyvyttomyyteen ryoelekela-
kien mielessd, jolloin sosiaalisren seikkolen sel-
vittdminen ei ole tarpeen. Kuitenkin kaikissa
niissd tapauksissa, joissa pelkdstddn lidketieteel-
lisillS seikoilla eliikkeenhakryan tydkyvyu6myyt-
td ei voida ratkaista, tulee kiinnittdd huomiota
ndihin muihin seikkoihin. Thmdn ndkcikohdan
huomioimiseksi toimikunta on ehdottanut, ette
eldkehakemuslomakkeita tulee kehittdd siihen
suuntaan, ettd eldkkeenhakijan oma kdsitys
tyostddn ja tydolosuhteistaan kdy niistd selvem-
min ilmi.

Toimikunta pitaa terkeanii kiinnittiiii tydky-
vyttdmyytta arvioitaessa erityistd huomiota
eliikkeenhakijan tosiasiallisiin tyonsaantimah-
dollisuuksiin. Tycikyvyttcimyyseldkeratkaisua
teht6essd voi esiintyd taipumusta sellaisen tyon
huomioon ottamiseen, jota eldkkeenhakijalla ei
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ole minkddnlaisia realistisia mahdollisuuksia
saada. Toimikunnan kdsityksen mukaan tyotd.
johon eldkkeenhakijan voidaan arvioida pysty-
vdn, pitdisi olla yleensd paikkakunnalla saatavis-
sa. Sen sijaan tydkyvyttdmyysmeeritelmhn sa-
namuoto "saatavissa oleva tyo" ei edellytd. ettd
tyopaikka olisi juuri silld hetkelld avoin.

Edu s tuk se lli set neuvo t I e lue I i met
Useissa tyoeldkelaitoksissa on eldkeasiainneu-
vottelukuntia, joissa kiisitelliiiin liihinnii periaat-
teellisesti merkittdvid tyoky\ryttomyyseldketa-
pauksia. Neuvottelukunnissa on edustettuina
tycinantaja-, tyonte kijii- ja toim ihenkilojiirjestot
ratkaisutoimintaan osallistuvien eldkelaitosten
lisiiksi. Neuvottelukuntia tai vastaavia on kaikis-
sa eldkevakuutusyhtioissd, LEL Tycieldkekas-
sassa ja Maatalousyrittiijien eliikelaitoksessa.
Sen sijaan eldkekassoissa, eldkesddtioissii ja jul-
kisen sektorin eldkelaitoksissa. valtiokonttorissa
ja Kunnallisessa eldkelaitoksessa, ei ole vastaa-
vantyyppisid neuvottelukuntia. Neuvottelukun-
nat ovat osoittautuneet elimiksi. joissa on mah-
dollisuus kiisitellii ty6kyvyttomyyselhkehake-
musten ratkaisulinjoja ennen kaikkea vaikeissa
rajatapauksissa. Ndissd on voitu omalta osaltaan
luoda myoskin yhdenmukaista ratkaisukdytiin-
r6a.

Neuvottelukunnasta saatujen hyvien koke-
musten johdosta toimikunta esittdh mycis val-
tiokonttoriin ja Kunnalliseen eldkelaitokseen pe-
rustettavaksi vastaavantyyppiset eldkeasiain
neuvottelukunnat. Eldkekassojen ja eliikesiiiiti-
ciiden osalta ei ole ndhty tarkoituksenmukaiseksi
niiden suhteellisen pienuuden johdosta kyseisten
neuvottelukuntien perustamista. Sen sijaan on
esitetty Eldketurvakeskuksen yhteydessd toimi-
van tydkyvyttcimyysasiain neuvottelukunnan
kehittdmistd siten, ettd se toimisi eldkesddticiiden
ja eldkekassojen vastaavana neuvottelukuntana.
Mycis Kansaneldkelaitoksen yhteyteen olisi eh-
dotuksen mukaan perustettava siell2i jo toimivia
neuvottelukuntia vastaava eldkeasiain neuvotte-
lukunta.

EHD OTU STE N TOTE UT U M I N EN
Mietinnossd on tuotu esille tvokyvvttomyysrat-
kaisutoiminnan keskeisid kysymyksid. Lienee
selv6d, ettei ole olemassa sellaista ihmekeinoa,
jolla pystl,tiiiin yhdellii sysdykselld poistamaan
kaikki ty<ikyv-yttomyysratkaisutoimintaan liit-
tyvdt vaikeudet. On muistettava, etta tydkyvyt-
tomyysratkaisutoimintaan liittyy harkintaa, jota
on mahdotonta sdddelld samalla tavoin kuin
esimerkiksi vanhuuseldkkeelle siirryttdessd. Kui-
tenkin nyt tehdyt ehdotukset merkitsevdt huo-
mattavaa parannusta ratkaisutoimintaan eldk-
keenhakijoiden, hoitavien lddkdreiden ja eliike-
laitosten kannalta. Tdmdn vuoksi on vdlttdmd-
tdnta, etta nyt tehtyjii ehdotuksia ryhdytddn v6-
littcimdsti toteuttamaan.

Saattaa olla. etteivdt nyt ehdotetut toimenpi-
teet ole riittdvid. Timd voidaan ndhdd vasta sit-
ten, kun tulokset uudistuksista kdytdnncin tasol-
la ovat kdytettdvissd. On kuitenkin selvdl, ettd
toimikunnan ehdotukset merkitsevdt huomatta-
vaa parannusta. Tulevaisuus sitten nayttae, tar-
vitaanko vielS lisdtoimenpiteitd tydkyvytto-
myysratkaisutoimintaan liittyvissd kysymyksis-
si.
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ANTERO AHONEN

Lausunt oj a e kike ik rimie t inno s t ci

Eliikeikiikomitea jiitti kesiillii l98l periaatemie-
tinnon, jossa se esitti kolmen joustavan el6ke-
ikimuodon kdyttcionottamista yksityiselld sek-
torilla. Komitea esitti ns. ammatillisen varhais-
elikkeen, varhennetun eliikkeen ja osa-aika-
el6kkeen kiiytt<idnottoa ikiiviilillii 6G-65 vuot-
ta. Uudistuksen kustannuksiksi komitea arvioi
200 miljoonaa markkaa vuodessa.

Mietintci ldhetettiin noin 40 jiirjestcin ja viran-
omaisen arvioitavaksi ja niiistii 33 on jiittiinyt
lausuntonsa sosiaali- ja terveysministericille.
Edelleen STM on antanut komitealle tehtevaksi
saattaa esityksensii lakiesitysten muotoon kulu-
van vuoden marraskuun loppuun mennessd.
Seuraavassa on tarkasteltu eriiitd lausunnoissa
esiintyvi6 linjakysymyksiii.

Y LE I STA' E l-A X n XI X l' yrl t't N O S r,q' t.q
JO U STAVASTA ELAKK EELLE
SIIRTYMISESTA.
Useissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota
eliikepolitiikan asemaan yleensdkin ja erityisesti
sen kohoaviin kustannuksiin. STK, LTK, Elin-
keinoe16mdn Tutkimuslaitbs ja valtiovarainmi-
nisterici korostavat eldkekustannusten nousua
erityisesti ns. suurten ikiiluokkien tullessa aika-
naan eldkkeelle. Eliikekustannuksia ja eliikeha-
kuisuutta lisiiiiviii ratkaisuja tulisi vdlttd6, var-
sinkin kun toisaalta tiedetddn esim. elinidn ole-
van jatkuvasti pidentymdssii. Mycis Kunnallisen
sopimusvaltuuskunnan ja Viiestciliiton lausun-
nossa korostetaan k ustannustietoisuutta ja varo-
jen tarvetta perhepolitiikan alueella. MTK ja Pel-
lervon taloudellinen tutkimuslaitos pitevet ko-
mitean esityksid joustavasta el6kkeelle siirtymi-
sestd tarpeellisina, mutta samalla tulisi etsi6 sids-
tcikohteita muualla el6keturvan alueella. Samoin
Kunnallisen eldkelaitoksen mukaan elikeuudis-
tukset tulisi viedii liipi kustannuksia lisddmdttd.
Sosiaalihallitus asettaisi varhaiskuntoutuksen
eliikeikiikysymysten edelle. Taskun mukaan va-
paa-aikaa tulisi lisiitd ensi sijassa tycissiioleville.

Ty<intekijiijiirjestcijen kannanotot ovat pdd-
osin vastakkaisia, joskaan esim. yleisen eldkeidn
alentamista ei yksikiiiin lausunnonantaja pidii
aiheellisena. SAK:n mielestd komitean esitykset
tulisi toteuttaa nopeasti, erityisesti tydllisyysti-
lanne ja raskaiden ammattien erityistarpeet

huomioonottaen. Muut tyrintekijiijiirjestdt ovat
ilmaisseet kantansa liihinnii eri eldkemuotojen
yksityiskohtaisen tarkastelun yhteydessd. Useis-
sa lausunnoissa viitataan kokeilun ja eri elike-
muotojen koordinoinnin tarpeeseen. Kansan-
eliikelaitos korostaa, ettd kansaneliike ja tycielii-
ke tulisi siilyttiiii rinnakkaisina mycis erilaisten
joustavien elikemuotojen yhteydessi.

AM M ATILLI N EN V ARHAI S ELAK E
Komitean esittdmdn ammatillisen varhaiseldk-
keen tarkoituksena on laajentaa tydkyvyttdmyys-
eliikettd 60 vuotta tdyttiineiden pitkiiiin rasitta-
vassa tycissii olleiden tyontekijoiden kohdalla si-
ten, etti ik66ntymisestd aiheutuva rasittuneisuus
nykyistd suuremmalla painolla otettaisiin eliket-
ta my6nnettaessd huomioon.

Ammatillinen varhaiseldke on SAK:n mieles-
ta tarkein ja kiireellisin komitean esityksistii, jos-
kin SAK Tyovden taloudellisen tutkimuslaitok-
sen tavoin pitaa komitean esittdmiia 60 vuoden
ikirajaa liian korkeana. STTK, Julkisten Tyci-
alojen Ammattijiirjest<i,TVK ja AKAVA katso-
vat myds ammatillisen varhaiseldkkeen tarpeelli-
seksi. Ne tdhdentivdt. ettd henkinen rasittavuus
tulisi ottaa erityisesti huomioon tyon raskautta
arvioitaessa. Tydnantajajiirjestot katsovat, etta
ammatillisen varhaiseldkkeen mydntciperusteet
ovat epanleariiiset ja eldketarvc tiltd osin hoidet-
tavissa nykyisen tydkylyttdmyyseldkkeen avul-
la. Varsin monet lausunnonantajat katsovat
my<inteisestii suhtautumisesta huolimatta, ettA
kyseinen eldketarve olisi hoidettavissa nykyistd
tyokyvyttOmyyseldkemdiritelmdd laajentamal-
la, ilman uutta eldkemuotoa. Teta ndkcikantaa
edustavat mm. TVM, MTK, Pellervon taloudel-
linen tutkimuslaitos, Vakuutusyhticjiden Kes-
kusliitto, vakuutusoikeus ja KELA. Mycis huoli
ratkaisujen yhdenmukaisuudesta on luettavissa
erityisesti toimeenpanoa edustavien laitosten
lausunnoista. Tycieliikelaitosten liitto katsoo li-
sdksi, ettd jiirjestelmii saattaa loppujen lopuksi
johtaa eldkeiin ammatilliseen porrastukseen.

VARHENNETTU ELAKE
Komitean esityksen mukaan vanhuuseldkkeen
saisi vapaavalintaisesti ottaa ennen eliikeikiiii,
ikiiviilinii 60-65 vuotta, jolloin sen mdiird olisi
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pysyvasti alennettu. Jotta eliikekustannukset ei-
vdt lisidntyisi, alennuksen tulisi olla l0 prosent-
tia jokaista varhennettua vuotta kohden eldk-
keen normaalimiidrdhn verrattuna. Useissa lau-
sunnoissa on tuotu esille se komiteanmietinnds-
sikin esitetty ndkemys, etta varhennetun eldk-
keen kiiyttc! tulee jddmddn vdhdiseksi, mutta tdl-
lainen mahdollisuus on silti tarpeellinen valin-
nanmahdollisuuksien lisddmiseksi. SAK, STTK,
TVK, AKAVA, MTK ja Pellervon taloudellinen
tutkimuslaitos katsovat, ettd varhennettua ela-
ketti tulisi subventoida siten. ettd komitean esit-
taman alennuskertoimen asemasta eldkkeen
alennus olisi esim. 6 prosenttia vuotta kohden.
Ttimii lisiiisi eldkkeen kayttdmahdollisuuksia eri-
tyisesti pienehkojii eliikkeitii a.iatellen. Myoskin
STK, LTK, Elinkeinoeldmdn valtuuskunta,
WM, Vakuutusyhti6iden Keskusliitto ja so-
siaalihallitus katsovat varhennetun eldkkeen
kustannusneutraalilla tavalla toteutettuna kayt-
tdkelpoiseksi, joskin lisdselvityksid lausunnoissa
edellytetdin.
OSA-AIKAELA:KE
Osa-aikaeliike on komitean esittdmistd eldke-
muodoista merkittdvin, mahdollistaahan se as-
teittaisen siirtymisen eldkkeelle siten, etti ikdvi-
lilla 60-65 vuotta olisi mahdollista vdhentdd
tydpanostaan ja korvata alentunut ansio osa-ai-
kaeliikkeellii. Tycintekrjiijiirjestot ja MTK suh-
tautuvat myonteisesti myos osa-aikaeldkkeen
keyttddnottoon, joskin esim. SAK:n lausunnos-
sa ep6illSdn sen kayttomahdollisuuksia liihitule-
vaisuudessa. JTA ja TVK pitavat tarpeellisena
osa-aikatycin sddntelyd sopimuksilla ja lainsiiii-
diinndllii, jolloin samalla huolehdittaisiin muun-
kin sosiaaliturvan sdilymiseste osa-aikatyOhon
siirryttiiessii. STK:n, LTK:n, Elinkeinoeldmdn
valtuuskunnan ja Pienteollisuuden Keskusliiton
kielteista kantaa on perusteltu ensi sijassa silld,
etta osa-aikatyota olisi Suomen oloissa varsin
vaikea jdrjestaa. Toteuttajien taholta tuodaan
esille osa-aikaeldkkeeseen liittyviii teknisid on-
gelmia, kuten osa-aikaeldkkeen mitoittamiseen
liittyviit mddrittelyvaikeudet ja yrittiijien valvon-
ta.

JULKINEN SEKTORI
Komitean mietinnon esitykset koskivat yksityis-

td sektoria, joskin samalla todettiin, etta jousta-
vat el6kemuodot soveltuisivat myd,skin julkiselle
sektorille edellyttden, etti uudistusten nivelty-
minen nykyisiin alennettuihin eliikeikiin selvitet-
tdisiin. Tyontekijiijiirjestot SAK, STTK, JTA ja
TVK samoin kuin.julkisen sektorin eldkelaitok-
set katsovat, ettd julkisen sektorin eldkeikdasia
tulisi selvittiid erikseen niiden omissa toimikun-
nissa. Jiirjestot ovat samalla korostaneet sifa,
ettd korjaukset eivdt saa kuitenkaan johtaa eld-
ke-etujen heikkenemiseen. Tycinantajajiirjest6t
ja Kunnallinen sopimusvaltuuskunta taas katso-
vat, etta mycis julkisen sektorin osalta selvitystyci
tulisi tehdii rinnan yksityistii sektoria koskevan
uudistustycin kanssa. ETK:n ja KELA:n lausun-
tojen mukaan ainakin erddt tekniset koordinoin-
tikysymykset tulisi selvittSd ennen ratkaisujen
tekemistd.

Komitean saama alussa mainittu jatkotoi-
meksianto ldhtee kuitenkin siitii, ettd komitea
laatii lakiesitykset vain yksityistd sektoria koske-
vina ja siirtyy sen jiilkeen kdsittelemddn julkisen
sektorin eliikei kiikysy mystii.
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PENTTI VIRTANEN

Voimassa oleva tapaturmavakuutuslaki koskee
yleensd tyosuhteessa olevaa tycintekr.yiiii. valtion
ja kunnan palveluksessa olevaa virkamiestd se-
kd erdissd tapauksissa koululaista ja opiskelijaa.

Tapaturmavakuutuslain mukaan suoritetaan
vahingoittuneelle seuraavat korvaukset tapa-
turmasta:
l. sairaanhoito tdysimddriiisenii (liittyy myos

lSdketieteellinen kuntoutus)
2. pdivarahakorvaus lyhytaikaisena tyokyvyt-

tcimyyskorvauksena (taso 60-80 Vo tyoan-
siosta)

3. elinkorkokorvaus pitkdaikaisena tyokyvyttci-
myyskorvauksena ja laaketieteellisen haitan
korvauksena (taso 60-90 % tyciansiosta)

4. kuntoutuskorvaus (sisiiltiiii myds toimeen-
tulon turvan kuntoutusa.jalta)

5. huoltoeldke edunsaa.jille
6. hautausapu.

Ansionmenetvskorvauksista pdivdrahakor-
vaus on tdysin verovapaa. Muut ansionmenetys-
korvaukset ovat veronalaisia siltii osin kuin kor-
vauksen maera ylittee 20000 mk kalenterivuo-
dessa.

Tapaturmavakuutuksen korvausjdrjestelmin
uudistamistarvetta on selvitetty v. 1961 ldhtien.
Ensimmdiset selvitykset tehtiin Pohjoismaissa
yhteistydnd.

Tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistus oli
mukana vuoden 198 I tulopoliittisessa kokonais-
ratkaisussa. Ndin ollen se. samoin kuin sairaus-
vakuutuksen uudistus, liittyviit tulopoliittisen
selvitysmiehen ehdotukseen tulopoliittiseksi ko-
konaisratkaisuksi.

Sen perusteella on saatu aikaan 10.7. l98l ta-
paturmavakuutuksen kokonaisuudistus. joka
astui voimaan l. l. 1982. samoin kuin maatalous-
yrittiijien tapaturmavakuutuslaki. joka tulee
voimaan 1.7.1982.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN
KOKONAISUUDISTUS
Tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistuksen
tarkoituksena on korvausten nykyistd oikeu-
denmukaisempi jakautuminen ja kohdentami-
nen. Uudistuksesta hyotyvdt erityisesti pitkiiai-
kaistycikyvyttcimdt, joiden tyciansion menetys
mddrdytyy tyotapaturmasta johtuvan tyciansion

menetyksen perusteella. Korvausten parempi
kohdistuminen tarkoittaa site, etta tapaturma-
korvaus kokonaisuudessaan kohdistuu tyoky-
vyttdmyysaikaan. Silld ei ole endd heijastusvai-
kutusta vahingoittuneen lopulliseen verotukseen
veronpalautuksineen.

Maatalousyrittiijien tapaturmavakuutuksella
taas on jiirjestetty maatalousyrittiijien. kalasta-
jien ja poronhoitajien sekd ndiden perheenjdsen-
ten vakuutusturva tvotapaturman ja ammatti-
taudin varalta. Korvaukset maatalousyrittiijien
tapaturmavakuutuksessa mddrdytyvdt samojen
perusteiden mukaan kuin tyontekijciiden tapa-
tu rmavakuutuksessa.

A N S IO NME NETY SK O RVA UK S ET
Tapaturmavakuutuksen pdivdrahakorvaus on
periaatteessa bruttopalkan suuruinen. Tdmd
merkitsee sita, ettd pdivhrahakorvaus on 360.
osa vahingoittuneen vuositvoansiosta. Pdivdra-
hakorvaus on veronalaista tuloa. Vuositydansio
lasketaan sen tydansion mukaan, mikd vahin-
goittuneella olisi vuoden kuluessa tapaturman
sattumisesta ollut, ellei tapaturmaa olisi sattu-
nut. Maatalousyrittdjdn vuosityoansio on vleen-
sii MYEL-tycitulon suuruinen.

Vuositvoansiota mddrdttdessd otetaan yleensd
huomioon vahingoittuneen vuoden ajalta saama
veronalainen tycitulo. joka tarkistetaan vahin-
kohetken tasoon ottamalla huomioon vahin-
goittuneen tdltd ajalta saamat palkankorotukset.

Korvauksen saamisen edellytyksend on. ettd
vahingoittunut on kykenemdton tekemddn tyo-
tddn vdhintddn kolmen pdivin ajan tapaturma-
piiiviiii lukuunottamatta. Tyokyvyn alenemaksi
edellytetddn vdhintddn l0 prosenttia ja viihin-
tddn tapaturmavakuutuslain vdhimmdisvuosi-
tyoansion 20. osan suuruista vuotuista ansion-
alenemaa. Miiiirittelyltlidn pdivdrahan tycikyvyt-
tcimyysmddritelme vastaa liihinnii ammatillisen
tyokyvyttcimyyden mddritelmdd.

TAPATURMAELAKE
Tapaturmaeldke on pitkdaikaisen tyokyvytto-
myyden ansionmenetvskorvaus, joka korvaa
nykyisen elinkoron. Korvauksen suuruus on
85 7o ansionmenetyksestd ja on kokonaan saa-
jansa veronalaista tuloa.
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Tap aturmavakuutuks en kokonaisuudis tus
j a maat alousyrit t ciji en t ap aturma-
v akuutuslain aikaans aaminen

Tapaturmaeldke mddrdytyisi tyotapaturmas-
ta johtuvan tyokyvyn alentuman perusteella.
Tydkyvyn alenemaksi edellytetddn vdhintddn
l07c ja vlhintSdn tapaturmavakuutuslain vf,-
himmdisvuosityciansion 20. osan suuruista an-
sionalenemaa.

Tapaturmaeldkkeen taso on mddritelty siten,
etta se vastaa taysimidrdistd tyciansion alene-
maa. Tiill<jin on otettu huomioon tyostd,
johtuvien kustannusten poisjiiiinti ja toisaalta
veroprogression vaikutus nettotuloa mddrdt-
tdessd.

PERHE-ElLlKE
Perhe-eldkekorvausten osalta lapsen ikdraja on
nostettu l8 vuoteen. Lisiiksi perhe-eldkeoikeus
on opiskelun perusteella 21. ikdvuoteen saakka.
Lapsen kdsitettd laajennetaan mycis siten. ettd
kasvattilapsi tulisi korvauksensaajien piiriin.

Perhe-eldkkeen mddrd on seuraavan suurui-
nen:
1. yksi omainen 4070 edunjattdjdn vuositycian-
siosta:
2. kaksi omaista 55 7o edunjiittdjdn vuosityo-

ansiosta ja
3. kolme tai useampia edunsaajia 65 % vuosi-

tyoansiosta.
Korvausjaetaan edunsaajien kesken siten, et-

td leskelle ja tdysorvolle tulee kaksi osaa ja kul-
lekin muulle edunsaajalle yksi osa.

Perhe-eldkkeen maeraytyminen on ndin ollen
rakentunut edclleen perinteelliselle ajattelutaval-
le perhe-eldkkeen muodostumisesta.

HAITTARAHA
Uutena korvausmuotona tulee tapaturmava-
kuutuslakiin haittaraha. Haittaraha on korvaus-
ta vammasta tai sairaudesta aiheutuvasta henki-
l6kohtaisesta haitasta. Haittaraha md6ritetddn
vamman lddketieteellisen haitan mukaan sosiaa-
li- ja terveysministerion vahvistaman taulukon
mukaisesti.

Haittarahalla ei korvata ansionalenemaa.
Haittarahakorvaus on siten rinnastettavissa va-
hingonkorvauslain mukaiseen vian ja pysyviin
vamman korvaukseen.

Haittarahan suuruus on korkeimmassa eli 20.
haittaluokassa 6070 tapaturmavakuutuslain
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mukaisesta vdhimmdisvuosityciansiosta. Paa-
omitettuna mddrd on vuoden 198 I tasossa 4G
vuotiaalla henkildlli 149 800 mk.

Haittaluokissa l-10 haittaraha maksetaan
kertakorvauksena, jonka suuruus on vuotuisen
haittarahan peaomitettu mddrd. Haittaraha
riippuu siten myds vahingoittuneen idstd vakuu-
tustapahtuman sattumishetkelld.

Haittaluokissa l1-20 haittaraha maksetaan
joko jatkuvana tai kertakorvauksena.

Haittarahaa suoritetaan aikaisintaan pdivd-
ra haoikeuden pddttyessd.

Haittarahakorvaus tulee ottaa huomioon va-
hingonkorvauslain mukaisra vian ja plsyviin
haitan korvausa maaritelteessd samoin kuin lii-
kennevakuutuslain mukaista vastaavaa kor-
vausta mddritettdessi.

M U UTO K S E N H A KUil RJE STELM A N
UUDISTAMINEN
Tapaturmauudistuksen yhteydessd muutetaan
nykyinen muutoksenhakujdrjestelmd. Tapa-
turmavakuutuslaitosten ja vakuutusoikeuden
vdliin perustettiin ensimmdiseksi muutoksenha-
kuelimeksi tapaturmalautakunta. Toisena muu-
toksenhakuelimend toimii vakuutusoikeus. Sen
pddtoksestd voidaan pyytee erdissd tapauksissa
valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Samalla on poistettu nykyinen alistusjdrjes-
telmd.

Muutokset merkitsevdt sita. ette tapaturma-
lautakuntaan tulee vuodessa n. 3000-3500
muutoksenhakuasiaa kdsiteltAvlksi. Vastaavasti
vakuutusoikeuteen tulee tapaturma-asioita kdsi-
teltdvdksi n. 1000-1200. Vakuutusoikeudessa
on alistusasioita ollut vuodessa n. 4500. Valitus-
asioita on vuodessa ollut n. 2000 kpl.

VOIMAANTULO
Tapaturmavakuutuslain uudistus tuli voimaan
l. l. 1982. Uusia korvauksenmddriiytymisperus-
teita sovelletaan kaikkiin niihin vakuutustapah-
tumiin, jotka sattuvat tdmin lain voimaantultua.
Aikaisemmat korvaukset mearaytyvat vanhan
lainsddddnnon mukaisesti.

KUSTANNUKSET
Tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistuksen

kustannusten vaikutus on seuraava. Vakuutus-
maksujen korotus on noin 200 milj. mk. Tycin-
antajakustannuksia tulee noin 1,10 milj. mk.
Tiimd johtuu siitii, ettd tycinantajalla on oikeus
saada tapaturman ajalta maksamaansa palkkaa
vastaava tapaturmakorvaus. Tdmin tycinanta-
jalle tulevan korvauksen mddrd on noin 60 milj.
mk.

Tapaturmavakuutuksen uudistus merkitsee
vahingoittuneelle noin 40 milj. mk:n korvausren
lisiidntymistd. Tiimii koskee erityisesti haittara-
ha-, haittalisii- ja kodinhoitokorvausten mu-
kaarriulua. 3or,rolio l-.'.."i."r, "rrurialaiscksisaattaminen merkitsee aikaisemman veronpa-
lautusedun sekd nettoansiokorvauksen ylitse
menevin tapatu rmakorvauksen poisjiiiintiii.

Edellii oleva kustannusselvitys ei sisdlld maa-
talousyrittdjien tapaturmavakuutuslain aikaan-
saamisesta tulevia kustannuksia. Maatalousyrit-
tdjien tapaturmavakuutuksen kokonaiskustan-
nukseksi on arvioiru v. 1983 129 milj. mk.
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KALERVO NISKAKOSKI

Kit'joir tulrt. oik.kand. Kctlrn,o Ni.skukoski on ollur
t i c I o.s uo.itt k r t trt i t cu n p tici t o i ttt i n t n .y i h t t' r i. l' al t i t t n
tiL,Irtkorukc.ykukstn tuorakii.r'tt6toirrti:ton ptiriI-
likki) htin on yuodcytu 1982.

YKSITYISYYDEN SUOJA
Yksityisyyden suoja tarkoittaa henkilcjn oikeutta
olla rauhassa ja loukkaamattomana. Henkilcillii
tulee yhteiskunnassa olla tietty elinpiiri, johon
kuuluvista asioista hiinellii on oikeus olla muka-
na paettamassd ja osittain itse mdiirdtd.

Erityisesti henkilollii on oikeus torjua yhteis-
kunnan tai toisten yksilciiden tunkeutuminen tdl-
le alueelle ilman laissa mddriteltyd perustetta.
Suomen hallitusmuodon toisessa luwssa on tur-
vattu kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeustur-
va. Oikeus yksityisyyden suojaan kuuluisi ndihin
oikeuksiin. Perusoikeuskomitea (1977-19)
luonnostelikin uuteen perustuslakiehdotukseen
yksityisyyden suojaa koskevia sdinncjksid.

Yksityisyyden suoja ei ole kiisitteend yleisesti
tunnettu ja sitii on vaikea tarkasti mearitella.
Lisiiksi yksityisyyden alue ja suoja vaihtelevat
mm. yhteiskunnan, aikakauden ja poliittisen il-
maston mukaan.

Vaikka termiii yksityisyys ei olekaan kdytetty,
on Suomenkin lainsdiddnncissd useita tdti tur-
vaavia sddnncjksiii. Kotirauhasta, pahoinpitelys-
td ja kunnianloukkauksesta on vanhat pykiiliit.
Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudesta on useita
sddnnciksid. Tunnetuimmat ndist6 lienevdt vir-
kamiehi6, liiiikiireitii ja asianajaj ia koskevat. Yk-
sityisyyden suojaan kuuluu, ettii kirje-, lennitin-
ja puhelinsalaisuus on loukkaamaton, mikiili sii-
ta ei ole laissa sdddetty poikkeusta.

Uusimpia yksityisyyttii suojaavia sddnnciksi6
ovat rikoslain 24. luvun 3 b $, jossa on sdiidetty
rangaistavaksi kotirauhaa rikkova salakuuntelu
ja safakatselu seka 27. luvun 3 a $, jonka perus-
teella joukkotiedotusvilinettd kiiyttden tai muul-
la sen kaltaisella tavalla tapahtunut vahinkoa tai
kdrsimystii aiheuttanut tiedon levitys voi olla
rangaistavaa yksityiseliimiin loukkaamisena.

TIETOSUOJA JA ATK
Tietokone valvoo, ette maksamme lehden ti-
lausmaksun, yhdistyksen jiisenmaksun ja pu-
helinlaskun. Tietokone etsii nopeasti tietomme

Ehdo tus henkilorekist erien
tietosuojasta

etdispdiitteelle pankissa, vakuutusyhticissd, sai-
rausvakuutustoimistossa ja poliisin piiivystyk-
sessd.

Tietokone kirjoittaa palkkakuitin, henkikir-
joituslomakkeen, verolipun, eldkelaskelman ja
tekee monia muita asioita.

Tehdessddn yrityksille ja viranomaisille nditd
palveluksia tietokone pitaa heille mycis rekisteri6
niiistii henkiloistd eli sinusta ja meistd.

Henkilorekistereitdhdn on aina pidetty - on
ollut kortistoja, luetteloita, mappeja ja muita tie-
tojoukkoja. ATK yksin ei ole muuttanut vanho-
ja henkilcirekistereite. Muutaman markan kus-
tannuksella voisi kopioida mikrofilmikorteilla
olevat tiedot koko Suomen vdestcistd ja panna
kortit piiillystak in taskuun.

Itse asiassa ATK:n ja muun uuden tekniikan
avulla ylliipidetyt rekisterit on yleensd suojattu
paremmin kuin perinteiset rekisterit.

Oletko sind koskaan ihmetellyt, mistd saa-
maasi suoramainosldhetykseen on saatu nimesi
ja osoitteesi? Paljonko tieddt uusista henkilcire-
kistereistd, niissii olevista sinua koskevista tie-
doista, siita mihin niitii kiiytetiiiin ja mihin tar-
koitukseen niita luo\utetaan? Voitko tarkistaa
tietojesi oikeellisuuden? Voitko luottaa siihen,
ettd sinua koskevat tiedot on suojattu uteliailta
tai pahansuovilta ulkopuolisilta? Onko sinulla
mitddn mahdollisuutta puuttua sinua koskevien
tietojen ktiyttoon?

Tietosuoja-asiat tulevat esille varsinkin rekis-
tereiden tietojen kiisittelyssii ja niiden luovutuk-
SCSSA.

HENKILdTUNNUS _ HYVA.VAI PAHA?
Monilla ihmisillii on Suomessa sama nimi ja
eriiillii samannimisistd jopa sama syntymiiaika.
Veikko Virtasia on Suomessa noin 250.

Samaa henkilcitunnusta ei sen sijaan ole kenel-
liikiiiin toisella ihmisellii. Niiin henkilo voidaan
tarvittaessa varmasti tunnistaa ja erottaa muista.
Nimi- ja osoitetiedot ovat useasti niin puutteelli-
sia tai virheellisiii, ettii vain henkilcitunnuksen
perusteella pystytaan tietim66n, kenesti oikein
on kysymys.

Esimerkiksi viranomaisten tycin kannalta t6-
md on aivan valttamatontd. Kukaan ei varmasti
pitiiisi siitii, ettii poliisi joutuisi arvailemaan, ke-
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net se Veikko Virtasista passittaisi vankilaan.
Henkilotunnusta khytetddn useimmissa

ATK-rekistereiss5. Tdstd osittain johtuvat sitd
kohtaan tunnetut epdluulot.

Henkilcitunnukseen liittyy sekd hyvdd ettd pa-
haa. Kun henkilci ilmoittaa muutosta talonmie-
helle yhdellii lomakkeella, viedddn henkildtun-
nuksen avulla osoitteen muutos automaattisesti
useaan henkilcin kannalta hycidylliseen rekiste-
riin. - Esimerkiksi elAkejiirjestelmien ja niihin
kuuluvien rekisterien toiminta olisi melko vaike-
aa ilman henkilotunnusta.

Periaatteessa olisi mahdollista henkilotun-
nuksen avulla yhdistiiii liihes kaikki henkilciii
koskevat tiedot yhteen rekisteriin. Rekisterissi
olisi hyvinkin yksityiskohtaiset tiedot mm. per-
heestd, entisistd ja nykyisestd tydpaikasta, tulois-
ta, varallisuudesta, sosiaalihuollon toimenpiteis-
td, rikoksista, yhdistyksistd ja puolueesu, todis-
tuksista ja muista henkilon ominaisuuksia kos-
kevista arvioinneista jne.

Kiytdnncissd tiitii yhdistelyd ei voi yleisesti
toteuttaa. Mutta yhdistelyd koskevat epdluulot
ja pelot ovat yleisid. Henkilotunnuksen kdytcin
kieltdminen ei endd estaisi tietojen yhdistelyd,
koska yhdistely on uuden tekniikan johdosta
tdysin mahdollista ilman henkilcitunnustakin.

Henkil6tunnuksen poistamiseen ei ole syyti.
Sen kdyttci olisi kuitenkin rajoitettava vain tar-
peellisiin ja hyviiksyttiiviin tarkoituksiin.

Miss[6n tapauksessa ei henkilcitunnusta saisi
painattaa lehden osoitelipukkeeseen, niinkuin
ndkee tehtdvdn. Ndin tarjotaan kaikille julkisesti
avainta henkiloii koskeviin tietoihin ja kdytettd-
viiksi henkilcin kiusalliseksi kokemalla tavalla,
pahansuopaiseen uteliaisuuteen, jopa rikoksiin.

TIETOSUOJAKOMITEA
Valtioneuvoston 7. pdivdnd toukokuuta 1980
asettama tietosuojakomitea on valmistellut eh-
dotuksen henkilcirekisterilaiksi ja erdiksi siihen
liittyviksi siiiidcjksiksi. Komitean mietintci luovu-
tettiin 7. l. 1982. Mietintoii voi tilata valtion pai-
natuskeskuksen kirjakaupasta Helsingist,d.

Tietosuojakomitea on laatinut toimeksian-
tonsa mukaisesti ehdotuksen yksityisti henkilciii
koskevien tietojen rekisteroinnissii noudatetta-
viksi siiiidciksiksi. Mietintcirin sisdltyy ehdotus

henkilcirekisterilaiksi, ehdotus laiksi tietosuoja-
lautakunnasta ja tietosuoja-asiamiehestd, ehdo-
tus laiksi yleisten asiakirjain julkisuudesta anne-
tun lain (83/51) muuttamisesta sekd edelld mai-
nittuja lakiehdotuksia koskevat asetusluonnok-
set.

HENKILOREKISTERILAKI
Henkilorekisterilakia sovellettaisiin ehdotuksen
mukaan viranomaisten ja yksityisten rekisterin
pitiijien rekistereissd, sekii ATK-perusteisissa et-
tI manuaalisesti pidettdvissd rekistereissd.

Henkilcirekisterilaki olisi luonteeltaan yleisla-
ki, jolla vahvistettaisiin keskeiset tietosuojaperi-
aatteet yleisesti noudatettaviksi.

Sellaisina keskeisind tietosuojaperiaatteina.
joita olisi voitava soveltaa riippumatta rekisterin
pitiijiistii tai rekisterin muodosta. on komitea
pitiinyt seuraavia:
l) Henkildtietojen rekisterointii koskeva yleis-

periaate, joka asettaisi rekisterin piteijiitle vel-
vollisuuden huolehtia siite, etta rekisterin pi-
to on lain tavoitteiden mukaista.

2) Henkilcirekisterin ja sen sisdltdmien tietojen
tarpeellisuusvaatimus rekisterin pitiijiin toi-
minnan kannalta.

3) Ns. arkaluonteisten tietojen rckistcroinnin
rajoittaminen.

4) Virheellisten tietojen oikaisuvelvollisuus hen-
kilcirekisterissii.

5) Henkilorekisteriin sisdltyvien tietojen luovu-
tuksen rajoittaminen.

6) Henkilcirekisterin tietojen suojaus luvatonta
kayttda, anastusta, tuhoamista ja muutta-
mista vastaan.

7) Tarpeettomien henkilcirekisterien hdvittami-
nen.

8) Henkilcjn oikeus saada tarkastaa itseddn kos-
kevat tiedot henkilorekisteristd sekd saada
tietdd rekisterin kdyttcitarkoitus, kliyttotek-
niikka, rekisterin sisdltdmiit tiedot ja tietojen
piiiiasialliset luovutuskohteet.

9) Henkilon oikeus kieltaa itseddn koskevien
tietojen kayttaminen suoramainontaan. osoi-
te- ja postituspalveluun sekd markkinointi- ja
mielipidetutkimukseen.
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OIKEUS TARKASTAA OMAT TIETONSA
Henkilon yksityisyyden suojan sekd oikeustur-
van kannalta on erittdin tdrkedd, etth hdnelld on
oikeus tarkastaa itseddn koskevat tiedot henkilo-
rekisteristd.

Tietosuojakomitea on lShtenyt siitd, ettd oi-
keus saada tietoonsa itsehdn koskevat rekisteri-
tiedot on katsottavajokaiselle kuuluvaksi perus-
oikeudeksi.

Sen mukaisesti lakiehdotuksessa on nimen-
omaisesti tunnustettu jokaiselle oikeus pyynnos-
td saada tietdd. onko hdntd itseddn koskevia tie-
toja talletettu henkilorekisteriin. Jos ndin on teh-
ty, rekisteriin merkitylla henkilollii olisi oikeus
saada tietdd, mitd tietoja hdnestd rekisteriin on
merkitty. Sillii seikalla, ovatko tiedot salassapi-
dettdvid. ei olisi tiedonsaantioikeuden kannalta
merkitystd.

Henkilon oikeutta saada tutustua itseddn
koskeviin tietoihin voidaan perustella myos kdy-
tiinncill isillii syillii.

Jos henkilcille annetaan oikeus saada tutustua
rekisteriin talletettuihin tietoihin, tdmd mahdol-
listaa sen, ette han voi varmistua tietojen paik-
kansapitdvyydestd ja esittdd tarpeen vaatiessa
oikaisuvaatimuksia. Siten tiimii jiirjestely edistdd
samalla mycis tietojen luotettavuutta.

Lakiehdotusta valmisteltaessa voitiin todeta.
etta yksityisyyden suojan tehostamista koskevat
vaatimukset ovat suurelta osalta johtuneet siitd.
ettd kansalaiset eivdt tiedd eivdtkd voi saada tie-
toonsa, miss6 heitd koskevia tietoja on talletet-
tuna ja mihin heitii koskevia tietoja kdytetddn.

Timdn osoittavat todeksi muun muassa ne
selvitykset, joilla on tutkittu kansalaisten kiisi-
tyksiii ja mielipiteitii heitd koskevien tietojen re-
kisterciinnistd.

HYVA' REKISTERTTAPA JA UUSI ASENNE
Oikeus tarkastaa omat tietonsa tulee olemaan
tietosuojalain keskeisimpid kohtia. Monet komi-
tean ehdotukset ovat luonteeltaan sellaisia, joita
vastuuntuntoinen ja huolellinen rekisterinpitdjd
noudattaa jo nykyiiiin. Lakiehdotuksessa onkin
esitetty hyvdn rekisteritavan s6Stdmistd nouda-
tettavaksi periaatteeksi.

Henkilon kannalta ei-toivottava menettely ei
useinkaan ole rikos eikd muutoinkaan vakava

asia. Uusi asenne rekisteroidyn henkilon toivei-
siin on yhtd tarpeellinen kuin hdnelle laissa ehdo-
tetut uudet oikeudet. Tdstd esimerkkind erds Ete-
ld-Ruotsissa tapahtunut kirjeenvaihto.

Eliikkeelle jddneelle sairaanhoitajalle ldhetet-
tiin henkilokuntalehti, kuten tapana oli. Sai-
raanhoitaja kirjoitti entiselle tyonantajalleen ja
pyysi, ettei lehted endd ldhetettdisi hdnelle.

Perusteluksi hdn esitti henkisesti raskaan
tyon, josta hdn halusi irtautua eliikkeelle jiiiity-
ddn. Postitse tullut henkilokuntalehti palautti
kuitenkin jatkuvasti mieleen tydympdriston ja
tyciasiat.

Sairaanhoitaja sai vastaukseksi kirjeen, jossa
ilmoitettiin, ettei hdnen toivettaan voitu ottaa
huomioon. "Henkilokuntalehti ldhetetdSn kai-
kille eldkkeensaajille eldkerekisterin perusteella.
Jos tietonne poistetaan eldkerekisteristd lehden
vuoksi. ette saa endd eldkettdkddn. Ja sitdhdn
ette varmaan toivo."

Vasta sairaanhoitajan kantelu Ruotsin tieto-
suojaviranomaiselle (Datainspektionen) johti
hdnen pienen ja ATK-rekisterissd helposti hoi-
dettavan pyyntcinsd tdyttdmiseen.

Tietosuojaviranomaiselle l6hetetyistd kirjeistii
ldytyi useita vastaavia esimerkkejd tilanteista,
joissa kaikkivaltias ATK-rekisteri jyriisi ihmisten
esittdmdt toiveet omien tietojensa kdytostd.

Rekisteritietojen myynti tai kiiytto suoramai-
nontaan on asia, josta ihmiset haluaisivat tietdd
enemmdn ja johon he haluaisivat paasta vaikut-
tamaan.

Ehkd merkittdvin asia liittyy luottotietorekis-
tereihin, joiden tietojen kiiytcin yleisyyttii ihmiset
eivdt tunne, eikii heillii ole oikeutta tarkistaa
omia tietojaan niistd.

TULEEKO IAKIA?
Suomi on ainut Pohjoismaa, jossa ei ole voimas-
sa olevaa tietosuojalakia. Tilanne muun Euroo-
pan osalta on liihes yhtii synkkd. YK:ssa on
meneillddn hanke, jonka tarkoituksena on saada
yksityisyyden suoja mukaan ihmisoikeuksien ju-
listukseen.

Tietosuojalainsddddnncin eteenpdin viemiseen
lciytyy sekii kotimaisia ettd kansainvdlisid perus-
teita. Komitean mietinto on ldhetetty lausunnol-
le ja valmistelutyotd on tarkoitus jatkaa.
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PENTTI KOIVISTOINEN

V a kuu t us o ik eude n p ciri t d k s i ci

YN ruT,qJ,A, V,4K U UTUK SEN TEKEM I N E N
KUqLEMAN ttltxreN
Vakuutusoikeuden piititds n:o 8027/80/ 20
Annetru 6. l. 1982 (ETK 8315)
MELA vahvisti 4.5.1978 vireille tulleen hake-
muksen perusteella emdnndlle MYEL:n mukai-
sen tydtulon 4.6. 1973 alkaen. Pddtoksestd vali-
tettiin elikelautakuntaan. Emdnndn ilmoitettiin
kuolleen 26. 12. 1977 ja olleen jo sitd ennen sai-
rautensa vuoksi kykenemiitcin osallistumaan
MYEl-toimintaan. Yksi pdivd valituksen teke-
misen jdlkeen eli 21.6. 1979 emdnniin jdlkeen
haettiin hdnen alaikiiiselle lapselleen perhe-eld-
ketre, minke MELA piiiitcikselliiiin mycis tSlle
mydnsi.

Vastineessaan eldkelautakunnalle MELA to-
tesi, etta emdntd oli tullut tycieldkelakien mieles-
sd tyokyvyttomiiksi l. 9. l9'76,joten MYEL-va-
kuutus olisi pddtett6va 31. 8. 1976. Koska emdn-
td ei itse ollut hakeutunut vakuutukseen. tulisi
vakuutuksen alkamisajankohdan olla l. l. 1974.

Eldkelautakunta kumosi ja poisti valituksena-
laisen pd6tciksen. Perusteluna menettelylle oli se,
ettei vakuutushakemusta ollut tehty emdnndn
eldessd ja eliikelaitoksen ei tdmdn vuoksi olisi
tullut ottaa asiaa kdsiteltdvdkseen.

MELA valitti VO:een ja pyysi, etti eldkelau-
takunnan pddtcis kumottaisiin. MELA totesi va-
lituksessaan mm., etta MYEL:ssa ei ole sdddetty
sitd, ettd henkilci olisi vakuutettava elinaikanaan.
Emiinniin jiilkeen on mycis jddnyt perhe-eliikkee-
seen oikeutettu lapsi. Emdntd on myos tervev-
tensii puolesta ollut MYEL:n mukaan vakuutet-
tava. Jos valitukseen ei suostuttaisi, olisi perhe-
eldkepiidtos poistettava.

VO hylkiisi valituksen samoilla perusteilla
kuin elSkelautakuntakin. Perhe-eldkepddtciksen
se poisti, koska pddt6s "ilmeisesti ei ole lain-
mukainen".

VAPAUTTAAKO KUOLEMA?
Eldketurvakeskus oli lausunnossaan VO:lle sa-
moilla linjoilla kuin MELA. MELA:n perustelu-
jen lisiiksi ETK toi esille vakiintuneen kdytinnon
YEL:n ja MYEL:n mukaisessa vakuuttamisessa.
Koko YEL:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuu-
den voimassaoloajan ETK on pitdnyt selvdnd,
etta ETK voi yrittiijiin kuoltua ottaa henen puo-

lestaan YEL 12 $:n mukaisen "pakkovakuutuk-
sen" ilman yrittiijiin mycitiivaikutusta. VO:n te-
kemd ratkaisu on ETK:n mielestd lievdsti sanot-
tuna ylldttdvd.

Vaikka vanhuus-, tycikyvytt6myys- ja tydt-
tomyyseldkkeen hakemista on pidetty silld ta-
voin henkilcjkohtaisena, ettei kuolinpesd voi nii-
ti endd vakuutetun puolesta hakea, ei tiista viela
velttametta seuraa vakuutuksen hakemisen
henkilokohtaisuutta. Ei kuolema poista eldke-
turvan jdrjestdmisen laiminlyontiii, ei varsinkaan
silloin, kun lakisidteisen vakuuttamisvelvolli-
suuden toteuttamisella jiilkeenjiidneille olisi
muodostunut perhe-eldketurvaa.

MITEN YEL:SSA?
VO:ssa on tdll6 hetkellii vireillii vastaava kysy-
mys YEL:n osalta. Ndin ollen on olemassa suuri
vaara. ettd ratkaisu ko. tapauksessa on sama
kuin MYEL:n osalta. Kdytdnnossd tdmd merkit-
sisi sitd. etti ETK:n olisi ilmeisesti haettava lu-
kuisien yli kymmenen vuoden aikana antamien-
sa "pakkovakuutuspddtdsten" poistamista
VO:lta. Jos piiitdkset puretaan, seurauksena
osassa tapauksia on, ettd jo maksussa olevia per-
he-eliikkeitii joudutaan lakkauttamaan.

ASIAA AVOIMEN YHTION
Y' HTI O M IEH I STA' TAA S K ERRA N
Vakuutusoikeuden priritbkser n:o 6829/ 8 I / 2365
ja n:o 6839/81/2367
Annettu 9. 12. l98l (ETK 9996 ja 9995)
Ty6eliikelakien soveltamisessa avoimen yhticin
yhticimiehiin on tunnetusti ollut lukuisia vaiheita
ja vaiheistajia. Sovellutukset ovat muuttuneet
useaan kertaan ja myos lakia on jouduttu muut-
tamaan. Voimassa oleva laki on tullut voimaan
1.7.1981.

Viimeisin silmddn pistinyt piirre kiiy ilmi otsi-
kossa mainituista VO:n piiiitoksistii. Ennen
mainittua lainmuutosta tapahtuneen avoimen
yhticin yhticimiehen tyoskentelyn perusteella hd-
nelle olisi ldhtcjkohtaisesti ollut jdrjestettdvd
TEL-eldketurva, jos hiin ei edes yhdessd perheen-
jasentense kanssa omistanut yli puolta yhticin
yhticiosuuksista. Niin oli siitii riippumatta, mak-
settiinko yhticimiehelle palkkaa vai ei. Monet
tdllaiset yhticimiehet ovat kuitenkin kdytdnncissd
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jdrjestdneet eldketurvansa YEL:n mukaan. Kun
ndmi yhticimiehet ovat sittemmin hakeneet pur-
kua YEl-tycitulopddtcikseen, VO on jdrjestel-
mdllisesti suostunut hakemuksiin, haettiinpa
purkua sitten viiden vuoden kuluessa tydtulo-
pddtoksen lainvoimaisuudesta tai myohemmin.

O N K O V O : N P IJ RK (/ K A, yrAI \vro
MUUTTUNUT?
Nyt VO on kahdessa ratkaisussaan poikennut
aiemmasta linjastaan. Niissii se ei ole suostunut
yhticimiehen edelld mainitulla perusteella teke-
mddn purkuhakemukseen. Molemmissa ta-
pauksissa osa tycitulopaatctksista oli yli viisi
vuotta vanhoja ja osa nuorempia. Tuoreempia
ratkaisuja tata kirjoitettaessa (3. 3.) ei ole ETK:-
hon tullut kuin yksi. Siinii alle viisivuotias tycitu-
lopeetOs poistettiin.

Merkitsevitko VO:n poikkeavat ratkaisut py-
syvld kannanmuutosta ja, jos merkitsevdt, min-
kiilaisissa tilanteissa? Tiihiin ei pysty vastaa-
maan. Oletan, ettd VO:n p62itcisten taakse kdt-
keytyy niitd ajatuskulkuja, joita eldkelaitos toi
esille purkuhakemuksiin antamissaan vastineis-
sa. Eldkelaitos totesi, ette avoimen yhtidn yh-
ticimiesten eldkevakuutusjdrjestelyt ovat vuosien
varrella vaihdelleet ja asiasta on aiheutunut pal-
jon sekaannusta ja episelvyyttd. Huomioon ot-
taen TEL 2 $:n t?imdn hetkinen sisiiltci ja se, ettei
eldkevakuutusten takautuva jiirjestely ole aivan
ongelmatonta, purkuhakemuksiin ei tulisi suos-
tua.

Purkuun suostuttaessa eliikelaitos joutuu pa-
lauttamaan YEL-vakuutusmaksut. TEL-vakuu-
tusmaksuja ei kuitenkaan aina voida perid va-
kuutusmaksujen vanhentumisen vuoksi.

VO:n linjanmuutos, jos sellaisesta nyt on ky-
symys, on sindnsd tervetullut ainakin piiiipiirteis-
sdin. Ndissi avoin yhtici -kysymyksissa jo pit-
kdin mukana olleena jiSn vain kysymdin, eikci
purkuk6ytinncissd olisi ollut aihetta linjanmuu-
tokseen jo paljon, paljon aikaisemmin.
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II-KKA SAVOHEIMO

El cik e turv ak e s kuk s en ant amat
sovelt amisratkaisut ja lausunnot

v rurt o ttr rL,q p,q t s rsTI TEHD Y N
ATK-SUUN N ITTELU- J A O HJELM O I NTI-
rYO N KATSOTTU TA PAHTUNEEN
rvosuarttss,q vartooN
ETK:n ratkaisu 10. 2. 1982
Joissakin tapauksissa yhtiot kiiyttiivdt vakinai-
seen henkilokuntaan kuulumattomia suoritta-
maan tyon, jonka tekemisestd yhtici on tehnyt
sopimuksen asiakkaan kanssa. Tycinteko kestdd
vain sovitun ajan ja sopimus tycinteosta koskee
vain tdtd yhta tyota. Nyt esillii olevassa tapauk-
sessa henkilcin kanssa sovittiin yhden ennalta
mdlrdtyn atk-suunnittelu- ja ohjelmointityon
suorittamisesta tietylle asiakkaalle. koska yhtion
oman henkilciston kapasiteetti ei riittdnyt tycin
tekemisecn.

Tdllaisissa tapauksissa syntyy helposti epdsel-
vyyttd siitd, onko henkilo tycisuhteessa yhtioon.
Tyo tehdiiiin asiakkaalle. eikii yhtion taholta
katsota olevan olemassa sellaista johtoa ja val-
vontaa, ettd kysymyksessii olisi tyosuhde yh-
tioon. Tycisuhde asiakkaaseen tuskin kuiten-
kaan on kysymyksessd, koska rahallisesta kor-
vauksesta huolehtii yhtid, joka mycis on ottanut
henkilon tyotd suorittamaan. Monesti hiintii pi-
detddn myos yrittiijiini, koska tycin teettdjdn
kannalta tyostd sopimiseen liittyy mycis yritth-
jyyteen viittaavia piirteitii.

Tdssd tapauksessa tycin suorittamisesta sovit-
tiin suullisesti. Sen vuoksi on luonnollista, etta
osapuolten kdsitykset sovitusta jiilkikiiteen ky-
syttaessa poikkeavat jonkin verran toisistaan,
kuten jiiljempiinii kliy ilmi. Vaikka tyonteosta
olisi sovittu kirjallisesti, ei tyon kulkua kaikkine
vivahteineen voitane yksityiskohtaisesti ennalta
silld tavoin kirjata, ettd se todellisuudessa tdsmdl-
leen noudattaisi kirjallista sopimusta. Siksi myos
tosiasialliset olosuhteet on selvitettdvd ja otetta-
va huomioon.

Ilmoituksensa mukaan tyon suorittaja sopi
yhticin kanssa osallistuvansa mddrdtyn tietoko-
neen kdynnissd olevien ja mydhemmin aloitetta-
vien asiakasprojektien atk-suunnittelu- ja ohjel-
mointityon suorittamiseen. Tyoaika oli kahdek-
san tuntia piiivlissii ja tuntipalkka 45 mk. Palkka
maksettiin kahden viikon v6lein ja tyciskentely
tapahtui yhtion projektipiiiillikOn alaisuudessa.
Tydta tehtiin joko yhti<in tiloissa tai yhticin osoit-

tamissa tiloissa. Tyossd kdytettiin yhtidn vdlinei-
ta.

Yhtion ilmoituksen mukaan varsinaista tyo-
sopimusta ei henkilon kanssa solmittu, koska
kysymyksessd oli sovitun kertaluonteisen tyon
suorittaminen. Yhtio ei myoskddn antanut hen-
kilcille vakinaisten tyontekijciiden etuja eikii hiin-
ta sitonut eikd velvoittanut sddnncillinen tyciaika.
Tyo suoritettiin henkilon kotona tai asiakkaan
tiloissa (ohjelmien testiajot suoritettiin asiak-
kaan laitteistolla). Henkilon tycin teon valvonnan
suhteen noudatettiin normaalia projektivalvon-
taa. Palkkio maksettiin henkilon esittdmien tun-
tityolaskelmien perusteella ja hiinelle maksettiin
myos lomakorvaus.

ETK katsoi pddtoksessddn hcnkilcin olleen
tydsuhteessa yhtioon h6nen tehdessidn atk-
suunnittelu- ja ohjelmointityciti yhtiolle. Ratkai-
suun vaikuttivat seuraavat seikat:

- tyo suoritettiin yhtion johdon ja valvonnan
alaisuudessa. Yhtion ilmoituksen mukaan
tyciskentelyyn ndhden sovellettiin normaalia
projektivalvontaa ja henkilcj ilmoitti tycis-
kennelleensd yhtion projektipiiiillikon alai-
suudessa

- lisiiksi henkilolle maksettiin tuntipalkkaa
ja yhtio maksoi hdnelle mycis lomakorvauk-
sen.

Lopuksi on syyt6 todeta, etta niissd tapauksis-
sa, joissa vakinaiseen henkilostoon kuulumaton
otetaan suorittamaan jotain erityistehtavae, ha-
nen tyciskentelyolosuhteensa tuskin paljonkaan
poikkeavat vakinaisten henkilcjiden tydskente-
lyolosuhteista, jos hdn vieli tekee samantapaista
ty6td kuin vakinaiset henkilcit.
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Ky symyksiri ja vast auksia

A I la o leva I I a pal st al la E kik et urvak es kuk sen la i no-
pillinen johtaja Anui Suominen vastaa tydeldkkei-
t ri ko s kev i in k v symy k siin.

Tydelcikeasioita koskeviin kysymyksiin vasta-
taan Eltiketuwakeskuksesta myds kirjeitse jo pu-
helimitse. Kun kirjoitatte, mainitkao tliydellinen
nimenne, osoitteenne ja henkildtunnuksenne.

r(.r'.r r rr.r'.r.' M i t c n k a m p a u m o a I u n .t' r i t t rj.i ci n r u I c c
m e ne t c I I ci .r' r i t t ci.j liw k u u tu ksen.s a su h t e c n 1 ii tulc s-
.scitin ciiri.t'slomalle? Kampaanto ort pit'tti, iu viello
.r' r i r t ci j ci t.r' ci s k cn t t I e e p riao s i n .t' k s i tt. A i noo "t I ao n

.yilloin tlilloin on kriytctt.t' tilapcii.stii upuu. Yrittriian
on tarkoitus .jntkua t.yotacin vu.sla l1/:-) t'uodcn
loman.itilkccrt. Lontan u1aksi kanrpnontoo t'i :ul-
.jctu, tttuttu.trittaja on ctikonut vwtkrulasen loi'
s t I I a a I a n .t' ri t t ci i ri I I a. Tti.r' t.t l k o va k u u t u s nr a k.v u t
tnoksaa m.t'd:. lontan aiulta iu kutsotaanko .tilloin
t ul ok si ainoas I aan v uo k rut ulo.'

Vastaus: Yrittiijien eldkelaissa edellytetidn, et-
t6 lakia voidaan soveltaa yrittiijiiiin vain, jos hdn
osallistuu yrityksessadn tyon tekoon. Pelkkii yri-
tyksen omistaminen ei riite, silla yrittiijin tyotu-
lolla hinnoitellaan nimenomaan yrittdjdn tycipa-
nos. Yrityksesta saatua vuokraa ei voida katsoa
tycituloksi.

Jos yrittdjdn eliikkeen perusteeksi vahvistet-
tuun ty6tuloon vaikuttavat seikat olennaisesti
muuttuvat, yrittiijiin pitaii ilmoittaa muutokses-
ta eldkelaitokselle tyotulon tarkistamista varten.
Takautuvasti tydtuloa ei kuitenkaan voi muut-
taa.

Jos yritys myydiiiin tai vuokrataan, vakuutus
on piidtettiv6, koska lain edellyttdma tyciskente-
lyedellytys puuttuu. Yrityksen vuokrauksesta tu-
lee siis ilmoittaa eldkelaitokselle, joka lakkauttaa
vakuutuksen. Kun vakuutus on lakkautettu, sii-
td ei mene enid vakuutusmaksuja. Myciskiiiin
eldkettl ei tdmdn jiilkeen endii kartu.

Mikali yrittiijii ryhtyy uudelleen harjoitta-
maan yrittdjdtoimintaansa hiin on velvollinen
antamaan tiedot toiminnastaan ja tyotulostaan
eldkelaitokselle, jotta uusi vakuutus voidaan
saattaa voimaan.

r\ r'.r'r'rrr.r.r. Olt'n utnntutiltoni tak.tiuutoilila. Mi-
nullo on voin vh.ri auto ja tccn u jot it.tt'cikri ntinulla
oIt, rtIIut vicrus.Io t.t iit'ttirrrutt. N.t t oIctt sttirasIaIIut.
jott'tr ptllicicin, ctta jourlutt chAa palkkauntuun
t.r'dnrckijan. Luulisin .jak.tavani kuirtnkin hoitoa
,1c1,;1 11itju rtiitt. ttta vi('ru.\til tunit.ti.tirr r'rtirt rrttttt'
tontunu iltunu viiko.tru ia :illoin tolli)in kokopiii-
yii i.r a r t i. .l o u du n k o nt u k sa nto an t.v ri s t li t' I li k c nt a k -
.sut siira riippuntatto, onko palkkaamani hankilti
.j o.t su i n pci ci t.r' d s t.ri m uu o I I a l L/o i k u t r a u k o a: i o utt t L'.

kuinku pal.jon nruk.san htintllc palkkuu.'
Vastaus: Vieraan palveluksessa oleviin henki-

loautonkuljettajiin sovelletaan tydntekijdin elh-
kelakia (TEL). Jos tyontekijd on alle 65-vuotias
ja tycisuhde kestdd yhdenjaksoisesti ainakin
kuukauden ajan, eldketurvan jdrjestdminen on
tyonantajalle pakollinen. Edellytyksen6 on kui-
tenkin viel6, ettd palkka on taman vuoden in-
deksitasossa ainakin 529,86 mk/kk tai etta tyo-
aika on sdiinncillisesti vdhint6dn 20 tuntia viikos-
sa. Sillii seikalla, onko ty6ntekijdlld samanaikai-
sesti muita tydsuhteita, ei ole merkityste tycrnan-
tajan vakuuttamisvelvollisuuden kannalta.
Tyontekijiille voi mycis karttua elikettd yhte ai-
kaa useammankin tycisuhteen perusteella.
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(Iutta
t y d e I rik e I a i n s ci ci dcint d ci

LAKI rintamaveteraanien varhaiseldkkeestS
(13/7. t.1982).

LAKI tydntekijiiin eliikelain 6 $:n muuttami-
sesta(14/7. L 1982).

LAKI lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien
tycintekrjiiin eldkelain 7 $:n muuttamisesta (15,/
7. t.1982).

LAKI valtion eldkelain 5 $:n muuttamisesta
(16/1. t.1982).

LAKI merimieseldkelain l2 $:n muuttamises-
ta(17/7. l. 1982).

LAKI kansaneldkelain 28 ja 30 $:n muuttami-
sesta (18/7. l. 1982).

LAKI perhe-eldkelain 9 a ja l8 $:n muuttami-
sesta (22/7. l. 1982).

Rintamaveteraanien varhaiseldkelain mukaan
tycikyvyttcimyyseldkkeen suuruisen varhais-
eliikkeen voivat saada sotainvalidit, joiden sota-
vammalain mukainen tycikyvyttcimyysaste on
vdhintidn 30 prosenttia. Muiden rintamavete-
raanien kohdalla eldkkeelle pdiisyn edellytykset
ovat 58 vuoden ikii ja muut laissa mdirdtyt eh-
dot. Lainmuutos tulee voimaan 1.7.1982.

Ty<ieliikelakeja muutettiin siten, ettd jos rin-
tamaveteraani myohemmin saa oikeuden joko
tyokyvytt6myys- tai vanhuuseldkkeeseen, eldk-
keeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan mycis se ai-
ka, jonka rintamaveteraani on saanut varhais-
eldkettd. Lainmuutokset tulevat voimaan l. 7.
1982.

LAKI valtion eldkelain muuttamisesta (31/
14. t. t982).

Lainmuutoksen johdosta valtion eldkkeeseen
liitettdvd lapsikorotus poistuu. Laki tuli voi-
maan l. 2.1982.

LAKI tyontekijiiin eliikelain 8 ja 8 a $:n muut-
tamisesta (72/25. 1. 1982).

Lainmuutoksen jdlkeen tapaturmavakuutus-
lain mukainen piiviraha otetaan huomioon tyo-
eldkkeiden yhteensovituksessa. Laki tulee voi-
maan I piiiviinii huhtikuuta 1982.

LAKI kansaneldkelain muuttamisesta (103/
s.2. t982),

LAKI perhe-eliikelain muuttamisest a (105 / 5.
2. t982).

LAKI tycintek4iiin eliikelain 8 $:n muuttami-
sesta (109/5. 2.1982).

LAKI maatalousyrittdjien eldkelain 6c ja 6d
$:n muuttamisesta (l l0/5.2. 1982).

Kansaneldkelain muuttamisella jaetaan kan-
saneldkeuudistuksen toinen vaihe kahteen vuo-
sien 1983 ja 1984 alusta voimaan tulevaan osaan.
Uudistuksen kolmas vaihe tulee voimaan vuo-
den 1985 alusta. Neljdnnen vaiheen toteutuksen
ajoitus ratkaistaan erikseen. Kansanel6keuudis-
tuksen johdosta joudutaan TEL:n yhteensovi-
tussdinnristcidn tekemaan teknisi6 tarkistuksia.
Muutokset johtuvat perusosan nimen muutta-
misesta pohjaosaksi sekA perhe-eldkelain muu-
toksesta, jolla poistetaan kuntaryhmitys lapsen-
eliikkeestd.

MYEL:n sukupolvenvaihdoseldkettd koske-
via s66nnoksiS on tarkistettu erdiltd osin.

Lainmuutokset tulevat erdin rajoituksin ja
poikkeuksin voimaan L l. 1983.

Petri Jriiiskinen
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Uusia yleiskirjeitci Tiedoksi

2/82

3/82

4/82

25. l.1982 Sosiaali- ja terveysministeri6n
paatds tyontekijain elAkelain ja lyhytai-
kaisissa tycisuhteissa olevien tydntekijein
eliikelain mukaisen vakuutusmaksun vd-
liaikaisesta alentamisesta
26. L 1982 Valtion eldkelain muutta-
minen
l. 2. 1982 Ty<intekijiiin eliikelain 8 ja
8a $:n muuttaminen
15. 2. 1982 Kansaneldkelain muuttami-
nen ja eriiitd siihen liittyviii lakeja

Kan sane I ri k euudi s t u k seen I i i t t t'v(it
lait vahvistettu
Kansaneldkeuudistuksen jatkamiseen liittyviit
lait vahvistettiin perjantaina 5.2. Porrastetusti
kolmessa vaiheessa vuosina 1983-85 toteutetta-
vat uudistukset merkitsevdt kansaneldkkeen
miiiiriin korottamista ja tarveharkinnan purka-
mista.

Uudistuksen toteuduttua kansaneldkkeesti
muodostuu henkilcikohtainen eldke, jonka suu-
ruuteen eivdt vaikuta endd muut kuin eldkkeen-
saajan tycieldkkeet ja niihin rinnastettavat etuu-
det. Eliikkeiden verotuksen yhtendistiiminen
aloitetaan vuoden 1983 alusta samalla, kun kan-
sanelikeuudistuksen toisen vaiheen ensimmii-
nen osa tulee voimaan.

Vuoden 1983 alusta tukilisiiii korotetaan 36
mk kuukaudessa ja tydtulot etuoikeutetaan ko-
konaan. Kansanel6kkeen tukiosa ja tukilisii yh-
distetddn lisdosaksi, jota eliikeliiisen tai hdnen
puolisonsa tulot pienentdvdt 50 prosentin tulosi-
donnaisuudella. Lisiiksi yhtendistetiidn eldkkei-
den verotus. Tdmi merkitsee siti, ettd kansan-
eldkkeen pohjaosa 1a lisiiosa tulevat veronalai-
seksi tuloksi. Pelkkiiii kansaneldkettd saavan ei
kuitenkaan tarvitse maksaa eldkkeestddn veroa.

Vuoden 1984 alusta kansaneldkkeen lisSosaa
korotetaan 42 mk kuukaudessa. Puolisoiden
eldkkeet eriytetaan eli tiillcjin kansaneldkkeestd
tulee henkilcikohtainen eliike, mikii merkitsee si-
ta, etta puolison mitkddn tulot eivit vaikuta toi-
sen puolison eldketulojen mdiirddn.

Vuoden 1985 alusta yritthjii- ja pddomatulot
etuoikeutetaan. Kansaneliikkeestd tulee tdllciin
eldkevdhenteinen. Tarveharkinta siiilyy siis
l. l. 1985 jiilkeen eniiii vain kansaneliikejdrjes-
telmdn asumistuki-, perhe-eliike- ja rintamasoti-
laseliikeasioissa. Uudistuksen viimeisen vaiheen
ajoituksesta p66tetidn erikseen mycihemmin.

Vuodesta 1983 kansaneliike muutetaan veron-
alaiseksi tuloksi ja verotuksessa otetaan kdyt-
tddn ns. ellketulov6hennykset. Eduskunnan
pidtoksen mukaisesti ndiden vahennysten vuo-
tuisista tarkistuksista s66dettiin lailla. Kiiytiin-
ncissi ne tulivat indeksisidonnaisiksi.

Samassa yhteydessd kansanel6keuudistusta
koskevien lakien kanssa vahvistettiin eldkkeen-
saajien asumistukea koskeva lain muutos. Sen
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mukaan vuodesta 1984 omakotitaloissa asuvia
eliikeliiisiii otetaan asteittain nykyistii enemmdn
asumistukij6rjestelmdn piiriin.

'I- 
u t k i tt t u.t'lit t t t p t' r' t' t, n c I ii li a i k ii i.s t.; t ii

Llihes kaikilla 60 vuotta tayttaneilla on ainakin
yksi liiiikiirin toteama sairaus, mutta se ei vdlt-
tamatta vahingoita toimintakykyd eikd eldmin
tyydyttiivyyttd. Tiimhn kertoo Tampereen yli-
opiston kansanterveystieteen laitoksella hiljat-
tain valmistunut raportti vuonna 1979 suorite-
tusta 60-89-vuotiaiden tamperelaisten haastat-
telututkimuksesta. Se kohdistui terveyteen. roi-
mintakykyisyyteen, elintapoihin, sosiaalisiin
rooleihin ja osallistumiseen sekd palvelujen kdyt-
tcicin ja niiden koettuun tarpeeseen.

Kyseessd on Maailman Terveysjdrjesron joh-
dolla suoritettava kansainvdlinen vertaileva
vanhojen henk iloiden terveydenhuoltotutkimus,
johon osallistuu l2 maata. Suomessa tutkimusta
johtaa professori Eino Heikkinen. Tampereella
haastatcltiirr viisivuotisikiryhmittiiin i;htccnsd
l06l henkiloii, joista 98 asui pysyvdsti laitoksis-
sa.

Kotona asuvista eliikeikiiisistii noin yhdeksdl-
ld kymmenestd oli ainakin yksi sairaus eikii nii-
den mddrd paljoakaan vaihdellut viisivuotisikd-
ryhmien kesken. Kuitenkin 20-40V0 tdstd 1ou-
kosta tunsi itsensd aivan terveeksi. Toimintaky-
vryn todettiin alkavan selvhsti heikentyd 75. ika-
vuoden jdlkeen. Biologisten vanhenemismuutos-
ten perusteella vanhuuden voidaankin katsoa
varsinaisesti alkavan 75-80 vuoden idss6. Toi-
mintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa erityisesti
vanhoille naisille vaikeuksia jokapiiiviiisistzi toi-
minnoista suoriutumisessa. Kun yli puolet laitos-
ten ulkopuolella olevista eliikeikiiisistii naisista
asuu yksin, edellyttee heidan selviytymisensd ko-
tioloissa heidiin erityistarpeistaan ldhtevien pal-
velujen kehittdmistd.

Nivel- ja selkisdryistd kdrsi usein neljii kym-
menesta, ja muutkin oireet olivat yleisid. Ilman
liilikiirin mddriystd saatavia liiiikkeitii kiiyte-
tiiinkin eniten juuri sdrkyjen lievittdmiseen, ja

monet vaivat johtavat mycis ns. koululdiiketie-
teen ulkopuolisten hoitojen kokeiluun.

Yli neljiinneksell,ii 70 vuotta raytraneistd nai-
sista ja runsaalla viidennekselld miehistd on kdy-
tcissddn yhtd aikaa niin monra reseptileeketta (yli
kolme), etta he tutkimusten mukaan todennd-
kciisesti tekevdt virheitd niiden kdvtcissA.

l' l: I .-r'u ly r )il t u i (ho.\ I Lnt

Eldketurvakeskus aloittaa tiinii keviiiinii YEL-
valvonnan, jonka avulla tutkitaan jdrjestelmdlli-
sesti vuosittain YEL:n piiriin kuuluvien yrittdjien
vakuuttamisvelvollisuus. Tdmdn ns. systemaat-
tisen YEL-valvonnan aluksi hoidetaan kuntoon
laiminlyonnit takautuvalta ajalta eli kiytdnnos-
sd vuosilta 1977-1981. Tdmdn jiilkeen korja-
taan vuosittain yritystoimintansa aloittaneiden
yrittijien YELJaiminlyonnit niin pian kuin
mahdollista.

Valvontaprosessi etenee seuraavasti: Aluksi
yrittijiille huomautetaan laiminlyonnisti ja ke-
l-rotctaan ottamaan YEL,vakuutus. Jcs l,rittdjC.
ei suosiolla vakuutusta ota, Eldketurvakeskus
ottaa vakuutuksen yrittdjdn puolesta. Tdmin
jiilkeen eldkelaitos vahvistaa yriuiijiille tycitu lon
ja perii vakuutusmaksun, jota normaalisti ko-
rotetaan laiminlycinnin johdosta.

ElAkelaitos ei YEL:n mukaan saa vahvistaa
vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlycineelle
yrittiijiille tyotuloa pitemmdltd ajalta takautu-
vasti kuin kulumassa olevalta ja viideltii sitd vd-
littdmdsti edeltineelt6 kalenterivuodelta. Jos
vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyoty tata ai-
kaisemmalta ajalta, on oikeus YEL:n mukaiseen
eldkkeeseen tdltd osin menetetty.

YEL-vakuutus on pakollinen. Eldketurva-
keskus voi yrittiijiin hakemuksesta kuitenkin va-
pauttaa yrittiijiin vakuuttamisvelvollisuudesta,
jos yrittiijiin eldketurva ja hdnen omaistensa eld-
keturva on muulla tavoin jdr.jestetty niin, ettd
niitd pidetean riittdvind. Vapautus mycinnetddn
yleensi viideksi vuodeksi kerrallaan hakemuk-
sen tekemistd seuraavasta pdivdstd lukien.

Markku Sirvit)
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T.t' o r.l' h n t ci .s e I v i t t ri m ci ci n
t.t' de I ok c nruksu i cn pc ru s t ci t a
Sosiaali- ja terveysministerici on asettanut tyo-
ryhmdn 3l piiiviiiin toukokuuta 1982 mennessd
selvittdm66n tyontekijiiin eldkelain (395/61)
12 $:n pohjalta tycieldkevakuutusmaksujen pe-
rusteet mddrittelemdlld vahvistusmenettely ja
sellainen perustemalli, joka pitkiillii tahteyksella
varmistaa eldke-etuudet ja mahdollisimman hy-
vin tasoittaa maksukehitystd sekd sopeuttaa
maksut kansantalouden kehittdmiseen. Tyoryh-
mdn on lisiiksi 31 piiiviiiin tammikuuta 1983
mennessi selvitettdvd tycieldkerahastointiin liit-
tyviii kysymyksiii. - Ty6ryhmdn puheenjohtaja
on ylijohtaja Altti Aurela sosiaali- ja ter-
veysministeriostd.

A t' tt.; t us k ct.\ s o.i c tt .t' hd i.s t.t'.s

iltlilttti Annankadullc
Avustuskassojen yhdistys muutti huhtikuun
alussa. Uusi osoite on Annankatu 3l-33 C 39,
00100 Helsinki 10. Toimiston puhelinnumero on
69429&.

Radion opetusllialnrun
t.t' de I rik k c i s t ci saa o s t a o nalthoi t t ee no
Radiokursseja voi kiiyttiiii opiskelun apuna mil-
loin vain, sillii opetusohjelman tyciel6kkeistl saa
ostaa valtion av-keskuksesta avokelana tai ka-
settina.

Nauhoitteita myydiiiin kolmen vuoden ajan
ohjelman ldhettdmisestd alkaen.

Tilausosoite on Valtion av-keskus
Hakaniemenkatu 2
00530 Helsinki 53

Nauhapalvelun puhelinnumero on
(90) 706 3221 kello 8-12.
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JOLJKO JANIJUNEN

El cik k e i s t ci ulk omail I a

Ruot.si
penusuAin)' LA;KETAAN
vUoDESTA Daz LAIHTEN
VAIN KERRAN VUODESSA
Ruotsin parlamentti pddtti viime vuoden lopus-
sa, ette tammikuusta 1982 liihtien perusmddriin
(basbeloppet) suuruus lasketaan vain kerran
vuodessa aikaisemman kuukausittaisen laskemi-
sen asemesta. Perusmddrd esimerkiksi vuodelle
1982 miiiiriitiidn vertaamalla yleistd hintatasoa
marraskuussa l98l heiniikuun 1980 hintata-
soon. Perusmddrdn suuruus on I 7 800 kr vuonna
1982. Vuoteen 1982 asti perusmddrdn muutos
edellytti indeksin muutosta vdhintddn 3Vo:lla.
Nyt tdmd edellytys on poistettu. Viime vuosina
perusmddrdd on nostettu 3-4 kertaa vuodessa.

Y LE I S E N L I il ELA: K EJ AH T STT IU,q. N
VAK U UT U S M AK S UP ER U STE M U UTTU N UT
Yleisen lisiieliikej?irjestelmdn vakuutusmaksupe-
rustetta muutettiin vuoden 1982 alusta. Tycinan-
taja maksaa nyt vakuutusmaksun palkansaajan
koko palkasta eiki vain eldkkeen perusteena
olevasta palkasta, niin kuin aikaisemmin. Va-
kuutusmaksu on 9
na 1982 (l ela perusteena oiieesta
palkkasummasta vuonna l98l). - Kansanelii-
kemaksu on 8,45 7o palkkasummasta. Osaeli-
kemaksu on 0,5 70. Eldkkeet rahoitetaan tycinan-
tajien maksuilla. Valtio ja kunnat osallistuvat
erdisiin kansaneldkemenoihin. Palkansaajat ei-
vdt maksa eldkevakuutusmaksuja.

Y RIT'TAJ IEN VA PA UTTAM I N EN YLEI S E STA'
L I S A: E L): K K EE S TA. L o P ETETT U
Vuoden 1982 alusta eiviit
vor

el koske niitd,jotka ovat syn-
tyneet vuonn a 1923 tai sit6 aikaisemmin ja joilla
oli vapautus vuonna 1981.

Y LE I N E N LI S A T L)I X U )I NIT STE LM A'
VUONNA 1981
Yleisestii lisiieliikejiirjestelmiistd maksettiin
vuonna l98l eliikkeiten536 miljoonaa kruu-
nua (lisiystd vuodesta I 980 noi n 24 7o) elakkeen-
saajille, joita oli vuoden lopussa 1343 572 (van-
huuselSkkeensaajia 831458, tycikyvyttdmyys-

eldkkeensaaj i a 222 7 13 ja perhe-eldk keensaajia
289401). Kansaneldkkeensaajia oli vastaavasti
yhteensd I 890 320.

Vakuutusmaksuja kertyi yleiseen el6kerahas-
toon vuoden l98l aikana 25645 miljoonaa
kruunua. Vuoden l98l lopussa rahastoissa oli
yhteensd 17632'7 miljoonaa kruunua. Vuoden
aikana rahastot kasvoivat noin I I 7o. Korkotu-
lot olivat 16055 miljoonaa kruunua.

Yleisessd lisiieliikejiirjestelmdssd on kolme
varsinaista rahastoa, joista yksi vastaa pientycin-
antajien ja itsendisten yrittiijien vakuutusmak-
suista, toinen valtion, kuntien ja valtiojohtoisten
yritysten ja kolmas suurryonantajien (viihintddn
20 tydntekijeii) tydntekijciittensii puolesta mak-
samista vakuutusmaksuista. Niiden kolmen ra-
haston lisdksi on neljds rahasto, josta sijoitetaan
varoja valtion paatosten mukaan talouseld-
mddn. Varat tdhdn sijoitustoimintaan on otetru
kolmesta varsinaisesta rahastosta.

TO IM IH E N K I LA NT U N TY O NJ O HTAJIEN
L I il E LA K EJAru e sretu )) t t 6 rcr\
V O IMA S SA O LOA IK AA J ATKETTIJ
MAALISKUUHUN 1985
Tyrimarkkinaosapuolet pdhsivht sopimukseen
vuoden l98l lopulla keviiiillii 1982 piiiiuyviiksi
mdiirdtyn toimihenkilciita ja tydnjohtajia koske-
van sopimuspohjaisen lisiieliikejiirjestelmin
voimassaolon jatkamisesta maaliskuun loppuun
1985. Sopimukseen tehtiin eraite teknisih muu-
toksia. Huomattavin niistii koskee osaeliikkeen
korvaustason laskemista 657o:sta 5070:iin
(ITP:ssii 7,5 ja20 kertaa perusmidrdn suuruisen
tulon vdlilld olevalta palkan osalta) samalla ta-
valla kuin yleisessi lisdeliikejiirjestelmassa tehtiin
jo vuoden l98l alussa.
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Ilan.vkct
ELA:KEil:N ALENNUS
Ranskan hallitus pliitti tammikuussa 1982, ettii
vanhuuseldke maksetaan huhtikuusta 1983 leh-
tien alentamattomana 60 vuoden idstd nykyisen
65 vuoden asemesta, mutta vain jos vakuutetulla
on takanaan 37,5 vuoden vakuutusaika. Rans-
kassa on kiiytcissii liukuva eliikeikii, jonka puit-
teissa vakuutettu voi siirtya elekkeelle haluama-
naan ajankohtana 60. .la 70 ikiivuosien vdlilld.
Useimmat ovat kuitenkin jddneet eliikkeelle 65
vuoden iiissii, jolloin vanhuuseldkkeen mddrd on
50 Vo eldkepalkasta. Jokaiselta vuodelta ennen
tiitii ik2irajaa eldkkeen mdlird alenee 5 prosentti-

yksikdllii. Ndin ollen tiillii hetkellii 60 vuoden ids-
sd maksetaan 25Vo elake ellei vakuutettu esim.
tydttcimyyden tai tycikyvyn alenemisen vuoksi
saa "6ytta" 50Vo elakettii jo 60-vuotiaana.
Ranskan hallituksen eldkei6n alennus merkitsee
sita, etta 50Vo elake maksetaan jo 60 vuoden
idssd.

Eliikeitin alennus ei koske ainakaan toistai-
seksi tyomarkkinajiirjestcijen perustamia lisiielii-
kejiirjestelmiii, joiden alaisuuteen lasketaan kuu-
luvan noin 807o yksityisen sektorin palkansaa-
jista. Niissii jiirjestelmissA eliikeikd on 65 vuotta.
Eliikeiiin oletetaan laskevan myos ndissd jirjes-
telmiss6.

o
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Tilastotietqla tydelcikkeensaajista 3 l. 12. l98l
Taulukoiden luvut ovat vcihimmtiisturvan mukaisia.

31. 12. 1981 oli maksussa kaikkiaan 597000 tyoelaketta. Muutos edelliseste vuodesta on 29000 kappaletta
eli 5,1 prosenttia.
Naista oli vanhuuseliikkeita 304000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta) (+25000), tyokyvyttomyyselakkeitii 173000 kappaletta (-2000), tyottomyyseldkkeita 18000 kappa-
letta (+4000) ja perhe-elakkeita 102000 kappaletta (+6000).
Vanhuuseliikkeiden keskimaare oli 774 markkaa/kk, tyokyvyttomyyseliikkeiden 936 markkaa/kk, tydtto-
myyseliikkeiden 866 markkaa/kk ja perhe-eldkkeiden 628 markkaa/kk.

L' A r\; l l L,' L S L I -1 L' K L. 1.1'
l'oirrttts.rtt oltyut -i l. I ). 19,\ I

Elakkeensaajia Keskimiiiiriiinen peruseldke mk/kk
Eldkkeen m taia Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensa

57 465 86374 143839 1 620 695 1 064TEL-elakelaitokset
YEL-elakelaitokset 12126 8944 21070 1 525 1 045 1 321
MYEL-eldkelaitos 42326 53837 96 163 445 220 319
LEL-elakelaitos 32406 9990 42396 634 283 551
Kaikki tyoeldkelaitokset 144323 159 145 303468 1 046 528 774

Mybnnetyt eltikkeet 1. 1.-31. 12. 1981

Kaikki tyoelakelaitokset 14376 17 464 31 840 I 078 504 763

I l' ( ) L', I l'T -l ( ).1 I | \ .\ t. I .4 h L t - l: I' ( t t ttt I t titi t, tttt, I ti k k tt, r )
l ointustu oltyut -l l l :. 198 I

El6kkeensaalia Keskimddriinen peruselake mk/kk
El6kkeen myontdid Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensii
TEL-eiakeiaitokset 39 r59 41 964 6i i23 troY 833 I 40E

YEL-eliikelaitokset 7 635 3440 11075 1 324 838 1 173
MYEL-eliikelaitos 21247 24031 45278 527 214 361
LEL-elakelaitos 30214 4993 35207 864 391 797
Kaikki tyoeldkelaitokset 98255 74428 172683 1 188 604 936

Mydnnetyt eltikkeer 1. L-31. 12. l98l

Kaikki tydeldkelaitokset I 805 7 194 16999 1 432 737 1 138

O S.;l Ll-.4 K L't-E7'
l oirrro::tt oltyat -l l. I l. l98l

Eliikkeensaajia Keskimdiirdinen peruselake mk/kk
Eliikkeen my6ntdjd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-eldkelaitokset 1 352 1 727 3 079 '1223 603 875
YEL-elekelaitokset 1 405 574 1 979 992 695 906
MYEL-eldkelaitos 5 413 6 231 1't 644 420 188 296
LEL-elakelaitos 1 089 132 1 221 735 390 697
Kaikki tyoeldkelaitokset 9259 8664 17923 661 307 490

Mydnnetyt ekikkeet 1. l.-31. 12. 1981
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r\ ()n ().\tI |.\t:t..1Kt{t:t-I
L-t)uttu\\u ol(t'ut -l l. I ). l98l

Elakkeensaaiia Keskimadr6inen peruselake mk/kk
Elakkeen myontaja Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TE L-elakeiaitokset 2934 6547 9481 1 483 788 1 003

YEL-elakelaitokset 248 z3 l 693 890499 1 089
I/YEL-e lakelaitos 1 092 904 1 996 781 J to

LEL-eldkelaitos 3 869 1 770 5 639 880 422 736
Kaikki tyoelakelaitokset 8 143 9472 17 615 1 090 6t2 866

Mydnnetyt ekikkeet l. l.-31. 12. 1981

Kai kki tyoeldkelaitokset 2187 3 129 5 316 1 118 684 862

I' l: Il I I l:- L l,'1 K h' l ; l:'l
I ()tnttt\\u oltyut j l. l:. 198 I

Elakkeen myontiijd

Keskimiii-
Elakkeiden riiinen pe
lukumiidrd ruselake

mk/kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensii
TEL-eldkelaitokset 49251 875 46004 14747 60 751

Y E L-e lakelaitokset 8 08s 778 7 774 2361 10 135

IvIYEL-eldkelaitos 19198 246 18373 5 156 23529
LEL-elakelaitos 26316 399 24966 7077 32043
Kai kki tyoelakelaitokset 1 02 850 628 97 117 29341 126458

Mydnnetyt ekikkeet l. l.-31. 12. 1981

Kai kki tyoeldkelaitokset I 997 669

| .1\ilt . .!-. / l'0A.) L 1l-t()\l\ \.\-, n oTto,\/) )'.!- .l.t l't:l?tll'-'-t:t,,lh'Kt:l:T-
I oitrrtttttt ,tlcrut -l l. l:. l9tl

Eldkkeen myontdjd

TE L-elakelaitokset 283 694 1 092
Y E L-e lakelaitokset 40729 1 168
Ir/ YEL-eldkelaitos 1 62 63s 325
LEL-elakelaitos 1 09 558 bUJ
Kaikki tyoelakelaitokset 596 61 6 798

Mydnnetyt eltikkeet l. l.-31. 12. 1981

Kaikki tyoelakelaitokset 64 152 856

Vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeensaajista 14294 sai lisiiksi rekister6itya lisaelaketta keskimaarin 1168
mk/kk. Naha btivht-etupa'assd TEL- ia YEL-elakkeita. Perhe-elaikkeista 3512 oli lisaetuien mukaisia, keski-
mdiirin 918 mk/kk.

,rl,1KSl,'l-('t' t:1,.4'LKI:l'.-t- 1. t.-.11. l:. t98t. .lltt^t. ,\lK
Vtih immiiistu rva

TEl-elaikelaitokset 3 653,88
YEL-eldkelaitokset 561,99
MYEL-elAkelaitos 622,67
LEL-eldkelaitos 786,61

Kai kki tyoel6kelaitokset 5 625,15
Rekisteroity lisaturva

Eldkkeiden
lukumdiirii

Keskimda-
rdinen pe-
ruseldke
mk/kk

242,77
Yhteense 5 867,92
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English Summary

Finland is the only Nordic country without a law on
the secunty of information. The srtuation lor the rest
of Europe is almost equally gloomy lf the proposals
of the lnformation Security Committee are realrsed
we Shall have the necessary law also in Finland

The full-time secretary expounds the principles of
the Committee's work. lts report includes a proposal
for a personal regtster act. an act on an information
secunty board and an inf ormatron secunty ombuds-
man

ln the Committee's view. it is everybody's {unda-
mental right to have access to inf ormation on herself /
hrmself in the personal register. This is important not
only lor protection of the person s privacy but also f or
has legal security

The Committee s proposals would also limit regist-
ration of sensitive intormatron. A person should be
pntitled to refuse use of information on himsell for
purposes of direct advertising, address and mailing
servrce and marketing and publrc opinion polls.

tvlany ol the Committees proposals are such that
a responsible and careful keeper of the register rs al-
ready observrng them. the author says.

The bill proposes in fact that good regrstration
practice be made a prrnciple to be lollowed.

The author states that a new altitude to the wishes
of a reqistered person is as necessary as the new
nghts proposed for hrm rn law. Letters sent in Sweden
to the intormatron secunty authority have contained
several examples of situations in which the omni-
potent ADP regrster has erased the wishes expressed
by people concernrng the uSe of inf ormarion on ihem-
selves

Mr Mattr Puhakka, chatrman of the parltamentary
social commrttee, in an intervte!,, !vith our jcurna!, is
of the opinion that the main basic decisions on pen-

sion protection have now been taken wrthin the
available resources. According to Puhakka. thefuture
challenger of social policy wrll be safeguarding the
luture of our aged population, families with children
and problems assocraled with the working life ol
people.

Puhakka says that there are occupatrons in e.g. the
public sector in which penston ages are very low. On
the other hand, there are in the private sector
strenuous and wearing occupatrons in which the
general pension age rs 65 years

Pension age should in Puhakka s oprnron be linked
in the Iulure lo consrderations of people s personal
needs and qualrties.

Greater attentron should be pard to rncreasing the
possibility ol gettinq work and the basic security
created by work. For the aged population, he asks for
courage within lamilies in solving the problem olher-
wise than by increasing rnstitutional beds. A salient
consideration rn theramily isto guaranteesubsistence
and the basic securily of life to young lamrlies.

The lnlormation column relates that the Central
Pension Securrty lnstitute is stepping up control on
insurance under the Pension Act for Self-Employed
To begin with, the omissions dating f rom 1977--1981
will be corrected ln the luture, the possible neglect
of new self-employed to take out an annual insurance
will be corrected as soon as posslble.

The Minrstry for Social Allairs and Health has set
up a working group to study lhe bases of employment
pension insurance premiums. The group wrll for-
nruiilic a rrrurjcl wi-,tci' *ili CiSLie ii'r i:C lCiE torr:
lhe pension benetits. even the development of the
national economy. The committee will also examlne
quest!ons pertaining tn cmployment oensron f undinq.
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