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1981
Vanhuuselcike on
e de I I e enkin v anhuu s e I cik e

Ajatus yksil<illisestti elakkeelle siirtymisesta yhtenaisen eliikeiiin
uaihto"irtona voittaa alaa. Ajatus sisilt66 sen, etta eliikkeelle siir-

ryttiiisiin yksil<ikohtaisen harkinnan perusteella, ettl kuudes-
kymmenesviides vuosipiiivi ei eniii olisi tycikyvyttomiiksi tuloon
verrattava kaavamainen eliikkeelle siirtaja.

Toki ajatuksesta on pitkii matka kaytantocin, tarvitaan runsaas-
ti keskustelua, uusia normituksia, mittapuita, viestdii ja taloutta
koskevia arvioita, ennen kuin voidaan niihdd, miten yksilcillisen
elakeiiin jarjestelma todella toimisi. Tiinii kevaiinii valmistuva ela-
keikiikomitian mietint<i muodostunee alustukseksi keskustelulle,
jonka aiheeseen eri puolilla jo on kiinnostuneesti tartuttu.

Vanhakantaisempaa eliikepoliittista ajattelua edustaa eiskettiii-
nen puheenworo, jossa viitattiin uusien ammattikuntakohtaisten
el6kei6n alentamisten mahdollisuuteen yhtenii vaihtoehtona'
Vaikka yhteiskunnassa eittimiittii on raskaita ammatteja ja vih6n
viihemmiin raskaita ammatteja, kokonaiset ammattikunnat ovat
nykyisellii eliikejiirjestelmien hienosdiidon ajalla liian suuria ko'
konaisuuksia, liian karkeita operationaalisiksi yksik6iksi. Tycit
vaihtelevat saman ammattinimikkeenkin piirissii, inhimillinen
kestokyky vaihtelee, ammattiin tullaan ja siitS poistutaan kesken
uran, ja niin edelleen. Lislksi eldkeiiin alentaminen kokonaiselta
ammittikunnalta, kuinka raskastciiseltii hyvdnsS, laukaisisi domi-
nomekanismin: seuraisi vaatimuksia uusista alentamisista, ja elii-
kepoliittisen keskustelun painopiste kaikkiaan palaisi vuosikym-
menen takaisiin aiheisiin.

Yksilollisin perustein tapahtuva vanhuuseliikkeelle siirtyminen
ei suinkaan mirkitse sita, ette eHkkeelle siirryttiiisiin vain tyoky-
vyn heikkenemisen vuoksi, ettii vanhuuseliike yhdentyisi tyciky-
vyttomyyseliikkeeseen. Edelleenkin vanhuuselike olisi ansaittu
puttt "-ii*asti 

piiiviitycisti, mycis vireille ja tycikuntoiselle, ja
eUtteette siirryttiisiin yleensa samoissa i'issii kuin ennenkin. Mut-
ta siirtymishetked voitaisiin rukata ja siirtymisen tapaa loiventaa
siirtyjiin yksil<illisen tilanteen ja hiinen omien odotustensakin mu-
kaan' 

Yrii) Itrmola
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Vammaisten
wnnno
Ehkeliiisjiirjestdt ovat vakiin-
nuttaneet asemansa yhteiskun-
nassa. Niiden jiisentoiminta on
vilkasta, ja niiden vaikutus tun-
tuu, enimmdkseen puolueiden
kautta; jokseenkin jokaista puo-
luetta aatteellisesti liihellii on
oma eldkeliisjiirjestcinsii, joka
vaikuttaa intressiryhminii puo-
lueensa sosiaalipoliittiseen ta-
voitteenasetteluun. Tdmdn wo-
sikymmenen kuluessa tultaneen
ndkemian, etta elakehisjarjes-
t6jen vaikutus ulottuu sosiaali-
politiikan ulkopuolellekin, kult-
tuuripolitiikkaan ja yleiseen yh-
teiskuntasuunnitteluun. Eliike-
liiisille suunnattuja kulttuuri-
palveluja tarvitaan lisdd; asun-
toalueita, asumuksia ja liiken-
netta kehitettiiessd on eliikeliii-
set otettava huomioon. Kym-
menessd vuodessa tulee van-
huuseliikeldisid kokonainen tu-
rullinen tai tampereellinen lisiiii.

Vanhuuseldkeliiisiii. Eliike-
liiisjiirjestot ovat leimallisesti
vanhuuseldkeltiisten jiirjest<ijii.
Vaikka niiden ovet ovatkin auki
mycis tycikyvyttomlyselAkeliii-
sille, ainakaan nuoren tycikyvyt-
tcimiin ei liene helppoa identi-
fioitua yleiseen eliikeliiisjiirjes-
tcion eikii eliikel6isjdrjestcin puo.
lestaan jakaa yhteiskunnallisiin
tavoitteisiin Hhraavaa aktivi-
teettiaan monelle painopiste-
alueelle.

Invalidijiirjestrit, sekd keskus-
jiirjestcit ettd eri vammaisryh-
mien omat jirjestcit, ovat saa-
neet kukin sarallaan arvokkaita
tuloksia aikaan. Oman vam-
maisjiirjestcinsi rydkyvyt6n
luultavasti kokeekin parhaiten
omaksi jdrjest6kseen.

Mutta vammaisjlrjestojen
piirin ulkopuolelle jiiii edelleen-
kin tycikyvytrdmia, joiden on
vaikea identifioitua mihinkiiiin.
Niiitl lienee muun muassa mie-
lenterveyden vammoista kiirsi-
vissii.

Vammaisten vuosi saattaisi
olla ulkonaisena aiheena ty<iky-
vyttcimyyseldkeliisten kentdn
uudelle kokonaistarkastelulle.

Y Lla
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ANTTI SUOMINEN

Ty o e I cik ej cirj e s t e lmrin muut o k s enhaus t a

NYKYTIIANNE
Muutoksenhakujrirjestelmtit muodostqvat oson
vokuute tun oikeusturvaa lakis citit eis e s sii so siaali-
vakuutukse ssa. S o siaalivakuutukse s so muut o k-
senhakujrirjestelmiin sqmoin kuin muihinkin va-
kuutetun oikeusturvaa lisririviin keinoihin on kiin-
nite t t tiv ri erit yis t (i huomio la, ko s ka so siaalivakuu-
tusjiirjestelmiit koskevat jokaista kansalaista.
Nriin ollen eri jiirjestelmien on varmisteltava oi-
keussuojakeinoj en o lemas soo lo ia saatavuus oiv an
eri tavoin kuin oikeudenkciytdssri siviili- ia rikos-
prosessin alueella. Niiin on tilanne myds eri tyd'
e liikelakien kohdal la.

Eri ty<ieHkelakien samoin kuin muidenkin
sosiaalivakuutusta koskevien lakien muutok-
senhakua koskevat siiinndkset on kirjoitettu
kuhunkin lakiin erikseen. Tyoeliikelakien koh-
dalla muutoksenhaku jakaantuu varsinaiseen
muutoksenhaku- eli valitusmenettelyyn sekA
ylimtiiiriiisiin muutoksenhakukeinoihin.

Valitusmenettely tulee kysymykseen tapauk-
sissa, joissa piiiitciksensaaja on tyytymet<in teh-
tyyn ratkaisuun ja valittaa muutoksenhakuajan
kuluessa. Kuitenkin on tilanteita, joissa valitus-
ajan umpeenkulumisen jiilkeenkin on tarvetta
piiiitciksen muuttamiseen. Tiillciin on tietyilla
edellytyksillii mahdollista turvautua ylimiiiiriii-
siin muutoksenhakukeinoihin, oikaisu- ja pur-
kumenettelyihin.

Yksityisen sektorin tyoehkejarjestelmiin
muutoksenhakujiirjestelmi on kaksiportainen.
Ensimmdiseni muutoksenhakuasteena on la-
kimiehistii sekii maallikkojiisenistii ja liiiikireistii
muodostettu elikelautakunta. Ylimpiind muu-
toksenhakuasteena on vakuutusoikeus, jossa
tyd€hkeasioiden kisittelyii varten on mycis
maallikkojlseniii.

Julkisen puolen eldkejdrjestelmSn muutok-
senhakujiirjestelmi eroaa vastaavasta yksityisen
sektorin jiirjestelmiistii. Valtiokonttorin anta-
maan pi6tcikseen haetaan muutosta esittiimiillti
valtiokonttorille oikaisuvaatimus. Oikaisuvaa-
timuksen johdosta annettuun pSitcikseen on
eliikkeenhakijalla sitten mahdollisuus hakea
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole edus-
tettuina liiiiketieteellinen asiantuntemus eiviitkii
myciskdiin maallikkojiisenet. Kunnallisen eldke-
jlrjestelm?in ensimmiiisend muutoksenhakuas-

teena on kunnallinen elikelautakunta, jonka
piiiitciksestii on mahdollisuus valittaa korkeim-
paan hallinto-oikeueen.

Ylimiiiiriiisisti muutoksenhakukeinoista oi-
kaisua on haettava pdltoksen antaneelta eHke-'
laitokselta. Eliikelaitoskin voi oikaista anta-
maansa paatdsta mycis oma-aloitteisesti. Oikai-
su on mahdollista vain silloin, kun on kysymys
eviityn edun mycintdmisestd tai myonnetyn edun
lis66misestd. Lainvoiman saaneen piiiitciksen
purkamista haetaan taas asianomaisen eldkejiir-
jestelmiin ylimmiiltii muutoksenhakuasteelta.
Purkaminen on mahdollista silloin, kun piiiitcis
on perustunut viiiirddn tai puutteelliseen selvi-
tykseen tai ilmeisesti paatds ei ole ollut lain
mukainen.

EILI: KKEEN H AK IJ AN O IKE U S S U OJ A
Alussa jo totesin, ettd lakis6dteisessii sosiaaliva-
kuutuksessa vakuutetun oikeussuojalle tulee
asettaa aivan erityiset vaatimukset. Ennakoivin
toimin el5kejiirjestelmien tulee mahdollisimman
suuressa mddrin turvata vakuutettujen etujen to'
teutuminen lakien shdtiimtillii tavalla. Tiimiin
lisdksi ovat olemassa muutoksenhakujiirjestel-
miit, joita kiiyttiimiillii vakuutetulla on jiilkikii-
teen mahdollisuus toteuttaa oikeusturvaansa.
Harvoin vakuutettu itse henkilokohtaisesti tun-
tee tarkasti eri elikelakien hienouksia, minkii
vuoksi on luonnollista, ettei hiin pysty valitusta-
pauksissa iksil6llisesti perustelemaan valitus-
taan. Kuitenkin oikeusturvan takaamiseksi
muutoksenhakumenettelyssii muutoksenhaku-
elimille on voitava asettaa huomattavasti laa-
jempi tutkimisvelvollisuus kuin normaalissa oi-
keusmenettelyssi. Kdytdnndssa muutoksenha-
kuasteet tutkivatkin valitustapaukset kaikilta
osin.

Eliikeasioiden kiisittelyn nopeus on elikkeen-
hakijalle tarkeeta. Usein hdnen toimeentulotur-
vansa riippuu eldkeasian nopeasta khsittelemi-
sest5. Eldkehakemusten nopeaan kiisittelyyn
onkin eliikelaitoksissa kiinnitetty erityisti huo-
miota, jottei tydsuhteen pdiityttyii eliikkeenhaki
jan toimeentuloturvassa tulisi katkoa.

El6keasioiden nopean kiisittelyn vaatimus
koskee luonnollisesti mycis muutoksenhakuas-
teita. Tassa suhteessa on kuitenkin toivomisen
varaa. Eliikelautakunnassa asian kisittely kes-
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tiiii yli 6 kuukautta, kunnallisessa eliikelauta-
kunnassa 7-8 kuukautta, vakuutusoikeudessa
yli l0 kuukautta ja korkeimmassa hallinto-oi-
keudessa 7-8 kuukautta. Pitkat kiisittelyajat
todella vaarantavat vakuutetun oikeussuojaa. Ei
voida pitiiii hyvaksyttevand, ettii tycieldkeasian
kasittely saattaa kestdd kaikkiaan l6hes 2vuotta,
jona aikana vakuutettu saattaa olla vailla toi-
meentuloturvaa.

MUWOSTARPEET
Tavallisen kansalaisen kannalta tarkasteltuna
nykyinen muutoksenhakujiirjestelmii on vlhin-
tiiiinkin monimutkainen. Sosiaalivakuutusjdr-
jestelm6 on kehittynyt viihitellen, 1a orkeusturva
on pyritty toteuttamaan erikoistuomioistuimin
niissii edustettuina olevien maallikkojesenten
avulla. Kuitenkaan kansalaisen kannalta tarkas-
teltuna nykyinen tilanne ei ole tyydyttiivi, koska
klytiinncissii usein vakuutetun valitusasia saat-
taa samanaikaisesti olla vireillii useammassa eri
muutoksenhakuasteessa. Tiill<iin saattaa tapah-
tua, etta ndissii elimissa tehtavet ratkaisut ovat
kesken[iin ristiriitaisia. Kuitenkin liihtci,kohtana
pitiisi olla, ettli samanlaiset asiat kiisiteltiiisiin
kokonaisuudessaan yhdessii ainoassa pisteessd.

Tycieliikejiirjestelmin ja koko sosiaalivakuu-
tusjiirjestelmiin muutoksenhakujiirjestelmien
uudistaminen on viime wosina ollut vilkkaan
keskustelun alaisena. Kuitenkaan mitean todel-
lista muutosta ei ole pystytty saamaan aikaan.
Olisi kuitenkin vastuutonta vaitt6a, ettii nykyi-
nen tilanne olisi kaikilta osin tyydyttiivii. Edellii
esittiimiini muutoksenhakujiirjestelmien seka-
laisuus, siitii johtuvien ratkaisujen keskindinen
ristiriitaisuus ja tavallisen vakuutetun epatietoi-
suus oikeusturvansa varmuudesta ovat syit6,
joiden pohjalta tulisi vakavasti pyrkiii muutok-
senhakujiirjestelmien kehittdmiseen ja muutok-
senhakuteiden yhdistimiseen. Kuitenkaan
pelkkii muutoksenhakujdrjestelmien organisaa-
tion kehittdminen ei varmastikaan ole riittevii
toimenpide. Asioiden kiisittelyyn muutoksen-
hakuasteissa on myos kiinnitettiivii huomiota.
Hyvdnii osoituksena tiistii ovat edellii esittameni
luvut tdmiinhetkisisH kiisittelyajoista muutok-
senhakuasteissa.

EliikejiirjestelmSkomitea on vuonna 197 4 jet-
timiissidn osamietinncissi esittiinyt tyoeliikejiir-

jestelmdn muutoksenhakuasteiden yhdistiimis-
tii. Komitea esitti vakuutusoikeuden muodos-
tamista ylimmiiksi muutoksenhakuasteeksi.
Vuonna 1979 mietintcinsii jiittiinyt sosiaali- ja
terveyshallinnon oikeussuojakomitea esitti
my6s yhteisen viimeisen muutoksenhakuasteen
luomista sosiaalivakuutusjiirjestelmiiiin. Edel-
leen komitea esitti oikaisumenettelyn luomista
tyoelekejArjestelmidn, jolloin pdiitciksen teh-
neelld eldkelaitoksella olisi oikeus oikaista teke-
mins6 paatOs, josta on valitettu.

ITSEOIKAISUMENETTELY
Nykyisten s66nncisten mukaan eliikelaitos voi
ltse olka$ta tekemansa pdiitciksen, 1os pdiitcis
mycihemmin osoittautuu virheelliseksi. Itseoi-
kaisu on kuitenkin mahdollista suorittaa vain
silloin, kun asia ei ole vireillii muutoksenhakuas-
teessa. Eliikelaitoksen antamassa p6it6ksessi
saattaa olla sellainen virhe, jonka eliikelaitos pe-
riaatteessa voisi itse korjata, mutta asian vireil-
l6olo seuraavassa asteessa sen kuitenkin estdii.
Seurauksena on asian korjaamisen viivistymi-
nen. Valitusmenettelyii tamankaltaisia tapauk-
sia varten olisi voitava tehdti yksinkertaisem-
maksi ja tdtd kautta samalla nopeuttaa asian
korjaamista silloin, kun virhe eliikepiiiitriksessi
on aiheutunut hakijan tai eliikelaitoksen ereh-
dyksestd taikka olosuhteissa on tapahtunut
muutos. Kysymys on yksinkertaisesti byrokra-
tian vihentiimisestii silti vaarantamatta vakuu-
tetun oikeusturvaa.

Eliikelaitoksen oikaisumahdollisuuden laa-
jentamisesta Eldketurvakeskus on jo vuonna
1976 tehnyt sosiaali- ja terveysministericille esi-
tyksen itseoikaisumahdollisuuden laajentami-
sesta. Ehdotettu menettely koskisi eliikelaitok-
sen mahdollisuutta oikaista tekemiinsii peatOs,
josta on valitettu. Vastaavan ehdotuksen on nyt
tehnyt sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuoja-
komitea.

Ehdotuksen tarkoituksena on nopeuttaa vali-
tusmenettelyii siten, ettei valittaja joudu kiirsi-
mii[n elikelaitoksen tai oman erehdyksensii
vuoksi, vaan asia voidaan korjata nopeasti ja
yksinkertaisesti. Selvissii tapauksissa valitus ei
endi menisi elikelautakunnan kiisiteltiiviiksi,
vaan pddtciksen antanut eldkelaitos voisi itse
korjata virheen. Valituksen tehneen eliikkeen-
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hakijan asema turvataan siten, ettii hiinelle anne-
taan valitusoikeus elikelaitoksen antamaan uu-
teen oikaistuun pddtcikseen. Jos eltkkeenhakija
ei katso eliikelaitoksen oikaisseen piiiitcistiiiin
kokonaan, on hinelld edelleen valitusoikeus
eliikelautakuntaan, ja hiinen oikeusturyansa on
titen kunnossa. Niiin ollen valitusasia ei tulisi
selvissii tapauksissa lainkaan eliikelautakunnan
kesiteltavaksi. Jos eldkelaitos sen sijaan katsoo
valituksen aiheettomaksi, asian kiisittely siirtyisi
elIkelautakunnalle samalla tavoin kuin ny-
kyiiiinkin.

Ehdotettu oikaisumenettely merkitsisi valitus-
asioiden nykyistd nopeampaa kasittelya. Selvis-
sii tapauksissa eliikelaitokset voivat suoraan oi-
kaista piiitdsta ja tata kautta nopeuttaa menet-
telyd. Vastaavasti muutoksenhakuasteissa vali-
tusasioiden miidrii viihenisi ja tiitii kautta ehke-
lautakunnan kiisittelya voitaisiin nopeuttaa.

M U W O K S E N H A K UJA: KI E STELM IE N
YHDENMUKAISTAMINEN
Eliikejiirjestelmillii on useita yhteisiii kysymyk-
siii, jotka edellyttiiisiviit yhdenmukaista muu-
toksenhakujdrjestelmiid. Eri eliikelaitokset jou-
tuvat nykyiiiin ottamaan kantaa saman henki-
l6n osalta esimerkiksi siihen, minkii eliikelain
piiriin h6nen tyciskentelynsi on kuulunut, onko
hiin tycikyvytdn ja miten yhteensovitussiiiinncik-
siii on sovellettava. Jo pelkiin oikeusturvankin
kannalta tarkasteltuna olisi perusteltua, ettd se-
kii yksityistii ettii julkista sektoria koskevilla elii-
kejiirjestelmillii olisi ylin yhteinen muutoksen-
hakuaste. Sen sijaan ensimmiiisessii muutok-
senhakuasteessa nykyinen lautakuntatyyppinen
menettely jatkossakin olisi perusteltua. Kuiten-
kin mycis niiiden vblillii yhteistycitii ja tiedonkul-
kua olisi kehitettiivii.

Vakuutusoikeudella on jo tiilld hetkellii sekii
lbiiketieteellinen ettd tycieliimin asiantuntemus.
Mycis julkisen sektorin alueella eliikeoikeudelli-
nen puoli on voimakkaasti voittamassa tilaa.
Ilmeisestikiiiin ei olisi olemassa estetta sille, ettii
vakuutusoikeuden toiminta-alue laajenisi mycis
julkiselle sektorille. Tiillciin tulisi kuitenkin var-
mistaa myos virkamiehiii koskeva asiantunte-
mus vakuutusoikeudessa. Tnl<iin vakuutusoi-
keudesta muodostuisi koko tycteHkejiirjestel-
m6i koskeva erityistuomioistuin, joka erikois-

asiantuntemuksellaan pystyisi luomaan oikeus-
varmuutta ja yhdenmukaisuutta koko eliikejiir-
jestelmAn alueelle.

Eliikejiirjestelmdkomitean ja sosiaali- ja ter-
veyshallinnon oikeussuojakomitean mietinntlis-
sd my6s ehdotetaan yhden erityisen ylimmiin
asteen tuomioistuimen luomista. Eliikejiirjes-
telmiikomitea ehdottaa mycis vakuutusoikeuden
saattamista tiillaiseksi muutoksenhakuasteeksi.
Tdssii suhteessa on todettava, etta jo kahden
komitean esittiimien samansuuntaisten kan-
nanottojen pohjalta olisi voitava ryhtyii myos
kdytinncin toimenpiteisiin kysymyksessii, jonka
merkitys oikeusturvaa listiiivinii tekijiind ansio-
eliikejiirjestelmdssii olisi todella merkittiivii.
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Kokemuksia Ruotsin osaekike *
o s a- aik a ty Gj cirj e s t e lm ri s t ri

Elriketurvo-
keskuksen
esitteet v. 1981

Vuosina 1970 ja 1976 tehtiin
Ruotsin tydkyvyttt)myyseliike-
jtirjestelmritin muutoksia, joiden
seurauksena elenkin idkkddt,
raskasta tydtti tekevtit soivat
mahdo I lisuuden siir t y ri eltikk ee I le
ennen silloista 67 vuoden ekike-
ikdd.

Heintikuun alusta 1976 Ruot-
sin yleinen eltikeikti alennettiin
65 woteen. Somanaikaisesti as-
tuivat voimaon stidnntikset liuku-
vasta eltikeitistti; elcikkeelle siir-
l,-,winet, rr tli mnhdnllieek ei r7O-7O

vuoden idssd siten, ettii eliikkeen
miicirtid korotettiin niille, jotka
halusivat siirtyd eldkkeelle 65
vuotta vanhempina, ja aikai-
semmin eltikkeelle haluavia
"sakotettiin" alentamqlla eliik-
keen mdririid.

O S AELA: K E + O S A -A I K ATY O
Tiimii el5kkeellesiirtymisen
joustavoittaminen ei kuiten-
kaan ruotsalaisille riittanyt,
vaan lisiiksi siiiidettiin aivan uu-
si eliikelaki, osaelikelaki, jonka
perusteella tydaikaansa viihen-
teville, 60-64-vuotiaille henki-
lciille ryhdyttiin maksamaan
eldkettd osa-aikaiseen tyohcin
siirtymisestd johtuvan ansiota-
son laskun korvaamiseksi. TyG
aikaa edellytetiiiin lyhennettii-
viin siten, ette se lyhentdmisen
jiilkeen on keskimddrin vihin-
tiiiin l7 tuntia viikossa.

Osa-aikatycin voi jiirjestellii
melko vapaasti: Riksfcirsiik-
ringsverketin elokuussa 1980
kokoamien tietojen mukaan
yrittiijistii yli puolet oli tydajan
vdhentlmisen keinoksi valinnut
lyhyemmdt tycipiiiviit. Tycinte-
kijdistl vain l8 prosenttia oli va-
linnut tiimdn tavan. 38 prosent-
tia tyontekijciistd tekee tyotd
vain osan viikon piiivistd. Osa

on tydssii joka toisen kuukau-
den, osa joka toisen viikon.

RAHOITUS
Osaeliikejiirjestelmdn rahoitta-
miseksi tydnantajilta ja yrittejil-
6 peritiin osaeliikemaksua
osaelIkerahastoon. Maksu on
ollut 0,25 70, mutta osaeliikeliiis-
ten miiirdn kasvaessa rahasto
on vuodesta 1978 osoittanut ali-
jiiiimiiii, joka vuoden 1980 puo-
liviilissii oli jo 423 miljoonaa
krrlrnrra. Maksu onkin ioudut-
tu nostamaan 0,5 7o:ksi.

EI):.KKEEN MiiRA.
Tavallisimmissa tuloluokissa
osaeliikkeensaajan nettotulo on
85-90 prosenttia siita nettotu-
losta, joka hiinellii olisi ollut
tiiysaikaista tycit6 tehdessddn.
Keskim4iriinen osaeliike viime
vuonna oli noin 219C0kr/v.

OSAEI.,,RKEENSAAJIEN
Mi):R)
Osaeliikelaki koski voimaantul-
lessaan vain tycisuhteessa olevia.
Yrittajat otettiin mukaan vasta
vuonna 1980. Osaeliikkeen saa-
jien miiiirii on tasaisesti kasva-
nut. Se oli elokuussa 1980 jo
56 500, mikd merkitsee sit6, etti
noin neljdnnes niisti henkilois-
tii, joita laki koskee, on kiiyttii-
nyt hyvtkseen osaeliikkeen ja
osa-aikatycin yhdistelmiiii.

Vuoden 1982 loppuun men-
nessi arvioidaan osaeliikkeen-
saajien lukumdirin nousevan n.
64 000:een.

EKL

Viime vuonna valmistunut
uusi esite Tunne tyciel6keturvasi
on edelleen yleisesitteeni, jota
levitetiian hajasti joukkojake-
lussa, muun muassa rahalaitos-
ten konttoreissa. Siind esitelliiin
lyhyesti tycieliiketurvan piiiipiir-
teet menemattii liiaksi yksityis-
kohtiin.

Erikoisjakeluihin on edelleen
kaytettavisse neljii etuuskoh-
taista esitette seki esitteet Tydn-
tekijiin eliike ja Yrittiijiin eliike.
Ne on tarkoitettu apuvdlineiksi
tapauksissa, joissa halutaan yk-
sityiskohtaisempaa tietoa, kuin
mita Tunne tycieliiketurvasi si-
sdlt66. Esimerkiksi eliiketapah-
tuman sattuessa tai liihestyessii
voi asianomaista eliikelajia se-
lostava esite (Tycikyvyttcimyys-
eliike, Vanhuuseliike jne.) olla
hyodyksi.

Neita esitteitd ldhetetiidn va-
likoituihin jakelupisteisiin,
muun muassa terveyshuollon
piirissii, joissa niiden toivotaan
parhaiten lciytiivdn oikeat kiiyt-
tiijinsii. Samoin niitii jaetaan
kirjeitse tapahtuvan henkilG
kohtaisen eliikeneuvonnan yh-
teydessd. Niitii voidaan myds ti-
lata Eliiketurvakeskuksesta vas-
taavalla tavalla kiiytettiivliksi.

Esitteista ovat valmistuneet
uudet, vuoden l98l painokset.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Ty o e I cikk e i siin v ir e ill ci
muut oksia e duskunne s s o

Eduskunnan kdsitelt(ivdn(i on parhailloan halli-
tuksen esitys TEL:n, LEL:n jo MYEL:n muuttami-
sesta. Esitys on lakipaketti, joka sistilttiti joukon
erilaisia lainmuuto shankkeita. Lakien v oimaantu-
loajonkohta on trilkj hetkelki (20. l. l98l) vielti
ovoin.

I}IKIPAKETIN SIS):LTO
Esityksessd ehdotetaan tydeliikelakeja muutet-
tavaksi pdiiasiassa seuraavien asioiden osalta:

- osakeyhtididen, avoimien yhticiiden ja mui-
den yhteiscijen osakkaat

- LEl-eliikkeiden yhteensovittaminen

- opintovapaan huomioon ottaminen

- eliikkeen maksaminen ulkomaille

- eldkkeen maksaminen tydnantajalle.

O S AKE YITTI O ID EN, AV O I M IEN
YHTIAIDEN JA MUIDEN YHTEISOJEN
OSAKKAAT
Nykyisessii TEL 2 $:n 3 momentissa siiddetdAn
poikkeuksista siihen piiiisiiiintcion, jonka mu-
kaan mycis johtavassa asemassa olevat yhtei-
scijen toimihenkil<it ovat tytisuhteessa. Osakeyh-
tididen osalta on nimenomaisesti siiiidetty (a
muiden yhteiscijen osalta on vakiintunut tulkin-
ta), etta johtavassa asemassa olevan henkildn
yrittajyytte arvostellaan sen perusteella, kuinka
suuren osuuden yhti6stii johtavassa asemassa
oleva henkilci omistaa.

Lakia on nyt ehdotettu muutettavaksi siten,
ettii johtavassa asemassa oleva osakeyhti6n toi-
mihenkilo kuuluu YEL:n piiriin, paitsi omis-
taessaan yksin tai yhdessii perheenjisentensii
kanssa yli puolet osakeyhticin osakepiiomasta,
nyt myOs silloin, kun hdnen omistamiensa osak-
keiden iiiinimtiiirii on enemmdn kuin puolet
kaikkien osakkeiden iiiinimiiiiriistii.

Avoimien yhticiiden ja muiden niihin verrat-
tavien yhteisojen osakkaiden asemaa on myos
tarkoitus muuttaa. Heidiin osaltaan katsottai
siin jo pelkin henkilcikohtaisen vastuun yhticin
tai yhteisci,n sitoumuksista aikaansaavan sen, et-
ta heite pidetiiiin yrittijinii. Niiin ollen esimer-
kiksi avoimen yhticin yhticimiehet ja komman-
diittiyhti<in iiiinelliset yhtiomiehet olisivat aina
yrittajia. Muutos on tarkoitettu sovellettavaksi
lain voimaantulon jiilkeiseen toimintaan.

LEL-EIA:.KKEIDEN
YHTEENSOVITTAMINEN
Tdmin muutoksen osalta viittaan toisaalla tiissd
numerossa olevaan Tapio Karsikkaan artikke-
liin: "LEL-eliikkeen yhteensovitusperusteen
mddrIdminen muuttuu".

OPINTOVAPAAN HUOMIOON
OTTAMINEN
Tycieliikelainsddd6nncin mukaan tydkyvytt6-
myyseliike mycinnetiiiin taysitehoisena eli siten,
etti eldkkeeseen oikeuttavana otetaan huo-
mioon mycis aika tycikprytttimyyden alkamises-
ta eliikeikiiin edellyttien pii6s66nncin mukaan,
etta tycisuhteen pddttymisen ja tyokyvyttcimyy-
den alkamisen vilinen aika on enintddn vuoden
pituinen.

Erityisistii hyvaksyttevista syista tiihiin piii-
siint6cin on katsottu aiheelliseksi siiiitiiii poik-
keuksia. Jos henkil6 on ollut poissa ty6eliimiistii
tydttdmyyden tai pienten lasten hoidon takia, on
mainittua ruoden aikaa tietyin edellytyksin voi-
tu pidentiii.

Muutosesityksessd on katsottu tarkoituk-
senmukaiseksi rinnastaa opintovapaalain
(27 3/ 79) mukainen opintovapaa edellii mainit-
tujen poikkeustapausten kanssa. Tdmin vuoksi
TEL 6 $:n 3 momenttiin on ehdotettu lisettavak-
si siiiinncis, jonka mukaan siini tarkoitettuun
360 piiiviiiin ei luettaisi aikaa, jolta tycintekijii on
saanut opintovapaata. Opintovapaapliviit siis
pidentiiviit ns. jiilkikarenssiaikaa. Vastaavanlai-
nen si6nn6s ehdotetaan lisiittiiviiksi LEL 7 $:n I
momenttiin, jossa on erityissiinnos taysitehoi-
sesta tyokyryttcimyyseliikkeestd. TEL:n s66n-
ndsmuutos tulee sovellettavaksi mycis YEL:ssa
ja MYEL:ssa.

Eliikehakemuslomakkeet on tarkoitus uusia
siten, ette niihin varataan tila opintovapaan il-
moittamista varten.

Eil: KKEEN M AK S AM INEN ULK O MAI LLE
Nykyliin Suomi maksaa fiilli ansaitun tyo-
eldkkeen kai kille henkilon kansalaisuudesta tai
asuinpaikasta riippumatta.

Lainmuutosesityksen mukaan (TEL 9 a $)
eliike maksetaan aina ulkomailla asuville Suo-
men kansalaisille. Mycis vieraan maan kansalai-
selle, joka on muuttanut ulkomaille, suoritetaan
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aina Suomessa ansaittu tydeHke, mikiili Suomi
on tehnyt vastavuoroisen sosiaaliturvasopimuk-
sen sen maan kanssa, jonka kansalainen ulko-
maalainen on. Jollei vastavuoroista sosiaalitur-
vasopimusta ole, tarvitaan eliikkeen maksami-
seksi ulkomailla asuvalle ulkomaalaiselle Eliike-
turvakeskuksen lupa. Eliiketurvakeskuksen
kielteisestd piiiitciksestii henkildllii olisi mahdol-
lisuus valittaa normaalisti el6kelautakuntaan ja
sieltii edelleen vakuutusoikeuteen. Muutosesitys
koskee TEL:a, LEL:a, YEL:a ja MYEL:a.

Eil:.KKEEN MAKSAMINEN
ryOI,l.4l,A.4t./.LLE
Tycikyvyttcimyyseliikettii mycinnettiiessii kiiy
usein ilmi, etta tycinantaja on maksanut tydnte-
kijAlle sairausajan palkkaa ennen eliikkeelle siir-
tymist6. Koska eliike joudutaan kiiytiinncissi
maksamaan jonkin verran takautuvasti, saatta-
vat eliike ja sairausajan palkka kohdistua samal-
le ajalle. Tiillciin on ilman eri toimenpiteitii mah-
dollista, etta tydntekijd saa ylikompensaatiota.
Nykyniin ovat tycinantajat hankkineet tycinteki-
jiiltii valtakirjan, jolla he ovat voineet nostaa
takautuvan tydkyvyttdmyyseliikkeen itselleen.

Kun valtakirjaa ei ilman muuta ole pakko antaa,
on menettely ollut kiiytiinncissi hankala. Tdmiin
vuoksi on ehdotettu (TEL l9 c $), ettd tycinanta-
jan hakemuksesta eldkelaitos suorittaisi takau-
tuvalta ajalta maksettavan ty6kFyttcimyys
eliikkeen tycinantajalle, joka on maksanut vas-
taavalta ajalta sairausajan palkkaa.

Eliikettii ei maksettaisi tydnantajalle siltd osin,
kuin se on suoritettava sairausvakuutusrahastol-
le. Samoin tycinantaja ei saa el6kett6, jos tycinan-
taja on saanut korvauksen maksamastaan pal-
kasta jo muun lain, esimerkiksi tapaturmava-
kuutuslain perusteella. Esitetty lainmuutos tulisi
sovelleftavaksi mvcis LEL:n mukaisissa tapauk-
sissa.

Tata aihetta on kisitelty tarkemmin Tyoeliik-
keessii n:o 2/79 (Markku Sirvici: "Ty6kyr/ytt6-
myyseliikkeen maksaminen takautuvalta ajalta
tyOnantajalle.").

OHJEET
Lainmuutoksien voimaantultua Eliiketurvakes-
kus antaa muutosten sisiilldstii tarkemmat sovel-
tamisohjeet.

10



TAPIO KARSIKAS

LEL-e lcikke en y ht e ens ovitusp erus t e en
mci cir ci cimtnen muut tuu

Hallitus on antonut eduskunnalle esityksen lain-
muutoksiksi, jot ka koskevat yhteensovitusperus-
t een mtirirtiiimis tti tap ouksis sa, j ois sa tyt)nt e kij ti
on rinnakkain LEL:n alaisissa tdissii ja muuhun
peruselrikkeeseen oikeuttavassa ty6- toi palvelus-
suht e e s s q t ai yrit I (ij dt oiminnas sa se kti t apauk se s-
sa, jossa henkilti saa oikaisemman ekiketapahtu-
man perusteella eltikettri ja on LEL-tiiissci.

TEL 8 $:n 2 ja 3 momentissa on siidnndkset
yhteensovitusperusteesta. Pdiis6dnnon mukaan
yhteensovitusperuste on korkein peruseldkkeen
perusteena oleva palkka tai tyotulo. Kolmannen
momentin mukaan yhteensovitusperustetta
koskevia poikkeuksia on kaksi. Kumpikin niistii
vaikuttaa yhteensovitusperustetta korottavasti.
Ensimmdinen poikkeus koskee tapausta, jolloin
ty<intekijii on samanaikaisesti vlhintiiiin kuusi
kuukautta yhdenjaksoisesti kahdessa tai useam-
massa muuhun peruseldkkeeseen kuin LEL:iin
oikeuttavassa tyci- tai virkasuhteessa tai hdn har-
joittaa yrittiijiitoimintaa. Tiillciin lasketaan yh-
teensovitusperustetta miiiirdttiiess6 vastaavat
eliikkeen perusteena olevat palkat ja tyotulot
yhteen.

Toinen poikkeus tulee kysymykseen silloin,
kun tydntekijd on vdlittcimiisti ennen el6keta-
pahtumaa saanut aikaisemman eldketapahtu-
man johdosta peruselikettd taikka TEL 8 $:n I
momentissa mainittua muuta eliikettii ja on vd-
hintiiiin 3 vuoden ajan ollut samanaikaisesti
muuhun peruseldkkeeseen kuin LEL:iin oikeut-
tavassa tyci- tai virkasuhteessa taikka yritteje-
toiminnassa. Tiilloin lisiitiiiin yhteensovituspe-
rustetta mSirdttiessii ty6- tai virkasuhteeseen
taikka yrittiijiitoimintaan liittyveen eHkkeen pe-
rusteena olevaan palkkaan tai tycituloon 10,/6
mainitun aikaisemman eliikkeen tai suorituksen
m66rdstii.

Edellii olevasta ilmenee, ettei TEL 8 $:n 3
momentin mukainen yhteensovitusperusteen
korotus koske LEL:a. Pelkistiiiin LEL:n piiriin
kuuluvissa toissd olleen tycintekijiin yhteensovi-
tusperuste on ainoastaan LEL 5 $:ssii mainittu
LEl-tyonimikkeen keskipalkka rai todellinen
LEL-palkka.

NAin ollen, jos tycintekijl on tehnyt LEL:n
piiriin kuuluvaa tycitii rinnakkain jonkin muun
lain alaisen tyciskentelyn kanssa tai saanut aikai-
semman eliiketapahtuman johdosta TEL 8 $:n 3

momentissa mainittua eldkettii, ei yhteensovi-
tusperustetta voida korottaa.

Sddnn<iksen soveltaminen johtaa siihen, ettd
LEL:n piirissii tyciskentelevdt tyontekijiit joutu-
vat tassa suhteessa huonompaan asemaan kuin
muiden tycieliikelakien piiriin kuuluvat. Tdmd
johtuu siite, ette LEL:n piiriin kuuluvilla eliik-
keiden yhteensovitus vaikuttaa useissa tapauk-
sissa eldkkeeseen vdhentdvdsti, mitii ei muiden
lakien piiriin kuuluvilla tapahdu. Tycieliikkeiden
tason nousemisesta seuraa, ettd tulevaisuudessa
esiintyy nykyistii enemmdn tapauksia, joissa yh-
teensovitus vaikuttaa elSkkeen mSiiridn.

LEL:n kanssa rinnakkaista tyciskentelyii ta-
pahtuu erityisesti MYEL:n piiriin kuuluvilla
yrittajille. Ongelma korostuu juuri niiissd ta-
pauksissa, sillii MYEl-vakuutetut maksavat itse
osan kustannuksista.

Hallitus esittaa edeila kiisitellyt ongelmat
poistettavaksi muuttamall a LEL 5 $ : iiii. Tiimiin
lisiksi tarvitaan viittaussiiiinncikset TEL 8 $:iiiin.
Lainmuutosehdotus vastaa LEL:n osalta peri-
aatteeltaan TEL 8 $:ssd olevia rinnakkaisuus-
sdiinnciksi6.

Toteutettuina ehdotetuista lainmuutoksista
seuraa:
1) rinnakkain LEL:n ja jonkin muun tyoeldke-

lain alaisissa tciissd olevat sekd
2) aikaisemman eldketapahtuman johdosta

eldkettd saavat LEL:n alaisissa tciissd olevat
tydntekijiit tulevat eliikkeiden yhteensovi-
tuksen suhteen samanarvoiseen asemaan
muiden tyoelakelakien piiriin kuuluvien
kanssa.
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KIRSTI SUOMIWORI

El cik ehak emuk s en v aihe e t
El cik e turv ok e s kuk s e s s a

Elriketuryakeskukseen tulee vuosittain noin
35 000 elrikehakemusla. Suunnilleen samon yer-
ran niitii menee suoraan tydel(ikelailoksiin.

E I tike ha ke mu s t e n kd s i t t e ly s I ti v as t a a I ti hinnti
kaksi Eldketurvakeskuksen tyiipistettd. Toinen
niistti on vakuutusteknilliselld ja toinen lainopilli-
sella osastolla.

Tyde ltike haostat te li sekti vakuutusteknillisen
osaston eldkelapahtumarekisterin hoitajao A n n e-
I i P o h j o I a o ettii lainopillisen osaston ekikeha-
kemusjooston hoilajaa Ritva Koivikkoa
kuullakseen mitd eldkehokemukselle topohtuu,
ennen kuin se ltihetettirin ekikelaitokseen rotkais-
tavaksi.

Eliiketapahtumarekisteriin tulee 100-150
hakemusta pdiviissd, kertoo Anneli Pohjola.

Hakemukset on postitus valmiiksi numeroi-
nut. Niiin niiden mycihempid vaiheita Eldketur-
vakeskuksessa on helppo seurata.

El6kerekisteritoimistossa katsotaan, ettii lo.
make on asianmukaisesti teytetty. Ensimmdi-
seksi siit6 tarkistetaan henkil6tiedot. Jos allekir-
joitus puuttuu, lomake joudutaan palauttamaan
allekirj oitettavaksi.

Ellei virkatodistusta ole mukana, se pyyde-
t?iiin kirkkoherranvirastosta tarvittaessa.

Tarvittaessa ldhetetidn ty6kyvytt6myyselii-
kettii hakeneita varten viivistymistodistus Kan-
sanelikelaitoksen paikallistoimistoon, ettei sai-
rausvakuutuksen pdiviirahan maksaminen
piidse keskeytymaan.

Lomakkeet toimitetaan heti tarkistuksen jiil-
keen Tietokonepalveluun. Siellii hakemuksista
viediiiin tiedot vireilliiolorekisteriin. Atk:n ansi-
osta niikyy nayttdpaatteeltd jo seuraavana p6i-
viind, kenen hakemus on kiisiteltiiviinii ja milloin
hAn on sen palvelupisteeseen jattanyt.

Koneellisesti tarkistetaan, onko henkilo ai-
kaisemmin hakenut eliikettii ja onko hiin kenties
jo ennen hakemuslomaketta liihettiinyt esimer-
kiksi liiiikiirintodistuksen. Jos niin on, tiedot
aikaisemmista hakemuksista ja mahdolliset liit-
teet toimitetaan hakemuksen mukana asian-
omaiseen eliikelaitokseen.

REKISTERIOTTEITA
KAHDESTI VIIKOSSA
Tietokonepalvelussa ajetaan hakemuksia varten
rekisteriotteet kahdesti viikossa, tiistaina ja tors-

taina, samalla kun otteita toimitetaan muuten-
kin.

Henkilon tydsuhde- ja eliiketietojen perusteel-
la piiiitelliiiin koneellisesti, minkii eliikelaitoksen
ratkaistavaksi eldkehakemus kuuluu.

Noin yhdessii tapauksessa neljiistii hakemus
siirretiiin lainopilliselle osastolle lisiiselvityksiii
varten. Siellii ratkaistaan viimeisen eliikelaitok-
sen periaatetta soveltaen, mikii laitos hakemuk-
sen kiisittelee.

Tietokonepalvelusta tulostetaan el6kkeen
hakijalle hhetetteveksi mycis kirje, joka kertoo,
mihin eliikelaitokseen hdnen hakemuksensa on
+^i-i+^++. \lti:6 lrtn ncoa lzrrcrrii sen rreiheictc
oikeasta paikasta.

Jos henkilci on ansainnut ehkettd esimerkiksi
sekii valtion tciissii ettii yksityisen tycinantajan
palveluksessa, hakemus liitteineen kopioidaan
ja jtiljenndkset llihetetAiin valtiokonttoriin.

Tavallisesti hakemus on muutamassa pdiviis-
sii kiiynyt Hpi kaikki niiml vaiheet.

Kun elikelaitos puolestaan on ratkaisunsa
tehnyt, piiiitciksestli viedAiin tiedot eliiketapah-
tumarekisteriin. Sinne kirjataan mm. henkilcin
nimi, hiinen henkilcitunnuksensa sekii se, onko
kyseessd vanhuus-, tydkyvyttOmyys-, ty<itt<i-
myys- vaiko perhe-eliike.

EI,4:.KKEEN HAKEMI SEEN KEH OTETAAN
Oman lis6viirinsi Anneli Pohjolan ja muiden
eliikerekisteritoimistossa ty<iskentelevien t<iihin
ovat antaneet ajoittain tehdyt kampanjat: El6ke-
turvakeskus on kehottanut esimerkiksi hake-
maan vanhuuseliikettii, kun siihen nayttee ole-
van oikeus, mutta eliikettii ei ole jostain syyst6
haettu.

Kaikki eiviit kehotuksesta huolimatta hae
eliikettii, Anneli Pohjola kertoo. - Osa pelkii
paperisotaa, osa kansaneldkkeensd pienenemis-
tii. Valtaosa on yhteydenottoon kuitenkin tyyty-
viiisiii, hiin sanoo.

Vuonna 1980 vietiin liipi kampanja, jossa
kehotettiin vuosina l9l0-1914 syntyneitii ha-
kemaan vanhuuseliikettii, elleivdt he sitS jo saa-
neet ja heillii ilmeisesti oli oikeus siihen. Tiimi
kampanja oli kuitenkin viimeinen lajissaan, sillii
nyt eldkelaitokset jo etukiiteen toimittavat elii-
kehakemuslomakkeen 65 vuoden ikiiii l6hesty-
vien tiiytettiiviiksi.
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Viime vuoden alusta lukien on muuten Eliike-
turvakeskuksessa selvitetty kuukausittain, ketkii
omaiset ovat tydeliikelakien mukaan oikeutettu-
ja perhe-eliikkeeseen. Pohjana kdytet66n Viies-
tcirekisterikeskuksesta saatuja kuolintietoja'

Eliikelaitokset kehottavat omaisia hakemaan
eliikettE. Perhe-eldkkeen hakemiseen kehottavia
kampanjoita ehdittiin panna toimeen kolmeen
otteeseen.

ILII N O P ILLI S ELIA O S A ST O LI}I
S E LV ITETA: A) t't tu u t t t LY o t t u ff
Lainopilliselle osastolle, Ritva Koivikon tyopis-
teeseen eli eliikehakemusjaostoon tulevat selvi-
tettiiviksi esimerkiksi ne tapaukset, jolloin henki-
lci on hakemuslomakkeessa maininnut olleensa
tycissii jonkun tycinantajan palveluksessa, mutta
rekisterissl ei tydpaikkaa ole.

Jaostossa verrataan huolellisesti hakemuslo-
makkeessa annettuja tietoja rekisterissi oleviin.
Noin kaksi kolmasosaa hakemuksista pystytaan
suoraan ohjaamaan johonkin eldkelaitokseen
rekisterin ja hakemuksen tietojen pidettye yhte.
Muut hakemukset vaativat sitten tarkempaa kd-
sittelyii.

Kotiapulaiset ovat se ryhmii, jolla tyopaikko-
ja rekisteristA puuttuu eniten.

Ritva Koivikko muistaa tapauksen, jossa ko-
tiapulaisella oli ollut kymmenen tydnant alaa pe-
riikkiiin. Apulaisen hakiessa eliikettii kiivi ilmi,
ettei rekisterissi ollut niistii yhtiiiin.

On selvdd, ettd tiillaisissa tapauksissa eldke-
hakemuksen kiisittely viikisinkin viipyy.

Kun arvioidaan, kuuluuko tydpaikka jonkin
eliikelain piiriin, tarvitaan sekd tyonantajan ettd
tycintekijtn lausunto asiasta.

Tyosuhteen olemassaolo pystytiiiin usein to-
dentamaan verotiedoista, mutta tyotodistuksilla
on oma painoarvonsa.

- Niita ei vain kaikilla ole tallessa, Ritva
Koivikko huomauttaa.

- Harva myoskiidn pystyy antamaan kovin
tarkkoja tietoja siitii, mita han teki kymmenen-
kaksikymmente vuotta sitten, hdn sanoo.

Ellei jostakin tycipaikasta ole eliikevakuutusta
otettu, vaikka se kuuluisikin TEL:n piiriin,
tyonantajaa kehotetaan ottamaan vakuutus. El-
lei tama johda tuloksiin, vakuutus otetaan tydn-
antajan kustannuksella ns. pakkovakuutuksena.
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Jos hakemuslomakkeessa on mainittu, ettii
henkilci on harjoittanut yrittejatoimintaa, selvi-
tetiiiin, kuuluuko se yrittiijien eldkelain piiriin.
Jos niiin on, henkilcil kehotetaan ottamaan yrit-
tiijiieltikevakuutus. Viime kiidessi sellainen ote-
taan pakkovakuutuksena henkilcin puolesta ja
hanen kustannuksellaan.

VAPAA K I RJ AT J A EN N AK K O EI.,I KKEET
Jos tycipaikasta saadaan tietoon tarkka tycissii-
oloaika ja palkka, Eldketurvakeskus voi antaa
siellii ansaitusta eliikkeestii vapaakirjan jo ennen
kuin pakkovakuutus on otettu.

Niiin eliikelaitos p66see mydntdmiiiin eliik-
keen. Eliketurvakeskuksen antaman vapaakrr-
jan sisiiltiiviii eliikkeitii mycinnetddn yuodessa
noin 100-150.

Ellei henkil<in viimeinen tycinantaja ole jiirjes-
tiinyt hiin"lle tycieliiketurvaa eikii vakuutusta
piiistii aikoihin tyrinantajan kustannuksella-
kaan ottamaan (kun ei esimerkiksi ole tietoa
muista tycinantajan palveluksessa olleista), voi
Eliiketurvakeskus mycintiiA ns. "ennakkoeldk-
keen". Tiillciin Eliiketurvakeskus maksaa henki-
l6lle tydelekettii niin kauan, kunnes asia tycinan-
tajan kanssa on selvitetty, jolloin maksaminen
siirtyy eliikelaitokselle.

Ennakkoeliike on kiiytdnncissii hyvin harvi-
nainen. Joulukuussa ennakkoeldkkeit6 oli
maksussa vain viisi kappaletta.

RAJ A N V ET O A TY d EI.4: KELA K I E N V A: LI LI-4.
Jonkin verran joudutaan my6s tekemiiin rajan-
vetoa eri tycielikelakien vtilillii. Esimerkiksi
edustajien hakiessa eliikettii joudutaan usein
pohtimaan, onko kyseessii tydsuhde vai itsenii-
nen yrittiijiitoiminta. Toinen hankala ryhmii
ovat erilaiset free-lance -ty6ntekijat.

Esimerkiksi kouluissa ja eri valtionapulaitok-
sissa tycissd olleiden kohdalla tiiytyy toisinaan
katsoa, kuuluvatko he julkisen vai yksityisen
puolen tyrieliikelakien piiriin.

Yksityisten oppikoulujen tuntiopettajat esi-
merkiksi kuuluvat ennen vuotta 1967 tekemiinsd
tycin osalta TEL:in piiriin, mutta sen jiilkeiseltii
ajalta valtion eliikelain piiriin. Niin on, vaikka
heidiin tycinsi luonne ei olisikaan vhlillii muut-
tunut.

Jos henkilo on hakenut tydelaketta, vaikka
hiin ei olekaan ollut tycieliikelakien piiriin kuu-
luvassa ansiotycissd, Eliketurvakeskus joutuu
antamaan hinen hakemukseensa niin sanotun
"hylkypiiiitdksen". Vuosittain naita piiiitciksiii
annetaan parisen sataa.

HA KE M U STE N KA: S NTELY M U UTTU N UT
Ellkehakemusten kdsittely Eldketurvakeskuk-
sessa on Anneli Pohjolan ja Ritva Koivikon ai-
kana kovasti muuttunut.

Anneli Pohjola tuli taloon vuonna 1963. Sil-
loin ei atk:ta vield voitu eldkehakemusten kiisit-
telyssi kayttaa hyviiksi. Tekniikka on kuitenkin
niirstii pdrvrsta kehlttynyt.

Tiimiin piiiviin atk-rekisterit hakemuksista
olivat silloin valtavia aakkosellisia kortistoja,
joihin rekisterin tytdt pujottivat kortteja aakkos-
jdrjestykseen piiiviit pitkiit.

Tycivoimaa tarvittiin silloin enemmiin kuin
nykyiiiin. Ikiivimmiit tydt, kuten aakkostami-
nen, hoidetaan tiinii pdivlnii tietokoneella. Tyci
siniinsd on siis muuttunut mielenkiintoisem-
maksi.

Ritva Koivikon tullessa Eliiketurvakeskuk-
seen wonna 1967 kulkivat kaikki eliikehake-
mukset lainopillisen osaston kautta.

Tietokonetta ei silloin vielii kiiytetty hyvtiksi
sen peattelemiseen, minkd laitoksen oli hakemus
ratkaistava. Koneet otettiin tdhdn avuksi luon-
na 1976.

Tehtivien luonnetta muuttivat tietysti mycis
yritttijien eliikelait tullessaan voimaan vuonna
1970, Ritva Koivikko kertoo.

- Vuosien mittaan on selvittelytyci tullut yhti
vaikeammaksi, sill6 vanhoista tydsuhteista on
hankalampi saada tietoa kuin uusista, hin sa-
noo.
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ESKO PROKKOLA

Luottov akuutusnto si I 9 80

Luottovakuutustoiminnan kan-
nalta vuosi 1980 oli Elciketurva-
keskukselle paljolti saman kal-
tainen kuin edellinenkin vuosi.
Vuoden 1979 alussa uudistetusta
luottovakuutustariffista saatiin
nyt kriytrinndn kokemuksia jo
toiselta vuodelta. Uudistus on
o s oit t autunu t o i ke an suunt ai s e ks i
ja luottovakuutus sopii entistci
paremmin eri tyyppisille yrilyk-
sille. Ttimtin seurauksena luolto-
vakuutusten mcirirci on jat kuvas t i
vohvassa noususse.

ETK:n luottovakuutukset
voidaan jakaa kahteen ryh-
mddn, joista toiseen kuuluvat
pakolliset ja toiseen vapaaehtoi-
set luottovakuutukset. TEL-
siiiiticiiden ja -kassojen koko
eldkevastuun tulee n6et olla
ETK:n luottovakuutuksella
turvattu. Sen sijaan yrityksille,
jotka saavat lainan eldkevakuu-
tusyhtidstii, Ty6el6kekassasta
tai Maatalousyrittiijien eliike-
laitoksesta, luottovakuutus
on vain yksi vaihtoehtoinen
vakuusmuoto muiden knfet-
tavissa olevien vakuuksien jou-
kossa. Pakollinen osa ETK:n
luottovakuutuskannasta kas-
vaa automaattisesti eliikestiii-
ticiiden ja -kassojen eliikevas-
tuun kasvaessa. Vapaaehtoisen
osan mahdollisuus kasvaa riip
puu taas siit6, kykeneekci El[ke-
turvakeskus tarjoamaan yrityk-
sille riittiivln edullisen vakuus-
vaihtoehdon, ja siitii, tunne-
taanko yleisesti luottovakuutus-
ta.

Pakolliset luottovakuutukset
muodostivat aikaisemmin luot-
tovakuutuskannan p65osan.
Viime luosina vapaaehtoisten
vakuutusten osuus on kasvanut
selviisti pakollisten osuutta nc-

peammin. Viime vuoden piiiit-
tyessa vapaaehtoisten luottova-
kuutusten osuus koko vakuu-
tuskannasta oli 46Vo. Vuotta
aikaisemmin se oli 4070. Jos
kehitys jatkuu samanlaisena,
vuoden pSdstii vapaaehtoisten
luottovakuutusten miiarii ylit-
tiiii jo pakollisten luottovakuu-
tusten mddriin. Koko luottova-
kuutuskanta kasvoi viime
vuonna 34r/0. Yapaaehtoisten
luottovakuutusten miidrd kas-
voi 54V0.

Luottovakuutusta kdytettiin
entisti tavallisemmin el6keva-
kuutusyhticiiden sij oituslainojen
vakuutena. Aikaisemmin se oli
harvinainen sijoituslainan yh-
teydessii. Uskottiin ehkii, ettl
luottovakuutus kelpaa vain va-
kuutusmaksulainan eli ns. ta-
kaisinlainauksen vakuudeksi.
Tiimd virheellinen kdsitys on
nyt ilmeisesti viiistymiissii ja
niinpii kahden viime vuoden ai
kana sijoituslainojen luottova-
kuutusten miiiirii on nelinker-
taistunut.

Luottovakuutuskannan kehi-
tyksessd heriittdi huomiota
mycis se, ettii ETK:n nettovas-
tuu kasvaa bruttovastuuta no-
peammin. Bruttovastuu tarkoit-
taa tiissii luottovakuutusten yh-
teismiiri6 myos siltii osin, kuin
vastuu on katettu ETK:lle anne-
tuilla reaalivakuuksilla tai el6-
kesiititi<iiden ja -kassojen reaali-
omaisuudella. Nettovastuuseen
taas tata katettua osaa ei lueta
mukaan. Kuten edelld mainit-
tiin, bruttovastuu kasvoi viime
vuonna noin kolmanneksella.
Nettovastuu sen sijaan kasvoi
jopa 53 7o. ETK:lle annetut va-
kuudet sekd eliikesdSticiiden ja
-kassojen reaaliomaisuus kat-
toivat bruttovastuusta 4870.

Koko bruttovastuu oli vuoden
piiiittyessii 7,2 miljardia mark-
kaa.

Vuoden aikana sattui kor-
vaustapauksia 2l kaPPaletta.
Korvaustapaus syntyy tavalli-
sesti silloin, kun irtisanottua lai-
naa yritys ei ole mbiiriajassa
maksanut eliikelaitokselle.
ETK:n vastuulla oli ndissd ta-
pauksissa yhteensii 4,7 miljoo-
naa markkaa. Osan tiistii miiii-
riistii ETK saa perityksi takaisin
lainanottajilta sekii ETK:lle an-
netuista vakuuksista. Korvaus-
tapausten miiarii oli tiinii vuon-
na jonkin verran aikaisempaa
suurempi, mutta kuitenkin var-
sin kohtuullisella tasolla.
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RAIMO KARPPINEN

TEL-indeksistci

Tycieliikkeet on sidottu TEL-indeksiin. Indeksi-
sidonnaisuuden tarkoituksena on siiilyttiiii eliik-
keiden ostovoima ja parantaa siti.

TEl-indeksi ei ole itseniiinen indeksi siinh
mielessd, ettd sen laskemiseksi keriittiiisiin hinta-
tietoja rahan ostovoiman kehityksestd. Se perus-
tuu Tilastokeskuksen laskemiin hinta- ja palk-
katasoa mittaaviin indekseihin, joiden keski-
mddrdisen muutoksen se osoittaa.

Koska TEl-indeksi mittaa hinta- ja palkka-
hintatason keskimddrdisen kehityksen, eliikkei-
den ostovoiman kehitys riippuu hinta- ja palk-
katason kehityksen suhteesta.

jos paikai uvai rruuscct ciicn-i;nai: kuin hin
nat eli on tapahtunut reaalista (todellista) ansio-
tason nousua, eldkkeiden ostovoima kasvaa.
Kasvu on 50 7o palkkatason reaalikasvusta. Sii-
nd tapauksessa, etta reaalipalkat ovat laskeneet,
eliikkeiden ostovoiman pienennys on 50 7o reaa-
lipalkkojen vdhentymisestd.

Eliikkeiden indeksitarkistus tapahtuu kunkin
vuoden tammikuussa. Tiilkjin pitea oila lasket-
tuna TEl-indeksi, jolla eliikkeitii muutetaan.
Koska edellisen vuoden palkka- ja hintatason
kehityksesti ei kdytdnncin syistd ole saatavissa
tietoja, niin vuotuista (tammikuusta tammikuu-
hun) muutosta mitataan edellisen vuoden kol-
mannen neljdnneksen muutoksella.

ErAiit henkilot ovat omatoimisesti laskeneet
TEl-indeksin. Koska heillii ei ole ollut tiedossa

tarkkoja laskuperusteita (otka eiviit tdstdkddn
jutusta ilmene) on syntynyt hdmmennystd. Tar-
kasta menettelystd kiinnostuneet voivat keantya
allekirjoittaneen puoleen.

TEL.INDEKSI JA SEN M UUTO SPRO SENTTI

Vuosi TEL- Muutos-
"/aindeksi

t962
63
64
65
66

68
69

1970
7t
72
t)
74
75
76
l7
78
79

1980
81

6,0
9,4

t2.l
9,2
1,0
8,6

10,3
8,2
9,6

14,4
10,9
15,0
2t,6
20,6
13,4
9,35
6,1
9,4

12,0

100
106
ll6
130
142
152
165
t82
197
216
247
214
315
383
462
524
573
608
665
745

61

l6
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuutus oikeuden p ri rit ok si ci

PERHEENJAI S TN ZN,I VAK UIJTTAM I NEN
MYEL:SSA

Vakuutusoikeuden piiritiis n: o 2266/ 79/ 2 3 54
(ETK s239)
Annettu 3. 12. 1980

Maatalousyrittiijien eldkelaitos MELA vahvisti
Veikolle ja Sylville MYEL:n mukaisen tycitulon
Myllyliin tilalta l. l. 1970 lukien. Tila kasittae
213 hehtaaria peltoa ja 535 hehtaaria metsd6.
Sittemmin saatiin verotoimistolta tietee, ettii ti-
lalta on maksettu palkkaa heidiin pojalleen Ris-
tolle l. 1.1973 alkaen. Ristoa on myds verotettu
luontoiseduista. Tyonantaja, Myllyliin Kartano,
on vakuuttanut Riston LEL:n mukaisesti luosil-
ta1973 ja lgT4sekiiTEL:n mukaisesti l. l. 1975
alkaen.

MELA vahvisti 8. 3. 1978 antamillaan pdd-
toksill2i Ristolle isdnndn tyotulon suuruisen tyo-
tulon perheenjdsenend suoritetusta tyosta l. l.
1973-31. 12. 1973 sekii vahvisti uudelleen per-
heenjdsenen tyotulon entisen suuruisena l. ll.
1974. Tydtulo mddrdttiin isdnndn tyotulon suu-
ruiseksi, koska Ristolle maksettu palkka oli suu-
rempi kuin isdnndlle vahvistettu tycitulo.

Risto valitti eldkelaitoksen pS6tciksestd eldke-
lautakuntaan katsoen, ettei hdnelle olisi eniiii l.
I l. 1974 lukien tullut vahvistaa MYEl-tycituloa
perheenjisenenii. Risto ilmoitti, ettd htnel-
ld avioiduttuaan syksylld 1974 on oma perhe ja
talous ja ettd hdnelle on tyOsuhteestaan Myllyltin
Kartanoon otettu TEl-vakuutus. Risto asuu ti-
lalla noin 300 metrin piiiissii pddrakennuksesta.

Elakelautakunta totesi p66tciksess66n, ettei
Riston ole en66 l. ll. 1914 alkaen katsottava
tyriskennelleen MYEL:ssa tarkoitettuna per-
heenjdsenend Myllyliin tilalla ja poisti Riston
MYEl-vakuutuksen mainitusta piiiviistii lu-
kien.

MELA valitti vakuutusoikeuteen ja esitti, etti
Ristolle tulisi myos l. ll. I9'l4lukien vahvistaa
MYEl+yotulo perheenjdsenend. VO hyviiksyi
valituksen katsoen Riston edelleen olevan
MYEL: n alainen, mainitulla viljelmiilli tydsken-
televii perheenjiisen. Tdmin vuoksi VO poisti
elikelautakunnan piiiittiksen ja jatti asian
MELA:n 8. 3. 1978 antaman tyotulopdhtciksen
varaan. VO:n pddtcis syntyi aenestyksen jdlkeen
(4-3).

MYEL:N JA YEL:N PERHEENJASAttf'IV
K A: S ITTE ET ER K A A NT U V AT E NT I S E STA: A: N
Tyoeliikelaeissa ei ole mddritelty perheenjisenen
kasitetta. Yrittiijiieliikelakien voimaan tullessa
omaksuttiin kuitenkin tulkinta, jonka mukaan
perheenjdsenelld tarkoitetaan yrittiij iin tai hdnen
puolisonsa suoraan alenevassa tai ylenevdssd
polvessa olevaa sukulaista ja tdllaisen henkilon
aviopuolisoa sekii yrittiijiin ottolapsia ja otto-
vanhempia ja ndiden aviopuolisoa. Lisiiksi edel-
lytettiin yhteistaloudessa asumista.

Sittemmin MYEL:n perheenjdsenen kdsite on
oikeuskiiytiinncissd jonkin verran laajentunut.
YEL:n osalta se sitd vastoin on pysynyt ennal-
laan. MYEL:n osalta on, ilmeisesti maatalouden
erityisolosuhteiden vuoksi, perheenjdseneksi
katsottu my6s esimerkiksi sediit, tiidit, veljet ja
sisaret, veljien ja sisarten lapset sekd kasvattilap-
set ja -vanhemmat. Sitd vastoin yhteistalousvaa-
timuksesta on oikeuskdytdnncissd tdhdn saakka
pidetty kiinni molempien yrittiijiieldkelakien
osalta.

Eldketurvakeskus toikin lausunnossaan
VO:lle esille sen, ettii tycieliikel6rjestelmdn yhte-
ndisyyden kannalta on 6rkeaa, ettd peruskdsit-
teilld on sama sisdltd koko jdrjestelmdssd. Ndin
ollen perheenjdsenen kasitteiden YEL:n ja
MYEL:n osalta ei tulisi poiketa toisistaan. Olo
suhteiden erilaisuuden maaseudulla ei voida
katsoa olevan riittava peruste MYEL:n ja
YEL:n perheenjdsenkasitteiden eriytthmiselle.
Yhteistalousvaatimus on verrattain selvdpiirtei-
nen arvosteluperuste. Jos sita vastoin raja vede-
taen yhteistaloudesta riippumatta vain silld pe-
rusteella, milloin henkilon on katsottava olevan
tosiasiallisesti perheenjdsenen asemassa, joudu-
taan kasiteltevistd tapauksista hankkimaan hy-
vin yksityiskohtaiset tiedot. Tiilloinkin rajanveto
jiiisi vielii epdmddrdiseksi.

MELA vetosi valituksessaan Riston tosiasial-
liseen perheenjdsenyyteen sekd siihen, ettd Risto
on henkikirjoitettu samalle vil.jelmiille kuin van-
hempansa ja etta ennen avioliittoaan hdn on
mycis ollut samassa ruokataloudessa. Hdntd on
kaikkina wosina verotettu luontoiseduista.

JOHTOPAA,TOS
VO on merkinnyt ratkaisunsa periaatteelliseksi.
Pddt<iksestd ei kuitenkaan selvdsti ilmene, edel-
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lyttaakd VO perheenjliseneltd samalla viljelmiil-
lii asumista isiintdvien kanssa vai voitaisiinko
mycis viljelnriin ulkopuolella asuvaa henkilOii
tapauksesta riippuen pitiiti perheenjiisenend.
Tiillaisessa tilanteessa on katsottava, ettei VO
ole ottanut kantaa laajemmalti kuin siihen, ettii
saman viljelmdn puitteissa ei MYEl-perheenjii-
senen kdsite edellytii yhteistaloutta.

E I-,iK K EE N P E R U STE I D E N
LAINVOIMAISUUS

V skuutus oik€uden p iidt ti s n: o 4 i 89/ 7 9/ I 9 2 9
ETK 59s1)
Annettu E. 10. 1980
Eliikelaitos mycinsi Toivolle vanhuuseldkkeen
vuonna 1976. Toivo ei valittanut paetdksesta,
joten se sai lainvoiman.

Vuonna 1978 eliikelaitos antoi uuden pliitcik-
sen Toivon eliikeasiassa. Eliikelaitos lakkautti
elEkkeeseen mycinnetyn lapsikorotuksen Toi-
von lapsen teytettya l8 vuotta ja vahvisti eliik-
keen miiirdn tiimiin mukaisesti pienemmiksi.

Toivo valitti eldkelautakunnalle, paitsi lapsi-
korotuksen lakkauttamisesta, my6s siita, ettii
eliikkeen suuruutta m66rdttiiessd olisi tullut ot-
taa huomioon myris hdnelle maksetut matkalip-
pukorvaukset ja piiiviirahat.

Eliikelautakunta jiitti vaatimuksen matkalip
pukorvausten ja ptiiviirahojen huomioon otta-
misesta tutkittavaksi ottamatta, koska Toivon
eldkkeen perusteet oli jo eliikelaitoksen vuonna
I 976 antamalla piiiit<iksel16 lainvoimaisesti rat-
kaistu.

Toivo haki muutosta pIiitokseen sek6 anoi
samalla eliikelaitoksen vuonna 1976 antaman
piidtdksen poistamista.

VO hylkiisi purkuhakemuksen ja katsoi vali-
tuksen johdosta, ettei ollut syytii muuttaa el6ke-
lautakunnan piiatdste.

LI TT ): N N A: I S K Y S Y M Y K S E S TA.
VALITTAMALUI EI VOI SAADA
M UWO STA LAI N V O IMAI SE STI
V AH V I STETTU U N E I/I: KEP ALKK AA N
Tycieltikejtirjestelmissd ollaan prosessuaalisten
vaatimusten suhteen usein vapaamielisempiA
kuin julkishallinnossa, oikeuslaitoksesta nyt pu-
humattakaan. Muutoksenhaun muodolle ja si-
siillcille ei aseteta paljon vaatimuksia. Mycis
asian uudelleen kiisitteleminen ja piidtciksen
purkamismenettely on helppoa saada vireille.

Ny kiisiteltivii piiiitos antaa muistutuksen sii-
tii, ettd rajansa kaikella. Eliikkeen suuruuteen
vaikuttavat seikat oli vahvistettu lainvoimaisella
eliikepiiiitciksellii. Eliikkeen saaJa er vor Jostarn
eldkkeen perusteiden kannalta liitiinniiiskysy-
myksesti, kuten lapsikorotuksen lakkauttami-
sesta tai eliikkeen takautuvan osan maksamista
koskevasta pidtciksestii, valittaessaan enid
puuttua eldkeoikeuden perusteisiin. jos ne ovat
saavuttaneet lainvoiman.

Ilman oikeussuojakeinojahan eliikkeensaaja
ei tiiss6kd6n tapauksessa jiiii. Paitsi eliikelaitok-
selle osoitettavaa itseoikaisupyyntciii, el6kkeen-
saaja voi pyy6a eliikepiiiitciksen poistamista
VO:lta, niin kuin hin tekikin. Eri asia sitten on
se, ettei VO purkuhakemukseen suostunut.
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ARJA SANKARI

Tydkyvyttomyysasiain
new o t t e lulatnnan suo s i t uk s i a

Tapaus L

MIKA MERKITYS VALITUS-
/srr n z t't P ii)lt o x s t tt t'
(Pdytrikirjat j4/77 kohta 2 ia
29/80 kohta 3, maalari, vlrosto-
mies, synt. v. 1940)

ASIAN AIKAISEMMAT
VAIHEET
Tapaus on ollut esillii neuvotte-
lukunnassa aikaisemmin mar-
raskuussa 1977. Neuvottelu-
kunta ei silloin pitiinyt hakijaa
tydkyvyttdmana. Elikelaitos,
elikelautakunta ja vakuutusoi-
keus ( l l. 10. 1979) ovat antaneet
hylkiiiiviit piiiitokset samoin pe-
rustein. Hakija on hakenut elii-
kettii uudelleen. Eldkelaitos on
hyliinnyt hakemuksen, koska
hakija ei ollut toimittanut ter-
veydentilastaan lisiiselvitystti.
Hakija valitti edelleen eliikelau-
takuntaan oheistaen valitukseen
uuden liiiikdrinlausunnon. Elii-
kelaitoksen pyynncistii eliikelau-
takunta palautti asian eldkelai-
tokselle, joka liihetti asian tois-
tamiseen neuvottelukuntaan
uudistaen aikaisemmin esittd-
mdnsii kysymykset: onko haki-
ja tycikyvyt<in ja mistii lukien.

TAPATURMA VUONNA 1975
Hakija on tydskennellyt viimek-
si TEl-tyosuhteessa varasto-
miehenii mallivarastossa 3. 2.
1975-8. 2. 19'77. Sen jdlkeen
hiin ei ole ollut tycissi. Tycitapa-
turmassa vuonna 1975 hakija
on saanut 70 kilon painoisesta
metallilevystii iskun takarai-
voonsa. Sen jiilkioireina on
esiintynyt piiin- ja niskasiirkyd,
huimausta ja huonomuistisuut-
ta. Lisiiksi on esiintynyt kohtuu-
tonta alkoholinkiiytt6S. Psyko-
login testauksessa hakijan dlyl-

linen suorituskyky havaittiin
lieviin debiilin tasoiseksi. Sairaa-
laliiiikiireiden kisityksen mu-
kaan hakija on tylsistynyt henki-
lo, joka on kiiynyt pysyviisti
tycihcinsii kykenemiittomiiksi.
Neuvottelukunnan psykiatri
katsoi marraskuussa 1977, ettd
itse aivovamma on lieviiastei-
nen. Kysymyksessi on hiinen
mukaansa nuori henkilo, joka
on neurotisoitunut aivovam-
man yhteydessd eiki hiintd voi-
da pitaa tyokylyttomiinii. Tii-
miin mukaisesti neuvottelukun-
ta antoi suosituksensa runsaat
kolme vuotta sitten.

tAltkrrtnrnrrusrA
LIS):SELVITYSTA.
Hakija on marraskuun 1977
jiilkeen toimittanut terveydenti-
lastaan neljii uutta BJiiiikirin-
lausuntoa sekS psykologin lau-
sunnon. Niiden mukaan hakija
on kiiynyt tammikuussa 1978
kolmesti mielenterveystoimis-
tossa. Liidkiri on todennut ha-
kijan tylsistymisen ja viilinpitii-
mittdmyyden entisest6dn li-
siidntyneen. Sairaalatutkimuk-
sen perusteella hakijalla todet-
tiin aivotauti, jonka syy jiii epii-
selviksi. Sen syntyyn saattoi ol-
la vaikuttamassa aivotirdhdys
sekii runsas alkoholin ja liiiike-
aineiden keftd. Psykologisten
tutkimusten mukaan hakija on
viihiimielisen tasoa. Neuvotte-
lukunnan asiantuntijaliiiikiirit
katsoivat, ette hakijan tycikpyn
alentuminen on ollut asteittais-
ta, mutta se on ilmeisesti vii-
meisteiin tammikuussa 1978
saavuttanut pysyviiiin tycikyvyt-
t<imyyseliikkeeseen oikeuttavan
asteen. Kansaneliike hakijalle
on mycinnetty 1.2. 1978 alkaen.

NEUVOTTELUKUNNAN
UUSI SUOSITUS
Neuvottelukunta suositteli, etta
hakijalle tulisi joka tapauksessa
mydntiiii tydkyvyttcimyyselike
vuoden 1980 alusta lukien.
Koska kuitenkin neyttaa ilmei-
selt5, etta vakuutusoikeuden I l.
10. 1979 antama piiiitos on pe-
rustunut puutteelliseen selvityk-
seen, eldkelaitoksen tulisi hakea
vakuutusoikeudelta purkua
mainitulle vakuutusoikeuden
pdiitcikselle. Sen jiilkeen hakijal-
le voitaisiin myontiiii taysite-
hoinen tydkyvyttdmyyseliike jo
l. 2. 1978 alkaen.

Pi4TAKSEN POISTAMINEN
VAKUWUSOIKEUDESSA
Yleensd vakuutusoikeus ei ole
TEL2I a $:n I momentin nojal-
la purkanut pii5tcistii, jos on ky-
symys harkinnanvaraisuutta si-
siiltiiviistii asiasta kuten juuri
esim. tyrikyvyn arvioinnista.
Mainittu lainkohta edellyttiii,
etta purettava piiiitos "on perus-
tunut viidriidn tai puutteelliseen
selvitykseen tahi ilmeisesti ei ole
ollut lainmukainen". Liiiketie-
teellisestd selvityksestii on vai-
kea sanoa, milloin se on ollut
siinii miiiirin puutteellista, ettd
purkuedellytysten voidaan kat-
soa teyttyven. Hakija'ioi aina
toimittaa uuden liiiikiirinlau-
sunnon, jonka sisill<issii ei ter-
veydentilasta valttametta ole
esitetty mitaan oleellista uutta.
Viime aikoina on kuitenkin
esiintynyt tapauksia, joissa va-
kuutusoikeus on mydntenyt
elikkeen ajankohdasta, joka on
ennen eliikelautakunnan lain-
voiman saanutta piiiitcistii, ja
tiilloin purkanut elikelauta-
kunnan piiiit6ksen puuttcelli-
seen selvitykseen perustuneena

t9
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TEL2I a $:n I momentin nojal-
la (Esim. VO:n piiiir<is 12. 6.
1980, n:o 1077 5 /7 8/ 1254).

Neuvottelukunta on seloste-
tussa tapauksessa esittiinyt, etti
eldkelaitos hakisi purkua va-
kuutusoikeudelta vakuutusoi-
keuden omalle piiiitokselle. Tie-
dossa ei ole tapausta, jossa va-
kuutusoikeus olisi liiiketieteelli-
sin perustein purkanut anta-
mansa pddtciksen. Sen sijaan
el6kelaitokset ovat oikaisseet
r..,,dk-.,,1,..'ttoEttruqelikkeitl kos-
kevia oikeusvoimaisia hylky-
piiiitoksiii hakijan eduksi TEL
2l a $:n 2 momentin nojalla
eli ovat oikaisuhakemuksen ja
lisdselvitysten perusteella mycin-
tiineet eldkkeen elikelautakun-
nan tai vakuutusoikeuden pdd-
toksen antopdivdi edeltaveltii
ajalta. Neuvottelukunta kuiten-
kin tdssd tapauksessa katsoi. et-
ti vakuutusoikeuden piidtdksen
purkaminen olisi ainoa mahdol-
lisuus siihen, ette eleke voitaisiin
myontdd hakijalle jo 1.2. 1978
alkaen eli ajalta ennen vakuu-
tusoikeuden peatdsE ja samas-
ta ajankohdasta kuin kansan-
eliike.

Tapaus 2.

I-4 U S U NT O A TY d K Y V Y STA,
EI ANNETTU, KOSKA ASIA
TUIEE VIREILLE
VALITUSASTEESSA
(Pdyttikirja 35/80 kohta 4)

USEITA EL):KE-
HAKEMUKSIA
Hakija on viimeisend tycinddn
pitiinyt huoltoaseman kahviota
1.9. 1976-31. 12. 1978. Toi-
minta on paattynyt hakrjan sai-
rastaman astman vuoksi. Hiin
on hakenut tycieliikettii 12. 6.

1979,7. 9, 1979, 24. 6. t980 ja
viimeksi 24. ll. 1980. Eliikelai-
tos on hylZinnyt kolme ensim-
miiisti hakemusta, koska ei ole
pitiinyt hakijaa ty6kyvytt6ma-
nii. ElAkelautakunta on 6. 5.
1980 antamallaan ja 28. 5. 1980
postittamallaan piiiitdksellii hy-
liinnyt hakijan valituksen. Elii-
kelautakunnan piiiitdksen jiil-
keen hakija on toimittanut ter-
veydentilastaan kaksi uutta &
ldikiirinlausuntoa. Viimeisin
hakemus oli edelleen vireillii
eliikelaitoksessa sen tiedustelles-
sa neuvottelukunnalta, onko
hakijalla oikeus tydkyvyttG
myyseldkkeeseen ja milloin tyG
kyvyttcimyyden on katsottava
alkaneen.

Elhkkeen alkamisajankohtaa
neuvottelukunnassa harkittaes-
sa syntyi runsaasti keskustelua
samasta ongelmasta kuin edelld
selostetussa maalari-varasto-
miehen tapauksessa. Neuvotte-
lukunta pohti, onko olemassa
tarpeeksi niiyttriii siite, etta eh-
kelautakunnan pdiitcis on perus-
tunut puutteelliseen selvitykseen
hakijan terveydentilasta vai oli-
siko eliike mycinnettiivii ehkd

vasta esimerkiksi kesii- tai hei-
niikuusta 1980.

EL4KEHAKEMUS
SAAPUNW VALITUSAJASSA
ELaKEILIWAKUNNAN
PA.A:TOKSEEN NilHDEN
Asiasta keskusteltaessa todet-
tiin, ettl hakijan 24. 6. 1980 vi-
reille tullut elikehakemus on
saapunut valitusajassa eldkelau-
takunnan piiiitcikseen ndhden
(posritettu 28. 5. 1980). Tiimiin
vuoksi el6kelaitoksen tulisi siir-
tii6 mainittu hakemus vakuu-
tusoikeuteen valituksena kiisi-
teltavaksi. Koska asia tulee vi-
reille vakuutusoikeudessa, neu-
vottelukunta ei katsonut voi-
vansa antaa lausuntoa hakijan
tydkyvysta.
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Ty d el cik e p ciiv cin ky s y my k s i ci

Tydeldkeptiivtind oli yleisdlki tilaisuus esitt(iii ky-
symyksiri, joihin luv attiin palata Tydekike'lehdes-
sci.

Erciisiin keskeisiin kysymyksiin pyydettiin Eld-
keturvakeskuksen asiantuntiioilta vastaukset,
jotka julkaistaan ohessa.

Kysymys: Onko mcicirriqikaisen tciyden elcik'
keen jat kona myi)nnet trivti o saeldke my iinnet t dv(i
vcihintririn yhden vuoden ajaksi?

Voidoanko vuoden ajoksi mydnnettrivti tydky'
vyttdmyysekike mybnttiti siten, ett(i osan vuotla
elcike maksetoan tciytenri ekikkeendia osan vuotto
osaeltikkeenti?

Vastaus: Elakefta lakkautettaessa on mahdol-
Iista miiiiriitS, ettii osaeliketta maksetaan tycin-
tekijiille vuotta lyhyemmiiltiikin ajalta. TEL
5 b $:n 4 mom. Miiiiriiajaksi mycinnetty tiysi
tydkyvyttdmyyseliike voidaan muuttaa osa-
eliikkeeksi wotta lyhyemmiiksikin ajaksi. Mycis
tiiyden tycikyvyttdmyyseliikkeen jatkeena voi-
daan mydntiiii alle vuoden kestlivii miiiiriiaikai-
nen osaeldke, samoin kuin toistaiseksi mycinnet-
ty taysi eliike, voidaan lakkautettaessa muuttaa
alle vuoden kest[viiksi osaeliikkeeksi.

TEL 5 b $:n I momentin ja LEL 5 $:n 2
momentin mukaan tydkyvyttdmyyseldke
mycinnetdiin tycintekijiille, jonka ty<ikyky on
TEL 4 $:n 3 momentin jaLEL4 $:n 2 momentin
mukaisesti arvioitu olevan ainakin vuoden ajan
alentunut viihintiiiin kolmella viidenneksellii.
Muussa tapauksessa ty<ikyvyttcimyyselAke
mycinnetEiin osaeliikkeenii ja sen miidrd on
yleensd puolet tiiydestii eliikkeest6.

Lainkohdista kny ilmi, ettd vain yhdeksi vuo.
deksi mycinnettiiv5n el6kkeen on oltava joko
taysi eldke tai osaeliike koko vuoden ajan. Rat-
kaisuhetkellti on siis paedyttave sellaiseen ar-
vioon, etth tydkyky on alentunut ainakin vuo'
den ajan viihintiiiin kahdella viidenneksellii tai
vihintiilin kolmella viidenneksell6. Eri asia on
se , ettd mycihemmin eldkkeen my<intiimisen jdl-
keen ilmenee uusi seikka, jota ei ratkaisua tehtii-
essii ole voitu ottaa huomioon. Esimerkiksi
eliikkeensaaja ryhtyy tydhdn, jossa ansiot ovat
niin suuret, etteivat ainakaan tiiyden eldkkeen
myrintiimisen edellytykset eniiii t6yty. Tiill<iin
el6ke voidaan muuttaa osaeliikkeeksi tai lak-
kauttaa.

Kysymys: Voidaanko tai onko perhe-eldke
moksettava alle l8-vuotiaalle "lapselle", jos hdn
avioliiton solmimolla on saovuttanut t(iysi-ikdi-
syyden?

Vastaus: Kdytdnnossd ongelma on tullut har-
voin esille. Laissa ei ole asiaa koskevaa nimen-
omaista sddnnostd. Valitusasteiden antamaa
ennakkotapausta ei ole. Avioliiton solmiminen
merkitsee muutoksia elatusvelvollisuuksissa. Ti-
lanne on samantapainen kuin jos lapsi annetaan
ottolapseksi tai leski menee uudelleen avioliit-
toon. Ndissd viimeksi mainituissa tapauksissa
el6ke on lain mukaan lakkautettava. Analogi-
nen tulkinta johtaa siihen, etta myds alle lS-vuo'
tiaan solmiessa avioliiton eliike olisi lakkautet-
tava. Kdytdnn6n syyt eivdt puolla tdllaista rat-
kaisua. Epdtietoisessa tapauksessa on paadytta-
vd eldkkeensaajan kannalta edullisempaan rat-
kaisuun. Siis vaikka alle lS-vuotias on tullut
tiiysi-ikiiiseksi, perhe-eldkette on maksettava
edelleen, kunnes eliikkeensaaja on teyttanyt
mainitun iiin.

K y s y my s : T y dn an t aj a o n' ant anut t y d nt e kii ti I le
ns. palkkiomatkan. jonka arvosta toimiteman en-
nakonpidcitys. Onko mcicirci, josta ennakko on pi
d cit e t ty, o t e t t av a hu omioon TEL: n muk ais ena t y d-
ansiona?

Vastaus: Ennakonpidiityksen suorittaminen
ei sininsd ratkaise sit6, kuuluuko tietty suorite
TEl-palkkaan. Mikiili kysymyksessii olevan
palkkiomatkan antaminen tycintekijtille on kat-
sottava vakiintuneeksi tavaksi, se on otettava
huomioon TEl-palkkana. Tyonantaja saattaa
menetelld ndin tiettyind merkkipiiivinti tai miiii-
rattyjen palvelusvuosien taytyttya. Mikiili taas
on kysymys vastikkeettomasta, yksipuolisesta
oikeustoimesta, suoranaisesta lahjasta, on tilan-
ne toinen. Esimerkiksi merkkipiiivtin johdosta
annettua lahjaa ei voida ottaa huomioon elSke-
palkkaa maarettaessa riippumatta siitii, pide-
tiiiinkci sitii ennakonpiddtyksen alaisena tulona.
Tarkemman vastauksen antaminen vaatisi lisi-
tietoja.
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Uut t a ty d e I cike lains ciridcint o ci

Laki maatalousyrittiijien eliikelain 6 c $:n muut-
tamisesta (462/ 18. 6. 1980).

Lailla poistettiin kolmas kuntaryhmd myds
sukupolvenvaihdoseliikkeistii. Sukupolven-
vaihdoseliikkeen lisiosa miiiiriiytyy kansan-
eldkkeen perusosan ja toisen kuntaryhmiin mu-
kaisen tiiysimiiiiriiisen tukiosan yhteenlasketun
m66riin mukaisena sellaisena kuin se on suku-
polvenvaihdoseldkkeen alkamisvuoden alussa.
Laki tuli voimaan l. 7. 1980.

Sosiaali- ja terveysministeridn paetds tycinte-
kijiiin eliikeasetuksen 9 $:ssii tarkoitetun palk-
kaindeksiluvun vahvistamisesta (737/6. ll.
1 oan\

Piititciksellii vahvistettiin vuoden l98l palk-
kaindeksiluvuksi 745.

Sosiaali- ja terveysministeridn piiiitcis tydnte-
kijiiin eliikelain l9 $:n I momentissa,lyhytaikai-
sissa tycisuhteissa olevien ty<intekijiiin eliikelain
l0 $:n 4 momentissa, maatalousyrittlijien elAke-
lain I 2 $:n 2 momentissa ja yrittnjien eliikelain I 2
$:n 3 momentissa tarkoitetun viivistymiskoron
mdiirl[misestJj- (755/20. I l. 1980).

Piiiitciksellii miiiirdttiin viiviistymiskoron
enimmiiismiiiiriiksi 15,25 prosenttia l. L l98l
lukien.

Sosiaali- ja terveysministeridn p5itcis maata-
lousyrittiijien eliikelain l0 $:n I momentissa tar-
koitetun perusprosentin ja yrittdjien eliikelain 9
$:n I momentissa tarkoitetun maksuprosentin
vahvistamisesta (801/4. 12. 1980).

Piiiitdksellii vahvistettiin MYEL:n peruspro.
sentiksi ja YEL:n maksuprosentiksi l3 vuonna
1981. (Sosiaali- ja terveysministerici on 30. 6.
1980 vahvistanut TEl-vakuutusmaksutasoksi
13 prosenttia vuodelle 1981. Mycis LEl-vakuu-
tusmaksu vuodelle 198 I on I 3 prosenttia sosiaa-
li- ja terveysministericin 10. 9. 1979 antaman
pddtciksen mukaisesti. As. kok. 713:/79. Yhdes-
sii vuosien 1978 ja 1979 vakuutusmaksun alen-
nuksen kuoletuksien (0,2 ja 0,1 prosenttiyksik-
kciii) kanssa ovat vuonna l98l perittaviit keski-
mddrlinen TEl-vakuutusmaksu ja LEl-vakuu-
tusmaksu 13,3 prosenttia palkoista).

Laki maatalousyrittiijien eliikelain muutta-
misesta (837/19. 12. 1980).

Lain sukupolvenvaihdoseldkettd koskevat
s66nncikset ovat siten miiiiriiaikaisia, etta niita
sovelletaan myds luovutuksiin, jotka tapahtuvat

vuosina 198l-1985. Tdmiin lisdksi lainmuu-
toksella tehostettiin jiirjestelmiin kiiyttciii sekti
lShennettiin eliikkeen saamisen ehtoja maatila-
lain sdiinndksiin. Laki tuli voimaan L l. 1981.

Laki kansanelikelain 20 $:n muuttamisesta
(838/19. 12. 1980).

Laki ty6ntekijiiin eliikelain 4 c g:n muuttami-
sesta (839/19. 12. 1980).

Laki valtion eliikelain 9 a $:n muuttamisesta
(8q/D.12. 1980).

Lainmuutoksilla mahdollistettiin vuonna
1926tai siti ennen syntyneiden henkilciiden ty6t-
tomyyseliikkeiden mycintiiminen l. l. l98l lu-
kien Lis5ksi TET, 4 c 6:n 4 momenfiiin lisittiin
siiAnncis, jonka mukaan eliikelaitoksen hyv6k-
symdn selvityksen perusteella eliike voidaan
tyottdmyyden jatkuessa myontiiii mycis takau-
tuvasti kuitenkin enintdiin kuuden kuukauden
ajalta. Tamakin lainmuutos tuli voimaan l. l.
1981.

Laki luopumiseliikelain muuttamisesta
(t037/30.12. 1980).

Lailla jatkettiin luopumiseliikejiirjestelmiiii
yhdenmukaisesti sukupolvenvaihdoseliikesiin-
ncisten kanssa koskemaan viimeistiiiin vuonna
1985 tapahtuvia luopumisia. Samalla lievennet-
tiin jatkamiskelpoisuuden ehtoja ja lisettiin luo-
vutuksensaajien lukua. Laki tuli voimaan l. L
1981.

Asetus luopumiseliikeasetuksen muuttami-
sesta (1038/30. 12. 1980).

Laki merimieseliikelain muuttamisesta (1,/
9. l. l98l).

Lainmuutoksilla saatettiin pii[osin erddt
MEL:n siiiinncikset vastaamaan muiden tydeH-
kelakien vastaavia siiiinn6ksi6. Niimii siiiinncik-
set koskevat viiviistymiskorkoa, tulevaa palve-
lusaikaa, vapaakirjan perusteella suoritettavan
ty6kyvyttdmyyseliikkeen saamisen edellytyksiii,
tycittOmyyseliikkeen alaikiirajaa ja takautuvaa
mycintdmistii, el5kkeen yhteensovittamista soti-
lasvammakorvauksen kanssa sekii tietojen saa-
mista ja antamista. Lisiiksi muutettiin eriiitii Me-
rimieseliikekassan tilinpiiitcistd koskevia siiiin-
nciksiii. Lainmuutokset tulivat voimaan l. l.
1981.

Laki valtion eliikelain muuttamisesta (ll./9.
l. l98l).

Lailla helpotettiin ja nopeutettiin eliikeasioi-
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Uusia yleiskirjeitci

den kiisittelyd valtiokonttorissa muun muassa
siten, ettd eliikep46tdkset voidaan antaa tiedoksi
ilman saantitodistusmenettelyE. Samalla muu-
tettiin vanhuus- ja tyokyvytttomyyseliikkeiden
maksamisen alkamisajankohtaa siten, etta mak-
saminen voidaan edellytysten teyttyessa aloittaa
kuukauden alusta. Lisiiksi muuttuivat valtion
el6kelain ja valtion perhe-eliikelain yhteensovi-
tussiidnncikset er6ilt6 osin. Laki tulee voimaan l.
2. 1981.

Laki valtion perhe-eliikelainT ja20 $:n muut-
tamisesta (12/9. l. l98l).

Lainmuutoksilla tarkistettiin ajankohtaa,
jonka mukaisena perhe-eldke otetaan huomioon
yhteensovituksessa sekd mahdollistettiin perhe-
eliikepdiitciksen tiedoksiantaminen ilman saanti-
todistusmenettelyii. Laki tulee voimaan l. 2.

1981.
Laki valtion perhe<ldkelain voimaanpano-

lain 5 $:n muuttamisesta(13/9.1. l98l).
Lakia muutettiin siten, ettd mycis eriiiit sopi-

muspalkkaiset viran- ja toimenhaltijat voivat
siirtyii laissa mainituin edellytyksin saamaan
valtion perhe-el6kelain mukaista eliikettt, vaik-
ka he olisivatkin aikaisemmin valinneet ns' val-
tion vanhan eliikejiirjestelmin elikkeen. Laki
tulee voimaan l. 2. 1981.

Laki valtion eliikelain 7 $:n muuttamisesta
(lsl9. l. l98l).

Lakia muutettiin siten, ettii tydkyvyttOmyyse-
liikkeen kyseessd ollessa tyciansiot otetaan huo-
mioon vain tycikyvytt6myyden alkamista edel-
tineen kalenterikuukauden loppuun saakka.
Tiimin lisiiksi kalliinpaikanlisl otetaan huomi-
oon elikepalkassa silloin, kuin se ei sisiilly edun-
saajan tydansioon sen luoksi, etti htnen tyri-
paikkansa on ulkomailla. Laki tulee voimaan 1.

2.1981.
Petri Jtitiskinen

N:o 2 I 27. 10. 1980 Hylkiiyspiiiitosten ilmoitta-
misesta eldketapahtumakortilla

N:o 22 30. 10. 1980 Pohjoismaisen sosiaalitur-
vasopimuksen mukainen erotuseliike
ja tietoliikenne

N:o 23 3. ll. lg80Tyciellkelakienmuutoksia
N:o 24 10. I l. lg80Vuoden l98l palkkaindek-

siluku ja tydeliikelaeissa siiiidetyt mark-
kam66riit sekd yhteensovituksessa huo-
mioonotettavat kansanelAkkeen ja per-
he-eliikkeen markkamdiirdt wonna
l98l

N:o 25 ll. ll. 1980 Rekister<iimiskelpoiset li.
sdedut. TEL I I $:n mukaisten lisietu-
jen kartta

N:o 26 12. ll. 1980 Eliketurvakeskuksen ktrs-
tannusten korvaamiseksi suoritettavan
lopullisen maksun ja ennakkomaksun
perusteissa esiintyvien erdiden kertoi-
mien arvot vuosille 1980 ja l98l

N:o 27 24. ll. 1980Tydelskevakuutusmaksun
viivdstymiskorko

N:o 28 25. ll. 1980 Vastuunjakoperusteissa
esiintyvien eriiiden kertoimien arvot
vuodelle l98l

N:o 29 27. ll. 1980 Sukupolvenvaihdoseliiket-
td koskevat siiiinncismuutokset

N:o 30 l. 12.1980 Liiiiketieteellisten lisiiselvi-
, tysten vdlittaminen eliikelaitosten kes-

ken
N:o 3l 5. 12. lgsqMerimieselikelainjavaltion

eliikelain muutoksia
N:o 32 8. 12. 1980 Vakuutusmaksut vuonna

l98l
N:o 33 16. 12. 1980 Vastuunjakoperusteissa

esiintyvien eriiiden kertoimien arvot
vuodelle l98l

N:o 34 18. 12. 1980 LEl-keskipalkat vuodelle
198 I

N:o 35 29. 12. 1980 Tycittomyyseliiketti koske-
vat muutokset

N:o 36 30. 12. 1980 Sukupolvenvaihdoseliiket-
ti koskevat sidnncismuutokset

N:o I 12. l. l98l Rekisterciimiskelpoiset lisii-
edut

N:o 2 13. l.l98l Neljiinnesvuositiedot mak-
setuista eliikkeistii

N:o 3 14. l. l98l Eliikehakemusten jakami-
nen valtiokonttorille
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Henkilovaihdoksia
Ekiketuryakeskuksen
hallituksessa
Eliiketurvakeskuksen hallitukseen on tiimdn
vuoden alusta ldhtien nimitetty johtaja P e k k a
Merenheimo Liiketycinantajain Keskuslii-
tosta.

Hin seuraa hallituksessa varatuomari Erkki
Oinasta, joka oli siellii 14. 5. 1962 alkaen vuo-
den 1980 loppuun.

Johtaja Merenheimo on ollut varatuomari
Oinaksen varamiehend luodesta 1977 lukien.

Johtaja Merenheimon varamieheksi nimitet-
tiin apulaisjohtaja Heikki Ropponen Lii-
ketycinantajain Keskusliitosta.

Sihteeri Simo Elomaan varamieheksi tuli l. I .

l98l alkaen toinen puheenjohtaja Kalevi
Aronen Paperiliitosta. Aikaisemmin oli vara-
miehenii Metallityoveen Liiton entinen toinen
puheenjohtaja Ilmari Kosonen.

I,{imityksiri
e I rik ev alatu tu sy ht i o i s s ci

TO IMITUSJ O HTAJA VAIHTUI
ALANDIA-YHTIOISSA
Liv-Alandian, Alandian ja Redarnas 6msesidi-
ga Fcirsdkringsbolagin uudeksi toimitusjohta-
jaksi on nimitetty 31. l. l98l lukien varatuomari
Johan Dahlman. Hdnen edeltiijiinsii Wil-
liam Nordlund siirtyi tiill6in 40 vuoden palve-
luksen jdlkeen eliikkeelle.

Johan Dahlman on toiminut yhtioiden laki-
miehend vuodesta 1971. Vuonna 1979 hilnet ni-
mitettiin ryhmdn johtajaksi.

N I M ITY K S I A. A U RA-Y HT I O T S il.
Aurayhtioissd astuivat tlmdn r.uoden alusta
voimaan seuraavat nimitykset:

Apulaisjohtaja A lp o M us to n e n on nimi-
tetty henki- ja eldkevakuutusyksikcin johtajaksi
ja johtokuntien jdseneksi vakuutusjohtaja Leo
Salomaan jiiiidessii eliikkeelle. Johtaja Musto-
nen vastaa mycis Aurayhtioitten matemaattisista
palveluista. Hiin siirtyi Aurayhtioitten palveluk-
seen I 976 Eldketurvakeskuksesta.

Markkinointijohtaja Pert ti S aa ri on nimi-
tetty Aurayhticiitten johtokuntien jiiseneksi.
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Hdn on tdhdn asti ollut Henki-Auran johtokun-
nan varajdsen. Johtaja Saari siirtyi Aurayhtioit-
ten markkinointijohtajaksi Martela Oy:n vara-
toimitusjohtajan teh6viste 1978.

Apulaisjohtaja A s m o K a I p a I a on nimitet-
ty Aurayhtioitten sijoitustoiminnan johtajaksi
varatoimitusjohtaja Martti Saaren jiiiidessti
eldkkeelle. Johtaja Kalpalan tehtavine ovat yh-
ticiitten sijoitustoiminnan ja omaisuuden hoito.
Hiin siirtyi Aurayhticiitten palvelukseen 1978 Ti-
litoimisto Salmi, Virkkunen & Heleniuksen pal-
veluksesta.

Lisiiksi on nimitetty kaksi uutta apulaisjohta-
jaa.

Osastopiiillikkci S a k a ri S e rt ol a on nimi-
tetty apulaisjohtajaksi rehtavanaan laki-ja laina-
asioiden hoito. Hdn tuli Aurayhticiitten palve-
lukseen 1962.

Tiedotuspiiiillikko Esko Karonen on ni-
mitetty apulaisjohtajaksi hoitamaan Aurayh-
tioitten viestintdtehtdvid. Hdnet kutsuttiin Au-
rayhtioitten palvelukseen luonna 1978.

NIMITYKSIA KALERVOSSA
Viime joulukuun alusta astuivat Kalervossa
voimaan mm. seuraavat nimitykset.

Yhtion toimitusjohtajan varamieheksi on ni-
mitetty johtaja, filosofian maisteri, SHV R is t o
K a u s t o. Hiin on tullut Kalervon palvelukseen
vuonna 1964. Aiempi varamies, johtaja Pekka
Palletvuori on siirtynyt ty6kyvyttdmyyseliik-
keelle.

Apulaisjohtajaksi, vastuualueenaan laina-
asiat, on nimitetty oikeustieteen kandidaatti
I I kk a H en ri k s son. Hdn toimi aikaisemmin
kiinteistci- ja lakiasiainosaston piiiillikk6nh. Ka-
lervon palvelukseen han tuli vuonna 1967.

Apulaisjohtajaksi on nimitetty myos vakuu-
tusosaston tdhdnastinen paellikk<i Pertti
Laesvuori. Kalervon palveluksessa hdn on
ollut vuodesta 1974.



Johan Dahlman

Pertti Laesvuori

Risto Kausto

Alpo Mustonen

Ilkka Henriksson

Pertti Saari

Asmo Kalpola Sakqri Sertola Esko Koronen
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JOUKO JANHUNEN

I 9 7 Gluvulla y leinen elcik ej cirj e s t e lmci
kriyttdon 26'maassa

Yhdysvaltain terveys- ja sosiaaliministerici on
julkaissut raportin sosiaaliturvan levinneisyy-
destii maailmassa. *) Raportissa esiteilean mait-
tain eliike-, sairaus-, tapaturma- ja tyrittcimyys-
vakuutusten sekii perheavustusjiirjestelmien
piiiipiirteet vuoden 1979 tilanteen mukaisena.

Alla oleva asetelma osoittaa niiden maiden
lukumiiIrdn, joissa oli vuosina 1969 ja 1979kiy-
tcissii lakisiiiiteisen sosiaaliturvan muotoja. Ase-
telman luvut tarkoittavat sellaisia yleisiii jiirjes-
telmiii, joihin kuuluu useampi kuin yksi viiestci-
tai ammattiryhmd. Maita

vuonna vuonna
1969 1979

Eldkevakuutus 97 123
Sairausvakuutus 68 75
Tapaturmavakuutus 120 134
Tyctttctmyysvakuutus 34 38
Perhearustusjiirjestelmii 62 67

Itsendisiii valtioita on maailmassa noin 160.
Tdmii merkitsee sit6, ett6 noin 20 maassa ei vielii
ole yhtiiiin yleistii sosiaaliturvajiirjestelmiiii. Ta-
paturmavakuutus on laajimmalle levinnyt so.
siaaliturvan muoto. Useimmat maat ovat aloit-
taneet sosiaaliturvansa rakentamisen juuri tapa-
turmavakuutuksesta. Toiseksi yleisin sosiaali-
turvan muoto on eliikevakuutus.

EI-,|: KE VAK U WU S Y LEI STY N YT
ENITEN I9TALUVUU./I
Vuonna 1979 oli 123 maassa voimassa sellainen
yleinen eliikejlrjestelml, jonka piiriin kuului
useampi kuin yksi palkansaajaryhmii. Yritt6jien
osalta eliikevakuutus on huomattavasti harvi-
naisempaa. Alle puolessa niistii maista joku
yrittiijiiryhmii oli mukana eliikevakuutuksessa.

l9TGluvulla 26 maata otti kiiyttcicin yleisen
eliikejiirjestelmiin. Tapaturmavakuutusta lu-
kuun ottamatta muiden sosiaaliturvajarjestel-
mien yleistyminen on ollut hidasta. Sairausva-
kuutus otettiin kiiyttcion seitsemiissii, perheavus-
tusjiirjestelmii viidessii ja tyrittOmyysvakuutus
neljdssd maassa. Ty6ttcimyysvakuutus on vdhi-
ten levinnyt sosiaaliturvan muoto. Se on kiiytcis-
sii 38 maassa. Niimii maat ovat valtaosaltaan
teollistuneita maita Euroopasta ja Amerika5ta.
*) U.S. Department of Health and Human Ser-
vices: Social Security Programs Throughout the
World 1979.

EI.,LKEV AK UUTUK S EN O N G ELM IN A
TALO U S JA S UKU PU OLTEN ERIARV O IS UUS
Taloudelliset ongelmat alkoivat vaivata teolli-
suusmaiden eliikejiirjestelmia erityisesti l97Glu-
vun loppuvuosina. Vaikeudet aiheutuivat v6es-
tOn nopeasta vanhenemisesta, tydttdmyyden
kaswsta, eldke-etuuksien parantamisesta ja en-
nenaikaisen eliikkeellejiiiimisen lisiiiintymisestii.

Eliikejiirj estelmien taloudellisia vaikeuksia on
ratkottu hyvin erilaisilla tavoilla. Vakuutusmak-
suja on korotettu, vakuutusmaksujen perustee-
na olevia tulorajoja on nostettu tai ne on poistet-
tu kokonaan, el6kkeiden indeksisidonnaisuus-
jlrjestcinriii on lruui.siiu, iutickriiar kisi uksisla
on tilapiiisesti luovuttu kokonaan ja kiireelli-
siksikin katsottuja uudistuksia on lykiitty tule-
vaisuuteen.

Vaatimus naisten ja miesten yhtiiliiisestii koh-
telusta eliikejiirjestelmissii on tullut yhd enem-
miin esille. Eriarvoisuutta on eltkeikiikiiytiin-
ndssii ja perhe-eliikeoikeudessa. Eldkeiiin osalta
perustuslakia tulkitsevat tuomioistuimet ovat
eriissii maissa todenneet naisten alhaisemman
eldkeiiin perustuslain vastaiseksi. Samoin tuo-
mioistuimet ovat esimerkiksi Saksan liittotasa-
vallassa ja It6vallassa asettaneet mliiiriiajan, jo-
hon mennessii naiset ja miehet on saatettava
tasa-arvoiseen asemaan perhe-elikeoikeudessa.
Tiillii hetkellii itse asiassa vain yhden maan -Norjan - yleisessii eliikejiirjestelmdssl naiset ja
miehet saavat perhe.eliikkeen tiismilleen samo-
jen perusteiden mukaan. Huomattakoon, ett6
Norjassa leskeneldkkeet ovat tuloharkintaisia,
kun taas muut eliikkeet - eriiitl kansaneldke-
etuuksia lukuun ottamatta - eiviit ole.

Sukupuolten viiliseen tasa-arvoon tehtiiA
mycis pyrkimys ansaitun eliikeoikeuden jakami-
seen avioeron yhteydessi. Saksan liittotasaval-
lassa on tiissii suhteessa pddstypisimmiille. Siellii
eldkeoikeuden jako koskee kaikkia mahdollisia
ehkkeita, hkisiiiiteisistl vapaamuotoisiin. My6s
Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa tehddiin vas-
taava elSkeoikeuden jako, mutta ei kaikkien
eliikkeiden osalta. Kanadassa jako koskee yleis-
tii listieliikejdrjestelmii[, Uudessa-seelannissa
yrityskohtaisia lisiieliikkeitii. Niiissd kolmessa
maassa elikeoikeus katsotaan yhteiseksi omai-
suudeksi, joka on jaettava samalla tavalla kuin
muukin omaisuus. El6keoikeuden jako on var-
sin uusi menettely. Se otettiin kiiytt<icin niissii
maissa l9TGluvun lopulla.26



JOUKO JANHUNEN

E I rikk ei s t ci ulkomaill o
AUSTRALIA
Tydnantajakohtainen
t y d e I dk ej (irj e s t e lm ci
Australian kirjapainoalan tycin-
antajaliitto on ilmoittanut pe-
rustavansa alakohtaisen ty6eH-
kejiirjestelmZin, jonka piiriin tul-
lee noin 100000 alan tycinteki-
jiiii. Mukaantulo olisi vapaaeh-
toinen liiton 2 000 jiisenyrityk-
selle. Tiimii alakohtainen tyti-
eliikejiirjestelmii olisi ensim-
miiinen laatuaan Australiassa,
jossa yrityskohtaiset tydelake-
jiirjestelyt taydentavat piiiiosin
tuloharkintaista kansanellke-
jiirjestel miih. Tyoeltikejhrj estely-
jen piiriin lasketaan yksityisellii
sektorilla kuuluvan noin 30Vo
palkansaajakunnasta.

HOLL/INTI
Varhaiselcikkeet
Hollannin sosiaaliministerid on
julkaissut tulokset tutkimukses-
taan, joka koski vuonna 1980
voimassa olleita varhaiseliike-
jiirjestelyjii, ns. VUT-jtirjestely-
jii. Name varhaiseliikejerj€stelyt
perustuvat useimmiten tyci-
markkinasopimuksiin, eikii nii-
tii hoideta hallinnollisesti eliike-
jiirj estelmien yhteydessii.

Tutkimus osoitti, ettii 2,3 mil-
joonasta teollisuusalakohtaisten
tyciehtosopimusten piirissii ole-
vasta palkansaajasta noin 1,6
miljoonaa on mukana varhais-
eliikej[rjestelyissii. Sen lisiiksi
noin 300000 yrityskohtaiseen
tyciehtoneuvottelumekanismiin
kuuluvaa palkansaajaa on var-
haisel6kej ?irjestelyissd.

Tavallisimmin varhaiselSke
maksetaan 62 tai 63 ruoden iiip-
tii ja sitii maksetaan yleiseen
vanhuuselikeikiiiin (65) saakka.
Varhaiseldkkeen saamisen edel-

lytyksenii on yleensii l0 vuoden
yhtiijaksoinen palvelus ko. teol-
lisuuden alalla tai yrityksessii.
Valtaosa varhaiseldkkeistii ra-
hoitetaan tyrinantajien vakuu-
tusmaksuilla.

nA'ruut
Elrikejrirjestelmci
diskriminoi miehiri
Itdvallan perustuslakituomiois-
tuin on tullut siihen tulokseen,
ettii yleisten eliikejirjestelmien
soveltamat perhe-eldkesdin-
ncikset diskriminoivat miehiii.
Naiset saavat perhe-eliikkeen
lievemmin ehdoin kuin miehet.
Tuomioistuimen mielestii per-
he-eldkeoikeuden tulisi perus-
tua lesken sukupuolen asemesta
tulotasoon. Tuomioistuin pdit-
ti, ettii perhe-eldkesdiinncikset
on tdlti osin muutettava kesh-
kuun 26. piiiviiiin vuonna l98l
mennessd.

KANADA
Yrittcijien wiovaimot
lisrielciketurvan
aloisuuteen
Kanadan liittohallitus on il-
moittanut, ettii maanviljelijcii-
den ja muiden yrittiijien avio-
vaimot voivat liittyti kansanelii-
kejdrjestelmiie teydentavaiin
ansioihin suhteutettuja eliikkei
td maksavaan lisiieliikejiirjes-
telmddn taannehtivasti vuoden
1980 alusta.

I{ORIA
Komiteanmietintt)
o s a- aikae kikke e s t ri j a
varhoisel(ikkeestri
Norjassa vuonna 1978 asetettu

eliikeikiiii kiisitellyt komitea jul-
kaisi mietintcinsii vuoden 1980
lopussa. Komitea ehdottaa ylei-
sen eliikejiirjestelmiin (kansan-
eliike ja yleinen lisiieliike) etuuk-
sia tiydennetttiviiksi palkansaa-
jille maksettavalla osa-aika-
eliikkeellti ja palkansaajille sekii
itseniiisille yrittajille maksetta-
valla varhaiseliikkeellii.

Malli osa-aikaeldkkeeseen
saatiin Ruotsista. Osa-aikaeliike
maksettaisiin osa-aikatycihcin
yhdistettynii:

- 64-6Gvuotiaalle pal-
kansaajalle; (yleinen vanhuus-
eldkeikii on 67 vuotta, mutta
vanhuuseldke on tuloharkintai-
nen 70. ikiivuoteen asti).

- Osa-aikaeliikkeen saa-
dakseen vakuutetulla on oltava
takanaan viihintlidn l0 vakuu-
tusvuotta 45 ikiivuoden tiiyttii-
misen jdlkeen.

- Komitean enemmistdn
mielestii vakuutetun on pitiinyt
olla tycissii viilittcimisti ennen
eliikkeen ottamista viihintiiiin 6
kuukautta, v rihemmist iin (ionka
muodostivat sosiaaliministe-
ricin, valtiovarainministeridn ja
tycinantajien edustajat) mielestii
viihintiiiin l2 kuukautta.

- Vakuutetun on enemmis-
/on mielest6 vihennett6vd tyci-
panostaan ainakin 5 tuntia vii-
kossa, vdhemmistdn mielestd ai-
nakin 9 tuntia viikossa.

- Jiiljelle jiiavan tydajan on
oltava vdhintdiin 15 tuntia vii-
kossa.

- Osa-aikaeliikkeen mii6-
riin tulee enemmistdn mielestii
olla 50Vo koko poisjiiiiviistd
palkasta tycitunnilta, yrihemmis-
/oz mielestii 60 7o poisjiiiiviistii
palkasta niiltii tunneilta, jotka
y[ttavat 8 tuntia viikossa.

- Osa-aikaelike kartuttaa
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uutta eHkeoikeutta.

- Osa-aikaeliikettii verote-
taan samalla tavalla kuin palk-
kaa.

-Osa-aikaeldke tarkiste-
taan yleisen eliikejiirjestelmiin
perusmidriin muutosten perus-
teella samoin kuin kansaneldke
ja yleinen lisiieliike.

- Osa-aikaeliikkeitii ryhdy-
t65n maksamaan vuoden 1982
alusta.

Vorhaiseliikkeen kiiyttcicin-
^+ ^^+^ l. ^-i+a^ -: ^ll,rf .,l,cimia_

;;;; ffi;;;#;6;il;;-
sii muodostivat kolme ministe-
riciiden edustajaa ja yleisestii
eldketurvasta vastaavan sosiaa-
livakuutuslaitoksen edustaja)
mielestd varhaiselikettii ei tulisi
ottaa kayttdon. Jos niiin ei kui-
tenkaan tehtdisi, olivat komi-
tean kaikki jiisenet samaa mielta
eldkkeen sisiillostii. Varhaiselii-
ke maksettaisiin:

64. ikdvuodesta liihtien
tyonteon jatkamisesta riippu-
matta palkansaajalle ja itseniii-
selle yrittiijiille.

- Varhaiseldke lasketaan si-
ten, ette teyfie 67 luoden ilissii
maksettavaa eliikettii viihenne-
taan 0,6V0 kutakin 67 ikdvuo-
desta puuttuvaa kuukautta koh-
ti (eli 7,270 vuodessa). Viihen-
nys jiiii pysyviiksi mycis 67. ikii-
vuoden jiilkeen. El6ke perustuu
siihen vakuutusaikaan, joka va-
kuutetulle on kertynyt eliikkeel-
le jiiiimiseen mennessi.

- Varhaiseliike voidaan ot-
taa joko tdytenii el6kkeend tai
puolena tiiydestii eliikkeestii.

- Varhaiseliike ei kartuta
uutta eliikeoikeutta.

- Varhaisel6kettd verote-
taan samalla tavalla kuin ty6tu-
loa.

- Varhaiselike tarkistetaan
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yleisen eliikejiirjestelmiin pe-
rusmiiiirdn muutosten mukaan.

-Varhaiseldkettl ryhdy-
td6n maksamaan vuoden 1982
alusta.

- Lisiiksi komitea ehdotti,
ettii nykyisin sovellettava tulo-
harkinta poistettaisiin 67 . ja 70.
ikdvuosien viilillii maksettavas-
ta el6kkeest6, koska sitd ei ehdo-
tettu myciskiidn varhaiseldkkee-
seen. Tuloharkinta suoritetaan
siten, ettd eliike ja mahdollinen
!r,i!111n eivit (t1 ia 70. ikfrvucp
sien viilillii saa yhteensA ylittee
8070 aikaisemmista tuloista,
joiden mittana kiiytetidn va-
kuutetun keskimiiiirdistd tuloa
6l-65 tai 63-65 ikiivuosien
valilte, riippuen siitii kummalla
ikiirajalla tulos on korkeampi.

SVEITSI
Pakollinen tydeltike-
j rirj e s t e lm ri liik aht anut
eteenptiin
Sveitsin parlamentin toinen
kamari - kantonien neuvosto,
jossa on 46 jiisentd eli kaksi kus-
takin kantonista - on hyviik-
synyt nykyisten vapaaehtoisten
tydelekejarjestelyjen lakisii6teis-
Hmista koskevan lakiehdotuk-
sen. Hyviksytty laki kuitenkin
eroaa melkoisesti siit6, jonka
toinen kamari - kansallisneu-
vosto, jossa on 200 jisentii - oli
hyviiksynyt marraskuussa 1977.

Seuraava vaihe on, etti kan-
sallisneuvosto harkitsee lakieh-
dotusta uudelleen - todennii-
kciisesti jo kuluvalla istunto
kaudella. Jos kansallisneuvosto
ei hyviiksy kantonien neuvoston
lakia - kuten on luultavaa -on molempien kamarien perus-
tettava yhteinen komitea laati-
maan kompromissiehdotusta.

l\ti.
I

l,-+
-.1-', .9

'lry*

1"-f
J . r-

:-':l-

'tJ



Tiedoksi

TEl-indeksi nyt 745
TEl-indeksin pisteluruksi on tiksi vuodeksi
vahvistettu 745. Tiimii merkitsee sita, etta TEL-
indeksiin sidotut etuudet nousivat vuoden alusta
6,9 prosenttia.
Viime vuoden heiniikuussa tyoelAkkeisiin tuli
4,8 prosentin ennakkotarkistus.

Yritt tiji en v akuutusmaksupr o s ent it
vuodelle 1981
Yrittljien elikelain mukaiseksi vakuutusmak-
suprosentiksi on vuodelle 198 I vahvistettu 13 Vo.

Tiimdn suuruisen vakuutusmaksun suoritta-
vat ne yrittajat, joiden vuotuinen tycitulo (vuo'
den 198 I indeksitasossa) on viihintiiiin 30 253,8 I
markkaa.

Jos tycitulo on t6tii pienempi, vakuutusmaksu
on asteittain aleneva.

Alimman vakuutusmaksun, joka on 5,2 pro'
senttia tycitulosta, maksavat ne yrittiijiit, joiden
vuotuinen tyotulo (vuoden l98l indeksitasossa)
on korkeintaan I I 345,18 markkaa.

Maatalousyritttijien eliikelain mukainen va-
kuutusmaksu on 5,2 prosenttia henkilcikohtai-
sen, vuotuisen MYEl-tycitulon 30253,81 mar-
kan miiir66n saakka ja sen ylittevalte osalta l3
prosenttia.

Ty 1ekikev akuutusmaksun v iiv dstymis-
korko nousi vuoden 1981 alusta lukien
Tycieliikevakuutusmaksu ja sille suorituksen vii-
viistymisen ajalta laskettu wotuinen korko voi-
daan peri6 ulosottoteitse ilman tuomiota tai
peatdsta. Viivdstymiskorko, jonka suuruuden
miiiirdii sosiaali- ja terveysministerio, saa lain
mukaan olla enintAiin 6 prosenttiyksikkoS kor-
keampi kuin Suomen Pankin kulloinkin rahalai-
tosten keskuspankkiluotosta veloittama perus-
korko. Peruskoron muutos otetaan viiviistymis-
korossa huomioon aina muutosta seuraavan ka-
lenterivuoden alusta.

Vuoden 1980 alussa Suomen Pankki piintti
korkotason yleisesld korotuksesta 1. 2. 1980 lu-
kien, jolloin Suomen Pankin peruskorko nousi
8,5 prosentista 9,25 prosenttiin.

Sosiaali- ja terveysministerici antoi 20. ll.
1980 pint<iksen ty<ieliikelakien mukaisen viivds-

tymiskoron korotuksesta peruskoron nousua
vastaavasti eli 3/4 prosenttiyksikdllii. Piiitoksel-
li vahvistettiin viiviistymiskoron enimmiiismiiii-
r6ksi 15,25 prosenttia l. l. l98l lukien' H.T.

Sukupolv env oihdos- j a luopumiseltike-
j tirj e s t elmille j atko a
Sukupolvenvaihdos- ja luopumiseldkejiirjestel-
mii on jatkettu vuosiksi 198l-1985. Samalla
niihin on tehty joitakin korjauksia.

Vuonna l98l piiiiseviit sukupolvenvaihdos-
eliikkeelle vuonna 1926 )a aiemmin syntyneet
miehet ja naiset.

Myris 1927-1930 syntynyt nainen voi luopua
sukupolvenvaihdoselEkesiiiinncisten mukaisesti
menettamatta eHkeoikeuttaan, jos hiinen mie-
hensii on oikeutettu sukupolvenvaihdoseliikkee-
seen. El6ke jiiii kuitenkin "uinumaan" luopumi-
sesta siihen asti, kunnes eminti tayttaa 55 vuot-
ta. Eliiketti aletaan toisin sanoen maksaa hiinel-
le vasta 55 vuoden ien tayttamisestii lukien.

Vuodenvaihteesta liihtien sukupolvenvaih-
doseldkkeen voi saada osissa maata pienemmil-
te tiloilta kuin aikaisemmin. Esimerkiksi Etelii-
Suomessa aiempi kymmenen hehtaarin pelto'
alavaatimus aleni kahdeksaan hehtaariin.

Luopumisellkelakiin tehty merkittiivin muu-
tos on se, etta luopuja voi nyt rajoituksitta pitiia
metsemaat itselliiiin. My<is luovutuksensaajien
piiriii on jonkin verran laajennettu.

El tik e t oimikunnall e j at ko aikaa
Sosiaali- ja terveysministeriO on pidentinyt el6-
ketoimikunnan kokonaiseliikeasteikkoa koske-
van tehteven m66rdaikaa maaliskuun loppuun.

Toimikunnan tehtevane on selvitt65 ne el6-
kepoliittiset, taloudelliset, tekniset ja muut teki-
jit, jotka liittyvit tyoeliikkeiden prosentuaalisen
tason mahdolliseen muuttamiseen toimikunnan
II osamietinndssa esitettyjen kannaottojen poh-
jalta tavoitteen ollessa kokonaiseldkkeen
degressiivisyyden lisiiSminen nykyisestii.

Toimikunnan puheenjohtaja on toimitusjoh-
tajaJuhani Salminen.

Lakien ja asetusten voimaantulo
Suomen hallitusmuodon 20 ja 28 $:iia on L l.
l98l alkaen muutettu. Muutoksen jiilkeen laista
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ja asetuksesta tulee ilmetli, milloin se tulee voi-
maan. Jollei lakia tai asetusta ole julkaistu vii-
meist66n siinii mainittuna voimaantuloajankoh-
tana, se tulee voimaan julkaisemispiiivAnii.

Aikaisemmin ei ole ollut nimenomaista s6iin-
ncistA lakien ja asetusten voimaantulosta. Tilan-
teesta on selvitty tulkinnalla, jonka mukaan
voimaantulo on riippunut nimenomaisen s6in-
nciksen puuttuessa Suomen asetuskokoelmassa
julkaisemisesta.

Tiimiin vuoden alusta lukien lait ja asetukset
on julkaistu Suomen siiiidciskokoelmassa. Ko-
koelman nimi on siis muutettu. Hallituksen esi-
iyirscrr ruuiaarr ilrccilisct, iiri.ciii l"it .li"i 1ry-
ritteve saattamaan julkaisemisen listiksi joukio-
tiedotusviilineiden avulla niiden tietoon, joita ne
koskevat.

Lisiiksi voidaan mainita, ett6 Suomen halli-
tusmuotoa on muutettu aikaisemmin kaikkiaan
kymmenen kertaa, viimeksi vuonna 1977. Alo

Tydeltikettti ttinti vuonna kuusi numeroa
Tiimii lehti on viime vuosina sisiilldltiiiin kasva-
nut. Jotkin numeroista ovat olleet jopa niin pak-
suja, ettli eraat lukijat ovat valittaneet lehden
j4ivin siiti syysta- !ukematta (Omirrrinen vfrite:
en ole kuullut kenenkiiiin valittavan, ettii piiivii-
lehden viikonvaihteen numero j66 lukematta,
kun se on niin paksu.) Toimitusprosessin kan-
nalta iso numero on hankalan hidas. Ilmestymi-
sen tihentiimisesta taas on eittamattcimid etuja:
tuoreus paranee, keskustelu lehden palstoilla
ktiy ainakin periaatteessa mahdollisemmaksi,
kun edellisnumero ei ole ehtinyt tiiysin unohtua.
Viime vuonna toimitettiin TydeHketta kokeeksi
viisi numeroa; tana wonna toimitetaan kokeek-
si kuusi numeroa. y Lla

ETK messuille entistci
v tilj emmin p erioott ein
Messujen miiAri on Suomessa lisiidntymiissd.
Messulautakunnan suosituksen saaneita tilai-
suuksia on tdn6 wonna 35; viime vuonna niitii
oli 33 ja toissa vuonna 21. Lisiiys koituu alakoh-
taisten erikoismessujen hyv6ksi, yleismessujen
miiiird on piiinvastoin viihenemdssii, ja niit6 on
tind vuonna vain yhdet.

Kehitystii pehmentiiii se, etta erikoismessujen
sisiiinen skaala puolestaan on levenemdssi.
Kaikki ndytteilleasettajat eiv6t endd ole nimen-
omaisesti sen alan edustajia, jonka mukaan mes-
sut on otslkoltu, vaan mukana on myos edusta-
jia aiheeseen liiheisesti tai etdisemminkin liitty-
vilta aloilta ja yleisiii palvelulaitoksia ja -yksik-
koja.

Eliiketurvakeskus on tehnyt kehityksestii joh-
topddtciksensii. Sosiaaliturva sopii esiteltiiviiksi
eri elimiinalojen yhteydessii. Vapaa-aika - jo-
ka on yleistyvd erikoismessujen aihealue - tar-
joaa mydnteisen ajatusyhteyden eliikeliiisyyteen.
Lisiiksi Eldketurvakeskus on viimesyksyiseltli
Vanhusten Viikon palveluosastoltaan saamansa
mycinteisen kokemuksen vuoksi peattanyt Hh-
teii ensi kerran messuille mvcis omassa kotikau-
pungissaan.

Siten Eliiketurvakeskus osallistuu t6nii luon-
na FinnTravel-messuihin Pasilan messukeskuk-
sessa Helsingissii 13.-17. 3., Oulun Vapaa-
ajanmessuihin 28. 5.-1.6. ja Lahden messuihin
31. 7.-9. 8.

S uom a I a i s-n euv o s t o liit t o I ainen
e I rik ep o I ii t t inen s eminaari
Suomalais-neuvostoliittolainen eliikepoliittinen
seminaari pidettiin 8-13. 12.

Seminaariin ottivat osaa Neuvostoliiton tyG
ja sosiaaliasiain valtionkomitean edustajat: so-
siaaliturvaosaston apulaisosastopiiiillikkcj V a-
lenti na Sal ina, eliikeasiain apulaisosasto-
piiiillikkd Alehandre Orlov sek6 sosiaali-
huolto.osaston apulaisosastopiiiillikk<i T a m a-
raUzlikova.

Ohjelma sisiilsi mm. yleisesityksen eliikejiirjes-
telmistii sekl neuvostoliittolaisen puheenvuoron
eliikel6isten tycissiikiiynnistii.
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El cike turv ake skuks en tutkimuk s e t i a
selvitykset vuosina I 96 5- I 980

Eliiketurvakeskus on iulkaissut tutkimustuloksia
ja -oineistoo viidentotsla vwden aian. Kun itse
loitoksen perustamisesta tulee syksylki kuluneeksi
kaksikymment(i vuotta, on syytri iulkaista tiihiin
asti ilmestyneistti julkaisuista kokoava luettelo.

TWKIMUKSET
Y leis e t p erhe-e kikejrirj e s t e lmiit er iiis sri mais sa

Helsinki, ElSketurvakeskus 1965.
Y leis ti j a ty de ldkelait. Eliiketurvakeskuksen mie-

lipidetutkimus 1965.
Yritttijien elciketurva eri maissa. Helsinki, Eliike-

turvakeskus 1966.
Y le isd j a ty 

^el(ikelait 
I 967. Eldketurvakeskuk-

sen haastattelututkimus 1967.
Janhunen Jouko. Tutkimus rahalqitoksissa ta-

pahtuvasta tyiieliikkeen hakiioiden ia LEL-
tyi)nantajien palvelun tasosta. Helsinki: El?i-
keturvakeskuksen tutkimusosasto 1968.
Moniste.

Forss, Simo U. Tydsuhteessa olevien eltikeikd'
tutkimus. l. GraaJinen teollisuus. Helsinki:
Eliiketurvakeskus 1969.

Aarnio, Margaretha-Janhunen, Jouko. Eltike-
turva eri maissa vuonna /969. Helsinki:
ElSketurvakeskus 1970. 175 s. * liitt.

Louhelainen, Pekka. H av oint oi a t y dni dt t it ttn liit -
tyvistii ongelmrslc. Helsinki 1970. 49 s. *
liitt. (Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia
1970: l)

Forss, Simo U . Tybsuhteessa olevien eldkeikdtut-
kimus. 2. Metallin perusteollisuus. Helsinki
1970. 72 s. * liitt. (Eliiketurvakeskuksen
tutkimuksia 1970:2)

Tuomi, Pertti-Auvinen, Riitta. Tydsuhteessa
olevien elcikeikritutkimus. 3. Myyntityo. Hel-
sinki 1970. 44 s. * liitt. (Eliketurvakeskuk-
sen tutkimuksia 1970:3)

Vanamo, Jussi. Ty 6 suhl e es sa olevi en e ltikeikti-
tutkimus. 4. Kaivo steollisuus' Helsinki I 970'
77 s. * liitt. (Eliiketurvakeskuksen tutki-
muksia 1970:4)

Laesvuori, Pe rtti. Tulonsiinot i a palkansaaj aruo-
katuntien tulonjako. Helsinki 1970. 63 s. *
liitt. (Eliiketurvakeskuksen tutkimuksia
1970:5)

Varoma, Pekka. Tyc)ekikekeskustelun rivejci jo
vcilejd vuosikymmenen aialta. Helsinki 197 l.
122 s. * liitt. (Eliiketurvakeskuksen tutki-

muksia l97l:l)
Louhelainen, Pekka. Edttskunta ia eltiketurva-

Helsinki 1972. 246 s. * liitt. (Eliiketurva-
keskuksen tutkimuksia 1972:l)

Forss, Simo U . Eliikeikrikysymyksen perusongel'
mia. Lyhennetty raportti. Helsinki: El?ike-
turvakeskus 1973. Moniste.

V anhus ten j a ty iikyvy t t 6mien ko konaise liike turv a
I 9 7 2. Kansanel?ike- ja tytieliikerekistereihin
perustuva tutkimus. Ty6ryhm6: Marga-
retha Aarnio - Heikki Kaitaranta - Esko
Kalimo - Pertti Laesvuori - Tapani Pu-
rola. Helsinki: Kansaneliikelaitos. Eliike-
turvakeskus 1974. 49 s. * liitt.

Janhunen, Jouko. S o siaaliturv ajrirj e stelmien vai'
kutuksis ta maat alouden rakentee llisiin muu-
toksiin. Helsinki 1974. 49 s. (Eltiketurva-
keskuksen tutkimuksia 197 4:l)

I k citint yv ri t y dnt e kij d i a ammat t i. E I iik eikiit ut ki-
mus. Margaretha Aarnio - Simo Forss -Heikki Poukka - Jussi Vanamo. Mantta
1976. 186 s. * liitt. (Eliiketurvakeskuksen
tutkimuksia 1975:l)

Aarnio, Margaretha - Janhunen, Jouko. Elii'
keturva eri maissa vuonna 1977. }lelsinki
1977. 207 s. (Eliiketurvakeskuksen tutki-
muksia 1977:l)

Tydkyvyttiimtit lgThlwulla. Vuosina 74-76
TEL;n, IEL:n, YEL:n tai MYEL:nmukaisen
elcikeptititdksen saaneet. O saraportti I Tut-
kimusaineisto. Leena Lietsala - Raija
Gould - Timo Jiirvinen. Miinttii 1980.
100 s. (Eliiketurvakeskus. Tutkimuksia
1980: l)

Tyiikyvyttdmiit lgTGluvulla. Osaraportti II.
Koulutus ja ammattitausta. Raija Gould'-
Mentta 1980.99 s. (Eliiketurvakeskus. Tut-
kimuksia 1980:2)

Tydkyvyttdmdt lg7hluvulla. Osaraportti III.
Perhesuhteet ja asuminen Raili Hyrkkiinen.
Mantta 1980. 55 s. (Eliiketurvakeskus.
Tutkimuksia 1980:3)

Tuominen, Eila. Yleisii ia tytieldkelait 1979.
Miinttii 1980. 138 s. (Elaketurvakeskuksen
tutkimuksia 1980:4)

SELVITYKSET
Aarnio, Margaretha. Avioliiton merkily s sosiaa-

liv akuutuksen mdtir(iy tymisessrj. Esitelmi.
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YEL+yritulo
ohje uusittu

Aarnio, Margaretha - Laesvuori, Pertti. Se/yl'-
tys tydsuhteiden kestosta pelti-, putki-ja stih-
kdaloilla. Helsinki: Eliketurvakeskus 1968.
24 s. * liitt. Moniste. (Tutkimusosaston
selvityksia)

Laesvuori, Pertti - Miikelii, Jukka - Tcirne-
blom, Helena. Selvitys tyr)suhteiden kestos-
ta tehdasteollisuudessa. Helsinki: ElSketur-
vakeskus 1970. Moniste. (El5keturvakes-
kuksen selvityksiii. Lokakuu 1970)

Ty 6e ldkrle hden lukijatut kimus. Helsinki: Eliike-
turvakeskuksen tutkimusosasto 1970. 39 s.
* liitt. Moniste.

jarrhunen, jo uko. " The F,q u s ruciy ana Inaty sts
of the InJluence of the Social Security Sche-
mes on Structural Changes in Agriculture in
Selected European Countries". Report of
Finland Helsinki. The Central Pension
Security Institute, November 1974. Mo-
niste.

Karisalmi, Seppo. Osaeldkeltiiset tilastojen va-
lossa. Tilastollista tarkastelua vuonno 1973
alkaneisto osaelcikkeistri Helsinki: Elnke-
turvakeskus 1974. Moniste. (Tutkimus-
osaston selvityksiii 1974)

Nissinen, Kaija-Liisa. Toimeentuloturyaa koske-
vaa kirjallisuutto lgTGluvulla. Bibliografia.
Helsinki: Eliiketurvakeskus 1976. Moniste.
(Tutkimusosaston selvityksie, 197 6)

Tuominen, Ella. Ylioppilaskokelaiden eldketur-
van tunteminen ylioppilaskirjoitusten reaali-
kokeen valossa. Helsinki 1978.42 s. * liitt.
Moniste. (Eliiketurvakeskuksen tutkimus-
osaston selvityksiii 1978)

Nissinen, Kaija-Liisa. Eliiketurvakes kuksen kir-
jastotutkimus. ETK 1980. l0 s. Moniste.

Painosta on juuri ilmestynyt kir-
janen "El6keturvakeskuksen
ohjeet yrittiijiin tycitulon m6ii-
riiSmiseksi". Uusittu painos
korvaa aikaisemman, vuonna
1978 julkaistun kirjasen, jonka
sisiiltiimiit ohjeluvut eiviit ole
enii6 ajan tasalla.

Vuonna 1978 Eltiketurvakes-
kus laati yhteistycissii eliikelai-
tosten ja yrittiijajiirjestrijen
kanssa nykymuotoiset ohjeet,
jotka on tarkoitettu noudatetta-
vtksr ynttiiliin eliikkeen perus-
teena olevaa tycituloa vahvistet-
taessa.

Ohjeet jakautuvat kahteen
osaan siten, ett6 liihtcikohtana
ovat eri alojen yrittnjiijiirjestcijen
antamat tydtulotiedot ja niitii
tdydentivlt vastaavien alojen
tyciehtosopimuksista poimitut,
liihinnii soveltuvat ansiotasotie-
dot.

Ohjeita uusittaessa pyydettiin
yli sadalta yrittiijiijiirjestriltr esi-
tysta oman toimialansa tycitu-
loperusteiksi. Niiistii saatiin kir-
jaseen mgkaan kaikkiaan 69 jiir-
jestrin esitykset. Jiirjestrikoh-
taisten tycituloperusteiden kat-
tavuus lisiiiintyi siten huomatta-
vasti edellisestii painoksesta,
jossa oli mukana 50 jiirjestcin
antamat luvut.

Ohjeiden sisiiltciii on uudessa
painoksessa kehitetty muuten-
kin ja selkeytetty muun muassa
soveltamisesta saatujen koke-
musten ansiosta.

Ohjekirjasta jaetaan eliikelai-
toksille ja yrittajajarjestdille se-
kii pankkien ja postin eliike-
asioita hoitaville virkailijoille ja
yrittiijille. Site voi tilata tarvit-
taessa El6keturvakeskuksesta.
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Vuoden 198 I indeksilukua
v as t aav of morkkamcitir cit

LEL5$:nlmom.

TEL:n piiriin kuuluminen . . .

Jos yhteensovitusperuste ylittzu 586 mk/kk
(ind. 142) kansaneliike huomioitava

LEl<liikkeeseen oikeuttavien LELpalkko'
jen alaraja vuodessa . ..

LEL 7 $:n I mom. Tulevaan aikaan oikeuttavien LELpalkke
jen miiiirii vuodessa

LELT$:n4mom. Jos LEl-tycintekijiillii my6s oikeus tiiyteen
MYELtycilqrvyttomyyseliikkeeseen niin LEL:n
tulevaan aikaan oikeuttava LEl-ansio 200 mk
vuodessa

TELI$:nlmom.
TEL8$:n2mom.

YELI$:n3mom.
YELT$:nlmom.

MYEL l0 $:n I mom.

MYEL 19 $:n 3 mom.

MYEA 17 $:n 2 mom.

YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta
annetun piietciksen I $

TEL l9b $:n 4 mom.

Alkuper.
90,00

200,m

180,00

50000,00

3 000,00
10000,00

8 000,00

20000,00

Ind. 745

472,18

1490,00

94/',37

189 086,29

I I 345,18
37 817,26
30253,81

586,00 3U4,44

200,m 1490,00

8m,m 5960,00

markkamdArd

YEL 9 $:n 2 mom. YEl-vakuutusmaksun miiiiriiytyminen

YEL 19 $:n 5 mom. YEl-vihimmiiiseliikettii laskettaessa huomi-
oitava rajamdiirii . .

MYEL:n piiriin kuulumisen alarajaMYELI$:n3mom.

MYEL8$:n2mom. MYELtyitulon miiiiriiytyminen maata-
lousmaan hehtaarien perusteella

MYEL 8 $:n 2 mom. Poronomistajan vuotuisen tydtulon miiiiriiy-
tyminen

YEL:n piiriin kuulumisen alaraja

Vahvistettavan vuotuisen tycitulon suurin

MYELvakuutusmaksun miiiiriiytymihen . . . .

Yhteensovitusperustetta valittaessa MYELtyG
tulona otettava huomioon viihintiiiin 6000
mk/v,
MYEl-tydtulo suurempi kuin 22m mk vuq'
den altrssa, vak.maksun malsupiiivit 28.2. ja
31. 8. MYELty<itulo pienempi tai yhtii suuri
kuin 2200, maksupiiivii 31. 5. .

Ty<iklrvyttcimyys- ja vanhuuseliike oltava vii-
hintiiiin 250 mk/kk, jotta voidaan mycinf*i
vapauttaminen YEL ja MYELvakuuttamis-
velvollisuudesta . . .

Kertasuorituksena voidaan maksaa vanhuus-
tai perhe+like tai vapaakirjaan perustuva t:iysi
tydkyvyttdmyyseltke, jos el6ke ennen yhteen-
sovitusta on pienempi kuin 2,50 mVkk . . . . .

I
I

500,00

550,00
225,N
125,00
50,m

22cf.,N

756y,52
I 890,86

2079,95
850,89
472,72
189,09

8 319,80

35,00

8 000,00

132,36

30 253,81

6000,00 226n36

22ff,m 8319,80

250,00 945,43

13,122,50
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Tyr)elcik*lehden
si s cilly s lue t t e I o vuo de lt a
1980

rlllxntorruxser
Elikeuudistus ja ennakkoluulot ( Yrjd lar-
mola). ... N:o4s. 3
Ketii hyridyttiii v6ite, ettii eldkeasiat ovat
vaikeita? (Yrjd l-armola) N:o 2 s. 3
Tycieliikerekisterin olemassaolo perustuu
kaksipuoliseen luottamuks een (Yrjd l-or-
mola)
Yksilcillisen eliikkeellesiirtymisen mah-
dollisuudet ovat monet (Yrjti Larmola)

N:o3 s. 3
Yrittejaelekkeet on mycis rahoitettava
(Matti Uimonen) N:o I s. 3

Hdnniktiinen, Martti: Puoli vuotta el6ke-
tukikokeilunkiiynnistymisesti N:ol
Hcinnikiiinen, Martti: Rekisterdity lisiietu
viihimmiiiseliiketurvan tiiydentiijiinii

N:o 4
Htinninen, Markku: Eliiketoimikunta
1976:lta IV osamietintd N:o I
Iho lainen, Pe k ka : Elikelautakunta tydky-
vyttdmyyseliikeasioiden ratkaisijana

N:o 4
Ihalainen, Pekka: Mikii on perustevali-
tus ... N:o 2
Jtidskeltiinen, Pirkko: Yrittiijiieliikkeiden
kehitys l0vuoden aikana ...... N:o I
Jtiriskinen, Peti: Johtavan aseman kdsit-
teestiieri yhticimuodoissa ...... N:o 5
Karisalmi, Seppo Qa Vanamo, Jussi): Tyii-
eliike-lehti viestimen6. Lukijatutkimuk-
sen tuloksia N:o I
Korsikas, Tapio: Ty(reldkkeen maksami-
nen ulkomaille . . N:o 3
Ku, "il"as, Tapio: T i itii,mil'sclikkcessen
liittyviii kiiytiinncin kysymyksi?i . N:o 3
K ivis t d- V ti limd ki, Kat ari ina;Tycieldkeken-
tin "huoltomies" tycissiiiin . ... . N:o 2
Koivistoinen, Penui: Avoimen yhti6n ja
kommandiittiyhticin yhticimiesten eliike-
turvasta N:o I s. 37
Koivusalo, I-auri: Tyokyvyttcimyyseliike-
ratkaisut N:o 2
K o le hmainen, Juhani: Laskuperustekorko
ja sen merkitys N:o 5
Koponen, Markku: Eriiiden sosiaalietuuk-
sien verotussuunnitelmista ..... N:o4
Kotajdrvi, Ossr Kokemuksla ynttaJien
eliikelain soveltamisesta ....... N:o I
Iaatunen, Reijo: Yittdjien eliikevakuu-
tuksesta .. N:o5
I-ahtinen, Pentti: Messuyleisci tiesi eltik-
keistii N:o 4 s. 33
Lietsalo, Leena: Miljoona eliikkeensaajaa
(tilastoaineisto s. 48-53) N:o 5 s. 6
Lindqvist, Juhani: Yhteensovitus vuodesta
1980 lukien N:o I s. 39
Lindqvis t, Juhani : YrittajeeHkevakuutus-
maksun vihennyskelpoisuudesta vero-
tuksessa N:o3 s. ll
Morin, Rilva: Ty6ehtosopimusten sisiiltii-
miit sosiaaliset etuudet wonna 1979 N:o 5
Mustonen, Timo: Yanhuuseliikkeen en-
nakkolaskenta Ty6elskekassassa (Eliike-
laitosten kokemuksia vanhuuseliikkeiden
ennakkolaskennasta) ... N:o2
Mustonen, Timo, Heikkiki, Kaija jo Sillon-
pdd Erkki: Eldkelaitosten kokemuksia
vanhuuseliikkeiden ennakkolaskennasta

N:o 2

..... N:o5s. 3

s. 16

s.9
s. 15

s. l7

s. l8

s. l2

s. 19

s. 18

s. 18

s. 16

s. 3l

s. l3

s. 14

s.5
s. 32

s.9

HAASTATTELW
Tydeliikejiirjestelmii on valttamatcin pal-
kansaajaviieqtcille (Veikko Ahtolan haas-
tattelu, Jaakko Miikinen) N:o I s. l0

KOLUMNIT
Miesleski, naisleski ja lapset flzZlc.) N:o 3
Sairaus ja ansiotaso: kaksi eri asiaa ja nii-
den yhteensovittaminen (Mauri Qvintus)

N:o 2
Sydlin ja jiirki (YLla) . . . N:o 5
Tieto ja turvallisuus (P.L.) .. . . . N:o I
Vanhaa viinii uusiin leileihin (Kaisu
Aalto) . .. . N:o 4

ARTIKKELIT
Forss, Simo : Tyciel?ikejiirjestelmdn tutki
mustoiminnasta N:o 3
Forss, Simo: Vanheneminen ja vanhusten
huolto .. . N:o 4
Gould, Raija: Tyci ja tydkyky . . . N:o 3
Gould, Raijo; Tycikyvyttcimiit l97Glu-
vulla .. . . N:o 3
Gould, Raija: Ty<ittcimyysavustus-tyciky-
vyttdmyys (Viitteitii terveydentilan ja
tydttdmyyden vtlisestii vuorovaikutuk-
sesta) . ... N:o4
Heikkiki, Kaija: Ennakkolaskennan to.
teutus Kalervossa (Eliikelaitosten koke-
muksia vanhuuseliikkeiden ennakkolas-
kennasta) .... N:o 2
Heinonen, Riitta: Eli.keaika on lomaa

N:o 5
Hesso, Synndve;Tycieliikkeiden vastuun-
jako. .... N:o5

s.4

s.4
s.5
s.4
s.4

s. 4l

s. 29
s. 22

s. 26

s. 20 s. 2l

s.6

s.6
34

s.7
s. 39

s. 16



Nygren, Martti: LEL-tyOkyvyttdmyys-
eliikkeiden kesto ja paattymissy)'t N:o 3

Partqnen, Unto: Eldkettd odotetaan hyvil-
lii mielin N:o 3

Pellinen, Mikko : Yrittiijiieliikeldisen tilas-
tollista muotokuvaa N:o 2
Pietildinen, Seppo: MYEL:n soveltamis-
pun N:o I
Prokkola, Esko: Luottovakuutusluosi
1979 .. ... N:o I
Prokkola, Esko: Ydest6nkehityksen, ta-
loudellisen kehityksen ja sosiaaliturvan
vuorovaikutuksista . .... N:o5
Ruohonen, Markku: Sosiaaliturvan Kes-
kusliitto r.y. - tavoitteellista yhteistycitii

N:o 5

S av oheimo, I lkka: MY EL-vapautushake-
musten kiisittely Maatalousyrittiijien elii-
kelaitokselle .... N:o3
Savoheimo, Ilkka: YEL vai TEL, yleistii
rajankiiynnistii .. N:o2
Siitonen, Tepa.' Sukupolvenvaihdos- ja
luopumiseldkejiirjestelmiiii kehitetiiiin

N:o 3

Sillanptiti, irkki: l.l. 1980 voimaan tul-
leen tydeliikelain muutoksen toimeenpa-
no Nokian eliikesliiiti6issii (Eliikelaitosten
kokemuksia vanhuusel5kkeiden ennak-
kolaskennasta) .. N:o2
Sirvid, Markku: TEL-valvonta Eliiketur-
vakeskuksessa .... N:o4
Sulin, Auli: Maatalousyrittiijien eliikelai-
toksen ratkaisijat navetoissa ja pelloilla

N:o 5
Sundholm, Tertta: Vanhustycin Keskus-
liitto - jiirjestdtydtii vanhusten hyviiksi

N:o 4
Suominen, Antti: Freelancereitten eliike-
turvasta .. N:o2
Suominen, Antti: Tyoltom)rysturvasta -tyott6myyseldkkeestd .. . N:o 3
Suominen, Rls/o.' Sosiaaliturvamenojen
kehitys Suomessa ja muissa Pohjois-
maissa ... N:o 2
Suomivuori, (rrslrl Asiakaspalvelijat am-
mattiopissa ..... N:o5
Suomivuori, Kirsti: Toimeentuloturva
kiinnosti monipuolisilla kuntoutuspiii-
villii N:o 2
Suomivuori, Kirsll; Turkista ktvi vieras
tutustumassa Suomen eliikejiirjestelmiiiin

N:o 5
Tuominen, Eila: Miti tyoehkkeista tie-
detiidn .. . N:o 3
Vanamo, -/ussi (yhdessa Seppo Karisal-
men kanssa): Tyciel6ke-lehti viestimenii.

Lukijatutkimuksen tuloksia . .. . N:o I s. 18

Verho, Eeva: Vanhusten palvelu- ja virkis-
tyskeskuksissa toimitaan N:o 4 s. 27

s. 39

s. 36

s. 28

s. 34

s. 23

s. 17

s. 26

s. 2l

s. 24

s.7

s.8
s. 13

s. 28

s. 23

s. 2l

s. l3

s.9
s. 30

s. 34

s. 4l

s. 3l

E LA. K ETU R V AKE.S,KUS T I E D O TTA A .

Basic features of Finland's pensions
schemes .. N:o2
Eldkehakemuslomakkeet on uusittu

N:o I
Eliiketurvakeskuksen hallitus ja edusta-
jisto 1980-1982 .. ..... N:o I
Kenttdtarkastaja Esko Hltonen kuol-
lut ...... N:o I
Nimityksiii Eldketurvakeskuksessa N:o 3
Nimityksiii Eliiketurvakeskuksessa N:o 4
Nimitys Eldketurvakeskuksessa N:o 5

Onnellinen vanhuus - huomisen todelli-
suuttako(rKaisu Aalto) (Anna Berggren:
Vanhuuden kynnyksellii) ...... N:o 4
Suomessa tehtyjii kirjoja (Erkki Parviai-
nen: Kodin eliiketieto; Inkeri Numminen:
Elhkeliiisenii Suomessa; Ilpo Halonen -Matti Jokelainen: Ellkepolitiikka Suo-
messa) ... N:o 3
Tutkimus tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
sista tycikyvyttcimyyden syinii . . . N:o 4
Ty6eliike-lehden sisiillysluettelo vuodelta
t979 .. N:o I
Ty<ieltikepiiivdn kysymykset .... N:o I
Vakuutusmaksu on yrittiijiille raskas

N:o 3
Vieraita ElSketurvakeskuksessa N:o I
Vuoden 1980 indeksilukua vastaavat
markkamddrdt N:o I
YEl-vakuutusmaksutaso on korkea,
mutta pakko hyviiksyii . . N:o I

N:o I s.

s. 48

s. 25

s. 43

s .42
s. 5l
s. 44
s. 45

s. 35

s. 52

s. 32

s. 58
s. 30

s.5
s. 49

s. 44

s.6
VAKIOPALSTAT
Eldketurvakeskuksen antamat sovelta-
misratkaisut ja lausunnot (Ilkka Savo-
heimo) ... N:o 2 s. 36
(Rakennuskorjauksen yhteydessii suori-
tettavasta tyostii maksettava LEL-
maksu)
Eliiketurvakeskuksen antamat sovelta-
misratkaisut ja lausunnot (Ilkka Savo-
heimo) . N:o5 s. 34
(Tomionjoen yli siltaa rakentavat ruotsa-
laiset tycintekijiit, jotka asuivat Ruotsin
puolella, eivdt kuuluneet LEL:iin; Raken-
nustycimaiden piiiitoimiset luottamusmie-
het ja tycisuojeluvaltuutetut kuuluivat
LEL:n piiriin)
English Summary
English Summary N:o 2 s.
English Summary N:o 3 s.
English Summary N:o 4 s.

57
4',7

57
5l

35



English Summary ...... N:o 5
Janhunen, Jouko: EHkkeista ukomailla

N:o 4
Janhrmen, Jouko: Eliikkeistii ulkomailla

N:o 5
Janhunen, Jouko : Muutoksia eliiketurvas-
saulkomailla .... N:ol
Janhunen, Jouko: Muutoksia elSketurvas-
sa ulkomailla .. . . N:o 2
Janhunen, Jouko: Muutoksia eldketurvas-
sa ulkomailla . .. . N:o 3
Koivistoinen, Penui: El6kelautakunnan ja
vakuutusoikeudenpiiiit6ksiii ... N:o 2
(TEL vai LEL? Kokonaisuus huomioon
arvosteltaessa maansiirto- ja kuljetustyci-
tii harjoittaneen tyonantajan toimialaa;
Valitusajassa ETK-jiirjestelmiin ulkopuo-
liselle eliikelaitokselle toimitettu valitus
katsottiin my<ihdstyneeksi; Tycikyvyttci-
myysaika rinnastettiin ty6skentelyyn pa-
ketoitavalla tilalla)
Koltstoinen, Fentti: Ya'xuuiusuiksiidca
piintriksiii N:o I
(Myds tydsuhteen peattyessii maksettu lo-
maltapaluuraha luetaan elikepalkkaan)
Koivisloinen, Pentti: Vakuutusoikeuden
piiiitciksiii N:o 3
(Ulkomaille muuttaneen perheen tiet6-
miittcimyys perhe-elakkeesta o[ TEL 4 b
$:n I momentissa tarkoitettu erityinen
syy; Vakuutushakemuksen vireilletulo
ratkaiseva, kun m66ritell66n aikaa, jolta
YEl-ty6tulo voidaan vahvistaa takautu-
vasti)
Koivistoinen, Penlti: Vakuutusoikeuden
piiiitoksi?i

Tiedoksi
Tiedoksi N:o 5
Tietoja tycieliikkeensaajista 31. 12. 1979

N:o I
Tietoja tydeliikkeensaajista 31. 3. 1980

N:o 3
Tietoja tyiieliikkeensaajista 30. 6. 1980

N:o 4
Tietoja tycielikkeensaajista 30. 9. 1980

N:o 5
Toimeentuloturvaa koskevaa uutta kir-
jallisuutta (Kaija-Liisa Nissinen) . N:o I
Toimeentuloturvaa koskevaa uutta kir-
jallisuutta (Kaija-Liisa Nissinen) . N:o 2
Toimeentuloturvaa koskevaa uutta kir-
jallisuutta (Kaija-Liisa Nissinen) . N:o 3
Toimeentuloturvaa koskevaa uutta kir-
jallisuutta (Kaija-Liisa Nissinen) . N:o 4

s. 47

s. 45

s. 44

s. 48

s. 43

s. 53

s. 37

s. 28

s. 44

Tiedoksi N:o 3 s. 49
N:o 4 s. 42

s. 36

s. 6l

s. 58

s. 53

s. 54

s. 55

s. 45

s. 55

s. 49
Toimeentuloturvaa koskevaa uutta kir-
jallisuutta (Kaija-Liiso Nissinen) . N:o 5 s.
!Iy'oi2 rrl4islririeitl N:o I s.
Uusiayleiskirjeita .. .... N:o2 s.
Uusiayleiskirjeitii .. .... N:o3 s.
Uusiayleiskirjeitii .. .... N:o4 s.
Uusia yleiskirjeitii N:o 5 s.
Uutta tycielSkelainseedantda (Helena
TopD N:o I s. 47
Uutta tydelakelainsaadantOa (Helena
Topio) N:o 3 s. 54

45
45
43
54
38
45

(Valitusajassa ETK-jtirjestelmiin ulko-
puoliselle ellkelaitokselle toimitettu vali-
tus katsottiin my<ihiistyneeksi)
Koivistoinen, Pentti: Vakuutusoikeuden

N:o 4 s. 36

N:o 5 s. 32

s. 26

s. 46

s. 39
s. 50
s. 4l

piiiitoksiii
(Freelance-ndyttelijin tycisuhteen yhden-
jaksoisuus, Maatalousyrittiijiin huvila-
veistiimdtoiminnan vakuuttaminen)
Kysymyksinjavastauksia ...... N:o I
Kysymyksidjavastauksia ...... N:o 2
Kysymyksiiija vastauksia . .. .. . N:o 3
Kysymyksiiija vastauksia ...... N:o 4
Kysymyksiti ja vastauksia N:o 5
Lamberg, Merja: Tydkyvyttdmyysasiain
neuvottelukunnan suosituksia . . N:o I
Lamberg, Merja: Tycikyvyttcimyysasiain
neuvottelukunnan suosituksia . . N:o 3
Lamberg, Merja: Tycikyvyttcimyysasiain
neuvottelukunnan suosituksia . . N:o 4
Tiedoksi N:o I
Tiedoksi N:o 2

s. 46
s. 40
s. 48
s. 4l
s. 35

36



English Summary
The editorial notes that lowering of
the pension age by occupation is
not purposeful.

The writer acknowledges that
there are both heavy and slightly
less heavy occupations, but con-
siders that gross occupational
groups are too broad unats for the
present fine tuning of the pension
systems.

Jobs vary within the same occu-
pational title, human stamina varies
and one enters and leaves an occu-
pation in the middle of one's career,
the author pornts out.

He also mentions that lowering
the pension age for an occupational
group as a whole, however stre-
nuous its work, would lead to a
situation in which more and more
groups would demand the same.
The emphasis in pension policy
would thus return lo topics dis-
cussed ten years ago.

The writer is of the opinion that
the time for retiring could be ad-
justed and the mode of retiring on
pension could be modif ied to accord
with the would-be pensioner's indi-
vidual situation and even his own
expectations.

Amendments to employment
pensrons are pending and they
were under discussion in Parlia-
ment when the article on pp. 9-10
was written.

One of the amendments con-
cerns the payment of Finland's em-
ployment pensions to foreign
countries.

Under present-day legislation
the Finnish employment pensron is
paid regardless of the nationality of
the beneficiary or where he lives.

lf the bill is passed in the pro-
posed form, the pension will con-
tinue to be paid without exception
to Finnish citizens resident in
foreign countries.

A citizen of a foreign country,
however, would be paid the pen-
sion he has earned in Finland with-
out special permission provided
that Finland and his country have a
reciprocal social security agree-
ment.

ln the absence 01 a reciprocal
social security agreement the per-
mission of the Central Pension
Security lnstitute is required for

payment of an employment pension
to a citizen of a foreign country
living abroad.

lf the Central Pension Security
lnstitute refuses to grant the per-
mission, an appeal lies in the nor-
mal manner to the Pensions Board
and the lnsurance Court.

The article on p. 16 reports
on the way in whrch the TEL index
is determined. Employment pen-
sions, continuing compensations
under the Accident lnsurance Act,
Third Party lvlotor lnsurance Act
and Military lnjuries Act are linked
with the TEL index. (TEL is the
acronym lor the Finnish Tyonteki-jain Elakelaki, in English Em-
ployees' Pensions Act. Over a
millron Finnish wage-earners are
covered by the law.)

The TEL index is based on in
dices calculated by the Central
Statistical Office of Finland which
measure the price and earnings
level and show the average change
in them.

The purchasing power of pen-
sions depends on the ratio between
the price and incomes level. lf the
level of real earnings rises the
purchasing power of pensions in-
creases. The growth is 50% of the
real growth of the earnings level.
ln a contrary case the purchasing
power of pensions decreases cor-
respondingly.

Pensions are matched against the
i ndex at the beg in n i ng of each year.
(At the beginning of July, an ad-
vance payment is made on pensions
for the index increase.)

However, the annual change ts
measured for practical reasons by
the change during the third quarter
of the previous year.

The article has a table showing
the index ior 1962-1981 and the
annual change percentage.

The insurance premium per-
centage of the self-employed in
1981 is 13 o/o of earnings. An in-
surance premium of this magnitude
is paid by the self-employed whose
annual earnings amount to at least
approx. 30,250 FlM.

The rnsurance premium rs re-
duced by steps for earnings lower
than this.

The lowest insurance premtum,

5.2o/o ol earnings. is paid by the
self-employed whose earnings are
at most 11,350 FIM pere annum.

The insurance premium under
the FarmerS' Pensions Act is 5.2 o/o

up to an annual amount of 30,250
Fltvl of the earned income based on
the hectares of agricultural land.
For the part exceeding this limit the
premium is 130/0.

The State participates in paying
the pensions of both the self-em-
ployed and farmers.
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Tilastotietoja tydelcikkeensaajista 3 1. I 2. 1980

Taulukoiden luvut ovat ytihimmriisturvan mukaisia.

31. 12. 1980 oli maksussa kaikkiaan 568000 tydelaketta. Muutos edellisestA vuodesta on 35000 kappaletta
eli'6,5 prosenttia.
Ndistd oli vanhuuseliikkeita 2ffi000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta a.jankoh-
dasta) (+20000), tyokyvyttomyyseldkkeitd 175000 kappaletta (-), tyottomyyselakkeita 14000 kappa-
letta (+7000) ja perhe-eliikkeita 96000 kappaletta (+8000).
Vanhuuseldkkeiden keskimdiird oli 694 markkaa/kk, tyokyvyttomyyselakkeiden 815 markkaa/kk, tyotto-
myyselikkeiden 798 markkaa/kk ja perhe-eldkkeiden 562 markkaa/kk.

VANHUUSELAIXXNTT
Voimassa olevat 31. 12. 1980

Eliikkeensaajia Keskimiidriiinen mk/kk
Elakkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensa
TEL-el6kelaitokset 54975 79516 134491 1 430 620 951

YEL-elakelaitokset 11 384 8210 19594 1 370 950 1 194
MYEL-eliikelaitos 39925 49 183 89 108 390 195 282
LrL-9rdAErqrrvo .1 <.E q A(A eOTAl c66 265 500

Kaikki tyoelAkelaitokset 137409 145565 282974 927 474 694

Myi)nnetyt eldkkeet l. l.-31. 12. t9E0

Kaikki tyoeldkelaitokset 14360 16529 30889 999 467 714

TY A KY VYT-\ O M Y Y S EIIIKKEET (sisrilttiti osaeliikkeet)
Voimassa olevat 31. 12. 1980

Elakkeensaajia Keskimddrdinen mk/kk
Elakkeen myontdji Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elakelaitokset 38666 41s87 80253 1 559 726 1 127
I trL-etaKctarrunssr .EO. ltlOA 11AA 751 1 049
MYEL-elakelaitos 222W 25 185 47 484 464 190 319
LEL-eldkelaitos 30780 5088 35868 758 344 699
Kaikki tyoelakelaitokset 99 40e 75382 174791 1 036 523 815

Mydnnetyt eltikkeet 1. 1.-31. 12. 1980

Kaikki tyoelakelaitokset 10949 7 947 18896 1 234 629 980

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1980

Eldkkeensaajia Keskimii6rdinen peruselake mk/kk
Eliikkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elekelaitokset '1 298 1 637 2 935 1 101 537 786
YEL-elakelaitokset 1 430 579 2 009 897 635 822
MYEL-elakelaitos 5 591 6278 11 869 376 170 267
LEL-elakelaitos 1 097 139 1 236 676 339 638
Kaikki tyoel6kelaitokset 9416 8633 18049 590 273 439

Mydnnetyt ekikkeet l. l.-31. 12. 1980

Kaikki tyoelikelaitokset
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TYATT)MYYSELAKKEET
Voimossa olevat 31. 12. 1980

Elakkeensaajia Keskimdiriinen peruseleke mk/kk
Eldkkeen myontiild Miehet Naiset YhteensA Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 2761 5 192 7 953 1 337 711 929

YEL-elakelaitokset 193 161 652 855354 1 025

tvlYEL-elakelaitos 907 604 151 1 701 299 540

LEL-elhkelaitos 3284 1 422 4706 776 380 656

Kaikki tyoelikelaitokset 7 145 7379 14524 990 613 798

Mydnnetyt eliikkeet 1. l.-31. 12. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 4227 4 142 I 369 981 603 794

PERHE-ELAXXNZT
Voimassa olevat 3j/. 12. 1980

Elakkeen myoni6id

Keskimiiii-
Eliikkeiden rAinen pe-
lukumdirrd ruseldke

mk/kk

Elakkeensaaiia

Lesket Lapset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 46012 780 42829 15059 57888
YEL-eliikelaitokset 7 402 697 7 090 248',1 I 571

MYEL-elakelaitos 17565 220 16707 s530 22237
LEL-eliikelaitos 359 23273 7 528 30801
Kaikki tyoelekelaitokset 95 545 562 89899 30598 120497

Mydnnetyt eltikkeet l. 1.-31. 12. 1980

Kaikki tyoelSkelaitokset 10865 588

V A N H U U S -, TY O K Y V YTT O M Y Y S -, TY ATT O M Y Y S - J A P E RH E- E I-AI X X T TT
Voimassa olevat 31. 12. 1980

Keskimae-
Eldkkeiden 16inen pe-
lukumiiArii ruseldke

Elakkeen myontili mk/kk
TEL-elakelaitokset 268 709 974
YEL-elakelaitokset 38 536 1 053

MYEL-eliikelaitos 1 55 668 289

LEL-elSkelaitos 104921 542

Kaikki tyoeliikelaitokset 567 834 712

Mydnnetyt ekikkeet l. 1.-31. 12. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 69019 777

TEL-elakelaitokset 3 077,83
YEL-elekelaitokset 477,27
MYEL-elakelaitos 527,55
LEL-elakelaitos 677,53

Kaikki tyoelekelaitokset 4 760,1 8

Rekisteroity lisiiturva 1 qa )a,

Vanhuus- ia tyokyvyttomyyseldkkeensaaiista 12818 sai lisdksi rekisteroityd lisaelaketta keskimddrin 1050
mk/kk. Na'mabliv'at'etupi-dssd TEL- ia YEL-eldkkeitd. Perhe-elakkeista 3034 oli lisaetuien mukaisia, keski-
m6Arin 819 mk/kk.

MAKSETUT ELA.KKEET I. I._31. 12. 1980, MILI. MK
ViihimmAisturva

Yhteensa 4954.43
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