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Elcikeuudistus ja
ennakkoluulot
Oli odotettavissa, etti suunnitelma ansionmenetystii korvaa-
vien sosiaalietujen (sairaus-, tapaturma- ja liikennevakuu-
tuksen, tyottdmyysturvan) verollepanosta otettaisiin epli-.
lyksin vastaan. Toisaalla tissi lehdessii asianomaisen tyci-
ryhmiin sihteeri selvittaa verotussuunnitelman perusteluja:
verovapaa ansionmenetyskorvaus on joissakin tapauksissa
tuottanut vastaavaa palkkaa suuremman hycidyn, joka on
kohtuutonta; eri etulajien yhdenmukaistaminen helpottaa
niiden kehittymistii toisiinsa niveltyviksi, ja sitihSn taas
kaikki haluavat. Mutta kun veronalaisten etuuksien jouk-
koon aiotaan liittae myos kansanel5ke, vastassa on lis66
vakiintuneita ajatustottumuksia.

"Site pientakin kansaneliiketta ryhdytiiin nyt verotuksella
vihentiimiiiin. . ." lienee yleisin ajatuksenkulku. Itse asiassa
verotusajatus liittyy kansanelikkeen tason voimakkaaseen
kohentamiseen ja siihen, ettii ty<ieldketurvan piirin laajentu-
essa ja tihentyessii yhii useammassa tapauksessa - nyt jo
valtaosassa - kansalaisen peruseliikkeen muodostaa tyci-
eliikkeen ja kansaneliikkeen yhteistulos. Niiden toisiinsa ni-
veltiimisen ja rinnakkaisen kehittiimisen vuoksi on katsottu
valttamettcimiiksi saattaa ne verotuksen suhteen tasaveroi-
seen asemaan.

Lisiiksi kansaneliikeuudistusta valmisteleva tyoryhmii on
suunnitellut verotuksen vaikutuksen kompensoimista eliike-
I6iselle joko lisiiiimill6 elakette tai myrintimillii ylimii5riiistii
veronvihennystii eliikeveroa vastaavan miiiiriin. Kuulostaa
monimutkaiselta, toisella kiidellii annetaan, toisella otetaan

- mutta piinvastoin yksinkertaistaminen on tavoitteena:
verotuksen tasapuolisuus, ylikompensaatioiden poistaminen
ja kuoppaan jiiiineiden hyvittiiminen. Sekii sosiaalietujen ve-
rotusta suunnitellut tydryhme ettii kansaneliikeuudistusta
valmistellut tyriryhmii tiihdentiviit, ettii kyseessii ei ole pyr-
kimys yleiseen veroasteen nostamiseen, kaikkein vihiten val-
tion verotulojen kasvattamiseen eliikeliiisten kustannuksella.

Useiden sosiaaliuudistusten rinnakkainen toteuttaminen
tulee vilttimiitti nostamaan veroastetta. Kun yleisci seuraa
nimen omaan kansanelikeuudistuksen toteutumista ja vai-
kutuksia silmi kovana, ei tule olemaan helppo selittee, etta
verotuksen kasvu on muiden menotekij6iden aiheuttamaa,
kansaneliikeuudistuksella ei ole siihen osaa. Mutta seiistevei-
syydestii kansaneliikeuudistuksen tulee pitee huolta: jos
my<is kansanelikeuudistus lisiiii veroja, lisiys on site tuntu-
vampi.

Yrjd Larmola
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Vanhaa viinici uusiin leileihin
Viime vuosisadalla ja osassa
maata mycihemminkin suur-
perheet olivat tavallisia. Van-
hukset eliviit usein lastensa
kodeissa. Heidtin mielipitei
tlnsi kuunneltiin ja kokemus-
taan arvostettiin. Uudenai-
kaistuneen yhteiskuntamme
laitokset, kuten sairaalat ja
vanhainkodit, ovat paranta-
neet lapsettomien, kdyhien ja
vaikeasti sairaiden vanhusten
hyvinvointia - ainakin ai-
neellisessa ja bioliiiiketieteelli-
sessii mielessii. Mutta enti in-
himillisesti ajatellen? Onko
byrokraattinen tehokkuus
kasvanut humaanisuuden
kustannuksella? Ruotsalainen
psykiatri Anna Berggren ker-
too teoksessaan'Vanhuuden
kynnyksellii' er66n potilaan
katkeroituneen sen vuoksi, et-
tA hiin oli sairaalassa pelkkl
potilas - yksi monista. Mies
ilman identiteettiii. Ihmiset tu-
livat sisiille koputtamatta,
kaikki sinuttelivat. Potilas-
kortissa ei mainittu h6nen
ammattiaan, lasimestarin
ammattia, johon hiin oli yltn-
nyt viisikymmentii vuotta sit-
ten ja josta hiinellii oli tiiysi syy
olla ylpeii. Ei, kortissa luki
sensijaan "eliikeliiinen". Totta
kyll6, kirjoittaa Berggren, et-
tei sairaalaan oteta ketdiin
ammatin perusteella, vaan po-
tilas on vaikkapa "sappi",
"jalkamurtuma" tai vastaava.

Jos television ndytelmiisarja
'Olet vain kahdesti nuori'hei-
jastelee suomalaista ikiiiinty-
misasennoitumista, on jotain
todella vialla. Niiytelmiissii
vanhainkodin asukkaat ovat
kuin lastentarhalaisia, ja las-
tentarhalaisina heitii kohdel-
laankin. Toivottavasti tekijet
ldytevat ndytelmiiinsii mycis
aikuisia ikiiihmisiii, kun sarja

jatkuu kevii6llii.
Sanomalehtii seurannut on

voinut lukea aina silloin ttil-
lciin hAtkiihdyttdviin uutisen:
nuorukainen pahoinpidellyt
vanhusta. Piiiikirjoituksissa
on vaadittu uuden viikival-
tailmicin tieteellistii tutkimis-
ta. Olisiko ilmici sukua Ruot-
sin sairaalaskandaalille?

Oikea tieto ikii[ntymisestii
hiilventiiii ennakkoluuloja ja
oikaisee viiiiriii asenteita. Ke-
nelle keskustelun virittSminen
ikiiiintymisasenteista kuuluu?
Kuuluuko se eliikeliiisjiirjes-
t6ille, poliitikoille, asiantunti-
joille vai eliikelaitoksille?'Sil-
loin ennen' ongelmat tunnus-
tettiin yhteisiksi,ja sitii ne ovat
nytkin. Viranomainen ei voi
olla kenenkiiiin ainoa omai-
nen.

Viisaus kasvaa kokemuk-
sesta. Juuri syntymiipiiiviiiiin
juhlineen presidentti Urho
Kekkosen rauhanpoliittiset
toimet tulevat jiiiimiiiin histo-
riaan. Rauhanpolitiikan pe-
rusteet loi Juho Kusti Paasiki-
vi, joka luopui presidentin vi-
rasta 86-vuotiaana. Suomen
poliittinen historia muistaa
muitakin ikiiihmisiti, kuten
Svinhufvudin, joka istui pre-
sidentin istuimella 76-vuoti-
aaksi asti. Poliittista uraansa
yli eliikeiiin jatkaneista ty6-
viienliikkeen poliitikoista tu-
levat ensimmiiisinii mieleen
Rafael Paasio ja Hertta Kuu-
sinen.

Ldnsimaiselle kulttuurille
ominainen nuoruuden ihan-
nointi ei ole juurtunut syviille
suomalaiseen kulttuuriin.
Viime vuonna Osmo Hormia
esitteli Parnassossa dosentti
Olavi Ingmanin, jolle yli 70-
vuotiaana on pedagogin ja
musiikin tutkijan uran jilkeen

avautunut lyyrikon ura. Ing-
manin toinen runokokoelma
'Neljii tornia'on Hormian kii-
sityksen mukaan aiheiltaan
niin avara ja ilmaisutaidolli-
sesti niin omintakeinen teos,
ettei olisi aivan kohtuutonta
puhua uudesta eliimiintycistd.
Kirjailija Tyyni Tuulio kirjoit-
taa edelleen, 88-vuotiaana.
Myds 8Gvuotias tekstiilitaitei-
lija Eva Anttila jatkaa luomis-
ty6teen. 93-vuotias arkkiatri
Arvo Ylppci on vireii ja aktii-
vinen. Ylprin lisiiksi muutkin
kansainviilistii tunnustusta
saaneet tiedemiehet ovat jat-
kaneet elamenty6teiin eliike-
ien teyttamisen jdlkeen, esi-
merkiksi akateemikko Eino
Jutikkala ja kansleri Veli Me-
rikoski. Ei 65 vuoden idn saa-
vuttaminen merkitse tyciky-
vyttdmaksi tuloa.

Ikdii kriteerin66n kiiyttiinyt
sosiaalipoliittinen ajattelu on
ollut kuin uutta viinid, jota ai-
ka ei ole vielii kypsyttiinyt.
Tuoreimmissa sosiaaliturvan
uudistamisehdotuksissa tun-
nustetaankin, ettei pelkkii ikii
voi olla ihmisten luokittelukri-
teeri. Avuttomuuskorvaus-
toimikunta esittaa mietinncis-
siiiin, ettei etuuksia eniiii
myonnettdisi automaattisesti
iiin perusteella. Toimikunnan
yhtenii tavoitteena on rohkais-
ta avohoidon kehittemista.
Pitkiiiin on julkisuudessa pu-
huttu liukuvasta eliikeiiist6.
Yhteiskunnallisen osallistu-
misen tulee olla mahdollista
jokaiselle ikiiihmiselle - ei
yksin yhteiskunnan merkki-
henkikiille. Onnellista olisi,
jos tycintekijiiltii itseltiiiin voi-
taisiin kysyii, milloin hiin ha-
luaa vaihtaa ansiotyonsii har-
rastuksiinsa.

Kaisu Aolto
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MARKKU KOPONEN

Er ciiden s o siaali e tuuk si en v e r o tu s suunni t e lmi s t a

Valtiovarainministeri6n asettoma Sosiaali-
e tuu k s i en v er o t u s ky s ymy s t (i s e lv i t t dv ti t y r)ry h-
mti sai kescikuussa mietintdnsri valmiiksi. Eh-
dotuksiin sisriltyvtit sairaus-, tapaturma- ja lii-
k e nn ey a kuut u k s en p div cir o hoj en j a e I cik k e i d e n
s aat t aminen v er o nalais e ksi tu lo ksi. S eur aav as-
so tydryhmdn esityksiii selvittelee tyt)ryhmtin
sihteeri M a r k k u K o p o n e n.

Tydryhmcin tehtdvdnd oli selvittciri ty,tfi-
my y s turv o-, s air ausv a kuutus-, I ii k enn ey akuu-
tus- jo tapqturmovakuutusetuuksien veronalai-
seksi saattamiseen liittyvici kysymyksiti. Tyd-
ryhmti ei kuitenkaan tehnyt esityksiri tydtt(i-
myysturvan osaha, koska sosiaali- ja terveys-
ministeriti asetti nditii kysymyksici selyittti-
mdtin erillisen toimikunnan toukokuussa.

KY SYMY S AN S I O NME NETY S-
KORVAUKSISTA
Tyoryhmiin esitykset koskevat sairaus-, tapa-
turma- ja liikennevakuutuksen ansionmene-
tyskorvauksia, toisin sanoen piiiviirahoja ja
elakkeitii, jotka tulevat tydansion tilalle sil-
loin, kun normaali ty6ansio jiiii pois tyciky-
vyttcimyyden seurauksena. Sen sijaan ndiden
jiirjestelmien muut etuudet, kuten sairaanhoi-
tokustannukset tai muut kulukorvaukset, ei-
viit kuulu verotusuudistuksen piiriin.

Tyciryhmiin ty<in liihtcikohtana oli sailyttaa
nykyiset etuustasot vdhintddn entiselldiin lu-
kuunottamatta ns. ylikompensaatiotilanteita
eli tapauksia,joissa etuudet nykyisin ovat ty6-
ansioita korkeammat. Taste liihtci,kohdasta
seuraa, ettd veronalaistamisen yhteydessl
nykyisiii etuuksia on korotettava viihintdin
veron lisiiysta vastaavasti. Tyciansioita kor-
vaava sosiaalietuus ei kuitenkaan saa antaa
parempaa turvaa kuin itse tyciansio. Niiin ol-
len ne etuudet, jotka nykyisin ovat muodos-
tuneet ylikompensoiviksi, palautuvat veron-
alaistamisen yhteydessi tyciansioita vastaa-
viksi.

Syyt verotusuudistuksen toteuttamisvaa-
teille loytyviit nykyisten verovapaiden etuuk-
sien aiheuttamista vdiiristymistii ja ep6oikeu-
denmukaisuuksista sosiaaliturvassa sekii sai-
raus- ja tapaturmavakuutusjiirjestelmien ke-
hittiimistarpeista. Kehittiimistycitii ei ole voi-

tu toteuttaa etuuksien ollessa verovapaita,
koska se olisi usein merkinnyt nykyisten epd-
oikeudenmukaisuuksien ja vinoutumien laa-
jentumista.

E I P ELK K A, V ER O U UDIS7U.S
Tyciryhmiin kiisityksen mukaan uudistusta ei
ole mahdollista toteuttaa pelkkiinii keski-
mliiiriiisend verotusuudistuksena, ts. siten et-
td etuuksia veronalaistamisen yhteydessl
korotettaisiin keskimiiiirin veron lisiiystii vas-
taavasti. Tiimii nimittiin merkitsisi useam-
massa kuin joka toisessa tapauksessa nykyis-
ten etuuksien alenemista. Tydryhmiin las-
kelmien mukaan ylikompensaatioita makse-
taan sairaus-, tapaturma- ja liikennevakuu-
tuksessa nykyisin yhteensii noin 230 milj. mk.
vuodessa. Tydryhmii ehdottaakin, ettii vero-
uudistuksen yhteydessii tiimii kustannus-
ten aleneminen kdytettiiisiin jo pitkiiiin vireil-
lii olleiden sairaus- ja tapaturmavakuutuksen
kehittamistavoitteiden toteuttamiseen. Tiissd
yhteydess6 ndmi kehitt6misratkaisut voitai-
siin lisiiksi toteuttaa pienemmin kokonais-
kustannuksin kuin jiilkeenpiiin tehtdvind eril-
lisratkaisuina.
SAIRAUSVAKUUTUS
Lyhytaikaisissa sairaustapauksissa maksetaan
varsirt'yleisesti nykyisin tyciehtosopimuksiin
perustuen sairausajalta palkkaa. Tiiyden sai-
rausajan palkan maksaminen vaihtelee muu-
tamasta viikosta useisiin kuukausiin tyciehto-
sopimuksesta riippuen. Tycintekijiilld on li-
sdksi verotuksessa oikeus vdhentid ty6ansi-
ostaan sairausvakuutuksen piiivdrahaa vas-
taava miiiir6. Tiimiin ylimddriiisen, piiiviira-
han verovapaudesta johtuvan viihennyksen
seurauksena kokonaisetuudet t6ll6in muo-
dostuvatkin suuremmiksi, kuin jos henkilci
olisi ollut tycissii. Syntyy ylikompensaatiota,
joka verotuksemme progressivisuudesta joh-
tuen on sitd suurempaa, mitd korkeammat
ovat tulot ty<issdoloaikana olleet.

Toisaalta pitkaaikaissairaiden, jotka ovat
pelkiin plivirahan varassa, toimeentuloturva
on jiiiinyt huomattavasti jiilkeen ansiotason
kehityksestii, koska ylikompensaatiosta joh-
tuen piiivdrahan mii6rii6 ei ole voitu korottaa.
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Pdivdrahan enimmdismddrddn oikeuttavaa
vuositulorajaa on viimeksi tarkistettu vuonna
1970. Myos jdrjestelmdn muu kehittdmistyci
on ollut pysiihdyksissii.

VERONALAINEN PAIVARAHA
Siitii umpikujasta, johon sairausvakuutuksen
kehittiimisessi on ajauduttu, voidaan ty6-
ryhmln mielestii parhaiten paaste ulos saat-
tamalla piivdraha veronalaiseksi. Samalla
tyriryhmii esittaa pdiviirahan jiilkeenjiiiineen
tason korjaamista siten, ette veronalaisen
piivdrahan miiiird olisi 65 %o ty oansiosta. Alle
1785 mk:n kuukausituloissa pdiviiraha olisi
kuitenkin 65 Vo:a korkeampi.

Nykyisen huoltajanlisiin, jota maksetaan
sekii puolisosta ettii lapsista, tyciryhmd ehdot-
taa muutettavaksi lapsikorotukseksi, joka
miiiiriiytyisi huollettavien lasten lukumiiiriin
mukaan ja olisi enimmillddn (kolmesta tai
useammasta lapsesta) l5 % tydansiosta.

Niiin piiiviiraha lapsikorotuksineen olisi
viihintiiiin 80 % tyciansiosta. Viihimmiiispiii-
viiraha, jota maksettaisiin tiiysin tulottomille,
olisi 25-35 mk lasten lukumiiiirdstii riip-
puen.

Tyriansiot, joiden perusteella pdivdraha
lasketaan, tulisi ehdotuksen mukaan tarkis-
taa TEL-indeksillii p6ivdrahan maksuvuoden
tasoon.

VERO N ALAI NEN A: ITIY SRAHA/
VANHEMPAINRAHA
Mycis iiitiysrahan miiiirdytymisperusteita tyci-
ryhmii ehdottaa muutettavaksi siten, ettii ny-
kyinen iiitiysraha jaettaisiin kahteen osaan:
iiitiysrahaan ja vanhempainrahaan. Kolmelta
ensimmiiiseltii kuukaudelta maksettaisiin sai-
rausvakuutuksen piiiviirahan suuruista iiiti-
ysrahaa. Tiimiin jiilkeen ditiysraha muuttuisi
vanhempainrahaksi, joka aina 4000 mk:n
kuukausituloihin saakka olisi piiiviirahan
suuruinen (65Vo), ja tete suurempituloisille
vanhempainraha miiiiriiytyisi piiiviirahaa
alemman tason mukaan.

Jos vanhempainrahan saaja palaisi tycihcin
ennen kuin vanhempainrahaan oikeuttava
aika olisi paattynyt, maksettaisiin jdljellii ole-

valta ajalta vanhempainrahana sairausva-
kuutuksen viihimmiiispiiivdrahaa (25 mk)
vastaava mii6rii.

Oheisessa kuviossa on esitetty ty6ryhmiin
ehdotukset piiivii- ja iiitiysrahaksi.
Tydryhmcin ehdotus yeronalaiseksi pciivri- jo rii-
tiysrahaksi

&
&

P A: I V A: R A H A N E N S I S IJ A/.S UUs
Tyoryhmd ehdottaa mycis verouudistuksen
yhteydessii sairausvakuutuksen piiiviirahan
saattamista ensisijaiseksi korvaukseksi tyci-
eliikkeisiin niihden. Tyciryhmiin kisityksen
mukaan nimittiin kokonaisuuden kannalta
tarkoituksenmukaisena on pidettiivd, ettd
sairauden alkuvaiheessa toimeentuloturvan
muodostaisi useimmat tapaukset kattava
piiivdraha ja ettii taysi tydelake alkaisi vasta
sitten kun tyokyvyttdmyys on osoittautunut
pitkiiaikaiseksi. Mycis tuloksellisen kuntou-
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tustoiminnan kehittdmisen kannalta sopisi
piiivdraha tyciryhmdn mielestd el6kettd pa-
remmin toimeentuloturvaksi. (Sairausvakuu-
tuksen piiiviirahan ensisijaisuuteen liittyviii
kysymyksiii on kiisitelty tamen lehden nume-
rossa 2/79).

TAPATURMAVAKUUTUS
Tapaturmavakuutuksen mukaiset nykyiset
tiiysin verovapaat piiiviirahat ja osittain vero-
vapaat eliikkeet ovat ldhes kauttaaltaan yli-
kompensoivia. Tiimii ylikompensoiva taso on
parhaiten tyciryhmiin mielestii ehkiiistiivissd
muuttamalla etuudet kokonaan veronalaisik-
si. Vaikka etuuksia tnlldin korotetaankin
tiiyttii ansionmenetysta vastaaviksi, pelkkii
verotusuudistus johtaisi laajoihin nykyisten
etuuksien alenemisiin.

Ty<iryhmii katsookin, ettii verouudistuksen
yhteydessii on tarkoituksenmukaista toteut-
taa jarjestelmdn jo pitkiiiin valmisteltu koko-
naisuudistus, jossa mm. nykyinen elinkorko
muutetaan ansionmenetyst6 korvaavaksi ta-
paturmael6kkeeksi ja uutena korvausmuoto-
na otetaan kdyttci<in yleisen haitan korvaus
-haittaraha. Perhe-eliikejErjestelmh uudistet-
taisiin osittain lesken tuloista riippuvaksi.

KOKONAISUUDISTUS
Veronalaiseksi piiiviirahaksi tyciryhmii ehdot-
taa 100 Vo ja veronalaiseksi tycikyvyttdmyys-
eliikkeeksi (tapaturmaeleke) 90 7o tyciansiosta.
Uudella haittarahalla korvattaisiin vammasta
tai sairaudesta aiheutuvaa henkilcikohtaista
haittaa. Haittaraha ei olisi korvausta an-
sionmenetyksestii, ja sen vuoksi siti ei myds-
k56n esitetii veronalaiseksi. Haittarahan vuo-
tuismiiiirii vaihtelisi 350 mk:sta l0 200 mk:aan
vammasta riippuen ja se maksettaisiin joko
piiiiomitettuna kertasuorituksena tai jatku-
vana korvauksena.

Enimmiiismiiiiriiiseksi veronalaiseksi per-
he-elikkeeksi ty<iryhmd ehdottaa 60Vo edun-
jattejan tyciansiosta. Leskelle tulevaan eliike-
osuuteen vaikuttaisivat vihentivisti hinen
omat tydtulonsa. Perhe-eliikettd voitaisiin
maksaa molempien puolisoiden jiilkeen, eikd

vain piiiiasiallisen huoltajan, kuten nykyisin.
Lisiiksi ehdotetaan tapaturmavakuutuksen

korvauspiiriin otettavaksi mm. kohonneet
kodinhoitokustannukset, perustellun ammat-
titautiepiiilyn tutkimuskustannukset sek6
tydmatkalla sattuneet pahoinpitelyt.

Tyciryhmiin ehdotukset koskisivat niiden
tapaturmien perusteella maksettavia kor-
vauksia, jotka ovat sattuneet lainmuutosten
voimaantulon jiilkeen. Nykyiset korvaukset
jiiisiviit siten entiselleen ja joko kokonaan tai
osittain verovapaiksi.

LIIKENNEVAKUUTUS
Koska liikennevakuutuksen perusteella mak-
settavat ansionmenetyskorvaukset ovat jo
nykyisin tiiyden ansionmenetyksen suuruisia,
ei tydryhme esite niiden miiiiriiytymisperus-
teisiin muutoksia verolle saattamisen yhtey-
dessii. Ennen uudistetun lain voimaantuloa
sattuneisiin vakuutustapahtumiin perustuvat
korvaukset tulisivat veronalaisiksi, kuitenkin
asteittain viiden vuoden siirtymiiajalla.

K U STANN UK SET JA RAH O ITU S
Uudistusten aiheuttama lisSkustannus eli
bruttomiiiiriiisten etuuksien kasvu olisi yh-
teensii liihes 1200 milj. mkvuoden 1980 tasos-
sa. Tistii miiiiriistii yli puolet, eli noin 635
milj. mk, palautuisi verotuloina veronsaajille.
Palkkakustannuksissa muodostuisi tyOnanta-
jille korkeampien piiivirahatasojen seurauk-
sena sliistrijii kaikkiaan noin 275 milj. mk
sekii el5kekustannuksissa noin 200 milj. mk,
liihinni sairausvakuutuksen piiviirahan ensi-
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sijaistamisen seurauksena.
Rahoitusj iirj estelyissii tyciryhmd on liihte-

nyt siita, etta eri osapuolille muodostuvat li-
siitulot ja siiiist6t mahdollisimman tarkoin
ohjataan takaisin kohonneiden etuuksien ra-
hoitukseen. Mita temen jdlkeen vielii jiiti lisii-
kustannuksista jiiljelle - ldhinnii vakuute-
tuille tulevien lisdetuuksien ja mittatappioi-
den takia - olisi tyoryhmln mielestii rahoi-
tettava puoliksi yksityisen tydnantajasektorin
ja valtion kesken.

Niimii tavoitteet rahoitusjiirjestelyissii oli-
sivat tydryhmiin mielestii toteutettavissa ko-
rottamalla tytinantajan sairausvakuutusmak-
sua 0,5 7o-yksikkdii' ja tapaturmavakuutus-
maksua 0, 3 7o-yksikkciii, poistamalla kunnille
maksettavat terveyskeskustilitykset, muut-
tamalla valtion, Kansanel6kelaitoksen ja
kuntien viilisiii tukiosaosuuksia sekii lisiiii-
millii valtion osuutta sairausvakuutuksen ra-
hoituksessa.

V AIKUTU S VAK U UTETTUJEN
ETUUKSIIN
Vakuutettujen sosiaaliturvaan uudistukset
toisivat verotuksen jiilkeen lisiiii nettomdii-
riistii rahaa yhteensii noin 75 milj. mk. Uudis-
tusten merkittiivin vaikutus tapahtuu kuiten-
kin itse jiirjestelmien sislllii sosiaaliturvan
nykyisten vdliristymien oikaisemisessa. Ny-
kyiset lyhytaikaisiin tydkyvytt<imyystapauk-
siin liittyviit ylikompensaatiot - noin 230
milj. mk vuodessa - poistuvat, ja ne kiiyte-
tean pitkaaikaissairaiden ja ditiysrahansaa-
jien toimeentuloturvan parantamiseen.

Lisiiksi uudistuksista tulevat hycitymiiiin
etenkin tulottomat ja pienituloiset, jotka eivSt
nykyisin piiise osallisiksi matalasta tulotasos-
ta johtuen verotuksen progression lieventy-
misen mukanaan tuomasta lisiiedusta, vero-
kevennyksest6, tai joiden tulot eiviit vastedes
korkeammista veronalaisista etuuksista huo-
limatta ulotu verotettavan tulon miiSrdiin
saakka.

Kaiken kaikkiaan uudistusten sosiaalitur-
vaa parantava ja oikeudenmukaistava vaiku-
tus vastaa yhteensd yli 300 milj. mk nettomdS-
riiisiii etuuksia vuodessa.
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MARTTI HANNIKAINEN

Rekist erdity lis rietu v cihimmriis-
e I cike turv on t riy dent rij rinci

Tydnantaja voi jdrjestiiii TEL:n mukaisen lisci-
edun tydntekijtiilleen, esimerkiksi alentaa hei-
dtin eldkeikricinsri, lieventeici perhe-ekikkeen
saamisen ehtoja tai nostaa ekikkeen tavoiteta-
soa aina 66 Vo:iin asti palkasta. Jos jcirjestely
tdyttdd rekisterdimisehdot, Eltiketuryakeskus
rekisterdi sen TEL:n alaiseksi. Edut noudatta-
vot ldlldin TEL:n perusperiaatteita ja oyat kos-
kemattomia eli kerran anssittu lisciekike-etu
siiilyy tydpaikan vaihdoksesta huolimatta.
Edut on myt)s sidottu TEL-indeksiin. Rekiste-
rt)ityjen lisdetujen piiriin kuuluu noin 100000
tytintekijriti.

Kun tycintekijiiin elnkelaki (TEL) pari-
kymmentii vuotta sitten seadettiin, jouduttiin
lakisiiiteisen elSketurvan taso kustannussyis-
ta mitoittamaan verraten alhaiseksi. Eliikeoi-
keutta siiiidettiin karttumaan yksi prosentti
palvelusvuotta kohden, jolloin eliiketurvan
tavoitetasoksi tuli 42 Vo palkasta. Titen var-
sinkin jiirjestelmiin alkuaikoina, kun eliikkee-
seen oikeuttavaa palvelusaikaa ehti yleensi
kertyii vain muutamia vuosia, eliikkeet jiiiviit
pieniksi. Muun muassa matalaksi jiiineen pe-
ruseliiketurvan vuoksi pidettiin tarpeellisena
varautua siihen, ettii tyrintekijiin eliikelain
puitteissa voitiin pakollisen eliiketurvan li-
siiksi vapaaehtoisesti jiirjestiiS lisieliiketur-
vaa. Oli myds otettava huomioon, ette monet
tycinantajat olivat jo ennestiiin jiirjestiineet
ty6ntekijciille vapaamuotoisesti eldketurvan,
jonka taso ylitti toteutetun lakisiiiiteisen pe-
ruseliiketurvan tason. Lakisiiiiteinen lisiielS-
keturva tarjosi joustavan tavan nivelt6ii niimii
vapaamuotoiset elakejerjestelyt uuden valta-
kunnallisen elikejirjestelmiin piiriin.

S6iinncikset vapaaehtoisten lisiietujen jiir-
jestiimisest6 kirjattiin TEL I I g:66n. Tar-
kemmat miiiiriykset lisiieduista annettiin so-
siaali- ja terveysministericin piiiitdksessi lis6-
etujen rekister6imisehdoista ja sitii tiiydentii-
v6ssi Eliiketurvakeskuksen ohjeessa eli niin-
sanotussa lisiietujen kartassa. Mycis L l. 1970
voimaan tulleisiin yrittiijiieliikelakeihin liitet-
tiin vastaavalla tavalla mahdollisuus lisdetui-
hin.

LI S 4ETUJ E N J A: RJ E S TA: M I NE N JA
REKISTEROINTI
Tycinantaja voi jiirjestiiii TEL:n mukaisen li-
siiedun joko kaikille tycintekijciilleen tai raja-
tulle tycintekijiiryhmiille. Ryhmii voi kiisittdS
esimerkiksi miiiriityn toimialan tydntekijet.
Myds eri sukupuolille voidaan jiirjest66 toisis-
taan eroava eldketurva. Lisdetua ei voida jiir-
jestiiii yksilcillisesti eli koskemaan vain nimet-
tyjii henkilciitii.

Lisiiedun jiirjestiiminen tapahtuu siten, ettii
tycinantaja tekee lisieldkevakuutussopimuk-
sen eliikelaitoksensa kanssa. Ennen sopimuk-
sen voimaantuloa eliikelaitos toimittaa tiedot
lisiietujiirjestelystE Eliiketurvakeskukselle.
Jos jirjestely reyfiea rekisterciimisehdot, Elii-
keturvakeskus rekistercii sen TEL:n alaiseksi.
Rekisterciinti merkitsee sita, etta [sietujen
osalta ovat soveltuvin osin voimassa TEL:n
sS6nncikset.

Lisiieliiketurva on sidottu muun muassa
TEL-indeksiin. Mycis koskemattomuusperi-
aate on lisiietujen osalta voimassa eli oikeus
ansaittuun lisiieliikkeeseen siiilyy myds tyci-
suhteen piiiittymisen jiilkeen.

MILLAISIA LISAETUJA?
Rekisterciity lisiietujiirjestely voidaan saattaa
koskemaan joko tycintekijiiin omaa eliiketur-
vaa eli vanhuus-, tydkyvyttdmyys- ja tydtt6-
myyseliiketurvaa tai hiinen omaistensa perhe-
eliketurvaa. Luonnollisesti jiirjestely voi kat-
taa molemmatkin eli sekii oman ett6 perheen
eliiketurvan. Lisiietuina voivat tulla kysy-
mykseen eliikkeen saamisen ehtojen lieven-
nykset, eliikkeen mliirin parannukset eli lisii-
eliike ja hautausavustus.

EL):.KKEEN SAAMI SEN EHT}JEN
LIEYENNYKSET
Lisietujiirjestelyllii voidaan eliikkeen saami-
sen ehtoja muuttaa seuraavasti:

- eliikeikiti voidaan alentaa alhaisemmaksi
kuin 65 vuotta

- perhe-eliikkeessii lapsen eliikkeen piiit-
tymisikii voidaan nostaa l8 vuodesta 2l
vuoteen
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- perhe-elekeoikeutta voidaan laajentaa
mycis niin, ettii leski, jolla edunjiitttjdn
kuollessa ei ole lapsia, on perhe-eldkkee-
seen oikeutettu lesken iiisti ja avioliiton
kestoajasta riippumatta (vtihimmiiselii-
keturvan mukaan lapsettomalla leskellii
on oikeus perhe-eliikkeeseen vain, jos hiin
edunjitttijtin kuollessa oli tayttiinyt 40
vuotta ja avioliitto oli tiillciin kestiinyt vii-
hintiiiin 3 vuotta).

LISiELiKE
Lisiietujiirjestelyn avulla vakuutettavan lisii-
elikkeen suuruus mEiiritelliiiin niin, ettd sen
ja peruseliikkeen yhdessii muodostama tiysi
tavoite-el5ke on miiiiriitty prosenttimii[r6
eliikkeen perusteena olevasta palkasta. Ta-
voite-eliike ei kuitenkaan voi ylittiiii 66Vo pal-
kasta. Tayden eliikkeen ansainta-aika voi-

daan miiiiritellii lyhyemm6ksi kuin peruselii-
keturvan kohdalla oleva 40 vuotta. Lisiieliike-
jErjestelyissA ansainta-aika on yleensi miiiiri
telty 30 vuodeksi. Jos ansainta-aikajii6 lyhy-
emmiiksi kuin tiiyteen eliikkeeseen oikeuttava
palvelusaika, tavoite-eliike pienenee vastaa-
vasti. Lisdeldkkeeseen oikeuttavan palvelusa-
jan laskemistapa miiiiritelliiiin eltikejiirjeste-
lyn ehdoissa.

Lisiieliikkeen suuruuden miiiirittelyii on
havainnollistettu kuvassa l.

Vakuutetun tavoite-elEke on yhtii suuri osa
eliikejiirjestelyn ehdoissa miiiiritellystii tiy-
destd tavoite-eliikkeestii, kuin mitl hiinen li-
siieliikkeeseen oikeuttava palvelusaikansa on
eliikejdrjestelyn ehdoissa mearitellysta tey-
teen lisiieliikkeeseen oikeuttavasta palvelusa-
jasta. Jos esimerkiksi tiiysi tavoite-elike on
60 7o palkasta ja se karttuu 30 vuodessa, olisi

Kuva I
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20 palvelusvuoden perusteella muodostuva
eliike kaksi kolmasosaa 60Vo:sta eli 40Vo pal-
kasta. Koska 20 palvelusvuoden perusteella
karttuisi peruseliikett?i 30Vo palkasta, lisii-
eliikkeen osuudeksi jaisi l0 Vo palkasta.

Perhc-eliikkeen kohdalla lisiieliikkeen suu-
ruus miiiiritelliiiin vastaavalla tavalla. Jos
edunsaajia on kolme tai enemmin, perus- ja
lis6eliiketurvan yhdessii muodostama tiiysi
kokonaisperhe-eliike voidaan maeritella pro-
senttimiiiiriksi, joka on enintiiiin 66Vo edun-
jattajan palkasta. Jos edunsaajia on kaksi,
tiiysi kokonaisperhe-eliike on kolme neljiis-
osaa mi6ritellystii prosenttimiiiiristd. Yhden
edunsaajan kohdalla kokonaisperhe-eliike on
vastaavasti puolet kyseisestii prosenttimiiii-
rdstd.

otetaan huomioon mycis tycinantajan ilmoit-
tamia muita tyci- ja virkaeliikkeita tai yritteja-
eliikkeitii. Kyseess6 olevien muiden eliikkei-
den miiirii lasketaan vakuutuksen jiirjestii-
mishetken tietojen perusteella. Vaikka niiden
todellinen miiiirii myohemmin osoittautuisi
toiseksi, kuin oli laskettu, ei sillii eniii ole
vaikutusta lisiieliikkeen miiiirdln. Mycis kan-
sanelSkkeen perusosa voidaan sopia otetta-
vaksi rajoittamisessa huomioon.

Perhe-eliikkeen osalta lisiieliikettii rajoite-
taan vastaavalla tavalla. Tiilkiin voidaan per-
he-eliikelain (PEL:n) mukainen eliike ottaa
huomioon kansaneliikkeenperusosan suurui-
sena tai jettae se huomioon ottamatta.

Kuvassa 2 on havainnollistettu lisiielSketur-
van rajoittamista.

HAUTAUSAVUSTUS
Rekister<iitynii lisiietuna voidaan jiirjestiiii
hautausavustus, jonka suuruus on edunjiittd-jin ty6suhteesta lasketun eliikkeen perustee-
na olevan kuukausipalkan yksin-, kaksin- tai
kolminkertainen miiirii. Hautausavustus
maksetaan edunj6ttiijin omaisille, jos tycin-
tekijii kuolee ollessaan tydsuhteessa, johon
liittyvaiin eliikejiirjestelyyn hautausavustus
sisiiltyy. Hautausavustus maksetaan tydnte-
kijiin kuollessa mycis silloin, kun hdn on ollut
kyseisessii tyOsuhteessa eliikeikiiiin asti ja
mycis silloin, kun tycintekijii kuollessaan sai
tai hiinellii olisi ollut oikeus ty6kyvytt6myys-
eliikkeeseen, johon laskettiin tai olisi laskettu
eldkeoikeus kyseisen tycisuhteen perusteella
mycis eliikeikiiiin jiiljellii olevan ajan osalta.

LI S AEL). KKEE N RAJ o ITTAM INE N
MUIDEN ELAXXNruNII rc HD O STA
Lisiieliikkeen miiiiri rajoitetaan jo vakuutus-
ta jarjestettaessii niin, ett6 lisiieliike yhdessi
peruseliikkeen kanssa on vaihtoehtoisesti
enintiiin joko 60 tai 66Vo eliikepalkasta. T6l-
lciin otetaan huomioon, paitsi samaan tyd-
suhteeseen perustuva peruseltke, myds ty6n-
tekijtin muihin tycisuhteisiin perustuvat TEL-
ja LEl.-eliikkeet. Lisiiksi tyOnantaja voi elii-
kejtirjestelyii jiirjestiiessiiiin sopia eliikelaitok-
sen kanssa, ettii lisiieliiketurvaa rajoitettaessa

- TEl-lisiieliikettii rajoitetaan niin, ettei se
yhdessii muiden huomioon otettavien
elikkeiden kanssa ylitii 60 tai 66 Vo palkas-
ta.

ll
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Koska lisiieliikkeen m6iir6d rajoitetaan jo
vakuuttamisen yhteydessii muiden tyci- ja vir-
kaeliikkeiden johdosta, ei lisiieliiketti nor-
maalisti eniiii eliikkeen mydntemisen yhtey-
dessd yhteensoviteta. Vain, jos lisiieliikettii
saava eliikkeensaaja saa eliikettd tapaturma-
vakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilasvam-
malain perusteella, niimii eliikkeet yhteenso-
vitetaan TEL 8 ja 8 a $:n s6dnnciksiA soveltu-
vin osin noudattaen.

Silloin, kun el?ikejiirjestelyyn liittyy alen-
nettu eliikeik6, voidaan vanhuuseliikkeeseen
vakuuttaa lisiiosa, jota maksetaan alennetun
eliikeiiin ja 65 vuoden i6n v6lillii. Tiimii lisii-
osa voi olla sen suuruinen, millii 65 vuoden
iiistii alkavat eliikkeet ovat pienentiineet lisii-
eltikettii rajoittamisen johdosta. Lisiosa voi
olla mycis kansaneliikkeen perusosan suurui-
nen. Lisdosan tarkoituksena on nostaa ennen
65 vuoden ikdd maksettava kokonaiseldke
suunnilleen samansuuruiseksi, kuin mite
eldkkeet tulevat olemaan vhteensi 65 vuoden
iiistii alkaen.

LI S A: E LA:.K ET T] RV A N RA H O ITU S
Lisieduista perittdvin vakuutusmaksun
maksaa joko tycinantaja yksin tai yhdessii
tycintekijciiden kanssa. Ellei tyrintekijdiden
kanssa ole muusta sovittu, heilti voidaan pe-
riii kuitenkin enintAiin puolet maksusta.
Maksu voidaan pidattaa suoraan tycinteki-
jciiden palkasta.

Koska myds tydntekijiit voivat joutua
maksamaan lisiieliiketurvaan liittyviii vakuu-
tusmaksuja, on katsottu kohtuulliseksi, ettii
tyontekijii voi kieltiiytyii lisdeltiketurvasta.
Kieltiiytymisen on kuitenkin tapahduttava
silloin, kun tycinantaja jiirjestiiii lisiietuja tai
sopii oleellisista parannuksista aikaisempaan
lisiietujiirjestelyyn. Niiin ollen esimerkiksi uu-
si tydntekijii ei voi tydsuhdetta aloittaessaan
kieltiiytyii lisiiturvasta, jonka tycinantaja on
aikaisemmin ty6ntekijoilleen jiirjestiinyt.

TILASTOTIETOJA
TEL:n piiriin kuuluu tiillii hetkell[ noin
I 100 000 tydntekijaa, joista noin sadalle tu-
hannelle on jiirjestetty rekisterdityjii lisiietuja.

Varsinaista lisiieliikettii on jiirjestetty noin
80000 tyontekijiille. Alennettu eliikeikii on
noin 25 000 tyontekijdllii. Parannetut perhe-
eliikkeen saamisen ehdot on j6rjestetty noin
60 000 tydntekijiin sekd hautausavustus noin
25 000 tydntekijiin kuoleman varalta.

Vuonna 1979 lisdeliikkeitii maksettiin noin
15000 eliikkeensaajalle yhteensi 170 milj.
mk. Ndiden eliikeliiisten koko tycielakkeestl
lisiieliikkeen osuus oli keskimiiiirin 950
mk/kk.

P ERU SEL4KETURV A P ARAN EE,
TARV ITAA N K O LT S 4ELA: KE -
JA:RJESTELMi):?
Pakollisen vdhimmiiiseliiketurvan tasoa on
tyoelekejarjestelmiin perustamisen jiilkeen
useaan otteeseen lainmuutoksilla paranneltu.
Perusturvan mukaisesti tycieldketurvaa kart-
tuu tata nykyii 1,5 70 vuodessa, jolloin 40 pal-
velusvuoden perusteella eliiketaso nousee
60 Vo:lin palkasta. Niiin korkeaan peruselike-
turvaan yltiivdt kuitenkin vain vuonna 1939
tai mycihemmin syntyneet tydntekijet. Vaik-
ka vanhemmille ikiiluokille onkin taattu
36 Vo:ttasoinen vdhimmiiiseliiketurva, on pe-
rusteltua, ettii ty6nantajat voivat heille edel-
leen vapaaehtoisesti jiirjestiiii saman tasoisen
eldketurvan, kuin mitii nuoremmilla ikiiluo-
killa jo lakisdiiteisesti on. Nuorten iklluok-
kienkin kohdalla lisiieliikejiirjestelmdllii on
edelleen kayttoe. Esimerkiksi ammateissa, joi-
hin valmistutaan pitkiin koulutusajan jdl-
keen, my<is nuoreen ikdpolveen kuuluvan pe-
ruseliiketurva voi edelleen jiiiidii alle 60Vo:n
tason.

Mycis mahdollisuutta parantaa eliikkeen
saamisen ehtoja lisiietujSrjestelylld voidaan
edelleen pitaa valttamiittcimiin6. Nain tyoele-
kejiirjestelmissi on muun muassa ellkeidn
suhteen olemassa tietty jousto. Tycinantajilla
on mahdollisuus jiirjestiid tydntekijoille hei-
ddn ammattiinsa tai muutoin tytiolosuhtei-
siinsa parhaiten soveltuva el6keikii.
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MARKKU SIRVIo

TEL-valvonta
El cik e turv ak e skuk s e s s a

Ty 6n t e kij ri in e I ti k e I ai n (TE L) mu k a a n t y ii n a n-
taja on velvollinen jrirjestiimddn TEL:n mukai-
s e n v ri hi m m di s e h d o t t ti y t t tiv tin e ki k e t urv an j o -
k ai s e I I e t y dn t e kij ril I e en, j onka t y 6 suhde kuuluu
TEL:n piiriin. Eltike turvan j rirj e s t cimis t d v ar t en
tyi)nantajalla tulee olla ekikevakuutus koti-
maisessa vakuutusyhtidssti tai avustuskassa-
lain alaises sa eliikekas sas sa taikka eltikes tidtiii-
lain mukaisessa ekikesricitidssti. Eliiketurva'
k e s kuk s en TEL-e I iik ej rirj e s t e lyr e ki s t er i s s ri o n
noin 100 000 tydnantajaa, joilla on noin 2 I 3 800
elcikejrirjestelyd. Tiimti luku sistiltiiii sekd pddt-
tyneet ettd voimassa olevat ekikejtirjestelyt.
Verohollituksen tytinantajarekisterin mukaan

s ddnnd lli se s ti p alkkaa maksavien t y dnant aiien
lukumridrd Suomessa on noin 100 000.

Tydnantajan TEL:n mukaisen vakuuttamis-
v e lvo llisuuden laiminly dnt ej ii ilmenee ldhinnd
seuraavis sa tilant e iss a :
- tydnantaja on ottanut TEL-vakuutuksen,

mutta jdtt(inyt ilmoittamatta jonkun tai joi-
denkin tydntekijdiden tydsuhteet eliikelai-
tokselle.

- tyi)nantajo jritttici vakuutuksen kokonoon ot-
lomatlq.

Eliiketurvakeskuksen ja eliikelaitosten keski-
niiisen tydnjaon mukaan valvonta ensimmdi-
sessii tapauksessa kuuluu eliikelaitoksille ja
jiilkimmiiisessd tapauksessa Eldketurvakes-
kukselle. Tycieliikekassa hoitaa kokonaisuu-
dessaan lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien
tycintekijciiden eliikelain (LEL) piiriin kuulu-
vien ty6nantajien vakuuttamisvelvollisuuden
valvonnan.

Eliketurvakeskuksen tehtavane on TEL I 5

$:n mukaan valvoa, etti tydnantajat tiiyttiiviit
heille kuuluvan TEL:n mukaisen eliketurvan
jiirjestiimisvelvollisuuden. Jos tdmii velvolli-
suus laiminlycidiiiin, Eldketurvakeskus ryhtyy
toimenpiteisiin vakuutuksen ottamiseksi
tyonantajan kustannuksella. Samalla mdiir6-
tiiiin vakuutusmaksua korotettavaksi laimin-
lycinnin johdosta. Jos tycinantaja ottaa va-
kuutuksen vapaaehtoisesti, mutta tdmd ta-
pahtuu laissa sdddetyn ajan kuluttua umpeen,
vakuutusmaksua voidaan niin ikiiiin korot-
taa.

TE I- V A LV O NT ATA P A U S T E N
VIREILLETULO
Eliiketurvakeskus saa tiedon vakuuttamis-
velvollisuutensa laiminlyrineisti tyonanta-
jista piiiiasiassa automaattisen eliikeotepalve-
lun, tycintekijdiden tiedustelujen ja yritysluet-
teloiden avulla. Tdmiin lisiksi tapauksia tulee
vireille el6kehakemusten, eliikelaitosten il-
moitusten sekii vapauttamis- ja soveltamis-
hakemusten yhteydessii. Tyonantajan TEL:n
mukainen vakuuttamisvelvollisuus tutkitaan
myds konkurssien, julkisten haasteiden ja
fuusioiden yhteydessii. Jiiljempiinii tarkastel-
laan kutakin vireilletulotapaa erikseen.

ELA: KE OTE PALVE LU TY d S U H D ETTA
VAIHTANEILLE
Eliiketurvakeskuksen hallitus hyviiksyi hel-
mikuussa 1976 suunnitelman, jonka mukaan
tydntekijiille pyritiiiin lehettemaan eliikeote
automaattisesti noin vuoden kuluessa TEL-
ty6suhteen piiiittymisestii. El6keotteen tehta-
vii on kertoa vastaanottajalle hiinen eliiketur-
vastaan ja eliiketurvan tasosta sekd antaa hii-
nelle mahdollisuus varmistua tietojen oikeel-
Iisuudesta. Osoitetiedot eldkeotteita varten
pyydetiiiin V6est6rekisterikeskukselta. Ote
palvelee seki eliiketietouden lisiiiimistii ett6
vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa.

Koska automaattinen eldkeotepalvelu pe-
rustuu eliikelaitoksen ilmoitukseen Eliketur-
vakeskukselle ty<isuhteen pii6ttymisestii, elii-
keotteen saa ainoastaan tydntekiji, jonka
tycinantajalla el6kevakuutus on ollut kunnos-
sa. Jos tyonantajalla ei ole ollut vakuutusta
tai tycintekijiin tycisuhde ei ole sisiiltynyt va-
kuutukseen, ei tycintekijti saa automaatti-
sen eliikeotepalvelun perusteella otetta tyci-
suhteen paatyttye. Tate puutetta lieventiiii
kuitenkin se, ette ty6ntekijiillii on mahdolli-
suus mycihemmin havaita virhe, kun h6n saa
uuden tycisuhteen paatyttye otteen. Tistii ot-
teesta tydntekijiin on helppo havaita rekiste-
rOimiittti jiiiineen tycisuhteen puuttuminen
ty6historiasta.

Ennen varsinaisen automaattisen eliike-
otepalvelun aloittamista Eliiketurvakeskus
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liihetti vuonna I 977 kokeilumielessii yhteensii
99 000 otetta. Otteen saaneista noin I 400
henkilciA eli noin l,4Vo otti Eliiketurvakes-
kukseen yhteytta rekisteritiedoissa havaitse-
mansa puutteen tai virheen johdosta. Selvitel-
tavia tydsuhteita yhteytti ottaneilla oli noin
2 100, joiden perusteella paljastui vajaa 200
vakuutusvelvollisuutensa kokonaan laimin-
lydnyttii tyclnantaj aa. Piiiiasiassa niimii olivat
pienehkrijd tycinantajia. Vajaa puolet oli ko-
tiapulaisty6nantajia, joiden palveluksessa oli
yleensii vain yksi tycintekijii.

Eliiketurvakeskuksessa aloitettiin vuoden
1979 alussa automaattinen eldkeotepalvelu
jatkuvana, koska kokemukset tydntekij<iiden
el6keotteiden automaattisesta liihettdmisestd
olivat my6nteiset. El6keotetta ei anneta auto-
maattisesti alle 30-vuotiaille eikii 63,S-vuo-
tiaille ja sitii vanhemmille. TEL-tydsuhteen
piiiittymisen johdosta liihetettiin vuonna 1978
28600 otettaja vuonna 1979 9l 000 otetta.

Eliiketurvakeskuksen eliikeotepalvelua on
tarkoitus mahdollisuuksien mukaan entises-
tiiiin laajentaa. Laajentaminen koskisi l6hin-
nii pitkiiaikaisissa, jatkuvissa TEl--tycisuh-
teissa tycilkenteleviii henkil6itii ja automaat-
tisen eldkeotepalvelun ulkopuolelle jaavia
LEL-henkil6it6.

E il: KE o TTEE N Li NNTTAI U rur U
rtixotxiA tinrsrvwut
Vuoden 1980 alussa otettiin kiyttcirin van-
huuseliikkeen ennakkolaskenta, jota varten
Eliiketurvakeskus liihettiiii eliikelaitoksille
laskentakehotukset. Samassa yhteydessii
Eliiketurvakeskus tulostaa my6s ty<intekijln
eliikeotteen, jonka eliikelaitos liihettiiii tycin-
tekijiille esitiiytetyn eliikehakemuslomakkeen
kanssa. Erii5t eliikelaitokset lahettevet kui-
tenkin oman otteen vanhuusel6keikiiii liihes-
tyville henkil<tille. Vanhuuseliikeikiii liihes-
tyville liihetetiiiin liihes 30 000 otetta vuosit-
tain.

TY O ELAKEK O RTI N A S E ME STA
A N N ETTA V AT E 1.4: K E O TTE ET
ElSketurvakeskus on lopettanut tyoeliikekor-
tin antamisen toukokuussa 1977. Tycieliike-

kortti korvattiin tyOntekijiin eliikeotteella.
Ensimmdiset otteet ty<leliikekortin sijasta an-
nettiin syksyll6 1977. Tama otepalvelumuoto
otettiin jatkuvana kiiytt66n vuoden 1979
alussa. Vuonna 1978 annettiin tydelikekort-
tien sijasta 57 700 otetta ja vuonna 1979
76000 otetta._

ELA: K E o TTE E N ilu oru)I a n'I r II MU U N
S O P IM UK SEN PERU STEELUI
Eliiketurvakeskus on Ty6elikekassan kanssa
yhteistycissii lahettanyt automaattisesti ela-
keotteita LEL:n piiriin kuuluville tydnteki-
jciille. Esimerkiksi vuonna 1978 niiille henki-
16ille liihetettiin noin 105 000 el6keotetta.
Vuonna 1977 lehetettiin Hotelli- ja Ravinto-
lahenkikikunnan Liitto ry:n jiisenille 38 000
elSkeotetta ja vuonna 1978 20000 otetta
Suomen Kirj aty<intekijiiin Liitto ry: n jiisenil-
le. Muista syistii vuonna 1979 liihetettiin n.
l7 000 eliikeotetta.

TY O NTEK IJ A I D E N TIED U STELUT
VA-osaston ansiorekisteritoimistoon vuonna
1979 saapui 152000 eliikeotepyyntciii. Tiimii
miiiirii oli poikkeuksellisen suuri Eliketurva-
keskuksen tiedotusosaston jiirjestiimiistii
kampanjasta johtuen. Tydntekij<iiden tiedus-
telujen johdosta elEkeotteita l6hetetii6n ny-
kyisin keskim6iirin 10000 kappaletta kuu-
kausittain.

P A LA UTE ELA: K E OTE P A LVE LU S TA
VUONNA 1979
Elaketurvakeskus lihetti vuonna 1979 kaik-
kiaan 336000 eliikeotetta. Tiedusteluja elii-
keotteiden johdosta tuli yhteensii 7 250 kap-
paletta eli noin 2,2Vo. Ndiden tapausten osal-
ta Eldketurvakeskuksessa ryhdyttiin selvitte-
lytoimiin.

YRITYSLUETTELOT
Aikaisemmin Eliketurvakeskus sai tiedon
vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlycineistii
tydnantajista p6iiasiassa Tilastokeskukselta
saatujen yritysluetteloiden avulla. Yritysluet-
telot sisiiltiivit tiedot liikevaihtoveroa mak-
savista tyOnantajista. Yritysluettelossa olevia
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tycinantajatietoja on verrattu vakuutusteknil-
lisen osaston ansiorekisteritoimistossa eliike-
jiirjestelyrekisteritietoihin. Mikali tydnanta-
jalle ei ole lciydetty eliikejiirjestelyii, El6ketur-
vakeskuksessa on ryhdytty valvontatoimen-
piteisiin. Viimeisin yritysluettelo sisiiltiiii tie-
dot vuosina 1973-1978 toimintansa aloitta-
neista 35 000 yrityksestii.

KONKURSSIT, JULKISET HAASTEET JA
FUUSIOT
Lainopillisen osaston valvontatoimistossa
seurataan Virallisessa lehdessd julkaistavia
konkurssi-ilmoituksia. Jokaisen konkurssi-
ilmoituksen osalta tarkistetaan, onko kon-
kurssiin menneellii yrityksellii tai yksityisellii
henkil6116 eliikejiirjestelyjii. Vuonna 1979
tutkittiin noin 350 konkurssiin menneen
tydnantajan TEL:n mukainen vakuuttamis-
velvollisuus.

Edellii oleva koskee soveltuvilta osin mycis
julkisia haasteita ja fuusioita. Niiitii tapauksia
Eliiketurvakeskuksessa selviteltiin kaikkiaan
noin 530 kappaletta vuonna 1979.

ELAKEHAKEMUKSET
Lainopillisen osastor) cliketoimiston kautta
kulkevien el6kehakemusten yhteydess6
esiintyy tapauksia, joissa joidenkrn tydsuh-
teiden osalta on laiminly6ty eliiketurvan jiir-
jestiiminen. Eliiketoimistossa tutkittiin vuon-
na 1979 noin 3 000 eliikkeenhakijan tycisuhde-
tiedot, joissa oli epiiselvyyksi6. Vapaakirjoja
vuonna 1979 El6keturvakeskus antoi noin
130 kappaletta.

VA P A UTTA M I S HA K E M U K S ET
Eldketurvakeskus voi mycint66 edellytysten
teyttyessa yrittiijille vapautuksen YEL:n ja
MYEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvolli-
suudesta. Niiiden hakemusten yhteydessii il-
menee mycis laiminly<intitapauksia seki
YEL:n ettii TEL:n osalta. TEL:n mukaisia
laiminlycintitapauksia tulee esille vuosittain
noin 170 kappaletta.

SOVELTAMISHAKEMUKSET
Tyoelikelakien soveltamista koskevien ha-
kemusten yhteydessii esiintyy niin ikiiiin muu-

tamia laiminlycintitapauksia, joiden osalta
joudutaan ryhtymddn valvontatoimenpitei-
siin.

ELA: KELA IT O STE N ILM O ITU K S ET
Eldketurvakeskukselle tulee eldkelaitoksilta
vuosittain noin 600 ilmoitusta tydsuhteista,
joiden perusteella saatetaan joutua valvonta-
toimenpiteisiin. Esimerkiksi Tyciel6kekassa
ilmoittaa Eliiketurvakeskukselle tapauksista,
joissa tycisuhteisiin ei ole sovellettava LEL:ia.

V A LV O N TAT A P A U S TE N KA:. 5 ITTE LY
Valvontaa hoidetaan Eliiketurvakeskuksessa
useissa tycipisteissii. Tapausten alkukiisittely
suoritetaan vakuutusteknillisen osaston an-
siorekisteritoimistossa, jossa tutkitaan onko
tycinantajalla eliikejiirjestely. Lisiiksi teaUa
valvotaan, ette Eleketurvakeskuksen tietoon
tulleet tydnantajan ilmoittamatta jettamat
TEL-ty6suhteet tulevat merkityiksi tydsuh-
derekisteriin. Tapausten jatkokiisittelystii
huolehtii lainopillisen osaston valvontatoi-
misto.

Jos tyonantajalla ei ole TEl-vakuutusta,
tapaus siirretidn kesiteltaveksi lainopillisen
osaston valvontatoimistoon. Tealle hanki-
taan tiedot vakuuttamisvelvollisuutensa lai-
minlydneestii tycinantajasta, tyOnantajan
palveluksessa olevista tai olleista tyonteki-
jdistii verotustietojen ja tycinantajalle l6hetet-
tiivien kyselyjen avulla. Mikali pelkiill5 kir-
jeenvaihdolla ei piiiistii selvyyteen tyonteki-
jdiden miiiiriistd, tyonantajan luona suorite-
taan tarkastus. Tarkastuksen yhteydessa tar-
kastetaan tyOnantajan kirjanpitoaineisto, eri-
tyisesti palkkakortit ja taseet. Vuoden 1975
marraskuusta alkaen Eldketurvakeskuksen
tarkastajat ovat voineet tehdii tarkastuksia
mycis niiden tycinantajien luona, joilla on
TEl-vakuutus. Niimd tarkastukset tulevat
kysymykseen silloin, kun eliikelaitokset pyy-
tavet tarkastusta.

Jos tycinantaja ei kehotuksista huolimatta
tee vakuutusta tydntekijdilleen, Eliketurva-
keskus ottaa vakuutuksen tycinantajan kus-
tannuksella (pakkovakuutus). Tiilloin tycin-
antajalle maksettavaksi miiiiriittiivii6 vakuu-
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tusmaksua korotetaan laiminlycinnin johdos-
ta. Vuonna 1979 Eliiketurvakeskus otti
TEL:n mukaisen vakuutuksen 253 tydnanta-
jan kustannuksella.

Kun eliiketurvaansa tiedustelleen ty<inteki-
jan tydnantaja on joko itse tehnyt TEL-va-
kuutuksen tai Eliiketurvakeskus on ottanut
vakuutuksen, ldhetetii6n tydntekijiille eliike-
ote tai kirje selvittelyn tuloksista. El6keot-
teesta nhkyy, ettii laiminlyonti on korjattu ja
tycisuhde on rekister6ity.

Seuraavasta kaaviosta kny ilmi TEL-val-
vontatapausten vireilletulo ja kiisittely Eliike-
turvakeskuksessa.
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Vireille

Ei vakuutusta

Vakuutus

Jatkokiisittely
Eldketurvakeskuksessa

- selvittely

- tarkastukset

- pakkovakuutus

- hyvikkeen mdiirdiiminen

- perinti
- vastaaminen

tydntekijalle

- Elnkejiirjestely-
tarkistus

- tyosuhde-
rekisteristA
puuttuvat
tyosuhteet

Automaattinen eliikeote-
palvelu
Tyrintekij6iden tiedustelut
Yritysluettelo
Konkurssit, haasteet,
fuusiot
Elf,kehakemukset
Vapauttamishakemukset
Soveltamishakemukset
Eliikelaitosten ilmoitukset

- selvittely

- tydsuhdetietojen
ilmoittaminen tai
korjaaminen tyci-
suhderekisteriin



PEKKA IHALAINEN

El cik e I aut akunt a ty o kyv y t t omy y s -
e I cik e o si oiden r at k oi sij ana

Valitusmenettelyri vorten Eliiketurvakeskuk-
sen yhteydessri toimii elcikelautakunto. Eldke-
I aut akunn an t o imimin e n E I iike turv ak e s kuks en
yhteydessii torkoittao kiiyttinndssti sitii, ett(i
Elciketurvakeskus vostoa eliikelautakunnan
t oimint a ku s t annuk si s t a. E I ti ke q s io i t t e n r at k ai-
sutoiminnassa eldkelautakunta on kuitenkin
triysin riippumaton Elciketurvakeskuksesto.
Elriketurvqkeskus ei mydskricin voi millciiin ta-
valla vaikuttao ekikelautqkunnan jtisenten ni-
m i t t dm i s e e n e i k ri e ki k e I su t a kunna n j ris e ni s t ii s -
sti ole Elriketurvakeskuksen toimihenkiltiitti.
Eltikelautakunnan esittelijtit ovat niiniktitin
eldkelautakunnan nimittrimid ja tydsuhteessa
e lcike lsuta kunt a an ei k (i E I dke turv a ke s kuk s e en.

EL4KELAUTAKU N N A N TU O M I O I STU IN-
LUONNE
Valituskirjoituksissa esiintyviit sanat Eliike-
turvakeskuksen eliikelautakunta ja eliikelai-
toksen eliikelautakunta osoittavat aivan vir-
heellistii kiisitystS el6kelautakunnan ko-
koonpanosta ja asemasta. El6kelautakunta
toimii tuomioistuimen tapaan ja sillii on tuo-
mioistuimelle ominainen riippumaton asema
Eliiketurvakeskuksen yhteydessii toimies-
saankin. Kiiytiinnossii eldkelautakunnan
Eliketurvakeskuksesta ja eliikelaitoksista
poikkeava asema nikyy muun muassa siind,
ettii eduskunnan oikeusasiamies, joka valvoo
tuomioistuinten ja muiden viranomaisten
toiminnan lainmukaisuutta, puuttuu eliike-
lautakunnan ratkaisutoimintaan, jos siinii on
poikettu laillisuudesta. Sen sijaan Eliiketur-
vakeskuksen ja eliikelaitosten toiminnan val-
vonta ei kuulu eduskunnan oikeusasiamiehen
toimivaltaan.

O I K E U D E N K )' Y NT I M E N ETT E L Y S S A'
N O UDATETAAN SAM OJA PERIAATTEITA
KUIN YLEI SI S Si TU O MIO I STUIMI S SA
Tuomioistuimelle on ominaista, etti se rat-
kaisee ulkopuolisena oikeuskysymyksiii.
Tuomioistuin antaa oikeusturvaa kahden
asianosaisen viilisessd riidassa. Elikelaitok-
sen tycikyvyttdmyysel6keasiassa antamalla
ratkaisulla ei ole tillaista tuomioistuinratkai-
sun luonnetta. Eliikelaitos on eltkeasiassa

toinen asianosainen ja se antaa ratkaisun
ikiiiinkuin omassa asiassaan. Tiillainen niin
sanotun kaksiasianosaissuhteen puuttuminen
on tavallista hallintolainklytcin alueella. Elii-
kelautakunnan ratkaisutoiminta tapahtuu
tuomioistuimelle ominaisen kaksiasianosais-
suhteen pohjalta. Vastapuolina tycikyvyttO-
myyseliikeasiassa ovat eliikkeen hakija ja elii-
kelaitos. Kiisitellessiiiin eliikkeen hakijan ja
eliikelaitoksen viilistl asiaa elikelautakunta
noudattaa soveltuvin osin oikeudenk6ynti-
menettelyst6 yleisessii oikeudenkiiynnissii
voimassaolevia oikeudenkiiymiskaaren
siiiinnciksid.

ELA: KELAITO K S E N J A EL/LKELAUTA-
KUNNAN PA,E,Td STZN ONILAINEN
LUONNE
Edellii kerrotusta aiheutuu mycis se, etta ela-
kelaitoksen ja eliikelautakunnan tycikyvyt-
tcimyyseliikeasioissa antamat piiiitcikset eiviit
ole luonteeltaan samanlaiset. Tiimii niikyy
muun muassa seuraavista vakuutusoikeuden
kannanotoista:

Se, ettii eliikehakemus oli ekikelaitoksen ai-
kaisemmin antamalla lainvoimaisella pdii-
toksellii hyliitty, ei oikeuttanut eliikelaitosta
jettamaan uutta hakemusta tutkittavaksi ot-
tamatta (V O 299 I / 65/387).

Kun eliikehakemus oli eliikelautakunnan
aikaisemmin antamalla lainvoimaisella piiii-
tokselti hyliitty, elakelaitos voi jettee uuden
hakemuksen tutkittavaksi ottamatta (VO
t49s/66/t239).

Tiimii merkitsee sit6, ettd elakelautakun-
nan tycikyvyttcimyysel6keasiassa antamalla ja
hakemuksen hylktiSviilln lainvoimaisella p[ii-
tciksellA on niin sanottu oikeusvoimavaiku-
tus, mite elakelaitoksen vastaavalla piiiitcik-
sell6 ei ole. Kun ty6kyky on kuitenkin muut-
tuva ominaisuus, voi oikeusvoimavaikutus-
kin tyOkyvyttcimyyseliikeoikeutta koskevassa
asiassa ulottua vain muutoksenhakuelimen
piiiitciksen antopiiiviiiin saakka. Tydkyvyt-
tomyyseliikeasioitten kiisittelyssii ei oikeus-
voimavaikutuksella olekaan samaa merkitys-
tii kuin muiden oikeuskysymysten kohdalla.
Eliikkeenhakija voi aina liitttiii uuteen el6ke-
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hakemukseensa lisiiselvitystii, jolloin kysy-
mys on jo uudesta asiasta, jonka tutkimista
eiviit aikaisemmin annetut eldkelautakunnan
tai vakuutusoikeuden lainvoimaiset, tyoky-
vyttcimyyseliikehakemuksen hylkii6vdt rat-
kaisut est6.

Jos ellkkeenhakija sitiivastoin haluaa lain-
voimaiseen tydkyvyttdmyyseliikehakemuk-
sen hylkyratkaisuun muutosta siltii osin kuin
sillii on oikeusvoima eli eliikkeen mycintdmis-
ti eliikelautakunnan tai vakuutusoikeuden
piiiitdksen antopdivd6 edeltiiviiltii ajalta, voi-
daan muutos saada aikaan niin sanotulla oi-
kaisuhakemuksella (TEL 2la2). ElSkelaitos
voi oikaista hakijan eduksi e16kelautakunnan
tai vakuutusoikeuden vahvistaman hylkypiiii-
tciksen, jos hakija osoittaa sen perustuneen
viiiiriiiin tai puutteelliseen selvitykseen tai
osoittaa, ettd se ei ole ollut ilmeisesti lain-
mukainen. KliytInncissii oikaisuhakemuksen
kautta lienee vaikea saada muutoksia tydky-
vyttcimyyselikeratkaisuihin, koska lisiiselvi-
tykseksi silloin ei yleensd riiti lainvoimaisen
piiiitdksen antopiiiviin jilkeen paivatty laeka-
rinlausunto eikii harkinta-asiassa annettua
ratkaisua yleensii voitane pitiiii ilmeisesti
lainvastaisenakaan. Niissd tapauksissa, joissa
ty6kyvyttdmyyseldkkeen hylkniiviiii ratkai-
sua ei ole saatettu eliikelautakunnan tutkitta-
vaksi, eivdt aikaisemmin annetut eliikelaitok-
sen piiiitdkset aseta rajoituksia eliikeasian kd-
sittelylle.

TY O KY VYTT O U y y S tt.e.X nn.lrX.l t S U w
VAATIMA ASIANTUNTEMUS
Ty6kyvyttcimyyseldkeratkaisua tehtaessa
tIrkein sdinncis on TEL 43:ssa. Tiimii sii6nncis
sisiiltiiii tyokyvyttcimyyden m66ritelmiin, sel-
vityksen siita, mita tydkyvyn alentumisella
tarkoitetaan sekd ne kriteerit, joiden pohjalta
tyrikyvyn alentumisen arviointi tapahtuu.
TEL 43:n perusteella ratkaistaan siis henki16n
oikeus tydkyvyttdmyyseliikkeeseen. Liihei-
sesti edelli mainittuun lainkohtaan liittyvti
siiiinnds on TEL 5b':ss6, jonka perusteella
ratkaistaan se, onko henkilollii oikeus tiiyteen
eliikkeeseen tai osaeldkkeeseen. Kun henki-
lcin oikeus tyokyvyttcimyyseldkkeeseen on

todettu, tulevat sovellettaviksi lukuisat tyci-
eliikelakeihin sisdltyviit eliikkeen mddriidn
vaikuttavat siiiinn6kset.

Kaikilla edelld tarkoitettuihin siiiinnciksiin
sisiiltyvillii kiisitteillii on oma juridinen sisiil-
tcins6. Tistii huolimatta ei tyokyvyttdmyyselA-
keratkaisua voida tehdd pelkiistiiiin hyviin
laintuntemuksen pohjalta. Esimerkiksi sai-
rauden kesitteelle on tyciel6kelaeissa liiiiketie-
teellisestii sairauden kasitteeste poikkeava si-
siiltci. Sairauden juridista merkitystii ei voida
kuitenkaan arvioida, ellei tunneta sairauden
aiheuttamia toiminnallisia rajoituksia, sai-
rauden tulevaa kehitystii ja hoitomahdolli-
suuksia. Tdmdn lisiiksi liiiiketieteellistii kou-
lutusta edellyttiiii ldiikdrinlausunnoissa ole-
vien diagnoosien oikeellisuuden arviointi,
rcintgenkuvien ja EKG-nauhojen tutkiminen
ja muut tamanlaatuiset tehtavat. TEL 43:n
mukaan eliikkeenhakijan sairaudesta johtuva
tycikyvyn alentuminen on arvioitava yksildlli-
sesti muun muassa hiinen tycihcinsd, hdneen
itseensii ja asuinpaikan tyotilanteeseen liitty-
viit seikat huomioon ottaen. Tiimiin lisiiksi
eliikkeen suuruutta miiiiriittiiessd tulevat viel6
esille eliikkeitten laskemiseen liittyvdt vakuu-
tusmatemaattiset saanndt.

Yhteenvetona voidaan todeta, ette tyoky-
vyttrimyyselhkeratkaisua tehteessa tarvitaan
juridista, lii6ketieteellistii, sosiaalis-yhteis-
kunnallista ja vakuutusmatemaattista asian-
tuntemusta.

ELA:.KELAUTAKUNNASSA
EDUSTETTUNA OLEVA
ASIANTUNTEMUS
TEL 2l $:n mukaan eliikelautakunnan pu-
heenjohtajalta vaaditaan tuomarinviran hoi-
tamiseen oikeuttava tutkinto ja perehtynei-
syytte elakevakuutukseen. Lisiiksi eliikelau-
takunnassa edustaa juridista asiantuntemusta
mainitut vaatimukset tliyttdvii lakimiesjisen
ja istunnossa liisnii oleva lakimiesesittelijd.
Liidketieteen asiantuntemusta edustaa va-
kuutusliiiikAri. Lisiiksi eldkelautakunnassa
on tyOnantaja- ja tycintekijiijiirjestdjen nimeii-
miit edustajat, joilla on tyciolojen tuntemus-
ta. Yrittijiinl toimineen el6keasiaa ratkaista-
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essa on vielii istunnossa liisnd edustaja maata-
lousalan tai yrittiij iialan j iirj estcistii. Eliikelau-
takunnan kokoonpanoon kuuluu mycis va-
kuutusmatemaatikko.

Arvioitaessa edellii olevan pohjalta eliike-
lautakunnan mahdollisuuksia ratkaista tyci-
kyvyttdmyyseliikeasioita, on todettava, etta
eliikelautakunnan kokoonpano takaa nykyi-
selliiiin riittavan laajan asiantuntemuksen.
Eliikelautakunnan itsensii on pyrittava kehit-
tiimti?in sisiiinen tyoskentelymenettelynsii sel-
laiseksi, ettii olemassaoleva asiantuntemus tu-
lee tehokkaasti kaytettye.

E LA:. K E LA UTA K U N N A N T Y d.
K Y V Y TT O M Y Y S E LA: K E R AT K A I S U N
O I KE UD ELLI NE N K O NTR O LLI
Kaikki eliikelautakunnan antamat asiarat-
kaisut voidaan saattaa valitusasiana vakuu-
tusoikeuden tutkittavaksi. Eliikelautakunnan
tyOkyvyttdmyyseliikeasiassa antama ratkaisu
ei siten ole lopullinen. T6ssd suhteessa kiy-
tSntci tycieliikepuolella poikkeaa merkitseviis-

ti kansaneliikepuolella noudatettavasta. El6-
kelautakuntaa kansaneldkepuolella vastaa-
van tarkastuslautakunnan piiiitciksistii voi-
daan hakea muutosta vakuutusoikeudelta
vain rajoitetusti.

Kun lopullisen tydkyvyttdmyyseliikerat-
kaisun saamisen hitaus on nykyiselliiiin eliik-
keenhakijan toimeentuloturvaa pahasti vaa-
rantava tekijii, voidaan hyvdllE syyllE kysy6,
olisiko myoskin tycieliikepuolella syytii rajoit-
taa muutoksenhakua eliikelautakunnasta va-
kuutusoikeuteen niin, ett6 ainoastaan peri-
aatteellisia ongelmia sisdltdvdt asiat ja oikeut-
ta eliikkeeseen koskevat tapaukset voisi saat-
taa vakuutusoikeuden uudelleen tutkittavik-
si. El6kkeen miiiiriiii koskevat valitusasiat, el-
leiviit ne ole periaatteellisia, jiiisivtit silloin
eliikelautakunnan lopullisen p6iitciksen va-
raan. N6in nopeutettaisiin lopullisen piidtcik-
sen saamista el6keasioissa erittiiin tuntuvasti.
Tiillaista jiirjestelyii puoltaisi sekin, ettii va-
kuutusoikeuden kokoonpanoon ei kuulu va-
kuutusmatemaatikkoa.
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RAIJA GOULD

Ty dtt dmyy savustus - ty dkyvytt dmyy s
Viitt eit ri t erv ey dentilan j a ty dt t dmy y den
v tilis e s t ri vuor ov aikutuk s e s t a

Eldketurvakeskuksen tyi)kyvytttimyyseltik-
k e en h akij oit a kd s i t t e I ev iin ha as t o t t e lutut ki-
muksen,'Tydkyvyttdm(it 1970-luvulla', ha-
vainnoista ktivi ilmi, ettd tytikyvyttiimillti hen-
ki16illd oli tydtaustassaan varsin runsaasti
tydttdmyysjoksoja. Nrimti kahden ja puolen tu-
hannen hen ki I i)n ha as t at t e luaine i s t o on p o hj aa-
vat tulokset onloivat virikkeen tarkastello oi-
hetta laajemmalla aineistolla, johon tydkyvyr
tdmien listiksi sistiltyisi myds ei eldkettd hake-
neita henkiltiitti.

Tarkoitusta varten tilastoitiin Eldketurva-
keskuksen rekistereistd ltihes I 200000 henki-
Itin tydkyvytfimyys- ja tyiittdmyysavustustie-
toja; tydttdmyyskorvauksesta tai kokonaan
t y d t t timy y s turv on ulk o puo I e I I e j ti tiv tis t ti t y i) t-
tdmyydestii ei rekistereistd ole saatavissa tieto-
ja. Oheiseen artikkeliin on poimittu joitakin
hov oint oj a ndis t ti lilastois ta.

AINEISTO
Tydttdmyysavustus-tycikyvytt<imyys -selvi-
tyksen aineisto rajattiin piiiipiirteissii6n seu-
raavilla kriteereillii. Mukana ovat henkilcit:

- jotka ovat syntyneet vuosina 1913-1952,
- jotka olivat elossa 1.7. 1977,

- joilla oli TEL- tai LEl-tycisuhteita aina-
kin vuonna 1972, mahdollisesti mycis
muulloin.

Lisiiksi edellytettiin, ettii henkilci sijoittuu
jompaan kumpaan seuraavista ryhmistii:
l. Henkilcillii on TEL-, LEL-, YEL- tai

MYEL-tycikyvyttOmyyseliikepiiiitcis aj alla
l. 7. 1977 -30. 6. 1978, mahdollisesti mycis
muulloin. Tiistii ryhmiista kaytetaan jal-
jempiinii nimitystii tk-ryhmii.

2. Henkikilld ei ole mitedn tyokyvyttomyys-
eliikepiiiitcistii vuosina 1972-1978. Teljl.
ryhmiiii nimitetiiiin vertailuryhmiiksi.
Vuosien 1972-1976 tydsuhteiden keston

perusteella tapaukset jaoteltiin lisiiksi TEL- ja
LEL-ryhmiin. Tiissi artikkelissa pitaydytaan
yksinomaan TEL-ryhmiin tarkasteluun, joka
lukumdiirdisesti jakautuu seuraavasti:

Tk-ryhmii
Vertailuryhm6

Miehiii Naisia
6693 5353

518732 463835

TY OTT O MY Y S AV U STU STA S AAN EET
Vuosien 197 2- 197 6 kuluessa sai tycittcimyys-
avustusta tk-ryhmiist6 856 henkiloii ja vertai-
luryhmiistii 54 l4l henkilciii. Seuraavista lu-
vuista ndkyy tycittdmyysavustusta saaneiden
osuus ikii- ja sukupuoliryhmittiiin.
Tydttdmyysovustusta vv. 72-76 saoneiden
OSUUS Miehet Naiset

Tk- Vert. Tk- Vert.
ryhmii ryhmii ryhmii ryhmii

Vo Vo 7o Vo

14,9 6,9 12,3 5,9
9,6 5,2 g,g 5,9
9,0 4,5 10,7 6,4
5,8 3,6 9,2 6,1
3,4 2,8 3,9 5,7

Ike
v.1977

25-29 v
30-39 v
40-49 v
50-59 v
60-64 v

Edellii olevasta taulukosta havaitaan, ettii
tk-ryhmln ja vertailuryhmdn erot ovat suu-
rimmillaan nuorimmissa ikiiryhmissii; erityi-
sen runsaasti tyctttcimyysavustusta saaneita
on 25 -29 -vuotiaiden tyokyvyttdmyyseliiket-
td hakeneiden joukossa. Vanhimmassa ikii-
ryhmissii, 60-64-vuotiailla, ero tk-ryhmiin
ja vertailuryhmiin viilillii on pieni, naisilla jo-
pa piiinvastainen kuin nuoremmissa ikiiryh-
missii. Mahdollisuus hakeutua tydtt6myyse-
liikkeelle on ilmeisesti jossain miiiirin pienen-
tiinyt tk-ryhmiiiin sijoittuvien tydttdmyysa-
vustusta saaneiden osuutta. Tycittcimyyselii-
keliiiset tai tycittcimyyseliikettii hakeneet, joil-
la ei ole myds tycikyvyttdmyyselekepiiiitcistii,
sijoittuvat oheisessa tarkastelussa vertailu-
ryhmiiiin: koko vertailuryhmiin 60-64-vuo-
tiaista naisista heitd on 5 %a (916 henkilciii) ja
miehistd 270 (315 henkilcitt).

H Y LK A. Y S P A,qII O X S Z U S A A N E I LLA
S UHTEELLI SE STI ENEM MA: N
TY OTT O M Y Y S A VU STU S P iI VI A.
Tarkasteltaessa l6hemmin tycikyvyttcimyys-
elakette hakeneita henkilciitii, havaitaan ettd
suhteellisesti eniten tycittdmyysavustusta
saaneita on niiden joukossa, jotka ovat saa-
neet eltkehakemukseensa yhden tai useampia
hylkiiyspiiiitoksiii. Seuraavassa taulukossa
esitetaiin tyottdmyysavustusta vuosina
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72-76 saaneiden osuus erilaisen tydkyvyt-
tcimyyseliikepiiiit6ksen saaneilla miehillii.
Mycintciryhma kasittee tapaukset, joille on
mydnnetty tycikyvyttdmyyseliike ajalla l. 7.
77-30. 6.78 jajoilla ei ole aikaisempia piiii-
tciksiii (5813 henkilcia). Hylkeysmydnt<iryh-
mii on muuten vastaava, mutta myrinteistii
eliikepiiiitcistl on edeltiinyt yksi tai useampia
hylkiyspE?itoksia (224 henkildii). Hylkiiys-
ryhmiiiin kuuluvilla on ainoastaan hylkiiys-
piiiitciksiii, joista yksi sijoittuu ajalle l. 7.
77-30.6. 78 (656 henkilciii).
Ty i)t t dmy y s avus tus t a vv. 7 2-7 6 saaneiden o suus

Tk-ryhmii, miehet
Ike Mycintci Hylk.- Hylkiiys
v 1977 mycintci

Vo Vo Vo

25-29 v 16 'r) ru
30-39v 9 16 l0
40-49v 8 16 ll
50-59v 5 14 12
60-64v388
*) Tapauksia liian viihiin esitettaveksi.

Mycis vuosittain tarkasteltuna tydttOmyys-
avustusta saaneita on suhteellisesti enemmiin
tk-ryhmiissii kuin vertailuryhmiissii. Seuraa-
vassa kuviossa on esimerkinomaisesti esitetty

tyOttdmyysavustusta saaneiden osuus eri
vuosina 40-49-vuotiailla miehill6. Kyseiseen
ikiiryhmiiiin kuuluu tk-ryhmiissii I 2 I 2 miestS
ja vertailuryhmdssd I 12 159 miestii.

Kuviosta niikyy, ette vuonna 1974 vallin-
nut alhaisempi tyOttdmyysaste heijastuu
mycis tk-ryhmiissii pienempiind tydttdmyys-
avustusta saaneiden osuutena; kaikkina vuo-
sina tk-ryhmiissii on kuitenkin enemmdn
avustusta saaneita kuin vertailuryhmiiss6. Ti-
lanne on hyvin samankaltainen my<is muissa
ikiiryhmissi sekd miehillii ettii naisilla.

rY OTT A MY Y SAVU STU S P AI WTN
LUKUMA:A:Ri
Paitsi tycittcimyysavustusta saaneiden henki-
lciiden miiiirii on tk-ryhmissi mycis avustus-
piiivien lukumdiirii suhteellisesti suurempi
kuin vertailuryhmiissii. Esimerkiksi vuosien
72-76 aikana yhteensii yli 300 piiviilti avus-
tusta saaneita on kaikista tydttOmyysavustus-
ta saaneista miehistii tk-ryhmissii 8 7o ja ver-
tailuryhmissd 3 7o, naisilla vastaavat osuudet
ovat tk-ryhmEssii l7 Vo ja vertailuryhmiiss6
ll Vo.

Seuraavassa taulukossa esitetiiiin vuosien
72-7 6 tydttdmyysavustuspiivien keskiarvot
kyseisind vuosina tyOttdmyysavustusta saa-
neilla.'Vanhimmassa ik6luokassa on vertailu-
ryhmiin osalta sulkeisiin merkitty avustus-
piiivien lukumiilrin keskiarvo niiden osalta,
jotka eiv[t ole hakeneet ty<ittcimyyselakette.

Vuo si en 7 2-7 6 av us t usp riiv ien lukumricir rin
k e skiarvo t y 6t t timyy savus tus t o sa aneilla

Miehet Naiset
Ika Tk- Vert. Tk- Vert.
v 1977 ryhmii ryhmii ryhmii ryhmt
25-29 v 100 64 147 96
30_39 v 106 70 122 tt2
40_49 v I l0 85 138 I 18
50_59 v 122 105 189 148
60-64 v 85 ls9 (98) ts4 283 (ls3)

Taulukosta niikyy, e*e 60-6+vuotiaita
lukuunottamatta ty6ttOmyysavustusta on tk-
ryhmiissii saatu pitempiiiin kuin vertailuryh-

2t

Miehet, 40-49 v.

' Tydttdmyysavustusra
saaneiden osuus

Vo

Tk-ryhmA

Vertailuryhmii

5

4

3

)

I

0

1972 -73 -74 -15 -76
Vuosi



messa. Eniten tydttdmyysavustuspiiiviii on 50
vuotta tiiyttineillii naisilla. Tk-ryhmiin
50-59-vuotiaista avustusta saaneista naisista
30Vo on saanut vuosina 72-76 yhteensii yli
300 piiiviiltb avustusta. Vertailuryhmiissii pi-
simpliin avustusta saaneita ovat 60 vuotta
taytteneet, suurelta osin tydttcimyyseliikkeel-
le siirtyneet naiset: heistii 37 Vo on saanut
avustusta yli 300 piiiviiltii. Mikiili tycittcimyys-
elaketta hakeneet jetetaen pois, avustusta
saaneista 60-64-vuotiaista vertailuryhmin
naisista lSVo:lla on yli 300 avustuspaivaa.

Tycikyvyttcimyyseliikettii hakeneilla tycit-
tdmyysavustusta saaneilla avustuspiiivien
miiiirii vaihtelee eri eliikepiiit<isryhmiss6.
Seuraavista luvuista kiiy ilmi, etti vuosien
7 2-7 6 avustuspiivien lukum66rdn keskiarvo
on korkeampi hylknys- kuin mycintripiSttik-
sen saaneilla. (Mycint<iryhmiiin sisiltyviit
tasse my6s ne tapaukset, joissa mycintdp6ii-
tristl edeltiiii hylkiiyspniit6s.)
Vuosien 72-76 avustusptiivien lukumiitirtin
keskiarvo tydtldmyysavustusla saaneilla, tk-
ryhmti

Miehet Naiset
Mycintci 104 160
Hylkiiys 134 175

Avustuspdivien lukum66rit ovat tk-ryh-
man avustusta saaneilla vertailuryhmiiii suu-
rempia myds vuosittain tarkastellen. Seuraa-
vassa kuviossa havainnollistetaan ty6ttdmyys-
avustusta saaneiden avustuspiivien luku-
mdiiriii vuosittain. Esimerkkiryhmiiksi on
otettu 40-49-vuotiaat miehet, tilanne on kui-
tenkin samankaltainen mycis muilla, lukuun-
ottamatta 60-64-vuotiaita.

Seuraavasta kuviosta niikyy, etta vuotta
1972 lukuunottamatta tk-ryhmiin avustusta
saaneilla on vuosittain keskimii6rin enemmdn
avustuspdiviti kuin vertailuryhmiillli. Kor-
keimmat avustuspiiivien mdiirit molemmilla
ryhmillii sijoittuvat vuoteen 1976: kyseisend
vuonna tk-ryhmin avustusta saaneista
4O-49-vuotiaista miehista 20%o ja vertailu-
ryhmdssii 13 Vo sai avustusta yli 150 piiiviiltii.
Vuosina 77 ja 78 avustusta saaneilla tk-ryh-

mddn kuuluvilla on mytis varsin runsaasti
avustuspdivid. Valtaosa heistd on hylkiiyspiiii-
tciksen saaneita tai pientd osaeldkettii saavia,
koska tdydelle eliikkeelle kyseisinii vuosina
siirtyneiltd tydttdmyysavustusoikeus on la-
kannut.

YHTEENVETO
Edellii esitetysti voidaan yhteenvetona tode-
ta, ettii tydkyvyttdmyyseltiketti hakeneilla
henkil<iillii esiintyy tyOtaustassaan useammin
ja pitempiii tydttdmyysavustuskausia kuin
samankaltaisen tydtaustan omaavilla, ei elii-
ketti hakeneilla henkilciillii. Erityisen run-
saasti tyottdmyysavustusta saaneita on niiden
joukossa, jotka ovat saaneet hylkiiiiviin piiii-
tOksen ainakin ensimmiiiseen eliikehakemuk-
seensa. Tydtt0myyden ja tydkyvyttcimyyden
syysuhteesta ei oheisten tulosten perusteella
voida vet56 johtopaet6ksiii. Ilmeistii kuiten-
kin lienee, etti tulokset osaltaan kuvaavat va-
jaaty<ikykyisten muita suurempia ty<ihrinsi-
joittumisvaikeuksia, ja toisaalta saattavat hei-
jastaa mahdollista ty<ittcimyyden ja siihen liit-
tyvien ongelmien terveydentilaa heikent6vii
vaikutusta.
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TERTTA SUNDHOLM

Vanhusty on keskusliitto -
j tirj e s t d t y r) t ci v anhus t e n hyv cik si

Vanhustydn keskusliitto on (v. I 949) perustettu
edistdmddn vanhojen ihmisten hyvinvointia ja
sosiaalista turvallisuutta. Sen tehtiivdnd on
my i)s t oimia j dseny ht eisdjensti keskuselimenii
ja siinti ominaisuudessa tukea, ohjata ia avus-
t aa j tisent ensri suorit tamaa ty dt d.

JiSENISTO
Syyskuussa 1980 Vanhusty6n keskusliitolla
oli 178 yhteis6ii jdseneniiiin. Osa niiisti on
suuria, valtakunnallisia yhteis6jii, enin osa on
kuitenkin pieniS, paikallisia yhdistyksii. Suu-
rimmasta ptiiistii on esimerkkini Kirkon dia-
koniatycin keskus, jonka mycitii keskusliitolla
on yhteydet siihen laajaan vanhusty6hcin, jo-
ta seurakunnissa eri puolilla maatamme teh-
dii6n. Jlsenistcicin lukeutuvat mycis sellaiset
suuret valtakunnalliset jiirjestcit kuin Martta-
liitto ja useimmat eliikeliiisliitot. Keskusliiton
pienimmit jiisenet ovat useimmiten yksityis-
ten vanhainkotien kannatusyhdistyksiii, joi-
den toimintapiiri rajoittuu yhden toimintayk-
sikcin yll6pitiimiseen.

Vanhusty<in keskusliiton toimintakenttiii
kuvannee kuitenkin parhaiten typistetyssikin
muodossa esitetty luettelo niistd toiminta-
muodoista, joita sen jiiseninii olevat yhdistyk-
set, siitticit, liitot ja muut yhteiscit toteuttavat:
Yksityisia vanhainkoteja on yli sata ja niissii
hoitopaikkoja noin 4900 (liihes viidennes
kaikista maan vanhainkotipaikoista), van-
husten palvelutaloja ja -keskuksia toista-
kymmenti, vanhusten asuintaloja useita
kymmeniii, muutamia sairaskoteja, loman-
vietto- ja kurssikeskuksia, kansanopisto-kan-
sankorkeakoulu, kansalaisopisto, pliviikerho-
ja ja paljon muuta. Runsaasti jiirjestcit tuotta-
vat myris erilaisia palveluita vanhuksille: on
kotipalvelua, ateria-, saatto-, kylvetys-ja kul-
jetuspalveluita, vapaaehtoista lahimmiiispal-
velua, puhelinkontakteja yksiniiisille van-
huksille, askartelua, matkoja, retkiii ja mo-
nenlaista muuta vanhusten viihtyvyyteen ja
kulttuuritarpeiden tyydyttiimiseen liittyviiii
toimintaa. - Kaikkea tete pydrittemissi on
reippaasti toiselle tuhannelle nouseva koko-
piiviiisten ja osa-aikaisten ty6ntekijciiden
miiiirii ja satalukuinen luottamushenkil6iden

joukko tukenaan runsaslukuinen vapaaeh-
toisten tyontekijciiden ryhmii. Niimii ovat ne
puitteet, joilla Vanhustycin keskusliiton j6-
senkenttii merkittiivalld tavalla lisiii maam-
me vanhustenhuollon kokonaisresursseja ja
luo julkisen hallinnon tarjoamien palveluiden
rinnalle tiiydennystii ja arvokkaita valinnan
mahdollisuuksia.
K AK S IJA K O I N E N TEHTA' V iA LU E
Hallinnollisesti Vanhustydn keskusliiton
toimintaa johtaa jiisenistdn valitsema johto-
kunta. Sen suunnittelemaa kiiytiinncin ty6tii
suorittamassa on liiton toimisto, jossa tiillii
hetkellE on 8 vakituista tyontekij66. Keskus-
liiton siiiintdihin perustuen johtokunnan ja
toimiston muodostaman toimintayksikon
tehtiiviit ovat selvisti kaksijakoiset. Se on j6-
senistcin koordinaattori ja tuki, mutta samal-
la sen on my6s kiinnitettdvi huomiota van-
husten elinolosuhteiden kohentamiseen ja van-
husten sosiaalisen turvallisuuden lisiiiimiseen.
Olennaista on tiiti silmallS pitiien aloitteiden
teko vanhusten sosiaaliturvaan liittyviin lain-
siiiidiinncin ja kiytlnnon sosiaalipalveluiden
kehittemiseksi.

Tyonsd pohjaksi Vanhusty<in keskusliitto
seuraa kiinteiisti vanhustenhuollon yleistl
kehitystii, julkisen hallinnon suunnitelmia ja
toimenpiteitii sekii kokoaa alan uusimpien
tutkimusten tuloksia. Niiden tietojen ja jiise-
nistciltiiiin sekd kunnista saamansa palautteen
ja oman asiantuntemuksensa pohjalta liitto
rake ntaa suunnitelmansa ja tavoitte ensa van-
hustyclnsii kehittemiseksi ja toimintapolitiik-
kansa rakentamiseksi. Tiissi ty<issii ei mycis-
kdiin unohdeta ulkomaista antia. Voimavaro-
jensa mukaan keskusliitto pyrkii seuraamaan
vanhusten palveluiden kehitystii my<is
maamme rajojen ulkopuolella.
KOKEILUTOIMINTA
Viime vuosina on Vanhusty<in keskusliitto
aivan erityisesti keskittynyt kokeilutoimin-
taan. Erilaisten kokeilujen muodossa on py-
ritty kehittamiiiin ja muokkaamaan vanhus-
viiestcin kayttOdn palveluita, joiden tuottami-
seen ei aina edes tarvita lisiiii varoja, vaan
yksinomaan uutta niikemysta ja oivallusta
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palveluiden toteuttamiseksi. Keskusliiton
asiantuntijat ovat eri puolilta keriityn tiedon
pohjalta ideoineet toimintamalleja, joita sit-
ten on liihdetty yhteisty<issI kuntien ja paikal-
listen yhdistysten kanssa toteuttamaan.

Laajin kokeilu, jossa olivat mukana my6s
sosiaalihallitus ja kuntien keskusjiirjestcit,
suoritettiin vuosina 1973-76. Sen tavoittee-
na oli mahdollisimman yksinkertaisin jiirjes-
telyin ja vahin voimavaroin kehitt:iii palvelui-
ta, jotka auttavat vanhuksia piivittiiisessii
selviytymisessii ja lisiiiiviit heidln sosiaalista
viihtyvyyttiiiin. Niin ikiiin sillii pyrittiin sel-
kiinnyttiimiiiin viranomaisten ja jiirjestcijen
keskeisti yhteistycitii. Tuloksista voidaan
mainita mm. kotipalveluun liittyvien tukipal-
veluiden, erityisesti ateriapalvelun, kehittii-
mismahdollisuuksien selkeytyminen, vanhus-
tentalojen monet mahdollisuudet tuottaa
palveluita, siirtopuhelintoiminnan merkityk-
sen oivaltaminen ja toteuttamismahdolli-
suuksien selvittiiminen sekii mydnteiset ko-
kemukset viranomaisten ja jiirjestcijen yhteis-
tycimallien toimivuudesta.

Tiistii kokeilusta eri puolilta saatu varsin
mycinteinen palaute on rohkaissut keskusliit-
toa jatkamaan kokeilujen alueella edelleen-
kin. Syksyn 1980 kynnyksellii pbiittyi pari
vuotta kestiinyt vanhusten palveluautokokei-
lu, jonka puitteissa on pyritty selvittdmiiiin
auton kiiyttcimahdollisuuksia vanhuksille
tarkoitettujen palveluiden lisdimisessd. Tu-
losten kokoaminen ja kiisittely, johon eriiiltii
osin osallistuu mycis Tampereen yliopisto, on
par'aikaa kiiynnissii. Ennakkoon voidaan jo
kuitenkin todeta, etti ne varat, jotka auton
hankintaan ja sen kdyttcirin joudutaan pistii-
miiiin, lisdiiviit vanhusten saamien palvelui-
den miiiiriiii huomattavasti. Vanhukset ovat
aivan erityisesti piteneet mycis siit6, ettii tillii
palveluautolla ei ole vain tuotu tyontekijciitn
jatavaraa heille koteihin, vaan ettii autoa on
kiiytetty myris heiddn kuljettamiseensa kaup-
paan, kirkkoon tai vain kyliiilemiiiin. - Tar-
kemmat tiedot kokeilusta ovat saatavissa
keskusliitosta ensi vuoden puolella.

Par'aikaa on meneilliiiin kolme tarkeeta

kokeilua: el6kkeelle valmennuskokeilu, yksi-
tyisten vanhainkotien kehittamiskokeilu ja
vapaaehtoistycin kiiyttciii yksityisissi van-
hainkodeissa kokeileva projekti.

ELAKKEELLE V ALM E N N U K S EN
KOKEILU
Eliikkeelle valmennuksen kokeilua varten
keskusliitto on muokannut jo aikaisemmin
eri tahoilla kiiytdssii olleita koulutusohjelmia
uuden tiedon pohjalta uuteen muotoon. Ko-
keilussa on tarkoitus jatkaa tdtd muokkausta
edelleenkin. Valmennuksessa tarvittavasta
perusaineistosta on todella suuri puute, joten
sen tuottamiseen on kiinnitettlvii huomiota.
Pii5tarkoituksena Vanhustycin keskusliiton
eliikevalmennuskokeilussa kuitenkin on ko-
kemuksen saanti varsinaisesta valmennusta-
pahtumasta ja viel6 titikin korostetummin
valmennustapahtumaan osallistuvien eri osa-
puolten yhteistydn peruslinjojen lciytiimi-
nen. Kokeiluun osallistuvissa viidessd kunnas-
sa terveyskeskus huolehtii valmennukseen
liittyvistii terveysneuvonnasta, sosiaalitoi-
misto sosiaalipalveluiden informoinnista, va-
kuutuslaitosten edustajat eldketiedoista ja
kansalais- ja tyoviienopisto roolimuutokseen
liittyvien psyykkisten kysymysten selvittami-
sestii yms. Kokeilun onnistumisen edellytyk-
seni on, etti niiistii eri osapuolista muodos-
tuu kiinteii tydryhma, joka pystyy saamaan
valmennuksesta tuloksellisen ja valmennetta-
via kannustavan tapahtuman.

YK S ITY I STE N VANHAI NK OTIEN
KEHITTA:MISKOKEILU
Yksityisten vanhainkotien kehittaimiskokeilu
lienee kuitenkin tiimiinhetkisisti liiton kokei-
luista merkittiivin. Sen my<itd pyritaan lciy-
tiimiiiin vastauksia kysymyksiin: mikii on yk-
sityisen vanhainkodin tehteva ja asema tule-
vaisuudessa, tuottaisivatko niihin sijoitetut
varat paremman tuloksen, jos kotien toimin-
taa muutettaisiin toisiin uomiin ja mihin uo-
miin jne. - Asunto-olot ovat parantuneet ja
avopalveluja on kehitetty. Tiistii syystii huo-
nokuntoisetkin vanhukset pystytaan hoita-
maan varsin pitkiille omissa kodeissaan. T6-
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men mydnteisen kehityksen tuloksena on, et-
tii laitoshoitoon hakeutuvat vanhukset ovat
huomattavasti enemmdn huolenpitoa ja hoi-
toa tarvitsevia kuin aikaisemmin. Yksityinen
vanhainkoti, joka on vailla sairaanhoitopal-
veluita, ei en56 ehkii olekaan se paikka, joka
nykyiselliiiin pystyy auttamaan raskasta lai-
toshoitoa tarvitsevaa vanhusta. Vanhustydn
keskusliiton kiiynnistiimiissii kokeilussa pyri-
tean selvittemidn, mita mahdollisuuksia yk-
sityisillii vanhainkodeilla on kehittaa toimin-
taansa niin, ettii se vastaa tiimiin hetkistii tar-
vetta vanhustenhuollossamme. Jos ne eiviit
perinteisinE vanhainkoteina tdytii tehtevean-
sii, niistd voidaan muutoksin saada sairasko-
teja, uudentyyppisiii palvelukoteja, omatoi-
misesti toimeentuleville vanhuksille asuntoja
yms. Tiillii alueella on joka tapauksessa sellai-
set voimavarat, joiden jatkuva hy6dyntiimi-
nen maamme vanhusten hyviiksi on veltta-
miittomyys.

Ehkipi jostakin vanhainkodista voitaisiin
luoda ns. intervallihoitoa antava koti, johon
omaistensa hoidossa olevat vanhukset voi-

daan sijoittaa kuukaudeksi, pariksi, jotta hei-
dtn omaisensa tuona aikana voivat leviiht56
ja kerdtii uusia voimia raskaaseen, mutta erit-
tiiin arvokkaaseen ja kannustettavaan ty6-
hcinsii.

VAPAAEHTOISTYd
Maamme sosiaali- ja terveyspalveluiden alu-
eella yritetiiiin tiinii ptiiviinti vireyttiiii laaja-
mittaisesti vapaaehtoisten tytintekijOiden
osuutta. Vapaaehtoistyotii on pohdittu sosi-
aali- ja terveysministeririn asettamassa toimi-
kunnassa. Viranomaiset ovat myos vedon-
neet jErjestciihin, jotta niimi entistd enemmin
kiinnittiiisivit huomiota vapaaehtoistycin ke-
hittimiseen ja sen niveltimiseen julkisen hal-
linnon sosiaali- ja terveyspalvelujiirjestel-
miiiin. Vanhustycin keskusliitto on omalta
osaltaan vastannut tihdn haasteeseen k6yn-
nistiimiillii vapaaehtoistyon kokeilun kym-
menkunnassa yksityisessl vanhainkodissa.
Parhaimmassakaan vanhainkodissa ei henki-
lcikunnalla ole kylliksi aikaa vanhusten kans-
sa keskusteluun, heidiin ulkoiluttamiseensa,
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lukemiseen tai todellisia virikkeitii antavan
ohjelman jlrjestiimiseen. Tdssii juuri on tyci-
kenttii6 vapaaehtoisille.

TULOKSET TALTEEN
on tietysti t5rke6td, ettii kokeilujen tulokset
kerltiian tarkoin tallelle. Niiden pohjalta on
tehty ja tehdiiiin edelleenkin raportteja, opas-
kirjasia ja muita selvityksiii, jotka keskusliitto
pyrkii levittiimdin sekii kuntien ette alan jer-
jestcijen kaytt66n. Kokemukset on saatava
sinne, missI vanhustenhuoltotyOte tehdaan ja
missii niist6 on todellista hycityii kiiytiinncin
tycissii. Tietoa on pyritty vdlittiimiiiin mycis
koulutustoiminnan mycitd. On jiirjestetty se-
minaareja ja opintopaiviii ja annettu luentb-
apua muiden jiirjestiimiin vanhustenhuollon
koulutustilaisuuksiin.

Vanhusty<in keskusliiton oma lehti, nykyi-
selte nimeltaiin Kotipalvelu, on niin ikiiin
tlirkeii viestin viejii. Lehden nimi vaihtuu
vuoden l98l alussa Vanhusty6ksi, mikii nimi
paremmin vastaa lehden sisaltda, tietoa van-
huksiin kohdistuvasta sosiaali- ja terveyspal-
velusta, alan tutkimuksista ja tapahtumista.

VANHUSTEN KOTIPALVELU
Keskusliiton kokeilutoiminnassa kotipalve-
lun kehittiiminen on ollut aina varsin keskei-
sell6 sijalla. Mycis liiton koulutustoiminnassa
se ndyttelee merkitteveii osaa. Keskusliitto
toimittaa kotiavustajia koulutettaville oppi-
laitoksille koulutuksessa tarvittavaa aineis-
toa, erikseen sekii opettajille ettii oppilaille.
Vast'ikiiiin keskusliitto teki ehdotuksen koti-
avustajien koulutuskurssin (185 tuntia) pi-
dentiimisestii liihes puolella. Keskusliitto on
mycis kiinnittdnyt huomiota kotipalveluhen-
kilcjst<in virkojen ja toimien epdtasaiseen
maantieteelliseen jakautumiseen maassam-
me. My6s kotipalvelusta perittavien maksu-
jen tarkistamista on esitetty. Ndmii vain esi-
merkkeinii tiimiin tiirkein alan kehittimis-
pyrkimyksisti Vanhustycin keskusliitossa. -Kiiytlnncin tycistdkin keskusliitolla on koke-
musta. Helsingin Kotiaputoimisto on liiton
yllipitimii yksityinen kotiaputoimisto. Sen
palveluksessa on n. 100 kotiavustajaa.

KEH ITTA: M I STARVETTA O N RU N S AA STI
Vaikka vanhustenhuoltomme on viime vuo-
sikymmeninii kehittynyt huomattavasti, vielii
on kovin paljon tekemittii ja kehittematte.
Pitkiiaikaisesti sairaiden vanhusten hoitoky-
symys huutaa ratkaisuaan. Tarvitaan tehok-
kaampaa kotisairaanhoitoa ja kotipalveluita
kaikkine joustavine tukipalveluineen. Olisi
kehitettivii kortteli- ja kyliikohtaisia tukipal-
veluita, jotka olisivat omiaan tekemdiin huo-
nokuntoisen, yksiniiSn asuvan vanhuksen
eliimiin turvalliseksi. T6hiin liittyy toimivien
hiilytysjnrjestelmien luominen. Voimavaro-
jakin varmasti on. Toiveita ja vaatimuksia ei
pide esittee vain julkiselle hallinnolle, lisii-
mahdollisuuksia on lahdettava hakemaan en-
tist6 enemmin mycis laajasta vanhustycin jiir-
jestrikentiistl. Tiissd tarvitaan entistd enem-
miin yhteistycitd viranomaisten ja jiirjestcijen
kesken. Jo yksinomaan ennusteet vanhusvi-
estrin kasvusta 1980-luvulla pakottavat kayt-
tiimiiiin jiirkeviillii tavalla kaikki mahdolliset
voimavarat vanhustemme hyviiksi. Alkaneen
vuosikymmenen haasteista on selvittiivii.
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EEVA VERHO

Vanhusten polvelu- jo
virkisty ske skuksis s a t oimit aan

El rikel eii sille t arkoit e t tuj a p al-
velu- ja virkistyskeskuksia on
He ls ingis s ri perus t e t tu runsoa s-
ti 7}-luvun qikana. Toiminnan
kriynnis ty t t y ii on kiinno s I av aa
tietcid, palvelevatko keskukset
moni puo li s e s ti k o hder y hm ritin-
sii ja onko palveluissa puuttei-
ta, jotka pitdisi korjata. Ke-
vddllti 1979 Helsingin kaupun-
gin huoltovirasto jiirjesti kol-
messa polvelukeskuksessa,
kahde s s a virkis ty ske s kukse s sa
ja kahdessa vanhusten asuinta-
lo s s a ky sely tutkimuksen, jonko
tul oksia seur aav oss a tarkast el-
laan.

Helsingin kaupungin huol-
toviraston toiminnan piiriin
kuuluu palvelu- ja virkistys-
keskusten seki vanhusten
asuintalojen virkistystoimin-
ta. Lisiiksi kaupunki tarjoaa
elIkeliiisille rajoitetun miiiiriin
ilmaislippuja erilaisiin kult-
tuuritilaisuuksiin. Tiillii het-
kellii palvelukeskuksia on nel-
jii ja virkistyskeskuksia saman
verran uusimman aloittaessa
toimintansa tiin6 kesiinii.
Palvelukeskukset tarjoavat
virkistystoiminnan ohella ate-
riapalveluja sekl hoidollisia ja
neuvonnallisia palveluja, joi-
den monipuolisuus riippuu
keskuksen toiminnan laajuu-
desta. Kaksi virkistyskeskusta
toimii vain kesiiisin. Suorite-
tun tutkimuksen ulkopuolelle
jiii siten vain yksi palvelukes-
kus ja kesiillii toimiva virkis-
tyskeskus.

Palvelu- ja virkistyskeskus-
ten asiakaskunta edusti tut-
kimuksessa saatujen tulosten
perusteella melko hyvin kau-
pungin eliikeviiestcin rake n-

netta i6n ja sosiaalisen aseman
osalta. Ylimmiin sosiaaliryh-
miin jiisenet olivat kuitenkin
jonkin verran aliedustettuina
kyselyyn vastanneiden kes-
kuudessa. Eri keskusten asia-
kaskunta poikkesi myos toi-
sistaan. Kyselyyn annettujen
vastausten perusteella mm.
asiakkaiden harrastusaktiivi-
suus vaihteli sen mukaan,
minkd keskuksen asiakkaista
oli kyse. Virkistyskeskukset
keriisiviit tasaisesti eri puolilla
kaupunkia asuvia el6kel6isid,
jotka osallistuivat yleensl
monipuolisesti harrastustoi-
mintaan. Palvelukeskusten
asiakkaista piiiiosa saapui
keskukseen liihialueilta. Suu-
rimmat keskukset saivat tosin
asiakkaita runsaasti mycis
oman kaupunginosa-alueensa
ulkopuolelta. Esimerkiksi
pieniin palvelukeskuksiin
kuuluvan Riistavuoren asiak-
kaista l6hes puolet asui samal-
la postipiirialueella kuin kes-
kus ja jopa 70 7o asiakkaista
kiivi keskuksessa pEivittdin.
Suuremmissa keskuksissa
piiivittiiin asioivia oli viihem-
miin kuin 40 7o asiakkaista.

Kyselytutkimuksen avulla
saatiin tietoja mycis vanhusten
asuintalojen asukkaiden vir-
kistystoiminnasta. Tutkimus-
neytteeseen kuului kaksi eri-
ikiiistii asuintaloa. Niiden
asukkaista noin joka seitse-
miis oli kiiynyt jossakin palve-
lu- tai virkistyskeskuksessa
vuoden aikana. He olivat saa-
neet yleensi vihemmiin uusia
harrastuksia eliikkeell6olonsa
aikana kuin palvelu- tai virkis-
tyskeskusten asiakkaat.
Asuintalojen asukkaat olivat

kiinnostuneempia muiden
kuin oman ikiiluokkansa seu-
rasta kuin keskusten asiak-
kaat. Korkean i6n usein mu-
kanaan tuoma heikentynyt
terveys saattoi olla osasyynii
siihen, etti vanhemmassa
asuintalossa asuvat asukkaat
osallistuivat huomattavasti
viihemmdn asuintalonsa vir-
kistystilaisuuksiin ja olivat
vdhemmiin kiinnostuneita
palvelu- ja virkistyskeskusten
toiminnasta kuin uudemman
asuintalon asukkaat.

ATERIAPALVELUT
TARKEITA.
Tutkimukseen osallistuneet
eldkeliiiset pitiviit yleensd ate-
riapalveluja tiirkelinii osana
palvelukeskusten toimintaa.
Asiakkaista 63Vo aterioi kes-
kuksessa useamman kerran
viikossa. Ateriointimahdolli-
suutta pidettiin vleensfr etusi-
jalla keskusten palvelujen tAr-
keyttii arvioitaessa, vaikka jo-
pa puolet asiakkaista mainitsi
osallistuneensa useampaan
kuin kahteen muuhunkin toi-
mintamuotoon keskuksessa
kdydessdiin. Mycis askartelua,
opintopiiritoimintaa, tanssia
ja liikuntaa pidettiin tiirkeind
toimintamuotoina. Laajim-
man osallistujajoukon olivat
kuitenkin saavuttaneet ohjel-
matilaisuudet, joihin oli osal-
listunut joka toinen asiakas.
Opintopiireissd tai retkillii oli
kiiynyt keskim66rin kolman-
nes asiakkaista.

Kyselyn eriiind tarkoituk-
sena oli selvittad, ovatko ny-
kyiset virkistystoiminnan
muodot eliikeliiisiii tyydyttii-
viii ja mitii ehdotuksia kyse-
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lyyn osallistuneilla on toimin-
nan kehittAmiseksi. Annettu-
jen vastausten mukaan kiin-
nostus virkistystoimintaa
kohtaan on runsasta. Palvelu-
ja virkistyskeskusten asiak-
kaista 80 Vo oli halukas lisiiii-
mdiin nykyistd toimintaansa
keskuksessa. Suurinta mie-
lenkiinto oli aktiivisesti har-
rastavien keskuudessa, mutta
myds niistii, jotka eivdt yleen-
sA harrastaneet kodin ulko-
puolella, yli 40Vo oli kiinnos-
tunut toiminnasta. Esimerkik-
si retkille halusi osallistua
noin puolet vastaajista, har-
rastuspiireistii oli kiinnostu-
nut joka viides ja liikunnasta
kiivelyn muodossa n. 30Vo
vastaajista.

KOTIMAISET ESITYKSET
SUOSITTUJA
Palvelu- ja virkistyskeskuksis-
sa tarjottavista elokuva-, teat-
teri- ja musiikkiesityksistii
suosituimpia olivat kotimaiset
viihteelliset esitykset. Run-
saasti toivottiin my6s klassista
musiikkia, kansanlauluja ja -
niiytelmid, ulkomaisia uusia
elokuvia, luonto- ja doku-
menttielokuvia jne. Halutuim-
pien toimintamuotojen, ret-
kien ja niiytelmiiesitysten kus-
tannuksista useimmat osallis-
tujat olivat halukkaita myds
maksamaan kohtuullisen kor-
vauksen. Vanhusten asuinta-
lojen asukkaat toivoivat
asuintaloonsa yleensii ohjel-
matoimintaa ja voimistelua.
Palvelu- ja virkistyskeskusten
palvelut kiinnostivat keski-
miiiirin joka toista asuintalon
asukasta Esimerkiksi useat
asukkaat olivat halukkaita

osallistumaan seki palvelu- ja
virkistyskeskusten etta oman
asuintalon jiirjestiimille retkil-
le.

EI JUURI ARVOSTELUA
Tutkimukseen osallistuneet
eiviit kovinkaan runsaasti esit-
tineet arvostelua palvelu- ja
virkistyskeskusten tai asuinta-
lojen virkistystoiminnasta. Ti-
lannetta valaisee ehkii kyse-
lyyn liitetty kysymys toimin-
taan vaikuttamismahdolli-
suuksien riittiivyydestii. Vai-
kutusmahdollisuuksiinsa oli
tyytymetcin joka viides asia-
kas, tyytyv[isiii oli vieli v6-
hemmiin (l5Vo) ja suurin osa
ei ilmaissut mielipidettiiiin.
Asuintalojen asukkaiden an-
tamat vastaukset olivat sa-
mansuuntaisia. Eliikeliiiset
lienevdt tottumattomia vai-
kuttamaan niihin asioihin, ei-
kii kyselyn avulla saada hel-
posti mielipiteitii esille. Eliike-
liiisten oman panoksen lisiid-
minen virkistystoiminnassa
taannee kuitenkin parhaiten
osallistujien tyytyviiisyyden.

Suoritetun tutkimuksen etu-
na oli se, ettd sen kohteena oli
useita erityyppisiii keskuksia.
Saadut tulokset viittaavat sii-

hen, etta toimintamuodot
miiiirdiviit paljolti sen, ket6
keskukset palvelevat. Suurten
keskusten monipuolinen oh-
jelmisto houkuttelee tehok-
kaasti kokeilemaan uusia toi-
mintamuotoja. Pienet ja vir-
kistystoiminnan ohella perus-
palveluja tarjoavat keskukset
antanevat parhaiten toimin-
tamahdollisuuksia heikko-
kuntoisille ellkeliiisille ja niil-
le, joille pitkiit matkat ja "hii-
lind" ovat este toimintaan
osallistumiselle. Lisiiksi kan-
nattaa muistaa, ett6 huomat-
tava osa eliikeliiisistii kykenee
osallistumaan mycis muulle
kaupunkiviiestcille tarkoitet-
tuun toimintaan, etenkin, jos
sitd tarjotaan piiivdsaikaan.
Nykyistti monipuolisempia
virkistyspalveluja tydaikana
kaipaavat eliikeliiisten ohella
todennikciisesti myris ty<iky-
vyttcimyyseliikeldiset, vuoro-
tydleiset ja muut tavanomai-
sen tyorytmin ulkopuolelle
jddneet ryhmiit.
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SIMO FORSS

Vanheneminen jo vonhusten huolto
Elokuun lopulla jtirjesti Yrjd Jahnssonin sriritiii
laajan symposiumin otsikossq mainitusta oi-
heesta. Eliiketurvakeskuksesta symposiumiin
osallistuivat osastopridllikkii Antero Ahonen ja
toimistopririllikkd Simo Forss. Simo Forss kuvai-
lee seuraavassa lyhyesti symposiumin luonnetta ja
sisciltdei ja erditti kiinnostavimpia esilyksiti.

Symposium oli luonteeltaan varsin laaja ja
monipuolinen. Ohjelma jakautui kolmelle
piiiviille, joiden aikana kuultiin yhteensii pe-
rati 42 alustusta erilaisista aihepiiriin liittyvis-
tii kysymyksistI. Symposium oli yksi laajim-
pia maassamme jdrjestettyjE tiiman alan tut-
kijoiden ja muiden asiantuntijoiden tilaisuuk-
sia. Alustajia oli kutsuttu mycis USA:sta,
Ruotsista, Maailman terveysjiirjestcin Eu-
roopan aluetoimistosta sekii DDR:stii.
DDR:n edustaja joutui kuitenkin peruutta-
maan matkansa ja hinen esityksensii jiii pois
ohjelmasta. Suomesta oli seminaariin kutsut-
tu jiirjestdjien toimesta liihes kaikki ne tahot
ja henkilcit, joilla oli jirjestijiii kiinnostavaa
ajankohtaista geriatrista tai sosiaaligeronto-
logista asiaa sanottavanaan. Vaikka alustuk-
set olivat tiissiikin kokouksesssa jossain miiii-
rin liiiiketieteellisesti painottuneita, tulivat
my6s sosiaaligerontologiset esitykset ilahdut-
tavan runsaina ja edustavina esiin.

Ensimmiiisen piiiviin yleisotsikkona oli
vanhe nemisprosessi, ja t6m6n teeman
puitteissa alustuksissa pyrittiin erittelemaan
normaalin vanhenemisen kesitette, selventii-
miiiin eroja tautitilojen ja normaalin vanhe-
nemisen vililliija esittelemii6n mahdollisuuk-
sia kuvata ja mitata vanhenemisprosesseja
viest<issi ja yksil6tasolla. Piiiviin monista an-
siokkaista alustuksista mainitsen tissi aluksi
professori T a p a n i V a I k o s e n johdantolu-
ennon aiheesta: "Viestcin vanhenemisen de-
mografisia niikdkohtia". Esityksessiiiin Val-
konen analysoi vanhempien henkilciiden lu-
kumiiirln kasvua ja muutoksia Suomessa.
Keskimiiir6inen vuotuinen 65 vuotta ttiytt6-
neiden miiiirdn kasvu on ollut noin 13000
henkildii eli 2,9 Vo viimeisten 20 vuoden aika-
na. Tiimii kasvu on periiisin pdtiasiassa ennen
vuotta l9l0 syntyneiden ikiikohorttien ik65n-
tymisestii, sillS niimii ikiikohortit olivat poik-

keuksellisen suuria. Alle 65-vuotiaiden ikiira-
kenteesta johtuen vanhemman viiest6nosan
kasvu on tulevaisuudessa huomattavasti pie-
nempi, kuin se on ollut. Sen sijaan 75 vuotta
teytteneiden osuus tulee kuitenkin kasva-
maan viel6 jonkun aikaa nopeasti. Kuollei-
suuden pieneneminen vanhoissa ikiiryhmissii
on alkanut vaikuttaa voimakkaasti vanhem-
man ikiiluokan kokoon l9TGluvulta ltihtien.
Valkonen totesi vieli, etta jos kuolleisuuden
aleneminen jatkuu, se tulee vaikuttamaan
huomattavasti iiikkiiiin vlestcin lukumiiirSSn
ja rakenteeseen Suomessa.

Muista ensimmiiisen piiiviin esityksist6
mainittakoon amerikkalaisen professori
Erdman Palmoren esitys "Normaalin
vanhenemisprosessin sosiaalisista tekij ciist6. "
Professori Palmore korosti sosiaalisten teki-
j<iiden ensiarvoista merkitystii normaalissa
vanhenemisessa, koska niiden avulla mliiri-
telliiin yleensii "normaali ikiiintyminen" ja
ne m6iirittiivit sen, miten asennoidumme
vanhoja henkilciitii kohtaan ja sen, miten heis-
ta pidetaan huolta. Selostaessaan tutkimustu-
loksiaan Palmore totesi, etti useimmat ihmi-
set todella veteytyvat asteittain monista, mut-
ta eiviit suinkaan kaikentyyppisistii, sosiaali-
sista aktiviteeteista. Hiin korosti myos sit6,
etti vanhenemisprosessin ymmiirtlminen
edellyttiiii mm. ikiivaikutusten ja ikikohort-
tivaikutusten erottelemista. Palmore puhui
edelleen vanhuksista eriiiinlaisena viihemmis-
tOryhmana siinii kuin muutkin vihemmist<it,
koska mycis he kiirsiviit ennakkoluuloista ja
diskriminoinnista. Puhuessaan el6kkeelle
siirtymisen seurauksista USA:ssa, hiin mai-
nitsi, ette ns. vapaaehtoiseen el6kkeelle siir-
tymiseen ei ole nihty liittyviin negatiivisia
seuraamuksia, kuten on usein asianlaita pa-
kollisen eliikkeelle siirtymisen yhteydessii.

Muista ensimmiisen piiiviin esityksistii on
syytii mainita ainakin professori E i n o H e i k-
kisen alustus: "Viiestcin funktionaalinen
vanheneminen" ja dosentti Matti Viuka-
r i n esitys: "Vanhenemisen psyykkisiii niikti-
kohtia" sekiiyht.lis. S i m o K o s k is e n esitys
sosiaalisesta vanhenemisesta. Heikkisen mu-
kaan voidaan lciytiiS useita eri keinoja funkti-
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onaalisen vanhenemisen maareamiseen.
Kaikkia naite yrityksiii ovat kuitenkin vai-
keuttaneet puuttuvat tiedot siite, miten pitaisi
miiiritelli "normaali vanheneminen". Esitel-
lessiiiin alueen uusimpia tutkimustuloksia
Heikkinen totesi myOs, ettii funktionaalisessa
vanhenemisessa l<iytyy suuria yksilciiden ja eri
ryhmien vtlisid eroja.

VANHENEMINEN EI TAANTUMI STA
Viukarin esityksessii kiinnitti huomiota mm.
paljon kiistelty kysymys iilykkyyden heikke-
nemisestii ikiiintymisen mukana. Tulokset
osoittavat, etta eraat ilykkyyden piirteet to-
della huononevat ikiiiintymisen mukana, kun
taas eriiit nlykkyyden piirteet paranevat. Mis-
tiiiin yleisestii taantumisesta ei nlin ollen voi
olla kysymys.

Koskinen esitteli kiinnostavasti mm. ikiiiin-
tymisen muuttumista sosiaaliseksi kysymyk-
seksi. Alunperin bioliiiiketieteellisellii alueella
liikkunut gerontologia on ohjautunut sosiaa-
ligerontologiaan monista tekijoistii johtuen.
Kehityksen taustalla on koko tieteellistekni-
nen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ja yh-
teiskuntarakenteen muutos, joiden tuloksena
on perustettu elSkejlrjestelmnt ja sosiaalipal-
velujen tarve on tullut niikyviisti esiin. Tiillii
hetkellii sosiaaligerontologia onkin noussut
tarkeaksi gerontologian osaksi. Vaikka
ikiiintyminen on perusteiltaan geneettinen
prosessi, niin sen sosiaaliset meeritteet ovat
kuitenkin ratkaisevia ihmisen eliimiiss6. Tiir-
kei kysymys on mm. se, miten yhteiskunnas-
sa mearitellein vanhenevan henkilcin asema.
Edelleen voidaan kysyii, kuinka henkil6n so-
siaalinen rooli ja kayttaytyminen muuttuu
ikiiiintymisen my<itii. Laaja ongelma-alue on
mycis ik6iintymisen vaikutus yhteiskunnan eri
organisaatioihin. Koskisen mukaan on nega-
tiivinen ihmiskuva ollut gerontologiassa hal-
litsevana, mutta sosiaalisen vanhenemisen
tutkiminen vaatii keskittymistii positiiviseen
ihmiskiisitykseen, jossa on tirkeiiS mm. ih-
misen kaikkinaisten taipumusten ja kykyjen
kehittiiminen koko el6mdn pituisena aikana.

S A IRA UK S IEN EP ID EM I O LO G IA
Toisen piiiviin otsikkona oli sairauksien
e p i de m io lo gia. Tarkoituksena oli kuvata
erityisesti yli 65-vuotiaiden terveydentilaa eri
ikiiryhmissii ja tihiin vaikuttavia tekijditn ja
antaa kiisitys pitkiikiiisyyteen liittyvista teki-
jciistii. Aamupiiiviin piiiiesityksen piti ruotsa-
lainen professori Alvar Svanborg Gcite-
borgin yliopistosta. Hiinen aiheenaan oli:
"Funktionaalinen vanheneminen edustavas-
sa viiestciotoksessa". Kyseessi on 70 vuotta
tiiyttiineen ik6kohortin seurantatutkimus
Goteborgissa. Kohorttia seurattiin viisi vuot-
ta ja tutkimuksen tarkoituksena on ollut sel-
vittaa yksityiskohtaisesti fysiologisen vanhe-
nemisprosessin luonnetta ja ilmenemismuo-
toja. Samalla tutkittiin sairauksien esiinty-
mistiija kysymystii terveyden ja sairauden v[-
lisestl rajanvedosta. Tulokset osoittavat mm.
vanhenemisprosessin miiiiriin ja luontee n
vaihtelevan merkitseviisti eri elinten ja eri
toimintojen viilillii. Professori Svanborg ko-
rosti my<iskin funktionaalisen kyvykkyyden
suurta yksilcijenviilisti variaatiota.

Dosentti Esko Kalimo Sosiaaliturvan
tutkimuslaitoksesta esitelmcii eliikeikiiisten
toiminnan rajoituksista ja terveydentilasta
Suomessa. Kalimo kiisitteli yksityiskohtaises-
ti tutkimusta, jonka tarkoituksena oli selvit-
tiiii terveydentilan heikentymisesti johtuvia
toiminnan rajoituksia laitosten ulkopuolises-
sa 65 vuotta tiyttiineessii viestcissl.

VANHAT EIVA:T OLE
HOMOGEENINEN RYHMA,
Z. J. Btzezinski Maailman terveysjiirjes-
tcin Euroopan aluetoimistosta Kcicipenhami-
nasta varoitteli aluksi niistii virheista, joita
tehdiiiin kun vanhempia henkil<iitii tarkastel-
laan yhtenE ainoana ryhmiinii. HInen mieles-
tii6n vanhat henkilcit ovat kaukana homo-
geenisest6 ryhmistii. Esimerkiksi terveyspal-
velujen kayttd vaihtelee suuresti i6n mukana
myriskin vanhojen henkil<iiden ryhmiissii.
Piiiiosan esityksestdiin Brzezinski kiiytti kui-
tenkin suuren kansainviilisen tutkimuspro-
jektin esittelyyn. Tiissi tutkimuksessa on mu-
kana l2 maata ja sen tarkoituksena on tuot-
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taa tietoa vanhojen henkildiden terveydenti-
lasta ja eldmiin eri piirteisti yleensii sekii ter-
veyspalvelujen kiiyt6stii niissii maissa.

Kolmannen piiiviin teemana oli s o s i a al i-
ja terveyspalvelujen knytt<i ja tar-
ve,

Tarkoituksena oli kuvata vanhenevien ikii-
luokkien sosiaali- ja terveyspalvelujen klyt-
toii ja tarvetta ja arvioida mahdollisuuksia ja
keinoja nliden palvelujen kehittiimiseksi.
Piiivin alustuksissa esiteltiin monia mielen-
kiintoisia, usein kiiytiinndllisiii selvityksiii,
tutkimuksia ja kokeiluja.

Esityksiste voidaan mainita ensinniikin
professori Ilmari Ruikan esitys eliike-
ikiisten terveyspalvelujen kiiytdsti. Ruikan
mukaan oli 65 vuotta tiyttineiden osuus kai-
kista sairaal apiiivistii kasvanut ldhes 42 Vo :iin
jo vuonna l974.TnhiLn eiviit kuulu mukaan
kunnalliskotien sairasosastopaikat. Pitkiai-
kaisista hoitopaikoista on vanhojen naisten
osuus Turussa periiti 80 7o. Ruikan mukaan
tame on erityisesti suomalainen ilmici, joka
johtuu vanhojen naisten suuresta osuudesta
vanhoissa ikiiluokissa meillii.

Maisteri Pirkko Karj alaisen alustus
"Vanhusten kontakteista ja avuntarpeesta"
perustuu sosiaali- ja terveysministerion tut-
kimusosaston vanhustutkimuksen aineistoon
vuodelta 1976. Suunnittelusihteeri Riitta
Kokko Vanhustycin keskusliitosta selvitteli
puolestaan liiton toimeenpanemaa vanhusten

sosiaalipalvelukokeilua, jonka tarkoituksena
on ollut kehittea avopalveluja. Niiden avulla
autetaan vanhoja henkilciitii heidiin jokapni-
viisessii eliimlssiiin ja edistetean heidin sosi-
aalista osanottoaan ja kontaktejaan muihin
ihmisiin. Varsin mielenkiintoisia olivat my6s
selostukset Kuusamolla ja Posiolla kiiynnissii
olleista palveluautokokeiluista. Todettakoon
edelleen sosiaali- ja terveysministericin tutki-
musosaston pnillik6n tohtori A n n i k k i S u-
v i r an n a n perusteellinen selvitys vanhusten
huollon kustannuksista sosiaalimenoissa ja
kansantaloudessa seki saman tutkimuslai-
toksen tohtori Harri Sintosen esitys eri-
laisten vaihtoehtojen kustannuksista ja niiden
vertailusta vanhusten huollossa.

HYVINV O INTI JA ELA: KE P O LITIIKKA
Hyvinvointiin ja eliikepolitiikkaan liittyviit
kysymykset ilmeisesti kiinnostavat alan asi-
antuntijoita piiiitellen siite, ette oma alustuk-
seni tistd aihepiirist6 heriitti kuulijoissa run-
saasti kysymyksiS ja keskustelunhalua. Voi-
daankin todeta, ettii sosiaaligerontologisen
mielenkiinnon lisiiiintyminen on tehnyt tar-
peelliseksi ndiden asioiden seuraamisen ja ke-
hittelyn mycis eliiketurvapolitiikan kenttillti.

Symposiumin kaikki esitelmit on tarkoitus
koota llhiaikoina yhteniiiseen asuun, joten
asiasta kiinnostuneet voivat saada niisti asi-
oista tarkempia ja yksityiskohtaisempia tieto-
ja, kuin tissi on ollut mahdollista tuoda esiin.
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Tutkimus tuki- ja liikuntaelinten
s airauk sis t a ty okyvy tt dmyy den syinri
Tapani Melkas on vtitoskirjassaan tutkinut
tuki- ja liikuntaelinten rappeutumistautien ja
reumaattisten kiputilojen pohjalla pysyviiSn
tyokyvyttdmyyseliikkeeseen johtanutta tydky-
vyttdmyytta.*) Tutkimus tahtesi maamme
terveydenhuolto- ja sosiaalivakuutusjirjes-
telmien kehittemiseen timin ongelman hal-
linnassa pyrkimiillii erittelemean niiiden jiir-
jestelmien toimintaa, tunnistamaan tyokyvyt-
tcimyyden riskiryhmit ja osoittamaan mah-
dollisia keinoja.

Tutkittavien sairauksien aiheuttama tyci-
kyvyttcimyys oli lisiiintynyt hyvin nopeasti.
Tautiryhmiin osuus kaikista tycikyvyttcimyys-
eliikkeisti oli vuonna 1965 5,3 Vo, yuonna
1978 jo l8,3Vo.

Ongelma sijoittui hyvin selviisti ruumiillis-
ta tydta tekeviin vanhimpiin tyriikiisiin ikii-
luokkiin. Mite nuorempana tyokyvyttomyys
syntyi, sitii suurempi oli psyykkisten ja sosiaa-
listen tekijriiden merkitys. Hoito- ja kuntou-

tusaktiviteetti olivat i6std riippuvaisia, eiviit-
ki kohdistuneet erityisen tehokkaasti niihin
ryhmiin, joissa riski oli suurin. Eliikehake-
musten hylkiiiiminen oli yleisintii nuorilla ja
omaa tycitii tekevillii.

Tautiryhmiin aiheuttamien pysyvien ty6-
kyvyttdmyyseliikkeiden suurta miiiriid voi
taisiin ehkiiista tehostamalla ruumiillista tyci-
tt tekevien vanhimpien tydikiiisten ikiiluok-
kien hoitoa ja kuntoutusta, lisiiiimiil16 niiiden
sairauslomien kiiyttOii sekii luomalla mahdol-
lisuuksia siirtyS ikiidntyessS kevyempiin teh-
taviin.

*)Melkos, Tapani: Tuki- ja liikuntaelinten vaivot
ja tydkyvyttdmyys.
Tuki- jo liikuntaelinten rappeutumistaudit ja reu-
maattiset kiputilat pysyvcin tytikyvyttdmyyden
syynti Suomessa.
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PENTTI LAHTINEN

Messuyleiso tiesi elcikkeist ci

Tydeliikeneuvonnasta hankit-
tiin ttintikin vuonna kokemusta
kolmilta messuilta: vuorossa
olivot Kemi, Kouvola ja Jyvds-
kylri. Rekisteriotepalvelu on
nyt avattu eri messujen yleisiille
yhteensri 23 kertaa. Kemissii on
haastatellut asiakkaita itse
neuvontatydhiin osallistunut
toimistopdtillikkd P ent t i
Lahtinen.
Kemin Kalotti 8O-messuilla oli
jiilleen mukana my<is Eliike-
turvakeskus omine osastoi-
neen.

Messut pidettiin l2-16 pnii
kesdkuuta, torstaista maanan-
taihin. Snii oli useimpina piii-
vinii aurinkoinen, poutainen,
joskin ajoittain hieman kolea
tuulen vuoksi.

Kalottimessujen yleiscimiiii-
rii iIi swrretd r.i t^ica.+^ L"^
mattavasti alle asetetun ta-
voitteen. Niinpn Eliiketurva-
keskuksen osastollakin oli
tungosta vain aika ajoin. Ih-
misiii kiivi kuitenkin tasaisena
virtana.

Kun piiiille painavia ruuh-
kia ei ollut, palvelu muodostui
yksikillisemmiiksi. Useimmi-
ten asiakkaan henkilcikohtais-
ta el4keturvaa selviteltiin pal-
jon pitemmiille kuin vain
pelkkien tycisuhdetietojen
tarkistamiseen asti. Niiin mes-
suosaston virkailijoille riitti
tyotii liihes keskeytyksette nii-
nd viitenii p6ivin6, minki
messut kestiviit.

Martti Siiisii, Signe
Maria Kanto ja Leena
Pohj olainen olivat niiden
582:n kiivijin joukossa, jotka
tarkistivat oman tydeliiketur-
vansa Eldketurvakeskuksen
messuosastolla.

Martti Stisii, 32-vuotias
myyntimies, tuli selvittiimiitn
Ruotsissa ansaitun tyoeliik-
keensii karttumista ja site, mi-
ten sikiiliinen elikeoikeus on
tallennettu muistiin.

HIn oli aloittanut tyduran-
s:- ::::p.:rimaassa 1968, ensin
tehdastycissl Tukholmassa ja
my6hemmin autonkuljettaja-
na. Hiin palasi kotimaahan
vuonna 1975.

Suomessa Siiisii tyciskente-
lee myyntimiehenii, hiin myy
kodinkoneita. Eliketurva tu-
lee vastaavasti yrittijien elii-
kevakuutuksesta, jonka hiin
oli hoitanut kuntoon heti alus-
ta alkaen.

Sdisii oli jo Ruotsissa olles-
saan selvillii siite, etta sielta
kertyy hiinelle eliikettii. Asias-
ta oli ottanut selviiii hiinen
isdnsii, ja mycihemmin h5n oli
kiiynyt tarkistamassa asian it-
sekin Tukholman vakuutus-
kassasta, missii on asiantunte-
va suomenkielinen palvelu.

SIisI tiesi mycis, miten elii-
kettl on aikanaan haettava,
samoinkuin sen, etti kum-
mankin maan eliketta on ha-
ettava erikseen.

Sensijaan Siisii oli yll6tty-
nyt siite, etta asia oli tallennet-
tu my6s Eliiketurvakeskuksen
rekisteriin. Tate han piti erit-
tiiin hyviinii menettelynii. Re-
kisteristii nikyiviit seki Ruot-
sin ns. elikepisteet ettl ansai-
tut palkat kalenterivuosittain.
Messuosastolla hiinelle selvi-
teltiin mycis Ruotsin ja Suo-
men eliikeosuuksien yhdisty-
misti lopullisessa eliikkeessi.
Asian selventamiseksi laadit-
tiin pikalaskelma tulevan
elIkkeen suuruudesta.

Siisii piti Eliiketurvakes-
kuksen messupalvelua erin-
omaisena asiana. HEn oli saa-
nut siitii ensi tiedon lehdestii6n
jo ennen messuja. Lehtijutussa
oli luvattu palvelun sujuvan
nopeasti. Niiin my<is oli tapah-
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tunut, totesi Siiis6, vaikka hii-
nen kiiyntinsd aikana - lau-
antai-iltapiiivinti kello kah-
den maissa - oli messuosas-
tolla koko ajan asioinut vii-
keii.

Signe Maria Kanto, 56, oli
jo kuusi vuotta sitten pidetyil-
16 Kemin messuilla huoman-
nut Eldketurvakeskuksen
osaston ja kiinnostunut mutta
pitkiin jonon vuoksi luopunut
tarkistuksesta.
Nyt kun Eliiketurvakeskus oli
palannut Kemiin kuuden
vuoden jilkeen oli osastolla
jiilleen tungosta Signe Kannon
osu€ssa sinne, mutta kun "ko-
neita" ja ihmisiii oli enemmdn,
jono niiytti hupenevan nope-
asti, ja hin uskaltautui mu-
kaan. (Vuonna 1974 Kemin
messuilla oli mikrofilmattu
tycisuhderekisteri ensi kerran
yleiscin kaytcissii, sitii kokeil-
tiin silloin vain yhdellS niiytt<i-
laitteella. Nyt nayttolaitteita
oli kiytrissii kolme.)

Signe Kannolle ty<ieliike-
turvan omakohtainen tarkis-
taminen oli uutta. Hiin ei ole
aikaisemmin saanut mycis-
kii6n kirjallista rekisteriotetta
eikl tiennyt sellaisen mahdol-
lisuudestakaan. Sen vuoksi
El6keturvakeskuksen muka-
naolo messuilla oli hEnen mie-
lestiiiin hy<idyllistn levittiies-
s66n tietoa tiillaisesta mahdol-
lisuudesta.

Kanto on tyossa kemilSises-
si rautakaupassa. Tycisuhde
jatkuu jo l4:ttavuotta. Siteen-
nen hinelli oli kuitenkin usei-
ta muita tycintekijiiin eliikelain
piiriin kuuluvia tycisuhteita.
Hinen mielestSdn ne kaikki

olivat mukana mikrofilmikor-
tilla nikyneissi rekisterin tie-
doissa.

Tiimiin keskustelun kulues-
sa hiin kuitenkin alkoi muistel-
la vielii yhtii, joka mahdolli-
sesti oli voimassa 8. 7. 196l
(rajapiiivii joka ratkaisi ennen
TEL:n voimaan tuloa alka-
neiden ty6suhteiden mukaan
tulon). Niinpii piiiitettiinkin
tiiyttiiii tycieliiketurvan tiedus-
telukortti ja tilata rekisteriote
postitse kotiin. Siti odotelles-
saan Signe Kanto selvittiiii ky-
seisen tycisuhteensa tarkan
piiiittymisaj an muistinsa loke-
roista ja muilla keinoilla.

Tavan takaa messuosastolla
kiivi Ruotsissa ty6ssii olleita
tai Suomesta rajan takana
tyossa knyvie tyontekijoite.
Yksi heistii oli Leena Pohjo-
lainen, 31, joka tuli osastolle
sunnuntaina puolen Plivin
maissa.

Leena Pohjolainen oli ai-
kaisemmin ktiynyt seitsemin
vuoden ajan tycissii Ruotsin
puolella Overtorneissa ja sitii
ennen hiin oli asunutkin Ruot-
sissa jonkin aikaa. Hiin on
tyoskennellyt kielenkii6ntiijii-
nii ja konttorityossii.

Nyt h6n jatkoi ty<intekoa
Suomessa ja tiesi saaneensa
el6keoikeuden molemmista
maista. Mutta Ruotsin el6ket-
tiiiin hin tuli tarkistamaan.

Leena Pohjolainen kiiytti
ensimmiiisti kertaa Eliiketur-
vakeskuksen messupalveluita.
Ruotsin elSkkeen siiilyminen
tietokonemuistissa varmistui.
Palvelu sujui, ja toiminta on
hyv6?i ja tarpeellista, oli hiinen
mielipiteensii.
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Onnellinen vonhuus
- huomis en t odellisuutt ako?
Anna Berggren:
Vanhuuden ky nny ks e I ld, suo m.
Tutteli Lindberg. Otava
Helsinki 1980.
Anna Berggren, ruotsalainen
psykiatri, kertoo teoksessaan
mukaansatempaavalla tyylillii
terveesta vanhenemisesta ja
vanhuuden sairauksista. Hiin
kertoo liimmcilli kuinka van-
hukset itse (piiiiosa esimerkki-
tapauksista yli 70-vuotiaita)
kokevat vanhenemisensa, sai-
rastumisensa, liihestyvin kuo-
leman. Kustantajan sanojen
mukaan'Vanhuuden kynnyk-
sellii'on tarkoitettu yhti hyvin
vanhenevien ihmisten itsensl
kuin heidin omaistensakin Iu-
ettavaksi ja vanhusten parissa
ammatikseen tyciskenteleville
kirja on suorastaan valtteme-
t<in. Tiill6 kertaa kustantajaa
ei voi syyttiii ylisanojen kiiy-
tdste.

Kirjan johdantoluvussa kir-
jailija pohtii yhteiskunnallisia
ongelmia: "Oliko entinen
koyhii Ruotsi onnellisempi
maa vanhuksille? Hyviiksyt-
tiinkci vanhukset ja heidSn
osallistumisensa yhteiskun-
nan eliimSiin 'silloin ennen'it-
sestiiiin selvemplnii kuin nyt?
Eikci menneind aikoina tuijo-
tettu viihemmiin ikiiSn papin-
kirjassa kuin tycipanokseen,
jonka ikiiiintyvikin pystyi vie-
lii tarjoamaan yhteiskunnal-
le?" Kysymyksiii, jotka ovat
ajankohtaisia mycis Suomes-
sa.

KUINKA KOEMME
IKA:iNTYMISEN?
On hyvin tiirkeiiii, painottaa
Berggren, kuinka me itse suh-

tiysin luonnollisina ilmidinii
vai koemmeko muutoksen
j iirkyttiviinti j a kieltiydymme
tunnustamasta sitii? Vaihtoeh-
toja on monia. Valinta riippuu
perusolemuksestamme, kuten
koko suhtautumisemme
ik66ntymiseemme.

Yksi teoksen perusteemois-
ta on, "ettei meidiin koskaan

- kuuluimmepa hoitohenki-
Idkuntaan tai omaisiin - ole
kohdeltava vanhaa ihmistii
vanhuksena vaan yksilonii,
jolla on omat, henkilOkohtai-
set eliimiinasenteensa, mielipi-
teense ja harrasteensa. Al-
kiiiimme me nuoremmat liioin
unohtako sitii tosiseikkaa, et-
tei ikiiSntyminen tiedii vain
vanhentumista ja viisastumis-
ta. MyOs ruumiimme ja elimis-
trimme vanhenevat, mikii ra-
joittaa kaikkia toimintojam-
me, niin henkisi5 kuin ruumiil-
lisiakin. Vanhentuminen ei ole
sairaus sininsi, mutta solujen
ja kudosten muuttuessa ja
elimist<in yhteistoiminnan
jiirkkyesst lisiintyy mycis sai-
rastumisen uhka. Ja jokaisen
meistii olisi varauduttava sii-
hen, mita vanhentuminen
psyykkisesti tuo tullessaan.

Tdmin hetken el6keliiiset
ovat Ruotsissa tutkimusten
mukaan suhteellisen terveita
ja hyviikuntoisia. Siispii el6k-
keelle jiiiiminen ei ainakaan
meillii Pohjoismaissa tiedii viilt-
tdmdttd turhautumista eikii siir-
tymistd kuoleman odotushuo-
neeseen."

ELAKKEELLE ILOISIN
MIELIN
Berggrenin kokemusten mu-

valmentautuisimme tuleviin
el6kevuosiimme hyvissi ajoin,
ettii muistaisimme siirtymii-
kauden eittemattrimiin tulon
ja suunnittelisimme sen viet-
toa jo e nnalta, jotta eliikevuo-
det muodostuisivat niin antoi-
siksi kuin suinkin.

Berggren kertoo kokemuk-
sistaan eliivisti: "Muuan enti-
nen pankkivirkailija, jolla ai-
kaisemmin oli ollut monia va-
paa-ajan harrasteita, kertoi
sanoutuneensa irti tehHvis-
tii6n eri yhdistyksissii, kun hdn
eliikkeelle joutuessaan muut-
taisi'oloneuvosten' tSysihoi-
tolaan. Hlnen itsetuntonsa oli
sanellut pii6tciksen l6hteii mie-
luummin ajoissa, kuin etti
hlntii pidettiisiin liian vanha-
na tehteviinsii. Vaikkei ku-
kaan ulkopuolinen ollut vai-
kuttanut hinen p6iitriksente-
koonsa, se johti hinet pitkalli-
seen ja syviiin masennuksen
kauteen - sai henet tunte-
maan olevansa tiysin tarpee-
ton henkiki entisissii ympy-
rdissii.

Vaikuttaakin siltai, ettl hen-
kikit, joilla on tycinsd ohessa
ollut tilaisuus toisenlaisiinkin
harrastuksiin, esimerkiksi ke-
siimcikin kunnossapitoon,
postimerkkien keriiilyyn, puu-
tarhan hoitoon tai opiskeluun,
selviytyviit paremmin el6k-
keelle siirtymisen ongelmista.
He saattavat niiet odotella
eliikekauttaan mieluisana ta-
pahtumana, koska heillii sil-
Ioin riittaa kyliksi aikaa omis-
tautua entisiin vapaa-ajan
harrastuksiinsa. Heillii on
mielessiiiin selkeiit, rakentavat
suunnitelmansa elSkevuosien
kiytcist6." Kaisu Aalto

taudumme vanhenemison- kaan on seki toivottavaa etta
gelmiin: Hyviiksymmekd ne aiheellista, etta me kaikki
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuutu s o ik eu den p ri ci t r) k s i ci

v ALITU s At A s s.,s. grxJinle srntu A N
u LK o P u o Lt s o Lu ntixn taIT o K s ELLE
T O I MITETTU V ALITU S KAT S OTTII N
avon.tlsrvNrexst
Y akuutus o ik euden p iidt ii s n : o
10502/79/947
Annettu 2. 5. 1980
Ty6eliike-lehden numeros sa 2/ 80 kerrottiin
eliikelautakunnan tekemlstii piiiitoksestii, j ol-
la TyrielSkekassan p6dttiksestl valitusajassa
valtiokonttorille, mutta liian myohiiiin eliike-
lautakunnalle tehty valitus jEtettiin tutkimat-
ta.

Nyt mycis vakuutusoikeus on antanut asi-
assa piiiitciksensii, jonka mukaan eltkelauta-
kunnan paet6sta ei ole syytii muuttaa.

U UD E LLE E N Y HTE E N S O V ITU S
Vakuutusoikeuden pdiitds n: o
4165/79/694
Annettu 27. 3. 1980
Eliikelaitos mycinsi henkikille tydkyvytt6-
myyseliikkeen ja vakuutusyhtici tapaturma-
vakuutuslain (TVL) mukaisen elinkoron.
T6miin vuoksi ellkelaitos joutui suoritta-
maan TEL 8 $:n mukaisen yhteensovituksen.
Eldkelaitos antoi seuraavat paatdkset.

van elinkoron miiiirii muuttui 1.9. 197'7 lu-
kien.

Eliikelaitos sai mainitusta VO:n piiiitrikses-
tE tiedon 7.7.1978. Tiedon saatuaan ellkelai-
tos suoritti 26. 7. l9'TSantamallaan piiAtciksel-
lii yhteensovituksen TEL 8 a $:n nojalla
(uudelleenyhteensovitus).

Henkilci valitti tiista eliikelaitoksen piiiitcik-
sestii eliikelautakunnalle ja esitti, ettei uutta
yhteensovitusta olisi tullut suorittaa l. 9. 1977
lEhtien. Lisiiksi hiin vaati lapsikorotusta lap-
senlapsestaan.

Eliikelautakunta totesi piiiitciksessiiin, ettei
uutta yhteensovitusta olisi tullut suorittaa
VO:n tapaturma-asiassa antaman piiiitciksen
tiedoksiantopiiiviiii 7. 7. 1978 edeltiineeltii
ajalta. Timiin vuoksi eldkelautakunta muutti
piiiitdstii ja poisti yhteensovituksen ajalta en-
nen7.7. 1978. Muilta osin valitus hyliittiin.

Henkil<i valitti edelleen VO:een, koska uut-
ta yhteensovitusta ei hinen mielestiiSn olisi
tullut suorittaa ja koska eliikkeeseen olisi
myonnetteva lapsikorotus.

VO poisti seki eliikelautakunnan ettii elii-
kelaitoksen 26.7.1978 antaman p66t<iksen ja
jatti asian elakelaitoksen 7. 6. antaman
piidtciksen varaan. VO totesi, ettii TEL 8a $:n
mukaan eliikkeen yhteensovitusta ei toimiteta
uudelleen TVL:n mukaisen elinkoron muut-
tumisen johdosta.

TEL 8 a $:n LUETTELO TYHJENTA'VA'
TEL 8 a $:ssii luetellaan ne tilanteet, jolloin
eliike voidaan yhteensovittaa uudelleen. Lu-
etteloa ei ole ymmiirrettdvii esimerkkiluette-
loksi, vaan se on tyhjentiivii.

Siiiinnciksen mukaan yhteensovitus on
mahdollinen elinkoron miiiiriin muuttuessa
vain hakemuksesta ja silloinkin vaaditaan, et-
ta muutos on olennainen. Kiisiteltiivissi ta-
pauksessa ei ollut tSllainen tilanne. Elikkeen
saaja nimenomaan vaati, ettei yhteensovitus-
ta olisi lainkaan suoritettava. Yhteensovitus-
han merkitsi hiinelle ty6eliikkeen pienenty-
mist5.

Lain vaatimuksesta yhteensovituksen ha-
kemisesta ei ole kdytiinnossd aina pidetty

Pvm.

25.3. 1977

7. 6. 1978

t. t2.75-
31.12.76
t. t2.75-

l.12.16-31. t2.76
el6kettd ei suoriteta
l. 12.76-31. 8.77
eldkettii ei suoriteta
1.9.77 alkaen
eldke suoritetaan
viihentdmdttcimdnd
eli I 550 mk/kk.
1.12.76-3t.8.77
eldkettd ei suoriteta
1.9.77 alkaen
eldkkeestd suoritetaan
417 mk/kk.

Elikeaika Yhteensovitus

26.7. 1978 t. 12.75-
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Vakuutusyhtici maksoi henkil<ille TVL:n
mukaista elinkorkoa 1.12. 1976 alkaen. Hen-
kilcin valituksen johdosta VO antoi 7. 3. 1978
asiassa piiitriksen, mink6 johdosta maksetta-



kiinni silloin, kun yhteensovitus koituu haki-
jan eduksi. Jos eliikelaitos on saanut tietea
elinkoron mddriin pienentymisestii (tietoa ei
suinkaan aina saada), eliikelaitos on saatta-
nut suorittaa yhteensovituksen uudelleen,
koska tiimi on eliikkeensaajan eduksi. Lain-
kohdan edellyttiimSnii olennaisena muutok-
sena Eliiketurvakeskus on suositellut pita-
m6iin 5 70:n muutosta elinkoron saajan 166ke-
tieteellisessii haitta-asteessa. Kiytiintd tiiss6
asiassa lienee kuitenkin kirjava.

LA P S ENLA P S E STA EI LAP S I K O R OTU STA
VO:n piiiitciksest6 seuraa my6s sen vahvista-
minen, ettei lapsenlapsi oikeuta eliikkeen lap-
sikorotukseen. Lapsikorotukseenhan oikeut-
tavat vain sellaiset lapset, joilla olisi perhe-
eliikeoikeus eliikkeensaajan jlilkeen.

ITSEOIKAISU VAI UUDELLEEN-
KA:SITTELYPYYNTO?
Vakuutusoikeuden pdiitds n: o
4398/79/893
Annettu 23.4. 1980
Henkil<i haki eliikelaitokselta ty6kyvytto-
myyseliiketti. Eliikelaitos hylkiisi hakemuk-
sen pitden hiinti tydkykyisenii. Eliikelauta-
kuntaja vakuutusoikeus (16. 8.1977) hylka-
siviit piiiitciksestii tehdyt valitukset.

Tiimin jilkeen henkiki haki eliikettd uudel-
leen. Nyt eliikelaitos mycinsi hiinelle ty6ky-
vyttdmyyseliikkeen l. 2. l978alkaen. Henkil<i
teki piiit<iksen saatua lainvoiman uuden ha-
kemuksen ja vaati elakette jo vuodesta 1975
alkaen. Eliikelaitos hylkiisi hakemuksen. Tds-
te paetOksestii hakija valitti el6kelautakunta-
an. Eliikelautakunta hylknsi valituksen, kos-
ka valittaja ei ollut esittanyt mitaan uutta
asiaan vaikuttavaa, eikii elakelaitoksen p66-
tciksen siten ollut n6ytetty perustuneen vae-
r66n tai puutteelliseen selvitykseen tai olleen
ilmeisen lainvastainen.

Valitus VO:een: Tycikyvyttcimyys on alka-
nut tammikuussa 1976, mistii lukien eldke on
mycinnettiivii siten, ettii tulevan ajan oikeus
otetaan eliikkeessi huomioon.

VO ei tutkinut asiaa valituksena, vaan kat-
soi valittajan kirjoituksen VO:n asiassa aikai-

semmin antaman piiiitciksen poistamista kos-
kevaksi hakemukseksi. VO:n mielestii valitta-
ja ei ollut esittiinyt perusteita piiiitciksen pois-
tamiselle.

POHDINTAA
Laissa on VO:lle annettu oikeus poistaa lain-
voimainen elSkepiiiitcis ja ottaa tai m66rttii
asia uudelleen kisiteltiviiksi (TEL 2l g:n I
mom.). Jos on kysymys eviityn edun my6n-
tdmisestii tai mycinnetyn edun lisiiimisesti,
voi eliikelaitoskin aikaisemman piiiitciksen es-
tamette kesitelle asian uudelleen (TEL 2l a
$:n 2 mom.).

Laissa ei mainita mitaan elSkelautakunnan
purku- tai itseoikaisumahdollisuudesta, joten
on katsottava, ettl sillii ei site ole. Kun eliik-
keensaaja esittiiii oikaisuvaatimuksen, tulee
elikelaitoksen tutkia asia. Jos elikelaitos
kuitenkin katsoo, ettei sen aikaisempi paatds
ole selviisti virheellinen ja antaa kielteisen
piiiitdksen, ei piiiitcikseen ole liitettivd muu-
toksenhakuohjetta. My6s VO on piiiitcikses-
sii6n 30. l. 1974 katsonut, ettei eliikelauta-
kunnan toimivaltaan kuulunut TEL 2l a $:n
nojalla eldkelaitoksen lainvoimaisen piiiitdk-
sen poistaminen ja asian uudelleen kdsittele-
minen.

Mikali el6kelaitos osittainkin oikaisee pii5-
t6st6dn, kuten my6ntiiii esimerkiksi osaelSk-
keen, on tilanne erilainen. Eliikeasia syntyy
tavallaan uudelleen ja elikkeen saajalle on
annettava mahdollisuus saada valitusteitse
enemmdn, kuten aina silloin, kun eliikeasia
ratkaistaan ensimmdisen kerran. Piiiitdkseen
on tiilldin liitettava muutoksenhakuohje.
Vastaavaa kaytentde noudatetaan kansan-
el6keasioissa valitettaessa tarkastuslautakun-
taan.

Kaikki edellii esittEmini koskee varsinaista
itseoikaisupiietOsta eli puhtaimmillaan tilan-
netta, jolloin hakija lisaselvityksia esittamatte
pyrkii osoittamaan, etta peatoksesse on vir-
he. Jos hakija sitd vastoin esittaii uusia selvi-
tyksid asiansa oikeutuksen puolesta, voidaan
katsoa, ettei enliii ole kysymys itseoikaisusta
varsinaisessa mielessi, vaan hakijan esittii-
miistii asian uudelleen kiisittelemist[ koske-
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vasta pyynncistii. Tiillciin piiiitdkseen on aina
liitettava muutoksenhakuohje. Kiytiinncissi
ei itseoikaisupyynn6n ja uudelleenkisittely-
pyynnon viilille ole kuitenkaan yksimielisesti
pystytty vetamaan yksiselitteistd rajaa. Lie-
neviitpii eriiiit elakelaitokset sita mielta, etta
kaikkia lainvoimaisen piiiitciksen muuttamis-
ta koskevia eliikehakemuksia on eliikelaitok-
selle tehtyina pidettava uudelleenkiisittely-
pyyntciind, joista siis aina on muutoksenha-
kuoikeus.

Rajanveto itseoikaisupyynndn ja uudel-
leenkiisittelypyynndn viilillii on siis hiimiirii,
minki vuoksi edellii esittiimissdni saattaa ol-
Ia teoreettisen hcipinin makua. Esittamani
erottelu on kuitenkin paitsi Eliiketurvakes-
kuksen, ymmirt6iikseni myds vakuutusoi-
keuden omaksuma. Tdmiin kiisityksen kanssa
ristiriidassa ei tarvinne olla VO:n nyt seloste-
tun piiiitdksenkiiiin. VO:han ei tutkinut hen-
kilcin valitusajassa eliikelautakunnan paatdk-
sestl sinne toimittamaa kirjoitusta valitukse-
na, vaan VO:n aikaisempaan piiitcikseen
kohdistuvana purkuhakemuksena.

Kun nyt kiisiteltiiviiss[ tapauksessa eliik-
keen saaja ei tiettiivisti ollut esittinyt mitaen
uutta asiaan vaikuttavaa, kysymyksessii on
edelli esitetyn mukaisesti itseoikaisutapaus,
josta ei ole muutoksenhakuoikeutta. Kun asia
eliikelautakunnassa joka tapauksessa on kdsi-
telty valituksena, ei eliikelautakunnan piiii-
toksen kirjoitustapa vaikuta onnistuneelta.
Piiiitciksessihiin kiiytetiiiin samaa fraasia
(puutteellinen tai viiiiri selvitys, ei ilmeisesti
lainmukainen), joka TEL2I a $:n I moment-
tiin on kirjattu VO:lle lainvoimaisen pdiit6k-
sen poistamisen edellytykseksi.

N:o l5 10. 6. 1980 Tietojen antamisesta tyci-
eliikejiirjestelmiin ulkopuolelle

N:o 16 17. 6. 1980 Vastuunjakoperusteissa
esiintyvien eriiiden kertoimien arvot
vuodelle 1980

N:o 17 15. 7. 1980 KansanelSkelaitoksen
piiiitostunnusluettelo

N:o l8 29. 7. 1980 Yrittdjiivakuutuksen
piiittiimisti selvittdvii lomake
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MERJA LAMBERG

Tydkyvyttdmyysasiain
neuv o t t e lukunnon suo situksia

O pi ske lij an ty d kyvy t t dmyy den
alkaminen

qv o xvvytt o M Y y sA s IAIN NEUV )TTE-
LUKUNNAN pdyr,tlxmt,q t8/80, 3. kohta)

rY O S SI, I,S O PISKELEMAS SA
Vuonna 1956 syntynyt eldkkeenhakija on ol-
lut ensin rakennustciissii. Toukokuussa 1975
hiin on aloittanut tyciskentelyn levysepiin
apulaisena. Tyci on ollui laivaiohkojen kokoa-
mista. Se on raskasta, ulkona tapahtuvaa tyci-
tii. Hakijan tycinteko on sujunut hyvin siihen
saakka, kunnes hiin keviiiillii 1977 on sairas-
tunut. Hiinellii todettiin nendnielun pahalaa-
tuinen etiiispesdkkeinen kasvain, jonka oireet
kuitenkin kahteen otteeseen annetulla siide-
hoidolla saatiin hiiviiimiiiin. Tycisuhde pti6t-
tyi sairaslomalle jiiiimiseen.

Saman vuoden syksyyn jatkuneen sairas-
loman jiilkeen hakija aloitti opiskelun teknil-
lisessd oppilaitoksessa. Seuraavaksi kesiiksi
hiin hakeutui vuorivillan lajittelijaksi. Tyo-
suhde piiiittyi kuitenkin vajaan kahden kuu-
kauden kuluttua, jolloin hakija joutui jiii-
mii6n sairaslomalle koko loppukesiksi.

Hakija jatkoi syksylle 1978 opiskeluaan
helmikuuhun 1980 saakka. Hakija on kuollut
maaliskuussa 1980.

SAIRAUS TODETTU ENNEN OPISKELUN
ALKAMISTA
Sairauden oireet olivat ensimmdisen kerran
hdvinneet, mutta hakijalle ilmaantui kesii-
kuussa 1978 kasvosiirkyii ja silmiioireita uu-
delleen. Vuoden 1979 alussa hiinen yleiskun-
tonsa huononi. Hiin sai uudelleen siidehoitoa
ja toukokuusta alkaen jaksottain solumyrk-
kyhoitoa.

Hakijalle on mydnnetty SVL:n mukaista
piiiviirahaa touko-syyskuun ajalta vuonna
1977,heind-elokuulta vuonna 1978 sekii huh-
tikuusta 1979 liihes yhdenjaksoisesti l. 10.
1979 alkaneeseen KEL-tydkyvyttcimyyseliik-
keeseen saakka. Hiin oli hakenut tyoeliikela-
kien mukaista tydkyvyttomyyseliikettii jou-
lukuussa 1979.

N EUV OTTELUKUNTA : TY O K YVYTON
TOUKOKUUSTA 1977 ALKAEN
Neuvottelukunta katsoi yksimielisesti, ettt
hakija on ollut tydeliikelakien tarkoittamalla
tavalla tycikyvyt<in toukokuusta 1977 alkaen
kuolemaansa saakka. El6kehakemuksen vi-
reilletuloajankohta huomioon ottaen el6ke
tulisi mycinnettiiviiksi l. l. 1979 alkaen maa-
liskuun l980loppuun saakka. Eliikkeen suu-
ruutta miiiirittiiessii tulisi ottaa huomioon
toukokuussa 1977 piLattyneen tycisuhteen
osalta TEL 6 $:n 3 momentissa tarkoitettu
tuleva palvelusaika.

Neuvottelukunnalta oli kysytty, milloin
hakijan tyOkyvyttdmyys on alkanut. Voitiin
todeta, ettd hakija on tosin jatkanut sairau-
destaan huolimatta opiskelua ja ty<intekoa
ilman pitempiii sairauslomia huhtikuuhun
1979. Vasta joulukuussa 1979 tehdyssii tyci-
kyvytt6myyseliikehakemuksessaan hiin on
maininnut sairauden haitanneen selviisti
tycintekoa vuodesta 1977 alkaet

Neuvottelukunta katsoi, ettli hakijan sai-
rauden laadun ja muun asiassa saadun selvi-
tyksen perusteella hakijan tyokyvyttdmyys
oli alkanut jo toukokuussa 1977. Tissd ta-
pauksessa olisi katsottava mainitun ajankoh-
dan jilkeinen tycinteko tyokyvyttdmena ta-
pahtuneeksi.
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S kit s ofr enia a s air o s t av on
hakij an ty dkyvy tt dmyyden
alkaminen
g r 6 x r v rtt o u r v s.t s t.t t N
N E (lV OTTE LU K U N N A N P O YTIX MI IT
8/80 JA 20/80, 4 KOHDAT)

LYH Y ITA' rV O S U rrrn rr.t
Eliikkeenhakijalla, joka on 38-wotias, on ollut
lukuisia lyhyitii tyosuhteita. valila hiin on ollut
sairaalahoidossa tai tydttomtinti. Hakija on tycis-
kennelly erilaisissa ammatebsa. Hiinellii ilmeni
jo ammattikoulussa ja sen jiilkeen ensimmtiisissii
tycisuhteissa alkoholin ja liiiikeaineiden viiiirin-
kiiyttda.

Viimeksi hakija on tydskennellyt mm. kolmen
kuukauden pituisessa ty<isuhteessa ruokala-apu-
laisena (18. 8.-15. I l. 1975). Hiinen tyontekonsa
oli moitteetonta. Esimiehen tiedossa oli, ettA ha-
kija keytti melko runsaasti alkoholia, mutta se ei
kuitenkaan haitannut htinen tycintekoaan. Haki-
ja sanoi itse tycisuhteensa irti. Htin siirtyi maito
tuotteiden pakkaajaksi. Tiimikin tydsuhde jat-
kui kolmen kuukauden ajan ( 17. I l. 197 5_l9. 2.
1976). Hakija teki tyrinsi hyvin. Ty6suhde piiiit-
tyi, kun hakija jiii tydstii pois mitiiiin ilmoittamat-
ta. Tiimtn j6lkeen hakija on ollut tycissii vain
kev{5n 1979. Hiin hoiti vanhusta tiimiin kodissa
selviytyen tehtiiviist?iiin tyydytfiiviisti.

SKITS OTNNENINCN S AIRAU S
Hakijalla on psyykkinen sairaus. Se on aluksi
esiintynyt monimuotoisin oirein. Sairaus on vaa-
tinut lukuisia sairaalahoitoja. Hakija oli sairaa-
lassa hoidettavana erilaisten oireiden takia vuo.
sina 1969, 1970 ja 1973. Tiimiin jiilkeen hin oli
kuntoutuslaitoksessa kahteen otteeseen. Hakija
oli jiilleen psykiatrisessa sairaalassa piiiviiosaston
potilaana vuonna 1974. Mielenterveystoimiston
Hekeri katsoi kesiillii 1976 hakijan sairaudeksi
jakomielitaudin. Hakija on ollut sairaalassa hoi-
dettavana 10. 9.-23. ll. 1976. Hiin on ollut
samalla diagnoosilla hoidettavana sairaalassa
mycis kahteen otteeseen vuonna 1977. Hakija
kiivi sairaalahoidon jiilkeen mielenterveystoimis-
tossa siiiinncillisesti runsaan vuoden ajan. Hiin oli

my6s ammatinvalinnan ohjauksessa ja tydklini-
kan tutkimuksessa. Sielli hakija oli keskusteluis-
sa asiallinen ja jiirjestynyt, mutta perusvireelteiin
masentunut. Hiin on kSrsinyt myds iiiiniharhois-
ta. Ty<ikokeilussa hakija suoritti pirutarha-alan
tyot tyydfteviisti, mutta keskeytti kokeilun jo
puolentoista viikon kuluttua. Kesikuusta 1979
hakija on jiilleen ollut skitsofrenian takia hoidet-
tavana sairaalassa. KevSttalvella 1980 hoitava
Hekeri oletti hinen tarvitsevan pitkiin, turvalli-
sen suojatycivaiheen ennenkuin hiinen sijoitta-
mistaan tycielimiiiin voitaisiin ajatella.

NEUV OTTELU K U NTA : TY O K WYTT O MYY S
ALKANW SYYSKUUSSA 1976
Neuvottelukunta katsoi yksimielisesti, ettii hakija
on tullut tyoeliikelakien tarkoittamassa mielessii
tydkyvyttOmaksi osaeliikkeeseen oikeuttavassa
miiiirin syyskuussa 1976 ja tayteen eliikkeeseen
oikeuttavassa miiiirin toukokuussa 1979. EHk-
keen suuruutta miiiritldessii tulisi ottaa huomi-
oon kertyneet vapaakirjat ja kun hakijalla eiTEL
6 $:n 3 momentin mukaan ole oikeutta tulevan
ajan el5kkeeseen 17. ll. 1975-19. 2. 1976
voimassa olleen tyosuhteen perusteella, kos-
ka se on jatkunut alle neljii kuukautta, tulisi
tulevan ajan elike mycinnettiiviksi 18. 8.-15.
ll. 1975 voimassa olleen tycisuhteen perus-
teella.

Voidaan todeta, etti hakijan tydnteko tosin on
ollut katkonaista, mutta hiin on kuitenkin pysty-
nyt jatkamaan sitii keviiiiseen 1976 ja kokonai-
suutena tarkastellen tytissiioloaikaa on siihen
saakka kuitenkin ollut kohtalaisesti. Tiimiinjiil-
keinen tyOeHmiissa mukana olo on jiiiinyt hyvin
viihiiiseksi. Neuvottelukunnan mielestii viimei-
nen lyhyt tyOsuhde vuonna 1979 on katsottava
tydkyvyttdmiinii tehdyksi tydksi ja hakijan tosi-
asiallisen tycikyvyttcimyyden on katsottava alka-
neen syyskuussa 1976 sairauden vaiheet ja olo-
suhteet huomioon ottaen.
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Kysymyksici ja vostauksia
Alla olevallo palstalla vostoo Ekiketur-
vakeskuksen lainopillinen johtaja Antti
Suominen tydekikkeitri koskeviin kysy-
myksiin, joilla saottao olla yleistrikin
mielenkiintoa.

Tydeltikeastotta koskeviin kysymyk-
siin vastataan Ekiketurvakeskuksesta
myds kirjeitse ja puhelimitse. Kun kirjoi-
tatte, mainitkaa tciydellinen nimenne,
o s oitt e enne j a hen ki I d tunnuks enne.

Kysymys: Olen yksiniiinen keski-ikriinen
nainen ja saanut toimeentuloni kotiopulaisen
tydstd. Palkkaus ttillti alalla on kuitenkin heik-
ko, vaikka tyipdivtit ovat pilkid. Saan nyt
polkkaa vain 500 markkaq kuukaudessa. Jos
eldkkeeni lasketaan tiistri, en tule sillci toimeen,
koska ei ole omaa asuntoakoan. Saan aina
asunnon j a at eriat ty tinont aj oltani, Ky synkin
nyt, milen minun eldkkeeni aikanaan lasketaan
ja vaikuttaako siihen mitddn saamani asunto ja
ruoka. Jos ne eiyrit yaikuta, minun on ilmeisesti
luovultavq niistd ja otettava nrimci edut rahona,
onko se minulle edullisempi?

Vastaus: Tydntekij?iin eidkeiain mukaan
eliike lasketaan jokaisesta 7. 7. 196l jiilkeen
jatkuneesta ja lain edellytykset t6yttivdst6
tycisuhteesta erikseen. Elikettii laskettaessa
jokaisesta tycisuhteesta otetaan huomioon
enintiiiin neljiin viimeisen vuoden ty<iansiot.
Tyoansio miiiiriiytyy samojen perusteiden
mukaan kuin veron ennakkoa pidiitettiiessii.
Niiin ollen elEkkeen suuruuteen ei vaikuta yk-
sinomaan tydntekijiin saama rahapalkka
vaan my<is luontoisedut. Siten Teidiinkin elii-
kettiinne laskettaessa luontoisedut muunne-
taan rahapalkaksi samalla tavoin kuin vero-
tuksessa ja tiima summa lisiitiiiin rahapalk-
kaan, josta eliike sitten lasketaan.

Kysymys: Voinko saada tydttdmyyseldket-
tri, kun jouduin tydn vdhyyden vuoksi jcitimiitin
pois pienestti ompelimosta puoli vuotta sitten.
Olen syntynyt 15. 5. 1921 ja ollut samassa
tyiipaikassa l7 yuotta. Sitd ennen olin kotiditt
nti. Tydnantaja on hoitanut kylld eldkevakuu-
tuksen, sen olen tarkistanut. Menin tyiivoima-
t o imis t o on he t i ty 6 t t ii mdk si j oudut tuani, mut t o
eiviit antaneet minulle mitddn korvausta sillti
perusteella, ettti ayiomieheni kiiy tyiissd ja hd-
nen palkkansa yliltiid korvauksen saamiseen
edellytetyn rajan. Uutta tydpaikkaa en ole yri-
t y ks is t dni huo limat t a s a anut.

Vastaus: Tydeliikelakien mukaisen tydt-
tcimyyseliikkeen saamisen eriidni edellytyk-
seni on, ette ty6ttdmiiksi joutunut on saanut
tydttcimyyskassalta pdivdavustusta tai tycit-
tdmyyskorvausta valtiolta. Piivdavustusta
voidaan maksaa sellaiselle tydttdmelle ty6n-
tekijiille, joka on jonkin ty6ttdmyyskassan jii-
sen. Tycittcimyyskassaan kuulumaton voi
saada tycillisyyslain mukaista ty6ttdmyys-
korvausta. Tyottrimyyskorvaus on tarvehar-
kintainen. Sen saaminen riippuu mm. avi-
opuolison tuloista. Koska ette ole saanut
tycittcimyyskorvausta tai piiiviavustusta,
Teillii ei siten ole mahdollisuutta tydttdmyys-
el6kkeeseen. Kuitenkin viimeist66n 65-vuo-
tiaana olette oikeutettu saamaan tycisuhteen-
ne perusteella vanhuuseliikkeen. Tate nuo-
rempana voitte saada tydkyvytt6myyseliik-
keen, jos tulette pitkiaikaisesti tydkyvyttd-
miiksi.
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Tiedoksi
Tydeltikeptiivri
t(mrikin vuonna
Tycieliikepiiivii pidetiiiin tiinii
vuonna 17. 12. Rakennusmes-
tarien talossa. Lisetietoja saa
Eliiketurvakeskuksen koulu-
tuksesta.

Freelancereitten
e I cik e turv a a s e lv i t t cim ririn
tydryhmri
Eliiketurvakeskuksen hallitus
on asettanut tyciryhmiin selvit-
tiimiiiin freelance-sopimuksil-
la tycisuhteessa tyciskentele-
vien tycielaketurvassa olevat
puutteet. Ryhmii sai tehtiviik-
seen myris tehdii tarvittavat
esitykset eliiketurvan kuntoon
saattamiseksi.

Tyciryhmiin tulee saada esi-
tyksensii valmiiksi tiimdn
vuoden loppuun mennessi.

Puheenjohtajana toimii
Eliiketurvakeskuksen laino-
pillinen johtaja Antti Suo-
m i n e n. Jiiseninii ovat toi-
minnanjohtaja Raimo Viks-
trdm (Suomen Muusikkojen
Liitto), niiyttelija Keijo
Komppa (Suomen Niyttelijii-
liitto), puheenjohtaja Kauko-
Aatos Levdaho (Suomen Ra-
dio- ja TV-selostajat r.y.), joh-
taja Lauri Koivusalo (Ilmari-
nen) j a apulaisosastopiiSllikk<i
Heikki Poukka (Eliiketurva-
keskus).

Lisiiksi ryhm6Sn tulee kuu-
lumaan kolme ty<inantajapuo-
len edustajaa, jotka nimetiiiin
myrihemmin.

Tyt)ryhmri pohtimaan
tur kist arhaajien e lcike-
turvoa
Eliiketurvakeskuksen hallitus
asetti tydryhman selvitti-
m66n, onko turkistarhaajien
eliketurva tiillii hetkellii asi-
anmukaisessa kunnossa. Tar-
vittaessa ryhmin on valmistel-
tava esitykset lainsiiiidiinndn
muutoksiksi.

Ryhmin puheenjohtaja on
Eliiketurvakeskuksen vara-
toimitusjohtaja Jouko Sir-
kesalo. Jisenind ovat toi-
minnanjohtaja Ake Qvist
(Suomen TurkiselSinten Kas-
vattajain Liitto r.y.), eliikekas-
san hallituksen puheenjohtaja
Gustav Smulter (Turkistar-
haajien Elikekassa), johtaja
Heikki Sipilii (Maatalousyrit-
tiijien eliikelaitos), apulaisjoh-
taja Alpo Mustonen (Eliike-
vakuutusyhtici Aura) sekii
osastop6Sllikk6 Pentti Koivis-
toinen (Eliiketurvakeskus).

Vapaoehtoisen
tydttdmyyselcikkeen
kokeiluaika pddttyi
Vapaaehtoisen tycittomyys-
eliikkeen kokeiluaika piiiittyi
kesikuun lopussa. Elnkkeitii
ehdittiin mycintiii kaikkiaan
586.

Noin kolmekymmentd ha-
kemusta jouduttiin hylkiiS-
mti6n. Hylkiiimiset johtuivat
joko hakijan nuoruudesta tai
siitii, ettei vanhan ty6ntekijiin
eliikkeelle siirtiimisen ja uuden
tycihcinoton vllillii niihty riit-
tevaa yhteyttA (aikaero tai
huomattava tehtiivien ero).

Kokeiluun varatut 25 mil-
joonaa markkaa riittiviit hy-
vin. Arvion mukaan kului
noin 20 miljoonaa.

Tydelrikemeno tdnd
vuonna ltihes 5 mrd. mk
TEL-, LEL-, YEL- ja MYEL-
elikkeitii arvioidaan tena
vuonna maksettavan l6hes 5
mrd. mk, mistS rekister<iidyn
lisiiturvan osuus on noin 200
milj. mk.

Mainitusta m6iiriistii on
vanhuuselakkeita noin 2365
milj. mk, tyokyvyttdmyyse-
lakkeita noin 1805 milj. mk,
tydttdmyyselakkeita noin 130
milj. mk ja perhe-eliikkeita
noin 655 milj. mk.

Eliikemenon nimellinen
kasvu vuodesta 1979 olisi siten
noin 18,5 prosenttia. Eliike-
me non kasvu johtuu pidasias-
sa eliikkeiden lukumdiiriin
kasvusta sek6 vuodenvaihteen
ja heindkuun indeksitarkis-
tuksista.

Kyseisten elSkkeiden luku-
m65rd kohonnee vuoden p6iit-
tyessii noin 566000:een, mistii
vanhuusel6kke itii on noin
282 000, tycikyvytt6myyseliik-
keita noin 174 000, rydttci-
myyseldkkeitd noin 15 000
ja perhe-elikkeitii noin 95 000.
El6kkeiden lukumii6r6 kas-
vaisi niiinollen noin 33 000:11a._ R.L.
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Boazodik'su borgoelatat
eli Poronhoitajan ty6eltke on
nimeltiiin Maatalousyrittii-
jien eliikelaitoksen julkaisema
saamenkielinen esite. Maam-
me noin 1400 poronhoitajaa-
han kuuluvat lakisii6teisesti
maatalousyrittiijien el6kelain
piiriin.

Kirjasen on kdiintiinyt saa-
men kielelle kirjailija Kirsti
Paltt o ja se on ensimmiiisen
kerran julkaistu vuonna 1977.

- Nyttemmin on mycis Kan-
saneliikelaitos toimittanut
saamenkielisen esitteen mycin-
tamistaan etuuksista.

Por onho it oj an t y de I tikke en ku-
vitus liittyy myds poronhoito-
tyiihiin.

800 muusikolle
ote ETK:n rekistertst ri
El6keturvakeskus tutkii ravin-
tolamuusikkojen TEL:n alai-
set ty6suhteet rekisterist66n.

Syyskuun aikana sai 800
muusikkoa rekisteriotteen
Hotelli- ja Ravintolahenkilci-
kunnan liiton ilmoittamien
osoitteiden perusteella.

Tutkimus keynnistettiin
viime keviiiinii ilmenneiden
episelvyyksien johdosta. Tiil-
l6in paljastui puutteellisuuk-
sia muusikkojen tycisuhdeasi-
oissa.

Tydekikekassa nyt
Urho Kekkosen kadulla
Tydeliikekassan osoite on nyt
Urho Kekkosen katu 4-6.
Entinen Kampinkatu nimet-
tiin uudelleen Helsingin kau-
pungin lahjana presidentille.

- Myds entisti osoitetta voi
edelleen kiiytt66 Tycieliikekas-
saan osoitetussa postissa.

Ty<ieliikekassa on muutta-
massa omaan toimitaloonsa
Linsi-Pasilaan keviitillii 198 l.
Osoite sielld tulee olemaan
Palkkatilanportti l, 00240
Helsinki 24 ja puhelin 15061.

TELA:lla uusi osoite
Ty<iel6kelaitosten Liitto
TELA siirtyi elokuussa sa-
massa talossa uusiin tiloihin.
Osoite on nyt Lastenkodinku-
ja l, 6. kerros, 00180 Helsinki
18. Puhelinnumero pysyi en-
nallaan.

Ulkomaalaisille
tarkoitettu esite
Eliiketurvakeskus on julkais-
sut ulkomaalaisille elikealan
asiantuntijoille tarkoitetun
28-sivuisen esitteen. Esitteen
englanninkielinen versio val-
mistui alkukesiistii. Ranskan-,
ruotsin- ja saksankieliset tule-
vat painosta alkusyksysti.

Esitteessii kuvataan tydele-
kejSrjestelmiin perustamista,
organisaatiota, rahoitusta ja
tehtavae osana maan eliike-
turvaa. Pitipaino niiiltii osin
on tyoelakejiirjestelman ylei-
sissii periaatteissa ja jirjestel-
mille ominaisissa erityispiir-
teissii. Lisiksi esitteess6 tar-
kastellaan eliikkeiden ja va-
kuutusmaksujen verotuskiiy-
tantoe sekii ulkomaalaisten
elSketurvaa Suomessa. Esit-
teeseen liittyy erillinen tilasto-
liite, joka tullaan uusimaan
vuosittain.
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Nimityksiri
E I rik e turtt ak e s kuk s e s s a

Eliketurvakeskuksen lakimieheksi on nimi-
tetty varatuomari Petri J ii iis k i n e n.

Hiin on suorittanut Helsingin Yliopistossa
oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna
1972. Yaraluomarin arvon hiin sai vuonna
t976.

Eliiketurvakeskukseen hiin on tullut eliike-
laitostarkastajaksi marraskuussa 1976.

Varatuomari Jaaskinen on toiminut opis-
keluaikanaan ja valmistuttuaan asianajoteh-
tiivissii. Hiin oli Hdmeen lii6ninverovirastossa
vs. vanhempana verotarkastajana vuonna
1973, Etelii-Suomen sotilasliiiinin sotilasla-
kimiehenii 1973-1975 ja Seiniijoen kaupun-
gin vs. yleisend oikeusavustajana vuonna
1976.

Eliiketurvakeskuksen suunnitteluosastolla
on nimitetty matemaatikoksi fil.kand. H a n-
nele Salminen.

Hiin on valmistunut filosofian kandidaa-
tiksi Helsingin Yliopistosta vuonna 1977.

Eliiketurvakeskuksen palvelukseen hiin on
tullut heiniikuussa 1977. Tiiti ennen hin on
toiminut opettajana mm. Helsingin teknilli-
sessii oppilaitoksessa.

Hannele Salminen Petri Jriciskinen
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JOUKO JANHUNEN

El cikk e i s t ci ulk om ai I I a
S aksan liitt ot as av alt a
rvoNrgxttit.lrutsrott
ntAxnoutatu,q
Ammattiliittojen keskusjiirjest6 DGB on jul-
kistanut uuden sosiaalipoliittisen ohjelman-
sa. Siinii vaaditaan yleisen eliikeiiin alenta-
mista 60 vuoteen siten, ettd jokainen voisi
halutessaan siirtyii eliikkeelle jo tiissii i5ssii.
Nykyinen eliikeikiik6ytiintci sisiiltlii sekin jo
lukuisia liu'uttamismahdollisuuksia ennen 65
vuoden yleistii eliikeikiiii. Eliiketurvan tasoksi
DGB esittae 90Vo siitii ansiotulosta, jonka
eliikkeelle siirtynyttl samassa tyOssi seuraava
palkansaaja saa. Tuo prosenttimiiiirii koos-
tuisi yleisestd eliikejiirjestelmistii ja tyonanta-
jan j iirj estiimEstii vapaamuotoisesta lisiieliike-
jiirjestelmiistii maksettavista elakkeista. Vii-
meksi mainittujen piiriin kuuluu noin puolet
yksityisen sektorin palkansaajista; julkisella
sektorilla kattavuus on liihes 100%io.

AVI O PARIEN ELiKETURVAA UU SITAAN
Liittotasavallan valtiosiiiintcioikeus paetti
vuonna 1975, ettd, vuoteen 1984 mennessii on
eliikesiiiinndkset sekd yleisissii eliikejiirjestel-
missS ettii vapaamuotoisissa lisiielikejirjes-
telmissii tehtava yhdenmukaisiksi siten, ettei
sukupuolesta johtuvaa eriarvoisuutta enii6
esiinny.

Asiantuntijoista koottu komitea julkisti
iiskettdin ehdotuksensa eliikesiiiinnOsten uu-
simiseksi. Liht<ikohta ehdotuksessa on, ette
toisen puolison kuolemaan saakka puolisoi-
den vanhuus- ja tycikyvytt<imyyselEkkeet las-
ketaan kuten tihiinkin saakka. Naislesken
elAke on nykyisten siiiinncisten mukaan yleen-
sii 60 %o miehen eliikkeestii mahdollisella
omalla eliikkeellii lisiittynii. Mies saa leskene-
liikkeen vain, jos hiinen toimeentulonsa riip-
pui vaimon tuloista.

Komitea esittaa kolmea vaihtoehtoista
mallia eliikesiiiinncisten uusimiseksi. Kaikissa
kolmessa mallissa leskeneliike on70 taiT5Vo
kuolleen puolison avioliiton aikana ja sitii en-
nen ansaitsemasta eliikeoikeudesta. Ensim-
miiisessi vaihtoehdossa lesken vanhuus- ja
tyOkyvyttdmyyseliike muodostuu siten, ettii

hiin saa 75Vo molempien puolisoiden aviolii-
ton aikana ansaitsemista elSkkeisti ja sen li-
sdksi 100 7o itse ansaitsemastaan elikeoikeu-
desta avioliittoa edeltiineelta ajalta. Toisessa
vaihtoehdossa leski saa 7 5 Vo molempien puo-
lisoiden ennen avioliittoa ja sen aikana an-
saitsemasta eliikeoikeudesta. Kolmannessa
vaihtoehdossa leski saa 70Vo molempien puo-
lisoiden ennen avioliittoa ja sen aikana an-
saitsemasta eliikeoikeudesta, viihintiiin kui-
tenkin 100 Vo omasta eliikeoikeudestaan.

Sveitsi
PAKOLLINEN TYdELiKE
PARLAMENTISSA
Sveitsin parlamentin toisen kamarin (Kanto-
nien neuvosto, jossa on 44 jisentii eli kaksi
kustakin kantonista) lakiasiain valiokunta on
laatinut lakiehdotuksen pakolliseksi tycielii-
kejiirjestelmiiksi. Ehdotus menee kes6n 1980
kuluessa koko kamarin kasittelyyn. Lakieh-
dotuksella tahdetean nykyisten, yleisen ellike-
jiirjestelmiin antamaa eliiketurvaa tiiydentii-
vien vapaaehtoisten ja vapaamuotoisten ty6-
el6kejiirjestelyjen pakolliseksi saattamiseen.
Tihiin piiiimiiEriiiin tiihdiinnyt toiminta jat-
kui liihes koko 1970-luvun. Hieman yli puolet
Sveitsin kaikista palkansaajista on talle het-
kellii vapaaehtoisten ty0elekkeiden piirissii.
Kantonien neuvosto muutti lakiehdotukses-
saan eriiti parlamentin toisen kamarin (Kan-
sallisneuvoston, jossa on 200 kantonien asu-
kasmitrien suhteessa valittua jisentii) mar-
raskuussa 1977 jo kertaalleen hyviiksymiiii
Iakia uudesta pakollisesta tycieliikkeestii.
Kansallisneuvoston lakia arvosteltiin liian
monimutkaiseksi ja kustannuksiltaan ras-
kaaksi.

Kantonien neuvoston lakiehdotuksen
oleellisimmat kohdat ovat seuraavat:

l) Eliikkeen suuruus miiiriiytyy vakuutus-
maksukertymin perusteella.

2) Vakuutusmaksu on sama yritysten kai-
kille tycintekijciille. Maksu yrityksess6 laske-
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taan tydntekijoiden ik6rakenteen mukaan.
3) Erityinen "turvarahasto" perustetaan

sellaisia eliikejiirjestelyj6 varten, joihin kuu-
luu paljon "vanhoja" tydntekijdite. Sama ra-
hasto tulee toimimaan myds erdInlaisena
Iuottovakuutuslaitoksena ty6nantajien mak-
sukyvytt0myyden varalta.

4) Elikkeet sidotaan kuluttajahintaindek-
siin. Tiimii koskee kuitenkin vain tydkyvyt-
tcimyys- ja perhe-eliikkeita, ei lainkaan van-
huuselAkkeitii. (Tissii yhteydessii on syytii
muistaa, ettii Sveitsissd inflaatio on jo pitkiiiin
ollut alhaisimpia kaikista teollisuusmaista.)

5) Nykyisin toimivia tydelakejerjestelyjti
varten kehitetiiiin yksinkertainen rekisteroin-
tij6rjestelmii, eikii toimivien el6kejiirjestel-
mien tarvitse lnpiklydii erillistii hyviiksymis-
prosessia p6ist6kseen mukaan uuteen ty6-
eliikej iirjestel miiiin.

Pakollisen tycielSkejnrjestelmiin lopullista
voimaantulopiiivid ei toistaiseksi voida sa-
noa.

Hollantt
TY O ELA. KE S U U N N ITE LM A N TA: H A: N -
ASTINEN KEHITYS
Vuodesta 1969 liihtien on Hollannissa tutkit-
tu palkansaajat kattavan pakollisen tydeleke-
jArjestelmiin perustamista teydentamean
kansaneliikejdrjestelmiin antamaa eliketur-
vaa. Hollannin nykyisten, piiiiosin vapaaeh-
toisten tyOelekejerjestelyjen alaisuuteen kuu-
luu jo noin 90%o maan kaikista palkansaajis-
ta. Tycielnkejirjestelmin kehittelyssi on ti-
hdn mennessii tapahtunut seuraavaa:

l. Kristillisdemokraattisen ammattiyhdis-
tysliikkeen vuonna 1969 tekemiin aloitteen
pohjalta perustettiin "Tycisiiiitici", johon tuli
edustajia sekl ty6ntekijii- ett6 tycinantajajiir-
jest<iistii. Siiiti<in tehtavaksi annettiin tutkia
tydelakejerjestelmiin perustamista.

2. Saatio laati lyhyen- ja pitkiintnhtiiimen
tavoitteita, joista tycimarkkinaosapuolet pea-
siviit yksimielisyyteen. Tavoitteisiin kuului-
vat:

- kansanelikkeen nostaminen vdhimmiiis-
palkan tasolle (tiima tavoite on jo saavu-
tettu),

- viihimmiiiselikkeen miiiiriiksi l00Vo net-
tominimipalkasta,

- lisiieldke : 7 0 Vo loppupalkasta tiettyyn ylii-
rajaan asti,

- eliikkeiden sitominen hintaindeksiin,

- eliikeoikeuden sdilyminen tycipaikkaa
vaihdettaessa.

3. Saatid perusti eldkekomitean tekemiiiin
jatkotycitii em. tavoitteiden pohjalta.

4. Eliikekomitean ensimmdinen viliraport-
ti ilmestyi vuonna 1971. Siihen kirjattiin ne
ongelmat, joista tycintekija- ja tyonantajajer-
jest6jen olisi piiiistiivii yksimielisyyteen. Jo
tiissd vaiheessa sovittiin mm. eliikkeen laske-
misesta loppupalkan mukaan sekii rahastoi-
misperiaatteesta. Hallintomalli jiii vielii auki.

5. Toinen viiliraportti ilmestyi vuonna 1974
ja siinii piiiistiin yksimielisyyteen hallinnosta.
Tyoeliikejiirjestelmiin hallinto tulisi perustu-
maan yritys- ja teollisuusalakohtaisiin elake-
kassoihin sekii henkivakuutusyhticiista otet-
taviin tydeliikevakuutuksiin.

6. Kolmannessa viliraportissa huhtikuussa
1977 tarkasteltiin tyoel6kkeen mahdollisia
laskutapoja. Kuusi erilaista mallia oli selvitte-
lyn kohteena.

7. Joulukuussa 1977 tycimarkkinaosapuo-
let sopivat eliikekomiteassa kahdesta vaihto-
ehtoisesta eliikkeen laskutavasta. Toisessa
kokonaiseliike muodostuu l0/7 tiiydestii
kansaneliikkeesti ja tydelakkeestii, jota kart-
tuu 1,75 Vo palkasta vuodessa, ja toisessa vii-
himmiiispalkan suuruisesta kansaneliikkeestii
ja l,5Vo:lla palkasta vuodessa kertyviistd tyri-
eliikkeestii.

8. Toukokuussa 1980 eliikekomitea julkisti
neljdnnen viiliraporttinsa. Siinii pohditaan
mm. seuraavia teknisiii ja hallinnollisia yksi-
tyiskohtia: jiirjestelmiin kattavuus, el6ketur-
van siiilyvyys tydpaikkaa vaihdettaessa, el6k-
keen perusteena olevan palkan yliiraja, eliike-
turvan siiilyvyys tyottomyyden sattuessa,
voimassaolevia eliikejiirjestelyjii koskevat
siirtymiikauden miidrdykset. Kaksi suurinta
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eldkekassaa (valtion virkamiesten ja sairaan-
hoitolaitosten henkilcikuntien eliikekassat)
ovat jo ehattaneet kommentoimaan vdlira-
porttia. Ne arvostelevat mm. site, etta viimei-
nen tydnantaja tulee vastuulliseksi vakuute-
tulle 25 ikiivuoden jiilkeen palkankorotuksis-
ta aiheutuneista eldkeoikeuksien lisiiyksistii.
Arvostelua on myds aiheuttanut pyrkimys
tasata hallintokustannuksia suurten ja pien-
ten eldkejdrjestelyjen kesken.

Eliikekomitean piti antaa loppuraporttinsa
jo vuoden 1978 lopulla, mutta se on lykkiiiin-
tynyt. Talle hetkellii arvellaan, ettd uusi pa-
kollinen tycieliikejiirjestelmii voi tulla voi-
maan aikaisintaan 198O-luvun puoliviilissii.

Tanska
V AR H A I S ELAI X X OO T,I S A A M I STA
TIUKENNETTU
Vuonna 1979 kiiyttodnotetun varhaisellk-
keen saamisen edellytyksiS on tiukennettu si-
ten, etta eldkkeen saadakseen vakuutetun on
pitiinyt kuulua tydttOmyyskassaan viihintiiiin
l0 vuoden ajan viimeisten l5 vuoden aikana.
Tdmii uusi siiiinncis ei koske niitii, jotka olivat
jonkun tydttdmyyskassan jiisenid ennen tou-
kokuuta 1980. Heilta edellytetiiiin edelleen
viiden vuoden jiisenyyttii viimeisten l0 vuo-
den aikana. Eliikkeen saamisen edellytystii
tiukennettiin, koska varhaiselAke osoittautui
liian suosituksi.

Varhaisel6ke maksetaan 60-6Gvuotiaana
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vapaaehtoisesti eliikkeelle j niivtille palkansaa-
jalle. Heti 60 vuoden idssii otettuna eliike on
2,5 vuoden ajan saman suuruinen kuin tycit-
tdmyysavustus alentuen siit6 vanhuusel6ke-
ikiiin 67 vuotta tultaessa.

VANHUUSELAIXNruA TT
TULOHARKINTAISEKSI
Tanskan hallitus on p66ttiinyt olla esittiimdt-
6 parlamentille kansaneliikejiirjestelmiin
vanhuuseliikkeiden saattamista kokonaan tu-
loharkintaisiksi. Tuloharkintaa suunniteltiin
valtion menojen viihentiimiseksi. Tanskan
kansaneliikejdrjestelmiin tyOkyvyttcimyys-
eliikkeet ja leskeneliikkeet ovat kokonaan tu-
loharkintaisia.

Ranska
ELA:KKEENSAAJILTA
VAKLIUTUSMAKSUJA
Heiniikuun 1980 alusta eldkkeensaajat ovat
joutuneet maksamaan vakuutusmaksuja sai-
raus- ja tydkyvyttdmyysvakuutusta sekii hau-
tausavustuksia varten. Niillii ellkkeensaajil-
la, jotka saavat elaketta yleisestd eliikejirjes-
telmistA, vakuutusmaksu on I % eliikkeestii.
Tycimarkkinasopimuksilla perustetuista lisii-
eliikejiirjestelmistii el6kett6 saavat joutuvat li-
siksi maksamaan 2 Vo tastit eliikkeestdiin.
Samansuuruinen vakuutusmaksu on selytetty
niille, jotka saavat varhaiseliikettd varhais-
eliikej iirj estelystii.

TULO H ARK I NTA I N EN ELA) X E N U O NruTE
LESKILLE
Vuoden 198 I alusta ryhdytiiiin maksamaan
tuloharkintaista eliikettii alle 55-vuotiaille
naisleskille, jotka eiviit ikiinsii vuoksi voi saa-
da varsinaista eldkett5. Eliike edellyttiiii, ett6
leskellii on huollettavanaan lapsi tai hiinellii
on ollut lapsia. Tuloharkintainen eliike mak-
setaan viiliaikaisesti vain kolmen vuoden ajal-
ta. Mycis varsinainen leskeneliike on tulohar-
kintainen. Uusi leskeneliike rahoitelaan va-
kuutetuilta perittevilla vakuutusmaksuilla.
Maksu tulee olemaan 0,lVo eliikkeen perus-
teena olevasta tulosta.
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English Summary
Employment pension expenditure
in 1980 is estimated at 5,OOO mil-
lion marks. This makes a nominal
growth on the year before of
18.5 o/0. The growth is due mainly to
the increase in the number of pen-
sions and the index adlustments at
the turn of the year and in July
(5.89 % for the former and 4.8 o/o f or
the latter).

The experiment with voluntary
unemployment pensions ended in
June. A total of 586 pensions of
this type had been granted by
then.

Some thirty applications had to
be rejected because of the appli-
cant's age or because there was
no satisfactory connection bet-
ween the pensioning ol an old em-
ployee and the engagement of a
new one (time ditference or consi-
derable difference in duties).

The employer received State
support in the experiment for the
payment of an employee reaching
the age of 63 if he engaged in his
place an unemployed person of
under 25 from the labour ex-
change.

Locomotor and skeletal degene-
rative diseases and painful rheu-
matic conditions as causes of
permanent disability in Finland
were studied by Tapani Melkas,
Licentiate of Medicine, in his doc-
toral dissertation.

The share of these diseases in
the causes of disability has risen
f rom 5.3 o/o in 1965 to 18.3 o/o in
1 978.

The problem centred very clear-
ly on the oldest manual workers of
active age. The therapeutical and
rehabilitation activity depended
on age and did not apply particu-
larly effectively to the groups at
greatest rlsk. Rejection ol pension
applications was commonest re-
garding young persons and the
self-employed.

TAXING OF SOCIAL
BENEFITS
INVESTIGATED
The working group investigating
the question of taxing social bene-

fits studied the over-compen- pendingonthenumberofchildren
sation that has arisen in some tax- (today 20 marks tax_exempt).
exempt social insurance benefits lt is proposed that the maternity
and the correction of this over- benef it be divided into two types of
compensation. The results of the benefit. A maternity benefif would
work done by the working group be paid for the f irsi three months.
are discussed by the researcher of and from then on.a parental bene_
the Central Pension Security lns- f it. The maternily benefit would betitute who was secretary to the of the same size as the daily sick_group. ness benef it, i.e. 65 o/o of earnings.

The benelits studied were the The parental benef it would also be
daily allowance and pensions of of the same size up to a monthly
sickness insurance, accident insu- income of 4,000 marks. lt would be
rance and third party motor insu- smaller than the daily benefit in
rance. The group submitted no re- higher income brackeis than this.port on unemployment security The committee proposes thatthebenefitsofwhicharegenerally the daily sickness allowance be
speaking also tax-exempti they given priority over the employ_
are being studied by a separate ment pension. A daily beneiitcommittee. would be paid in the initial phase ofA person receiving pay for the the illness _ it would cover most
time he is ill may deduct from his cases. Employment pension
income the amount of the (tax- would not begin until the disability
exempt) daily sickness allowance. had been proved to be of long dura_
The tax payable by him thus dec- tion. The solution would be better
reases. Over-compensation arises also as regards rehabilitation.
in this way. Owing to the progres- (Employment pension today takessive character of taxation, the precedence over the daily sick_
over-compensation increaseswith ness insurance allowance.)
the income of the benef iciary while The committee considers thathe is at work. the current benefits under the Ac-

ln contrast, the subsistence se- cident lnsunrance Act involve
curity of persons suffering a pro- over-compensation, for the dailylonged illness who are dependent benefits are completely and the
solely on the daily benef it has lag- pensions partly tax_exempt. Theged behind. The rimit of the annuar intention is to makethe present rifei19ome entitling to the maximal annuity (or "disability pension,,)
daily benefit was last adjusted in into an accident insurance that
1970. Otherdevelopmentwork has compensates for the loss of ear_
also been at a standstill. nings. lt is also planned to create a
. The working group proposes new form of compensation: a han_that the daily benefit be taxable. dicap benefit compensating Jor

The taxable daily benef it would be the general inconvenience caused
65 o/o of earnings, but higher than by ihe inlury.
that if the monthly income is less The taxable daily benefit would
than 1.785 marks. be -l00 % of earnings, the disability

The breadwinner's supplement pension 900/0. the amount of thepaidtodayforboththespouseand annual handicap benerit would
children would be converted to a range from 350 to 10,200 marks
child increment based solely on depending on the injury. As the
the number of the children to be handicap benefit compensates for
supported. lt would be at its hig- the personal inconvenience cau_
hest, for three or more children, sedbythesicknessandnotforthe
150/o of the earnings. The working loss of earnings, no tax would be
group proposes also that the maxi- payble on the handicap benef it.
mum daily benefit payable to per- The maximum of the survivors,
sons with no income at all be rais- pension under the Accident lnsu_
ed. lt would be 25-35 marks, de- rance Act would be, according to
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the proposal of the working grouP,
600/o of the earnings of the earner
of the pension. lf the ProPosal ol
the group is accepted the Pension
would be paid in the f uture, after
the death of either sPouse, and not
only upon the death of the main
breadwinner as is the case today.
The working group proposes that
the widow's/widower's share ln the
pension would be reduced bY her
/his own earnings, which would
mean a change in the present Prac-
tice.

According to the article, esPeci-
ally the income-less and low-in-
come persons would benef it f rom
the measures proposed bY the
working group. The proPosed me-
asures would add 75 million marks
in net terms to the social securitY
of the insured. The most signili-
cant effect ol the proPosals would
be that they would correct the dis-
tortions inherent in the system to-
day.

BROCHURE FOR
FOBElGNEBS
The Central Pension Security lns-
titute has published a 28-page
brochure lor f oreign experts in the
pension branch. The English ver-
sion of the brochure was comple-
ted in early summer 1980. The
French, Swedish and German ver-
sions will appear in the early
autum n.

The brochure describes the es-
tablishment of the employment
pension system, its organisation,
financing and task as a part of the
country's pension protection. lt
deals mainly with the general prin-
ciples and special features of the
employment pension system. lt
also examines the taxation prac-
tice regarding pensions and insu-
rance premiums and the pension
security of foreigners in Finland. A
separate statistical supplement
which will be revised yearly is atta-
ched to the brochure.

A STUDY ON
UNEMPLOYMENT
ASS/STANCE AND
DISABILITY
The study reviewed in the maga-
zine is titled "Uneployment Assis-
tance - Disability, with reference
to the interaction between the
state of health and uneployment".
It is part ol a major study concer-
ning disability pensioners which is
in progress at the Central Pension
Security lnstitute and the first re-
ports of which have already been
published. The results of the study
were reviewed in our Previous
issue.

For the study the disability and
unemployment assistance data on
1,200,000 persons from the regis-
ters of the Central Pension Secu-
rity lnstitute were treated statisti-
cally. Unemployment assistance is
paid to members of trades unions
who belong to an unemPloYment
fund. On the other hand, there is
no information in the register
about the unemPloYment assis-
tance which is subiect to an in-
come test and about unemPloY-
ment that remains outside unem-
ployment security.

The article examines Persons
that are covered by the EmPloyees'
Pensron Act (TEL). lt compflses
over a million wage-earners, but
excludes employees in farming,
forestry, the building branch and
harbour work. who have a Pension
law of their own.

A comparison is made in the
study of the number of unemPloy-
ment assistance days between
persons awarded a disabilitY Pen-
sion ruling - either positive or
negative - and those who have
not applied for a pension, i.e., the

control group.
The number of unemployment

assistance days according to the
statistics was greater for those gi-
ven a disability pension ruling than
for the control grouP. The difle-
rences are greatest in the Youn-
gest age groups. The difference is
small in the oldest age groups, age
60-64; for women the number of
unemployment assistance daYs is
smaller also in the control grouP
than in the disability group. This is
obviously due to the lact that these
persons have had a chance of reti-
ring on an unemployment Pen-
sion.

The number oI reciPients ot
unemployment assistance was re-
latively greatest among the Per-
sons who had received either one
rejection or several rejections to
their pension applications. The re-
cipients of a disability pension ru-
ling also received unemPloyment
assistance for a longer time than
other persons.

The author notes that the results
warrant no conclusions regarding
the causal relationshiP between
disability and unemPloYment.
They reflect possibly the greater
difliculties of the disabled to f ind
work. On the other hand, theY maY
reflect a potential enfeebling effect
ol unemployment and Problems
associated with it on the health
status.
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Tietoja tydel(ikkeensaojista 30. 6. l9B0
Taulukoiden luyut oyat vtihimmeiis turyan mukaisia.

30. 6' 1 980 oli maksussa kaikkiaan 553 000 ty6eldketta. Muutos edettisesti vuodesta on 95 OOO kappaletta eti
6,8 prosenttia.
Ndistd olivanhuuselikkeitd 273 000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta a,ankohdas-
ta) (+21 000), tyokyvytt6myysel6kkeita 175000 kappaletta (- 1 OOO),tyottomyysetdkkeitat3OOdkappatetta
(+700q) ja perhe-eldkkeitd 92000 kappatetta (+8000).
Vanhuuseldkkeiden keskimadri oli 662 markkaa/kk, tyokyvyttomyyselakkeiden 76g markkaa,/kk, tyotto-
myyselakkeiden 761 markkaa/kk ja perhe-eldkkeiden 537 markkaa/kk.

VANHUUSELAXXONT
Voimasso olevat 30. 6. l9B0

Eldkkeensaajia KeskimddrAi nen peruselake mk/kk
Eldkkeen myontdji Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset yhteensa
TEL-elekelaitokset 53614 76189 129803 1356 590 907
YEL-elakelaitokset 11 008 7867 18875 1 309 913 1't44
MYEL-elakelaitos 38676 46866 85542 368 185 268
LEL-elakelaitos 30 731 8205 38936 535 255 476
Kaikki tyoelikelaitokset 134029 139127 273156 879 452 662

Mydnnetyt ekikkeet l. l.-30. 6. 1980

Kaikki ty6elakelaitokset 7 396 8441 15 837 952 449 684

TY d K Y VYTT O M y y S ELLK KEET ( sis tik dd o s ae t iikke e t)
Voimassa olevat 30.6. 1980

Elakkeensaaiia KeskimdArdinen peruselake mk/kk
ElAkkeen myontdid Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensa
TEL-eldkelaitokset 38478 41 386 79864 1 478 684 1 067
YEL-elSkelaitokset 7633 3549 11182 1 133 715 1 000
MYEL-eldkelaitos 22568 25510 48078 438 180 301
LEL-elakelaitos 30 766 5 097 35 863 716 325 661
Kaikki tyoelakelaitokset 99445 75542 174987 980 491 769

MYdNNETYT ELAKKEET 1. 1.-30. 6. 1g8O

Kaikki tyoelakelaitokset 5698 4020 9718 1 196 604 951

OSAELA:KKEET
Voimassa olevat 30.6. 1980

Elekkeensaaiia Keskimiirdinen peruseleke mk/kk
Elekkeen myontAid Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset yhteensa
TEL-elakelaitokset 1243 1521 2764 1 067 515 763
YEL-eldkelaitokset 1 433 586 2019 859 618 789
MYEL-elakelaitos 5 670 6 281 11 95'l 359 163 2s6
LEL-elakelaitos 1 108 132 1 240 647 352 616
Kaikki tyoeldkelaitokset 9454 8520 17974 561 260 419

MYANNETYT ELLKKEET I. T.-30. 6, IISO

Kaikki ty6elakelaitokset 713 726 1 439 660 298 477
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TYdTTOMYYSELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1980

El6kkeensaajia Keskimd6rdinen mk/kk

Elakkeen my6ntdi6 Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteense
TEL-elakelaitokset 2529 4722 7 251 1 267 681 885

YEL-elakelaitokset 170 140 310 987 607 815

MYEL-elikelaitos 856 516 1372 667 293 527

LEL-elakelaitos 3 179 1 332 4511 739 362 628

Kaikki tyoelAkelaitokset 6734 6710 13444 934 586 761

MYONNETYT ELAKKEET 1. I.-30. 6, 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 3392 3094 6486 912 572 750

PERHE-EL/iKKEET
Voimassa olevat i0.6. 1980

Eliikkeiden
lukumdiird

Keskimdd-
rdinen pe-
ruselake
mk/kk

Eliikkeensaajia

Lesket Lapset YhteensiiEldkkeen myontd ie
TEL-elekelaitokset 44278 743 41229 15039 56268

YEL-elakelaitokset 7 019 666 6714 2512 9226
MYEL-elakelaitos 16632 210 15 789 5683 21 472

LEL-elekelaitos 23734 344 22500 7738 30238

Kaikki tyoelik elaitokset 91 663 537 86232 30972 117204

MYdNNETYT ELAKKEET I. I.-30, 6. I98O

Kaikki ty6elakelaitokset 5647 549

VANHUUS-, TY1KYVYTTOAYYS., TY dTTOMYYS- JA PERHE.ELAKKEET
Voimassa olevat 30.6. 1980

Elakkeen myontdji Eliikkeiden
lukumii6rii

KeskimAd-
rdinen pe-
ruselAke
mk/kk

TEL-elakelaitokset 261 196 928
YEL-eldkelaitokset 37386 1 008
MYEL-el6kelaitos 151 624 274

LEL-elakelaitos 1 03 044 517

Kaikki tyoelakelaitokset 553 250 678

MYANNETYT ELA:KKEET 1. I._30, 6. 1980

Kaikki tyoelekelaitokset 37 688 744

Vanhuus- ia tyokyvyttomyyselekkeensaajista 12 265 sai lisAksi rekisteroityd lisaelaketta keskimd6rin 1 021
mk/kk. Nema otivlt etupddssi TEL- ia YEL-e16kkeiti. Perhe-eldkkeista 2 869 oli lisdetuien mukaisia, keski-
m56rin 795 mk/kk.

MAKSETUT ELiKKEET 1. 1..30, 6. 1980, MILI.MK
Vahimmaisturva

T EL-elakelaitokset 1474,94
YEL-elakelaitokset 229,46
MYEL-el6kelaitos 253,07
LEL-eldkelaitos 325,30

Kaikki tyoelAkelaitokset 2282,77
Rekisteroity lisdtu rva 92,84
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Ty6eliike-lehden kirjoitukset ovat vapaasti lainattavissa.
Lainattaessa on lehden nimi (a kirjoittajan nimi) mainittava.


