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3 Yksil r)llis en e kikk e e ll e s iirty mis en
mahdollisuudet ovat monet1980

Ne, jotka ntiinE ptiivinii kirjoittavat poliittisten puolueiden
tai muiden yhteis<ijen eliikepoliittisia ohjelmia, tuskin eniiii
kirjaavat vaatimusta yleisestii eliikeiiin alentamisesta. Muun
muassa Eliiketurvakeskuksen taannoinen tutkimus osoitti,
ettii tyontekijriiden omat eliikeikii5 koskevat toiveet vaihteli-
vat ammatista ja ikiiryhmdstd toiseen. Liioin ammattikoh-
taista elekeikiii jo toteutettujen lisiksi eiviit ajane muut kuin
korkeintaan jotkin yksittiiiset ammattikunnat itselleen -miknpii laajapohjaisen yhteiscin jisenryhmii olisi valmis julis-
tautumaan itse rasittamatonta tycitii tekeviiksi ja alennusta
kaipaamattomaksi ja samalla ajamaan naapuriryhmiille var-
haista eliikeikiiii. Keskustelu liikkuu nykyiiiin tarkoituksen-
mukaisemman, sanoisiko yksil6hakuisemman kysymyksen-
asettelun ymp[rillii: tulee pyrkiii yksilcilliseen eliikkeelle siir-
tymiseen.

Vanhenemisen prosessi on eri yksilciillii erilainen ja ajoit-
tuu eri tavoin. Saman ammattinimikkeen piirissii on yksi
saattanut joutua kovemmin rasittamaan itseiiiin kuin toinen.
Olosuhteet ja eliimdntilanteet vaihtelevat, ja niiden mukana
odotukset, jotka kullekin tycintekijiille voidaan kohtuudella
asettaa. Yksildlliseen eliikeikttn on oikeudenmukaista ja
jiirkeviii pyrkii, s66nnristen suunnittelu ja kiiyt6nncin muo-
toutuminen tulevat kyllii olemaan ongelmallisia ja aikaa vie-
piii, kun pelissii on niin monta muuttujaa.

Silti tulisi keskustelua vielii t6stiikin viljentiiii. Yksikillisen
eliikkeelle siirtymisen ei tarvitse merkitd vain absoluuttisen
tydelemesta eliikeliiisyyteen siirtymishetken muuttelemista
nuorempaan tai vanhempaan piiin, vaan se saattaisi merkitii
mycis liukuvaa eliikkeellb siirtymistii, porrastettuja, vahittai-
siii siirtymisj iirj estelyj ii.

Se saattaisi merkitii osaviikkosysteemii. Eliikkeellesiirtyjii
I tydskentelee alkuviikot, siirtyjii 2 samassa tehtiiviissi lop-
puviikot. Osa toimeentulosta tulisi palkkana, osa eliikkeenii.
Saman voisi tilanteesta ja tehtiivistii riippuen toteuttaa laa-
jemmin aikajaksoina, vuosilomaa pidentiimiillE eliikkeelle-
siirtyjn l. olisi miidrdkuukaudet tycissii, miiriikuukaudet
pilkillii, siirtyjii 2. vastaavasti vuoroin samassa tyOsse, vuo-
roin ongella.

Kombinaation mahdollisuuksia on monia. Siirtymiijiirjes-
telyt saattavat olla tycinantajankin kannalta tervetulleen
joustavia. Kannattaa tutkia, mita kaikkea muuta voi ostaa
absoluuttisen eliikeiiin varhentamisen kalliilla hinnalla. Liu-
kuva siirtyminen olisi usean tydntekijiin kannalta henkisesti
oikea ratkaisu - tiedetiiiinhiin, ett6 yhtiikkinen elimiinmuu-
tos on usealle 65-vuotiaalle tuntuvan kriisin aihe.

Yrjti Larmola
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Miesleski, naisleski
ja lapset

Misti asioista ty6elekeluen-
noitsijan yleiso eniten kyselee?
Muuan jatkuvasti toistuvia
kysymyksiii kuuluu: miksi
vain naisleski on oikeutettu
perhe-eliikkeeseen?

Toisaalla tdssii lehdessI nais-
yrittiijii kysyy, miksi miehen
ja naisen yrittajaelakemaksut
ovat samat, vaikka edut ovat
erilaiset.

Vastaamme tihiin kYsY-
mykseen usein siitii ajatukses-
ta liihtien, ettii kuusikYmmen-
luvun alussa tydeliikelakeja
siddettdessii naisten osallis-
tuminen tyoelamaan oli vielii
huomattavasti harvinaisem-
paa kuin nykyiiiin, ja lesken-
elake oli suurta tYcintekijoiden
aviopuolisoiden joukkoa kos-
keva konkreettinen etu, ainoa
toimeentuloturva tai muun
jiirjestelyn tirkel lise. Yritta-
jiieliikkeet rakennettiin vuosi-
kymment6 mycihemmin tYcin-
tekijiiin elikkeiden mallin
mukaan, yhdenvertaisuusPe-
riaatetta noudattaen, vaikka
yrittajien el6kelain piiriin tuli-
kin useita naisvaltaisia am-
mattikuntia esimerkiksi
hammasliiikiirit.

Epiisuhdan tuntua lisiii val-
tion erilainen kiiYtiintd. Valti
on virkanaisen lesken toi-
meentulo on Paremmin tur-
vattu kuin yksitYisen.

Tiedottajien kayttema pe-
rustelu viittaa siihen suun-
taan, ette naisten lis66ntyvii
osallistuminen tyOelamaan
kartuttaessaan heidiin omaa
tycielSketurvaansa viihent6ii
leskeneliikkeen tarvetta. Per-
he-eliikkeen painopistettii voi-
si siirtiiii lapsiin.

Saattaa olla, ettd poliittises-
tikin oltaisiin valmiimpia nais-
leskien eliikeoikeuden kaven-
tamiseen kuin miesleskien oi-
keuden iisiiimiseen, ja niiin
nimen omaan lasten hyviiksi.

"Ellei rahaa saa myciskin
Stool nyt rintahansa, tiiikin
ottakaa" (Runeberg).

Y Lla
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Vakuutusmaksu on
yrtttrijrille raskas
Vakuutusmaksu on yksiltiiiselle yrittiijdlle
roskas kuorma, eikd eldkkeen tasoonkaan ole
kaikissa topouksissa syytd olla tyytyvriinen.
Y ht en rii s e n o m an e ki k ej rirj e s t e I m iin o I e m a s s a-
olo on kuitenkin yritttijillekin periaatteessa
tarkoituksenmukainen. Yrittdjdt myiis tunte-
vat jdrjestelmrinsii kohtalaisen hyvin, ja siitd on
riit t iiv tis t i liet oa saatavissa.

VAP AAEHTO I N E N V AK UUTU S
OLISI PARAS
Reino Mantilan suutarinliike on Helsin-
gin Eirassa, Tehtaankadun varrella. Hinellii
on siellii tydsse kaksi muutakin miestii; Haa-
gan puolessa on toinen liike ja siellii on toiset
kaksi.

Ikiiii miehellii on 35 vuotta ja yrittiinyt hiin
on "poikasesta asti", suutarina viimeiset l5
vuotta.

Vastaukset yrittiijleliikkeitii koskeviin ky-
symyksiin putoilevat nopeasti, mielipiteet
hiinellS ovat valmiina.

Yrittajien elakejiirjestelmi on Reino Manti-
lan mielestii yrittljille "toisaalta hyvi, toi-
saalta ei". Epiikohtana hen pitee varsinkin
site, etta suuryrittiijiit eivdt hinen mielestiiiin
vakuutusta joudu itselleen ottamaan.

Eliikevakuutuksen pakollisuutta hiin ei pi-
da tarkoituksenmukaisena. Yrittiijiieliikkei-
den tulisi olla hinen mielestiiiin vapaaehtoi-
sia, nykyiselliiiin kysymyksessii on pakko-
siistiiminen.

Reino Mantila on maksanut vakuutusmak-
suja yrittiij6el6kkeestiian jiirjestelmiin voi-
maantulosta ldhtien ja laskujensa mukaan
joutuu maksamaan niita viela pitkiiin. "M6
kerkiiin maksamaan niin valtavan summan,
ettii ymmirrat loput. . . mihin ne rahat jiiii?"

Yrittejet tuntevat Mantilan mielestii riitt6-
viisti elikejiirjestelmiiiinsi. "Saattaa olla jo-
ku, joka ei tunne", hiin huomauttaa.

Tietoja yrittiijneliikkeistd Mantila on saa-
nut siinii mliirin kuin on halunnutkin. Va-
kuutusta ottaessaan hin tutki tarkkaan kaa-
vakkeet, jotka tiytti ja "niissii oli paljonkin
tietoa", han muistaa.

Radiossa on hiinen mielestiitin ollut yrittii-
jien eliikeasia esill6, samoin lehdissl ja "saa-

han tietoja sieltii vakuutusyhticiltii", hin sa-
noo.

Eltikkeet tuntuvat Mantilan mukaan mo-
nimutkaisilta. Yrittiijien eliiketasosta hiin sa-
noo, ettei yrittiijien eliike ole ilmeisesti riittii-
vi, jos yksinomaan sen varaan joutuu. Pelkin
yrittiijiieliikkeen varassa h6n ei ole suunnitel-
lut eliiviinsii. "Voihan sita elaketasoa nostaa,
mutta se maksaa", hin pohtii "ja muutenkin
vakuutuksia on liikaa nykyiiiin."

EL4KETURVAN SUURUUTTA TULI SI
VOIDA SA:LDELLA.
Itse asiasta kuultuna sanoo Tuulikki Ki-
v im ii k i-S i p i I ii, ettei ole mitenkiiiin ihasru-
nut koko yrittijien elEkejiirjestelmiiin. Hiin
on toiminut hammasliiiikiirinii nyt kymme-
nen vuotta, vastaanotto hiinellii on Espoon
Soukassa.

- Kaikille pitiiisi jiirjestaii riittava elake,
sanoo Tuulikki Kivimiiki-Sipilii, - ja YEL
on ainoa jiirjestelmii, joka tarjoaa yksityiselle
yrittiij Slle eliik keen. YE L-j iirj estelmiin kiiyn-
nistyminen tiiydelln teholla ja tiiysim66r6isin
eliikkein niillekin, jotka eiviit olleet osallisina
rahastoja kartuttamassa, rasittaa hinen mie-
lestiiin kohtuuttomasti nuoria yrittEji6, jotka
maksavat niiden eliikkeit6 vuosikaupalla
epivarmoina siite, tulevatko he itse koskaan
saamaan YEL-vakuutuksen perusteella omaa
elakettaan.

Yrittijien elEkejiirjestelmiin pakollisuutta
hiin ei pid[ tarkoituksenmukaisena. - Joka-
isen pitiiisi itse saada valita, miten hoitaa elii-
keturvansa, hiin toteaa. Nykyisin hiinen mie-
lestiiin on vaarana se , ett6 maksajakunta v6-
henee, jolloin jErjestelmi toimii vain osittain.
- Tycitulon tulisi olla vapaammin valittavis-
sa, hiin sanoo, ja jokaisen pitiisi saada itse
mddriltil, haluaako kahden kolmasosan vai
puolikkaan suuruisen vai koko elikkeen.

Yksityisyrittiij6-hammasliiiikiirit tuntevat
Tuulikki Kivimiiki-Sipiliin mielestii suurin
piirtein yrittiijien eliikelain. Tietoa hiin itse on
saanut sekii Hammasliiiiklriliiton kautta ett6
eliikelaitoksista.

Yksittiiisyrittijien eliikeasiaa ei Tuulikki
Kivimiki-Sipiliin mielestii ole helppo jiirjes-
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tii6. - Normaalilla palkansaajalla asia on yk-
sinkertaisempi, hiin sanoo: elake kertyy auto-
maattisesti ja ty<inantaja maksaa kustannuk-
set. - En osaa sanoa, mikl olisi parempi
jiirjestelmi, mutta maksut tuntuvat kohtuut-
tomilta verrattuina siihen, mita nii[a saa.

Tuulikki Kivimiki-Sipillstii tuntuu, ette
hiin voisi hankkia paremman vanhuudentur-
van muulla tavoin kuin YEl-vakuutuksella,
esimerkiksi omaisuuden kautta' - Jos toi-
meentulo pitiiisi hankkia pelkin YEL-el6k-
keen kautta, maksu on liian kova, hin sanoo.
Erityisesti han pitea epikohtana sitii, ette
miesyritt?ijit ja naisyrittiijit maksavat sa-
mansuuruisen maksun, vaikka miehen jiil-
keen on perhe-eliiketurva parempi. - Mak-
sun pitaisi olla porrastettu saatavaan eliike-
turvaan, hin sanoo. - Maksut ovat menneet
hukkaan, jos kuolee ennen eliikeikii6, sillii yli
l8-vuotiaat lapset ja miespuolinen leski eivit
saa eldkettii. Jos maksut olisi kaytetty muun-
laisen turvan kuten omaisuuden hankkimi-
seen, se olisi tassakin tapauksessa omaisten
kaytettavisse. hiin miettii.

Y K S I NKERTA I STA M I N EN E I
OLISI HELPPOA

- Valtava rasite se on, kohtuuton, yrittiiji-
eliikkeen maksu, sanoo vuokra-autoilija
H arry Taxell. -Julkisen rahoitusosuu-
den pitaisi olla siinii miiirin tuntuva, ette se

vaikuttaisi hillitseviisti myds maksujen ta-
soon.

Taxellin mielestii yrittajaelakkeen taso ei
ole maksurasitukseen nihden riittiiviin hyvii.
Sininsii on tarpeellista ja oikein, etta yrittejil-
le on jirjestetty seennOnmukainen eliiketur-
va, mutta maksurasituksen suhde elikesaa-
miseen ei ole kohdallaan.

Vuokra-autoilija Taxell hoitaa itse kunnal-
lishallinnon luottamustehtiivid, muun muas-
sa sosiaalihallinnossa. Hiin on siti mielte, etta
yritttijiieliikettii koskevia tietoja on saatavilla
riittav,isti sille , joka n6kee vaivan niihin tu-
tustuakseen. Itse hiin ei katso olevansa asiaan
perin pohjin tutustunut. Hin arvioi, etta yrit-
iaia"tit etuitsiiiidiinncin asettamat velvolli-
suudet yleensii ovat yrittiijille piiiipiirteis-

saan tuttuja, mutta eivat yksityiskohdissaan.
Entii eliketurvan kokonaiskenttii? - Onhan
se vaikea, eliiketurva on siini m66rin hajal-
laan, mutta yksinkertaistaminen siten, ettii
oikeudenmukaisuus siilyisi, ei ole helppoa.

-On oikein, etta on olemassa yrittljien
elikejirjestelmii, arvioi asianajaja Matti
N o r r i. - Pitaak6 sen olla pakollinen? Jos
vastaisin ei, pitiiisi muuttaa kovin monta ase-
tettua ennakkoehtoa. Kyll?i se ilmeisesti on
viilttimiiton. Siniinsii en pid6 viisaana, etti
kovin suuri osa kansallisvarallisuutta kasaan-
tuu julkisen vallan keytettaveksi ja pois yksi-
tyisten ihmisten ulottuvilta, mutta kun yhte-
nlinen tydeliikejirjestelmi kerran on olemas-
sa, on oikein, ette se on yrittljilliikin.

- Periaatteessa, jos olisi mahdollista, yksi-
tyisen ihmisen eliimin turvajerjestelyji ajatel-
len, omavastuisuuden lisiiiiminen ei olisi pa-
haksi.

- Pidatkd omaa eliketurvaasi riittaviine?

- Pidiin riittiivanii.

- Oletko mielestisi saanut yrittiijnelak-
keesti riittiviisti tietoja?

- Riittevasti.
Yrittajat yleens6? Luulisin, ette nykyaan

tiedetiiiin huomattavasti enemmiin kuin en-
nen.

- Ovatko elikeasiat yleensii vaikeita?

- Hyvin vaikeita. Sekii tekniseltii kannalta
ettii periaatteen kannalta. Yksityisen ihmisen
tuskin on helppo muodostaa riittiiviin selviii
kuvaa, harva on riitteviisti jaksanut ajatella
eliikkeen perusteita. ElSkeasiat ovat yleensi
tulevaisuuden asioita, viihin abstrakteja, ja
niitii on vaikea kuvitella.
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TEUVO SIITONEN

Sykup olv env aihdo s- j a luopumis-
e I cik ej cirj e s t e lm rici k e hi t e t ticin

Viime vuodenvaihteen molemmin puolin tehtiin
su ku p o lt' e nv a i h d o s - j a I u o p u m i s e ki k ej rirj e s t e I -
mcicin useito muutoksia, loiden tarkoituksena
on .ioustat'oittaa jrir.lestelmici ja somalla liscitr)
elcikkeitten k(i.\,,1r()mohdollisuuksia. Muutok-
.rista kertoo seltraovasso Maatalous.t'riil(ijien
t I ci k e I a i r o k sen I u opu m i s a s i a i no s a.t. I o n o s a s I o-
p riri I li k k ri Teuvo S i i t onen.
Sukupolvenvaihdoseliikemuutokset on toteu-
tettu 14. 12. 1979 ja 29.04. 1980 annetuilla
laeilla MYEL:in muuttamisesta (9lg/79 ja
294/80) ja 29.04. 1980 annetulla asetukselia
MYEA:n muuttamisesta (295/80). LUEL-
muuroksista annettiin 29. 12. 1979 laki
LUEI--!" muuttamisesta ( lO3? /l))ja 04. 01.
1980 asetus LUEA:n muuttamrsesta (7/80).
Kaikki muutokset sukupolvenvaihdoseliikei-
kiirajan viiliaikaista alentamista lukuunotta-
matta perustuvat luopumisj[rjestelmien ke-
hittamistoimikunnan syksyllii 1979 tekemiin
ehdotuksiin (komiteamietint6 191-9:46). Su-
kupolvenvaihdoseliikkeen ik6rajamuutokses-
ta sovittiin viime syksyn budjettineuvotteluis-
sa. Muutos vastaa tyOttdmyyseliikkeisiin teh-
tyii ikiirajojen tarkistusta.

I S ): N NiN VA I H D o S E NTI STA.
AIKAISEMMIN
Viime vuoden loppuun asti sukupolvenvaih_
doselikkeen alaikiiraja oli miehiliii 5g vuotta
ja naisilla 55 vuotta. Vuodeksi l9g0 ikiiedelly_
tys muutettiin syntymiivuoteen perustuvakii.
Tiinii vuonna sukupolvenvaihdoseliikekau_
pan tekeviit viljelijiit ovat oikeutettuja ikense
puolesta eliikkeeseen, jos he ovat syntyneet
vuonna 1925 tai sitii ennen, mutta ovat tilan
kauppahetkellii kuitenkin vieli alle 65-vuoti_
aita. Alaikaraja on siis nyt miehille ja naisille
sama. Jotta aviopuolisoista kumpikin voisi
saada eliikkeen, tiytyy heidiin molempien ol-
la viimeistiiiin vuonna 1925 syntyneitii.

J O U STAVA MP I S IV UTU L O S A2: N N d S
Jos luopujan tulot maatilan ulkopuolelta
ovat viimeisten viiden vuoden aikani ennen
tilakauppaa verotustietojen mukaan ylteneet
samaan kuin hlnen tulonsa MyEl-toimin-
nasta, edellytti laki aiemmin eliikehakemuk-

sen hylkiiiimistii. Lakia on nyt muutettu kah-
della tavalla. Luopujalta ei endii vaadita p6d-
asiallisen toimeentulon saantia MYEL+oi-
minnasta. Nyt riittae, jos puolet toimeentu-
losta on tullut t6st6 toiminnasta. Lisiiksi lain-
siiiinncis on nyt pyritty kirjoittamaan niin, et_
tii el6ke voitaisiin my6nriiii, jos luopuja asial-
lisesti ottaen on ainakin puoliksi maanviljelija
ottaen pelkkien verotustietojen ohella huo-
mioon mycis maatilayrityksen laatu ja laa-
juus.

Aikaisemmasta poiketen ei satunnaisia an-
sioita, kuten luottamustoimista saatuja palk-
kioita, pid:t1 :.ai civutuloina. Toisailti nyt
voidaan MYEI--toimintana pitiiii sellaistakin
tilan yhteydessd harjoitettua toimintaa, joka
asiallisesti voisi sitii olla, lnutta joka luopujan
kohdalla on verotuksen vuoksi jaanyt
MYEL:in ulkopuolelle. Tiillaista toimintaa
saattaisi olla esim. luopujan ja sukupolven-
vaihdoseliiketilaa omistamattoman luovu-
tuksensaajan yhtymiinli harjoittama trakto-
rikaivuritoiminta. Luovutuksensaajan mu-
kanaolo yhtymiissii vie sen verotuksen EvL:n
puolelle. Uusi sivutulosiiiinncis antaa kuiten-
kin mahdollisuuden katsoa luopujan osuuder
yhtymiin tuotosta hiinen MyEL-tulokseen.

VAIN PYSYVA, KANSANEL)IXN TST)2'
S U K U P O LV E N VA IH D O S E I-41 X X N N N
Aiemmin luopujalla ei ollut oikeutta suku-
polvenvaihdoselikkeeseen, jos hiin sai tilan
luovuttaessaan joko KEL-ty6kyvyttcimyys-
eliikettii tai taytta MYEl-tycikyvyttOmyys-
eliikettii. Eroa ei ollut sillii, oliko ty<ikyvytt<i-
myyseldke mdiiriiaikainen vai toistaiseksi
mydnnetty. Lakia on nyt muutettu niin, ettii
vain toistaiseksi mydnnetty KEl-tycikyvyt-
tcimyyseliike estdd sukupolvenvaihdoseldk-
keen. Muutoksen tarkoituksena on velttae
erditii kohtuuttomina pidettyjii"vdliinputoa-
mistapauksia". Siniinsti mitihn uutta elake-
etua muutos ei luopujille tuo, sillii tydkyvyt-
tcimyyseldkettii ja sukupolvenvaihdoseliket-
td ei makseta piiiillekk?iin.

KOEAIKA JATKAJALLE
"Vanha" laki edellytti sukupolvenvaihdos-
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15. Nimenomaisesti on nyt mycis siddetty, ettd
jatkajien on pidettiivii tila jakamattomana.

TiS MEN NY S O MI STU S O SUUKSI I N
Sukupolvenvaihdoseliike edellyttii2i, ett6 luo-
pujat omistavat eliikekauppaa tehtiiessd viel6
ainakin l/4 maatilasta ja etteivit luovutuk-
sensaajat omista siiti tuolloin vielii yli puolta.
Jos maatilaa on omistettu mdiirialoin, on
omistusosuudet ratkaistu pelkiistiiiin MYEL-
pinta-alojen vertailemalla. Nyt laki antaa
mahdollisuuden ottaa myos maatilan raken-
nukset vertailussa huomioon. Rakennusten
omistukselle voidaan kuitenkin panna painoa
vain rajatapauksissa ja lain mukaan vain luo-
pujan hyviiksi.

PIRSTOMISAIKA SAMAKSI
MAATILALAIN KANSSA
Aikaisemman lain mukaan sukupolvenvaih-
dosel6kettii ei mycinnetty, jos maatila oli hai-
tallisesti pirstottu 19. 10. 1973 jiilkeen. Aika-
raja luopumiseliikepirstomisissa oli sama.
Eliikejiirjestelmien yhdenmukaistamiseksi
nykyisen lainoituskiiytdnntin kanssa ja s am a l-
la toimeenpanon helpottamiseksi sukupol-
venvaihdoseliike- ja luopumisel6kepirstomi-
sen aikarajaksi on nyt sdidetty maatilalain
voimaantulopiiivii 01. 04. 197'7 . Vain sen jiil-
keen suoritetut luovutukset arvostellaan pirs-
tomisena.

MYOS METSA:MAATA SAA PIDAT:TA:A'
Sukupolvenvaihdoseldketilasta on tdhdn
saakka saanut pidiittiiii vain asuntotontteja ja
ns. arvokkaan alueen. Muutoin tila on tiiyty-
nyt antaa kokonaisuudessaan luovutuksen-
saajalle. Pidiitysoikeutta on nyt laajennettu.
Jos tilalla on tavanomaista huomattavasti
suurempi metsdmaa, saa siita pidiittlii osan
luopujien rintaperillisille, ei kuitenkaan niin
paljon, etta pidetys olisi maatilalain mukaan
iilanpirstomista. Luopujille metsea ei saa pi-
dattea.

Maatilahallituksen asiana on antaa tar-
kemmat ohjeet siitii, millaisissa tapauksissa
piditys kiiytinncissi on mahdollista. Tata kir-
joitettaessa se ei vielii ole niiti antanut. Etu-

8

eliikeluopujalta, etta hdn itse viljeli ainakin
olennaista osaa maatilansa pelloista lopulli-
seen tilakauppaan asti. Kaikkien peltojen ly-
hytaikainenkin vuokraus esti eliikkeen mytin-
t5misen. Lakia on nyt hieman joustavoitettu
antamalla luopujalle oikeus vuokrata kaikki-
kin tilansa pellot luovutuksensaajalle luopu-
mista valittcimasti edeltiiviiksi vuodeksi.
Vuokramiehenl voi siis kuitenkin olla vain
tuleva luovutuksensaaja, ja vuokraus voi ta-
pahtua vain tilakauppaa vdlittdmasti edelte-
v6n vuoden ajaksi. Pitempiiii kuin vuoden
vuokrausta jiirjestelmii ei hyviiksy.

TARKE N N UK S I A J ATKA M I S-
KELPO$UUTEEN
Sukupolvenvaihdoseliiketilalta vaaditaan, et-
tii se on jatkamiskelpoinen. Tiimii ratkaistaan
ensisijassa pellon ja metsiin pinta-alan perus-
teella. Laista ei ollut aiemmin selvdsti johdet-
tavissa, miten suhtautua sellaisiin tapauksiin,
joissa tila on v6hdn ennen sukupolvenvaih-
dosetdkekauppaa suurennettu jatkamiskel-
poiseksi ostamalla siihen lisdmaata. Nyt lakia
on tiismennetty niin, etti jatkamiskelpoisuut-
ta arvioitaessa otetaan tilan pinta-alat huo-
mioon sellaisina kuin ne olivat vuotta ennen
sukupolvenvaihdoselikekauppaa. Aikai-
semmasta poiketen voidaan jatkamiskelpoi-
suudessa talldin ottaa huomioon paitsi varsi-
naisen sukupolvenvaihdosel6ketilan pinta-
alat mycis luovutuksensaajan omistamat alu-
eet, jotka sopivat lisiimaiksi sukupolvenvaih-
doselSketilaan.

Sukupolvenvaihdoseliikejiirjestelmii on jd
vanhastaan antanut mahdollisuuden luovut-
taa tilan useammallekin lapselle yhdessi vil-
jeltavaksi. Sen sijaan selvii sidnnciksiii ei ole
ollut siitd, onko tilan jatkamiskelpoisuudelle
asetettava silloin joitain erityisvaatimuksia.
Nyt siiiinnciksiii on tarkennettu niin, ettii luo-
vutettaessa tila useammalle luovutuksensaa-
jalle tiiytyy sen olla kooltaan niin suuri, ettii se

intaa laissa tarkoitetun toimeentulon kaikille
jatkajille perheineen. Kiiytiinncissii jatkamis-
kelpoisen tilan alaraja miiiriitiiiin siis kerto-
malla "normaalin" jatkamiskelpoisen tilan
minimikoko luovutuksensaajien lukumiiiril-



kiiteistietojen mukaan maatilahallitus kui_
tenkin miiiriinnee tavanomaista huomatta_
vasti suuremman metsemaan alarajaksi 400
verokuutiometrin metsiituoton. Tiim6n ylit_
tavlistd metsamaan osasta voitaisiin pidatys
sitten suorittaa pirstoamisrajan puitteissa. 

-

JATKAJIEN PIIRI LAAJENI
Tiihiin asti sukupolvenvaihdoseliikejiirjes_
telmii on koskenut vain lihisukulaisten, kay_
tenndssa vanhempien ja lasten, viilisiii tili_
kauppoja. Nyt sukulaisvaatimuksesta on ko_
konaan luovuttu. Luovutuksensaajana voi ol_
la kuka tahansa nuori henkilci, joka ftyfieit
viljelyn jatkajalle jiirjestelmiiss6-asetetui eh_
dot. Jatkajan valinta on taysin luopujan har_
kinnassa. H6n voi valita vieraan jaikajan sil_
loinkin, kun hiinellii on omia lipsia. Suku_
polvenvaihdoseliikejirjestelmii ei valintaan
pllt". Jotta jiirjestelmiin perusajatus, viljeli_jdiden ikiirakenteen korjaaminln, edelieen
toteutuisi, vaaditaan jatkajalta kuitenkin yhii,
ettii hiin edustaa luopujaa nuorempaa suku_
polvea ja on siis piiiisiiiintciisesti ainakin 20
vuotta luopujaa nuorempi.

]A:LK I VELVO ITTEI S I I N MY O S
MUUTOKSIA
Viljelyn jatkajan on annettava sukupolven_
vaihdoselAkkeessi erityinen sitoumui, jossa
hiin velvoittautuu asumaan ja viljelemaan ti-
laansa ainakin viisi vuotta eliikkien alkami_
sesta. Sitoumus edellytti aiemmin mycis, ett6jatkaja pitaa tilan kokonaisena omistuises_
saan nuo viisi vuotta. Kiiytiinn<issii tilasta on
sitoumusaikana annettu tehdi vain ne samat
luovutukset, jotka olisi voitu hoitaa pidatyk_
lini j! itse sukupolvenvai hdoseldf.edupassa.
Jatkaja on siten voinut antaa esim. tontit sisa_
ruksilleen, ellei heille oltu niitii vielii aiemminpidiitetty. Tiitii laajemmat luovutukset onjouduttu katsomaan sitoumuksen rikkomi_
seksi. Nyt sitoumuksen ehtoja on lievennetty
niin, ettii jatkajan on pidettivii sukupolven"_
vaihdoseliiketila omistuksessaan piritomat_
tomana. Tistii seuraa, ettei vdhiisten aluei_
den luovutus ole en6ii sitoumuksen rikkomis_
ta, kunhan tilaa ei vain pirstota.

Aiemmassa laissa ei ollut selviii si6nnciksi6
siitii, miten on suhtauduttava tilanteisiin,
joissa jatkaja joutuu siniinsii hyviksyttiiviin
syyn, esim. asevelvollisuuden suorittamisen
tai maataloudellisten opintojensa vuoksi tila-
piiisesti ke_skeyttdm[iin sitoumuksensa tiiyt-
timisen. Nyt lakia on tiiltii osin tiismennetiv.
Jatkajalla on nimenomaan oikeus keskeyttdii
sitoumuksensa tlyttiiminen hyviiksyttavasta
syyst6. Kuitenkin, jos keskeytys jatkuu yli
vuoden, pidennetddn sitoumusaikia rastua_
valla ajalla. Pidentimisestdkin voidaan luo_
pua, jos tilan viljelyn hoitaa jatkajan poissaol_
lessa hiinen aviopuolisonsa tai, kun tila on
myyty kahdelle jatkajalle, toinen sitoumuk_
sen antaja.
I-,4 K KA UTTA MI N E N R I K K O M U K S E N
MUKAAN
Sukupolvenvaihdoseliikkeelle jiiiinyt ei saa
toimia eniiS itsentisenii maatal-ousyiittajana.
Jos hiin aloittaa uudelleen yrittnjaioiminnan
eliikeaikanaan, lakkautetaan eieke. 1 Aiem_
man lain mukaan eliike voitiin vain joko lak_
kauttaa kokonaan tai sitten jettae erityisesta
syystii kokonaan lakkauttamatta. Joskus
eliikkeensaajan rikkomus saattaa kuitenkin
olla varsin viih,iinen ja uscin puiri.aasri tieta-
miittcimyydest[ johtuva. Lakia onkin temen
vuoksi'muutettu niin, ettii lakkauttaminen
voidaan entistd oikeudenmukaisemmin suh_
teuttaa rikkomuksen laatuun. El6ke voidaan
nyt lakkauttaa kokonaan tai osaksi, miirii_
ajaksi tai pysyviisti, taikka jettee kokonaan
lakkauttamatta.

Tiiysin vastaava muutos tehtiin mvcis luo_
p-um_iseldkkeeseen, joka my6s edellyttiiii
eliikkeensaajalta pidatteytymistii maatilou-
den harjoittamisesta. Luopumiseliikkeessii
lakkauttamissiiiinncist6 sorill"taan lisiiksi
metsitys- ja myyntirajoitussitoumusten rik_
komuksiin.

NA I SLE SK IE N LU O P U MI S E L)' KE I K)'
ALENI
Aviovaimo on jo vanhastaan voinut jeeda
luopumiseliikkeelle 45 vuotta taytettyaan, jos
hiin luopuu yhdessii 55 vuotta tayttaneen
miehensi kanssa, joka mycis on elEkkeeseen
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oikeutettu. Vaimon kanssa samaan asemaan
on lainmuutoksella asetettu naisleski. Myos
hdn voi nyt luopua ja saada eliikkeen tiiytet-
tyaan 45 vuotta. Aiemmin naisleskiin sovel-
Iittiin yleistii naisten luopumiselSkkeen alai
kdrajaa,55 vuotta.

NIVELLY S MUIHIN LU O PUMI S-
J4RJESTELMIIN
Luopumiseliikkeen on alusta lahtien voinut
saadi myds pellonraivaustilalta. Pakettitilan
viljelyn ja asumisen katsotaan jatkuneen so-
pimuksen ajan, asumisen silloinkin, vaikka
iuopuja olisi muuttanut tilalta paketin teon
jiilteen pois. LUEL:in seatamisen jiilkeen on
iaatettuvoimaan kaksi uutta luopumisjiirjes-
telmii6, tuotannonmuutos- ja kesannoimis-
jiirjestelmh, joita ei kuitenkaan oltu siiiidOsta-
soila aiemmin nivelletty riittaviin hyvin
LUEL-jiirjestelmii6n. Nyt LUEL:issa on ni-
menomaan todettu, etta tuotannonmuutostl-
lalla ja valtion kanssa tehdyllii sopimuksella
kesannoidulla pellolla katsotaan viljelyn jat-
kuneen sopimuksen voimassaoloajan. Pak91-
titiloista pbiketen asumisehto ei niiillii tiloilla
sen sijaan automaattisesti teyty. Eliike edel-
lytti[ luopujalta tosiasiallista tilalla asumista
luopumiseen saakka. Vain erityisestii syystii
voidaan tdstd Poiketa.

ETUKA.TEI S V U O KRA U S MY O S LUEL: I I N
Jos luopuja oli antanut ennen luopumista
kaikki tilansa pellot vaikkapa vain yhdeksi-
kin viljelykaudeksi vuokralle, ei luopumise-
lhkettd voitu aiemmin yleensd mycintiiti.
Poikkeuksen teki vain tilan omistajan tyciky-
vyttomyyden vuoksi tapahtunut vuokraus.
Nyt lakiin on lisdtty vastaava etukiiteisvuok-
raus, kuin edelld selvitettiin sukupolvenvaih-
doseldkkeen kohdalla. Luopuja saa vuokrata
tilan kaikkikin pellot tulevalle luovutuksen-
saajalle luopumista velittcimdsti edeltaveksi
vuodeksi - kdytdnncissd siis naapuriviljelijiil-
le, joka myohemmin luopumisel6kekaupassa
ostaa vuokraamansa Pellot.

SUOJA KIINNAN ETUOSTO-
OIKEUDELLE
Voimassa olevan etuostolain (608/77) mu-
kaan kunta voi eriissi tapauksissa kiiyttii?i
etuosto-oikeuttaan ja lunastaa maatalous-
maan, jonka luopumiseliikkeen hakija on
myynyt toiselle viljelijiille lisialueeksi' Jotta
tutpuia ei t6llaisessa tapauksessa menettiiisi
eliiieoikeuttaan, on luopumisel6kelakia
muutettu niin, ettei kunnan etuosto-oikeuden

khyttiiminen estii katsomasta alkuperlistd
myyntiii LUEL:in mukaiseksi luovutukseksi'

ELA: KEP I NTA-ALAAN MUUT O S
Luopumiseliike lasketaan luovutetun tai met-
sitetyn pinta-alan mukaan. Huomioon ei kui-
tenkaan oteta luopumiseldketilaan aivan vii-
me vuosina hankittuja tai muutoin kuin pe-
rintcinii saatuja alueita. Aiemmin piiiviimiiii-
r6n6, jota mycihemmin hankituista alueista
eleketta ei endd laskettu, oli 3l' l2' 1975' Nyt
aikaraja on muutettu liukuvaksi. Luopumise-
liikkeestii jiiiviit pois kolmena viime vuotena
ennen luopumista hankitut tai saadut alueet.

TA. S MEN NY S O STAJAN A SU MI SEEN
Luopumiseldkkeen voi saada mm., jos luo-
vuttaa tilansa lisiialueeksi sopivalle liihiviljeli-
jiille. Ostajaa on pidetty aiemmin sopivana
vain, jos hiin asui maatilallaan luopumiselii-
kekaupan tapahtuessa. Varsin usein khsitel-
tiiviiksi on tullut kuitenkin hakemuksia, jois-
sa ostajan asunto ei ole varsinaisella maatilal-
la, mutta kyllZikin aivan sen liiheisyydessii'
Hakemukset on jouduttu tdhiin saakka hyl-
kiiiimiiiin, vai kka asumisj iirj estelyj ii siniinsii
onkin pidetty hyviiksyttiivini. Tdmdn vuoksi
saann6ksia on nyt muutettu niin, ettd ostaja
voi asua mycis maatilansa viilittcimiissii liihei-
syydessd, ja erityisista syista tilalla-asumis-
eaettytyksisth voidaan kokonaankin luopua'

M Ll UTO STEN V O I M AANTULO
Luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeen
takkiuttamista koskevia uusia sSdnndksi6
sovelletaan rikkomuksiin, jotka ovat tapah-
tuneet 31. 12. 1979 jiilkeen. Kaikkia muita
edellii selvitettyjd muutoksia sovelletaan nii-
hin luopumis- ja sukupolvenvaihdoseliikeha-
kemuksiin, joissa lopullinen tilakauppa ta-
pahtuu tai eldkkeen etuketeispaatos annetaan
31.12.1979 jiilkeen.

KEHITYSTYO UTXUU
Sukupolvenvaihdoseliike- ja luopumiseliike-
jiirjestelmh ovat mddrdaikaisia. Nykyisten la-
kien voimassaoloaika paettyy timiin vuoden
lopussa. Jiirjestelmien jatkamista. tutkii par-
hailtaan luopumisjiirjestelmien kehittamis-
toimikunta. Toimeksiantonsa mukaan sen on
15. 09. 1980 mennessa annettava esitys siit6,
onko ja miten jiirjestelmii jatkettava vuoden
1980 jalkeen. Tarvetta jiirjestelmillii epiiile-
miittii yhii edelleen on' Kuinka pitka jatkosta
tulee, ja mita muutoksia jErjestelmiin ehkii
jatkon yhteydessi tehdiiin, jii6 kuitenkin
niihtiiviiksi ensi sYksYYn.
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JUHANI LINDQVIST

Yr i t t rij ci e I cik ev akuu t u s m o k sun
v cihenny s ke lp oi suude s t a v er o tuk s e s s o

Tasavallan presidentin esitte-
lyssti 2 l. I 2. 1979 vahvistettiin
laki tulo- ja vorallisuusverolain
muuttamisesta, jolla muun
muassa poistet tiin lakiscititeis-
t e n yr i t t rij tie lci k ev a kuu tus mak-
sujen vrihentrimistri koskevo
I5 To:n ja l0 000 markan
enimm ci i s mcicir (i. - Y rit t dj de lti-
k ev akuu tu sma k sun v eroy cih en-
nyskelpoisuutta selostaa seu-
raovesso varatuomari Juhani
Lindqvist Oy Yleisradio Ab:stci.
Hrin on aikaisemmin toiminut
E ltik e t urv ake s k uk s en e I cik e lai-
t o s t ar kast ajana vuodesta I 97 6
vuoteen 1980.

VUODELTA 1979 SUORI.
TETTAVA VEROTUS
Vuodelta 1979 suoritettavassa
verotuksessa tulo- ja varalli-
suusverolain (TVL) 29 g:n I
momentin 5 kohdan (1092/78)
mukaan verovelvollisella oli
oikeus viihentlii omasta ja
perheenjiisentensi eliikeva-
kuutuksesta (ei kuitenkaan
kertamaksullisesta) suoritta-
mansa maksut enintiiiin 15
prosenttia ansiotulon miiiriis-
tii kuitenkin niin, ettii maata-
lousyrittiijien eliikelain
(MYEL), yrittajien eliikelain
(YEL) tai lyhytaikaisissa tyci-
suhteissa olevien tydntekijiiin
eliikelain (LEL) I a g:n 2 mo-
mentin nojalla suoritetut
maksut saatiin viihentiii edel-
16 tarkoitetun rajoituksen es-
tiim6ttii 10000 markkaan
saakka.

VUODELTA I98O
SUORITETTAVA VEROTUS
Vuodelta 1980 suoritettavassa
verotuksessa saadaan uuden
TVL 29 g:n I momentin 5

kohdan mukaan edellii maini-
tut lakisiiiteiset vakuutus-
maksut viihentiili kokonaistu-
losta valtion- ja kunnallisvero-
tuksessa ilman ansiotulon
miiriiin perustuvaa prosen-
tuaalista ja markkam6iiriiistii
rajoitusta. Tiimii onkin perus-
teltua, koska nimi vakuu-
tusmaksut ovat yrittejetoi-
minnan harjoittamisen viilt-
tiimiitcin edellytys ja koska
yrittljielikkeet ovat koko
miiiir5ltiiiin veronalaista tu-
loa.

PAKOLLISET
VAKUUTUSMAKSUT
On huomattava, ette rajoituk-
seton viihentiimisoikeus kos-
kee vain pakollisia vakuutus-
maksuja. Yrittiijiieliikelakien
mukaisia vapaaehtoisia ja
muita elikevakuutusmaksuja
koskee edelleen l5 prosentin
rajoitus ansiotulojen miiiiriis-
tii. Pakollisia vakuutusmaksu-
ja ovat yrittiijien eliikelakien
mukaisten perusvakuutusten
jaLEL I a g:n 2 momentin
(traktoriyrittijiit) mukaiset
vakuutusmaksut.

Yrittaje voi niiden perus-
vakuutusten lisiiksi jiirjest66
itselleen ja omaisilleen sosiaa-
li- ja terveysministericin vah-
vistamin ehdoin eliiketurvan,
joka on parempi kuin yrittiijii-
eliikelakien mukainen lakisiiii-
teinen turva. Pakollisia va-
kuutusmaksuja eiviit ole lisii-
elikevakuutuksista (YEL ll SI momentti ja MYEL ll S I
momentti) ja vapaaehtoisista
perusvakuutuksista (YEL I I g
2 momenttija MYEL ll $ 2ja
3 momentit) aiheutuvat mak-
sut. TAE-vakuutuksesta, jos-

sa yrittiijii saattoi sislllyttiiii it-
sense tydntekijciidensti TEL-
vakuutukseen, aiheutuvat
maksut eivdt ole laissa tarkoi-
tettuja pakollisia vakuutus-
maksuja.

Mikeli pakollisesta vakuu-
tuksesta aiheutuvat maksut
ovat l5 prosenttia ansiotulos-
ta tai enemmiin, yrittiijillii ei
ole oikeutta viihentii6 endii
muiden eliikevakuutusten va-
kuutusmaksuja.

TULOT
Pakolliset vakuutusmaksut
viihennetiiiin verovelvollisen
kokonaistulosta, jossa voi olla
mukana myos muuta kuin an-
siotuloa. Muut kuin pakolliset
vakuutusmaksut saadaan vii-
hentiiii vain ansiotulosta edel-
lii mainituin rajoituksin.

TVL 17 b $:n 2 momentin
mukaan katsotaan vuodelta
1980 toimitettavassa verotuk-
sessa verovelvollisen tai puoli-
soiden yhdessd harjoittaman
liikkeen taikka ammatin tulos
tai maatilatalouden puhtaan
tulon yhteismiiiirii '78 000
markan m66riiiin saakka ko-
konaan ansiotuloksi. Jos ve-
rovelvollinen esitttiii selvityk-
sen siitii, ettii hinen tai puoli-
soiden harjoittamassa liik-
keess6, ammatissa tai maatila-
taloudessa suorittaman tycin
kohtuullinen arvo ylittea
78000 markkaa, voidaan
mycis timiin m66riin ylittavi
osa mainittujen yhteismiiiiriis-
te katsoa ansiotuloksi. Kiy-
tiinndssii suuremman ansiotu-
lon osoittaminen on edellyttii-
nyt varsin vahvaa niiyttoii lu-
kuunottamatta muutamia va-
paan ammatin harjoittaja-
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ryhmia. Ansiotuloa eivSt ole
muun muassa korkotulot,
osingot, vuokratulot, asunto-
tulot, kiinteiin omaisuuden
luovutuksesta saatu voitto ja
muut niiihin tuloihin rinnas-
tettavat tulot.

Vakuutusmaksun perustee-
na oleva yrittiijiin ns. tycitulo
ei miiiriiydy yrityksen tuot-
taman voiton tai yrittiijiin
verotettavan elinkeinotulon
mukaan. Yrittijalle vahviste-
taan tyotuloksi viihint56n se
palkka, joka kohtuudella olisi
maksettava, jos yrittajan tyota
suorittamaan olisi palkattava
vastaavan ammattitaidon
omaava henkilci. Ensisijaisena
tycitulon mii6rittelyohjeena on
yrittiijiin oman alan tai liihin-
n6 soveltuvan alan jiirjestdn
antama peruste.

Verotuksessa vapaaehtoisia
vakuutusmaksuja vihennet-
tiiessii tarkasteltava ansiotulo
voi jiiiidii edellii esitetyn perus-
teella pienemmiiksi kuin yrit-
tiijiieliikelain mukainen tycitu-
lo. Tiimii rajoittaa osaltaan
muiden kuin lakisiiiiteisten
eliikevakuutusmaksujen vii-
hentimisoikeutta. Pakollisten
vakuutusmaksujen viihentd-
miskelpoisuuden osalta lakiin
tullut muutos poistaa tulojen
erilaisesta maerittamisesta
joskus johtuneen rajoituksen.

VA:HENNYKSEN
SUORITTAMISESTA
Suurempituloisen puolison
kannattaa tehdii viihennys ve- .\

roilmoituksessaan, sillii TVL .

29 $:n I momentin 5'kohdan
mukainen vihennys on perhe-
kohtainen. Useamman vuo-
den ajalta kerralla maksetut

eliikevakuutusmaksut viihen-
netiiin siltii vuodelta toimitet-
tavassa verotuksessa, jona
yrittnjii on maksut suoritta-
nut.

Vakiintumassa olevan vero-
tuskiytiinncin mukaan osa-
keyhtidt sekd avoimet ja
kommandiittiyhti6t voivat
viihentdii p6dosakkaansa ja
yhti<imiehensii puolesta mak-
samat yrittiijieliikevakuutus-
maksut yhti<in elinkeinotulos-
ta tulon hankkimisesta aiheu-
tuneena kuluna. Mahdolliseen
tappioon sisiiltYviit eliikeva-
kuutusmaksut YritYs voi vii-
hentiii seuraavina vuosina
tappiontasauslain siiinndsten
mukaisesti.
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ANTTI STJOMINEN

Tydttc)myystuntasta
- t y dt t dmyy s el cikke e st ri

Ty ti t t d my y den aik ana t o im e en-
tuloturyaa toteutetaan Suo-
messa eri jtirjestelmien oyulla.
Tydttdmyyskoryaus- ja tylt-
t 6 my y s avus tusj tirj e s t e lmtit
muo do s t ay at t y ti t t timy y s turv an
keskeisen osan. Ndiden listiksi
eroraho- ja ty(itttimyysekike-
jiirjestelmtit triydentiivcit suo-
malaista tytitttimyysturvajdr-
jestelmtici.

Tydllisyyslain sii[nncisten
mukaan tycikykyiselle ja tyci-
haluiselle l6 vuotta tiiyttiineel-
le, jolle ei voida jiirjestea tyOte
tai koulutusmahdollisuutta,
voidaan laissa ja asetuksessa
siiiidetyin edellytyksin suorit-
taa tydttdmyyskorvausta val-
tion varoista. Edellytyksenii
kuitenkin on, ettei ty0tcin kuu-
lu tydttOmyyskassan piiriin.
Hallinnollisesti tyOttdmyys-
korvausjiirjestelmii kuuluu
tycivoimaministericin hallin-
nonalaan. Vuonna 1979 suori-
tettiin tyOttcimyyskorvauksia
yhteensii 474 miljoonaa
markkaa.

TyOttcimyysvakuutusj 6rjes-
telmii perustuu lakirn valta-
kunnallisista tydttdmyyskas-
soista. TyOttOmyyskassat suo-
rittavat tycittcimiksi joutuneil-
le kassan jiisenille tycittcimyys-
avustusta yhden kalenteri-
vuoden aikana enintiiin 200
tydttOmyyspiiivSlta. Avustus-
ta voidaan suorittaa kolmen
perittiiisen kalenterivuoden
aikana eninttiin 450 piiiviilti.
Poikkeuksellisesti enimmiis-
aikaa on vuonna lg80jatkettu
50 piiiviillii. EnimmiismSiriin
avustusta saaneella on mah-
dollisesti oikeus tydttdmyys-
korvaukseen tarveharkinnas-

ta riippuen sekii tietyin edelly-
tyksin my6s tydttdmyyseliik-
keeseen. Vuonna 1979 tyot-
t6myysavustuksia maksettiin
543 miljoonaa markkaa
180000 tydtt6myyskassan j6-
senelle.

Erorahalain piiriin kuulu-
vat kaikki ty6- tai virkasuh-
teessa olevat tycintekijiit ja
toimihenkilcit lukuunottamat-
ta valtion ty6- tai virkasuh-
teessa olevia. Valtion virka-
miesten erorahasta on siiiidet-
ty erikseen. Erorahaston suo-
rittaman erorahan tarkoituk-
sena on antaa lisiitoimeentulo-
turvaa inkkiiille tycintekijciille
ja toimihenkil<iille, jotka ovat
menetteneet tycipaikkansa
tycinantajansa supistettua tai
lopetettua toimintansa talou-
dellisista syistii. Toisin sanoen
eroraha tukee tycittomiiksi
joutunutta vaikeassa ylime-
novaiheessa. Erorahaa sai
vuonna 1979 noin 9000 henki-
166 ja sitn maksettiin noin 27
miljoonaa markkaa.

TYATT)MYYSEL):KKEEN
MERKITYS
Tycittcimyysel6kkeen tarkoi-
tuksena on turvata liihellii elii-
keiknii ja pitkaaikaisesti tyrit-
tcimiiksi jiiiineen ty<intekijiin
toimeentuloturva. Tycitt6-
myyselike-etuudet sisiiltyvit
seka tydeleke- ettd kansaneld-
kejiirjestelmiin. Vuonna 1979
tyoelekelakien mukaisia tycit-
tcimyyseliikkeitii maksettiin 5 3
miljoonaa markkaa.

Edellii esitetyt luvut parhai-
ten osoittavat, etti tycittci-
myyskorvaukset ja ty6tt6-
myysavustukset muodostavat
tyOttOmyysturvan olennaisen
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osan. Tycittcimyyselakkeet ja keellii on oma tarkee tehta-
erorahajirjestelmii ovat vain vdnsii tydttdmyysturvajdrjes-
teydentamessii niiitii. Ne on telmiin tiiydentiijiin6.
tarkoitettu vain osalle tydttd-
mist6. Tyottcimyyselatkeen TI||9IIy-YSELAKKEEN
edellytyksena onkin, ettli ky- YEryITTYMIyEN
symytiesra on liihell?i .1i- Ty<ittomyyseliike on el6ke-

t"itaa, pitkiiaikaisesti tydt- etuuksista uusin' sillii se tuli
tcimiin6 oleva henkilo. " tydelakejiirjestelmiiiin vasta l.

iy.itto.yyr"liikkeiden 7 . 197 t. Tyottdmyyseliikkeen
maara ja niid"n merkitys koko syntyminen perustui etujiirjes-
tydelii[ejdrjestelmiissii on tdjen viiliseen sopimukseen'

my<issuhteellisenv6hiiinen.Hallituksen.esityksessaty6t-
ty<ittcimyyseliikkeiden mdiirii t<imyyselakkeen siiiitdmiseksi
o,toko-"lunpy,ynytvaati-esitettiin,ettiil[helliiel6kei.
mattomani,joskinnitLo.Ls- kii6 olevan pitkiiaikaisesti
an tytittomyyden ja tydtt6- tydttdmen ty6llisthminen on
myyseliikkein edellytyLrlln kiytiinncissi osoittautunut
teliyien lainmuutost.n t"r- vaikeaksi' jopa epltarkoituk-
rauksena lukum6iir6t ey31 selfilukaiseksi, jolloin on pi-
kaantyneet voimakkaase"n dettavii perusteltuna antaa
kasvuun. Esimerkiksi vuonna asianomaiselle mahdollisuus
lg73 ty6tt6myyseliikkeel16 o11 siirtyii eliikkeelle jo ennen el6-

vaingi3trentil,Oa.Tilannesil- kei6n saavuttamista. Niin ol-
lyi samansuuntaisena xina len kysymyksessii on eriiinlai-
vuoteen 1977 saakka. Vuonna nen varhaiseliike.
lgT8ty6ttdmyysel6kett6saiLainvoimaantulovaiheessa
4624 j; uro.,nu 1979 jo 7553 ainoana- edellytykseni tycit-
henkilcjii. Tiinii vuonna kas- tcimyyseliikkeenmydntemisel-
vuvauhti tulee edelleen iatku- le oli 60 vuoden ian tayttami-
maan vuoden alusta uoi*uun nen sekii 200 avustus- tai kor-
tulleen lainmuutoksen ssu- vauspiiiviinsaaminenviimeksi
rauksena. kuluneen 52 viikon aikana.

Tycieliikejiirjestelmiissii vastaavat siiiinnciksettulivat
ty<itiomyysilatkeiden merki_ my<)s kansaneliikejiirjestel-
tYS on mYcis vaatimatonta miiiin'
luokkaa. Vuonna 1979 tyot- Heiniikuun alusta 1977

tcimyyseldkkeitahan suoritet- tydttdmyyseliikkeen mycin-
tiin vain 53 miljoonaa mark- tiimisenedellytykseksituli200
kaa, kun esimeriiksi vanhuus- piiiviin sldnntin lisiiksi ns. 450

el6kkeitii maksettiin samanai- piiiviin enimmiissii6nt6. Tydt-
kaisestil8T0miljoonaamark-tcimyyseliikkeeseenonoikeu-
kaa. tettu myds 60 vuotta tayttanyt

Huolimatta vaatimatto- henkil<i, joka on saanut valta-
masta osuudesta toisaalta kunnallisista tydttdmyyskas-
tycittcimyysturvajiirjestelmiis- soista annetun lain mukaista
ra ju.y-tiit in itsl tycielakejiir- piiiviiavustusta 450 piiivin
jesielmissd tyottdmyyseliik- enimmiiisajalta' Syyni lain-
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muutokselle oli, ett6 vuonna
197 7 450 peiviin enimmiiisaika
kassa-avustusta saaneilla tuli
tayteen ensimmliistii kertaa.
Viiliinputoamistapausten es-
timiseksi annettiin liihellii
eliikeikiiii oleville enimmiiisa-
jan tycitt<imyysavustusta saa-
neille ty6tt6mille mahdolli-
suus siirtyii tycitt6myyseliik-
keelle. Tosin piiiviiavustusoi-
keuden paetyttya tyott<imiillii
on oikeus hakea myris tydtt6-
myyskorvausta ,mutta se on ^taiveharkintainen, -ioff.i" .1"! Perusteluina tiihiinkin
esimerkiksi aviopuolisoi suli- fa:nmuutokseen esitettiin pit-
teellisen alhaisei palkkatulot l1llI"lt"Il tyottdmyvden jat-
estiiviit korvauksen ;;;i;. kuminen- 

. K6ytiinn<issii ny-

Enimmiiisaik",aannt*,.n. Y;l;,l,JI?ffi,,XffiTil11il1,:lsditiimisen yhteydessii piden- ;.;;;;il;- takaisin laissanettiin 52 viikon kertymis.aika ;il;;;;-;eerattyyn 60 vuo_60 viikkoon' iolloin mycinti- J"r-ftiai'toinen-asia-.on sii- 1r5116-yysetuuksina. Ty6t-misedellvtvkset voivat hel- 1*- 
--iuri"""tr 

;v.;t6;vt;- illlrrr,uru"n kokonaiskehit_pommin teyttya. elikkeen alaikiirajaa tulevai- tamisen tavoitteeksi komiteaTycittcimyyseliikkeen mycin- suudessakin alentamaan. oi asettanut riitt6ven v6him_tiimisen alaikiirajaa alennet- TULEVAISUUDEN miiistoimeentulon antavantiin mSiriiaikaisella poikkeus- *1-nr;;);
r air r a h e i n ii kr u r, 

"tu 
Jt ""'t-s;; +; fr{ ffi 

"ru 
rvan kok o na is _ *Tj,tJ ffi t#r r""jX,'#l'r1i

vuoden 1979 loppuun tS3kT." 
";;i;t";;;'olut pitkiian vi- teutetun vakuutusmuotoisen60vuodesta58vuoteen.H."IL r.ila. viiietsi ty6tt6myys- ansioturvan.tuksen esityksen perusteluina turruto-it""n yksimieliset Nykyisen ty<ittdmyysturvanalentamiselle esitettiin 1{9!- ;;;rili""l-r""t ruoneet tilan- vajavaisuudet ja siinii synty-tdmyyden jatkuminen. lill t..n,iorr" toton"isuudistuk- viin viiliinputoajien toimeen-vuosina voimakkaani'itltgi." r"i[';;ta;iolla kaikki mah- tuloturvan hoitaminen edel-yha useammat ty0ntekijit arriir'rra.t. yleisinii tavoit- lytteisivet kokonaisuudistuk-saattavat joutua tyottomyysa- teina i;;it"" esitti, ette ty6t- sen nopeata toteuttamista.vustuksen enimmiiism6aren 16[rr;.;;;" tulee ulottua Tyottomyyselikkeen osaltasaavutettuaan toimeentulo- ,"L5 iycielamassa ofleisiin il- voitaneen todeta, ett6 sen teh-vaikeuksiin' man omaa syyteen ty<itt<imik- tiivini tulee vastaisuudessa-Viimeisin muutos tycitt6- si jiiiineisiin seka iktiivisesti kin toimia eraanlaisena var-myyseliikesiiiinnciksissii ta- tycimarkkinoille pyrkiviin. haiseliikejarjestelmiinii ty6t-pahtui timin vuoden alusta, Samoin tyrittdmyysturvan tu- tcimyysturvan tnydentiijinii.jolloin tydttomyyseliikkeen lee rajoittaa tycivoimapolitii- Kuitenkin selvitetiivinii ole-alaikiirajaa alennettiin siten, kan kanssa ty<ittcimyyden ris- vat elikkeelle siirtymisjarjes-ettti eliikkeen saavat mycis ki6 seke taata tycitt<imiille ja telmiit saattayat 

- 
vaikuitaavuonna 1925 lai sitd ennen h6nen huollettavilleen koir- mycis tycittcimyysel6kkeeseen

syntyneet tydttdmat tyOnhaki- tuullinen toimeentuloturva tydelakejerjestelmiissi.
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TAPIO KARSIKAS

Ty r) t t omyy s ekikk e e s e en
liit tyv iri kciy t cinnr)n ky sy my k si ci

TEL 4 c $:n I momentin ja 6 keen l.l.1980alkaenelisiisjo
momentin mukaan oikeus saa- S4-vuotiaana, mikiili muut
da tydttdmyyseltikettri on eliikkeensaamisenedellytyk-
yuonna 1925 tai sitri ennen syn- set teyttyvat.
tyneellii tyontekijrillti, ioko --- *--i s o i t t aa t y r)v oimav ir anomai s en TY OV O I MAVIRAN-
antamalla todistuksella, ettd OMAISENTODISTUKSEN
hcin on viimeksi kuluneiden 69 ANTAMINEN
viikon * yhden kuukallTsn si- 200 piiiviavustus- tai kor-
kana saanut valtakunnallj5i5;a vauspiiiviin on kerryttiiva 60

rydrfimyyskassoistaannetunviikonsisiilliisiten'ettiien-
iain mukaista pdivdovusrusra simmaisen avustus- tai kor-
tai tydllisyysliin mukaista vauspiiiviin ja 200 piiv6n tiiyt-
tyiitt()myyskorvausta v4ftin- tymisviili,.ns' kertymtaika'
iaan ZO'O' paivtiltri tai ettci hrin saa olla enintiiiin 60 viikkoa.
on ,oonit valtakunnallisista Tyott<imyyselikkeen ha-
tydtttimyyskassoista annetun kemiseen tarvittavan tydtt6-
iain mukaista priivciavusllT5la m])stodistuksen antaa aina
kolmen perrikkiisen kalenl eri- tycivoimaviranomainen'
vuoden aikana 1'hteensri larn Tytittdmyyskassat joutuvat
salliman enimmcii.smcicircin. antamaan tycivoimaviran-

omaisille ilmoituksen siita,
Enimm6ism66rii on nor- kuinka monelta piiiviilti kas-

maalisti 450 piiivnn. Sitii on san jiisen on saanut ty6ttd-
kuitenkin useana vuonna jat- myysavustusta 60 viimeksi ku-
kettu 500 piiviiksi. Mycis luneen viikon aikana' 60 vii-
vuonna 1980 enimmlismiiirii kon aika lasketaan piiiviisti,
on 500 piiivn?i. Lisiiksi vaadi- joka on aikaisintaan kuukaut-
taan, ettei tytintekijiille voida ta ennen todistuksen piiiviiys-
osoittaa sellaista ty6ta, jonka t6. Kassa antaa tiedot erityisel-
vastaanottamisesta hin ei voi lii ilmoituslomakkeella. Pyyn-
kieltnyfn menettametta oi- td ilmoituksen antamisesta tu-
keuttaantycillisyyslainmukai- lee yleensii tycivoimaviran-
seen korvaukseen. omaiselta. Kadsa voi kuiten-

Vuoden 1980 alusta elSk- kinmycisomastaaloitteestaan
keen saaminen iiin osalta on lahettee ilmoituksen avustus-
sidottuhenkiliinsyntymivuo- piiivistii tycivoimaviranomai-
teensiten,ettiennen l.L1926 selle eli kassan jiisenen asuin-
syntynyt henkilti voi saada paikan tyOvoimatoimistolle.
tydtt6myyseliikkeen. l. L llmoituksen saatuaan tyd-
1926 tai sen jllkeen syntynei- voimatoimisto voi sitten tiiyt-
siin henkil<iihin sovelletaan tiiii todistuksen tydttdmyys-
jiilleen TEL 4 c $:n I momen- eliikkeen hakemista varten'
tissa olevaa 60 vuoden ikiira- Muille kuin tycitt<imyyskas-
jaa. l. l. 1980 voimaantulleen san jiisenille annettavan ty<it-
lainmuutoksen mukaan 31. tdmyystodistuksen tycivoima-
12. 1925 syntynyt henkilO on toimisto voi tayttaa omien tie-
voinut saada tytitt6myyselSk- tojensa perusteella'

l. l. 1980 voimaantulleen
lainmuutoksen yhteydessii
muutettiin ETK:n ohjeiden
mukaista tycivoimaviran-
omaisen todistuksen antamis-
ajankohdan tulkintaa. Uuden
ohjeen mukaan todistus voi-
daan antaa yhdenmukaisesti
sovellettaessa sekii 200 piiivtin
ettii enimmiismiiiriisiiiinnos-
ta.

ELiKETAPAHTUMAN
KiSITE
Eliketapahtuma on maaritel-
ty TEL 4 c $:n 3 momentissa.
Eliiketapahtuma on tycitto-
myyden alkamispdivii, jona
pidetiian sita piiiviiii, jolta ha-
kijalle on ensimmiiisen kerran
viimeksi kuluneen 60 viikon
aikana suoritettu piiviiavus-
tusta tai tyiittdmyyskorvaus-
ta.

Mycis silloin, kun eliiketti
laskettaessa sovelletaan 500
piiivin siiiinnostii, tycintekijiin
katsotaan joutuneen ty6ttd-
miiksi sinii piiiviind, jolta hii-
nelle on ensimmiisen kerran
suoritettu TEL 4 c $:n I mo-
mentissa tarkoitettuna 60 vii-
kon aikana piiviiavustusta tai
tydttOmyyskorvausta.

Ellei piiviiavustus- tai tycit-
tomyyskorvauspiiiviii ole 60
viikon * yhden kuukauden si-
sillii ty<ivoimaviranomaisen
todistuksen allekirjoituspiii-
vasta taaksepiin lukien, on
vaikeuksia el6ketapahtuman
m66rittelyssii: lakitekstissii ei
ole suoranaista siiSnncistii asi-
asta. ETK on tyoelekelaitok-
sille antamissaan ty0ttdmyys-
eliikettii koskevissa sovelta-
misohjeissa (yleiskirje 2/80)
ottanut kannan, jonka mu-
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kaan eliikette my6nnettiessii tcimyystodistuksen allekirjoi-
enimmiiisajansaamisenperus- tusp6ivii6n. Silloin tiilkiin
teella eikii tyrintekijii ole saa- esiintyy tapauksia, joissa tycit-
nut edellii mainitun 60 viikon tcimyystodistus on jostain
aikana tyottdmyysavustusta syystii annettu my6hemmin
eikii -korvausta, eldketapah- kuin 60 viikon * yhden kuu-
tumaksi katsotaan tycivoima- kaudenkuluessaensimm6ises-
viranomaisen antaman todis- tii avustus- tai korvauspiiivds-
tuksen allekirjoituspiiivii. Asia te tai site ei ole annettu 500
on kunnossa, mikiili em. ajan- piiiviin tayttyesse heti, kun sejaksoon sisiiltyy jatkuvasti olisi voitu antaa. Jos tycivoi-
maksettuja tydttdmyyskor- maviranomainenmydntii6,et-
vauksia. Tiillciin eliiketapah- tii todistuksen antaminen on
tuma on yhdenmukainen 200 viiviistynyt sen omasta syystli,
piiiviinsiiinnciksensoveltami- eliike voidaan Vakuutusoi-
sen kanssa. Ongelma syntyy, keuden ottaman kannan mu-jos esimerkiksi tydttdman kaan mycintiiii siten, kuin to-
aviopuoliso on tydssi ja an- distus olisi annettu oikeaan
saitsee yli korvaukseen oikeut- aikaan. Uutta tycittdmyysto-
tavan rajatulon. Tiissii ta- distusta ei tiill<iin tarvita, vaan
pauksessa tydtdn ei saa tydt- tycivoimaviranomaisen kirjal-
tcimyyskorvauksen tulorajois- linen oikaisu riittaa, jos siinii
ta johtuen lainkaan tydtt6- on tiismiillisesti ilmoitettu se
myyskorvausta. ETK:n halli- ajanjakso, jonka kuluessa 200
tus asetti hyviiksyessdin em, avustus- tai korvauspiiivdd on
yleiskirjeen tydryhmiin selvir- kertynyt (VO:n piiiitcis
tiimiiiin kysymystii. Selvitys- 9834/78/1774).
tyd on tiitii kirjoitettaessa kes- TEL 4 c $:n 4 momentinken. mukaan tycitidmyyseliike lak-

rY d|T dMY Y s ELA: KKEEN ffi:l'frffi "i;,1?:? iil*::ALKAMINEN JA -..-..:^;-^..,-LAKKAAMINEN myystodistuksen antamisesta,

rEL 4c g:n 2 momentin -,- ;lf i}ijnJ,'j[:::1fiH:";kaan ty6ttcimyyseliikettii luo- ."tuun "a.iiytytrii eliikkeenritetaan sen kalenterikuukau- i;kk-;;;;;;;lle ei ole edelliiden alusta lukien, joka e nsiksi ."i"ii* trrden kuukaudenalkaa sen jiilkeen, kun kaksi ili;;; 
---ivO,n 

pii6tciskuukautta on kulunut tvo- iiOiliitSqS\.voimaviranomaisen todistuk-
sen antamisesta. Eliiket6 ei TyOTTdUyyOnN
kuitenkaan ilman piitev6a syy- ALKAMINEN UUDELLEEN
tii suoriteta takautuvasti kuut- Jos tydttOmyys el6kkeen pii6t-
ta kuukautta pitemmiiltii ajal- tymisen jiilkeen jatkuu tai al-
ta ennen sen hakemista seu- kaa uudelleen, eliikettd ryhdy-
raayaa kuukautta. tiiiin maksamaan samojen pe-

Eliikkeen alkaminen on til- rusteiden mukaan kuin aikai-lii siiiinnciksellii sidottu ty6t- sempaakin eliikettii, mikiili

eliikkeen lakkaamisesta ei ole
kulunut kahta vuotta pitem-
pii6 aikaa. Kahden vuoden ai-
ka lasketaan eliikkeen lak-
kaamisesta eliikkeen uudel-
leenal kamispiiiviiiin.

Tarkasteltaessa, teyttaekO
henkil6 uudelleen eliikkeen
saamisen edellytykset silta
osin, ettii 60 viikon * yhden
kuukauden pituiseen aikaan
uuden tydttdmyystodistuksen
antamispiiivlstii taaksepiiin
lukien sisiiltyy viihintiiiin 200
avustus- tai korvauspiiivdi,
jotka ovat kertyneet 60 viikon
kuluessa, eliikkeelliiolopiiiviit
rinnastetaan korvauspiiiviin.
Eliike katsotaan tiillciin mak-
setuksi kuukauden jokaiselta
piiiviiltii ja kuukauteen lue-
taan aina 30 piiiviiii.

Jos tydtt<imyyseliike on
peattynyt ja tyotrdmyys jat-
kuu tai alkaa uudelleen, ty6-
voimaviranomaisen on tiedus-
teltava eliikelaitoksilta eliik-
keelldoloaikaa.
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TAPIO KARSIKAS

Ty o el rikk e en moks aminen
ulkomaille
Voimassa olevan loins(icidcinndn mukaan ansai-
tun tyr)elrikkeen maksaminen ei ole riippuvainen
e I rikk e en s a aj an k ans al ai suude s t a t ai hrine n o le s'
ke lup ai kas t aan. Ekik e ma k s e t aan e I iik k e e n saa-
jan kotimaahan trimcin ilmoittamaan kohteeseen
suomalaisen vrilitttijripankin kautta. Elcikettri
maksetaan niin kauan kuin oikeus tcihcin ekikkee-
seen on olemassa.

M akse t taes sa eliik e t t ci ulkomail le on k i inni t e t'
tdvd huomiota erintiisiin lakeihin ja priritr)ksiin.

V ALU ATTA I-4 K I J A VA LTI O -
NE UV O STO N P,,il: TO S V ALU UTTAILII N
TA,yTixTOONPANOSTA
Valtioneuvoston piiiitciksessii valuuttalain tiiy-
tiintcicinpanosta miiiiritelliiiin Suomessa asu-
vaksi henkilo, jolla on varsinainen asuntonsa ja
kotinsa Suomessa, seki yhteisci ja s56tici, jonka
hallinnon sijaintipaikka tai kotipaikka on
Suomessa, samoin kuin sellaisen henkildn kuo-
linpesi, jolla kuollessaan on ollut varsinainen
asuntonsa ja kotinsa Suomessa ja tlissii tarkoite-
tun henkilcin, yhteison tai siiiiticin konkurssipe-
s6. Ulkomailla asuva on muu kuin edelli Suo-
messa asuvaksi miiiiritelty.

Liihdeverolain mukaan henkilon katsotaan
asuvan ulkomailla, jos hiin sielll oleskelee jat-
kuvasti yli 6 kuukauden ojan.

Elikkeensaajan katsotaan siis oleskelevan
utkomailla, jos hiinen varsinainen asuntonsa ja
kotinsa on siellS.

SUOMEN PANKTN MiiRiYKSET
Suomen Pankki on antanut piietdksen valuutta-
lain tiiytinttionpanosta annetun valtioneuvos-
ton piiittiksen soveltamisesta. Tiimiin piiit6k-
sen mukaisesti maksuviilineiden vienti on eriiin
poikkeuksin sallittu vain sen antamalla luvalla
ja valuuttapankki saa piiiistiSntoisesti luovuttaa
vain sellaisen valuutan, jonka Suomen Pankki
on hakemuksesta mycintinyt hakemuslomak-
keeseen tekemiilliiiin hyviiksymismerkinnillii.

Ilman Suomen Pankin hyviksymSli hake-
musta valuuttapankki saa luovuttaa Suomessa
asuvalle eliikelaitokselle valuuttaa ainoastaan
yll6 olevassa piiiittiksessii olevasta maksuaihe-
luettelosta ilmeneviin tarkoituksiin mm. seu-
raavin edellytyksin, ellei maksuaiheluettelosta
muuta ilmene:

- eliikelaitoksen kotipaikka on Suomessa

- eliikkeensaaja on ulkomailla asuva

- valuuttapankille esitet66n alkuperiiiseni
lasku ja muut vaaditut asiakirjat, mikii
eliikkeen kohdalla tarkoittaa eldke-eriin
maksumii6riystii

- valuuttapankki on varmistunut siita, ettii
toimenpide on my<is muiden voimassaole-
vien miiiriiysten mukaan sallittu
Eliikkeen mdiirii on osoitettava eliikkeen

maksajan hakemuslomakkeeseen kirjoittamal-
la tai erikseen antamalla todistuksella. Ensim-
miiinen ulkomaille menevd eliike-erii saadaan
siirtdii sen jiilkeen, kun valuuttapankki on to-
dennut sille esitettiiviistii hakemukseen liitettii-
vdsti suomalaisen viesttirekisteriviranomaisen
enintiiin kolme kuukautta sitten antamasta to-
distuksesta, ettii saaja on ilmoittanut viestore-
kisteriviranomaiselle maastamuutostaan. Eh-
kesiirtojen jatkuessa on kunkin kalenterivuo-
den ensimmiiisen siirron yhteydessii liitettava
hakemukseen asianmukaisen viranomaisen an-
tama elikkeensaajan ulkomailla asumista
osoittava todistus, jonka antamisesta on kulu-
nut enintii.iin kolme kuukautta.

VEROLAINS/iiDiNTO
Liihdeverolaissa siiiidetty lihdevero korvaa ra-
joitetusti verovelvolliselle maksettavasta eliik-
keestl aikaisemmin kannetut valtion tulo ja
omaisuusveron sekii kunnallisveron.

Rajoitetusti verovelvollinen on sellainen
henkilci, joka valtion ja kunnallisverotusta kos-
kevien siiiinn<isten mukaan on velvollinen suo-
rittamaan veroa valtiolle ja kunnalle tulon pe-
rusteella vain Suomessa saamastaan tulosta ja
veroa valtiolle omaisuuden perusteella vain
Suomessa olevasta omaisuudesta.

Luonnollisen henkil6n verovelvollisuuden
laajuus, ts. onko se yleistii vai rajoitettua, rat-
kaistaan hiinen asuinpaikkansa perusteella. Jos
luonnollinen henkilo asuu Suomessa, on vero-
velvollisuus yleinen. Mikeli henkilo ei asu Suo-
messa, on hln rajoitetusti verovelvollinen.
Henkilcin kansalaisuudella ei periaatteessa ole
merkitystii kuin aivan poikkeustapauksissa ve-
rovelvollisuutta ratkaistaessa. Yleisen verovel-
vollisuuden synnyttlvii asuminen voi perustua
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joko siihen, ettii henkildllii tai hdnen perheel-
lii6n on Suomessa varsinainen asuntonsa tai
ettS h6n oleskelee jatkuvasti tiiiillii yli 6 kuu-
kauden ajan. Tillciin tilapdinen poissaolo, joka
kestiiii viihemmiin kuin 6 kuukautta, ei estii
pitamiisti Suomessa oleskelua jatkuvana. Jos
henkildn ei edellt olevan perusteella katsota
asuvan Suomessa, on hin rajoitetusti verovel-
vollinen.

Tulovero peritaiin liihdeverolain mukaan ra-
joitetusti verovelvolliselta eliikkeensaajalta
eliikelaitoksen toimesta elikkeenmaksun yh-
teydessii. Niiden tulojen osalta, joista on perit-
tivii liihdevero, ei en66 toimiteta erikseen vero-
tuslain mukaista verotusta.

Liihdeveron miiiri on 35V0, mutta ennen
veron pidiittiimistii tehdiiiin 300,00 markan vii-
hennys. Mikali veron miiirii on pienempi kuin
10,00 markkaa kuukaudessa, ei lihdeveroa pi-
diitetii.

Liihdevero on suoritettava erityistii liihdeve-
ron tilillepanokorttia kiiyttien l0 pAiviin kulu-
essa sen kalenterikuukauden pii"iittymisestd, jo-
na veron perintii on toimitettu.

Liihdeveroa joko pidiitetSin tai ei pidiitetii
riippuen tehdystii sopimuksesta vieraan valtion
ja Suomen viilillii.

Yleinen siiiintci verosopimuksessa on, ette
julkisoikeudelliset eliikkeet verotetaan aina
Suomessa ja muut eliikkeet eltkkeensaajan
asuinmaassa. Kuitenkin esimerkiksi Suomen ja
Ruotsin vilinen verosopimus eroaa osittain
yleisestii linjasta.

Suomen ja Ruotsin viilisen verosopimuksen
mukaan julkisoikeudellisia ja yksityisiii el6kkei-
tii kiisitelliiiin mycis eri tavoin. Yksityisestii
eldkkeesti verotetaan piiiisiiiint<iisesti vain
elikkeensaajan asuinvaltiossa. Sosiaalivakuu-
tuslainsiiiidiinn6n perusteella maksettavat
elikkeet (esimerkiksi TEL, LEL, YEL, MYEL)
voidaan kuitenkin verottaa maksajavaltiossa.
Julkisen palveluksen perusteella julkisyhteis6n
maksamasta elikkeestii verotetaan vain maksa-
javaltiossa. Sellaisesta eliikkeestii verotetaan
kuitenkin vain toisessa sopimusvaltiossa, jos
elikkeensaaja on tiimin valtion kansalainen ja
asuu tiissii maassa.

Kaksinkertaisen verotuksen poistamisen
piiimenetelmiini Ruotsi soveltaa ns. hyvitys-
menetelmiii. Milloin Ruotsissa asuvalla henki-
killii on tuloa, josta mainitun sopimuksen m5d-
rdysten mukaan voidaan verottaa Suomessa,
Ruotsin on viihennettiivii ao. henkilcin tulove-
rosta Suomessa suoritettua tuloveroa vastaava
mdiird. Klytdnncissd edelld mainittu m6iirdys
merkitsee sita, etta Ruotsissa asuva henkilcj,
joka saa Suomesta sosiaalivakuutuslainsiii-
diintcicin perustuvaa el5kett6, joutuu maksa-
maan elikkeest6iin ainakin Ruotsin veron.

Sitii vastoin esimerkiksi suomalaisen julkis-
yhteiscin maksaman elikkeen, joka verotetaan
vain Suomessa (raitsi, jos saaja on Ruotsin kan-
salainen), verotuksessa Ruotsi soveltaa ns. pro-
gressioehtoista vapautusmenetelmiiii. Mene-
telmiin mukaan, milloin sopimusvaltiossa asu-
valla henkildllii on tuloa tai omaisuutta, josta
timin sopimuksen miiiiriiysten mukaan verote-
taan vain toisessa sopimusvaltiossa, ensiksi
mainittu sopimusvaltio voi sisiillyttiiii tulon tai
omaisuuden verotusperusteeseen, mutta sen on
viihennettiivii tulon tai omaisuuden perusteella
suoritettavasta verosta se tuloveron tai omai-
suusveron osa, joka jakautuu tiistd toisesta se'
pimusvaltiosta saadulle tulolle tai sielli olevalle
omaisuudelle. Vaikka suomalaisen julkisyh-
teiscin maksama el5ke verotetaankin vain Suo-
messa, se vaikuttaa siis kuitenkin eliikkeensaa-
jan verokantaan R-uotsissa.

Todettakoon, etta Hhdevero on lopullinen
vero ja menee kokonaisuudessaan valtiolle.
Niiin ollen eliikkeensaajan ei tarvitse enaa teyt-
tii6 veroilmoitusta Suomeen vuoden lopussa.

E LlK E UI IT O STE N K A YTAIMTOIT
TOIMENPITEET
Kun eltkehakemus on tullut elikelaitokseen ja
on todettu, ettii hakija asuu ulkomailla, pyyde-
tiiiin eliikkeensaajaa toimittamaan eliikelaitok-
selle:
l) enintiiiin 3 kuukautta vanha todistus ulko-

mailla asumisesta
2) maastamuuttoilmoitus
3) tiiytetty lahdeverokorttianomus liitteineen.
Jotkut eliikelaitokset pyytevat em. asiapape-

19



rit vasta eldkepiiiitdksen liihettimisen yhteydes-
sii.

Ulkomailla asumisen osoittavasta todistuk-
sesta tulee ilmetii, mista lahtien ao. henkilci on
asunut ulkomailla.

Espanjaan muuttaneen eliikkeensaajan tulee
lahettaa muun viranomaisen kuin Suomen
konsulin antama todistus ulkomailla asumises-
taan. Lisiiksi niiiden eliikkeensaajien tulee, mi-
kiili he aikovat viipyii Espanjassa yli 90 vuoro-
kautta, anoa erikoisviisumia Espanjan ulko-
maan edustustosta silld paikkakunnalla, missd
asuvat vakituisesti.

I.,I:.HDEVEROKORTTI
Kaikki ulkomailla asuvat tai ulkomaille muut-
tavat eliikkeensaajat tayttavat Hhdeverokortti-
anomuksen itse. Poikkeuksen muodostavat osa
Ruotsissa asuvista el6keliiisistii, joiden ei lain-
kaan tarvitse anoa liihdeverokorttia.

Osa eliikelaitoksista prytjde elikkeensaajaa
liihettiimiiiin liihdeverokorttianomuksen suo-
raan verotoimistoon, jossa anomukset kiisitel-
liiiin. Osa laitoksista kehottaa eldkkeensaajaa
lahettemaen anomuksen ensin eliikelaitokseen,
joka liittaa anomukseen todistuksen, josta kiiy
ilmi eliikkeen miiiird, laatu ja laji ja toimittaa
anomuksen edelleen verotoimistoon.

Liihdeverokorttianomuksen liitteenii tulee
edellisen lisiiksi olla:
l) Osoitetoimiston tai henkikirjoittajan todis-

tus, joka osoittaa ao. henkilOn muuttaneen
maasta

2) eliikkeensaajan asuinvaltion viranomaisen
antama todistus siellii asumisesta asianmu-
kaisine kiiiinnciksineen

3) jiiljenncis vuokrasopimuksen irtisanomi-
sesta, kauppakirjasta tai vuokrasopimukses-
ta.

Jos verottaja mydntiiii liihdeverokortin, tiimii
liihetetiiin eliikelaitokseen merkintciineen, jois-
ta ilmenee, minkii sopimuksen mukaan veron-
pidntys toimitetaan, kuinka suuri piditys on ja
kuinka kauan lihdeverokortti on voimassa.

Jos verottaja epiiii liihdeverokortin, se ilmoit-
taa asiasta eliikelaitokselle, minki jiilkeen el6ke-
laitos ilmoittaa tiista eliikkeensaajalle, jota tiil-

l6in kehoitetaan toimittamaan verokirja el6ke-
laitokselle.

Osa elikelaitoksista ei ala maksaa eliikettii
ulkomaille ennen kuin lihdeverokortti tai tieto
sen epiiimisestd on tullut laitokseen. Osa lai-
toksista sitii vastoin alkaa maksaa eliikettti jo
ennen liihdeverokortin tai sen epiiiimisestii il-
moittavan tiedon saapumista. Tiillciin suorite-
taan ennakonpidiitys korkeimman taulukon
mukaan eli aivan kuin eliikkeensaaja asuisi
Suomessa.

Mikali liihdeverokortin saavuttua osoittau-
tuu, etta eliikkeestd toimitettu ennakonpidiitys
on ollut suurempi kuin liihdeverolain mukainen
liihdevero, palautetaan el6kkeensaajalle synty-
nyt erotus. Jos taas ennakonpidiitys on ollut
pienempi kuin liihdeverolain mukainen liihde-
vero, korjataan lihdevero seuraavasta eliikkeen
suorituksesta.

Vuoden lopussa eliikelaitos tarkistaa Hhde-
veron ja lehettea eldkkeensaajalle llhdeveroto-
distuksen, josta ilmenee eliikkeensaajalle vuo-
den aikana maksettu ldhdeverolain alainen el6-
ke ja siitli pidiitetty liihdevero.

LAINMUUTOS TULOSSA
Tdtii artikkelia kirjoitettaessa on valmistelta-
vana lainmuutos, jolla sliidetii6n tyOeliikkeen
maksaminen vieraan maan kansalaiselle ul-
komaille riippuvaiseksi Eliiketurvakeskuksen
erityisestii suostumuksesta. Sanotusta rajoi-
tuksesta voidaan kuitenkin luopua vieraan
valtion kanssa tehdyn vastavuoroisen sopi-
muksen perusteella.

Lakiin on tarkoitus kirjata nyt mycis se pe-
riaate, ettii omien kansalaistemme tyoel6k-
keet maksetaan ulkomaille ilman rajoituksia.
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ILKKA SAVOHEIMO

MYE L-v ap outus hakemu s t en k cisit t e ly
M aat al ousyrit t cij i en el cik e lait oks e ll e

Yrittij 6eliikelaeissa on vakuu-
tuksen ottaminen s66detty
pakolliseksi yrittijille. Lakei-
hin on kuitenkin sisiillytetty
mahdollisuus hakea ElSketur-
vakeskukselta vapautusta va-
kuuttamisvelvollisuudesta, jos
yrittiijiin elaketurva ja hinen
omaistensa perhe-eliketurva
on muulla tavoin siten jiirjes-
tetty, etta niita on pidettivi
riittevinii.

Vapautusasioiden kiisitte-
lyn keskittiiminen Eliiketur-
vakeskukselle on nihty tar-
peelliseksi, jotta niin piiiistii6n
vapautusten edellytysten so-
veltamisessa yhdenmukaisiin
tulkintoihin.

Melan tehtyii esityksen siitii,
etti MYEL-vapautusratkaisut
tehtiiisiin Melassa joko koko-
naan tai osittain, on asiaa tut-
kinut Eliiketurvakeskuksen ja
Melan yhteinen ty<iryhmii.

Nykyistti ratkaisukiiytiintcii
tutkittaessa ilmeni mm., etta
miltei poikkeuksetta kaikki
uudet MYEl-vapautushake-
mukset saapuvat ensin Me-
laan sen asiamiesten kautta.
Ratkaisuista melkein kaikki
tehdiiiin pliisSintrijen perus-
teella. Siksi harkinnanvaraisia
tapauksia, j oissa nimenomaan
vaaditaan tulkintaa, ei ole
Iiiemmilti.

Kun tyriryhmii oli tutkinut
MYEL-vapautushakemusten
kiisittelyvaihtoehdot, se piiiitti
ehdottaa MYEl-vapautusha-
kemusten kisittelyn siirtiimis-
tii Melalle. Kiiytiinncissi asia
hoidettaisiin sill6 tavoin, etti
Eliiketurvakeskukselle kuu-
luisi lain mukaan edelleen yrit-
tiijiin vapauttaminen vakuut-

tamisvelvollisuudesta. Lakiin
otettaisiin kuitenkin siiiinncis,
jonka mukaan sosiaali- ja ter-
veysministeriollt olisi oikeus
siirtiiii MYEL-vapautusha-
kemusten ratkaiseminen Me-
lalle. Eliiketurvakeskuksella
siiilytettiiisiin kuitenkin sito-
vien yleisohjeiden anto, jolla
varmistettaisiin yhteniiinen
soveltaminen YEL:n ja
MYEL:n kesken.

Ne tapaukset, joissa hae-
taan vapautusta sekii YEL:stti
ettii MYEL:stii jiiisiviit edel-
leen Ellketurvakeskuksen
ratkaistaviksi.

Eliiketurvakeskuksen halli-
tus on hyviiksynyt esityksen ja
asia on liihetetty edelleen
sosiaali- ja terveysministericil-
le tarvittavia lainsiiiidiinntilli-
sii toimenpiteite varten.

i-.,--..,. '/z
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RAIJA GOULD

Tyd ja tydkyky
Oheinen artikkeli liittyy tutkimuksen "Tyd-
kyvyttdmcit I 97}-luvullo" tydkyvyttdmyyseld-
kettii hakeneiden koulutus- ja ommottitaustan
tarkasteluun. Artikkelissa pyritcirin hahmot-
t amaan t y d kyvy t t iimyy tt d ty iin v aatimus t en j a
toimintakyvyn funktiona ja tarkastelemaan
tydn ja tydkyvyttdmyyden suhteito joidenkin

ai k ai s emp i en tut kimus tulo s t en v alo s s a.
Tyokyvyttcimyytte on tarkasteltava kaksi-

tahoisena ilmicinii: toisaalla on tydntekijein
toimintakyky, terveydentila ja toisaalla ty<in
asettamat vaatimukset. Niiiden tekijdiden
joutuminen ristiriitaan, htiri6tilaan aiheuttaa
tyokyvyttdmyyden (ks. esim. lihdeviite 5).

Kuvio l. Toimintakyvyn ja tydn voatimusten vrilinen htiiritiprosessi.

toimintakyvyn
ja tyon vaati-
mustason aste

hiiiriciprosessi

toimintakyky

aika

sairaus -aiheuttaa
toiminta-
kyvyn
heikkenemisen

ristiri itatilanne
tydn vaatimustason
ja toimintakyvyn
viilillii - aiheuttaa
tilapAisen tai
pysyviin tyci-
kyvyttomyyden

ristiriidan
tasapainotta-
mispyrkimykset

Kuviossa I tycin ja toimintakyvyn htiiri-
6prosessia havainnollistetaan yksinkertaisen
kaavion avulla. Tyon vaatimustason pysyessii
vakiona sairauden aiheuttama toimintakyvyn
aleneminen saattaa aikaa my<iten johtaa risti-
riitatilanteeseen: toimintakyky ei yll6 tycin
vaatimusten tasolle. Ristiriita on minimoita-
vissa periaatteessa kahdella tavalla: joko toi-
mintakykyii uudelleen parantamalla tahi
saattamalla tycin, uuden tai entisen, vaati-
mustaso vastaamaan toimintakykyii. Mikili
ndmii keinot eiviit ole kiytertivissi tai eiviit
tasapainota hdiricitilaa, jiiljelle jiiii tycinteon
lopettaminen ja esimerkiksi tydkyvyttdmyys-
eliikkeelle hakeutuminen. Tyrikyvyttdmyys
riippuu niin ollen, paitsi tycintekijiin tervey-
dentilasta ja tycin vaatimustasosta, mycis val-
litsevista yksilci- ja yhteisritason mahdolli-
suuksista minimoida ty<in ja toimintakyvyn

mustaso
Ly vrr v 44rr-
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viilistii ristiriitaa.
Edellii kuvattua tyon ja toimintakyvyn hii-

riciprosessia on pidettdvi dynaamisena tilana,
reaktioketjuna, joka kiiynnistyttyaan saattaa
tasapainottua tai kehittyi edelleen haitalli-
sempaan suuntaan. Mikali ihmisen sopeutu-
miskyky ylitetiiiin, hliri6prosessi johtaa risti-
riitatilanteeseen, joka ilmenee eri asteisena
subjektiivisesti koettuna kykenem6ttrimyyte-
na tydsta ym. toiminnoista suoriutumisessa,
iiiiritapauksessa kuolemana ( l).

Tycin merkitys on keskeinen tarkasteltaes-
sa tyokyvyttomyytta edellii kuvattuna ristirii-
tatilanteena. Sairauden vaikutus toimintaky-
kyyn on maeriteltavisse tydkyvyttdmyydeksi
vain tycin vaatimustasoa vastaan punniten.
Kuormittavassa, raskaassa tycissi pienikin
terveydentilan heikkeneminen saattaa aiheut-
taa tyokyvyttdmyyden; sen sijaan kevyem-



messa, vaatimustasoltaan toisenlaisessa tycis-
si sama sairausaste ei ehkii aiheuta minkiiiin-
laista hiiiri6tilaa. Tycin ja tycikyvyttcimyyden
suhde on kuitenkin huomattavasti monita-
hoisempi; joitakin ty6n ja ja tycikyvytt6myy-
den viilisiii kytkentcijii on tasmennettiivissii
aikaisempien tutkimusten valossa.

Pitkiaikaissairastavuus liittyy alhaiseen
sosioekonomiseen asemaan eli alhaiseen kou-
lutus- ja tulotasoon sekl ammattistatukseen
(7). My<is tydkyvytt6myyttii koskevissa selvi-
tyksissii on saatu samankaltaisia tuloksia (8).
Alhainen koulutustaso indikoi useimmiten
raskasta kuormittavaa ammattia, jolloin sai-
rastavuuden ja ty6kyvyttcimyyden todennii-
k<iisyys kasvaa. Esimerkiksi keski-ikiiisten
miesten sairastavuuden on todettu lisiiiinty-
viin siirryttiiessii keveistii ammateista raskai-
na ja kuluttavina pidettaviin ammatteihin
(3,6), ja samoin korkeimmat tycikyvytto-
myysinsidenssiluvut ldytyvet raskailta am-
mattialoilta (10).

TYON KUORMITTAVUUS JA TYOKYVYT-
TOMYYS

Ty<in kuormittavuuden suhde ty<ikyvyt-
t6myyteen on kaksitahoinen. Edell6 todet-
tiin, etti sama biologinen sairaus saattaa jois-
sakin ammateissa aiheuttaa tyOkyvyttctmyyt-
tii ja toisissa ei. Niiin tarkasteltuna tydn vaa-
timustaso, tydolot toimivat ilmicin ehtona:
vain tiettyjen ehtojen, olosuhteiden vallitessa
sairaus aiheuttaa ty6kyvyttdmyyden. Paitsi
tycikyvyttdmyyden ilmenemisen ehtona tyci
voi kuitenkin toimia mycis sairastavuuden ja
edelleen tydkyvytttimyyden syyn6. Ty<iolot,
ty6n objektiiviset kuormitustekijiit aiheutta-
vat subjektiivisen; koetun kuormituksen,
jonka miiiiriiiin ja laatuun vaikuttavat erilai-
set ihmisorganismiin kuuluvat laji- ja yksilci-
spesifiset ominaisuudet. Subjektiivinen kuor-
mitus puolestaan miiiiriii rasituksen asteen ja
laadun (l).

Tycioloista aiheutuvien sairauksien syitd
tutkittaessa on kuitenkin otettava huomioon,
ettii sairauteen on yleensii useita syitii, joka-

inen syy voi olla samalla jonkin edelt6viin
syyn vaikutus, eiviitkii kaikki syyt ole yhtii
tarkeita (l l). Eriis merkittevii seikka tyriolo-
jen ja ty6kyvyttcimyyden syyketjussa on am-
mattiin ja ammatista valikoituminen. Tiitii
aihepiirili on tutkittu varsin vihiin; tyypilli-
sessii poikkileikkausasetelmassahan ammatil-
lisen valikoitumisen vaikutusta sairastavuu-
teen ja tycikyvyttcimyyteen ei vo,da selvittiii.
Joitakin viitteellisiE havaintoja ammatillisen
liikkuvuuden ja kuolleisuuden viilisistii yh-
teyksistii on kuitenkin saatu (9, l2).

Erilaiset alueelliset tekijiit kuten koulutus-
mahdollisuudet, elinkeinorakenne, tycilli-
syystilanne, terveyspalvelujen tarjonta ym.
sdiitelevit myos tyokyvyttcimyyden ilmene-
mistiija kehitystti. Alueittain tarkasteltuna on
todettu, ettii sairauskehitys eli sairauksien
pitktiaikaistuminen riippuu voimakkaasti
alueen yhteiskuntarakenteesta. Sairauksien
prognoosi on epiisuotuisin alueilla, joille on
ominaista elinkeinorakenteen yksipuolisuus,
maaseutuisuus, alueelta pois suuntautuva
muuttoliike, matala tulo- ja koulutustaso,
viihtinen lii6kintiipalvelusten kokonaistar-
jonta yms. (4). Elinkeinorakenteen nopeaa
muutosta onkin pidetty ty6kyvyttomyyden
ammatillisten erojen tdrkeiin6 selittiijEnii: su-
pistuvan tycivoiman ammateissa tycikyvyt-
tcimyyseliikkeelle siirtyminen on yleisemp66
kuin laajentuvilla aloilla (2). My6s tyOvoima-
tilanne heijastuu tydkyvyttdmyyteen: Kan-
saneliikelaitoksen vuonna 1976 suorittaman
terveys- ja sosiaaliturvan haastattelututki-
muksen ennakkotietojen mukaan tycikyvyl-
tiiiin alentuneiden palkansaajien ty6ttdmyys-
aste on ikiiryhmiistii riippuen 55-85 prosent-
tia korkeampi kuin terveiden (10). Viikuttaa
silta, etti niillii alueilla, joilla teollistumis- ja
kaupungistumisaste on alhainen, tycillisyys-
tilanne heikko ja terveyspalvelujen tarjonta
vdhiiinen, tydn ja toimintakyvyn v6lisen hiii-
ricisuhteen syntymahdollisuudet ovat suuret,
samalla kun hiiiri6n tasapainottamismahdol-
lisuudet ammatin vaihdolla, tyciolojen muu-
toksilla, terveydenhoidollisilla keinoilla ym.
toimenpiteilld ovat alhaiset.
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Kuvio 2. Yksinkertaistettu kaavio koulutuksen, tydn ja tyi)kyvyttiimyyden suhteista.

eliimiintapa, asenteet yms.

rasitus ei

voimavaroj
rasitus ylittAd
ty<intekij?in
voimavarat

toimenpiteet minimoimiseksi

H

II
koulutus ammatti

Yhteisossa vallitsevat koulutusmahdollisuudet, elinkeinorakenne, tyOllisyystilanne, ty<iolo-
suhteiden muutettavuus, tydsuojelu, terveyspalvelut, sosiaaliturvan taso, elekelainsaadantd
yms.

tydolot, tydn
vaatimustaso

tydn vaatimustason muuttamiseen
kohdistuvat toimenpiteet.
Esim. tycin vaatimustason
teydellinen minimointi eli
ty6nteon lopettaminen ja
mahdollinen tydkyvyttdmyyseliike

ristiriita tycin
vaatimusten ja
toi m in takyvyn viilillii

toimintakyvyn
parantamiseen
kohdistuvat
toimenpiteet

ty<in objektii-
vinen kuormitusterveydentila, toimintakyky

tydn koettu
kuormittavuus

viilille

tasapalno
tydn
vaatimusten
ja toiminta-

_l
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Kuviossa 2 on yksinkertaistetun kaavion
muotoon koottu malli edellii esitetyisti kou-
lutuksen, ty0n ja tydkyvyttdmyyden suhteis-
ta. Kaaviota tarkasteltaessa liihtdkohdaksi
on syytii valita koulutus, joka miiiriytyy seki
yksilcikohtaisten tekij6iden, etta tarjolla ole-vien koulutusmahdollisuuksien mukaan.
Koulutus, muut yksilcikohtaiset ominaisuu-
det, elinkeinorakenne, tycillisyystilanne yms.
vaikuttavat ammatilliseen valikoitumiseen.
Tyriolot, tycin vaatimustaso miiiiriytyvat pit-
k6lti ammatin perusteella ja s66televiit puo-
lestaan tycin objektiivista kuormitusastetta.
Objektiivinen kuormittavuus suodattuu sub-
jektiiviseksi, koetuksi kuormittavuudeksi lii-
hinnii henkikin terveydentilan, asenteiden
yms. vSlityksellii. Mikiili tycin aiheuttama ra-
situs ei ylitl yksilcin voimavaroja, vallitsee
tasapainotilan, tydkykyisyyden aste. Sen si-
jaan mik6li rasitus ylittaa tycintekijiin voima-
varat seurauksena on ristiriita ty6n vaatimus-
ten ja yksikin toimintakyvyn viilillii. Kuten
alussa todettiin, tiitii ristiriitaa voidaan pyrkit
minimoimaan toimintakyvyn parantamiseen
kohdistuvilla toimenpiteilld ja/tai tycin vaa-
timustason muuttamiseen tiiht66villti keinoil-
la.
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RAIJA GOULD

Ty okyvytt om(it I 97 Gluvullo
Eliiketurvakeskus on julkaissut kolme ensim-
m tit s t ti o s ar ap or t t i a t y 6 kyvy t t i)my y s e ltikke en
hakijoita ktisittelevristri haastattelututkimuk-
s e s t aan. Tut kimuk s en t arkoituk sena on tuo t t o a
peruskartoituksen luonteisla tietoa siitii, miten
tydkyvyfiAmil nykyisin Suomessa eltivtit ja
millainen on niiden henkiliiiden tausto, iotka
piidtyv(it tytikyvyttiimyysekikkeen hakemi-
seen. Nyt julkaistut tulokset koskevat tydky'
vyttdmien kbulutusla, ammattitaustaa, asu-
misoloja ja perhesuhteito; lisdksi ensimmtiises-
sti osaraportissa selostetaan varsin seikkape'
r tii se s I i t ut ki mus aine is t on o t ont aa, e dus t avuut -
la, luoleltavuulta ia oineiston keruulo.

TUTKIMUSAINEISTO
Haastateltavat poimittiin vuosina
1974-1976 TEL:n, LEL:n, YEL:n tai
MYEL:n mukaisen tydkyvyttdmyyselikerat-
kaisun saaneista. Otannassa perusjoukko ja-
ettiin kolmeen osajoukkoon : tiiydet ty<ikyvyt-
tcimyyseldkkeet, osaeliikkeet ja hylityt ha-
kemukset. Osajoukot ositettiin lisiksi iiin ja
eltkelain mukaan. Lopulliseen otokseen si-
sSltyi yhteensa 3232 henkilciii, joista vuoden
1977 lopulla haastateltiin 2592 henkil6n.

Keskeisimpien taustamuuttujien vertailun
perusteella voidaan ositetulla satunnaisotan-
nalla poimittua niytettii pitiii varsin hyvin
perusjoukkoa edustavana. Otoksen kato-o-
suudeksi muodostui keskimiiiirin 20 prosent-
tia. Katotapauksia koskevien rekisteritietojen
tarkastelu osoittaa kuitenkin, ettei haastatte-
lematta jtiiineiden vaikutus aineiston edusta-
vuuteen ole merkittiivii.

Kaikkiaan 36 prosenttia katotapauksista
johtui haastateltavan kieltaytymisestii. Jon-
kin voittamattoman esteen, kuoleman, mat-
kan, haastattelukunnan ulkopuolelle muuton
yms. syyn takia on jiiiinyt haastattelematta24
prosenttia katotapauksista. Loput 40 pro-
senttia haastattelematta jiiiineistii ovat henki-
l<iit6, joita ei lainkaan tavoitettu, eikii tavoit-
tamattomuudelle saatu selitystti.

Vastaajat osallistuivat haastatteluun yleen-
sii mielelliiin. Erityisesti monet vanhemmat,
yksin asuvat eliikeliiiset kokivat haastattelijan
vierailun piristiivtni vaihteluna. Yli 90 pro-

senttia haastateltavista suhtautui haastatte-
luun mycitimielisesti tai erittiiin mytitiimieli-
sesti. Jonkin verran muita vastahakoisemmin
suhtautuivat haastatteluun alle 40-vuotiaat
mielenterveyden hiiiriciiti sairastavat henki-
ldt.

TUTKIMUKSEN TULOKSIA
Tycieltike-lehden palstoilla on aiemmin esitet-
ty joitakin kyseisen tutkimukserr perhesuhtei-
siin, koulutukseen ja ammattijakautumaan
liittyvit tuloksia (ks. Ty<iel6ke 2/1979). Seu-
raavassa tuodaan esille eriiitii lahinnii tutki-
muksen toiseen osaraporttiin sisiiltyvii tyti-
kyvytt<lmien koulutukseen ja tydtaustaan liit-
tyvi5 havaintoja.

ALHAINEN KOULUTUSTASO
TydkyvyttomyyseliikettI hakeneiden koulu-
tustaso on alhainen: 35 vuotta teytteneiste
noin 95 prosentilla ja alle 35-vuotiaista liihes
90 prosentilla on peruskoulutuksena korkein-
taan kansakoulu. Kuten taulukosta I niikyy,
korkein peruskoulutustaso on yrittijinii toi-
mineilla haastatelluilla, matalin puolestaan
maatalousyrittajille ja LEl-aloilla tydsken-
nelleillii. Tytikyvyttomien peruskoulutustaso
on selviisti matalampi kuin koko viiestcillE;
timi ero tulee esille myos alueittain tarkastel-
taessa.

Nuoremmista tyOkyvyttcimyyselEkkeen
hakijoista noin puolella on peruskoulutuksen
lisiiksi jonkinasteista jatkokoulutusta, van-
hemmista henkiltiisti neljiisosalla. Koulutus
on useimmiten tapahtunut kurssimuotoisena
tai ammattikouluissa, opistotasoinen tai siti
korkeampi koulutus on harvinaista.

Taulukossa 2 v err ataan ammattikoulutus-
ta saaneiden osuuksia tiyttii tydkyvytt6myys-
eliiketti saavilla ja ammatissa toimivalla vii-
estcillii. Ammattikoulutuksella tarkoitetaan
tasse vahintiiiin nelji kuukautta kestiiviiii
ammattikurssia tai sitii pitempEii ammatillis-
ta koulutusta. Vertailusta kiy ilmi, etta am-
mattikoulutusta saaneiden osuus on tydky-
vyttcimyyseliikeliisill?i pienempi kuin amma-
tissa toimivalla viiest<illti.
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Taulukko 1. Tydkyvytttimyyseliikeldisten korkeampi peruskoulutus eliikelaeittain

Ika
Yo-tutkinnon tai keskikoulun suorittaneiden osuus

tydkyvyttcimyyseliikeliiiset
TEL LEL YEL MYEL kaikki
Vo Vo Vo Vo Vo

koko
viiest<it)

Vo
25-34 v
35-44 v
45-54 v
55-64 v

l5
7
4
6

ll
4
I
I

l0
3
I
I

l8
9
5
9

l9
l8
l6
17

34
20
t2
l0

t) Vdestrilaskenta 1970

Taulukko 2. T(iyttci tytikyvyttdmyyselcikettci soavien ja ammatissa toimivien ammatillinen
koulutus

Ammattikoulutusta saaneita

Ika NaisetMiehet
Taytte tk- Ammatissa

el6k. saavat toimivatt)
Vo Vo

Tiiyttii tk-
eliik. saavat

7o

Ammatissa
toimivatt)

Vo
25-34 v
35-44 v
45-54 v
55-64 v

3l
3l
l7
l5

4t
29
t7
t4

48
33
'r1
t7

49
35
23
20

r) Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975

Nuorimpien ty<ikyvyttcimyyseliikeliiisten
alhainen koulutustaso ammatissa toimiviin
ikitovereihinsa verrattuna niikyy edelleen,jos ammatillista koulutusta tarkastellaan
ammattiryhmittein. Esimerkiksi 25-34-vuo-
tiaista ammatissa toimivista teollisuustycitii
tekevistii miehistii hieman yli 40 prosenttia on
saanut ammattikoulutusta; saman ikSisist?i
vastaavissa ammateissa toimineista tiytti
tycikyvyttcimyyseliikettii saavista miehistii on
vain vajaa 30 prosenttia saanut ammattikou-
lutusta.

AMMATTITAUSTANA
RASKAAT TYdT
Tycikyvyttcimyysel6kettii hakeneiden ammat-
tajakauma on painottunut vihemmiin koulu-
tusta vaativille, yleensi raskaina pidettaville
aloille. Ammatissa toimivaan vliestcirin ver-

rattuna taytte tydkyyyttomyyseliikettii saavil-
la miehillS rakennustycin, metalli- ja puuteol-
lisen tycin, varastotydn sek6 metsitycin osuus
on suurempi. Naisilla maataloustycin, sii-
voustyrin, rakennus- ja aputyOn sekii teollisen
tycin osuus on tycikyvyttcimillii suurempi kuin
ammatissa toimivilla. Alle SGvuotiaissa li-
siiksi palvelutycitii tehneitii on jonkin verran
enemmin tydkyyyttOmien kuin koko amma-
tissa toimivan viiest<in joukossa. Maatalous-
tycitd tehneiden osuus tydkyvyttdmilld naisil-
la ei kuitenkaan ole ammatissa toimivien vas-
taayaa osuutta suurempi Etelii-Suomessa;
It6-Suomessa sen sijaan ero on varsin suuri.

Noin 80 prosenttia haastatelluista on mai-
ninnut viimeisessii eliikkeen hakemista edel-
tineessii ammatissa esiintyneen joitakin haas-
tatellun oman terveydentilan kannalta haital-
lisia seikkoja. Useimmin on tuotu esille ty<in
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laatuun, liihinnii sen raskauteen liittyviii teki-
jriitii; erityisesti maa- ja metsitaloudessa on
korostettu tyOn fyysista rasittavuutta, teknil-
lisen, hallinnollisen yms. tycin ryhmissii puo-
lestaan psyykkistii rasitusta' Haitallisia tyd-
olosuhteita on mainittu eniten teollista tyota
tehneiden ryhmissii.

PAIJON VUOROTYAT/i
Epiisiiiinndllistii tyoaikaa tai vgorotyoti pi-
detiiiin er66ni ty6n kuormittavuutta listiiivl-
ni tekijiini. Taulukossa 3 verrataan palkan-

Toulukko 3. Palkonsaajina toimineiden haastateltujen (tk) ia ammatissa toimivien (atv)
t y t)aikamuot o toimialoit t ain

saajina toimineiden haastateltujen ja amma-
tissa toimivien palkansaaj ien tyciaikamuotoja
eriiillS toimialoilla. Ammatissa toimivia kos-
kevat luvut perustuvat Tilastokeskuksen tyci-
olosuhdetiedusteluun (Laihonen, Laine, Jiir-
venpiid: Ty6olosuhdetiedustelu 1972). Tau'
lukosta kiiy ilmi, etti lukuunottamatta ra-
kennusalaa, jossa liihes yksinomaan tehdEiin
siiiinnOllistt piiivity6t6, kaikilla toimialoilla
tydkyvyttdmyyseliikettd hakeneilla esiintyy
vertailuviiest<iii enemmdn kaksi- tai kolmi-
vuorotyOta.

l-vuorotYci 2- tai 3-
vuorotYci
atv tk
Vo Vo

EpSsiiiin- Yhteensii

Toimiala
n6llinen
atv
Vo

atv tk
Vo 7o

tyo
tk
7o

tk
Vo

atv
Vo

6773
93
77
59
76

24
,,

l3
l3
ll

30 3
5

l0
28
l3

3
2
9

26
9

100 100Teollisuus
Rakennus
Kauppa
Liikenne
Palvelut

96
65
50
73

2
26
24
l8

100 100
100 100
100 100
100 100

Taulukko 4. Sisti- ja ulkotyiin osuus palkansaajina toimineilla haastatelluilla ia tyiiolosuhdetie-
dus t e lun amma ti s s a t o imiv illa t y 6nt e kij tii llti

Piiiasiassa
sisity6tl

%o

Sisii- ja
ulkotydtd

Vo

Piiiasiassa
ulkotyota

Vo

Yht.

Vo

Palkansaajina toimineet
tk-el6kkeen hakijat
Ty6olosuhdetiedustelun
ty<intekijit

56

68

22 22

l5 l8

100

100

ULKO NA TY d SKENTELY YLEI STA,
Varsin suuri osa haastatelluista tydkyvyttd-
myyseliikkeen hakijoista, erityisesti miehistii,
on viimeksi ennen elikkeen hakemista tehnyt
ulkotydta. Erityisen runsaasti ulkona tyos-
kennelleitii on maa- ja metsiitaloustycin ja ra-
kennustytin ammattiryhmissii sekii miesten
kuljetustyon ryhmissii. Useilla muillakin am-
mattialoilla, mm. myynti- ja palvelutydn ja

puuteollisen tycin ryhmissii puolet haastatel-
luista miehisti on tehnyt ulkotycltii. Kun ver-
rataan haastateltujen ulkotycin osuuksia Ti-
lastokeskuksen tyciolosuhdetiedustelun am-
matissa toimivia koskeviin havaintoihin, vai-
kuttaa silte, etta tydkyvyttomat ovat amma-
tissa toimivia useammin tehneet ulkotydte
(taulukko 4).
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Tau lu k k o 5. S ririnn ti I li s en t y ()n t e o n a I o i t t omi s i k ti

Sukupuoli ja
ikiiryhmii -14 v

Vo

Ty<inteon aloittamisikii

l5-19 v 20-29 v
Vo %o

30-39 v
%

40 v-
Vo

Yht.
Vo

Miehet

-34 v
35-49 v
50-64 v

Naiset

-34 v
35-49 v
50-64 v

l4
8
9

ll
44
55

75
56
43

75
47
35

0
I
I

0
4
J

,
0

I
3

100
100
100

ll
29
4t

l4
l0
l0

100
100
100

S A: iN N o LLI N E N TY d NTEK o
ALOITETTU NUORENA
Tycihistorian kokonaiskesto on haastatelluil-
la hyvin pitkii. Taulukosta 5 niihdiiin, ettii
valtaosa tyOkyvyttdmyyseliikkeen hakijoista
on aloittanut saannollisen ansiotycinteon alle
20-vuotiaana, monet jopa alle l5-vuotiaana.
Koska ty<inteko useimmilla on jatkunut suu-
remmitta keskeytyksittii - miehillii esiintyy
tycihistoriassa varsin viihiin pitempiii katkoja,
naisilla jonkin verran enemmin - kertyy
ty6vuosia runsaasti.

Kaikkein nuorimpina sliinncillisen ansio-
tycinteon aloittaneet ovat pii[asiassa tulleet
maa- ja metsiitaloustyrin piiriin, naiset usein
mycis palvelualan ammatteihin, liihinn6 koti-
apulaisiksi. Niistti miehistii, joilla tyOnteon
aloittamisik6 on korkea, valtaosalla tyciel6-
miiiin tuloammatti kuuluu hallinnollisen ja
teknisen tydn ryhmaiin. Vanhemmalla iiilli
tydnteon aloittaneet naiset ovat taas puoles-
taan tehneet pdiasiassa toimisto-, myynti- tai
siivoustydti, tai toimineet joissakin teolli-
suusammateissa, usein pakkaajina.

TYdHISTORIASSA USEITA
AMMATTIALOJA
Noin 70 prosenttia tyOkyyyttomyyselEkkeen
hakijoista on toiminut useammalla kuin yh-
de116 ammattialalla. Eniten ammattialan
vaihtoja on Etela-Suomessa asuvilla haasta-
telluilla. Viimeisen ammatin mukaan ryhmi-

teltyni yhdellii alalla pysyneiti lciytyy eniten
maa- ja metsiitalousty<in ryhmiissE, alle 50-
vuotiailla naisilla lisiiksi hallinnon, tervey-
denhuollon yms. tydn ryhmiissii ja miehillii
korkeampaa koulutusta vaativissa teollisuus-
ammateissa. Runsaasti alan vaihtoja on taka-
naan viimeksi varasto- ja kuormaustycitI teh-
neillii miehillii sekl mm. siivousty<itd, raken-
nustydte ja palvelutycitii tehneillii naisilla.

Niillii aloilla, joille on piiiidytty lukuisten
ammattialan vaihtojen kautta, on viimeisen
ammattijakson kesto odotetusti keskimiiii-
riiistii lyhyempi. Korkeintaan kaksi vuotta
viimeisen ammattialan piiriin kuuluvaa tyotii
tehneitii on noin 20 prosenttia 50 vuotta tiiyt-
tineiden miesten varastotydn ja naisten sii-
vous- ja rakennusty<in ryhmissi; muissa am-
mattiryhmissii nlin lyhytaikaisten tydjakso-
jen osuus on 0-l I prosenttia. Alle 50-vuoti-
ailla haastatelluilla korkeintaan kaksi vuotta
viimeisessl el6kkeen hakemista edeltAneessii
ammatissa toimineita on huomattavasti
enemmin: esimerkiksi rakennus- ja aputydta
tehneistii naisista yli 40 prosenttia on tehnyt
kyseisen ammattiryhmiin piiriin kuuluvaa
tycitii korkeintaan kaksi vuotta.

Lyhytaikaisesti eliikkeen hakemista edel-
tiineihin ammattiryhmiin on siirrytty yleensd
varsin raskaina pidettivistii ammateista, lii-
hinnii teollisuuden ja rakennustycin piiristii.
Esimerkiksi viimeksi siivoustyciti tehneistii
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haastatelluista naisista noin 40 prosenttia ja
viimeksi varastoty6te tehneisti miehist6 noin
50 prosenttia on siirtynyt elikkeen hakemista
edeltineeseen ammattiin teollisuus- tai ra-
kennusty<isti. Tillaiset lyhytaikaiset tyciky-
vyttomyyselikkeen hakemista edeltiineet
ammattijaksot lienevitkin tulkittavissa usein
jo tycikyvyltiiiin heikentyneen tydnte kijln
pyrkimykseksi siilyttiiii vielii paikkansa ty6-
el6miiss6. Pisin ty<ijakso kuuluu ndissi ta-
pauksissa useimmiten jollekin muulle alalle.

Varsin kuvaava esimerkki tydkyvyttOman
monimuotoisesta tydelamin vaiheista on seu-
raava tutkimusaineistosta poimittu tycihisto-
ria:

Henkildn ansiotycinteko on alkanut kuu-
dentoista ikiiisenii maataloustycissii. Noin
viiden vuoden maataloustydjaksoa seurasi
muutama vuosi palvelualan tehtivissii ja sen
jSlkeen pari vuotta rakennustyossii. Tiimdn
jAlkeen tycihistoriassa seuraa pisin, noin
kymmenen vuotta kestdnyt tycijakso: vaihe-
tyoti teollisuuslaitoksessa. Tiistii tehdastycis-
tti henkilo siirtyi pariksi vuodeksi satama-a-
lan tycihon ja vielii ennen tycikyvyttdmyyse-
liikkeelle siirtymistii joksikin aikaa vahtimes-
tariksi.

TY O KYVYTTO UTT U TY OTA U STA S S A
RU N S AA STI TY OTT d M Y YTTA.
Erds monissa kirjoituksissa tarjottu selitys
tydkyvyttOmyyseliikkeiden ammattialoittai-
selle vaihtelulle on viime vuosikymmeninii
tapahtunut nopea elinkeinorakenteen muu-
tos; timin tutkimuksen tulokset tukevat
myds teta selitystii. Tydeliimiin yhteiskunnal-
lisista piirteistd on rakennemuutoksen ja sii-
hen liittyviin voimakkaan muuttoliikkeen
ohella kiinnitetty erityisesti huomiota tycit-
t<imyyden ja tycikyvyttdmyyden kytkentoi-
hin.

Kaikkiaan haastatelluista palkansaajina
toimineista hankiloisti on viimeisten neljin
vuoden aikana ennen eliikkeen hakemista ol-
lut jonkin aikaa tyOttdminii noin 2l prosent-
tia. TyOkyvyttcimiksi tulleista metsitycinteki-
jciistii ja rakennustycintekijciist?i 30-40 pro-
senttia on ollut tyottdmiinii. Mikali tarkaste-
luajankohdaksi valitaan pite mpi aika, esimer-
kiksi kahdeksan eliikkeen hakemista edeltii-
nytta vuotta, todetaan ettii noin 90prosenttia
Itii-Suomen rakennustycisti tycikyvyttOmyys-
eliikkeelle siirtyneistii on ollut ty6ttdmena.
Kun otetaan huomioon, etti rakennustydhdn
on tavallisimmin siirrytty maatalousamma-
teista, vaikuttaa silta, etta ketju "pienviljelijii
- rakennustycildinen - tyciton - tydkyvy-
tcin" kuvaa varsin hyvin monien kehitysalu-
eiden tycikyvytt6mien taustaa.
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EILA TUOMINEN

g, Mit(i tyoekikkeistci tiedetcicin

E ldke turv ak e s kuks en t oim e s t a o n y I ei s c)n ty t)-
eltikelakien tuntemusta tutkittu tydeldkejdr-
jestelmiin alkuvuosista ldhtien. Ensimmejinen
kartoitus tehtiin jo vuonna 1964. Nciillci tutki-
muksilla on pyritty selvittiimddn, mitci yteisii
tietdd tydeldkelakien keskeisimmistci asioisto
ja miten tydeldketietous on vuosien mittaan ke-
hittynyt. Jiiljemprinci esitelt(ivd tutkimus on
sarjan neljiis ja se kuvaa tilannetto yuoden 1979
lopussa. Trimd samoin kuin aikaisemmatkin
tutkimukset on haastattelututkimus, joka koh-
dis tui I 8-64-yuotiaas een v iiestiliin. Haas t otel-
tuja henkilditri on yhteensd 1971.

Tiissii selvityksessii kisitteellii tyOelakelait
tarkoitetaan vain ty<inte kijiin eliikelakia
(TEL), lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
ty6ntekijiiin eliikelakia (LEL), yrittiijien el6-
kelakia (YEL) sekii maatalousyrittiijien eliike-
lakia (MYEL). Siten tyciel6kejirjestelm6n eli
tyOelekelakien piiriin kuuluvilla tarkoitetaan
vain niiiden lakien piiriin kuuluvia henkilciitti.
Kiiytettiessii kasitetta ansioelSkelaki tarkoi-
tetaan edellii olevien lisiiksi my6s muita tyci-ja
virkasuhteeseen perustuvia eliikelakeja kuten
esimerkiksi valtion eldkelakia ja kunnallisten
viranhaltijain ja tycintekijiiin elnkelakia.

Tutkimuksessa on ollut haastateltavina,
paitsi tvriel;ikelakien piiriil kuuluvia, ;lrJs
ty6elekelakien ulkopuolella olevia henkilcii-
ta. Haastateltavina on siten ollut muun muas-
sa valtion ja kuntien eliikelakien piiriin kuu-
luvia sekii ansioeliikelakien piiriin kuulumat-
tomia henkilciitii. Aineisto on ryhmitelty ty6-
eliikelakien piiriin kuuluviin ja tyoelakelakien
ulkopuolella oleviin vastaajiin. Ensiksi mai-

nittu ryhmii on luokiteltu erikseen TEL:n,
LEL:n, YEL:n ja MYEL:n piiriin kuuluviin
vastaajiin. Tiimii ryhmittely on tehty Elake-
turvakeskuksen tycisuhde- ja eliiketapahtu-
marekisteritietojen perusteella.

Seuraavassa on tarkasteltu muutamia tut-
kimuksen keskeisiii tuloksia. Kuvailtaessa
tyOelaketietouden kehitystii vartailukohteena
on kaytetty edellistii vuonna 1972 suoritettua
tiedon tason tutkimusta.

TI ED OT TY d ELA: KE LA K IE N P I I R I I N
KUULUMISESTA
Tycieliikelakien piiriin kuuluvien henkildiden
osalta tarkastellaan ensiksi sitii, ovatko he
lukencet tai kuulleet puhuttavan siita tyciela-
kelaista, jonka piiriin heidiit on rekisteritieto-
jen perusteella luokiteltu. Tulosten mukaan
omasta tycieliikelaista on kuullut tai lukenut
ldhestulkoon jokainen ndiden lakien piiriin
kuuluva vastaaja. Asetelmasta niihdiiiin, etti
tunnetuin laki kussakin ryhmiissd on yleensii
se, jonka piiriin henkilci itse kuuluu. Ainoas-
taan LEL:n piiriin kuuluvat te keviit tiissd suh-
teessa poikkeuksen. He ovat kuulleet tai lu-
keneet useammissa tapauksissa TEL:sta kuin

4-.1^lal- | ' .oI;iiisia arociai.Eiarslaail. 1]oln JoKa neuannel-
le LEL:n piiriin kuuluvalle henkilcille oma
tyOelekelaki on vieras.

Verrattuna vuoden 1972 tutkimustuloksiin
on todettava, ettei tyoelekelakien tuntemus
tiillS kysymyksellii mitattuna ole lisidntynyt.
Tuolloin suoritetun tutkimuksen mukaan
LEL tunnettiin jopa jonkin verran paremmin.
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Useimmat ovat siis kuulleet tai lukeneet
omasta tyOeliikelaistaan, mutta tietiivitk<i he
itse kuuluvansa ntiden lakien piiriin? Haasta-
teltavia pyydettiin ilmoittamaan se laki tai ne
lait, joiden piiriin kuuluu nykyisen tycisuh-
teen tai tydsuhteitten perusteella sekS my6s
ne lait, joiden piiriin on kuulunut aikaisem-
pien tydsuhteitten perusteella. Eliikeliiisiltii
kysyttiin eliikelakeja, joiden mukaan saa elii-
kettii. Niiiti tietoja verrattiin ElSketurvakes-
kuksen tydsuhde- ja elakehpahtumarekiste-
ritietoihin. Tulosta ei kaikilta osin voida pitiii

tyydyttiviinii. Tycieliikelakien piiriin kuulu-
vista vastaajista 79 prosenttia tietiiS sekii kuu-
luvansa niiiden lakien piiriin ettii tietiiii lain
oikein. Kuudella prosentilla vastaajista ty6-
eltikelaki on v56rii. Joka kymmenes tutkituis-
ta ei tiedii tydelekelakien piiriin kuuluvuut-
taan. Loput viisi prosenttia haastatelluista
kuuluu ryhmiiiin, joiden osalta ei voitu loma-
ke- ja rekisteritietoja vertaamalla selvittiiii,
tiesivttkci he kuuluvansa niiiden lakien pii-
riin.

Ei ole Elnke- Kaikki

LEL

97

Kun verrataan ansiotyrissi kiiyvien ja ei
ansiotyossi olevien sekti elikeliiisten tietoja,
niihdiiiin, ettii huonoimmin tycieliikelakien
piiriin kuuluvuuden ovat tienneet ne vastaa-
jat, jotka tutkimushetkellti eiviit olleet ansi-
otyrissi. Heisti noin joka neljls ei ollut tietoi-
nen tyOeliikelakien piiriin kuuluvuudesta.
Tyciel6kelaeittain tarkasteltuna niihdii6n, ettii
yrittejat tietaviit palkansaajia paremmin kuu-
luvansa n6iden lakien piiriin. Heikoin tilanne
on LEL:n piiriin kuuluvien keskuudessa.
Heistii vain viihiin yli puolet tietiii kuuluvan-
sa tlmiin lain piiriin.

(88) (220)

TIEDOT TYOELAKELAKIEN
KESKEISISTA YKSITYISKOHDISTA

ELAKELAJIT
Haastateltavilta kysyttiin minkiilaisissa el6-
mintilanteissa tai millaisista eri syistii tycielii-
kelakien mukaan voi saada elSkettii. Kysy-
mykseen vastattiin vapaamuotoisesti, jonka
jiilkeen kysymys esitettiin uudelleen ja nyt
neyttemelle haastateltavalle korttia, jossa oli
Iueteltuina oikeiden vastausvaihtoehtojen li-
sSksi joukko viiiiriii vaihtoehtoja. Mainitta-
koon, ettii vuoden 1972 tutkimuksessa uusin-
takysymystii ei esitetty.

Vanhuuselikkeen tuntee 69 prosenttia
haastatelluista, mikii on tiismiilleen sama
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osuus kuin edellisellii tutkimuskerralla. Tu-
losta ei voida pitiiii mitenkiiiin hyviinii, eikii
kysymyksen uudelleen esittiminen kortin
kanssa mainittavasti muuttanut tilannetta.
Uudelleen kysyttiiessi vanhuuseliikkeen va-
litsi kortilta 7l prosenttia tutkituista.

Ylliittiivin vihtiisinii voidaan pitee myds
tietoja muista eliikelajeista. Tycikyvyttdmyy-
den elikkeen saamisen perusteeksi mainitsi
runsas kolmannes haastatelluista. Tyokyvyt-
tcimyyseliikkeen kohdalla uusintakysymys
paransi tulosta jopa niin, ettii tydkyvyttti-
myyden maininneita on 88 prosenttia tutki-
tuista. On vaikea ehdottomasti sanoa, mikii
on todella tienneiden osuus ja kuinka paljon
on mukana oikeaan osuneita arvauksia. Va-
rovaisena arviona sanottakoon, ettii tytiky-
vyttdmyyselikkeen tuntemus ei ole kovin-
kaan paljon kasvanut edellisestii tutkimus-
kerrasta. Tuolloin joka toinen tiesi teman
etuuden. Perhb-eliikkeen samoin kuin tytit-
tdmyyseliikkeen tuntemus on erittiin vihiis-
ti. Ensimmiiist[ kertaa kysyttiiessii niimii
etuudet mainitsi vain noin joka kahdeksas
vastaaja. Kysymyksen toistamincn paransi
naidenkin kohdalla tulosta, silla kortllta per-
he-eliikkeen valitsi 44 prosenttia ja tyottG
myyseliikkeen 39 prosenttia haastatelluista.

VANHUUSELiKEIKi
Yleisen 65 vuoden vanhuuselikeiiin tuntee 77
prosenttia haastatelluista. Vanhuuseliikeiiin
tuntemus ei ole juurikaan kasvanut edellisestii
tutkimuskerrasta, silli vastaava osuus oli
tuolloin 76 prosenttia. Liihes joka neljiinnelltl
vastaajalla on siis v66ri kiisitys el6keiiistii ja
yleensii se kuvitellaan voimassa olevaa elii-
keikiin alemmaksi. Se, ettii vanhuuseliikeikiii
koskevaan kysymykseen ovat vastanneet
mycis ne henkilcit, jotka edellii olivat site miel-
tii, ettei vanhuuseliike kuulu tyoeliikelakien
mukaisiin etuuksiin, kuvaa hyvin tydelaketie-
touden heikkoa tasoa osalla vastaajista.

TY OELAKKEEN SUUR(I(TTEEN
VAIKATTAVAT SEIKAT
Se, etti tyoeleke miitiriiytyy ansiotason mu-
kaan, tiedetiiin hyvin. Tiedusteltaessa mistii

seikoista tydelekelakien mukaisen vanhuus-
tai ty<ikyvyttomyyselSkkeen suuruus riippuu,
yhdeksiin vastaajaa kymmenestii mainitsi an-
siot. Tiimii tunnettiin yht6 hyvin my<is edelli-
sellii tutkimuskerralla. Palvelusvuosien tai
yrittijtindolon keston vaikutuksen tietee 59
prosenttia tutkituista, mikd on selviisti kas-
vanut vuodesta 1972. Vastaava prosenttiluku
oli tuolloin 44. Kansaneliikkeen ja muiden
eliikkeiden vaikutuksen tietni 39 prosenttia
vastaajista.
AN SAITUN EI.,AKE O IKEUDEN
SiILYMINEN
Tiedot ansaitun elikeoikeuden slilymisesti
nayttavat fisiiiintyneen edellisesti tutkimus-
kerrasta. Eliikeoikeuden pysyvyys palkansaa-
jilla tydpaikkaa vaihdettaessa tiedet6iin jo
hyvin. Vain l2 prosenttia haastatelluista on
sita mielta, etti vaihtaessaan tydpaikkaa pal-
kansaaja menettiiii eltkeoikeuden joko osaksi
tai kokonaan. Kolme prosenttia tutkituista
ei osannut vastata kysymykseen. Vastaavat
prosenttiluvut edellisellii tutkimuskerralla
olivat 2l ja 10.

Tiedot yrittijien eliikeoikeudeh siiilymises-
te ovat v[hliisempi6. Vain noin joka toinen
tietiiii eliikeoikeuden siilyviksi. Joka neljiis
arvelee, etta se menetet66njoko kokonaan tai
osaksi ammattia vaihdettaessa ja joka viides
ei osannut sanoa yrittiijien elikeoikeuden jat-
kuvuudesta mitaen. Vuoden 1972 tutkimuk-
sessa oikean vastauksen antoi runsas kol-
mannes tutkituista.

KARENSSIAJAT
Niiissii tutkimuksissa on selvitetty myOs tyti-
eliikelaeissa miiiiriteltyjen karenssiaikojen
tuntemista eli tiedetiiiinko, miten pian tyd-
suhteen tai yritystoiminnan alkamisesta kuu-
lutaan tyoeliikelakien piiriin. Tietous niiistii
aikarajoituksista on lisiiiintynyt TGlvun ai-
kana, mutta vieliikin se on erittiin vihiiisti.
Parhaiten tiimii tunnetaan LEL:n osalta, jos-
sa karenssiaikaa ei ole. Tiimiin tietiii 28 pro-
senttia haastatelluista. TEL:n kuukauden pi-
tuisen karenssiajan tietiiii joka viides ja
YEL:n ja MYEL:n neljiin kuukauden jakson
vain pari kolme prosenttia haastatelluista.
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TIEDON TASON KEHITYS
Ty6eliikelakien keskeisiS yksityiskohtia kos-
kevista kysymyksistl on laadittu tiedon tason
mittari, jolla pyritiiiin kuvaamaan tiedon ta-
sossa tapahtunutta kehitysti viimeksi kulu-
neen seitsemln vuoden aikana. Vuoden 1972
tutkimuksesta ja nyt suoritetusta tutkimuk-
sesta on tiihiin mittariin valittu mukaan kaik-
ki ne tycielakelakien tuntemista mittaavat ky-
symykset, jotka ovat vertailukelpoisia. Mitta-
ri kesittaa kolmetoista eri kysymysta. Kusta-
kin oikeasta vastauksesta niihin kysymyksiin
on annettu yksi tietopiste. Tietopistemiiirien
perusteella on muodostettu kolme luokkaa,
joista on kiiytetty nimityksiti "heikot tiedot",
"kohtalaiset tiedot" ja "hyviit tiedot". KIy-
tettyjii nimityksiii ei ole syytii pitaa ehdotto-
mina, koska luokkien muodostaminen on so-
pimuksenvaraista. Luokittelu on ymm6rret-
tivii tekniseksi apuneuvoksi, jotta tydelake-
lakien tuntemisen kehitystii voitaisiin tarkas-
tella.

Kuviosta voidaan havaita yleisdn tydelake-
tietouden liseentyneen selviisti siirryttiessii
vuodesta 1972 vuoteen 1979. Tdmd ilmenee
nimenomaan "heikot tiedot' omaavien osuu-
den selviinii viihenemisenii ja "hyvit tiedot"
omaavien osuuden kasvuna. "Kohtalaiset
tiedot" omaavien ryhm6 on pysynyt kuta-
kuinkin samansuuruisena. Kuviosta on niih-
tdvissi mycis se, etti tiedon taso on nyt -samoin kuin se oli myos vuonna 1972 - jon-
kin verran korkeampi tydelakelakien piiriin
kuuluvien kuin ulkopuolisten keskuudessa ja
ero on jopa kasvanut kuluneen seitsemdn
vuoden aikana.

Miten tiedon taso vaihtelee eriiden tausta-
tekij<iiden kuten iiin, sukupuolen ja sosiaali-
ryhmlin mukaan? Eri ikiiryhmien tiedon ta-
son selvittiimiseksi jaettiin haastatellut kol-
meen ikiluokkaan. Tulosten mukaan kes-
kimmiiiseen ikiiluokkaan kuuluvat 30-49-
vuotiaat tuntevat tyrielikelakeja parhaiten.
Sama tulos saatiin vuoden 1972 tutkimukses-
sa. Muutosta edellisestii tutkimuskerrasta on
tapahtunut sikali, etta nyt suoritetussa tutki-
muksessa alle 30-vuotiaat osoittautuivat v5-
hiten tyoelekelakeja tunteviksi, kun sen sijaan

vuonna 1972 nuorimman ja vanhimman ikii-
luokan tiedon tasossa ei ollut merkittiiviiii
eroa.

Sukupuolen suhteen on tiedon tasossa eroa
siten, etta miehet tuntevat tydelakelakeja
jonkin verran paremmin kuin naiset. Timii
ero on todettu mycis kaikissa aikaisemmissa
tiedon tason tutkimuksissa. Naisten osalta
kannattaa erityisesti mainita "heikot tiedot"
omaavien osuuden huomattava pienenemi-
nen. Kun "heikot tiedot" omaavien ryhmiiin
vuonna 1972 kuului noin puolet naisista,
vuonna 1977 tiihtn ryhmiiin kuuluu enii
kolmasosa.

Sosiaaliryhmittain tarkasteltuna tiedon ta-
son todetaan vaihtelevan siten, ettii ylempiin
sosiaaliryhmiin kuuluvilla henkiltiill6 on kes-
kimSiirin paremmat tiedot kuin alempiin
ryhmiin kuuluvilla.
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TY O E L): K ETURVA N TA RK I STA M I N E N,
ELLKKEEN HAKEMINEN JA
TIEDUSTELUPAIKAT
Edeln on tarkasteltu tydelakelakien keskei-
simpien asioiden tuntemusta ja siinl tapahtu-
nutta kehityst6. Miten hyvin sitten tunnetaan
vakuutettujen itsensi kannalta tirkeiti kiiy-
tiinncin kysymyksiii kuten tycieliiketurvan
tarkistamismahdollisuus, tycieliikkeen hake-
minen sekii paikat, joista voi saada lomakkei-
ta ja neuvoja tydelakkeen hakemiseksi. Naite
asioita kysyttiin vain aktiiveilta ts. kaikilta
muilta paitsi elakelaisilte.

TycielSketurvan tarkistamismahdollisuus
tiedetiiSn hyvin. Tycieltikelakien piiriin kuu-
luvista vastaajista perati 97 prosenttia tietee,
ette tydntekiji voi itse tarkistaa sen, ett6 hii-
nen tycieliiketurvansa on kunnossa. Haasta-
telluilta kysyttiin mycis, onko elEkkeelle siir-
tyviin henkilcin tai perhe-eliikkeeseen oikeute-
tun lesken tai orvon tehtava erityinen eliike-
hakemus saadakseen hiinelle ty6eliikelakien
mukaan kuuluvaa eliiketti. Ylliittiivin kyllii
aktiiviviiestcisti l2 prosenttia on site mielte,
ettei tycielakettii tarvitse erikseen hakea.

Yksi tarkeimmistii asioista vakuutetuille it-
selleen on tietea paikka, josta voi tarvitessaan
saada hakemuslomakkeita tai neuvoja ty6-
elSkeasioissa. Tulos osoittaa, ett6 suurin osa
vastaajista tiedustelisi paikoista, missii to-
denn6kciisesti saisi asiansa hoidettua. Liihes
joka toinen asioisi KansanelSkelaitoksen tai
sen paikallistoimistojen kautta. Noin joka
kuudes tiedustelisi rahalaitoksista tai posti-
toimipaikoista ja joka kymmenes kiiiintyisi
tycipaikan puoleen. Suoraan Eliketurvakes-
kukseen ottaisi yhteytti neljii prosenttia haas-
tatelluista. Vain noin joka viidennelle vastaa-
jalle tycieliikejiirjestelmiin kanssa asioiminen
olisi todenniikoisesti vaikeata, sill6 he eiviit
osaisi suoralta kadelta k66ntyii oikeiden lai-
tosten puoleen.

V4HIMMiTSTIEDoT
T Y o E L): K EJ i RJ E S TE LM A S Ti
Tiedon tason kiisitteellii selvitettiin tyriel6ke-
tietouden kehitystti ja vaihtelua eriiiden taus-
tatekij<iiden suhteen. Viihimmiiistietojen kii-

sitteellii pyritiiiin puolestaan kuvaamaan, mi-
ten hyviit valmiudet ty6elakelakien piiriin
kuuluvilla henkikiillS on ty6eliikeasioittensa
hoitamiseen kiiytiinnossii. Tiissii tarkastelus-
sa ovat mukana elSkeliiisvastaajia lukuunot-
tamatta kaikki tyoelakelakien piiriin kuulu-
vat henkilOt. Viihimmiiistietojen kiisitteeseen
sisiiltyviit seuraavat asiat:

- tiesikci kuuluvansa tydelekelakien piiriin
- tiesik6, onko ty6eldkettii erikseen haet-

tava

- tiesik6 suurin piirtein, mistii saa lomak-
keita ja neuvoja tycieliikkeen hakemista
varten

- mainitsiko tydkyvyttdmyyden tai sairau-
den tydelakkeen saamisen perusteeksi.

Niiden neljiin asian tietiimisen on katsottu
riittaviin viihimmaistiedoiksi tydelakejarjes-
telmiisti. Vain noin puolella tutkituista on
niin md6ritellyt vihimmiiistiedot. Tulosten
mukaan vihimmiiistiedot omaavien osuus
vaihtelee huomattavasti tydelekelakien pii-
riin kuuluvuuden mukaan. Kyseinen osuus
on pienin LEL:n piiriin kuuluvien ryhmiissii
nllcn rroin rrih6n rrli nrrnla+ t'act6^t'^.t^ \,zEf .-; ;:.;.. J ..
piiriin kuuluvien osuudesta.

Tarkasteltaessa viihimmiiistietoja eri ikii-
ryhmissii voidaan todeta, ettii valmiudet ty&
el5keasioitten hoitamiseen lis6iintyv6t iiin
mycitii. Viihimmiiistiedot omaavien osuus on
noin kaksinkertainen vanhimmassa ikiiryh-
miissd verrattuna nuorimpaan ryhmiiin.
Sukupuolen suhteen viihimm6istiedoissa ei
ole eroa. Sekt miehiste etta naisista 47 pro-
sentilla on vdhimmiiistiedot tydelakejerjes-
telmiistS.
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TIETOLA:HTEET
Tiedotustoiminnan kannalta yksi keskeisim-
piii kysymyksiii on se, mistii liihteisti tiedot
saadaan. Tulosten mukaan tiirkeimpiii tieto-
liihteitii ovat edelleen joukkotiedotusviilineet,
lehdistci, radio ja televisio. Niiiden osuus on
jokseenkin sama molemmilla tutkimusker-
roilla ollen vuonna 1972 suoritetussa tutki-
muksessa 60 ja nyt suoritetussa tutkimukses-
sa 57 prosenttia. Esittelylehtisen merkitys tie-
toliihteenii on jonkin verran kasvanut ja
tycipaikan vastaavasti viihentynyt. Nyt suori-
tetuissa haastatteluissa esittelylehtisen tiir-
keimmiiksi tietoliihteeksi valitsi I I prosenttia
ja tyripaikan 9 prosenttia vastaajista.

Haastateltavilta kysyttiin mycis, mitd kaut-
ta tietoja ty6elakkeistd mieluiten haluttaisiin.
Toivotut tietolahteet poikkeavat mielenkiin-
toisella tavalla kiiytetyistii tietol6hteistS. Vii-
meksi mainituissa etusijalla olivat joukkotie-
dotusvilineet. Tissii sen sijaan piiiipaino on
sellaisilla tiedotusmuodoilla kuin esittelyvih-
konen ja erityiset tiedotustilaisuudet. Niiiden
kahden osuus on liihes puolet kaikista toivo-
muksista. Saattaa olla, ettii tema on merkki
siita, etta kaivataan perusteellisempia tietoja
kuin voidaan saadajoukkotiedotusvdlineisti,
joita piiiiasiassa on kiiytetty.

Tulosten yhteenvetona todettakoon, ette
vaikka yleisdn tiedon tasossa on tapahtunut
mycinteistii kehitystii, tycielaketietoutta ei
voida pitiiii vielii hyviinii eikn riittevana.
Huomattavia puutteita on jopa vakuutetuille
itselleen tiirkeissii kiiytiinncin kysymyksissii.

Helmikuussa 1980 Suomen
Gallupin llmarisen ja Suomen
Kuvalehden toimeksiannosta
tekemri tutkimus on osittain yl-
l(ittciv(i ja vallitsevien luulojen
vastainen. Tut kimus nimit tliin
osoitti tydikciisen vciestiin
enemmisttjn odottavan hyvilki
mi e lin e I ri k k e e I le j ri rimi s t ri. S o-
p eu tuminen e ki k k e e I ltio I o on j a
pitkcistyminen eivrit nciytti ole-
van elcikeikrici ltihestyville on-
gelma, eivcitkti ansiotyossri
kciyvcit halua jatkaa tyi)ntekoa
eltikeitin saavuttamisen jtil-
keen. Vastaajat ovat yll(ittiivdn
valmiita itse osallistumaan
qlennetusto elcikeiristci johtu-
viin li siikus t onnuks iin.

Eltikeitin alentamisesto on
kiinnostunut noin 40 7o kaikis-
ta tydssti kciyvistri. Kiinnostus
srii ly y, v ai k k a p a I k as t a pidtit e t-
triisiin osa varhennettua ekiket-
t ti var t en. N e ljcinnes v as t aajis t a
on hoastattelun mukaan valmis
maksamaan 5 vuoden elcikkeen
varhennuksesto jopa kahden
vuoden bruttopalkan verran.
Toinen puoli vastaojista pitriri
asteittaisto tyr)ajan lyhentri-
mistti h.vvinri ajatuksena ja
607o vastaojista aseilaa tytj-
aj an ly hent rimi s en p a lk ankor o-
tuksen edelle.

Suomessa tehty tutkimus
pohjautuu vuoden 1977 lopul-
la yhdeksiissti EEC-maassa
tehtyyn tutkimukseen. EEC-
maissa haastateltiin yhteens6
noin 9000 yli lS-vuotiasta.
Suomessa haastateltiin henki-
lcikohtaisesti 1037 henkil<iti.
Parin vuoden aikaero saattaa
tietenkin vaikuttaa tulosten
vertailtavuuteen, mutta varsin
pitkiilti ne ovat vertailukelpoi-
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UNTO PARTANEN

Elcikett ci odotellaan hyvillci mielin
sia. Vertailussa ovat kiiytettii-
vissii kuitenkin piiiasiassa
vain iiin, ammatin yms. seikat
peittevet kaikkien haastateltu-
jen vastaukset. Puute on sekin,
ettii Ruotsi ja Norja eiviit ole
mukana tutkimuksessa.

Eil:KEIK):A. L4HESTY.
VISTi AJATTELEE
EL4KKEELLAoLo,I zovo
HYVA:LLA. MIELELLA,
HUOLESTUNEINA tTVo
Vertailussa kny ilmi, ettii
suomalaiset ty6ssii ktiyvit tai
heidiin aviopuolisonsa ajatte-
levat eliikkeelle siirtymistii
harvemmin kuin muut. Har-
voin tai ei koskaan kertoo
haastatelluista suomalaisista
ajattelevansa eliikkeell6oloa
60V0, muista 42Vo.

Hyvillti mielin eliikkeelle
jiiiimistS ajattelee suomalaisis-
ta 58 Vo ja huolestuneena I 5 70.
Ka:klsta EEC-niaiticu vastaa-
jista hyviilln mielin ajattelevia
on40Vo ja huolestuneita29 70.
Maiden viilisessii vertailussa
Suomi asettuu kaksi kertaa
toiselle sijalle: vlhiten huoles-
tuneita ovat hollantilaiset
(l4Vo), toiseksi viihiten suo-
malaiset; hyvilld mielin ajatte-
lijoita on taas Luxemburgissa
70 7o Suomessa 58 7o ja Alan-
komaissa 53 70. Tutkimuksen
mukaan eniten huolestuneita
ovat italialai set (4 1 Vo). Toisel-
la sijalla on Tanska (37 Vo),
jonka hyvillii mielin ajattele-
vien osuus (24V0) alittaa Ita-
liankin (28 7o). T oisaalta 39 7o
tanskalaisista ei tiedii, mitii
ajatella eliikkeelle jiiiimisestii.
Tdssd suhteessa tanskalaiset
muistuttavat irlantilaisia.

Mielenkiintoisempaa kuin

kaikkien vastaajien mielipi-
teiden vertailu on tarkastella
esimerkiksi eri ikiiisten vastaa-
jien mielipiteitii. Suomalaisis-
ta li-24-vuotiaista 16Vo ker-
too ajattelevansa usein tai sil-
loin tiillciin aikaa, jolloin he
siirtyvit eldkkeelle. Kuta-
kuinkin sama tulos on muissa
maissa. Suomen vastauspro-
sentti iktryhmiissii 35-44 v.
on 5370, ikiryhmiissS 45-54
v. 58 Vo ja ikiiryhmiissii 55-64
v. 83Vo. Muualla Euroopassa
elSkeajan mieleentulo saavut-
taa jo S0-vuotiaiden piirissii
80V0, mutta alenee ikiiryh-
mdss5 60-6 4 v. 7 2 %o:ksi. T or -
juntaako?

El6kett6 hyviilll mielellii
ajattelevien osuus kasvaa
Suomessa vastaajien iiin mu-
kaan tasaisesti l5-24-vuo-
tiaiden 39 Vo:sta 45-54-vuo-
tiarden 7 2 Vo:ksi. Huolcstiinei-
suus on ikiiryhmiissii 15-44v.
16-1870. Pienimmilliiiin se
on 45-54-vuotiailla (8%o).

Eliikeiiin l6hestyess6 on ha-
vaittavissa jonkinlaista rima-
kauhua. Huolestuneisuus pa-
laa 17 %o:n tasolle ja hyvillii
mielin odottavien osuus laskee
hieman ja on nyt 707o. EEC-
maissa huolestuneisuus kas-
vaa viihitellen 45-49-vuo-
tiaiden 33Vo:sta 60-64-vuo-
tiaiden 38 %:ksi. Tyytyv6isyys
on 40-64-vuotiaiden kes-
kuudessa 46-50%o:n luok-
kaa. EEC-maiden raportissa
oleva lukusarja Ranskassa
vuosina 196l-1977 tehdystli
neljiistii tutkimuksesta kertoo
hammastyttavesta tulosten
pysyvyydestti koko ajanjak-
son kuluessa.

SOPEUTUMINEN
EI HUOLESTUTA
L)lunrtA' tL)lxrrc)2'
Eliikkeelle siirtyminen on
nuorten vastaajien mielestii
miellyttevea, koska silloin jli-
si aikaa itselle, harrastuksille
ja kuitenkin tulot olisivat
siiinnrilliset. Vanhemmat nii-
kevtt eliikkeelle siirtymisen
tietynlaisena helpotuksena,
palkkiona tehdystii tyd,stii.

Naiset niyttiivEt painotta-
van omaa aikaa, harrastuksia
ja vapautta, miehet taas har-
rastusmahdollisuuksia, pitktin
tycikauden paattymistii ja tu-
lojen s6Snnrillisyyttii.

Huolestuneista (15 %o) nai-
set ovat enemmin huolestu-
neita taloudellisista seikoista
kuin miehet, joita taas huoles-
tuttaa terveys hiukan enem-
mdn kuin naisia.

Huoiestuneisuuden ja toi-
saalta optimismin syiden ver-
tailu ik6luokittain tuo esiin
mielenkiintoisia ellikkeelle
mukautumiseen liittyvii seik-
koja. 55-65-vuotiaat ovat
esittiineet vain kaksi syytii
huolestumiseensa. Yhdeksiin
kymmenestd on huolestunut
taloudellisista seikoista ja yksi
kymmenesti siit6, ettei tunne
asioita. Taloudelliset seikat
ovat muidenkin ikiryhmien
kohdalla piiiillimmEisinii ja
seuraavana huoli terveydestii.

Sopeutumisesta, pitkiisty-
misestS, aseman puutteesta ja
maailmantilanteesta ovat huo-
lestuneita - tai luulevat el6-
keikiiii ldhestyvien olevan
huolestuneita - alle 45-vuo-
tiaat, eivdt eliikeikiiii liihesty-
viit.
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Miellyttiivimpind seikkoina
elikeikiiii liihestyviit pitavat
helpotuksen tunnetta urakan
tiiyttiimisestii ja vapautta. Ai-
kaa itselle ja harrastusmahdol-
lisuuksia arvostavat nuoret ja
keski-ikiiiset eliikeiiin iloina
paljon enemmln kuin eliikei-
kiiii liihestyviit.

Tycinteon haluaa eliikeiiissii
lopettaa 88Vo 35-44-vuoti-
aista. Halukkuus kuitenkin
laskee 8l7o:ksi eliikeiiin kyn-
nyksellii. Syynii tycinteon jat-
kamiseen on useimmiten halu
pysyti virkeiinii ja tulojen li-
sii6minen. EEC-maissa on
tydnteon tdysin lopettavien
osuus 57 %.
JOKA TOINEN
MENISI ELAIXXETLM
VARHEMMIN
Halukkuus siirtyii eliikkeelle
ennen eliikeikiiii on korkeim-
millaan 35-44-vuotiailla
(a7 Vo) ja viihenee sen jiilkeen
(31Vo) noustakseen eliikeiiin
kynnyksellii 37 Vo:ksi. Toinen
puoli alennetun eliikeiiin ha-
luavista haluaa nauttia vapaa-
ajasta. Seuraavaksi tiirkein
perustelu on terveys ja kol-
mantena on se, ettd puoliso
menee aikaisemmin eliikkeel-
le. Kiinnostus varhaisempaan
eliikkeellesiirtymiseen on
EEC-maissa (33V0) jonkin
verran viihiiisempiiii kuin
Suomessa.

Suomalaiset ovat hiukan
kiinnostuneempia (48 Vo) ar-
kaisemmasta eliikkeelle siir-
tymisestii, vaikka joutuisivat-
kin siitii maksamaan, kuin
EEC-maiden vastaajat G5 Vo).
Belgiassa, Italiassa ja Rans-
kassa kiinnostuneita on kui-
tenkin 50-54Vo.

Asteittaiseen eliikkeelle siir-
tymiseen suomalaiset suhtau-
tuvat penseammin kuin EEC-
maiden kansalaiset. Kaikista
suomalaisista vastaajista aja-
tuita pitiiii hyviinii 53 Vo, EEC-
maiden vastaajista 7l 70. Nuo-
ret ja keski-ikaiset pitavat
Suomessa enemmdn ajatuk-
sesta kuin iakkeet.

Ty<iajan lyhentamista pide-
t66n sekl EEC-maissa ettii
Suomessa tuntuvasti palkan-
korotusta parempana vaihto-
ehtona. Suomessa ja keski-
ikiisten piirissi palkankoro-
tuksen kannattajia on l/3 ja
vanhemmissa ikiiluokissa vii-
dennes. EEC-maissa 5l Vn vas-
taajista kannattaa lyhyempiiii
tydaikaa. Hollannissa ja
Tanskassa lyhyemmiin ty<i-
ajan kannatus on yht6 suuri
kuin Suomessa. Irlantilaiset,
italialaiset ja luxemburgilaiset
taas kannattavat yhtii vahvasti
parempaa palkkaa.

Haastateltaville tarjottiin
kolme vaihtoehtoista tyciajan
lyhentamisen vaihtoehtoa, ty<i-
ajan lyhentiimistii, loman pi-
dentiimistii ja eliikeiin alen-
tamista. Suomalaisista vastaa-
jista 49 Vo kannatti eliikeiin
alentamista, 23Vo lomien pi-
dentiimistd ja 247o paivittiii-
sen tydajan lyhentiimistii.
55-64-vuotiaista 76 Vo kan-
natti eliikeiiin alentamista.
Nuoret kannattivat pidempiS
lomia ja lyhyempiiii ty6aikaa.
35-vuotiaista lihtien seki pal-
kan etti ty6ajan kannatus ro-
mahti ja eliikeiiin vaihtoehto
vastaavasti voimistui. EEC-
maissa lyhyemmiin tydajan
valitsijoita oli 37 Vo, alemman
eliikeiiin kannattajia 33Vo ja

pidempien lomien kannattajia
25 Vo. Yli 40 Vo:n kannatuksen
eliikeiiin aler.nus sai kuitenkin
Belgiassa, Il.anskassa ja Lu-
xemburgissa.

ELAKKEEII,E PiiSY
T O IVELI ST.4N K,LRJE S S A.
Nyt esillii olt:van tutkimuksen
laajempiin selvityksiin ja tu-
losten keskiniiisiin vertailui-
hin on taysi syy suhtautua pi-
diittyviisti. Niistii voi kuiten-
kin saada karkearakeisen pie-
nen mittakaavan ilmakuvan,
jonka tarkastelu voi johtaa
parhaassa tapauksessa mie-
lenkiintoisiin ja hycidyllisiin
lciytriihin. Raportin silmnily
tuo esiin mm. sen, etta elekei-
kii niiyttlii olevan kiinnostuk-
sen kohde joko sen vuoksi, et-
tii eliikeiiistii on puhuttu pal-
jon tai sen vuoksi, etta elak-
keelle piiiisy on todella yksilcil-
lisillii toivelistoilla ensisijoilla.

Yllettevelte saattaa tuntua
se, ettd elikkeelle siirtyminen
ei olekaan pelSttiivti ja epimie-
luisa tapahtuma, niin kuin on
arveltu ja peliitty, vaikka tulos
oikeastaan vahvistaakin erii-
den muiden tuoreiden tutki-
musten, mm. Simo Forssin,
tuloksia.

Parantunut eldketurva on
saattanut vihentiiii huolestu-
neisuutta. Toisaalta taloudel-
lisesti kohtuullisen turvatulle-
kin eldkkeelle siirtymiseen ja
mukautumiseen voi liittya
huolia. Saattaa olla, ettd ne ei-
vit olekaan ikiivystymisen ja
ajankiiytcin pulmia taikka ter-
veydentilaa koskevia huolia
siinii mitassa kuin on arveltu
ja nuoret niiyttiiviit niita edel-
leenkin aavistelevan.
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MARTTI NYGREN

LE L- t y d kyv y t t omy y s e I cikk eiden
ke sto j a p cicittymissyyt

Eltiketurvakeskuksen ja Tydeltikekassan yh-
t eis t y iinti suunnite ltiin ty t)kyvy t t iimyy se liik-
keiden kestoa ja pci(iuymissyitd selvittdv(jt ti-
lastot. Ensimmciinen tilastoajo suoritettiin
vuonno 1978. Siinti olivat mukana kaikki vuo-
sina 1962-1976 alkaneet triydet tyiikyvyttt)-
myy se ltikke e t. Ty iie I iikekas s an myiint dmien
eltikkeiden osalta on aineisto analysoitu ja tu-
lokset on julkaistu Tydeldkekassan julkaisu-
sarjassa (Martti Nygren: Vuosina 1962-1976
alkaneiden LEL-tydkyvyttdmyyseltikkeiden
k e s t o j a p d tit t y mi s sy y t, Ty d e ltike kas s an jul kai-
suja 4:1980).

Aineisto kiisitti kaikkiaan 78 000 Tycielii-
kekassan vuosina 1962-1976 my6ntamae
tycikyvyttcimyysel6kettii. Niiistii oli rakennus-
alan eliikkeitii, 63 Vo, metsdalan 23 Vo, maata-
lousalan l0Vo ja satama-alan 470. Naisten
osuus tyokyvyttcimiiksi tulleista oli 12vo.
EL4KKEEN KESTO
Eliikkeen kestoa mitattiin kahdella tavalla.
Ensinndkin aineistoa voitiin laskea mediaa-
nikesto vuosina 1962-1970 alkaneiden el6k-
keiden osalta. Toisena mittana kiytettiin osit-
tain arviointiin perustuvaa, koko aineistosta
saatavaa keston aritmeettista keskiarvoa
(keskikesto).

Keskikestoksi saatiin 8,1 vuotta. Naisten
ellikkeet kestiviit keskimiiiirin vuoden kauem-
min kuin miesten. Eliikkeiden keskikestot
poikkesivat eri tautiryhmissi huomatta-
vasti toisistaan. Selviisti muita lyhyempiiiin
kestiviit kasvainten vuoksi ty6kyvyttdmaksi
tulleiden eliikkeet ja huomattavasti muita pi-
dempiiiin mielenterveydellisistii syistd johtu-
neet eliikkeet (taulukko l).
Taulukko l. Vuosina 1962-1976 alkaneiden

LEL-tydkyvyttiimyyseliikkeiden keskikesto
tautiryhmittdin.
Tycikyvytt<imyyden syy Keskikesto, vuotta
Kasvaimet 3,0Tartuntataudit 6,1
Verenkiertoelinten sairaudet 7,2
Hengityselinten sairaudet 6,9Tapaturmat 8,6
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 8,8
Mielenterveyden h6iri<it l4,g
Kaikki 8,1

Tarkastelujakson kuluessa on eliikkeiden
kesto jatkuvasti pidentynyt. Vuosina
1962-1964 alkaneista elikkeistii oli puolet
paattynyt 4,9 vuodessa (mediaanikesto).
Vuosina 1965-1967 alkaneiden eliikkeiden
mediaanikesto oli 5,5 vuotta ja 1968-1970
alkaneiden jo 6,4 vuotta. Eliikkeiden keston
piteneminen niiyttiid jatkuneen l970Juvun
alkupuoliskolla, tosin selviisti aikaisempaa
hitaampana (kuvio l).

Kuvio l. Ptitittyneiden elcikkeiden osuus vuosi-
no 1962-1975 alkaneisto LEL-tytikyvyttA-
myyseldkkeistd el(ikkeen alkamisvuoden ja
keston mukaan.
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E L) K K E E N p A2. rT y a T s S Y YT
Tycikyvyttcimyysel6ke voi paattya kuntou-
tumiseen, kuolemaan tai vanhuuseliikkeelle
siirtymiseen. Aineiston pohjalta lasketun ar-
vion mukaan 13Vo tycikyvyttcimisti kuntou-
tuu ja 34 Vo kuolee ennen vanhuuseliikeikdd.
Loput eli 53Vo selviytyy vanhuuseliikkeelle.
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Eri piiiittymissyiden osuudet vaihtelivat
luonnollisesti ikiiryhmittiiin. Alle 35-vuotiais-
ta yli puolet kuontoutuu. Kuolleiden osuus
oli suurimmillaan 40-49-vuotiaina ty6ky-
vyttcimiiksi tulleilla. Heistii puolet kuolee en-
nen vanhuuseliikeikiiii (kuvio 2).

Kuvio 2. Pddttymissyiden osuudet vuosina
t 96 2- 1 9 7 6 alkane is s a LEL- ty ti kyvy tt iimy y s-
e I r)kke i s s ti i k rir y hmi t t tiin.

rc-t4 aa-aA
Iki el^kke.n.lk."sBa

Vuosina 1962-1977 kuntoutui 6 800 LEL-
tydkyvyttOmyyseliikkeen saajaa. NEistii n.
16 7o oli osallistunut Tycieliikekassan kustan-
tamaan ammattikoulutukseen.

Kuntoutuneitten eldkkeen keskikestoksi
saatiin 3, 3 vuotta. Eniten kuntoutumisia ta-
pahtui toisena eliikevuonna. Kuntoutuneista
3/4 kuntoutui kolmen ensimmdisen eliike-
vuoden aikana.

KUOLLEISUUS
LEL-tycikyvyttdmyyselakkeen saajien kuol-
leisuutta selvitettiin laskemalla kuolleisuus-
ja kuolemanvaaralukuja. Koko aineiston
pohjalta laskettu kuolemanvaaraluku oli
miehillii 4,4 Vo ja naisilla 2,1 Vo. Tydkyvyttd-
mien miesten todennEkciisyys kuolla seuraa-
van eliikevuoden aikana oli siis yli kaksinker-
tainen naisiin verrattuna. Vastaava ero on
havaittavissa tarkasteltaessa koko viiest<in
kuolleisuutta.

Tydkyvyttdmyyseliikkeen saajien kuollei-
suus aleni vuoteen 1975 mennessii noin puo-
leen vuosien 1962-1964 tasosta. Lihes puo-
let kuolleisuuden alenemisesta johtui tyoky-
vyttcimyyden syyjakautuman muutoksista.

Verrattaessa tycikyvyttcimien iktiryhmit-
tiiisiii kuolleisuuslukuja koko vlest6n vastaa-
viin lukuihin havaittiin, etth alle 3S-vuotiai-
den tycikyvyttomien miesten kuolleisuus oli
yhdeksiinkertainen ja naisten l3-kertainen
viiestcidn verrattuna. Vanhimpiin ikiiryhmiin
siirrytt6essii kuolleisuusero pieneni. 55 vuotta
tdyttiineiden tydkyvyttdmien kuolleisuus oli
sekii miehilla etta naisilla noin kaksinkertai-
nen viiestcicin verrattuna. LEl-tyokyvytto-
mien kuolleisuus ei poikennut merkittiiviisti
kansaneliikettii saavien ty6kyvytt6mien
kuolleisuudesta.
LOPPUPA:A.TELMIA.
Ty<ieliikejiirjestelmiin osalta ei t6tii ennen ole
julkaistu tilastotietoja tyOkyvyttdmyyseliik-
keiden kestoista. Tiedot ovat kuitenkin tar-
peen esimerkiksi arvioitaessa eri sairauksien
aiheuttamia kustannuksia. Lisiiksi kestotie-
doista saattaa olla hyotyii ennustettaessa tu-
levia ellkemenoja ja tydkyvyttomien luku-
miiiriin tai rakenteen kehitystii.

!-tii .14-ln r1-1.

Myos tyokyvyttOmyyden aiheuttaneella
sairaudella oli selvii yhteys pliittymissyyhyn.
Kasvainten ryhmissii 4/5 elikkeista peattyy
kuolemaan. Kuolleiden osuus oli suuri mycis
verenkiertoelin- ja hengityselinten sairauksien
ryhmdssd sekii mielenterveyden hiiirioissii.
Naiste eliikkeistii kolmannes peattyy kuole-
man johdosta. Kuntoutuneitten osuus oli
suurin tartuntatautien (48 7o) ja tapaturmien
(29 7o) vuoksi tyokyvyttomiiksi tulleilla.
Vanhuuselikkeelle siirtyvid oli eniten tuki- ja
liikuntaelinten sairauksien ryhmiissii, joista
2/ 3 pildsee vanhuuseldkkeelle.
KUNTOUTUNEISUUS
Tdssii selvityksessii katsottiin kuntoutuneiksi
kaikki ne tycikyvytt<imyyseliikkeen saajat,
joiden eliike oli paattynyt muusta syystii kuin
kuoleman tai vanhuuseliikkeelle siirtymisen
vuoksi. Kuntoutuneisiin siis on luettu sekii
ammatillisen kuntoutukseen osallistuneita et-
ta niite, jotka muuten olivat palanneet tciihin
tai joiden m4iirdaikainen eliike oli piiiittynyt.
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SIMO FORSS

Ty o e I cik ej rirj e s t e lm rin
tutkimustoiminnasta

Viime vuoden joulukuussa piti yhteiskuntat. lis.
S imo For s s E lti ke turv ak e s kuk s e s t a J yv cis ky kin
Yliopist o s s a luennon aihe enaan " t y del(ikej (ir-

jestelmti ja sen tutkimustoiminta". Ttistd luen-
nosta htin on laatinut Tydekike-lehdelle lyhen-
ne lmtin, j o ssa kcisit ell eidn tut kimus t o iminnan
p(idpiirteitd jo kriynnissci olevia projekteja ty0-
e I dkej drj e s t e I m iin e r i t ut k i mu s e I imi s s ti. Pr o -
jektitilanne on tarkistettu eri kohteista tritti kir-
joitusta varten tiimcin vuoden toukokuun puoli-
vrilissci.

ELA:KETURVAKESKUKSEN
TUTKIMUSTOIMINNASTA
Eliiketurvakeskuksen osalta kesittelen pii6-
asiassa tutkimusosaston tydta, vaikka tyci-
eliikkeitii ja niiden saajia koskevia selvityk-
siii ja tilastoja tehdiiiin ETK:ssa muuallakin.
On kuitenkin syytii luonnehtia lisiiksi suun-
nitteluosaston tyritd, missii suoritetaan niin
ikiiin tiitii nykyii tutkimuksen luonteista sel-
vitystycitii.

Tutkimusosastolla ovat mielenkiinnon
kohteena seka ty6elakejirjestelmiiiin kuulu-
vat aktiivit eli ty<issakayviit henkildt ett6
eliikkeelle siirtyneet. Osastolla tilastoidaan
aktiiveja ja eliikel6isiii koskevia tietoja, minkii
lis6ksi tutkitaan kummankin ryhmiin mielipi-
teita ja elinolosuhteita. Lisiiksi tehdiiiin tut-
kimusta, joka koskee tydelekejarjestelmiiii ja
sen toimintoja yleensii. Mycis ulkomaisten
eliikejiirjestelmien piirteitii ja kehitystii seura-
taan tiiviisti.
zilxztxt{rurruuus
Suurin valmiiksi saatu projekti viime vuosien
aikana oli tyci nimeltii "Ikiiiintyvii ty<intekijii
ja ammatti - eliikeikiitutkimus". Tiissd use-
an tutkijan yhteistycinii tekemiiss6 projektissa
selviteltiin monipuolisesti eri ammattiryh-
mien tycitii, siihen liittyviii olosuhteita ja tyo-
kyvyttdmiiksi tulemisen riskej6 sekii ellkei-
kiikysymystii tit6 taustaa vasten.
E LA: K K EE LLE S I I RTY M I ST UTK I M U S
Eliikkeelle siirtymisen tutkimusta on tiimiin
jiilkeen jatkettu erityisesti sitd varten kehitel-
lyn uuden projektin puitteissa, jonka parissa
olen henkilcikohtaisesti viime aikoina ty6s-
kennellyt. Tiissii tutkimuksessa pyritiiiin sel-

vittemaen vanhuuselikkeelle siirtymisen yh-
teydessii tapahtuvia muutoksia ja niiden vai-
kutuksia ihmisen hyvinvointiin. Tiirkeii osa-
tavoite on selvittdd eliikkeelle valmennuk-
sen vaikutuksia ndihin hyvinvoinnin eri osa-
alueisiin. Tavoitteena on edelleen vanhuuse-
liikkeelle siirtymistiija hyvinvointia koskevan
teorian kehittely samassa yhteydessi.

Tutkimuksessa on keskeistd mm. siihen liit-
tyvii tutkimusasetelma, jonka puitteissa tut-
kimus on samanaikaisesti sekii paneelitutki-
mus etta koekontrollityyppinen selvitys.
"KoeryhmiSn" kuuluvat saivat erityiste
eliikkeelle valmennusta ennen eliikkeelle siir-
tymistii, kun taas toiset henkilcit siirtyiviit
eliikkeelle suoraan ja "normaalisti". Paneeli-
asetelmassa tutkitaan samoja ihmisiii kahteen
kertaan; ennen el6kkeelle siirtymistii ja eliik-
keelle siirtymisen jiilkeen. Asetelma tuottaa
suoraan mitattavissa olevaa muutostietoa ja
tietoa kurssituksen vaikutuksista. Tutkimuk-
sen aineisto on kootiu Espoon kaupun-
gista vuonna 19'76 ja sen tueksi on keretty
aineistoa mycis eriiistii muista liihteistii. Tut-
kimuksen odotetaan antavan valaistusta
eliikkeelle siirtymiseen liittyviin ongelmiin ja
mahdollisuuksiin lieventda naitit ongelmia.
Tutkimustulokset ovat osittain valmiina ja
lopullista raporttia voitaneen odotella julki-
suuteen timiin vuoden syksylli.

TY d K Y V YTT O M Y Y S T U TK I M TJ S
Laaja-alainen t y d k y v y t t ci m y y s e I ii k e-
liiisiii koskeva tutkimus on mycis ollut jo
jonkin aikaa kiiynnissii. Tutkimuksessa pyri-
t iiiin kuvailemaan tyd kyvyttci myyselaketta
hakeneiden henkilciiden elinolosuhteita ja
eliim6ntilannetta. Lisdksi selvitet66n niiiden
henkil<iiden tydhistorian vaiheita, terveyden-
tilan oleellisimpia muutoksia se kii el6kehisto-
riaa eli aikaisempia eliikeratkaisuja. Tutki-
mustavoite voidaan jakaa kahteen osaan, ni-
mittain kuvailevaan osaan ja ns. pitkittiiisa-
nalyysiosaan. Kuvailevan osan tarkoituksena
on pyrkiii ldytamaan vastauksia siihen, min-
kiilainen on tyypillinen tydkyvyttdmyyseliike-
Iiiinen ja miten eri eliikeliiisryhm6t poikke-
avat toisistaan. Pitkittaisanalyysiin pohjau-
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tuvat tyci-, terveys- ja eliikehistorian selvityk-
set. Niiiden aihepiirien puitteissa pyritiiiin
tuottamaan kuvailevan tiedon lisiiksi tyoky-
vyttdmyysilmi6te selittavie tuloksia.

Tutkimus on katsottu projektiksi, joka kii-
sittaa tycikyvyttOmyyselakkeen saajien koko-
naistilanteen tarkastelun eri puolilta. Siihen
sisAltyy analyysien suorittamista sekii otanta-
aineiston etta kaytettavissii olevan tilastoma-
teriaalin avulla. Haastattelututkimusosuus
perustuu tydkyvyttdmyyseliikkeen saajia ja
eliikettii hakeneita henkilciitii koskeviin haas-
tattelutietoihin. Aineisto kasittee vuosina
1974-1976 mydnnetyt ja hylityt TEL- LEL-
YEL- ja MYEL-tyOkyvyttOmyyseliikkeet.
Otokseen valittujen haastateltavien koko-
naismidrii on runsaat 3 200 kappaletta, joista
haastattelujen paetyttya saatiin lopulliseen
aineistoon runsaat 2 500 vastaajaa. Tutki-
muksessa tullaan julkaisemaan useita osara-
portteja, joista ensimmAiset ilmestyvat julki-
suuteen tiimln vuoden alkukesiisti'

Nimi raportit, jotka kaikki julkaistaan
ylaotsikon "Tydkyvyttomiit 1970-luvulla" al-
la kiisittiivit ensinndkin osaraportit tutki-
musaineistosta, tyctkyvyttdmien perhesuh-
teista ja asumisesta sekd koulutuksesta ja
ammattitaustasta. Aineiston analyysi jatkuu
parhaillaan ja tyon alla on mm. tydttdmyyden
ja tyrikyvytt6myyden yhteyksien analyysi, jo-
ka perustuu pddosin rekisteritietojen hyviik-
sikiiyttoon. Tekeillii ovat edelleen haastatel-
tujen tuloja, terveydentilan kehitystii ja elii-
kehistoriaa koskevat osat sekii poikkileik-
kauskuva terveydentilasta, tyOkyvysta ja
toimintakyvyst6. Seuraavat raportit julkais-
taan taman vuoden syksyllii. Kokonaistutki-
mus jatkuu kuitenkin vieli vuonna 1981.

TIEDONTASOTUTKIMUS
Tydelikejiirjestelmd on luonnollisesti kiin-
nostunut siitii, miten tieto eldketurvaetuuk-
sista menee perille ja miten eliiketurva yleensii
ja sen eri muodot tunnetaan ja miten niihin
suhtaudutaan. Tiistd syystl on jo usean vuo-
den ajan ETK:n tutkimusosastolla ollut
kiiynnissd tutkimussarja "Yleiso ja tycielake-
lait", jonka puitteissa tutkitaan eri ryhmien

tretoJa Ja asennoitumista tydelakkeisiin liitty-
viin asioihin. Tutkimussarja alkoi vuonna
1964, se uusittiin vuosina l967ja l972ja uusin
tutkimus on parhaillaan valmistumassa. Mu-
kaan saatiin nyt noin 2000 vastaajaa, jotka
edustavat koko Suomea. Tarkoituksena on
ollut saada vertailukelpoisuus siiilymiiiin
edellisiin tuloksiin niihden, jolloin voidaan
tarkastella ajallista kehitysti tydelakelakien
tuntemuksessa ja ty<ieliiketurvaan suhtautu-
misessa.

TIILISTOJEN TUTKIMUS
Tutkimusosaston tilastotoimistossa tehdiiin
erilaisia tilastoihin ja tietojenkiisittelyyn liit-
tyvia toita. Niiistii voidaan mainita esim. kir-
janen "Tilastotietoja tydelekkeensaajista
vuodelta l9..", jota on julkaistu jatkuvasti
vuosittain vuoden 1970 alkupuolelta lahtien.
Kirjasessa on tilastotietoja TEL:n LEL:n,
YEL:n ja MYEL:n mukaista vanhuus-, ty6-
kyvyttomyys-, tycittdmyys- ja perhe-eleketta
saavista henkiloistii. Viimeisin julkaisu kos-
kee ajankohtaa vuoden 1979 lopussaja siind
on runsaasti taulukoita ja kuvioita, joiden
avu.lla on tarkasteltu eri niikcikulmista el6k-
keensaajien lukumdiiriS ja eliikkeitii. Luokit-
teluperusteena on elhkkeensaajien ikii, suku-
puoli ja laki, jonka perusteella elEkettii on
myonnetty. Lisiiksi julkaisussa esitetiiiin
eliikkeen suuruuden ja ty6kyvyttcimyyden
syyn mukaisia jakautumia. Tiimdn ns. "tilas-
tokirjan" asua on tarkoitus uudistaa vuodes-
ta l98l lahtien.

ULK O MA I STE N JA: RJE STELM I E N
TUTKIMUS
Tutkimusosaston erikoistutkijan tyon tulok-
sena on ilmestynyt vertailevia tutkimuksia
ulkomaisista eliikejiirjestelmistii. Niissii kiisi-
telliiiin eri maiden eliikejiirjestelmien koko-
naiskuvaa ja kehitystii varsin yksityiskohtai-
sesti.

SUUNNITTELUOSASTON
TUTKIMUSTYd
Tutkimustydn luonteista tycitii tehdiiiin siis
myos Eliiketurvakeskuksen suun nittelu-
osastolla. Tyo on luonteeltaan usein ma-
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temaattista ja tilastollista. Selvitystycin koh-
teena ovat mm. elikemenot, eldkkeensaajat,
eliiketasot ja niiden eri vaihtoehdot, eliikekus-
tannukset ja erilaiset erityistycit. Osastolla
tehdiitin myos pitkiin ja lyhyen tiihtdimen en-
nusteita ja kansantaloudellista seurantatydta
sekii ns. nakymat0nt[ numerotycitE. Viime ksi
mainittu tarkoittaa mm. erilaista asiantunti-
ja-avun antoa eri tahoille ja esimerkiksi ilmes-
tyvin numeromateriaalin kontrollia ja uudel-
leen arviointia. Lisiiksi osastoa tydllistavet
monenlaisten komiteoiden ja ty6ryhmien
ty6t.
TY dELAKE LAIT o STE N LI IT o N (TELA)
TUTKIMUKSET
Ty<ieliikelaitosten liitto (TELA) perustettiin
vuonna 1964 lakisliiteisti eliiketurvaa hoita-
vien eliikelaitosten yhteiselimeksi. Monipuo-
lisen muun tyrinsi lisiiksi TELA suorittaa
tutkimustoimintaa, jonka painopistealue on
rahastoitujen tycieliikevarojen sijoitus-
toiminnan tarkastelussa. Tella alueella
TELA seuraa koko sijoituskannan ja uusien
sijoitusten kehitystii. Eliikelaitosten sijoitus-
toiminnan yksityiskohtaisessa seurannassa
TELA kiinnittaa huomiota varsin moniin
erilaisiin seikkoihin.

Sijoitustoimintaan suuntautuvan tutki-
muksen ohella TELA on tutkinut ja selvittii-
nyt eriiitii muitakin alueita, kuten eliikelaitos-
ten eliikkeensaajille antamaa palvelutasoa ja
tiedotustoiminnan kohdej oukkojen tiedonta-
soa. Muita TELA:n tutkimuskohteita ovat
mm. eliikesektoria koskevien tilastojen luoki-
tusten ja atk-rekisterien yhteniistymistarpeen
tutkiminen ja niiden rationaalisen hyviiksi-
kiiyt<in tutkimus. Edelleen voidaan mainita
tutkimus atk-j?irjestelmien hyviiksikiiytcistii
elikelaitosten ja eri viranomaisten tietojen
siirrossa sekii tutkimus elSkesektorin nivel-
tymisest6 koko kansantalouden kiertokul-
kuun ja eliikesektorin vaikutussuhteista siin6.
TY O ELLK EKA^SSIN TUTKI M U S-
TOIMINNASTA
Tycieliikekassan tutkimustoiminta jakautuu
kahteen osaan, nimittiiin liiiiketieteelliseen
tutkimustoimistoon ja tilasto- ja tutkimus-

toimistoon. Niistii liiiiketieteellinen tutki-
mustoiminta tapahtuu eliikelinjan tutkimus-
toimistossa ylil5iikiirin johtamana. Keskei-
nen piirre toiminnassa on, etta tutkimusten
suunnittelua ja toteuttamista on seurannut eri
projekteja varten nimetty taustaryhmi, jossa
myds tycintekija- ja tydnantajajlrjest6t ovat
olleet edustettuina.

LL,i xrrrcrn rtTI NE N T UTK I M U S
Liiiiketieteellisen tutkimustoimiston toimesta
on viime vuosina tehty useita eri ammatti-
ryhmiS koskevia perusteellisia terveystutki-
muksia. Naista tuoreimpia on betoniraudoit-
taja- ja maalaritutkimus, j ota tehdiiiin yhdessii
Tyciterveyslaitoksen kanssa sekii turvetydn-
te kijd-metsuritutkimus, joka on myos yhteis-
projekti. Ensiksi mainitun tutkimuksen tulos-
ten analysointi on kiynnissi ja tutkimus val-
mistunee tiimiin vuoden loppuun menness6..
Turvetycintekijii-metsuritutkimus on j o saatu
valmiiksi ja sen seuranta on parhaillaan
suunnitteilla. Muista tutkimuksista mainitta-
koon LEl-kuntoutustutkimus, jossa pyri-
t66n selvittelemS6n uudelleenkoulutukseen
liittyviii tekijciitn, ja koulutuksen jiilkeen tyci-
elimiiiin palanneiden tycintekijciiden selviy-
tymista ja vaiheita tycissii. Tutkimuskapasi-
teetti on sidottu niiihin triihin ttimiin vuoden
loppuun asti ja vasta sen jiilkeen on mahdol-
lista ryhtyii uusiin terveystutkimuksiin.

TII-4 STOLLINEN YM, TUTKIMUS
Tycieliikekassaan perustettiin vuoden 1976
alussa vakuutustekniselle linjalle tilasto- ja
tutkimustoimisto. Sen tehtavane on vastata
Tycieliikekassan tilastotuotannosta j a muusta
kuin liiiiketieteellisestii tutkimustoiminnasta.
Suurimman osan kapasiteetista on tiihiin
mennessi vienyt tilastotuotanto. Toimiston
tuoreimmista tciistii voidaan mainita tutki-
mus "Vuosina 1962-1976 alkaneiden LEL-
tyokyvyttdmyyselikkeiden kesto ja peetty-
missyyt", jossa tarkastellaan iiin, sukupuo-
len, ammattialan ja tydkyvyttcimyyden syyn
vaikutuksia eliikkeen kestoon, kuntoutumi-
seen ja kuolleisuuteen. Tydn alla on myciskin
LEL-tydntekij6iden tycihistoriaa, tydkyvyt-
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tcimyysriskiii ja kuolleisuutta koskeva tutki-
mus jonka tyonimend on "LEL-tycintekijiin
muotokuva".

TUTKIM U STY O MAATALO U S-
Y R I TT A: J I E N E LA: K E L A I T OKSESSI
(MELA)
MELA:ssa tutkimustycin kohteena ovat maa-
talousvieston sosiaaliturvaan liittyvdt kysy-
mykset. Kiiytiinncissd tyci on tiillii hetkellii
keskittynyt maatalousyrittajien eliiketurvan
tutkimiseen. Tutkimuskohteista voidaan
mainita ensinnikin MYEL-tycitulon oikeelli-
suuden tutkiminen, jota koskeva raportti on
valmistunut tiimdn vuoden alkukesAst6. Tiis-
sd tutkimuksessa pyritdiin etsimiiiin vastausta
kysymyksiin siitd, vastaavatko vahvistetut
eldketulot todellisuudessa ansaittuja tuloja ja
lislksi pyritiiiin mm. emiinnin tyotuloperus-
teiden selvittlmiseen.

Tycikyvyttomyyseliikeratkaisuun vaikut-
tavien tekijciiden tutkiminen on ollut mycis
MELA:ssa esilln ja ensimm6inen raportti siitii
on valmistunut eliikelaitoksen julkaisukirjas-
sa (numero 4/1979). Projekti jatkuu edelleen,
joskin tarkennetussa muodossa. Tarkoituk-
sena on nimittiiin tutkia site, millaisista fyysi-
sistii, psyykkisistii ja sosiaalis-taloudellisista
osatekijciistii tydkyvyttOmyys maatalouden
t6issii muodostuu. Tutkimuksessa on siis tar-
koitus lbhestyii tydkyvytt6myyden olemusta
sen eri aspekteista. Tutkimuksen suunnittelu-
tyci on aloitettu tiimin vuoden aikana.

Edellisen lis?iksi MELA:ssa on ollut kiiyn-
nissii vanhuuseliikeldisten toimeentuloon ja
elinoloihin liittyvii tutkimus. Sen ensimmiii-
nen osaraportti, jossa kiisitelliiiin kansaneld-
keuudistuksen vaikutuksia valmistui tiimiin
vuoden alussa. Sarjan toinen osaraportti, jos-
sa kuvataan MYEL-vanhuuseliikeliiisten
toimeentuloa ilmestyy keviiiillii 1981.

Todettakoon vielii, ettd luopumisjiirjestel-
mien kehittiimistoimikunnan toimeksiannos-
ta on tutkittu edelleen sukupolvenvaihdose-
liikejdrjestelmiin ja luopumiseliikejiirjestel-
miin vaikutuksia ja potentiaalisia ao. jiirjes-
telmiiiin siirtyviii. Niimii tutkimukset ovat
valmistuneet alkukesiistii tiinii vuonna.

LJ LK O M A I LLE M U UTTA ]{EEN PERHEE N
T I ETA: M A.TTA U Y Y S P E R H E-
I:I,AKKEE,\TA OLI TEl, 4 b S
I III O I,I E NTI S SA TARK O ITETTU
I:RITYINEIi SYY

VO:n pdtitds n:o I1333/78i359
Annettu 14.2. 1980
Mies kuoli, minkii vuoksi leski haki perhe-
el6kettii itselleen ja heidln yhteiselle alaikii-
selle lapselleen. Kuolema sattui 19. 4. 1971.
El6kehakemus tuli vireille 8. 12. 1977.

Eliikelaitos mycinsi perhe-eliikkeen 8. 12.
1976 alkaen. Piiiitcikseen oli merkitty, ettei
elakette TEL 4 b $:n I momentin mukaan
suoriteta ilman erityista syyta takautuvasti
vuotta pitemmiltii ajalta ennen sen hakemis-
ta.

Leski haki muutosta elSkelautakunnalta.
Perusteluina hdn vetosi siihen, ettii perhe oli
jo vuonna 1967 muuttanut Kanadaan ja etta
hiin oli olosuhteiden vuoksi ollut vailla sel-
laista tietoa eliikeasioista, jota Suomessa asu-
villa oli ollut mahdollisuus saada. Leski vaati
eleketta kuolinpiiivtii seuraavan kuun alusta
eli l. 5. l97l lukien. Elikelautakunta jiitti
kuitenkin elSkelaitoksen piiiitciksen voimaan.
Leski haki muutosta VO:lta ja viittasi peruste-
luinaan siihen, mitii hiin jo eliikelautakunnal-
le oli esitt6nyt.

VO katsoi esitetyn selvityksen perusteella
oikeaksi kumota elSkelautakunnan ja eldke-
laitoksen piiiit<iksen ja miiiriisi eliikelaitoksen
suorittamaan leskelle ja lapselle perhe-eliiket-
te l. 5. l97l alkaen.

MIKI ON ERITYINEN SYY?
Vakiintuneen oikeuskiytannOn mukaan tie-
tamettcimyytta ei ole pidetty TEL 4 b $:n I
momentin tarkoittamana erityisenS syyn6,
jonka perusteella perhe-eliike voitaisiin
my<intiii takautuvasti vuotta pitemmiilti
ajalta. Kaavamaisesti sovellettuna tillainen
linja johtaa kuitenkin kohtuuttomuuksiin.
Eliivistii eliimiistii kiytyy aina erityistilantei-
ta, jolloin piiiisiiiinnciiste taytyy voida poike-
ta. Tiissd tapauksessa perusteluina poikkea-
miselle on pidettiivii site, ettii k.o. perhe
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V akuutus oik euden p ci cit d k s i ci

muutti ulkomaille jo vuonna 1967, jolloin
TEl-perhe-eliikejiirjestelmii oli juuri tullut
voimaan ja tieto siitii ja sen suomista etuuksis-
ta Suomessakin oli viihlistt. Perhe oli lisiiksi
muuttanut toiselle mantereelle, jonne tieto
tementyyppisistii asioista kulkeutuu erityisen
heikosti. Ratkaisu siis ottaa huomioon koh-
tuullisuuden ja on sita kautta perusteltu.

Muuna lainkohdan tarkoittamana erityi-
seni syynii voitaneen pitiii sairautta ja esim.
eliikelaitokselta tai viranomaiselta saatua
vii6riiii tietoa.

VA K U UTU S HAKEM U K S E I,I V I REI LLE-
TULO RATKAISEVA, KUN
MAA:RITELLA:A.N AIKAA, JOLTA YEL-
TY OTU LO VO I DAA N VA H V I S7'AA
TAKAUTUVASTI

VO:n piidtds n:o 10348/78/480
Annettu 28. 2. 1980
Henkild haki YEL:n mukaista vakuutusta
marraskuussa 1977. Eliikelaitos vahvisti h6-
nelle hankkimiensa verotietojen perusteella 4.
l. 1978 antamillaan kuudella eri ptiiitriksellii
tydtulon l. I . 1972 alkaen. Yrittiijii valitti elii-
kelautakunnalle ja vaati vakuutuksensa saa-
mista voimaan l. I l. 1977 lukien. Elikelauta-
kunta totesi p66tciksess66n tycitulot oikein
vahvistetuiksi l. l. 1973 alkaen. Vuodelta
1972 annetun tyotulopaetciksen elikelauta-
kunta poisti, koska YEL 12 $:n 4 momentin
mukaan tycituloa ei voida vahvistaa takautu-
vasti pitemmtltii ajalta kuin kulumassa ole-
valta ja viideltii sita edelteneeltl kalenteri-
vuodelta.

Eliikelaitos haki pdiitciksen muutosta. Se
katsoi, ettd miiiiriittiess5 "kulumassa olevaa
vuotta" on yrittiijin itsensii hakeutuessa va-
kuutukseen ratkaisevaa vakuutushakemuk-
sen vireilletulo eikii piiiitciksen antamispiiiv6.
VO hyviiksyi eliikelaitoksen valituksen ja
kumosi elikelautakunnan piiitciksen.
MIKA' ON "KULUMASSA OLEVA VUOST'
VO on aiemmin katsonut, ettii "kulumassa
oleva vuosi" on piitit<iksenantovuosi. Tilkiin
tycitulon vahvistaminen kuitenkin tapahtui
eldkelaitoksen aloitteesta.

Kun yrittljii itse hakeutuu vakuutukseen,
on tilanne toisenlainen. Yrittaja saattaa ha-
kea vakuutusta niin loppuvuodesta, ettd elii-
kelaitos ei ehdi antaa tycitulopaatosta saman
vuoden puolella. Voi mycis kiiydii niin, etti jo
hyvissii ajoin vireilletulleen asian ratkaisu
siirtyy seuraavalle vuodelle lisiiselvitysten
hankkimisen vuoksi.

Jos tiillciinkin piiiitciksenantovuosi olisi
ratkaiseva, joutuvat yrittljiit eri asemaan sen
mukaan, mihin aikaan vuodesta hakemus on
tehty tai miten kauan asian selvittely eliikelai-
toksessa kestii6.

Tiimiin vuoksi on katsottava, ettd niissii
tapauksissa, joissa yrittiiji on selvlsti itse ha-
kenut vakuutusta esim. toimittamalla eliike-
laitokseen yrittiijiin tycituloselvityslomak-
keen, "kulumassa oleva vuosi" on vakuutus-
hakemuksen vireilletulovuosi.

Todettakoon tiissii yhteydessii, ettii Eliike-
turvakeskuksen YEL l2 $:n I momentin pe-
rusteella antamalla pakkovakuutuspidtcik-
sell6 ratkaistaan, misti lukien yrittiji kuuluu
YEL:n piiriin. Tnll6in takautuvassa vakuut-
tamisessa on ratkaisevana pidettiivii pakko-
vakuutusp66tciksen antamisvuotta, vaikka
paatOksesta olisi valitettukin. Koska eliikelai-
tokset eiviit anna tycitulopiiiitosti ennen kuin
pakkovakuutuspaatds on lainvoimainen, voi-
si muunlainen tulkinta saattaa niissikin ta-
pauksissa yrittdjit eri asemaan.
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MERJA LAMBERG

Ty d kyv y t t r)my y s a s i ain
neuv o t t elukunnon suo situksi a

Tydkyvytt(imyys-
asiain neuvottelu-
kunnan pr)ytrikirja
I l/80, 2. kohta
SAIRAUTTA
LAPSUUDEST,I II.ruTTTN
Eliikkeenhakija, joka on
23-vuotias, on sairastanut so-
keritautia kaksivuotiaasta
l6htien. Hiin on kayttanyt
viime aikoina vuorokaudessa
yhteensi 2,4 ml insuliinia
ruiskeina.

rydss,t' tnrLArslSSA
AMMATEISSA
Hakijalla on ollut TEL- ja
LEL-tydsuhteita vuodesta
1974 alkaen. Viimeksi hiin on
ollut huhti-toukokuun 1979
rakennustciissii. Tiistii tycisuh-
teesta hiin on ansainnut 3100
markkaa koko aikana. Tiimiin
jilkeen hakija aloitti tyosuh-
teen huoltoaseman ycimyyja-
nii, 29. 5. 1979. Hakijan palkka
oli 2600 markkaa kuukaudes-
sa. Huoltamon hoitajan ilmoi-
tuksen mukaan hakija selviy-
tyi tyydyttiiviisti ty6stiiin.
Hakijan sairastama sokeritau-
ti ei ollut haitannut tycintekoa.
Tycisuhde peattyi runsaan
kuukauden kuluttua heinii-
kuun alussa 1979 hakijan sai-
rastumiseen. Hakijalle on
mycinnetty sairauspiiivirahaa
5.-30. 9. 197 4 ja 12. 7 . 1979-
30.6. 1980.

A:KILLINEN
SAIRAUSKOHTAUS
Hakija sairastui yolln 6killi-
sesti ripuliin ja pahoinvoin-
tiin. Seuraavana piiiv6nii haki-

ja tunsi noustessaan yl6s nik-
sauksen hartioiden viilissi ja
samalla hiin tunsi voimatto-
muutta raajoissa. Samanai-
kaisesti hengitys vaikeutui.
Sairaalaan tuotaessa hakijalla
todettiin yliiraajojen veltto-
halvaus ja vasemman alaraa-
jan voimattomuus. Sairaalan
neurologisen osaston tutki-
muksessa tauti miiiriteltiin
selkdydininfarktiksi, joka oli
aiheuttanut neliraaj ahalvauk-
sen. Jatkohoidossa lihastoi-
minnat eiviit ole sanottavasti
palautuneet.

NEUVOTTELUKUNTA
EI SOVELTANUT
RAJOITUSSAIAUNdSTi
Neuvottelukunta katsoi, ettl
hakija on sairastunut ja tullut
tyokyvytt6maksi ty6elakela-
kien mielessi 10.7. 1979. Niiin
ollen viimeiseen tycisuhteeseen
ei tulisi soveltaa TEL 4 $:n 4
momentin rajoitussiiinncist6.
Hakijalle tulisi siten my<intiiii
m66riaikainen tydkyvytt<i-
myyseliike l. 8. 1979 alkaen
31. 12. 1980 saakka. ElSkkeen
suuruutta miiirittiiessii tulisi
ottaa huomimn viimeisen
tycisuhteen osalta TEL 6 $:n 3
momentin tarkoittama tuleva
palvelusaika.

Neuvottelukunnalta oli tie-
dusteltu, tulisiko hakijan vii-
meiseen tydsuhteeseen huol-
toaseman myyjini soveltaa
rajoitussSiinnost6. Neuvotte-
lukunta totesi, ettii hakijan
tyokyvyttomyyden syynii on
selkiiydininfarktin pohjalla
kehittynyt neliraajahalvaus.
Sairauden syntytapa on jiiinyt
selvittamatta. Pitkiiiin sairas-
tetulla ja vaikeasti tasapainot-

tuvalla sokeritaudilla saattaa
olla osuutta siihen. Toisaalta
hakijalla esiintynyt ikillinen
pahoinvointikohtaus voisi ol-
la iikillisen suolistotulehduk-
sen aiheuttama. Siitii johtuva
nestehukka sekii pystyyn nou-
semiseen liittynyt verenpai-
neen lasku ovat voineet olla
selkiydinvaurion syntyyn
olennaisesti vaikuttaneita te-
kij6ita. Neuvottelukunta kat-
soi, ettii koska hakijan nyky-
sairauden yhteys sokeritautiin
on epiiselvd, olisi tyokyvyttci-
myyden piiiiasiallisena syynii
olevan sairauden katsottava
ilmaantuneen selkiiydinvauri-
on syntyessii. Tiimiin vuoksi ei
voitaisi viimeiseen tyrisuhtee-
seen soveltaa rajoitussiiiinnos-
ta.

Tydkyvyttdmyys-
asiain neuvottelu-
kunnan pdytrikirjo
l4/80, 2. kohto

RASKAS JA
PdLYINEN TYo
Eliikkeenhakija, joka on
5l-vuotias, on tyciskennellyt
rotaatioapulaisena, hiojana ja
viimeksi painokoneen rulla-
miehenii. Hiinen tehteveneen
oli vaihtaa noin puolen tunnin

- tunnin viilein jopa 300 kg
painavat paperirullat tiiysiksi
nostimen avulla. Rullan saat-
taa joutua tycintiimiiiin paikal-
leen myds kiisivoimin. Lisiiksi
rullamies hoitaa toisen henki-
l<in kanssa valmiiden lomak-
keiden vastaanottamisen ko-
neelta. Tyci on pcilyisti ja ras-
kasta. Hakijalla on ollut vai-
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keuksia pcilystii aikaisemmin-
kin, muttei tycintekoa haittaa-
vassa miiiirin. Oireet voimis-
tuivat kuitenkin Ekillisesti ja
hakija joutui jiiiim66n pois
tyOste lokakuussa 1979.

PAHENEVA RASITUS.
HENGENAHDISTUS
Hakija on tupakoinut 30 vuot-
ta. Hiin on kirsinyt 1970-lu-
vun alusta liihtien yskistii, ys-
kciksistii ja pahenevasta hen-
genahdistuksesta rasituksessa.
Kylmiit, kosteat seet ja ty6-
paikan paperipcily ovat pa-
hentaneet oireita. Keuhkosai-
rauksien klinikan tutkimuk-
sissa vuoden 1979 lopulla ha-
kija todettiin hyviikuntoiseksi.
Keuhkojen kuuntelussa hengi-
tysdiini oli hiinellii hiljentynyt.
Kliiniset ja rdntgentutkimuk-
set viittasivat keuhkojenlaa-
je ntumaan. Spirometriassa
hakijalla havaittiin ahtauma-
ja rajoittumaluonteista hengi-
tysvajausta. Valtimoveressii
hapen osapaine oli levossakin
alentunut ja hiilidioksiidin
noussut. Huippuvirtausmit-
tauksen lukemat pysyiviit le-
vossakin matalina liiiikehoi-
dosta huolimatta. Rasitusko-
keessa hakijan suorituskyky
osoittautui huonoksi. Hakijal-
la todettiin kehkolaajentuma
ja pitkellinen keuhkoputken-
tulehdus. Sairauspiiiviirahaa
hakijalle on mydnnetty vuon-
na 1973, toukokuussa 1979 ja
viimeksi 2. 9. 1979-30. 9.
1980.

NEUVOTTELUKUNTA:
TYAKYVYTdN
Neuvottelukunnan mielestii
hakijan on katsottava tulleen

tiiyteen eliikkeeseen oikeutta-
vassa miiiirin tyOkyvyttdmak-
si lokakuuss a 1979 . Niiin ollen
hakijalle tulisi mycintiii tyci-
kyvyttomyyseliike l. ll. 1979
lukien. Eliikkeen suuruutta
miiiirittiiessii olisi otettava
huomioon viimeisen tycisuh-
teen osalta mycis TEL 6 $:n 3
momentissa tarkoitettu tuleva
palvelusaika.

Neuvottelukunnalta oli tie-
dusteltu, onko hakijaa pidet-
tiivii ty<ieliikelakien tarkoit-
tamassa mielessd tydkyvyttd-
m6n6. Neuvottelukunta tote-
si, ettii hakijalla on keuhkojen-
laajentuma ja pitkiillinen
keuhkoputkentulehdus. Nii-
den aiheuttama hengitystoi-
minnan vajaus est6ii hiintii
suorittamasta ruumiillisia
ponnistuksia vaativaa ty6-
t6iin. Hakijan sijoittaminen
sellaiseen kevyeen ja pdlyttti-
miiiin tyclhon, joka olisi hiinen
terveydentilalleen sopiva, ei
ole onnistunut. Neuvottelu-
kunta totesi, ettd hiinen voi-
daan katsoa olevan tydeleke-
lakien mielessi ty6kyvytdn
tayteen elikkeeseen oikeutta-
vassa mii5rin ty6nteon peat-
tymisestii lukien.

47



Ky symyksici j a v ast auksia
Allo olevalla palstallo Ekiketum^okes-
kuksen lainopillinen johtajo Lauri Koivu-
salo vastaa tydel(ikkeitri koskeviin ky-
symyksiin, joillo saattaa olla yleistrikin
mielenkiintoo.

Tydeltikeasioit a koskeviin ky'symy k-
siin vostataan Elciketurvakeskuksesta
myds kirjeitse jo puhelimitse. Kun kirjoi-
toue, mainitkaa triydellinen nimenne,
o so i t t e enne j a henk i k) tunnu k s enne.

Kysymys. Olen syntynyt vuonna 1941ja jou-
duin pitktiaikaisen sairouden vuoksi TEL-tyit-
,.,,,.,";B, r,c. I ; L b o o I I o K n t ec I i n e I i k c ni ii t ri.s-N' 

"..v.,., 
t r

tci ja huomasin, ettei siinii ole ollenkaan lapsi-
korotusta, vaikka minulla on yksi aloikriinen
l4-vuotias poika, joka kiiy koulua. Kansanelti-
kelaitos kylld maksaa lopsikorotuksen ja olen
virkatodistuksella ilmoittanut lapsen myds tyii-
eliikelaitokselle. Miten saisin asian korjattua?

Vastaus: Lapsikorotus sisiillytettiin ty6eHk-
keisiin 1.7- l97l lukien. Siiiinnciksellii korotet-
tiin lasta huoltavien tyciel6kkeitii ja nopeutettiin
niin heidln tyoeltikkeidensii karttumista. Hei-
ndkuun alussa vuonna 1975 toteutettiin tyci-
eliikkeiden tasokorotus, jolloin tyoeliikkeiden
taso ilman lapsikorotustakin nousi nuoremmil-
la ikiiluokilla 60 prosenttiin eliikkeen perustee-
na olevasta palkasta. Tiistii johtuen mycis lapsi-
korotussliiinnoksii muutettiin. Uusien siiiin-
ncisten mukaan lapsikorotus maksetaan tdy-
tenii vielii l9l9 tai sitii ennen syntyneille ja tata
nuoremmille asteittain alennettuna siten, ettS
1939 tai sen jilkeen syntyneet tydntekijet eiYat
eniiii saa ollenkaan lapsikorotusta. Yrittejilh
vastaavat syntymiivuosirajat ovat 1927 ja 1941 .

Koska Te saatte TEL:n mukaista eliiketti, joka
ilmeisesti on my6nnetty tasokorotuksen jiil-
keen, ette ikinne perusteella ole oikeutettu lap-
sikorotukseen.

Kysymys: Kuuluuko sekatavarakauppiaan
maksaa opiskelijapojalleen kcsii-heindkuulta
mak s amas taan p alkasta TEL-v okuutusmaksui a,
vaikka palkka on sen pienuuden takia ennakon-
pidcityksestti vapaa?

Vastaus: Koska poika tekee tyotii isinsE liik-
keessd palkkaa vastaan, hiin on TEL:n tarkoit-
tamassa tycisuhteessa ja kuuluu lain piiriin, jos
palkka tiinii vuonna on vihinti*in 422 mk/kk
tai tydaika sidnn<illisesti vtihintiiin 20 tuntia
viikossa. Vaikka TEL:ssa sanotaankin, ettii tycF
ansio miidriytyy samojen perusteiden mukaan
kuin veron ennakkoa piditettdessii, ei tiitii voi-
da tulkita niin ahtaasti, etteikd myris ennakon-
pidiityksest6 vapaata palkkaa luettaisi TEL-
n"lkkaan Nfiin ollen kvsvmvksessii mainitussa
tapauksessa TEl-maksut on suoritettava.
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Tiedoksi
Tydeltikkeet
nousiyat
4,8 prosenttia

Heiniikuun alusta tuli ty6-
eliikkeisiin 4,8 prosentin suu-
ruinen indeksitarkistus, joka
on ennakkoa vuoden l98l
tammikuun alussa tehtevaste
TEL-indeksitarkistuksesta.
Heiniikuun ennakkotarkistus
on kaksi viidennestd arvioi-
dusta tammikuun indeksitar-
kistuksesta. Ennakkotarkistus
koskee yksityisen ja julkisen
sektorin tydelakkeiden lisiiksi
myos sotilasvammalain, tapa-
turmavakuutuslain ja liiken-
nevakuutuslain mukaisia
eliikkeitii ja elinkorkoja.

Heiniikuun ennakkotarkis-
tus toteutettiin nyt kolmannen
kerran. Aikaisemmin ovat tyo-
eliikkeet nousseet heinikuussa
vuonna 1977, jolloin siirryttiin
kaksi kertaa vuodessa tapah-
tuviin indeksitarkistuksiin,
sekii vuonna 1979. Vuoden
1978 ennakkotarkistus siirret-
tiin valtuuslailla toteutetta-
vaksi vuoden 1979 tammi-
kuun indeksitarkistuksen yh-
teydessii.

Ennakkotarkistuksen suo-
rittamista varten sosiaali- ja
terveysministerici vahvistaa
ennakon perusteen ty<inteki-
jiiin eliikeasetuksen mukaan
viimeistiiiin puolitoista kuu-
kautta ennen sen soveltamista.
Kiytinncissii ministerid on
vahvistanut ennakon perus-
teen toukokuun alkupuolella.
Eriiiit vuoden 1980 alusta
voimdan tulleet tyOelakela-
kien muutokset edellyttdisi-
vit, ettii ennakon m66rt olisi

jo aikaisemmin selvillii. Eliike- KunnAllinen
turvakeskus onkin esittlnyt e6ikelAitOS jAministericille, etta vastaisuu- ; - 

.: .

dessa ennako., p".rr,. ult iil- Tydterveyslaitos
tettaisiin jo viilittomiisti huh-
tikuun puolenvilin jiilkeen.

A.L.

TEL-vakuutusmaksu-
toso vuonno l98l
ja laskuperustekoron
muutos 1.7. 1980
Sosiaali- ja terveysministerici
on vahvistanut vuoden l98l
TEL-pientydnantajien (alle 50
tycintekijiiii) vakuutusmak-
suksi 13,0 7o. Vuosien 1978 ja
I 979 maksunalennuksista joh-
tuvat kuoletukset mukaanlu-
kien pientycinantajilta pe-
ritiiiin TEl-maksua ensi
vuonna 13,3%o eli maksu py-
syisi samana kuin tiiniikin
vuonna. SuurtyOnantajien va-
kuutusmaksu on keskimiiiirin
samansuuruinen. Mycis
LEl-maksu vuonna l98l on
13,370.

Samassa yhteydessd sosiaa-
li- ja terveysministerici on vah-
vistanut muutoksen TEL:n
mukaiseen laskuperustekor-
koon. Korko muuttuu l. 7.
1980 alkaen 8,0 Vo;sta
8,5V0:in vuodessa. Tiimii
merkitsee mycis vuosittaisen
takaisinlainauskoron nouse-
mista samasta ajankohdasta
8,5V0:iin. - M.H.

tutkimaan eltikeikien
perusteita
Kunnallinen elikelaitos ja
Tyciterveyslaitos ryhtyvat tut-
kimaan eliikeikien miiiiriiyty-
misperusteita: tycin kuormit-
tavuutta, ty<intekijciiden ter-
veydentilaa ja tydkykyii sekii
sairastavuuden vaikutuksia
tyossa selviiimiseen.

Tutkimusprojektin arvioi-
daan kestivin kolme vuotta.
Saatujen tutkimustulosten pe-
rusteella laaditaan ehdotus
tyoolojen seurantajErjestel-
mtiksi ja eliikeikiporrastuksen
perusteiksi.

Tutkimuksen tavoitteena
on tehdii nykytilanteen ana-
lyysi kunnallisen puolen am-
mattien sisillOstii ja eri amma-
teissa toimivien, 45 vuotta
tiiyttiineiden henkilciiden
kuormittumisesta tycissii.

Lisiiksi selvitetiiin tyoky-
vyn ja koetun terveydentilan
ja tycin kuormitustekij<iiden
viilisiii yhteyksiii. Erityisti yli-
kuormitusta sistiltiviit amma-
tit tutkitaan tarkemmin tycify-
siologisin ja -psykologisin mit-
tausmenetelmin.

Tutkittaviksi on valittu toi-
saalta sellaisia ammattiryh-
mia, joissa tyokyvyttomyytte
esiintyy paljon ja toisaalta sel-
laisia ryhmiS, joissa tycikyvyt-
tcimyyttii esiintyy viihiin. Vali-
tut ammattiryhmiit edustavat
noin puolta kunnallisen eliike-
j iirjestelmiin piiriin kuuluvista
320000 vakuutetusta ja 2500
ammattinimikkeestii.
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Tilast o ke skus s elvit ti:
suomaloisen elinikti
laskettuo korkeampi
Tilastokeskuksen tekemin
selvityksen mukaan *) ovat
tavanomaisesti lasketut kes-
kimiiiiriiistii odotettavissa ole-
vaa elinaikaa kuvaavat luvut
liian pieniii ja kuolleisuusluvut
liian suuria.

Vuonna 1977 syntyneiden
tyttcijen todellinen elinaika
olisi yli 85 vuotta ja poikien
noin 75 vuotta, mikdli tyttcijen
ja poikien keskimiiriisen
elinidn eroon vaikuttavat sei-
kat pysyisivtit ennallaan.

Tavanomaisesti laskettu
keskimiiiiriinen jdljellii oleva
elinaika vuonna 1977 synly-
neille tytoille on 8,5 vuotta
alempi eli 76,5 vuotta ja pojilla
7,1 vuotta alempi eli 67,9 vuot-
ta.

Erot tavanomaisten kuol-
leisuus- ja eloonjtiimistaulu-
jen ja syntymiivuosiluokittais-
ten taulujen viililln johtuvat
lapsikuolleisuuden jyrkiistti
alenemisesta. Mycihemmin
syntyneet ikiiluokat saavat
niin etumatkaa aikaisemmin
syntyneisiin verrattuna jo
alusta ldhtien ja eltvit niiitii
kauemmin.

*) Risto Kolari: Kohorttikuol-
leisuus Suomessa vuodesta
1 85 I ltihtien. Tilastokeskuksen
tulkimuksia n:o 57.

Komitea
volmistelemaan
tietosuoja-
lainscitidtintt)ri
OikeusministeriO on asettanut
komitean valmistelemaan tie-
tosuoj alainsiadentOa.

Komitean tehtdviinii on laa-
tia ehdotus henkilotietojen re-
kisteroinnissii noudatettaviksi
siitidciksiksi. E hdotuksen tulee
koskea sekii yksityisten ette
viranomaisten pitiimia rekis-
tereita, sekii manuaalisia ettii
atk-pohjaisia. - Komitean tu-
lee myos selvittiiii, miten sa-
maa henkilciii koskevien tieto-
jen yhdistimistii eri rekiste-
reisti tulisi valvoaja rajoittaa.
Jokaisella yksityisell6 tulee ol-
la oikeus tarkistaa ja oikaista
itsediin koskevat, rekisteriin
merkityt tiedot. Komitean
puheenjohtaja on asianajaja
Tapani Taskinen ja sen
miiiiriiaika piiittyy 3 l. 5. 198 l.

Eltike-Varma
muuttoa
Elike-Varma muuttaa sYYS-
kuun alussa. Uusi osoite on
Annankatu I 8, 00 120 Helsinki
12. Puhelinvaihteen uusi nu-
mero on 61651 ja se otetaan
kiiyttcidn 8. 9.
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Nimityksiri
E I cik e turv ak e s kuk s e s s a

ElSketurvakeskuksen lainopillisen osaston
piiiillik<in paikka vapautuu l. 9. 1980, kun sen
nykyinen haltija, varatuomari Antti Suo-
m in e n siirtyy lainopilliseksi johtajaksi.

Eliiketurvakeskuksen hallitus on nimittii-
nyt Iainopillisen osaston pniillik<iksi sanotus-
ta ptiiviisti alkaen varatuomari, apulaisosas-
topiiiillikkd Pentti Koivistoisen. Tuo-
mari Koivistoinen on valmistunut oikeustie-
teen kandidaatiksi vuonna 1964ja saanut va-
ratuomarin arvon vuonna 1968. Eliiketurva-
keskuksen palvelukseen h6n tuli lakimieheksi
vuonna 1966, nimitettiin toimistoplillikciksi
vuonna l97l ja apulaisosastopiiiillikciksi
vuonna 1973. Ennen Eliketurvakeskuksen
palvelukseen tuloaan tuomari Koivistoinen
toimi mm. Asutushallituksen esittelijiina ja
Valtiokonttorin asiamiehenii.

Tuomari Koivistoisen seuraajaksi lainopil-
lisen osaston apulaisosastopiiiillikkcinii halli-

tus nimitti yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Tapio Karsikkaan. Maisteri Karsikas
tuli Eliiketurvakeskuksen palvelukseen
vuonna 1967 eliikelaitostarkastajaksi ja hiinet
nimitettiin eliiketoimiston piiiillik<iksi vuon-
na 1974.

Maisteri Karsikkaan seuraajaksi eliiketoi-
miston ptiiillikkcinii hallitus nimitti oikeustie-
teen kandidaatti H e I e n a T a p i o n. Tuoma-
ri Tapio tuli Eliiketurvakeskuksen palveluk-
seen eldkelaitostarkastajaksi vuonna 1973 ja
hiinet nimitettiin lainopillisen osaston laki-
mieheksi vuonna 1977.

Eliiketurvakeskuksen eliikelaitostarkasta-
jaksi on l. 6. l980lukien nimitetty ekonomi
S i rp a L aatik a in e n. Hiin on tullut El6ke-
turvakeskuksen palvelukseen kevii6ll6 1978 ja
on toiminut aikaisemmin eliikehakemusten
jatkokisittelijiinii sekii asiakaspalvelussa.

Pentti Koivistoinen Tapio Karsikas

Helena Tapio Sirpa Laatikainen
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Suomess a t ehtyj (i kirjoja

Efkki PAfviainen, kokonaan avaudukaan el6ke- sia. Sen sijaan olisi ehkii ollut
KOdin eltiketietO. asioista mitiien tietemattd- hyvl mainita jotakin siita, ettii

Kustannuskiita, *?:'J',[ffl;lli?,iT:]lll X;: i:J,',Yf T,ff],i:*il:iIi:
1979 jonkin verran tuntevaa. sesta, ovatko kaikki ryoeleke-

Kodin erdketieto kiisitteree,ra- ,"Hfi[!Tl,"l"',,:?11,;ll: :.'f]?;lJlti:rr#ijl];kikohtaisesti maamme-eldkt- teisiin, -ita i.ronnbllisesti ennakkoarvion omasta ty6-turvaa' Kirjoittaja, opetus- siiiistiii titaa .ja auttaa tydela- elakkeestiirn. ria["pror"n-neuvos Erkki Parviainen, on kelakien samankaltaisuuksien tin ilmoittava taulukko olisivakuutusalan Koulutuskes- 6u1r*ottamisessa, mutta en my6s voinut selvent66 kuvaakuksen koulutuspddllikkd' ole aivan varma, onko se paras elaketasosta nykypaiviinii.Kirja on ilmestynyt.viime -u6dollinen ratkaisu el[ke- Sivulla l20onmainittu,ett6vuoden puolella (ttipull-9.n asioihin ensi kertaa tutustuvil- tycieliikkeiden indeksitarkis-piiiviitty toukokuussa 1979). 1". tus toteutetaan tarvittaessaEliiketurvan nopeasta kehi-
tyksestii johtuenosa,],."1,,",.*,"r,..T*jX11:j*::"::ff,ff $nf:;,,;lLXff 'H;:;il-1.
on jo ehtinyt muuttua:,esi- l;t;;:l;;"; aika,,ia,,anka_ siiateisesti kahdesti vuodessa.merkiksi kansanelEkk
poistettukotmasu*,ilitl# 1,:li obi.\tiivinen'vasi;;;, , Kirjan ulkoasu on selkea ja
tyottctmyysel,kkeen a;-1' ;- 

-' vatkka nlmii on kyllii miiiiri- helppolukuinen - hyvin vali-
jaaontilapiiisesti jall":}:?J:- ::tll l:l:itsa' ;oitin l"-it tut sivuotsikot edistiivdt lue-

n e,tu j ne k en, t v s ia 
" i ;iiy iHir3::T?:i:"f; ilr #il :[1#lililrr.l;:Hi,::f:,1kirjassa ennakoimaal,,:*1t- ffiil; *;i" iota ei lukiessa nrnnanansaitsevatrauhalliset,tamalla tiedossa olevrrre uu-

distuksille oma lukuns'1"'"11" mycihemmin iarvittane. 1,r. kauniit kuvat. K.S.

ilT*,:?i:,,,Xi" 
tun'u n Lia k;- I'J'ff :?liffi:Jfffi 3iiil; !!c e r i Nummin e n,

Kirjassa esitelrean kansan- Il-ltlt::f-":t-:llemaksettavuu Elcikekiisenci
::?:';'f"l#;?ff1*::j:'#:: "'ffiljill;, kiisitte,e- fygmessa' rammi.
turmavakuutus- ja sotiias- vriin kohtan ""laarvip""i"r- Helsinki 1979
vammalain mukaiset etuudet. virhe, joka asiaa tuntematto- Lastensuojelunalallatycisken-
Yksityisen puolen tydeliikela- malle voi aiheuttaa sekaan- telev6 tiedttuspaallikkci Inke-
kien lisiiksi kiisitelliiiin myds nusta: avioliiton kestovaati- ri Numminen on koonnut kir-
valtion, kuntien ja kirkon.l5- mukseksi on mainittu 30 (po jaksi 28 haastattelemansa el6-
kejiirjestelmiii. - Eliikkeiden 3) vuotta. keliisen tilannekuvan. Valin-
hakemista on selvitetty erilli- Yksityisen puolen ty<ieliike- taperusteita hiin ei ilmoita,
sessl luvussa ja lisiitietoja an- lakeja on kiisitelty erittiin mutta valikoima on monipuo-
tavia laitoksia on myds luetel- seikkaperiiisesti maallikkoa linen: mukana on sekii van-tu- ajatellen. Velille tulee mietti- huus- ettii ty6kyvyttdmyyse-

Kansanomaista tietoa elii- neeksi, meneekci kaikki - liikeliiisiii, tycielamiissa ja-sen
keasioista kaivataan kipeiisti, esimerkiksi TEL-eliikepalkan ulkopuolella olleita, virhainjoten siinii suhteessa kirja on laskennasta tai LEL:n sovel- vammautuneitajaiiinmukana
tervetullut, etenkin, kun siinii tamisaloista - annettu tieto tycikyvyttcimiiksi tulleita.
ovat kaikki varsinaiset eliike- perille. Runsaampi esimerk- Useimpien el6ke on niukka
muodot saaneet sijansa. kien kiiyttci olisi ehkii selven- mutta toimeentuloon riitteva.

Kasiteltevat asiat ovat tun- tanyt asioita, mutta tietysti Joukossa on mycis asemansa
netusti vaikeita. Sen vuoksi ei samalla lisiinnyt sivumdiriiii. epiivarmaksi tuntevia ja toi-
olekaan ihmeteltevaa, etta Joitakin elikkeiden miiiiriiy- saalta hyvinkin turvatussa
kovin helppolukuista ei kirjan tymiseen liittyviii yksityiskoh- asemassa olevia. Muutama
teksti ole. Niinpii se ei ehki tia olisi mielesttni voinut kar- haastatelluista on ansiotycitii
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tekevii vammainen.
Selviiksi kny, ette raha,

minkii nimisenl se makse-
taankin, ei yksin riita elamisen
takeeksi. Toisaalta suomalai-
nen kavahtaa mycis kaikkea
holhoamismentaliteettia.

Kirjan johdanto- ja piiiitcis-
luvut sisdltdvat runsaasti puo-
litotuuksia ja asiavirheitd.
Mutta radiossa haastateltaes-
sa 8. 12. 79 tekijii viiittikin, ett6
"jarjellii ei tehdii mitaan rat-
kaisua, vaan jokainen ratkaisu
tehdiiiin tunteella". Tiimii kir-
ja on tehty tunteella.

Y Lla

Ilpo Halonen -
Mattt Jokelainen,
Elrikepolitiikka
Suomesso.
Kansankulttuuri,
Helsinkt 1979
Kansanelikelaitoksen tiedo-
tussihteeri Ilpo Halonen ja
Suomen akatemian rahoitta-
man projektin tutkija Matti
Jokelainen ovat kirjoittaneet
kirjansa jyrkiin poliittisesta
nikokulmasta, ja tekstin vdit-
teet ja painotukset ovat teman
mukaiset. Kirjan luvut kiisitte-
leviit liihtcikohtia (elekelaisten
miiiird ja eliikekustannukset
eivcit paisu huolestuttavasti,
sosiaalikustannukset eiyeit ole
korkeita, eliikeliiisiin satsaa-
minen ja perhekustannuksiin
satsaaminen eivrit ole vaihto-
ehtoisia painopistealueita);
eliiketurvan historiaa; el6ke-
liiisten nykytilannetta; eliike-
jirjestelmien rahoitusta ja hal-
lintoa; eliikepolitiikan tavoit-
teen asettelua.

Y Lla

JOUKO JANHUNEN

Muutoksia
elciketulyassa
ulkomailla

HollantiTanska
ENNAKKOELA:KE
SUOSIOSSA
Tanskassa otettiin vuoden
1979 alussa kiiyttodn vapaa-
ehtoisuuteen perustuva en-
nakkoeliikejiirjestely, joka
koskee 60-66-vuotiaita pal-
kansaajia. Jiirjestely on osoit-
tautunut varsin suosituksi.
Vuonna 1979 yhteensa 48 500
palkansaajaa otti ennak-
koelikkeen. Tdmii miiSrd on
periiti puolet kaikista ikiinsii
puolesta ennakkoeliikkeeseen
oikeutetuista ja kaksi kertaa

KANSANELAKE
TULOSIDONNAISEKSI?
Tanskan hallitus etsii s66stci-
kohteita valtion menojen su-
pistamiseksi. Yhtenii kohtee-
na on hallituksen piirissii
suunniteltu kansaneliikejir-
jestelmiin vanhuuseldkkeen
saattamista tulosidonnaiseksi.
Tanskan kansaneliikejErjes-
telmdn ty6kyvytt6myys- ja
leskeneliikkeet ovat tulosi-
donnaisia. Vanhuuseliikkeen
tulosidonnaisuuden voimaan-
tulemista ei kuitenkaan pidetii
kovin todenniikciisen6.

niin paljon kuin jiirjestelyii pe- sun hillitsemiseksi'
rustettaessa sen kiiyttijii las-
kettiin ensimmiiisen vuoden
aikana olevan.

INDEKSIKOROTUSTA
SIIRRETA:AN
Hollannin kansaneliikkeiden
heiniikuun indeksitarkistusta
siirret6Sn osaksi puolella vuo-
della. Lain mukaan kansan-
el?ikkeitl tarkistetaan auto-
maattisesti puolivuosittain
palkkaindeksin perusteella,
jos indeksi muuttuu 3 Voitver-
ran. Vuoden 1980 heiniikuun
3Vo:n tarkistuksesta yksi pro-
senttiyksikkci on pditetty siir-
tii6 puolella vuodella eteen-
piiin eliikekustannusten nou-

Espanja
JALKAPALLOILIJOILLE
ELiKETURVAA
Ammatikseen jalkapalloa pe-
laavat saavat vuoden 1980
alusta etuuksia ja eliikkeita
sairauden, tapaturman, iiitiy-
den (!) ja tycikyvyttomyyden
perusteella ja huollettavat
huoltajan kuoleman perusteel-
la. Vanhuuseliikettii etuuksiin
ei kuulu. Espanjan hiirkiitais-
telijoille sitii vastoin makse-
taan vanhuuseldkkeitd vuon-
na l9'72 perustetusta eliikejiir-
jestelmdstii. Hiirkiitaistelijoi-
den eliikeikii on 55 vuotta.
Yleinen elikeikii Espanjassa
on 65 vuotta.

53

ffi{
r



Uutta
tyoelrikelainsricidcintriri Uusia yleiskirjeitr)
LAKI tycintekijiiin eliikelain 8 g:n muuttami-
sesta (232/28. 3. 1980).
LAKI merimieselikelain 27 $:n muuttamises-
ta (233/28.3. 1980).
LAKI valtion eliikelain l2 $:n muuttamisesta
(234/28.3. 1980).
LAKI valtion perhe-elikelain 7 $:n muutta-
misesta (235/28. 3. 1980).

Lainmuutokset aiheutuvat kansaneliikej iir-
jestelmin kolmannen kuntaryhmiin poista-
misesta. Mainituissa lainkohdissa olevat viit-
taukset kolmanteen kuntaryhmiiSn tulevat
koskemaan toista kuntaryhmiiii.
LAKI merimieseliikelain muuttamisesta
(280/18.4. 1980).

Merimieseliikelakiin sisiillytettiin muita
tydelekelakeja vastaavat siiinncikset tycit-
t<imyysel6kkeestd ja tyOttdmyyslisesta
sekii s66nncikset, jotka mahdollistavat lisii-
eliiketurvan jiirjestimisen mycis meren-
kulkijoille.

LAKI ty<intekijiiin eliikelain l2 a $:n muut-
tamisesta (281/ 18. 4. 1980).

Lainmuutoksella tarke nnettiin tycittci-
myyslisin rahoittamista koskevia siiSn-
n<iksiii.

LAKI maatalousyritt6jien eliikelain muutta-
misesta (294/29. 4. 1980).

Lainmuutoksilla lievennettiin sukupolven-
vaihdoseliikkeen saamisen ehtoja ja tehtiin
jiirjestelmiin toimeenpanoa muutenkin ny-
kyistii joustavammaksi.

ASETUS maatalousyrittnj ien eliikeasetuksen
6 b $:n muuttamisesta (295/29.4. 1980).

Asetukseen tehtiin luopumisjlrjestelmien
kehittamistoimikunnan I mietintricin pe-
rustuvat muutokset.

Sosiaali- ja terveysministericin pAAfdS
tycintekijiiin eliikelain 9 $:n 2 momentin mu-
kaisen ennakon perusteesta vuonna 1980
(321/7. s. 1980).

Ennakon perusteeksi vahvistettiin 32/665,
miki nostaa tydelekkeite 4,8 % heinikuun
alusta lukien.

Helena Tapio

28. 3. 1980 Yrittt.lien tycituloa eri toi-
mialoilla kuvaavia ansiotasolukuja
ja ElSketurvakeskuksen ohjeet, osa
II
ll. 4. 1980 Kansaneliikelain mukai-
sen kolmannen kuntaryhmiin poista-
minen
15. 4. 1980 Uusi yritttijien el6keva-
kuutuksen muutosilmoituslomake
(YM-lomake)
8. 5. 1980 Tydntekijiin elikelain
9 $:ssd tarkoitetun ennakon peruste
vuonna 1980
9. 5. 1980 Sukupolvenvaihdosel?ik-
keen lisdosan miiiiriiytyminen.
12. 5. 1980 Tytittomyyseliikkeen ja
tyrittcimyyslisiin sisiillyttiiminen me-
rimieseliikelakiin
13. 5. 1980 SukupolvenvaihdoselSk-
keen saamisen ehtojen lieventiimi-
nen

N:o 8

N:o 9

N:o l0

N:o ll

N:o 12

N:o 13

N:o 14
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English Summary
An interview study is reviewed on active working status. The back_
pages 26-30. lt covers persons , ground of the disabled of many
receiving in 1974-1976 a disabili- devetoping areas is iIustrated
ty pension ruling under an emplo- well by the chain ,'small farmer _
yment pension act for the private building worker - unemployed
sector - there are four of them - disabled,'.
and they cover wage-earners, the Theeditorialsupportsindividual
self-employed and farmers. retirement on pension. TheThestudyfoundthattheeduca- motives are the different ways in
tionallevel of persons applying for which individuals age and the fact
a disability pension was distinctly that one person may have beenlowerthanthatofthetotal popula- sub,ected to greater stress than
tion. This difference emerges also anoiher even within the same
in a regional analysis. occupational category. The aut_

Thestudyfoundthattheeduca- hor says that it is fair and sen_
tional level ofpersonsapplyingfor sible "to strive for an individual
disability pension lies in branches pension age", but believes that
that require less training and are practival application of such agenerally regarded as heavy. scheme would be time-consu-
Comparedwiththegainfullyemp- ming. The writer also points out
loyed population, the share of that retirement on pension need
building work, metal and wood not necessarily be a sudden event.
industry work, warehouse work A system could be envisaged in
and forest work is greater for men which people would be working
receiving a f ull disability pension. for only a part of the week or a part
The share of farm work, cleaning ol the year. Flexible retirement
work, building and auxiliary work arrangements could be welcome
and industrral work is greater for also to the employer. ln addition,
'v"omen than for the gainfully em- gradual retirement might be a
ployed. About 800/o o, the intervie- better solution also for the emp-
wees stated that they had expe- loyee as retirement may in the aut-
rienced some factors harmful to hor's opinion cause a crisis for a
their health in the last job they hetd 65-year-old.
before applying for a pension. A Thecolumnof themagazinedis-
large proportion of the intervie- cusses the different position of
wees had been employed in out- the widower and widow in thedoor work immediately before survivors' pension system. The
applying for a pension. widower is paid a survivors' pen-

The working history of the ap- sion only in the State pension
plicants for disability pensions is system.
long. The majority started regular Now that women participate in-
wage-earning work before 20, creasingly in working life they earn
many even before 15. As most of their own employment pension
lhem have continued to work wit- andtheneedforawidow,spension
hout major breaks, they have decreases. The main emphasis of
accumulatedaconsiderablenum- the survivors' pension could be
ber of working years. transferred to children, says the

About 70% ol the applicants for author, and there would perhaps
adisabilitypensionwereemployed be politically, too, a greater rea-
in more than one occupational diness to reduce the pension en-
branch. The applicants often tiilement of a widow than to inc-
moved prior to applying f or a rease the entiilement of widowers,
pension from heavy occupations and this specifically for the bene-
to other work f or a short term. f it of the children.
These periods must often probably The column "For inlormation"
be interpreted as an endeavour by mentions that the employment
the employee with weakening pensions rose by 4.8 o/o from the be-
working capacity to maintain an ginning of July. The increase was

an advance on the index increase
to be paid in January 1981 and it
is two-fifths ol the predicted in-
crease in the index. The index

'measures the changes in both
wages and prices. - ln addition
to employment pensrons, the inc-
rease applies to pensions and life
annuities due under the Military
lniuries Act, the Accident lnsu-
rance Act and the Third Party
Motor lnsurance Act. The advance
adjustment system has been app-
lied since July 1977.
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Tietoja tyoekikkeensaajista 31. 3. 1980
Taulukoiden luvut ovat v cihimmriisturv an mukaisia.

31.3. 1980 oli maksussa kaikkiaan 545000 tyoelaketta. Muutos edelliseste vuodesta on 35000 kappaletta
eli 6,8 prosenttia.
Ndisti oli vanhuuseldkkeita 268000 kappaletta (suluissa muutos edellisen vuoden vastaavasta aiankoh-
dasta) (+21 000), ty6kyvyttomyyseliikkeita 175000 kappaletta (-1 000), tyottomyyseldkkeita 12000 kappa-
letta (*7000) 1a perhe-eldkkeitd 89000 kappaletta (+8000).
Vanhuuseldkkeiden keskimiidrd oli 662 markkaa/kk, tyokyvyttomyyseliikkeiden 763 markkaa/kk, tyotto-
myyseldkkeiden 761 markkaa/kk ja perhe-elakkeiden 538 markkaa/kk.

VANHUUSELA:.KKEET
Voimasso olevot 3],. 3. 1980

Eliikkeensaajia Keskimdd16inen perusel6ke mk/kk
ElAkkeen mydntijd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 52843 74 506 127 349 1 354 s90 907
YEL-elakelaitokset 10832 7681 18513 1312 917 1 148

MYEL-eldkelaitos 38 057 45647 83 704 366 185 267

LEL-eliikelaitos 30485 7 973 38458 533 257 476

Kaikki tyOelakelaitokset 132217 135807 268024 877 453 662

Myt)nnetyt elcikkeet l. 1.-31. 3. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 3821 4315 8136 965 459 697

TY O K Y V YTT O U y y S n L,q X X f ef ( si s ci h ci ri o s ae I dk k e e t)
Voimasso olevat 3i,. 3. 1980

Elikkeensaajia Keski miiiiriii nen peruseliike mk/kk

Elekkeen myontdjd Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteensa
TEL-elakelaitokset 38 301 41 377 79 678 1 47 1 680 1 060

YEL-eldkelaitokset 7586 3551 11 137 1 129 713 996

MYEL-elakelaitos 22759 25795 48554 435 180 299

LEL-el6kelaitos 30824 5 100 3s924 712 322 656

Kaikki tyoelikelaitokset 99470 75 1 75 293 973 763

MYONNETYT EL4KKEET I. I.-31. 3. I98O

Kaikki tyoeldkelaitokset 2934 2142 5076 1212 620 962

OSAELiKKEET
Voimassa olevat 31. 3. 1980

Elakkeensaaiia Keskimiid16inen peruselike mk/kk
Elekkeen Miehet Naiset teen e iset
TEL-elAkelaitokset 2739
Y EL-el6kelaitokset 1 435 593 2028 8s7 625 789

MYEL-elakelaitos 5666 6270 11 936 359 163 256
LEL-elikelaitos 1 150 133 1 283 656 331 622
Kaikki tyoel6kelaitokset I 497 I 489 17 986 565 261 422

Myt)nnetyt ekikkeet l. l.-31. 3. 1980

Kaikki tyoelakelaitokset
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TYdTTOMYYSELAKKEET
Voimasso olevqt 31. 3. 1980

Eldkkeen e
TEL-elakelaitokset

Eldkkeensaaj i a
Miehet Naiset Yhtee

Keskimiidrdinen ruseldke mk/kk
Miehet Yhtee

2 300 4293 6593 1 685
YEL-eldkelaitokset 149 123 272 1022 587 825
MYEL-eldkelaitos 771 455 1 226 661 299 527
LEL-elakelaitos 2935 1243 4 178 739 362 627
Kaikki tyoeldkelaitokset 6 155 6114 12269 933 588 761

Mytinnetyt ekikkeet l. l.-31. 3. lgg0
Kaikki tyoeldkelaitokset 2607 2347 4 954 907 572 748

PERHE-ELAXXZNT
Voimossa olevot 3j,. 3. 1980

Eldkkeen myontdjd

Elakkeiden
lukumdiird

Keskimdd-
riiinen pe-
ruseleke
mk/kk

Eldk keensaajia

Lesket Lapset Yhteensd
TEL-elakelaitokset 43 358 743 40366 15061 55427
Y EL-elakelaitokset 6 795 666 6499 2488 I 987
MYEL-eldkelaitos 16095 209 15251 5725 20976
LEL-elakelaitos 23 193 345 21 991 7808 29799
Kaikki ty6eldkelaitokset 89 441 538 84107 31 082 1.15.189

Mydnnetyt eldkkeet 1. l.-31. 3. lgB0

Kaikki ty6eldkelaitokset 2 836 564

V A N H U U 5., TY O K Y V YTT O M Y Y S -, TY dTT O M Y Y S - J A P ERH E-ELAI X X ruTVoimasso olevat 3],. 3. ]980

Eliikkeen myontdjd ElAkkeiden
lukumiidrii

Keskimiid-
rAinen pe-
ruseldke
mk/kk

TEL-elaketaitokset 256978 926
YEL-eliikelaitokset 36717 1 010
MYEL-eldketaitos

1 49 579 273
LEL-eldkelaitos

1 01 753 516
Kaikki tyoeldkelaitokset 545027 676

Myiinnetyt elcikkeet 1. l.-31.3. 1980

Kaikki tyoeldkelaitokset 21 002 755

va-n.luus- ja tyokyvyttomy-ysel6kkeensaajista 12029 sai lisdksi rekisteroitya lisaeldkettd keskim6irin .l 02g
'l{.kI llla "livat 

etupddssd rEL- ja YEl-elikkeita. Perhe-etdkkeistel i /zs ori tisaetujen mukaisia, keski-mddrin 805 mk/kk.

MAKSETUT ELA:KKEET I. T.-31. 3. Ig8O, MILI.MK
Viihimmdisturva

TE L-e liikelaitokset 727,48
YEL-elakelaitokset '1 13,52
MYEL-eldkelaitos 125,53
LEL-elakelaitos 1 62,1 9

Kaikki tyoeldketaitokset 1128,72
Rekisteroity lisaturva 46,1 1

Yhteensa '1 174,83
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3 TYOELATB

3 Yksildllisen eliikkeellesiirtymisen mahdollisuudet
ovat monct

4 Miesleski, naisleski ja laPsct
5 Vakuutusmaksu on yritttijiille raskas
7 Sukupolvcnvaihdos- ja luopumisclikejiirjestelmiiii

kehitetii6n
ll Yrittajaelekevakuutusmaksun vihennys-

kelPoisuudesta verotuksessa
I 3 Ty6ttcrmyysturvasta - tytitttimyyseldkkeesti
l6 Titittomyyselakkeeseen liittyviii kaytenndn

kysymYksii
l8 Tytielakkeen maksaminen ulkomaille
2t MYf L-vapautushakemusten kiisittely Maatalous-

yrittijien el?ikelaitokselle
22 Tyd 1a tyttkyky
26 Tydkyvyttimat 197o-luvulla
3l Mite tydeliikkeisti tiedetaan
37 Elaketta odotellaan hyvillti mielin
39 LEL-ty6kyvyttdmyyselakkeiden kesto ja

paettymissYYt
A t f ytieiakejarjestelman tutkimustoiminnasta
zt4 Vakuutusoikeuden Piiitdksii
46 Tydkyvytt<imyysasiain neuvottelukunnan

suosituksia
48 KysymYksili ja vastauksia
49 Tiedoksi
5t Nimityksia Eliketurvakeskuksessa
52 Suomessa tehtYja kirjoja
53 Muutoksia elaketurvassa ulkomailla
54 Uutta ty6elekelainseadanttia
54 Uusia Yleiskirjeite
55 Toimelntuloturvaa koskevaa uutta kirjallisuutta
57 English SummarY
58 Tictoja tydcliikkcensaajista 31. 3' 1980

lainattavissa.
nimi) mainittava.

Tviicldke-lehden kirjoitukset ovat vapaasti
Lainattacssa on lchdcn nimi (a kirjoittajan


