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Ketci hyddytt(i(i vriite, ettci
elcikeasiat ovat vaikeita?

- Ennen tiukattiin sosiaaliviranomaisilta, katsovatko he
tehtavakseen yllyttaa tycitd vieroksuvia hakemaan itselleen
sosiaalietuja. Tiimti asenne on onneksi jo viiistynyt, sanoi
sosiaalihallituksen tiedotuspiiiillikkci Anja Alanne Sosiaali-
johdon neuvottelupAivillii 21. 3.

Viiistynyt on tai ainakin lientynyt. Jatkuvasti vaikuttaa
silti yleis<in asenteisiin yksittiiistapauksista yleistynyt kum-
mitus, kaksikymmenvuotias rikoksentekijii-eliikeliiinen, elii-
kel6isten suuren joukon mainetta rasittaen. Mutta viime ai-
koina on lietsottu pdinvastaista ennakkoluuloa, yhtd lailla
kohtuuttomasti liioittelevaa viitettd sosiaalialan instituu-
tioiden kovasyddmisyydest6, eritoten ty6kyvyttdmyyseliike-
piiit<iksiii tekevien eldkelaitosten.

Kansanradiossa, Avoimessa kanavassa, erdissA radion ja
television yksittiiisohjelmissa ja sanomalehdissii on esitelty
esimerkkejii hakijoista, jotka ovat jiiiineet tyokyvyttdmyys-
eleketta vaille, onpa muuan (aivan muun alan) tiedotuspiiiil-
likkci koonnut tapauksista kirjankin. Kaikki ndmi tapauk-
set ovat epiiilemlttii todellisia. Niissd on kyse joko eliike-
piiiitciksen viipymisestii tai hylkiiiiviistii piiiitciksest6, jota
hakija pitiiii epaoikeudenmukaisena.

Eri yhteyksissd on kiisitelty ja kiisitelliiiin muun muassa
tdssl lehdesse sita, milla tavoin lciciketieteellisen sairouden ja
lain tarkoittaman ansainiakyvyn alenemisen kisitteet eroa-
vat toisistaan ja miten tame saattaa tuottaa pettavia odo-
tuksia. Piiiitci ksiii tapaus tapaukseltakin tehtiiessii joudutaan
noudattamaan yleisiii normeja, tasapuolisuuden nimissii.
Yksittiiistapauksina esiintuodut ihmiskohtalot ansaitsevat
huolellisen tarkastelun ja keskustelun. Mutta niin ohjelmien,
lehtikirjoitusten kuin tiedotuspiiiillikcin kirjankin yksittiiis-
tapauksia yleistivii linja tekee yleistii vahinkoa siinii missi
ehkii yksittiiistapauksia auttaa.

Vuonna 1979 sai l7 189 ensikertalaista tydelakkeeir haki-
jaa tyokyvyttomyyseliikkeen. Samana vuonna hyliittiin 3 731
ensimmdisti kertaa hakevan ty6 kyvyttdmyyse16kehakemus.
Tehdyistii hakemuksista hyliittiin siis 17,8 prosenttia. Enem-
mdn kuin neljii hakijaa viidestii sai elikkeen. Ja hyliittyihin
vajaihin l8:aan prosenttiin mahtuvat seki ilmiselvit ettii tul-
kinnanvaraiset hylkiiystapaukset. Tydkyvyttrimyyseliikkeen
keskimiiiiriinen kiisittelyaika eliikelaitoksissa oli 56 piiiviiii.
Koska pieni runsaita lisiiselvityksiti edellyttiivi hakemusten
joukko on vaikuttamassa keskim66rdisen kiisittelyajan pi-
tuuteen, on todettavissa, ette yli puolet hakijoista saa asian-

J



SAIRAUS JA
AI{SIOTASO:

sa selviksi kahden kuukauden kuluessa. Sekii kohtuuttomat
viipymiset ettii kohtuuttomat hylkiiiimiset ovat poikkeus-
tapauksia.

Kun Yleisradion ohjelmat ja tiedotuspAiillik<in kirja anta-
vat kuvan, kuin hylkiiimiset ja viipymiset eiviit olisi poik-
keuksia vaan si6ntcind, ne luovat defaitistista mielialaa, tap-
piontuntua. Sen jankuttaminen, ette asiat ovat monimutkai-
sia eikii niitl kukaan voi ymmirtiiii, turhentaa ennen muuta
sosiaalitiedottajien valistustycit6, jolla on pyritty saattamaan
vakuutetut tietoisiksi sosiaaliturvan palveluista ja omista oi-
keuksistaan niiden puitteissa. Eliikekysymykset ovat moni-
s?iikeisii, mutta eivet kesittamattcimiii. K?isittiimartdmiksi
vaittemalla ne varta vasten pidetiiiin harvojen hallinnassa,
toisin kuin eliiketiedottajien pyrkimys on.

Yrjd Lormola

Kun l[hdetiiiin tutkimaan, on-
ko vakuutettu ty6kyvytOn vai
ei, on liihtcikohtana liiiiketie-
teellinen puoli. On siis oltava
olemassa sairaus, vika tai
vamma. Ansiokyvyn alene-
mista selvitettiessd otetaan
liihtrikohdaksi asianomaisen
tyci, se mitii hiin teki ennen
sairauden alkua tai pahene-
mista. Tycin tuottamaan an-
siotasoon verrataan siti ansio-
tasoa, johon vakuutetulla on
mahdollisuus piiistii jeljella
olevalla, liiiiketieteellisesti
alentuneella ty<ikyvylliitin.
Pohjaselvitysten jiilkeen on
siis viimeisenii liihtcikohtana,
kiiytiinncin lihtcikohtana, ar-
viointihetkenii olemassa oleva
tilanne.

Tyohistorian ottaminen pe-
rusteeksi nykyhetkest6 taakse
piiin kuljettaessa ei ole ongel-
matonta. Jos entisid tydaloja
on vain yksi, on usein selkedt
mahdollisuudet arvioida, pys-
tyykci vakuutettu tehan ty6-
hcin vai ei. Mutta jos entisiii
ty0aloja on useita, vertailu ja
entisille aloille paluun arvioin-
ti ja ansiotason ennustami-
nen ovat vaikeita. Mycis kou-
lutuspohjan tarjoamien mah-
dollisuuksien arviointi on
otaksumien varassa. Mitka
ovat konekirjoitustycitii teh-
neen merkonomin mahdolli-
suudet? Tycittcimiin ja tilapiiis-
tciita tehneen insincicirin? Jos
alkuper6isen koulutuksen ja
sairastumisen vili on pitkii ja
koulutusala nopeasti muuttu-
vaa, ei koulutusta vastaavaa
tehtavaa ehkd kuntoutusvai-
heessa ole lainkaan tarjona.

Mita iakkaampi ty<intekijii,
siti pitempi kokemus, usein
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kaksi eri asiaa ja niiden
yhteensovittaminen

sitd monipuolisempi ammatti- alalla ehkii jo ennestadn tycit-
tausta ja sitii helpompi keksiii tdmyytta. Sen toteaminen on
teoriassa sopiva ty6, mutta tycivoimaviranomaisten asia.
sitl vaikeampi todella saada Tiissii edellytettiisiin siis tyci-
tarjolla olevia tciitii. voimaviranomaisten ja eliike-

Vanhalle tyOntekijalle ko- laitosten yhteistycin kehitte-
kemus on tiirkeiimpi kuin mistd.
kauan sitten saatu ammatti- Yrittajin tycikyvyn arvioin-
koulutus, nuorelle tycikyvyl- ti on aivan oma ongelmansa.
tiin heikentyneelle koulutuk- Otettakoon esimerkiksi
sen avaamien mahdollisuuk- maatilan emiint6, 55-vuotias,
sien monipuolisuus on tyciky- ikiinsii emintini, ei muuta
vyttdmyyden arvioinnin kan- koulutusta kuin kansakoulu,
nalta keskeinen asia. Vanhaa rippikoulu ja eliimiinkoulu.
monipuolisesti kokenutta- Liiiikiiritoteaakulumia,sydd-
kaan tycintekijiiii ei voi vaatia men laajentuman ja reuman.
sopeutumaan jonkin aikai- Emiintd saa piivirahaa. L6I-
semman tycialansa uusiin olo- k;iri "kirjoittaa elAkepaperit".
suhteisiin. Emintii on jo mieless?i?in eliik-

Kun teoreettiset tycihcinpa- keellii. Kielteinen piitcis on
luun mahdollisuudet on selvi- Sokki. Missii vika?
tetty, on todettava, onko tdita Mitaan muutoksia ei emdn-
saatavilla. Onko tciitii omalla nin tciissd itse asiassa ole ta-
paikkakunnalia, vai pitiiisikci pahtunut eikA tapahtumassa.
muuttaa tai oleskella viikon Lehmiit hiin lypsiiii ja aikoo
arkipiiivAt poissa kotoa? Per- vastedeskin lypsiii kuten en-
heettcimiillii on enemmdn nenkin, aikaa tosin menee eh-
mahdollisuuksia kuin perheel- ki kauemmin. Jos sairaus olisi
lisellii, ja perheetdn voidaan todella aiheuttanut tydkyvyt-
mycis velvoittaa enempddn tdmyyden, emdntii ei kerta
kuin perheellinen. Sekin vai- kaikkiaan tekisi entisia tdire,
kuttaa, onko vakuutetulla vaan isintd joutuisi pilkko-
omistusasunto vai ei. maan navetan ldmmityspuut

Tiysi tycikyvyttcimyyseliike ja kantamaan veden eliiimille.
voi siis muuttua osaeldkkeek- On varsin yleinen luulo, ettd
si tai lakata ilman, etti vakuu- liiiikiirintodistus ratkaisee el6-
tetun tilassa on tapahtunut keasian. Se on kuitenkin vain
liiiiketieteellisiii muutoksia,nayttci sairauden, vian tai
jos sopivaa tycitii on tullut saa- vamman olemassaolosta, sen
taville:jospaikkakunnalleon laaketieteellisesta laadusta,
perustettu uusia teollisuuslai- tutkimuksista ja kokeista. Se
toksia tms. ei sisAlli faktisia tietoja an-

Tycin saatavilla oloksi riit- saintakyvyn tosiasiallisesta
tiiii lain mukaan siis se, ettd alenemisesta eikd arviota jZil-
tycipaikkoja on olemassa. jell6 olevan ansaintakyvyn
Ty<ikyvyttri myyspiiiitostii teh- miSrdstii. Tut kineen liiik?irin
tiessS ei edellytetii selvitystii on mahdoton tietdi niitii tyci-
siiti, onko asianomaisella kyvyttcimyyden arviointiin

vaikuttavia seikkoja, eik?i
hiintii ole syytakaan kuormir-
taa aikaa vievill?i arvioinneil-
la. Eliikelaitoksissa otetaan
ratkaisun perusteiksi kaikki
kolme mainittua liihtcikohtaa:
liiAketieteellinen muutos, ai-
kaisempi ansaintakyky ja ar-
vio nykyisisti ansaintamah-
dollisuuksista. Asiat ratkais-
taan keskitetysti yhtendisen
kiiytiinncin mukaan. Ihmiset
ovat tasavertaisessa asemassa.

Tycikyvytt<imyyden ar-
vioinnista kiiytivA julkinen
keskustelu keskittyy liiiketie-
teellisiin tekijOihin, puhutaan
"sairausel6kkeestA". Talou-
dellis-sosiaaliset tekijiit, "tyci-
kykyisyyden" ja "tycikyvyttci-
myyden" tekijet on kaikkiaan
otettava keskustelussa huo-
mioon. Niiden laatua ja miiii-
156 on arvioitava. Arvostelua
ei voi esittaii yksin liiiiketie-
teellisten tekijciiden perus-
teella.

Mauri Qvintus
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E lcikeloit ost en kokemuksia
v anhuus e I cikk ei den ennak ko I a s k enn a s t a

Vanhuusel(ikkeen ennakkolas- Eliiketurvakeskuksen liihet- Vuoden l9l5 jiilkipuoliskolla
kennan toteunomisesta ja siitri tdmddn aineistoon sisiiltyi 123 syntyneiden 1264 LEL-ty<in-
saaduista kokemuksista edus- sellaistahenkikiA,jotkasaivat tekijiin rekisteritiedot tulivat
tamissoanekikelaitoksissaker- jo vanhuuseliikettd Valtio- Ty<ieliikekassaan tammikuun
tovat seuraovassa Tydekike- konttorilta tai Kunnalliselta puoliviilissii. Elakehakemus-
kassan el(ikeosaston apulais- elakelaitokselta. Heidiin elii- lomakkeet ja rekisteriotteet
osostopi)cillikkd Timo Musto- kehakemuksensa Ty<ieliike- liihetetiiiin Ty<ieldkekassasta
nen, Kalervon elcikeosaston kassa sai kyseisiltii laitoksilta. kuitenkin vasta helmi-maa-
apulaisosostopd(illikkd Kaijo LEL-tyontekijciitii kehotet- liskuun vaihteessa.
Heikkilti ja eltikeasioinhoitoja tiin palauttamaan elikehake- Aikataulua on viljennetty,
Erkki Sillanpriri Nokian ekike- mus mahdollisimman pian. sillii eliikkeet voidaan laskea
sriritiriistri. Parin ensimmdisen viikon ai- vasta toukokuun puolenvdlin

Vanhuuseliikkeen kana elSkehakemuksia tuli jiilkeen. On ndet odotettava

ennakkotaskenta [HlTi,,ffi!:l;.T,1j11.1'jl'.1 H1Xi:.t']i,*:::tfi;fu',';
Tydeltikekassassa tetyillii tiedotteilla pyrittiin al tssa.
Vanhuusellkkeen ennakko- tehostamaan hakemusten pa- Poikkeuksen muodostavat
laskenta - salaperdinen VET lauttamista ja poistamaan joulukuussa 19l5 syntyneet.

- on ensimmaiselta eriiltaiin epiitietoisuutta. Jotkut tydn- Heille Ty<ieliikekassa liihettiiii
ohi Ty<iel?ikekassassa. Vuo- tekijiit olivat hdmmentyneita elakehakemuksen vasta ta-
den vaihteessa sai noin 800 sen vuoksi, ettd he arvelivat mdn vuoden elokuussa, koska
tdm6n vuoden alkupuolella elakkeen hakemisen merkitse- heidtin elikettiiiin ei voida las-
65 vuotta tiiytttiviiii LEL- van tyOsta pois jiiiintiii. kea,.ennen kuin tiedetiSn ensi
tycintekrjiiA eliikepiiiitoksen. vuoden indeksi. Olisi ilmei-

LASKENTA ALKOI sesti parempi, ettii joulukuus-
ALKUUN ELOKUUSSA MARRASKUUSSA SA SYNIYNCidCN ticdOt tUIiSiVAt

Rekisteriotteet vuoden 1915 Ty<ieliikekassa aloitti van- Eld.keturvakeskuksesta vasta

alkupuotella syntynelsia;[l- nuu..l2ikkeiden laskennan elokuussa eli silloin' kun tulee

tycintekijciista tulivat Eliike- marraskuun puoliviilissa, Ill s-euraavan vuoden ensimmdi-

turvakeskuksesta etot<uussa vuoden lg80lndeksioliselvil- nen-VET-erd'
1979. Sellaisiu tvtirt.ti:tiiti lii. Tuolloin noin 80% eliike- M.ycisvaltionjakuntienpal-
jotka olivat viimeksi Lir..i rrur,.muksista oli palautettu. velutsessa olevat LEL-ty<in-
LgL'n piiriin kuuluvissa tciis- Kaikki eliikehakemuksensa tekijtit saavat nyt Tycieliike-
sii, oli kaikkiaan 912.1-ira[si palauttaneet saivat eldkepSS- kassasta esitiiytetyn hakemus-

El6keturvakeskuksen l"h;t-k- i.ikr.n joulu-tammikuussa. lom-akkeen' Valtiokonttorilta
seen sisdltyi 50 tarkistusta- Osa jitti hakemuksen pa- ja,.Kunnalliselta eliikelaitok-
pausta. lauttamatta. Tammi-hel.;- selta saadut tiedot olivat osit-

Ty<ieliikekassa lihetti elo- kuussa lgl5syntyneistiitycin- tain-vanhentuneita'
kuun lopulla kirjeen TgOLEL- tekij<iistii tiillaisia oli noin KOKEMUKSISTA OPPII
tycintekijalle. Kirje rit51r1 s5;- l5 %. Heidin vanhuusel[k- Vanhuuseldkkeiden laskenta-
taytetyn vanhuuselikehake- keestiiin Tytieliikekassa jou- tekniikan muutos teetti run-
muksen, tycisuhderekisteriot- tui antamaan ennakkotiedon saastityciti.Teknisiii jajuridi-
teen, el6ke-esitteen ja makse- Kansaneldkelaitokselle. sia ongelmia on ollut, mutta
tun palautuskuoren hakemuk- ratkaisu on kuitenkin aina
sen palauttamista varten. Tyit- U-y?.!.T L!S!!!Z ... .- loytynyt.
suhderekisteriotteessa si " 11- PYYNNOT ODOTTAVAT Eiakkeelle siirtyviit tytinte-
moitettu eldkkeen arvioitua Eliiketurvakeskus on jo liihet- kijiit ovat olleet tyytyviiisiii
miiiiriiii. tdnyt uudet laskentapyynnot. siihen, ettii hakemus on lShe-
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tetty kotiin ennen eliikeiSn
tayttamista. Valitukset eiviit
vielii ole ehtineet vireille, joten
kielteisimpi6 vaikutuksia ei
toistaiseksi tiedetii.

Eliikehakemusten siirto lai-
toksesta toiseen ei ole sujunut
aivan kitkatta, mutta hyviillii
tahdolla asiasta varmasti sel-
vitean. Jos hakemus on siirret-
tiiv6, olisi siirto tehtiivii mah-
dollisimman aikaisin - mie-
luiten jo laskentakehotuksen
perusteella. Tiillciin jiiisi vas-
taanottavalle laitokselle aikaa
hoitaa asia omalla rutiinil-
laan.

Vanhuuseliikkeiden ennak-
kolaskennassa on myciskin
tOrmatty vapaakirjojen siir-
toon. Eliiketurvakeskus on
yleiskirjeessiidn 6/77 antanut
ohjeen olla siirtiimiittd vapaa-
kirjaeliikkeita. Tycieliikekas-
saan on kuitenkin tullut tallai-
sia tapauksia. Tyciel6kekassa
ei yleensd ole siirtdnyt vapaa-
kirjaeliikkeit?i. Se k6sittelee
myds selvdt virhejakotapauk-
set. Meistii tietenkin olisi
hyvii, jos muut laitokset me-
nettelisivdt samoin.

Siirrot ovat hankalia eliike-
laitokselle, mutta ennen kaik-
kea eldkkeenhakijalle. El6ke-
hakemuksen siirtiiminen vii-
viistyttiiii aina piiiit<iksen te-
koa.

Timo Muslonen

Ennakkolaskennan
toteutus Kaleryossa
Eliikkeiden laskenta tapahtuu
Kalervossa atk-systeemejd hy-
viiksikiiyttiien. Niinpii l. l.
1980 voimaan tulleiden tyci-
elAkelakien muutosten joh-

dosta jouduttiin atk-systee-
mejd muuttamaan erityisesti
eliikkeen laskemisen ja ETK-
ilmoitusliikenteen osalta. Ka-
Iervo sai elokuussa 1979 Ela-
keturvakeskukselta laskenta-
kehotuksia noin 470 kappalet-
ta. Niimii koskivat henkilciitii,
jotka saavuttavat elikeiiin 65
vuotta l. l.-31. 5. 1980 vili-
send aikana. ETK:n laskenta-
kehotusten perusteella saatiin
eliikkeiden laskentasysteemin
tulosteena ennakkolaskelmat
eliikkeen miiirdstA ja esitiiyte-
tyt elakehakemuslomakkeet.

Ennakkolaskelmien kiisit-
tely sisiiltiiii laskelman tarkas-
tuksen, mahdollisen yhteenso-
vituksen seki rinnakkaisiin
tycisuhteisiin liittyviin selvit-
telytydn. Noin kolmea kuu-
kautta ennen elakeiiin tiiyttii-
miskuukautta vakuutetulle li-
hetetadn esitiiytetty eliikeha-
kemuslomake saatekirjeineen,
ennakkolaskelma eliikkeen
midrdsti, palautuskuori sekii
esitemateriaalia.

Koska lainmuutos tekee
mahdolliseksi eliikkeen miiii-
rin laskemisen etukiiteen, el5-
kepeetds pyritian antamaan
viimeistiiiin 6 viikkoa ennen
eliikeoikeuden alkamista.
Niiin menetellen ei tarvitse
tehdii erillistii ennakkoilmoi-
tusta eliikkeen mdiiriistii Kan-
sanel6kelaitokselle. TEL:ssii
kuitenkin tycisuhteen paetty-
misellii on ratkaiseva merki-
tys eldkkeen mycintEmiselle.
Vanhuusellike voidaan mycin-
tdi vasta sitten, kun tycisuhde
on paettynyt. Aikaisemmin
eliikkeen ratkaisemista varten
odotettiin aina tycinantajan
ilmoitusta tycisuhteen peatty-

misestii. Nyt sen sijaan oikeus
eliikkeeseen ratkaistaan elSk-
keenhakijan ilmoituksen mu-
kaan. Eliikkeenhakijalle on
erityisesti tiihdennetty tydsuh-
teen paattymispiiivin merki-
tystii eliikeoikeuden alkami-
sen ja elikkeen miidrin kan-
nalta eliikehakemuksen mu-
kana meneviissi saatekir-
jeess6.

Vaikkakaan tycinantajan lii-
hettiimiii ilmoitusta tydsuh-
teen paattymisesta ei eliiketti
ratkaistaessa odoteta, on
tydnantajan kuitenkin enti-
seen tapaan ilmoitettava tYii-
suhteen pdiittymisestii.

KOKEMUKSIA
Kokemukset vanhuuseliikkei-
den uudesta kesittelymenette-
lysti ovat toistaiseksi melko
vihiiisiii. Tammi- ja helmi-
kuussa 1980 elnkeiiin saavut-
tavista vakuutetuista on eldke-
hakemuksen palauttanut noin
7570. Elekepdiit<is on voitu
antaa hyvissii ajoin niille, noin
70Vo:lle, jotka ovat ilmoitta-
neet tycisuhteensa piiiittymis-
piiiviin. Ennakkotieto elSk-
keen mddriistd Kansaneldke-
laitokselle on lihtenyt noin
3070:n osalta. vakuutetut
ovat hyvin viihiin ottaneet yh-
teyttii uuden kasittelymenette-
lyn johdosta. Liihinni tiedus-
telut ovat liittyneet ennakko-
laskelmaan ja koskeneet eliik-
keen laskemissiinnciksid.

Asiakkaiden taholta mycin-
teiserti seikkana on koettu se,
etti aloite vanhuuselSkkeen
hakemiseen tulee elikelaitok-
sesta, ja ettii hakeminen on
tehty melko vaivattomaksi.

Kaija Heikkilti
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1. 1. 1980 voimaon
tulleen tydel(ikelain
muutoksen toimeenpano
N o kian e kik e s titit idi s s ri
Seuraavassa kdsitellddn van-
huuselikkeiden ennakkolas-
kennan toteutusta tycinantaja-
kohtaisessa elikelaitoksessa,
eliikesiiiiticissii. Liihtcikohtana
on se, miten elSketapausten
valmistelu eltikepalkan 1a
eldkkeen laskennan osalta on
hoidettu ennen lain muutosta
ja miten se hoidetaan muutok-
sen voimaan tultua. Lisiiksi
kerrotaan, millA tavoin van-
huusel6kkeen hakeminen sdii-
ticiissdmme tapahtuu esitiiy-
tettyjii hakemuslomakkeita
kiiyttiien.

Saatuamme Eliketurvakes-
kukselta ensimmlisen erdn
vanhuuseldkkeiden ennakko-
laskennan laskentapyyntcijii
totesimme, etta naita aikaan
l. l.-31. 5. 1980 kohdistuvia
tapauksia oli runsaat kaksi-
kymrnentl, mika kuukautta
kohti laskettuna tekee 5-6 ta-
pausta. Ndin pienen mddrdn
laskennan olisimme luonnolli-
sesti pystyneet hoitamaan ma-
nuaalisesti samalla tavoin.
kuin olimme menetelleet
eliikkeiden laskennassa tdhAn-
kin asti. Piiiidyimme kuitenkin
atk:lla tapahtuvaan elikkeen
ja eliikepalkan laskentaan,
jossa tulosteena syntyy ennak-
kolaskelma elikkeen mddrAs-
tii ja eliiketapahtumakortti en-
nakkomddrdn ilmoittamiseksi
Eliiketurvakeskukselle ja edel-
leen Kansanelikelaitokselle.

Ratkaisuun vaikutti ennen
kaikkea se, ettd tycisuhdere-
kisterin hoito sii2iticiissdmme

tapahtuu atk-sovellutuksena,
johon ennakkolaskenta oli
helposti yhdistettiivissi, sa-
moin kuin se, ett6 tdlld tavoin
voimme luontevasti hoitaa
koko puolen vuoden ennak-
ko laskentaerdn kerralla alusta
loppuun, jolloin mycis tycisuh-
derekisteriin tarvittavat tay-
dennykset koko laskentaerdn
kohdalla voidaan hoitaa ker-
ralla kuntoon. Meilki tiillaisia
tiydennettdvid tietoja ovat
sairauskassojen maksamat
sairausajan palkkaa korvaa-
vat tiydennyspiiiviirahat, jot-
ka puuttuvat vuosien 1975-
1977 osalta tycisuhderekiste-
rissd olevista ansiotiedoista.

Kuten edelld todettiin, las-
kennan tuloksena saamme
paitsi el6ketapahtumakortin
Eliiketurvakeskusta varten
mycis ennakkolaskelman eldk-
keen midriste elakkeelle siir-
tyjii?i varten. Tiimiin ennakko-
laskelman toimitamme yhdes-
sA Eldketurvakeskukselta saa-
mamme esitdytetyn eliikeha-
kemuksen kanssa asianomai-
sen henkilcin tycipaikalle siellS
olevalle eldkeasioiden hoita-
jalle odottamaan sitd hetkeii,
jolloin henkilcjn elikkeelle
siirtyminen tulee ajankohtai-
seksi ja eldkehakemus allekir-
joitetaan. Allekirjoituksen yh-
teydessi hakija saa ennakko-
laskelmasta alustavan tiedon
eldkkeensd miiiristd ja sitii
laskettaessa huomioon ote-
tuista tydsuhteista niihin liit-
tyvine ellikeoikeuksineen, jol-
loin mycis mahdolliset puut-
teellisuudet ja virheellisyydet
voidaan todeta sekii tehda
niisti tarvittavat huomautuk-
lPt seatidlle lahetetteviin ha-

kemusasiakirjoihin.
Elikkeen lopullinen mi6rd

mahdollisine lykkiiytymisko-
rotuksineen ja yhteensovituk-
sineen lasketaan taman jal-
keen manuaalisesti ennakko-
laskelmasta saatavia tietoja
hyviiksi kiiyttiien.

Kaiken kaikkiaan voi lain
muutoksesta eldkes66ticimme
osalta todeta, ettd se merkitsi
sekd vanhuusellikkeiden kiisit-
telyaikataulun viiljentymistii
etti mycis esitiiytettyjen eliike-
hakemusten ja eldkkeen en-
nakkolaskelmien kiiyttcicin-
oton mycitA tapahtuvaa eldk-
keenhakijoiden saaman infor-
maation parantumista.

Erkki Sillanptiri
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RISTO SUOMINEN

S o siaaliturv amenoj en kehit ys
Suomessa ja muissa Pohioismaissa

Asukasta kohti lasketut sosiaolimenot ovot
Suomes so k ahdek sanker t ai stunee t reaaliorvo l-
taan vuodesta 1950 vuoteen 1977 sosiaali- ja
terveysministericin tutkijan Risto Suomisen
oheisessa kirjoituksessq esitt(imien lukujen
mukaan.

Sosiaalimenojen osuus bruttokansantuol-
teesta on Tanskassa ja Ruotsisso korkeampi
kuin muissa Pohjoismaissa. Luku kuvao Suo-
misen mukaan ercirinloista kansakunnan har-
joit t aman yht eiskunt ap olit i i k an so siaa I isuuden
astetta. eikci sitci voidq suoraan pitcici moan
sosioaliturvan kehittyneisyyden tai tason mil-
tarina.

30

1962 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -75 -76 -77 -78

Suomessahan sairausvakuutuksen piiviira-
haa saadaan vasta seitsemiin karenssipiiivin
jdlkeen, kun muissa Pohjoismaissa etuutta
saadaan yleensd jo ensimmiiisestS tai toisesta
sairauspdivdstii liihtien.

Sosiaalimenojen suuruutta on yleensd ku-
vattu suhteena kansantulosta. Timd osuus
kuvaa eriiinlaista kansakunnan harjoittaman
yhteiskuntapolitiikan sosiaalisuuden astetta,
eikii siniinsii anna aivan yksiselitteisti kuvaa
siit6, kuinka kehittynyt tai millii tasolla so-
siaaliturva maassa on. Sosiaalimenojen osuus
bruttokansantuotteesta riippuu myds sosiaa-
liturvan tarpeesta. Tdmi tarve taas on yhtey-
dessd mm. viiestcin ik6rakenteeseen. Niin ol-
len suoranainen sosiaalimenojen bruttokan-
santuoteosuuksien vertailu siniinsA ei voi.an-
taa selkeiA kuvaa sosiaaliturvan kattavuu-
desta eri maissa. Kansainvilisiii vertailuja
heikentiiii mycis verotusk iiytiinto : toisaalta si-
ten, etta eri maissa tulonsiirtoja verotetaan
eri tavoin (esim. Suomessa tulonsiirroista
noin 40 7o on veronalaisia, kun muissa Poh-
joismaissa tiimi osuus on vihintiidn 80Vo),
toisaalta siten, etta verotukseen sisiiltyy sel-
laisia sosiaalisiksi katsottavia veroviihennyk-
siii, jotka luonteeltaan ovat verrattavissa so-
siaaliturvaan sisiltyviin tulonsiirtoihin. Niiis-
tA veroviihennyksistii on pohjoismaiseen so-
siaalimenotilastoon otettu arnoastaan ns.
lapsivAhennykset.

xuvlo l. Sosir.lianojen o!uus br!ttot.ns.ntuntte€std Fohjoismiss6 vuoiin! lS2 - 1978
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S O S IAALIMEN OT P O HJ O I SMAI S S A
1960- JA Iq7O-LUVUILLA
Pohjoismainen sosiaalipoliittinen komitea
miiiritteli vuonna 1950 sosiaalimenon kSsit-
teen ja tata kesitetta on mycihemmin kaytetty
siihen tehdyin lisiiyksin sosiaalimenojen las-
kennassa. Sopimuksen mukaan menoihin si-
siiltyviit vain kiiyttrimenot. Nlin ollen sosiaa-
lisen toiminnan investointimenoja ei sisiilly-
tetd sosiaalimenotilastoon. Lisiiksi tiiss d mda-
rittelyssii sovittiin siiti, ettii tilasto laaditaan
nettomii6riisenii, jolloin toiminnasta potilas-
maksujen ja vastaavien muodossa saadut tu-
lot vihennetidn menoista. Ajatuksena on
ollut kuvata viestcin saamaa nettoetuutta so-
siaalisesta toiminnasta. Mydhemmin tiihiin
sosiaalisen toiminnan miiiiritelmiiiin on tehty
lisiiyksiii ja uudistuksia, jotka osin ovat johtu-
neet tilastotuotannon paranemisesta ja osin
siita, ette kuluneen kolmenkymmenen vuo-
den aikana on sosiaaliturvaa kehitetty jalaa-
jennettu muodostamalla aivan uusia sosiaali-
turvajdrjestelmiii, jotka on sisiillytetty mycis
tilastoinnin piiriin.

SOSIAALIMENOKA:SITE
MUATTUI VUONNA 1974
Huomattava sosiaalimenokiisitteen muutos
tapahtui vuonna 1974, jolloin tilastoon sis6l-
lytettiin lakisiiiteisten menojen ohella mycis
tyciehtosopimuksiin liittyviit sairausajan pal-
kat ja ns. lisiieldketurva. Suomen tilastoinnin
kannalta tame o[ merkittiivii seikka, sillii



RUOTSISSA JA TANSKASSA
KORKEIMMAT SOSIAALI-
MENO-OSUUDET
Tarkastelujakson alkuvuosina Pohjoismaat
niiyttiviit jakaantuvan kahteen ryhmiin:
Ruotsissa ja Tanskassa sosiaalimenojen brut-
tokansantuoteosuus on korkeammalla tasolla
kuin muissa Pohjoismaissa. Tiimii sama ase-
telma siiilyy tarkastelujakson loppuvuosiin
saakka. Ruotsissa sosiaalimenojen osuus
bruttokansantuotteesta kasvoi erittiiin jyr-
kAsti vuonna 1977, jolloin osuuden kasvu oli
perati 2,9 prosenttiyksikkda. Tiimi osuuden
jyrkkii kasvu johtui siitii, ettii bruttokansan-
tuote pieneni selvisti Ruotsissa vuonna 1977ja samanaikaisesti sosiaalimenojen kasvu
kiihtyi.

Islannissa sosiaalimenojen bruttokansan-
tuoteosuuden kasyu on ollut hitaampaa kuin
muissa Pohjoismaissa, ja tarkastelujakson lo-
pussa sosiaalimenojen bruttokansantuote-
osuus on Islannissa selviisti alhaisemmalla ta-
solla kuin se on Norjassa ja Suomessa.

1970-luvun viimeisinii vuosina sosiaalime-
nojen bruttokansantuoteosuudet ilmeisesti
kasvoivat edelleen, tosin taloudellisen toimin-
nan vilkastumisen vuoksi hidastuvasti. Suo-
messa sosiaalimenojen bruttokansantuote-
osuus tulee wonna 1979 jopa pienenemdin,
mikii johtuu nopeasta taloudellisesta kasvus-
ta. Liihivuosina selvdn poikkeuksen muista
Pohjoismaista tulee ilmeisesti muodostamaan
Norja, jossa bruttokansantuotteen kasvu on
ciljytuotannon ansiosta oleellisesti nopeam-
paa kuin muissa Pohjoismaissa ja jossa siten
sosiaalimenojen bruttokansantuoteosuus tu-
lee l6hivuosina todenn dkciisesti pysym iiiin lii-
hes ennallaan.

ER I TE HTA:VA,I t U T N E I'I
MENOJEN KEHITYS SUOMESSA
vuoSINA 1950-t977
Sosiaaliturvan eri osa-alueille suunnattujen
resurssien suuruus kuvastaa toisaalta sita tiir-
keysj iirjestystS, jonka piiiitci ksentekijiit ovat
antaneet ja toisaalta sosiaaliturvan tarvetta,
esimerkiksi vanhusten lukumd6rdd, lasten lu-
kumdirad, tydttOmyytta jne.

Sosiaaliturva voidaan jakaa toiminnan mu-
kaan neljddn tehtavaalueeseen: sairauden- ja
terveydenhoitoon, eliikkeisiin, perhepolitiik-
kaan sekA muuhun sosiaaliturvaan ja -huol-
toon. Sairauden- ja terveydenhoito voidaan
karkeasti jakaa kolmeen osaan: sairaalalai-
toksen puitteissa tapahtuvaan sairaanhoi-
toon, kansanterveystycihcin ja sairausvakuu-
tukseen. Eliikkeisiin on sisdllytetty kansan-
eliikett ii, tycieliikejiirjestelmid, yrittiij ien elii-
kejErjestelmiii ja lisdelAketurvaa koskevat
etuudet. Rintamasotilaseliikkeet ja rintama-
eliikkeet sisiiltyviit muuhun sosiaaliturvaan
ja -huoltoon, kansaneldkkeen lapsikorotuk-
set sisdltyvdt perhepolitiikkaan samoin kuin
vuodesta 1970 alkaen perhe-eldkkeet. Perhe-
politiikkaan sisiiltyvistii etuuksista ovat edel-
listen lisiiksi merkittdvimpiii lapsilisii, 2iiriys-
raha, lapsivAhennykset verotuksessa, koulu-
ateriat sekd lasten piiiviihoito. Muuhun so-
siaaliturvaan ja -huoltoon kuuluvat tapatur-
mavakuutus, sotilasvammakorvaukset ja
-elSkkeet, tydttdmyyden aiheuttamat toimen-
piteet ja muualle kuulumattomat etuudet.
MUUTOKSET
ERI LOHKOILIA
Tarkastelujakson kuluessa on tapahtunut
kaksi merkittiiviiii ilmicitii, jotka osaltaan se-
littavat kuvion ilmaisemaa kehitystii: alle
l6-vuotiaiden lasten osuus vaestdsti on pie-
nentynyt (31,370 vuonna 1950,22,8%o vuon-
na 1977) ja yli 65-vuotiaiden osuus on vas-
taavana aikana kasvanut 6,67o:sta aina
I 1,4 Vo:iin. Jotta suhteelliset osuudet olisivat
viikilukuun nfiden pysyneet ennallaan, olisi
lapsiperheiden tukemiseen tarvittavien re-
surssien osuuden pitiinyt pienentyii noin kol-
manneksella ja vanhusten saaman tuen li-
siiiintyii noin kaksinkertaiseksi. Tarkastelu-
jakson kuluessa perhepolitiikan osuus on
kuitenkin pienentynyt 45Vo:sta 18%o:iin ja
eliikkeiden osuus on noussut 9%o:sta41 %o:iin.
Muutokset ovat siten olleet huomattavasti
jyrkempiii kuin vdestolliset muutokset edel-
lyttiisiviit. Toisaalta tarve el6keturvan paran-
tamiseen on ollut suuri, koska se tarkastelu-
jakson alussa oli varsin puutteellinen, kun sen
sijaan lapsiperheiden sosiaaliturvaa oli juuri
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oleellisesti parannettu. Toisaalta lapsiper-
heille suunnattujen palvelujen tarve on suu-
rentunut naisten ty<ihcinosallistuvuuden li-
s66ntyess6.

Perhepolitiikan osuus pieneni liihes yhtii-
jaksoisesti luoteen 1958 saakka, jonka jiil-
keen se pysyi suunnilleen ennallaan aina vuo-
teen 1964 saakka ja on sen jdlkeen hieman las-
kenut. Osuuden jyrkkiiin laskuun 1950-lu-
vun jiilkimmiiisellii puoliskolla vai kutti elSke-
turvan voimakas kehittdminen. Seuraavan
vuosikymmenen alkupuolella perhepolitiikan
osuus pysyi vakaana, koska tuolloin ei toteu-
tettu mittavia uudistuksia muilla sosiaalitur-
van tehtevealueilla. Vuosikymmenen loppu-
puolella osuus alkoi selvdsti pienentyd, koska
muilla sosiaaliturvan tehtdvdalueilla toteutet-
tiin suuria uudistuksia. Niimii uudistukset
nostivat ripeiisti sosiaalimenojen osuutta
bruttokansantuotteesta perhepolitiikan osuu-
den pysyessd ldhes ennallaan.

Tosin pdiittelyjen tekemistd kuvion perus-
teella haittaa se tilastotekninen puute, ette
vuosina 1960-1965 ei tydttdmyystdidcn
palkkasummaa sisdllytetty sosiaalimenoihin.
Niiin ollen tuolloin kaikkien muiden tehtava-
alueiden osuudet olisivat olleet jonkin verran
kuvion osoittamaa pienempiii. Toinen tilasto-
tekninen seikka, joka vaikuttaa kahden teh-

Kuyi o 2

r',

tdv6alueen meno-osuuksiin on se, ettA vuo-
desta 1970 liihtien perhe-eldkkeet on siirretty
eliikkeistii perhepolitiikkaan. NdmA kaksi
muutosta niikyvdt kuviossa katkoviivoituk-
sena asianomaisissa kohdissa. Perhepolitii-
kan osuus on vuoden l9T4jiilkeen kiiiintynyt
selvddn nousuun. Koska sosiaalimenojen
osuus bruttokansantuottEesta on mycis nous-
sut nopeasti viime vuosina, on tdmdn teh-
tdvlalueen osuus bruttokansantuotteesta
kasvanut erittdin nopeasti.

ELAKKEIDEN OSUUS
Eliikkeiden osuuden muutoksissa niikyy sel-
viisti 1950-luvun jiilkimmiiisellii puoliskolla
tapahtunut kansanelSkeuudistus, joka voi-
makkaasti lisiisi tiimiin tehtavaalueen osuutta
sosiaalimenoista. Timdn jiilkeen eliikkeiden
osuuden kasvu on ollut verrattain tasaista,
vaikka 1960-luvulla onkin toteutettu suuri
rydelekeuudistus ja eliikeliiisten m6dr6 on
kasvanut voim akkaasti. Niiis tii tek ij ciistii j oh-
tuen eldkkeiden bruttokansantuoteosuus on
kasvanut, mutta samanaikaisesti toteutetut
sosiaaliturvan parannukset muilla tehtiiva-
alueilla ovat aiheuttaneet sen, etta elekkeiden
osuus sosiaalimenoista ei ole kasvanut jyr-
kiisti l950Juvun hyppiiyksen jdlkeen.

Tehtavaaluejden prosenttiosuudet sosiaalirenojen kokonaismiSrastii v, 1950-1977

50

40

sairauden- ja terveydenhoito

e'lakkeet
pe.rhepolitiikka

muu sosiaa'liturva ja -huolto

---..-'---t" "''""a' |------t- "---{-_''

30

20

t0

1950 52 76 Vuosi'54 56 58 60 62 54 66 68 70 1? 74
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Kuviossa 2. sosiaaliturvan eri tehtiiviialuei-
den kehityst6 on tarkasteltu suhteellisina
osuuksina, jolloin ei huomioida toisaalta
muutoksia etuuden saajien lukumiiiiriissii ja
toisaalta site, etta sosiaaliturvan osuus brut-

tokansantuotteesta on voimakkaasti kasva-
nut. Seuraavassa taulukossa pyritiiiin havain-
nollistamaan kehitystii laskemalla reaalikas-
vu asukasta tai potentiaalista etuuden saajaa
kohti kullakin tehtavaalueella. (Taulukko l.)

Sairauden- Muu sosiaali- Sosiaalimenot
ja terveyden- turva ja -huolto asukasta
hoito asukasta asukasta kohti kohti

kohti

Taulukko l. Sosiaalituryan eri tehtdv(iolueiden henkeri kohti lasketut kiinlecihintaiset menot
(19s0 - t00)

Perhepoli-
tiikka lapsi-

lis6lasta kohti

Eliikkeet
kansanelik-
keen saajaa

kohti

1950
1960
1965
1970
1975
1977

100
150
2t2
308
440
489

100
229
434
795

I 29t
I 325

100
106
l13
253
370
457

100
177
249
436
700
805

100
97

136
206
340
4M

Taulukossa on sadalla merkitty vuonna
1950 henkeii kohti saatua etuutta ja vastaa-
vasti eri luvuilla samaa hintatasoa kuvaavia
lukuja muilta vuosilta. Esimerkiksi perhepo-
litiikan luku 446 vuonna 1977 osoittaa, etta
lasta kohti laskettu reaalinen etuus on vuo-
desta 1950 kasvanut noin 4,5-kertaiseksi.

EROJA KASVUN SUURUUDESSA
Henked kohti laskien ovat reaalisesti selviisti
voimakkaimmin kasvaneet sairauden- ja ter-
veydenhoidon menot. Tiimiin tehtavaalueen
kasvu on ollut liihes kolminkertainen muiden
tehtaviialueiden kasvuun verrattuna. Muiden
tehtevealueiden etuuksien henkei kohti las-
kettu reaalikasvu on koko tarkasteluajanjak-
solla ollut lfies samansuuruista. Sen sijaan
tarkastelujakson aikana on ollut huomattavia
eroja kasvun suuruudessa. Selviisti tasaisim-
min ovat kasvaneet elikkeet, perhepolitiikan
muutos on sen sijaan 1950-luvulla poikennut
huomattavasti taman tehtevaalueen yleisestii
kehityksestii, kun vastaava poikkeama sai-
rauden- ja terveydenhoidon kohdalla on ollut
aivan viime vuosina. Muun sosiaaliturvan ja

-huollon kehitys on ollut epitasaisinta. Td-
men tehtavaalueen henkeii kohti lasketut me-
not kasvoivat erittiiin voimakkaasti viime
vuosikymmenen lopulla ja aivan viime vuosi-
na. Niiistii edellinen on liihinni tilastoinnista
johtuva ilmici, koska tyOllisyyst6iden palkka-
summa on jitetty tilastoimatta 1960-luvun
alkupuolella, mikii aiheuttaa huomattavaa
kasvua vuosikymmenen loppupuolella. Sen
sijaan jiilkimmdinen kasvu on johtunut tycit-
tcimyyden voimakkaasta kasvusta.

Kaiken kaikkiaan tarkastelujaksolla Suo-
messa harjoitettu sosiaalipolitiikka ntiyttiiii
aluksi suuntautuneen lapsiperheiden tukemi-
seen. Tiim6n jalkeen on resursseja siirretty
yhd enemmdn sairauden- ja terveydenhoi-
toon seki eliikkeisiin. Painopiste sosiaalitur-
van kehittimisessii on jiilleen siirtymissi ta-
kaisin lapsiperheiden tukemiseen ja tiimiin
ohella luonnollisesti eliketurva tulee viemii6n
huomattavan osan sosiaaliturvaan suunnat-
tavista lisiiresursseista, koska elikeliiisten
midrii tulee kasvamaan ja tydelakejarjestel-
min kautta saatavien eliikkeiden taso kohoaa
karttumisvuosien kasvaessa.
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LAURI KOIVUSALO

Ty dkyv y t t dmy y s e I cik e-
ratkaisut

Ty'rik.t'r,),ttrimy.vselcikkeet ovat parina viime
vuotena olleet tavallisto toajemmin esillci jul-
k i s e s s a k e s k u.E t e I u s sa. P ciri I I i m m cii s en ci oi he e na
on ollut hl,lkcicivien ratkaisujen osuus vuosit-
t a i n t eh t ci vi s t ci pci ci t d k.s i s t ci.

Keviiiillii I 979 Suomen Ammattijiirjes tcijen
Keskusliitto r.y. (SAK) lahetti sosiaali- ja ter-
veysministericille kirjelmdn, jossa kiinnitet-
tiin huomiota mainittuun hylkiiysprosent-
tiin. Ministeri<i liihetti kirjelmiin edelleen lau-
sunnolle Eliiketurvakeskukselle ja Kansan-

eliikelaitokselle. Eldketurvakeskus antoi
asiaa koskeneen lausuntonsa vuoden 1979
lopulla. Ministericin kannanotto asiaan on
valmisteilla.

Jiiljempiinii on Eldketurvakeskuksen lau-
suntoaineiston pohjalta kiisitelty tydkyvyttO-
myyseliikeratkaisutoimintaa yksityisen sek-
torin tycielakelakien TEL:n, LEL:n, MYEL:n
ja YEL:n osalta. Niiiden lakien piirissii on
vuosien l97l-1978 paettyesse ollut tydky-
ryttOmyyselekkeitii seuraa vasti :

Taulukko l. Tydkyvyttdmyysekikkeiden lukumcirirri vuosien l97l-l978lopussa (Uihde: Sosiaali-
j o t erv ey sminis I er idn ti la s to)

Vuosi TEL LEL YEL MYEL Yhteensd

197 I
1972
t9'13
1974
r975
t976
1977
1978

367t9
44 123
52372
59 134
63769
69 777
745t2
77 578

26647
299t3
32642
3484t
36 129
37 270
37 738
36 500

Esitetyt luvut osorttavat tyokyvyttdmyys-
eldkkeiden miiAriissd vuosikymmenen alku-
puolelta liihtien tapahtuneen huomattavaa
kasvua, joka vasta aivan viime aikoina on ta-
saantunut. l970Juvun kehitysti tarkastel-
taessa teytyy ottaa huomioon, etta vuosikym-
menen alussa tulivat voimaan yrittiijii koske-
vat eliikelait, joiden merkittivii vaikutus ne-
kyy erityisesti MYEL:n tycikyvyttomyyseliik-
keiden lukumdiiriin kasvua tarkasteltaessa.

Vuonna 1965 TEL-LEL-piirissii oli tyciky-
vyttomyyseliikkeiden luku 7,6 eliikettii I 000
tydntekijii?i kohti. Vastaava luku vuonna
1978 oli 10,6 eli noin 4070 korkeampi. Jos
tarkasteltavaksi otetaan 55-64-vuotiaat,
vastaavat luvut ovat 34 ja 74 eli nousua oli
noin I 20 %0. Ty okyvyttcimyyseliikkeiden mii-
rdss6 on siten mycis tyontekijciiden kohdalla

tapahtunut lisiiiintymistii ja vanhimmissa
ikiiluokissa nousu on ollut varsin voimakas.

S UO MES S A TYdK YVYTTd MYY S-
E LA K KE ET LI S A: A N T Y N EET
VOIMAKKAAMMIN KUIN MUISSA
POHJOISMAISSA
Eltikkeistii puhuttaessa suoritetaan usein ver-
tailuja muihin Pohjoismaihin. Tydkyvyttci-
myyseliikkeistd ei ole kdytettiivissii aivan tuo-
reita lukuja, mutta vuosilta 1968-74 olevia
lukuja voidaan kuitenkin pitdd vahvasti suun-
taa antavina. Suomen osalta taulukoissa ole-
vat luvut koskevat kansaneliikelain mukaista
tyOkyvyttdmyyseliikettii saavia.

2499
4 509
6915
8326
9032

t0 172
l0 935
ll l9l

10777
19844
31 247
43 409
48 152
49 629
50 900
49990

76 642
98 389

123 176
t45 7 l0
t57 082
166 848
l 74 085
t75259
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Toulukko 2. Tydkyvyttdmyyseltikkeensaojat/ I 000 henkikiri ikriluokissa 2}-44-vuotiaat (ik(i
standordisoitu). (Ltihde: Fdrtids- och invalidpension i Norden A 1977:15)

Tydkyvyttdmyysekikkeensaajat/l000 henkikiri ikciluokissa 45-64-vuotiaat (ik(i standardisoitu)

Maa 1968 1970

Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi

Maa 1968 1970

Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi

Taulukon mukaan Suomessa on ty6kyvyt-
trimyysel?ikkeiden lisiiiintymisessi oltu sel-
vdsti muita Pohjoismaita edellii.

Vuosikymmenen aikana hylkiiivien tydky-
vyttcimyysela keratkaisujen lukumiliriissd on
tapahtunut nousua, kuten edellii todettiin.
Hylkiiiivien ratkaisujen osuus vuosikymme-
nen alussa liikkui niiiden neljlin lain puit-
teissa noin l0Vo:n tasossa ja hieman sen alla.
Tiinii piiiviinii hylkiiysprosentti on 18,5. Hyl-
kiiysprosentin nousussa on kuitenkin tapah-
tunut selvd pysiihtyminen, koska se on pysy-
nyt samana jo vuosina 1977, l978ja vuoden
1979 ensimmiiisellii puoliskolla.

Lakien kesken on kuitenkin eroavaisuuksia
hylkiiysprosentissa, mikii niikyy seuraavista
luvuista:

I 1,3
t9,4
12,7
12,4

14,0)))
14,6
13,2

17,2
25,0
16,0
l4,g

18,8
26,6
16,3
15,6

t972 1974

TEL/
Vuosi YEL LEL

o/oo-erotus
1974-68

+7,5
+7,2
+3,6
+3,2

Koko tyci-
MYEL eliikejiir-

jestelmii

73,0
I16,8
64,9
60,3

79,5
132,3
82,7
7 t,5

97,8
163,2
98,9
87,5

106,8
195,3
108,4
98,8

1972 t974
o/oo-erotus
1974-68

+33,8
+78,5
+43,5
+38,5

Toulukko 3. Tyi)kyvytti)myyseltikkeiden hyl-
ktiysprosentit laeittoin 1976-1979 (Iihde:
ETK:n lausunto)

t976
1977
1978
t979

I1,0
15,5
16,6
15,6

6,0 33,29,6 3l,lt0,2 30,6l2,l 31,2

15,3
18,5
18,5
18,5

Hylkiiysprosentin kehitykseen on pyritty
etsimddn syitafa samalla tuomaan esiin teki-
j<iitii, joilla on vaikutusta tybkyvyttcimyys-
eldkeratkaisuihin. Erilaisten tekij6iden vaiku-
tusten keskiniisti vertailua tydkyyyttdmyys-
eliikkeissi vaikeuttaa se, ettei kaytettevissa
ole yhteniistii tiihiin soveltuvaa mittayksik-
kcii, joka ilmaisisi objektiivisesti ratkaisu-
kiiytiinnrissii mahdollisesti tapahtuneita muu-
toksia. Tilastoluvut osoittavat jotakin, ja voi-
daan esittiiii todenniikriisilta vaikuttavia mui-
ta tekijciitii, mutta matemaattiseen tiiydelli-
syyteen ei piiiistii.
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ERI SAIRAUKSIEN OSUUS
Alla olevassa taulukossa on lukuja eri sai-
rauksien osuudesta tydkyvyttdmyyseliikerat-
kaisutoiminnassa 1970-luvulla. Numerot

osoittavat uusille hakijoille vuosina 1970,
1976 ja 1978 annettujen tydkyvyttrimyyselii-
kepditcisten jakautumaa tyokyvyttOmyytta
aiheuttaneen sairauden mukaan:

Taulukko 4. Uusille hakijoille vuosina 1970, 1976 ja 1978 onnettujen ty(ikyvyttdmyysekikeptiritr)s-
ten jakautumo tydkyvyttdmyyttri aiheuttaneen sairauden mukaan (Itihde: ETK:n lausunto)

Tyrikyvyttcimyyden aiheuttanut sairaus 1970 1976 1978

Mielenterveyden hiiiricit
Verenkiertoelinten sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

- naista diagnoosit 713,725 ja 728
Muut sairaudet
Kaikki
Pditcisten lukumddrii

Taulukko osoittaa, ettii tycikyvyttOmyyden
syynii meillii on erotettavissa kolme piiAsai-
rausryhmdd loppuosan tapauksista jakau-
tuessa lukuisten muiden sairauksien kesken.
Erityisen merkityksellinen on tuki- ja liikun-
taelinten sairauksien osuuden voimakas kas-
vu ja ndistd erityisesti nivelrikon, nikamaviili-
levyrappeuman ja selkiis5ryn osuuden kasvu.
Niin ikiiiin mielenterveyden hiiiririt ovat ion-
kin verran lisdintyneet. Sen sijaan aikaisem-
min suurimpana ryhmdnii ollut verenkierto-
elinten sairaudet ovat tycikyvyttcimyyden syy-
nd selvdsti vdhentyneet. Tilastotietoja tarkas-
teltaessa on pidetty mahdollisena, etta sano-
tun laisella tyctkyvyttdmyyden syynii olevien
sairauksien rakenteellisella muutoksella on
saattanut olla varsin merkittiivi vaikutus ty6-
klvyttcimyyseliikeratkaisutoimintaan. TImd
niikyy osittain suoranaisena tilastollisena ra-
kenteen muutoksena, mutta sillA voidaan
olettaa olevan merkitystd tydkyvyttdmyys-
harkinnassa muiltakin osin.

LA A: KA: R I NTO D I STU K S E N MERK ITY S
Tycikyvyttrimyysel6keratkaisun tiirkednd
tausta-aineistona on liiiikiirintodistus. Ny-
kyiiiin kiytcissi olevassa liiiikiirintodistuk-
sessa joutuu lausuntoa kirjoittava liidknri
ottamaan varsin ehdottoman kannanoton sii-

hen, pitaakd hdn asianomalsta tyokyvytto-
m6nd vai ei. Tiimii on omiaan luomaan el6k-
keenhakijalle kAsityksen, ettd eldkeasia on
itse asiassa ratkaistu siind vaiheessa, kun lau-
suntoa kirjoittava liiik2iri on piiiitynyt sanot-
tuun lopputulokseen. Jollei eliikelaitoksen
ratkaisu ole tdm6n mukainen, se aiheuttaa
hakijassa kdsityksen, ettii eliikelaitos on me-
netellvt virheellisesti hytatessaan ha-kemuk--
sen. Kuitenkaan liiSkiirillii ei viiltt?imatte ole
ollut kaytdssa sita aineistoa, joka eliikelaitok-
sille on eldkehak-emuksen yhteydessd eri ta-
hoilta kertynyt.

Tycikyvyttcimyyden miiiirittelyyn liittyy
laaketieteellisten seikkojen lisiiksi huomat-
tava mddrd erilaisia sosiaalisia ja taloudellisia
tekijciitn, jotka arvioinnissa tulee ottaa huo-
mioon. Kun tyctelakkeet nimenomaisesti ovat
korvaamassa poisjii2inyttii ansiotuloa, edel-
lytetddn, ett6 sairaudella, vialla tai vammalla
on ollut vaikutusta joko suoraan ansiotulojen
mddrddn tai niihin mahdollisuuksiin, mitkii
asianomaisella on itselleen toimeentuloa
hankkia. Jollei tiillaista syy-seuraussuhdetta
riittiiviissii mddrin voida todentaa, elSkkeen-
hakijan ei katsota tiiyttiiviin ty6kyvyttomyy-
den edellytyksiii.

Suuressa osassa tapauksia kysymys on sel-
vd ja ratkaisu on ristiriidaton joko myOnt6na

I1,0
35,4
21,6
16,4
32,0

100,0
2t 592

10,5
29,7
33, I
27,4
26,6

100,0
3l 875

l2,l
26,2
32,2
26,4
29,4

100,0
24468
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tai hylkiiyksend. Hankaluudet syntyvit raja-
tapauksissa, joissa asianomaisella on tydky-
kyii jiiljellii, mutta jiiljelld olevan ansioiden
hankkimismahdollisuuden mittaaminen ei
ole tdysin yksiselitteinen.

PAINOA LAA:K/{REIDEN
KOULUTUKSEEN
Selvitysten yhteydessii on korostettu, ettd lii-
k6rinlausuntoja kirjoittavien liiAkiireiden
koulutuksessa tulisi aikaisempaa enemmdn
painottaa lausuntojen kirjoittamisen merki-
tysta. Laakarikunnalle tulee antaa riittaviit
valmiudet lausuntojen laatimiseen paitsi liii-
ketieteelliseltd kannalta mycis siten, ettii heillii
on riittdvdn selvi kuva niistii tilanteista, joissa
lausunto tulee mahdollisesti ktiyttcirjn. Selvi-
tystydn yhteydessd on mm. viitattu siihen, et-
td lausuntojen kirjoittamista varten tulisi laa-
tia varsin yksityiskohtainen ohjeisto, jollai-
nen on tiillii hetkellii kiiytcissii mm. Ruotsissa.

Vastaisuudessa tulee ilmeisesti tydterveys-
huollolla olemaan tdrked merkitys mycis tyo-
kyvyttcimyysratkaisujen asiantuntijatahona.
Niiin siksi, etta sinne kertyy pitkiaikaista tie-
toa asianomaisen terveydentilasta, tycioloista
ja -tehtavistii eri aikoina. Ndin ollen eliikelai-
toksilla lienee tulevaisuudessa mahdollisuus
saada tdltd taholta asiantuntevaa tietoutta
tyctkyvyttdmyysel dkeratkaisuja varten.

MUUT KUIN
LA: A K E TI ETEE LL I S ET TE K I JA, T
On kuitenkin syyta riittavesti painottaa sitd,
etta tyOkyvytt6myyden miiiirittelyyn kuuluu
muutakin kuin liiiiketieteelliset tekijiit. Tosin
liiiiketieteellisten syiden merkitys eittamatta
on aivan keskeinen, jopa siinii mddrin, ettd
vaikeissa sairaustapauksissa asia ratkeaa l5-
hes pelkiistiiiin niiillii selvityksilla. Hyvin
usein kuitenkin tapauksiin saattaa liittyii lop-
putulokseen aivan oleellisesti vaikuttavia
taustatekijciitii, jotka koskevat esim. tyciolo-
suhteita ja niiden jiirjestiimistii uudella taval-
la, jolloin tyonteon jatkaminen tehdiiiin
mahdolliseksi.

Aivan harvinaisia eivlt myciskdSn ole ne
tapaukset, joissa korkean l6dketieteellisen in-

validiteetin omaava tyontekija kykenee l6hes
tdysipainoiseen tycinte koon ja saa tiiman mu-
kaisesti ansiotuloja. Tycieliikelakien mukaan
tiillciin ei voida puhua tydkyvyttOmyydestii.
Vaikeaksi tilanteen arvioinnin tekee usein se,
ettd asianomainen ei ole tycissd, jolloin jou-
dutaan arvioimaan hinen mahdollisuuksiaan
selviytyii entisessd tycissidn tai sellaisessa
tydsse, jota hiineltii ammattipatevyytensA ja
muut seikat huomioon ottaen voitaisiin edel-
lyttee. Niin iktiiin tycillisyystilanne saattaa
heijastua tdssd yhteydessd.

U U S INTAHA K E MUK S ET VAIK UTTA VAT
HYLKA,YSPROSENTTIIN
Tycikyvyttrimyyselikeratkaisuihin liittyy li-
siksi joukko muita tekijriitii, joihin kaikkiin ei
tissii yhteydessI ole mahdollisuutta yksityis-
kohtaisesti puuttua. Niiihin on viitattu edell5
mainitussa Eliiketurvakeskuksen selvitykses-
sd. Suoranaista tilastollista vaikutusta hyl-
kdysprosenttiin on sillA, ettii hakijat ovat vii-
me vuosina enenevdssi miiirin tehneet uusia
hakemuksia saatuaan hylkii2iviin tyOkyvytto-
myysel6keratkaisun.

Aiemmin sldnncinmukainen mcnettely oli
hakea muutosta valituselimeltii. Tdm6 on
merkinnyt sitI, ette samana vuonna sama
henkild on saattanut tehdii useampaan ker-
taan elikehakemuksen ja saa uudelleen ja uu-
delleen hylkiiiiviin ratkaisun, koska hakemus
uusitaan yleensd varsin samansisiiltciisellii sel-
vitykselli kuin aiemminkin. Tilastossa tama
kuitenkin ndkyy useana hylkiiyksenii.

Valtakunnallisesti on varsin pitkddn ollut
esillS kuntoutustoiminnan kehittaminen si-
ten, etta ennen eldkeratkaisun tekemisti tut-
kittaisiin riittiviisti mahdollisuudet kuntout-
taa hakija takaisin tydelamaan. Tiilli olisi
varmasti ty6kyvyttdmyysel2ikeratkaisujen
kannalta varsin positiivinen vaikutus. Tdnd
piiiviinti tilanne lienee useissa tapauksissa se,
ettii hakija niikee ainoaksi vaihtoehdoksi tyci-
kyvyttdmyysel6kehakemuksen tekemisen,
koska kuntoutusmahdollisuuksien kayttda ei
joko riittiiviisti tunneta tai ei uskota kuntou-
tuksen mahdollisuuksiin auttaa tilanteessa.
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TY O K YVYTTO UY Y S N TY OruOMYY S
Tiirkeii kohta on tycikyvyttcimyyden ja ty<it-
tcimyyden vdlinen rajanveto. Tiissii kohdin
sattuu kdytSnncissd joissakin tapauksissa ikd-
viii viiliinputoamisia, jolloin tyontekijii ei saa
korvausta kummastakaan jiirjestelmiistii. Tii-
tA problematiikkaa on selvitelty erillisessi
komiteassa ja tullee esille komitean tydn jat-
kovalmistelussa. Tiillciin on tirkedd pyrkiii
siihen, ettei hakija jiiii vaille turvaa tilantees-
sa, jolloin ollaan siirtymdssii tyottdmyydesH
tyokyvyttdmyyteen. Tydttcimyyskorvauksen

tulisi jatkua niin pitkiiin, ettd tycikyvyttci-
myysasiasta on olemassa lopullinen ratkaisu
puoleen tai toiseen.

Tehty selvitys osoittaa, ettii hylkdysprosen-
tin tarkastelussa ei pitiiisi vetdA kovin pitkAlle
menevi6 johtopiiAtci ksiii pelkiistiiii n prosentin
tilastollisesta muutoksesta. Tarkasteluun tu-
lisi ottaa velttamatta mukaan mycis ne tekijiit,
joilla selvityksen mukaan aivan ilmeisesti on
vaikutusta tapahtuneeseen kehitykseen, ja ar-
viointia tulisi suorittaa tdke pohjalta.

t7
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PEKKA IHALAINEN

Mik(i on perustevolitus?
Elciketurv'akeskuksen tai clcikelaitoksen t.t'ti-
elcikelokien perusteellu mcicircicjnujt meksut
oy'at ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai pdci-
Idstd. Mak.vuvelvollisen oikeussuojakeinono
on ttilldin perustevolilus, .foto seuruavas.stt .vcl-
vittoti kansliapticillikkr) Pekka Ihalainen [;lci-
kelautakunnasta.

TEL l9 $:n mukaan saadaan eliikelaitok-
sen tai Eliiketurvakeskuksen tycieliikelakien
perusteella miiiiriiiimiit maksut ja niille las-
ketut viivistyskorot ulosottaa ilman tuomio-
ta tai piiiitciste niin kuin verot ja maksut. Sa-
man sisdltciinen sdinntis on LEL l0 $:n 4 mo-
mentissa. T?iytiint<icinpanokelpoisuuden suh-
teen on kerrottujen maksujen ja korkojen
maksuunpano verrattavissa lainvoimaiseen
pi5tdkseen. Eliikelaitoksen tai Eliiketurva-
keskuksen ei ole siten tarpeen todeta maksu-
velvollisuutta valitusosoituksin varustetulla
piiiit6ksellti. Riittae, kun maksuvelvolliselle
lahetetean maksulippu. Jos maksuvelvolli-
seksi mdiirdtty ei tesse tilanteessa hyvtksy
maksuunpanoa, hin ei voi maksuunpanon
kerrotunalaisesta luonteesta johtuen saattaa
asiaansa muutoksenhakuelimen tutkittavaksi
tavallisena valituksena. Maksuvelvollisen oi-
keussuojakeinona maksuunpanotilanteissa
on TEL 22 $:n mukainen perustevalitus. jota
muutoksenhakukeinona pidetiiSn poikkeuk-
sena yleisesti lainvoimaisuusperiaatteesta.

Alkuperiiinen sddnncjs perustevalituksesta
on otettu TEL 22 $:ddn suoraan tapaturma-
vakuutuslaista (TVL 53 $:n 2 momentti). TEL
22 $:n sidnncistd muutettiin kuitenkin vuo-
den 1966 alusta, kun todettiin sen olevan risti-
riidassa verojen ja maksujen perimisestd ulos-
ottotoimin annetun lain kanssa. Ennen vuotta
1966 perustevalitus tehtiin suoraan Vakuu-
tusoikeudelle ja valitusaika oli 30 piiiviiii. Pe-
rustevalituksen saattoi silloin tehdii mak-
suunpanosta vasta, kun maksun suoritukseksi
oli tehty ulosmittaus. Nykyisin perustevalitus
tehdiiiin Eliikelautakunnalle ja mddrdaika sen
tekemiseen on 2 vuotta siti seuraavan vuoden
alusta lukien, jona saaminen on mddrltty tai
maksuunpantu. Erittdin tiirkeiitii maksuvel-
volliseksi mddriityn kannalta on, ettd perus-
tevalituksen voi nyt tehdii heti maksulipun

saavuttua tarvitsematta jiiidii odottamaan
ulosmittausta. Perustevalituksen tekemistd
ei estd sekddn, etta maksut on maksulipun
perusteella jo suoritettu. Elikelautakunnan
perustevalitusasiassa antamasta piiiitciksestii
voi valittaa 30 piiivissii tavallisena valituk-
sena Vakuutusoikeuteen.

MA K S U ULO S OTTO KELPO I NE N
ILMAN PAA.T)STA
Edellii todettiin, ette perustevalitus tulee
kysymykseen sellaisten maksujen maksuun-
panon yhteydess6, jotka ovat ulosottokelpoi-
sia ilman lainvoimaista paatctsta. Tiillaisia
voisivat olla vakuutusmaksun maksuunpa-
not, hyvikkeen maksuunpanot ja laiminlycin-
tikorotuksen maksuunpanot.

MAKSUUNPANO
Perustevalituksen tekeminen edellytt66, ettd
on tapahtunut maksuunpano. Maksuunpa-
non katsotaan yleensd tapahtuneen silloin,
kun maksulippu llhetet6dn vakuutetulle. Vai-
keammaksi tilanteen arvostelu tulee silloin,
kun henkilo on omasta aloitteestaan suorit-
tanut vakuutusmaksut. El6kelautakunta on
eriissd ratkaisuissaan todennut, etta vakuu-
tusmaksun maksuunpanoa ei oma-aloittei-
sen suorituksen yhteydessd tapahdu eikii
maksusuorituksen lainmukaisuutta mycis-
kiiin silloin voida perustevalituksena tutkia.
Tosin on esitetty sellainenkin ajatus, ettii
maksuunpanon ndissd tilanteissa olisi kat-
sottava tapahtuneen silld, etti el5kelaitos on
ottanut maksut vastaan. Tiissii yhteydessd on
syytd todeta, etta samaan tulokseen kuin pe-
rustevalituksella voidaan usein piidstd hake-
malla Eliiketurvakeskukselta soveltamisrat-
kaisu. Yleisin tapaushan on sellainen, etta
MYEL:n mukaan perheenjdsenend vakuutet-
tavasta on ehditty tarpeettomasti maksaa
LEL-maksut.

M AK S U U NPA N O LA IN VA STAI NEN
Perustevalituksen luonteeseen kuuluu, etta
se voidaan tehdi vain laissa mainituilla rajoi-
tetuilla perusteilla. TEL 22 $:n mukaan pe-
rustevalitus voidaan tehdii, kun katsotaan,
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etta maksuunpano on "lain tai sopimuksen
vastainen". Eldkelautakunnan omaksuman
kiiytiinncin mukaisesti perustevalituksena tut-
kitaan vain se, onko maksuunpano ollut lail-
linen, mutta ei sitii, onko vakuutusmaksu
oikein laskettu. Kiytiinncissl perustevalitus-
asiassa siten tutkitaan, onko se, johon mak-
suunpano kohdistetaan, maksuvelvollinen.

HYVIKEPA:ATdXSTT
Eliketurvakeskuksen TEL l5 $:n nojalla
antama hyvikepiiiit<is sisiiltiii paitsi arvion
vakuutusmaksusta sekii hyvikkeen ja viivds-
tyskoron mddrdAmisen mycis maksuunpanon
hyvikkeen osalta. El6keturvakeskus antaa
hyvikepiiiitcikseen valitusosoituksen. Mieles-
tini hyvikkeen ja sille miiZiriityn viivistymis-
koron voisi TEL 19 g:n mukaan periii ilman
piiltcistdkin ja maksuvelvollisen oikeussuoja-
keinona olisi silloin perustevalitus. Mikiili
Eliketurvakeskus m66riiisi ensin piiitciksellii
hyvikkeen ja erikseen panisi sen maksuun,
tulisi hyvikepiiitrikseen liittaa valitusosoitus.
Miiiiriiimispiiiitriksestiihiin ei voisi tehdii
maksuunpanon puuttuessa perustevalitusta.

LA I MI NLY O NTI K O R OT U K SET
YEL 12 $:n mukaan Eliketurvakeskus voi
miiiiriitii, ettii vakuutusmaksu on vakuutta-
misvelvollisuuden laiminlycinnin ajalta koro-
tettava. Eliiketurvakeskuksen sanotun lain-
kohdan nojalla antamasta ratkaisusta ei voi
tehdd perustevalitusta, koska se ei sislill2i
maksuunpanoa. Laiminlycintikorotusta kos-
kevaan Eliiketurvakeskuksen p66tcikseen on
siten liitettiivd valitusosoitus. Kiiytiinncissd
Eliiketurvakeskus on kuitenkin "delegoinut"
laiminlyontikorotuksen midrddmisen el6ke-
laitoksille. Sekavuutta aiheuttaa se, ettd
er5iit eliikelaitokset eivdt miiiirSd korotus-
prosenttia erikseen esimerkiksi tydtulopaa-
tcjksen yhteydessii, vaan panevat korotuksen
suoraan maksuun vakuutusmaksujen mak-
suunpanon yhteydessd. Tiillaisen maksuun-
panon johdosta voi mielestini perustevalitus
tulla kysymykseen mycis laiminlycintikoro-
tuksen osalta eikd erillisen valitusosoituksen
liittiiminen maksulippuun siten olisi tarpeen.
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YRITTAJA:T
Kun yrittajien eliikelait tulivat voimaan, otet-
tiin niihin mddrdys, ette TEL 22 $ on "sovel-
tuvin osin" voimassa yrittajiin niihden (YEL
I 7 $, MYEL l9 $). Tavallisesti yrittAjiit saavat
ennen vakuutusmaksujen maksuunpanoa
tydtulopeatOksen, joka sisiiltiiii paitsi ratkai-
sun tyritulon m66rdsti myris ratkaisun siitA,
ette kysymyksessd on vakuuttamisvelvollinen
yrittiijS. Silloin kun tyotulopdatcis on saanur
lainvoiman, eivit muutoksenhakuasteet sel-
viistikliin ole maksuunpanosta tehdyn vali-
tuksen johdosta tutkineet uudelleen mak-
suunpanon perustetta eli sitii, onko kysymyk-
sessii vakuuttamisvelvollinen yrittiijii. Voi-
daan siis sanoa, etti henkildn, jonka tydtu-
lop6itris on saanut lainvoiman, on turha teh-
dii valitusta maksuunpanon johdosta, sillli
valitus voi johtaa tulokseen vain sellaisessa
tapauksessa, etti maksuunpano ei perustu
ty<itulopiiitcikseen. Kerrottu tilanne ei luon-
nollisestikaan ole tarkoituksenmukainen.
Jos perustevalitus niiss6 tapauksissa ote-
taan tutkittavaksi, kuten nyt tehdiiSn, pi-
tiiisi siihen suhtautua siten kuin perustevali-
tukseen verotuksen kohdalla. Vaikka verotus
olisikin saanut lainvoiman, voidaan se saada
viel6 esimerkiksi lain virheellisen tulkinnan
johdosta perustevalituksena valitusasteen
kiisiteltavaksi. Yrittiijien kohdalla tama mer-
kitsisi sita, ettd vakuutusmaksun maksuun-
pano voitaisiin perustevalituksen johdosta
poistaa. Tdllaisesta menettelysta seuraisi, etti
yrittnjiille jiiisi edelleen voimaan lainvoimai-
nen tydtulopeatds, joka puolestaan eliikelai-
toksen olisi saatava Vakuutusoikeuteen teh-
tavalle hakemuksella puretuksi. Muuten yrit-
tiijii saisi "ilmaisen" vakuutuksen. Tarkoituk-
senmukaisempaa olisikin ilmeisesti tulkita
YEL 17 $:n ja MYEL l9 g:n sanontaa "sovel-
tuvin osin" niin, ettd TEL 22 $:n I momentin
I lause ei sovellu yritttijiin. Tiillciin kuitenkin
yrittiijien perustevalitukset kerrotussa ta-
pauksessa olisi jiitettavd tutkimatta eikii hy-
lattava, kuten nyt tehdiiiin. Kolmas mah-
dollisuus saada tilanne jiirjestykseen olisi
luonnollisesti lainmuutos.

YI{TEENVETO
Nykyisen kiiytiinnrin vallitessa perustevali-
tusasian kiisittelyyn Eliikelautakunnassa vai-
kuttaa se, onko asiassa ennen maksuunpanoa
olemassa maksuvelvollisuuden mdiiriidmistii
koskeva lainvoimainen piiiitcis (hyvikkeen
miiiriiiimispiiiitcis, laiminlycintikorotuksen
miiiiriiiimispaatds, tyOtulopiiitcis). Maksuun-
panon asiallisiin perusteisiin on perustevali-
tuksen johdosta puututtu vain silloin, kun
TEL 19 $:ssi tarkoitetun maksun miiiiriiii-
minen ja maksuunpano tapahtuvat saman-
aikaisesti.

r)lyrAtndc)up.aNoN
KESKEWT)IUruNII
TEL 22 $:n I momentin 2. lauseessa todetaan,
ettii jos perustevalitus tehdiiiin ulosmittauk-
sen johdosta, on lisiiksi voimassa, mit6 vero-
jen ja maksujen ulosotosta on perustevalituk-
sesta sdiidetty. Lause tarkoittaa, ettii Eliike-
lautakunta voi m6dritii ulosmittaustapauk-
sessa teytantdcinpanon keskeytettaviiksi. Tii-
mii edellyttiid nimenomaista vaatimusta tay-
tAntcicinpanon keskeyttdmisestii ja sita, etta
perustevalitus on Eldkelautakunnassa virdillii
tai tulee samalla vireille. Tarkemmat ohjeet
tdssd tapauksessa valittaja saa ulosmittaus-
pciytiikirjasta. Keskeytyspeet6s annetaan
kiireellisenii eikii siihen saa hakea muutosta.
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ANTTI SUOMINEN

Freelancereiden
elciketurvasto

T1'de/riketurv'aa on voimakkaasti kehitet tt' ko-
ko scn voimassaoloaikana. Lcihtokohtana on
pidcrty, ettci ty'cielciketury'a kokonoisuutenq
kattoo kaikki tl,delcimcin polvelukse.ssa ansio-
tydtci tekevcir. Tcimci tovoitc ei kuitenkaan ole
onni.stunut tci.y'dellisesti. sillti lakisciciteinen
elciketurva ei tcinci pciivcinci tavoita kaikkio tt't)-
elcimcin palveluksessa olet'ia henkitriitci.

Huomattavan viliinputoajaryhmdn muo-
dostavat erilaisilla freelance-sopimuksilla
tyciskentelevZit henkilcit, jotka suureksi osaksi
tai jopa kokonaankin jiiiivtit lakisditeisen
elAketurvan ulkopuolelle. Nykyinen epiimiiii-
rdinen tilanne freelancereiden eldketurvassa
on erittdin vaikea. Freelancereiden itsensd
kannalta lakisaateisen elaketurvan toteutu-
minen samalla tavoin kuin muidenkin koh-
dalla on kiireellinen toimenpide. Mycis eliike-
j iirjestelmiin kannalta tarkasteltuna nykyinen
epdmddrdinen tilanne on viihintiiiinkin epd-
tyydyttiiva.

Viliinputoajaryhmien eldketurvan hoita-
minen on 8Gluvun elikepolitiikan keskeisid
tavoitteita. Tiihiin on olemassa useita perus-
teita. Ensinnikin taloudellisten voimavaro-
jen rajallisuuden vuoksi uudistukset tulee
suunnata niille ryhmille, jotka ovat eniten
niiden tarpeessa. Toiseksi oikeusturvan ja
yhdenvertaisuuden vaatimukset edellyttiiviit
tiillaisten puutteiden korjaamista. Juuri free-
lancerit muodostavat tyypillisen vdliinputoa-
jaryhmiin, jota lakisiiiiteinen tycieliiketu rva ei
tavoita.

F R E E L A N C E - K A S I TTE E S TA'
Freelance-kAsitettii ei ole miidritetty lainsiiii-
dinncissd. Tiistii myos johtuu, ettd freelan-
cerin miirittely on vaikeaa. Voitaneen kui-
tenkin sanoa, etta yleensA freelance-toiminta
liittyy taiteen, kulttuurin tai tiedotustoimin-
nan alueeseen. Niinpii yleisessd kielenkiiytcis-
sd ovat vakiintuneet sellaiset kdsitteet kuin
esimerkiksi freelance-ndyttelijii, freelance-
toimittaja jne. Freelance-suhteissa toimivat
henkil6t eivit kuulu vakinaiseen henkilcikun-
taan. Toiminta on tilapiistii ja kestoltaan
yleens6 lyhytaikaista. Kuitenkin on todetta-

va, ett5 toiminnat eroavat luonteeltaan huo-
mattavasti toisistaan eri freelance-aloilla.

Sosiaali- ja terveysministerid asetti loka-
kuussa 1978 ty<iryhmAn selvittdmSin free-
lance-sopimuksilla tyoskentelevien henkilcii-
den sosiaaliturvaa. Toimeksiannon mukaan
tyoryhman tehtavana oli erityisesti kartoit-
taa freelance-sopimuksilla tyciskentelevien
elike- ja sairausvakuutusetuuksien puutteet
ja eptikohdat.

Tyciryhmiin mietinn6ssli on selvitetty aloja,
joille freelance-sopimuksiin perustuva tyds-
kentely on ominaista. Muusikot ja nayttelijat
muodostavat suuren kokonaisuuden. Lehti-
alalla on koko joukko ryhmid, joissa free-
lance-toiminta on tyypillistii. Tiillaisia ovat
toimittajat, valokuvaajat, kuvataiteilijat,
kiiiintiijiit, arvostelijat ja taittajat. Radiossa
ja televisiossa on paljon erilaisia freelancerei-
ta. Koko ohjelmatoiminnasta suorittavat
freelancerit huomattavan mddrdn. Elokuva-
alalla k iiytetdd n mycis paljon freelance-tyci n-
tekijdita.

Tiissii yhteydessi on paikallaan todeta, etta
useilla freelance-aloilla tyonantajilla on sa-
manaikaisesti palveluksessaan vakinaisessa
tyOsuhteessa olevia henkiloitii, jotka useissa
tapauksissa tekevdt samaa tycitd kuin free-
lanceritkin. Niiiden osalta eldketurva samoin
kuin muukin sosiaaliturva jiirjestyy aivan
normaalisti.

NYKYINEN ELA:KETURVA
Freelance-sopimuksilla tyciskentelevien el6-
keturva on nykyisten s66nncisten mukaan
monessa suhteessa puutteellinen ja epiiselvii.
Ensinndkin freelance-toiminnan juridinen
luonne, tycisuhde tai itsendinen yrittiijiitoi-
minta, on useilla freelance-aloilla erittiiin vai-
keasti mi6riteltevisse. Tdstd on luonnollisesti
seurannut epdtietoisuutta sekh tycinantajien
ettd freelancereiden keskuudessa. Ratkaisu
ty0suhteen ja yrittiijiitoiminnan viilillii on
usein jiiiinyt Vakuutusoikeuden paat6sten
varaan. Rajankiiynti ei kuitenkaan ndyttele
olennaisinta osaa freelancereiden el6keturvan
hoitamisessa, sillii useilla aloilla ollaan melko
yksimielisiii rajanvedosta. Niinpii muusikko-

2l



jen ja nayttelijOiden osalta tyosuhteen ole-
massaoloa freelance-toiminnassa pidetAln
yleensd selvdnd. Sen sijaan esimerkiksi lehti-
alalla rajankiiynnissi on kallistuttu yrittiijii-
toiminnan suuntaan.

Toisin sanoen rajankdynnissd on kysymys
si itd, k uuluvat ko freelancerit tyci nte k ijiiin el ii-
kelain vai yrittiijien eliikelain piiriin. Free-
lancerit luonnollisesti haluaisivat tycinanta-
jien kustantavan heidSn eldketurvansa, kun
taas tyonteettdjdt katsovat heidat yrittiijinii
velvollisiksi itse kustantamaan sosiaalitur-
vansa. Ristiriita johtaa kaytanndn tasolla
siihen, ettii asia joudutaan ratkaisemaan
usein tapaus tapaukselta.

Ehkii kuitenkin viel6 hankalampi kysymys
freelancereiden eldketurvassa on toiminnan
luonteeseen kuuluvat lyhyet tycisuhteet ja nii-
den kiisittely el6keturvan muodostumisessa.
Freelance-toiminnalle on tyypillistti jaksot-
taisuus. Tycisuhteet saattavat olla erittdin ly-
hyitii, esimerkiksi vain yhden piiiviin kestd-
viii. Joidenkin keikkamuusikkojen kohdalla
tiillainen tilanne on pikemminkin siiiinto.
Ty<intekijiiin eliikelain siiinncisten mukaan
tycisuhteen tulee yhdenjaksoisesti jatkua vii-
hintliin yhden kuukauden tullakseen lain pii-
riin. Niiin ollen on mahdollista, ettd esimer-
kiksi keikkamuusikko jatkuvassa tycielAmiis-
sd olostaan huolimatta jaa lyhytjaksoisten
tydsuhteiden takia jopa kokonaan tydeleke-
turvan ulkopuolelle. Edellii mainitun kuu-
kauden viihimmiiisajan ollessa 60-luvulla en-
siksi kuusi kuukautta ja sitten neljii kuukautta
freelancereiden tycisuhteet jdiviit yleensd ko-
konaan eldketurvan ulkopuolelle.

Ongelmaa lisiii vielii erdiden tycinantajien
jiirjestelmiillinen menettely, jossa freelance-
alalla toimivan tycintekijiin tycisuhteen pituu-
deksi sovitaan esimerkiksi 29 piivdd, jolloin
tydsuhde ei tule lain piiriin eika tydnantaja
joudu kustantamaan eliiketurvaa. Esimer-
kiksi ravintolamuusikkojen kohdalla usein
niikee tiillaista menettelyd.

Ty<intekijiiin eliikelain elIketurvan piiriin
kuuluminen edellyttiii, ettii tycisuhde on yh-
denjaksoisesti jatkunut viihintiiiin kuukau-
den. Juuri tiimii yhdenjaksoisuuden vaatimus
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on muodostunut ongelmalliseksi. Kuitenkin
yhdenjaksoisuuden vaatimuksesta on jossain
mAdrin jouduttu luopumaan. Niinpii Elike-
turvakeskuksen ja muutoksenhakuasteiden
soveltamisratkaisuissa on katsottu, ettii jak-
sottainen tyciskentely saman tycinantajan pal-
veluksessa katkonaisuudesta huolimatta mo-
nissa tapauksissa on katsottu yhdenjaksoi-
seksi ja niin ollen ty<intekijiiin eliikelain pii-
riin kuuluvaksi. Kiiytiinncissi tAm6 tulkinta
on edelleenkin kiistanalainen ja ratkaisut
joudutaan tekemidn tapaus tapaukselta.

Tiimii epiityydyttava tilanne on johtanut
siihen, etti eri jiirjestcijen toimesta on kiin-
nitetty huomiota freelancereiden eldketurvan
puutteisiin. Muusikkojen Liiton ja Niiyttelijii-
liiton toimesta ElAketurvakeskukselle on toi-
mitettu yli kolmeasataa muusikkoa ja ndytte-
lijiiii koskevat soveltamishakemukset siitii,
onko kyseisten henkildiden freelance-toimin-
ta eliikelakien piiriin kuuluvaa vai ei. Eldke-
turvan ratkaiseminen jiilkeenpiiin 60- ja 70-
luvuilta on kiytinncissl melkein toivoton
tehtava, koska selvitysten saaminen lyhyt-
aikaisista ja sopimuspohjaltaan epimiiiiriii-
sistd toiminnoista on useissa tapauksissa yli-
voimaista.

FREELANCEREIDEN
ELA: K ETURVA N PA RANTAMINE N
Voidaan todeta, etta talla hetkellii freelance-
tyciskentelyssd elAketurva jdd useissa tapauk-
sissa puutteelliseksi tai sitii ei kartu lainkaan.
Tiimii johtuu edellii esittdmistdni syistii. Ny-
kyinen tulkinta jaksottaisten toimintojen
katsomisesta yhdenjaksoiseksi ei voi olla rat-
kaisu eldketurvan hoitamisessa. On viilttii-
matdnta lciytiiA jiirjestelmi, joka on yksinker-
tainen ja yksiselitteinen niin tydntekijiiin kuin
tycinantajienkin kannalta.

Freelancereiden eliikekysymys on ollut jo
pitkean avoinna. On tiiysin selviiii, etteivat
freelancerit ymmirrd tilannetta, jossa he jat-
kuvasti tycielamasse mukana olevina eiv6t
kuitenkaan ansaitse eldketurvaa. Kuitenkin
tycieldketurvan tarkoitus on, etti eliiketurva
karttuu jatkuvasti tydnteon my6tii. Ei ole
yllattavea, etti niiissi olosuhteissa freelance-

jiirjest6t ovat esittAneet perusteltuja vaati-
muksia asian korjaamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministerici on nyt pyyta-
nyt Elaketurvakeskusta tekemddn mahdol-
lisen ehdotuksen toimenpiteiksi freelance-
tydntekijOiden el6keturvassa havaittujen
puutteiden korjaamiseksi. Pyyntci perustuu
erddn freelance-jiirjestcin sosiaali- j a terveys-
ministerille jattamaen kirjelmii?in. Kirjel-
mdssl on osuvasti tuotu esille nykyinen ti-
lanne: "Yksityisen tydntekijiin kannalta tar-
kasteltuna oikeusturvan tarve on todella polt-
tava. Tycintekijiin ainoa mahdollisuus nayt-
ti6 olevan, ettii hiin henkikjkohtaisesti yrit-
tae selvittaa oikeutensa eliiketurvaan."

Suuren viiliinputoajaryhmdn, freelancerei-
den, eldketurvaa ei voida ratkaista nykyisten
sAdnncisten puitteissa. Tdstii on selvdnd osoi-
tuksena nykyinen tilanne, jossa elikeoikeus
joudutaan ratkaisemaan tapaus tapaukselta
useimmiten vasta Vakuutusoikeuden otta-
man tulkinnan pohjalta. Tiimii ei voi olla
lakisditeisen eldketurvajdrjestelmdn tarkoi-
tus. Ndin ollen nyt on vakavasti ryhdyttavii
suunnittelemaan lainsii6ddntcitoimenpiteita,
joiden avulla freelancereiden oikeutettu eld-
keturva voidaan toteuttaa.
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ILKKA SAVOHEIMO

YEL voi TEL, yleistci
rajonkriynnistci

YEL:n soveltamispiiriin kuuluu henkilt), ioku
tekee ansiolydtci olematta tcissii toimcssuan t.l'ii-
suhteessa taikka virko- tai muussa julkisoikeu-
de I I is e ssa t o i m i s uht e e s sa. Tci tn ci n p iici s ci ci nn dn
puitteissa valtaosa YEL:n soveltamispiiriin
kuuluvista voi ottoe itselleen vakuutuk.sen. On
o I e m a s.s a k u i t e n k i n r.l, h m i ci, j o i d e n k uu lu m i n e n
sanotun lain piiriin ei ole suoraan pciciteltcivissti.

TiissA kirjoituksessa on tarkoitus kasitelle
suppeasti niitd ongelmia, joita esiintyy suori-
tettaessa rajankiiyntiii YEL:n ja TEL:n viilil-
lii. Lyhyen esityksen puitteissa on tietenkin
mahdollista vain piiiipiirtei ttai n kiisitell a n iitii
seikkoja, joihin on kiinnitettavii huomiota
ratkaisua tehteesse.

Heti alussa on syytd todeta, ettd valtaosa
tapauksista ohjautuu vaikeuksitta oikean lain
piiriin. Jiiljelle jiiivien tulkintatapauksien
m66rd ei ole merkittiivii. Tiillaisina tulkinta-
tapauksina voidaan mainita kotonaan tycis-
kentelevdt ja edustajat. Tiitii ei pidii tulkita sil-
ld tavoin, etta sanottujen kohdalla esiintyisi
eniten vaikeuksia. Tapaukset on otettu tahan
vain esimerkin vuoksi. Tiirkeintii tulkintata-
pausten kasittelyssa on oikeaan ratkaisuun
pd6tyminen, jotta viiltyttiiisiin hankalalta jiil-
kikateen suoritettavalta oikaisulta.

Koska yhticimuodoista oli viime numeros-
sa oma kirjoitus, ei tdssii puututa yhtitimies-
ten vakuuttamiseen. Kun rajankiiyntit suori-
tetaan yhti<imuotoon liittyen, ei ratkaisuun
sisiilly niin paljon harkintaa kuin silloin, jos
pohdittavana on muunlainen toiminta. Yh-
ticimuotojen osalta asiaan on vaikuttanut
TEL:iin otettu mtiiritelmi, joka on poistanut
enimmiit hankaluudet.

TY O S UHTEE N TU NN U S ME RKK IEN
KA.YTT()
Kuten sanottua, varsinaiset tulkintavaikeudet
ilmenevdt silloin, kun pohdinnan kohteena on
muunlainen toiminta kuin yhticimiesten va-
kuuttaminen. Tiillciin rajankiiyntiin liittyy
verrattain laajasti harkinnasta riippuvia teki-
jciitii. Siksi yksiselitteisten ratkaisuperustei-
den m66rittely ei ole klytdnnossl mahdollis-
ta, vaan kussakin tapauksessa joudutaan so-
veltamista harkitsemaan tilanteessa, jossa on

otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat
seikat.
Kun on kysymys rajankAynnista yrittajyyden
ja tycisuhteen viilillii, piiistiiiin parhaiten liik-
keelle tarkastelemalla, tiytttiikci syntynyt oi-
keussuhde seuraavat tycisuhteen tunnus-
merkit:
l. Tyci on tehtava toisen lukuun.
2. Tyo on tehtdvi tydnantajan johdon ja val-
vonnan alaisena.
3. Tyci on tehtava palkkaa tai muuta vastiket-
ta vastaan.

Oikeustieteessd vakiintuneen kdsityksen
mukaan kaikkien edellii lueteltujen tunnus-
merkkien on teytyttavii, jotta oikeussuhdetta
voitaisiin pitdd tycisuhteena.

Ykk<is- ja kolmoskohdassa mainitun tun-
nusmerkin olemassaolon selvittaminen kdy
tavallisesti piiinsA ilman suurempia vaikeuk-
sia. Sen sijaan kakkoskohdan selvittdminen
on jo ongelmallisempaa.

TUNN USMERK K IEN ARVO STUS
Jokaisen tunnusmerkin kohdalla ponnahtaa
esille kysymys, mitd eri seikkoja kunkin tun-
nusmerkin osalta olisi otettava huomioon ja
miten tunnusmerkkien ja niihin liittyvien
seikkojen keskindinen arvostus olisi suoritet-
tava. Kokonaisarvostuksessa ei kaikilla sei-
koilla ole samaa painoa, vaan niiden viilillii
voi olla suuriakin eroja. Tdrkeimpdnd tun-
nusmerkkind pidetiiiin kuitenkin johto- ja val-
vontaoikeutta, joten tycisuhteen olemassaolo
joudutaan liihinnti piiiittelemiiiin sen perus-
teella.

Johtoa ja valvontaa puoltavina seikkoina
voidaan mainita seuraavat : tyci nantaj a j iirjes-
tiA tycin yleisen johdon, miiiiriiii ty6ajan ja
tydpaikan sek6 antaa tycin suorittajan kiiyt-
tctdn tarvittavat tycivilineet ja raaka-aineet,
vastike maksetaan aika- tai urakkapalkkana,
tycin suorittaja tyciskentelee vain yhdelle
tycinantajalle kerrallaan ja ty6n tekeminen on
luonteeltaan jatkuvaa ja tycin suorittaja on
sosiaalisesti ja taloudellisesti tydntekijiin
asemassa.

Jonkin tillaisen johdolle ja valvonnalle
luonteenomaisen seikan puuttumisen on kat-
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sottava vaikuttavan sanotun tunnusmerkin
kannalta kielteiseen suuntaan.
Edellii luetelluista seikoista on syyte poimia
joitain pohdinnan kohteeksi.

KUINKA TIIVIS JOHTO JA VALVONTA?
Yleensd ei ole mddriteltdvissd, kuinka tiivistii
tycinantajan johdon ja valvonnan tulisi olla,
jotta tama runnusmerkki tayttyisi. Vaikka ei
vaaditakaan, etta tydnantajan tulisi toimia
tyctnjohtajana ja yksityiskohtaisesti neuvoa ja
johtaa tyon suorittamista sekd valvoa sit6, on
selv55, ettii miti tiiviimmiiltii johto ja valvon-
ta vaikuttaa, sitd enemmiin lisAdntyvit ne pe-
rusteet, joiden nojalla voidaan katsoa ty6suh-
teen olevan olemassa.

Joissakin tapauksissa tydnantaja ei ole
kiiyttiinyt johto- ja valvontaoikeuttaan. Tate
ei ole tulkittava tdmin tunnusmerkin puuttu-
miseksi. Oikeustieteessd katsotaan johto- ja
valvontaoikeuden tayttyviin pel kiistiiiin sil lii
perusteella, ett6 tycinantajalla on oikeus sii-
hen. Myciskaan tyOn suorittamispaikalla ei
ole sanottuun tunnusmerkkiin niihden retkai-
sevaa merkitystd. Tycisopimuslain mukaan
tydnantajan johto- ja valvontaoikeuden ei
katsota puuttuvan pelkiistiiiin sen takia, ettd
tyci saadaan tehdii tycintekijiin kotona tai
muussa hdnen valitsemassaan tycipaikassa.
Tietysti tdstd aiheutuu rajoituksia ty6nanta-
jan johto- ja valvontaoikeuden kiiyttiimiselle.
Ty<intekijii saanee melko vapaasti itse mid-
rdtd tycinsd ajoittamisesta. Sanottu lainsddn-
ncis ei tietenkiAn suoranaisesti mddrdd, ettii
kotonaan toiselle ty6ta suorittavat ovat ty6-
suhteessa. Sen tarkoitus on ilmentdii sitii, etta
johdon ja valvonnan ei voida katsoa puuttu-
van pelkiistiiin sen takia, ettii tyci tehdiiiin ko-
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tona. Yleensd on sovellutuksissa katsottu ko-
tonaan tyciskentelevdn olevan tycisuhteessa,
jos tycinteettijii on antanut riittavat ohjeet
tycin suorittamisesta, valmistus tapahtuu
tyOnteettejen raaka- aineista ja tydnteettiijiil-
ld on valmiiden tuotteiden tarkastusoikeus.
O M IE N TY OVA:LI NE I D EN K A. YTTO
Tycisopimuslain mukaan tyoviilineet ja tyoai-
neet on tyonantajan hankittava, ellei toisin
ole sovittu tai muuta tapaa tydalalla yleisesti
noudateta. Yleensd tyrintekijii kiiyttiiii tycin-
antajan viilineitii. Kaytannossa on olemassa
kuitenkin aloja, joilla omien tycivdlineiden
kayttO on tavallista. Vakiintuneen tavan mu-
kaan omia tyciviilineitl kiiyttiiviit erdiden alo-
jen ammattitydntekijat, esim. muusikot.
Omien tyciviilineiden kiiyttiijien saatetaan
tyooikeudellisesti katsoa olevan joko tycinte-
kij 6ita tai itsenAisiii yritt Aj iii. Ty<ioikeudel lis-
ta asemaa tarkasteltaessa kiinnitetdiin tiill<iin
huomiota tydvalineen tai koneen taloudelli-
seen merkitykseen.

Kiiytiinncissii tutkitaan tycivdlineen tai ko-
neen edustamaa pddomaa ja siitii aiheutuvaa
taloudellista riskiii sekii sit6, onko tyciviilinei-
den osuus henkilcikohtaiseen tydpanokseen
verrattuna suurempi. Viihiinen omien tyOva-
lineiden kiytt<i viittaa pikemmin tycisuhtee-
seen kuin yrittiijyyteen, ja lisiiksi tycisopimus-
laista ilmenee, ettei pelkiistiiiin tycintekijhn
henkilcikohtaista tycipanosta suurempi vdli-
neen osuus tyon kokonaissuorituksessa esta
pitiimiistii sopimusta tyosopimuksena.

Toisaalta on kuitenkin pohdittava sitd,
mikii merkitys on annettava sille , etta mita
kalliimpi kone, sitd enemmdn se vaatii pid-
oman sijoittamista, ja lisiiksi sen kiiyttci ja
kunnossapito vaatii jatkuvasti varoja. Toisin
sanoen sitd on pyrittivii kayttamaan mahdol-
lisimman taloudellisesti, jolloin voitaneen
katsoa, ettd lis56ntyvd taloudellinen riski kai-
ken kaikkiaan viitannee aina enemmdn yrittd-
jyyteen.
Kuitenkaan ei ole olemassa ehdotonta sdin-
roa siite, millaisilla ja minkii hintaisilla ko-
neilla ja tyciviilineillii suoritettu tyciskentely
katsotaan tycisuhteessa tehdyksi tai yrittiijii-
toiminnaksi.

TYOSKENTELYOIKEUDEN
RAJOITTAMINEN

Usein tyonteettiijii on rajoittanut tydskente-
lyoikeutta muille. Tiimii rajoitus voi olla eh-
doton, tai sitten on kielletty tyciskentelemAstd
samalla alalla toimivalle tycinteettAjllle. Mi-
kAli tyciskentelyoikeutta on rajoitettu, viittaa
tdmd tycisuhteen olemassaoloon.

Jos ty6nteettijiii on ollut useita, on katsot-
tu, ettei ty6n suorittaja ole sosiaalisesti ja ta-
loudellisesti tycintekijiin asemassa.TAmii siksi
ettd useista samanaikaisista toimeksiantajista
johtuen ei ty6ntekijiille ominaista taloudellis-
ta riippuvuutta yhdelta tydnantajalta saatui-
hin palkkioihin ole syntynyt. Harkinnassa on
kuitenkin muistettava, etteivdt rinnakkaiset
tydsuhteet TEL:ssii ole mitenkdin harvinai-
sia.
H E N K ILA K OHTAI NEN SITO W UM I NE N
TYON SUORITTAMISEEN
Olennainen piirre itsendiselle yrittiijdlle on
tyOn suorittajan oikeus kiiyttiiii sijaista tai ot-
taa apulaisia ilman tydnantajan suostumusta.
Mikali ty6n suorittajalla on tdmd oikeus, on
se osoitus siite, ettd tycinteett?ijiillii ei ole kiin-
nostusta tycin ohjaamiseen ja johtamiseen.
Tydn suorittaminen ei ole tiillciin sidoksissa
mldrdttyyn henkilcicjn. Tycisuhteessa olevan
katsotaan itse henkilcikohtaisesti sitoutuneen
tycin suorittamiseen, eika hanella ole oikeutta
kiiyttiiii sijaista tai apulaista tycinantajaa kuu-
lematta. Joissakin tapauksissa henkilcikohtai-
selle sitoutumiselle tycin suorittamiseen on
pantu erittiin paljon painoa. Voidaan sanoa,
etta silla on ollut jopa ratkaisevaa merkityst6.

MUW NA:KOKOHDAT
Koottaessa ratkaisuun vaikuttavia seikkoja
on mukaan otettava mycis tiedot siitd, miten
verotus on suoritettu ja millii tavoin on mene-
telty tapaturmavakuutuksen ja vuosiloma-
korvauksen suhteen.

Tavallisesti pidetiiiin osoituksena tycisuh-
teesta sita, etta tyOnteettiijA maksaa tycinteki-jin puolesta tydnantajan sosiaaliturvamak-
sun ja vuosilomakorvauksen ja suorittaa ve-
ronennakonpidiityksen.
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Verottajan menettblystd saadaan yleensd
paljon apua, sill6 tycintekijiiltii pidiitetiiiin ve-
roennakko verokirjaa kiiyttiien ja sivutuloista
ennakonpiditystodistuksella. Ennakkoperin-
tiilain 6 $:ssh on lueteltu ne tapaukset, joissa
edellii sanotusta poiketen erindisistii palkki-
oista on tehtava ennakonpiddtys ikiiSn kuin
palkasta, vaikkei kysymyksessii olisikaan tyo-
suhde. Yrittaja kiiyttiiii ennakkoverolippua.
Siniinsii sen kdyttci ei ole ehdoton merkki yrit-
tiijyydestA. On tapauksia, joissa ennakkove-
rolipun haltijaa ei voida mitenkddn pitaii yrit-
tiijiinii.

Tapaturmavakuutuslain sovellutuksia on
melko pitkiilti noudatettu rajankdynniss6.
Toisaalta ei sovi unohtaa, ettd tukeuduttaessa
tapaturmaratkaisuun on ndhtivi, ettd ratkai-
sun suuntaan ovat kohtuussyyt saattaneet
vaikuttaa painavana perusteena, koska ase-
telmassa ei ole samaa vaihtoehtotilannetta
kuin piiiitettdessd, sovelletaanko YEL:ia vai
TEL:iii. Tyoeliikelakeja sovellettaessa eldke-
turva yleensd jArjestyy, eikii viiliinputoamista
hevin tapahdu, ellei sitten ole kysymys vtihli-
sesti tyciskentelystd, joka muutoin ei riiti so-
veltamispiiriin pddsemiseksi.

Vaikka kohtuussyille ei tyctelakelakeja so-
vellettaessa olisikaan edelld sanotun laista
merkitystd, koska ratkaisu voidaan tehdii
muillakin perusteilla, liittyy tehtyyn ratkai-
suun taloudellista merkitystd. Varsinkin niis-
s6 tapauksissa, joissa ratkaisu tehdiiiin jrilki-
kdteen, voi tulla lisdkustannuksia, joita ei ole
edeltiikiisin osattu ottaa huomioon. Tycisuh-
de voidaan rekisterciidii TEL:n piiriin alusta
lukien, mutta vakuutusmaksun perimisestd
on olemassa omat vanhentumissddnncit. Yrit-
tdjivakuutusta taas ei voi takautuvasti ottaa
miten pitkiilE ajalta tahansa. Vuonna 1980
sanotun vakuutuksen voi ottaa aikaisintaan
l. l. l975lukien, josta alkaen vakuutusmak-
sut joudutaan maksamaan.

TY O S K E NTELY STA, S OP I M I N E N
Mikali tyciskentelysta on tehty osapuolten
viilillii kirjallinen sopimus, voidaan edel16
todetut seikat tarkistaa siitd. Monesti sopi-
mukseen ei sanottuja seikkoja juuri sisiillyte-

tii, ja lisiiksi tosiasialliset tyciskentelyolosuh-
teet eivit aina ole yhtenevit sovitun kanssa.
Sopimuksella on tarkoitettu aivan toista, mi-
kii kiiytiinnossd on toteutunut. Sopimus on
voitu laatia mycis niin vaillinaisesti, ettd tul-
kintaerimielisyyksille jdd runsaasti tilaa. Mi-
k6li tosiasiallisesta tyciskentelysta on saata-
vissa luotettavat tiedot, on niille tietysti an-
nettava merkitystd. Kuitenkin on korostetta-
va, ettd sillii, mitii osapuolet ovat sopimuksel-
la tarkoittaneet, on olennainen merkitys.

Eniten tulkintaerimielisyyksiii esiintyy osa-
puolten vililli luonollisesti silloin, kun tycis-
kentelystd ei ole tehty kirjallista sopimusta.
Erityisesti kiisitykset eroavat johtoa ja val-
vontaa koskevien seikkojen osalta. Tyypilli-
nen ndkemysero koskee samanaikaisen tycis-
kentelyn rajoittamista muille. Tyonteettiijii
ilmoittaa, ettei tydskentelyi muille ole rajoi-
tettu. Toinen osapuoli taas ilmoittaa ymmAr-
tdneensd, ettei sita ole pidetty suotavana, ja
siksi hiin on pidiittliytynyt tyciskentelemdstd
muille.

Mikali tyriskentelysti sovittaessa selv6sti
ndhdiiin, etta siita tulee pitempiaikaista ja
laajempaa ja ettii myds mahdollisen el6ketur-
van jdrjestiiminen on tulkinnanvaraista, olisi
syyta heti alussa ensinnikin pyrkiii jiirjestii-
midn mahdollinen eldketurva kuntoon ja
lisiiksi sopia tyciskentelystd kirjallisesti, jol-
loin tosiseikat voidaan tarvittaessa mycihem-
min todeta suoraan sopimuksesta.

LOPPWOTEAMUS
Edellii esitetyssi on kiisitelty pelkiistiiin kes-
keisid asioita rajankAynnissd. Kirjoitus osoit-
tanee jo kuitenkin niiden perusteella, etta
yksiselitteistii kaiken kattavaa ratkaisumallia
ei ole kdytettdvissd. KiytAnncissd on kuiten-
kin kiteytynyt ndkemyksiii, joiden perusteella
ratkaisut voidaan tehdii ilman kohtuutto-
mia vaikeuksia. Aineistoon sisiltyy tosin
useasti ristiriitaista tietoa. Siksi saaduista tie-
doista on seulottava erilleen ratkaisulle tar-
keiit seikat ja jiitettiivii sivuun toisarvoiset ai-
nekset. Lopuksi on aiheellista toistaa jo alussa
sanottu eli rajankAyntitapausten mddrd ei ole
merkittdvd.
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MIKKO PELLINEN

Y r i t t rij ci e ki k e ki i s e n
tilos t ollista muo t okuv ao

Y r i t t rij rie l dk ej cirj e s t e l m i e n s a o v u u ae s s a v i i m e
vuodenvaihteessa l0 vuoden icin kuului vakuu-
tettujen aktiivien piiriin noin 350000 henkik)cj
(YEL 95 000, MYEL 255 000) ja samanaikai-
sesti sai yriil(ijdeldkettci noin 190000 henki-
ld(i (YEL 38500, MYEL l5l 500). Nciistii per-
he-elcikkeiden edunsaajina oli 2l 000 leskeri ja
8 500 lasta.

Eilx IT,qp,AHTUMAN YLEI S Y YS
Eliikkeelliiolo on yrittiijiieliikejirjestelmissd
selv6sti muita yleisempdd. Kun YEL-vakuu-
tetuista keskimiiiirin joka neljiis ja MYEL-
vakuutetuista joka kolmas on eldkkeelld, on
TEL-vakuutetuista eliikkeellii viihemmdn
kuin joka viides. Kaikista eliikkeistii on van-
huuseliikkeitii TEL:ssii ja YEL:ssii hieman
vajaa puolet (suhteellisesti yhti paljon kum-
piakin) ja MYEL:ssiJi, 55 %0.

Jos verrataan tydkyvyttdmyys- ja tycittci-
myyseliikkeiden esiintymistii suhteessa aktii-
veihin vakuutettuihin (tiillciin ikiialue on ver-
tailuryhmillii vastaava), saadaan suhdeluvuk-
si (70) TEL:ssii 7,6, YEL:ssii I1,8 ja MYEL:ssii
19,3. Suhdeluvuista niihdiiin, etta tydkyvyt-
tOmyys- tai tydttcimyyseliikkeelli olo on
YEL:ssii puolitoista ja MYEL:ssa 2,5 kertaa
TEL:iti yleisempiiti.

IKARAKENNE
Osaksi edellii todettu selittynee aktiivien ikii-
rakenteella, sillii kun TEL:in aktiivien keski-
ikii oli vuonna 1979 36 vuotta, oli vastaava
keski-iki YEL:ssii 43 ja MYEL:ssii 46 vuotta.
Ty<ikyvytt<imyysel iikkeellii olevien kes ki-ikii
oli TEL:ssii 53 vuotta, YEL:ssii hieman alleja MYEL:ssd hieman yli 56 vuotta. Alle
45-vuotiaita tyOkyvyttdmyyseliikeliiisiii oli
TEL:ssii l5 %, YEL:ssia,67o ja MYEL:ssii 5 %.

OSAEIA:KKEET
Osaeliikkeinii my<innettyj?i tyokyvytt<imyys-
elikkeitii on l0Vo kaikista tydkyvyttdmyys-
elSkkeistii ja niiistii yli kolme neljiisosaa on
yrittiijiiel[kkeiti siten, ettii YEL-eliikkeist?i
lSVo ja MYEl-eliikkeista 24% on osaeliik-
keita.

SUKUPUOLI]AKAUMA
Yrittajista (aktiivit) miehi?i on YEL:ssii yli
kaksi kolmasosaa (69 Vo) ja MYEL:ssii n.
puolet (5270). YEL:ssI tydkyvyttdmyyselii-
keliiiset jakautuvat jokseenkin aktiiveja vas-
taavasti (miehin 68Vo), mutta vanhuus- ja
tyOttdmyyselikkeissii miesten suhteellinen
osuus on huomattavasti pienempi: van-
huus- 59 7o jatyOttOmyyseliikkeelli 54Vokai-
kista. MYEL:ssii vajaa puolet vanhuus-
@6 7o) ja tycikyvyttcimyys- (a7 7o) eliikeliii-
sistii on miehiii osuuden ollessa tydttdmyys-
eliikkeissii 67 Vo. TEL:ssd miesten vastaavat
osuudet ovat: 5370 aktiiveista, 42%o van-
huus-, 48 %b ty}kyvyttcimyys- ja 317o tydttd-
myysel6kkeelld olevista.

PERHE-EilXXNET
Perhe-eliikkeissi vain naispuolinen leski voi
olla edunsaajana. Lasten osuus perhe-eldk-
keen edunsaajista (29 7o) on yrittajiielEkkeissii
prosenttiyksikdn verran TEL:i5 suurempi.

TY OK YVYTTdUYYOTN S YISTA,
Tycikyvyttcimyyden syynii oleva sairaus kes-
kittyy yrittijiieliikkeissii TEL:iii tiiviimmin
kahteen yleisimpiiiin piiiluokkaan: verenkier-
toelinten sekti tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
siin (YEL 67 Vo, MYEL 7l Vo, TEL 59 7o) ja
naisilla vielii pari prosenttiyksikk<i2i voimak-
kaammin. Niimii ty<ikyvyttOmyyssyyt ovat
yrittajille luonteeltaan pitk?ivaikutteisia, sill6
alkavilla ty6kyvyttdmyyseliikkeill?i vastaava
prosenttiosuus on lShes l0 prosenttiyksikk<iii
matalampi (YEL 607o, MYEL 6170, TEL
58Vo). Mielenterveyden hiiirioiden osuus
(870) alkaneissa YEl-eliikkeissti on huomat-
tavasti TEL:iii alhaisempi (147o), mutta
MYEL-eliikkeissii ldhes TEL:n suuruinen
(1270)- Kasvaimien prosenttiosuus on mo-
lemmissa yrittiijiiryhmissii kolme prosentti-
yksikktid TEL;in osuutta suurempi (YEL,
MYEL 1070, TEL 7%o). Yoimassa olevissa
elikkeissii mielenterveyden hiiiriciiden osuus
on yrittijillii hieman alkamisosuutta pienem-
pi, mutta TEL:ssi suurempi(YEl 7 To,MYEL
ll%o, TEL l5%o). Kasvaimien osuus on sitii
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vastoin pudonnut sekii yritt?ijilli ettii TEL:ssii
kahden prosentin paikkeille.

Tycikyvyttdmyysluvuissa olevien eroa-

vuuksien katsotaan ainakin osaksi aiheutu-
van yrittiijien TEL:iii korkemmasta keski-
iiistii.

31. 12. 1979 tydkyvyttiimyyseldkkeellci olevat icin mukaan

Lukumiiiiri
YEL MYEL

Ika Prosenttia
MYELYEL

I
5

26
68

100

TEL

-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensii

Vanhuuseliike
Ty<i kyvyttd myysel iike
Tycittcimyysel?ike
Perhe-eliike
Yhteensii

l0l
556

2873
7 591

tt t2t

452
t949

tt 440
34866
48707

5

l0
26
59

100

I
4

23
72
00I

Vuonna 1979 mydnnetyt ekikkeet

ElAkelaji Lukumiiiirli
YEL MYEL

2125
I 458

l19
876

4578

10362
4430 I

387 I
2257

t7 436

Prosenttia
MYEL

59

28

l3
100

YEL

6
35

l9
100

TEL

45

40

l5
100

UUSISTA TilXXUSTA'
Vuoden 1979 aikana mycinnetyistd eliikkeistii
TEL:ssii oli 45 7o vanhuuseliikkeitii vastaavan
luvun ollessa YEL:ssii 46Vo ja MYEL:ssti pe-
reti 59 Vo. Tydkyvyttdmyys- ja tyottcimyys-
eliikkeitii mycinnettiin suhteellisesti eniten
TEL: ss[ (40 Vo), sitten YEL: ssii (3 5 Vo) ja suh-
teessa vihiten MYEL:ss6 (27 7o).Perhe-el6k-
keitii myonnettiin suhteellisestieniten YEL: ssii
(19 Vo, TEL 15 Vo,MYEL 13 Vo).

EL/I K KE IDE N S U U R(]U K S I STA
Yrittaje- ja TEl-eliikkeiden keskisuuruudet

31. 12. 1979 niikyvit seuraavissa taulukoissa,
joissa esiintyy mycis joitakin edellti kuvattuja
jakaumia. YEL-eliikkeiden keskimii6rin kor-
kean tason - erityisesti vanhuuseliikkeissii -TEl-elikkeisiin nihden oletetaan johtuvan
yrittijiieliikejlirjestelmien voimaantulovai-
heesta, jolloin iakkaammat yrittdjiit niikiviit
edulliseksi vahvistaa tycitulonsa realistisen
eldketurvan takaavalle tasolle. Mytihempinii
vuosina vahvistettujen tydtulojen reaalitaso
on ollut aleneva ja niiin olisi ollut keskieliik-
keidenkin ilman ty6eliikkeiden tasokorotusta
l. 7. 1975 sekii vdhimmiiiseltikkeiden taso-
korotusta l.l. 1977.
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Eltikkeellri 31. 12. 1979

Elikelaji

Vanhuuseliike
Ty ci kyvyt tci m yysel ii k e

- niiistii osaeldke
Tycittdmyyselike
Perhe-eliike

- niissd edunsaajia
Yhteensii

Vanhuusellike
Ty<i kyvytt<imyyselike

- n6isti osaelike
Tyrittdmyyseliike
Perhe-eliike

- niiissii edunsaajia
Yhteensi

Vanhuuseliike
Tyci kyvyttd myysel ii ke

- n6istii osaeliike
Tycitt<imyyseliike
Perhe-eliike

- n6issi edunsaajia
Yhteensi

Lukumiiiiri 7o

Keskieltike mVkk
Kaikki Taso-

korotettu
YEL
18 109
ll136

I 995
189

6 590
8 828

36024
MYEL
81799
48921
ll813

679
t5 549
20 445

t46948

TEL
125047
79 342

2699
4 tt7

42334
54445

250840

50,3

31,4

18,3

100,0

55,7

33,7

10,6

100,0

49,9

33,2

16,9

100,0

l 089
941
748
859
630

I 194
I 045

867
8t2

515
308

3t4

I 034
t2tl

l 106

I
I

I
I

I
I

958 I 084

251
282
243
5r3
t97

301
329

829
094

257

854
995
742
832
't02

873
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KATARIINA KIVISTO-VALIMAKI

Ty r) e I cik ekent (in " huo lt omie s"
ty ossricin

Kalevi Matilainen on tunu mies Etelti-Suomen
elrikeneuvojille jo sosiaalihoitajille. H e tapaa-
vat hrinel kursseilla ja yleisdtiloisuuksissa,
htin kriy heidrin toimipoikoissqan neuvonta-
kriynneillri jo vostaa puhelimitse heidrin kysy-
my ks i ins ci t ydel cik k e i st (i.

Kolevi Motilainen on yksi Elciketurvakes-
kuk sen k ent t cikou lu t t aj i st a.

KentrepAallik6sta ja kenft6kouluttajista
koostuva kenttayksikkd on perustettu Eldke-
turvakeskukseen huolehtimaan tycieliiketie-
don viilityksesti tyciel6kejiirjestelmiin pal-
velupisteini toimivien rahalaitosten ja pos-
titoimipaikkojen elIkeneuvojille, kuntien ja
sairaaloiden sosiaalihoitajille sekii Kansan-
eliikelaitoksen virkailijoille.

Tyoeliiketiedon kurssit ovat keskeisin
kenttayksikdn kriyttiimti koulutustapa. Kent-
tiikouluttajien vetdmilld yksi- tai kaksipiii-
viiisillil kursseilla selvitetddn rydelakejar-
jestelmiiii ja tyctelekelainsiiiidiintoii sekd
opastetaan keytanndn elikeneuvontatydhdn.

Kursseilta saatujen perustietojen yllapi-
tdmisessd auttavat kenttdkouluttajien toimi-
paikoiiie tekeiiiit iieuvorrtakdynnii. iiiiiia
voidaan mycis kisitellZi ajankohtaisia el6ke-
kysymyksi2i sek6 varmistaa, ettei toimipai-
kassa ole kiytcissii vanhentuneita hakemus-
lomakkeita.

Piiiikaupungin ulkopuolella toimivan
kenttdkouluttajan tyOajasta yli puolet kuluu
kurssien vetdmiseen tai rahalaitosten ylei-
sdtilaisuuksissa luennoimiseen, loput toimi-
paikkakiiynteihin ja toimistopiiiviin.

LAHES AINA MATKASSA
Kalevi Matilainen matkustaa miltei jokai-
sena tycipdivinddn. Poikkeuksena ovat toi-
mistopiiiviit, joita hiin pitaa joka toinen maa-
nantai. Silloin han valmistautuu tuleviin
kursseihin, sopii toimipaikkakdynneistii ja
ottaa vastaan puhelintiedusteluja.

Matilainen toimii Viiiksystd kdsin alueel-
la, joka kattaa koko Etelii-Suomen piiikau-
punkiseutua lukuun ottamatta. Niin Porissa
kuin Savonlinnassakin hycidynnetiiiin hdnen
tydelakeopetustaan,

'l dmdnkertaisen neuvontakAyntipiiiviin
kohteena Matilaisella on Jdrvenp6ii ja siellii
kaksi pankkia sekd Kellokosken sairaala.

EnsimmdisessA pankissa elSkeneuvoja
Si n i k ka K a nt an en toivottaa El6keturva-
keskuksen kouluttajan tervetulleeksi: -Taitaa olla pari vuotta siitA, kun viimeksi
kiivit.

Sinikka Kantanen ottaa esille ty6elakekan-
sionsa ja ohjaa Matilaisen kokoushuonee-
seen, jonne tulee mycis kaksi eldkeneuvojan
varamiesti seuraamaan neuvontaa.

- Usein kysytddn, mita sijaisneuvojan
tulee tiet66. Minusta ensiavun anto riittaa,
se etta osaa keskustella asiakkaan kanssa ja
ottaa selvAd hdnen asiastaan. Tdmii edellyt-
tdd, ettd neuvontakansio on tuttu, Matilai-
nen selittea. - Piiiiasia on, ettei kauhistu
sanaa eldke. Neuvonnassa on tavallisesti
kyse vain kiiytiinncin asioista, ei hienosta
lain soveltamisesta.

Sinikka Kantanen kertoo samana aamu-
na kdyneestd asiakkaasta, jonka vireill6 oleva
eldkeasia oli niin hankala. ettei han osannut

Pankkivirkoilija Pirkko Hyrskyluoto soo
ohjausta elcikeneuvojan sijoisen tehtciviin.
- Sonaa elcike ei kannoto kouhistuo, useimmi-
ten eltikeneuvonnasso on kyse kriytcinnr)n
qsioista, sonoo toimipaikkakciynnilki oleva
E I dk e turv a k es kuks en ken t t cikou lu t t oj o K al ev i
Matilainen esitellesscicin neuvonto-aineistoa.
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siind neuvoa, vaan kehotti asiakasta k66n-
tym65n suoraan asiaa hoitavan eldkelaitok-
sen puoleen.

Matilainen pitaa menettelyd oikeana. Hdn
korostaa, etti monissa tapauksissa todella
riittaa ohjaaminen edelleen oikeaan paik-
kaan. YEl-vakuutusasiat voi aina ohjata
elikelaitokselle ja MYEL-asiat MELA :n asia-
miehelle"

Elikeneuvojan sijaisia Matilainen opastaa
eldkehakemuksen teossa. - Tayttekae ha-
kemuslomake yhdessd asiakkaan kanssa ja
pyytakaa hiint?i allekirjoittamaan se. Tiiyt-
tdmisessd tuskin ilmenee vaikeuksia. Sitii
paitsi hakemus ei raukea tietojen riittiimat-
tomyyteen, sillii eliikelaitos hankkii puut-
tuvat tiedot. Tietenkin asian kdsittely nope-
tuu, jos lomake on hyvin taytetty.

- Lomakkeen tdyttiijiin ei tarvitse tietiii,
kuka elikkeen maksaa, koska hakemuksen
voi aina liihettii?i Eliiketurvakeskukseen,
josta se toimitetaan oikeaan ellkelaitokseen.

TIETOA LAINMUWOKSISTA
Sinikka Kantanen kertoo, ettd el6kehake-
musten teko on pankissa viime aikoina vdhen-
tynyt.

- Vanhuuseliikettii hakevat tarvitsevat
entistd harvemmin ulkopuolisten apua, silla
eldkkeen hakeminen on helpottunut, selvit-
tiii Matilainen. Viime vuonna eliikelaitok-
set alkoivat liihettiiii eliikeiktiii liihestyville
kotiin osittain valmiiksi tiytetyn hakemus-
lomakkeen seki elikeotteen, josta elikkeen
hakija voi tarkistaa, etta elekkeen perusteena
olevat tycisuhdetiedot ovat oikein.

Matilainen kertoo mycis el6kehakemus-
lomakkeen muuttuneen ja ottaa salkusta
mallikappaleen uudesta lomakkeesta, jonka
kysymykset kiiydiiiin yhdessii lapi. - Niimti
uudistukset liittyviit vanhuusel6kkeen lasku-
tavan muutokseen, hln mainitsee ja selittiiii
rutinoidusti uudet laskusi6nncit.

- Onko vapaaehtoinen tycittdmyyseliike
tuttu? kysyy Matilainen. Koska kaikki pu-
distavat pddtdin, hiin selvittiiii elAketuki-

-/
Kenttrikouluttaja Kolevi Matilainen tutkii
yhdessri elcikeneuvoja Annikki Luoman kanssa
pankin esitevarastoa. - Ajan tosalla tuntuu
olevon.

kokeilun sisAll6n. Iiikkiiiin tycintekijin so-
siaalietuudet kiinnostavat kuulijoita muu-
tenkin, sillS niistii on kyselty parin tuotan-
tolaitoksen lopetettua toimintansa paikka-
kunnalla.

Neuvojat tenttaavat Matilaista vielii eliik-
keiden verotuksesta. He ovat tyytyviisii
vastauksiin: niistl on asiakaspalvelussa v5-
litonta hycityii.

Konttorin hakemuslomake- ja esitevali-
koiman kenttAkouluttaja havaitsee hyviksi.
Samana aamuna on elSkeneuvoja saanut
I dhetyksen El6keturvakeskuksen uutta Tunne
tydelAketurvasi -esitettii. Matilainen selittaii,
etta sen tarkoitus on korvata yleis<ille jaet-
tavana esitteen6 aiemmin kaytetty kuuden
perusesitteen sarja. Paikallaolijat totea-
vat yksimielisesti uudistuksen onnistu-
neeksi: yhteen perusesitteeseen siirtyminen
helpottaa neuvojan tycitA.

- Mukavaa, etta meita kiiydiiiin viilillii
virkistimissS. Olen ollut el6keneuvojana
siitii asti kun palvelupistejiirjestelmii luotiin.
Kursseilla olen oppinut paljon tydelakkeista,
mutta asiat unohtuvat helposti ja kaiken
aikaa tapahtuu muutoksia. Kouluttajalta
saan ajankohtaista tietoa ja vastaukset ky-
symyksiini, kiittelee Sinikka Kantanen.

W:
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Toisella puolella katua olevassa pankissa
ottaa Matilaisen vastaan elikeneuvoja An-
nikki Luoma. Hdn kuuntelee kiinnostu-
neena selvitystii tycieliikelakien muutoksista.
Asiantuntevat kysymykset osoittavat hdnet
melkoiseksi tycieliikkeiden tuntijaksi. Tiilli
kertaa hdnth askarruttavat uudistusten li-
sAksi erityisesti LEL-maksut.

Mycis Annikki Luoma kertoo eliikehake-
musten teon vdhentyneen pankissa, sen si-
jaan tycieliiketurvan tiedustelukorttien ky-
synta on selvisti lisiiiintynyt. Tiedustelukort-
tien runsaan menekin listiksi on eldkeotepal-
velun tehostumisen huomannut hdnen mu-
kaansa pankissa siitii, ettt sinne on tullut
asiakkaita mukanaan eliikeote, jossa on ollut
selvitystd kaipaavia kohtia. Heidiin kanssaan
on tehty EI?iketurvakeskukselle selvittely-
pyynt6.

K A, YNTIE N LI S A: A:M I S EE N TAR VETTA
Kellokosken sairaalassa Matilaista odot-
taa kahdeksan sosiaalihoitajaa.

Vanhuuseldkkeeen laskutavan muutos on
tiiilliikin ensimmAisend esiin tuleva kysy-
mys. Tycikyvyttcimyyseldkkeet ovat kuiten-
kin sosiaaiihoitajren ominta aluetta, jota
mycis valtaosa kysymyksistd koskee. Eri
eliikelakien mukaisista tulevan ajan huo-
mioon ottamista koskevista rajoitussiiin-
nciistii sosiaalihoitajat haluavat yksityis-
kohtaista tietoa, sillii he tekevdt vuosittain
satojen potilaiden eliikehakemukset.

- Psyykkisesti sairaissa on paljon niitii,
joihin rajoitussiiinnciksi6 joudutaan sovelta-
maan, silla monet heistii vetiiytyvAt sairau-
den alkuvaiheessa tycielemasta, mutta eivdt
kuitenkaan hakeudu hoitoon, kertoo vas-
taava sosiaalihoitaja Jyrki Salo.

Osaeliike seka eri eliikelaitosten vdlinen
tietoliikenne ovat aiheita, joita kiisiteltiiess2i
kuulijoiden lehticit tiiyttyvit muistiinpa-
noista.

Parin tunnin tietoannos jiiA sosiaalihoi-
tajille omaksuttavaksi, kun Matilainen lo-
pettelee tycipiiiviiinsii. Jyrki Salo kiittelee
hanet kiitokseksi ja esittiiii toivomuksen,

Kellokosken sairaalan sosiaalihoitajat Ilori
Lehto (vas.), Merja Kari p Jyrki Solo ovat
syventyneet kuuntelemaan kenttcikouluttaja
Kalevi Motiloisen selostusta siitei, milloin
tu I e v a o i k a o t e t a sn huo mio o n t y d k1, r, y t t A my )'s -
el cikett ri las kellaes sa.

ette kaynnir saannOllistettiiisiin viihintiiiin
kerran vuodessa tapahtuviksi. - Tarvetta
on.

Matilainen liihtee ajamaan kotiin Viiiik-
syyn. Huomenna ovat edessd uudet neuvon-
takiiynnit. Henkilcikohtaista ohjausta tyci-
eldkeasioissa saavat silloin Kiirkciliissii kah-
den pankin el6keneuvojatja kunnan sosiaali-
toimiston tycintekij at.
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KIRSTI SUOMIVUORI

Toime entulo turv a kiinno s ti
m onipuo li s il I a Kunt outu s p ciiv il I ci

- Kuntoutuksessa on kyse
huomattavan suurta vdestdn-
osaa koskevasta asiasta. Tyci-
kykyisyys ei sellaisenaan ni-
mittiiin kerro terveydestii.
Kuntoutustarvetta esiintyy
jopa l0 prosentilla tyoelamas-
sA mukana olevasta vdestdstd,
sanoi sosiaali- ja terveysminis-
teri Sinikka Luja-Pent-
t i l6 avatessaan Kuntoutus-
stititi6n jiirjestamat 8. Kuntou-
tuspiiiviit Helsingissii helmi-
kuussa.

Kaksipiiivtiisen tilaisuuden
teemoina olivat kuntoutus ja
toimeentulo, vammaisjiirjes-
tcit ja kuntoutus, selkiikipupo-
tilaan kuntoutus ty6terveys-
huollossa sekii suojatyci -suojattu ty6 - erityistycillis-
tyminen.

Osallistujat olivat piiiiosin
terveydenhoitoalan ja sosiaa-
lialan edustajia.

Kuntoutuksesta ja toimeen-
tulosta puhui ensimmdiseni
Joensuun korkeakoulun apu-
laisprofessori Kycisti Ur-
ponen.

- Kuntoutuksen aikainen
toimeentulo ei viime kidessii
ole markkam6iirdinen kysy-
mys. Kysymys on siiti, miten
sosiaalipolitiikka ottaa vam-
maisen huomioon, sanoi apu-
laisprofessori Urponen.

Suomalaista sosiaaliturva-
politiikkaa Urponen piti tyri-
hrin sidottuna.

- Toimeentuloturva on eri-
lainen, jos vammaisuus on
tyciperiisti, kuin jos se on syn-
nynndistd. hdn huomautti.

- Jonkun etuudet saatta-
vat laskea hiinen hakeutues-
saan kuntoutukseen, vaikka
talonpoikaisjdrjen mukaan

hiinen tulisi saada palkinto
aktiivisuudestaan, Urponen
sanoi.

Sosiaali ja terveysministe-
ri6n vakuutusosaston paiillik-
k6 Altti Aurela toi esi-
tysta seuranneessa keskuste-
lussa esiin kysymyksen siit6,
onko tydkyvyttdmyyseliike
lainkaan terve ajatus, vai oli-
siko ensimmiiiseksi kiinnitet-
tiivii huomiota kuntoutuk-
seen.

Aurela mycis kiisti Urposen
kiisityksen suomalaisen so-
siaaliturvan tyOhonsidonnai-
suudesta.

Vdhimmdisturva on siinii
Aurelan mukaan ollut selviisti
primddrinen ja tiimii tavoite
on tehokkaammin toteutettu
kuin muissa Pohjoismaissa.

KANSAINVAUST,I.
VERTAILUA
Kuntoutuksen aikaisesta toi-
meentuloturvasta kuudessa
Euroopan maassa (Norjassa,
Ruotsissa, Tanskassa, Itiival-
lassa, Saksan liittotasavallas-
sa ja Sveitsissii) kertoi Eliike-
turvakeskuksen erityistutkija
Jouko Janhunen.

Hiin oli valinnut esiteltavik-
si maita, joissa kuntoutukseen
on joko kiinnitetty poikkeuk-
sellista huomiota tai joissa on
iiskettiiin tehty sita koskevia
uudistuksia.

- Ainakin teoriassa nliden
m ai den toimeentuloj iirj estelyt
nayttevat tehokkailta ja kun-
toutusmotivaatiota lisiiiiviltii,
Janhunen sanoi.

- Tarkastelluissa maissa
Ruotsia lukuunottamatta
maksetaan esimerkiksi erityis-
ta kuntouttamisrahaa tai sii-

hen verrattavaa pdiviirahaa,
Janhunen sanoi.

Nimenomaan Norjassa
pannaan kuntoutukseen Jan-
husen mukaan paljon painoa
ja siellii kuntoutusmahdolli-
suudet selvitetiidn ennen tyci-
kyvyttomyyselAkkeen mycin-
tamista.

Kuntoutuksen solmukohtia
ja toimeentuloturvan ongel-
mia kesiteltiin mycis Kuntou-
tussSiiticin tyd klinikkaosaston
johtajan Sa ka ri Arvi s -
ton kirjoittamassa niiytel-
mdssii, joka esitettiin ensim-
miiisenA Kuntoutuspdiviinii.

PEiihenkilciii, sokeritaudin
vuoksi rekkakuskin tydnsii
jattemAen joutunutta miestt,
eivit viranomaiset kyenneet
auttamaan kuukausienkaan
mittaan, vaan hinen oli lopul-
ta turvauduttava huolto-
apuun. Viranomaiset oli ku-
vattu kiirjistetyn ylemmyy-
dentuntoisiksi ja byrokraatti-
siksi; annetun kuvan osuvuu-
desta oltiin yleiscin joukossa
eri mieltii.

Aiheesta "Tyrikykyinen,
tycitcin, tydkyvyton - toi-
meentulo" puhui Eliikelauta-
kunnan kansliapiiiillikkci
Pekka Ihalainen.
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- Toimeentulovaikeuksia
syntyy nimenomaan eliikkei-
den ratkaisun ja valitusasian
viipyessii, sanoi Ihalainen.

Ratkaisuksi hiin esitti tycit-
tcimyyskorvauksen ja eltik-
keen yhteensovittamista, joka
tosin vaatisi lainmuutoksen.

Ty<ittcimyyskorvausta suo-
ritettaisiin, kunnes eldkeasias-
sa olisi annettu lainvoimainen
piiiit<is. Jos esimerkiksi Eliike-
lautakunta toteaisi henkilon
tyokyvyttdmiiksi, ty6ttomyys-
korvaus maksettaisiin takai-
sin tycivoimaviranomaisille,
ehdotti Ihalainen.

KUNTOUTUKSEN TULE-
VAISUUDENNAXYUI.T
ESILLA. PANEELISSA
Kuntoutuksen tulevaisuuden-
niikymiii pohti paneeli, jossa
olivat tycivoimaministericin ja
sosiaali- ja terveysministericin
cdustajien lisiiksi mukana
STK:n ja SAK:n seka ryoela-
kejiirjestelmiin ja kansaneld-
kejiirjestelmiin edustaj at.

Eliikkeelle siirtyminen on
nykyisin melko lopullista,
muistutti STK:n johtaja S e p -
po Riski ja viittasi Eliike-
turvakeskuksen tilastoihin,
joiden mukaan eliikkeeltd pa-
laa tydhcin vain 8 prosenttia.

Toimeentuloturva olisi Ris-
kin mielestd mitoitettava niin,
ettd se edistdisi kuntoutusta.
Kuntoutuksen aikainen toi-
meentuloturva ei saa olla niin
korkea, ettA se kilpailee tyo-
ansioiden kanssa ja niiin vii-
hentdi tyoh6npaluumotivaa-
tiota.

SAK:n sosiaalisihteerin
Lauri Kaarisalon mu-
kaan kuntoutuksen aikainen

toimeentuloturva on nykyisin
sellainen, ettd toimeentulo
kuntoutuksen aikana saattaa
heiketii.

Kaarisalon mukaan tulisi li-
sdtl tycinantajien velvollisuut-
ta huolehtia niistii, jotka niii-
den palveluksessa ovat tulleet
vajaakuntoisiksi. Lisiiksi hii-
nen mielestliin tulisi tycinan-
tajat velvoittaa palkkaairiaari
tietty mAdrd vajaakuntoisia
henkil<iitA. Tiill<iin voitaisiin
mycis ajatella yhteiskunnan ta-
loudellisia tukitoimia, hdn sa-
noi.

STK:n edustaja ei hyviiksy-
nyt tallaista kvoottiajattelua,
joka, hiin sanoi, rajoittaisi
tycinantajien tycihdnotto-oi-
keutta ja lisiiksi saattaa joh-
taa tycintekijdin kannalta epd-
edulliseen lopputulokseen vii-
hentiimiillii tycinantajien ha-
lukkuutta palkata vajaatydky-
kyisiii yli vihimmdismAdrdn.
Riski ei myciskiidn pitanyt pat-
riarkaalisia jiirjestelmiS suosi-
teltavina.

- Pitkalla tiihtiiimellii kun-
toutus on merkittavdii, totesi
paneelin puheenjohtaja, osas-
topiiillikkd Aurela.

Kuntoutuksen aikaisesta
toimeentulon tasosta ollaan
Aurelan mukaan yksimielisiii,
mutta ei ole mahdollista esit-
tiiii johdonmukaisesti etene-
viiii turvaa niin kauan kuin eri
etuudet ovat eri tavalla vero-
tettuja.

- Ensimmiiinen askel kun-
toutuksen aikaisen toimeen-
tuloturvan jiirjestiimiseen on
sairausvakuutuksen piiiviira-
han veronalaisuuden kiinni-
lyominen, Aurela sanoi.
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ILKKA SAVOHEIMO

E I cik e turv ak e s kuk s en ont omot
soveltamisratkaisut jo lausunnot
Tydelcike-lehden tulevisso numeroissa kerro-
taan Elriketurvakeskuksen antamista sovelta-
misratkoisuisto ja lausunnoista. Pciritcikset ja
lausunnot jcirivdt t(ill(i hetkellci vain asionosois-
ten t ie do ksi. S i k s i joidenk in t ap aus t en jul ka i se-
minen on paikalloon, jotta samonlaisisso to-
pouksissa niitci voidoan kdyud(i apuna ekike-
jtirjestelystti p(idtett(iess(i. Nciin aluksi on syytd
kertoa lyhyesti t dst(i menettelystri.

Eliiketurvakeskukselta voidaan pyytaa rat-
kaisua tai lausuntoa silloin, kun on episel-
vyytta siite, sovelletaanko eliikej?irjestelyyn
TEL:6, LEL:ii, MYEL:ii tai YEL:ii. Pyynncin
voi tehde asianomainen tycinantaja, tycinteki-
ja tai elakelaitos. Ennen piiiitciksen tai lausun-
non antamista El6keturvakeskus kuulee
asianosaisia, siis tydnantajaa, tycintekijiii ja
eliikelaitosta ja hankkii muut mahdollisesti
tarvittavat selvitykset. Joissakin tapauksissa
elSkejiirjestely saattaa kuulua muun elikejAr-
jestelmiin piiriin. Tiill<iin pyydetiiin lausunto
kyseisti eliikejiirjestelmiii hoitavalta eliike-
laitokselta.

Ratkaisut ovat Eldketurvakeskuksen anta-
mia piiitciksiii, joista on edelleen valitusmah-
dollisuus. Lausuntoon ei voi hakea muutosta.
Pii6tciksen kiiyttcialue on jonkin verran sup-
peampi kuin lausunnon. Tiimd johtuu siihen
liittyviistii muutoksenhakumahdollisuudesta.
PaetdstA ei yleensii anneta ryhmiiii koskeva-
na, vaan yksikiidympiinA, esimerkiksi yhden
henkil<in eliikejiirjestelyst?i.

Vaikka lausuntoon ei voi hakea muutosta,
ei temii merkitse site, ettii se olisi viihempi-
arvoinen ja siksi olisi aina pyydettiivA rat-
kaisu. Lausunto on yhta kayttdkelpoinen.
Tiiti osoittaa sekin, etti viime vuonna annet-
tiin lausuntoja kolme kertaa enemmdn kuin
ratkaisuja.

Vuosittain annetaan noin 160 Eliketurva-
keskuksen soveltamisratkaisua ja lausuntoa.
Niiden avulla jiirjestyy eliiketurva oikean
elikejdrjestelyn mukaisesti heti alusta alkaen.
Tunnetusti on jiilkiklteen suoritettu tulkinta
monesti aiheuttanut hankaluutta ja lisikus-
tannuksia.

RAKE NN U SK O RJA UK SE N YHTEY DE S S ),
S U O R ITETTAVA STA E NTI S O I NTI-
TY OSTA, MAK SETTAVA LEL-MAK S U
Elciketurvakeskuksen lousunlo 18. 3. 1980
Kiinteist<iii korjattaessa entisoija kuori esille
vanhat tapettikerrokset, puhdisti ovet ja ikku-
nat ja entisOi alta paljastuneen maalikerrok-
sen. Tycihcin kuului mycis maalikerrosten alta
ldytyneiden seiniimaalausten entisciinti. Kir-
jallista sopimusta tyciskentelystii ei ollut teh-
ty. Entisciinnissii kiiytettiin pdiiasiassa tycin-
teettajan aineita. Entis<iijii kiiytti etupiiiissii
omia tyciviilineitadn, joiden kiiytosti hiinelle
ei suoritettu korvausta. Tycin valmistumiselle
ei ollut annettu miArdaikaa. Tyci voitiin aloit-
taa vasta varsinaisten rakennusmiesten tydn
peatyttya. Palkkio maksettiin esitetyn laskun
perusteella kuukauden viilein ja palkkiosta
suoritettiin veron ennakonpidiitys.

LEL:ssti tarkoitettuihin rakennustoihin
kuuluvat yleensl rakennusten ja kiinteiden
rakenteellisten laitteiden muuttamis-, kor-
jaus- ja entisdintitydt. Rakennustycinii pide-
td6n mycis rakennusten uudelleen maalausta.

Eliketurvakeskus katsoi lausunnossaan,
ettd tyciskentely oli tapahtunut tyrisuhteessa
ja koska kysymyksessii oli LEL:ssd tarkoi-
tettu rakennustyd, LEL-maksut oli makset-
tava. Sin:insd tdssi tapauksessa ei ollut epii-
selvyyttii tycin kuulumisesta LEL:n sovelta-
misalaan. Sitii vastoin oli epatietoisuutta siita,
tapahtuiko tydskentely tycisuhteessa. Enti-
sointity<i vaatii monipuolista koulutusta ja
ammattitaitoa. TdmAn vuoksi voitaisiin otak-
sua, ettei tycinantajan johto ja valvonta lain
tarkoittamassa mielessd toteutuisi, koska
tycinantaja joutuu monessa tapauksessa hy-
vdksymiidn lopputuloksen tapahtuneena tosi-
asiana.

El6keturvakeskuksen mielesti tycisuhteen
puolesta oli kuitenkin niin vahva niiyttci, ettii
tyOskentelyn katsottiin tapahtuneen tydsuh-
teessa. Entisdintity<i tehtiin pdiiasiassa tydn-
teettiij iin aineista. Tyrinteettiij iill ii ol i valvon-
tamahdollisuus ja palkkioista suoritettiin ve-
ron ennakonpidiitys. Omien tydvdlineiden
kiiyttri ei valttametti viittaa yrittiijyyteen,
sil lii mii?iriityillii ammattialoilla on omien tyci-
vilineiden kiiytto tavallista, esimerkiksi kir-
vesmiehet kiiyttiiviit omia tyciviilineitiiin.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Elcikelautakunnan ja
V akuu t u s o i k eu d e n p ci cit d k s i ci

V a ku u t u s o i k eu de n p ri ri t ii s
n:o 5319/78/91
Annettu 17. l. 1980

TEL VAI LEL?
KOKONAISUUS HUO-
MIOON ARVOSTELTAESSA
MAANSIIRTO. JA
KUIJETUSTYOTI.
HARJIITTANEEN rvdN-
ANTAJAN TOIMIALAA
Rakennusalan ty6elakekassa
suoritti joulukuussa 1975 tar-
kastuksen urakoitsija Eeron
luona ja katsoi, ettii hiinen oli-
si pitiinyt vakuuttaa tycinteki-
jiinsii LEL:n mukaan vuodes-
ta 1970 alkaen. Tiimiin vuoksi
Eero, joka oli vakuuttanut
tycintekijiins6 TEL:ssa, pyysi
seuraavassa helmikuussa
ETK:n lausuntoa siite, oliko
hiinen hoidettava ty<intekij<iit-
tensii eliketurva TEL:n vai
LEL:n mukaan. ETK katsoi
lausunnossaan, etti tycinteki-jiit kuuluivat TEL:n piiriin.
Tlimii ei tyydyttanyt Ty<ielA-
kekassaa, joka pyysi ETK:lta
valituskelpoista paatdste
asiassa. ETK lausui piiiit<ikse-
naE,n 27. 6. 1977: "Koska Ee-
roa ei voida pitiiii rakennus-
tycinantajana, vaan hiinen toi-
mintansa piiiitarkoituksena
on kuljetustyo, ETK miiiriiii
TEL I $:n ja LEL I $:n nojal-
la, ettd Eeron palveluksessa
oleviin tyontekijciihin on so-
vellettava TEL:a."

Tydeliikekassa valitti el6ke-
lautakuntaan, joka hylkiisi va-
lituksen. Jatkovalituksen joh-
dosta mycis VO katsoi, ettei
ollut syytii muuttaa valituk-
senalaista peatdsta.

TYCLNANTAJAN TOIMINTA
Eeron tyontekijciiden suorit-
tamaa tydte voidaan kuvata
seuraavasti. Eero omistaa so-
rakuopan, josta hiin toimittaa
soraa sitd haluaville. Kuljetus
suoritetaan Eeron omistamilla
kuorma-autoilla. Auton kul-
jettaja myds kuormaa auton
Eeron omistamalla pycirli-
kuormaajalla. Tiimdn lisiiksi
Eeron autot ovat suorittaneet
jonkin verran ajoja TVL:lle
sekd talvella teitten aurausta.
Maaliskuusta 1974 lukien
Eero oli ottanut hoitaakseen
myds urakan Piiijdnnetunne-
lista. Hin oli urakoinut Piii-
jdnnetunnelin kahden kuilu-
osuuden kalliolouheen siir-
ron, jolloin hiinen tycinteki-
jiinsii kuormasivat louhitun
sepelin pycirdkuormaajilla au-
toihin ja kuljettivat sen pois
tunnelista maan pinnalle va-
rastokasoiiiiii. Tyti iapahtui
tunnelirakennustycimaan si-
silld. Eeron aikaisemmin har-
joittamat toiminnat olivat jat-
kuneet samanaikaisesti edel-
leen ja samat tydntekijiit suo-
rittivat vuorottain kaikkia
tdiui.
rvonil)xtx,sssA,:
MAANSIIRTOTYOTA'
Tyciellikekassa totesi valituk-
sessaan mm., ette tunnelia ei
voida rakentaa pelkdstidn rii-
jiiyttamiillii. olennaisen osan
tunnelin rakentamisesta muo-
dostaa louheen pois siirtAmi-
nen, jotta rejaytystydta paas-
tiiiin jatkamaan. Louheen
kuormaus ja siirtiiminen pois
tunnelista on siten tunnelin
rakentamista eli LEL I g:ssii
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tarkoitettua rakennustycitS.
Tycieliikekassa kuvasi lausun-
noissaan Eeron toimintaa sa-
nalla "maansiirtotyci". Maan
tai louheen kuormaus- ja kul-
jetustycitii tehdiiiin yleensd vi-
littcimasti rakentamisen yh-
teydess6. Tiihiin tycihcin eri-
koistuneet rakennusalan tycin-
antajat -r- selitti Tycieliikekas-
sa - katsotaan yleisesti maan-
siirtourakoitsijoiksi, ja heidiit
voidaan kdytdnncirssi varsin
helposti erottaa kuljetusura:
koitsijoista, jotka suorittavat
vain erilaisia kuljetuksia. Tyci-
e16ke kassan mielestd Eeron
toiminnasta sorankuljetus,
teiden :.ur:,-rs j:. nrr'-rt tyot,
jotka eiviit viilittrimasti liity
rakentamiseen, muodostavat
vain vdhiiisen osan. Tiimiin
vuoksi Tycieldkekassa piti
Eeroa rakennustydnantajana
ja oli sitii mieltii, ettd Eeron
tycintekijiit kuuluisivat LEL:n
piiriin.

ELA.KETURVAKESKUS:
PA:A:TARKOITUS
KULIETUSTOIMINTA

ETK lahti piiiitciksessiiiin siitii,
etth Eeron toiminta kokonai-
suutena, varsinkin kun ote-
taan tarkastelunalaiseksi hd-
nen tycikohteensa ennen Piii-
jinnetunneliurakkaa, ei ole
rakennustycinantajan toimin-
taa, vaan kuljetustoimintaa.
Tunneliurakka, vaikka sita ai-
kanaan olisi pidettykin Eeron
piiiiasiallisena tycikohteena,
oli kuitenkin m66rdaikainen
tyrikohde. Kun ETK kuljetus-
tciiden osalta on vakiintunees-
ti katsonut, ettii vain suoraan
rakennustycinantajan palve-

luksessa olevat kuljetustydn-
tekrjiit kuuluvat LEL:n piiriin,
ei LEL:n soveltamine n Eeron-
kaan tapauksessa tullut kysy-
mykseen.

ETK oli sita mielta, eua
Pdijlnnetunneliprojektin ai-
kana Eeron toiminnassa oli
LEL:n soveltamiselle ominai-
sia piirteita. ETK otti asiaa
ratkaistessaan kuitenkin huo-
mioon mycis tarkoituksenmu-
kaisuusndkcikohdat. Jos Ee-
ron Piiijiinnetunnelitycin osal-
ta katsottaisiin olevan raken-
nustycinantaja ja hdnen tyon-
tekijiinsii siten LEL:n piiriin
kuuluvia, jouduttaisiin tyo-
kOhtee. vaihdrrtfrra jfrlleen
puntaroimaan, olisiko Eeron
palveluksessa jatkavat tyOnte-
krjiit mahdollisesti siirrettdvd
jiilleen TEL:n piiriin. Tyokoh-
teiden vaihtelevuuden vuoksi
tame pohdinta jouduttaisiin
ehkd suorittamaan useitakin
kertoja saman tycintekijiin
kohdalla. Koska ei ole jiirke-
vdd siirrelld tyontekijoitii yh-
den lain piiristii toisen lain
alaisuuteen sen mukaan, mikd
milloinkin sattuu olemaan sa-
mana pysyneen tycinantajan
piiiiasiallisin tycikohde, vaan
asiaa on tarkasteltava koko-
naisuutena, ETK piti aiheelli-
sena pysyttaa tydntekijiit
TEL:ssa.

ELAKELAWAKUNNAN
PAA:TdKSIA,
E I rik el au t okunn an p (i(i t ds
n:o 1663/79
Annettu 24. 9. 1979

VALITUSAJASSA
ETK-JIiRJESTELMAN
ULKOPUOLISELLE ELAKE-
I}ITOKSELLE
TOIMITETTU VALITUS
KATSOTTIIN
MYAHA'STYNEEKSI

Tycieliikekassa antoi perhe-
eliikepiiiitriksen, joka postitet-
tiin 27. 6. 1978. Valitus piiii-
tciksestl saapui valtiokontto-
:rr- ^o , rAao ^t: _:a_:lllla Lo. t. tTto vrl lrr4olo_

ajassa (valitusaika 7 pv * 30
pv, jollei muuta niiytetii). Sel-
vittamattcimiistii syystd valtio-
konttori toimitti valituksen
edelleen Eliikelautakunnalle
niin my<ihiiiin, ettd valitus oli
perillii vasta 13. 3. 1979 eli va-
litusajan kuluttua umpeen.
Eliikelautakunta jiitti valituk-
sen tutkittavaksi ottamatta.

Valitusasioissa on yleisesti
hyviiksytty liihtcikohdaksi, et-
tA muutoksenhakuohjeet ovat
selviit ja etta valittajan on saa-
tava asiansa helposti vireille.
Tycieliikeasioissa on ndissd
suhteissa tapahtunut vuosien
mittaan mycinteistA kehitystii.
Parantamisen varaa tietenkin
edelleen jiiii.

Kdytinncissd on ylintii
muutoksenhakuastetta myO-
ten katsottu muun valittajan
kuin elikelaitoksen valitus
ajoissa tehdyksi, jos se on saa-
punut midrdajassa jollekin
ETK-jiirjestelmiin (TEL, LEL,
YEL, MYEL) eliikelaitokselle.
Kasitellyssa tapauksessa vali-
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tus saapui mddrdajassa valtio-
konttorille eli muun kuin
ETK-jiirjestelmiin eliikelai-
tokselle. Eldkelautakunnan
periaatteelliseksi merkitsemd
ratkaisu on ymmarretteve
niin, ettd mdirdajassa muu-
hun kuin ETK-jiirjestelmddn,
kuten valtion, kuntien, kir-
kon, merimiesten jne. el6ke-
jiirjestelmiiiin, mutta mycihiis-
ryneena ETK-jiirjestelmddn
saapunut valitus on jatettava
tutkimatta.

Ratkaisua vastaan voidaan
esittae, etta valittaja ei aina
ymmdrrf, tilannetta, varsinkin
jos hin on saanut piiiitoksen
kahdesta eri eltikejtirjestel-
mdstii. Ei ole mydskiiiin koh-
tuullista, jos valittaja menet-
tid oikeutensa esim. valtio-
konttorin tai Merimiesel6ke-
kassan virkailijan toimenpitei-
den tai laiminlycintien joh-
dosta.

Ratkaisua voidaan perustel-
la silli, etteivdt muiden eliike-
jiirjestelmien eliikelaitokset
ole Eliiketurvakeskuksen tai
yleensA ETK-jiirjestelmdn val-
tuuttamia asiamiehiA, eikii nii-
den kanssa myciskiiiin ole
sovittu valitusten vastaanotta-
misesta. Eliikehakemuksen vi-
reilletulo yhdelli hakemuk-
sella sen saapuessa mihin ta-
hansa eliikelaitokseen perus-
tuu asiasta tehtyihin sopimuk-
siin, jotka eiviit sisiillii mai-
nintaa valitusten vastaanotta-
misesta.

VO:n ennakkoratkaisua
asiasta ei ole, mutta valitus
kdsiteltiiviistii piiiitcikses tii on
siell?i vireillii. On kuitenkin
todettava, etta VO on viime
aikoina tutkinut ajoissa

KELA:n paikallistoimistoon,
mutta liian mycihiiiin valitus-
elimelle saapuneita valituksia.
Nykyisessii tilanteessa on kui-
tenkin noudatettava Eliike-
lautakunnan paatosta.

E I cik e I au t a k unn an p tirit ds
n:o 6089/78
Annettu 18.9. 1979

TYOKWYTTOMYYSAIKA
RINNASTETTIIN TYdS-
KENTELYYN PAKETOITA-
VALLA TILALLA
Viljelija vakuutettiin MYEL :n
mukaan l. 1. 1970-1.2.1970.

Viljelija siirtyi tyrikyvytto-
myyseldkkeelle l. 3. 1970.
Viljelija paketoi peltonsa
vuonna 1971.
Viljelija lakkasi saamasta
eliikettii 31. 8. 1972.
Viljelija vakuutettiin uudel-
leen L l. 1973lukien.
Villelryii valitti ja halusi pois
vakuutuksesta.
Eliikelautakunta katsoi, et-

td vakuuttamispiiiitcis on pai-
kallaan. Tapauksen juju on
siinii, ettd edellytyksenii yrit-
tiijiin vakuuttamiselle paketti-
tilalta on pidetty sitd, etta yrit-
tijii on tehnyt ty6te viljelmiillii
ennen paketointia. Kun tyci-
kyvyttcimyyseliikeliiisen ei
olettaisi tiillaista tekevAn, ei
my<iskiiiin luulisi vakuuttami-
sen tulevan kysymykseen. Pa-
kettitiloja koskevan MYEL:n
sdiinnriksen tarkoituksena on
kuitenkin ollut saattaa vakuu-
tuksen piiriin mycis tycikyvyt-
tcimyyseliikeliiiset eldkkeen
piiiittymisestii lukien. Niiin ol-
len Eliikelautakunta on ollut
sita mielta, etta tyokyvyttd-
myysaika on rinnastettava en-

nen paketointia vaadittavaan
tyciskentelyyn. Vakuutus on
aloitettu vasta L l. 1973 lu-
kien, koska tycitulopddtcis an-
nettiin vuonna 1978.

39



Ky symyksici j a v ast auksia
Alla olevalla palstalla Elciketurvakeskuksen
loinopillinen johtaja Lauri Koivusalo vastoa
tydekikkeird koskeviin kysymyksiin, joillo
saatloa olla yleisttikin mielenkiintoa.

Tyiielrikeasioita koskeviin kysymyksiin vas-
tataan Elriketurvakeskuksesta myds kirjeitse
ja puhelimitse. Kun kirjoitatte, mainitkoa tciy-
dellinen nimenne, osoitteenne jo henkildtun-
nuksenne.

K"r'.r.r'rn.r'.s.' Minulla on .t'rittii.jc)r'ukuutu.s ja
rekuutus.r'htio ilntoitti, ctt(i (ldkk(cni on n)'t
8-10 mk/kk. Kosku vielti jaksoisin hoitaa pientci
liikettcini, u.iattelin, etti cn otq elcikettci, v'aan

.jatkon tydttini jonkLtn aikaa. Palionko eltik-
keeni nouscL', .ios rnokron edelleen vokuutusttt
ja hocn clcikkccn vaikka vasta purin vuoden
kuluttue?

Vastaus: Yrittajien eliikelain (YEL) mu-
kaan eldkettd ei kartu eiki vakuutusmaksuja
perita enaa 65 vuoden iiin jiilkeen harjoite-
tusta yrittiijiitoiminnasta. Yrittaj:i voi saada
vanhuusel6kkeen 65 vtrotta taytettyaan, vaik-
ka hiin vielii jatkaisikin ty<itiiiin. Mikiili yrit-
tiijii ei kuitenkaan hae vanhuuseliiketta eleke-
i6ssd vaan mycihemmin, hiinen eldkkeensi
maksetaan korotettuna. Timd ns. lykkiiys-
korotus on noin yksi prosentti kultakin lyk-
kiiysajan kuukaudelta. Korotus lasketaan
65 vuoden ikaa vastaavasta eliikkeestii.

Ky.r.r,my.s: Oltn ollut osat.r'6k1't'.r.ttdm).t,s-
cliikkccllci lo vii.ti t,uouo ja en.;i ke.stjnci ta),tijn
65 t'uotta. Kansanelcikclaitoksen tointisto.sso
ttt.t'teuiin eliikepapcrit ju lu+'ottiin uinakin pe-
ru.to.\tl .jo tukiosa. Siellii .;onottiin, cttci t.t,o-
cltikcttci cnciri tarvitse hakt,u. t,aon .st' tulee
ilrnun tnuuta. N.tt haluai.sin tictcici, rnuuuuuko
o.vatliikket'n mcitirli jo tuletko li.yutj elcikettti
viitti t.t'd.rtti, ntitii olen tchn.t't entises.yci )0 y'uotta

jalkuneessa tyosuhteessani n.y,1 s1(il(keellci ol-
les sani o sap ciivcit y dnci.

Vastaus: Eliikelaitos muuttaa tydkyvytt6-
myyseliikkeen, mycis osaeldkkeen, vanhuus-
eliikkeeksi ilman eri hakemusta. Vanhuus-
eliikkeen miiiirii on yleensd sama kuin tiy-
den tycikyvyttcimyyselekkeen. Koska osa -
eldkkeen miiirl on elAkkeensaajan iiistti riip-
puen 50-66 prosenttia tiiydestii ty<ikyvytt<i-
myyseliikkeeste, nousee tyOelakkeen m65rd
osaeldkkeen muuttuessa vanhuuse16kkeeksi.
Vanhuuseliketti ei kuitenkaan korota se an-
siotyci, mitd osaeldkel6inen tekee, jos osaelik-
keessd jo on otettu huomioon tuleva aika eli
aika tycikyvyttdmyyden alkamisesta eliike-
ikiiiin. Tiill<iin vanhuuselike lasketaan samo-
jen ansioiden ja tydsuhteiden mukaan kuin
osaelAkekin oli laskettu. Tiillii lainstiiinndk-
selld on vdltetty eldkkeen karttuminen kah-
teen kertaan seki eldkeaikaisesta ty6suh-
teesta etta tydkyvyttdmyyseliikkeestii.
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Tiedoksi
Suomen ja lttivallan
vtilisestri sosiaali-
turvasopimuksesta
neuvotellaan
Suomi on aloittanut Ittvallan
kanssa neuvottelut maiden vii-
lille solmittavasta sosiaalitur-
vasopimuksesta. Neuvottelu-
kierros alkoi huhtikuun 14.
piiiv6nii Wienissii. Neuvotte-
lukunnan puheenjohtajana on
osastopiiiillikkri Osm o La-
r e s ulkoasiainministericin oi-
keudelliselta osastolta.

Pohj oismailla on keskeniiiin
sosiaaliturvasopimus, jonka
uudistamisesta neuvotellaan.

Neuvottelut sosiaaliturva-
sopimuksen solmimisesta
Ison-Britannian, Sveitsin ja
Espanjan kanssa ovat kiiyn-
nissii ja Saksan liittotasaval-
lan kanssa solmittava sopimus
on eniiii vailla ratifiointia.

Liihiaikojen suunnitelmissa
on neuvottelujen aloittaminen
mycis Yhdysvaltain, Ranskan,
Kanadan ja Italian kanssa.

Avustuskassojen
yhdistykselle uusi
toiminnanjohtaja
Avustuskassojen Yhdistyksen
toiminnanjohtajaksi on l. 5.
1980 lukien nimitetty valt.
kand. Risto Heiskanen.

Heiskanen on toiminut so-
siaali- ja terveysministericissd
vuodesta 197 2 ltihtien, vii mek-
si vakuutusosaston yksityis-
vakuutustoimistossa avustus-
kassojen ylitarkastajana. Hlin
on mycis ollut puheenjohtaja-
na parhaillaan tyciskentele-
vlssd avustuskassalakia uu-
distavassa ty6ryhmassa.

Simoinen Eliike-
stidtii)yhdistyksen
toiminnanjohtajaksi
El2ikesiiiiticiyhdistyksen toi-
minnanjohtajaksi on l. 5. 1980
lukien nimitetty hallinto-opin
kand. Olli Simoinen.

Simoinen on 1.7. l962leh-
tien toiminut Avustuskassojen
Yhdistyksen toiminnanjohta-
jana. Tiimiin tehtAvan ohella
hiin hoiti mycis Elikesiititio-
yhdistyksen toiminnanjohta-
jan tehtavia yhdistyksen pe-
rustamisesta eli vuoden 1963
alusta lukien vuoden 1977 lop-
puun saakka.

Tilastotietoja
tydeldkkeistd
Eldketurvakeskuksen isket-
tiiin ilmestyneestd - nyt 9.
kerran - vuositilastokirjasta
"Tilastotietoja tyoelakkeen
saajista luodelta 1979" ilme-
nee, etta viime vuoden lopussa
voimassa olleita TEL:n,
LEL:n, YEL:n ja MYEL:n
mukaisia eliikkeitii oli yhteen-
sii 536000. Niiistii vanhuus-
el,ikkeitii oli 264000, ty6ky-
vyttomyyselekkeita 176000,
tycittdmyyselakkeita 8 000 ja
perhe-eliikkeita 88 000.

Vuonna 1979 alkoi 66 000ja
piiiittyi 34 000 eliikettii.

Lukumiiiirdtietojen lisiiksi
tilastoista saadaan mm. tyci-
eliikkeiden suuruustietoja
elikkeensaajan iin ja suku-
puolen mukaan.

TydkyvyttOmyyseliikkeiden
tilastoinnissa on tydkyvyttd-
myyden aiheuttaneella sairau-
della keskeinen asema. Niinpii
l7 000 alkaneesta tiydestii
tyci kyvyttci myysel ii kkeest ii

55To myonnetttrn kahden ylei-
simmdn syyn - verenkierto-
elinten ja tuki- ja liikuntaelin-
ten sairauksien - takia. Alle
35 vuoden iSssd alkaneista
tdysistd tyctkyvyttdmyyseliik-
keistii liihes puolet eli 49 7o
mycinnettiin kuitenkin mielen-
terveyden hiiirididen perus-
teella. Alle 3S-vuotiaiden
osuus kaikista alkaneista tyo-
kyvytt6myyseliikkeistii oli
7 Vo.

E lrike t ie t oa numeroina
eli "numerokortti" on ilmes-
tynyt. Taskukokoinen kortti
sisiiltiiii keskeistd tydelakkei-
siin liittyviiii numerotietoa
vuodelta 1979. Aikaisen ilmes-
tymisajankohdan vuoksi lu-
vut ovat arvioita tai ennakko-
tietoja. Mukaan on tycrelake-
jtirjestelmiin laajuutta ja elii-
ketasoa koskevien lukujen li-
siksi mahdutettu eliike-esi-
merkkejii sekii eliikkeiden ja
sosiaalimenojen kansantalou-
dellista merkitysti kuvaavia
lukuja. Suomen ja Ruotsin
tydelakejarjestelmist6 on kor-
tissa pieni tilastollinen ver-
tailu. - Korttia voi tilata Ela-
keturvakeskuksen postitta-
mosta, puhelin 90- l5 I I , osoite
Opastinsilta 7, 0052 Helsinki
52.

Tydeltikekassa tutki:
ko t kalainen s a t amamie s
tydkyvyttdmtiksi
uus maal ai s t a r akent aj ao
useommin
Kotkalaisilla satamamiehill6
on suurempi riski menettaa
ty<ikykynsA kuin uusmaalai-
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silla rakennusmiehillii. Ero on
suurimmillaan tuki- ja liikun-
taelinten taudeissa.

Tulokset perustuvat Tyci-
eliikekassan tekemddn seuran-
tatutkimukseen, jossa selvitet-
tiin kotkalaisten satamamies -
ten terveydentilaa. Tuloksia
verrattiin Tycieliikekassan te-
kemdn vastaavanlaisen, uus-
maalaisten rakennusmiesten
terveydentilaa selvittdneen
seurantatutkimuksen tulok-
siin.

Tutkimuksessa pyrittiin sel-
vittamaln kymmenen vuoden
seuranta-aikana satama-alal-
ta karsiutumista. Tarkastele-
malla tycikyvyttdmyyteen joh-
taneita sairauksia ja kuollei-
suutta pyrittiin saamaan ku-
vaa mahdollisista satamatycin
terveydellisistd vaaroista.

Rekisteritietoihin perustu-
va selvitys tehtiin 940 kotka-
laiselle satamamiehelle vuon-
na 1968. Seurantatutkimuk-
seen saatiin mukaan n6istd
930 miestii.

KORKEA
TYdKYVYTTdttvrSruSXt
Mahdollisuus menettaa ty6-
kykynsii oli satamamiehillii
puolitoistakertainen raken-
nusmiesten tyOkyvyttOmyys-
riskiin verrattuna. Tuki- ja Iii-
kuntaelinten taudeissa ero oli
2,5-kertainen.

Seuranta-aikana oli tullut
tyokyvyttomiiksi 25 I henkil<j2i
elijoka neljAs tutkituista. Elii-
keikiiiin ehtineistd satamamie-
histii 5l /6 oli ollut tycikyvyt-
t<imyyseliikkeell[. Vastaava
luku oli rakennusalalla 45V0.

Tycikyvytt<imyyttii olivat
aiheuttaneet yleisimmin sata-

mamiehillii tuki- ja liikunta-
elinten taudit sekd verenkier-
toelinten sairaudet.

Seurantatutkimuksen tu-
loksia voidaan pitiiii suuntaa
antavina. Niita ei voi yleistiiii
koko ammattikuntaa koske-
viksi. Tulokset kannustavat
lisitutkimuksiin jo olemassa
olevien rekisteritietojen poh-
jalta.

Pdly turvetydn-
tekijdiden kiusana
Turvepcilyn terveydellisiii
haittoja selvitettiin Kuopion
aluetyciterveyslaitoksen, kes-
kusty6terveyslaitoksen ja
Tydeldkekassan yhteisessd
tutkimuksessa. Tutkimus
kohdistui 274 Yaltion Poltto-
ainekeskuksen vakinaiseen
turvetycintekijiin.

Vertailuryhmiinii tutkittiin
samanikdisid metsureita.
Kenttdtutkimus suoritettiin
kesiillii 1978.

Turvetycintekijdilla todet-
tiin olevan nuhaa useammin
kuin metsureilla. Heillii oli
mycis enemmdn silmien kuti-
naa ja kirvelyii.

Muuten ei turvepcilyn to-
dettu lisiiiiviin hengityselinten
oireita tai l<iydoksiii. Aikai-
semmin ei ole tutkittu, aiheut-
taako turvepcily hengityselin-
ten sairauksia tai -oireita.
Tut kimus LEL-ty d kyvy t-
tdmyyseltikkeiden
ke stosta ja ptitittymis-
syistd
Nuorena tydkyvyttOmiiksi tu-
lo ei Tycieliikekassassa vast-
ikiiiin tehdyn tutkimuksen
mukaan merkitse elinikiiistii
eliikkeellii oloa.

Kuntoutuminen nuorilla
LEL-eliikkeensaajilla oli teh-
dyn selvityksen mukaan taval-
lista: alle 30-vuotiaana ty<iky-
vyttomdksi tulleista kuntou-
tuu kaksi kolmasosaa. Vajaa
kymmenesosa on tydkyvytto-
myyseliikkeelld vanhuuselike-
ikiiiin asti ja runsas neljdnnes
kuolee ennen 65 vuoden ik66.

Keskimddrin henkilcille
maksetaan LEL:n mukaista
tydkyvyttomyyseliikettii kah-
deksan vuotta ennen kuin eld-
ke paattyy kuntoutumisen,
kuoleman tai vanhuuseldk-
keelle siirtymisen vuoksi.

Tutkimuksen kohteena oli-
vat vuosina 1962-1976
mycinnetyt 78 000 LEL{yci-
kyvyttOmyyseliikettii. Tutki-
muksessa selvitettiin tydky-
vyttOmyyselekkeiden kestoa
ja elAkkeiden paattymissyite.

Vastaavanlaista tutkimusta
ei tyoeliikkeistii ole ennen
tehty.

Tutkimuksessa tehdyn en-
nustccn mukaan vuosina 1962

-1976 tyokyvyttomiksi tul-
leista LEL-tycintekijciistii noin
joka kolmas (34%o) kuolee en-
nen vanhuuseliikeikiiii. Tyo-
kyvyttomyyseliikkeeltii van-
huuseldkkeelle siirtyy noin
puolet (52V0) ja kuntoutuvia
on l3 prosenttia.

Kuolleisuus LEL-ty<ikyvyt-
tcimyyseltikkeensaajien kes-
kuudessa oli kaikissa ikiiryh-
missd selvdsti korkeampi kuin
koko vdestciss6. Kuoleman-
vaara oli suurimmillaan toi-
sena eldkkeel16olovuonna.

Palaamme tutkimukseen
ensi numerossa.
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JOI,.IKO JANHUNEN

Muutoksia
elriketurvosso
ulkomailla

Eltiketurvakeskus EUR))PAN NEUV)ST)N tava sellainen toimeentulo, jo-
kesrillti messuille RAPORTTI SOSIAALI- ka on niin ltihelki aktiiviajan

Eriketurvakeskus "'11':y., 

"ouLl{,1'nf![urrrrn';:i:,"i.tn;#ll'j[h,lfi-
tdni vuonna kolmeen messu-
rapahtumaan, kuten ';;;;- EuroopanNeuvostonsosiaali- 1,I]""YI.: p::":1""t1?.lil1;
t.iksi on io tullut. ' asioita valmistelevs ksmilss mltn' Jolssa soslaalletuuoet-ilil; '"orli*'kao,ri g6 on julkaissut konsulttiryhmiin ovat aktiiviajan ansioihin suh-

-messut Kemiss6 tZ-'t'i. i" tekemdn raportin sosiaalipoli- teutettuja' Vihimmiiistot-
Kymenlaakson fU.rrri'"ij.r- tiit un nak<ialoista ,.rruuuun meentuloturvan antavat jdr-

volassa 5-13. Z.l" :Vra.i."Via l0 .vuoden ajalta. Raportissa jestelmat ovat terkeite ainoas-
g0 _messut 15_24. g. '"^"- tarkastellaan- viiestcinkehitys- taan alhaiset tulot omaaville.

Aikaisemmin on El,kerur_ ti, terveyspolitiikkaa, kouiu- Nykyisiii ,ellkeitin _,olr:r,q-
vakeskus vieraillut _.rrrorur_ rusta, tyOta ja roimeentuloa, !.tsP/r*:yy,::,?.,:?p.tj:1,]-.,Ii:
toineen Kemissd vuonna ,rf4 sosiaaliturvaa, eldmisen laa- Jat elvat nyvaKsy. ElaKelan

ja Jyviiskyliirra uuonnu'tSi'O-. tu? sekd tasa-arvon toteutu- alentaminen esim' 65 vuodes-

Messuilla on 6ijatli; mista yhteiskunnassa' Seuraa- ta 60 vuoteen merkitsisi useis-

mahdollisuus tarkistaa omar vassa on raportin tekijriiden sa 
-Eyroory3 yaiya elakkgn-

tycieldketietonsa mikrofit*u- pel.tglmiajasuosituksiaeldke- saaJlen maaran Kasvua ru-
tusta El6keturvak.riltJ; politiikasta. 10. 7.0:lta'..X,1stannukset

rvcisuhderekisreristd -.l3,il:ff1fH,U,",I,',',',X'll llli"ilii .il:'f,?f.]il,ffi-
lisi olla se, efiA ekikkeensoaiien mella tame voisi aiheuttaa vai-
mtirircit kasvavat huomaita- kean ristiriitatilanteen "van-
vasti. El?ikkeensaajien erityis- hojen ja nuorten" viilille'

(Jusia i1'ffi::i;..3,;il.ild,',1?#"il :,HiiiX ;l;f",!i,n##"i-
y lei s kirj eit ci :*L,ifiif"Jf",Till':1il1'" Hff#',*li?#,;ilff;I":f'l:

Eliikkeellii olevat ihmiset ikii on 4-8 vuotta korkeampi.
olisi pidettiivd niin pitkiille Raportin tekijiit pitavat nais-

N:o 5 21.2. l980Elaketurva- kuin mahdollistasiinii elinym- ten alhaisempaa eliikeikiiii
keskuksen kustannus- peiristdssti, johon he ovat tot- "hSmmiistyttdvind kiiytiintci-
ten korvaamiseksi suo- tuneet. Tata voidaan edistiiii nd". Naisten alhaisempi eliike-
ritettavan lopullisen terveyspalveluilla ja terveys- ikii aiheuttaa sen, etta joiksi-
maksun ja ennakko- kasvatuksella. Toiminnallista kin vuosiksi kotiin lapsia hoi-
maksun perusteet kuntoutusta olisi lisiittiivii. tamaan jaaviit naiset menett6-

N:o 6 21. 2. 1980 Muutos Eliikkeensaajia ja elSke- vdt elAke-etujaan paitsi niiiltii
vastuunjakoperustei- ikiiiin tulevia olisi rohkaistava vuosilta myris koko tyciuralta,
sun jotkamaan tydntekoo heille so- koska heille eliikeikiiiin men-

N:o 7 25. 2. 1980 Taydennys- pivissa tehtevissa. Ellei pal- nessd ei ennitii karttua riitt6-
pIivdrahan huomioon kattua tydta ole saatavilla, pi- viiii vakuutusaikaa. Eliiketaso
ottaminen eliikepal- tiiisi luoda erilaisia palkatto- ei nouse riitteveki varsinkin,
kassa mia tciitii. Viihittiiinen siirty- kun vielii muistetaan, ette

minen elikkeelle, esim. osa- naisten palkkataso on yleisesti
aikatycilli ja osaelikkeellii alempi kuin miesten. Raportin
Ruotsin mallin mukaan, on tekijdiden mielesti olisi tiir-
suositeltavaa. keiiA poistaa kaikki esteet

Eliikkeensaajille olisi taat- naisten henkilcikohtaisen
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el6kkeen karttumiselta. Sekii
lastenhoito kolona ettd ansio-
lyo kodin ulkopuolella pitiiisi
saattaa yhtii lailla eltikkeeseen
oikeuttaviksi.

NORJA
TYdTTOMYYS-
KORVAUKSET VEROLLE
Vuoden 1980 alusta ty6tt6-
myysvakuutuksen etuudet
ovat veronalaista ja yleiseen
lisielSkkeeseen oikeuttavaa
tuloa.

Perusmririrti vuonna 1980
Perusm66ri on vuoden 1980
alusta 16 100 Nkr vuodessa.
Tiim[ mii,iirii maksetaan yksi-
niiiselle henkilcille kansan-
eldkkeend, jota Norjassa kut-
sutaan peruseliikkeeksi. Avio-
parieliikkeensaajat saavat yh-
dessii l50Vo perusmii.iiriistii
eli 24 150 Nkr vuodessa.

RUOTSI
ELA:KEVAKUTJTUS-
MAKSUJA NOSTETTU
Tycinantajien eldkevakuutus-
maksuja nostettiin vuoden
1980 alusta seuraavasti:

1980 1979
Kansan-
el6ke 8,30Vo 8,30V0
Yleinen
lisiieliike 12,00Vo ll,75Vo
Osaeliike 0,50V0 0,25V0

Kansaneldkettii ja osaeli-
kettd varten maksu peritiiiin
koko tulosta, yleistd lisiielii-
kettd varten vain el6kkeen Pe-
rusteena olevasta tulosta.

TANSKA
PALKANSAAJILLE UUSI
BONUS TYOELA:KKEESEEN

Tanskan vuosien 1977-79
tulopolitiikasta sovittaessa
pidtettiin, ettd osa hintojen
nousun aiheuttamista palk-
kojen korotuksista siirretiiiin

- ei palkansaajille - vaan
erityisrahastoon, joka annet-
tiin palkansaaj ien tyoelakejiir-
jestelmdn hoitoon. Varoja
kertyi noin 5000 Dkr palkan-
saajaa kohti. Tammikuussa
1980 sovittiin, ette varat mak-
setaan palkansaajalle hinen
jiAdessiiiin vanhuuseldkkeelle
67 vuoden idssi. Rahaston va-
roista 20%o sijoitetaan yhtioi-
den osakkeisiin ja loput arvo-
papereihin sekii kiinteistciihin.

52Vo:LLA TOIMIHENKI-
LOISTA, VAPAAMUO-
TOINEN LISA:EI.,I:KE

Tanskalaisen otostutkimuk-
sen mukaan 52 7o 2l-61-vuo-
tiaista toimihenkildistii on jii-
senen6 jossakin yritys- tai ala-
kohtaisessa lisiieliikejiirjeste-
lyssii. Tyontekijciilli vastaava
osuus on vainTVo.

UUSI ASUMISTUKI
ELAKKEENSAAJILLE
Tanskassa on vuoden 1979
puoliviilistii liihtien maksettu
eliikkeensaajille tuloharkin-
taista asumistukea. Tukea
maksetaan, jos asumiskustan-
nukset (omassa tai vuokra-
asunnossa) ylittaviit el6kkeen-
saajan tuloista, perheen koos-
ta ja asunnon suuruudesta
riippuvan alarajan. Alaraja on
15-25 7o alle 66 600 Dkr vuo-
dessa (vuonna 1980) olevista
perheen tuloista. Jos tulot ylit-
fivat 66 600 Dkr vuodessa, on

alaraja 25-35 70 Perheen tu-
loista. Tuen enimmdismddr6
on l3 596 Dkr vuodessa
(vuonna 1980).

ITALIA
ELA:KEIKAA,
AIOTAAN NOSTAA
Italian hallitus on valmistanut
lakiehdotuksen, jonka tavoit -
teena on Italian lukuisten eri
ammattiryhmia kattavien el6-
kejiirjestelmien yhtendistimi-
nen. Lisiksi lakiehdotuksessa
esitetidn yleisen eldkeiin nos-
tamista 65 vuoteen. Tiillii het-
kell5 naisten eliikeikii on 55
vuotta ja miesten 60 vuotta.

JAPANI
JULKISEN SEKTORIN
il,qIXOTXAl. NOSTETAAN
Japanin parlamentti hyviiksyi
joulukuussa 1979 lain, jolla
julkisen sektorin eliikejiirjes-
telmien eliikeikii nostetaan
20 vuoden siirtymdkauden ai-
kana 55 vuodesta 60 vuoteen.
Julkisella sektorilla on tuo-
reimpien tilastotietojen mu-
kaan I l9 erillistti eltikejiirjes-
telmiii, joista 28 kattaa val-
tion ja loput kuntien palveluk-
sessa olevat.

KANADA
PAKOLLINEN ELAKEIKA.
SUOSITELI}IAN
POISTETTAVAKSI
Kanadan parlamentin asetta-
ma komitea on suositellut ra-
portissaan pakollisen 65 vuo-
den eliikeiiin poistamista sekii
lakisiiiiteisistd ettd vapaamuo-
toisista eliikejiirjestelmistii.
Pakollista eliikeikiiii tulisi ko-
mitean mukaan nostaa vuo-
della jokaiselta vuodelta vii-
den vuoden kuluessa, jonka
jiilkeen pakollinen elSkeikI
poistettaisiin kokonaan.

20,80Vo 20,30V0
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Toime entuloturv oo koskev aa
uutta kirjallisuutta
En ollmrin socialfdrscikring. Modell och rikt-
I i nj e r. B etdnkande av socialpolitiska samord-
ningsutredningen. Stockholm: Socialdeparte-
mentet 1979. 4ll s. (SOU 1979:94)

Child Welfare: Policies and Practice. By
Lela B. Costin. 2nd ed. New York: Mc Graw-
Hill Books Co 1979. 469 pp.

The European Social Budget 1980- 1975-
1970. Manuscript finished in November 1978.
Belgium: Commission of the European Com-
munities 1979. 149 pp.

Fd rt i ds pe ns io n iir er b I and in s kr iv na fd r s rik-
rade 1978 - 12-31. Stockholm 1980. 55 s.
(Riksfcirsiikringsverket. Statistisk rapport
1980: l)
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oss7 Stockholm 1979. 158 s.

Halonen, Ilpo-Jokelainen, Matti: Eltike-
politiikka Suomessa. Helsinki 1979.94 s.

Harris, Louis and associates: American
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New York, Johnson and Higgins 1979. ll2 pp.

Honkanen, Seppo: Vrihimmtiise ltikeuudistus
eltikepolitiikan kokonaisuudessa. Espoo:
(1980) 28 s. moniste. (PTT. Pellervon talou-
dellinen tutkimuslaitos. Raportteja ja artikke-
leita 4)

Ihalainen, Paula: Huostaanolettujen losten
ja nuorten perhehoitoprojekti 1978-1980.
Huostaanotettujen lasten ja nuorten perhe-
hoitoprojektin esittely ja bibliografinen kat-
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toksen tutkimuksia 23 (l) )

Kansainvrilisten sosiaalimaksujen tyiiryh-
mcin muistio. Helsinki 1979.28 s. (Sosiaali- ja
terveysministerici. Tyciryhmiimuistio 1979:5)

Kemppe, Per-Stutz, Gciran: Fdrscikrings-
kassornas kontaktncit och servicenivd. Utg. av
Sociologiska institutionen. Riksfcirsiikrings-
verket. Stockholm 1979. 102 s. * bilaga.

Kes kumiiki, Olavi: Tyd kyvy t t i)my y de n kan-
santaloudellisto perustoo etsimcissci. Tampere:
TaY 1979.56 s. (Tampereen yliopisto. Kan-
santaloustieteen laitos. Sarja B:49 / 1979)

Kodinhoitoapu 1978 - Hemvdrdshjtilp 1978.
Helsinki 1980. 90 s. (Sosiaalihallitus. Suunnit-
telu- ja tilastotoimisto. SVT XXI A:27)

Korpi, Kyllikki: Kuntien ja kuntainliittojen
kriyttdmenot ja tulot 1977. Helsinki 1979. (Ti-
lastotiedotus - Statistisk rapport 1979:12)

Lagen om allmiin ftirstikring och andra fdr-
fottningar om socialfc)rsrikring m.m. Utg. av
Riksfcirsiikringsverket. Stockholm: januari
1980. 368 s.

Mikkola, Matti: Tyt)udmyysturvan shdois-
la. Oikeustieteellinen tutkimus ty6ttdmyys-
korvauksien hakijan asemasta ja oikeussuo-
jasta. Vammala 1979.329 s., summary. Vii-
t6skirja. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen
julkaisuja A:l4l)

Mishra, Ramesh: Society and Social Policy:
Theoretical Perspectives on Welfare. London:
Basingstoke 1979. 188 pp.

Parviainen, Erkki: Kodin ekiketieto.Kus-
tannuskiila 1979. 128 s.

Public Welfare. By Arthur Spindler. New
York: Human Sciences Press 1979. 513 pp.

Simpkin, Mike: Trapped within Welfare:
surviving Social lltork. London: MacMillan
1979. 168 pp.

Sociol Security for Teachers. Geneva 1979.
44 pp.(ILO - Publications)

Social Security in o Changing World. Publ.
by U.S. Department of Health, Education
and Welfare. Washington 1979. 136 pp.
(HEW Publications)

Sosiaalipolitiikan suuntaviivat l9SGluvulla.
Julk. Suomen tycinantajain keskusliitto. Hel-
sinki 1979. 5l s.

Sosiaalipolitiikka. Sosiaalipoliittisen yh-
distyksen vuosikirja. 4. vuosikerta. Helsinki
1979. 240 s.

Sosiaalivakuutus l. 1. 1980. Julk. Eliikeva-
kuutusyhtici Ilmarinen. Erikoispaino Oy
1980. 125 s.

Suominen, Risto-Arajiirvi, Esa: Loskelmo
sosioalimenojen kehityksestri vuosino 1980-
1995. Helsinki: STM 1980. 32 s.

Suominen, Risto-Arajirvi, Esa: Sosiaali-
menot vuonno 1977 sekri ennakkotiedot vuo-
delle 1978. Helsinki: STM 1980. 209 s. (So-
siaali- ja terveysministerici. Sosiaalisia eri-
koistutkimuksia. SVT XXXII:60)

Tanner, Keijo: Asumistuen suuruuteen vai-
kufiavat tekijtit asumistukilain mukoisessa
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asumis tukij (irjes t elm riss ri. Helsinki I 980. l9 I
s. (Asuntohallitus. Tutkimus- ja suunnittelu-
osasto. Tutkimuksia ja selvityksia 1979:6)

Uudet tytikyvyttdmyyseldkkeet saajan am-
matin mukaan vuosina 1972-1976. Helsinki:
Kela 1979. ll9 s. (Kansanelikelaitoksen jul-
kaisuja T9:20)

Vakuutusyhtitit 1978. Fdrstikringsbologen.
Helsinki 1980. 289 s. (Sosiaali- ja terveysmi-
nisterici. SVT XXII A:84)

Vapaamuotoisen ryhmtihenkivakuutuksen
yhteistaulusto. Julk. Suomen Henkivakuutus-
yhtiOiden Yhdistys. Jdlleenvakuutus Varma
Oy. Voimassa l. l. 1980.

Vdr trygghet 1979-1980. 15 upp. Utg. av
Folksams sociala rid. red. Loulou Lindborg.
Stockholm 1979.231 s.

Kaija-Liiso Nissinen
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English Summory
The editorial heading is "Whom does it benefrt to
claim that pension mattersarediff icult". ltdiscusses
the vaew expressed in public that the disability de-
cisions made by employment pension institutrons
are unreasonable.

The number of f irst-time applicants for employ-
ment pension awarded a disability pension in 1979
was 17,189. ln the same year 17.8 per cent of the
disability pension applications made for the first
time were relected. Hence, more than four out of f ive
applicants received a pension. Over a half of the
applicants had their cases settled within two
months.

The impression given by the mass media and in a
recently published book is that negative decisions
and delays are the rule rather than the exception in
employment pension matters. This negates the
work that social information off icers do to make the
insured aware of their rights under the social se-
curity system.

The author concludes by saying: "To claim that
the decisions are incomprehensible is to keep
matters under the control of the few, which is the
reverse of what pension information officers are
trying to do."

It is commonly believed that the medical certi-
f icate decides the pension, it is claimed in a column
of the magazine. However, the medrcal certilicate
does not contain information on the actual reduct-
ion of earning capacity nor an estimate oJ the resi-
dual earning capacity.

A uniform practice is observed in pension insti-
tutions which takes into consideration the three
premises foreseen in Iaw: the medical change in
the person s health status, earlier earning capacity
and estimate of the present earnings possibilities.
The public debate singles out medical factors, al-
though economic and social factors should also be
taken into account.

The share of social expenditure in the GNP in the
Nordic countries is highest in Denmark and
Sweden, states the article on pp. 9-12. The author,
a researcher of the Ministry for Social Affairs and
Health, analyses the development of social security
outlays in Finland and the other Nordic countries,

According to the researcher, the share of social
expenditure in the GNP illustrates only a certain
degree of the social policy pursued by the nation. lt
does not warrant direct conclusions regarding the
progressiveness or level o{ the social security ol
different countries.

Because of fast economic growth the share of
social security expenditure in the GNP in Finland
will actually decrease in 1979.

ln the period from 1950 to 1977, the share of per-
sons under 16 in the population has diminished in
Finland (31.3 per cent in 1950; 22.8 per cent in 1 977).
The share of persons over 65 grew during the same
years f rom 6.6 to 11.4 per cent. The changes in the

resources employed to support old persons and
families with children are sharper than the popu-
latron changes. The share of family policy ex-
penditure has decreased from 45 to 18 per cent. and
that of pensrons has risen from 9 to 41 per cent.

Per capita social expenditure has grown more
than 8-fold in Finland in real terms between 1950
and 1977.

Distinctly the greatest real per capita growth has
occurred in sickness and health care expenditure:
it has been almost three times that in the other
sectors.

Taken as a whole, the line of Finnish social policy
seems to have been initially support of families with
children. Resources have subsequently been
switched increasingly to medical and health care
and to pensions.

The emphasis is again shifting to the support oJ
Iamilies with children. ln addition, pension security
will take a considerable proportion of the additional
resources to be allocated to social security as the
number of pensioners is growing and the level of
employment pensrons is increasing.

The study presented on p. 42 deals with the du-
ration of disability pension in the LEL branches
(farming, forestry building and dock work) and on
the reasons for their termination.

The 78,000 disability pensions awarded in these
branches during 1962-1976 were the subjects ol
the study.

According to the study, two-thirds of the persons
under 30 on disability pensron were rehabrlitated.
The disability pension benef iciaries of these
branches were paid a pension for eight years on
average until it was converted into an old age pen-
sion, the person was rehabilitated or died.

Mortality was higher in all age groups among the
disability pensioners studied than in the total po-
pulatron.
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Basic Features of
Finland s Pensions Schemes

1. DEVELOPMENT Act all old and disabled per- work suitable for him,/her.
OF THE PE}ISION.S sons receive a pension regard- The benefit equals the in-SCHEMES less of any other pension that validity pension payable to
A national pensions scheme they might receive. the beneficiary.
covering the population as a The old age and invalidity Survivor's pension is paid
whole, has been in force 5inss pension consist of two parts. during the first six months
1939. Under it a pension is Thebasicamountisthesame afterthehusband'sdeathtoall
paid to all old persons and the for everybody, and the assist- widows below the age of 65,
disabled. Until 1956 these pen- ance amount is in the nature of provided that she is supporting
sions were based on the con- an assistance grant. Entitle- a child or she was married to
tributions paid which, in turn, ment to and size of the assist- him before he reached the age
depended on the annual in- ance amount depend among of 60. After that period the
come of each beneficiary. The other things, on the ben- pension is paid only to a
schemewasradicallyreformed eficiary's other income and widow supporting a child
in 1957, the contributory place of domicile. under sixteen and to a widow
principle was abandoned, and The pensions are automat- aged40-64yearsandmarried
a flat-rate system was intro- ically adjusted to movements for at least three years. The
duced, Survivors' pensions 1e of the cost of living index. size of the pension during the
widows and children were in- The general age of entitle- first six months is the same as
troduced to the benefits in ment to the old age pension is the full old age pension, after
1969, and unemployment pen- 65 years. The invalidity pen- that period it is subject to a
sions in 1971. sion is paid to persons aged means test.

The change to flat-rate na- 16-64 incapacitated for A child is entitled to the pen-
tionalpensionsmadeitnecess- work. Inconnectionwiththese sion until the age of l6 or 2l
ary to increase the pension two pensions, helplessness if continuing studies. A full-
protection of the wage-earn- supplements are paid to those orphan receives 40 per cent
ing population. Another pen- requiring continuous assist- and a half-orphan 20 per cent
sions scheme in which the pen- ance and care. of the total amount of the
sions are proportional to the Provision is made for a basic amount and the full
insured person's past earning5 funeral grant. assistance amount.
was created to complement An assistance supplement is A care allowance is paid
the national pensions scheme. paid (since 1966) to persons (since 1970) to children under
This new scheme whish who have practically no in- 16 who need a special care of
enteredintoforceinJulylg62, come in addition to their na- some other person becauseof
coverswageandsalaryearner5 tional pension. A housing illness, disablement or injury.
with the exception of civil allowance can be paid (since The costs of the scheme are
servants, local government 1970) to pensioners who are jointly defrayed by the insured
officers and seamen, who have entitled to the assistance persons, employers, the State
long had their own special supplement. A child's supple- and local authorities.
systems. ment is paid to all pensioners The scheme is administered

Since the beginning of 1970 with a child under 16. by the Social Insurance Insti-
earnings-related pensions have The unemolovment oension tution, which is subordinate to
been extended to farmers and 1, paid to an'unlmployed per- Parliament.
other self-employed persons. son aged 5544,i,no auiing 3. THE EMPLOYMENT

2 rHE NATT,NAL f;jf;*f$y,fF:,Ti,::::1;S t1if,i?fl.' i?f:y,',
PENSIoNS SCHEME days irom an unemployment The wage-earners' employ-
Under the National Pensions scheme and who cannot find ment peniions scheme is Uased
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on two acts: the Employees'
Pensions Act (TEL) and the
Temporary Employees' Pen-
sions Act (LEL). The latter is
a special law for those em-
ployed in forestry, agriculture,
construction and dock work,
in which short-term contracts
are common. TEL covers all
other employees.

The compulsory pension
protection under the acts con-
sists of old age, full and partial
invalidity, unemployment and
suryivor's pensions. The sur-
vivor's pensions were intro-
duced to the benefits in 1967,
unemployment pensions in
1971, and partial invalidity
pensions in 1973.

Entitled to the old oge pen-
sion is an employee of 65 years
of age.

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

Entitled to the full invalidity
pension is an employee whose
working capacity has gone
down by at least three-fifths. If
the decrease is less but at least
two-fifths, the employee is
entitled to the portill pension.
When assessing employee's
working capacity his training,
earlier work, age, housing con-
ditions, and other comparable
factors are taken into account.

Entitled to the survivor's
pension are the widow and the
children of the employee. The
children are entitled to the

survivor's pension after the
death of both the female and
the male employee.

The survivor's pension is
payable to a widow, provided
that she was married to the
employee before he reached
the age of 65. A further con-
dition is that the widow has
reached the age of40 and that
the marriage has lasted for
three years. Also a widow un-
der 40 years of age may receive
the pension, if she has a de-
pendent child who is entitled
to the survivor's pension; the
paying of the pension will
continue even if the child's en-
titlement to the pension would
cease. The pension will be
payable to the widow until her
death. The paying of sur-
vivor's pension ceases if the
widow remarries, but she then
receives a lump sum equal to
the amount of two years' pen-
sion.

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

The size of the pension is
governed under both acts by
the wages paid and the period
of service completed. Earned
entitlement to a pension ben-
efit continues when the job is
changed or when the employee
ceases to work.

The size of the old oge pen-
sion is determined by taking
1.5 per cent of the wage or
salary and multiplying by the
number of years of service.
The wage or salary is the
average annual earnings ofthe
two most average years of the
last four years of work. For

seasonal workers the wage is
the average ofall pay received
during the years employed.

Persons being retired since
July, 1975, get a minimum
pension of 36 per cent of the
salary. That percentage will be
37 from 1982. Persons retired
before July, 1975, get 28 (29
from 1982) per cent of the
salary.

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

-fhe size of the involidity pen-
sion is determined on the same
bases as the old age pension.
However, also the time be-
tween the event entitling to the
pension and the age entitling
to old age pensions is counted
as time of service. The size of
the partial pension is one-half
of the full pension.

The size of the unemploy-
ment pension equals the in-
validity pension payable to the
beneficiary.

The old age, invalidity and
unemployment pensions are
increased by the child s supple-
menl; at the most 20 per cent
of the pension for one and 40
per cent for two or more
children under 18.

The size of the survivor's pen-
sion is calculated on the basis
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of the old age pension or in- grant. Employees generally Farmers' Pensions Act
validity p.nrlo, the employee participate in the costs of such (MYEL) and the Self-Em-
received-or would havi Uien additional benefits. poyed Persons' Pensions Act
entitled to at the time of his The adminisrrailve orgonisa- (YEL). MYEL covers farms
death. If there are at least three tion of the employment pen- with cultivated area of at least
persons eligible for survivor's sions icheme is-decentralized. 2 hectares, professional fisher-
pension,thiywill receiveafull Employers may elect the type men, and reindeer-owners.
pension, which is equal to the of arrangement they wish for Y_EL covers other self-em-
beceased employeet old age realisation of the pension ployed persons.
or invalidity pension. If theie scheme. It may be done by The beneJits and qualifying
are two beneiiciaries, the size taking out an inrrran.. with conditions are like TEL. Old
of the pension is three-fourths an ipproved pension in- a8e . pension is paid inde-
of theiull pension. If there is surancecompanyorbyfound- pendently of whether or not
only one beneficiary, the size ing a pension fund or pension the. self-employed continues
of itre pension is one-half of foundition in the employer's with his entrepreneurial act-
the full pension. business. This choice does not lvlty'

Autoiatic linkage wirh the apply as regards seasonal The size of the pension is
TEL-index (calculated by the *o.k..t for whom the scheme calculated like in TEL.
averageof cirangesoccuriedin comprises one special em- ^ The added pension basis of
g"n..il earnin[s and prices ployment pension iund. farmer and his wife is (in 1980)
ievels) is applild in employ- ' The work of the various 1.856 Fmks per hectare of cul-
mentpensions. Itisappliedin pension institutions is se- tivatedlanduptol2hectares,
calculating the pay of earlier trdinated by a central organ, a.nd f59 Fmks per hectare for
years and-adjustingtheannual the Central Pension Security the following l0 hectares and
pension puyuUt.. Institute. It keeps the registers 422 Fmks per hectare for the' Pensionprotectionaccumu- of the insured ind their pen- next l0hectaresand 169Fmks
lates according to certain re- sion benefits. It will also keep per hectare for the last l0
gulations also during the pe- a register of pensions cov.red hectares - altogether fot 42
-riods when the empliyee is'out by s-pecial pinsions schemes. hectares. Pension basis of
of work through no fiult of his T"he 

'g"n.rui development of farmer's wife is Fmks 7426 (in
own and when he ieceives un- the Jcheme has alto been 1980), at the most one-half of
employment benefit from his entrusted to the Central Pen- the above-mentioned basis'
,r.rnployrn.nt fund. sion Security Institute. Pension basis of assisting

nmpUyers olone /inance the The insured and the em- family member is the wages
compuls-ory minimum pen- ployers participate in the ad- paid to him, at the most
sion'protettion. The current ministration of tn. scheme farmer's pension basis. 

-Pen-
contribution under the TEL through their representatives sion basis in YEL is fixed
and LEL is 13.3 per cent of the in the-administ.afiu. o.gunr of according to the salary the
salary of insured employees. the Central Pension Sicurity self-employed should have to

The employ". .ay piovide Institute. The highest author- pay if he hired some otherper-
for his .-pioy.., addlional ity under the sJheme is The son with corresponding quali-
voluntary 6.n.fitr, creating Iriinirtry of Social Affairs and fications to run his business,
even better pension benefiti Health. at the most 168 782 Fmks a

than the minimum level gua- 3.2.The self-employed. *btll[#t,OJin before 1927
ranteed by law. Benefits that The self-empoyed persons' get Eiiiilr"ieiisioriJ as ihev
come into question here in- employment pensions scheme 6tneiwise would be entitled to.
clude a higher pension, lower (closely connected with TEL) Their amount of pension is
pensionable age and funeral is based on two acts: the 36 Zo (future increase like in
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TEL) of the income. In YEL because of farmer's receipt of
the age-class increment is MYEL and national pensions.
calculated for annual income Costs of the closure pen-
up to a maximum of 67 513 sions are met by the State;
Fmks a year (in 1980). claimantsunder65payalump

Schemes are/inanced by the sum premium.
insured and the State. In Administration belongs to
MYEL the contribution of the agricultural authorities and
insured is 5.2V0 of the income the Farmers' Pension Institut-
up to the amount of 33 756 ions.
Fmks a year (in 1980) and Change-of-generation pen-
137o of the income exceeding sions are paid (since 1974) to
this limit. In YEL the con- 55-64-year-old farmers who
tribution of theinsuredis13Vo transfer their farm to a close
of the income. The percentage relative .

is smaller for the self-em- The pension is composed of
ployed with low income. The a basic amount and a supple-
State pays 507o of thecosts of ment. Basic amountequals the
MYEL and in both systems farmer's pension under
the costs the contributions of MYEL, and the supplement
the insured do not cover. the basic and full assistance

The administrotion of amounts of national pension.
MYEL belongs to the Farm- The pension is ceased at 65
ers' Pension Institution. The when the farmer receives his
other self-employed have to MYEL and national pensions.
take out pension insurance Pensionsarefinancedbythe
either in some of the pension contributions of farmers and
insurance companies or pen- the State to the farmers'
sion funds taking care of TEL MYEl-pensions scheme.
or in some pension fund or in- Administration belongs to
surance company established agricultural authorities and
by the self-employed. The the Farmers'Pension Institut-
Central Pension Security ion.
Institute is the central
of MyEL and yEL .:1f",: 4' PUBLIC SECTOR
that of rEL. 

:rs rt rs AND orHER
3.3 Farm ctosure PI'NSION.S SCHEMES
schemes The regulations concerning
Fqrm closure pensions are paid the penslon protection of perl
(since 1974) to 55-year-old sons in the employmentof the
farmers who cease farming State cover old age, invalidity,
and sell the whole farm or the unemployment, and survivor's
arable land. - Farm closure pensions and funeral grants.
compensations can be paid to These benefits are finanied by
younger closures. the State alone. The admi-

The pension is a fixed sum nistrative organ is the State
of money per each hectare up Treasure Office.
to 15 hectares. At the age of The pension protection of
65 the pension is decreased local government officers is

based on the pension act which
entered into force in 1964 and
was modelled on the employ-
ment pensions act. The fi-
nancing is managed by the
local government and asso-
ciations of communes. The
Local Government Pensions
Authority was founded for the
administration of the scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old age, invalidity, unemploy-
ment and survivor's pensions
and funeral grants. The in-
sured and the employers
jointly pay the contributions
approved by the Ministry of
Social Affairs and Health. The
State also participates in the
financing of the scheme. The
scheme is administrated by
the Seamen's Pension Fund.

Persons employed by the
Evangelical-Lutheran and
Orthodox Churches have se-
parate pension schemes of
their own.

5. SOME POPULATION
DATA ON FINLAND
Finland's total population is
4.7 million (1979) of which
2.2 million are gainfully em-
ployed.

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

Five per cent of the total
population are disabled and
I I per cent over 65 years of
age.
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