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Mistri rahat
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Hallitus esitti keviilll[ kansanel?ikkeiden parantamista vuo-
sina l98G-1982 vuosittain liihes viidelliisadalla miljoonalla
markalla. Esitys on tarkoitettu ensimmiiiseksi vaiheeksi
kansanel?ikej[rjestelm?in kehittiimisohjelmasta, jonka lopul-
lisena tavoitteena on se, etteiviit tyci- ja omaisuustulot lain-
kaan vaikuttaisi kansaneltikkeen suuruuteen. Samalla kan-
saneliikkeestA ja tyciel?ikkeestti yhdessii muodostuva yksi-
ndisen henkilcin kokonaiseliike lisiiiintyisi noin sadalla mar-
kalla ja aviopuolisoiden el2ike runsailla kahdellasadalla mar-
kalla kuukaudessa. Lopputavoite tuottaisi nykyrahassakin
arvioiden lisdkustannuksia 200G-2300 miljoonaa markkaa
vuodessa, mik6 on neljiikymmssgi proscnttia nyky'isistti
kansaneliikkeistii.

Suurten kustannustensa vuoksi lopputavoite on joka ta-
pauksessa sijoitettava kauas tulevaisuuteen. Hallituskaan ei
sen toteutusaikaa ole ryhtynyt arvioimaan. Mutta jo tiim[n-
kertainen pakettikin on mittasuhteiltaan suurimpia paran-
nuksia kansaneliikkeiden koko historiassa. Totta on, ette
niin kansaneliikkeen saajien kuin tyoeHkkeen saajienkin
eliiketurvassa on kohentamisen varaa. Syynii turvan vaja-
vuuksiin on tiihtin asti ollut puute rahasta. Onko lis?ivaroja
nyt sitten jostakin lciytymiissi?

Hallituksen esityksessii rahoitus kuitataan muutamalla ri-
villii. Uudistuksen toteuttaminen edellytt?iii, "etti uudistus
voidaan rahoittaa eld.kerahaston varoilla". Kiiytiinncissi tii-
mii tarkoittaa, ettd rahoituskysymys on kokonaan avoin.

Uusia el?ikelupauksia voidaan antaa vain, jos entiset on
hoidettu. Jlrjetdntii olisi kasvattaa eldkemenoja jos entis-
tenkin rahoitus tuottaa vaikeuksia. Vakuutettujen kansan-
eliikemaksuja on kuitenkin alennettu siten, ettii vuotuinen
alennus vastaa kolmannesta hallituksen esittiimistii lisime-
noista, ja yritysten tytieliikemaksua on tlini vuonna alen-
nettu Hhes kahdeksallasadalla miljoonalla. Tyriel?ikkeiden
viiliaikaisesta maksualennuksesta aiheutuva vajaus on tiiy-
tettiivl samalla kun tycieliikkeiden vaikutuspiiri laajenee ja
eltiketason nousun mukana maksutaso nousee. Tiim6 yh-
teens[ merkitsee sitii, ettii kansanel?ikeuudistuksen rahoitta-
minen yritylsiltii perittivillii maksuilla ei helposti onnistune.
Onhan laman vuoksi mycis yritysten sairausvakuutus- ja
lapsilisiimaksua jouduttu vfliaikaisesti vuoden loppuun asti
alentamaan.

Vakuutettujen kansaneliikemaksuja ei liioin ole helppo
korottaa, kun tycissii kiiyviin viieston kiiytettiiviss?i olevat tu-
lot ovat parin viime vuoden aikana huomattavasti viihen-
tyneet. Palkka- ja tyotulot ovat vuosina 1976-1977 alentu-
neet ostovoimaltaan per[ti runsaalla seitsemiillEtuhannella
seitsem?illd miljardilla vuoteen 1975 verrattuna.

Uudistuksia suunniteltaessa on liihdettiiv?i rahoitusmah-
dollisuuksien arvioimisesta. Ehdottomammin kuin ennen
joudutaan nyt eliiketurvan parannuksia tarkastelemaan
myds muun vilestdn tulokehityksen kannalta.



Huomaa Ekike-
turvakeslatksen
oikea osoite ja
puhelinnumero

REIJO LAATUNEN

Kauanko van-
huuselcikkeelki?

El[keturvakeskus muutti uu-
siin tiloihinsa Helsingin ItE-
Pasilaan jo syksylll 1976, ja
uutta osoitetta ja puhelinnu-
meroa on koetettu levittii2i
laajalti tiedoksi siitl piUien.
Mutta plivittiiin saapuu Elil-
keturvakeskukseen vii?irin
osoitettua, postilaitoksen
kiientiimee postia; jopa ty6-
el[kelaitokset saattavat osoit-
taa postin viiiirin. Eliiketurva-
keskuksen entisen puhelinnu-
meron uudelle haltijalle soit-
tavat piiivittiiin eliikeasiak-
kaat, jotka ovat saaneet nu-
meron Eliketurvakeskuksen
numerona joltakulta el2ike-
asiain neuvojalta.

Vtiiirl osoite ja puhelinnu-
mero ovat turhia kalikoita rat-
taissa. Eltiketurvakeskus toi-
voo jokaisen, jolla on meillo
asiaa, ot[avan muistiin nykyi-
sen osoitteen ja puhelinnume-
ron ja heitEivein varastoistaan
pois esitteet ja lomakkeet,
joissa on vanhentuneet tiedot,
ja korvaavan ne uusilla. Lai-
tosten ja yhteis<ijen toivotaan
tiihdentiiviin asiaa myos kent-
tiimiehilleen.

Voimassa oleva osoite on
siis El[keturvakeskus, Opas-
tinsilta 7, 00520 Helsinki 52,
ja puhelinnumero 90-1511.

Viimeisimpien tilastotietojen
mukaan vastasyntyneen keski-
mtiiiriinen elinikE Suomessa
on 71 vu!t*4, miehillii 66,7
vuotta ja naisilla 75,2 vuotta.
T?istil vedetiiiin usein se vir-
heellinen johtopiiiit<is, ettii
vastasyntynyt poikalapsi olisi
vanhuuseliikkeellii keskim;i6-
rin 1,7 vuotta ja tytt<ilapsi
10,2 vuotta.

Laskuvirhe syntyy seuraa.
vasti: 80-vuotiaana kuollut on
kylH 15 vuotta vanhuuseltik-
keell[, mutta onko jtirkeviid
laskea, ettii 50-vuotiaana kuol-
lut on -15 vuotta vanhuus-
eliikkeellii, mitil ovat negatii-
viset el[kewodet? Hieman
mielekkiiiimpi tapa - ei ko-
vin mielekiis sekiiiin - on
merkitii. negatiiviset eliikevuo-
det nolliksi, jolloin saadaan
seuraavat keskimiiiir?iiset el[-
kevuodet: poikalapset 7,4
vuotta, tyttolapset 12,7 vuotta
ja yhteensii 10,1 vuotta.

Tiimiikin laskutapa on ku-
riositeetti, sill[ kysymyksessii
ei ole pelkkii laskutekniikka,
vaan ennuste, - ei lyhyen ei-
kii keskipitkiin ajan, vaan pe-
r[ti n. 75 vuoden - joka pe.
rustuu siihen varsin vahvaan
oletukseen, ettii nykyinen kuo-
levuus siiilyisi muuttumatto-
mana seuraayat 75 vuotta.
Kuitenkin keski-i?in pitenemi-
nen voidaan havaita tilastois-
ta.

Keskimiiiirist[ ehkii parhai-
ten vanhuuseliikkeen pituutta
kuvaa jeljela oleva elinikii
65 vuoden iessa, ts. keskiarvo
lasketaan vain niille, jotka
mainitun iiia ylimalkaan saa-
vuttavat ja tiilloin saadaan:
miehet 11,8 vuotta, naiset 15,1
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MARTTI IIANMKAINEN
Tydelcikelakien
kertasuoritus-
scicinndkset muut-
tuivat toukokuun
alussa

vuotta ja yhteensti 13,7 vuot-
ta. Todettakoon, ett6 kymmc-
nen vuotta aikaisemmin vas-
taava keskimii?ir6 oli miehillii
11,4 vuotta ja naisilla 13,7
vuotta, joten lieviii kasvua
on havaittavissa.

Lyhyt pohjoismainen ver-
tailu olkoon paikallaan. Seu-
raavasta asetelnoasta kiiy ihni
65-vuotiaan keskimiiiirtiinen
jiilje[e oleva eliniki kohnes-
sa muussa Pohjoismaassa:

65-YUOTIAAN KESKI.
M,4ARAINEN II.LIELLA
OLEVA ELINIKI.,
VUOTTA

miehct naiset
Ruotsi 14,0 17,2
Norja 14,0 L7,l
Tanska 13,6 17,0

Asetelmasta voidaan tode-
tz, etta, einakaan tiissl poh-
joismaisessa kilpajuoksusa
suomalainen ei "matele ma-
nalle mennen".

Hinien iiiirirajat qv6[ rina
kiehtoneet mieltii; niinpl leh-
distdsse tuon tuostakin on uu-
tisia jopa lS0-vuotiaista" joita
It ytyy millsin Kaukasukselta,
Gruusiasta tai Vilcabambasta.

Guinnessin Suuren F.nnii-
tyskirjan mukaan todistetta-
vasti korkeimman ihmisiiin,
113 vuotta 124 pii.iviia, saa-
vutti kanadanranskalainen
suutari Pierre Joubert (1701-
1814). Suomen vanhin asukas
lienee saavuttanut 107 vuoden
ien.

kettii maksettaisiin hitnelle yh-
tii kauan kuin hitnen ik6isil-
leen keskimEtrrin maksetatn.
Kertasuoritukscn miiereI va-
laisevat seuraavat esimerkit.

1. Miespuolisellc tydnteki-
jiille my6nneteiin 65 vuoden
itistii vanhuuselZikkeenl t0
markkaa kuukaudessa. Ellke
voidaan maksaa kertasuori-
tuksena" jolloin sen mltrrl on
1132,80 mk.

2. Lapsettomalle henkilOlle
mycinnetiiiin vapaakirjaan pe-
rustuva tiiysi tyt kyvytttimyys-
eliike, jonka m?iiirl on 8 mark-
kaa kurrkaudessa. Jos elEko
maksetaan kertasuorituksena"
sen m?i6r[ esimerkiksi 30-
vuotiaalle on 711,36 mk.
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TEA 14 g:n, LEA 16 g:n,
MYEA 15 g:n ja YEA 14 g:n
mukaan alle 20 markkaa kuu-
kaudessa oleva vanhuus- tai
perhe-el?ike taikka vapaakir-jaan perustuva tydk) ,ytt6-
myysel?ike on saatu elEkkeen-
saajan suostumuksella mak-
saa kertasuorituksena. Nlme
s?iiinndkset on kumottu tou-
kokuun alusta voimaantulleil-
Ia liainmuutoksilla. Niiden ti-
lalle TEL 19 b g:iiiin on lislt-
ty uusi momentti, jonka mu-
kaan eliikelaitoksella on oi-
keus maksaa ilman ef:ikkeen-
saajan suostrrmusta kertasuo-
rituksena aivan pienet eliik-
keet. Niiin voidaan menetellL
jos vanhuus- tai perhe-el?tke
tai vapaakirjaan perustuva
fiiysi tydkyvyrtrimyysellke on
pienempi kuin 2,50 markkaa
kurrknudessa (indeksi 142).
Siiiinncistii sovelletaan my6,sLF.I.:ss[, YEL:ssii ja
MYEL:ssii.

Aikaisemmat str6nn6,lset
edellyttivti.t el?ikkeensaajan
suostumusta kertasuorituk-
seen. Tiim6n johdosta kerta-
suoritukset ovat olleet harvi-
naisia. la^inmuutoksella pyri-
tdiin siihen, etteiv[t pienten
eliikkeiden hoitokustannukset
muodostuisi eliikkeeseen niih-
den suhteettoman suuriksi.
Uutta s?ilinndstii voidaan so-
veltaa my<is ennen toukokuu-
ta mycinnettyihin eliikkeisiin.

El6kkeen kertasuorituksen
miiiirfl lasketaan sosiaali- ja
terveysministeridn piiiitdkses-
siiiin antamien perusteiden
mukaan. Kertasuoritus vastaa
sitii el2ikkeen yhteenlaskettua
miiiirtiii, joka el?ikkeensaajalle
tulisi maksettavaksi, jos elit-



LAURI KOIVUSALO

O nko ty dkyvy t t dmy y s elcikkeen
saaminen vaikeampaa
kuin ennen?

T yd kyvytt dmyys eldke piiiit 6st en lukumtitirti ja
nii hi n si siil tyvi e n hyl ktiiivie n piiiitost en luku-
miiiirii ovat olleet parin vitme vuoden aikana
julkisuudessakin mielenkiinrnn kohteena.
Ajankohtaiseksi kysymys tuli erityisesti sen
jtilkeen, kun Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjtiriesto SAK kirjelmtissiidn pyysi sostaa-
li- ja terveysministeriotti selvitttimiiiin, onko
tyd kyvyt t dmyyseldk k ei d e n myd nt timi s es sii t a-
p a ht u nut t y o kyv y t t o myy s k tis i t t e e n t ul ki nnan
kiristymistii.

Ministeri<i liihetti kirjelm[n lausunnolle
Eltiketurvakeskukseen ja Kansaneltikelaitok-
seen. Eliiketurvakeskuksen vastauslausunto
laadittiin toimistopeellikkt He i kk i P o u -
kan ja tutkija Leena Lietsalan laa-
timan varsin kattavan tilastoselvityksen poh-
jalta. Jiiljempiin[ esitettiiviit tilastotiedot on
poimittu sanotusta selvityksest2i ja samalla
piiiipiirteittlin selostettu lausunnon sisiilt<i[.

Tilastoluvut sellaisenaan osoittavat, ett6
tarkastelukautena 1973-19'16 tycikyvytt<i-
myyseliikehakemusten mdird. on viihentynyt,
mutta hylkiiiivien piiiitristen osuus on saman-
aikaisesti lisiiiintynyt. Tosin vuoden 1976
osalta voidaan todeta jo hakemusten koko-
naismii5riinkin lieviiii nousua. Selvitystyollii
pyrittiin saamaan esiin tekijciitii, jotka mah-
dollisesti ovat kehityksen taustana. Kaytettii-
vissii olleen ajan puitteissa ei ollut mahdolli-
suutta tapaus tapaukselta kiiydii liipi piint6k-
si[ ja arvioida, onko niissii sovellettu oikein
tytikyvyttcimyysml2iritelmiiii. Lisiiksi tiima
olisi tutkimusmenetelminf,kin kyseenalainen,
koska ollaan tekemisissii harkinnan kanssa,
jota koko tycikyvyttomyysel[keratkaisutoi-
minta varsin suuressa mdiirin jo siniinsii on.

Alla olevassa taulukossa on esitetty myon-

Piiet6s-
vuosi

El2ike mycinnetty

kpl Vo

td- ja hylkiiystapausten osuudet vuosina
1973-7976.

Tarkasteltaessa hylkiiysprosentin kehitystii
voidaan todeta, ettii sukupuolen mukaisella
jaotuksella ei ole hylkiiysprosentin muutok-
sen kannalta suurtakaan merkitystii. Sitii vas-
toin ikiiluokittainen tarkastelu osoittaa, ettii
tytikyvyttomyyseliikkeen hakijat keskimiiiirin
ovat nuorentuneet ja ettz hylkiiyspiiiittisten
osalta on tapahtunut siirtymii[ nuorempiin
ikiiluokkiin. Samanaikaisesti tarkastelukaute-
na on voitu todeta, ettii el?ikkeen saajien
osuus ikdluokittain vastaavasta aktiivihenki-
l<ipiiristii on kaiken aikaa kasvanut. Kun ty<i-
kyvytt<imien osuus ikdluokittain on kasva-
nut, merkitsee ldmi samalla sitii, ettii iiiljelle
j2iiiviin osuuden tulisi olla keskimiiiirin ter-
veempdd, mikiili oletetaan ratkaisuperustei-
den s[ilyneen ennallaan. Toisin sanoen
myonnettiivien eliikkeiden mii"iirii vdhene,e.
Mikeli tiinl samana aikana hakemusten miiii-
rd ei vastaavasti vdhene, tiistii aiheutuu hyl-
kiiystapausten osuuden lisiiiintymistii.

EN IT EN TY dKYVYTT 6MY YTT A
AIH EUTT AV AT T AAT I RY HM AT
Tydkyvyttomyysel[kkeiden perusteina ovat
jatkuvasti olleet keskeisinii er?iiit tautiryh-
miit. Tiillaisia ovat mielenterveyden hiiiriot,
verenkiertoelinten sairaudet sekii tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaudet. Selvittelytytissii on py-
ritty tutkimaan niiiden kolmen sairausryh-
mln osuuksien keskin[istii kehitystii ja mui-
den sairauksien osuuden kehitystii. Silmiin-
pistiiviin selviinii tulee tiilloin esiin, ettii tuki-
ja liikuntaelinsairauksista erityisesti nivelrik-
ko, nikamavtililevyn rappeuma ja selk[slirky
hylkiiyspiiiittiksissii on huomattavasti lisiiiin-

Eliike hyliitty

kpl %

Kaikki
el?ikepiiiitrikset
kpl 7o

1973
1974
1975
1976

4t 136
36 551
29 858
29 088

88,9
87,6
83,2
79,2

5 t32
5 181
6 031
7 641

46268
41732
35 889
36'.t29

100
100
100
100

I 1,1
t2,4
16,8
20,8
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Hylktiysten jakauma tautiluokittain /6 (TEL, LEL, YEL, MYEL)
SATRAUS t97L 1972 1973

Mielenterveyden hiiiri<it

- neuroosit

- muut

Verenkiertoelinten sairaudet

- verenpainetaudit

- verensalpaus-sydiintaudit

- muut
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

- reuma

- nivelrikko, nikamaviililevyn rappeuma,
selkls[rky

- muut

Muut sairaudet
Kaikki

4,2 3,8 3,2

1974 t975 t976

3,9
5,5

5,6
14,2
8,5

4,0
5,7

6,2
11,8
7,7

2,6
3,9

7,7
10,9
6,6

26,7
3,9

34,5
100

4,4
5,8

8,3
8,8
5,8

2,8

30,4
3,4

30,3
100

4,7
5,3

9,2
7A
5,5

35,2
3,6

27,2
100

8,4
7,8
5,4

35,5
3,3

26J
100

4,9
5,8

2,O ?-l

22,8
4,2

31,1
100

24,5
4,0

32,3
100

tynyt. Kun samanaikaisesti tarkastellaan tu-
ki- ja liikuntaelinsairauksista sellaisia kuin
reuma ja muut kuin edelll mainitut kohne
sairauslajia, voidaan todeta, ettii niiiden osal-
ta ei ole kasvua tapahtunut, vaan pikemmin-
kin hylkiiyspeattisten lieviiii alenemista. Li-
stiksi voidaan todeta, ettii my<inteisissii ptiii-
tciksissl sanottujen kolmen sairauden osuus
on myos kasvanut. Sanotut kolrne sairaus-
ryhmiiii ovat usein vaikeasti objektiivisin tut-
kimuksin todettavissa, joka saattaa va ikuttaa
hylkiiyskehitykseen.

UUDESTAAN ELAKETTA
HAKEVIEN OSUUS
Tarkastelukautena on todettavissa my<iskin
ilmici, ettii samalle henkikille on varsin ly-
hyen ajan sisiillii annettu useampi hylkiiav2i
piiiitris. Tiill[ on tiettyd" merkitystli, kun aja-
tellaan hylkiiysprosentin kehitystii. Tiillaisten
ns. kerrannaishylkiiysten osuus on kasvanut
tarkastelukautena. Eriiiinii syynii on pidetty
sitii, ettii uutta hakemusta on tavallaan kiiy-
tetty muutoksenhakukeinona eli katsottu sen
olevan nopeampi tie uuden ratkaisun sqqmi-
seen kuin hakea muutosta muutoksenhaku-
instanssilta. Jos kuitenkin ratkaisun perus-

teena olevat liiiiketieteelliset tosiasiat ovat
pysyneet ennallaan, uusi hakemus on useissa
tapauksissa johtanut uuteen hylkiiykspen ja
kasvattanut nlin hylkiiysprosenttia. Alla ole-
vasta taulukosta n[kyy niiiden kerrannais-
hylkiiysten osuuden kasvu.

Vuosi

EliikehyHtty %
Yhteensii Ensim-

miinen
el[ke-
p?iiit6s

11,1 8,8
12.4 9,1
16,8 l l,6
2n,8 13,8

Kerrannais-
hylkiiys eli
toinen tai
useampi

el?ikepiiittis
2,3
3,3
5,2
7,0

1973
t974
1975
1976

Kun niiiden edell2i selostettujen rakenteel-
listen tekijriiden vaikutusta arvioidaan ja se
otetaan hylkiiysprosentissa huomioon, voi-
daan todeta ettii eriis osa hylkiiysprosentin
kehityksestii selittyy neille rakenteellisilla
muutoksilla. Perusteena on pidetty vuotta
1973 ja katsottu, mill?i tavoin edellii mainitut
ralenteelliset tekijiit ovat siitil liihtien muut-
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tuneet. Alla oleva taulukko osoittaa hylktiys-
prosentin kehitystii, jos n?iiden rakenteellisten
tekij<iiden vaikutus jetetiiiin pois.
Hylkiiysprosentin kehitys kun rakenteellisten
tekijciiden vaikutus on eliminoitu

TEL-YEL LEL MYEL
1973 8,5 Vo ( 8,5) 5,3 Vo (5,3) 15,9 Vo (15,9)

1976 l2,0Vo (14,8) 7,8Vo (8,9) 33,lVo (38,5)

Suluissa oleva luku osoittaa rakenteellisilla
tekij tiilH korj aamattoman hyl kii ysprosentin.

KAYTANTd MUUTTAU ASI AKAS.
KUNN AN RAKENTEEN MUUTTU ESSA
Tilastollinen tarkastelu osoittaa, ettii ty6ky-
vyttomyysel[kekdytiinnossii on tapahtunut
muutoksia, mutta mycis sen, ettii niille ldytyy
tiettyjl selittiivie tekij<iitit. Ndiden lislksi on
joukko muita tekij6itii, joilla on liittymlkoh-
tia ty<ikyvyttomyyseliikkeisiin. Ensimm6isek-
si voidaan mainita liiiikiirintodistukset, joi-
den perusteella tyokyvyttomyysratkaisuja hy-
vin pitkllle tehdiiiin. On ilmeistI, ettit niiden
sisill<issl on myciskin eliikej6rjestelmien van-
hetessa tapahtunut muuntumista siten, ett?i
niiss[ entistii paremmin on kyetty kiinnittI-
m5dn huomio sellaisiin tekijoihin, joilla ni-
menomaan tyttkyvytt6myysmdiiritelm[ii so-
vellettaessa on merkitysti. Tapaturmavakuu-
tuslain piirissii oleva haitta-asteajattelu pro-
sentuaalisine haitta-asteineen, mik?i ei sovellu
ty6eltkelakien mukaisen tyokyvyttdmyyden
miiiirittelyn perustaksi, on jiiiimZissii sivuun.
Tiill6 saattaa olla myoskin tietty hylkiiysta-
pausten kokonaism2iiir?ii lisiiiivl vaikutus.

Ellkelains?iiidlnt<i on ollut viimc wosi-
kyrnmenet jatkuvan kehityksen alaisena. On
luotu kokonaisia uusia elil^kejiirjestetnie. Te-
m[ tictlu siti, ett[ niiden piiriin tulleissa
ryhmiss[ on ollut valmiiksi painetta tyttky-
vyttomyyseltikkeelle, joka sitten viihitellen on
purkautunut. Samalla tietoisuus tydellkkeis-
t[ on jatkuvasti levinnyt, mike osaltaan on
saattanut vaikuttaa hakemiseen ja sitii kaut-
ta my<is hylklysten miiirdiln.

Ei voida unohtaa myriskiiiin sit5, ettd muu
sosiaaliturva on samanaikaisesti parantunut
huomattavasti, mm. terveydenhoitoon on uh-
rattu melkoisesti varoja. Tiim6 niikyy ja sen
tulisikin nikye siten, ettil tydkyvyttomyys-
el[kkeiden lukum2i5rti vlhenee. Siinii ohella
saattavat mytis hylkiiiiviit piidt<ikset ainakin
siirtymiivaiheen aikaan lisii:htye. Niiin siksi,
ettil vaikka ratkaisukiiytiint6 pysyy tiiysin en-
nallaan, ei ole varmaa, etth el[kkeen hake-
muskiiytiintci ei muuttuisi. Jos hakemuksra
tehdtiiin aikaisempaa lievemmin perusteiu
seurauksena on hylkiiysptiSttjsten lisiiiintymi-
nen. Kuten tilastoista todettiin, hakemusten
mii:irii sinlins[ on viihentynyt ja hylk6ysten
mtiirl lisiiiintynyt. Kuitenkin mukaan ilmei-
sesti on tullut tapauksia, joissa perusteet ha-
kemiselle eivtit selviistik,idn 6ls olleet riittii-
viit.

Tyottomyydellfl saattaa olla er[itii liittymii-
kohtia tydkyv,4tomyyteen. Ainakin yksittiiis-
tapaukset antavat aiheen olettaa, ettit erlissii
hakemuksissa on ollut kysymys enemmln
tytittrimyydestli kuin tydkyqrttdmyydest5.
Toisaalta on todettava, ett6 tyitttimyyskor-
vaus- ja tydkyvyttomyyseltikej6rjestelm?ln tu-
lee nivelty[ toisiinsa niin hyvin, ettei kor-
vauksen hakija putoa jiirjestelmien v?iliin.

Tehdyn selvitystytin perusteella on vaikeaa
suoranaisesti tehdl pii2itelmdi, ett;d- tyok5rvyt-
trimyysmiiitriteLniiii olisi tulkittu s.ikaissmpaa
tiukemmin. Numerollisesti ei tosin kehitystE
voida tiiysin selittiiii. Harkintaan perustuvis-
sa piidtciksissl on kuitenkin hylkiiyspEiitristen
osalta aina odotettavissa tiettyti heilahtelua
koska my<iskin hakemuksen vireille panemi-
nen on harkinnasta riippuvainen. Toisaalta
tietenkin on ollut odotettavissakin, ett[ var-
sin voimakkaana jatkuneessa tyti$rvyttdmien
lukumii^iirtin lislIntymisessE v[hitellen alkaa
niikye myds laantumisen merkkejE.
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MIKKO PELLINEN

Yrit trij cin ty 6 tulon uudet
mricir it t ely p e r u s t e e t

Tibntn vuoden huhtikuussa sai tydnsil piiii-
tdkseen tydryhmii, jonlca tehtdvtinfr oli laa-
tia uudet perusteet El?lketurvakeskuksen oh-
jeiksi yritttiidn tydtulon miiiiritte$ssii. Aiheen
ohieiden uusimiseen oli antanut yittdiiiem-
kevakuutuksen piirissd luvaittu epdsuotuisa
tydtulokehitys, joka Eliiketurvakeskuksen
mielestii sistilsi uhkan yrittdiien eldketurvan
tyydyttdv?ille toteutumiselle tulevaisuudessa.
Eltiketurvakeskuksen hallit us hyviiksyi uudet
ohjeet toukokuussa, ja ne on toimitettu eld-
kelaitosten kAyfiOOtL Oheisessa kirioitukses-
w tydryhrntn idsen Mikko Pellinen
selostaa tyOryhmhn tyin liihtdkohtia ja niitli
perusteita, ioilla nyt ktyfiiidn otettuihin uu-
sitn ohjeiiin on pdttdytty.

SOVELTAMISPIIRI
Yritttijien eltikelaki (YEL) tuli voimaan vuo-
den 1970 alusta ja koskee lain voimassaolo-
aikana harjoiteuua yrittiijetoimintaa. Y E L: n
piiriin kuuluu Suomessa asuva 18-64-vuo-
tias yritttija, jonka yrittiijltoiminta on jatku-
nut yhtiijaksoisesti ainakin neljii kuukautta
sen jiilkeen, kun hiin on tiiyttiinyt 18 vuotta"
ja jonka ty<itulo on v[hintiiiin 8716 markkaa
vuodessa (1978) eikii hiinellii yrittiijerydnse
perusteella ole oikeutta muun lain tai julki-
sen eliikesiiinn<in mukaiseen eldkkeeseen.
YEL:n piiriin kuuluvalle yrittiijiieliikevakuu-
tus on pakollinen.

Yritttiiii on henkil6, joka tekee ansiotytitii
olematta tiissii tydssiiiin virka- tai tytisuhtees-
sa My<is yrittiijiin perheenjiisen on yrittiij[,
jos hiin tyciskentelee yrityksessii, mutta ei ole
t6ssti tytisstiiin tycisuhteessa.

MIKA ON YRITT&II.N TYATUIN
Ottaessaan el?ikevakuutuksen yrittiijii joutuu
miiiirittelemiiiin eliikkeens[ perusteena olevan
tytitulon suuruuden. YEL:n 7 $:n mukaan
tyritulo on vahvistettava n[draltdan vastaa-
maan joko
a) sellaista palkk64 joka kohtuudella olisi

maksettava, jos yrittljiin YEL:n alaista
tydte suorittamaan olisi palkattava vas-
taavan ammattitaidon omaava henkild tai

b) sitii korvausta, jonka muutoin voidaan
katsoa keskimtiiirin vastaavan sanottua
tycitii.

Tyotulolla hinnoitellaan yrittiijiin tyopa-
nos, ja t?issii mielessii k[site vastaa tydnteki-
jiille maksettavaa palkkaa. El[kkeen perus-
teeksi vahvistettava tyotulo ei k?isitteellisesti
liity yritystoiminnan kannattavuuteen. Ty6-
tulo ei voi vtilitt<imiisti miiiiriiytyti yrityksen
tuottaman voiton tai yrittiijiin verotettavan
liike- tai ammattitulon mukaan.

TY6RYHM,4. LAATIMAAN
PERUSTEITA
El2iketurvakeskuksessa asetettiin kev?iiillii
1977 tytiryhme, jonka tehtevene oli toimittaa
uudistettu painos kahdesti aikaisemmin (vuo-
sina 1970 ia 1974) julkaistusta Tyotulon ar-
vioimisperusteet -vihkosesta

Tydrybmln j?iseniksi tulivat: Eliiketurva-
keskulsen asiamies, varatuomari Matti
Pu ranen puheenjohtajaksi, johtaja Un-
to Partanen (Iknarinen) ja osastop?iill-
tikkti Pertti Laesvuori (Kalervo) elii-
kelaitosten edustajiksi, toimistopiiiillikdt
Pentti Lahtinen ja Ilkka Savo-
heimo ETK:n edustajiksi, sihteeri Aila
Lehtinen (ETK) sihteeriksi ja hieman
my<ihemmin tutkija Mikko Pellinen
(ETK) asiantuntijajiiseneksi.
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Y RITT II IEN TY ATU IOT ASON
NYKYTILANNE
Tyriryhmiin aloitettua tydskentelynsii alkoi jo
varsin pian vahvistua niikemys, ettti aikai-
semmat tytitulosuositukset eiviit olleet onnis-
tuneet lain tarkoittaman turvan toteuttami-
sessa.

Eliiketurvakeskuksessa tehty tutkimus, jos-
sa selvitettiin, missii miiiirin yrittejile vahvis-
tetut tydtulot ovat vastanneet edellti mainit-
tuja suosituksia, vielii selvensi tilannetta. Tut-
kimuksen mukaan l97OJuvun alkuvuosina
vahvistetut tyotulot vastasivat kohtalaisen
hyvin silloisia suosituksia ja tyoehtosopimus-
palkkoja. Sen jiilkeen tilanne on kuitenkin
llhes kaikilla aloilla kehittynyt huolestutta-
vaan suuntaan. Yhii enenevEssii miirin on
ollut havaittavissa, ettii yrittiijtin ehdottama
ty<itulo alittaa, usein roimastikin. suosituk-
sista ilmenev5n tycitulotason. Esimerkilsi
vuosina 1975-76 aloittaneista yrittiijistii n.
40lo on vahvistanut tycitulonsa alle oman
jiirjesttins[ suosittaman minimin ja kaskityd-
tulotkin ovat jiiiineet selv[sti alle tilastoista
ilmenevfln alan tytintekijtiiden palklotason
(ks. taulukko).

Toisaalta on esiintynyt yrittiijiin toiminta-
olosuhteisiin niihden epiirealistisen korkeita-
kin tyotuloehdotuksia. Niiiden m?iiirt on kui-
tenkin ollut selviisti v[henevii, eiv[tk[ ne si-
ten muodosta ongelmaa.

Er?iiinii syynl edellE selostettuihin ilmitii-
hin on, ettii YEl-jerjestelmiin alkuvuosina

suurin osa vakuutuksen ottajista oli harjoitta.
nut yrittiijtitoimintaa jo pitknhktin aikaa, ja
heidiin ty<itulonsa m?iiirittely oli varmempaa
kuin juuri toimintansa aloittaneiden yrittii-
jien. Nykyiiiin uuden vakuutuksen ottajat
taas enimmtikseen ovat uusia yrittiiji[.

SA OSITU KSI ST A OH I EI SI IN
Yrittiijiin eliiketurvan varmistamiseksi ty6-
ryhme piti viilttiimiitt<imiin?i uudistaa ty<itu-
lon miiiirittelyn perusteet. T?issl yhteydess?i
n[htiin oleellisena Eliikcturvakeskuksen ase-
man korostaminen yrittiijiivakuutuksia val-
vovana ja yrittiijiin tytitulon miiiirittelytilan-
teessa ohjeita antavata laitolsena.

KESKEISET PERIAATTEET
Varsinaiseen uudistustyihtin lihdettiin llhet.
Uimalle yrittiijtijiirjesttiille kirje, jossa selos-
tettiin nykyist?i tilannetta sekii pyydettiin kul-
takin jiirjesttiltii miiiirittelyperusteet oman
alansa yrittiljille. Pyrkimyksenl oli, ettii uu-
distetut perusteet johtaisivat aikaisempaa yk-
siselitteisempiin ja siten sekli vakuutuksen-
ottajaa ettii -antajaa tyydyttiiviin tydtulorat-
kaisuihin. Kirjeessl korostettiin seuraavia
kckeisimpiE periaatteita perusteiden laadin-
nassa:

Perusteiden tulisi pohjautua ensisijaisesti
kunkin alan tytintekijdiden tydehtosopi-
muspalkkoihin.
Perusteiden tulisi sisiiltiiii jonkin j[rjeston
hyviiksi katsoman kriteerin (esimerkiksi

Naiset
A B

Keskimiiiiriiiset tydehtosopimuspalka ( A) ia yrittiiiien alkutydtulot ( B)
elinkeinoluo kit t ain, mk I v.

Miehet
A B

Teollisuus ja kiisityd
Rakennustoiminta
Kauppa
Ravitsemus, majoitus, siivous
Liikenne

30 800
36 500
29 600
24700
28 100

18 700
t97c0
21 700
l6 500
14 900

22700
25 200
l9 500
20 900
21 500

13 400
l8 100
15 700
15 200
l2 300

4: palkkatilasto 3. neljiinnes 1976 (ulk. Tilastokeskus)
B : l. l. 1975-31. 12. L976 alkaneiden yritttijiisuhteiden keskity<itulot vuoden 1976 indek-

sitasossa.
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liikevaihto, henkil<iluku t'ns.) mukaan laa-
dittu tytituloasteikko, joka realistisesti ot-
taisi huomioon alan yrittiijien ansiotasossa
ilmeneviit erot.
Ellei em. asteikon laadinta olisi jollakin
alalla mahdollista, tulisi perusteista ilmetii
suppeahko ty6tulojen vaihteluviili tai tyy-
pillinen ansiotaso.
Ne erityistekijiit, joiden vuoksi tyotulo
ertiissii tapauksissa tulisi vahvistaa em. pe-
rusteista poiketen, tulisi selvittiiii.
Edelleen perusteista tulisi ilmetii tlsmiilli-
sesti m?ieritelty tydtulon minimitaso, jonka
alle tiiysipiiiv?iisen ja ymp[rivuotisen yrit-
tiijdn tytituloa ei vahvisteta.
Tyotuloa ei ilman erityisen painavaa sffi
(esimerkiksi osallistuminen yritystoimin-
taan ensisijaisesti pdiiomapanokselia) tulisi
vahvistaa parhaiten palkatun alaisen palk-
kaaa pienemmiiksi, vaikka yll6 esitetyt pe-
rusteet sitii edellyttiiisivltkin.
Kirje llhetettiin viime elokuun puoliviilis-

sI n. 100 yrittiijejarjestttlle. Miiiirlaikaan
mennessl (30. 9.) siihen vastasi vajaa ?-016
kysytyistii, ja lukuisien yhteydenottojen jiil'
keen vastausprosentti nousi kaiken kaikkiaan
n. 60:een. Viimeinen vastauskirje oli piiiv[tty
28. 2. 1978.

Saapuneista vastauksista 67 /o voitiin so-
veltaa mdilrittelyperusteiksi ilman suurempia
muutoksia, 15 /o saatiin ko. j[rjestdjen kans-
sa kiiytyjen neuvottelujen jtilkeen tarkoituk-
senmukaisiksi ja 18 /o:ssa tapauksista jiir-
jest<i ilmoitti, ettei toiminta kuulunut YEL:n
piiriin, ettei titllaisen perusteen antaminen
kuulunut jiirjestcin toimivaltaan tai ettii jiir-
jestollii ei yksinkertaisesti ollut mitiiiin tietoa
jiisentensii YEl-toiminnasta tai vastausta ei
tullut lainkaan.

Liihes kaikista vastauksista otettiin kuiten-
kin jonkinasteinen yhteys ko. j?irjesttiihin.
Yhdenmukaistamista vaativat vastaukset
edellyttiviit yleensii liihinnii tarkistussoiton
kaltaisen keskustelun, muutoksia vaatineet
vastaukset taas laajempia yhteydenottoja
henkilcikohtaisista tapaamisista aina erddn
600-jiisenisen keskusliiton j?isenkyselyyn, jo-
hon Eliiketurvakeskus toimitti useita liitteiti

sis?iltiineen oheisaineiston. Kokemuksemme
tiistt laajimmasta yhteistydmuodosta osoit-
tautui valitettavasti hedeLnltt<imimmeksi,
sill6 lopputuloksena ko. keskusliitto ilmoitti,
ettei k?iytiinnriss[ ole mahdollista saada ai-
kaan perusteita ty<itulon miiiirittiimiseksi ja
ettii tiimiinlaatuinen kannanotto ei kuulu kes-
kusliiton toimialaankaan.

Yeispiirteenii voidaan kuitenkin todeta,
ett[ jiirjesttit suhtautuivat esittemiimme ne-
kiikohtiin varauksettoman myrinteisesti, kun-
han ilmenneet epiiselvyydet ensin oli selvi-
tetty.

Jatkuvasti yleisimpiii sekaannuksen aiheut-
tajia ovat kokemuksemme perusteella YEL-
vakuutuksen velvoitteet sosiaalivakuutuksen
asettaman teht?iviin toteuttajana sekii - huo-
mattavasti keytiinn6deheisempiinii - eltik-
keen perusteena olevan tyotulon klsitteen ja
yrittiijiin ansiotulojen erottaminen toisistaan.
Kumpikin on aiheuttanut yrittejien ja yrittii-
jljiirjest<ijenkin taholla tycitulon arvioimista
epZirealistisen alhaiselle tasolle.

YHTEISTYATA
ETU 1,4. RI EST AI EN K AN SS A
Koska jlrjest<ikohtaisia perusteita ei saatu
riittiiviin kattaviksi ja yksityisiruirtaisiksi,
piiiitettiin tutkia mahdollisuutta lisZitii ohjei-
siin osa II, joka sistiltiiisi tiiydent?iviZi ansio-
tasotietoja elinkeinoryhmitt?iin ja tarpeen
mukaan toimialoittainkin. Osa II olisi kui-
tenkin toissijainen jtirjestcijen ohjeisiin niih-
den.

Ansiotasotietojen hankkimiseksi otettiin
yhteyttii Suomen Ty<inantajain Keskusliit-
toon ja Liiketytinantajain Keskusliittoon, ja
yhteisty<issii kiydettiin ne mahdollisimman
tuoreet ja kuvaavat palkkatilastoluvut, jotka
muodostavat tyotuloperusteiden osan II kes-
kimiiiiriiistii palkkatasoa esitt[viit luvut.
Edelleen saatiin voimassa olevista ty<iehtoso-
pimuksista kunkin alan minimipalkat osaan
II sovellettaviksi.

Eliiketurvakeskuksen ohjeessa jiirjest<ijen
perusteet ja palkkapohjaiset ansiotasoluvut
on kytketty toisiinsa seuraavasti:
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- Jiirjestojen peruste on ensisijainen. Kui-
tenkaan se ei voi vflhimmfli5lasoltaan alit-
taa vastaavan alan tytiehtosopimuksen
mukaista minimipalkkaa, kun kyseessii
on tiiysip?iiviiinen ja ympiirivuotinen yrit-
tiije.

- Mikiili soveltuva peruste puuttuu tai siitii
ilmenee vain tydtulon minimitaso, vahvis-
tettavan tydtulon tulee kuitenkin vastate
ammattitaidoltaan yrittejiie vastaavalle
henkildlle kohtuudella makssllxvaa palk-
kaa. Tytitulon mfirittelyn llhttikohtana
voidaan te[6in pitiiii kyseisen, osassa II
esitetyn elinkeinoryhmiin keskiansiotasoa.
Kuitenkaan, jos yrittiijiillil on palveluk-
sessaan tyintekijditii, vahvistettava tyi-
tulo ei voi kuin harvoissa poikkeusta-
parrksissa alittaa parhaiten palkatun alai-
sen Palkkl2.

KEHITYSTYA IATKAA
"YrittEjien tydtulo" -ryhmii p:ietyr edell?i se.
lostettuun ohjekokoelmaan perusteellisen ja
monivaiheisen tydskentelyn jiilkeen tiiysin
vksimielisesti. Tydn eri vaiheissa sen taakse
on asettunut huomattava joukko eri alojen
yrittiijej[rjesttijl aina Suomen Yrittiijien
Keskusliittoa mydten, ja etujiirjestdistii mm.
Suomen Tytinantajain Keskusliitto on kan-
nanotossaan korostanut yrittiijien tydtulon
vahvistamisperusteiden selvittiimisen ja sel-
kiinnyttiimisen tiirkeyttii.

Yrittiijien neuvottelukunta hyvtiksyi ohje-
kokoelman muutoksitta kokoulsessaan 6. 4.
1978 ja Eliiketurvakeskuksen hallitus 24. 5.
1978 ja se on julkaistu painettuna.

Saavutettu tulos on kuitenkin vain viili-
piietds ja tydtii on tarkoitus jatkaa. Menneen
vuoden aikana onkin yhteydenotoilla eri ta-
hoille luotu pohja perusteiden edelleen kehit-
ttimiselle palvelemaan yhii paremmin niille
mii[riteltyii tehtiiviii. Useilla eri tahoilla on
niinikiiiin kiinnitetty huomiota myris jo aiem-
min vafovi5lettujen tyitulojen saneeraustar-
peeseen, ja liihitulevaisuudessa tultaneen tii-
henkin ongelmaan puuttumaan.

EILA TUOMINEN

I oka kymmerus urohti kansaruliikelain.
Puolet mainiti tiirkeimmiit ansioeliikelait.
Mielipide eltikkeist?t oli joka kolmaruulla.

Muun muutsa tiimti kilvi ilmi tutkija E i I a
T u o m i s e n iuuri valmistuneesta tutki-
muksesta, iossa selvitettiin vuoden 1976 yli-
oppilaskirioitusten reaalikokeen kysymyk-
seen "Suomen nykyinen eldkejiiriestelmii"
vastannetden tiedon tasoa.

Vuoden 1976 ylioppilaskirjoituksissa oli
er?iiin[ reaalikokeen kysymyksen[ Suomen
nykyinen el[kej[rjestelmii. Vastausaktiivisuus
oli suuri, sillfl noin joka viides 26 018 yliop-
pilaskokelaasta vastasi tiih?in kysymykseen.
Kysymyksen suosio johtunee osaltaan siitii"
ettii eliikeliiisten asemaa kohtaan tunnetaan
voimakasta poliittista mielenkiintos" mikl
taas on aiheuttanut jatkuvaa el?ikeasioitten
kiisittelye tiedotusviilineissii.

Kesiteltiive tutkimus palvelee Hhinne tytt-
eliikejiirjestekniin tiedotustoimintaa. Ivlaini-
tussa tarkoituksessa on jlrjestelm[n voi-
maantulosta llhtien selvitetty yleiscin tydelii-
kelakien tuntemusta laajalti kattavilla sur-
-----.--4!-:---t--:tl^ Tx-x ..,+f-:*.,- ^^1.,:+lXiivtiy-LuL[u[u\.Jru4. rrul4 !qli\hiis- .wiiiiiilii
pienen erityisryhmiin, ylioppilaskokelaiden,
eliiketurvan tuntemusta. Selvityksell[ pyri-
ttiin vastaamaan kysymykseen, ovatko tiet
tyii ik?iluokkaa ja koulutustasoa edustavien
nuorten tiedot eliikejiirjestelmtistii oikeita
Tutkittava ryhmii on merkittiv?i, koska se
edustaa korkeinta peruskoulutustasoa. Tu-
loksia voitaneen kiiyttiiii apuna arvioitaessa
muun koulutustason omaavien nuorten tie-
don tasoa. T2issii esityksessii tutkimulsen tu-
loksista selvitetiiiin tiirkeimpien elZikelakien
ja eliikelajien tuntemista. Sitii vastoin eliik-
keiden suuruus ja mii?iriiytymisperusteet ovat
piilasiassa jiiiineet kiisittelyn ulkopuolelle,
samoin eliikejiirjestelm?in hallinto ja ra-
hoitus, vaikkakin itse tutkimuksessa niitil on
kiisitelty.

Tutkimus poikkeaa, paitsi kohderyhmiin,
mycis aineiston suhteen aikaisemmista tutki-
muksista- Tutkimusaineisto on saatu Yliop-
pilastutkintolautakunnalta koevastausten nor-
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Ylioppilaskokelaiden
elrike t ie t dmy s t ri tutkit tu
maalin siiilytysajan piiiityttyii vuoden 1977
lopulla. Suomen nykyistii eliikejiirjestelmiiii
koskevasta 5702 vastauksesta oli keytettiivis-
se 2011 vastauksen aineisto, josta systemaat-
tista, tasavlilistii otantaa kiiyttiien poimittiin
sadan vastauksen otos. Tutkittava aineisto
rajoitettiin suhteellisen pieneksi kahdesta
syystii. Ensinniikin pienelll aineistolla halut-
tiin testata aineiston ktiyttrikelpoisuus. Toi-
seksi aineiston kokoa oli rajoitettava tulos-
ten analysoinnin helpottamiseksi, koska ana-
lysointi suoritettiin kiisin. Aineiston luon-
teesta johtuen on luovuttu tavanomaisista
tutkimustekniikoista. Aineiston kiisittelyyn
soveltuva menetelnrli oli sis?illtin erittely
(content analysis).
TUTKITTU OTOS EDUSTAVA
Koska tutkittavana on ollut vain pieni osa
alkupsdissstii aineistosta, katsottiin tarpeel-
liseksi tutkia sekii saadun 2011 vastauksen
edustavuutta koko aineistosta ettii otoksen
edustavuutta 20ll vastauksen aineistosta.
Jotta selvitys antaisi oikean kuvan vastaajien
tiedon tasosta, tulee n?iiden arvostelujakautu-
mien olla mahdollisimman samankaltaisia.
Seuraavasta taulusta voidaan todeta otoksen
edustavuuden olevan suhteellisen hyviin.
Mytis muiden tutkittujen muuttujien suhteen
todetriin otos edustavaksi.

IOKA KYMMENES UNOHTI
M AIN IT A KAN S ANELAKELAIN
Kansaneld.kelain tuntemisessa on suuria
puutteita. Ttitii osoittaa se, ettli 11 vastaajalla
eli noin kymmenesosalla ei ollut yhtiiiin kan-
saneltikej[rjestelmiiii koskevaa mainintaa
Kansaneliikelakia !6sgsrat lausumat voitiin
jakaa kahteen piiiiryhmiiiin: l) yleisiin kan-
sanel[kelakia koskeviin lausumiin ja 2) kan-
saneldkkeen suuruutta ja miiiiriiytymisperus-
teita koskeviin lausumiin. Yleisi[ lausumia
oli 74 vastaajalla Asiallisesti lausumat olivat
yleensii oikeita. Tosin eriiiin kirjoittajan mu-
kaan kansaneltikelakiin tehtiin uudistuksia
60-luvulla ja se sai nimen valtion eliikelaki
(vEL).

Kansanel2ikkeen suuruutta ja miiiiriiytymis-
perusteita koskevia lausumia ovat KEL:n pe-
rusosaa sek6 tarveharkintaisia eliikkeen osia
ja niiden mliiirtiytymistii koskevat lausumat.
Perusosaa koskevia lausumia oli 48 vastauk
sessa. Yleensti oli tiedetty, ettii perusosa mak-
setaan tuloista ja omaisuudesta riippumatta
samansuuruisena. Kansanel?ikkeen perusosa
oli noin puolelle vastaajista piiiipiirteissiiiin
selv[, mutta tarveharkintaisissa eduissa oli
epiiselvyyksil sitiikin enemmln. Perusosan
fiseksi oli lausumia seuraavista kansanel?lke-
lain mukaisista eduista: vanhuudentuki, tuki-

Otoksen
vastaukset

Kaikkien eliikeitirjestelmtiii koskevien vastausten, Eltiketurvakeskulcseen saatuien vastausten
ja otoksen vastausten arvostelujakautumat

Tirkastajan
arvosana
pistettii

Kaikki vastaukset
Reaalin Reaalin

pakollisena ylimiiiir[isen?i
kirjoittaneet kirjoittaneet

01 01lo to

0,8 0,88,4 8,225,2 21,733,8 33.222,t 25,38.4 9.r1,3 1,7

Elilketurva-
keskukseen

saadut
vastaukset

ol/o
0,8
9,5

26,6
33,3
22,0

7,0
0,8

0
I
2
3
4
5
6

of/o
2,0
7.0

28,0
23,0
33,0

6,0
1,0

Yhteens[ /o
Vastanneita

100,0
3423

100,0
2279

100,0
20tt

100,0
100
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osa, tukilise, asumistuki, apufise, hoitofse ja
hautausavustus. Kyseisi[ etuja koskevia mai-
nintoja oli 58 kirjoittajan vastauksessa yh-
teensii 89, joista noin kolmasosassa oli ai-
noastaan edun nimi. Ylimalkaisia tai epiitiiy-
dellisi?i selostuksia oli vajaa puolet ja asia-
sisiilloltiiiin virheellisiii viidesosa. Mm. kaksi
kirjoittajaa oli "kiytiinyt" kokonaan uusia
tukimuotoja peruslisiin ja vanhuuslis?in. Hy-
vlksytt?ivi[ selostuksia oli ainoastaan kolme.
Kansaneliikelain tarveharkintaisten el?ikkeen
osien lukuisuus tuntuu luontevalta selityksel-
tii siihen, ettii niiitii koskevat tiedot ovat ha-
taria.

PUOLET V AST AAI IST A TUN SI
KES KEI SI MM iT AN SIO E LA KE LAIT
Ansioelikkeiden tunteminen oli jokseenkin
yhtii yleistii kuin kansanellkkeen tunteminen.
Tutkitussa 100 vastauksen aineistossa oli
kahdeksan vastausta" joissa ei ollut yhtiiiin
viittausta ansioeliikkeisiin, ja seitsem?in koke-
laan vastauksessa ansioeliikkeitl koskevat
Iausumat olivat hyvin tulkinnanvaraisia. An-
sioeliikej?irjestelm?iil koskevia yleisi[ lausu-
mia oli 46 vastauksessa. Niihin on luokiteltu
sellaiset ansioeliikkeitii koskevat lausumat,
joissa on viitattu niiden olemassaoloon mai-
nitsematta yksittiiisiii lakeja; esim. seuraava
lausuma: "Tytintekijiln jliiitye ekikkeelle hiin
saa kansanel?ikkeen lisiiksi site tyoeliikettfl
jonka piiriin hiin on kuulunut tydssioloaika-
naan,"

F ri!! isi! ansioellLelakej a koskevi a la-u sr-tm ia
oli 72 vastauksessa. Alla olevasta taulusta
niihdii?in kutakin lakia koskevien lausumien
lukumdlir?i. ETK-jiirjestelmiin piiriin kuulu-
vat eliikelait eli TEL, LEL, YEL ja MYEL
oli mainittu jokseenkin yhti usein, viihintiiiin

Lausuman sisiilt<i
H y v iiks yt t iiv iit I aus umat
Lain kirj ainlyhenne mainittu

Lain nimi tai lain nimi ja sen kirjain-
lyhenne mainittu

Lyhyt selvitys laista ssa nimsa j6/fai
lyhenteen lisiiksi
Virheelliset lausumat

puolessa vastaulsista. Julkisen sektorin elii-
kelait sekii muut ansioeliikej[rjestelmiiiin
kuuluvat lait esiintyivdt vastauksissa har-
vemmin. Useimmiten oli mainittu ainoastaan
eliikelain nimi sekii kirjainlyhenne. Noin nel-
j2isosassa oli muutamalla sanalla selostettu
Iain tarkoitusta, esimerkiksi seuraavasti: ly-
hytaikaisissa tyrisuhteissa olevien eliiketurva
eli LEL kesittiie pdiiasiassa tycialoja, joilla
pitkiiaikainen tytisuhde ei voi tulla kysymyk-
seen, esimerkiksi rakennusala. Virheellisi6
elilkelain nimi6, kirjainlyhenteitii tai selos.
tuksia oli 7 prosentissa lausumista; mm. TEL
oli tulkittu ty<inantajan sliiftslaiksi, LEL pit-
kiiaikaisessa tydsuhteessa olevien ellkelaiksi
ja KWEL kunnan ja valtion ty6ntekijiiin
el2ikelaiksi yms.

ELZKELAIEIA KOSKEVAT
TIEDOT HATARIA
Vanhuusel2ikkeitii koskevista lausumista tut-
kittiin ensi sijassa eliikeikiiii koskevia mainin-
toja, joita esiintyi 80 vastauksessa. Seuraa-
vassa on esitetty tutkittujen kiisitykset eliike-
ikErajasta. Neljiisosa oli maininnut 65 vuo-
den yleisen eliikeiiin sijasta jonkin muun
vaihtoehdon.

Vastauksessa
mainittu

ellkeik6raja
vuotta

65
&
OJ
60
muu

Eliikeiln
maininnut

01/o

Yhteensi
Mainintoja

1222
33 39 2l t2

16 t614 8424

11 3 181

75
5
5
6
9

A nsioeltikelakeja koskevien lausumi e n lukumiiiirii v ast auksissa

AnsioelZikelaki

EE H EB H E g E
2t

84
2l

68
33 29

13 t656
I

Yhteensii mainintoja
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Eliikeiiin ammattialoittaiseen vaihteluun
oli viidesosa vastaajista kiinnittiinyt huomio-
ta. Esimerkkeinl ammattiryhmistii oli mai-
nittu mm. liikennelentiijiit ja puolustuslaitok-
sen ja valtion rautateiden palveluksessa ole-
vat. Kyseisist[ lausumista puolet oli virheel-
lisil tai sanamuodoltaan harhaanjohtavia.
Useasta sai sen kiisityksen, ettii tyieliikkeiss6
eliikeikii vaihtelee yleisesti ammatin mukaan.
Ertiiln kirjoittajan mukaan jopa kansaneliik-
keelle voi ptiiistii ennen 65 vuoden elflkeikiiii"
jos ty<iskentelee erityisen raskaissa ammateis-
sa.

Tytikyvyttdmyyseltikkeissl kiinnitti huo"
miota termien k[yttin kirjavuus. Vastauksis-
sa oli yleisesti kiiytetty tyt h/v)ttdmyyselilk-
keen ohella sairaseliikettii ja invalidielikettii
tarkoittarnaan oletettavasti samaa asiaa. Ty<i-
kyvytttimyyseliikettii koskeviksi yleisiksi lau-
sumiksi luokiteltavia lausumia oli 69 vastaa-
jalla. Ne olivat usein mtiiiritelm?in luonteisia
esimerkiksi: "Jos henkil<i sairauden, tapatur.
man tai muun seikan vuoksi tulee tytikyvyt-
tdmiiksi eik[ kykene endii huolehtimaan toi-
meentulostaan, voidaan hiinelle maksaa ty6-
kyvytttimyyseldketti." Tyrikyvytttimyyseliik-
keen miiiirittely oli monessa vastauksessa hy-
vin eptimtiiiriiist[, esimerkiksi lausuma:
"Tyokyvyttrimyysellikettii saavat ne, joiden
tydkyky on ilman omaa syytAen kehno."
Nliden lausumien asiasisdltotin oli joissakin
tapauksissa vaikeata ottaa kantaa. Selviti
asiavirheitii esiintyi kymmeness[ vastauk-
sessa.

Vanhuus- ja tytikyvytttimyyseldkkeisiin
verrattuna perhe-eliikkeitii koskevia lausumia
oli v?ihiten, noin puolessa vastauksista. Vir-
heellisiii lausumia oli noin kolmasosa. Tyot-
trimyyseltikkeen oli maininnut ainoastaan
kolne kirjoittajaa.

MIELIPIDE ELLKKEISTI,
IOKA KOLMANNELLA
Edellii kiisiteltyjen tosiasialausumien lisiiksi
oli esitetty eltikejiirjestelmiiii koskevia mieli-
piteite. Neite nk. ellkepoliittisia lausumia oli
yll2ittiiviin runsaasti, 36 vastauksessa yhteen-
sii 53 eri lausumaa. Niimii on luokiteltu elii-
kejiirjestelmil arvosteleviin, hyv?iksyviin ja
neutraaleihin lausumiin seuraavasti:

Mielipide-
Iausumien

Arvostelevat lausumat: Iukumiiiirii /e
El?ikkeiden pienuutta jaltai eliike-
erojen suuruutta koskevat lausumat 28,3
El2ikejiirjestelmln hajanaisuutta
koskevat lausumat 20,7
Korkeaa el?ikeikiiii koskevat
lausumat 5,7
Rintamamieseliikkeen pienuutta
koskevat lausumat 5J
El2ikeasioiden ktisittelyn hitautta
koskevat lausumat 3,8
Muut arvostelevat lausumat 7,5
Hyviiksyvtit lausumat :
Eliiketurvan tasoa koskevat
lausumat 13,2
Muut hyv[ksyviit lausumat 3,8
Neutraalit lausumat:
Rintamamieseltikettii koskevat
lausumat 3,8
Muut neutraalit lausumat 7,5

Yhteensii
Mainintoja

100,0
53

l5



Edell?i Iuetellut asiat ovat viime vuosien
eliikepoliittisissa keskusteluissa usein esiin
tulleita kysymyksiii. Voitaneen piiiitellii, ettii
ylioppilaskokelaat ovat saaneet virikkeitii
ajankohtaisista ellkeasioista etupiiasse dedo-
tusviilineiden, lehdiston, radion ja television
kautta. Mainittakoon, ettii keytetyisfii yh-
teiskuntaopin oppikirjoista ainoastaan yhdes-
sii oli esitetty eliikejiirjestelm?iil koskevia ar-
viointeja.

ELLKET i RI ESTELMAN RAKENN E
MONELLE EPASELVA
Edellii on kasilslly muutamiin tiirkeimpiin
sistltciluokkiin luokiteltujen asioiden tunte-
mista- Erillisten sisiiltciluokkien analyysi ei
paljasta sitii" miten hyvin tutkitut ovat ym-
miirtiineet nykyisen eliikejlrjestelmiin raken-
teen. Tiimtin vuoksi muodostettiin mittari,
jolla on tarkoitus kuvata sitii, miten hyvin
eliikejlrjestehniiii koskevaan kysymykseen
vastanneet ovat ymmeftiineet eliikej[rjestel-
miin jakautumisen kahtia, kansaneliike- ja
ansioel[kejiirjestelmiiiln. Kiiyttiien luokitus-
yksikktinii havaintoyksikkci[ kokonaisuudes-
sssn on tut$nnus"ineisto jaettu kolrneen ryh-
mii.iin sen perusteella, miten selv?isti kyseinen
ero on ilmaistu vastauksissa:

l) Vastaukset, joissa on suoraan ilmdslu
eliikesysteemin jakautuminen toisaalta kan-
saneliikejflrjestelmtiiin ja toisaalta ansioeli-
kejiirjestelmiin, esimerkiksi lausuma: "Ellk-
keet voidaan jakaa kahteen ryhmiiin, kan-
sanelitkkeet ja tyoeliikkeet", sekd vastaukset,
joissa kahteen eri j[rjestelmiiiin kuuluvia
asioita on kiisitelty selviisti erilliiiin.

2) Vastaukset, joissa on kiisitelty sekii kan-
saneldkejiirj estelm?iii ette ansioelekejd rj estel-
miiii, mutta joissa asioiden ktisittely on seka-
vaa tai eri jlrjestelmiin kuuluvat asiat on
sekoitettu keskeniiiin, sekl vastaukset, joissa
on kiisitelty piiiiasiassa vain toista j[rjestel-
mdii toisen jiiiidessii lyhyehk<in maininnan
varaan.

3) Vastaukset, joissa on kiisitelty jompaa
kumpaa jlrjestelmiiii tai toiseen on vain ep6-
miiiir?iinen viittaus, sekii vastaukset, joista ei

ihnene, mistii eliikejiirjestelmiistii kirjoittaja
itse asiassa puhuu.

Ristiintaulukoitaessa niin saatu luokitus
tarkastajan antaman arvosanan kanssa saa-
tiin alla oleva taulukko. On huomattava, ettii
edell?i mainittu luokitus ei aina noudata tar-
kastajan keytfiimiie luokitusta, sill2i esimer-
kiksi erittiiin lyhyessii ja vtihiin pisteitii saa-
neessa vastauksessa on saatettu hyvin tuoda
esiin eltikejiirjestelm?in jako kansaneliike- ja
ansioeliikej iirj estelmiin.

Tarkastajan Eliikej[rjestelniin j ako kansan-
arvosana eliike-jaansioeliikejiirjestelniinpisteitii vastaajan esittiimiinii

Yhteensii 44 28 28 100

Saadun tuloksen perusteella on todettava,
ettd suurella osalla ylioppilaskokelaista ny-
kyistii el[kejlrjestelmiiii koskevat tiedot oli-
vat erittiiin hataria. Muodostettuja ryhmiii
voidaan luonnehtia seuraavasti.

Hyvtit tiedot: Suurin ryhme koostuu vas-
taaj ista, joille eliikejlrjestelmfln jako kansan-
ellke- ja ansioel?ikejiirjestelmiiin oli selvii ja
joilla yleensii oli suhteellisen hyvlt yleistie-
dot eliikejlrjestelm[st[. Ttihiin ryhmiiiin kuu-
Iui vajaa puolet tutkituista.

Keskinkertaiset tai viihiiiset tiedot: Yli nel-
j?isosalle kirjoittajista oli eliikej?irjestelmin
rakenne jossain miiSrin epflselvii. Myos yk-
sityiskohtaisemmat tiedot eHkejiirjesteLntis-
tii olivat vaatimatonto tasoa Suurin osa t6-
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Tyoelrikketsitn ei
ennakkotarkistusta
vielri heincikuussa

hiin ryhmiiiin kuuluvista vastauksista o\2-3
pisteen vastauksia.

Yksipuoliset tai heikot tiedot: Yli nelj[s-
osalle tutkituista oli elZikejlrjestelm?in kah-
tiajakoisuus tiiysin epiiselvii yksityiskohtai-
sempien tietojen ollessa yksipuolisesti jom-
paa kumpaa jiirjestelmliii koskevia tai huo-
mattavalla osalla liihestulkoon olemattomia.

OPP I KI RI O ] EN T ASO V AI HT E LEE
Yksi tiirkel tiedon miiflr?iiin ja laatuun vai-
kuttava tekijii on oppikirja, josta perustiedot
saadaan. Tutkimuksen aikana selvitettiin
kouluissa kiiytetyt yhteiskuntaopin oppikir-
jat. Kiiytdssii oli ollut kuusi eri kirjaa. Yli-
voimaisesti suosituin oli ollut Rytkdsen ja
Parviaisen kirjoittama "Lukion ja opistoas-
teen yhteiskuntatieto" -niminen teos, jota oli
kiiytetty oppikirjana 40 prosentissa lukioista.
Kun verrattiin eri kirjojen sosiaaliturvaa ja
erityisesti eliiketurvaa koskevia tekstejii kes-
kenii6n, voitiin ensinnlkin todeta huomatta-
via mii[riillisi[ vaihteluja. Perusteellisimmin
eliiketurvaa oli selvitetty em. Rytkdsen-
Parviaisen kirjassa, jossa oli noin neljtin si-
vun mittainen esitys lyhimmiin eliiketurvaa
koskevan tekstiosan ollessa vajaan sivun mit-
taisen. Sosiaalivakuutusta, johon el?ikevakuu-
tus kuuluu, koskevien tarkastelujen jiisente-
ly oli tutkituissa kirjoissa yleensl heikko.
Tiistii osaltaan johtunee, ettl liihes kolmas'
osa tutkituista oli erehtynyt kirjoittamaan
mycis muista sosiaalivakuutuksen muodoista
tai jopa sosiaaliavustuksiin ja sosiaalihuol'
toon kuuluvista eduista-

i,T

Tasavallan presidentin esittelyssfl 30. 12.
1977 vahvistettiin laki taloudellisen kehityk-
sen turvaamisesta eli ns. valtuuslaki. Lain
3 $:ssii slzidet2iln, ettii TEl-indeksiin sidot-
tuihin el?ikkeisiin ja niihin rinnastettaviin
korvauksiin ei suoriteta ennakkotarkistusta
vuoden 1978 heiniikuun alusta. Tarkistus on
siirretty vuoden 1979 alun indeksitarkistuk-
sen yhteyteen.

Valtuuslaki liittyi osana kokonaisratkai-
suun, jolla mm. siirrettiin jo sovittuja vuo-
den 1978 maaliskuun palkankorotuksia kuu-
della kuukaudella ja lokakuun korotuksia
neljiillii kuukaudella.

Normaalisti heiniikuun ennakkotarkistuk-
sen mddr6 on kaksi viidennestE seuraavan
vuodenvaihteen arvioidusta TEl-indeksin
muutoksesta. Keytetteviss6 olevien tietojen
perusteella voidaan arvioida, ette vuoden
1979 TEL-indeksi on noin 6 /o t[m[nvuotis-
ta korkeampi. Siirretty indeksitarkistus on
t6men perusteella 2,4 %.

Valtuuslaki vaikuttaa el?ikkeiden mii[riin
vuoden 1978 hein?ikuusta joulukuuhun. Vuo-
den 1979 alusta eliikkeet korjataan norlnaa-
Iisti vuoden 1979 TEl-indeksipisteluvun
osoittamaan tasoon.

TEl-indeksisidonnaisia eliikkeitl makse-
taan vuonna 1978 kaikkiaan noin 650000
henkilolle. Siirretty ennakkotarkistus on
eliikkeen bruttomiilriistd 2,4 /o puolen vuo-
den aikana. Esimerkiksi 1000 markan kuu-
kausieltikkeestii ennakkotarkistus olisi ollut
24 mk kuukaudessa. Verotettu m2i2ir[ on t6-
tii pienempi.

Ennakkotarkistuksen poisjliimisen vuo-
den 1978 kokonaiseliikemenoa pienent?ivfl
vaikutus on noin 97 miljoonaa markkaa.
Tiistl yksityisen sektorin osuus on 42 miljoo'
naa markkaa, julkisen sektorin osuus 44 mil-
joonaa markkaa sekii muiden TEl--indeksi-
sidonnaisten eliikkeiden (tapaturmavakuu'
tus-. sotilasvamma- ja liikennevakuutuslain
mukaiset elrikkeet) osuus 11 miljoonaa
markkaa.

t
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Valtion eliikelain eli VEL:n
voimaantulo 1. l. 1967 mer-
kitsi tiiydellistti mullistusta
valtion eliikeiiirjestelmtissii.
Valtion eliiketurvan toimeen-
pano siniiruii ei ollut uutta
valtiokonttorille, jonka tehtti-
viinrt jo ennen VEL:n voi-
maantuloa oli valtion eliikkei-
den myontdminen ja maksa-
minen. Uutta sen sijaan oli,
ettii VEL:ssa oli TEL:n esi-
kuvan mukaan omaksuttu pe-
riaatteita ja niiihin perustuvia
stiiinnbksiti, jotka olivat tun-
temattomia valtion vanhassa
el ii k e j tir j e s t e I m iu s ii.

N[itii oli eliiketurvan jatku-
vuus ja tiiysitehoisen ty<iky-
vyttomyyseliiketurvan toteut-
taminen. Uutta oli myris eliik-
keen saamisen edellytyksen[
olevan viihimmiin palvelus-
ajan Iyhentiiminen kymmenes-
tli vuodesta neljiiiin, mydhem-
min yhteen, kuukauteen, sekd
=!il--r,.-'^- M++x-i-^- l-^il-gl4^glur val lllt!4llrrrrvll A4riL-
kiin TEL:n mukaiset viihim-
m?lisehdot tiiyttiiviin valtion
palvelussuhteisiin. Valtion
vanha el2ikejiirjestelm2i, joka
on saanut alkunsa jo vuonna
1775, koskee vain vakinaises-
sa virkasuhteessa olevia vir-
kamiehiii ja vakinaisia tyonte-
kijdite, eik?i ellketurva siin?i
ole jatkuva, joten, jos valtion
palvelus piiittyi ennen eldke-
tapahtumaa, el2ikettii ei saa-
nut lainkaan. Lyhyesti VEL:n
voimaantuloa voisi luonnehtia
niir,, ettd siirryttiin suljetusta
avoimeen eliikejiirjestelmiiiin.

VALTION
ELIKETURVAN
PIIRI LAA]ENI
Niikyvimpiinn ssg1aa m uksgpn

JYRKI JAASKELAINEN

on ollut valtion ellkej?irjestel-
miin nopea laajeneminen. Vii-
meisenl vuonna ennen VEL:n
voimaantuloa eli vuonna 1966
eliikehakemuksia saapui 4952,ja el[keptiiitciksiii annettiin
4908. Jo ensimmiisen[ VEL:n
voimassa olon vuotena hake-
musten ja piiiitosten lukumiiii-
re miltei kaksinkertaistui
edellisestii vuodesta.

Vuoden 1969 alusta uudis-
tettiin valtion perhe-el2ikejlr-
jestelm?i. Valtion perhe-el?ike-
laki, VPEL, tuli tiillciin voi-
maan. Valtiolla oli lakisiiiitei-
nen perhe-eliikejlrjestelmii jo
vuodesta 1952. Se koski kui-
tenkin vain vakinaisia virka-
miehiii, kun sen sijaan valtion
ty6ntekijet olvat lakisii?iteisen
perhe-ellketurvan ulkopuolel-
la. VPEL:n tultua voimaan
my<is valtion tyontekijiit sa-
moin kuin yleensii kaikki, jot-
ka olivat palvelussuhteessa
.,^l+:^^- .-:.,^1 l^l,i.ririf-:.--v alrvvrlt oq r 4! r@oslvrJvrr
perhe-eltiketurvan, ja kuten
valtion vanhan perhe-eliike-
lain mukaan, myds miespuo-
lisilla on yhteleinen oikeus
perhe-eliikkeeseen kuin nais-
puolisilla virkamiehill2i ja
tycintekijriillii. Aikaisemmin
valtion ty<intekijiiin jiilkeen
jiiiineille leskille ja lapsille oli
voitu jtirj estiiii perhe-eliiketu r-
va ainoastaan ylimiiiiriiisillii
eliikkeillii.

VPEL:n tultua voimaan
elikehakemusten vuotuinen
lukumiiiir[ lisii2intyi vuonna
1969 edellisestl vuodesta li-
hes puolitoistakertaiseksi. Tiil-
lciin ei entiii pysytty hakemus-
ten kiisittelyssd samassa tah-
dissa kuin niitd, saapui, vaan
hakemukset ruuhkautuivat.

Tiill<iin alkanut ruuhkautumi-
nen on sittemmin ollut jatku-
vana hankaluutena.

Vuosittain saapuvien eldkoja perhe-el?ikehakemusten
mii.iirln lisiiiintyminen jatkui
koko l97OJuvun aina vuoteen
1977. VEL:n voimassaolon
k5rmmenenten[ wonna, vuon-
na 1976, hakemusten miiiirl
niiyttiiii saavuttaneen huip-
punsa ja niiyttiiii mycis siltii
ettli vuotuinen mtiiir?i pysyy
siinii, mihin se tiilloin asettul
eli noin 220010 kappaleena-
PiiAtOksie hakemuksiin on
nyttemmin pystytty vuoden
mittaan antamaan enemmiin
kuin vastaavaan aikaan on
saapunut hakemuksia. Ruuh-
kautumista ei enii2i tapahdu,
vaan vanhoja ruuhkiakin saa-
daan v?ihitellen puretuksi.

TYdMiiRAN KASVA
ON MUUTTANUT
ORGANISAATIOTA
Ruuhkautuminen on tuonut
mukanaan toisen vakavan on-
gelman: eliike- ja perhe-el?ike-
hakemusten klsittelyaika on
venynyt kovin pitkiiksi. T?istii
on tietenkin monenlaista hait-
taa, eniten eliikkeen hakijoille,ja sitii on pyritty helpotta-
maan maksamalla ennakkoja.
Muuttamalla lakia vuonna
1970 tehtiin mahdolliseksi
maksaa eliikkeestii ja perh+
eliik-lieestii ennakkoa ennen
kuin hakemukseen on annettu
paetos. Ennakko ei ole lopul-
Iinen eik[ hyviikii?in ratkaisu
viipymisongelmaan, vaan k6-
sittelyaikaa on pyritty ja jat-
kuvasti pyritiiiin lyhentemeen.

VEL:n toimeenpanoon val-
tiokonttorilla oli valmis 6sg4-

Valtion elcikelain turvaa
toista vuosikymment(i
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nisaatio, ja henkil6kunnalla oli
kokemusta eliikeasioitten hoi-
dossa. Valtiokonttori oli saa-
nut tehtiiviikseen valtion elZik-
keiden maksamisen vuonna
1943 ja valtion eliikkeiden se-
kii perhe-eliikkeiden ja hau-
tausapujen mydntiimisen
Yuonna 1960. Valtiokonttoriin
perustettiin eldkeosasto vuon-
na 1965. Vuoden 1966 p[[t-
tyesse eHkeosastossa oli kak-
si toimistoa, elZiketoimisto,
jossa oli 22 henkilciii, ja eliik-
keenmaksutoimisto, jossa oli
28 henkiltrii, joten koko osas-
ton vahvuus oli 50. Kymme-
nen vuotta myohemmin osas-
tossa oli kolme toimistoa, elZi-
ketoimisto, eliikkeenmaksu-
toimisto ja rekisteritoimisto,
sekii lis?iksi osastoon oli pe-
rustettu erityinen atk-suunnit-
teluryhm[. Henkilokunnan
vahvuus oli vuoden 1976 lo-
pussa 158, mikii se on edel-
leenkin. Vuonna 1978 orga-
nisaatiota on siten muutettu,
ettii siinii nyt on kolme eliike-
toimistoa sekii el2ikkeenmak-
sutoimisto ja rekisteritoimisto
ja vielii lisiiksi erilliset selvit-
telyryhmii ja oikaisuvaatimus-

ryhme.
El2ikkeitii ja perhe-eltikkei-

td haettaessa kiiytetiiiin samo-
ja lomakkeita kuin muitakin
ty<ieliikkeitii haettaessa eli
Eldketurvakeskuksen vahvis-
tamia E- ja PJomakkeita. Val-
tiokonttorissa hakemukset kii-
sitelliiiin ja piiiitdkset tehdtizin
eldketoimistoissa, minkii jiil-
keen ne siirtyvlt maksamista
varten eliikkeenmaksutoimis-
toon. Hakemusten kesiffelys-
sii valtiokonttori on siirtymiis-
sii atk-kauteen. Suunnitelmien
Iaadinta eltikkeenlaskennan
atk-kiisittelystii aloitettiin
vuonna 1975, ja osaa suunni-
telmista toteutetaan jo. Varsi-
naiseen elbkkeenlaskennan
atk-toteutukseen p2i?ist?iiin
vuoden 1978 loppupuolella.
El?ikkeiden maksamisessa tie-
tokoneita on kiiytetty jo vuo-
de.sta 1964.

OIKAISLIMAHDOLLISUUS
VALTIOKONTTORIN
SISiLLA
Muutoksen hakemisesta el?i-
kepiifltokseen oli VEL:ssa sa-
moin kuin VPEL:ssa siiiidet-
ty, etld muutosta haetaan va-

littamalla korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Korkeimman
hallinto-oikeuden aloitteesta
menettelye kuitenkin muutet-
tiin heiniikuun l97l alusta-
Siite Hhtien valtiokonttorin
el2ike- tai perhe-ellkepeetdk-
seen haetaan muutosta siten,
ettii ensin on tehtiivii valtio-
konttorille oikaisuvaatimus,
ja tiihfln annetusta piiiitokses-
t2i voidaan valittaa korkeim'
paan hallinto-oikeuteen.
Vuonna 1977 oikaisuvaati-
musten ratkaiseminen annet-
tiin valtiokonttoriin peruste-
tulle oikaisulautakunnalle,
jossa ovat edustettuina mYtis
valtion virkamiesten ja ty6n-
tekijiiin edustavimmat kes-
kusjiirjestot. Oikaisuvaati-
muksia tehd?i[n vuosittain
noin 900, mikti on nelisen Pro-
senttia ptiiitoksistii. Valituksia
menee korkeimpaan hallinto-
oikeuteen vuosittain noin 150.
Muutosta voi hakea, paitsi
ellkkeen hakija myos valtio-
konttorin eliikeasiamies. Hii-
nell?i on eldkeosastossa itse-
niinen asema, ja hiin voi ha-
kea muutosta sek6 valtion et-
tii eliikkeen hakijan eduksi.

ELLKKEIDEN ARVO
IA RAHOITUS
Valtiokonttorin maksettavana
oli virka- ja tycisuhde-ellkkei-
tii sek?i perhe-eliikkeitii juuri
ennen VEL:n voimaantuloa
vuoden I 966 pliittyessd, 57723
kappaletta, ja niiitii eltikkeitii
maksettiin samana vuonna
276,7 miljoonaa markkaa.
Kymmentd vuotta mYcihem'
min vastaavat luvut olivat
118059 kappaletta ja 1832,3
miljoonaa markkaa. Luku-
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miierfl on siten kasvanut
enemmin kuin kaksinkertai-
seksi ja el2ikkeiden vuotuinen
markkamiiiirii l[hes seitsen-
kertaiseksi. Omien eliikkeiden
keskimii?irtiinen suuruus oli
vuoden 1966 piiiittyessii 458
mk kuukaudessa ja perhe-
eliikkeiden 215 mk kuukau-
dessa. Vuoden 1976 joulu-
kuussa vastaavat markkamtiii-
riit olivat l4l7 ja 8ll. Jos n[i-
t2i markkam[iirien muutoksia
verrataan saman kymmenvuo-
tiskauden kuluessa tapahtu-
neeseen TEl-indeksin kehit-
tymiseen, voidaan todeta, ettd
omien el2ikkeitten arvo on py-
synyt ennallaan, kun sen si-
jaan perhe-el[kkeiden arvo on
hieman noussut.

Valtion eliikemenot rahoi-
tetaan valtion tulo- ja meno-
arvioon vuosittain varattavis-
ta miiiirtirahoista. Valtion el[-
ke- ja perhe-el2ikemenot ovat

! .. , AEd ___-.^-__:^.-nyKyISlIr t. zJ -/O vastaavlsla
palkkamenoista, joten voita-
neen sanoa, ettii valtion eliike-
jiirjestelmii on tasapainotilas-
sa. El2ikemenot suhteessa
palkkausmenoihin pysyneviit
jatkossakin samalla tasolla
kuin tiitii nykyii.

REKISTERdINTI
KEHITTYY
Kun VEL:n toimeenpano
aloitettiin, ei ollut olemassa
keskitettyii rekister<iintiii niis-
tii palvelusaika- ja palkkatie-
doista, joista eltikkeet muo-
dostuvat. Valtiokonttori ei
vieliikiiiin voi tehda piiiittiksi2i
keskitetysti rekisterciityjen tie-
tojen perusteella samalla ta-
voin kuin ETK-jflrjestelmiis-
sil Vuonna 1971 valtiokont-

torissa aloitettiin palvelusaika-ja palkkatietojen vieminen
el?iketietorekisteriin, jonka ko-
neellisesta ylliipidosta huoleh-
tii valtion tietokonekeskus.
Rekisteristii puuttuu suuressa
mii[rin vuotta 1971 edeltiiviE
tietoja, eikii rekisteriii muu-
toinkaan vielti ole onnistuttu
saamaan ajan tasalle. Se on
vielti pari vuotta jnljess[, mut-
ta jllkeenjiiiineisyys saadaan
tavoitetuksi ehkti jo vuonna
1979. Sitten kun eliiketietor+
kisteri on saatu ajan tasalle,
se nopeuttaa el?ikehakemus-
ten k[sittelyii, sillii suuri osa
hakemuksista voidaan ratkais-
ta niiden tietojen perusteella,
jotka saadaan valtiokonttorin
el[ketietorekisteristii, El?iko
turvakeskuksen el?iketapahtu-
marekisteristti ja Eliiketurva-
keskuksen tycisuhderekisteris-
tii. Jokaisen valtiokonttoriin
saapuvan eliikehakemuksen
l--^:i!-!^-:^^1.^: L^-l-i+a^-MJrllgl9lurovADr uqNroaru
El[keturvakeskuksesta rekis.
teriotteet, ja kun ellkepiiiit6s
valtiokonttorissa on tehty, sii-
t?i ilmoitetaan Ellketurvakes-
kuksen el?iketapahtumarekis-
teriin. Mycis valtiokonttorissa
vireillti olevat eliikehakemuk-
set ilmenevet eftiketapahtuma-
rekisteristii.

VALTION MUU
EL{KETURVA
Valtion eltikejiirjestelmiin run-
kona ovat VEL ja VPEL. Li-
s?iksi annettiin 13. 6. 1969 la-
ki eriiistii valtion varoista suo-
ritettavista eliikkeistii, joka
koskee ns. valtionapulaitoksia
ja josta yleisesti kEytetiiiin ly-
hennystii VAL. Neiden val-
tionapulaitosten eliiketurva oli
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ennen VAL:n voimaantuloa
j6rjestetty TEL:n mukaan,
mutta VAL:n tultua voimaan
yksityisissii eltikelaitoksissa
olleet el[kevastuut siirrettiin
valtiokonttorille, joka siitii
l[htien on vastannut niiiden
valtionapulaitosten henkiki-
kunnan eltikkeistii.

VEL:n ja VPEL:n sekii
VAL:n rinnalla on joukko
muita lakeja, joissa on s[iin-
ntiksi?i valtion eliikkeistii. NIi-
tli ovat esim. lait, joissa on
sfidetty kansakoulunopetta-
jien ja peruskoulunopettajien
el?ikkeistii ia perhe-eliikkeistii.
Erilliset lait on myos annettu
kansanedustajain eltikkeistii
ja perhe-eliikkeistii sek?i nyt-
temmin my6s valtioneuvoston
jiisenten eliiketurvasta. Kaik-
kiaan lakeja ja asetulsia, jois-
sa on sdiinnciksiti valtion el?ik-
keistii ja joita valtiokonttoris-
sa joudutaan soveltamaan, on
noin 150. Uusia siiiinn6ksiil
on viime aikoina amettu mil-
tei vuosittain, muun muassa
silloin, kun ylsityisiii korkea-
kouluja on otettu valtion hal-
tuun, samoin kuin raastuvan-
oikeuksien, maistraattien ja
kaupunkien ulosottolaitoksen
siirtyessi valtion haltuun. Ai-
na, kun valtio on ottanut huo-
lehtiakseen toiminnasta, joka
aikaisemmin ei ole ollut val-
tion huolehdittavana, on sii5-
detty toiminnoissa mukana
olevan henkilokunnan el?ike-
turvasta. Muutokset ovat tie-
tenkin aiheuttaneet valtio-
konttorille uusia ongelmia el2i-
keturvan toimeenpanossa.
Toisin kuin olisi luullut, sel-
lainen suuri muutos kuin siir-
tyminen peruskoulujiirjestel-

m6dn, ei siniins[ aiheuttanut
pahoja ongelmia. Koululaitos
nimittiin jo vanhastaan kuu-
lui piiiiosin valtion eliikejiir-
jestelmii2in.

KEHITYSNAKYMI,4
VEL:n valmistelutycissd mu-
kana olleille oli jlnnittiiviiii
niihd[, millii tavoin laki kiiy-
tiinncissfl toimisi. Jiilkeenpiiin
on voitu todeta, ettii se on
toiminut hyvin. Ensimm[inen
muutos VEL:iin tehtiin 31.12.
1968 samanaikaisesti VPEL:a
siiiidettiiess[. Sittemmin
VEL:a samoin kuin VPEL:a
on useita kertoja muutettu,
mutta nAme muutokset ovat
yleensii seuranneet niitii muu-
toksia, joita on tehty TEL:iin.

VEL:ssa, kuten muissakin
eldkelaeissa, on edelleen ke-
hittiimisen varaa. Luottamus-
toimet" jotka jo on liitetty
TEl-jiirjestelmii?in ja kunnal-
liseen eliikejtirjestekniiiin, ovat
viel[ VELjtirjestelmiin ulko-
puolella. My<is osaeliike viel?i
puuttuu VEL:sta. Ivlahdolli-
suuksia saada eliikkeelle siir-
tyminen nykyistii joustavam-
paksi, eliikkeen hakijan yk-
siltilliset olosuhteet nykyistit
enemmiin huomioon ottavak-
si, tutkitaan parhaillaan.

Tytikyvytt<imyyden miiiirit-
tely VEL:ssa psikkea6
TEL:ssa olevasta tyt kJrvyttti-
myyden miiiirittelystii. Teime
on kiiyt2tnntin toiminnassa
koettu epiikohtana josta toi-
sinaan on ollut seurauksena
erilaisten ratkaisujen tekemi-
nen samaa el?ikkeenhakijaa
koskevassa asiassa. T[rke?itii
olisikin tydkyvyttttmyyden
miiiirittelyn muuttaminen

VEL:ssa samanlaiseksi kuio
se on TEL:ssa Muutoinkin
vastaisuudessa tehtiivisst
muutoksissa olisi pyrittiiv[ 16-
hentiim?i?in VEl-jiirjestelmiiii
TEl.-jlrjesteLndiin, niin ett6
lakien toimeenpanossa olevia
eroja voitaisiin viihenttiii. Suu-
rena tulevaisuuden kysymyk-
send on ns. viimeisen laitok-
sen periaatteen ulottaminen
myds julkisiin ellkejiirjestel-
miin.
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JAAKKO ROSTE

Sotilasvammalain
mukaisesta korvaus-
jc)rj estelmcistci

Vuonrw 1948 annettu sotilas-
vammalaki merkitsi sotilas-
vammakorvauksen kokonai-
suuden kannalta huomattavaa
uudistusta mm. korvausluok-
kaj tir j e st el mtist ii I uo p umi s e na
j a t as a-arv o korv auksen jtirj es-
telmiin omaksumisena-

Vaikka jo vuoden 1866 el[-
kesii2intrj on sislltlnyt m[ii-
rnyksi[ Suomen sotavlessii
palvelleiden eliikkeistii, varsi-
naisena sotilasvammakor-
vauksen alkuna on ollut maas-
samme vuoden l9l8 sodan
sotilasvammojen korvaamista
koskenut eliikelaki. Tiimiin
jllkeen jo rauhan vuosina ja
sota-aikana annettiin uutta
lainsiiiidiintoii niissl asioisa
ja 28. 5. 1948 annettiin soti-
lasvammalaki (404/48). Tiine
laki mycihempine muutoksi-
neen muodostaa sotilasvam-
makorvauksen nykyisen pe-
nrclqn

Sotilasvammalain nojalla
mydnnet?il2in valtion varoista
korvausta sota- tai asevelvol-
lisuuspalveluksesta tai niihin
rinnastettavista olosuhteista
aiheutuneen ruumiinvamman,
sairauderl kuoleman tai ka-
toamisen perusteella. Luku-
miiiiriiisesti suurimman soti-
lasvammakorvausta saavan
ryhmtin muodostavat edel-
leenkin viime sotien invalidit
sekl heidiin tai sodassa kaa-
tuneiden ja kadonneiden
omaiset, mutta merkittiiv[n
ryhmiin muodostavat my6s
asevelvollisuusinvalidit ja hei-
dlin omaisensa.

ETUADET
Vahingoittuneelle tai sairastu-
neelle voidaan sotilasvamma-
lain nojalla mydntiiii korvauk-
sena sairaanhoitoa, piiivflra-
haa ja elinkorkoa korotuksi-
neen ja lisiiysosineen sekii
tiiydennyskorkoa- Sairaanhoi-
tona korvataan, paitsi vam-
man tai sairauden aiheutta-
mat varsinaiset hoito-, apu-
neuvo- ja matkakulut, my<is
miindiaikaiset ltiiiklrintarkas-
tukset ja erikoistutkimukset
sek6 vamman tai sairauden
vaatima kuntoutus ja erityi-
sess6 laitoksessa annettu huol-
to. Kuntoutus ja laitoshuolto
korvataan muunkin kuin kor-
vatun vamman tai sairauden
vuoksi, jos tydkyvyttomyys-
aste on viihintiiiin 30 /o.
PI]VI.RAHA
Piiivlrahaa voidaan suorittaa
v?ilittdmtisti palveluksesta va-
pautumisen jiilkeen enint2i6n
vuoden ajalta vahingoittumis-
tai sairastumisp2iiviistii. Plivii-
rahan saamisen edellytyksenii
on, ettii tyttkyky on alentunut
vlhintiiiin ?-0 !o:lla" Piiiviira-
hakorvaus koskee nykyisin lii-
hinnfl asevelvollisuus- tai re-
servipalveluksessa tahi suo-
malaisessa valvontajoukossa
saatua varnmaa tai sairautta.

ELINKORKO
Elinkorko on vamman tai sai-
rauden johdosta suoritettava
peruskorvaus, joka my<inne-
tiiiin aikaisintaan siitii alkaen,
kun piiivtirahan meksaminen
on piiiittynyl Elinkoron saa-
misen edellytyksend on kui.
tenkin, ettii korvattava vem-
ma tai sairaus aiheuttaa aina-

kin viihintiiiin l0l6:n suurui-
sen vakuutusliiiiketieteellisesti
arvioitavan tyokyvyttomyys-
asteen. Elinkorko myonnetiiiin
pysyv2inii tai miiiirnaikaisena-
Mikefi vamman tai sairauden
tilaa ei asiaa kiisitelt?iessii voi-
da pitiiii vakiintuneena, se an-
netaan miinriiajaksi.

Piiiv?irahan ja elinkoron
suuruuteen vaikuttaa, paitsi
tytilqrvytttimyysasteen suu-
ruus, mycis huollettavien luku-
miiere. Korotus on ensimmili-
sen huollettavan osalta 30/o
ja jokaisen seuraavan osalta
n%.
LISI.YSOSAT
P?iivlrahan ja elinkoron li-
siiysosilla pyritiiiin Hhinn!
tiiydentiim[iin korvausturvaa
tapauksissa, joissa vamma tai
sairaus aiheuttaa erityishaitto-
ja tai -kustannuksia. Niiitii li-
siiysosia ovat avuttomuus- ia
haitta-, vaate-, moottoriajo-
neuvo-, opaskoira- ja sairaus-
apulisil Viimeksi mainittu li-
sa poikkeaa luonteeltaan
muista lis?iysosista sillfl sitl
voidaan mytint?H hakemuk-
sesta v[hintiiiin 2O /o:n inva-
lidille, jonka toimeentulo on
omien ei-korvattujen sairauk-
5isn tnikke vnimon tai elinko-
ron korotukseen oikeuttavien
lasten sairauksien aiheutta-
mien kustannusten johdosta
tahi muusta erityisest[ syystii
vaikeutunuL

TAYDENNYSKORKO
Tiiydennyskorkoa voidaan
hakemuksesta myrint?iii inva-
lidille, jolla on vtihintiiiin
20 lo:n tyti\rvytttimyysasteen
mukainen elinkorko. Blelly-
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ANTERO AHONEN

Valtakunnan
tyovoimaongelmat
esillri ekikeikci-
komiteassa

tyksenii lis?iksi on, ettl hiin on
vailla muita kuin sotilasvam-
malain mukaisia tuloja tai et-
tii ne alittavat siinii m?iiir?ityn
tason.

Korvauksina omaisille voi-
daan sotilasvammalaissa mai-
nituin edellytyksin kuoleman
johdosta suorittaa hautaus-
apua, huoltoel?ikettii, Iis6huol-
toeliikettii ja kertakeikkista
korvausta.

MONITAHOINEN
I,lRIESTELMA
Sotilasvammalain mukainen
korvausjErjestelma on varsin
monitahoinen, kuten t[mii
suppea esitys lienee osoitta-
nut. Osa niiistii korvauksista
on sellaisia" ettii invalidilla ja
hEnen omaisillaan on katsot-
tava olevan niiden saamiseen
absoluuttinen oikeus.

Esimerkiksi piiiviiraha ja
elinkorko on my6nnettiivl in-
validille, joka tiiyttiiii sotilas-
vammalaissa mainitut ehdot,
huolimatta hEnen varallisuus-
asemastaan. Eriiitii korvauk-
sia taas, kuten sairausapuli-
s:iii ja tiiydennyskorkoa,
mydnnetiiiin lahinne sosiaali-
silla perusteilla ottaen huo-
mioon hakijan tarve saada tiil-
laista avustusta. Myos vam-
masta tai sairaudesta aiheutu-
nut erityishaitta tai -kustannus
hyvitetiiiin varsin pitkiille eri-
laisilla lisillit Niiin eri kor-
vauslajit tiiydentiiviit toisiaan
ja sotilasvammalain mukaista
korvausjiirjestelmiiii on vuo-
sien mittaan pyritty saamaan
yhii tiiydellisemm?iksi.

T yd tt omyys eliik keen i ktiraj an
viiliai kai s t a al e nt ami st a ny kyi-
sestii 60:stti 58 ikiivuoteen eh-
dotti professori T e i v o P e n-
t i k tii s e n puheenjohdolla
toimiva eliikeiktikomitea en-
simmiiisessii viilimietinnbs-
siiiin. Hallitus antoi tiitii kos-
kevan lakiesityksen eduskun-
nalle 7. 4. ja laki astuu voi-
maan heiniikuun alussa. Se on
voimassa vuoden 1979 lop-
puun. Vtilimietintildn sisiilty-
viti ehdotukia selostaa komi-
tean sihteeri, Eliiketurvakes-
kuksen suunnitteluosaston
apulaisosastoptiiillikkd A n -
tero Ahonen.

Valtioneuvoston 30. L2.
1977 asettama eliikeikiikomi-
tea, jonka piiiiasiallinen tehtii-
vii on eliikeikiikiiytiinnon eri-
laisten yksiltillisten jousto-
mahdollisuuksien selvittiimi-
nen, sai 9.3. 1978 sosiaali- ja
terveysministeridltii pikaisesti
selvitettiivlkseen kimpun tyti-
voimapolitiikkaan ja nimen-
omaan nykyiseen huonoon
ty<illisyystilanteeseen liittyvi6
eliikekysymyksiit.

Varsin intensiivisen ko-
koussarjan ja poikkeukselli-
sen yksimielisyyden tuloksena
komitealla oli toimeksiantaj an
asettaman vain yhden viikon
pituisen m?iiiriiajan kuluttua
luovutettavanaan mietinto, jo-
hon kirjattuja johtop?iiitdksi[
kunkin kysymyksen kohdalta
erikseen on seuraavassa se-
lostettu.

TYdTTdMYYS.
ELAKKEEN IKI.RAIA
ViLIAIKAISESTI
58 VUOTEEN

Mahdollisuudesta alentaa
ty<itt<imyyseliikkeen saamisen
edellytykseni olcvaa 60 vuo-
den ikiirajaa komitea ensiksi-
kin totesi ty<ittcimyysellkkeen
ja sitii edeltiiv[n tytittdmyys-
avustuksen tai -korvauksen
sekii viime aikoina yrityskoh-
taisissa eliikejiirjestelyiss[
yleistyneen ns. varhaiseliik-
keen olevan rinnakkaisia me-
netelmi[ ohjata l[hell[ eliike-
ikiiii olevia tytintekijtiitii eliik-
keelle vaihtoehtona nuorem-
pien ja samalla vaille tyydyt-
tiiv?iii toimeentuloturvaa jiiil-
vien tyd,ntekij6iden irtisano-
miselle. Mainitunlaisen kana-
van laajentamiseksi nykyises-
sti tilanteessa komitea tilapiii-
senl toimenpiteenii ehdotti
tytittdmyysel?ikeikiirajan alen-
tamista 58 vuoteen vuoden
1979 loppuun saakka siten,
ettii ennen mainittua ajankoh-
taa tycittdmyyseltikkeelle siir-
tyneet kuitenkin siiilyttiiisivilt
el?ikeoikeuden mainitun ik6-
rajan 60 vuoteen palauttami-
sesta huolimatta.

Tiiss?i yhteydess?i komitea
totesi lisiiksi, ettii ty6tt6myys-
eliikkeen asema el?ikejiirjestel-
miss?imme kaipaa kriittistl
tarkastelua siksi, ettii tyott6-
myysellke luonteeltaan kuu-
luu tytrllisyyspolitiikan piiriin.
Ehdottamansa toimenpiteen
tilapiiisyyden vuoksi ja siksil
ettl asia kokonaisuudessnan
on erityisess[ tytittrimyystur-
vakomiteassa harkittavana,
komitea ei ottanut tycitt6-
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myyseliikkeen asemaan H-
hemmin kantaa.

VAPAAEHTOINEN
TYdVOIMAPOLIITTINEN
ELAKETUTKITTAVAKSI
Toisena kysymyksen?i minis-
teriri odotti komitealta kan-
nanottoa siite, olisiko ltiydet-
tiiviss[ jiirjestelyjl, joiden
avulla eliikkeelle p?iiisyti hel-
pottamalla, esimerkiksi el2ike-
ikie alentamalla, voitaisiin
vapauttaa ty<ipaikkoja liihin-
nii nuorille tydttdmille. Ko-
mitean tarkastelema ratkaisu-
malli ltihti siit5, ettii ellkejtir-
jestelmissiimme otettaisiin
kiiyttri<in erityinen elf,ke-
etuus, ty<iv o im ap ol i i t-
tinen ellke. Se voitaisiin
myontiiii tyontekijiin suostu-
muksen perusteella miiErfliiin
(esimerkiksi 63 vuotta) tiiyt-
tiineelle ty<intekijiille, edellyt-
tien ettd eiiikkeeiie siirlyuri-
sen johdosta vapautuneelle
tytipaikalle otettaisiin tytit<in
nuori henkil<i. Tiim?in tytivoi-
mapoliittisen edellytyksen to-
teutumista ja voimassapysy-
mistii valvoisi tycivoimaviran-
omainen.

Edellii kaavaillun menetel-
mtin ty<ivoimapoliittinen pe-
rusominaisuus olisi se, ettei se
loisi eikii pyrkisikiiiin luo-
maan uusia tytitilaisuuksia,
vaan ainoastaan vaihtaisi yh-
den tycittcimiin yhteen el?ik-
keensaajaan. Hallinnollisena
pulrnana olisi kuitenkin edell?i
kuvatun tyovoimapoliittisen
edellytyksen toteaminen eli
varmistautuminen kulloinkin
siitii, ettei kyseessii olisi sel-
lainen eliikkeelle liiht<j tai tyti-

hcin otto, joka olisi muutoin-
kin tapahtunul

Tycivoimapoliittisen luon-
teensa vuoksi kuvatunlainen
etuus on periaatteessa vieras
eliikejiirjestelmille. Viellpl se
el?ikkeelle siirtymisik?id kaa-
vamaisesti, vaikkakin rajoite-
tusti, alentamalla saattaisi vai-
keuttaa pyrkimylsid eidkeiktr-
kiiyiinn6n joustavuuden li-
saamiseen. Tytivoimapoliitti-
sesta el?ikkeestii aiheutuvat
kustannukset tapausta kohti
v?ihennettyne tydttdmiin nuo-
ren ty<illistiimisestii aiheutu-
valla siiiistdlltl komitea arvioi
olevan noin 800 mk/kk edel-
lyttiien, ettii tytillistiivll tavoi-
te sataprosenttisesti saavutet-
taisiin. Edelll mainitun syy-
yhteyden toteaminen ja seu-
ranta olisi kuitenkin kaytiin-
nossti mahdotonta aukotto-
masti suorittaa, joten syntyisi
hukkakustannusta, jonka
mtiiirii ei ole laskettavissa.
Ntiiden tekijciiden nojalla ko-
mitea p?iiityi siihen, ettei se
voi puoltaa ty<ivoimapoliitti-
sen ellkkeen kiiytttirinottoa.

Huolimatta kielteisestii kan-
nastaan edell[ kuvattuun la-
kisiiiiteiseen ty<ivoinapoliitti-
seen eliikkeeseen komitean
kisityksen mukaan tulisi tut-
kia viel?i mahdollisuutta kiiyt-
1jaie vapaaehtoista, nykyisel-
liiiin vain ty<ivoiman supista-
mistavoitteeseen tiihtiiiiviiii
varhaiseiiiketit mytis iytipaik-
kojen vapauttamiseen tyottti-
mille.

Komitean kannanottojen
oltua kiisiteltiiviin?l hallituk-
sen piirissl sosiaali- ja ter-
veysministeriO pyysi komiteaa
saattamaan loppuun selvityk-
sen siitii, kuinka vapaaehtois-
ta, varhaisel2ikej[rjestely[
kiiyttiien voitaisiin vapauttaa
ty<ipaikkoja nuorille tycittti-
mille.

RINTAMASOTILAIDEN
ELAKEIAN
ALENTAMINEN HUONO
TY6LLISTAMISKEINO
Kolmantena kysymyksenfl ko-
mitean tuli tarkastella mah-
dollisuutta vapauttaa tyopaik-
koja alentarnalla rintamasoti-
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laiden eliikeik66. Kun rinta-
masotilaista noin puolet on
yrittiijie, Iiihinnl maanviljeli-
j6itii, joidcn kohdalla tydn j[t-
tiiminen ei ole el[kkeen saa-
misen edellytyksen[ ja kun
tydsuhteessa olevienkaan ti-
lalle ei kaikissa tapauksissa
olisi tarvetta ottaa uutta tydn-
tekij?in, yleisen el[kkeelle siir-
tymisen ty<illistiivii vaikutus
jdisi vielti ratkaisevasti hei-
kommaksi kuin edellii tydvoi-
mapoliittisen eliikkeen yhtey-
dessd todettiin. Komitea ar-
vioi, ettil el?ikkeelle siirtymi-
sen mahdollistaminen rinta-
mamiehille jo 55 vuoden iiistii
l[htien liciiisi el[kkeensaajia
50 000:lla, josta ehkti runsaat
10 000 olisi tytintekijciit2i. Tyo-
paikkoja vapautuisi tyottdmil-
le ehkd 5 000, mistti aiheutu-
vat eliikekustannukset olisivat
suuruusluokkaa 600 miljoo-
naa markkaa vuodessa. Ko-
mitea joutui tiimiin kustannus-
tarkastelun perusteella totea-
maan, ettei rintamasotilaiden
eliikeiiin alentamista voida
puoltaa tyollisyysniiktjkohdil-
la-

EL,{KKEELLA OLEYIEN
TYdNTEKOA
MAHDATON RA]OITTAA
Komitean tuli viel?i selvittti[
mahdollisuudet tycillisyysnii-
k<ikohtien perusteella rajoit-
taa ellkkeensaajien osallistu-
mista tycintekoon. Kysymys
ellkeliiisten osallistumisesta
ansiotycihon on monitahoinen
ja rajoitusten kannalta ongel-
mallinen jo siksi, ettii el?ike-
oikeus on saattanut syntye
monin eri tavoin, esimerkiksi
ty<in vastikkeena, ostamalla
vakuutus tai elZikelupauksena
vastineena jostakin. Mytis
eliikkeiden suuruus ja niiden
saamisen edellytykset asetta-
vat eldkkeensaajat keskeniiiin
niin erilaiseen asemaan, ettei-
vdt edes lakisiititeiset eliikkeet
voi muodostaa yhdenvertaista
perustetta tydn kieltiimiselle.

Jo eliikkeell[ olevien ty6nteon
rajoittamista vastaan puhuu
mycis se niikcikohta, ettii hen-
kil<i eliikkeelle siirtyesstiiin on
peetynyt ttihln valintaan vaih-
toehtona silloisen ty6,n iatka-
miselle olettaen mahdollisesti
voivansa tehdii eliikkeens?i
tueksi muuta ansiotytitii. Elii-
keliiisten tydnteon rajoittami-
nen saattaisi lisiiksi olla ylei-
sesti omiaan viihentiimiiiin
tyon arvostusta el?ikkeeseen
verrattuna. Neihin niiktikoh-
tiin nojautuen komitea katsoi
el2ikelliisten tycinteon rajoitta-
misen mahdottomaksi toteut-
taa-
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TAPIO KARSIKAS

O s ael ii k e s iiiinnds t e n s ov el t ami ne n ei ol e v i el ii
tiiysin vakiintunut niiden runscun viiden vuo-
den aikana, joina osaeltikkeitii on myonnetty,
toteaa Eltiketurvakeskuksen eltiketoimiston
ptiiillikkd T a p i o K a r s i k a s kirjoitukses-
saan. Toimistoptiiillikkd Karsikas oli sihtee-
rinii pari vuotta sitten toimineessa tydmark-
kinajiirjestdjen ia eltikelaitosten edustajista
kootussa tydryhmiissti, joka tutki osaeliik-
keen soveltarniseen liittyviii ktiytiirufin on-
gelmia.

A__ -i!'t__^1* t-_-t_^-_-. -r1__-t_^^. 1::.^4::_vJ4gl4AVlE AUIAVY4I glrlrvaov! rllcwralur

TEL-, LE,L-, MYEL-, YEl-jiirjestelmii.ln
l. 1. 1973 lukien. Lainsiiiidlntdrl edeltiineis-
sii valmistelut<iissii asetettiin osaeliikes[?innos-
tolle erinlisie tavoitteita. Keskeisin ehkii oli
pyrkimys lieventiiii tyokyvyttdmyyden ja ty6-
kykyisyyden vilistii, aikaisemmin verrattain
jyrkktiti rajaa. Toisin sanoen pyrittiin teke-
mtiiin eliikkeelle siirtymist?i joustavammaksi.
Tarvetta tiihiin todettiin erityisesti olevan
vanhenevilla henkildillii, joilla sairauden hei-
kentiiessti tytikykyii tulotaso alenee, mutta
jotka eivlt ole oikeutettuja tlyteen tytiky-
vyttdmyyseHkkeeseen. Tarkoituksena on, et-
tii osaeliikkeen saaja edelleen osallistuu tyci-
eiamaan, mutta heikentyneen ansaintakykyn-
s5 iohdosta saa samanaikaisesti el?ikettii.

Osaeliikkeellii pyrittiin mycis mahdollista-
maan joustava tyoeliimtiiin paluu esimerkik-
si kuntoutuksen jtilkeen. On todenniikoistii,
ettt asianomainen helpommin uskaltautuu
tyrinteon aloittamiseen, jos mukana on mah-
dollisuus joustavaan siirtymiseen takaisin
el?ikkeelle, jollei tytinteko sairaudesta joh-
tuen ota onnistuakseen.

Kehi t tyv ri s s ri o s ae lcikke e s s (i
vielci ongelmia

Kolmantena voidaan mainita osaelbkkeen
mycintiimisen vaikutus eldketasoon. Tiitii ei
tosin tiiysin yksiselitteisesti esitoissii lausuta
julki, mutta eriiiinb osatekijiinii se lienee ol-
lut mukana osaeliikettii synnyttiimiiss?i. Niis-
sti tapauksissa, joissa tyrikyky asteittain ale-
nee, saattaa tapahtua, ettii eliikkeen perus-
teeksi tulee palkka, joka sairauden aiheutta-
mista seuraamuksista johtuen on ehkd, huo-
mattavastikin alempi kuin aikaisempi vakiin-
tunut taso. Osaeliikkeen tullessa kuvaan mu-
keen hnnmaftavasfi aiemmin kuin tiiyden
el[kkeen, tiillaisen portaittaisen palkkatason
alenemisen haittavaikutuksia eldkkeen perus-
teena olevaan palkkatasoon voidaan jossain
miiiirin esttiii. Mikiiiin lopullinen ratkaisu osa-
eliike ei tiissii suliteessa ole, m'titta sen jiirke-
vd soveltaminen yhdess[ rajoitussiiiinnciksen
sekii TEL 7 $:n 2 momentissa siiiidetyn palk-
kaperusteen harkinnanvaraisen korjaamisen
kanssa ovat omiaan johtamaan hakijalle oi-
keudenmukaiseen lopputulokseen.

Seuraavassa taulukossa esitetiiiin lukujen
valossa osaelZikesiiiinncisten soveltamista eri
ETK-jiirjestelmiin eliikelakien piirissii.

, uurgut.ra

KUIN TYdNTEKIIdILL.I
Numeroiden perusteella vorclaan havalta, etla
osaeltikkeen soveltaminen on ollut yrittiijien
ja maatalousyrittiijien keskuudessa merkittil-
viisti yleisemptiii kuin tytisuhteessa olevien
kohdalla. N[in on siit?ikin huolimatta, ettii
TEL:ssa ja LEL:ssa osaeliikkeiden suhteel-
linen miiiirii on voimakkaasti kasvanut osa-
ellkkeen kiiyttddnotosta.

Osaeltikkeiden ia ttiysien tydkyvyttdmyyseliikkeiden miiArt rydelhkelakien (TEL, IEL, YEL,
MYEL) piirissii vuoden 1977 lopussa

Tiydet eliikkeet Osaeltikkeet
Laki
TEL 30.12.77
LEL 30. 12.77
MYEL 31. 12.77
YEL 31.12.77

kpl
73 696
37 230
40 833

8 773

kpl
I 911

981
10 134
I s96

Yhteensl
kpl

75 673
38 211
50 967
t0 469

ol/o
97,4
97,4
80,1
84,6

01/o
2,6
2,6

19,9
15,4
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OsaelSkkeen suurempi lukumiiiirii yritt?i-
jien kohdalla johtuu eri syistl. Ensimmlise-
nii tulee mieleen se, etld omassa yrityksessl
tycinteon jatkaminen sairastumisen jiilkeen
on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin
toisen palveluksessa

Tiih?inastisten kokemusten perusteella
niiyttiiii siltii, ettei osaeliikej?irjestelmii ole
tyosuhteessa olevien kohdalla tiiysin tiiyttii-
nyt siihen asetettuja toiveita. Suurimmaksi
esteeksi on osoittautunut sopivien tycipaik-
kojen puute. Tyomarkkinoilla ei ole aina-
kaan toistaiseksi kovinkaan paljon osa-aika-
tytipaikkoja.

SOV ELT AMI SESS A ON GELMI A
Osa-aikaty<i sopii hyvin osaeliikkeensaajille.
Tiissl yhteydessii voidaan mainita hankaluu-
det, jotka aiheutuvat siitii, etteivet ty6,ehtoso-
pimusten m?iiiriiykset useinkaan salli saman
tytisuhteen puitteissa sellaista ansiotason las-
kua jota osaeliikesii[nncikset edellyttiivlt.
Esimerkkinii mainittakoon paperiteollisuus,
jossa palkkahaitari on niin kapea (esimerkik-
si 25 7d, ettei osaeliikettii voida keftiiii.

Yhtenii soveltamisessa esiintyv?in?i ongel-
mana mainittakoon, ette erityisesti yrittiijien
kohdalla on usein vaikea saada tarkkaa ku-
vaa todellisesta sairauden aiheuttamasta an.
siotason laskusta. Niiissii tapauksissa joudu-
taan siihen tilanteeseen, ettii l?ilketieteellisillii
seikoilla on suuri merkitys osaeltikeoikeutta
harkittaessa. Vastaavasti on tapauksia, joissa
ansiotasossa on tapahtunut riittiive muutos,
mutta tiihtin ei ole loydettiiviss[ l[iiketieteel-
listii syytl.

Erityisesti osael2ikeoikeutta arvioitaessa tu-
Ievat kysymykseen ansiotasossa tapahtunei-
den muutosten mittaamistarkkuudet. On sel-
vdii, ettd mittaamista ei voida suorittaa ma-
temaattisen tarkasti. Tiist2i syystii osaeldke-
ratkaisuissa suoritetaan tiettyii pyoristyst?i.
Tiimii pyoristys koskee niitii tapauksia, joissa
ansiotason alentuminen osuu 30---40 /o:n vd-
limaille. Suosituksen mukaan, miktili ansio-
taso on alentunut vlhint?iiin 35 le:lla" pyoris-
tys suoritettaisiin yltrspiiin 40 to;iin. Mikeli
alentuminen on v[h?iisempi, esim. 34%,
asianomaisella ei ole osael[kkeeseen oikeutta.

Osaeldkesiiinndsten soveltaminen ei ole
viel?ik?iiin saanut tiiysin vakiintuneita muoto-
ja. Kuvaa eiviit ole selkeyttiineet tietyt muu-
toksenhakuasteitten ratkaisut, joissa osael[-
ke on mycinnetty osaeliikkeen alkuper2iisest[
tarkoituksesta poiketen henkilolle, joka ei ole
ty6ssii.

Tarvitaan cdelleen osaellikekiiytlnncin so-
veltamisen kehittiimisty<itl ja tulevaisuudessa
tytillisyystilanteen muututtua paremp:ran
suuntaan saattaa osaeliikkeelle ldytye kef-
toii nykyistii enemmiin myds tyd,suhteessa
olevien kohdalla-
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Rajoitusstidnndksen
s$alto
TEL4 9:N 4 MOMENTTI
Tytintekijiiin eliikelain C[EL)4 $:n 4 momentti, jota ty6-
eliikejiirjestelmiin piirissli kut-
sutaan yleisesti rajoitussiiiin-
ndkseksi, on ollut laissa sen
voimaantulosta lukien. S?iiin-
--I-1-::- ^--^'.!r^+^ +aoin anUVADVII osr^e.ev rv
useaankin otteeseen muuttu-
nut, mutta sen soveltamispe-
riaatteet ovat seilyneet oleelli-
silta osin ennallaan.

Nykyisessii muodossaan
siiiinntis on ollut vuoden 1966
alusta lukieru ja se kuuluu
seuraavasti:

Milloin tydkyvyudmyys ai-
heutuu sellaisesta sairaudesta,
viasta tai vilnmasta, joka
tydntekiiiilld oli tydsuhteen
alkaessa, hiinellti on oikeus
ty 6 kyv y u 6 myy s elii k k e e s e e n
ttimiin tydsuhteen perusteella
vain. ios hiin on tullut tydky-
vyttdmiiksi aikaisintaan vuo-
den kuluttua tyosuhteen alka-
misesta.

Siilnnost6 kirjaimellisesti
tulkittaessa siis henkil<i, jolla
on ollut tytikyvyttomyyden
piiiiasiallisena syynii oleva sai-
raus jo tycisuhteen alkaessa,
voi saada tydkyvyttomyys-
eliikkeen tiimiin tycisuhteen
perusteella vain siinii tapauk-
sessa, ettd h[n tulee tydkyvyt-
tomiiksi vasta vuoden kulut-
tua tycisuhteen alkamisesta.
Yli vuoden jatkuneeseen tyo-
suhteeseen ei rajoitusstiiinnds-
tii niiin ollen voida soveltaa.
Korostettakoon, ette TEL:issa
tyosuhteen katsotaan tytiky-
vyttcimyystapauksissa pZietty-

ARIA SANKARI

neen sen pliv?in lopussa, jol-
ta henkildlle on viimeksi en-
nen tycikyvyttdmyyden alka-
mista maksettu palkkaa. Rat-
kaisevaa ty<isuhteen piiiittlmi-
selle ei siten esimerkiksi ole
se hetki, jolloin tyonantaja on
sairasloman loputtua merkin-
nyt ty<isuhteen piiiittyneeksi.

RAIOITUSS,rANNAS TA
t.trtri ivriDt 2tlDt .lt.frlYauu, ,l vuLatruu.^L^

Rajoituss6iinncis on samansi-
siilttiinen koko tyOeHkejlrjes-
telmiissl. Lyhytaikaisissa ty6-
suhteissa olevien ty<intekijitin
eliikelaissa (LEL) siiiinntis si-
siiltyy lain 5 $:n 3 moment-
tiin. MaatalousyrittIjien el[-
kelaissa (MYEL) ja yrittiijien
eliikelaissa (YEL) on viittauk-
set TEL:in rajoitussti[nn<ik-
seen. Yrittiijien osalta rajoi-
tussiiiinnciksen soveltaminen
tulee kuitenkin kysymykseen
melko harvoin, koska yrittii-
jetoiminta jatkuu yleensl
vuotta pidemmiin ajan, jolloin
rajoitusssiiiinnciksen sovelta-
miselle ei ole edellytyksiii.
Paitsi mainittuihin yksityisen
sektorin tyoeliikelakeihin, ra-
joitussiiiinncis sisiiltyy myris
julkisen puolen tyoeEkelakei-
hin, muun muassa valtion el[-
kelakiin.

Raj o i t u s s titinn ti k s e n
tarkottus
Edellii esitetty rajoitussiiiin-
ndksen sanatarkka tulkinta ei
liiheskiiiin aina johda sen tar-
koituksen mukaiseen lopputu-
lokseen. Ennen rajoitussiiiin-
nciksen soveltamista tulisi t?i-
m?in vuoksi palauttaa mieleen,

mihin siiiinntiksen soveltami-
sella pyritiiiin ja mikii on sen
tarkoitus. Mytis sairauden
olemassaololla ja sen toteami-
sella on rajoituss?ilnntistA so-
vellettaessa omat, ltiiiketie
teellisestii katsantokannasta
poikkeavat kriteerinsE.

VAIKUTUS
ELIKKEEN TASOON
Tydlg .l'ttSniyse!{kett5 rTnII-
r?ittiiess?l elIkkeeseen oikeut-
tavaksi palvelusajaksi luetaan
yleens?i TEL 6 $:n 3 momen-
tin nojalla myds aika tyoky-
vyttomyyden alkamisesta ei6-
keikiiiin. Mitil kauempana el[-
keikii oD, sitii terkezimpeie
tyrintekijiin kannalta on, ettil
tulevan ajan el[keoikeuden
perusteeksi tulee sellainen tyti-
suhde, jossa saadut ansiot
vastaavat terveeni saatuja an-
sioita.

On melko tavallista" ettl
r_- !:!!! . rrt___._J^-___.
oeru(Il() ennclr tyurlyvy Lluury)-
den alkamista terveydentilan-
sa heikennyttyii ja tyriskente-
lyn vaikeuduttua joko omasta
tai tyonantajan aloitteesta j[t-
tiiii vakiintuneen tytinse ja ha-
keutuu tehtaviin, joista sai-
raudestaan huolimatta uskoo
selviytyvtinsl. Palkkataso
yleensl uudessa tytipaikassa
laskee, ja tilanne piiiittyy vih-
doin lopulliseen tyostii pois
jliiimiseen ja ellkkeen hake-
miseen.

Rajoituss?itinnciksell2i voi-
daan tiillaisissa tapauksissa
sulkea eliikkeeseen oikeutta-
vien tydsuhteiden ulkopuolel-
le tycisuhde tai tycisuhteet,
joissa ansio on sairauden
vuoksi huomattavasti alentu-
nut. Eltike tulee tiill<iin m?iii-

Raj o i tus s cirinndks e s t ri j a
sen soveltamisesta
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rtttiiviiksi tydntekijen ^ikai-semman vakiintuneen ansiota-
son perusteella" eikii sairaus
piiiise vaikuttamaan pienentii-
vdsti sen mii5riiiin.

VIHAINEN TYdSKEN.
TELY TYdELAKE.
T I, RI EST ELMAN PII RISSA
Sen listiksi, ettii rajoituss?iiin-
ncjksellii pyritii5n poistamaan
sairauden eltikettii pienentiiv6
vaikutus, sill?i voidaan sulkea
koko tytieltikejtirjestelm?in ul-
kopuolelle henkildt, jotka ovat
tyoskennelleet kysymyhsessii
olevien lakien alaisissa tciissii
kaikkiaan vain hyvin iyhyen
ajan vasta sairautensa alkami-
sen j?ilkeen. Ellei niiin voitai-
si menetellii, olisi kuukauden-
kin kestiineelll tyiskentelyll[
mahdollista saavuttaa tyopa-
nokseen niihden suhteettoman
suuri eliike. Tiimii taas olisi
vastoin tyoeliikejiirjestelmln
ansaintaperiaatetta ja eliik-
keen tarkoitusta. Tydel?ikkeel-
liihiin pyritii^iin nimenomaan
turyaamaan aikaisemmin saa-
Yutetun elintason siiilyminen
kohtuullisessa miiiirin vielii
eliikkeellii oltaessa. Elilke on
katsottava tycintekijlin ty<in-
sd vastikkeena saAman palkan
ertiiiksi muodotsi. Kansan-
el?ikejiirjestehnln tarkoituk-
sena sitd vastoin on vihim-
miiisturvan antaminen.

KEINOTTELUN
ESTiMINEN
Ilman rajoitussiilnn6stii ei
myoskiiiin olisi estettii suora-
naiseen eltikkeellii keinotte-
luun, jolloin esimerkiksi hen-
kilot, jotka eiv[t lainkaan ole
olleet mukana tytiel?im?issii,

voisivat sairastuttuaan hakeu-
tua kuukauden ajaksi ty<isuh-
teeseen ainoana p?iiimii6r?i-
niiitn eliikkeen saaminen.

VASTAU EL,TKKEESTA
Rajoitussiiiinntistii sovellet-
taessa joudutaan samalla rat-
kaisemaan, mikii el?ikelaitos
vastaa mahdollisesti my<innet-
tiiviistit el?ikkeestii. Sovelta-
malla rajoitussiiilnncistii eliike-
Iaitos siirtiiii vastuun el?ik-
keestii itseltiiiin yleens?i edel-
liselle el2ikelaitokselle. Rajoi-

tussiilinncis on kuitenkin tar-
koitettu eliikeoikeuden miiE-
rittelyyn eikii ratkomaan el6-
kelaitosten keskinlisiti vastuu-
kysymyksiI, joista laissa on
stiiidetty erikseen. Tiimiin
vuoksi vastuukysymykset ei-
vet saa muodostua ratkaise-
viksi tekij6iksi rajoitussliin-
ntlstil sovellettaessa, vaan
siiiinnriksen soveltamisen vai-
kutukset eliiketapaukseen ko-
konaisuutena tulisi tarkoin
tutkia.
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Sairauden ktisite
Kuten edellii jo on todettu,
arvioitaessa sairauden alka-
misajankohtaa tai sen olemas-
saoloa rajoitussiiiinnostii so-
vellettaessa, on sairausk6sit-
teelle annet[ava liiiiketieteelli-
sestii kiisitteest6 huomattavas-
ti poikkeava merkitys.

Sairauden katsotaan rajoi-
tussiiiinntiksessii tarkoitetussa
mieless?i olevan olemassa vas-
ta silloin, kun se selv[sti hait-
taa tytintekijiin normaalia tyti-
sopimuksen mukaista tyonte-
koa. Sairaus on saattanut tie-
ketieteellisesti katsoen olla
tytintekijiilH pitkiiiinkin joko
piileviinii tai vaikka hoitoakin
vaativana- Kuitenkaan edelly-
tyksifl rajoituss?i^tinnoksen so-
veltamiseen ei ole, miklli
puuttuu niiytto sairauden vai-
kutuksesta tyontekoon tydsuh-
teen alkaessa

Ratkaisua tehtiiessii on siten
asetettava rinnakkain toisaal-
ta kiiytettiivissii olevat l?iiike-
tieteelliset seikat, toisaalta
tydntekijiin tydsuorituksia ku-
vaavat tiedot. Rajoitussiiiin-
ndksen soveltamisen tulee pe-
rustua selviin niiyttoihin. Tii-
mii taas usein edeiiyttiili, cttli
eliikelaitos ennen rajoitussiiiin-
nciksen soveltamista hankkii
tytinantajalta esimerkiksi ha-
kijan tydskentelyii liiheltii seu-
ranneelta esimieheltii, selvitys-
tii hakijan tyriskentelyn laa-
dusta ja mahdollisista sairaus-
poissaoloista tyosuhteessa, jo-
ta on harkittu rajoitussiiiin-
n<iksell?i poissuljettavaksi. Sa-
moin hakijan menestyminen
tytissl edellisen tyd,suhteen
loppuaikoina heijastaa tyttky-
ky6 seuraavan tydsuhteen al-
kaessa.

Tydkyvyttdmyysasiain
neuvottelukunnan
suositukset
Rajoitussiiiinnd,ksen sovelta-

misperiaatteiden luomisessa
on El?iketurvakeskuksen yh-
teydessti toimivalla tydkyvyt-
tomyysasiain neuvottelukun-
nalla keskeinen asema. Eliike-
laitosten ratkaisuklytiintci ra-
joitussiiiinnoksen soveltami-
sessa pohjautuu piiiipiirteis-
sdiin neuvottelukunnan vii-
toittamille linjoille.

Kuluvan vuoden aikana
neuvottelukunnassa on kiisi-
telty muun muassa kaksi ta-
pausta" joista tapauksessa A
neuvottelukunta suositteli vii-
meisimmiin tycisuhteen sulke-
mista pois rajoitussiiinn6ksel-
l2i. Tapauksessa B sen sijaan
ei siiiinnoksen soveltamiseen
katsottu olevan aihetta.

TAPAUS A
Vuonrw 1932 syntyrryt mies-
henkil\ on tydskennellyt siih-
kdasentajana vuodesta 1955
lukien vuosien 1971 ia 1972
vaihteeseen saakka, iolloin
hiin on sepelvaltimosairauden
vuoksi joutunut siirtYmiiiin
tydniohtajaksi sarnan tYdnan'
tajan palv elukseen. Tydsuhde
on jatkunut edelleen 15. l.
1977 saakka, jolloin se on
ptiiittynyt tydn loppumisen

i : , .-.^....-*.-VUUIt:ta ,leJ.Ettlwrt,4tEuqi.
kahdenkymmenen vuoden
ajan.

Hakija on 17. I. 1977 aloit-
tanut tydskentelyn toisen
tyo runt ai an palv elukses sa pal-
kan alentuessa edelliseen ty6-
suhteeseen verrattuna runsaat
600 markkaa. Tiimtikin ty6-
suhde on 31. 5. 1977 piiAfiy-
nyt tydn vdhyyden vuoksi iat-
kuttuaan vain noin neliti ia
puoli kuukautta

Liiiikiirinlausunnoista kiivi
ilmi, ettii hakija on sairasta-
nut sepelvaltimotukoksen elo-
kuussa 1971 ia uudelleen ke-
siikuussa 1972. Hiin toipui
niistii kohtalaisesti. Kevtiltstii
1977 alkaen hakija on ktirsi-
nyt viisymyksestti ja lis?iiinty-
viistii rintaktvusta. Sydiintil-

missii oli tukoksista luonteen-
omaiset merkit, ja rontgenku-
vquksissa todettitn sydiimen
tilavuus suurentuneeksi ja
keuhkojen alaosissa verek-
kyys listitintynee ksi.

Neuvottelukunnalta oli tie-
dusteltu, tulisiko jiilkimmiii-
seen hakijan tydsuhteista so-
v c I t aq ru i r' t us siitinnb s t ti.

Neuvottelukunta katsoi ha-
kijan tulleen sydtinsairauden
perusteella TEL:n tarkoitta-
massa mielessii tydkyvyttd-
miiksi kesiikuussa 1977, jol-
loin htin on hakeutunut stsii-
tautiliiiikiirin tutkimukseen.
T y o k y v y t t 6 myy d e n p tiiiasi alli-
sena syynii oleva sairaus kat"
sottiin olleen hakijalla tydnte-
koa rajoittavana jo ennen iiil-
kimmiiisen tydsuhteen alka-
mista, minkti vuoksi siihen
suositeltiin sovellettavaksi ra-
joitussiiiinnbstii.

Selostetussa tapauksessa
henkilcilH on takanaan pitkii
yhteniiinen tyohistoria, jonka
piiiityttyii on seurannut lyhYt
tyosuhde vakiintuneesta an-
siotasosta alentuneella palkal-
la. Tiillaisissa tapauksissa neu-
vottelukunta on yleensd suo-
sitellut rajoitussiiiinnciksen so-
..-!+^'.i,.r- !..1..L4 ..!!iL-eYvlldllrJt4t aVJA4 wi4Aw uruur
sa tapauksessa tulisi m2iiirtit-
tiivtiksi sairauden vuoksi alen-
tuneen ansion perusteella.
Kysymyksessii olevassa ta-
pauksessa on tosin erikoista
se, ettd kumpikin hakijan tyti-
suhteista on piintflnyt tydn
loppumisen eikii sairauden
vuoksi. Neuvottelukunta kat-
soi kuitenkin sairauden tytin-
tekoa haittaavan asteen ole-
massaolon ennen j2ilkimmli-
sen tycisuhteen alkamista sii-
nii miiiirin ilmeiseksi, ettii piie-
tyi suosittelemaan rajoitus-
sddnnc!,ksen soveltamista-

TAPAUS B
Tapauksessa B on kysymyk-
sessti 46-vuotias neuroosia sai-
rastava ruishenkilo, joka on
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tyds kennellyt s ekalaisissa teh-
fivissii lukuisissa lyhytaikai-
sissa TEL+yosuhteissa. Hiin
on kuitenkin siirtynyt melko
vt;littomiisti tydsuhteesta toi-
seen, joten tydskentely on vnr-
sinktn vuodesta 1970 lukien
muodo s t unut y ht eniit se ksi.

Psykiatrisen sairaalan hoi-
dossa hakija on ollut muun
muessa elokuussa 1974. Sen
jtilkeen hiin on tyoskennellyt
vielti kolmessa TEL+ydsuh-
teessa: 25. 10. 1974-26. 9.
197 5 muovioien tarkostajann
0a9 mklkk),7. t0. 1975-
28. 2. 1976 astianpesijiinii
(1360 mklkk) ja viimeksi
3. 3.-4. 9. 1976 hotellihuo-
neiden siivooiana (M68 mkl
kk)-

Hakijan tydmenestys var-
si nki n vi i mei si mmds sii ty 6suh-
teessa on ollut heikkoa. Kos-
ka hakija ei menestynyt ho-
teiiihuoneirien siivoojana,
tydnantaja siiri hiinct toiseen
tehtiivtitin. Hakiia sanoi kui-
tenkin itsercii irti, koska ei pi-
ttinyt uudesta tydsfi. I-oka-
kuussa 1976 eli pian tydsuh-
teen pdhrytryA hdn joutui sai-
raalahoitoon, ioka jatkui mil-
tei yhdenjaksoisena viel?i
tltotta mydhemmin.

Liiiiktir i nl aus u nnoi s sa haki -ja kuvattiin jtinnittyneeki,
jiihmeiiksi, persoonallisuudel-
taan kapeutuneeksi ja stressiii
huonosti sietiiviiksi henkildk-
si, ionka tydkyky on vtime
vubsina selviisti laskenut ja
katkennut syyskuussa 1976
lopullisesti. Diagnoosiksi oli
eriiiissii tut kimusvaiheessa ase-
tettu myds iakomielitauti.

Neuvottelukunnalta oli tie-
dusteltu, tulisiko hakijan vii-
meisimpiiiin eli 3. 3.-4. 9.
1976 jatkuneeseen tydsuhtee-
s e e n s ov elt aa r aj oit us s iiiinnd s -
fi.

Neuvottelukunta katsoi ha-
kijan tullee n tyokyvyttdmiiksi
lokakuussa I 97 6. Suositukses-
saan neuvottelukunta totesi li-

siiksi, ettei viimeiseen tyosuh-
teeseen tulisi soveltaa rajoi-
tussiiiinnostii.

Muodollisesti rajoitussii?in-
noksen soveltamisen edelly-
tykset viimeisimpiiiin tyosuh-
teeseen olisivat ehkii olleet
olemassa. Hakijalla on kui-
tenkin takanaan yhdenjaksoi-
nen tycinteko, joka on pii?itty-
nyt sairaudessa sattuneen
kii?inteen vuoksi. Vaikkakin
hakijan tyrinteko mainitussa
viimeisessii tycisuhteessa on ol-
lut heikkoa, tytisuhde on kui-
tenkin jatkunut noin puoli
wotta ja hakija on sanonut it-
se tytisuhteen irti. Rajoitus-
sii?innoksen soveltaminen olisi
lisiiksi johtanut hakijan eliik-
keen mdiirdn pienenemiseen.
Tiimiin vuoksi ja kun rajoi-
tussiiSnnoksen soveltamiselle
j akomielitautitapauksissa
yleensii on asetettu tavallista
ankarammat ehdot, neuvotte-
lukunta ei tiissii tapauksessa
katsonut siiiinnoksen sovelta-
misen johtavan sen tarkoituk-
sen mukaiseen lopputulok-
seen.

Uudet
tyoelcike-esitteet
Kuten viime numerossa ker-
roimme, tyrieliike-esitteet on
uusittu: moniviirikansissa on
teemana harjakattoinen talo
ja sisiilto on saalcltu ajan ta-
salle.

Esitteitii on kuusi: Tyon-
tekijiin eliike, Yrittiijln eliike,
Vanhuuseliike, Tyokyvytttt-
myyseliike, Perhe-eliike ja
Tyottomyyseliike.

Niitii kaikkia saa ilmaisek-
si tilata Eltiketurvakeskuksen
postituksesta, puhelin
90-1512417.

Jos teill2i on vanhoja esit-
teitii, ne kannattaa nyt vii-
meisfiiidn hiivittiiii. Niiin sen-
kin vuoksi, ettii tyoeltikela-
kien markkamiiiiriit muuttu-
vat vuosittain indeksin mu-
kaan. My<is lakeihin on saat-
tanut tulla muutoksia" ja van-
hoista esitteistii tietoa hakeva
voi pahimmassa tapauksessa
jii?idii ilman hlnelle kuuluvaa
etuutta, kun ei arvaa olevansa
siihen oikeutettu.
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ESKO TAIPALHARIU

Eldketurvakeslatksen
atk-systeemeistci

Kaikki tydeldkkeen mddrdlln vaikuttavat tie-
dot talletetaan Eltlketurvakeskuksen keskus-
rekisteriin, josta ne aruutaan elilkkeen mak-
sav alle eliikelaitokselle.

llman automaattista tietojenkiMuelyii ntiin
laajamittainen toiminta ei olisi mahdollista

Eliiketurvakeskulcsen automaattisen tieto-
j e nkiis i t t ely n hoi taa O y T i e t o ko ne p alv el u A b,
jossa on osakkaina myds eliikelaitoksia.

S eur aav ass a kirjoituksessa T iet o kone palve-
lun ETK-osaston piiiillikki Esko Tai-
p a I h ar j u selvittiiii Eliiketurvakeskul<sen
T ietokone p al v eluss a hoidettavia u k-toimin-
toja, niihin liittyviii rekistereitti ja teknisiii
yleisperimtteita.
ELIKETURVAKESKAKSEN
TIETOIENKASITTELYN
PAATOIMINNOT
Tytieltikejiidestelmln perustehtiive on mak-
saa vakuutetulle eliiketapahtuman satuttua
eliikettii, nopeasti ja oikean miiiirtiisenI. El6-
kehakemuksen ratkaisun, el?ikkeen lasken-
nan ja maksatulsen hoitavat eliikelaitokset
Eliiketurvakeskuksen tehtiiv?in?i on jlrjestel-
miin keskuselimen?i tdlettaa kaikki eliikkeen
miiilriiiin vaikuttavat tiedot ja antaa ndm[
tiedct tan'itta;ssa elilkettii laskevalle eliike-
laitokselle.

TEL:ss[, YEL:ssE ja MYEL:ssE talletet-
tavia tietoja ovat suhdekohtaisesti 66. alka-
mis- ja p?iiittymisajat, palkka tai ty6tulo ja
ansaittu eliiketurva erilseen perusturvan ja
mahdollisen lisiiturvan osalta sekii eliketur-
vasta vastaava laitos. LEL:n osalta tallete-
taan kaikki ansiotiedol Liseki tulevaan
eliikkeeseen vaikuttavina talletetaan tiedot
tiiysitehoisen tyokyvytttimyys- tai tydtt<i-
myyseliikkeen aikana karttuneesta elZiketur-
vasta sekii ty<itt<imyysavustusp[iviit.

Hyv2illti syyllfl voidaan edell2i mainittujen
tietojen talletusta ja ellikelaitoksille viilittii-
mistii pitiiii Eliiketurvakeskuksen tietojenkii-
sittelyn piiiitoimintoina. Muut laista ja ase-
tuksista seuraavat tai jiirjestelmiin hoidossa
tarpeelliset tehtiivlt voidaan luokitella tuki-
toiminnoiksi. Tiirkeimpiii atk:ta hyviiksi
keyttiivie tukitoimintoja El?iketurvakeskuk-
sessa ovat seuraavat:

TAKITOIMINNOT

t.
Ilmoituksen tarkoittaman henkil<in
tunnistaminen.
Jirjestelmiin perustamisesta l?ihtien on kiin-
nitetty erityisen suuria huomiota siihen, eftii
ilmoitusten tiedot tallettuvat oikean henkil<in
kohdalle. Silsi varsinkin ilman henkilotun-
nusta tulevan ilmoituksen henkiltitunnistus
on niin monivaiheinen tapahtuma" et*i se on
sffii katsoa omaksi toiminnokseen.
2.
Henkildtietojen hoito, joka p?i6osin tapahtuu
kerran kuukaudessa vilestdrekisterikeskuk-
selta saatavien muutos-, korjaus- ja kuolin-
ilmoitusten perusteella
3.
Eliiketurvakeskuksen kautta tulevien eliike-
hakemusten ohjaus ja jako ratkaiseville el[-
kelaitoksille rekistereihin talletettujen tieto-
jen perusteella. Nykyisin yli 80 prosenttia
hakemuksista pystytii2in ohjaamaan koneel-
lisesti.
4.
Eliikehakemusten vireilliioloon liittryien tie-
tojeu rekistertiirti.
5.
Eliikepiiiit<istietojen rekister<iinti ja viiliuiimi-
nen tietoj a tarvitseville.
6.
Tyrinantajien eliikejiirjestelytietojen rekiste-
rointi. Kortistona hoidetun rekisterin siirto
atk:lle on tiitii kirjoitettaessa loppuvaihees-
saan.
7.
Tiedottaminen vakuutetuille talletetuista el[-
keturvaan vaikuttavista tiedoista. Tietoja an-
netaan sekii pyynntlstii ettii miiiiriityille ryh-
mille automaattisesti. Paitsi tiedotusmielessl
toiminnolla on suuri merkitys puuttuvien tie-
tojen valvonnassa.
8.
Vakuutettukohtaisten selvittelytietojen, kuten
puuttuvien tycisuhteitten selvittelyn, valitus-
tietojen, vapautushakemustietojen ja edelli-
siin liittyvien p?iiitcistietojen rekistertiinti.
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9.
Tilastoinnit ja tutkimukset, jotka kohdistuvat
toisaalta rekistereihin talletettuihin tietoihin,
toisaalta systeemeisse kiisiteltiiv?iiin iknoitus-
aineistoon.
10.
Eltikkeitten hakemattomuustutkimukset ia
tiedottaminen vanhuus- tai perhe-el?ikkee-
seen oikeutetuille, jotka eiv[t ole eliikettii
hakeneet.
11.
Raportointi el?ikelaitoksille ty<ik5rvytttimyys-
eliikkeensaajien tyrissilolosta mahdollista ty6-
kyvyn tarkistusta varten.
12.
Rekistereiss6 havaittujen puutteiden ja vir-
heellisiksi epiiiltiivien tilanteiden raportointi
eliikelaitoksille selviteuiiv[ksi
13.
ETK-jiirjestehn[n ulkopuolisten ty6- ja vir'
kaeliikelakien alaisten tytraikatietojen rekis-
ter<iinti. Nilitii ovat valtion, kuntien, evan-
kelisJuterilaisen kirkon, merimiesten, Posti-
pankin ja Suomen Pankin tytiaikatiedot se-
kii Ruotsissa ansaitusta eliiketurvasta kerto-
vat ATP-pistetiedot. Eri eliikelakien alaisten
tietojen talletus samaan rekisteriin on vakuu-
tetun kannalta merkityksellistii sikiili, ettii
riittiiii tehde yksi elzikehakemus, joka toi-
menpiteess[ 3. jaetaan kaikille ratkaiseville
laitoksille.
t4.

17.
Rekistereihin talletettujen tietojen mikrofil-
maukset. Mikrofilmit toimivat, paitsi tietojen
varmistuksena, mytls apuna selvittelyissl ja
tiedottamisessa. Viimeksi mainitusta esimerk-
kinl on tiedottaminen vakuutetuille mes-
suilla.

TIETOREKISTEREIST,l
Tietorekisterit on kiiyttdtavan tarpeita vasta-
ten sijoitettu Tietokonepalvelussa joko mag-
neettinauhalle tai levylle. Nauha on halpa
talletusviline. Varjopuolena sillii on, ettli tar-
vittaessa yksittiiisen tapaulsen tiedot on nau-
haa luettava alusta l[htien niin pitkiille, ett6
haluttu tapaus loytyy. Siksi nauhaa ei voi
kiiyttiiii silloin, kun systermi edellyttiiii yk-
sittaisten tietojen viilitrint[ esiile saamista.
Levy on huomattavasti kalliimpi v[line, mut-
ta tiedot ovat sijoitettavissa siten, ettii haku-
tiedon perusteella halutut tiedot voidaan poi-
mia esille kiiytanndsse viilittdmesti riippu-
matta niiden sijainnista rekisterissil.

Eliiketurvakeskuksen tietojenkiisittelysys'
teemin tiirkeimm6t rekisterit ovat henkilti-
rekisteri, ty6suhderekisteri, eliketapahtuma'
rekisteri, vireilliiolorekisteri ja eliikejiirjeste-
lyrekisteri.

HENKILdREKISTERISSA
H EN KI LdT I EDOT 4,7 MI LI OON AST A
Rekisteri on talletettu nauhalle ja sisiiltiiii
noin 4,7 miljoonan t.7. 1897-31. 12. 1967
syntyneen suomalaisen tai Suomessa tytisken'
nelleen ulkomaalaisen henkiltitiedot. Rekis-
teri on kaksiosainen siten, ettii llhes samat
tiedot toistuvat toisessa rekisterissii sukupuo-
len ja henkilcitunnuksen mukaisessa jlrjes'
tyks&sii, toisessa nimen mukaisessa j?irjestyk'
sessii. Tiimii mahdollistaa myds virheellisell[
syntymiiajalla tulleen iftnoituksen tunnista'
misen koneellisesti. Kaikki Eliiketurvakes-
kukseen tulevat vakuutettukohtaiset ilmoituk'
set tunnistetaan ennen lopullista muihin re'
kistereihin kohdistuvaa kiisittely?i henkiltire'
kisteriii vastaan. Lisiiksi henkiltirekisteristii
kefetiiiin nimi- ja kuolintietoja lukuisissa
muissa toiminnoissa.

Kansaneliikelaitoksen tydkyvytt6myys- ja
tydttdmyyseliikepiiiitdsten rekisteniinti ja vii-
littiiminen niiitii tietoja tarvitseville eliikelai-
toksille.
15.
Eltiketurvakeskuksessa talletettuien tietojen
muokkaus ja v2ilittiiminen eliikelaitoksille eri-
koistarpeita, kuten tasokorotusta, varten. Il'
meisesti tiihiin ryhmfin kuuluva tietojen v?i-
litys tulee jatkossa huomattavasti lt*iiinty.
mdiin.
16.
Eltikekustannusten tasaus ja Eliiketurvakes-
kuksen kustannusosuuksien jako eliikelaitos'
ten kesken. Toistaiseksi pii5osa tiistii tehtii'
viistii hoidetaan kiisityona.
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TYdSUHDEREKISTERISSA
3,4 MILIOON AN V AKUUTETUN
TYdHISTORIA
My6s tyosuhderekisteri on nauhalla ja sisiil-
tii?i tietoja noin 3,4 miljoonasta henkilosti.
Tiihiin rekisteriin on talletettu vakuutettujen
eliikkeeseen vaikuttava tycihistoria, joten sitii
voidaan pitiiii tyoeliikejZirjestelmtn tiirkeim-
pEnE rekisterin?i. T?imiin vuoden alussa rekis-
teri sisiilsi tietoja seuraavasti:

- jatkuvia TEl-suhteita I 157 000

- piitittyneit[ TEl-suhteita 4 487 000

- LEl-ansioita I 575 000 henkiloll[,
yhteensii 6 942 000 ansiovuotta

- jatkuvia YEl-suhteita 105 000

- p?iiittyneitii YEl-suhteita 75 000

- YEl-vapauttamispiiiitttksie 6 600

- jatkuvia MYEL-suht eita 27 4 N0
- piiiinyneitii MYEl-suhteita 207 000

- MYEl-vapauttamispaetdksia 16 200

- tytitt<imyysaikoja 280 000 henkilollii
Lisiiksi rekisteriss[ oli tietoja valtion, kun-

tien, kirkon, merimiesten, Postipankin ja Suo-
men Pankin tycissiioloista ja Ruotsin ATP-
pisteistii yhteensii 576 000 henkil6ll?i..

F ,,i K F.T AP A HT U M A REKI ST E RI SS.d
EL,IKEP,4ATdSTIEDOT
8OO OOO HENKILdSTA
Rekisteri on nauhalle talletettu ja sisiiltiiii elii,
kep?iiitristietoja muutoshistorioineen noin
800 000 henkil<istii. ETK-jiirjestelmiin tieto-
jen lisiiksi rekisteriin on talletettu tietoja jul-
kisen sektorin eliikepiiiitoksistii, rekisterdi-
mattomista lis[eliikkeistri, pohjoismaisista
el2ikkeistii sekd Kansanellkelaitoksen tyoky-
vyttdmyys- ja tyottomyysel?ikepiiiitoksistii.

V I REI LLAO I,O REKI ST E RI ST,1
HETI TIETO ELAKEH AKEMU KSEN
KLSITTELYSTA
Rekisteri on levyll2i ja sen tiedot ovat kiisi-
teltiivissii pii?itteiden avulla tyopiiiv?in kulues-
sa viilittcimiisti tietoja tarvittaessa. Hakutie-
tona on henkilcitunnus tai syntymiiaika. Re-
kisteri sisiiltee tietoja vireill?i olevista eliike-
hakemuksista" kooditietoa saapuneista hake-
muksiin liittyvistii lis2itiedoista, kuten liiiik?i-
rinlausunnoista, tyrittomyystodistuksista ja
virkatodistuksista, supistetut tiedot tehdyis-
tii eliikepiiiit<iksistii sekl tiedot edellii toimin-
non 8 yhteydessii mainituista vakuutettukoh-
taisista selvittelyistii ja piiiitciksistii. Rekiste-
rin henkikimdiirii on hiukan suurempi kuin
eliiketapahtumarekisterissii" mutta tietomiiiirii
henkilcjii kohti on pienempi.

E Li KEI A RI EST E LY REKI ST E RI
SI I RTY Y T I ET O KON E REKI ST E RI KSI
Eliikejiirjestelyrekisteriii ollaan muuntamassa
tietokonerekisteriksi. Tehiin asti tiedot ovat
olleet kiisikortistona. Eliikejiirjestelyrekisteri
tulee olemaan p?iiitteiden avulla viilittomiisti
k?isiteltiivii levyrekisteri. Pii2iteosa rekisterin
kiisittelysysteemist?i tosin tulee kiiyttoon vas-
ta ensi vuoden alussa. Rekisteri tulee sisiiltii-
miiiin tiedot runsaasta 200 000 ellkejtirjesto
lystii. Piiiiasiallinen hakutieto p?iiitekiisittelys-
sii on tycinantajan nimi, toissijaisena eliike-
jiirjestelynumero. Eltikejiirjestelytietojen li-
slksi rekisteriin talletetaan ty<inantajakohtai-
sia selvittelytietoja kuten pakkovakuutuksen
vireill[olotietoja.

REKISTERISYSTEEMIEN
TOIMINTAPERIAATTEITA
Lis?ittiiessii tai muutettaessa rekisterin tietoja
tai kyseltiiessti tietoja rekistereistii voidaan
erottaa kaksi erilaista kiisittelytapaa: e r 6 -
kiisittely, jolloin kootaan samaan rekis-
teriin kohdistuvia ilmoituksia kiisittelyeriksi
ja hoidetaan rekisterciintikiisittely koko eriil-
le samalla kertaa yhdell[ rekisterin Hpikiiyn-
niIH, ja tosiaikainen kIsittely,
jolloin piiiitteeltii kiiynnistetty tapahtuma hoi-
detaan velittdmesti rekisteriin.

Nauhalle sijoitettuja rekistereitii pystytiiiin
kiiytlnndss[ hoitamaan vain er?ikiisittelyperi-
aatteella. Edellii mainitut El2iketurvakeskuk-
sen nauharekisterit eli henkil<irekisteri, ty6-
suhderekisteri ja eliiketapahtumarekisteri
ovat iokainen mukana kahdessa erflk[sittely-
ajosarjassa viikossa. Kuitenkin vain eliiketa-
pahtumarekisterin tietoja ylliipidetiiiin kah-
desti viikossa, muiden rekisterien osalta toi-
nen ajokerta on varattu rekisterikyselyille.

Poimintamuistille, kuten levylle, sijoiteuua
tiedostoa on mahdollista kiisite[e sekii tosi-
ajassa ettii erakasittelyne. Kiisittelyapa voi
olla miiiiritelty myos tietokohtaisesti. Vireil-
lflolorekisterin tiedoista voidaan el[kep?i5ttis-
tietoja muuttaa vain erflkiisittelynii, eliikeha-
kemuksen vireill2iolotietoja ja vapauttamis-
piiiitristietoja molemmilla tavoilla, muita tie-
toja vain piiiitteeltii tosiajassa. Kaikkia lskis-
terin tietoja voidaan kysellii tosiajassa. Elii-
kehakemusten vireilletulokirjauksia hoide-
taan eriikiisittelyn[ kerran piiiviissii, muilta
osin eriik[sittelyii tapahtuu kahdesti viikossa.

Eliikej[rjastelyrekisterissii tapahtuu pii2iosa
jiirjestelytietojen ylliipidosta kerran viikossa
eriiajossa. Piietteet on tarkoitettu piiiiasiassa
kyselyihin, mutta ty<inantajakohtaiset selvit-
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telytiedot tullaan hoitamaan kokonaan piiiit-
teiltii. Mycis osaa j[rjestelytiedoista voidaan
muuttaa piiiitteeltii.
TIEDON V IENT I REKI STERI IN

Vietiiess[ tietoa atk-rekisteriin voidaan
nauhapohjaisessa eriikiisittelysysteemissii
erottaa seuraavia vaiheita:

- Tiedon atk-kirjoitus ja mahdollinen tar-
kistuskirjoitus.

- Kirjoitetun tiedon oikeellisuustarkistus
atk-ohjelmalla. Tarkistuskohteita tesse
vaiheessa voivat olla esimerkiksi numee-
risuus, piiiviimii?irln muoto, tarkistus-
merkki, saman ilmoituksen eri tietokent-
tien suhteet, pakollisen tiedon esiintymi'
nen ilmoitustyypissil jne.

- lvlahdollinen korjauskirjoitus ja uudel-
leentarkistus.

- Lajittelu rekisterij[rjestykseen.

- Ilmoituksen tarkoittaman yksiktin tunnis-
taminen rekisteristl kiisitellen tahdistaen
ilrnoituksia ja rekisteriii rekisterin jnrjes-
tystiedon perusteella ja varmistaen tun'
nistus mahdollisilla lisiitunnistustiedoilla-

- Rekisteriin vietiiviin tiedon vertailu siellii
ennestdlin olevaan tietoon.

- Tiedon lis2iiiminen rekisterii:" jos se ei
ollut ristiriidassa aikaisemman tiedon
kanssa.

- Lajittelu tulostusjlrjestykseen.

- Tietokoneohjelmien antamien huomau'
tusten ja muun halutun tiedon tulostus.

Er?ik5sittely poimintamuistirekisteriin eroaa
edellisestii siten, ettii lajittelua rekisterijlrjes-
tykseen ei tarvita, joskin se ajon nopeuttami'
seksi voi olla aiheellista" ja rekisteristii voi'
daan lukea suoruun haluttu tietoyksikko kiiy'
miittii liipi kaikkia rekisterin tapauksia jiir'
jestyksess?i.

Eriiklsittelyssl voi kaikkien vaiheiden l['
pik?iyminen atk-kirjoituksineen vied?i useita
piiiviii ja varsinaiset tietokoneajotkin useita
tunteja. Tosiaikaisessa piiiitesysteemissl on
kerrallaan kiisiteltiiviinl vain yksi ilmoitus, ja
sen hoitaminen rekisteriin tarvittavine tarkis-
tuksineen vie tietojen pliiitteelle kirjoittami'
sen vaatiman ajan lisiiksi yleens?i vain muu-
ta:nan sekunnin. Mahdolliset virhehuomau-
tukset saadaan niikyviin p?iiitteelle.

LUOTETTAVUUS TURVATTU
Pyrittiiessn nopeasti toimivaan systeemiin ei
pidii unohtaa talletetun tiedon luotettavuus'
vaatimuksia. Niinpn esimerkiksi vietiiessii
p?ittteeltii. tai piiivittiiisessii er?iajossa uuden
henkiltin tiedot vireilliiolorekisteriin tiedot

kirjataan vZiliaikaisina, kunnes henkilon tun-
nistaminen on varmistettu kaksi kertaa vii-
kossa ajettavassa henkilorekisterin tunnistus-
ajossa.

Rekisteriii tosiajassa muuttava systeemi
vaatii melkoisen mutkikkaan tiedonhallinta'
ohjelmiston, joka yleens?i ostetaan valmiina
Paitsi tiedon viilitys rekisterin, kiiyttiijan oh'
jelman ja piiiitteen viilill2i tiillaisen ohjelmis'
ton tarkoituksena on estiiii hiiiridtilanteiden
rekisterin tietoja tuhoava vaikutus ja auttaa
tiillaisen tilanteen kuitenkin sattuessa rekis'
terin palautuksessa oikeaan muotoon. Poi'
mintamuistihan eroaa tiedon slilyvyyden
puolesta nauhasta siten, ettii muutettu tieto
tuhoaa tiedon aikaisemman muodon, ellei tii-
te erityisesti estet2i. Nauharekisterissii taas
uudet tiedot kirjoitetaan aina uudelle nauhal-
le, jolloin vanhat tiedot siiilyvet niin kauan
kuin nauhaa stiiiytetiiiin.

Tietokonepalvelussa on pii6tetoimintojen
hallintaohjelmistona tiifle hetkellii IBM:n
ClCS-ohjelmatuote. Parhaillaan ollaan kui'
tenkin tekemiiss2i merkittiiv:iii ja kaikkien
Tietokonepalvelun suunnitteluosastoien ty<is-
kentelyyn voimakkaasti vaikuttavaa muutos-
ta, siirtymistii kehittyneemmdn IMS-ohjel'
miston, sekin IBM:n tuote, ja samalla tieto-
kantojen kiiyttO<in. IMS korvaa CICS:n ensi
marraskuun alusta liihtien. El?iketurvakes-
kuksen rekistereistd eltikej?irjestelyrekisteri
on alun perin tehty IMS-tietokannal$i. Vi-
reilltiolorekisterin muuttamista ollaan par-
haillaan tekemiissii. Samalla vireill[olorekis'
teri jaetaan kolmeksi fyysiseksi tietokannak-
si, nimi- ja yleistietoja sisiiltiiv?iksi henkilti'
tietokannaksi, eliikep?iiit<istietoja sisiiltiivti.ksi
eliiketapahtumatietokannaksi ia muut entisen
vireill[olorekisterin tiedot sisiiltiiviiksi vireil'
liiolotietokannaksi.

Knyttiijln kannalta ei siirtyminen tietokan'
toihin ja IMS:iin ntiy v?ilttiimiitte muuten
kuin eriiiden ptiiiteniippiiinten merkityksen
muuttumisena. Kuitenkin n?iin laajan muu'
tostyon yhteydessii on luonnollista tarkistaa
kaikki keyttejen toimintaa helpottavat muu-
tosmahdollisuudet. Jatkossa pitiiisi uuden
tekniikan mahdollistaa entistii joustavammin
kiiyttiijen systeemiin kohdistuvien muutos' ja
laajennustoivomustgn huomioon ottamineo-
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LAURI KOIWSALO

Ty d elrikev akuut e t tua ko skev at
tiedot pysyvc)t suojassa

Tydeldkejiirjestelmdn toi-
meenpanossa tarvit aan v arsin
mittava miiiird erilaisia tyo-
suhteisiin sekti yrit ttijiitoimin-
tun liittyviti tietoja. Ntiistii
kertyy sekii eltikelaitoksiin et-
td Eliiketurvakeskukseen re-
kistereitii, joissa on tietoja yk-
ityist en tyd nt e ki j di d e n j a yrit -
tiijien palvelussuhteista ia
niissti saaduista araioista. Tie-
dot koskettavat niiin ollen lii-
heisesti yksityisen henkiltin
sitii aluetta, jonka yleisen kii-
sityksen mukaan tulisi olla
varsin tarkasti suojattu ulko-
puoliilta.

Julkisuudessa on varsin pal-
jon keskusteltu ns. intimiteet-
tisuojasta, jolloin on ertiflnlai-
sena vaaratekijtin[ tuotu esiin
se, ettd yksityisestii henkiltistii
on tietoja varsin monissa re-
kistereissii. Toisaalta nykyai-
kaisen yhteiskunnan toimi-
vuus edellyttila, ettb henkiltiii
koskevia tietoja tietl'5.I ,;-
tassa on rekister<iityne, mutta
niiden joutumista ulkopuolis-
ten kIsiin tulee kaikin keinoin
varjella.

Tycieliikejiirjestelm[n tieto-
suoja perustuu lZihinnii tyrin-
tekijiiin eliikelakiin sisiilty-
viiiin siiiinnokseen, jossa siiii-
detiiiin rangaistus siitli, ettlijoku ilmaisee luvattomasti
jonkun henkil<in taloudellista
aserlaa tai terveydentilaa kos-
kevia tietoja, jotka hiin on
saanut tietoonsa tiiss?i laissa
sanottuja tehtiiviii tiiyttiies-
siiiin. Tietojen luovuttaminen
on sallittua, jos laissa on sii-
hen oikeuttava siiiinnos tai
asianomainen itse antaa siihen
luvan. Eltivti elZimii luo kui-
tenkin jatkuvasti uusia tilan-

teita. Lains?iediintti ei voikaan
tiiysin aukottomasti s?iiinnellE
kaikkia esiintulevia tilanteita.
Ttistti syystii tarvitaan tiettyj6
pelisiitnt<ijii yhdenmukaista
menettelyii varten.

TIETOSUOIAN
PELISl,lNN6T
Tycieltikejlrjestelmiin osalta
tiillaiset pelisii[nnot on pyrit-
ty keriiiimiiiin Eliiketurvakes-
kuksen julkaisemaan yleiskir-
jeeseen (9176), jossa on kiisi-
telty keskeisimpid tietosuojaa
koskevia siiiinn<iksi2i ja niiden
kiiytiinntin sovellutuksia tyci-
eliikej iirj estetniissii.

Pyrittiiess?i miiiirittelem?iiin
suuntaviivat tycieliikejiirjestel-
mdn tietosuojaperiaatteelle,
voidaan erottaa kaksi eri loh-
koa. J[rjestelm?in toimivuus
edellyttii:i, ettii tycieliikelaitos-
ten ja El?iketurvakeskuksen
kesken voidaan vaihtaa rekis-
terissii olevia tietoja Tiim?i
johtuu siitii, ettt rekistereiti
hoidetaan keskitetysti, jolloin
kokonaistietomd?ird on kerdt-
ty yhteen pisteeseen, josta eri
laitokset ratkaisuja tehdessiiiin
saavat tiedot. Tillainen tieto-
jen luovuttaminen on myds
selkeiisti laissa katsottu salli-
tuksi.

Toisen lohkon muodostavat
tiimiin piirin ulkopuolelle jiiii-
v?it tahot. Niissii voidaan erot-
taa eriasteisia ryhmifl tieto--
suojan kannalta. Mitii liihei-
semmin ne liittyv[t ty<ieliike-
jlrjestelmln toimeenpanoon
site esteett6miimpiiii tietojen
vaihdon tulee olla. Esimerk-
kinii voidaan mainita yhteen-
sovitus, jota varten tarvitaan
tietoja eri korvauksista, muun

muassa julkisen sektorin el6k-
keistii, tapaturmakorvauksista
jne. Myciskin niiiden osalta
Iainsiiiidiinto varsin kattavasti
siiiitelee tietojen antamisen
sallittavuuden.

Tiimiin jiilkeen tulevat ns
elIketurvan j6rjestiimiseen
niihden ulkopuoliset tahot,
joilla kuitenkin on omaa teh-
tiivii2insii hoitaessaan tarve
saada tietoja eliikerekisterei-
den sis?illostii. Tiillaisia tahoja
ovat mm. sosiaaliviranomai-
set, verottaja ja eriiiss[ ta-
pauksissa poliisiviranomaiseL
Osittain n6illii tahoilla on jo
lainsiild?inncisstl miiiiritelty oi-
keus saada tietoja Eliiketurva-
keskukselta ja ty<ieliikelaitok-
silta. Lainsiiediintd ei kuiten-
kaan ole tiiysin kattava, vaan
jatkuvasti syntyy tilanteita"
joissa joudutaan tekem[iln
ratkaisu tietojen antamisesta
tai antamisen ep?iiimisestil
Ty,riel?ikejiirjestelmdss6 on py-
ritty varsin tiukkaan tulkin-
taan. Tietoja ei anneta" jos
Iaissa ei ole siihen oikeuttavaa
sii^Ennostii tai asianomainen
itse ei anna siihen suostumus-
taan.
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TIUKKA LINIA
ON PERUSTELTU
Varsin usein tiitit tiukkaa lin-
jaa on arvosteltu siitii, ettii
tietojen antaminen valtion tai
kuntien viranomaisille ei mil-
lii?in tavalla vaarantaisi tieto-
suojaa. NailH viranomaista-
hoilla on yleensti myos vaiti-
olovelvollisuus saamiinsa tie-
toihin niihden. Ongelman el[-
kej?irjestelmln toimeenpanoa
ajatellen muodostaakin se, et-
Ul tietoisuus tiillaisesta tieto-
jen siirtymisestii viranomais-
ten haltuun jo siniinsl voi hai-
tata eliikeiiirjestelmien rekiste-
rien luotettavuutta. Jos niiitii
rekistereitii keytetiiiin merkit-
fivesti mm. perintiitoimien tai
sosiaalihuoltoon liittyvien toi-
menpiteiden selvittelyjen tu-
kena saattaa olla, ettt el6ke-
rekisteriin t?it[ ajatellen anne-
taan virheellisi[ tietoja tai nii-
til ei anneta ollenkaan. Asian-
omaisilla itsell2iiin on eriiissl
tapauksissa mahdollisuutta
vaikuttaa siihen, mitii tietoja
rekisteriin tulee. Eliikejiirjes-
telmiin toimeenpanon kannal-
ta on eriftein tiirkeii?i, ettli re-
kisterissii olevat tiedot ovat
luotettavia ja tositilannetta
vastaavia. Ellketurvan toi-
meenpano yksiltinkin osalta
ajoittuu pitkiille ajanjaksolle.
Tyontekijii saattaa olla 40
vuotta tydeliimesse mukana,
jonka jiilkeen hiin siirtyy eliik-
keelle. Tiilltiin ei ole yhden-
tekeviiii ovatko nuo 30--40
vuoden takaiset tiedot oikeita
vai virheellisiii. Rekisteritieto-
jen perusteella tehd?iiin ratkai-
su eldkkeen miiiiriistii. T[stii
syystii tyoeliikejlrjestelmin
taholta on pyritry rajoitta-

maan tietojen anto ulkopuoli- tilaa koskevat tiedot. Nei[e-
siin tarkoituksiin mahdolli- hiin usein on vielii yksilcilli-
simman viihiiiseksi, jotta itse sempi ja arkaluontoisempi si-
el?ikejiirjestelmiin toteutus ja slltti kuin taloutta koskevilla
toimeenpano voitaisiin taata tiedoilla. Tyiieliikejiirjestel-
mahdollisimman hyvin. m[ssii on pyritty varmista-

Kuten aiemmin jo on todet- maan tiukasti se, etteiv[t ter-
tu, henkiloii koskevia tietoja veydentilaa koskevat tiedot
voidaan luovuttaa, jos h?in it- joudu sivullisten kiisiin. Var-
se antaa siihen valtuutuksen. sin vaikean kysymyksen tiissil
Jos on kysymys holhouksesta yhteydessii muodostaa kuiten'
tai tytielZikelainsiiiidiinn6ssl kin se, ettii eriiissii tapauksis-
tarkoitetusta edunvalvojati- sa saattaa olla mahdotonta
lanteesta, tiedot voidaan tie- antaa terveydentilaa koskevia
tenkin antaa holhoojalle tai tietoja asianomaiselle itsel'
edunvalvojalle. Ieen. Ndin on sellaisessa tilan'
VALTUUTTA teessa, jossa tietojen antami-
VAADITAAN nen pahentaisi asianomaisen
EHDOTTOMASTI sairautta. Tiim?i tulee useim'
Sellaisille ulkopuolisille ta- miten esiin psyykkisten sai'
hoille, joilla ei ole laissa siiii- rauksien osalta. Ohjeissa on
detty[ oikeutta saada tietoja ldhdetty siitii, ettii tietoja ei
rekistereistii, on asetettu eh- terveydentilasta asianomaisel'
doton vaatimus, ette heillii le itselleen anneta, jos sen voi'
muodossa tai toisessa tiiytyy daan katsoa pahentavan hii'
olla asianomaisen valtuutus nen sairauttaan. Ratkaisua te'
tietojen saamiseen. Edellii kem?iss?i tulee olla tiill6in aina
mainitussa Eliiketurvakeskuk- l?i2ikiiriasiantuntijan, joka voi
sen yleiskirjeessii on esimer- todeta tilanteen liiiiketieteelli'
kinomaisesti lueteltu joukko set tekijiit.
tahoja, joilta tulee el2ikelaitok- Kuten edell?i on todettu,
siin ja Eliketurvakeskukseen tyoel[kejiirjestelmiin tietosuo-
rekisteriii koskevia tiedustelu- ja on pyritty rakentamaan
ja. Kautta linjan niiissii ta- mahdollisimman kattavaksi.
pauksissa on llihdetty valtuu- Toisaalta j?irjestelmien yh'
tusvaatimuksesta, ennen kuin teenniveltiimisessii tarvitaan
tietoa voidaan antaa. Valtuu- tietty m?iiirii tietoien vaihta-
tus voi olla esimerkiksi sellai- mista, mutta se on pyritty su'
nen, ettd jotakin korvausta pistamaan siten, ettii vain var-
koskevaan kirjalliseen hake- sinaisessa eliiketurvan toi-
mukseen on allekirjoituksen meenpanoa koskevassa toi-
yhteyteen liitetty maininta, minnassa tietoja vaihdetaan
jossa allekirjoittaja valtuuttaa vapaammin. Tiim[n tulisi olla
asianomaisen laitoksen saa- linja varsin pitktille tulevai-
maan tietoja hiinestii muualla suudessakin, jotta voitaisiin
olevista rekistereista. turvata ty<ieliikejiirjestelman

Omana erityisryhmiindiin toimeenpanoa varten keretty-
kannattaa mainita terveyden- jen tietojen luotettavuus.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Muutoksenhakuelimet
s o s i aal i turv a- a s i o i s s a

Ptiiisiiiintciisesti muutoksenhakutie johtaa vii-
me kiidessl vakuutusoikeuteen. Eriiiss?i
asioissa tien piiiissii on kuitenkin korkein oi-
keus tai korkein hallinto-oikeus. Lyhyesti
sanottuna: kiharaiselta vaikuttaa alla esitet-
ty nykyinen muutoksenhakujiirjestelmii so-
siaaliturva-asioissa.

Niiin siitiikin huolimatta, ettii kantelutie
ylimmille lainvalvojille ja valvontaviranomai-
sille on jiitetty kuvion, niinkuin koko esityk-
senkin, ulkopuolelle. Oikaisumenettelyyn on
puututtu vain valtion eliikejlrjestelm?in osal-
ta, miss[ se on pakollinen esivaihe ennen
asian kiisittelyii varsinaisessa muutoksenha-
kuasteessa

SAIRAASVAKUUTUS
Sosiaalivakuutustoimikunnan ja tietyin rajoi-
tuksin tyopaikkakassan pii2itoksestE voi va-
littaa sosiaalivakuutuslautakuntaan. Lauta-
kunta on poliittisesti valittu elin - valtio-
neuvoston neljiiksi vuodeksi nimittiimii - ja
siihen kuuluu kahden lakimiespuheenjohta-
jan lisiiksi l;rikiirijiisen ja kaksi maallikko-
jlsentii.

Mycis tarkastuslautakunnan jiisenet nimeiiii
valtioneuvosto neljiiksi vuodeksi kerrallaan.
Jiisenist[ on tietyn viihimmiiismiiiiriin oltava
lakimiehiii ja liiiikiireitii. Muilta jiiseniltii
vaaditaan perehtyneisyyttii sosiaalivakuutuk-
seen.

KANSANELAKE
Kansanellkelaitoksen antamista eliikep?i?itcik-
sistli on valitusoikeus tarkastuslautakuntaan
ja sieltii edelleen vakuutusoikeuteen. Vakuu-
tetun on kuitenkin ennen vakuutusoikeuteen
valittamista saatava muutoksenhakulupa va-
kuutusoikeudelta. Lupa mycinnetdiin vain,
miklli asia sen laatuun n?ihden on syyte ot-
taa tutkittavaksi tai jos asian oikeuskysymys
on periaatteellisesti terkee.

Vakuutusoikeudessa on vakuutusylituoma-
ri ja tarpeellinen miiiir[ vanhempia ja nuo-
rempia vakuutustuomareita, jotka nimittiiii
tasavallan presidentti korkeimman oikeuden
esittelysti. Tuomarit ovat erottamattomia ja
periaatteessa elinajaksi nimitettyjii. Kansan-
eliikeasioiden kiisittelyssii on mukana my<is

kaksi j[sentii, jotka tuntevat vakuutettujen
toimeentulomahdollisuuksia. Tyokyvyttri-
myysasioissa on aina mukana liiiikiirijiisen.

TYdELiKE
Ensimmdinen muutoksenhakuelin on Elflke-
turvakeskuksen yhteydessl toimiva eliike-
lautakunta, jonka kaikki jiisenet ovat sivu-
toimisia. Heidiit nimittiiii sosiaali- ja terveys-
ministerici kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Lautakunnassa on oltava lakimies-, lfiekeri-
ja vaku utusmatemaatikkoedustus sekii tiimiin
lisiiksi tycintekij<iiden, tydnantajien, maata-
lousyrittiijien ja muiden yrittiijien edustus.
Muutoksenhaulle vakuutusoikeuteen ei -toisin kuin kansaneliikeasioissa - ole ase-
tettu rajoituksia, vaan muutoksenhakuoikeus
on yleinen. Tyciel?ikeasioissa vakuutusoikeu-
dessa on asian kiisittelyssii mukana edusta-
vimpien tycimarkkina- ja yrittiijiijlrjestrijen
ehdotuksesta nimettyj[ jiiseniii.

Merimiesel?ikekassan eliikepiiiittiksistl va-
litusoikeus on suoraan vakuutusoikeuteen,
jossa merimieselZikeasioita kiisiteltiiessii on
lis[jiiseninii valtioneuvoston miiiirddmet lai-
vanvarustajaj?isen ja -slsnkulkijajiisen, joi-
den tulee olla merenkulkiiain oloihin pereh-
tyneitii.

V A LT I ON E L,4 KEI i R] EST ELM.4
Valtiokonttorin eliikehakemuksen johdosta
antamaan piiiitcikseen haetaan muutosta esit-
fiimelle valtiokonttorille oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimukseen annettuun p?iiitcikseen
sekti valtiokonttorin muuten kuin el[kehake-
muksen johdosta antamaan p?iiittikseen hae-
taan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu-
delta joka on tyypillinen ylempi tuomiois-
tuin. Se nimittlin koostuu periaatteessa erot-
tamattomista, piiiitoimisista lakimiesj?isenis-
tii. Liiiiketieteellisissii kysymyksisssi tuomio-
istuin pffiii yleensii liiiikintohal lituksen lau-
sunnon.

KU N N A LLIN EN ELAKEI A RI EST ELM A
Ensimmiiinen valitusaste on organisaatioltaan
samantyyppinen kuin yksityisen sektorin el[-
kelautakunta. Intressipiirien edustus valitaan
kunnallisten keskusjiirjesttijen sekii kuntien
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VAKUUTUSOIKEUS

YXSITYISEN SEKTORIN

ELAKEI.AUTAKUNTA
TARKASTUS-
IAUTAKUNTA

TAPATURMA-
IAUTAKUNTA

,ULXISEN SEKTORIN
ELIiXELALnn KUNTA

TAPATT'R NU
VA K UTJTUSKA N SA NE I]i KE

VALTION ELIi,KE-

JA R JE STE LNTA
SAIRAUS-
VAKIruTUS TYOETIXE

KUNNALLINEN
ETjtKEJARTES-
TEI MA

Ehdotettu muutoksenhakujiirj estelm?i

Nykyinen m uutoksenhaku jtirj estelmii

Merimiesel{ke-56taaUvakuutus-

Tyopa ikka kssai te ly)

KunaUlnen.lr-Elrkevakuutu-
yhti4
Elakekrst
EI*esantiOt
Ty&lrl€karse
Maatelouslalttl-
ilen.llkelaltos

raP.@

virkamiesten ja tydntekijd,iden edustajista-
Toinen valitusaste on korkein hallinto-oi-
keus.

TAPATURMAVAKAATUS
Vakuutusyhtitiiden ja valtion tapaturmavi-
raston ptiiitciksistii valitetaan vakuutusoikeu-
teen. Tapaturma-asioissa on kiiyttissii myos
alistusmenettely. Erliss?i asioissa vakuutus-
yhtion on viran puolesta saatettava korvaus-
piiiittiksensl vakuutusoikeuden tutkittavaksi.
Ty<itapaturma-asioiden kiisittelyyn osallistuu
sekii tyonantaja- ettii tytintekijiipuolen edus-
taja. Sotilasvamma-asioissa on heidiin ase-
mestaan mukana kaksi vakinaisessa palve-
luksessa olevaa sotilasj2isentii.

Vakuutusoikeuden ptibttiksestii on valitus-
oikeus korkeimpaan oikeuteen, mutta vali-
tusoikeus on rajoitettu vain tiirkeimpiin
ssi6ihin.

YHTEENVETO
Tyypillistii m u u toksenhakuel imille on vakuu-
tettujen edustajien osallistuminen asioiden
kiisitielyyn. N[in on asia varsinkin ensimmiii-
sessd muutoksenhakuasteessa.

Mycis liiiiketieteellinen asiantuntemus on
edustettuna muissa muutoksenhakuelimissE,
paitsi korkeimmassa oikeudessa ja korkeim-
massa hallinto-oikeudessa.

Muutoksenhakuelimiii on yleens?i kaksi.
Poikkeuksena ovat merimieseliikejiirj estelmi
ja valtion eliikejiirjestelmii.

Periaatteessa kaikista lopullisista ratkai-
suista on valitusoikeus eikti valitukselle ole
asetettu md:irimuotoa. Poikkeuksia tiiste
siitinncistii on kansaneliike- ja tapaturmava-
kuutusasioissa. Erii2illti tavalla poikkeuksen
muodostaa mycis valtion eliikejiirjestelmen
oikaisumenettely.

latkuu seur. sivulla

KORKEIN OIKEUS

vAKUUTUSOIKEUS I

TARKAFTUS-
IAUTAFUNTA

YKSITYISEN SEKTO-
RIN ELiKEUUTA-
KUNTA

SATRAUSVA_
SI ]\ERIMIES-
E],AKE

xANSAMTiKE \ERrMEsEriKE

KORKfln_
MLLl:*TGOIruUS

X T]NNALLINXN

triKf tlurAKUmA

E riiK.EJiiR JE9
TILM
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MUUTOKSENH AKUELIMM . . .

Lautakunnista voi todeta myds, ett[ nii-
den j[senet nimitetiiIn miiiiriiajaksi ja he
ovat vleensr sivutoimisia Ylimmiit mrrtttok-
senhakuasteet ovat lautakuntia enemmtin pe-
rinteisiii tuomioistuimia, jotka periaatteessa
ovat poliittisista ja valtionhallinnollisista eli-
mistii riippumattomia-

U U DI STU SSU U N N IT ELMI ST A
Muutoksenhakujiirjestelmiin uudistamisesta
on puhuttu jo pitktiiin. Puuttumatta tiisst yh-
teydessS sen enemmiilti uudistussuunnitel-
mien yksityiskohtiin totean vain, ettii ns. el[-
kejiirjestelmiikomitea ehdotti 10. 4. 1974 jet*
tiimiissiitin yhdeksiinnessii osamietinnossii so-
siaaliturva-asioiden muutoksenhakuteiden
j[rjest[mistii sivun 39 kuvion mukaisesti (ta-
paturma-asioita ei sanotussa osamietinnoss?i
tosin kosketella).

Uudistuksen toteutuminen merkitsisi va-
kuutusoikeuden aseman korostumista. Va-
kuutusoikeudesta tulisi tiilltiin yleisesti ylin
sosiaaliturva-asiain tuomioistuin samaan ta-
paan kuin Ftirsiikringsdomstol Ruotsissa-

MARTTI
HANNIKAINEN

Tyottdmyyslisiiii koskevu TEL:n ja LEL:n
siiiinnokset muuttuivat toukokuun qlusta lu-
kien.

Muutosten vaikutusta eltik keiiin esimerk-
kien valossa tarkastelee Eltiketurvakeskuk-
sen vakuulusteknillisen osaston apuloisosas-
topttilllikkd M ar t t i H ti n ni k tli n e n.

Tyrintekijiiin eltkelakeja $EL ja LEL)
muutettiin l. 5. 1978 alkaen tyottomyyslislit
koskevien s66nndsten osalta. Muutos koski
tyott<imyyslisls[iinncisten soveltamispiiril ja
tytitttimyyslisiin laskutekniikkaa.

Vanhojen sddnncisten mukaan tycittdmyys-
listidn oikeuttivat vain tydsuhteen katkeami-
sen jiilkeiset tyottcimyysavustuspIiviit. Uu-
sien sdiinncisten mukaan tycitttimyyslistiiin oi-
keuttavat mycis tytisuhteen aikaiset tytitt6-
myysavustusp?iivitt.

Poikkeuksen muodostavat TEl-tydsuhteen
aikaiset avustuspiiivit. Ne oikeuttavat tydttti-
myyslis?iiin vain, jos ne kohdistuvat tytisuh-
teen neljiille viimeiselle kalenterivuodelle.
Tytittrimyyslis[siiiinnrjsten soveltamisen pii-
riin tulevat siten mycis lomautuksiin ja lyhen-
nettyihin tytiviikkoihin perustuvat avustus-
plivlt. Lainmuutokseen johtaneita syitit on
tarkemmin kuvattu tliraiin lehdcn viime nu-
merossa.

Tycisuhteen aikaiset avustusptiviit oikeut-
tavat tyottomyyslisiiiin vuonna 1978 ja sen
j?ilkeen maksettujen avustusten osalta. Koska
ty<itttlmyyslisii?in eiv?it oikeuta eliketapahtu-
man sattumisvuoden eiviitk[ sitii edeltiiviin
vuoden ty<itt6myysavustuspiiiv2it soveltamis-
piirin muutos alkaa vaikuttaa el?ikkeisiin
vasta vuonna 1980.

LA IN MU UT OS ESIMERKKI EN
VALOSSA
Seuraavassa on kaksi lainmuutosta valaise-
vaa esimerkkiti. Toinen on valittu LEL-alal-
ta, jolla eliiketurvaa heikentiineet lomautuk-
set ovat olleet yleisimpiti. Toinen esimerkki
liittyy pitkiin TEl-tytisuhteen aikaisiin lo-
mautuksiin.
Esimerkki l.
Ty<intekijl on syntynyt 15. 7. 1917. Olete-
taan, ettd hiin on ollut LEl-tdistii lomautet-
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Ty 6 e lrike lakt en t y 6 t t dmy y s I i s rici
koskevat sricinndkse t muut tuivat
toukokuun alussa

tuna seuraavasti: vuonna 1977 30 piiiviiii"
vuonna 1978 72 piiiviiii, vuonna 1980 56 piii-
viiii.

Tydtt<imyyslis?iiin oikeuttavat vuosien 1978
ja 1980 avustusptiiviit, joista kertyy 5 ty<itt6-
myyskuukautta. Ajankohdan 1. 7. 1962 ja
eliikeitin tiiyttiimisen vllinen aika on 240
kuukautta" joten vanhuuseldkkeeseen tuleva
tydtttimyyslisii on

!99x s= qo:2,1277 yo240-5 ',

Iknan lainmuutosta ty6ntekijiillii ei olisi
ollut oikeutta tytitt6myyslisiiiin.
Eimerkki 2.
Tyrintekijii on syntynyt 11. 7. 1918. H[n on
1. 1. 1968 alkaneessa TEl-tyosuhteessa 65
vuoden iiin *iyttiimiseen asti. Htlnell?i on ty<it-
t<imyysavustuspiiiviii seuraavasti: vuonna
1978 46 piiiviiii, vuonna 1979 38 piiiv[ii,
vuonna 1980 44 piiivtiii ja vuonna 1981 66
p[iviiii.

Koska kyseinen TELtytisuhde p?ietryy
vuonna 1983, oikeuttavat vuosien 1980 ja
l98l avustusplivlt tydttcimyyslisiiiin, sillii ne
kohdistuvat TEl-tycisuhteen neljillle viimei-
selle kalenterivuodelle. Ty<itt<imyyskuukau-
sia niistii kertyy 5. Ajankohdan l. 7. 1962
ja eliikeiiin tiiyttiimisen viilinen eika on 252
kuukautta. Tytittdmyyslisii on

100x5og7%: 2'0243 7o

Ilman lainmuutosta tydntekij:ile ei olisi
ollut oikeutta tyottdmyyslisiiiin.

LASKUTEKNIIKAN MUUTOS
Tyott<imyyslis?i lasketaan tydntekij[n eri vuo-
silta saamien tyotttimyysavustuspdivien yh-
teism?iiiriin perusteella siten, ettii piiivien
miiiirii muutetaan aluksi kuukausiksi. Ennen
lainmuutosta kuukauteen katsottiin sisiilty-
viin 30 avustuspdivdii. Valtakunnallisista
tytittcimyyskassoista annetun lain mukaan
tycittomyysavustusta voidaan kuitenkin mak-
saa enintiiiin viideltii ptiiviiltii viikossa. Ndin

ollen avustusta voidaan maksaa keskimiiiirin
22 paivdn kuukaudessa. Lainmuutoksen jtil-
keen ty<ittcimyyslisiiii laskettaessa kuukau-
teen katsotaankin sisiiltyv'an 22 puvaa. Muu-
toksen merkitystii valaisee seuraava esimerk-
ki.
Esimerkki 3.
Tyrintekijii on syntynyt 15. 5. 1913. Htinelle
on mahsettu ty<itt<imyysavustuksia vuonna
1968 100 p?iiv?iltii ja vuonna 1973 150 piii-
v?iltii.

Ty<intekijti tiiyttie vanhuuseldkeiiin lain-
muutoksen jiilkeen. Jakamalla 250 p[iviiii lu-
vulla 22 saadaan tydttomyyskuukausien mdii-
riiksi 11. Ajankohdan 1.7. 1962 ja eliikeifln
tiiyttiimisen v[linen aika on 190 kuukautta,
joten tydtt<imyyslisii on

199 
x llq, :6,t4s3yo

lg0 - 1l /'

Jos sama ty<intekij?i olisi siirtynyt tyoky-
vyttcimyyseltikkeelle esimerkiksi viime vuon-
na, tytittcimyyslisii olisi laskettu vanhan sdiin-
ncin perusteella. Tiillciin ty<ittcimyyskuukau-
sia olisi tullut vain 8 ja tycitttimyyslisii olisi
ollut

199 
x ! q, :4,3e567olg0-g /'

Nimitys Elciketurva-
keskuksessa
Ellketurvakeskuksen uudeksi piiiikirjanpitii-
jaksi on nimitetty merkonomi Ritva
M 2i n t t ii r i 1. 4. 1978 lukien. H[n on tul-
Iut Eliiketurvakeskuksen palvelukseen 6. 2.
1963.

Hd.n seuraa tehtiiv?issii ekonomi Annik-ki Turtiaista, joka jiii eltikkeelle maa-
liskuun lopussa. Ekonomi Turtiainen tuli
El?iketurvakeskukseen 18. 12. 196l sen en-
simmiiiseksi kirjanpitiij iiksi.
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OLAVI RIIHINEN

Al u st us I C Sll/ - ne uv ot t el u k u nnan neuv ott elu'
tilaisuudessa Eliiketurvakeskuksessa lI. 4.
1978.
ICSII:n S|-vuotinen toiminta-aika sistiltiiii
suurimman osan ihmiskunnan tiihiin asti har'
j oittaman sosi aali polit ii kan hi st oriaa. Ennen
tiimiin jtirjeston perustamista oli tietysti luo-
tu perusta sosiaaliturvaiiiriestelmien ia tytt-
viien suojelutoimenpiteiden kehitykselle. Eng'
I annin kdyhiii nhoitolakie n j a tyoviie nsuoi elu-
lakien vaatijat ja laatiiat eiviit tienneet mi-
tiiiin ICSW:sta, eikii Bismarck varmaan olisi
piitannut, vaikka olisi tiennytkin.

Olisi my<is suurta liioittelua viiittiiii, ettii
ICSW:n kaltainen jflrjestd olisi edes toimin-
ta-aikanaan pystynyt ratkaisevasti vaikutta-
maan sosiaalipolitiikan kehityksen kiirjes*i
kulkevien llntisten maiden sosiaalipoliitti-
seen ajatteluun.

Silti ICSW:lla rayttAa olevan varma rooli
sosiaalipolitiikan kansainvtilisessii kehityk'
sessl. Jiirjeston keskusteluteemojen silmlile'
minen parin viime vuosikymmenen ajalta -menemdtui sen pitemmlille historiaan
osoittaa, ettii ICSW:n kaltaisella jiirjesttillii
on mahdollisuus pysy[ sosiaalipolitiikan ke-
t:. t ^--- !-r-:^^-r 3^ ^i+^a ..^:t-,,..^- 3X-^-:^rUaJ^Jci.t i\4ijsd J.! nllgri v (l[u]t@ Joer,ry
tcins[ ajattelutapaan. Yhtii selviiii kuin ete-
neminen kehityksen kiirjen tuntumassa on se,
ettii tiillaisen jiirjest<in heijastusvaikutusten
analysointi ja osoittaminen on vaikeaa tai
mahdotonta. Eri aloilla on olemassa lukuisia
kansainviilisiii keskusteluforumeja, joita il-
man kansallinen kehitys useimmissa maissa
olisi hidasta. Mutta nliden keskusteluforu-
mien vaikutusten kirkas esittiiminen lienee
mahdotonta, sillii ns. innovaatioiden diffuu-
sio on perin mutkikas asia ja ideoiden leviii'
misen konkreettinen osoittaminen on tyol?is
tehtiiv[. Varmaa on kuitenkin se, ett]i niiden,

rc S W : n keskust elut eemat
s o s iaalip ol i t i ikan kehi ty ks en
heijastajina

jotka pyrkiviit pysymiiiin kehityksen tutr!"
tai karjesse, ei ole varaa olla poissa kansain-
viilisestii yhteistytistii ja ideoiden vaihdosta.
SOSIAALISUANNITTELU
TEHTI,VAKSI
I 960-luvun alkupuolella ICSW:n merkittflvin
kiinnostuksen kohde niiyttiiii olleen sosiaali-
suunnittelu. Sosiaalipolitiikan olemukseen oli
tietysti jo varhaisista vaiheista l?ihtien sis?il'
tynyt suunnittelun perusidea: varautuminen
tuntemattoman tulevaisuuden varalta tai oi-
keastaan tulevaisuuden tekeminen tuntemat-
toman asemesta niin tutuksi kuin suinkin.
Mutta huolimatta suunnitteluun nojaavien
yhteiskuntajiirjestelmien synnystii ja I 930Ju-
vun suuresta suunnittelukeskustelusta l?intis-
ten demokratioiden piirissii idean kypsymi-
nen toteutuskelpoiseksi oli ollut hidasta
Suunnittelua oli toki k?iytiinnrissii harjoitettu
pitkiiiin: niin kauan kuin ihmisellil on ollut
laaja-alaista sielunel?imiid, on tavallaan ollut
suunnitteluakin - juuri suunnittelu on ihmi'
selle lajityypillinen piirre tiissii sanan laajas'
sa merkityksessl. Ja yhteiskunnallisenakin il-
mionii suunnittelu on ikivanha asia. Mutta
suunnittelun ottaminen rationaalisen tarkas-
telun kohtecksi - suunnittclun suunnittelu

- on varsin uusi ilmici. Toinen maailnanso-
ta kiihdytti suuresti sitl kehitystii, joka edes-
auttoi huomion kiinnittiimisessi zuunnitte-
luun yhteiskunnan rationaalisen ohjauksen
vllineenl.

IGSW:n kautta mytrs Suomi oli 1960Juvun
alkupuolella ja myohemminkin vuosikymme-
nen kuluessa suunnittelua koskevassa ajatus-
tenvaihdossa kansainviilisell2i forumilla. Olisi
luultavasti osoitettavissa, etlli suomalainen
sosiaalisuunnittelu sekii sai ideoita ettii mytis
hyodytti kansainviilistii keskustelua tuona
aikana.

rcSW, The International Council on Social
lA eff ar e, on sosiaali politii kan kansainviilirun
neuvosto, koko sosiaalipolitiikan alan katta-
v a maai I m anl aaj ui ne n i tir i e st o k e nt t iiii e d ust a-
va organisaatio. Sen iiiseninii ovat useimmat
karuainviiliset sosiaalialan erikoisiiiriestdt.
ICSW on luonteeltaan hallituksiin ia poliitti-

siin voimaryhmiin sitoutumaton. Silltt on Yh-
distyneiden Kansakuntien mitt apuun mukaan
ersimmiiisen kate gorian neuvonantai an ase'
ma, ja tiistii seuraa, ettti ICSII:lla on useita
pysyviii tefuAvid YK:n ia sen erityisitiriestd-
jen elimissii.
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HEISIN GIN KONFEREN SSI 1968

On selviiii, ettd Suomen kannalta 1960Juvun
pii?itapahtumaksi sosiaalipolitiikan kansain-
viilisellii rintamalla muodostui Helsingissti
vuonna 1968 jiirjestetty ICSW:n XIV kan-
sainviilinen konferenssi, johon osallistui edus-
tajia yli kuudestakymmenestd maasta. Vuosi-
kymmenen loppuun tultaessa suunnittelua oli
ehditty pohtia jokseenkin paljon IGSW:n
piirissti; oli aika jettiie tiime asia kansallisesti
pohdittavaksi. Vuonna 1968 oli kulunut kak-
sikymmentii vuotta yleismaailmallisesta ih-
misoikeuksien julistuksesta, ja tiiml oli osa-
vaikuttimena valittaessa Helsingin konfe-
renssin teemaa: Social Welfare and Human
Rights (sosiaalinen hyvinvointi ja ihmisoi-
keudet). Mutta muutkin historialliset tekij?it,
kuten lasten oikeuksien julistus ja naisten
asemaa sekii rodullista syrjintiiii koskevat
konventiot olivat omiaan kiinnittiimiiiin huo-
miota ihmisoikeuksiin hyvinvoinnin keskei-
senl osatekijiinil Kasvavasta hyvinvoinnista
huolimatta eiv?it edes kehittyneet maat olleet
pystyneet toteuttamaan ihmisoikeuksia taval-
la, joka olisi taannut hyvinvoinnin ltiheskiiiin
tasaisen jakautumisen. Hyvinvointivaltioissa-
kin esiintyi edelleen rotusortoa, naisten syr-
jintii6 tytimarkkinoilla, kyvyttttmyytti ottaa
huomioon lasten erityisasema, puhumatta-
kaan vammaisten ja poikkeavien vaikeuksis-
ta. Useissa kehitysmaissa ihmisilte puuthri
jopa verraten alkeellinen oikeussuoja" ja lu-
kuisissa maissa poliittiset dissentterit viruivat
vankiloissa.

Helsingin kokouksella oli siis sekii periaat-
teellista ettii kiiytiinnollistii pohdittavaa sen
pyrkiessii selvittiimiiiin, mitke ovat ihmisen
oikeuksien edellytykset ja rajat ja miten ih-
misoikeudet liittyvet yleisiin hyvinvointipyr-
kimyksiin. Suomen kaltaisissa hyvinvointi-
valtioissa oltiin taipuvia ajattelemaan, ettd
olemme ohittaneet ihmisoikeuksien ongel-
mat. Helsingin konferenssi todenniikoisesti
avasi sitniit huomaamaan, kuinka kyseen-
alainen tuollainen kiisitys on.

KEH ITY S AT ATT ELU TO.LUVU N
TYdN SISALLdKSI
Siirr),ttiiesse l970lukuun oli ohitettu ensim-
mdinen kansainviilinen kehityksen vuosikym-
men, ja tiimii uusi kymmenluku piiiitettiin
julistaa toiseksi kehityksen vuosikymmenek-
si. ICSW:n Manilan kokoulsen teema, kes-
kellii alikehittynyttii Aasiaa vuosikymmenen
vaihteessa 1970 liittyy suoraan globaaliin

ongelmaan: New Strategies for Social Deve-
lopment (sosiaalisen kehityksen uusia strate-
gioita). ICSW:n keskusteluteemat olivat jo
pitkiiiin sivunneet kehityskysymyksifl, kuten
suunnittelua ja ihmisoikeuksia. Mutta silti
Manilan kokous oli ensimmiiinen suoranai-
sesti kehitysongelmiin pureutuva ICSW:n
yleismaailmallinen konferenssi. Tuolloin py-
rittiin kartoittamaan p2iiittyneen vuosikymme-
nen kehitystii, pyrittiin kiytiimiiiin vastaus
kysymyksiin 60Juvun saavutuksista ja ep[-
onnistumisista sekii ennakoimaan T0Juvuru
vieltip6 8OJuvun, ongelmia ja kehitystil
ICSW:n tarkastelukulma pyrki siis ajalliseen
laaja-alaisuuteen, ja futurologisten tendens-
sien esiintyminen oli silmiinpistiiviiii etenkin
komissiotytiskentelyssti. Esitelmissii ja kCI-
kusteluissa tuli esiin mytis halu yhdistiiii so-
siaalisen muutoksen lainalaisuudet - sellai-
sina kuin osanottajat olivat nlitii asioita yh-
teiskuntatieteistii oppineet - uudenlaiseen,
tarkoitushakuiseen ja piiiimiiiirtitietoiseen ke-
hityssuunnitteluun.

Muutoksen niiktikulma U6ntyy keskeisek-
si seuraavassa maailmankokouksessa" Haagis-
sa 7972: teemana on Developing Social Po-
licy in Conditions of Rapid Change (kehitty-
v[ sosiaalipolitiikka nopean muutoksen olois-
sa). ICSW oli tiissii vaiheessa p?iiitynyt muu-
tosanalyysissaan samanlaiseen piiiitelmiiiin
kuin muutoksen tarkkailijat yleensii: elettiin
keskell[ ennen ndkemettdmiin nopeaa kas-
vua ja muutosta; ja tuo muutos oli jatkuva
ties kuinka kauan voimakkaana ja nopeana-
Tiediimme, etlli vuoden 1972 jiilkeen olem-
me joutuneet tarkistamaan kiisityksiiimme
kasvun jatkuwudesta ja muutoksen nopeu-
desta-

Kaikesta huolimatta Haagin konferenssin
teema oli perusteltu: oli varauduttava no-
peaan muutokseen; ja kehitysmaiden nlkti
kulmasta teema on viel?ikin ajankohtainen.
Vaikka konferenssin yleisteema olisikin jiil-
kiviisauden valossa ollut ehkii. viisasta for-
muloida toisin, kiisitellyt asiat ovat silti kes-
keisil ja yh[ piiiv[npolttavia. Nuorison on-
gelmat, kehitysmaiden sosiaalipolitiikka,
maailman asuntotilanne, yleismaailmallinen
elintason tarkastelu, maailman koulutuson-
gelmat ja lasten hyvinvointi, muuttuvan tek-
nologian implikaatiot sosiaalipolitiikan kan-
nalta, toisen kehityksen vuosikymmenen eri-
tyisongelmat ja inhimillisen ymplristtin li-
siiytyvlt pulmat ovat tdmdn hetken niiktjkul-
masta pysyvi2i kysymyksii, sanottakoon kon-
ferenssin yleisteemasta mitii tahansa-
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KEHITT,IMI SEST A KEHITTY.
MISEEN, OMAKOHTAISEEN
OSALLISTAMISEEN
Seuraava maailmankokous, 1974, pidettiin
jiilleen kehittyvflss?i maailmassa: Nairobissa.
Yleisteema liittyi sosiaalipolitiikan kiinnos-
taviin nykyhetken kysymyksiin: Develop-
ment and Participation. Operational Impt-
cations for Social Welfare (kehitys ja osallis-
tuminen - sosiaaliseen hyvinvointiin kytkey-
ryvet implikaatiot). Ihmisten osallistuminen
on monella tapaa noussut tiirkeeksi nlkcikoh-
daksi pohdittaessa hyvinvointia. On oivallet-
tu yhii selvemmin, ettii kohotettakoon aineel-
lisen elintason ilmenemismuotoja kuinka kor-
kealle tahansa, ihminen ei pysty toteutta-
maan hyvinvointiaan tiiysimittaisesti, ellei
hiinelll samaan aikaan ole mahdollisuutta
aktiiviseen toimintaan, osallistumiseen niiss?i
yhteistiisse, joiden jiisen hiin on. Osallistumi-
nen, aktiivisuus on osa ihmisen hyvinvoinnin
korkeimpia ilmenemismuotoja: itsens?i to-
teuttamista. Kehittyneissii maissa tiimii oli
tultu 1970Juvun alkuun saavuttaessa monel-
la tapaa huomaamaan: ihmisten osallistumis-
vaateina esimerkiksi tydeliimiisse, paikallis-
hallinnossa, suunnittelussa.

Kehitysmaat tahtoivat toisen kehityksen
vuosikymmenen kuluessa ohjata edistystiiiin
yh[ selvemmin niihin uomiin, joita pitkin ke-
hittyneet maat olivat edenneet hyvinvointiin.
Useiden kehitysmaiden kannalta tiimi vaih-
toehto niiytti merkitsevtin llnsimaisten tuo-
tantomsnetclafcn ;a cldmlnta'ren omaksu-
mista l?ihes sellaisenaan. Liintisen kulttuurin
piirissii oli industrialismin myot6 kuitenkin
luovuttu paljosta sellaisesta, mikii sittemmin
todettiin korvaamattoman arvokkaatsi ja mi-
tii piti ryhtya etsimiiiin uudestaan. Tiillaisten
menetettyjen eliimiintapojen joukossa oli ih-
misten aktiivinen osallistuminen ty<iyhteisdn-
sii p?iiittiksentekoon ja yleensE osallistuminen
omissa yhteis<iissiiiin tapahtuvaan piiiit<iksen-
tekoon mahdollisimman konkreettisella ta-
valla-

Tiillii wosikymmenellt on ollut korkea ai-
ka varoittaa kehitysmaita niistii erheistii, jot-
ka on liipikiiyty l2insimaissa. Nairobin kokous
on konkreettinen esimerkki siitii, kuinka hyd-
dyllistii tietoa ja kokemuksia voida,n siirtiiii
maasta ja kulttuurista toiseen.

Viime maailmankokous, 1976, oli eriiiiss[
mielessii poikkeuksellinen: se jouduttiin var-
sin lyhyellii varoitusajalla siirtiim?iiin alunpe-
rin suunnitellusta paikastaan, Mexico Citys-

tii, toisaalle, Puerto Ricoon, San Juaniin.
Konferenssin yleisteemaa hahmoteltaessa oli
voimakkaasti esillii k<iyhyyden ongetna jo-
ka kosketti ennen muuta kehitysmaita, mutta
joka ei ollut epiiajankohtainen my6skiiiin ke-
hittyneiss?i maissa. Meksikon niik<ikannalta
tiillainen teema niiytti ehkfl liian arkaluontoi-
selta, ja niin maa luopui is?innyydestii my6-
hiiisessti vaiheessa. Isiinnyyden otti vastaan
Puerto Rico, samalla kun teemaksi muotou-
tui The Struggle for Equal Opportunity -Strategies for Social Welfare Action (kamp-
pailu tasaveroisista mahdollisuuksista - so-
siaalisen hyvinvointitoiminnan strategioita).
Kokous oli kiireisemmin jiirjestetty kuin
muut tlissii kosketellut kokoukset, mikii kiel-
tiimetta tietyssii miiiirin heijastui asiain val-
mistelussa ja kiisittelyss[. Siitii huolimatta
konferenssi onnistui erittelemtiiin sosiaalipo-
litiikan kehityksen kannalta erittiiin olennai-
sia kysymyksi?i: tulonjakoa kciyhyyden eli-
minoimisen keinona, sosiaalipalvelujen saa-
vutettavuutta eri ihmisryhmien kannalta, v[-
hemmistciryhmiep mahdollisuuksia, politii-
kan ja hallinnon sekii alueiden erianroisuus-
ongelmia-

8O-LUVAN H AASTEET ESILLE
I ERU S ALEMISS A EI,OKUU SS A

Ttimiin vuoden maailmankokous, joka sa-
malla on ICLSW:n S0-vuotisjuhlakonferenssi,
pidetiiiin Israelissa. Sen yleisteemana on Hu-
man Well-Being - Challenges for the 80's -C : I F.^..---:^ ^-J D^t:+:^^l A^+l^- /i-Lil>U(/r4I, .EUUllUlllrU dlt(l I Uiltiwaai rrwrrvlr \.ffi-
millinen hyvinvointi - haasteita SOJuwlle

- sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen toi-
minta). Joskin Suomen taholta on arvosteltu
teeman laajuutta on toisaalta muistettava,
ettii kysymyksess[ on laaja juhlakonferenssi,
jonka tyriskentely oikeastaan jakautuu useaan
pienoiskonferenssiin. Teeman futurologisuut-
ta, pyrkimystii ennakoida ensi vuosikymme-
nen pulmia, voitaneen joka tapauksessa pi-
tiiii perusteltuna. Konferenssi jakauluu nel-
jiiiin jaostoon (otka oikeastaan ovat pienois-
konferensseja), jotka k2lsittelevflt seuraavia
teemoja: (1) politiikan kehittiiminen ja suun-
nittelu, (2) toimeenpano ja palvelusten jaka-
minen, (3) tutkimus ja evaluaatio sekii (4)
alueellinen ja kansainvtilinen toiminta. Kaik-
kia nlitii teemoja kesiblliian inhimillisten
perustarpeiden niik<ikannalta siten, ettd en-
simmtiisenfl piiiviinii liihdetiiiin liikkeelle
alimmista perustarpeista ja viikon kuluessa
siirrytiiiin yhii ylempiin perustarpeisiin.
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En ole kosketellut lainkaan niitii alueelli-
sia symposiumeja, jotka kuuluvat ICSW:n
ohjelmaan joka toinen vuosi ja jotka ovat
tuttuja monille suomalaisille. Viime kes6nl
pidetyssl Wienin symposiumissa yleisteema
koski eri iktkausien vilisiii suhteita. Tuo ko-
kous toi erittiiin selviinii esiin sen uudenlai-
sen, historiassa tuntemattoman kehityksen,
joka niiyttiiii johtavan eri ikiipolvien viiliseen
isoloitumiseen, kuilun syvenemiseen. Seuraa-
van, ensi vuonna Kristiansandissa, Oslon lii-
hellii pidettiiviin symposiumin teema taas liit-
tyy harjoitetun sosiaalipolitiikan onnistumi-
siin ja epiionnistumisiin. Se on siis l2ihell6
hyvinvointivaltion problematiikkaa, joka yhii
enemmfln on alkanut kiinnostaa yhteiskunta-
poliitikkoja l?insimaissa. Tiillii problematii-
kalla on tietysti runsaasti kosketuskohtia
myos t[mdnvuotisen maailmankokouksen
kanssa; Jerusalemin kokouksessahan tulevat
esiin ensi vuosikymmenen haasteeL jotka tie-
tysti muotoutuvat sen pohjalta, mitii olemme
tiihiin menness[ sosiaalipolitiikassa aikaan-
saaneet, missii olemme onnistuneet ja missii
epaonnistuneet.

ICSW:n keskusteluteemat liittyviit saumat-
tomasti sosiaalipolitiikan ajankohtaiseen ke-
hitykseen. Jtirjestcin tehtevA ja merkitys tu-
lee n?ikyviin nimenomaan, kun tarkastellaan
sen kiinnostuksen kohteita pitkiillii aikaviilil-
l?i. T?illainen tarkastelu mycis auttanee ym-
miirtiimiiZin jdrjestrin korvaamattomuutta so-
siaalipoliittisen keskustelun forumina.

P o hj o i smaide n y ht e ine n
raportti ty okyvyttomyy s-
elcikkeistri

JUSSI VANAMO

Tutkijat, jotka ovat tliskennelleet tyt kyvyt-
tcimyyskysymysten parissa Suomessa, Ruot-
sissa, Norjassa ja Tanskassa, ovat parin vuo-
den ajan olleet eplivirallisessa yhteistydssii
keskeniiiln. Yhteistyon tarkoituksena on ol-
lut llhinnii tietojen ja kokemusten vaihto
tyrikyvytttimyyseltikkeitii kiisittelevien tutki-
musten metodikysymyksistl ja tavoitteista.
Yhteistydn luonnollisena l?ihtokohtana on ol-
lut se, ettii tyokyvytttimyyseltikkeen saajiaja tytikyvyttdmyyseliikkeiden lukumiiiir?in
kehitystii eri kannoilta lflhestyvi?i tutkimuk-
sia on alettu suunnilleen samanaikaisesti
suunnitella ja toteuttaa kaikissa mainituissa
maissa.

Yhteisty<i on ollut epiivirallista siinii mie-
lessii, ettii valtiovalta ei ole missiidn maassa
velittomesti osallistunut siihen. Sillii ei myds-
kiiln ole ollut pysyved organisaatiota. Vuo-
rotellen eri maissa jiirjestetyt kokoukset ovat
olleet enemmdn keskustelutilaisuuksien kuin
tieteellisten konferenssien luonteisia. Kokouk-
siin osallistuneet tutkijat eiviit kuitenkaan ole
edustaneet pelkiistiiln itse?iiin vaan keskeisifl
eliike- ja tutkimuslaitoksia kustaki" maasta
(ks. Ty<ieliike 4 I 1977).

V ERT AI LEV AN T I EDON T A RV E
Jo keskustelujen alkuvaiheessa klvi ilmeisek-
si, ettli tiedot eri maiden kehityksestii olivat
varsin hy<idyllisiii kansallisia tutkimusprojek-
teja suunniteltaessa. Yhteisid kokouksia var-
ten tuotetussa informaatiossa todettiin ole-

trI
-
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van mycis runsaasti sellaista aineistoa, johon
luultavasti tunnettaisiin mielenkiintoa laa-
jemmissakin piireissl. Erityisesti tiimii koski
vertailukelpoisia tilastotietoja eri maista.

Niiistii syistii piiiitettiin, ettii yhteisty6n
puitteissa koottua aineistoa edelleen tiiyden-
nettiiisiin ja ett[ yhteistytissii toistaiseksi saa-
vutetut tulokset dokumentoitaisiin eriiiinlai-
sen viiliaikaraportin muodossa.

Pohjoismaiden Ministerineuvosto mydnsi
anomuksesta 20 000 Norjan kruunua rapor-
tin painatusta varten ja piintti julkaista sen
N(ordiska) U(tredningar) -julkaisusarjassa.
Askettiiin valmistunut raportti "Fortids- och
invalidpension i Norden" on painettu Tuk-
holmassa. *

RAPORTIN SISALTd
"Fortids- och invalidpension i Norden" ei
ole varsinainen tutkimusraportti. Esipuheen
mukaan sen tarkoituksena on antaa yleisku-
va tyokyvytt6myyseliikkeiden kehityksestii ja
niitii koskevasta tutkimuksesta Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Siihen on
koottu myos mahdollisimman vertailukelpoi-
sia tilastotietoja tydkyvyttcimyyseliikkeiden
iukumairistii mainituissa neijlssii maassa.
Tekijiit toivovat, ettii raportti tarjoaisi hyv?in
perustan taman alan tutkimustyolle nyt ja
vastaisuudessakin.

Raporttiin sisiiltyy erillinen luku tytikyvyt-
tomyyseliikkeiden kehityksest[ kussakin
maassa sekti koko Pohjolaa kiisittelevd yh-
teenveto. Eri maiden lainsiiiidiinnon yksityis-
kohdat on esitetty taulukon tapaan rinnak-
kain. Niiin on yritetty havainnollistaa jiirjes-
telmien periaatteellista samankaltaisuutta,
mutta mycis niiden melko tuntuvia eroavai-
suuksia. Maittain on edelleen kirjattu tekeilll
olevat tutkimusprojektit, laitokset, joissa nii-
tii tehdiiin, vastuuhenkilot ja aikataulu. Ra-
portin piiiittii2i bibliografia alan kirjallisuu-
desta.

Raportin ehkl suurin anti sisiiltyy laajaan
tilasto-osaan. Siinii on esitetty seke tydkyvyt-
tomyyseliikekannan ettii vuosittain mycinnet-
tyjen tyokyvytt<imyyseliikkeiden lukumiiiiriii-
nen kehitys maittain vuodesta 1968 vuoteen
1974. Taustamuuttujina on otettu huomioon
eliikkeensaajan sukupuoli, ik?i sekii tyokyvyt-
tomyyden aiheuttanut sairaus.

K AN S AINV,l LI SEN V E RT AI LU N
MAHDOLUSUUKSISTA
Raporttia suunniteltaessa pyrittiin kiinnittii-
mtiiin erityistd huomiota eri maiden tyt ky-
vytttimyystilastojen vertailukelpoisuuteen
Ttitii varten perustettiin tilastotydrybma, jos-
sa mycis Pohjoismaisen sosiaalitilastokomi-
tean asiantuntemus oli edustettuna.

Tilastollisen vertailun vaikeutena ovat tie-
tysti sosiaaliturvajflrjestelmien erot.

Lainsiiiidlnncin eroista johtuu, ette eleke-
jiirjestelmiit kattavat hieman erilaisia viiest<i-
ryhmiI eri maissa. Varsinaisen tydkyvyttti-
myys- tai ennenaikaisel?ikkeen lisiiksi Poh-
joismaissa on klytdssii monia muitakin avus-
tus- ja tukimuotoja, joilla erikoistapauksissa
turvataan tyokyvytt<im?in henkilcin toimeen-
tuio. iiiiil uiicu sc, ririid, lialiitaan liikca kii-
sitteen "tycikyvyttomyyseldke" piiriin, on
jonkin verran harkinnanvaraista. Ajallisessa
vertailussa pitiiisi myos voida ottaa huomioon
eri aikoina tapahtuneet lainsiiiidtinnon muu-
tokset.

Tilastoryhmii piiiityi ottamaan mukaan sel-
laiset tukimuodot, jotka antavat toimeentulo-
turvan tyoikiiiselle viiestolle jatkuvaksi arvioi-
dun tyrikyvyttrimyyden sattuessa. Eri maista
on siis tullut mukaan erinimist[ tavaraa, mut-
ta tiimiin pitiiisi vain parantaa vertailukel-
poisuutta. Kaikkia n?ikokohtia ei tiilliiktiiin
kertaa tosin ole voitu ottaa huomioon. Esi-
merkiksi sairauspiiiviirahakausien erilainen
pituus eri maissa vaikuttaa eliikeliiisten luku-
miiiiriin, mutta tiite haittaa ei ole pystytty
eliminoimaan.

* Fortids- och invalidpension i Norden. Ut-
arbetad av en nordisk arbetsgrupp. NU-
serien. Stockholm 1978.
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YLEINEN KEHITYS
POHIOISMAISSA
Hertitt?l"miens?i kysymysten ja teoreettisen tar-
kastelutapansa ansiosta Han s Be r g-
lindin ja Jon Eivind Kolbergin
yleiskatsaus ty<ikyvytt<imyysellkkeiden kehi-
tykseen Pohjoismaissa on kenties raportin
mielenkiintoisin luku.

Siitii kiiy ensinndkin ilmi, ettii tydkyvyttri
myyselilkekanta kasvoi neljiissii Pohjoismaas-
sa vuosina 1968-L974 yhteensii noin 300 000
hengelltl Lis6ys on erityisesti vanhemman
ikiiluokan osalta ollut suhteellisesti ottaen
suurinta Suomessa, mikii niikyy seuraavasta
taulukosta.

Tekijiit ovat tarkastelleet ty<ikyvytttimyys-
eliikekannan kasvun syitii monelta kannalta.
Varmennettuja tutkimustuloksia ei tiissii vai-
heessa ole tietenkiidn ollut keytettevisse.
Suomen korkeat tycikyvyttrimyysluvut ja tyti-
kyvyttomyysel[kekannan raju kasvu jtiiiviit
toistaiseksi selitystii vaille, mutta parhaiten
se lienee lciydettiiviss?i tarkan kansainvtilisen
vertailun avulla.

Samassa luvussa on melko perusteellisesti
pohdittu sosiaaliturvan kehityksen vaikutus-
ta yhteiskunnan rakenteeseen. Laajimpana
ongelmana tulee tiissl yhteydessii tietysti mie-
leen aktiivisen ja passiivisen vdestcin suhde
sek[ miiiiriillisenii ettfl laadullisena kysymyk-
senii. Oma merkityksensd, lienee kuitenkin
myos sosiaaliturvan alalla tyciskenteleviin
henkilost<in miiiiriin kasvulla.

SU O MEN P AN O S Y HT EI STY OSS 1
Elflketurvakeskus ja Kansanel2ikelaitos ovat
molemmat osallistuneet pohjoismaiseen tut-
kimusyhteistyrihrin.

Raportin kiiytiinnollinen toimitustyo on
tehty Eleketurvakeskuksessa. Osittain tiistii
syystd suomalaisten osuus raportissa on mel-
ko tuntuva.

Eri maiden ty<ikyvyttomyyseliikelains?iii-
diinncin vertailevan esittelyn on laatinut
Jouko Janhu nen. Teokseen liittyviin
bibliografian on toimittanut Raili Hyrk-
kiinen.

Raportissa ei ole pyritty kielelliseen yh-
denmu kaisu uteen. Norjal aisten, ruotsalaisten
ja tanskalaisten kirjoittajien tekstit on jul-
kaistu alkuperiiiskielill?i. Suomalaisten kir-
joittajien tekstit on kii2innetty ruotsiksi.

Tydkyvyudmyyseliikkeen saaiat promilleina vtiestdstd (ikii standardtsoitu)

20-44-vuotiaat
1974

45-64-vuotiaat
1974

195,3
98,8

108,4
106,8

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska

1968 1974-
1968

+7,2
+3.2
+3,6
+7,5

1968

1r 6,8
60,3
64,9
73,0

7974-
1968

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

19,4
12,4
12,7
I1,3

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

Ruot s in so s iaaliv akuutuslait o s :
O saekike koskemaan myds
it s enrits ici y r it t dj id

Ruotsin sosiaalivakuutuslaitos (riksfdrsiik-
ringsverket) on ehdottanut vuonna 1976
keyttdtin otettuun, palkansaajat kattavaan
osaeliikej[rj estelm2iiin eriiti muutoksia, j ois-
ta ep[ilemiittii tiirkein on itseniiisten yrittii-
jien liittiiminen osaellkkeen piiriin vuoden
1979 alusta. Jiirjestelmiiiin ehdotetaan otet-
tavaksi mukaan kaikki ne yritt?ijiit, jotka ei-
v[t ole vapaaehtoisesti jatteytyneet yleisen,
lakisiiiiteisen lisiiellkejiirjestelmdn ulkopuo-
lelle - mikii Ruotsissa on yrittajien kohdal-
la mahdollista.

Osaeliike edellyttiiL ettd vakuutetun tyd,-
aika voidaan laskea tarkasti ja ettii ennakol-
ta on mahdollista joltisellakin tarkkuudella
mliiritellii osa-aikatyohon siirtymisen jiilkei-
nen tulotaso ja ettii tyoajan ja tyotulon vii-
lillii on suora yhteys. Useimpien itseniiisten
yritttijien kohdalla niimd vaatimukset eivtit
piide. T2istii syystii osaeldkkeen laajentami-
nen yrittiijiin vaatii eriiiden vain heitii kos-
kevien sd:inncisten laatimista.

TYdAIKAAViHENNETTiVA
PUOLELLA
Osaellkkeen saadakseen yrittiijln tulee v?i-
!...-,,!.ir: r.,_.'--it-^o,.-o ^:r^l-:- -,,^l-ll^ sr!++^utrrrl4<l tyu4^44rrJ4 ollNu Puvrvrr4, ursia4
jiiljelle jiiiiviin tyoajan on kuitenkin oltava
viihintiiiin 17 tuntia viikossa. Palkansaajien
osalta ehdotetaan noudatettavaksi samaa
tyoajan vZihentiimissiiiinnosttiii kuin nykyisin-
kin, eli ettii tyopanosta on viihennett[vii ai-
nakin viidellii viikkotunnilla ja jiiljellii ole-
van tyoajan on oltava keskimiiiirin v?ihin-
tadn 17 tuntia viikossa. Ntiiden rajojen puit-
teissa palkansaajavakuutettu voi periaattees-
sa vapaasti valita tyoaikansa. Jiiljelli oleva
ty<iaika ei kuitenkaan saa ylittiiii tyciaikaa
normaalissa kokoptiiv[tyciss[ vakuutetun am-
matissa. Kiiytlnnossii t?imii merkitsee sitli,
ettii tyoajan tulee jiiiid2i alle 35 viikkotunnin.

ELIKE 65 7o ANSIOPOISTUMASTA
Eliikkeen laskutapaan sosiaalivakuutuslaitos
ei ehdota muutoksia. Osaeliike on edelleen
65 prosenttia siitii m?iiir?istii, jolla vakuute-
tun tulot ovat osa-aikatytihdn siirtymisen
johdosta pienentyneet. YritEijiin osaeliikkeen
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perusteena olevana tulona kiiytetiiiin h6nelle
yleisessii lisiieliikejlrjestelmiissii viiden vii-
meisen vuoden aikana ennen osaeliikkeelle
siirtymist[ muodostunutta eliikepalkkaa-
Normaalitapauksessa osa-aikaty<ihon siirty-
misen j?ilkeiseksi tuloksi katsotaan puolet
mainitusta el?ikepalkasta. Osaeliike voidaan
ottaa 60. ja 65. ikiivuoden vtilillii.

RAHO ITU S Y RITT AI I LT A IT SELT A AN
Itsen[iset yrittiijtit tulevat itse kustantamaan
omat osaeitkkeensi. Valiuutusuralisupiosen-
tiksi ehdotetaan samaa kuin tytinantajilla
palkansaajavakuutetuista eli 0,25 /o vakuu-
tusmaksun perusteena olevasta tulosta. Yrit-
tiij?in vakuutusmaksu lasketaan liikkgen net-
totulosta.

Osaeliikkeiden mdiiriin kasvu ja muuttu-
mattomat vakuutusmaksut ovat saaneet ai-
kaan sen, ettA osaelekerahastoon on synty-
miissl vajausta jo kuluvan vuoden aikana.
Tiist?i syystii sosiaalivakuutuslaitos ehdottaa
vakuutusmaksuprosentin nostamista 0,45 :een.
Seuraava asetelma osoittaa osaeltikejiirjestel-
miin rahoitustilanteen ilman vakuutusmaksu-
prosentin korotusta-

Milj. Rkr
1977 1978 1979

Rahasto vuoden alussa + 87 + 84 - 6l
Tulot 407 479 508
Malsetut elilkkeet 410 624 743
Rahasto woden lopussa + 84 + 6l -296



Ty d ky v y t t d my y s e kikk e i s t ci
keskusteltiin
Keskustelutilaisuuden tyt kyvyttt myysasiois-
ta oli Eliiketurvakeskuksen koulutusyksikkti
j?irjestZinyt eliikesiiiititiiden ja -kassojen toi-
mihenkiltiille El2iketurvakeskukseen 5. huh-
tikuuta.

Osanottajia oli nelisenkymmentii, joukos-
sa asiantuntijalii2ikiireit[ ja elZikelaitosten
hoitajia. Alustajina olivat Eliiketurvakeskuk-
sen lainopillinen johtaja Lauri Koivu-
s a I o, eliikevakuutusosakeyhtiri Ilmarisen
yliliiiikiiri, apulaisprofessori Matti K ek-
k i ja Eliiketurvakeskuksen tutkimusosaston
apulaisosastopiilllikkti J u ss i Vanamo.

Koivusalo tarkasteli vastikiitn valmistu-
nutta selvitystfl tytikrj/vyttdmyyseliikehake-
musten hylkiiiimisprosentin muuttumisesta.

- T?ihiin selvitykseen palaamme toisaalla
lehdess[.

- Jos jokin eliikelaitos l?ihtee muita ki-
re[mmiille linjalla se ennen pitkiil niikyy li-
siiiintyvin?i muutoksenhakuina, sanoi Koivu-
salo. Hylkiiysprosentin muuttuminen saat-
taa erliltii osin johtua my<is siitii, ettii aikai-
sempina vuosina on eliikkeitii mydnnetty sen
verran, ettii jiiljelle jiienyt joukko on ter-
veempiiE.

- Eliikelaitoksen l?ihttikohtana on kansa-
Iiaisten samanaryoisuus, sanoi professori
Kekki. Laitos on alansa el?ikelakien to-
teuttaja, joka tunte-e valtakunnallisella tasol-
la lakien sovellutusperiaatteet. N[in ei kiiy-
tiintd maan eri osissa plilse muotoutumaan
erilaiseksi.

- Diagnoosi sinlnsii ei merkitse tyt k5rvyt-
ttimyyttl, Kekki totesi, vaan sairauden vai-
keusaste. Hakemuksen liittein6 olevista pa-
pereista pitiiisi ltiytyii vastaus kysymykseen
"miki le?iketiete€llinen syy estiiii tyonteon?".

- Leeketieteellisen syyn teytyy aina olla
tyttkyv5rttitmyysellkkeen mytintemisen llh-
ttikohta. Sosiaaliset n?iktikohdat eiviit yksin
riitii, Kekki muistutti.

- Suomessa on eniten ty<ilqrvytttimyys-
el[kelflisi?i kaikista Pohjoismaista, sanoi
Jussi Vanamo. Luvut eiv?it kuitenkaan ole
tiiysin vertailukelpoisia.

- Suomen, Ruotsin ja Tanskan tytikyvyt-
tdmyysel[kkeiden enemmistd on mytinnetty

kolmen tiirkeimmiin tautiryhmiin sairauksien
perusteella: verenkiertoelinten sairaudet, tu-
ki- ja liikuntaelinten sairaudet sek[ mielen-
terveyden hiiiridt.

"Sairauksien sosiaalinen status on kuiten-
kin erilainen, kuten ruotsalainen tutkija Hans
Olson-Frick on huomauttanut. On helpompi
el2iii selkiivikaisena kuin alkoholistina. Tiime
kannattaa muistaa tycikyvyttrimyyden syitii
tarkasteltaessa", sanoi Vanamo.

Kiiytlnntin l[iikiirin on vaikeinta selittee,
miksi Kansaneliikelaitos on mytint?inyt ty6-
kyvytttimyysellkkeen, mutta tyciel2ikepuoli
hyliinnyt hakemuksen, kiivi ilmi alustuksia
seuranneessa keskustelussa.

- Niiin voi kiiydii, koska jo tyti\rvyttti-
myysk?isite kansaneliikelaissa ja tytiel[ko-
Iaeissa on jossakin miiiirin erilainen, sanoi
Koivusalo. Alun alkaen tydlgrvytttimyys-
eliikkeen saamisen ehtona oli tytieHkelaeissa,
ettl hakija sai kansaneliikelain mukaista
tytilgrvyttdmyysel[kettii. Lakia on kuitenkin
muutettu paremmin vastaamaan tytieliikkeen
tarkoitusta. Kansanel[kelain piirissl on
mytis paljon sellaisia, jotka eiviit koskaan
ole olleet toisen palveluksessa ansiotydssii.

Kysymyksi[ heriitti my<is osaeliikkeen
mytintiiminen. Liihinn?i on klytiinntiss[ ai-
heuttanut vaikeuksia ansiotason muutosten
kytkeminen mukaan mytinttiedellytyksil har-
kittaessa.

Tytikyqrttdmyysasiain neuvottelukuntaa
suositti ratkaisufoorumiksi pulmatapauksis-
sa erls osanottajista.

"Ongelmia j?ii tiimiin pliv?in jllkeenkin",
totesi Lauri Koivusalo yhteenvetona tilaisuu-
den piiZitteeksi, "koska ty<ikyvytttimyyseliik'
keet yksitt[isin?i harkintatapauksina ovat ai'
na. hieman toisistaan poikkeavia tapaus ta'
paukselta."
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JOUKO JANHUNEN

Miten elciketltrva
Tanskassa rakentuu

Tarukan eliiketurvan perusrq- tiaana. Terveydellisistl syistii voi olla enintiiiin kansaneliik-
kenne on samanlainen kuin eldke voidaan mycintiiii jo 60. keen tiiyden perusmdiiriln
Norjassa, Ruotsissa ia Suo- ik[vuodesta sekii naiselle ett6 suuruinen.
messa. Se muodostuu karcan- miehelle. Vanhuuseliikkeen
eltikkeestii ja tydeltikkeestii.
Taruka eroaa kuitenkin poh-
joisista naapureistaan siinti,
ettii itseniiiset yrittiijiit ovat
lakisiiiiteisen tyoelAketurvan
ul k o p uol ell a. Karu aneltik keit ii
he luonnollisesti saavat sa-
moin kuin palkaraaajatkin.

Palkansaajien tyoeleketur-
va rakentuu kahdesta eri jiir-
jestelm?ikokonaisuudesta; yk-
sityisen sektorin tyciel?ikejtir-
jestehastl, jota kutsutaan
Tyomarkkinoiden Lisiieliik-
keeksi, ja julkisen sektorin
eliikejiirjestetnist[. Yksityisel-
lii sektorilla toimii lis2iksi joi-
takin pienempiii lisiieliikejlr-
jestelmiii, jollainen on muun
muassa puhelinlaitosten pal-
veluksessa olevien jiirjestelmii.
Julkisella sektorilla on useita
^l,i!-.:,i-:^.+^lH:ri :^:^+- +ii-vr4AvJerJw!wullr4, jViD14 Ur-
keimmiit ovat valtion ja kun-
tien palveluksessa olevien jir-
jestelm2it. Niiden lisiiksi muun
muassa koululaitoksella ja
kirkolla on omat el2ikejlrjes-
telmiinsii.

KANSANELAKE
6T.VUOTIAANA
Kansaneliikejiirjestelmiin el?i-
ke-etuudet ovat vanhuus-, tyo-
kyvyttdmyys- ja leskeneliik-
keet. Tanskan hallitus suun-
nittelee parastaikaa tyotto-
myyden perusteella makset-
tavan ennakkoeliikkeen kiiyt-
tcicinottoa ensi vuoden alusta.
Vanhuuseliikeikii on 67 vuot-
ta sekii naisilla ettti miehilH.
Pienituloinen nainen voi kui-
tenkin saada ellkkeen 62-vuo-

saamiseksi vakuutetun on jo-
ko asuffava maassa yhteensii
40 vuotta tai v6hintiiiin 10
vuotta, josta ajasta ainakin
viisi vuotta viilitttimlsti en-
nen eliikeiiin tiiyttiimistii.

Kansaneliikkeen muodostaa
tasasuuruinen perusmiiiir[ ja
sen lis[nl maksettavat tulo-
harkintaiset lisiietuudet, joista
mainittakoon pienituloisen
eliikelisii ja henkiltikohtainen
lisii sekti avioliitto- tai vaimo-
lisii. Tasasuuruinen perusmiii-
r?i on 67 vuotta tiiyttiineelle
Tkr 1523 kuukaudessa (vuon-
na 1978). Ellke, joka saadaan
pienituloisuuden perusteella
tai terveydellisist[ syistii en-
nen 67. iklivuotta, on koko-
naan tuloharkintainen.

Tyokyvyttdmyyseliike mak-
enfnan l,.rrn ft,ALvLv a-.lo--

tunut viihintiiiin puolella.
Eliikkeitii on kolmea suuruut-
ta riippuen tydkyvyttomyyden
asteesta: tiiyden, kaksikolmas-
osan tai puolen tyokyvyttci-
myyden perusteella maksetta-
va elflke. Tyrikyvyttcimyyselii-
ke on tuloharkintainen mycis
eliikkeen perusmdirdn osalta.
Sairausvakuutuksen piiivlra-
ha voi Tanskassa korvata tyo-
kyvyttcimyyseliikkeen periaat-
teessa rajattomalta ajalta.

Samoin kuin tyokyvyttti-
myyseliike myds leskeneliike
on kokonaan tuloharkintai-
nen. Huoltovelvolliselle nais-
leskelle eliikettii maksetaan
45. ikiivuodesta liihtien, huol-
tovelvollisuutta vailla olevalle
55. ikiivuodesta Leskeneliike

TASAEL,{KE
TYdELAKKEENA
Tanskassa yksityisen sektorin
tyrielZiketurva eroaa Norjan,
Ruotsin ja Suomen tydeHk-
keistE ennen muuta siin?i, ettii
eliikkeet eiviit ole aktiiviajan
ansioihin suhteutettuja, vaan
mii?ir?iytyviit yksinomaan va-
kuutusajan pituuden mukaan.
Jokainen tyovuosi kartuttaa
eliikettii tietyllii rahamfliir?ill6.
Tanskan ty<ieliikejiirjestelmln
maksamat eliikkeet ovat viel[
melko alhaisia. Vuonna 1978
vanhuusellkkeelle jiiiiv[n pal-
kansaajan el?ike on vain noin
10 /, kansanelZikkeen perus-
miilrtistii silloinkin, kun va-
kuutettu on ollut j[rjestelmiis-
si koko sen voimassaoloajan
eli vuodesta 1964.

Tyoe!Ekej 6rj estelm6ss?i
maksetaan vanhuus- ja les-
kenel?ikkeit?i. Ty6,kyvyttti-
myys- ja orvonel?ikkeitti ei
ttissii jiirjestelmiissii ole. Van-
huusel[keikii on sama kuin
kansanel?ikkeess[ eli 67 vuot-
ta. Tyoel?ikeoikeuden saadak-
seen vakuutetun on kuulutta-
va jiirjestelmiiiin viihintiiin
kolmen vuoden ajan. Elek-
keen ottaminen ei edellyt?i
tycinteon lopettamista. Mikali
vakuutettu lykkii[ elekeftaen
yli 67. ikiivuoden, sen m66r66
korotetaan 10 /, vuodessa.

Naisleskelle maksettava les-
keneliike on puolet aviomie-
helle karttuneesta elikeoikeu-
desta tai siitii vanhuuseliik-
keestl, jota tiimii sai kuolles-
saan. Leskenel2lke maksetaan
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vasta kun leski tiiyttiiii 62
vuotta.

IULKISELLA
SEKTORILLA
ANSIOELZKKEET
Kuten edell[ todettiin, julki-
sella sektorilla toimii useita
eri tydeHkejtirjestelmiti. Ptiin-
vastoin kuin yksityisellii sek-
torilla julkisen sektorin palve-
luksessa olevien tytiellkkeet
ovat ansioeliikkeitii.

RUNSAASTI
VAPAAMUOTOISIA
ELLKEIARIESTELYII.
Yksityisen sektorin palkan-
saajien tydeHketurvan tason
alhaisuudesta johtuu, ettii var-
sinkin korkeampipalkkaisille
palkansaajille vapaamuotoisil-
la eliikej[rjestelyill?i on suuri
merkitys. Tanskassa onkin
runsaasti erilaisia vapaamuo-
toisia elZikej[rjestelyjii; yh-
teensii noin 5000 erillistii jiir-
jestelyii. Useimmat niistii kos-
kevat vain toimihenkikiitii.
Vapaamuotoisista elZikej[r-
jestelyistii l2ihes 300 on toteu-
tettu perustamalla eliikekassa
joko tycinarrtajan yrityksen
yhteyteen taikka koko am-
mattialaa koskevaksi. Esimer-
kiksi liiiik2ireill?i ja insinrjri-
reillii on omat ammattikohtai-
set ellkekassansa. Eliikekas-
san perustaminen edellyttiiii,
ettd kassaan tulee viihintiiiin
50 vakuutettua. Valtaosa va-
paamuotoisista eliikkeistl on
j?irjestetty eltikevakuutuksella
jostakin eliikevakuutusyhtiris-
til

POHIOISMAINEN
SOSIAALITURVA.
SOPIMUS
Tanska on mukana Pohjois-
maiden viilisess?i sosiaali-
turvasopimuksessa, jonka pe-
rusteella Tanskassa tyossa ole-
va Suomen kansalainen voi
saada elikkeen sielt6. Tyoelii-
ke-lehden edellisessii nume-
rossa (l/78) Norjan eliikejtir-
jestelmiin kuvauksessa esitetyt
tiedot sosiaaliturvasopimuk-
sen vaikutuksista eliiketur-
vaan soveltuvat luonnollisesti
sellaisenaan'mycis Tanskaan.
Vapaamuotoiset eliikejiirjes-
telyt ovat sosiaaliturvasopi-
muksen ulkopuolella.

lr
\
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JO[.]KO JANHUNEN

Eldkke i s tci ulkomai lla
ENGLANNIN UUSI
EL.4,KEIARIESTELMI
Englannin uusi elEkejlrjestel-
mii tuli voimaan viime huhti-
kuussa. Uudesta jlrjestelmtls-
tii maksetaan kahdenlaisia
eliikkeitii: tasasuuruista pe-
rusosaa, joka vastaa entistii
kansaneliikettii, ja arcioihin
suhteutettua lisiiosaa, joka
vastaa tyoeHkette. Palkansaa-
jilla on mahdollisuus saada
nflitii molempia el?ikkeitii,
mutta itseneiset yrittiijet on
edelleen jfltetty tytiel{kkeen
ulkopuolelle.

Kansaneliikkeen hallinto
jiiii valtion hoitoon. Tydeliik-
keen eli listosan osalta hallin-
to jakaantuu valtion ja ylcsi-
tyisten vakuutuslaitosten kes-
ken. Tyonantajat voivat ty6-
elIkkeen osalta irrottautua
valtion jflrjestelmitstii ja pe-
rustaa oman tydelekej[rjestel-
milnsd joko el?ikeszi[tidn avul-
la tai ottarnalla tydeltikeva-
kuutuksen jostakin vakuutus-
yhtiristii. Valtion tydeliikkeen
ulkopuolelle jettiiytyminen
edellytiiii, ettii tyonantajan
jiirjestiim[ eldketurva on ta-
soltaan viihint?iiin yhtii hyv[
kuin valtion hallinnon hoita-
ma.

Tydnantajat ovat runsaasti
keyttaneet hyvtikseen mahdol-
lisuutta irrottautua valtion
jiirjestelmiistii. Liihes puolet
yksityisess[ tycisuhteessa ole-
vista palkansaajista, yhteens?i
noin 9 miljoonaa on tullut
tytinantajien omien el?ikejtir-
jestelyjen piiriin. Julkisella
sektorilla on vanhastaan toi-
minut lukuisia tyrieliikejdrjes-
tetniii. Ne ovat nyt liihes

kaikki irrottautuneet tai irrot-
tautumassa yleisestii tydeliik-
keestii omaksi jiirjestelmiik-
seen.

Uuden ty<ieliikej[rj estelmtin
mukainen ttiysi vanhuuseliike
ansaitaan 20 tydvuoden jiil-
kee n. Siirtymlkautena eliiket-
t[ karttuu asteittain 1,25 7o
eltikepalkasta vuodessa. T?iysi
eliike tulee olemaan 25lo eld-
kepalkasta jonka lisiiksi mak-
setaan tasasuuruinen kansan-
el[ke. Eliikei[t ovat sarnat
kuin aikaisemminkin; miehil-
lii 65, naisilla 60 vuotta.

Eliikkeiden rahoituksesta
vastaavat vakuutetut, tydnan-
tajat ja valtio. Valtion osuus
kokonaismenoista on noin 20
prosenttia. Vakuutetut ja
tytinantajat jakavat valtion
jiirjestelm[ss?i maksut keske-
nii6n siten, ettii tyrinantajan
osuus on noin 60 prosenttia
ja vakuutetun noin 40 pro-
senttia.

EL,{KEOIKEUS IAETAAN
KANADASSA AVIO-
ERON YHTEYDESSA
Kanadassa tuli kuluvan vuo-
den alussa voimaan eliikelain
muutos, jolla aviopuolisoille
Kanadan yleisessti eliikejiirjes-
telmtbsti kertynyt eliikeoikeus
jaetaan puolisoiden kesken
avioeron taikka avioliiton mi-
tiit<iimisen yhteydess?i. El[ke-
oikeuksien jako ei vielii koske
Quebecin maakuntaa, jolla on
oma el?ikejlrjestelmtins?i.
Quebec on kuitenkin ilmoitta-
nut tekevlnsa vastaavan muu-
toksen omaan lains?i?id?intricin-
se.

Eliikeoikeuksien jako edel-

lyttiiii, ettii avioliitto on kes-
tiinyt viihintii2in kolme vuotta
ja ett?i aviopuolisot ovat asu-
neet yhdessii ainakin kolme
pertikkiiistii vuotta. Liseksi
vaaditaan, ett?i jako suorite-
taan viimeistiillin kolmen vuo-
den kuluessa erosta ja etta
avioliitto on purettu vuoden
1978 alun jilkeen. Ellkeoi-
keudet jaetaan, jos jompi
kumpi puolisoista sitii vaatii.
Teknisesti jako tehd?iiin siten,
ettii puolisoiden el2ikeoikeudet
lasketaan yhteen ja jaetaan ta-
san molempien kesken. ElI-
keoikeudet lasketaan aviolii-
ton solnimisesta tai vuodesta
1966 - jos avioliitto oli sol-
mittu aikaisemmin.

Kanadan lisiiksi my6s eriiis-
s[ muissa maissa eliikeoikeu-
det jaetaan avioeron yhtey-
dess6. Saksa n Liittotasavallas-
sa j[rjestely on viety pisim-
mille, koska jako koskee
kaikkia mahdollisia elEkkeitii
yleisistii eliikejlrjestelmistii
vapaamuotoisiin eltikejtirjeste-
Iyihin saakka. Hollannissa ja
U udessa-Seelannissa el?ikeoi-
keudet jaetaan vain tyrinanta-
jakohtaisten ty<iel6kejiirjaste-
Iyjen osalta. Kaikissa nliiss6
maissa enemmdn eliikeoikeut-
ta hankkinut puoliso "hdvi6d"
jaossa luovuttaessaan osan
kartuttamastaan eliikeoikeu-
desta toiselle. Niiin ei kly
Belgiassa, jossa eronnut nai-
nen voi laskea hyviikseen
omaan vanhuuseliikkeeseens6
puolet miehen avioliiton aika-
na maksamista vakuutusmak-
suista, mutta tiime ei silti vi-
hennii miehen eliikeoikeutta
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Tyottt)myysekikkeen
ikriraja aleni

TANSKASSA SUANNI-
TELLAAN TY6TTd.
MYYSELAKETTA
Tanskan hallitus valmistelee
lakiehdotusta ennakkoel?ik-
keeksi, jolla on tarkoitus alen-
taa ty6ttomien miiiirtiii noin
9 /o:lla nykyisestii 200 000
tyittdmiistii. Suunnitelmien
mukaan enrukkoeliike mak-
settaisiin 60 vuotta tiiyttiineel-
le tydttiimti\e, joka on ollut
tytittd,myyskassan j?isen v?ihin-
tiiiin viisi vuotta Yeinen el6-
keik[ on 67 vuotta. Kahdelta
ensimmiiiseltii eliikevuodelta
ennakkoeliike olisi sanansuu-
ruinen kuin tydtttimyyskor-
vaus pienentyen sen jiilkeen
asteittain lflhelle vanhuuseld.k-
keen miiiirii?i.

Ennakkoeliike aiotaan saa-
da voimaan ensi vuoden alus-
ta. Koska Tanskassa on v[-
hemmisttihallitus, ei parla-
mentin hyviiksymistii voida
pitiiii varmana. - Ty<inanta-
jajiirjesttit vastustavat tydtt6-
myyseliikkeen kiiytttidnottoa.

Tycitttrmyyseliikkeen saamisen
ikiiraja aleni 58 woteen hei-
niikuun alusta lukien.

Alennus on tilap?iinen. Sitii
sovelletaan vuoden 1979 lop-
puun.

Tehiin asti ty<itt<imyyselii-
kettii on voitu meksaa 60
vuotta tiiyttiineelle pitk[En
ty<itt<imiillg henkildlle.

Muut edellytykset tyirttir-
myyseltikkeen saamiseksi py-
syv[t ennallaan.

Ilakijan on siten tiiytynyt
viimeksi kuluneiden 60 viikon
aikana saada tydtrtimyyskor-
vausta tai -avustusta ainakin
200 pttiviiltil Tytit&imyyseliik-
keen voi hakija saada mytis,
jos hiturelle on jo maksettu
tydttd,myysavustusta laissa
sii2idetty enimmiiisaika" eikii
htlnell[ sen vuoksi ole eniiii
oikeutta tydttcimyysavustuk-
seen. Kolmen vuoden aikana
saa awstusp?iiviii olla kor-
keintaan 450, [seksi vuonna
1978 sovellettavan poikkeus-
sii2innriksen nojalla voidaan
avustusta maksaa viel[ 50
piiiv2iltE.

Tytittcimyyden jatkuminen
osoitetaan tydvoimaviran-
omaisen todistuksella.

Ikiirajan alenta:nisen ar-
vioidaan lisiiiivln elikkeen-
saajien m?iiiriiii noin 1600 hen-
kildile. Tytielikolakien mu-
kaista tycitttimyyselitkettii sai
maaliskuun lopussa 2590 hen-
kil6e.

Lainmuutoksen kustannus-
ten arvioidaan olevan wonna
l97g noin 6 miljoonaa ja
vuonna 1979 noin 20 miljoo-
naa markkaa"

SUKUPOLVENYAIHDOS.
ELAKKEEN
IKARAIA ALENI
58 vuoden iiistii liihtieo voi-
daan nyt miehelle mydntiiii
sukupolvenvaihdoseliike ikE-
rajan oltua tiitii ennen 60
vuotta.

Muutos on tilapdinen Sitii
sovelletaan taannehtivasti wo-
den 1978 alusta lukien, ja se
on voimassa vuoden 1980
Ioppuun.

Naiselle voidaan sukupol-
venvaihdoseliike edelleeo
myrintiiii 55 vuoden iils6 lu-
kien-
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P ortugalin ammat t iyhdtsty s-
j oht aj ia Ekike turv ake skuk s e s s a

SAK:n vieraina maaliskuusa olleet kaksi
Portugalin ammatillisen keskusj2irjesttin
CGTP:n johtohenkilti[ vierailivat El2iketur-
vakeskuksessa 6. p[iviinii maaliskuuta. Ly-
hyen Suomen vierailun erii[n[ tavoitteena oli
perehtyminen maamme eliikej?irjestelmiiiin.
Toinen vieraista olikin keskusj?irjesttin sih-
teeri Luis Kalid6s Barreto, jonka
vastuualueeseen kuuluvat sosiaaliturvan
asiat. Vieraista toinen oli keskusjiirjesttin
kansainviilisten suhteiden osaston p[illikkti
f rrorrsto Silvn.

Vieraat viipyivlt Elflketurvakeskuksessa
usean tunnin ajan syventyen maamme el6ke-
turvan organisaatioon, kustannuksiin, etui-
hin, eliiketietojen tallentamiseen ja muihin
jiirjestelmiin puoliin. Aiheesta pidettiin vie-
raille kaksi esitelmee, joiden yhteydess2i he
esittivtit useita kysymyksiE. Lainopillisen

osaston osastop?i?illikkb Antti S uomi -
n e n esitteli j[rjestelmiin syntyhistoriaa ja
rakennetta ja toimistopii?illikkti Pentti
Lahtinen eliikkeit?i ja niiden saantipe-
rusteita.

Vieraat tapasivat mycis El2iketurvakeskuk-
sen toimitusjohtajan Matti Uimosen
ja varatoimitusjohtajan Jouko Sirke-
s a I o n, joiden kanssa he keskustelivat ajan-
kohtaisista sosiaaliturvan kysymyksistii.
Ptiiitteelsi vieraille tarjottiin lounas.

Portugalilaiset vieraat olivat erittiiin tyy-
tyviiisifl saamiinsa selvityksiin ja katsoivat
niistii olevan suurta hytityii oman maansil
tytintekijiiin elEketurvan kehitt?imisessii.
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OECD haluaa edistcici vanhusten
s o s iaalis t a o s al I i s tumi s t a

Herra Andr6 Kirchberger OECD:n
sihteeristdn sosiaaliasiain osastolta vieraili
Suomessa 18.-20. 4. 1978. Kirchberger tun-
nusteli Suomen hallituksen halukkuutta osal-
listua OECD:n suunnittelemaan kansainviili-
seen projektiin, joka tehtee vanhusten akti-
voimiseen.

Kirchbergerin mukaan tyti ei ole ihmiselle
ainoastaan viiline hytidykkeiden ja palvelu-
jen hankkimiseen, vaan se tarjoaa hiinelle
myiis mahdollisuuksia sosiaaliseen vaihtoon.
Kun ihminen liihestyy el?ikeikiiii, h[nen tyti-
kykyns[ ja arvonsa ty<imarkkinoilla vflhene-
vet nopeasti. Eliikkeelle siirtyminen sinetoi
lopullisesti t?imiin kehityksen. Samalla tyris-
tii luopuminen merkitsee sosiaalista vetiiyty-
mist2i, tytiel2im[ssii solmittujen sosiaalisten
siteiden katkeamista.

Syrj?i2in vetZiytymisen sijasta voitaisiin pyr-
kiii altiiviseen el?ikeaikaan. Vanhusten in-
tegroiminen yhteistitin siten, ett?i he voisivat
kiiyttiie yksilollisi?i ja ammatillisia tietojaan
ja kokemustaan yhteiskunnallisesti hy6dylli-
seen toimintaan olisi sekii yhteiskunnan ettd
eliikel?iisten kannalta edullista.

Andr6 Kirchberger oli Eliiketurvakeskuk-
sen vieraana 20. 4. 1978. Suomessa kiiydes-
s?iiin htin neuvotteli myds mm. sosiaali- ja
terveysministeritin, ty<ivoimaministeritrn, ul-
koministeridn ja eliikeikiikomitean edusta-
jien kanssa.

Vieraat neuvottelemassa Eliiketurvakeskuk-
sessa. Vasemmalta oikealle Andr6 Kirch-
berger OECD:n sihteeristcin sosiaaliasiain
osastolta, suunnittelija Kari Klemola sosiaa-
Ii- ja terveysministericistii sekii El[keturva-
keskuksen tutkimusosaston edustajat: osasto-
piiiillikkd Margaretha Aarnio, apulaisosasto-
piiiillikkci Jussi Vanamo, toimistopiiellikktt
Simo Forss ja erityistutkija Jouko Janhunen.
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Sv e it s i lcii s ici neuv o t t e I emas s a
E lcik e t urv ak e s kuks e s s a

Sveitsin ja Suomen sosiaaliviranomaiset ovat
aloittaneet neuvottelut maiden vllisen sosiaa-
liturvasopimuksen aikaansaamiseksi. Vastaa-
vanlaisia neuvotteluja kiiydiiiin myris Ison-
Britannian ja Saksan Liittotasavallan kanssa.
Sveitsin ja Saksan Liittotasavallan kanssa
Suomella ei ole ollut sosiaaliturvasopimusta
lainkaan, Ison-Britannian kanssa sitd vastoin
kyllii. Sosiaaliturvasopimulsilla varnistetaan
sosiaaliturvan jatkuminen vakuutetun muut-
taessa tilap[isesti tai pysyviisti asumaan,
tydskentelemiiiin taikka vain vierailemaan
toiseen maahan.

Neuvotteluja sosiaaliturvasopimuksista on
kiiyty mm. Eliiketurvakeskuksessa. Kuvam-
me on maaliskuun puolivfllissl sveitsilflisten
kanssa pidetystii neuvottelutilaisuudesta.
Sveitsil[iset neuvottelijat oikealta ovat sek-
tionschef A. Berger, vizedireltor H.
Wolf ja sektionschefin V. Brom-
bacher.
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Vuosi ilman
tydeldkekorttia

Uutta tyd-
elcikelain-
scicidcintdd

viimeiset tydeliikekorrit Hhri-
viit maailmalle viime vuoden
toukokuussa. Asetus, joka
mahdollisti tyrieltikekortin
poistamisen, astui voimaan
kesSkuun alusta. Kaik-
kiaan oli tytiellkekortin ehti-
nyt saada liihes kaksi ja puoli
miljoonaa TEL:n ja LEL:n
piiriin kuuluvaa.

Miksi tycielZikekortti pois-
tettiin, Eliiketurvakeskuksen
eliikerekisteritoimiston piiel-
likkd Helena Luoma?

- Kortti kiivi tarpeetto-
malsi, kun henkilotunnuksen
kiiyttd eri yhteyksissii oli yleis-
tynyt. Se on muun muassa
merkitty verokirjaan, josta
tYtinanlzjs sen saa tietoonsa
el2ikelaitokselle tehtiiviiii il-
moitusta varten. Sairausva-
kuutuskortissa tunnus oli ol-
lut jo vuodesta 1964.

- Ihmisile oli myds jon-
kin verran viiiiri[ klsityksiii
kortin merkityksestii, ettii se
olisi jonkinlainen elikkeen ta-
kaaja. Kiiyt2innossiihiin kortil-
Ia vain ilmoitettiin, mille nu-
merolle tiedot eliikeoikeuksis-
ta meilH rekistertiitiin.

Mitii tyoel2ikekortin tilalle?

- Ty<ieliikekortin sijaan l[-
hetetii"In nyt henkil<ille oto
tyrisuhderekisteristii, kun h[n-
ta koskeva ensimmiiinen
TEL- tai LEl-kirjaus tulee
Eliiketurvakeskuksen rekiste-
riin. Otteita on jo toimitettu
noin 65 000.

Entii jos sairausvakuutus-
kortissa ja tpeliikekortissa on
eri numerot?

- Tiedot tydsuhteista on
talletettu rekisteriin henkilti-
tunnulsen (sairausvakuutus-
kortin numeron) avulla. Ne

l6yt)'vet kyllii mytis vanhalla
tyoeliikekortin numerolla,
vaikka sairausvakuutuskortin
ia tyciel[kekortin numerot
poikkeaisivatkin toisistaan,
sillii rekisterissiimme on tiedot
niiistii numeropareista.

Tellervo Lehtinen
Ellketurvakeskuksen vakuu-
tusteknilliseltii osastolta vas-
taa asiakkaiden tyrielflkekort-
tia koskeviin puhelinkyselyi-
hin, joita tulee vieltikin piiivit-
tiiin.

Rekisteriotteen keho-
tamme tilaamaan, tiedustelu-
kortin saa pankista, postista
tai eliikelaitoksen konttorista.

Useimmat ovat olleet hel-
pottuneita, kun ovat kuulleet,
ettii nyt on yksi kortti v[hem-
m6n.

El2iketurvakeskuksen asia-
kaspalveluun Itii-Pasilaan tu-
levat asiakkaat paikan piiiille
vaihtamaan rikkoutunutta
ty6elZikekorttiaan uuteen. Ni-
menmuutosten woksi tullaan
mycis, ja kertomaan, ettii nyt
on kortti hukkunut.

- Sanomme, ettei korttia
eniiii tarvita ja ettii vanhan
voi huoleti heittiiii pois, ker-
too jaostonhoitaja A nn el i
Ahonen.

- Tiimiin kuullessaan joku
asiakas saattaa olla hyvinkin
hii.milliiiin, "kun en tuotakaan
tienn5rt". Olemme si6sa tilan-
neet samalla rekisteriotteen,
ettei kiiynti olisi mennyt ai-
van hukkaan.

LAKI tydntekijiiin eliikelain
muuttem i sestz, (27 4 I 7 8)
LAKI lyhytaikaisissa ty6suh-
teissa olevien tydntekijiin elii-
kelain 7 $:n Euuttamiscta
(nsl78)
ASETUS ty<intekijliin eliike-
asetuksen muuttsniscta
(276178)
ASETUS lyhytaikaisissa tyd-
suhteissa olevien tyd,ntekijtiin
eliikeasetukseo muuttamisesta
(277178)
ASETUS maatalougnittiijien
el?ikeasetuksen muuttamisesta
(278178)
ASETUS yrittnjien elEkcasc-
tuksen muuttamisesta (ng l
78)
Annetut Helsingisst 14. p6i-
v?in6 huhtikuuta 1978.

Muutoksilla on tarkistettu
tycittrimyyslisiiii koskevia
seenn6ksie mm. lomautust€n
eliiketurvaa heikenttrvitn vai-
kutrrksen viihentemisel6i, t€h-
ty mahdolliseksi pienten eltrk-
keiden maksaminen kertasuo-
rituksina ja muutettu takautu-
vasti maksettavan perhe-eliik-
keen alkamisajankohta yhden-
mukaisetsi tydkyvyttd,mlys-
eliikkeen mytintiimistfl koske-
van siiiinndtsen kanssa. Lisek-
si asetuksiin on lis6tty asia-
kirjojen siiilyttiimistii ja tat-
lentamisl4 koskevat s6?inntik-
set.

Muutolsia on tarkernmin
selosteffu Eliiketurvakeskuk-
sen yleiskirjeessii 13 /78.

57



PENTTI KOIVISTOINEN

Uusta yleiskirjeitri
Vakuutusoikeuden

t e oopaatoKsru
N:o 5 19. 1. 1978 Asia: Tietoliikenne elZi-

kej iirj estelyrekisteriin
N:o 6 IO. 2. 1978 Asia: Hallituksen esitys

tyontekijtiin el?ikelain ja lyhytaikai'
sissa txisuhteissa olevien tytintekij?iin
eltkelain 7 $:n muuttamisesta (tytit-
ttimyyslis?iii koskevat siiiinntikseQ

N:o 7 23. 2. 1978 Asia: Asetus yrittiijien
eliikeasetuksen muuttamisesta (val-
tion osallistuminen yrittiijien el?ike'
lain mukaisiin kustannulsiin)

N:o 8 2. 3. 1978 Asia: Valtioneuvoston
piiiit<iksessii (1097 177) tarkoitetun
vastuuvajauksen selvittelY

N:o 9 6.3. 1978 Asia: El?ikehakemusten ja'
kaminen

N:o 10 13. 3. 1978 Asia: Muutos vastuunja-
koperusteisiin

N:o 11 12. 4. 1978 Asia: Muutos Ellketur'
vakeskuksen kustannusten korvaa-
miseksi suoritettavan lopullisen mak'
sun ja ennakkomaksun perusteisiin

N:o 12 L4. 4. 1978 Asia: Hallituksen esitys
laiksi tytittomyysel2ikkeen saamisen
alaikiirajan viiliaikaisesta alentami-
sesta

N:o 13 17. 4. 1978 Asia: Tytintekijlin elii-
kelakien tyottrimyyslisiiii koskevien
sdiinncisten muuttaminen, eliikkeen
maksaminen kertasuorituksena, per'
he-eliikkeen mycintiiminen takautu'
vasti, eliikeasiakirjojen arkistointi

N:o 14 21. 4. 1978 Asia: Hallituksen esitys
laiksi kansanellkelain muuttamisesta
sekii eriiiksi siihen liittyviksi laeiksi

N:o 15 g. 5. lg7g Asia: Hallitrrksen esitys
sukupolvenvaihdosel2ikkeen saami-
r"1 a[aikiirajan v?iliaikaisesta alenta-
misesta 60:stii 58 vuoteen

N:o 16 11. 5. 1978 Asia: El?iketapahtumiin
liittyvii tietoliikenne

Vakuutusoikeuden piiiitos n:o 1809 1 77 l Tl 6
Annettu 9.2.1978

TY ATA LON V AHV IST AMINEN
TAKAATUVASTI
Maatalousyrittiijien eliikelaitoksen (MELA)
asiamiehen 23. 5. 1975 tekemEn ilmoituksen
perusteella MELA vahvisti 7. l. 1976 arfi-a-
mallaan piiiit<iksellii M:lle kalastajan tytrtu'
lon l. 5. 1970 lukien. M. haki pii"iittikseen
muutosta ja vaati tycitulonsa alentamista.
Eltikelautakunta katsoi p?iiitoksessiiiin, ettii
MYEL 12 $:n mukaan tytituloa ei voidavah'
vistaa pitemmtiltii ajalta takautuvasti kuin
kulumassa olevalta ja viideltii sitii velittti'
mlsti edeltiineeltii kalenteriwodelta. T2imiin
vuoksi eliikelautakunta poisti M:lle 1. l. 197 I
edeltiineeltii ajalta vahvistetun tytitulon sekii
palautti asian eliikelaitokselle tiistii aiheutu'
via toimenpiteitii varten.

Tiihiin piiiittikseen MELA haki muutosta
ja katsoi, ettii tycitulo voidaan vahvistaa jo
ilmoitusptiiitoksestii eli 1. 5. 1970 alkaen. Tii'
miin vuoksi MELA vaati piiiitdksen kumoa'
mista ja asian jtittiimisld antamansa piiiitok-
sen varaan.

VO tutki asian ja katsoi, ettei ole esitetty
syytii muuttaa valituksenalaista piiettisfii.

Muutoksenhakumenettelyssii noudatetaan
ns. reformatio in peius-kieltoa, mikii tarkoit-
taa sitii, ettei piiiittrstii saa muuttaa yksin
muutosta hakevan asianosaisen vahingoksi.
Muutoksenhaku ei voi siten johtaa huonom-
paan tulokseen kuin ettii muutoksenhaku hy'
Hteen ja piiiit<is j?iii muuttamatta.

Tietyiss[ tapauksissa muutoksenhakuelin
voi kuitenkin muuttaa piiiittistii omasta aloit-
teestaan olematta sidottu asianosaisten vaa'
timuksiin. Tiillti tavoin voidaan menetell[ lii-
hinn[ virallisluonteisten miiiir[ysten ja piiii-
ttiksen julkisoikeudellisten seuraamusten
suhteen.

Niinpii kiisiteltiiv?issd tapauksessa muutok-
senhakuelin sovelsi MYEL:n vanhentumis-
miiiirtyksiii omasta aloitteestaan siten, ettei
M:lle vahvistettu tycituloa lainkaan vuodelta
1970, vail&a hiin oli pyytiinyt tytituloa vain
alennettavaksi tiettyyn markkamiiiiriiiin.
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MELA esitti valituksessaan VO:lle, ettii
eliikelautakunta oli soveltanut vanhentumis-
siiiinndst?i virheellisesti. MELA:n mielestii
tyituloa voidaan vahvistaa myos vuodelle
1970, koska tyotuloasia oli tullut vireille jo
vuonna 1975 ja vain piiiit<iksen tekninen to-
teuttaminen oli jZiiinyt vuoden 1976 puolelle.
MELA katsoi asian vireilletulohetken yleen-
siikin olevan tycieliikejtirjestelmtissii ratkaise-
vaa, kun tehdii2in piiiitriksil siitii, milte ajal-
ta jokin etuus mycinneEi:dn.

MELA:n kannalla onkin tietty oikeutuk-
sensa; merkitseehiin VO:n kannanotto sitii,
el*z jdn riippumaan eliikelaitoksesta, miltii
ajalta se haluaa vahvistaa yrittiijiille tyd,tuloa.

Luultavaa kuitenkin on, ettii asia ratkais-
taisiin toisin, jos kyseessl olisi ilmeisen selvti
keinottelu tai laiminlycinti ellkelaitoksen ta-
holta, esimerkiksi tyotuloselvitys saapuisi
eliikelaitokseen vuonna 1976, mutta eliikelai-
toksen ptiiit<is annettaisiin vasta vuonna I 979.
MELA:n tulkintaa vastaan on kuitenkin lain
sanamuoto: ". . . ei tyotuloa saa vahvistaa. . .

kuin kulumassa olevalta ja viideltii sit?i vtilit-
trimiisti edeltiineeltii kalenterivuodelta". Sa-
nonta viittaa siis tyotulon vahvistamisvuo-
teen eli piiiit<iksenantovuoteen. Eliikelaitok-
sen ptiiitdksenantovuosi lienee ratkaiseva
myos silloin, kun eltkelaitoksen kielteinen
tyritulopiiiitris muuttuu myonteiseksi vasta
muutolsenhakuasteessa-

VO:n kannanotolla v2iltetiiiin myos ongel-
mat siitii, milloin asian on katsottava tulleen
vireille. Liseksi MYEL:ssa niin kuin
YEL:ssa, jossa on sovellettava tiissii asiassa
samoja periaatteita, VO:n piiZittiksestii seu-
raavat haittavaikutukset vakuutetun kannal-
ta voidaan yleensti poistaa siten, ettii eliike-
laitos kiisittelee vuoden lopussa saapuneen
ty<ituloselvityslomakkeen nopeasti ja merkit-
see ptiiitoksenantop?iiviin ko. vuodelle, vaik-
ka piiiittis muodollisesti kirjoitettaisiin ja pos-
titettaisiin vasta seuraavan vuoden puolella.

Vakuutusoikeuden piiiitcisn:o 3707 177 1658
Annettu 30. 3. 1978

AVOPUOLISON ELAKETU RV AST A
MELA vahvisti leskivaimo V:lle MYEL:n
mukaisen tycitulon isiintiinii tehdystii ty<istii
l. l. 1970 lukien. Tiimiin jiilkeen, '1.8.1975,
ilmoitettiin vakuutukseen S. 15. 4. 1975 il-
kaen. S. oli tyciskennellyt tilalla isiinnln teh-
tiivissii noin viiden vuoden ajan asuen avo-
liitossa V:n kanssa. Pariskunnalla on yhtei-
nen isdn tunnustama lapsi. MELA vakuutti
S:n pyydetystii ajankohdasta lukien. Tammi-
kuun 17. piiivtinii 1977 VO:lle saapuneessa
hakemuksessa S. pyysi VO:ta peruuttamaan
hiinelle tehdyn vakuutulsen kokonaan. Ha-
kemuksensa perusteeksi S. ilmoitti, ettei hln
omista osaakaan tilasta ja etld vakuutusmak-
sut ovat korkeat. VO ei suostunut S:n ha-
kemukseen.

Ongelma: Onko S. yrittiije vai tyosuhtees-
sa oleva" ts. onko hiinet vakuutettava
MYEL:n tai LEL:n mukaan. VO:n ratkaisu
on ETK:n kannan mukainen. ETK katsoi
VO:lle antamassaan lausunnossa, ettii jos
avoliitossa asuvalla pariskunnalla on yhtei-
nen lapsi, voidaan yhdessii asumista pitiiii
niin vakiintuneena, ettii viljelmiiii omistamat-
tomankin osapuolen voidaan katsoa tyosken-
televiin yhteiseen lukuun ja niin muodoin hii-
net tulee vakuuttaa MYEL:n mukaan.

Kun yhteistii lasta ei ole, kysymys on tyi-
suhteesta. Jos palkkaa ei tiillciin ole makset-
tu, tyosuhteen edellyttiimiin[ tytin vastikkee-
na on pidettilvd luontoisetuja. Mikiili niiin ei
menetelH.isi, olisi yhteistii lasta liittolaisensa
kanssa omaamaton avoliittolainen viiliinpu-
toaja tytreliiketurvan kentiillii. Eriiiin eliike-
lautakunnan ptiiitoksen pohjalta lienee vedet-
tiivii se johtopZiiitos, ettd vaatimuksen yhtei-
sestii lapsesta tilyttaii mycis toisen avopuoli-
son lapsi (ko. tapauksessa niifti tosin oli kol-
me), joka on saanut elatuksensa avopuoli-
soiden yhteisess?i taloudessa. Tiistii kysymyk-
sestii ei kuitenkaan tiettiiviisti ole VO:n piiii-
t6,stii.
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English Summary
The editorial dlecueses the fl-
nancing of the national penslon
reform. The ultimate aim of the
reform envlsagod lg a national
penslon not affected as lt ls today
by earnings and property.

The overell cost ls ostlmatod in
present-day currency at 2,00G-
3,000 million marks per annum
and how it is to be financed has
Btill to be dectded. lt wtll pro-
bably not prove possible to fl-
nance the reform through charges
on enterprisss. Nor will lt be easy
to raise the national pension pre-
miums of the lnsured as the pur-
chaslng power of salary and wage
and other earnings has decreaeed.
lmprovements in penslon security
should ln fact be examlned also
from the standpolnt of the income
development of the re8t of the
population.

lnformatlon collected for em-
ployment pensionB wlll be held
confidentlal (article on p. 36). At
present the informatlon ls givsn
eolely to tho6e responelble for
the management of the sy8tem.

Wishes have been expressed
that the ranks of those entltlodto informatlon be wldened,
backed by the argument that the
local and central authorities would
be bound to secrecy conc€rnlng
the information received.

This might endanger in practice
the reliability of the data given to
the regioter and have a negative
effect on the benefit to the re-
ciplent of the pension. All the
necessary information would per-
haps not be given to the registers
if lt was known that it would be
used for purposes outslde the
pension 6ystem, such as intenol-
fication of the collectlon of debte.

Researchers working on dle-
ability pensions in Flnland, Swe-
den, Norway and Denmark have
been cooperating unofficlally for
a couple of years.

The joint report "FOrtidB- och
invalldpension I Norden" (in
English: Early and lnvalld pen-
sions in the North) 18 reviewad
on p. 45. The Nordic Council
awarded a grant for the publlc-
ation.

The purpose of the report i8 to
give an overall idea of the de-
velopment of disability peneione
and research relating to them ln
these four countries. lt includcs
a comprehenalve Btatiotical sect-
ion showing the development in
1968-1974 of the disability pen-
sione granted yearly and the dis-
abllity penslon portfolio.

The advancc adjustment pay-
able on employment penslon8
will be traneferred under the
Economic Emergency Powera Act
(the act on eafeguardlng 6cono-
mlc development) from beglnnlng
of July to January 1979, relates
the newe item on p. 17.

The part-pension Bystem adopt-
ed in 1973 was deslgned to mo-
derate the boundary between
capacity for work and dleablllty
and to make r6tirement on pen-
oion more flexible. A part pen-
sion i8 paid lf the esrnlng capa-
city has been reduced by at leaet
two-fifths; entitlement to full dle-
abllity pension is accepted if
worklng abillty has been reduced
by at least three-fifths.

A part pension ls signlflcantly
more common among self-em-
ployed and farmers than among
employeee, says the author of the
article on p. 26. The orlglnal ln-
tention was to pay part penslong
to galnfully employed porsons
whoee worklng ability had dlml-
niahed. Part-tlme work would be
sultable for the reclplent of a part
pension, but the wage differentlal
in the collective agreements of
the paper industry, for lnstanco,
iB oo narrow that tho grant of a
part penslon iB not always f6a8-
ible ln practico.

The article on p. 6 mentlon8
that the questlon of the share of
disability pension decisions and
especially of negatlve decislons
haa been a sub.lect of publlc de-
bate.

The SAK (The Central Organi-
sation of Finnish Trades Unlons)
which is the greatest wage
earn6r organloatlon in Flnland,
asked the Mtnlstry for Soclal
Affairs and Health to ftnd out
whether the interpretatlon of the
disability concept ha8 become
stricter. The Central Peneion
Security lnstitute prepared a
statistlcal roport on the matter at
the reque8t of tho Mlnlstry andit 16 reviewod by the author of
the article.

According to the report the
number of disabllity pension
applicatione decreased in 197L
1976 and the share of reJectione
grew. The m€an age of applicants
for dieability penston fell durtng
these years.

The ehare of pereons who re-
celved during thle period more
than one negative rullng on their
appllcation rose and a new dis-
abillty pension application could
thus be used ag a meang of
appeal. The most lmportant

grounds for grantlng dieablllty
ponsions are three dioeage
groups: mental dleturbancee,
circulatory dlseasec and diseaaee
of the locomotor apparatu8.

lncreaeed knowledge of dle-
abllity penslonc may have ln-
creaood the rate of appllcatlone
for penslona and, correepondlngly,
the number of rejections, and un-
employment may also have played
a role.

The report does not warrant
the direct conclusion that the ln-
terpretation of the dlsablllty do-
finitlon has become etricter, but
it lo lmposeible fully to de-
monstrate tho development nu-
merically cayc the wrlter.

The first part report eubmltted
by the Pension Age Commlttee
is reviewed on p. 23. Tho roport
proposes a temporary lowerlng
of the age limit for unemployment
pension from 60 to 58 years ag
from July l, 1978. The bill hae
already been submitted to Par-
Iiament.

Labour market organlaatlona,
authorlties and penalon inBtitut-
ions are repreeented on the com-
mittee. lt i8 authorised to flnd out
how r€tlrement could be made
more flexlble without e8sentlally
increaslng penslon expendlturc.

The committee stateg that low-
erlng of the p€nolon age of ex-
servicemen iB a poor meane of
providlng employment; according
to it, it i8 lmpossible to embark
upon llmitatlon of the worklng of
pensionerg. On the instructions of
the Ministry of Social Affalra and
Health the committee io studyhgthe possibilities of voluntary
early-penalon arrang6m6nts to
provido worklng opportuniiles for
young people,

Data necessary for the pay-
ment of the employment penalon
are stored at tho central reglster
of the Central Penclon Securlty
lnetltute from which the penalon
establishment paying the penolon
receives the lnformation ln due
time. The automatic data pro-
cessing of the Central Peneion
Security lnstitute is handled by
a separate company Oy Tletoko-
nepalvelu Ab, The representatlvo
of the company reports ln the
article on p. 32 the automatlc
data processing activitles, the re-
gisters and general technlcal
principles.

It is impossible to impute the
durataon of old age pensions from
the average residual life time of
the newborn, although thia IB
often done erroneously, ltates the
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3; "l' o,.]l"1 r,,l il 1i'j Uu d e t t y t) t u I o -
;"+11' Tn,l'f , 3t, i, uiJ"",T' ifr p-e r u s t e e t o hj e e k s i
;,J#:r man and 15.1-year tor -yEL_vakuitus-
,nroJ"-:1,,:1il,,:1"'::ffi illr,llitentekijdille
was "The current ponglon svatem _-
of Flnland" whtch wae ;"il;;;J Flfiketurvakeskus on valmis-
by a fifth of the over 20,000 tanut ja painattanut uudet oh-
"Tilln""i"r."8enta,ve jeet eiafeuitotsiue ja yrittii-
setected rrom the ,"pr,"itT|Jl irue lpIr;n-mukaisen 

'rvti*'
studled by methode 5r 

"oni"nt 
lon m?ierittelyii. varten. Ohje-analyale. kirjanen nimelld. ,'Eld.keturva-

The author menflons on p.. 12 testutsen ohjeet Viittaia"
$3:"'li,'"lrT' flf#$.. ij,lXi '3; r*r:: p*riamisetsi" 'on
baetc educagon ind the reaulis Eskettiiin ilnestynyt painosta,
can probably be ueed tn the eva- ja sitii on saatavana FJtiketur-
luation of the pension knowledge uarcsfurcesta (poStitulsen
;:,,#l,"9:[ffi ff "J:iAi'Jil_h"rh"ffi;".gri!!sn+n).-
fairly vagu-e, but every tfirro p"i- Yrittiijien eliikelain mukaan
son. had an opinion on penelons. yrittljiille on vahvistettava va-lhe principles of the State pon- kuutussopimusta tehtiiessii
if""il"ffi'8[ li::H'""*;"ft lv*Ji'-i"d on hiinen eriik-
sattons on p. 22. keensi perusteena. Aiheen oh-

Stattotical data on the recipiente jeiden uudistamiseen on anta-of emptoyment peneions 1_oj irut toisaalta uit"i"".pi*n_March 3tct, 1978, ie o62_-{3. In pagct jeiden sisillt?imien -lukujen
vanhentuminen ja toisaalta

Henkilrivaihdoksi- yrittiijlvakuutusten osittain

Etrik e turv o k * kut r rn iSfl?iHI #.iTir-iHfli;
hAllitUkseSSA eliiketurvan toteutumisesta

riittiiviin tasoisena.
Suomen Yrittiijein Keskuslii- Nyt ohjeita uusittaessa on-
ton toimitusjohtajan, valtiot. kin pyritty entistii t?ismiili-
maisteri Vil jo Terhea sernmin ja pitiiviimmin miiii-

Tilastotietoja
tyoel(ikkeen saa-
jista vuodelta
1977 ilmestynyt
Eliiketurvakeskus julkaisee
vuosittain tilastokirjasta
TEL:n, LEL:n" YEL:n ja
MYEL:n mukaisigta van-
huus-, tyott<imyys-, tyokyvyt-
tcimyys- ja perhe-eliikkeistii.
Tilastot koskevat tilastointi-
vuoden lopussa voimassa ol-
leita seki tilastointivuonna al-
kaneita ja piiiittyneitii eltikkei-
tii. Eliikkeet on kuvattu eldk-
keen saajan iln ja sukupuo-
Ien, ty<iel?ikelain ja eliikkeen
suuruuden avulla. Ty<ik5rvyt-
tomyyseliikkeistii esitetiiiin li-
seksi ty<ikyvyttcimyyden ai-
heuttaneen sairauden mukai-
sia taulukoita. Perhe-eliiketi-
lastot kertovat sekd eliikkeen
saajista ettii edunj[ttiijistii.

Nyt ilmestynyt "Tilastotie-
toja tydelekkeen saajista vuo-
delta 1977" on t4mdn julkai-
susarjan kuudes kappale. Ti-
Iastokirja on saatavissalfrlat-
tavissa F.ltketurvakeskuksen
tutkimusosastolta.

jailqe ekikkeelle ja erottua
Eliiketurvakeskulsen ha I I ituk-
sesta vdisi Eliiketurvakes-
kuksen edustajisto kokoukses-
saan 4. 5. hiinen tilalleen FIE-
keturvakeskrr ksen hallitutseen
liiton nykyisen toimitusjohta-jan, hallintotieteiden tohtoriWaldemar Biihlerin
l. 6. Iukien.

Samalla valittiin Vakuutus-
vtien Liiton nykyinen toimin-
nanjohtaja Pekka port-
tila liiton entisen g6iminnla-
johtajan Ragnar Hans-
sonin tilalle Suomen Liike-
v6en Liiton leiminnanjohta-
jan Olavi Suomisen va-
mieheksi Elii.keturvakeskuk,
ssa hallituks€En 4. 5. lukieo.

rittelemiiiln ne rajat, joissa
tycitulon vahvistamisen tulee
tapahtua. Uusittu j a ty<ihrtope-
rusteita ja niitii valmistellsen
tyriryhmiin tyotii selostetaan
lsfudessiimme erillisessii artik-
kelissa.
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Tietoja tydeldkkeensaaiista 31. 3. 1978

Taulukoiden luvut oval viihimmiiistwvan mukaisia.

VANHUUSELLKKEET
31. 3. 1978 voimassa olevat

Miehet Naiset Yhteene6 Miehet
Keskimeiirainen

Yhteensd

TEL-eliikela 46 549 61 676 1 08 225 1 097 484 748

YEL-eltikelaitokset 8 948 6 U2 14 990 1 098 782 971

MYEL-el6kelaitos 31 898 35 863 67 761 290 149 215

LEL-eldkelaitos 28 49s 6 533 35 028 424 208 384

Kaikki ty6eltikelaitokset 1r5890 110114 226cc,4 709 375 546

l. 1.-31. 3. 1978 mydnnetyt

Kaikki ty6eldkelaitok6et 4 163 4544 8707 761 352 548

TY d KY V Y TT AMY Y SE Li KKEET ( sistiltiiii osaeliikkea )
31. 3. 1978 voimassa olevat

Eliikkeensaajia Keskim6trdinen perueel8ke mk/kk

ElZikkeen Mlehct Naiset Yhteensa Miehet Naiset Yhteense

TEL-eltikelaitokset 36 360 40 302 76 662 1 182 844

YEL-eltikelaitokset 7 091 3423 10514 924 595 817

MYEL-eldkelaitos 23 730 26 992 50722 349 148 242

LEL-eltikelaitos 32267 5 659 37 926 560 239 512

Kaikki ty6elakelaitokset 99 448 76 376 175824 763 381 597

I . 1.-31. 3. 1978 mydnnetyt

Kaikki ty6el6kelaitokset 3s42 2427 5 969 1 132 u4 893

PERHE.ELAKKEET
31. 3. 1978 voimassa olevat

El6kkeen my6ntdJE

El6kkelden
lukum66rA

Keeklm66-
ralnen pg-
rusel6ke
mVkk

El6kkeensaaJla

Leeket Lapset Yhteonse

TEL-elSkela itokset 36 061 627 33 709 14553 48262
YEL-el6kelaitokset 5 062 563 4 860 2 336 7 196

MYEL-eldkelaitos 12216 172 11 463 5848 17311

LEL-el6kelaitoe '19 670 285 18 609 8 371 26 980

Kaikki tyoelakelaltok6et 73 009 454 68 641 31 108 99 749

l. 1.-3 l. 3. 1978 mydnnetyt
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TYdTTAMYYSEL.IKKEET
31. 3. 1978 voimassa olevat

Ete
Naiset Yhteens6

Keskimfl drEinen peruse16ke
NaisetEldkkeen

256 836 1 092 894 525 612
YEL-el6kela itokset 3321 54 1 018 538 725MYEL-eliikelaitos 224 79 303 489 197 413LEL-el6kelaitos 741 400 1 141 557 277 459Kalkki ty6elekelaitokset 1 242 t 348 2 590 622 433 523
t. t.-31.3.1978 mydruutyt
Kaikki ty6el6kelaitokset 297 254 551 764 517 650
OSAELLKKEET
31. 3. 1978 voimassa olevat

Eldkkeensaajia Keskimti6rAinen
Miehet Nai8et Yhteenoa Miehet Nalaet

itokset 932 1127 2059 934 444 666YEL-eltikelaitokset 1 185 488 1 673 735 485 662MYEL-elake la itos 5 162 5 249 1041 r 303 141 221LEL-eltikela itos 924 r03 1 027 562 309 s36Kaikkl tyoelakelaitokset 8 203 6 967 15170 466 216 351

1.1.-31.3.1978 mydnnetyt
Kaikki tyoelakela ttokset 431 446 877 651 234 439

Y AN H U U 5., TY 6KY V Y TT AMY Y S -, T Y 6TT dMY Y S. T A P E RH E.E L,4 KKEET31. 3. 1978 voimassa olevat
El6kkeen my6ntrijd El6kkeiden Keskimd6-

lukum66rd retnen p€-
rueel6kc

2220/l0 761
YEL-e ldkelaitokset 30 620 850
MYEL-eldkelaltos 131 002 222
LEL-eltikelaito6 93 765 416
Kaikki ty6eltikelaitokset 477 427 55r

l. l.-31. 3. 1978 mydnnetyt
Kaikki ty6elekelaitokset 17 910 661

AIKANA 1.1._31.3. 1978 MAKSETUT ELI.KKEET

VAhlmmelBturva
TEL-el6kelattokeet

Makeotut cl6kk mlll. mk
I nelJ.

r.t.-31.3.
1978

517,33
YEL-el6kela itokset 82,61
MYEL-el6kelaitoe 90,64
LEL-eldkelaitos 121,65

Kaikki ty6elAkelaitoksot 812,23
Bekiste16ity lisiiturva 31,32
Yhteensd 843,s5

ili$#lsfifil_#f,i'#y.:?ffi-"irftL'.'9.ffi1*18:Ji:::iJ-[i:il"!1y.,"1i.f;:ltil:1 [x.Ii[t1,,L"n;,:
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