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t978 P ilv iri elcike t atv aalla

ti tuntu-
neet mytis tyieliikejlrjestelm[n toiminnassa. Tytitttimlrys
viihentiiii palkkasum-an pienentyessl el?ikelaitosten maksu-
tuloa. El[kemenoon Iama sitii vastoin ei vaikuta vlhentii-
v?isti. Piiinvastoin on mahdollista ettii huono tyollisyystilan-
ne vaikuttaa kasvattavasti tyitkyvytttimyyseliikkeiden mlii-
rtiiin. Ntiin ollen eliikemenolla on taipumus kasvaa laman
aikana voimakkaammin kuin muulloin.

Edelll sanotut laman vaikutulset ovat ennakoitavissa.
Ne on otettu huomioon my6s vakuutusmaksun tasossa. Vii-
me vuonna sitii vastoin Iama rupesi tuntumaan aivan uudel-
la tavalla tyieliikejErjestelmdn toiminnassa Niime uudet la-
man vaikutukset antavat aiheen yllti olevaan otsikkoon.
Tarkoitan vakuutusmaksun alennuksia" joista piiitettiin vii-
me vuonna. Vakuutusmaksujen alennukset ovat tuoneet va-
kavia ongetnia eliikelaitosten maksuvalmiudelle. Keytdsse
olevan osittain rahastoivan rahoitusjiirjestelmiin ansiosta
eliikkeiden maksamisessa ei ole ollut viell vaikeuksia- Sitl
vastoin annettujen lainalupausten peruuttamiseen ja siirtii-
miseen vakuutusmaksutulon pienentymiselll on ollut selvii
vaikutus.

Toisaalta on todettava, ettii tyiel?ikevakuutusmaksun
alennuksen todelliset helpotukset elinkeinoellm?ille ovat pal-
jolti nlennlisi[. Kun eliikelaitosten mahdollisuudet lainan-
antoon ovat pienentyneet, elinkeinoelImd.n kiytriss[ oleva
raha ei ty<iel?ikevakuutusmaksunalennuksista ole lisiiiintynyt.

Vakuutusmaksun pitiimisestii keinotekoisen alhaisena ai-
heutuu mytis yritysten kesken kustannusten siirtymistii. Ty6-
eliikekustannukset ovat osa tuotantokustannuksia siinil kuin
palkatkin. Onko oikein, ettii nyt toimintaa harjoittava yri-
tys, joka myds saa hyridyn ty<intekijdittensti ty<ipanoksesta,
voi siirtiiii osan tyovoimakustannuksista muiden tulevaisuu-
dessa toimintaa harjoittavien yritysten malcsettavaksi?

Viime vuoden aikana my<is yrittiijien vakuutusmaksun
taso oli korostetusti esillii. Syynl oli se ettii valtion osallis-
tuminen yrittiijien eliiketurvan kustantamiseen on kiiymiiss[
ajankohtaiseksi. Niin ikiiiin valtion rahavaikeudet ovat hei-
jastuneet maatalousyrittiijien vakuutusmAksun tasoon.

Ty<intekijiiin el?ikelain mukaisen vakuutusmaksun alenta-
misesta piiiitettiin kahteen otteeseen. Ensimmlinen alennus
oli mahdollista toteuttaa *ugssrnksuun sislltyvii varaus
poistamalla. Toinen maksun alennus sitiivastoin vaati lain-
muutoksen. Se tapahtui perustuslain s?i[tiimisjlrjestyksessii
ja samassa yhteydessii vahvistettiin mycis alennuksen takai-
sinperimisen aikataulu.

On todella toivottava, ettii tyciel[kelakien mukaisten
etuuksien edellyttiim?i maksutaso saadaan nopeasti nouse-
maan aikanaan sovitulle tasolle. Silloin voimme suhtautua
luottavaisesti siihen, etti annetut eliikelupaukset pystytiiiin
lrrnastafir?ar mycis tulevaisuudessa. Matti l|imorcn
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Toimeentuloturva
tydttdmyyden aikana

REINO AALTONEN, JOUKO BERGIUS,
KALERVO LINDFORS JA
MAIJA LUOTO

Suomessa on pyritty monin eri keinoin tur-
v cumaan toimeentulon j atkuvuus tydttdmyy-
den aikana. los tyontekijti, joka on jonkin
ammatillisen jiirjestdn yhteydessii toimivan
tydttdmyyskassan jtuen, joutuu tydttdmiiksi,
htin voi saada kassalta tydttomyysavustusta.
Mikdli tyottdmtiksi joutunut ei ole tydtt6-
myyskassan jtisen tai hiin on jo saanut enim-
miiisajan tydttomyysavustust a, hiin voi tietyin
edellytyksin saada valtion varoista tydttd-
rnyyskorvausta. Lisiiksi hiin voi saada tyd-
voiman liikkuvuudesta annetun asetuksen
nojalla valtion varoista maksettavaa matka-
ja muuttokustannusten korvausta. Itikkdillti
ja pitkiiaikaisesti tydttdmiksi itiiincillii on
tyti t t o myy s av u s t us t e n t ai - korv au ks e n s aami -
se n liilk ee n tietyi n edellyty k sin mahdollisuus
saada sekii tydeliikelakien ettii kansaneltike-
I ai n mukai st a t ydt t 6 myy s el ii k e t t ii. T y o nt e ki -
jiiin erorahasta annetun lain noialla voidaan
listiksi iiikktiiille tydntekiitille maksaa ero-
rahaa.

Edelll mainittujen etuuksien lislksi tydtdrn
henkilci voi saada mytiskin vanhuudentukea,
rintamasotilaseliikettii ja huoltoapua, miktili
hiin tiiyttiiii niiden saamisedellytykset. Lislksi
tyritt<imiiksi joutunut kuuluu tytisuhteen
paettymisen jiilkeen vielii vuoden ajan tyon-
tekijiiin ryhm2ihenkivakuutuksen piiriin. Seu-
raavassa' tarkemmin edellii mainittujen, tytit-
tcimyyden perusteella maksettavien etuuksien
saamisedellytyksistii, miiiristii, hakemisesta
ja maksamisesta.

TYATTdMYYSAVUSTUS
T ydt t omyy sav ust u kse n saami sed ellyty ks et
Tyottdmyysavustusta voidaan maksaa tytitt6-
miiksi joutuneelle tydttrimyyskassan jiisenel-
le, joka on ollut kassan jiisenenii ainakin 6
l?ihinnti edellistii kuukautta ja on ollut tydsse
kassan j?isenenl ollessaan ainakin 6 kuukaut-
ta. Tyossiioloajaksi luetaan lyhennetyt tyti-
viikot kokonaisuudessaan, samoin vuosilo-
ma- ja irtisanomisajat, mutta ei sairasaikaa,
pakkoloma-aikaa eik?i vuosilomakorvausai-
kaa. Osaviikkoty<intekijtin tytissiioloaika las-
ketaan yksittiiisten tycipiiivien perusteella.

Lisiiksi edellytetliiin, ettii avustuksen haki-
ja on ollut tydttdmene tyonhakijana ty6voi-
matoimistossa viihintiiiin 5 tyopiiiviib. Name
tyottomyyspiivdt saavat olla enintiiiin viidel-
tii periikk?iiselta viikolta. Mikeli jiisen on j?i?i-
nyt tyottrimiiksi omasta syystliin tai on kiel-
tiiytynyt vastaanottamasta tyote, karenssiaika
on viihintiiiin 6 viikkoa. Karenssiajan laske-
minen aloitetaan piiiviistl, jolloin jiisen on il-
moittautunut tyottomiiksi tytinhakijaksi ty6-
voimatoimistossa. Mikeli ilmoittautuminen
on tapahtunut ennen tyottomyyden alkamis-
ta, karenssiajan laskeminen aloitetaan l. ty<it-
t<imyyspiiiv2istii. Sairasaikaa tai aikaa, jona
jiisen ei ole ollut tyovoimatoimistossa tyottti-
miinii tycinhakijana, ei oteta huomioon ka-
renssiaikaa laskettaessa. Karenssiaik-a on voi-
massa sen kalenterivuoden loppuun, jona se
on hankittu. Mikeli jdsen on saanut avustus-
ta kalenterivuoden p2iiittyessd, uutta karens-
siaikaa ei lasketa seuraavan kalenterivuoden
aikana niin kauan kuin jiisen yhdenjaksoi-
sesti on tydttdmene ja saa avustusta. Piiviin-
kin ty<issaolo tai jostain muusta syystii aiheu-
tunut yhdenjaksoisen avustuksen katkeami-
nen vuoden vaihteen j[lkeen aiheuttaa uuden
karenssiajan laskemisen.

Tydt t d myysav ust uks e n saamis e n rajoit ukset
Avustusta ei voida myrintiiii alle l7-vuotiaal-
le jiisenelle. Laissa ei ole siiiidetty erityistii
yliiikiirajaa, mutta kassat voivat sii5nn6issiiln
m?iiiriitii ylZiiktiraj an.

Avustusta ei liioin voida mycint?i?i jiisenel-
le, joka on sairauden tai muun syyn vuoksi
tyohon kykenemiit<in. Tyokyvytttjm?in[ ei
kuitenkaan voida pit2iZi jiisentti, jonka sv-ptii-
vdrahahakemus on hyliitty sillZi perusteella,
ette hentii on pidetty tytikykyisenii.

Avustusta ei mydskii2in mycinnetii jiisenel-
le, joka on eronnut tytistliin ilman pakotta-
vaa syytii tai on tycittin omasta syystaan. Je-
senen katsotaan olevan omasta syysEiAn ty6-
tcin mm., jos hiin on irtisanoutunut pakkolo-
man aikana tai jos tyonantaja on purkanut
tycisuhteen sillii perusteella, ettii tycintekijI
on laiminlydnyt tyovelvoitteen tai vaaranta-
nut tyoturvallisuuden
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Avustusta ei my<innet[, jos jiisen on kiel-tiiffnyt ilman piiteviil syytii vastaanottamas-
ta tliriidasta vapaata tydtii, jota hdnen am-
mattitaitonsa ja tydkykyruii huomioon ottaen
voidaan pitiiii h2inelle sopivana ja josta mak-
setaan tytipaikkakunnalla k2iypii palkka. Am-
mattitycintekijti voi avustusta menettemeftii
kieldytye tycisrii, joka ei vaadi ammattitai-
toa. Muu jiisen voi kieltiiyryii tyostti, joka ei
sovi hdnen tycikyvylleen.

Omasta tahdostaan tai syystiiiin eronneelle
tai tydstii kieltiiytyneelle voidaan avustusta.{f* sen jiilkeen, kun hiin on ollut tycittci-
mdnii tycinhakijana 6 viikkoa.
T ydtt omyys av ust u ks en s uuruus
Avustus saa olla enintiidn 3/4 avustusta saa-
van jdsenen ammatissa maksettavasta taval-
lisesta piiiviipalkasta, ei kuitenkaan vuoden
1977- ajJrrana.enemp6d kuin 5l markkaa/pv
huoltovelvolliselle ja 37 markkaa/pv muiilejiisenille. Piiiviipalkkana pidetiiiin- tyoehto-
sopimuksen mukaista palkkaa. Ellei ty<iehto-
sopimusta ole, piiiviipalkaksi katsotaan paik-
kakunnan jtisenen ammatissa yleisesti inak-
settava palkka tai mikiili t?itii ei voida sovel-
taa, jiisenen oma keskimiiiirlinen pliviipalk-
ka ilman ylity<ikorvauksia.
._ Omaisena, jonka eliittZimisen perusteella
jiisenellii on oikeus korkeampaari avustuk-
seen, pidetiiZin 17 vuotta nuorempaa tai ty6-
h<in kykenemiit<intii lasta (oma, puolison tai
ottolapsi), jonka piiiiasiallinen eliittiijii jiisen
on; j[setren kanssa asuvaa puolisoa,- joi<a ei
ole pariin vuoteen ollut tyosiii eikii ole myos-
kiiiin tyrinhakijana tycivoimatoimistossai jii-
senen vanhempaa, joka on saanut paiiasiaili-
sen toim-eentulonsa jiiseneltii. Mi[ai jasen
asuu avoliitossa ja avopuolisoilla on yhteinen
lapsi, j?isen katsotaan huoltovelvolliseksi.

Jos jiisen tekee osa-aikatycit?i ja hiinen sii-
tii saamansa palkka on pienempi kuin se kor-
|<9in lyys-tu9, johon hiin otisi oikeutettu, jos
hiin olisi kokonaan tyotrin, kassa voi makiaa
hiinelle tydttdmyysavustusta enintiiiin niin
paljon, et&i avustus ja puolet palkasta nou-
sevat yhteens[ jiisenen enimmiiisavustuksen
suuruiseksi.

S o si aali t ur v aet uu ksi e n v ai k ut us
tydttdmwsavustukseen
Jos jiisen saa kansaneliikettii tai virka-, toi-mi- tai tyosuhteen perusteella ellkettii tai
elatusmaksuja, hlnelle voidaan maksas gy6j-
tcimyysavustuksena avustuksen ja eliikkeen
tai elatusmaksun erotus.

Avustusaika
Avustusta saadaan suorittaa yhden kalenteri-
vuoden aikana eninteln 200 ty<ittcimyyspiii-
vtiltii niin, ettii avustus- ja tycisstiolopaivien
yhteismiiiirii on viikon aikana enintiiiin 5 ja
ettd_ avustuspiiivien lukumiiiirii saa olla 3 pe-
rtikkiiisen kalenterivuoden aikana yhteensii
eninlddn 450. Jiisen, joka on saanut ym. miie-
rdn avustusta, voi saada avustusta uudestean
vasta sitten, kun hiin on ollut tyossii v[hin-
tiiiin 6 kuukautta. Poikkeuksellisesti voidaan
jiisenelle, joka on saanut avustusta 450 piii-
vdltd, vuoden 1978 aikana maksaa avustista
vielii 50 piiiviiltii.

T ydt t omyys av ustu ks en hakemine n
ja maksaminen
Avustusta haetaan siltii tyrittomyyskassalta,
jonka jiisen hakija on. Hakemui<ieen tuleeliittii[ tyovoimaviranomaisen antama todis-
tus tydttdmyydestii. Keskeytymiitcjn avustuk-
sen saaminen edellyttea, ettii j?isen ilmoittau-
tuu tyovoimatoimistossa joka toinen viikko
tai muina tyovoimaviranomaisen miiiiriiiimi-
nii aikoina.

Tyottomyysavustus ei ole veronalaista tu-
l9a. Se maksetaan jiilkik?iteen p?iiistiiintriises-
ti 2 viikon v?ilein.
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TY1TTdMYYSKORVAUS
T yd t t o myy s korv auk s e n saami s ed el$ty k s et
Tvottdmvvskorvausta voidaan maksaa 16-
6i-vuotiaalle tyiintekijiille, joka on ollut tyiit'
ttjmiinii ty<inhakijana tyijvoimatoimisto:sa
vhtiiiaksoiiesti viihintii?in 5 tytipiiiv?iii eikii
'nan"tte ole voitu jiirjestiiii tycitii. Jos tytinte'
kij?i on tydn vihyydestii johtuen tehnyt s?iiin'
ntiltisesti, tytitii vain osan viikosta, hiinelle
voidaan miksaa korvausta vasta sitten, kun
h?in on ollut enintiiiin 5 per?ikklisen viikon
aikana tytitttrmiinii tytinhakijana tytivoima-
toimistossa 5 tytipiiivtiii. Em. karenssiaika on
voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jona
se on hankittu. Milloin henkilti kuitenkin
kalenterivuoden piiiittyessii on hankkinut ka-
renssiajan tai saanut ty<ittomyyskgtYa."*a
taittahittoin karenssiaika sijoittuu kahdelle
kalenterivuodelle, ei uutta karenssiaikaa las'
keta alkaneen kalenterivuoden aikana niin
kauan kuin henkilti yhtiijaksoisesti on edel-
leen tyottcimiin2i tytinhakijana Mitii -tyttttti-
myysavustuksen kohdalla on sanottu karens-
siaian alkamisaiankohdasta, on voimassa

-utitt in tvtitttimwskorvauksen osalta' Hen-
tiititt", jo[a ei oie ollut tytimarkkinoil-la vti'
me aikoina, voidaan Yarata 3 kuukauden ai'
ka tvtihon tai koulutukseen hakeutumista
varten. Ttimb merkitsee, ettl esim. peruskou-
lun lopettava nuori henkilci voi saada tyotttt-
myyskiorvausta aikaisintaan vasta 3 kuukau'
aen mtuttua koulun lopettamisesta lukien'
Sen sijaan ammatillisista oppilaitoksist" Yul-.itt uiin ei sovelleta em. 3 kuukauden ka-
renssiaikaa.

T y d t t 6 myy s k or v au k s e n s aami s e n r ai oit uk s et.

iitlttti.wstorvausta ei saa suorittaa henki'
loirr, iok" on oikeutettu tydtttimyysavustuk'
r"""1 iavttaa tycitt<imyyseliikkeen saamisedel-
lvtvkseti saa kansanel?ikettii (vanhuus' tar
iirtit""o,ttti*wseliikettii tai vanhuudentukea) ;

i'"i t'"u o-u,i tyosuhteen perusteella eliikelt?i
tai elatusmaksua. T[ssZi tarkoitetuksi eltik'
t""t"i ei katsota sellaista v[hiiistii taloudel-
lista etua, joka on annettu sen johdosta,.ettii
tVO o" lakannut, tai muusta vastaavanlaises'
ta syYstii.

Korvausta ei liioin makseta henkil6lle, jo'
ka on sairauden tai ruumiinvamman vuoksi
tvtihtin kykenemiitcin. Tytivoimaministeri6n
soveltamiiohjeen mukaan hakijaa on yleensd
oidettiivii tvokvkvisenii niin kauan, kun ei ole
il"-"ttu iosiaalivakuutuslaitoksen tekemdii
piiiitcistii hiinen tycikyvytttimyydestii?in.

Korvausta ei saa maksaa henkiltille, joka
ilman piitev2iii syytii kieltiiytyy vastaanotta-
masta tyoriidasta vapaata tytitii, jota. on ha'
kJrian ammattitaito ia tyokyky huomioon ot'
taln pidettiivii h[nelle sopivana ja josta m-ak-

setaan tyoehtosopimuksen mukainen palkka
tai ellei iytiehtosopimusta ole' tytipaikkakun'
nalla ko. tytissii lieype palkka. Sen jiilke.en'
kun henkilo on ollut-tyottomene tytinhakija'
na vdhintiildn 3 kuukautta, hiin on velvolli-
nen vastaanottarnaan tytitii, jota voidaan pi'
tiiii hiinen tydkyvytteen sopivana ja josta
maksetaan em. Palkka.

Myoskiiiin ei korvausta makseta henkiltil-
le. ioka on eronnut ilman p?itevtiii syytii edel'
lseisa kohdassa mainitusta tytrstii. T?illaisena
wdne pidetiiiin mytis ammattikoulutusta, jos'
r" tvoitO*an henkiltin ja hiinen perheensl
toirneentulo kohtuullisesti turvataan.

Korvausta ei liioin saa henkilti, joka ei il'
meisesti ole taloudellisen tuen tarpeessa-
Tuen tarve on arvioitava huomioon ottaen
hakijan taloudellinen asema ja toimeurtulo'
mahtolisuudet kokonaisuudessaan. Mikeli
hakija on sellaisen ruokakunnan jiisen, joka
saa toimeentulonsa l2ihinnii ansiotuloista'
korvausta ei voida suorittaa, jos puoliso
omalla tyoll?iiin tai muutoin ansaitsee kuu'
kaudessa- v?ihintiiiin 1800 markkaa; tuloiksi
lasketaan mm. vuokra- ja korkotulot' el?ik'
keet, elatusavut, sv-pliv?irahat, kassa-avus'
tukset ja tytittttmyyakorvaukset bruttom?ii-
riiisinii.'Mainittua tulorajaa voidaan korottaa
alle 16-vuotiaan lapsen ja alle l8-vuotiaan
oointoiaan iatkavan lapsen osalta 140 mark-
t i.alff ja perheen velkojen korkojen ia }5u9-

letusten'pe'rusteella harkinnan mukaan, kui'
i"ot io eirintiiiin 220 mark*azlkk' Yksinei'
sen henkiltjn tulorajana pidetiiiin ylensd 213
perheellisten tuloraj asta.
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T ydt t dmyys korv au ks en suur uus
Tycitt<imyyskorvauksen suuruus vaihtelee
27-39 markan viililH pliviiltii riippuen kor-
vauksen saajan asuinpaikasta ja perheellisyy-
destii. Korvauksen saajaa pidetiiiin perheelli-
seni, jos hiin huoltaa puolisoaan, jonka kans-
sa hiin asuu yhdessti. Jos mies ja nainen avio-
liittoa sotnimatta jatkuvasti el6v?it yhteises-
sii taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteis-
sa, heihin voidaan soveltaa, mitii tyoUisyys-
laissa ja sen nojalla annetuissa siiinntiksisse
on stiiidetty aviopuolisoista.

Perheellisen[ pidetiiiin my<is korvauksen
saajaa, joka huoltaa 18 vuotta nuorempaa
omaa tai puolisonsa lasta, ottolasta" kasvatti-
lasta tai on au-lapsen elatusvelvollinen, tai
huoltaa vanhempaansa tai muuta perheenjl-
sentii, jonka toimeentulo on huomattavasti
riippuvainen korvauksen saajasta-

Osa-aikatytitii tekeviille voidaan tytitt6-
myyskorvausta maksaa enintiiiin niin paljon,

ettd korvaus ja puolet palkasta nousevat yh-
teensd siihen korvausmdiiriiiln, joka hiinelle
voitaisiin my6,ntiiii, jos htin olisi kokonaan
tytitdn.

Tydttdmyys korv aukse n hakemi nen
ja maksaminen
Tytitt<imyyskorvaushakemus on jiitettiiv[ sii-
hen ty6,voimatoimistoon, jonka alueella haki-
jalla on varsinainen asunto ja koti.

Tytittcimyyskorvaus maksetaan aikaisin-
taan hakemuksen tekopiiiviistii lukien. Kor-
vauksen maksamiselle ei ole siiidetty laissa
enimmlisaikaa. Maksaminen on kuitenkin
lakkautettava, jos korvauksen saaja ei ilmoit-
taudu tycivoimatoimistossa mtliir?iajoin tai
h?in ei eniiii tiiytii korvauksen saanrisedelly-
tyksiii.

Ty<ittomyyskorvausta suoritetaan enintiiiin
5 piiiviiltii viikossa. Korvaus ei ole veron-
alaista tuloa. Se maksetaan vlhintiiiin kah-
desti kuukaudessa jiilkikiiteen.

TYdTTOI{TYSAVUSTUKSEN JA -KORVAUKSEN SAAMISEDELLYTYKSET
VERTAILUPERUSTE

Ikii

Tarveharkintaisuus

Maksuaika

Eliike
a) vanhuus- tai varhaiseliike

b) tiiysi tytilqrvyttdmyyseliike
c) osaeltike ja tydtttimyyseliike

Tytistii kieltiiytyminen

AVUSTUS
17 vuotta alaikdraja, laissa
ei ole ylriikiirajaa.
Ei ole.

Enintiiiin 5 pv/viikko,
200 pv/vuosi ja 450 pv/
3 vuotta (50 lisiipiiiviin 1978),
sen jiilkeen vasta, kun ollut
tycissii viih. 6 kk.

a) Avustuksen ja elii.kkeen
erotus.

b) Ei makseta.
c) Avustuksen ja el?ikkeen

erotus.

a) Ammattityontekijii voi
kieltiiyty2i tytistd, joka ei
edellytii ammattitaitoa.

b) Muut tytrntekijiit tycistii,
joka ei vastaa ty<ikykyn.

KORVAUS
l6-64-vuotiaalle.

Maksetaan, jos tarvitsee
taloudellista tukea.
Enintiiiin 5 pv/viikko.
Ei muita rajoituksia.

a) Ei makseta.

b) Ei makseta.
c) Ei makseta.

Voi kieltiiytyii tycistii, joka ei
edellytii ammattitaitoa, eikii
vastaa ty<ikykyii. 3 kk kestii-
neen tycittomyyden jiilkeen
velvollisuus ottaa vastaan
ty<ikykyii vastaava ty6.
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TYdTTOMYYSEL,AKKEET
Tydttd,myysellkkeen tarkoituksena on turva-
ta iiikk?iiin, pitkiiaikaisesti tytittcimiiksi jiiii-
neen henkilcin toimeentulo. Tydttdmyyseliike
voidaan mytintii?i sekti ty<iel2ikelakien ettii
kansaneliikelain sii[miisten nojalla-

Tydttdmyyseliik keen saarni s e d ellyty ks et
Tyritttimyyseldkkeeseen on oikeutettu sekii
ryriel?ikelakien ett6 kansaneltikelain sllnntjs-
ten nojalla 60-64-vuotias tytintekijii, jolle ei
voida osoittaa tycitii, jos hiin 60 viimeksi ku-
luneen viikon aikana on saanut tyottdmyys-
avustusta tai -korvausta yhteensZi viihintiiiin
200 piiiviiltii tai jos hiin on saanut tytittci-
myysavustusls snimmiiisaian (500 piiivflltii
vuonna 1978).
T ydeliikelaki en rnukaine n tydttdmyyseliik e
Tyoeltikelakien mukainen tyott<imyysel2ike
on yhtii suuri kuin se tycikyryttcimyyseliike,
jonka saamiseen tycintekijtill?i olisi oikeus, jos
hiin tyottomiiksi joutuessaan olisi tullut tyti-
kyvytttimiiksi. Eliikettii laskettaessa tyonteki-
jiin katsotaan joutuneen tydtttimiilsi sin6
p?iiviinii, jolta hiinelle on ensimmbisen kerran
maksettu edelll mainitun 60 viikon aikana
tyott6myyskorvausta tai -avustusta.

Mikali eliike tulee myonnettiiviiksi sen pe-
rusteella, ettii hakija on saanut enimmiiisajan
tycitttimyysawstusta eikii hiin ole em. 60 vii-
kon aikana saanut tydttomyysavustusta eikii
-korvausta, eliiketapahtumaksi katsotaan
tydttdmyy st odi st uks e n antamisaj ankohta.

Tyottomyyself,kkeeseen lasketaan mukaan
tuleva aika, jos ensimm[inen avustus- tai kor-
vauspiiivii sanotun 60 viikon aikana on ollut
tai todistus on annettu ennen kuin TEL-tyo-
suhteen ptiiittymisestd on kulunut 360 sellais-
ta piiiviiii, joilta tyontekijii ei ole saanut tyot-
tdmyysavustusta. Vastaavasti luetaan LEL:n
mukaista tycittdmyyselitkettii miiiiriittiiessii
7 $ I momentissa tarkoitettu 540 ptiivtin aika
ensimmiiisestii avustus- tai korvausptiiviistii
taakseptiin.

Tycieliikelakien mukainen tyottcimyyseliike
on veronalaista tuloa.
Kansaneliikel ai n mukai ne n tydt tdmyys eliike
Kansanel?ikelain mukainen tydtttimyyseliike

on aina v?ihintiiiin perusosan suuruinen. SitE
voidaan tiiydentiiii hakijan ja hiinen puoli-
sonsa tuloista ja omaisuudesta riippuen tuki-
osalla" tukilisiilH ja asumistuella. Lisiiksi sitii
voidaan, jos hakija huol[aa alle 16-vuotia.sta
lasta, korottaa lapsikorotuksella.

Kansaneliikelain mukainen tytittdmyyselii-
ke on verotonta tuloa.

T y 6 t t 6 myy s el ii k k e e n rny 6 nt iimi rc n
ia maksamisaika
Tyottrimyyseliike mycinnettiiin toistaiseksi. Se
lakkaa ilman eri piiiitostii 6 kuukauden ku-
luttua tydttdmyystodistuksen antamisesta, el-
lei eliikelaitokselle ennen t?it[ ajankohtaa toi-
miteta uutta todistusta tycitt<imyyden jatku-
misesta.

Tytittdmyyseliikkeen suorittaminen alkaa,
kun tydttcimyystodistuksen antamiskuukausi
ja sitii seuraavat kaksi tiiyttii kalenterikuu-
kautta ovat kuluneet. Jos esim. todistus an-
netaan marraskuussa, tyritttimyyseliike alkaa
helmikuun alusta lukien. Todistuksen anta-
misen ja eliikkeen alkamisen viilisenii aikana
hakijalla on piiiisiiiintciisesti oikeus saada jo-
ko tyrittrimyysavustusta tai -korvausta.

Jos tydel[kelakien mukaisen tycittcimyys-
eliikkeen hakeminen viiviistyy, sitii voidaan
suorittaa takautuvasti edellii. tarkoitetusta
p[ivlmiiiiriistii lukien, ei kuitenkaan ilman
piitevii?i syytii 6 kuukautta pitemmiiltii ajalta
ennen elEkkeen hakemista seuraavaa kuu-
kautta. Kansaneldkelain mukaisessa tyottd-
myyseliikkeessii ei ole takautuvaa hakuaikaa.

Tyrittomyyseliikettii maksetaan vain niin
kauan kuin eliikkeensaajalle ei ole voitu j?lr-
jestiiii hiinelle sopivaa tyritii. Tiillciin siis edel-
lytetiiiin, ettii eliikkeensaaja on jatkuvasti ty6-
voimaviranomaisten kortistossa tyrinhakija-
na. Jos tyotZi loytyy, tydttdmyyseltike lakkaa
seuraavan maksukuukauden alusta lukien.
Mikeli tydntekijii eliikkeen lakkaamisen jil-
keen tulee 2 vuoden kuluessa uudestaan ty<it-
tcimiiksi, uusi tyottomyyseliike mycinnetiiiin
entisin perustein. Jollei henkilcille ole tyott6-
myyseliikkeen keskeytysaikana maksettu
tycittomyysavustusta tai -korvausta, eliikettii
suoritetaan todistuksen antamista seuraavau
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kuukauden alusta. Muulloin eliikkeen mak-
saminen aloitetaan sen jdlkeen, kun todistuk-
sen antamiskuukausi ja sitii seuraavat kaksi
kuukautta ovat kuluneet.

Mikeli tydttdmyyseliikkeen saaja tulee ty6-
kyvyttomiiksi, eliike muutetaan hakemukses-
ta saman suuruiseksi tydkyvyttomyyseliik-
keeksi. Sen sijaan osatyrikyvytt<imyysel?iket-
tii ei voida" jos eliikkeensaaja osaeliikkeellti
ollessaan tiiyttiie tyottrimyysel[kkeen saamis.
edellyykset, muuttaa tydttomyyseliikkeeksi,
koska tydkyvytt<imyysellike on ensisijainen
tydttomyyseliikkeeseen niihden.

T ydt t 6 mW s el iik k e e n hak e mi ne n
Tyott<imyyseliikettl koskevaan hakemulseen
on liitetteve tycivoimaviranomaisen antama
todistus tydttomyysavustuksen tai -korvauk.
sen suorittamisesta ja siitii, ettei hiinelle voi-
da jtirjestiiii sopivaa tycitii. Tydeliikelakien
mukaista el?ikettii koskeva hakemus voidaan
jettiiii esim. siihen el?ikelaitokseen, jolta el[-
kettii haetaan, vakuutusyhtion konttoriin,
paikalliseen rahalaitokseen tai Eltketurva-
keskukseen. Kansaneliikelain mukaista el[-
kettii koskeva hakemus on jltettiivl Kansan-
ellkelaitoksen paikallistoimistoon, jonne voi.
daan jettii.ii myoskin tyciel?ikelakien mukaista
eliikettii koskeva hakemus.

ERORAHA
Tytintekijiiin erorahasta annetun lain piiriin
kuuluvat kaikki tycisuhteessa olleet tydnteki-
jflt ja toimihenkildt. Erorahajtirjestelniin tar-
koituksena on antaa lisltoimeentuloturvaa
iiikkiiille tyrintekijoille ja toimihenkildille,
jotka menettiiviit tytipaikkansa jiiljempitnl
mainitusta syystii. Erorahan saamisoikeuteen
ei vaikuta hakijan taloudellinen asema eikH,
mytiskiiiin huoltovelvollisuus. Ratkaisevaa on
ainoastaan tycisuhteen p?iiittymisen syy, ha-
kijan ikii ja tycikyky sekii tydsuhteen kesto-
aika.

Henkildlle, joka on tytipaikan menettiies.
siiiln ollut alle 40-vuotias, ei voida mydntiiii
erorahaa. My<iskiiiin henkil<i, joka on tehnyt
tyotii v?ihemmiin kuin 20 tuntia viikossa, ei
ole oikeutettu erorahaan. Mikeli henkilcin vii-
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kottainen tybaika on ollut enemmiin kuin 20
tuntia, mutta vdhemmiin kuin 40 tuntia, hHn
voi saada viihennetyn erorahan.

Erorahan mycintiimisest[ ja maksamisesta
huolehtii Eroraharahasto. Varat, joista ero-
rahat maksetaan, kertyvtit ty<inantajilta ty<it-
tomyysvakuutusmaksun yhteydessfl. Erora-
han suuruus miieritelkien vuosittain.

Eroraha ei ole saajan veronalaista tuloa-
Se voidaan maksaa kahtena eriinii, ns. A-
summana ja B-summana. Nilm?i molemmat
erlt koostuvat samansuuruisesta perusosasta
ja yksilcillisestii lisflosasta. Lisiiosa miiiirtiy-
tyy tyontekijiin tytissiiolovuosien ja i[n pe-
rusteella.

Eroraha voidaan my<intiiii samalle henki-
lglls ussamman kerran-



RINTAMASOTILASELI,KE

Rintamasotilaseliikettii voidaan maksaa 55-
64-vuotiaalle miespuoliselle Suomen kansa'
laiselle, jolla on rintamasotilastunnus, joka
ei saa kansaneltikettii ja jonka tulot eiviit yli-
tii siiiidettyjii rajoja.

Alle 60-vuotiaalta edellytetiiiin listiksi, ettei
hiin pysty alentuneen tytikykynsE vuotsi te-

kemiiiin tai saamaan hiinelle sopivaa toimeen'
tulon turvaavaa tydtii.

Tuloiksi katsotaan mm. kaikki eliikkeet,
oma tyOtulo, puolison tydtulo osittain sekii
korko- ja vuokratulot.

Rintamasotilaseltike sl sls vsl6nalaista fu'
loa.

Rintarnasotilaseliikehakemus ietetiiiin Kan-
saneltikelaitolsen paikallistoimistoon.

SOSIAALITURVAETT.JI.JKSIEN VAIKUTUS TYOTTO}TYSAWSTT.JKSEEN

Kansaruliike
VanhuuselZike
Vanhuudentuki
Tytittcimyyseilke
Tyokyvytttimyyselilke

Kans anel ti k k e c nA my 6 nrc t t iiv ii
t u kili sii ja as umist u ki
Perhe-eltike
Rintamarnieseltike

Tydeltike
Vanhuuseliike
Tytikyvytttimyyseliike
tiiyten8 eltikkeenE
Tydkyvytttimyyseliike
osael?ikkeen[
Tytitttimyyseliike
Perhe-eliike

Sairausvakuutus
Piiiviiraha (my<is karenssinika)
Aitiysraha
Tapaturmakorvaus *)
Kor v aus lii ke nnev ahi ngo st a * )
S otilasv arnmakor vaus * )
Invalidiraha
Eroraha
Huoltoapu
Sotilasavustus

viihennetiiiin avustuksesta
viihennetiiliin avustuksesta
viihennetiiiin avustuksesta
ei avustusoikeutta

viihennetiiiin avustuksesta
ei oteta huomioon
ei oteta huomioon

v[hennetiiiin avustuksesta

ei avustusoikeutta

viihennetiiiin avustuksesta
vlhennetiiiin avustuksesta
ei oteta huomioon

ei avustusoikeutta
ei avustusoikeutta
ei oteta huomioon
ei oteta huomioon
ei oteta huomioon
ei oteta huomioon
ei oteta huomioon
ei oteta huomioon
ei oteta huomioon

*) Tytikyvytttimyysajalta ei avustusta voida
kuitenkaan suorittaa.

Edell[ luetellut sosiaaliturvaetuudet otetaan taulukon mukaisesti huomioon avustusta mak'
settaessa vain siin[ tapauksessa, ettei kassan siiiinndisse ole muunlaista mfilirtiystii.
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LAURT KOIVUSALO

Lama ndkyy
ty o eldkkeiden suunnit t elus s a

Eltikkeistii puhuttaessa on
menneinii vuosina totuttu kii-
vaqseen kehitysvauhtiin. Ta-
loudellisen laskusuhdanteen
aikana on kuitenkin myos elti-
keturvan kehittiimisessii jou-
dutt u miiiirittiimiiiin t avoittei-
ta ja kehitysvauhtia uudelleen.

Vuonna 1977 annettiin ns.
valtalaki, joka koski osaltaan
myos tyoeltikelakeja. Keskei-
simm[t sen vaikutuksista oli-
vat ty<intekij<iiden eliikelakien
mukaisen vxftuulusrnaksun
alentaminen ja hein?ikuun
l97g indeksin gnnakkokoro-
tuksen lykkiiiiminen woden-
vaihteeseen 197811979. Kun
otetaan huomioon lisiiksi vii-
me vuoden kevd"iillti tehty ns.
"Liinamaa-alennus", keski-
miiiiriiinen TEl-vakuutus-
maksu wonna 1978 on I0!o
TEl-palkoista. LEL:n vakuu-
tusmaksu on I I /r. Vakuu-
tusmaksun alennusta ei ulo-
tettu yrittiijzielzikelakeihin,
vaan ne ovat kuluvan vuoden
aikana niin MYEL:n perus-
prosentti kuin YEL:n maksu-
prosenttikin molemmat 12 lo
tycitulosta.

Erityisesti YEL:n rahoituk-
sesta on muutoinkin viime ai-
koina keskusteltu ajoittain
kiivaastikin, koska ollaan l?i-
hestymiissii ajankohtaa, jol-
loin valtion tulisi osallistua
omalla osuudellaan YEL:n
rahoitukseen.

Jiljemp[nii on lyhyesti kii-
sitelty eriiitii llhinnii tytreliik-
keisiin liittyviti ty<iryhmiii ja
toimikuntia sekZi niiden teh-
tiiviii. Tiimii osoittaa, ettii ke-
hittiimisty<i ei kuitenkaan ole
liiheskiiiin pysiihdyksiss[.

ELAKETASOA IA
ELLKEIKAI PYRITAIN
TEKEMLiN
IOASTAVAKSI
Ensimmiiisenii kannattanee
mainita Ellketoimikunta 1976,
jonka tehtiiviialueena on ollut
muun muassa eliikekattoon
liittyvien kysymysten klsitte-
ly. Komitea sai viime vuoden
aikana valmiiksi mietinntin,
jossa ehdotetaan el?ikepalkan
laskentasiiiinncin muuttamista.
Ehdotuksen mukaan nykyis-
ten neljiistii viimeisestii kalen-
terivuodesta kahden parhaan
tilalle otettaisiin el?ikkeen pe-
rusteena olevaa palkkaa mliti-
rtittiiessii neljiistii viimeisestii
vuodesta valittujen ansiotasol-
taan kahden keskimm?iisen
vuoden palkan keskiarvo
kuukautta kohden. Ehdotus
on parhaillaan eduskunnan
k?isiteltiiviinii. Toimikunta sai
kuitenkin Iistitehtiiviiksi tut-
kia, onko matalatasoisten tyi-
el?ikkeiden tasoa jollakin ta-
valla kompensoitava uuden
el[kepalkkalaskentasiiiinncin
johdosta. Niinikiiiin toimikun-
nan tulee laatia tycisuunnitel-
ma siitii, miten kokonaiseliik-
keen mtiiirlytymisessii olisi
noudatettavissa aikaisempaa
voimakkaampaa degressiivi-
syyttii. Eliikeikiikomitean teh-
tiivlnii on selvittiiii ne eliike-
muodot ja eltikkeen saamisen
edellytykset, joiden avulla on
mahdollista olennaisesti elii-
kemenoja lisiiiim[ttii tehdii
eltikkeelle siirtyminen eliike-
ikee kihestyville henkil<iille
nykyistii joustavammaksi ja
heidiin yksikilliset eroavaisuu-
tensa huomioon ottavaksi.
Tehtiivii.ksiannossa on edelly-

tetty erityistii huomiota kiin-
nitettiiviiksi tytikyvyn, tyotto-
myyden, tycipanoksen viihen-
ldmisen ja tyon rasittavuuden
yksikilliseen vaikutukseen
ellkkeelle siirtymisen edelly-
tyksissl. Niinikiiiin mukana
on kohta" jonka mukaan rin-
tamaolosuhteissa palvelleiden
henkilciiden erityistarpeet elii-
keiiin alentamiseen olisi selvi-
tettiivii. Tehtiiviiksiantoon si-
siltyy my<is sen selvittdminen,
olisiko muidenkin ty<intekijl-
ryhmien kohdalla mahdolli-
suutta viiliaikaisesti alentaa
el?ikeikiiii ilman, ettii pyrkimys
joustavaan yksildlliseen elii-
keikiiiin vaarantuisi tai syntyi-
si uusia etuoikeutettuun ase-
maan nousevia ryhmi?i. Ko.
komitea on aloittanut toimin-
tansa hiljakkoin, joten tyti on
alkuvaiheessaan.

ERI HALLINNON-
AI,OIEN YHTEISTYdTi
Kansliapiiiillikkti L i i n a -
maan johdolla toimii komi-
tea, jossa kiisitelliiiin tycitto-
myysturvaan liittyvie asioita.
P?iiipaino komitean tyossii on
tyottrimyysturvaj [d estelmiin
kokonaiskehittiimisessii, joten
sillii saattaa olla heijastusvai-
kutuksia mydskin eliikelakien
piirissii oleviin ty<ittomyyselii-
kesii5nnciksiin.

Sosiaali- ja terveysministe-
ricin asettamana toimii oikeus-
suojakomitea, jossa pyritiiiin
selvittiim?iiin ministeriSn hal-
linnonalalla annettavia piiE-
toksil oikeussuojan niik6,kul-
masta. Tlssii tulevat kysy-
mykseen l[hinnii yksilo?i kos-
kevien piiiitcisten nopeutus ja
muutoksenhaun nopeutus.
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Laajan tehtiiviikentiin puit-
teissa toimii kuntoutusta sel-
vittelemiiiin asetetut kolme
eri tyriryhmiiii sosiaali- ja ter-
veysministerion, tycivoimami-
nisterion ja opetusministericin
piirissii. Tehtiiviinii on pyrkiii
kuntoutuksen kokonaisuudis-
tukseen ja kuntoutusta har-
joittavien eri tahojen yhteis-
toimintamuotojen kehittiimi-
seen. Eliikejiirjestelmien kan-
nalta keskeinen kysymys on
erityisesti toimeentuloturvaan
liittyvat tekij6t, koska kuntou-
tustapauksissa usein on kysy-
mys mycis tydkyvyttdmyys-
ellkkeen saamisesta.

AVIOERO: KUINKA
KAY ELAKETURVAN
El2iketurvakeskuksessa toimi-
nut tytiryhm?i sai valmiiksi jo-
kin aika sitten perheenemln-
tien elilketurvaa koskevan
muistion, jonka Heketurva-
keskuksen hallitus on toimit-
tanut sosiaali- ja terveysminis-
teri<ille. Muistiossa on pyritty
kartoittamaan kysymystii mi-
nisteri<in antamissa puitteissa
eli tutkimaan, millii tavoin
tycieliikkeess[ olisi kompen-
soitavissa aika, jonka per-
heeniiiti pienten lasten hoita-
misen takia joutuu olemaan
poissa tyriel?imlstii. Ehdotuk-
sessa on ertiiinti ratkaisuna pi-
detty sitii, ettii tiiysitehoisen
tytikyvyttcimyysturvan voi-
massaoloa jatkettaisiin. Ttimii
merkitsee sitii, ettii tulevan
palvelusajan saisi n[issii ta-
pauksissa lukea hyviiksi eliik-
keeseen mytihemmin kuin
normaalitilanteessa, jos ty6-
eliim2istii poissaololle on ollut
syynl pienten lasten hoitami-

nen. Perheenemflnniin el[ke-
turvaan yleisesti ottaen liittyy
huomattavasti laajempia n?i-
kymiii, joihin tyoryhml ei ole
kantaa ottanut, koska se ei
kuulunut sen toimeksiannon
piiriin. Hallitus antoi ty6ryh-
miille lisiitehtiiviiksi viel[ sel-
vite[e tyrieliiketurvaa avioero-
tapauksissa. Tiilltiin joudutta-
neen tutkimaan frD., mitii
mahdollisuuksia on jakaa el6-
ke avioerotilanteessa.

TYdTTAMYYS
CONTRA TYdELAKE
Nykyinen laskusuhdanne on
heijastunut eliikepuolelle my<is
siten, ettli on tehty selvityksil
siitii, voitaisiinko nuoria hen-
kiloite tyollistiiE siirtiimelH
vastaavasti liihellE ellkeikiiii
olevia henkiloitii el?ikkeelle.
Selvitysten mukaan niiyttiiisi,
ettei tiimd vaihtoehto olisi ko-
vin kdyttdkelpoinen, koska
siini ei olisi mahdollista riit-
tiivfln yksityiskohtaisesti seu-
rata sanotunlaisen vuorovai-
kutuksen toimimista. Tiillaiset
ratkaisut saattaisivat johtaa
pysyviin eltikeiiin alentamisiin,
ilnan ettii asiaa olisi riitt?iviis-
ti pohdittu muilta osin. Kuten
rodettiin, eliikeikiiiin liittyvia

kysymyksi[ selvittelemiissii on
erityinen komiteansa.

Tyottrimyyteen liittyen on
sosiaali- ja terveysministeriol-
le tehty Eliiketurvakeskukses-
sa toimineen tyoryhm[n eh-
dotuksen pohjalta ehdotus,
jonka mukaan tycittdmyyspiii-
viit entistii kattavammin kar-
tuttaisivat tyoel,ikkeeseen tu-

levaa tyott<imyyslisiii. Tiimiln
muutosesityksen pohjalta hal-
litus on antanut tiskettliin
esityksen eduskunnalle.

Kuten havaitaan, laskusuh-
danne antaa verrattain voi-
makkaal pohjavireen selvit-
telyttiille, koska kiiytettiivissl
olevat varat joudutaan suu-
relta osin tiin?i piiivtinii suun-
taamaan tytillisyyden yllapitii-
miseen ja elinkeinoeldmiin
rattaiden kiiynnissiipitiimi-
seen. Tliyttii hiljaiseloa el?iko
rintamalla ei kuitenkaan ole,
vaan eriniiisil selvittelytoitii
tehdiiiin jatkuvasti, joskin ta-
voitemiiiirittelyt ja toteutus-
aikataulut saattavat laskusuh-
danteen jatkuessa muuttua ja
pitkittyii.
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AARO KARKKAINEN

Vanhuuselcikkeelle
siirtyvien neuvonta

Eliikkeelle siirtyvien valmen-
nuksen sisiiltdii suunnitellees-
sa vanhustydn seminaarissa
vuonna 1974 katsottiin tiir-
keimmtiksi asiaksi antaa eliik-
keelle siirtyville tietoja heidiin
eliiketurvastaan. Eliiket urv an
tason mahdollisimman tarkka
tiettimys luokin luonnollisesti
pohjan edessii olevien eliike-
v uosi e n suunnitt elull e.

Seminaari piti tiimtn lisiiksi
tiirkeiinl el?ikkeelle siirtyvien
neuvonnassa kiinnitt?iE vanhe-
nevien ihmisten huomio muun
muassa kuntoliikuntaan, ra-
vintokysymyksiin, henkiltl-
kontaktien tarpeellisuuteen
Jne.

Ihmiseliimtin jokainen muu-
tosvaihe luonnollisesti tuo
muassaan sopeutumisongel-
mia. El?ikkeelle siirtyminen
saattaa olla monelle suurin
muutos eliimiissti. Tuohan
vanhuusikii tullessaan muun
muassa biologisia ja sosiaali-
sia muutoksia elZimiiiin. Tyci-
hcin kiiytetty aika on eliik-
keelle siirtymiseen saakka
t[yttiinyt useimmilla huomat-
tavan osan arkisesta eliimtistii
ja Iuonut eliim?in sisiill<in ja
tarkoituksen. Tutkimusten
mukaan l2ihes joka toinen 55
vuotta tiiyttiinyt tuntee itsen-
s?i tarpeelliseksi vain tyossA
kiiydessiiZin. Kun niiin otr,
kiiyviit hyvin ymmiirrettiivik-
si el[kkeelle siirtymisen mu-
kanaan tuomat ongelmat.
TIETO ELAKE.
TURVASTA LUO
TURVALLISUUTTA
Tutkimuksissa on todettu, et-
tii henkildt, jotka ennakolta
ovat suunnitelleet eliikkeelle

siirtymisen hyvissii ajoin, sel-
viiiv?it eliikkeellesiirtymison-
gelmista paremmin kuin
muut. Puheena olevan el[-
mdnmuutoksen suunnittelun
pohja ja perusta on tiismiilli-
nen tieto henkilokohtaisen
eldketurvan tasosta. Kun n[in
on, kuuluu tiedon antaminen
henkil<ikohtaisesta eliiketur-
vasta ennen muuta ty<iel2ike-
Iaitokselle, joka tulee henki-
lcjlle el?iketurvan kZiytdnncissii
suorittamaan.

Niiistii liihtokohdista on
vanhuusel2ikkeelle siirtyvien
neuvontatycitii liihdetty ty6-
eliikejiirjestelmiin piiriss?i
suunnittelemaan. Parisen
vuotta sitten Ty<iel[kelaitos-
ten Liitto (TELA) asetti toi-
mikunnan suunnittelemaan
yksityiskohtaisesti vanhuus-
eliikkeelle siirtyvien neuvonta-
tyotii. Toimikunnan ehdotus-
ten pohjalta TELA antoi vii-
me vuonna jiisenlaitoksilleen
suosituksen po. neuvontatyci-
h<in ryhtymisestd tiim[n vuo-
den alusta lukien. i,1 rr,
MITEN NEUVONTA , P,5

K{YTANN655I,
TAPAHTUU?
Liiton suosituksen mukaan
kunkin eliikelaitoksen tulisi
kohdistaa neuvonta niihin
henkil<iihin, jotka noin kah-
den liihimmln vuoden aikana
siirtyvat vanhuuselSkkeelle.
Toisin sanoen kukin laitos
kohdistaisi neuvonnan niihin
vanhuuseliikkeelle siirtyviin,
jotka tulevat saamaan el6k-
keensd. po. eliikelaitoksesta.
Neuvonta tapahtuu siis lai-
toskohtaisesti. Nlin syntyy
luonteva kontakti el?ikelaitok-

sen ja tiiltii laitokselta el?ik-
keensii saavan henkilcin vii-
Iille.

Tiin[ vuonna laajemmin
kiiynnistyviiss[ neuvonnassa
tulee esiintymliiin poikkea-
vuuksia vakuutettujen sijain-
nista, heidiin tyonantajistaanja osin eliikelaitostyypist?ikin
johtuen. Esimerkiksi koko
maan alueella hajallaan ole-
vaa maaseutuviiestciii voi, ai-
nakin niiin alkun?ikymien mu-
kaan, tlssii mielessii tavoittaa
vain kirjeitse. Omat hanka-
luutensa on esimerkiksi me-
rill?i olevien suhteen. Eliike-
kassoilla ja -siinticiillii tytinan-
tajakohtaisina eliikelaitoksina
sen sijaan on jo hyv[t mah-
dollisuudet kutsua el?ikkeelle
siirtyv[t neuvontatilaisuuk-
siin, jopa perheenjdsenineen,
kuten toivottavaa olisikin. Tii-
mln tyyppista neuvontaa tu-
leekin n?iisse laitoksissa ta-
pahtumaan.

Tyoel[kekassa (LEL) ja
kaikki eliikevakuutusyhticit
(TEL ja YEL) tulevat kiiyn-
nistiimiiiin tilaisuusmuotoisen
neuvonnan. Joillakin yhticiillii
toiminta on jo kiiynnissti. Jul-
kisen sektorin (valtio ja kun-
nat) menettely on hallintora-
kenteesta johtuen hitaammin
k?iynnistyvii, mutta pyrkimys-
te samanlaiseen toimintaan
muiden el2ikelaitosten tapaan
nlilliikin sektoreilla esiintyy.

NEUVONNAN SISLLTA
Ensisijaisesti eliikelaitosten
tehdvena on antaa eliikkeelle
siirtyville tietoa heidiin eliik-
keensd suuruudesta. Tilai-
suuksissa annetaan henkil<i-
kohtaisen kutsun saaneille
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laskelma heidiin henkildkoh-
taisesta todenniikciisestii ty6-
tai yrittiijiieliikkeestiiin. Tilai-
suuksissa selvitetiiiin myd,s
eliikkeen hakemiseen liittyviit
kysymykset, el?ikerekisterissii
mahdollisesti olevien virheel-
lisyyksien oikaisumahdolli-
suus, eldkkeiden verotus jne.
Myos kansaneliikkeen raken-
ne selviteuiidn niin, ettii itse
kukin voi piiiitellii oman kan-
saneldkkeensd suuruusluokan.
N?iin syntyy henkilolle realis-
tinen kuva hiinen kokonais-
eliiketurvansa tasosta.

Eliikelaitoksille ei velvoit-
teen omaisesti kuuluisi itse
asiassa muu neuvonta kuin
elEketurvaan liittyvfl. TELA
on kuitenkin tlitli neuvontaa
varten painattanut kolme
muuta esitettii. Yadessii niis-
tii kiisitelliiiin ikiiiintyvan ih-
misen ravintokysymyksi?i, toi-
sessa fyysisen kunnon yflapi-
toon liittyvi?i liikunnallisia ky-
symyksiii ja kolmannessa teh-
diiiin selkoa eliikelZiiselle tar-
koitetuista palveluista. Useim-
mat laitokset k[yttiiviit niiitii
esitteitii po. neuvonnassa.

Tilaisuusmuotoisessa neu-
vonnassa kiinnitetiiiin huo-
miota mm. asuntokysymyk-
siin, henkil<ikontaktien tiir-
keyteen, osallistumismahdolli-
suuksiin ja niiden merkityk-
seen jne. Joillakin eltikelai-
toksilla on niiitii tilaisuuksia
varten ja mainittujen kysy-
mysten havainnollistamista
ajatellen kefossiien filmi tai
raina ja ertiillii laitoksilla on
parhaillaan meneill?i yhteisen
rainan hankinta.

Tycieliikel aitosten aloittama
ty<i on ensimmlinen laajem-
pimittainen yritys kiinnittiiii
liihitulevaisuudessa vanhuus-
eliikkeelle siirtyvien henkiltii-
den huomio niihin seikkoihin,
jotka mm. alussa mainitussa
laajapohjaisessa seminaarissa
katsottiin tiirkeiksi.

Elriketurva-
keskus messutlle
trincikin vuonna
Messuista on muodostunut
merkittiivii tiedotuskenttii.
Eliiketurvakeskus jatkaa tie-
dottamista kesiin messuilla
samojen periaatteiden mu-
kaan kuin messuihin on tii-
h[nkin asti osallistuttu: osal-
listutaan yleismessuihin, ei
kansainvfllisiin, ei alueellises-
ti suppeisiin eik?i erikoisalo-
jen messuihin (mahdolliset so-
siaaliturva-alan tilaisuudet
ovat luku erikseen). T?iten
Eltiketurvakeskus pystyttiiii
oman osastonsa seuraaville
messuille tulevana kesiinii:

Tampereen messut 9.-18.
6., Kaakon messut Imatralla
15.-23. 7., Pohjanmaan mes-
sut Pietarsaaressa 9.-13. 8.

Eliiketurvakeskuksen mes-
suosasto toimii entisin peri-
aattein: mikrofilmiltii n[yte-
tiiiin henkilollisyytensii todis-
tavalle yksityisen palvelukses-
sa olevalle tai olleelle tfinte-
kijnile sekii itseniiiselle yrittii-
jZille ja maanviljelijiille h[ntii
koskevat eliiketiedot. Muuta
neuvonta-aineistoa on saata-
villa-

Rekisteriotteiden
automaattinen
lcihettriminen
tyontekijoille
jatkuu
Eliiketurvakeskus on 24. l.-
15. 2. 1978 jatkanut viime
vuonna aloitettua rekisteriot-
teiden automaattista l?ihettii-
mistii tycintekijoille viiest<ire-
kisterist?i pyydetyin osoittein.
Otteet pyrittiin liihettiimiiiin
kaikille, joille on rekistertiity
vuoden 7976 manas-joulu-
kuussa 23-63 vuoden iiissii
piiiittynyt TEl-tytisuhde. Vii-
mevuotiset jakelut mukaanlu-
kien rekisteriotteen ovat pyy-
fiimettii saaneet ne edell[
mainitun ikiiiset henkil6t" joil-
le on kirjattu vuoden 1976
touko-j oulukuussa piie$ynyt
TEl--tyrisuhde.

Otteita liihetettiin n. 60 000,
joista puolet kohdistui edellii
mainitulle ryhmiille. Toinen
puoli otteista toimitettiin tyti-
ellkekortin sijasta ptiiiasiassa
niille nuorille henkiltiille, joil-
le oli kirjattu ensimmiiinen
tyosuhdetieto El?iketurvakes-
kuksen rekisteriin.

Maalis---elokuussa Eliike-
turvakeskus yhteistyrissii Tyri-
eliikekassan kanssa liihettiiii
rekisteriotteet noin 150 000
LEl-tyrintekijiille. Otteet lii-
hetetiiiin asianomaisista am-
mattijiirjestoistii saatavien
osoitteiden avulla niille LEL-
ty<intekijriille, jotka eivdt ole
saaneet otetta viime woden
huhtikuun jiilkeen.
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JOUKO JANHUNEN

Eldkkeistci
ulkomailla
SVEITSIN UUSI TYA.
ELLKEIARTESTELMI,
Hallituksen esitys uudelsi
ty<ieliikejiirjesteLniilsi hyviik-
syttiin Sveitsin parlamentin
alemmassa kamarissa joulu-
kuun lopulla. I-akiehdotus on
lilhetetty ylemmiin kamarin
kiisittelyTn. Laki tulee voi-
maan vuot@n 1980 mennessB.

PERIAATTEET HYV.LK.
SYTTIIN KANSAN.
A,4NESTYKSESSA
Sveitsin el?ikepolitiiken peri-
aatteeksi hyviiksyttiin karsan-
2iiinestyksessii vuonna 1972
"kolmen pilarin" eltiketurva"
josta ensimmiiisen osan muo-
dostaa nykyinen eliikejlrjes-
telm[, toisen uusi tytieliike ja
kolmannen sosiaalivakuutuk-
sen ulkopuolelle jiiiivii vapaa-
ehtoinen lisiiturva" kuten siiiis-
tdt ja henkivakuutus.

HA]ASIIOITETTU
HALLINTO
Hallituksen esitys uudeksi
tycieliikejiirjestelmtiksi poh-
jautuu suurelta osin jo nyt
kiiytdsse oleviin vapaaehtoi-
siin tyoeliikejiirjestelyihin.
Eliiketurvan jiirjestiiminen on
tyonantajan tehtiiviinii. Pakol-
lisena tyoeliikejiirjestelmii kat-
taa kaikki ne palkansaajat,
joiden vuositulo ylittiiii 12 600
frangia eli noin 25 450 mark-
kaa. Jiirjestelml maksaa van-
huus-, tyokyvyttomyys- ja
perhe-eliikkeitii; vakuutus
vanhuuseldkkeiti varten alkaa
25 vuoden iiissii, ty<ikyvyto-
myys- ja perhe-eliikkeitii var-
ten jo 18 vuoden iiissd-

Tycinantaja voi ottaa eliike-
vakuutuksen henkivakuutus-

yhtitistii, perustaa oman el[-
kelaitoksen (eliikekassan), liit-
tyii elinkeinoalansa yhteiseen
el?ikelaitokseen tai ottaa va-
kuutuksen yleisestii eliikera-
hastosta. Yeinen eliikerahas-
to on sellaisia tydnantajiavar-
ten, jotka eiviit muulla tavalla
jiirjestii eliiketurvaa. Eliikelai-
tosten hallintoelimissti tulevat
olemaan yhtiiliiisesti edustet-
tuina sekii tyonantajat ettii
vakuutetut.

YHTEISII. ASIOITA
VARTEN KESKUSLAITOS
Eliikelaitosten yhteisten asioi-
den hoitamista varten perus-
tetaan keskuslaitos, jonka ra-
hoituksen eltikelaitokset hoi-
tavat yhteisesti. Keskuslaitos
vastaa muun muassa vakuu-
tettujen eduista konkurssita-
pauksissa ja eliikkeiden indek-
sikorotuksista - ne on sidot-
tu elinkustannusindeksiin.

TAPANI:
KUUil MILIOONAA
PERHEENEMANT.AA
LIITTYNYT KANSAN.
EL,LKEIiRIESTELMAAN
Tuoreimman selvityksen mu-
kaan 6 037 660 kotirouvaa on
vapaaehtoisesti liittynyt kan-
sanel?ikejiirjestelmiiiin. Vii-
meisten kolmen vuoden aika-
na mii.iirii on noussut ldhes
2 miljoonalla.

Syitii tiihiin tilanteeseen on
useita. Kotirouvat ovat ha-
vainneet, ettei miehen eliik-
keell[ ole helppo tulla toi-
meen nyky-Japanissa- Avio-
erotapauksessa kotirouva voi
jiiiidii kokonaan vaille sosiaa-
liturvaa.

Kansaneliikej iirj estelm?iiin
kuuluvat kaikki ne ?-V59-
vuotiaat tyd,ss[ olevat, jotkn
eivtit ole mukana missiiiin
palkansaajat kattavista tyG
eliikej[destelmiste. Kansan-
eliikejiirjestelmiss6 on 264
miljoonaa vakuutettua, joista
naisia 17,2 miljoonaa. Naisis-
ta 6 miljoonaa on siis liitty-
nyt jiirjestelmii[n vapaaehtoi-
sesti.
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ANTTI SUOMINEN

Tydttdmyyslistiii koskevat siiiinndkset sisiil-
tyviit tydntekijiiin eliikelain 7 b pykiiliiiin.
Ntimii siitinnbkset tulivat tydeliikelakeihin
(TEL ia LEL) vuoden 1969 alusta lukien.
Tydudmyyslisiisiiiinru)sten tarkoituksena on
lieventiiii tydttdmyyden eltiketurvan tasoa
hei kent tiv iiii v ai kut ust a.

Nykyisin voimassa olevien siiEnndsten mu-
kaan ty<ittomyyslisiin eliiketurvaan laskemi-
sen edellytyksend on, ettii tytintekijti on tyd-
suhteen katkettua saanut valtakunnallisista
tycittcimyyskassoista annetun lain mukaista
p[iviiavustusta. Ty<ittomyyslistitin ei oikeuta
my<iskiitin piiiviiavustus, joka on maksettu
ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona
tycintekijii on tiiyttiinyt 23 vuotta. Samoin
elZiketapahtuman sattumisvuodelta ja sitii
edeltaneeltii kalenterivuodelta maksettu avus-
tus ei oikeuta tyottomyyslisiiiin.

Nykyisissii siiiinnciksissii on kiinnitettiiv[
huomiota siihen, ettii edellytyksin[ tyotto-
myyslisln huomioon ottamiseen eltiketurvas-
sa ovat toisaalta tyosuhteen katkeaminen ja
toisaalta tydsuhteen katkeamisen jiilkeen
tydttdmyysajalta saadut pliviiavustukset val-
takunnalliselta tydttdmyyskassalta. Sen si-
jaan tyrillisyyslain mukainen tydtttimyyskor-
vaus ei oikeuta tytitt<imyyslis?iiin.

TYdTTdMYYDEN RAKENNE
Tytittomyysajan huomioon ottamista koske-
vat sa?innokset ovat nyt olleet voimassa kym-
menkunta vuotta. Viime vuosikymmenellii
tycittcimiilH yleens[ tarkoitettiin henkiloii,
jonka tycisuhde oli ty<in puutteen vuoksi
piiettynyt. Kuitenkin 70-luvulla on yleistynyt
kaytentd, jossa tycintekijt ite on tydsuhdetta
katkaisematta lomautettu tai otettu kiiyttrion
lyhennetty tyoviikko siksi ajaksi, jolloin tycin-
antaja ei ole pystynyt tarjoamaan tydtii. Nyt
voimassa olevien slinncisten mukaan eliiket-
tii ei koroteta tydttomyyslisiillzi ty<ittcimyys-
tai lyhennetyilte tydviikkojaksoilta. Todetta-
koon tAsse yhteydessii, ettii lomautusten
osuus on 1970-luvun ensimmlisellti puolis-
kolla kaksinkertaistunut. Lomautusp6ivien
osuus kaikista avustuspdivistii on kasvanut
noin viidennekseen.

Ty ott omyy den vaikutukse sto ekike-
turv aan j a ty o tt 6 myy s I i s ci s cicinnti k s et

Lomautusten yleistyminen on koettu tyri-
eliiketurvaa heikentiiviiksi tekijiiksi, koska
niiden ajalta ei aina kartu tyrieliikettii eikii
niiden ajalta lasketa tyottomyyslisiii. Eten-
kin tycintekijiijiirjestojen taholta on esitetty
vaatimuksia mycis lomautusaikoina suoritet-
tujen tyottrimyysavustusten huomioon otta-
misesta eliikettii kartuttavana tekijiinii. Ky-
symystii on selvitellyt Ellketurvakeskuksen
asettama tydryhmti, jossa ovat olleet edus-
tettuina myos tycintekija- ja tyonantajapuo-
len edustajat.

TYdRYHMAN SELVITYS
Tyciryhmiin selvityksessii on tarkasteltu ty<it-
trimyyden rakenteellista muuttumista ja t?is-
tii aiheutuvia vaikutuksia tyrieliiketurvaan.
Selvittelytyon tuloksena tyoryhmii on toden-
nut, ett'd nykyiset s?liinnokset tydttomyysajan
huomioon ottamisesta tyoellketurvaa miiii-
ratteessa eiviit eniiii ole riittevie, vaan lomau-
tusten eldketurvaa heikentiiv[ vaikutus olisi
poistettava.

Selvityksen mukaan avustuspiiivien ja
avustusta saaneiden tyontekijciiden miilrii on
pysynyt suunnilleen ennallaan 1970-luvulla
lukuunottamatta paria viimeistii vuotta. Sen
sijaan lomautusajoilta tyosuhdetta katkaise-
matta suoritettujen plivdavustusten miiiira
vuosikymmenen ensimm?iisell[ puoliskolla
on kaksinkertaistunut. Lomautuksiin liitty-
vln ongelman laajuus eliiketurvan kannalta
riippuu avustuspiiivien lisiiksi lomautettujen
lukumiiiiriistii ja lomautusten keskittymisestii
samoille tyrintekijciille. Lomautettujen luku-
miiiiriistii ei ole saatavissa tarkkoja tietoja,
mutta esimerkiksi vuonna 1975 lomautusten
johdosta avustusta saaneita oli arviolta puo-
let kaikista avustusta saaneista eli noin
58 000 ty<intekijtiii. Ty6suhteen katkettua
suoritettavat piiiviiavustukset niiyttiiv?it kes-
kittyviin Eliiketurvakeskuksen tilastojen mu-
kaan voimakkaasti samoille tyontekijciille.
N[in ollen on luultavaa, ettii myos lomautus-
tapauksissa keskittyminen on voimakasta,
jolloin lomautusjahsot saattavat huomatta-
vastikin heikentiiii eldketurvaa.

Lomautuksen johdosta avustusta saanei-
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den m?iiiri?i tarkasteltaessa eri eliikelakien
osalta voidaan todeta, ettd lomautus vuonna
1975 koski LEl-aloilla noin 7500 tycinteki-
jii?i. Lomautuksen kesto oli arviolta seitse-
miin viikkoa. Vastaavasti lomautettiin 50 000
TEL:n alaisessa tycisuhteessa ollutta tydnte-
kij?i2i keskimiiiirin kolmen viikon ajaksi.

Tytiryhmii on pyrkinyt tilastojen ja arvioi-
den avulla selvittiim?i[n lomautusten vaiku-
tuksen tyoeliiketurvan tasoon. Ntiiden selvi-
tysten perusteella on ilmeist[, ettti nykyisissi
stiiinnriksissti on puutteita, jotka mahdollis-
tavat lomautusten tyoeliiketurvaa heikentii-
vdn vaikutuksen. Lomautusten keskimiiiirin
heikentiivii vaikutus ei ehkii ole kovin suuri,
mutta esimerkiksi tapauksissa, joissa tyonte.
kijii joutuu toistuvasti lomautetuksi, eliike-
turvan heikennys saattaa muodostua huomat-
tavaksi.

TYARYHM,4N EHDOTUS
Lomautusten vaikutus TEL:n ja LEL:n koh-
dalla on erilainen. Lomautus katkaisee viilit-
trimiisti LEL:n mukaisen karttumisen, sillii
eltikkeen miiiirii lasketaan tycissiikiiyntiaika-
na saatujen ansioidcn yhteismiitiriin perus-
teella. Sen sijaan TEL-el6keturvan karttu-
mista Iomautus ei suoranaisesti katkaise,
lomautuksen osuessa tycisuhteen neljiille vii-
meiselle vuodelle voi eliikepalkan miiiirii pie-
nenty6. N?iin ollen lomautuksen sekii mycis
lyhennettyjen tyriviikkojen vaikutus elii.ketur-
vaan on jossain miiirin erilainen TEL:n ja
LEL:n kohdalla. Ratkaisua hakiessaan tyo-
ryhme pyrki lciytZimiiiin vaihtoehdon, joka
mahdollisimman tehokkaasti estiiisi lomau-
tuksista aiheutuvaa eldketurvan heikkenemis-
t[. Samalla kiinnitettiin huomiota siihen, ett2i
menettely olisi mahdollisimman yksinkertai-
nen ja teknisesti vastaisi nykyistii menettelyd.

Ty<iryhmiin ehdotus liihtee siitt periaat-
teesta, ettii kaikki avustuspdivdt oikeutravat
tydttomyyslisiiiin. Poikkeuksen muodostaisi-
vat kuitenkin pitk[n TEL-tyosuhreen aikana
olleet avustuspiiiv?it lomautusjaksoilta, mikiili
ne eiv?it kohdistuisi eltikepalkan laskemisessa
huomioon otettaviin kalenterivuosiin. Pitkiin-
kin TEL:n alaisen tydsuhteen aikana saadut

p?iivlawstukset oikeuttaisivat kuitenkin tytit.
tomyyslisiiiin niiltd vuosilta, joina tytlntekijl
on ollut mycis LEL:n alaisessa tydsse. Te-
mln rajoitusmiiiirilyksen tarkoituksena olisi
es*iA e[iketurvan kaksinkertainen karttumi-
nen.

EH DOTU KSEN TOT EUTU MIN EN
Eliiketurvakeskus esitti sosiaali- ja terveys.
ministeri<ille tyoryhmen esityksen mukaisesti
tyottcimyyslisiisdiinncisten mu uttamista. Halli-
tus antoi 3. 2. 1978 eduskunnalle esityksen
tyontekijiiin el[kelain ja lyhytaikaisissa tyti-
suhteissa olevien tycintekijiiin ellkelain 7 $:n
muuttamisesta. Tiihiin esitykseen sisiiltyy
mycis lomautusaikojen huomioon ottaminen
tydttcimyyslisdn laskemisessa tytiryhmtin esit-
tiimien periaatteiden mukaisesti. Esityksen
mukaan tycittrimyyslisiitin oikeuttaviksi tuli-
sivat ne lomautuksiin ja lyhennettyihin tyri-
viikkoihin liittyvat avustukset, jotka on mak
settu vuonna 1978 tai sen jllkeen.
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YRJO TURTIAINEN

Mistci rahat
y r i t t cij d e I cikk e i s i i n?

VALTIO MUKAAN
IO LAKEI A SALDETT AESS.4.
Suomalainen ansioelZiketurva muodostui
seitsemiinkymmentilluvulle siirryttiiessii kat-
tavaksi, kun ty<i- ja virkasuhteita koskevien
eliikelakien sdiitdmisen jiilkeen vuonna 1969
jlrjestettiin omaan lukuunsa tyciskentelevien
henkil<iiden eldketurva yrittiijiieliikelaeilla
(YEL ja MYEL). Mallina yrittiijiieliikkeille
olivat tycintekijditii koskevat eliikelait. El[-
keturvan rahoituksen piilperiaate saatiin yk-
sityisen sektorin eliikelaeista. Katsottiin, ettii
eliiketurva oli tuotantokustannuksena rinnas-
tettavissa tydntekijiille maksettavaan palk-
kaan ja siis yrittiijiin kohdalla yrittiijltuloon
ja oli niiin ollen maksettava yritylsen tuo-
tosta.

Rahoitusperiaatteen tiiydellinen soveltami-
nen olisi kuitenkin jo alkujaan johtanut yrit-
tiijien suhteen huomattavasti korkeampaan
eliikeval<uutuksen maksutasoon kuin TEL-
vakuutuksessa yritt2ijien ammatti- ja ikiira-
kenteen nopean muutoksen vuolsi. Maata-
louselinkeino ja perinteiset ktisitydammatit
olivat ik[jakaumaltaan huomattavan vanho-
ja, joten oli selvdii, ettii el?ikkeelle siirtyvien
yrittiijien lukumiiiirtin suhde ammatissa toi-
mivien lukumiiiir?iiin olisi korkeampi kuin
tycintekij<iill[. Yrittiijiieliikelakeja siiiidettiies-
sii liihdettiinkin siitii, ettii maksutaso miiiirty-
tyy keskimiiiirtiisen TEl-maksutason mu-
kaan ja vakuutusmaksutuloon jiiiivl vajaus
korvataan valtion varoista. Sosiaalipoliitti'
sesti valittu ratkaisu oli ilmeisen oikea, oli-
han n?iin ollen samantasoisen eliiketurvan
hinta yhtiiliiinen riippumatta siitii, ansaittiin-
ko eliike tycisuhteesta toisen palveluksessa vai
tycinteolla omassa yrityksessii.

VALTION MUKAANTULO
VARHENTUU
Maatalousyrittiijien eltikkeiden rahoittajana
on valtio ollut mukana jo MYEL:n voimaan-
tulosta. Muiden yrittiijien eliikkeiden rahoit-
tamiseen oli valtion YEL:n perusteella mdii-
rti tulla mukaan siinii vaiheessa, kun yrittii-
jilte perityt vakuutusmaksut oli kiiytetty
yrittiijiiel?ikkeisiin. Lakia siiadettiiessii arvel-

tiin, ettii seitsemiinkymmentiluku kuitenkin
selvitteisiin ilman valtion varoja. Useista te-
kijoistii johtuu, ett[ valtio on tulossa mukaan
jo tiin[ vuonna. Syin?i ovat yrittiijien arvioi-
tua korkeampi ikii, yrittiijiikunnan voimakas
supistuminen, elIketurvan tason paranemi-
nen ja rahanarvon nopea huonontuminen
l97OJuvulla.

V A KU U T U S M A KSA P E RU ST ETT A
SELVITETi;N
YEl-vakuutusmaksun perusteena on ollut
kahdeksana ensimmiisenii vuotena TEL:n
mukainen keskimiiiiriiinen vakuutusmaksu-
taso. Vuonna 1978 kuitenkin maksuperuste
on YEL:ssa kaksi prosenttiyksikkcil kor-
keampi. Elvytykseen liittynyt fpf-6aksun
tilap[inen alentaminen ei heijastunut YEL-
maksuihin.

Vaikka YEl-maksnperusteen irrottaminen
TEl-maksusta vuonna 1978 on aikaansaatu
tilapiiisj[rjestelyin, on valtion mukaantulo
rahoittajana avannut laajemmankin keskus-
telun malsuperusteesta. Selvtiii on, ettE val-
tio nykyisess[ tilanteessa, jossa on jouduttu
lykkiiiimiiiin useita yhteiskunnallisesti tiirkei-
tii rahoituskohteita, pyrkii mahdollisuulaien-
sa mukaan supistarnaan jokaista julkisia va-
roja vaativaa velvoitettaan. Vaatimus YEL
maksutason korottamiseen on oikeutettu.
Tiimiin osoittaa itse tilanne: yrittiijiltii peri-
tyt vakuutusmaksut eiviit riitii elikkeiden
maksamiseen.

Vaatimuksen kohtuullisuutta voidaan kui-
tenkin tarkastella usealta eri kannalta. YEL-
eliikkeiden rahoitus sovittiin jo lakia s?iiidet-
tiiessii. Maksuperusteen paikkaeminen j[lki-
kiiteen jakaisi kustannusrasitteen viilrin yrit-
tiijii.kuntaan. Ei ole perusteltua maksattaa
nuorella yrittiijelle omasta eliiketurvastaan
aiheutuvan kustannuksen [seksi ylikustan-
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nuksena jo el2ikkeellii olevan yrittiijiin aika-
naan vajaaksi jiiiinytt?i elZikemaksua. Itse
asiassa valtion osuus kasvaa lyhyessii ajassa
niin suureksi, ettd sen siirttiminen yrittiijien
maksettavaksi romuttaisi YEl-eliikej[rjestel-
miin viilittomiisti. Toisaalta maksutason v6-
hlinen korottaminen tuntuisi valtion talou-
den kannalta olevan merkityksetontii.

Ilmeist2i kuitenkin on, ettd maksuperustet-
ta tullaan selvittiimiiiin. Mahdollisesti piiiidy-
tzijdn ratkaisuun, joka on oikeudenmukainen,
kohtuullinen ja sosiaalipoliittisesti perusteltu.

26. ll. 1977 Asia: Eriiitii vastuunja-
koperusteissa esiintyvien kertoimien
arvoja vuosille 1977 ja 1978
14. 12. 1977 Asia: Ty<ieliikevakuu-
tusmaksun viiviistymiskorko
14. 12. 1977 Asia: Tiiydennysptiivii-
rahan huomioon ottaminen eliikepal-
kassa
15. 12. 1977 Asia: LEl-keskipalkat
vuodelle 1978
16. 12. 1977 Asia: Rekisteroimiskel-
poiset listiedut
19. 12. 1977 Asia: Kansaneliike ja
perhe-eliike 1. 1. 1978 lukien
29. L2. 1977 Asia: El?ikepalkan uu-
den laskentasdiinn6n voimaantulo
siirtynyt
30. 12. 1977 Asia: Laki taloudelli-
sen kehityksen turvaamisesta
30. 12. 1977 Asia: Yrittiijiieliikela-
kien mukaisen vakuutusmaksun suu-
ruus vuonna 1978; valtion osuus yrit-
tiijien eliikelain mukaisista kustan-
nuksista
3. l. 1978 Asia: Valtioneuvoston
pii5tcis ertiistii eliikevakuutusmaksuis-
ta vuonna 1978, sosiaali- ja terveys-
ministericin piiiitokset tyontekij[n
eliikelain viihimm?iisehtojen mukai-
sen vakuutuksen vakuutusmaksusta
vuonna 1978 ja lyhytaikaisissa ty<i-
suhteissa olevien tyontekijein el2ike-
lain mukaisesta vakuutusmaksusta
vuonna 1978
5. 1. 1978 Asia: Vakuutusmaksutaso
vuonna 1978 ja vakuutusmaksun
alentamisesta johtuva vastuuvajaus
9. l. 1978 Asia: Suomen Liiiikiirilii-
ton ohjeisto HekArintodistusten kir-
joittamisesta
18. 1. 1978 Asia: Ennakkona suori-
tettavan indeksikorotuksen siirtymi-
nen

Uusia yleiskirjeitci

N:o 22

N:o 23

N:o 24

N:o 25

N:o 26

N:o 27

N:o 28

N:o 29

N:o 30

N:o I

N:o 2

N:o 3

N:o 4

N:o 19

N:o 20

N:o 2l

8. ll. 1977 Asia: Hallituksen esitys
tyontekijiiin el[kelain 7 $:n muutta-
misesta (eliikepalkan uusi laskenta-
tapa)
10. ll. 19'17 Asia: Vuoden 1978
palkkaindeksiluku ja tycieliikelaeissa
siitidetyt markkamdilriit vuoden 1978
palkkaindeksilukua vastaavina
26. ll. 1977 Asia: Muutos Eliiketur-
vakeskuksen kustannusten korvaami-
seksi suoritettavan lopullisen maksun
ja ennakkomaksun perusteisiin sek[
eriiiden siihen liittyvien kertoimien
arvot vuodelle 1978
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JUSSI VANAMO

Tydky
asema

vyttdmyysekikekiisen
Ruotsissa

Tydkyvyudmyyseliikkeen saajia ktisitteleviii
t ut ki mu k si a t e hd iiii n ny kyi si n k ai k ki al I a P o h -
joismaissa, kuten tiusd lehdessti on aikaisem-
mi nkin kerrott u. I-aaji nt a tut kimustybtii t e h-
diiiin Ruotsissa, jossa on meneilliiiin useita
tydkyvyttomyyseliikkeisiin liittyviii projek-
teja.

Tyokyvytt6myysel2ikeliiisten miiiirii on Ruot-
sissakin viimeisten kymmenen vuoden aika-
na jatkuvasti kasvanut, mikii selittiiii tyriky-
vyttrimyyseliikkeitii kohtaan tunnetun kiin-
nostuksen. Lisiiys ei tosin ole ollut l2iheskiiiin
samaa luokkaa kuin Suomessa.

Ruotsissa on iiskettiiin julkaistu tuloksia
kahdesta tutkimuksesta, joissa selvitelliiiin
tyokyvyttdmyyselZikkeiden lisfliintymisen syi-
tii, niiden alueellista jakautumista sekii ty6-
kyvyttomyyseliikeliiisten asemaa.*) Kysy-
myksessd olevat tutkimusraportit ovat Hans
Bergl indin "Fortidspension eller arbe-
te" ja Hans Olson-Frickin "Fdrtids-
pensiondrernas situation". Monet niissii esi-
tetyt johtopiiiitcikset soveltunevat myos Suo-
men oloihin ja antavat ainakin viitteitii Elii-
keturvakeskuksen oman tydkyvyttomyysel?i-
ketutkimuksen analyysia varten.

TY d KY V Y TT 6MY Y S E Li KE LAI ST EN
LUKUMAARIN KEHITYS
Viimeisten kymmenen vuoden aikana tyt ky-
vyttdmyyselakeliiisten lukumzi?ird on Ruot-
sissa lisii2intynyt noin 136000 hengell?i. Seu-
raavassa taulukossa esitetyt luvut perustuvat
Riksfrjrsiikringsverketin tilastoihin.

Lisiiys on ollut nopeampaa miehillii kuin
naisilla ja huomattavasti suurempaa vanhem-
massa ikiiluokassa kuin nuorilla. Noin 55.

T yd ky vy t t d myy s el ii k eliii s t e n I u kumiiiirii
vv.1966-1976

ikIvuoteen asti kehitys nlyttiiii olleen mie-
hillti ja naisilla suunnilleen samanlainerL mut-
ta vanhemmassa ikiiryhm2iss[ ty<ikyvyttti-
myyseliikkeiden lukumiiiirii on kasvanut
enemmdn miehillii. 6G-64-vuotiaista miehis-
t[ oli vuonna 1967 tytikyvyttomyysellkkeellil
11 prosenttia, mutta vuonna 1976 jo 22 pro-
senttia. Naisten osalta vastaavat luvut ovat
10 prosenttia ja 17 prosenttia.

Tydkyvyttomyyden syiden jakauma on
mycis vuosien mittaan jonkin verran muuttu-
nut. Erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sai-
rauksien osuus tydkyvytttimyystapauksista
on lisiiiintynyt.

TY d KY V Y TT AMY Y S LU KU I EN
TAUSTAA
Edellii esitetyistii luvuista kiiy jo ilmi, ettii
tyokyvyttcimien miiiiriin lisiiyst[ ei voida se-
littiia veestdn iktirakenteen muuttumisella.
Vanhimman iktiluokan osuus koko vdestcis-
tii on tietysti jatkuvasti kasvanut, mutta myos
tycikyvyttrimien osuus vanhimmasta ikriluo-
kasta on lisiitintynyt.

Toinen luontevan tuntuinen selitys tydky-
vyttdmyyseliikeliiisten miitiriin lisiiiintymisel-
le on lainsdiidiinncin liberalisoituminen. Lain-
muutokset vuosina 1970 ja 1972 antoivat
i2ikkiiille henkiloille mahdollisuuden pdiistii
ennenaikaiselle eliikkeelle ty<imarkkinasyis-
tZi. N?im?i uudistukset ovatkin epiiilem?ittii
vaikuttaneet tydkyvyttdmyysellkeltiisten
miiiir?in huomattavaan kasvuun 1970-luvun
alussa. Ne eiviit ole kuitenkaan voineet olla
yksinomaisena syynd lis?iykseen, sill2i ty<iky-
vytt<imyysel2ikkeet lisiiiintyivet kaikissa ikii-
ryhmissti mutta lainmuutokset vaikuttivat
vain vanhimpaan ikiiluokkaan.

Berglindin tutkimuksen piiiipaino on tyd,-
kyvyttomyyden alueittaisessa analyysissa.
Alueellisista eroista voidaan yleisesti ottaen
todeta, ette tydkyvyttdmyytte esiintyy suh-
teellisesti eniten Ruotsin pohjoisosissa ja v[-
hiten eteliissii, erityisesti suurissa kaupungeis-

' ) Fdrtidspensionering. Tvd forskningsrap-
porter. Statens olfentliga utredningar 1977:
88. Stockholm 1977.

Vuosi
1966
1968
1970
1972
1974
7976

Miehiii
80 800
87 900
99 100

126 800
149 900
ls7 500

Naisia
80 100
84 300
88 800

109 500
128200
139 100

Yhteensii
160 900
172200
r87 900
236300
278 100
296 600
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sa Raja kulkee suunnilleen Giivlo-Mora-
linjaa pitkin.

Berglind on regressioanalyysin avulla pyr-
kinyt selittiimiiiin alueellisia eroja tyt kyvyt-
tdmyysluvuissa kuntatasolla. Korkeiden tyti-
kyvytttimyyslukujen parhaimmaksi selittii.
jtiksi osoittautui tydttomyysaste. Tulos ei ole
varsin hiitkehdytteva" koska ennenaikainen
ellke voidaan, kuten sanottu, myontiiii mytis
tytimarkkinasyistii. Samansuuntaisia tuloksia
on kuitenkin saatu myris Suomessa.

Muita tekijoitii, jotka ovat luonteenomai-
sia korkean tycikyvyttcimyystiheyden kunnil-
le, ovat naimattomien henkilciiden suuri lu-
kumdiir[, vaeston matala koulutustaso ja
korkea sairastavuusaste. Mycis suhteellisen
eliiketulon suuruus ja viestcinmuutokset
niiyttiiviit olevan yhteydess2i tyokyvytttimyys-
tiheyteen, mutta tulokset eiv6t ole n6iden te-
kijriiden osalta aivan yksiviivaisesti trrlkitta-
vissa.

TYAKYVYTTOMAN ROOU
Tutki m ulsessaan tycilqrvyttdmyysel?ikeliiisten
asemasta Hans Olson-Frick on haastatellut
vapaamuotoisesti kolmeakymmentii B<rky-
vyttomyyseliikkeen saajaa. Ttillainen syvii-
haastattelun nimellii tunnettu tutkimusmene-
telmii antaa l?ihinn[ kvalitatiivista tietoa. Sen
tavoitteena on kiytiiii oikeita kysymyksen-
asetteluja ja hedelmtillisiii hypoteeseja my6-
hempii kvantitatiivisia tutkimuksia varten.

1/aikka tuloksia ei siis tiissd tapauksessa
voida pitiiii mill?iln tavalla varmennettuina,
haastattelut antavat mielenkiintoisia viitteitii
ty<ik5ffittimyyseltikeliiisten eliimiintilantee.s-
ta.

Tyd$rvyttdmien suhtautumisessa sairau-
teensa Olson-Frick erottaa kolme erilaista
asennoitumistapaa:

- Aktiivinen sopeutuminen. Ihminen hy-
viiksyy sairautensa ja pyrkii sopeutumaan
siihen kompensoimalla sen aiheuttamia hait-
toja. Jos htin esimerkiksi joutuu viihentii-
miiiin entisiii harrastuksiaan, hiin etsii tilalle
uusia. T?illainen asennoitumistapa neyt*ie
kuitenkin olevan harvinainen.

- Passiivinen sopeutuminen. Ihminen hy-
viiksyy sairautensa, mutta se tiiyttii:i hflnen
eliimlns?i siinii m?iiirin, ettei heneltl en?iii rii-
tii mielenkiintoa entisiin eik?i uusiin harras-
tuksiin.

- Sopeutumattomuus. Ihminen ei hyvtik-
sy sairauttaan. H[n pitiie site v?iliaikaisena
tilana ja suuntaa kaiken kiinnostuksensa pa-
rannusyrityksiin. Kun on kysymys pitkiiai-
kaisesta sairaudesta, sopeutumattomuudesta
seuraa helposti katkeruutta ja masennustiloja.

Tyonteolla on eri ihmisille tietysti erilainen
merkitys, mutta yleisesti ottaen tytistii luopu-
minen niiyttiiii merkitseviin sosiaalisen sta-
tuksen laskua-

Koska yhteiskunta yleens?i suhtautuu tydn'
tekoon positiivisesti, tyttkyvyttdmyysel[keliii-
nen tuntee helposti itsensii pinnariksi tai ai-
nakin pelk?iii, ettii ympbristti pitee hiintii sel-
laisena. Tiistii syystii tytikyvyttdmyyseliike-
lliset tuntuvat mielell?iiin korostavan omaa
tyohaluaan ja toisaalta sairautensa vaka'
vuutta. Jotkut n?iyttiivlt suhtautuvan hyvin
jyrkiisti muihin tyokyvyttcimyyseliikel[isiin
ja arvostelevat ankarasti sitii ettii ty<ikyvyt-
tomyyseldkkeitii my<innetiian [ian helposti.
N[in menetelless[iin he samalla oikeuttavat
oman el?ikkeens?i ymp[rist<ins?i silmisse jx
korostavat sen tarpeellisuutta.

Tyokyvytttimyyseliikellisten asemaa kos'
kevan tutkimusprojektin yhteydess?i on myds
tehty kansainvllinen kysely tyokyvytttimyys'
eliikkeiden kehityksestii Euroopan teollistu-
neissa maissa. Aineiston analyysi on kesken,
mutta alustavan tarkastelun perusteella niiyt'
tiiii siltii, ettii tyokyvyttomyystiheys on kas'
vanut tai kasvamassa kaikissa niissii 15 maas-
sa' jotks ovat vastanneet kyselyyn.
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Suomalainen voi saada
elcikkeen lt{orjasta

JOUKO JANHUNEN

Norjassa tycissl olevat ulko-
maalaiset tulevat automaatti-
sesti Norjan eliikejiirjestelmtin
piiriin, ellei valtioiden viilisil-
H sosiaaliturvasopimuksilla
ole toisin sovittu. Norjassa
asuva ulkomaalainen, joka ei
ole ansiotyossii eikii niiin ollen
ole pakollisesti vakuutettu, voi
ottaa itselleen vapaaehtoisen
vakuutuksen pakollisen so-
siaaliturvajiirjestelm[n yhtey-
dessii.

POHIOISMAINEN
SOSIAALITURVA-
SOPIMUS
Kaikki Pohjoismaat k?isittii-
vin sosiaaliturvasopimuksen
mukaan jonkin sopijamaan
kansalainen, joka asuu ja
tyciskentelee toisessa Pohjois-
maassa, saa siell?i oikeuden
eldkkeeseen samoin ehdoin ja
edellytyksin kuin maan omat
kansalaiset.

Oikeus ty<i- ja listieliikkei-
siin edellyttiiii yleensii, ettli va-
kuutettua verotetaan siinii
maassa, jossa hiin on ansio-
tydsse. Poikkeuksen tiistii
muodostavat tilaplisellii ty<i-
komennuksella toisessa Poh-
joismaassa olevat palkansaa-
jat, jotka ovat sellaisen ty<in-
antajan palveluksessa, jonka
yritys sijaitsee palkansaajan
omassa kotimaassa. Niiin ol-
len Norjassa lyhyeln tyoko-
mennuksella olevat suomalai-
set pysyviit Suomen eliikelain-
siiiidiinnon alaisuudessa. Sa-
ma koskee Norjassa toimivia
suomalaisten yhtioiden tytiir-
yhti6it?i. Niiden palveluksessa
olevat Suomen kansalaiset
j?iiiviit Suomen lainsdiidiinncin
alaisuuteen.

TASA. ]A ANSIO.
ELAKKEITi
Aivan samoin kuin Suomessa
ja Ruotsissa my<is Norjassa
palkansaajien yleinen eltike-
turva koostuu tasasuuruisesta
kansaneliikkeestii ja aktiivi-
ajan ansioihin suhteutetusta
tyrieliikkeestii. Norjassa niiitii
eliikkeitii kutsutaan perus-
eliikkeeksi ja lisiieliikkeeksi.

Veisten eliikkeiden lisiiksi
eriiill2i palkansaajaryhmiile
on omia erityiseliikejiirjestel-
miii, jotka nykyisessl muo-
dossaan tiiydentiivtit yleisten
jiirjestelmien antamaa eldke-
turvaa. Talouseliimiin yksityi-
sellii sektorilla niiitii ovat me-
rimiesten, kalastajien, metsd-
tytintekijciiden ja poronhoita-
jien eliikejiirjestehet. Julki-
sella sektorilla toimivat val-
tion, kuntien ja rautatielZiisten
el?ikej ?irj estelmiit.

Sekii perus- ettii lisiieliik-
keessl on yleinen edellytys
el2ikeoikeuden saamiseksi vii-
hintiiiin kolmen vuoden va-
kuutusaika. Vakuutusvuosien
laskeminen aloitetaan aikai-
sintaan 16 vuoden tiiyttiimi-
sestti. Tytikyvyttcimyyseliike
on kuitenkin mahdollista saa-
da jo yhden vuoden vakuutus-
ajan jilkeen 18. ikdvuoden
tiiyttiimisestii.

Norjassa maksetaan van-
huus-, tydkyvytt6myys- ia
perhe-eliikkeitii. Perhe-el?ik-
keitii maksetaan nais- ja mies-
leskille periaatteessa tiiysin sa-
moilla perusteilla. Leskien li-
siiksi myos lapset saavat per-
he-el[kettii. Suomen ja Ruot-
sin eliikej[rjestelmiss[ mak-
settavia tydttrimyyseliikkeitii

vastaavaa etuutta Norjassa ei
ole.

Peruseldkkeen mddrd on td-
n6 vuonna 14400 kr vuodes-
sa yksiniiiselle henkilolle. Pe-
rusellkkeen saamiseksi riitt?iti
pelkkii asuminen ma:Issa,
tycissioloa se ei edellytii. Ak-
tiiviajan ansioihin suhteutet-
tua lis?ieliikettA ansaitaan puo-
lestaan siitii tyotulon osasta,joka ylittiiii peruseldkkeen
suuruisen tulon md-drdn. LisS-
eldkkeeseen oikeuttavalla tyo-
tulolla on yliiraja. Kaiken
kaikkiaan vuonna 1978 lis[-
eliikettii voi karttua 120 000
kr suuruiselta tydtulon mae-
raltii.

TAYSI ELIKE 40 TYd-
VUODEN ]ALKEEN
Tiiysi lisiieliike on 45 lo ela-
kepalkasta 40 tyrivuoden jiil-
keen. Eliike perustuu 20 par-
haan tyoYuoden keskiansioon.
Koska lisiieliike tuli voimaan
vasta Yuonna 196'1, ei tiiysiii
vanhuuseliikkeitii normaalin
vakuutusaj an perusteella luon-
nollisesti viell makseta.

Vanhuuseliikeikii on Nor-
jassa 67 vuotta, mutta 67. ja
70. ikiivuoden viililH el6k-
keestii voi ottaa I I 4, I 12, 3 I 4
tai tiiyden eliikkeen. Jos va-
kuutettu tiill?i ikiiviililld jat-
kaa tycintekoa, eiviit ansiotulo
ja eltike yhdess[ saa ylittiiii
80 /o ennen elZikeaikaista an-
siotasoa ilman ett[ eliikettii
pienennettdisiin. Eliikkeen
lykkiiiiminen tai vain sen tie-
tyn osan ottaminen korottaa
maksamatta j2iiineen el2ikkeen
osaa. Ansiotulot 67. ja 70. ikii-
vuosien viilillii kartuttavat
uutta ellkeoikeutta silte e[ik-

22



keen osalta, jota ei ole otettu.
Tycikyvytttimyyseliike mak-

setaan, jos kuntouttamistoi
menpiteet eivtit johda tyt ky-
vyn palautumiseen. Kuntou-
tuksen aikana vakuutettu saa
tydkyvyttomyyseliikettii m?iii-
r?iltiiiin vastaavaa kuntoutta-
misrahaa. El2i.kkeen saamisen
edellytyksenii on vlhintiiiin
50 le:n tyrikyvyttomyys. Sen
jiilkeen eliikkeen mdiird on
suorassa suhteessa ty<ikyvyn
menetyksen asteeseen. Tiiysi
ty<ikyvyttomyyseliike vastaa
tiiyden vakuutusajan perus-
teella maksettaYaa vanhuus-
eliikettii.

Leskeneliike malsetaan, jos
avioliitto oli jatkunut v2ihin-
Uiiin 5 wotta tai jos leskell[
on huollettavanaan alaikiiinen
lapsi. Lesken todellinen tai ar-
vioitu ansiokyky ja ansiomah-
dollisuudet otetaan aina huo-
mioon eliikettii mycinnettiies-
sii. Tuloraja, jonka ylittiivillii
ansioilla alkaa olla eliikettii

alentava vaikutus, on 7 200 kr
vuodessa. Leskeneltikkeen tiiy-
si miiiirl on perusellke lis?it-
tyne 55 /6:lla edunjiittiij?in
saamasta lisiiel?ikkeestii tai sii-
tii lisdelZikkeestii, johon hiin
oli kuollessaan oikeutettu.

Orvolle malsetaan el?ikettii
18. ikiivuoteen saakka. Puoli-
orpo ei Norjassa saa lainkaan
ansioihin suhteutettua listielii-
kettii vaan tietyn osan (ensim-
mdinen puoliorpo 40 7o ja
seuraavat 25/) tasasuurui-
sesta peruselzikkeestit. Ensim-
miiinen tiiysorpo saa sen si-
jaan saman ellkkeen kuin les-
kelle maksettaisiin. Seuraavat
ldysorvot ovat puolestaan oi-
keutettuja saman suuruisiin
pl?ikkeisiin kuin puoliorvot.

ELAKKEITi
MAASTATOISEEN
Pohjoismaisen sosiaaliturva-
sopimuksen mukaan toisessa
Pohjoismaassa - siis myd,s
Norjassa - mydnnetyt eltik-
keet maksetaan toiseen Poh-
joismaahan el2ikkeensaajan
muuttaessa sinne asumaan.
Kansaneliikettii maksetaan
kuitenkin vain siihen saakka
kunnes oikeus kansaneldkkee-
secn uuden asuinmaan lain-
stiiidiinntrn mukaan dkaa.
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JOUKO JANHUNEN

Kokemuk s ia Ruo t s in o s aekikke e s t ci
Osaeliikejiirjestelmii otettiin
Ruotissa k?iyu66n heinii-
kuussa 1976. Viime vuoden
lopulla jiirjestelmiin hallin-
nasta vastaava Ruotsin so-
siaalivakuutuslaitos (rik$6r-
siikringsver ket ) julkaisi rapor-
tin, jossa tarkastellaan iiiries-
t el mdst ii s en v oi mas saoloai ka-
na saatuja ensimmiiisiii koke-
muksia.) Raportissa ehdote-
taan myds osaeltikei?irjestel-
miin laaj ent arnist a pal karcaa-
jista itseniiisiin yriuiijiin.
(6versyn av delpensiorufdr-
fdrsiikringen. Rapport med
ldrslag av riksfdrstikringsver-
ket. DsS 1977:9.)

Joulukuun 1977 alkuun
mennessd osaeliikehakemuk-
sia oli tullut yhteense 40500
kappaletta. Hakemulsia on
jouduttu hylk{iimiiiin vain pa-
rin prosentin verran.

OSAELAKKEEN OTTI
15 PROSENTTIA
Vuoden 1977 kuluessa osa-
eliikeliiisten miiiirti nousi noin
I 000 henkildlli kuukaudessa.
Marraskuussa 1977 osaeltiket-
tii sai yhteense 30 591 palkan-
saajaa. Vuodenvaihteessa
1975176 oli 200000 sellaista
palkansaajaa joilla ikiinst
puolesta (6L64-vuotiaat) oli
oikeus uuteen osaeldkkeeseen.
NEin ollen marraskuussa 1977
heistii noin 15 to oli ottanut
osael6kkeen ja siirtynyt sen
myotii osa-aikatyohrin.

Seuraava kuvio osoittaa
mnld. ammauialoilla osaeliik-
keellE olevien ja osaeliikkeel-
le aikoneiden osuudet ylittii-
vtt tai alittavat keskimiiEriin.
Osaeliikkeelle aikoneet ovat

Kaikki

Konttoritekni- Mies
nen t)O Nainen

Kaikki

Kaupallincn
t)'o

Mies
Nainen
Kaikki

Maatalous- Mics

Kaikki

Amnuttiala
Luonnontie-
teellincn tyci
ym.

Sukupuoli

Mies
Naincn
Kaikki

20 Paino (c7i,)*)

t7,5
24,O
19,5

5,1
I 5,5
8,2

0

Hallinnollinen
t)'d

l\{ies
Nainen

4,6
2,6
4,0

5,4
9,6
6,7

4,6
0,9
3,4

7,0
3,5
6,0

48,3
14,5
38,3

N

ja metsetyO,
kalastus

MiesKuljctus. ja
liikenncty0

Kaikki

Teollincn tyo Mies
Nr
Kaikki

Palvelutyo Mies

Yhteensf,

Kaikki

Mics

Kaikki

0

Nr
7,4

29,3
13,9

I00
r00
100

l0
osaelikcldincn

30

'') osuus ktikista
osaclii li kc is tii

24

osacl:ikkccllc aikonut

20 /a



henkil6,itii, jotka ennen osa-
ellikkeen voimaantuloa ilmoit-
tivat haastatteluissa aikovan-
sa hakea osaeliikett?i liihim-
m?in kahden vuoden kuluessa.
Kuvio esitfiie tilanteen heinii-
kuussa 1977 osaeliikkeen ol-
tua voimassa yhden vuoden.

Kuvio osoittaa sekii osa-
el[kkeelle siirtymisen ettii ai-
komuksen siirty[ osaeliikkeel-
le vaihtelevan ammattialasta
toiseen. Miesten osalta elek-
keelle siirtyminen ja aikomus
ovat lahimpiinii toisiaan maa-
taloudessa, naisilla vastaavas-
ti kaupallisella alalla. Miesten
kohdalla hallinnolliset ty<ialat
ovat niitii, joissa osaeliikkeen
ottaminen aikomukseen ver-
rattuna on ollut v?ihiiisintii,
naisten kohdalla vastaavasti
kuljetus- ja liikennetyot sekii
hal lirurolliset ty<ialat.

OSAELAKKEEN
VAIKUTUKSIA
TYdPAIKOILLA
Sosiaalivakuutuslaitoksen ra-
porttiin sisiiltyy kuvaus laitok-
sen ja Tukholman yliopiston
yhteisty<issii kiiynnisttimlstii
otostut kimuksesta, jolla pyrit-
tiin selvitt?imiiiin osaelEkkeen
vaikutuksia tydpaikoilla.

Tutkimuksessa oli mukana
28 erilaista yritystii. Huhti-
kuussa 1977 nttfie, oli yhteen-
se 419 osaeliikeliiistl.

Yritysten osaeltikeltiisten

,"rr, ftaikista yritysten palve-
luksessa olleista 6G-64-vuo-
tiaista jakautui ammattiase-
man ja sukupuolen mukaan
seuraavasti:

tyon- toimi- kaikki
teki j ciitii henkilciitii

miehet 18,1 10,8 15,6
naiset I1,0 11,1 11,0
kaikki 16,3 10,9 14,5

Luvut osoittavat, ettii mies-
puolisten tydntekijtiiden kes-
kuudessa osaeliikkeelle siirty-
minen on ollut liihes kaksi
kertaa yleisempii[ kuin mies-
puolisten toimihenkiloiden
keskuudessa. Naisten kohdal-
Ia luvut eiviit eroa merkitse-
vflsti.

Ty<itehtiivien tai ammatin
vaihtaminen osaeliikkeelle
siirryttiiessii on harvinaista
Yain 2 /o osael?ikeltiisistii tut-
kituissa yrityksissii oli tehnyt
niiin.

Osael?ikkeelle siirtyminen
edellyttiiii tydaian viihentii-
mistti ainakn viittii viikkotun-
tia vastaavalla m?iiirilld. Jiil-
jellii olevan tyoajan on oltava
keskim?iiirin viihintiiiin 17
viikkotuntia. Ennen osaeliik-
keelle siirtymistii kokoplivti-
ty<issd olleista per'dti 79lo oli
alentanut tutkituissa yrityksis-
sti tyciaikansa 17-20 viikko-
tuntiin, l0 % 2l-24 viikko-
tuntiin ja loput l17o 25-35

viikkotuntiin. I6ljell[ olevan
tyciaikansa yritysten osaelii-
kel?iiset ktiyttiviit useimmissa
tapauksissa jollakin seuraavis-
ta kolmesta vaihtoehdosta:

- viihemmiin tiiysiii tyopiii-
viii (33 7o)

- lyhyempi piiivittiiinen tyti-
atka (29fo)

- tyrissii joka toinen viikko
(27 %).

Useimmissa yrityksisse kat-
sottiin, ettei osaeliikkeellii ole
vaikutusta tuotantoon. Jotkut
kuitenkin arvelivat tuotannon
jopa kasvavan, koska osa-ai-
katy<intekijiit pyrkiviit tuotta-
maan enemmiin tydtuntia koh-
ri.
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ANTTI SUOMINEN

E I c)ke p alk an ha rk innanv ar ai s e s t a
tarkistamisesta
Tyontekijiiin eliikelain mukaisen palkan
m?iiirtiiimisesld on sdiinnokset lain 7. pykii'
Hsse. EHkkeen perusteena olevan palkan
miiiirittelyn pohjaksi otetaan indeksillti kor-
jattu tyoansio enintiiin niinti neljiin?i viimei'
send kalenterivuotena, joina tyosuhde on jat'
kunut. Neiste kdenterivuosista valitaan ne
kaksi, joina keskim?iiiriinen tydansio on ol'
lut korkein, ja eliikkeen perusteena olevana
palkkana pidetiiiin niiiden kahden parhaan
kalenterivuoden yhteenlaskettujen tyoansioi'
den keskimZiiir?iii kuukautta kohden. El2ike-
palkan laskutapa, jossa perusteena kiiytetiiiin
enin&ii^dn neljiin kalenterivuoden ansioita"
pyrkii v[hentiimiiiin niitii haittatekijtiitii, joi-
ta erilaiset poikkeukselliset syyt saattavat
aiheuttaa normaaliin ansiotasoon etenkin
tytisuhteen pii?itosvaiheessa. Tiilltiin kuiten-
kin useissa tapauksissa neljiistii vuodesta lciy'
tyy kaksi vakiintuneen tason mukaista kalen-
tliivuotta, jolloin elikepalkka vastaa todel'
lista ansiotasoa.

Eliikepalkan miiiirittiimisestd on eduskun-
nassa parhaillaan kiisiteltiiviinii lainmuutos-
esitys. Sen mukaan eliikepalkka esitetii2in
miiiiriteltiiviiksi siten, ettii enintiiiin neljiistii
viimeises&i kalenterivuodesta valitaan ansio-
tasoltaan kaksi keskimmiiistii nykyisen kah-
den parhaan vuoden sijasta.

HARKINN ANV ARAINEN
TARKISTAMINEN
On kuitenkin tilanteita, joissa keskimtiiir?ii-
nen ansio jostain poikkeuksellisesta syystii
muodostuu alhaisemmalsi kuin ilman tiillai'
sen syyn syntymistii olisi ollut ja joissa nor-
maalin eliikepalkan miiiirittelyllii ei piiiistii
oikeaan eliikepalkkatasoon. Niiit?i poikkeus'
tapauksia varten TEL 7 $:n 2 momentissa
on oma siiiinnciksensii. Mainittu lainkohta
kuuluu seuraavasti: "Jos tydntekijiin tai
edunsaajan ilmoituksen johdosta tulee selvi-
tetyksi, ettii eliikkeen perusteena oleva palk-
ka tyontekij[n tai edunjiittiijiin viimeisessii
tiimiin lain alaisessa tycisuhteessa on poik-
keuksellisesta syystA ollut alhaisempi kuin
hiinen 9 $:n mukaisesti tarkistettu palkkansa
samassa tycisuhteessa ennen tdllaisen syyn il-

maantumista niin pitkiin?i aikana ettii suu-
rempaa palkkaa voitiin pitiiii vakiintuneena,
ja jos tiillaisella seikalla on olennainen vai-
kutus eliiketurvaan, pidetiiiin elii"kkeen perus'
teena olevana palkkana sitii keskimiiiiriiistii
tytiansiota, joka hiinell[ olisi ollut, jollei
mainittua syytii olisi esiintynyt." Vastaavas'
sa lainkohdassa on mycis s2iiinndkset piiin'
vastaisesta tapauksesta, jos eliikkeen perus-
teena oleva palkka poikkeuksellisesta syystii
on vastaavalla tavalla suurempi. Tiill<iin elii'
kepalkkaa voidaan vastaavasti alentaa.

Lainkohta asettaa joukon edellytyksiii
poikkeussiiiinnciksen soveltamiselle. Ensinnii-
kin lainkohtaa voidaan soveltaa vain tyonte-
kijiin viimeiseen TEL:n alaiseen tytisuhtee-
seen. Ktiyt?inndssa tiim?i merkitsee sitii' ettii
poikkeussiiiinn6n soveltaminen tulee kysy-
mykseen eliikehakemusta ratkaistaessa, kos-
ka vasta tiilldin voidaan miiiiritell2i viimsinsl
TEL:n alainen tyosuhde. Tiiten jonkin tyti-
suhteen piiiittyessii ja vapaakirjaa miiiirtit-
tiiessii ei ole mahdollista harkita poikkeus-
sdiinntiksen kiiyttiimistii.

Toiseksi soveltamisen edellytyksen[ on
tyosuhteen aikana tapahtunut jokin poik'
keuksellinen syy, joka on merkinnyt elZikkeen
perusteena olevan palkan muodostumista si'
iii palkkaa pienemmtiksi, joka oli ennen tiil'
laisin syyn ilmaantumista. Lisiiksi edellyte'
tiiiin, ettii aikaisempaa suurempaa palkkaa
on maksettu niin pitkiiltii ajalta, ettii sitii voi'
daan pitiiii vakiintuneena Ttissii on nimen'
om.uln huomattava ettii palkkaperusteen
muutoksen on tiiytynyt tapahtua tydsuhteen
aikana.

Kolmantena edelytyksene on' etrl ansio'
tason alentumisella poikkeuksellisesta syystii
on olennainen vaikutus el[keturvaan. T?im?i
edellytys on tulkittava siten, ettii koko TEL'
el[kkeen, eikii vain viimeiseen tycisuhteeseen
perustuvan eldkkeen osan, tulee muodostua
olennaisesti alhaisemmaksi siitii tasosta, mi-
kii eliike otisi ollut ilman poikkeuksellisen
syyn ilmaantumista. Sen sijaan laissa ei ole
siiiinnoksiii siite, mike katsotaan olennaisek'
si, sen enempdd kuin siitiikiiiin, mikti on
poikkeuksellinen syy. Niiin ollen edellytysten
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soveltaminen on jtiiinyt kefannosse omak-
suttuihin pelisiiiintciihin, joita tuonnempana
kiisittelen erikseen.

Lisiiksi lainkohta edellyttiii, ettii eliikkeen
hakijan tulee palkkaperusteen harkinnanva-
raista tarkistamista erikseen pyytiiii ja samal-
la esittiie perusteet tarkistuspyynncilleen. sen
sijaan palkkaperusteen harkinnanvaraisen
tarkistamisen alasp?iin el[kelaitos luonnolli-
sesti voi oman selvityksensd. perusteella suo-
rittaa.

TARKISTASSAiNNdKSEN
T A RKOITA S I A SOV ELT AM I N EN
Koko tarkistussdiinnrin tarkoituksena on
piiiistii mahdollisimman oikeudenmukaiseen
eltikepalkkatasoon. Kuten edellii on jo to-
dettu, normaali eliikepalkan mii?irittely, jossa
otetaan huomioon enintddn neljfln viimeisen
kalenterivuoden ansiot, johtaa useimmissa
tapauksissa tavoiteltuun lopputulokseen.
Koska kuitenkin todellisessa eltimiissti syntyy
erikoistilanteita, joissa normaali elZikepalkan
mii:irittely johtaa kohtuuttomaan ja ep2ioi-
keudenmukaiseen tulokseen, on ollut tarpeel-
lista seietea omat poikkeussdiinnciksensl. Ta-
voitteen mukaisesti poikkeussdiinn<jksiti tulisi
voida mycis soveltaa kaikissa niissii tapauk-
sissa, joissa normaalisti miiiiritelty eltikepalk-
ka johtaisi virheelliseen lopputulokseen.

Poikkeussiiinnciksen soveltamisen edelly-
tykset ovat tarkoin laissa miiiir[tyt, kuten
edellii on esitetty. Soveltamisede[ytyl$ie har-
kittaessa kysymystii voidaan liihesty[ kahdel-
la eri tavalla. Ensinn?ikin voidaan tutkia, on-
ko yksittiiisessd tapauksessa oleva syy juuri
sellainen lain edellyuiimii poikkeuksellinen
syy palkan pienenemiseen, jota laki edellyt-
tiiii. Samalla tavoin on selvitettilvl, ovatko
lainkohdan muutkin edellytyhset Uiyttyneet.
Vasta tiimZin jiilkeen tulee harkittavaksi lain-
kohdan soveltaminen yksittiiiseen tapauk-
seen. Toinen mahdollisuus lainkohdan tulkit-
semisessa on liihteii kysymystii ratkaisemaan
aivan toisesta p?iiistii eli lopputuloksesta. Jos
lopputuloksen n?ihddiin johtavan virheelli-
seen ptiiitcikseen, on tutkittava, mahtuuko ta-
pauksen luonne lainkohdan edellytysten puit-
teisiin. Mielestiini juuri tiitii viimeksimainit-
tua tarkastelukulmaa tulisi kiiyttiiii, sillii tun-
tuu hieman oudolta tutkia erityisedellytykset
ja tiitii kautta ehkii hyliitii poikkeussii2inn<ik-
sen soveltaminen, jos kuitenkin lopputulok-
sesta on niihtiivissii poikkeussiiiinnciksen so-
veltamisen tarpeellisuus.

Eliikepalkan suuruuden tulisi vastata tycin-
tekijtin todellista ansiotasoa. Eliiketaso ja sen
kohottaminen tulee hoitaa el[kkeen karttu-
misen ja tavoitetason avulla. Tdmii tehtiivd-
jako ei kuitenkaan toteudu aivan tiiydellises-
ti, sillZi nykyiset eliikepalkkasiiiinn6kset mer-
kitseviit mycis useissa tapauksissa reaalista
eliiketurvan tason nousemista. Eduskumassa
parhaillaan oleva lainmuutosesitys el?ikepal-
kan miiiirii?imisen muuttamiseksi pyrkii pie-
nentdmdiln tiim[n suuntaista vaikutusta. Pit-
killii tiihtiiimellii eliiketurvan tason korotta-
minen jo alunperin virheellisesti mitoitetun
eliikepalkan avulla ei ole j?irkeviin eliikepoli-
tiikan mukaista.

TELT $:N 2 MOMENTIN
SOV E LT AMIN EN KAYT ANNoSSI
Ehkii tavallisin syy poikkeuss?iiinnciksen so-
veltamiseen on heikentyneen terveyden joh-
dosta tapahtunut palkan alentuminen. Pak-
koloma, lyhennetyt tydviikot ja sairaslomat
on yleisesti hyviiksytty lainkohdan edellyttii-
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miksi syiksi. Valitusasteiden piiiittiksistii il'
menee edelleen, ettii siirtymistii johonkin pie'
nempipatkkaiseen tehtiviiiin ty6n loppumi'
sen tai muun vastaavan syyn johdosta on
niiniktiiin pidetty poikkeuksellisena syyn[.

Mitii sitten tarkoitetaan siiiinntiksellii "suu-
rempaa palkkaa voitiin pitiiii vakiintunee-
na"? Vakuutusoikeuden ja eliikelautakunnan
piiiitdksistii ilmenee, ettii aikaisempaa kor'
keampaa palkkaa voidaan pitiiS vakiintunee'
na lyhyenkin tytissiiolon jilkeen, jos esimer'
kiksi sairastumistapaulsessa tytintekij?i ilman
sairastumistaan olisi saanut samansuuruista
palkkaa. Niiiss?i tapauksissa joudutaan !-a'
paus tapaukselta harkitsemaan, olisiko palk'
ka siiilynyt jatkossakin entiselliiln. Vakuu'
tusoikeus on ertiissii ratkaisussaan katsonut,
ettii jo parin kuukauden ty<iskentelyn perus'
teella palkan voitiin katsoa vakiintuneen,
kun henkil<i joutui tiimtin jiilkeen tyotapa-
turman vuoksi sairaslomalle.

Kiiytiinntissii joudutaan tapauksittain rat'
kaisemaan, milloin palkan alenemisen on
katsottava vaikuttaneen olennaisesti henki'
l<in eliiketurvaan. Mitii6n tarkkaa prosentti-
tai muuta rajaa ei ole lciydettiiviss?i. Vakuu'
tusoikeuden piiiittrksistii on kuitenkin havait'
tavissa, etteiv6t aivan pienet muutokset elii'
keturvan tasossa oikeuta lainkohdan sovel'
tamiseen. Eliiketurvakeskuksessa on pidetty
noin kymmenen prosentin alenemista eliike-
turvassa rajana TE,L 7 $:n 2 momentin so'
veltamiselle. Sen sijaan valtion el?ikelain puo'
lella jo huomattavasti pienempi alennus el6'
keturvaan on katsottu olennaiseksi. Ttim?i
kanta perustuu korkeimman hallinto-oikeu'
den omaksumaan linjaan.

Eliikepalkan alentamisessa tulisi soveltaa
varovaista tulkintaa. Palkan alentamisstiiin'
nos on l?ihinnii keinottelumahdollisuuksien
est?imiseksi. Kuitenkin joskus voi ilmaantua
tilanteita, joissa alasp?iin tarkistaminen voi
tulla kysymykseen. Kuitenkin .svsllnmista
tulisi kiiytt2iii vain tapauksissa, joissa poik'
keuksellisesta syys*i aiheutuva korotus el6'
keturvaan on huomattavasti suurempi kuin
piiinvastaisessa tapauksessa" Tytisuhteen
pZUttyessii suoritetaan joskus urakkapohjia

ja muita vastaavantyyppisin eri[, jotka saat-
tavat kohdistua useampaankin kalenterivuo-
teen. Nlissii tapauksissa tulisi harkita yli'
miiZir[isen korvauksen kohdistamista asian-
omaisiin kalenterivuosiin ja viilttiiii poikkeus.
siiiinnciksen kiiyttiimistii.

POIKKEASSI.I.NNdKSEN
ANTAMA TARVA
Edell[ on kartoitettu eliikepalkan mtiiirlyty-
mist2i ja menettelye poikkeustapauksissa. Ta-
voitteena on lciytiiii mahdollisimman oikeu'
denmukainen menettely, joka takaisi yksityi-
selle tytintekijiille hiinen palkkatasoaan vas-
taavan el[keturvan. Voidaan tietysti kysyl,
ovatko nykyiset siilnntikset riittevet ja onko
tyontekijtllii mahdollisuus vaatia oikeuk'
siaan.

Eliikepalkan tarkistamista on erikseen
haettava. Syynl tiihiin menettelyyn on ilmei'
sesti se, ettei el?ikelaitoksilla ole tietoa poik-
keuksellisista syistii. Rekisteritekniikan ke-
hittyessti tiiml ei eniiii ilmeisestik?iiin olisi
esteen6. On kuitenkin muistettava, ettii el['
kehakemuslomakkeessa erikseen kysytiiiin
palkan alentumista poikkeuksellisesta syyst4
ja ett6 ertiiit el?ikelaitokset jopa automaatti'
sesti suorittavat harkinnanvaraisen tarkista'
misen.

Poikkeussliiinntistii voidaan soveltaa vain
viimeiseen tyosuhteeseen. K?iytiinnossii ilme-
nee tilanteita, joissa erittiiin pitkAs.5 tytisuh'
teessa tapahtuu palkkaperusteen aleneminen.
Jos kysymyksessii ei ole viimeinen tyosuhde,
vzuul normaali vapaakirjatapaus, tarkistusta
ei voida suorittaa, vaikka sill?i olisi todella
merkittiivii vaikutus.

Yleisesti voidaan todeta ettii ty<iel[kelain-
stiiid?innossii eliikepalkan mtiiirittelyssti huo-
mioidaan poikkeustilanteet ja tiit[ kautta
el?ikepalkka yleens[ vastaa todellista palkka-
tasoa. Tycieliikelainsiiiidiinttiii kehitettiiessl
saattaisi kuitenkin olla syytii kiinnittiiii huo-
miota poikkeussdlnndksen kattavuuteen ja
selvitttiii poikkeussiiiinntjksen mahdollisen
laajentamisen tarve.
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ANNELI ALALWSUA

Elcike turv ake skus elcikekas s o i en
i a - scirit ididen v alv o i ana

Tyontekijtiin eliikelain (TEL:n) mukaisen
eliiketurvan tyonnntaia voi jtirjesttiii tydnte-
kijdilleen eliikevakuutusyhti6ssii, eliikekas-
sassa tai eliikestiiiti\ssii. Ntiiden eliikelaitos-
ten ylin valvontavalta kuuluu ltihtdkohtat-
sesti sosiaali- ja terveysministeriolle. Valtio-
neuvosto on kuitenkin vuonna 1962 anta-
mallaan piiiitdksellti iirtiinyt eltikekassojenja -stiiitididen rekisterdimistii ja valvontaa
koskevia tehtiiviti Eliiketurv akes kukselle.

Mainitun p6iit<iksen mukaisesti Eldketur-
vakeskus pitiiii rekistereifi niisfii eliikekas-
soista ja -s2iiitirjistii, jotka harjoittavat yksin-
omaan TEL:n mukaista toimintaa. Valvon-
tatehEvet on sitii vastoin siirretty Eliiketur-
vakeskukselle sekii yksinomaan ette muun
toiminnan ohessa TEl-toimintaa harjoitta-
vien eltikekassojen ja -siiiitioiden osalta. Kun
tiillainen eliikekassa tai -siiiitio hakee sosiaa-
Ii- ja terveysministerion vahvistusta siiiinnciil-
leen tai sl6ntcimuutokselle, on Eliiketurva-
keskukselta hankittava lausunto. Valtioneu-
voston pii?itoksessti on myds meeretty, ettii
El?iketurvakeskuksen on viipymiitta teh6ve
ministerirille ne esitykset, joihin valvontatoi-
minta saattaa antaa aihetta.

Valvontatehtiivili hoidetaan Eliiketurva-
keskuksessa lainopillisella, vakuutusteknilli-
sellii ja luottovakuutusosastolla. Pf,dosa val-
vonnasta on keskittynyt lainopilliselle osas-
tolle, jossa t[ti varten on neljii eliikclaitos-
tarkastajaa.

Ttillii hetkellii harjoittaa TEL-toimintaa
12 eltikekassaa ja 107 eliikesiilitiritii.

S A,4NN dT I A REKI ST ERIT I EDOT
Eliiketurvakeskus valvoo eliikekassojen ja
-s?ititiciiden s?iiintojen ajan- ja asianmukai-
suutta. Ttiltii osin onkin eliikelaitosten huo.
miota pyritty kiinnittiimiiiin siihen, ette siien.
ndt muutettaisiin haluttuun muotoon ajoissa
kiiytiin ncin hankal u uksien viil t tiim iseksi.

Edellii esitetty pifiie paikkansa myris elii-
kelaitosta koskevien rekisteritietojen suhteen.
El?ikes?iiiticirekisteri i n merk itiiiin m u un m u as-
sa siiiition hallituksen jiisenet, nimenkirjoit-
tajat ja ne ty<inantajat, jotka ovat jiirjestii-
neet tydntekijtiittensii eld,keturvan kyseisessii

siiiiti<iss6. El?ikekassoja koskevaan rekisteriin
merkit?iiin niinikiitin kassan hallituksen j[se-
net ja nimenkirjoittajat. Hallitusten kokous-
ten laillisuuden ja piiiit6svaltaisuuden totea-
misen kannalta on tiirkeiiii, ettii rekistereissl
olevat tiedot ovat sii?intcijen ja olosuhteiden
mukaiset. Mikali esimerkiksi laillista halli-
tusta ei ole, voidaan eliikelaitos ottaa erityis
toimenpiteiden kohteelsi.

TOIMINTAPIIRI
Eliikekassassa ja -s?iiitirissl saa jiirjestiil
tycintekijtiilleen ellketurvan vain sellainen
ty<inantaja, joka ellkelaitoksen siiiintojen ja
rekisteriin tehtyjen ilmoitusten mukaan on
siihen oikeutettu. Toisaalta eltikelaitoksen
tulee mycis huolehtia siitii, ettfl mainitunlais-
ten tycinantajien kaikille tyrintekijtiille on el[.
keturva mycis jiirjestetty kyseisess2i el2ikelai-
toksessa, mikiili s?iiinncit eiv6t anna mahdol-
lisuutta muuhun jiirjestelyyn. Sisar- ja ty[r-
yhticiiden osalta on nimenomaan havaittu
puutteell isuuksia ja ep2itarkkuutta eliiketur-
van hoitamisessa.

El2iketurvakeskuksessa valvotaan, ettti el?i-
kekassat ja -siiiiticit todella toimivat tiisse
mielessd oikeissa puitteissa.

I LMOITU KSET TY dSU H DE. I A
E LA KET A P AHTU M A REK I ST E REI H IN
Rekistereiden kiiytrin kannalta on erittiiin
tarkeata, ette ilmoitukset tyosuhde- ja eliike-
tapahtumarekistereihin on ajoissa ja oikein
tehty. Virheelliset ilmoitukset lisiiiiv?it mycis
Eliiketurvakeskuksessa tehtiiviin selvittely-
tycin m2iiir?iii.

Kysymyksessi olevien ilmoitusten liihettii-
mistd seurataan jatkuvasti. Keskimiiiiriiistii
suurempiin virhemiiiiriin kiinnitetiiiin erityis-
tii huomiota ja eliikelaitosten kanssa pyritiiEn
selvittiimiiiin virheiden syyt.

M /i A R.l AI KAI SI LMOITU KSET
Tilintarkastusilmoitusten, tilinpiiZit6,stietojen,
el2ikelomakkeiden, vakuutusteknillisten tu tki-
musten ja neljtinnesvuosi-ilmoitusten liihet.
ttimistii seurataan El6keturvakeskuksen va-
kuutusteknilliselld osastolla- Viiviistymisistl
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ja virheellisestl lomakkeiden tiiyttiimisestii
huomautetaan eliikelaitoksille. Yhdenkin elii-
kelomakkeen tai neljiinnesvuosi-ilmoituksen
mycihiistyminen viiviistyttii?i eliikkeiden vas-
tuunjakoa tai tilastointia kokonaisuudessaan.

LUOTTOVAKUUTAS
Eliikekassaa tai -siiiitiritii perustettaessa El2i-
keturvakeskus valvoo, ett[ asianmukaiset
luottovakuutukset on otettu. Luottovakuu-
tukseen liittyvia tehtevie hoitaa Eliiketurva-
keskuksen luottovakuutusosasto.

Niinikiiiin luottovakuutusta koskevien
miiiir2iaikaisilmoitusten llhettiimistii seura-
taan. Luottovakuutusmaksut m?idriitiidn il-
moitettujen tietojen perusteella. Tietojen luo-
tettavuutta valvotaan tarkastusmatkoilla kir-
janpitoon ja muihin asiakirjoihin vertaamalla.

ELAKEPiiTdKSET
El?iketurvakeskus suorittaa valvontaa osit-
tain sille liihetetyn asiakirja-aineiston perus-
teella, osittain el?ikekassoissa ja -siinti<iissii
suoritettavilla tarkastuksilla. Jokaisessa el2i-
kekassassa ja -siiiitiossii kiiydiiin noin kerran
vuodessa.

Eliikekassan ja -siiiiticin piiytiikirjojen ja
eliikepiiiitosten tarkastaminen muodostaa
piiiosan elEkelaitoksissa Eliiketurvakeskuk-
sen suorittamista tarkastuksista. ElitkepiiS-
t<jksistii tarkastetaan sekii juridiset etfE ma-
temaattiset seikat. Viime aikoina on ollut
ilahduttavaa huomata, ettii eliikelaitosten
eliikeasiantuntemus on varsin hyvii eikii suu-
ria periaatteellisia virheitl eniiii eliikepii5-
tciksissii esiinny. Useimmat huomautukset
kohdistuvatkin nykyisin liihinnii muotoseik-
koihin, jotka ovat tietysti my<is tiirkeitii, ku-
ten esimerkiksi piiiit<iksen allekirjoittaminen
ja postituspiiiviin merkitseminen.

Varsin olennaisen osan tarkastuskiiynneil-
lii muodostavat myos ajankohtaisista el2ike-
asioista keskusteleminen seki eliikekassan tai
-stiiitidn toimihenkilon esiintuomien ongel-
mien pohtiminen.

Ty<ikyvyttcimlysasiain neuvottelukunnassa
on vuoden 1977 jiilkimmiiisellii puolis-
kolla kiisitelty kaksi tapausta, joissa psyyk-
kisesti sairaan eliikkeenhakijan tyrikyky[ ja
eliikeoikeutta harkittaessa ongelmana on ol-
lut, miten tulisi suhtautua hakijan mielisai-
raalasta k?isin sairaalan ulkopuolella suorit-
tamaan ansiotyohon.

TAPAUS A
M I E LI S AI RA A LAHO I DO SS A
VUODESTA T959
Tapauksessa A on kysymys vuonna 1929
syntyneest?i eronneesta autonkuljettajasta, jo-
ka on sairastunut jakomielitautiin vuonna
1957 ja ollut mielisairaalahoidossa vuodesta
1959 lukien. Kansanelikelain mukaista tyci-
kyvyttcimyyseltikettii hiin on saanut 1. 7. 1958
alkaen.

TYANTEKO PAiTTYNYT
PAKKOLOMAUTUKSEEN
Hakija on kiiynyt mielisairaalasta kiisin tytis-
se 15. 4. l97l-11.1.1973,8. 5.--2.7. 1973,
13. 8. 1974-28. 4. 1975 ja 21. '1. 1975-
16. 2. 1977. Ainakin viimeisimmiin tyopai-
kan shaaleja ja huopia valmistavaan tehtaa-
seen hakija on hankkinut itse. Hiin on suo-
rittanut tehtaalla erilaisia seka- ja aputdi*i,
mm. auttanut kankaiden pesussa ja kangas-
pakkojen nostelussa. Tyo on ollut yksinker-
taista, ja hakija on selviytynyt siitti kohta-
laisesti. Hdnen palkkansa on ollut noin 1500
markkaa kuukaudessa (:lr.d. 524). Mitiiiin eri-
koisjiirjestelyjii ei tyripaikalla ole hiinen vuok-
seen suoritettu. Kuitenkaan itseniiiseen tytis-
kentelyyn hakija ei ole pystynyt. Tyosuhde
on piiiittynyt tycintekijciit2i pakkolomautet-
taessa.

T ERV EY DENT I LA V AIH DELLAT
Uiiikiirinlausuntojen mukaan hakijan vointi
on sairaalassaoloaikana suuresti vaihdellut.
H[nellii on esiintynyt psykoottisia kausia,
joiden taudinkuvaan on kuulunut mm. vai-
noajatuksia, myrkytysharhoja ja itsemurha-
aikeita. Rauhallisten jaksojen aikana haki-
jan sosiaalinen selviytyminen on ollut kohta,-

30



TydkyvyfiAmyysasian
neuv o t t e lukunnan suo s i tuks i a
laista. Hiin on pystynyt ajoittain yksinkertai-
seen tyohcin ja kiiynyt sairaalasta lomilla.

Neuvottelukunnalta oli tiedusteltu, onko
hakijalla katsottava olevan oikeus tycieliike-
lakien mukaiseen tyOkrrrvyttcimyyseliikkee-
seen.

NEUVOTTELUKUNTA:
TYC|KYVYTdN TYdNTEON
INPETTAMISESTA LAKIEN
Adnestetty2iiin asiasta neuvottelukunta ilmoit-
ti suosituksenaan, ettd hakijan on katsottava
tulleen tydkyvyttdmiiksi lopetettuaan tyon-
teon helmikuussa 1977. N[in ollen hiinelle
olisi myonnettiivii l. 3. 1977 alkaen tyoky-
vyttrimyyseliike, jonka suuruutta miiiiriittiies-
sii olisi otettava huomioon myiis TEL 6 $:n
3 momentissa tarkoitettu tuleva palvelusaika.

ERIAVA KANTA
AZinestyksessl toiselle kannalle asettuneet j?i-
senet katsoivat, ettii koska hakija edelleenkin
kykenee tekemiiiin sit6 tydtii, jonka perus-
teella hZinet on tydeltikelakisn mukaan va-
kuutettu ja kun h?inelle ei niiin ollen ole kat-
sottava sattuneen eltiketapahtumaa, eliikeha-
kemus olisi hyliittiivn.

TAPAUS B
MI E LI S AI RA A LAHO I DO SS A
TAMMIKUUSTA 1972

Toisessa tapauksessa, tapaus B, Sl-vuotiaalla
mieshenkilcillii on ilmennyt vainoharhoja
vuodesta 1966 alkaen. Syyskuussa 1967 hdn
on ollut sairaalahoidossa vainoharhaisuuden
ja masennusreaktion vuoksi. Kev?iiilll 1971
sairaalahoitojalsoja on ollut kaksi.
Syyskuussa 1971 hakija on tehnyt henkiri-
koksen, mutta hiinet on vapautettu mielen-
tilansa vuoksi syytteeste. Tiimiin vuoksi ha-
kija on tammikuusta 1972 lukien ollut mie-
lisairaslain 34 $:n tarkoittamana potilaana
mielisairaalassa. Hoito jatkuu, kunnes l?i[-
kintcihallitus piiiittiiii, ettii hakij6. voidaan
poistaa sairaalasta.

TY dNTEKO I ATKU I EDELLEEN
Hakijalla on ollut jonkin verran LEL-an-
sioita vuosina 1962-1965. Sairaalasta kiisin
hakija on kiiynyt tyossii 19. 9. 1973 alkaen.
Tyri kiisittifi sf,hkcimoottoreiden kiiiimimistii,
ja kuukausipalkka on noin 1700 markkaa
(ind. 524). Esimiehen ilmoituksen mukaan
hakija on rauhallinen mies, jonka tyonteossa
ei ole huomauttamista. Mainittu TEL-tyo-
suhde jatkuu edelleen, mikiili tydtii riittii:i.

LEL.ELAKE LAKKAATETTU
Hakija on saanut kansanel?ikelain mukaista
tytikyvyttcimyyseliikettii L. 12. 1968 alkaen.
LEL:n mukainen tiiysi ty<ikyvyttomyyseliike
hiinelle on mycinnetty 28. 12. 1967 lukien
toistaiseksi. Eliike on muutettu osaeliikkeek-
si 1. 12. 1974 alkaen Hakijan tyonteon jat-
kuttua ja ansiotason pysy$ye vakaana LEL-
eliike on lakkautettu kokonaan 1.7. L977 lu-
kien. Sosiaalilautakunta on hakenut el?ikkee-
seen jatkoa.

Asian neuvottelukunnall e liihettiinyt eliike-
laitos tiedusteli, onko hakija katsottava 1. 7.
1977 jalkeenkin ainakin osaellkkeeseen oi-
keuttavassa miiiirin tyrikyvyttomiiksi, kun
otetaan huomioon hiinen jatkuvaa sairaala-
hoitoa vaativa psyykkinen sairautensa sekii
sairaalasta kiisin tydss:i k?iymiilH saiunansa
ansiot.
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NEUVOTTELUKUNTA:
EI TYAKYVYTAN
Neuvottelukunta katsoi, ettei hakijaa voida
pitiiii tydeliikelakien tarkoittamassa mielessii
tycikyvyttomiinii, minkii vuoksi el2ikkeen jat-
kamista koskeva hakemus olisi hyliittiivti.

Kummassakin selostetussa tapauksessa on
siis kysymys psyykkisesti sairaasta henkiltis-
tii, joka on k2iynyt tyossii mielisairaalasta kii-
sin saaden viihimmiiispalkkaa jonkin verran
suuremman ansion. Erona tapausten viilillii
on kuitenkin mm. se, ette hpauksessa A
tycinteko on peettynyt, tapauksessa B sen
sijaan jatkui edelleen. Lisiiksi tapauksessa B
hakija on sairaalassa mielisairaslain 34 $:n
tarkoittamana potilaana.

TY dKYVYN A RV I OINT I V AI KE A A
Asioita neuvottelukunnassa ktsitelt?iessii to-
dettiin tycikyvyn arviointi nlissii, samoin
kuin vastaavanlaisissa tapauksissa yleensiikin
erittain vaikeaksi. Henkil<iillii on selviisti kai-
ken aikaa taustalla sairaus, jonka vaikutus
tycintekoon saattaa vaihdella suurestikin.
Esitettiin mm., ette henkilcjitii olisi tyoelii-
miiiin osallistumisesta huolimatta pidettiiv?i
ty6eliikelakien tarkoittamassa mielessii tyti-
kyvyttciminii. Tyriskcntely olisi tiilloin ver-
rattavissa ns. suojatyoluontoiseen tyohdn,
jonka pii?imiiiiriit ovat paitsi ansiomahdolli-
suuksia turvaavat myos hoidolliset.

Kannanottoa vastaan puhuu kuitenkin tyo-
eliikelakien soveltamisessa omaksuttu peri-
aate, jossa ansioiden mii?ir?ille, siiiinnollisyy-
delle ja jatkuvuudelle annetaan hyvin suuri
merkitys. Yritetiiiin mahdollisuuksicn mu-
kaan viilttiie tilanteita, joissa jouduttaisiin
suorittamaan ptiiillekkiiin tiiysi palkka ja
el2ike.

TY dSU HTEEN P,I, ITTY M/SSTY
MERKITSEVA
Eriiissii kannanotoissa l?ihdettiin taas siitUi,
ettii sairaalasta ktisin tapahtuvan tydskente-
lyn piiertymistii olisi pidetttivii eliiketapahtu-
mana. Ttilldin on kuitenkin otettava huo-
mioon, paitsi tyoskentelyn jatkuvuus ja luon-
ne, my6s se, ette syyt tyosuhteen piiSttymi-

seen saattavat olla hyvin erilaiset. Tapauk-
sessa A henkild on joutunut jattiimiien ty6-
paikkansa tyontekijditii pakkolomautettaes-
sa, ja htinen mahdollisuutensa hakeutua vas-
taavaan tyohon ovat viihiiiset. Neuvottelu-
kunta suositteli eliikkeen mycintiimistl ko.
hakijalle tycinteon lopettamisesta lukien. Mi-
kiili henkil<i olisi itse irtisanoutunut esim.
uuden tycipaikan saannin vuoksi, on mahdol-
lista, ettei neuvottelukunnan suositus olisi
eniiii ollut samansuuntainen. Tiihiin viittaisi
mm. tapaukseen B annettu ratkaisusuositus.
Siinii henkilol, joka jatkoi tycintekoa, ei pi-
detty tydkyvytt<imtinii.

On myos havaittu, ettii psyykkisesti vam.
mautuneen henkilcjn ty<inteko saattaa tietty-
jen olosuhteiden vallitessa jatkua hyvinkin
pitkiitin suhteellisen normaalina. Kuitenkin
ulkopuolisesta v?ihiiseltiikin vaikuttava olo-
suhteiden muutos joko ty<ipaikalla tai yksi-
tyisel[miissii, esimerkiksi esimiehen tai ltihei-
sen ty6toverin vaihtuminen, saattaa kat-
kaista tycinteon lopullisesti ilmnl, ettd hen-
kilcin terveydentilassa olisi osoitettavissa
minkii?inlaista muutost&

SAIRAALAHOITO
M I ELIS A I RAS LAIN NOT ALLA
Oman ongelmansa aiheuttaa rikoksesta syy-
tetyn, mutta mielentilansa vuoksi syyttees6
vapautetun henkikin hoito sairaalassa mieli-
sairaslain 34 $:n nojalla.
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Vakuutusoikeuden
I r oopaatoKsru

AVOHOITOPAIKKOTA
RIITT,lMI,TT6MASTI
Psyykkisesti sairaiden henkild,iden avohoitoa
ei my<iskiiiin ole mahdollista jiirjestiiii kai-
kissa niissti tapauksissa, joissa se olisi riitt[-
v[. T?imiin vuoksi sairaalassa saattavat jou-
tua asumaan sellaisetkin potilaat, jotka sel-
viytyisiviit sen ulkopuolellakin, esim. sairaa-
laa liihellti olevassa asuntolassa. Tiillaisissa
tapauksissa sairaala muodostuu henkilciille
liihinnii kodilsi, josta kilsin he kiiyviit ansio-
tyoss6.

RATKAISAT T AP AA SKOHT AISI A
Yleisesti ottaen voidaan todeta, ettii tapauk-
set, joissa elii.kkeenhakija kykenee mielisai-
raalahoidossa ollessaan olemaan mukana
tytieliimiissii sairaalan ulkopuolella samassa
miiiirin kuin selostetuissa tapauksissa" liene-
viit melko harvinaisia. Asioiden monivivah-
teisuuden vuolcsi yhteistii ratkaisulinjaa
myoskliiin tuskin ltiytyy, vaan jokainen pii[-
tcis on tehttiv?i tapauskohtaisesti. Tyosuhteen
luonteella ja ansiotasolla on tiilloin liiiiketie-
teellisten seikkojen ohella ratkaiseva merki-
tys.

Vakuutusoikeuden p?iiit6s n:o 6500/74 | 1256

KENELLA VALITUSOIKEUS
ELAKEASIASSA
K:lla oli ollut LEl-ansioita vuosina 1962-
1966 sek?i 1970-1971. Lisiiksi h[n oli ollut
TEltyosuhteessa Oy:hyn 28. ll. 1966-
5. 6. 1970. K. haki tyokyvytt<imyyseliikettii,
minkii johdosta Rakennusalan tycieltikekassa
(Ratek) katsoi piiiitriksessiiiin K:n tyrikyvyt-
trimyyden piiiiasiallisena syynl olevan sai-
rauden alkaneen 31. 5. 1970 ja tydkyvyttti-
myyden 17. 2. 1972. Tyciel2ikekassa mycinsi
K:lle tiiysitehoisen tyokyvyttomyyseliikkeen
TEL-tyosuhteesta.

Oy : n eliikesiiiititi valitti eltikelautakuntaan
ja esitti, ettii K:n sairauden oli katsottava al-
kaneen kesiillii 1970 ja Ratek:n olisi sovel-
taessaan rajoitussiiEnncistii K:n LEL-toissl
vuosina 1970 ja 1971 ansaitsemiin palkkoi-
hin niiytettiiv[ K:n sairauden alkaneen en-
nen hdnen LEl-tyosuhteensa alkamista
10. 6. 1970. Eliikesiiiitici vaati Ratek:n piiii-
tcjksen kumoamista ja sitii, ettii K:lle myon-
nettdvln eliikkeen suuruutta miiiiriitt?iessii
t?iysitehoinen eliike otettaisiin huomioon
LEl-ansioiden perusteella ja eliikeslititici va-
pautettaisiin ottamasta osaa K:n ellkekus-
tannuksiin enemmiilti kuin K:n TEl-vapaa-
kirjat edellytdvet.

Eliikelautakunta katsoi, ett[ Ratek:n p?i6-
ttis, jolla se oli mytintiinyt tyokyvytttimyys-
eltikkeen K:lle, koski vain viilillisesti el[ke-
sii?ition oikeutta ja etua ja kun el?ikesiiiitiotii
ei voitu pitii?i asianosaisena, jiitti tutkimatta,
mita elakesaiitio oli valituksessaan esitt?inyt.
Koska eliikelaitosten vtilist[ vastuunjakoa
koskevat kysymykset TEL 12 $:n 6 momen-
tin mukaan kuuluvat Eliiketurvakeskuksen
ratkaistaviksi, eliikelautakunta siirsi asian
tiilte osin Eltiketurvakeskuksen ktisiteltii-
v?iksi.

E LA KES A iT I () ASI ANOS AIN EN
El2ikesiititio haki muutosta VO:lta. VO kat-
soi piiiitoksess?iiin, ettii el2ikesiiiiti<illii on
katsottava olevan asiassa vtilittin oikeudelli-
nen etu valvottavanaan ja sitli on niiin ollen
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pidettiivii asianosaisena eikfl eltikelautakun-
nan olisi tullut jiittiiii ellkesiiiitirin tekemiiE
valitusta tutkittavaksi ottamatta. Vakuutus-
oikeus kumosi eliikelautakunnan piiiitciksen
ja palautti asian eltikelautakunnalle uudel-
leen klisiteltiiviiksi.

telukunnan suosituksen mukainen. Kun tyti-
eliikekassa sovelsi LELtydsuhteisiin rajoitus-
sddnnristii, sillii oli TEA 12 $:n ja LEA
13 $:n mukaan oikeus eliikehakemu}sen rat-
kaistuaan siirtiiii ns. viimeiselle eliikelaitok-
selle kuuluvat tehtiiv[t eliikesiiiitiolle, jossa

MILLOIN TYANANTAIALLA
VALITUSOIKEUS
Ty<inantajan asianosaisuudesta eliikeasiassa
on jo ennes&iidn vakuutusoikeuden piiiitrik-
si[. Tiillaisia ovat mm. piiiit<ikset n:o 4831/
7311913 ja 81151751915. Niiss?i katsottiin,
ettei tydnantajalla ollut valitusoikeutta tycin-
tekijiin tycikyvyttrimyyseliikettii koskevassa
pii?itoksestii. ETK :n kiisityksen mukaan tytin-
antajalla on valitusoikcus tyontekijiin el[ke-
piiiitoksestii vain silloin, kun h2inet pniitcik-
sessd vastoin omaa kiisitystdin velvoitetaan
eldketurvan jiirj estiimiseen. Mikiili tydnanta-
ja on jiirjestiinyt eliiketurvan asianmukaises-
ti kuntoon jo ennen el2ikkeen myontiimistii,
valitusoikeutta ei ole.

Nyt klsiteltiiv2i tapaus koskee kuitenkin
eliikelaitoksen valitusta toisen eliilelaitoksen
tekemiistii eliikepiiiitokseste. Ratek:n piiiitos
oli asiallisesti tytikyvyttdmyysasiain neuvot-

vakuutetusta tyrisuhteesta olisi mytinnett?ivii
TEL 6 $:n 3 momentin mukainen el6ke.
Eliikesiiiitio ei kuitenkaan suostunut otta-
maan vastaan el?ikehakemusta, koska se kat-
soi, ettii tiiysitehoinen eliike olisi myrinnettiivl
LEL:n mukaan. Ratek tiedusteli tiimln jiil-
keen Eliiketurvakeskukselta menettelytapa-
ohjetta. Eliiketurvakeskus antoi ohjeen, ettii
tycieliikekassa voi TEA 12 $:n 3 momentin
mukaan myontiiii K:lle tydkyvyttdmyyseliik-
keen siten, etld vastuu elEkkeestii kuitenkin
kuuluu el[kes?iiitiolle.

KUKA ON ASIANOSAINEN
Asianosaisuus ja sit?i kautta valitusoikeus
eldkeasiassa kuuluu yleensti sille, jolla on
asiassa viilitrintii oikeudellista intressiii val-
vottavanaan. Lisiivaatimuksena on usein pi-
detty sitti, ettii valittajalla ei ole kiiytettiivis
siiiin jotakin toista tietii oikeussuojan saami-
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seen. Tesse tapauksessa tuota lisiivaatimusta
ei kuitenkaan ole asetettu. Toinen oikeus-
suojakeinohan olisi ollut ss ettii El?iketurva-
keskus olisi ratkaissut asian. TEL 12 $:n
6 momentin mukaan Eliiketurvakeskus antaa
tarkemmat ohjeet vastuun jakamisesta ja"
jos eltikelaitosten kesken syntyy erimielisyyt'
tli, ratkaisee asian. Nythiin eliikep?iiitds mer'
kitsi sitii, ettii eliikesiiiititi joutui yksin vas'
taamaan eliikkeestii. On kuitenkin katsotta-
va, ettei El2iketurvakeskuksessa suoritettava
vastuunjakomenettely ole sellainen prose-
duuri, joka olisi erityisen sopiva piiiittiimiiiin
vastuunjaosta, joka perustuu tyolgrvyttiimyy'
den arviointiin. Oikeussuojan saaminen tiitii
kautta olisi myos hitaarnpaa kuin nyt hyv?ik'
sytyssl menettelysse.

Vakuutusoikeuden piiiittis n:o 207 6 I 77 | 1984

LES KE LLA PE RH E.E Li KEO I KEU S
KUNNES AVIOEROPZATdS
LAINVOIMAINEN
Kihlakunnanoikeus oli tuominnut edunjZittii'
j[n ja lesken avioeroon 10. 6. 1975. Edunjtit-
tiijii oli valittanut piiiitoksestii hovioikeuteen,
joka edunjlttajan 27. 1. 1976 tapahtuneen
kuoleman jiilkeen vahvisti pl[toksen. Va'
kuutusoikeus katsoi, ettei avioeroptiiitos ol-
lut edunjiittiijiin kuollessa lainvoimainen,
vaan avioliiton on katsottava purkautuneen
vasta avioero-oikeudenk?iynnin aikana ta-
pahtuneen edunjiittiijiin kuoleman johdosta.
Leskellii on siten katsottava olevan oikeus
perhe-eliikkeeseen.

Avioeropiiiitcikseen haetaan muutosta ve-
toamalla. Tiimii tapahtuu siten, ett6 muutos-
ta hakevan on kahdeksan piiiviin kuluessa
avioerotuomion julistamisesta lukien tehtiivii
vetoilmoitus alioikeudelle tai tuomiokunnan
kansliaan. Veto on ajettava perille hovioi'
keudessa yleensii 60 ptiiviin kuluessa alioi-
keuden tuomion julistamisesta lukien. Hovi'
oikeuskaupunkien raastuvanoikeuksien tuo'
mioista on vedottava hovioikeuteen 30 piii-
v[ssii.

Ntiin ollen alioikeuden tuomio tulee lain'
voimaiseksi ja lesken perhe-elii.keoikeuden

poissulkevaksi kahdeksan (8) plivln kuluttua
iuomion julistamisesta tuomion antopeive
mukaan luettuna. Jos asianosainen tekee ve'
toilmoituksen, mutta jettiiii vedon toimitta'
matta perille hovioikeuteen vetoajan kulues-
sa, tulee p?iiittis lainvoimaiseksi vetoajan um-
peenkuluttua. Vetoaikaa laskettaessa ei sitii
pliviiii, jona tuomio julistettiin, lueta mu'
kaan.

Mikeli itse avioeroratkaisuun ei haeta
muutosta, vaan muutoshakemus koskee joi'
takin avioeroon liittyviii seuraamuksia, kuten
lasten huoltoa tai elatusavun suuruutta tulee
avioero kuitenkin lainvoimaiseksi mainitun'
laisesta muutoksenhausta huolimatta.
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Kan s ainv ril i s e n s o s i aal i turv aj cirj e s t r) n
p cici s iht e e r i laman v aikutuks i s t a
Kansainviilinen Sosiaaliturva-
jiirjesto ISSA on menestyksel-
lisesti suorittanut loppuun en-
simmdisen vaiheen kehityk-
sessiiitn todella maailmanlaa-
juiseksi jiirjest6ksi, toteaa jer-
jest<in piiiisihteeri Vladimir
Rys uudenvuoden terveh-
dyksessiiiin.

Erittliin suuri osuus tEssa
kehityksessii on piiiisihteerin
mukaan ollut ISSA:n alueelli-
sen toiminnan edist?imisell[,
josta on tullut jiirjestrjn toi-
minnan pddsuunta viimg ai-
koina.

Kuitenkin ollaan vasta ot-
tamassa ensimmiiisiii askelia
oikeaan suuntaan. "ISSA:n
uutta maailmaa, joka perus-
tuu keskinliseen ymmiirtii-
mykseen ja elinehdoiltaan
suuresti vaihtelevien alueitten

sosiaaliturvajtirjestrijen tehok-
kaaseen yhteistytihcin, ollaan
vasta rakentamassa", sanoo
pii?isihteeri.

Nykykauden taloudelliset
vaikeudet ovat vaikuttaneet
mycis ISSA:n toimintaan, ja ne
ovat pakottaneet jiirjeston su-
pistamaan toiminta-aluettaan.
Kuitenkin on huolehdittu
alueellisen toiminnan laajen-
tamisen turvaamisesta sijoitta-
malla kiiytettiivissl olevat voi-
mavarat uudelleen tiitii tehtii-
viiii silm?illii pit?ien.

Ptiiisihteeri Vladimir Rys
korostaa jiisenjdrjestojens6 -

joihin myos Suomen sosiaali-
turvaj[rjestelmiit kuuluvat -ratkaisevaa panosta menes-
tyksellisen kansainviilisen so-
siaaliturvatoiminnan kehityk-
selle. J?isenj?irjestcijen tycillti
tulee hiinen mukaansa ole-
maan tiistii eteenpd.in entistii-
kin suurempi merkitys. Tii-
mdn vapaaehtoisen panoksen
ja jiirjestcin parhaiden perin-
teiden turvin jiirjesto voi to-
teuttaa suunnitelmansa ja hiu-
kan enemmdnkin, uskoo piiii-
sihteeri.
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Kunnall i s t en luo t t amus-
henkiloiden eldketurv a
Tiimln vuoden alussa astui YLIMLARAISET level under the TEL. lt was also

voimaan kunnallisten luotta- ELAKKEET 
- decided that the deficit arislng in

mushenkitiicen el[kejiirjes- Ennen lain voimaantuloa ta- xl,""oo:"fl'':] i1?,1i1"r.,?i..t?fl3
telmii, joka perustul 21. 7.
1977 annettuun kunnallisten
luottamushenkiloiden eltikela-
kiin ja Kunnallisen el?ikelai-
toksen valtuuskunnan 29. 12.
1 977 hyviiksymiien eftikesiiiin-
t<icin.

Jiirjestelml koskee - pa-
kollisena kunnallislaissa
tarkoitettuja luottamushenki-
l6itn ja sellaisia valtion luotta-
mustehtaYissl toimivia henki-
kiitii, jotka kunta on niihin
valinnut ja joille se on lain
mukaan velvollinen maksa-
maan palkkion, esimerkiksi
kihlakunnanoikeuden
miehiii.

ELtiKKEET
ALUKSI PIENII.
El?ike miiiiriiytyy lain voi-
maantulon 1. 1. 1978 jiilkeen
maksettujen kokous- ja vuosi-
palkkioiden sekl ansion me-
netyksestii suoritettujen kor-
vausten perusteella. Vuotui-
nen eldke on 2,2 prosenttia
eliiketapahtumaa edeltiineen
vuoden loppuun mennessi eri
luottamustehtiivistii kertynei-
den palkkieiden ja korvaus-
ten yhteismii[riistii.

Jos esimerkiksi luottamus-
henkilolle olisi eliiketapahtu-
maan mennessfl kertynyt palk-
kioita vuoden 1978 alusta lu-
kien 20 000 markkaa, tulisi
hdnen vuosiellkkeens6 ole-
maan 440 markkaa.

Koska ennen lain voimaan-
tuloa saatuja palkkioita ei ote-
ta huomioon, llhtee jiirjestel-
mii hitaasti kiiyntiin ja eliik-
keet ovat nlkuvuosina pieniE.

pahtuneen merkittevan luot-
tamustoiminnan perusteella
voi Kunnallinen eliikelaitos
myonttiii harkintansa mukaan
ylimti?iriiisiii luottamushenki-
Ioel2ikkeitii. Edellytyksenii on
t-iill6in, ett[ henkilci on toimi-
nut pitkiiiin kunnallishallin-
non kannalta keskeisissii tai
muuten paljon aikaa ja ty<itii
vaativissa luottamusteht[vissl
tai on luottamustehtiivien hoi-
tamisen vuoksi menettiinyt
toimeentulonsa kannalta mer-
kittiivie ansioita.

Yimii?iriiiset el?ikkeet
lauta- a1y$ntiiii Kunnallisen eliike-

laitoksen hallitus.

English summary
The financing of the pensions of
the self-employed is the subject
of the article on p. 18. The older
age structure of the self-employed
than of wage-earners posed a
problem when the financing of
the pension system was planned.
The problem was solved by fixing
the premium level of the self-em-
ployed at the average premlum

State has participated from the
outset in the financing of the
farmers' pensions.

The participation of the state
in the financing of the penslono
of the self-employed has been
the subject of some argument aB
the government has been trying
in the current economic situation
to reduce public sector ex-
penditure. On the other hand,
transferring the State's share to
the self-employed would lead to
the immediate collapse of the
system. lt seems that the basis of
the premium payments will have
to be re-examined.

The Central Penslon Security
lnstitute controls the activity of
pension funds and pension found-
ations insofar as they operate the
TEL. The article on p.29 describee
this.

The training of persons about
to retire on pension began on a
larger scale at the beginning of
1978. The actlvity of penelon
institutions in trainino for retlre-
ment is described in the artlcle
on p. 13

The Nordlc countries have con-
cluded an agreement to prevent
double employment pension in-
surance in these countries. The
report on p. 38 relates how thls
affects a Finnish company or lts
subsidiary working in another
Nordic country.

Pension laws relating to new
groups of persons have been
enacted. On p. 40 is an account
of the pension act concerning
members of the government and
on p. 37 one of the pension act
of persons holding communal
positions of trust.

Employment pension can accrue
also during a period of unemploy-
ment. How it happens is explained
in the article on pp. 16-17.

37



Kaksinker t ais en ty d ekike-
v akuut t ami s en ehkrii s eminen
Pohjoismaissa

TAPIO KARSIKAS

Pohjoismainen sosiaaliturva-
sopimus siiiitelee mm. sitii,
missl tycintekijllle on jiirjes-
tettiivii tyoel?iketurva, jos hln
on tycissti toisessa Pohjois-
maassa. Niiiden siiiinncisten
tarkoituksena on varmistaa,
ettii tyrintekijl piiiisec osalli-
seksi tydeliiketurvasta mppu-
matta siitii, misse Pohjois-
maassa he.n toimeentulonsa
ansaitsee, mutta mytjs kaksin-
kertaisen vakuutuksen ebkiii-
seminen.

Jos suomalainen yritys toi-
mii muussakin Pohjoismaassa
tai sillii on siellii tytiiryhtittitii"
siellti tyrissti oleville Suomen
kansalaisille on jiirjestettiivii
elilketurva vain Suomessa.

Yeensiihiin Suomesta mui-
hin Pohjoismaihin tytihon l[h-
teneet ovat sikiil?iisten tytln-
antajien palveluksessa ja siitii
syystii asianomaisen maan
tydeliikevakuutuksen piirissl.
Jos kuitenkin tycinantajana on
suomalainen yritys tai sen ty-
tiiryhtitr ja tyontekijii on Suo-
men kansalainen, tydekikeva-
kuutus on otettava Suomessa.

Eliiketurvakeskus a;nta:'
pyydettiiessii todistuksen siitii,
ettd suomalaisen yrityksen tai
sen tytiiryhtion muualla Poh-
joismaissa tyoskenteleviit
ty<intekijlt kuuluvat Suomen
tyoeliikelainsiiiidiinncin piiriin.
Tiillaista todistusta pyydet-
tiiessii olisi mukaan liitettiivii
kustakin tydntekijtistii selvi-
tys, josta h[nen kansalaisuu-
tensa kiiy ilmi. Jos kyseessi
on tytiiryhtio, tarvitaan lisiik-
si selvitys emiiyhtiti/tytiiryh-
tiosuhteen olemassaolosta.

Stiiinntikset sitovat samalla
tavoin keikkia Pohjoismaita,

joten siktiliiisten yritysten
Suomessa tyciskentelevet ko.
maan kansalaiset vakuutetaan
oman maansa tytieliikejiirjes-
telmiissii.

Pohjoismaiden tytreliikejtir-
jestelmien keskuslaitoksct
mytintiiviit vapautuksen va-
ku uttamisvelvollisuu desta
omassa maursaan. Suomessa
tiimii laitos on Eliiketurvakes-
kus, Ruotsissa Riksf<irsiik-
ringwerket, Tanskassa Ar-
bejdsmarkedets Tillaegspen-
sion ja Norjassa Rikstrygde-
verket.

Nimityksici
Elciketurva-
keskuksen
tiedotusosastolla
Yhteystoimistoon on tiedotus-
sihteeriksi nimilglty 1. 12.
1977 alkaen Toivo Sorsa.
Hiin on toiminut aikaisemrnin
muun muassa Rintamamies-
veteraanien liiton j?irjest<isih-
teerinii ja Vahinko-Kansan
tyosuojelutarkastaj ana.

Tiedotetoimistoon on tiedo-
tussihteeriksi nimitetty 1. 1.
1978 alkaen Kirsti Suomi-
v u o r i. Hiin on tullut Eliike-
turvakeskuksen palvelukseen
vuonna 1970 ja toiminut va-
kuutusteknillisellii osastolla eri
tehtiivissii. Tiedotusosastolla
hdn on ollut W. tiedotussihtee-
rinii helmikuun puoliviilistii
1977 alkaen. Hiin toimii myds
Tyoel?ike-lehden toimitussih-
teerin?i tiistli numerosta lilh-
tien.

t,

l
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Elcikeicin
vapaaehtoisen
alentamisen

Yk s ilo lline n e I cikk e e I I e
s ii rt y mine n tut kit t av ana
Valtioneuvoston
uudenvuoden pcicitdsehtoja helpotettu

Eliiketurvakeskuksen hallitus Valtioneuvosto asetti 30. 12.
vahvisti 14. 12.1977 muutok- 77 komitean, jonka tehtiiv2ik-
sen TEL 11 $:n mukaisten li- si tuli "selvit&ir[ ne eldkemuo-
stietujen rekisterciimiskelpoi- dot ja el;ikkeen saamisen edel-
suutta koskeviin ohjeisiin. lytykset, joiden avulla on
Muutoksen jiilkeen vanhuus- mahdollista olennaisesti eliike-
eliikeikii heti alkavissa eliik- menoja lisiiiimiittii tehdii el?ik-
keissii voidaan valita" paitsi keelle siirtyminen eliikeikii[
tiiysinfl vuosina, myds tiiysin?i llhestyville henkiloille nykyis'
vuosina ja kulkausina- Muu- tii joustavammalsi ja heidiin
tos on voimassa vuoden 1979 yksilolliset eroavaisuutensa
loppuun huomioon ottavaksi".

Muutos mahdollistaa van- Tutkiessaan, milloin yksilo
himpien ty<intekij<iiden va- on kypsii el?ikkeelle komitean
paaehtoisen siirtiimisen van- tulee erityisesti kiinnittiiii huo'
huuselti.kkeelle sellaisin erillis- miota tytikykyyn, tyottomyy'
jiirjestelyin, jotka voidaan re- teen, tytipanoksen viihentiimi'
kisterdidii TEL:n mukaisilsi seen, ty,iin rasittavuuden vai-
lisiieduiksi. Te[6in edellyte- kutulsiin. Rintamapalvelun
tiiiin, ettii erillisjiirjestelyn pii- vaikutusta komitean tulee tar'
riin kuuluvien eliike alkaa sa- kastella erityisasti siltii kan'
mana p?iiviinii ja ettei eliike- nalta, voitaisiinko se rinnas'
ikii kenenkiiiin osalta ilman taa kaikkein kuluftavimpiin
erityistii sffii muodostu al- ammatteihin; tehtiiviinti on
haisemmaksi kuin 60 vuotta selvittiiii, olisiko mahdollisuus
Muutoin on voimassa sovel- irrottaa ryhmi[, joiden el2ike-
tuvin osin lisiiel?ikkeiden re- ikiiii voitaisiin viiliaikaisesti
kister<iinnistii aikaisemmin an- alentaa ilman, ettii tulisi vaa-
netut ohjeel raa etuoikeutettuien ryhmien

muodostrrmisesta tai jousta-
vaan yksilolli5ssn sl;tkkeelle-
siirtyrniseen tiihtiiZivien pyrki-
mysten sotkeutumisesta.

Komitean puheenjohtajana
on professori Teivo Pentikiii-
nen. Valtiovaltaa edustavat
Altti Aurela, Pekka Tuomisto
ja Heimer Sundberg (STM);
Lasse Sinivirta (WM); Hem-
mi Piiiikkonen (TVM; eliike-
laitoksia Matti Uimonen
(ETK), Kaisu Weckman ja
Jorma Pertilii (KELA) sekii
Annas Miettinen (KunnEL):
tycimarkkinajiirjesttijl l.auri
Kaarisalo ja Raimo K[rkkiii-
nen (SAK); Mauri Moren
(STK); Pekka Merenheimo

(LTK); Iikko B. Voipio
(TVK); Jaakko Kiihtrnen
(Akava); Matti Huuskonen
(STTK); Eero Rahkonen
(JTA); Sakari Kajander (Val-
tion tyomarkkinalaitos) sekii
Heimo Tuomarla (MIK).
Asiantuntijaksi komiteaan on
kutsuttu johtaja Juhani Ko-
lehmainen (E-D ja sihteerik-
si apulaisosastopiiiillikk<i An-
tero Ahonen (ETK).
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ANTTI SUOMINEN

Valtioneuvoston
jc)senen eldketurva
Eliiket urvan ke hity ks en tulo k-
sena lakistiiiteinen toimeentu-
loturva kattaa ttinii piiiviinii
kiiytiinnbllisesti katsoen kaik-
ki tydeliimiin palveluksessa
olevat niin yksityisellii kuin
jul kisellakin sektorilla. U udis-
tetun valtion eltikejtirjestel-
miin piiriin kuuluvat virka-
tai tydsuhteessa taikka muus-
sa siihen verrattavassa palve-
lussuhteessa valtioon oleval
henkildt. Samoin eliikeitirjes-
telmtin piiriin kuuluvat edus-
kunrwn oikeusasiamies sekti
eduskunnan kanslian ia kir-
jaston viran- ja toimenhalti-
iat.

Kansanedustajien osalta el[-
keturva on jtirjestetty omalla
lailla, joka tuli voimaan jo
vuonna 1948. Tiifle hetkelll
kansanedustajien el[keturva
miiiiriiytyy vuonna 1967 an-
netun kansanedustajain eliik+
lain ja vuonna 1968 annetun
kansanedustajain perhe-eliik+
lain siiiinncisten nojalla-

Sen sijaan valtioneuvoston
j?isenellii ei ole ollut lakiin
perustuvaa eliiketurvaa minis-
terin toimestaan. Valtion el?i-
kelain (VEL) sovellutuspiiriin
valtioneuvoston jlsenyys ei
kuulu. Tiimiin on korkein hal-
linto-oikeus (KHO 1972 Il 38)
erityisesti todennut, kun val-
tioneuvoston jiisenen ennen
valtion virka.an nimittiimistii
ei katsottu olleen sellaisessa
virka- tai tycisuhteessa taikka
muussa siihen verrattavassa
palvelussuhteessa valtioon,
mikii olisi luettava valtion eli[-
kelain mukaiseksi palvelus-
ajaksi. Tissii yhteydessii ei
ole kuitenkaan sffi ltihem-

min tarkastella valtioneuvos-
ton jiisenyyden oikeudellista
luonnetta.

EL,4KETARVAN TARVE
VALTIONEUVOSTON
ITSENYYDESTA
Eliiketurvan kehittamisesse
valtioneuvoston j?isenen el6-
keturva ei ole ollut keskeisim-
piii asioita jo senkiiiin vuoksi,
ett?i ministerien eldketurva on
suurelta osin jiirjestyksess?i jo
muiden eliikelakien perusteel-
la. Usein valtioneuvoston jii-
senet lisiiksi ovat kansanedus-
tajia, jolloin he kuuluvat kan-
sanedustajain eliikelain piiriin.

Kuitenkin on ilmennyt ta-
pauksia, joissa valtioneuvos-
ton jiisen ja h?inen perheens[
tietyissl tapauksissa jiiisi vail-
le kaikkea lakis?iiiteistii eltike-
turvaa. Tiimtin vuoksi on ha-
vaittu tarpeelliseksi huolehtia
my6s valtioneuvoston j?isenen
ja hiinen perheensii eliiketur-
vasta- Liinamaan hallitus
vuonna 1975 antoi esityksen
eduskunnalle laiksi valtioneu-
voston jlsenen oikeudesta
eliikkeeseen ja hiinen jiilkeen-
s[ suoritettavasta perhe-eliik-
keestii. Lakiesitys hyvdksyttiin
er[in tarkennuksin eduskun-
nassa ja laki tuli voimaan tii-
m[n vuoden tammikuun alus-
ta. Tiiss6 yhteydessti voidaan
todeta, ettii mytis Ruotsissa"
Norjassa ja Tanskassa valtio-
neuvoston jiisenen eltikeoi-
keus on lailla turvattu.

ELLKE.ETAUDET
Valtioneuvoston jesenen ela-
keturva miiiir[ytyy pii[asialli-
sesti samojen periaatteiden
mukaan kuin kansanedusta-

jien el?iketurva. El?ikkeen pe-
rusteena olevasta palkkiosta
ja eliikkeen yhteensovittami-
sesta muiden eltikkeiden ja
korvausten kanssa on kuiten-
kin laissa omat sIdnnoksensil.

Ministerit ovat oikeutettuja
vanhuus-, tyokyvyttcimyys- ja
tycittomyyselaketurvaan, ja
heidtin omaisillaan on oikeus
perhe-eliiketurvaan. Vanhuus-
eliikeikii on 60 vuotta, ja li-
siiksi eliikkeen mydntiimisen
edellytyksenl on valtioneu-
voston jiisenyyden piiiittymi-
nen. Vastaavasti tyokyvyttd-
myyseliikkeen mytintiimisen
edellytyksenI on, ett6 valtio-
neuvoston jiisen tlss6 tehtii-
vlssdiin tai sen piietyftye on
sairauden, vian tai vafllman
johdosta tullut tydkyv)tt6-
miiksi todenn?iktiisesti vtihin-
tiiiin vuoden ajaksi.

Eliikkeeksi oikeuttavana ai-
kana pidet66n aikaa jonka
henkilci on ollut valtioneu.
voston jiisenentl. Tycikyvyttii-
myys- ja ty<ittcimyyseltlketur-
vaan liittyy ns. tulevan palve
lusajan siiiintd. El?ikkeen kart-
tuminen on l1l40 lo ioku-
selta elEkeajaksi luetulta tiiy-
deltii kuukaudelta T6yteen
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ta siihen, ettii jo el2ikettii saa-
van uudelleen valtioneuvos-ton jtiseneksi nimitett?iviin
henkikin eliike keskeyterii?in
ministeritoimen hoitamisen
ajakst Valtioneuvoston jese-
nen eliiketurvasta huolehtii
valtiokonttori.

YHTEENSOVITTAMINEN
Valtioneuvoston jiisenen el[k-keen yhteensovittamisesta
muiden elZikkeiden ja kor-
vausten kanssa ovat saenncik-
set lain 3 ja 4 g:ssii. Mikiili
eri perusteella tulevien eliik-
keiden ja niiden luonteisten
korvausten yhteism?iiirii ylit-
$n 66 to elakkeen perustee-
na olevasta palkkiosta, ylittii-
vii. osa viihenne&iiin valtioneu-
voston j[senen e]iikkeestti.
Vastaavasti perhe-eliiketa-
pauksissa yhteensovitusraja
on 66lo eliikkeen perusteena
olevasta palkkiosta, milloin
perhe-eliikkeen saajia on v[-
hintii?in neljii, 60 to, milloin
edunsaajia on koLne, 45 /o,jos edunsaajia kaksi, seka
301o, jos edunsaajia on vain
yksi. Tiissii yhteensovitukses-
sa on erityisesti kiinnitettiivii
huomiota siihen, ettii yhteen-

tava tyci- i;i;;fi;It;;r;
perustuva eliike. Kuten edellii
on jo todettu, valtioneuvoston
j?isenen eliiketurva ei perustu
virka- eikii tyosuhteeseen.

VOIMAANTUI,O
Laki siis tuli voimaan rammi-
kuun I piiiviinii 1978. Lakia
sovelletaan takautuvasti hen-
kilcjcin, joka on ollut valtio-
neuvoston jiisenenii tycinteki-
jiiin eliikelain antamispiiiviinl
8. piiiv?inii heiniikuuta l96l
tai sen jZilkeen.
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Uutta
tvdelcike-
fainsciridrintdci Uusia kiri oi a
ASETUS YRITTAJIEN
ELAKEASETUKSEN
MWTTAMISESTA.
Annettu Helsingissii 27. Pdi'
viinii tammikuuta 1978 (88/
78).

Muutoksella on YEA:een
lisiitty 17 a $, joka koskee
YEL 10 $:n 2 momentissa
tarkoitetun valtion osuuden
vahvistamista ja sen suoritta'
mista ETK:lle. STM vahvis'
taa ETK:n esitYksestii Perus'
teet. ioiden mukaan valtion
ruoiitiama osuus jaetaan elii'
kelaitoksille.

osmoToivola:Sosiaaliturvansiidnnoksetonesitettysellai.

"aariiJ".t, o. uudistettu ja sina kuin ne olivat ennen 1.7.
'uivd"*.tty painos, 271 sivua 1977 (sivu 64)'
nrlriia 

-i6zi. 
iulicaisiia So' Sosiaalitvtintekijzin !{ti:lu--;ffii;*; Keskusliitt'o. 235 sivua, Miinttii 1977' Jul'

Sosiaaliturvan koko kuva yk- kaisijat: Sosiaalitycint"liiiih
sien kansien sisiilH ltiiyi fi' t-iitto r'y" Vakuutusyhtitiiden

mo Toivolan uudesta kirjasta, tledotusKesKus'

ionka sosiaaliturvan [&fi;: Stii.PlP"f:ita tarvitaan val'
i ilr fi iffi il; S; ;rt,G- Ign €ra^\!^errd haett aess a? Kel-

lee sosiaalialurrrd.taiai""L" F-.Pl tietoja invalidirahasta?

t. 7. tg77 mennessd il;t,; Mil]fl:"lt: lomakkeelle laadit'
jen sidnntisten .uliitt"ti, tu liiiikiirinlausunto tarvitaan

erdiit markkamiierat"iasils- ha"tt""ssa . tapaturmavakuu-

*Ti"frjf, "*;t;,",' 3#f "ft:l$:.;" Tilt:',if. 

I

Kirjasta saa nopeasti yleis' ta- saada palautusta? Saako 
l

kuvan sosiaaliturvan"l""j& 65. vuotta tiiyttiinyt ry.attati i

alueesta' sen hallinnott"tt puista alennusta? Kenelle soti' I

meentuloturvan eri ;;d;i;- iasavustusta.maksetaan? Mitii
;, ;ilipar"iri.ta--.v05 korivakuutuksenottaja v9i teh'

ilp*"-nt"iritt kirkoi i" iat: ae! oltel3p vhtitins2i kanssa

6idG. sosiaalipalvei,iit' l" gri mielui korvauksen suuruu'

ie sisfUUiii myos katsagkssn destal- .

tytivoimapolitiikan, ;;;;: - Neihin.ja moniin muihin

m"rFxmtrm* Ii;#ilB'f ;ffffiij*'ffi 

|

lainsiiSdiinttitin. Toivolan kirja kertoo,.]Pld'' H"k;il; hakusanoja: nen sosiaaliturva meilll on'

"Eldkelaitokset", "'fri't"rli- leuygo. Sosiaalitytintekijiin
set,,, "Bmetumalikus', tii:iF1?'..1ihin !:Ttli-il,,El6kkeet" seuraavat "En- ry!{yttiv[ korvausten saamr'

n"ttJuuiot", "Ensisuoja", seksi'
; e[t,irn"iiolaitos", 

*-;Eri- Nqelsii mukaisesti se on

ty-id;ivek;tiJ, "Eroraha';la suunniteltu^. oppaaksi . .gll:n
"Etuuden malsaminen 5i' muuta ..sosiaditytint"FjliiU..:'
siaalilautakunnalle". mutta siitii on hytityii kaikille

Tilasto'osaan sis?iltyy mytis muillekin'. jotka tyossiiiin.neu-

ansioeliikkeitii koskevL ftss- vovan sosiaalietuuksiin oikeu'
l"irta tiiurto" vuosilta 197+- tettuja.
iene i, alan kehitystii seuraa- Tietojen oikeellisuus on
vaa kiinnostaa mytis varmasti varmistettu pyyt'iimelH eri
kiriallisuusluettelo, iossa on alojen asiantuntijoilta perus-
;Ji;" alan tiirkeitii komi' tekitit' jotka toimitusvaihees'
teamietintO;a vuosilta 1964- sa on yhtenZiistetty.- El?iketur-
1976. vakeskuksesta on kirjoittaja'- Pieni reunahuomautus: na ollut johtaja Lauri K o i'
tyOtttrmyyseliikettii koskevat vu salo ja muut asiantunti-

42



Laktkirjan
" kansAnpotnos"
ilmestynyt

jat edustavat Kansaneliikelai-
tosta, Sosiaalihallitusta, Tapa-
tumravakuutuslaitosten Liit-
toa" Tapaturmavirastoa, Lii-
kennevakuutusyhdistystii, So-
siaali- ja terveysministeritin
vakuutusosastoa, Vakuutus-
alan Kuntouttamiskeskusta
jne.

Lakis?iflteisten eliikej[rjes-
telmien ja sairausvakuutuksen
listiksi kirja kertoo vapaaeh-
toisesta vakuutusturvasta ja
er6istii vammaisiin kohdistu-
vista erityissiiiidtjksistii, kuten
verovlhennyksistii, tyrittti-
myysturvasta, kuntoutuksesta
sekii sotilasavustuksista, ko-
tiuttamisrahasta ja huoltoapu-
laista. Lainsiiiidiint<i on esitet-
ty 1. 9. 1977 vallinneen tilan-
teen mukaisena, samoin mark-
kamiiiir[t.

Selkei ulkoasu auttaa taf,-
vittavan tiedon ltiytyrnisessd
nopeasti - ja mikii parasta,
uusittu painos lienee luvassa
parin kolmen vuoden kulut-
tua, ongelmanahan on tiimln
alan tietojen nopea vanhene-
minen.

Lakikirjan "kansanpainos"
eli viralliselta nimeltiiiin Tyci-
eliikelait sekii tiirkeimm?it toi-
meenpanosdiinncikset on il-
mestynyt El?iketurvakeskuk-
sen julkaisemana

Se sisiiltiiii tytintekijiiin elii-
kelain TEL:n, lyhytaikaisissa
tyosuhteissa olevien tyrinteki-
jiiin eliikelain LEL:n, maata-lousyrittiijien eliikelain
MYEL:n, yrittiijien el2ikelain
YEL:n, luopumisel[kelain
LUEL:n sek[ n?iitii vastaavat
asetukset. Mukaan on jo eh-
ditty saada vuoden 1978
TEl-indeksiii. vastaavat ty6-
el?ikelakien markkam[tirtit. -Kirjanen on julkaistu my<is
ruotsiksi, ja sen voi tilata El6-
keturvakeskuksesta" Opastin-
silta 7, 00520 Helsinki 52 tai
puhelimitse 90- I 51 1 /postitus.
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Tydekike-
esitteet on
uusittu
Ty<ieliikejerjestelmitn perus-
esitteistcin on El6keturvakes-
kus jiilleen saattanut ajan ta-
salle. Teksteihin on samalla
tehty pienehkdjii rakenteelli-
sia korjauksia ja selvennyksiii.

Perusesitesarja kiisittiia vii-
si esitettii. Tydrilekiitin eltike
on yleisesite yksityisen tytin-
antajan palveluksessa oleval-
le. Se kertoo tydeHkevakuu-
tuksen jiirjestiimisesta, eHk-
keen saamisen ehdoista ja
eltikelajeista (vanhuus-, tyo-
kyvyttrimyys-, tyottdmyys-,
perhe-). Esite on tarkoitettu
kiiteen ojennettavaksi palkka-
tydntekijiille, joka tarvitsee
perustietoa omasta eliiketur-
vastaan.

Yriltiijiin eliike palvelee
vastaavalla tavalla itseniiistii
yrittiijii[.

Erikseen on toimitettu esit-
teet vanhuuseliikkeestii, ty6'
ky v yt tomyys eltik keest ti ja p er -
he-eltikkeestii. Ne tarjoavat
kukin kuvaamastaan el2ikela-jista yksityiskohtaisemman
tiedon. Ja koska niimii esitteet
ovat tarkoitetut asianomaises-
sa eliimlintilanteessa olevalle
ojennettavaksi hiinen ammat-
tialastaan riippumatta, esittei-
siin on kohtuullisessa mdiirin
sisiillytetty mycis muuta tilan-
teessa tarpeellista sosiaalitur-
vatietoa, eliikeasian listiksi.

Esitteitii jaetaan el2ikelai-
tosten, pankkien ja postin vii-
lityksellii ja toimitetaan myos
tycimarkkinajiirjestojen ken-
tdlle. Tyontekiitin eldkettii ia
Yriltiijtin eltikettti toivotaan
kiiytettiiviin joka paikan pe-
rusesitteinii. Esitepinon saaja
toivottavasti harkitsee, mitkii
oYat ne paikat ja tilaisuudet,

joissa V anhuuseliike-, Tydky-
vyttdmyyseliike- ja Perhe*lii-
fte-esitteistii on eniten hy<ity[.
Ihmiset nimittiiin tarttuvat sii-
hen tietoon, joka juuri nyt on
heille tilanteessaan ajankoh-
taista; muu menee hukkaan,
unohtuu. Luetelluissa etuus-
kohtaisissa esitteissii on p[h-
kindnkuoressa se tieto, jota
el2ikeikiiinen, tyokyvyttt mek-
si tullut, perheenhuoltajan
menettiinyt tarvitsee; hiin ei
joudu kokoamaan sitb Tydn-
tekijtin eltikkeen ja Yrittiiiiin
eliikkeen yleiskatsaustietojen
joukosta.

Asultaan yhdenmukaisena
perusesitteiden kanssa on il-
mestynyt julkaisu Tydttd-
myys eliike. Tiim2in eliikemuo-
don viihiiisen kattavuuden
vuoksi - sehdn koskee vain
60-64-vuotiaita pitkiiaikai-
sesti tyottdmie Tydttd-
myyseliike-esite ei ole saman-
laisessa joukkojakelussa kuin
perusesitteet. Sitii samoin kuin
Eliiketurvakeskuksen muita
kohderyhmittiiisiii esitteitii -Miten tyoeltike nuoria kos-
kee? Tiesitko ttimiin osaeltik-
keestii? Suomalaisen tyoeliike
P o hj oi smai s s a, U I komaal ais en
tydeliike Suomessa, Maksajan

paikalla. Tydnanlaialle ty6-
eliikkeistti - on rajallisessa
mtiiirin tilattavissa El?iketur-
vakeskuksesta. Esitteet ovat
maksuttomia. Tiesilko tiimiin
osaeliikkeestii ja Suomalaisen
tybeltike Pohjoismaissa ovat
kaksikielisi[, Ulkomaalaisen
tyoeliiketurva Suomessa -esit-
teesti on myds ruotsin-, eng-
lannin- ja saksankieliset pai-
nokset, muista ruotsinkieliset
painokset.

T?irke?itii on uuden esitteen
tullessa poistaa kiiytustii vas-
taaYan esitteen vanhat pai-
nokset. Vanhentunutta tietoa
ei tule jakaa.
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Tietoja tydeldkkeensaajista 31. 12. 1977

Taulukoiden luvut ovat viihimmiiisturyan mukaisia.

VANHAASELAKKEET
31. 12. 1977 voimassa olevat

Eltikkeensaajia Keskimtitiriinen peruseldke mk/kk
El6kkeen my6ntaja Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteense
TEL-eltikela itokset 4s 533 59 643 1 05 1 76 1 036 460 709
YEL-eliikela itokset B 736 5 841 14577 1 041 743 922
MYEL-eltlkela itos 31 024 34578 65602 273 141 203
LEL-e ltikela itos 28 058 6 173 34231 403 201 367
Ka ikki ty6el6kelaitokset 1 13 351 106 235 219 586 671 357 519

1. l.-31. 12. 1977 mybnnetyt
Kaikki tyoeltikelaitokset 15699 155A4 3t 263 738 362 551

T Y dKY V Y TT dMY Y SE LLKKEET ( sistiltiin osaeltikkeet)
31. 12. 1977 votmassa olevat

ElSkkeensaajia Keskimddr6inen peruselEke mk/kk
Eldkkeen my6ntajA Mieh€t Naiset Yhteens6 Miehet Naiset Yhteens6
TEL-eliikela itokset 35 690 39 983 75 673 1 105 505 7BB
YEL-eltikela itokset 6967 3402 10369 875 566 774
MYEL-elirke laitos 23 859 27 1@ 50 967 330 140 229
LEL-eldkelaitos 32 534 5677 38211 527 227 482
Kaikki tyoelakelaitokset 99 050 76 170 17522Q 712 357 5sB

L 1.-31. 12. 1977 mydnnetyt
Ka ikki tyoelakelaitokset 1s608 11 036 26644 999 487 787

PERHE-ELAKKEET
3 I. 1 2. 1977 voimassa olevat

Eldkkeen mydntdJi El6kkeiden
lukumdtird

KesklmdE-
rainen po-
ruselSke
mk/kk

EldkkeensaaJia

Lesket Lapset Yhteene6
TEL-e ltikela itokset 34 990 592 32723 143/.3 47 066
YEL-eltikelaitokset 4 862 537 4677 2323 7 000
MYEL-eliike la itos 11 689 163 10 964 5 820 16 784
LEL-elSkelaitos 19 192 271 18 185 B 357 26542
Kaikki ty6elakelaitokset 70 733 430 66 549 30 843 97 392

I. l.-31. 12. 1977 mydnnetyt

Kaikki ty6elakelaitokset 10360 467
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TYATTdMYYSELI.KKEM
31. 12. 1977 voimassa olevat

Elitkkeen myOnt6je
KeskimeerEinen

Yhteened Miehet
TEL-eldkelaitokset 192 700 892 812 483 554
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eldkelaitos 190 75 265 455 197 382
LEL-eliikelaitos 616 375 991 486 256 399
Kaikki tyoelekelaitokset 1 017 1 178 2 195 546 393 4&t

l. I.-31. 12. 1977 mydnnetyt
Kaikki ty6elekelaitokset 607 589 I 196 599 481 sl
OSAELAKKEET
3 l. 1 2. 1977 voimassa olevat

EldkkeensaaJla Kesklm66rdinen peruBel6ke mk/kk
El6kkeen
TEL-e

Miehet Naiset Yhteenei Mlehet Nalcct YhteeneE
899 r 078 1 977 872 415 623

YEL-eliikelaitokset 1 140 4s6 1 596 692 468 628
MYEL-eldkelaitos 5062 5072 r0r34 287 r34 211
LEL-eldkelaitos 886 95 981 528 283 504
Kaikki

1. l.-3 I. I 2. 1977 mydnnetyt

6 70r 14 688 438 2A7 987 331

Kaikki ty6elakelaitokset 1 892 r 993 3885 513 220 363

V AN HU U S-, TY AKY V Y TT OMYY 5., TY dTT dMY Y S. 1 A P E RH E.E LI.KKEET
31. 12. 1977 voimassa olevat

Eldkkeen my6ntdj6
Keeklm6fl-

El6kkelden reinen pe-
lukumtEri ruseldke

216 731 717
YEL-eldkelaitokset 29 855 807
MYEL-el6kelaitos 1 28 523 210
LEL-eldkelaitos 92 625 395
Kaikki tyoelakelaitokeet 467 7U 520

1.1.-31. 12. 1977 myOnnetyt

Kaikki tyoelekelaitokset 69 463 629

AIKAN A 1. I.-31. 12. 1977 MAKSETUT EL,IKKEET
Maksetut el6kk. mllJ. mk

lV nelJ.
1.t.-3t.12.Vdhimmdisturva 1977TEL-elAkelaitokset 487,48 1825,84

YEL-eliikela itokset 75,76 285,4t
MYEL-eltikelaitos 83,95 318,92
LEL-eldkelaitos 1 17,09 446.22

Kaikki tyoelakelaltokset 7il,28 2876,62
Flekisterdity I isaturva 28,70 108,84
Yhteensii 792,98 2985,46

Vanhuus- ja ty6kyvyttdmyysel6kkeensaaJlsta 8190 sai lls6ksi reklstorditye lie6eldkettd kesklm66rln
936 mk/kk. NtimEi olivat etupdasse TEL- Ja YEL-elAkkeit6. Perhe-eldkkeiste 1994 oli llsaetuJen mukalsla,
keskim6drin 728 mk/kk.
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