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Ty delcikerekisterin palvelu
nopeutuu ja alue laajenee

Ty<iel2ikej6rjestelmiin keskusrekisterin ylliipito on Elfike
turvakeskuksen keskeisiii tehtiiviil Tdstii rekisteristii" kuten
tunnettua" yksityisessii tyrisuhteessa oleva tydntekijl ja it-
seniiinen yrittiije voivat halutessaan tarkistaa elilketietonsa
Tarkistaminen on hyridyllistii sen toteamiseksl ettii eliike
karttuu niin kuin sen ansioiden mukaan pitee, ja taloudel-
listen arviointien tekemiseksi mahdollista eliikkeelle siirty-
mistii ajatellen.

Toinen vastaanottajarybm:L jota varten keskusrekisrcriii
ylliipidetiiln, ovat eliikelaitokset. Niiille toimitetaan rekis-
teriotteita paitsi eliikkeelle siirtyvien eliikkeen mydntiimistl
varten mycis rekisteritietojen tarkistustcn vuoksi.

El2iketurvakeskuksen rekisterien palvelukyky on rmosicn
mittaan jatkuvasti kohentunut. Yksityisess6 tydsuhteessa
olevien ja yrittiijien eliiketietojen fseksi rekistereihin ftgrty-
viit nykyiiii.n tiedot myds valtion, kuntien, evankelisJuteri-
laisen kirkon, merimiesten sek'E Suomen Pankin palveluk-
sessa olleiden paAttyneistii tyisuhteista ja heillo mydnne-
tyistii ellkkeistii.

Rekistereiden viihittiiinen siirtyminen tietokoneille on nii-
den palvelun kannalta ensisijainen tekij6. Tycisuhderekiste-
rin lisiiksi on mydnnetyt el?ikkeet kiisittiiv?i eliiketapahtuma-
rekisteri siirretty tietokoneilla kiiytettiiviiksi. Ty<inantaja.
kohtainen eliikejiirjestelyrekisteri on liihivuosina siirtymiissE
tietokoneille.

Tuorein, kesdn aikana kiiyntiin llhtev6 uudistus koskec
Ruotsin suomalaisia. Ruotsin sosiaalivakuutuslaitos ja El[-
keturvakeskus ovat periaatteessa sopineet siitii" ettli kun
Ruotsissa asuva suomalainen muuttaa maasta - useimmat
tietenkin muuttavat Suomeen - hinen Ruotsissa ansaitse-
mansa tyoeliikkeen mii5rii ilmoitetaan automaattisesti Suo-
meen El?iketurvakeskukselle. Kun tiillainen henkild aika-
naan hakee eliikettii, Eliiketurvakeskus voi rekisteristiiln
todeta Ruotsissa ansaitun el?ikeoikeuden ja kehottaa asian-
omaista hakemaan eliikettii myos Ruotsista. Tulevan kesiln
aikana El?iketurvakeskus saa tiedot vuosina 1971-76 Ruot-
sista muuttaneiden suomalaisten ansaitsemista el?ikeoikeuk-
sista. Mycihemmin saadaan tiedot mycis vuosina l96U-72
tapahtuneista muutoista.

Kaikki niimii. laajennulset ja tekniset parannukset mer-
kitsevlt osaltaan eliiketietojen entistii tarkempaa tallenta-
mista ja siten tyciansioon perustuvan elliketurvan varmis.
tamista.
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LAURI KOIWSALO

O s ae lcikke e n kriy t rinno,
sovellutuksesta

Osaeliikkeenl mytinnettiiv?iii tyirkyvytttt-
myyseld.kettii koskevat siiiinntikset sisii.llytet-
tiin tydeliikelakeihin woden 1973 alusta- Sa-
massa yhteydess[ selkiinnytettiin tyttk5rvyt-
tiimyyden meeritekniie siten, ettii se aikai-
sempaa selkelimmin ottaa huomioon ldiike-
tieteellisten seikkojen ohella asianomaisen
sosiaalistaloudellisen tilanteen. Tiill?i hetkelll
voidaan kiiytiinntin kokemusten valossa esit-
tiiii joitakin niikcikohtia osaeliikesiiinndstdn
soveltamisesta.

Osaeliikesiiiinntrsttil laadittaessa oli taus-
talla ajatus tyttlgrvyttttmyyden ja tytikykyi-
syyden viilisen jyrkiin rajan lieventiimisestil
Niinikiiiin osael?ikkeen oletettiin helpottavan
kuntoutettavan tycihtinpaluuta. Osael{kkeel-
Iti arvioitiin olevan my<iskin sikiili positiivi-
nen vaikutus, ettii se miiir[ytyy useimmiten
sellaisesta ansiotasosta, johon sairaudella ei
vielii ole ollut vaikutusta.

Osaelikkeen voidaan sanoa t6yttineen
tehtiivflnsii edell[ sanotuissa suhteissa. Si-
kitli kuin sitii on sovellettu, tapaulset ovat
olleet edellii tiukoitetun kaltaisia, ioten osa-
eliikkeen perusteita voidaan pitiiii periaat-
teessa oikeaan osuneina- Keskustelu osael?ik-
keestii onkin liikkunut enemm6n siinti, ettii
yrittiijiille on lukumiiiir6isesti mytinnetty
eneilrmiin osaeldkkeitii kuin tyisuhteessa
oleville.

Tytikyvytttimyyttii arvioitaess4 on sitten
kysymyksessn tiiysi tai osittainen tydk5rvyttti-
myys, mukana ovat sekii ltiiketieteelliset ettii
sosiaalistaloudelliset tekijet. Ty6,k5rvytt6myy-
den perustana on sairaus, vika tai vamma"
mutta sen astetta mitataan enemmdnkin an-
siotasossa tapahtuneilla muutoksilla, koska
asianomaisen kannalta sairauden konkreetti-
set seuraamukset yleensii niikyvtit ensimm?ii'
selsi tilipussissa. Niiitii perusteluia on kiiy-
tiinntin ratkaisutoiminnassa noudatettu kai-
ken aikaa.

Tosin on voitu todeta" ettd nimenomaan
taloudellisten vaikutusten mittaaminen ei
kaikissa tapauksissa ole aivan yksiselitteistii.
Asianomaisen ansaintataso on saattanut vaih-
della. Siinii on saattanut olla katkoksia tai se
on muutoin ollut jollain tavoin poikkeukselli-

nen, jolloin vertailukohdan l6ytiiminen on
muodostunut hankdaksi. Uihtdkohtana on,
ettli vertailu suoritettaisiin ansiotasoon, joka
asianomaisella oli ennen kuin sairaus on vai-
kuttanut merkittiiviimmin tytintekoon.

Y RITT III A OSAELAKKEELL.4
Osaeliikkeen suurempi lukumtiiirfl yrittiijien
kohdalla johtuu useistakin eri syistii. Ensim-
milisenil tulee hakematta mieleen se, ettd
omassa yrityksess6 ty<inteon jatkaminen sai-
rastumisen jiilkeen on huomattavasti yksin-
kertaisempaa kuin toisen palveluksessa. Ty6-
markkinoilla eivlt ilneisesti ainakaan tois-
taiseksi ole yleistyneet osa-aikatytit, joiden
yhteydessii osaeliikkeen keyttd olisi luonnol-
lisinta. Osael?ike edellyttiiii l[htdkohtaisesti,
ettii asianomainen on edelleen tytieliimiissi,
mutta ansiotaso on sairaudesta johtuen alen-
tunut vlhint?i?in kahdella viidennekselle. Te-
h,in liittyvin[ voidaan fiseksi todeta ty6,ehto-
sopimusten mtiiirtiykset ja kiiytiinntin sovel-
lutukset, jolloin saman tyisuhteen puitteissa
tapahtuvat palkan muutokset eiv6t monasti-
kaan yllfl sanottuun rajaan.
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Jossain m?iiirin asiaan vaikuttavina voi-
daan ehkii kirjata myd,s el?ikkeen miiiirl se-
kE vakuutusmaksu. Osaeliikkeen taso ei ken-
ties kaikissa tapauksissa ole ollut sellainen,
ett6 asianomainen olisi pitiinyt sitii mahdol-
lisena vaihtoehtona. T?ill[ on saattanut olla
painetta taysien eltikkeiden suuntaan. Yrit-
tiijillii osaeliikkeen hakemista on saattanut
jossain miiiirin lisiitti se, erta eHkkeen saa-
minen merkitsee vakuutusmaksujen loppu.
mista. Telhista pohdiskelua suoritettaessa
tulee kuitenkin kaiken aikaa pit?iii mielessd,
ettii taustalla on oltava sairaus, vika tai vam-
ma ennen kuin ensinkiiiin voidaan puhua
tyokyvyttomyydestii.

Niin ikiiiin erityisesti yrittiijillti on saatta-
nut 6ysie ekikkeitii muuttua osaeliikkeiksi.
Tarkoitushan osaeliiketti luotaessa oli, ettei
tiiyden tyokyvyttrimyyden miiiirittelyii kiris-

tetii. Yrityksissii johtopiiiitcisten teko tycipa-
noksesta sairastumisen jiilkeen on kiiytiin-
ncissii kuitenkin vaikeaa, jolloin my<iskin on
saattanut tapahtua mainitunlaista ilmicitii.

KUNTOATUS IA OSAELAKE
Kuntoutuksen yhteydessii osaeliikkeestii ei
ole kovin paljon kokemuksia. N[yttiiii kui-
tenkin edelleenkin siltii, ettii kuntoutuksen
yhteydessii osaelZikeratkaisu olisi keftdkel-
poinen erityisesti ty6hdnpaluuvaiheessa. Tiil.
l<iinhiin asianomaisella on tietty epdvarmuus
tycinteon onnistumisesta, jolloin osaeliike
antaa hiinelle eldketurvan osalta tiettyii var-
muutta.

Osael2ikesiiiinndstd[ on tarkasteltu Eliike-
turvakeskuksessa hallituksen asettamassa
tyriryhmiissii, jossa eliikelaitosten ja Eliike-
turvakeskuksen edustajien lislksi ovat olleet
tycimarkkinajiirjestcijen edustajat. Siell[ on
ptiiidytty suosittelemaan eraitii toimenpiteitii
osaellkkeen yhteydessil T?issd vaiheessa ei
ole nEhty aiheelliseksi esittea varsinaisia
sdintcjmuutoksia, vaan on pidetty perustel-
tuna kehitt?i?i nykyisten siiiinnosten sovellu-
tusta.

On voitu todeta, ettii tietoisuus osaeliik-
keestii ei ole kovinkaan hyvii. Tiimiin johdos.
ta on aiheellista lisiitii osaeliikettii koskevaa
informaatiota. Eliiketurvakeskuksen toimes.
ta on tarkoitus julkaista erityinen osaeltikq
esite. Sen jakelu pyritii?in saamaan laajaksi
koskien tycinantajia, ty<intekij<iitti, yrittiijiii
ja l?iiik6rikuntaa.

AN SIOT ASON MITT AAMISEST A
Tyokyvytt<imyyseliikeratkaisuun liittyy har-
kintatekijciitl, joten siinii ei pliistii mate-
maattiseen tarkkuuteen. T[stii syystii tyti-
ryhmtissii lahdettiin siitii, ett?i n?iist[ harkin-
nanvaraisista tekijciistii ja tietystii eptitark-
kuudesta johtuen on perusteltua, ettt ansio-
tason alentumista mitattaessa voidaan suo-
rittaa pyoristysta. Keytanndn ohjeena tiissti
suhteessa piiiidyttiin siihen, ett?i ttimiin alen-
tumisen ollessa 35 prosenttia tai enemmin
pyriristys voitaisiin suorittaa 40 prosenttiin.
Vastaavan sistiltciinen suositus sisiiltyy kulu-
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RAIMO LEIITINEN

Tydkyvyttomyyden
arv i o int i v akuutus o ikeu-
den kannalta katsoen

van vuoden tulopoliittiseen kokonaisratkai-
sun sosiaalipakettiin.

Ertiiss?i tapauksissa on niinikiiiin voitu to-
deta, ettii osapuolet niin tytintekijfl kuin
tyonantajakin haluaisivat selvyyttii ennakolta
osaeldkkeen saamisen mahdollisuuksista
Osa-aikatyon jiirjestelyn kannalta saattaa
olla ratkaisevaa, tuleeko tydntekijl saamaan
osaeliikkeen. Lahttikohtana eliikkeiden rat-
kaisutoiminraassa on, ettii elilketapahtuman
on tiiytynyt sattua ennen kuin ratkaisuja voi-
daan tehdii. Ttimti on luonnollisesti edelleen-
kin pliiilinja.

ENNAKKOSELVITYS
ELZKELAITOKSELTA
Kuitenkin saattaa olla tilanteita, joissa en-
nakkotiedolla eldkkeen saamismahdollisuuk-
sista voi olla merkitystd, ettei asianomaisesta
tule kokonaan ty<ikyvytontli, vaan hiin voi
jatkaa esim. osapiiivtitytissB. Ttistl syystii on
katsottu, ettii tulisi olla mahdollista saada
etukdteen eliikelaitokselta selvitystii osael[-
kemahdollisuuksista sinne toimitetun aineis-
ton perusteella. Mistiiiin virallisesta smekks-
peetdsjArjestehn?istii tassA ei ole kysymys.
Tietttiviisti menettely?i on kiiytiinndssl jo ai-
kaisemminkin jossain miiiirin noudatettu, jo-
ten t?ime ei merkitse ainakaan suurempaa
muutosta nykyiseen.

Kokonaisuudessaan osael?ike#iinndstdn
tiihiinastisen soveltamisen voidaan katsoa
jotakuinkin noudatelleen niitii linjoja" joita
siiiinn<iksi[ valmisteltaessa kaavailtiin. On
kuitenkin aiheellista, ettii osaellkes?iiinndston
kefenndn soveltamista kehitettiiin edelleen
sillii tavoin, ette se mahdollisimman hyvin

r.vztSrst asetettuja tavoitteita. Niiyttiiisi ilmei-
s"ettii, ette ainakin niukan tydvoiman aikoina
osaeldkesddnnciksillii hyvinkin saattaa olla
tiirkeii merkitys. Osaeliike tarjoaa mahdolli-
suuden tycissdoloon tyokyvyttdmyysel?ikkeel'
lii ilman, ettd se yleens?i vaikuttaisi eliikkeen
miiiirlytymisperusteisiin.

Vakuutusoikeus on tydeHkejeriestelmtissii
kolmas ja viimeinen aste tydkyvyttomyyden
arvioinnissa. Sen vuoksi on ehki aiheellista
tutkia vakuutusoikeuden tyokyvyttomyysrat-
kaisuja, koska niiden tulisi edustaa yleisem-
minkin noudatettavaksi soveltuvaa kiiytiin-
rde.

Vakuutusoikeus on sosiaaliturva-asiain
erityistuomioistuin. Se kiisittelee vuosittain
noin 10 000 asiaa. Ntiistii suurimman ryhmiin
muodostavat tapaturmavakuutuslain mukai-
set alistus- ja muutoksenhakuasiat. Sotilas-
vammalain mukaiset valitusasiat ovat toinen
suuri ryhmii. Muista mainittakoon kansanelil-
kelain ja tyoeliikelakien mukaiset jutut.

Tapaturma- ja sotilasvammavakuutuksessa
vakuutusoikeuden kiiytiint<i yhdess?i Kor-
keimman oikeuden ratkaisujen kanssa muo-
dostaa vakiintuneen j[rjestelmln.

Tycieliikejiirjestelmiistii ei ole muodostunut

- ainakaan toistaiseksi - suurta tytillistii-
jii?i vakuutusoikeudelle. Lisiiksi tytieliikejtir-
j estelmiistii vakuutusoikeudelle tulevien asioi-
den joukossa tydkyvytttimyyden arviointia
koskevat jutut eiviit ole kovinkaan lukuisat.
Ratkaisut vakuutusoikeudessa jakautrlvat
kuudelle eri jaostolle, joilla eri asiaryhmiit
puolivuosittain jatkuvasti kiertiiviit.

ELI.KELAITOKSET H AKEV AT
HARVOIN MUATOSTA
Vakuutusoikeu$ on tytieHkeasioissa valitus-
aste tydkyvytt<imyyden arvioon nZihden. Kii-
sittelyii vakuutusoikeudessa edeltii?i eliikelau-
takunnan ratkaisu. Vakuutusoikeuden har-
kittavaksi tulevat ainoastaan ne tapaukset,
joissa osapuoli ei ole tyytyv?iinen lautakun-
nan ratkaisuun. Yeensl tdml osapuoli on
eliikkeenhakija. Eliikelaitokset kiiiintyviit
verraten harvoin vakuutusoikeuden puoleen
saadakseen muutosta ellkelautakunnan pdii-
tcikseen.

Tiimii yleens?i yksipuolinen muutoksenha-
ku on sffii ottaa huomioon vakuutusoikeu-
den asemaa tarkasteltaessa. Valituksia on
suhteellisesti viihiin tyokyvyttomyysratkaisu-
jen suureen miiiiriiiin ja riittiimiittomiin ty<i-
kyvyttcimyyden perusteella hyliittyjen tapaus-
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ten mddrddn niihden.
Voitaneen uskoa, ettii ne el?ikkeenhakijat,

jotka ovat tydkyvyttomil, saavat eltikkeens6
yleensii jo el?ikelaitosten piiiitdksilll. Ne, jot-
ka voivat esittiiii hylkiiiivln piiiittiksen jiil-
keen uutta niiyttriii tytikyvyttttmyydestiitn,
saavat oikeutta eliikelautakunnassa. Niiin on
luonnollista, ettii niiden lukumiiiirii, jotka
kahden hylk2iiivln piiiittiksen jiilkeen hake-
vat viel[ muutosta vakuutusoikeudessa, jii6
suhJeellisen viihiiiselsi.

VALITTA]AN ASEMA
EI HAONONE
Muutoksenhaun perusteella kiisiteltiiviiksi
tulevia asioita ratkoessaan vakuutusoikeus
on sidottu reformatio in peius-nimityksellii
tunnettuun rajoitukseen. Vakuutusoikeudella
ei ole oikeutta muuttaa ptiiitost?t valittajalle
epiiedulliseen suuntaan.

KANN ANOTTO V ALITUKSEEN
Jos eliikelautakunta on katsonut hakijan
osittain tycikyvyttrimeksi ja oikeutetuksi osa.
tyokyvyttomyyseldkkeeseen, vakuutusoikeu.
della ei ole enfi halcijan valituksen johdosta
mahdollisuutta tulla siihen tulokseen, ettil
valittaja ei ole oikeutettu tyokyvyttrimyys-
eldkkeeseen. Ratkaisuissa ei siten aina tule
esille vakuutusoikeuden kanta asiaan koko-
naisuudessaan. Ratkaisu on kannanotto pel-
kiistiiiin valittajan esittemiin vaatimuksiin.

V,IHAN RAIATAPAUKSIA
Muutoksenhakuasteet ovat luonnollisesti
myd,s el?ikelaitosten kiiytettiiviss[. Tiiten saa-
tetaan vakuutusoikeuden tutkittavaksi sellai-
sia eliikelautakunnan ratkaisuja, jotka eliiko
Iaitoksen mielestii eivlt ole hyviiksyttiivi2i.
Tiimii on tietenkin t?iysin oikea menettely
silloin, kun eliikelaitos haluaa periaatteelli-
sen kannanoton siita, onko laitoksen ndke-
mys asiasta ollut "vd5r6". Kuitenkaan va-
kuutusoikeuteen ei t[ssii tarkoituksessa ole
tuotu paljoakaan harkinnanvaraisia rajata.
pauksia. Eliikelaitokset katsonevat tydkyvyt-
tcimyyden olemassaolon sellaiseksi harkin-
nanvaraiseksi seikaksi, ettei eliikelautakun-

nan mydnteisestii piiiitciksestii ole katsottu
aiheelliseksi valittaa. On 5nnmErrettiiviil,
ettii el?ikkeenhakijan vahingoksi valittaminen
on ep?imieluisaa- Vaikka el[kelautekunnan
piiiit<iksen perusteita ei oikein hyviiksyttiiisi-
kiiilin, maksettavaksi miieretry eliike mieluim-
min myrinnetiiiin.

Tiime kiifentci lieneekin oikea. Toisaalta
ei saisi olla estettil saattaa vakuutusoikeuden
tutkittaveksi tapausta, jossa el?ikelaitolsen
ktisityksen mukaan eliikelautakunnalle on
sattunut erehdys tai sen tiedossa ei ole ollut
tai siellii ei ole huomattu jotakin olennaista
seikkaa. Ttiss?i yhteydessl huomattakoon Ii-
seksi TEL 2l a $:n sisiiltiim[ mahdollisuus,
ettti vakuutusoikeus voi hakemuksesta pois
taa piiiitoksen valitukselle s?iiidetyn m?iiir6-
ajan, jos p?iiitds on perustunut vbiirtiiin tai
puutteelliseen selvitykseen tai ilneisesti ei
ole ollut l1iflnrrkainga.

AIKA MUATTAA
TYdKYVYTTdMYYTT.4
V[hintiiiin yhtii kauan valittajan on odotet-
tava viel[ vakuutusoikeuden ptiEttistii. Usein
pelkiistiiiin aika on jo.ratkaissut asian. Usein
sairaan tilanne ajan kuluessa muuttuu -yleensii ty<ikyvyttrimyyden suuntaan. Jos
el?ikelaitoksen asiaa kAsitellessa el?ikkeenha.
kijaa on vielil pidettiivI tyrikykyisenfl, asia
onkin el?ikBlautakuntaan mentiessii saaffanut
muodostua rajatapaukseksl Vakuutusoikeu-
den ottaessa kantaa, ehkl vuotta mytihem-
min, henkild snkin jo aivan selv?isti ty6ky-
w6n.
MILIOIN ELI.KE ALKAA?
Eliikkeen alkanrinen saattaakin olla pulmal-.
lista. Usein katsottaneen eliikkeenhakijan ol-
leen alunperin "oikeassa" ja eltike mydnne-
tiiiin hakemuksessa ilmenevtst'd ajankohdas-
ta alkaen. Yleensiikiiiin eliikeasioissa ei ole
aivan harvinaista, ette eliikkeenhakijan oma
niikemys kulkee objektiivisten lciydosten
edellii. Kun asiaa ratkaistaessa joudutaan
odottamaan niiiden seikkojen ilmenemistii,
tiimii ei aina ja valttametfi merkitse eliik-
keen slkamisen sitomista niiiden seikkojen
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ffiffi
iknenemishetkeen. Viisas ratkaisija saattaa
tapahtumien kulusta lt ytiiii sopivan ja tar-
koituksenmukaisen ajankohdan eliikkeen al-
kamiselle.

SOSIAALITARVAN
YHTENAISYYDEN VAALIIA
Vakuutusoikeuden ratkaisuille antaa huo-
mattavan merkityksen se, ettii vakuutusoi-
keus kiisittelee tytilqrvytttimyyttii monen eri
sosiaalivakuutusjlrjestelm6n kannalta ja pyr-
kii pitiimiiiin ylll sosiaaliturvan yhten6isyyt-
tii. TZime on tiirkedii sekii koko sosiaaliturva-
jlrjestelmiin yhteneisyyttii tavoiteltaessa ettii
my<is yksityisen kansalaisen kannalta hinen
joutuessaan usein samanaikaisestikin eri so-
siaaliturvajtirjestelmien piiriin. Ereite esi-
merkkejl tiistii.

ILRIESTELMISSA EROIA
Kansaneliikejlrjestelmtin ja ty6,eliikej[rjestel-
miin kannalta tyokyvyttomyys saattaa tulla
eri tavoin arvioiduksi. Osittain tiiml erilai-
suus saattaa olla oikeutettuakin. Saattavat-
han mm. sairausvakuutusj?irjestelm?i ja ty6-
kyvlttrimyyden keston vaatimus aiheuttaa
tiillaista erilaisuutta. El[kkeenhakijan kan-
nalta asia saattaa olla vaikeasti ymmiirrettii-
vissii.

Vakuutusoikeudella on kiisitellessii2in sa-
man henkilon asiaa molempien jiirjestelmien
kannalta jossakin miiiirin mahdollisuus pyr-
kiii yhten[isiin ratkaisuihin. Vakuutusoikeu-
den piititostii arvioitaessa saattaa siten erdd-
n[ tekijiinii olla asian kiisittely toisen jiirjes-
telmdn piirissii.

Mycis saattaa esiintyii tilanne, jossa hen'
kil<j on todettu tytiel?ikelain perusteella tyd,'
kyvyttdmiiksi ja syynii on esim. pelkiistiiiin
ammattitauti. Ammattitautiasian kiisittelyyn
vakuutusoikeudessa ja korvauksen miiiiriiii'
miseen vaikuttaa huomattavasti toisessa jir'
jestelmtissii luoteftavasti todettu tyok5rvytt6-
myys.

Ilmeisesti vakuutusoikeuden tulisi nykyis'
tii enemm?inkin voida kiinnitthii huomiota
sosiaaliturvan yhten?iisyyden vaalimiseen
Sill[ voitaisiin ehkli osaltaan vllttiiii paljon
parjatun "sosiaaliturvan viidakon" ryteik-
k6je.

Vakuutusoikeus toimii niiitii asioita rat'
koessaan jaostoina, jotka muodostuvat pu'
heenjohtajana toimivasta vanhemmasta va-
kuutustuomarista" nuoremmasta vakuutus'
tuomarista, liiiiklrijiisenestii sekii kahdesta
maallikkojiisenestii, loista toinen edustaa
tyrinantaja- ja toinen tydntekijiipuolen jiir'
iestojii.

K?isitteJyn painopisteen voidaan ehk[ sa'
noa olevan asian l?iflketieteellisen puolen sel'
vittelyssii. Vakuutusoikeus katsonee yleisesti
ottaen, ett?i tydkyvytt<imyyseliikkeen mytin'
tiimiselle tulee olla selvlt ja riittev?it l?iiike-
tieteelliset perusteet. On myds vaadittu, ett6
Iiiiiktirintodistuksissa tulee olla esitetty ob-
jektiiviset tutkimustulokset. Pelkkti tutkivan
liiiikiirin kiisitys tytrkyvyttomyydest?i ia
diagnoosien mainitseminen ei riitii selvityk'
seksi.

Listiksi voidaan huomauttaa, ette pelkes'
tiitin sosiaalisia tai tyonantajan henkilostti'
poliittisia syitii ei ole pidetty riitt[viinii pe'
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rusteena eliikkeen mydntiimiselle.
Kysymys - osaeltike vai t?iysi tyt kJ ryt-

t<imyyseliike - on usein vaikea. Vakuutus-
oikeuden asemaa tiissii suhteessa helpottaa
usein ajan kuluminen valituksenalaisen pii?i-
titksen tekemisest[. Aika on jo ehtinyt osoit-
taa millaiseksi sairauden vaikutus ansiota-
soon on muodostunut.

Niiissiikin ratkaisuissa on vakuutusoikeu-
den kiiytflnnoss[ mielestdni verraten selviisti
niihtiiviss?i liiiiketieteellisen perusteen vaati-
mus. On aika pitkllle vaadittu, ette ansio-
tason lasku on adekvaatti seuraus sairauden
laadusta. T[ss[ suhteessa on kuitenkin hie-
man vaikea esitttiii ttim?in niikemyksen tueksi
suoranaista niiytttiii ilman pslusteellista tut-
kimusta.

V ASTU A NTA NTO A RAI O ITU S.
SLANNdN SOVELTAMISEEN
Rajoitussiiiinn<istii koskevia kiistoja eliikelai-
tokset eiv[t kovin usein tuo vakuutusoikeu-
teen. Eliikkeenhakijat taas eiv6t varmaan l[-
heskiiiin aina ymmlrr[ eliikelaitosten piiii-
toksi?i rajoitussii.tinndn soveltamisen talou-
dellisen merkityksen kannalta siten, ett[ osai-
sivat valittaa asiasta silloinkaan, kun siihen
olisi aihetta. Tiiss[ yhteydesssii voineekin ai-
noastaan toivoa, ettii rajoitussdiinnosten so-
veltamisessa el2ikelaitoksissa osoitettaisiin
vastuuntuntoa ja hyvii5 moraalia.

HAOMIOT A LAKKAUTT AMISEEN
] A ELAKELiTSTEN V ALVONT AAN
Eriis kysymys, johon toivoisi kiinnitettiiv?in
nykyistii enemmin huomiota, on eldkkeen

lakkauttaminen ja el2ikkeen saajien valvon-
ta. Vakuutusoikeudessa muita sosiaaliturva-
asioita kflsiteltiiessti kiiy silloin tiilloin ilmi,
ettei eliikkeen lakkauttamisjiirjestelml ole
toiminut tai ettii eliikkeen lakkauttamiseen
ei ole "viitsitty" ryhtyii, varsinkaan jos ta-
loudellinen vastuu ei ole el2ikelaitokselle
suuri. Vaikka on selvii6, ettii eliikkeiden lak-
kauttamisesta aiheutuu paljon viihemmiln
kiitollista tytitii ja usein myris edestakaista
eliikkeen mycinttimist[ ja lakkauttamista,
edellyttiiii sosiaaliturvajiirjestelmiimme ja
usein tyontekijiinkin etu, etld henkikin el2ike
lakkautetaan, jos hiinen tydkykyrNi on pa-
lannut.
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Tydpaikkakicikcirin
kuusi etua
Eliiketurvakeskuksen tyttky- Tydntekijiin tydkyky ei siis Uudelleen sijoittamisen
vyttdmyysseminaarissa piti ole kokonaisuus, joka joko on suhten iso ty<inantaja luonnol-
Finnairin ylilii?ikiiri T. Kum- tai jota ei ole, vaan lii?ik?iri lisesti voi tarjota paremmat
lin esityksen tydkyvyttdmyy- joutuu punnitsemaan kolmea mahdollisuudet kuin pieni.
destii tyopaikkaliiiikiirin kan- tekijiie. Tyontekijiin fyysistii Esteite tiissiikin suhteessa on;
nalta. Tyoeltike referoi seu- kuntoa ja psyykkistii kuntoa yleinen ennakkoluulo vaikeut-
raavassa esityksen l?ihtdkoh-
tia.

Perusongelmana on kysy-
mys siitii, mikii on tyok5ruyt-
tdmyyttii. Ty<intekijiiin eliike-
lain 4. $ miiiirittelee asian
ntlin:

"Oikeus saada tydkyvyttri-
myysel?ikettii on tydntekijiill?L
jonka tycikyvyn voidaan sai-
rauden, vian tai vamman joh-
dosta arvioida, kun otetaan
huomioon my<is jo kulunut
aika, olevan yhdenjaksoisesti
ainakin vuoden ajan alentu-
nut v[hintiiiin kahdella vii-
denneksell?i. Tytikyvyn alen-
tumista arvioitaessa otetaan
huomioon tyontekijln jelje[e
oleva kyky hankkia itselleen
ansiotuloja saatavissa olevalla
sellaisella tyoll?i, jonka suo-
rittamista voidaan hiineltii
kohtuudella edellyttiiii silmiil-
l?i pitiien blnen koulutustaan,
aikaisempaa toimintaansa,
ikiiiinsti ja asumisolosuhtei-
taan sek?i nlihin verrattavia
pui12 ssikkoja-"

Kansaneliikelan 22. $ puo-
lestaan mdiirittelee:

"Tydkyvyttdmiinii pidetS[n
tiitii lakia sovellettaessa hen-
kil6e, joka sairauden, vian
tai vamman takia on kykene-
miit<in tekemii.iin tavallista
ty<itZiiin tai muuta siihen ver-
rattaYaa tytitii, mitii on pidet-
t[vii ikii, ammattitaito ja muut
seikat huomioon ottaen h[-
nelle sopivana ja kohtuullisen
toimeentulon turvaavana."

on arvioitava vastakkain hii-
nen tycinsii asettamien vaati-
musten kanssa. Uiiik[rillii tai
hiinen k2iytett[vissiitin tulee
siis tydntekijtin tilaa koske-
vien tietojen lisiiksi olla joko
asianomaisen tekemln tyon ja
hiinen tyciolosuhteidensa seik-
kaper5inen kuvaus tai yksi-
tyiskohtainen tydnkuvaus.

Vakinaisella ty<ipaikkaliiii-
kiirilll on k?iytettiivissiiiin
kuusi etua" jotka helpottavat
hiinen tycitiiiin tytikyvytt6,-
myystapauksia ratkaistaessa.
Hiinellit on potilaskortin kaik-
ki tiedot, jotka usein tarjoa-
vat kohtuullisen pitkitfiiisleik-
kauksen ty<ikyvyttcimyyteen
johtaneen vamman kehityk-
seen. Useimmissa tapauksissa
tyopaikkaltiikiiri voi pohjata
tyonsii myos potilaansa hen-
kiltikohtaiseen tuntemukseen.
Niinikiiiin hiinelll on kiiytet-
tiivisstiiin potilaan l6himpien
esimiesten tiedot tapauksesta
ja heidiin arvostelunsa tilan-
teesta-

Tydpaikkatiekiirillb on
mahdollisuus mycis itse tutus-
tua tyciolosuhteisiin potilaan
tyopaikalla, ellei hiin ehkii nii-
til jo entuudestaankin riitt[-
viisti tunne. Edelleen hlinelld
on tuntuma tycipaikan tarjoa-
miin uudelleensijoitusmahdol-
lisuuksiin ja tilaisuus neuvo-
tella uudelleen sijoittamisesta.

taa kuntoutetun tydhtinsijoi-
tusta usein omankin talon sei-
nien sis?ill?i. Erityisen vaikea-
ta on osastolta toiselle siirto.
Voitaisiin puhua osaston ali-
tajuisesta aselajiylpeydestfi"
joka estii2i hyviiksymiistii tiin-
ne henkil<i?i, joka tuolla ei
endd voi tyciskennell[.

Tydpaikkaliiiik[rillii on
my6s mahdollisuus konsultoi-
da erikoisliiikiireiden kanssa"
Isojen tydnantajien puitteissa
ja kaupungeissa yhteydet ovat
yleensii vakinaisesti jiirjeste-
tyt" Erikoisltiiikiiri on silloin
tarvittaessa tycintekijln ulot-
tuvilla, ja erikoisliiiikiirill?i
puolestaan on kiiytettiiviiniiiin
tytintekijiiii vakinaisesti hoita-
van tycipaikkaliiiikiirin tapaus-
kohtainen kokemus ja tytiolo-
jen tuntemus.
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LAURI KOIVUSALO

Tydkyvyttdmyyden
mcicirittely
Tyrik5rvytt6myyseliikkeen rat-
kaiseminen saattaa ertiiss[ ta-
pauksissa olla ongelmallinen,
koska siihen liittyy merkittii-
viisti harkinnanvaraisia teki-
jdite. Joukossa on luonnolli-
sesti tapauksia" joissa tyt ky'
vytt<imyys esitettyjen selvitys-
ten perusteella on kiistaton ja
ratkaisu voidaan tehdii hel-
posti.

Ongelman muodostavat
kuitenkin tietyt rajatapaukset,
joissa ratkairu liikkuu tyoky-
kyisyyden ja tytikyvytt<imyy-
den vtililli. N?iissii joudutaan
tutkimaan tydkyvyttomyyden
kesitettii perusteellisemmin.

TYdKYVYTTdMYYS.
M A i RIT ELM,4N SI S.4,LT O
Ty<iel?ikkeen keskeinen tar-
koitus on korvata poisjiiiinyt-
tii ansiotuloa. Piiiimiiirii hei-
jastuu selviisti tyttkyv'/tttt-
myysmiitirittelysst. Ty<iky-
vytttimyytt[ ei voida tyoel[-
kelakien mielessii pitiiii pel-
kiist?i?in liiiiketieteellisin kri-
teerein mii2iriteltyn2i tilana
vaan sitii arvioitaessa joudu-
taan ottamaan huomioon
mytiskin asianomaisen muut

olosuhteet, liihinn?i hiinen so-
siaalis-taloudellinen tilanteen-
sa.

Nykymu odossaan tydk5rvyt-
tcimyysmiiiiritelm?t osoittaa
varsin selviisti, ettii tyokyvyt-
tomyyden arvioinnissa liitike-
tieteellisten ssikkojen ohella
sosiaalisilla ja taloudellisilla
tekijdillii on merkittlvii ase-
ma.

Tycikyvytttimyysmiiiiritel-
mE on saman sistilt<iinen yk-
sityisen sektorin tyoeliikela-
kien piirissii, TEL-, LE,I-,
MYEL ja YEl-jerjestelniis-
sii. Sitii vastoin julkisella sek-
torilla, valtiolla ia kunnilla
tytikyvyttdmyysm?i?irittely jos-
sain mtiSrin poikkeaa yksityr-
sen sektorin miiiiritelmiisui.

LAAKETIETEELLISET
SYYT LAHTAKOHTANA
Tydk5ffitdmyyden m?iiiritte-
lyssii on luonnollisesti l[htd,-
kohtana asianomaisen tervey-
dentilasta saadut selvitykset.

PelkiistiiEn liiiiketieteellisilli
kriteereilll kysymyst?i ei pys-
tytii aina ratkaisemaan, vaan
joudutaan ottamaan arvioin-
nissa huomioon mytiskin tyci.
kyvytttrmyysmiiiirittelystii nii-
kyv[t muut tekijiit.

ANSIOTASO ALENEE
Selvimmin sairauden vaiku-
tukset nlkyviit yleensii asian-
omaisen ansiotasossa. Hiinen
tydpanoksensa alenee sairau-
den johdosta tai hiin joutuu
jiiiimiiiin kokonaan pois tytis-
ti. Kysymyksessft on siten
eriiEnlainen syy-seuraus-suh-
de. Syynii on sairaus ja seu-
rauksena on ansiotason ale-
neminen tai ansioiden koko'
naan poisjdlminen. TytrkY'
vytttimyyden mii-?irittelysse
niiillii molemmilla tekij6ill6
on keskeinen merkitys.

Monissa tapauksissa tyttky-
vyttomyysratkaisu voidaan
tehdii, pelklstiiiin l2iEkiirinlau-
sunnosta ilmenevillii tiedoilla
Tiillciin sairaus on saavutta.
nut sellaisen asteen, ett[ kai'
kissa tilanteissa se aiheuttaa
mitii ilmeisimmin asianomai'
selle tyokyvyttdmyyt&i.

Tlstii ei kuitenkaan voi ve.
lidre. sitii johtopiiiittistii, ettE
tytikyvyttdmyys olisi Pelkiis'
tiiiin l2iiiketieteellisill?i perus'
teilla ratkaistavissa. TYtinte'
kijtiin eliikelain mukaista tYci.
kyvytt<imyytt[ ei miiiiritellfl
kiinteiin invalidiprosenttitau-
lukon mukaan, vaan jokaises-
ta eliikkeen hakijasta tehdiidn
yksiltrllinen arviointi.

Klyt?innossii on osoittautu-
nut, ettl eri henkiltiiden koh-
dalla sairauden vaikutukset
ilmenevlt eri tavalla. Kun yk-
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sildllisillii tekijriill[ on merkit-
tiivii osuus ty<ikyvyttomyyden
syntymisessti ja jatkumisessa,
ty<ieliikelaissa ei ole pidetty
perusteltuna prosentuaalista
invaliditeettimZiarittelya.

MITTANA ANSIO.
MAHDOLLISUUS
Tyciel2ikelakien m ukainen ty6-
kyvyttrimyysel?ike ei ole tar-
koitettu korvaamaan sairau-
den, vian tai vamman asian-
omaiselle aiheuttamaa haittaa,
ellei sairauteen liity samalla
selviiii ansiotulojen alentumis-
ta tai poisjiiiimistii. Tycikyvyt-
tomyyden mittana ovat siten
l[hinnii asianomaisen mah-
dollisuudet ansiotulojen saa-
miseen.

TEL:n tyokyvytt6myys-
miiiiritelm?i ei my<iskiiiin ole
puhtaasti ammatillinen. Mee-
ritelmii ei pid[ riitriivene site,
ettd asianomainen on tuliut
tyokyvyttomiiksi omaan aikai-
sempaan tyohons[, kuten asia
on suurelta osin valtion ja
kuntien ellkejiirj estelnissii.

ONKO TYdTA?
TEL:n mtiiiritelmti edellyttiiii,
ette tydntekijii ottaa vastaan
jotain muuta tydtii, jonka suo-
rittamista voidaan hiineltl
kohtuudella edellyttiiii. Niiitii
edellytyksiii ovat laissa mai-
nitut asianomaisen ikti, kou-
lutus, aikaisempi toiminta,
asumisolosuhteet ja vastaavat
muut seikat. Edellytyksen[
on mycis, ettii tiillaista asian-
omaiselle sopivaksi arvioitua
tyotii on todella saatavissa.

Vaikka asianomaisen ansio-
tasossa tapahtuneet muutok-
set useissa tapauksissa tarjoa-
vat kiiytt6kelpoisen ratkaisu-
perustan tyokyvyttomyyselii-
ketapauksissa, n?iin suoravii-
vaisesti kaikki ratkaisut eiviit
kuitenkaan tapahdu. Tiime
johtuu siite, ette yksittiiista-
pauksissa lciytyy mitii erilai-
simpia variaatioita. Mittaus-

menetelm[ ei luonnollisesti-
kaan ole myoskiiiin mate-
maattisen tarkasti otettavissa,
vaan mldrittelyyn liittyy aina
harkintatekijriitil

KOKEMUSPER,IIST.l
HARKINTAA
Niinpii esim. yrittiijien koh-
dalla ttillainen ansiotasover-
tailu kiiytiinnossii on useinkin
mahdotonta selvitysten saami-
sen hankaluudesta johtuen.
N[iss?i tapauksissa tyokyvyt-
tomyysarviointi pakostakin
painottuu enemmiin liiiiketie-
teellisiin kriteereihin. Joudu-
taan arvioimaan, miten kysy-
myksessii olevat sairaudet
keskimiiiirin vaikuttavat yrit-
t?ij ien mahdollisuuksiin toimia
yrityksessiiiin, siis jonkinlaista
kokemusperiiistb tydkyvyttd-
myysharkintaa. On selviiii,
ette yrittiij?inkin osalta an-
saintamahdollisuudet pyrit-iiiin
selvittiimiiiin. Kiiyt?inncissii se
useinkin on osoittautunut
vaikeaksi.

TALEVA
PALVELUSAIKA
Tyokyvyttdmyyden miiiiritte-
lyllii saattaa olla ansioel?ik-
keiss?i merkittiivl vaikutus
eliikkeen miiiiriiiin. T2imii joh-
tuu mm. siitii, ettii varsinkin
nuorilla tyontekijoillii elZik-
keen miiiiriiiin on varsin suu-
ri vaikutus sillZi, ettii el?ikkee-
seen oikeuttavana aikana ote-
taan huomioon palvelusaika,
joka on jeljele ty<ikyvytt6-
miiksi tulosta eliikeikiiiin men-
nessii. T[miin ns. tulevan pal-
velusajan mukaan lukeminen
edellyttiiii, ettd asianomainen
on tullut tyokyvyttomeksi
vuoden sisiillti tyosuhteen
piiiittymisestii.

Mikeli tiissii pitiiydytiiiin
tarkasti liiiiketieteellisessii
miiiirittelyssii, saatettaisiin pit-
kiiiinkin tyrieliimiissii mukana
olleelle henkilolle joutua
mydntAmAan pelkiistiiiin va-

paakirjaan perustuva eliike"
Kokonaistulosta ajatellen til-
mii saattaisi johtaa kohtuutto-
muuteen. Tyrikyvyttomyysar-
vioinnissa joudutaan pitii-
miiiin silmiillil myoskin sen
vaikutusta el2ikkeen tasoon.

Jos tyrintekijiill2i on vuoden
aikana ollut useampia lyhyitii
tyrisuhteita, tuleva palvelus-
aika liitetiiiin siihen ty<ikyvyt-
tcimyyden alkamisesta taakse-
piiin laskettuna vuoden sisiillI
olleeseen tycisuhteeseen, joka
on jatkunut v[hintiiiin nelj6
kuukautta. Mikeli tiillaista
tyosuhdetta ei l<iydy, tuleva
aika liitetiiiin ensimmdiseen
vuoden sisiillii olevaan tyd,-
eliikelakien piiriin kuuluvaan
tycisuhteeseen.

Tiillii on pyritty siihen, ettii
tuleva palvelusaika miiiiriiytyi-
si sellaisen toiminnan perus-
teella, jossa ansiotasoa voi-
daan pitiiii vakiintuneena ja
johon sairaus ei vielii ole to-
denniikoisesti merkittiivimmin
vaikuttanut. Tiill2i on luonnol-
lisesti myos jonkinlainen mer-
kitys siltii kannalta, mille elii-
kelaitokselle vastuu eliikkees-
tii lankeaa.

RATOITUSS,IANNdS
Ty<ieliikelakien mukainen
tydkyvyttdmyys saattaa usein
alkaa siten, efte site edeltiiii
lyhyehkot tycikyvyttdmyys-
jaksot. Asianomainen saattaa
joutua siirtymiiiin tyosuhtees-
ta toiseen, jolloin ansiotasolla
on taipumus alentua. Mikali
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ty<isuhteet poikkeukseffa elid-
kett?i miiiir[tteessa otettaisiin
mukaan tyokyvytt<imyyden
alkamiseen saakka, saattaisi
kiiydii niin, ettii eliike miiiiriiy-
tyisi tyosuhteen perusteella ja
tuleva aika liittyisi tycisuhtee-
seen, jossa ansiotaso on jo
merkittiiviisti alentunut aikai-
sempaan terveen6 saatuun an-
siotasoon verrattuna.

Rajoitussii?innciksell[ voi-
daan eliikkeen suuruutta m56-
retteesse jiittiiii huomioon ot-
tamatta sellainen tyosuhde,
jonka alkaessa asianomaisella
oli jo sairaus, vika tai vamma,
jonka seurauksena tyokyvyt-
tomyys alkaa ennen kuin vuo-
si on kulunut ty6suhteen al-
kamisesta.

Siiiinnos antaa n[in ollen
mahdollisuuden sulkea eliik-
keeseen oikeuttavista tyosuh-
teista pois ainakin viimeisim-
mdt ennen tycikyvyttcimyyttii
alkaneet tyosuhteet, joissa an-
siotaso sairaudesta johtuen
todenniiktiisesti on jo alentu-
nut.

Toisaalta rajoitussiiiinnok-
selll pyritti2in sulkemaan ty6-
eldketurvan ulkopuolella ne
tapaukset, joissa kysymykses-
sd on selv6sti keinottelu el[-
keturvalla tai aivan lyhytai-
kainen ty<iel2ikelakien piiriin
kuuluminen. Tiillciinhln sa-
tunnainen ehkii jo ty<ikyvytt<i-
miinii ollessa tehty tyoskente-
ly saattaisi antaa kuukauden
jatkuttuaan asianomaiselle
ellketurvan, joka ei ole mis-
siiiin suhteessa hdnen ty<isken-
telyynsii tytieltikelakien pii-
riss[.

OSAELAKE
Osael2ikkeen mZiiirittelytavas-
ta johtuen on lZiiikiirintodis-
tuksissa varsin usein tuotu
esiin prosentuaalista invalidi-
teettia ja tehty arvioita tiimiin
mukaan. Kuitenkin osaeldke
samoin kuin tiiysi tyokyvytt<i-
myysel?ikekin edellyttiiviit an-

siotason alentumista sairau-
den johdosta.

Laissa olevat miiiiritelmlt
kahdesta viidenneksestii ja
kolmesta viidennekseste mit-
taavat siten liihinnti sitti seu-
rausta, joka sairauden, vian
tai vamman johdosta on ai-
heutunut ansiotasossa. Kiiy-
tiinncissii on esim. verotusta
varten annetuilla l?iZikiirinto-
distuksilla haettu osaeliikett[,
ja ihmetelty, kun sit6 ei ole
voitu myrintiiii, vaikka todis-
tuksen mukaan invaliditeetti-
aste on ollut korkea.

Tydkyvyttttmyyden miitirit-
telyllii ja ajoituksella on tiir-
keii merkitys tytikyvyttomyys-
eliikettii kokonaisuutena aja-
tellen. Meeritehae keytZin-
ncissd sovellettaessa tulisi ot-
taa huomioon, etld tyciel[ke
rakentuu ajatukselle, jonka
mukaan eliike tulee korvaa-
maan poisjiiiinyttii ansiotuloa.

Tiimiin tulisi niiky?i tyciky-
vyttcimyysmti[rittelyssii siten,
ettei arviota tehdii yksin-
omaan liiiiketieteellisestii n6-
kokulmasta, vaan mukaan
otetaan sikiili kuin se on el6-
kelaitoksen tiedossa ja tietoon
hankittavissa myciskin asian-
omaisen sosiaaliset ja talou-
delliset olosuhteet.

Jollei niiin menetelli, ajau-
dutaan hyvin nopeasti ty<iky-
vyttomyyseliikeratkaisuissa
siihen, ettii asianomaiselle
korvataan sairauden aiheutta-
ma haitta, vaikka ansiotulo
olisi entiselliiiin. Tarkoitukse-
na on kuitenkin suorittaa kor-
vaus niissd tilanteissa, joissa
voidaan todeta sairauden vai-
kuttaneen olennaisesti mah-
dollisuuksiin saada ansiotulo-
ja tytinteolla.
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JOUKO JANHUNEN

Sveitsin ja Hollannin uusien
ty delcikkeiden hallinto
hajasijoitetaan
El[keturvan kehittiiminen uu- se, samoin kuin mytis Hollan-
silla jiirjestelmillii on jatku- nissa, nykyisen tyoel?iketurvan
vasti aj ankohtaista Euroopas- lakisZiiiteistiim isestii.
sa Tuoreimmat esimerkit t[s-
tli ovat Sveitsi ja Hollanti.
Molemmissa maissa aiotaan
tiiydenttili nykyisiii eliikejiir-
jestelmiii uusilla lakisiiiiteisilll
ty<ieliikkeillii. Sveitsissii on
nykyisin k2iytosse koko viies-
tcin kattava tyoss?ioloajan an-
sioihin suhteutettuja eliikkeitii
maksava eltikejiirjestelm?i.
Vapaaehtoisten tyoeliikejiir-
jestelmien piirissli on lisiiksi
noin puolet palkansaajista.
Hollannin lakistiiiteinen el[-
keturva rakentuu tasasuurui-
sia eliikkeitii maksavan kan-
saneliikejiirjestelmen varaan.
Noin yhdeks2in kymmenestii
palkansaajasta on sen lisiiksi
oikeutettu tydeldkkeisiin va-
paaehtoisen tyoeltikejiirjestel-
miin puitteissa.

SVEITSISSi
KANSANALNESTYS
Sveitsi on hieman edellii Hol-
lantia lakisiiiiteisen tytrel?ik-
keen toteutuksessa. Sveitsil?ii-
set hyviiksyiv'dt vuonna 1972
pidetysst kansanddnestykses-
sd maan eliikepolitiikan peri-
aatteeksi ns. kolmen pilarin
eliiketurvan. Ensimmiiisen
osan muodostaa nykyinen an-
sioeliikejtirjestelmfl, toisen uu-
si tyrieliike ja kolmannen va-
paaehtoinen lislturva
sii2istot, yksityinen eldkeva-
kuutus jne. - sosiaalivakuu-
tuksen ulkopuolella.

Maan parlamentti kiisittelee
parastaikaa hallituksen laki-
ehdotusta uudeksi tyoeliike-
jiirjestelmlksi. Uudessa ty6-
el[keturvassa on piiiiosin ky-

HOLLANNIN TYd.
MARKKIN AIARIESTAT
AKTIIVISIA
Hollannin uusi tyiellke ei ole
viel?i piiiissyt lainsiiiidiintdas-
teelle, johtuen osittain viime
vuosien vaikeasta taloudelli-
sesta tilanteesta. Hollannissa
ovat erityisesti tycimarkkina-
jiirjestcit osoittaneet kiinnos-
tusta tyoeliikejtirjestelmln la-
kisiiiiteistiimiseen. Ne asetti-
vat vuonna 1969 komitean
tutkimaan tiitii asiaa Komi-
tea antoi ensimm?lisen mie-
tinttrnsii pari vuotta my<ihem-
min ja viimeisimmiin vuonna
1975.

Hollannin hallituksen so-
siaaliministeri ilmoitti viime
vuoden lopulla, ette uusi ty6-
eliikejiirjestekne tu[aan saat-
tamaan voimaan ja todennii-
koisesti siinii muodossa kuin
komitea oli esittiinyt. Voi-
maantulo tapahtunee ennen
vuosikymmenen loppua.

AUDET TYdELI,KKEET
VAIN PALKANSAAIILLE
Molemmissa maissa vain pal-
kansaajat piiZisev?it osallisiksi
uusista tyoelZikkeistii. Sveit-
sissl voivat kuitenkin itsen[i-
set yrittiijilt halutessaan ottaa
itselleen vapaaehtoisen ty6-
eldkevakuutuksen.

Hollannin ty<ieliike tulee
olemaan hyvin liihelll Suo-
men tytieliikettii siinii, ettii
el?ike lasketaan koko ansiotu-
losta. Site vastoin Sveitsin
tycieliike on enemmiinkin po
rusel?ikettii tiiydentiivii eliike,
joka lasketaan ansiotulosta
tiettyjen rajatulojen viiliselt?i
osalta. El2ikkeen laskemisessa
k?iytettiivtin ansiotulon alara-
jaan saakka eliiketurvan kat-
taa nykyinen eliikejiirjestelm[.
Yl?irajan ylittiiviiltti tulon
osalta elflketurva jiil henkil6-
kohtaisten toimenpiteiden va-
raan.
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Sveitsissli eliiketurvan ta-
voitteeksi on asetettu 60/o:n
eliike loppupalkasta mitaten.
Ty<ieliikkeen osuus tdstii on
40 prosenttiyksikkdti. Hollan-
nissa tavoitetaso on 70 /olop-pupalkasta. Tasasuuruisen
kansaneliikkeen ja ansioihin
suhteutetun tycieltikkeen tulisi
taata tiimii yhdessii. Molem-
missa maissa vanhuuseliike
ansaitaan 40 vakuutusvuoden
jiilkeen. Jerjestelmien alku-
vaiheessa sovelletaan kuiten-
kin poikkeusmiiiiriiyksiti, jol-
loin t?iyden eliikkeen voi saa-da lyhyemmiillii vakuutus-
ajalla.

HALLINTO NYKYISTEN
ELAKELAITOSTEN
VARAAN
Molemmissa maissa uusien
tycieliikkeiden hallinto tullaan
haj asij oittamaan. Ltihtdkohta-
na on se, ettii olemassaole-
vien vapaaehtoisten tytieliik-
keiden hallinnosta vastaavat
eliikelaitokset j atkavat toimin-
taansa mycis j?irjestelmln tul-
Iessa lakis?iiiteiseksi. TEm[
merkitsee sitii, ettii Suomen
eliiketurvan mukaisesti Hol-
lannissa ja Sveitsiss[ perus-
eliike- ja tycieliikejiirjestelmien
hallinto on erotettu toisistaan.

SVEITSISSA TYAN.
ANTAIALLE VAKUUT.
TAMISVELVOLLISUUS
Sveitsissii tycielZiketurvan jiir-
jestiiminen asetetaan ty<inan-
tajan velvollisuudeksi. Tyci-
el[kevakuutuksella on taatta-
va vtihintiiiin lain mtiiirii?imii
viihimmiiisturva, mutta fise-
etujen jiirjestiiminen on myiis
mahdollista.

Ty<inantaja voi ottaa ty<i-
el?ikevakuutuksen joko va-
kuutusyhtiosfi tai perustaa
oman eliikelaitoksen, joita
Sveitsiss[ kutsutaan eliikekas-
soiksi. Niiden rinnalla ty<in-
antajalla on kiiytettiivissiiiin
oman elinkeinoalansa yhtei-
nen eliikelaitos ja yleinen el[-
kerahasto. Viimeksi mainittu
on niitii ty6nantajia varten,
jotka eiviit katso muiden or-
ganisaatiomuotojen sopivan
itselleen.

Eliikelaitosten yhteisten
asioiden hoitamista varten
perustetaan Suomen Eliike-
turvakeskuksen kaltainen kes-
kuslaitos, jonka rahoitus tu-
lee eliikelaitosten yhteisesti
hoidettavaksi. Keskuslaitos
huolehtii mm. vakuutettujen
eduista tyrinantajan mennessii
konkurssiin.

MYAS HOLLANNISSA
USEITA EL,4KE.
LAITOKSIA
My<is Hollannissa on tycinan-
tajalla tyoeliiketurvaa jldes-
tiiessiiiin kiiytettiivissii useita
vaihtoehtoisia eliikelaitoksia.
Ty<inantaja voi ensiksikin liit-tyii teollisuusalakohtaiseen,
useita tyonantajia kiisittiiviiiin
eliikekassaan, joita on nykyi-
sin yhteensii 85. Niit?i teolli-
suuden aloja varten, joilla ei
vielii ole eliikekassaa, tullaan
sellaisia perustamaan. Uusien
kassojen hallinto annetaan
vakuutusyhtitiille, jotka hoita-
vat sen joko suoraan tai pe-
rustamansa eliikelaitoksen
avulla.

Ty<inantaja voi myd,s j2ir-
jest?i[ tycieldketurvan omalla
yrityskohtaisella ellkekassal-

la- Viimeisten tilastotietojen
mukaan niiitii kassoja on tiill6
hetkellii noin 1450. Nelj6s
vaihtoehto tyoel?iketurvan jiir-
jestiimiseksi on vakuutussopi-
muksen tekeminen jonkin va-
kuutusyhti<in kanssa. Tiime
vaihtoehto tulee jatkossakin
olemaan ennen muuta pien-
tyrinantajien kiiytttsse. Ty6-
eliikejiirjestehn[n lakisiiiiteis-
tiimisen jiilkeen alalla arvel-
laan tulevan toimimaan kym-
menkunta eliikevakuutuksia
mycintiiv?iii vakuutusyhtiotii.

Tycieliikelaitosten keskus-
elin on jo perustettu. Se aloitti
toimintansa pari vuotta sitten
El?ikekamarin nimell?L
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Missri virhe
t y 6 e I rik e hak e muk s e s s a
Eltikehakemuksen kiisittelyn tydttomyyseltikettii. Tiedon p?iiviiti. Ty6,suhde' ja yrittii!{'
kestosta on keskusteltu ja liii- puuttuminen hidastaa asian tiedot saattavat ylipiiZinsii-olla
sittelyn viipymistii on tuikittu. kiisittelyii. puutteellisia. SelvittAmistyo
Ratkaisu viivastyy luonnolli- Puuttuu myds tieto siitii, merkitsee kZisittelyn hidastus-
sesti niiss[ tapaulisissa, joissa saako hakija jo el2ikett8 jos- ta. Jos tydsuhdetiedot jai]vet
on jotakin episelviiii ja tutkit- takin muusia iehteestii tai ai- Eliiketurvakeskuksen selvit'
tavaa. Kaikkein yleisin ratkai- kooko hakea muuta eliikettii, telynkin jiilkeen puutteellisik-
sun viipymisen syy on se, ettii esim. tapaturman tai liikenne- si, toisin sanoen jos joku v['
eliikehakemus on-virheellises- vahingon perusteella. Tiedot lillii vaikuttanut tyonantaja
ti tai puutteellisesti tehty, ja eri elikeHhteistd ovat viilttii- jti?i kokonaan tietoon tulemat-
joudutian pyytiimiiiin lisasel- mettomia el2ikkeen suuruutta ta, kokonaiseliike saattaa
,ityrcia. miiiiriteltiiessti, sillti eri eliik- muodostua vastaavasti pie-

tJsein tiillaiset virheet ovat keet on sovitettava yhteen. nemmliksi.
luonteeltaan teknisiii, vaikka Tarpeellista on, ettli eliikkeen Ttirkeiit2i o:r myos ilmoittaa
ovatkin merkitykselt2itin tiir- hakija ilmoittaa esimerkiksi eliikkeenhakijan _ t4 ellke'
keitti. Eliikkeen naHlata tai sen, ettii hiin on tyciskennel- edun saajan puhelinnumero.
hakemuksen tiiyttejaila ofisi lyt Ruotsissa. Muulen hiinen Lisiselvityksi2i tarvitaar usein,
tarvittavat tiedot kiiytettevis- tiohistoriassaan saattaa olla ja puhelin siiiistiiii aikaa.
sii2in, mutta hiin ei huomaa rlkistereissd aukko, ja eliik- Tavallista on myos, ettii el['
panna niit[ lomakkeeseen tai keen selvittiijiiltii kuluu aikaa kehakemus on unohtunut al'
liitteiksi. Eliikehakemusloma-
ketta lienee mahdoton suun-
nitella niin tiiydelliseksi, ettii
virheitfl ei site tiiytettiiessii
syntyisi ja puutteita ei jiiisi.

El2iketurvakeskuksen kaut-
ta kulki viime vuonna 30 000
tyoeliikehakemusta, neljl-
kymmentii prosenttia kaikista
tehdyistii ty<ieliikehakemuk-
sista. Eliiketurvakeskuksen
kiisittefijat ovat eptiilemlttii
piitevi?i asiantuntijoita kerto-
maan, mitkii virheet ovat ha'
kemuksissa tyypillisil ja mitii
puutteita yleensii jiiii. Tieto
on hyodyllistii niille, jotka
joutuvat hakemuslomakkeita
tyrikseen tiiyttlmtiiin tai en-
nen edelleen liihettiimistii tar-
kistemaan.

PUUTTUU TIETOIA
HAKI]ASTA
Usein puuttuu ilmoitus siitii,
mink?i eliikkeen haku on kY-
seessd, ts. haetaanko van'
huus-, tytikyvytttimYYs' vai

hiinen yrittiiessdiin p2iiistii pe'
rille siitl onko asianomainen
tuona tuntemattomana aikana
ehkii ollut sellaisen tyonanta'
ian palveluksessa, joka on
laiminlyonyt vakuutuksen ot'
tamisen. Kun tiedetii2in eltik-
keen hakijan olleen toisessa
Pohjoismaassa ty<iss?i, hiintii
voidaan kehottaa hakemaan
myos sieltii eliikett?i.

TYYPILLISIA HUOMAA.
MATTOMUUKSIA
Useissa hakemuksissa ei il'
moiteta tycinteon loPettamis'

lekirjoittamatta. Omakiitinen
allekirjoitus on kuitenkin
eltikkeenhakijan tai hiinen oi-
keutensa valvojan ainoa lail-
linen tahdonilmaus. Ilman sitii
ei eliikehakemusta voida kii-
sitell?i. Puuttuminen aiheuttaa
hakemukselle tarpeettoman
edestakaisen purjehduksen
postissa.

Sekavuutta aiheuttaa perhe-
eliikkeen hakemusten suhteen
se, ettA edunjiittiijiiksi eli siksi
vainajaksi, jonka eliikeansiois-
ta on kyse, on merkitty edun-
saaja, eli hiinen llhin omai-
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sensa. Virhe on ymmerrettii-
vi, koska haettavana oleva
eliike koituu omaisten hyviik-
si. Mutta kun ensimm?iiseksi
ilmoitetaan omainen ja muut
tiedot koskevatkin vainajaa,
on selvitettiiv[, kenest2i oikein
on kyse ja kehen mikin ilmoi-
tettu tieto liittyy.

HAKEMUKSEN
VASTAANOTTAIAN
UNOHDUS
Pankin, postin ja eliikelaitok-
sen toimihenkilcin on merkit-
tiivl hakemukseen saapumis-
paikka ja -aika silloin, kun
hdn ottaa hakemuksen vas-
taan. Lain mukaan el?ikeha-
kemus katsotaan vireille tul-
leeksi silloin, kun se on jiitet-
ty valtuutetulle vastaanotta-
jalle. Hakemuksen vireille-
tulopiiivti saattaa erdissd ta-
pauksissa vaikuttaa eliikkeen
alkamisajankohtaan. Ttimiin
merkinndn puuttuminen on
kuitenkin muuan tyypillinen
unohdus.

Ylimalkaan virheiden m?iii-
r[ on viihentynyt ja edelleen
viihenemiiiin piiin. Vuoden
alusta toimintansa ty<ieliike-
hakemusten vastannottajina
aloittaneet Kansaneldkelaitok-
sen virkailijat ovat ilmeisesti
kouluttuneet tehteveense hy-
vin. Mycis muissa laitoksissa
toimivien vastaanottajien val-
miutta on tehostunut koulutus
parantanut. Oma osuutensa
on tietysti silll, ettii vuoden
1976 alusta otettiin kiiyttoon
uusi, entisestii yksinkertaistet-
tu hakulomake. Kehitys on
kulkemassa selkeiimpiti ja vai-
vattomampia rutiineja kohti,
mutta miktiiin lomake ei mil-
loinkaan ole tiydellinen, ja
tiiytt<ivirheisd ei tietysti liioin
koskaan piiiistii.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Vakuutusoikeuden
pciritdksiri

Asian palauttamtnen
alemmalle instanssille
Vakuutusoikeuden p?iiitds
n:o 51221751474
MELA vahvisti P:lle MYEL:n mukaiseksi
vuotuiseksi tycituloksi 3 400 markkaa per-
heenjiisenenii tehdystii tydstii 1. l. 1970 al-
kaen. Helmikuun 4 piiiv2istii 1974 alkaen
MELA tarkisti hiinen ty6tulokseen 3 517
markkaa emiintind, tehdystii ty6ste.

P. valitti viimeksi mainitusta pii?it<iksestii
elikelautakuntaan ja ilmoitti, ettei hiin ollut
toiminut tilalla emtinttinii ja ettei hiin tyd,s.
kennellyt tilalla. Sittemmin hiin viel?i ilmoitti,
ettii yrittiijiitoiminta tilalla oli lopetettu. El[.
kelautakunta katsoi tarpeelliseksi, ettli ennen
asian ratkaisua hankitaan asianomainen sel-
vitys yritystoiminnasta, siin[ ehkii tapahtu-
neista muutoksista sekii valittajan osallistu-
misesta tiih?in toimintaan. Esitetyistii syistl
elilkelautakunta poisti ellkelaitoksen piiiitok-
sen ja palautti asian MELA:lle. Piiittiksen
mukaan MELA:n oli hankittuaan sanotut
selvitykset k?isitelteve asia uudelleen.

Tiihiin p2iiitd,kseen MELA haki muutosta
vaatien eliikelautakunnan ptiiit<iksen poista-
mista tai asian palauttamista eliikelautakun-
nalle lisiiselvitystarpeen yksiloimiseksi.

VO kiisitteli asian, mutta koska eltikelau-
takunnan piiiit<is ei sisiiltiinyt sellaista oikeu-
dellista ratkaisua, johon voidaan valittamalla
hakea muutosta, VO jetti MELA:n kirjoi-
tuksen tutkimatta.

PALAUTTAMISESTA
EI VU VALITTAA
Palautuspii?itoksestii enempiiI kuin siirtopiil-
t<iksestii ei voi valittaa. Tiimii periaate ilme-
nee oikeudenkiiymiskaaren (OK) 30 luvun
6 $:n 4 kohdasta. Periaatteen soveltaminen
ilmenee edell2i mainitun pii2itoksen lisiiksi
mm. VO:n piiiit<iksestii n:o 5041751450, jos-
sa VO lisiiksi poisti elZikelautakunnan pdd-
tciksessii virheellisesti olleen valitusosoituk-
sen, sekii piiZitoksest2i n:o 299717311914
(Piiaitciskokoelman kohta 3.21.10).

MILLOIN ASIA VOIDAAN
PALAUTTAA
Koska asian palauttaminen lisiiii ty6tii sekii
hidastaa eliikeasian k?isittelyii, on asian pa-
lauttamiseen ryhdytteve vain todella piite-
vill2i perusteilla. Asian palauttamisen yleiset
edellytykset jaetaan tavallisesti kolmeen ryh-
miiln:
1) Alempi instanssi on antanut asiassa lopul-

lisen p?i?itciksen tai jettinyt asian tutkit-
tavaksi ottamatta.

2) Asian kiisittelylle alemmassa instanssissa
ei ole prosessuaalista estettit.

3) Vempi instanssi ei voi tai ei pidii tar-
koituksenmukaisena ottaa asiaa vZilitt6,-
miisti ratkaistavakseen

Palauttamisperusteena tulerrat kysymyk.
seen asia-aineiston puutteellisuus tai muut.
tumismahdollisuus. Palauttamisperuste saat-
taa aiheutua menettelytapavirheestii, esite-
tystii uudesta n?iytostii tai vaatimuksesta tahi
siitii, ettii listiniiyttciii pidetiiiin tarpeellisena.
Uuden niiyton esittiiminen eliikelautakunnas.
sa johtuu yleensii siit?i, ettii eldkelaitos tai
muu asianosainen on laiminlyrinyt sen hank-
kimisen tahi uusi niiyttci on ollut saatavissa
vasta ellkelaitoksen piiiitdksen jilkeen. Kun
eliikelautakunnan mahdollisuudet uuden niy.
trin hankkimiseen mm. menettelyn kirjallisen
luonteen vuoksi eiviit yleensl ole yhtii hyviit
kuin eliikelaitoksen, aiheuttaa tiim2i usein
asian palauttamisen. Sama tulos seuraa siit?i"
ettii eliikelautakunta, toisin kuin asianosaiset,
ei pidii asia-aineistoa riittbvtinii ratkaisun
teolle eikZi katso tarkoituksenmukaiseksi
hankkia lisiinlyttciI itse.

P ALAUTA SP,4,rTdS VOIMAAN HETI
Puhdas palautuspiiEttls on luonteeltaan vlili-
ratkaisu, joka ei sisiilld kannanottoa itse piiii-
asiasta. Se liittyy pii5asiaan siten, ettii vali-
tuksenalainen paat6s poistetaan ja eliikelai-
tos velvoitetaan ottaen huomioon palautta-
misen syy kiisittelemiiiin asia uudelleen. Pa-
lautuspiiiitiis tulee lainvoimaiseksi antamis-
hetkelliiiin ja asia siirtyy samalla hetkell?i
olemaan vireiJl?i alemmassa instanssissa. T[-
mtin jtilkeen alempi iastanssi on sidottu
ylemmdn instanssin kiisitykseen siitii, missii
laajuudessa asia on palauttamisen jiilkeen
kiisiteltiivii uudelleen.

Selostetussa tapauksessa MELA esitti va.
lituksensa perusteeksi sen, ettd sillii oli oi-
keusturvan tarve valittaa palautuspdiitdkses-
tii, koska se oli selvittanyt yritdjetoimintaa
mitii moninaisirnmin tavoin siinii md:irin,
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ettii hankitun selvityksen olisi ilman muuta
riitett?ivti. Lisiiselvityste MELA katsoi voi-
tavan hankkia vain kuulustuttamalla todista-
jia alioikeudessa tai liihett?imiillii MELA:n
asiamies tilalle. Jos VO katsoisi listiselvityk-
sen tarpeelliseksi, asia olisi MELA:n mie-
lestii palautettava eliikelautakunnalle lis[sel-
vitystarpeen yksiloimiseksi.

Edelll on jo kuitenkin todettu, ettii el?ike.
laitos on tiillaisessa tapauksessa sidottu elit-
kelautakunnan ktisitylseen siitii, minkiilaista
neyttde ekikelaitoksen on asian selvittiimi-
seksi hankittava. Jos sitii vastoin palautus-
piiiitoksestii ilmenee jonkinlainen oikeuskE-
sitys tai jonkin seikan oikeudellinen luonneh-
timinen, eliikelaitoksella on tiiltii osin vali-
tusoikeus.

Mikefi palautuspiiiitcilsessii ei ole riittii-
viisti yksilciity, minkiilaista lis?iselvitystii elii-
kelautakunta haluaa" pdiissee eliikelaitos oi-
keuksiinsa sill2i, ettii se pyytiiii eliikelauta-
kunnalta p?iiitciksen selittiimistii. Ttillainen
pyyntri voitaneen tehdii my<is suullisesti.

Perhe-elcikkeen
takautuva maksaminen
Vakuutusoikeuden ptiiit6s
n:o 36117511687

Tydmies kuoli 20. 4. 1972, minkii johdosta
hlnen vaimonsa haki 21. l. 1974 tehdylH
hakemuksella perhe-el2ikette itselleen ja ala-
ikiiisille lapsilleen. Rakennusalan tyoeliike-
kassa mycinsi 28. 3. 1974 antamallaan pii[-
triksellii perhe-eliikkeen leskelle ja lapsille
21. l. 1973 lukien. Piiiitciksessii oli mainittu,
ettei eliiketti ilman erityistii syytii voida
myontiili takautuvasti vuotta pitemmtiltii
ajalta ennen sen hakemista.

Leski valitti p?iiitrilsestii eliikelautakuntaan
ja vaati eliikett?i jo 1. 5. 1972 akaen eli kuo-
linpiiiviiii seuraavan kuukauden alusta. Elii-
kelautakunta oli ajatukselle myotiimielinen
ja kumosi valituksenalaisen p?iiitdksen mdii-
rflten tyoel?ikekassan maksamaan eliikettii
l. 5. l9T2lukien sekii palautti asian tyoelii-
kekassalle tiistii aiheutuvia toimenpiteitd var-
ten.

TTET,l.M,ITTAMYYS
EI RIITTLNYT SYYKSI
iRakennusalan tycieliikekassa worostaan va-
fitti teste pii?itdksestii VO:een. VO katsoi, et-
tei lesken esitt?im?ie syytii voida pitiiii sellai-
sena TEL 4 b $:n 1 momentissa tukoitettu-
na erityisenti syynii, jonka perusteella eI6-
kettii voitaisiin maksaa takautuvasti vuotta
pitemmlltii ajalta ennen sen hakemista. T6-
miin vuoksi VO kumosi ellkelautakunnan
p?iiitciksen ja jetti asian Rakennusalan ty6-
eliikekassan piiZitdksen varaan.

Lesken perhe-eliikehakemuksen viiviisty-
minen oli johtunut tietiimiittcimiydestA, mikii
lieneekin yleisin ja liihes ainoa syy perhe-
eliikehakemuksen viivtistymisiin. Niinp[ tiitii
tavallisinta syytii ei voida pit2il erityisenii
syynii, jota TEL 4 b $:n 1 momentti edellyt-
tiiii. Eliikelautakunnan my<inteiseen pii?itok-
seen vaikutti keskeisesti se, ettli eriiflt eltik+
laitokset ilmoittavat edunsaajille perhe-eliike-
oikeudesta, ainakin silloin, kun eliikelaitos
on maksanut edunjiit-.iijtlle jotain eliikettii.
Rakennusalan tyoelekekassa ei kuitenkaan
ollut ajoissa tiillaista ilmoitusta tr:hnyt vaik-
ka se oli maksanut edunjtittiijiille tybkyvyt-
tcimyyseliikettii.

Eliikelautakunnan ratkaisu on palveluhen-
kinen, "pientii ihmistii ymmlrtiivii" ja vel-
vollisuuksia eldkelaitokselle sdlyttiivii. VO:n
kanta on lainopillinen, "juristin n[krikulma"
asiaan. P?ietos antaa vaikutelman ajatusku-
lusta: ... Koska eliikelaitokselle ei ole siiti-
detty velvollisuutta ilmoittaa perhe-el?ikeoi'
keudesta edunsaajille eikti myoskiiEn ole sel-
vitetty, ettii tiillainen ilmoittamisvelvollisuus
kiiytiinnosssii olisi yleistii, niin ja kun . . .

Mikti sitten on lainkohdan tarkoittama eri-
tyinen syy. Liihinnii tulevat mieleen vain lail-
lisen esteen alaan kuuluvat syyt (OK 12:19).
Mainitussa lainkohdassa on esimerkkeini
mainittu sairaus ja yleisen liikenteen keskey-
tyminen, joista vain ensin mainitulla on kiiy-
tdnncin merkitystii TE,L 4b $:n 1 momentin
soveltamisen kannalta.
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C. G. 4.60 v.

Kuusikymmentii vuotta tiiytti
28. 5. yksi laakisii2iteisen ty<i-
eliikejiirjestelm?in ensimmf,isiti
arkkitehtejii, Eliike-Varman
toimitusjohtaja C. G. Ami-
n o f f. Hiin tuli Eliike-Var-
man varatoimitusjohtajaksi
wonna 1957 ja toimitusjohta-
jaksi 1958, aikana, jona laki-
siiiiteistii tydeHkejerjestelmiiii
valmisteltiin. El?ike-Varmalla
oli asiassa jo kokemusta ja
pitkii perinne; kantayhtio Jiil-
leenvakuutusosakeyhti6 Var-
ma my6nsi Suomen ensim-
miiiset vapaaehtoiset tytielii-
kevakuutukset viisikymmen-
te vuotta sitten.

Toimitusjohtaja Aminoff
on jatkuvasti osallistunut kiin-
teesti tydelekejiirjestelmiin ke-
hittiimiseen, El2iketurvakes-
kuksen hallituksen jiisenen[
Iaitoksen koko toiminta-ajan,
Tyrieliikelaitosten liiton halli-
tuksen jiisenenii ja puheen-
johtajana, Vakuutusyhtioiden
keskusliiton hallituksen jiise-
nend.

Tyotoveri Eliike-Varmasta,
eversti Wolf H. Halsti, kuvaa

teriiviisanaisissa muistelmis- ENGLTSH SUMMAHy
saan Aminoffia n?iin:

carl-G<iran - eli cGA k - Ll5,::1''':,::i ff[JH;'itj?."',r"jten hdnen kutsumanimekseen data registers oi the Central pen-
kohta tuli _ osoittautui tvti- sion Security lnstitute.
muurahaiseksi ja sulrpiit:i:,"J,1",,"?"il:"' J:lgi" "i:i;,jflseksi luonteeksi, joka antoi ,""i1; tiiJerproy."nt penstonmuiden hiieretii vapaasti, system, cotlects and recbrde tn
kunhan tuloksia syntyi, ia io- these registers information about
ka myds tajusi eieeri triteuat f"--,-":r'^?1l"lt relations and

vaikeudet eika vaatinui;* ;i':l$";;Jli r::5:l'":1"r1:f,dottomia. Htin oli tullut va- the pension is 'based and about
kuutuSalalle teollisuUSiUri5lin the insurance arrangementa and
hommista, mutta ptrehtyil:.^':t'111""-declslons. The re-

asioihin niin nopeasti, -d6;i; 
3 l.:'.",8, H " 

11 " :1 L?1,J,T +l :
nulta aina silloin tiilltiin jtli iange or ine aata to be reglst€red
suu auki Zillistyksestii ryhtyes- ia now being enlarged. For ln-
sdni selostauraan jotakin iek- *al";it will lnclude the penslon

nistii yksityiskohtaa j" ;";;- 3i&"Jj',nuu6ff$"ll,I'To'o*i#l
tessani, etta hen tunsi sen mi- data registers are being trane-
nua paremmin. Parasta hiines- ferred to computer treatment.
sei kuitenkin oli kiiyttinnoll- . Four of. the artlcles deal wlth
nen kyky. - - - Hiin on :jL::l,l'l*L:."t of rnvalrdrtv un-

niitii periiti harvinaisia I ii- o""ll"" "g:L:lH3i3,"H'jif#:
van liian harvinaisia - ylim- of an invalidity penston.
pia vakuutusjohtajia, jotka Mr Laurr Korvusato, Central
ovat tdysin selvill?i alansa pal- Pension SecuritY lnstitute,. exa-
velevasia luonteesta ia ^sen T]n:t ,o! p' 00 the condltions

mukaisesti ymmartevdi .;d 3:J"",.#,. :,'j iJlfi " |H,,B::'J;!
hyv?in henkildkohtaisen asia- in another article (p..00) whtch ts
kaspalvelun ette moitteetto- a summary of -a seminar lecture
man informaation t:irkeyden.)llerufon""ot of invaliditv ln ge-

n



Uusia yleiskirjeitci

Raimo Lehtlnen, Barrlster-at-
Law, (article on p. 00) wrltes on
the general princlples on whlch
the lnsurance Court reaches lts
decisions in cases of invalidlty.
The lnsurance Court is the hlgh-
est Instance of appeal ln the em-
ployment pension system.

The article on p. 00 lo an
account of the semlnar lecture
delivered by Dr Kumlln on the
activlty of the work-site physlclan
and the conditiona on whlch he
assessea lnvalldlty.

Two lneurance Court rullnge
are presented as case hletories
(p. 00). One concerns an appeal
that wag 8ent back to the lower
inetance for reconsideratlon and
the other the retroactive payment
of a eurvivors' pension when app-
lication has been delayed.

The article by Jouko Janhunen
(p. 00) reviews the new employ-
ment pension systems under pre-
paration in Switzerland and the
Netherlands which are based lar-
gely on the same organisatlon
model as the Finnlsh employment
pension system. Mr Janhunen ls
in the research department of the
Central Pension Security lnstltute.

Pages 0G-00 give statlstlcal
data on employment penslon be-
neficiaries for the first quarter of
't976.

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

10

11

t2

13

t4

7.4.1976 Asia: Tytiel2ikelakien
muuttaminen
12.4.1976 Asia: Lomake tytisuhde-
ja yrituijiitiedusteluja varten
13.4.1976 Asia: Osaeliiketyiryh-
miin muistio
4.5.1976 Asia: Yrittiijien el?ike-

lain mukaisen toiminnan rahoitus
17. 5. 1976 Asia: Siiiitioiden perusta-
mista miiiiriiiiv[n tydntekijiirajan ko-
rottaminen sekii vakuuttamisvelvol-
lisuuden laiminlyrintiseuraamusten
muutcaminen

Nimitys ekiketurva-
keskuksessa
Eliiketurvakeskuksen hallitus valitsi Z. 3.
1976 El[keturvakeskuksen yleisen osaston
apulaisosastopiiiillik<in toimeen ekonomi En-
sio Tu o misen 1. 5. 1976 alkaen. Hiin toi-
mii my<is Eliiketurvakeskuksen tilitoimiston
piiiillikkrinii.

Ekonomi Tuominen siirtyi Eliiketurvakes-
kuksen apulaisosastop:iiillikdksi Suomen
Ammattiliittojen Keskusj6rjest<in toimisto-
pziiillikrin tehtiivistii. Illin on syntynyt 26. 8.
1934.
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Tietoja tydeldkkeensaajista 3 1. 03. 1976
El6keturvakeskuksen saamien ennakkotietoJen mukaan olivat TEL, YEL-, MYEL- ja LEL-eldkelaitosten
my6ntdmien 31. 3. 76 voimaaea olevlen 6l6kkeiden lukum66r6t ja eldkkeiden keskimddr6t aeuraavat:

VANHAASELAKKEET

Eldkkeensaajia Keskimaerainen peruseltike mk/kk

TEL-el6kelaitokset
El6kevakuutusyhti6t 28731 39 909 68 640 765 352 525
EPdkekassat 1 lffi- - 964 443 646
Eldkestititi6t I 331 6 56s 15 896 886 406 688

TEL-el6kelaitokset yhteensd 39237 48 304 87 541 800 Jbz 559
YEL-eliikelaitokset 7031 4567 11598 812 588 724
MYEL-eldkelaitos 24 %4 25 716 50 080 200 107 152
LEL-laitos 25 394 4737 30 131 307 162 284
Kaikki itokset 96 026 83 324 179 350 518 284 4'l 0

Llsdksi edellisiste sai TEL-Iledeldket$ 4027 vanhuuseltikkeensaajaa keskim66rin 911 mk/kk, YEL-Iie6-
eldkettd 50 vanhuuseldkkeensaajaa eekA MYEL-lisdeldkettd 2 vanhuuseldkkeensaajaa.

TY dKYVYTTdMYY SEL,IKKEET ( sisdhiiii osaeltikkeet )

mydntdjd
KeskimiiSrii inen

Miehet Naiset Yhteensa Miehet Naiset
TEL-el6kelaitokset

Elitkevakuutueyhtidt 23 075 29 364 52 439 775 353 Eao

ElEikekassat 7U 1 211 1 995 963 445 649
Eldkesddti6t 6430 4 034 10464 886 466 724

TEL-eliikelaitokset yhteensii 30 289 34 609 64 898 803 369 572
6 069 3 143 9212 667 437 588

22563 25 471 48 034
30899 5213 36112

248 109 174
LEL-laitoe 387 177 357
Kaikki tydelakelaitokset 89 820 68436 158 256 512 261 403

Lisdksi edellisista sai TEL-lisdeldket$ 2202 ty6kyvyttOmy,€eltlkkeensaajaa keskimaarin 720 mk/kk se-
kd YEL-lieaelaketta 28 tyokyvyttomyysel6kkeensaa jaa.

V AN HAA 5,. TY dKY VYTT dMYY S. I A TY dTT 6MY Y SELAKKEET

Eldkkeensaajia Keskimtiiirtiinen peruseltike mk/kk
Eliikkeen myOnteie Miehet Naiset Yhteense Miehet Naiset Yhteensd
TEL-elSkelaitokset

Elakevakuutusyhti6t 51 890 69 654 121 544 769 352 530
Eltikekassat 1 961 3 052 5 013 963 443 647
Elekeseati6t 15763 10612 26375 886 429 702

TEL-eldkelaitokset yhteensa 69 614 83 318 152 932 801 365 563
YEL-eldkelaitokset 13 1 18 7 725 20 843 744 526 663
MYEL-eldkelaitos 47 076 51 235 98 31 1 224 108 163
LEL-laitoe 56636 r0 186 66822 cr { 170 323

22

YEL-eltikelaitokset
MYEL€lekelaitos -

515 -- ZU - qW



PERHE-ELAKKEET

Eldkkeen myontiijii Eldkkelden
lukumddrd

Keekl-
mAArel-

nen eldke
mk/kk

El6kkeensaajia

Lapset YhteensdLesket
TEL-eliikelaitokset

Eltikevakuutusyhtiot 2046/ 462 18 830 I 305 28 135
Eliikekassat 839 569 759 395 1 154
El6kesddti6t 6 214 497 s 930 2 0s3 7 983

TEL-eldkelaitokset n6a 27 517
3 655

473 25519 fi 753 37272
429 456 2 107 5 563YEL-eliikelaitokset

MYEL-eliikelaitos I 251 124 761 I 5 184 12 795
LEL-laitos 15232 217 14 301 7 614 21 9'15
Kaikki tyoelakelaitokset _

myontala

54 655 346 50 887 26 658 77 U5
Edellisiin keskimiiEriin sisaltymettdmien TEL-lis6etuJen mukaisten perhe-elHkkelden lukum6dra olt I 681ja keskimdere 726 mklkk. Tdtd perhe-eldk€tte sai 1-651 lesked ja'888 laeta. YEL-lieAetulen mukaisten
perhe-el6kkelden lukumtiiirii oli 7.

TYdTTdMYYSELLKKEET
Keskim66rdinen

Miehet Naiset Yhteensd Miehet
TEL-eldkelaitokset

Elakevakuutusyhil6t 84 38t 465 506 288 327
Eliikekassat 2 11 13 ffi
Eltikesiiiiti6t 2 13 15 208 373 351

TEL-el6kelaitokset 8B 405 493
1B 15

5M
32048333
293 331

409
MYEL-el6kelaitos 149 4B 197 299 131 258
LEL-laitos 343 236 579 143 231N1
Kaikkl ty6el6kelaitokset 598 7U I 302 330 232 277

OSAELLKKEET
Keeklmddrdinenta

El6kkeen my6ntaja Naiset Yhteenstl Miehet Nai8et Yhteens&
TEL-eldkelaltokset

Eldkevakuutusyhti6t 422 530 952 695 310 481
El6kekassat 15 28 43 556 417 465
Eliikesa6ti6t 47 27 74 712 396 597

TEL-eldkelaitokset yhteensEi 484 585 1 069 693 319 488
YEL-el6kelaitokset 819 33r I 150 567 388 516
MYEL-elSkelaitoe 3 961 3 359 7 320 2U 115 179
LEL-laitoe 416 24 440 419 263 410
Kalkkl ty6elekelaitokset 5 680 4 299 I 979 335 ra4 261

Lls6ksl edellisiste sai TEL-lle6el6kettd 68 elikkeensaajaa sekd YEL-lle6eldkett6 4 oeaeldkkeensaaJaa.

V ANHAUS,. TYdKYVYTTdMYYS., TYOTTdMYYS. I A PERHE.ELAKKEET

El6kkeen my6ntejii El6kkeiden
lukumiilird

Keekl-
maarel- El6kkeensaaJla

Keskl-
El6kkelden m6dr6l-
lukum66rd nen el6ke

mk/kk
nen eldke

mk/kk
TEL-el6kelaitokset YEL-eldkelaitokset 24 498 628

Elakevakuutusyhildt 142 008 520 MYEL-elSkelaitoe I 06 562 160

Eldkekassat 5 852 636 LEL-laitos 82 054 304
Eldkesddti6t 32 589 663 Kalkkl tydeldkelaltokset 393 563 398

TEL-el6kelaitokset yhteene6 180/149 5s0
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