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Elakejdrjestelmien yhteistoiminta

Kahden priiieltikejiirjestelmtimme - kansaneltikkeen ja tydeltikkeen - v6-
lillti on alusta pitiien ollut huomattavasti yhteistoimintaa. Ttillaista yhteis-
tyotti on ollut liihinnti teknisissii, eliiketurvan kiiyttinndn hoitamiseen liitty-
vissti kysymyksissti, eikti se ntiin ollen ole tullut suuren yleison tietoon.
Ptiin vastoin ulosptiin eltikejiirjestelmien yhteiselo on joskus saattanut niiyt-
tiiii vdihemmiinkin sopuisalta. Eltikejtirjestelmien yhteistyo on kuitenkin saa-
nut jatkuvasti uusia muotoja.

Ns. KPP-suosituksessa, jossa tunnetut sosiaalipoliitikot Pekka Kuusi,
Jaakko Pajula ja Teivo Pentiktiinen esittivilt kantansa erdiistti sosiaalipoli-
tiikan keskeisistti kysymyksistii, edellytettiin myos kansanelZikej?irjestelmtin
ja ty6eliikejtlrjestelmtin yhteistyon kehittiimistti. Suosituksen pohjalta on
nyt aloitettu selvittely- ja suunnitteluty6. Ttissii tyossti on tarkoitus edetti
kaikkiaan kolmella eri lohkolla.

Eliikkeen hakijoiden palvelun tehostamiseksi tutkitaan, voiko kansan-
eltike- ja sairausvakuutusjdrjestelmiin kenttiiorganisaatio ryhtyA palvele-
maan my6s tyoeliikkeen hakijoita. TEimii auttaisi varsinkin tydkyvyttdmyys-
eliikkeen hakijoita, jotka sairausvakuutusasiansa yhteydessti voisivat saada
myos tyoeltikehakemuksensa samanaikaisesti vireille. Niin iktitin ttitti kautta
olisi mahdollisuus saada listiti voimia vakuutettujen neuvontaan tyoelake-
asioissa.
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Sairauspdiviiraha on nykyisin siktili toissijainen, ettti sairausptiivtirahaa
maksetaan vain siltti osin kuin se ylittiiii tyOeliikkeen mtitiriin. Sairausptiivti-
raha voidaan maksaa tyoeliikkeestd riippumattakin, jolloin vakuutetun oi-
keus tydeldkkeeseen siirtyy Kansaneltikelaitokselle. Ttimii jiirjestelmii ei
kuitenkaan ole kaikin puolin toiminut vakuutettuja tyydytttivtillti tavalla. Tti-
mtin vuoksi on paatetty selvittiiti, paranisiko vakuutettujen asema, jos sai-
rausptiivtirahan ja tyoeltikkeen keskiniiinen jiirjestys muutettaisiin ptiinvas-
taiseksi.

Yhteistyota kehitet?idn edelleen myos teknisellti tasolla, ltihinnii el?ike-
jiirjestelmien vdliseen tietoliikenteeseen liittyvissti kysymyksissii.

Tyoeltikejtirjestelmdn kannalta ehdottomasti ttirkeimpiti liihiajan kysy-
myksiti on tyoeliikkeiden tason korottaminen. Tasokorotuksen yhteydessti
joudutaan uudelleen pohtimaan my6s tyoeltikkeen ja kansaneldikkeen kes-
kintiistti yhteensovittamista. Edellti mainitut tyoryhmien k?isitelttivinti olevat
kehittamiskysymykset muodostavatkin yhden kokonaisuuden tyoeltikkeiden
tasokorotuksen kanssa. Toivottavaa on, ettd ntimii asiat saadaan nopeasti
eteenptiin ja kaikkia osapuolia tyydyttiivtillti tavalla ratkaistuksi.

Kansaneltikelaitoksen ja ty6eltikejtirjestelmiin keskeinen vilkas yhteis-
tyd on osoituksena siitii, ettti ntimii naapurukset tulevat hyvin toimeen kes-
kentitin. Molemmilla puolilla mydnnetiitin, ettd maamme eltiketurvan jatku-
van kehityksen kannalta tarvitaan sekti kansaneltikettti ett?i tyoeltikettti.
llmeisesti myds yhri yleisemmin uskotaan, ettti vain yhteisvoimin ntiitii jtir-
jestelmiti pystyttitin jatkuvasti kehittiimiiiin vakuutettujen parhaaksi.

Matti Uimonen
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MARTTI LEHTINEN

Osaeldke ldakdrin kannalta

Niin edistyksellisenii ja tarkoituksenmukaisena kuin ty6eltikelakien osa-
elijkeuudistusta onkin pidetttivii, se on vielti lainmuutoksen voimaantultua-
kin jiitinyt askarruttamaan mieliZi uutena ja outona asiana ja nostanut esille
monenlaisia kysymyksiii.

Ensimmtiinen niistEi on: miten muuttuvat lainmuutoksen j?ilkeen ty6!ry-
vytt6 myyselti kkee n I tiEi keti etee I I i s et edel lytykset?

Sairauden aiheuttamat muutokset ty6kyvyssii olennaisinta
On sanottu, ettd tydkyvyttomyyseltike rakentuu sosiaaliselle tyokyvyttOmyy-
den mtitirittelylle, jolla on l6iiketieteellinen perusta. Ty6eltikej?irjestelmtissti
jo ennen osaeltikeuudistusta on omaksuttu periaate, ettd medisiinistti syytti
ei ole sidottu mihinktiiin haitta-asteeseen tai invaliditeettiprosenttiin, vaan
jokaisen eldlkkeenhakijan kohdalla suoritetaan yksil6llinen arvio ltitiketie-
teellisen syyn vaikutuksista asianomaisen tydkykyyn. TZistd on ollut seu-
rauksena, ettti erikoistapauksissa, poikkeuksellisten ty6- tai muiden sosiaa-
listen olosuhteiden vallitessa verraten pienikin sairaus, vika tai vamma on
voinut riitttiti ttillaiseksi perustaksi. Tdmti periaate sdilyy uudistuksen voi-
maantultuakin. Edelleenktitin ei kriytetti eikti tarvita mittitin invaliditeetti-
astetta eldkeratkaisun pohjana. Ei mtitiritelldi sairaudesta koituvaa haittaa
teoreettisesti vaan sen suoranaiset vaikutukset asianomaisen ty6- ja ansio-
kykyyn. Sama ajattelutapa on ilmeisesti tulossa my6s tapaturmavakuutuk-
seenkin.

Kun tdhtinastisessa tydeliikektiyttinn6ssZi ttiysi eltike on eriiissti tapauk-
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sissa my6nnetty verraten vtihtiisen liitiketieteellisen syyn perusteella, ei

voitane ajatella, ettti osaeltikkeeseen riitttiisi vain puolet siitti. Ylipiitinsii
osaeliikeuudistuksessa ei ntikemykseni mukaan tapahdu suoranaista kyn-
nyksen alentumista sairaudelle, vialle tai vammalle asetettavien vaatimus-
ten kohdalla.

Ltitiketieteellinen perusta on liihes ennallaan. Olennaisinta ei ole sairau-
den aste, vaan sen tydkyvyssti aiheuttamat muutokset. Uusi tydkyvytto-
myysmiitiritelmti painottaa ja selventiiti sosiaalisten tekij6iden merkitystdi
tyokyvyn arvioinnissa, se ei poista ltitiketieteellisen selvityksen tarvetta eikti
oikeuta tinkimtitin terveydentilaa kuvaavan informaation tasosta eliikerat-
kaisun teossa.

LiiSk?irin rooli - riittiivii informaatio terveydentilasta
Toinen pulmakysymys koskee kdytdnnon ltidktirin tydtii: miten muuttuu ty6-
kyvyttdmyyseltikehakemukseen liitetttivtiti lausuntoa kirjoittavan liitikiirin
tehttivii ja rooli osaeldkeuudistuksen seurauksena. Ltiiiktirit ovat tottuneet
kirjoittamaan todistuksia ja lausuntoja ns. t?iydestti tyokyvyttomyydesta.
Yleensd on vielti edellytetty, ettd ltiiiktiri ptiiviin tarkkuudella ilmoittaa tyo-
kyvyrtt6myyden alkamisajankohdan ja yhtti ttismtillisesti myos sen paatrymi-
sen. Tydlq6rytt6myys on ollut yhtii kuin sairausloma, tydstti poissaolo ja
ty6kyvyttOmyyseliike tavallisimmin on merkinnyt tydeltimdstti irrottautumista,
korkeintaan on hyvtiksytty satunnainen, epiisddnn6llinen ja ansiotasoltaan
merkitykseton tyonteko eltikkeelld ollessa.

Osaeliikeuudistuksen jtilkeen korostuvat ty6kyvyttomyyden miitirittelyssti
ty6h6n liittyvien ja sosiaalisten tekijdiden merkitys. Eltikeratkaisussa joudu-
taan usein moninaisten selvittelyjen jdlkeen ensin ratkaisemaan, onko ha-
kija tydeldkelakien edellytttimtissti miitirin tyokyvyton, ts. onko ty6kyky alen-
tunut kahdella viidenneksellti ja myonteisessii tapauksessa vielti tarkenta-
maan aryiota, onko tydkyky alentunut viihintti?in kolmella viidenneksellti.
Ttissti arviossa painavat huomattavasti tiedot asianomaisen ansiotasosta,
siinti tapahtuneista muutoksista, htinen jaljella oleva ty6kykynsti sekii hti-
nen tosiasialliset mahdollisuutensa hankkia sillti ansiotuloja. Tdssti pohdin-
nassa on terkee sijansa liitikZirinlausunnon tiedoilla. Kuitenkaan ei voida
edellytttiti, ettti ltitiktiri lausunnossaan tyhjenttivtisti antaa kaikki ratkaisuun
liith/vat tiedot tai ettii htin voisi saadakaan tietoja potilaansa ansiotason
vaihteluista ym., poikkeuksena voi olla tyopaikkaliitikilri. On selvtiti, ettti
nykyisen lainsti?idtinnon vallitessa ltitiktiri usein joutuu tilanteeseen, jolloin
hdnellti on potilaastaan vain puhtaasti lStiketieteellisiti tietoja ja htinellii ei
ole riittdvtisti perusteita luotettavasti arvioida, onko htinen potilaansa osa-,
ttiysl- tai ei lainkaan tydkykyinen.
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On ristiriitaa siinti, mita esim. sairausvakuutus ja yksityiset vakuutuslai-
tokset vaativat laakarilta, ja mitii ty6eltikejiirjestelmtin taholta ltitiktirinlau-
suntoon toivottaisiin sistiltyviin.

Kiisitykseni mukaan ltitiktirillii tiiytyy olla tyokyvyttdmyyslausuntoa kir-
joittaessaan ainakin karkea kuva siitti, onko tutkittava kokonaan poissa
tyostii, vai jatkaako htin sddlnnollistti tyOntekoa ja jos jatkaa, mita muutok-
sia tydnteossa ja ansiotasossa on tapahtunut.

Toisaalta htinellii ttiytyisi olla tieto siitti, haetaanko lausunnolla sairaus-
vakuutuspiiivdrahaa,.la/tai tyokyvyttomyyseltikettii. Ttirkeint€i ltitiktirinlau-
sunnossa on, etta se antaa riitttivtin informaation tutkittavan terveydentilas-
ta, kuvaa olennaiset sairaudet, niiden kulun ja niiden aiheuttamat muutok-
set, niin psyykkiset kuin somaattiset ja niin orgaaniset kuin toiminnalliset
ja sisiiltiiti sairauksien ja tyokyvyn ennusteen kannalta merkittdivtit tiedot.
Johtoptiiitoksiti koskevassa osassa ltitikiirin tulisi olla ehkti entistd varovai-
sempi. lnvaliditeettiprosentin mainitseminen tiissti yhteydessti ei ole avuksi
eltikeratkaisun teossa. Eptiselvissii tapauksissa liiiikiiri voisi mielesttini tyy-
tya ilmoittamaan kdsityksensii tyokyvytt6myyseldkkeen l6tiketieteellisten
edellytysten olemassaolosta ja jiittiiti ratkaisun eltikelaitokselle.

Voidaanko tytikyvyn kehitystli ennustaa?

Kolmantena pohdintani aiheena on, milloin ltitiketieteelliset syyt puoltaisivat
osaeldkkeen myonttimistii. Osaeliike on usein vtilivaihe, joka johtaa tyoelti-
miistdi tiiydelle eltikkeelle tai ptiinvastoin elekkeeltd ttiyteen ty6kykyisyy-
teen. Osaeltike on kuntoutusmyonteinen. Se on ktiyttdkelpoinen tapauk-
sissa, joissa sairauden, vian tai vamman vuokSi vakuutettu joutuu siirty-
maan uuteen ammattiin tai muuttamaan entisess6 ammatissaan tydtehtti-
vitidn, tyoaikaansa ym. sellaisin seurauksin, ettEi ansiotaso olennaisesti ale-
nee. Osaeltike soveltuu usein tapauksiin, joissa pitktillinen sairaus, jolle
on ominaista taudinpuuskien ja hiljaisten kausien vuorottelu, aiheuttaa ty6-
kykyisyys- ja sairauslomakausien vaihtelua ja kokonaisansiotason tuntuvaa
taskua. Esimerkkitapauksena mai nittakoon jakomiel itauti. Ertiille sairauksille,
esim. kroonisille keuhkosairauksille voi olla ominaista vuodenaikoihin liit-
tyvtit tyokyvyn heilahtelut ja vastaavanlaiset kokonaisansiotason muutokset.
Ertitit stressi- ja rasitussairaudet, esim. ruumiillisia ponnistuksia vaativissa
ammateissa jdnne-, lihas- tai luurankopertiiset kiputilat tai henkistti painetta
aiheuttavissa ns. psykosomaattiset sairaudet, verenpainetauti, ulkus yms.
voivat pakottaa ltitiktirin mdiiirtiSmiitin, ettd potilas poistaa rasitushuippuja
aiheuttavia tyovaiheita ja luopuu ehkti yli-, urakka- tai vuorotdistii. los ntimii
muutokset aiheuttavat pitktiaikaiseksi arvioitavan ansiotason laskun, saat-
tanee ndissdi tapauksissa tulla kysymykseen osaeltikeratkaisu, sairauden
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tai vamman luonteesta riippuen pysyvtinii tai mtitiriiaikaisena. Vaikea on-
gelma on, missd m6drin osaeltikeratkaisua tehdessdi voidaan nojautua ar-
vioon, esim. liidketieteellisiin tietoihin pohjautuvaan ennusteeseen asian-
omaisen henkilon tyokyvyn tulevasta alentumisesta, ja missti mdtirin vaa-
ditaan, ettti ansiotason muutos on jo tosiasia. Yleensti kai on edellytetteivd,
ettti osaeliikkeen ehtona on tietty selvd elirketapahtuma, olennainen muu-
tos asianomaisen terveydentilassa ja siihen liittyvtinti htinen ty6nteossaan.

Eldketason korotus tiirkeii mytis osaeliikkeelle
Ttihiinastiset ktiytiinnon kokemukset osaeltikehakemuksista ovat viihemmiin
rohkaisevia. Suuri yleiso ja sen mukana ehkti osaksi ltiaikiirikuntakin on il-
meisesti ymmdrttinyt vtitirin lainmuutoksen tarkoituksen ja ennen kaikkea
tyokyvyttdmyysmdtiritelmdidin sisdltyvdit murtoluvut, kaksi ja kolme viiden-
nestti. Veroviranomaisille tarkoitettu todistuslomake ei ole sovelias ty6-
kyvyttdmyyslausunnon kirjoittamiseen, eikd invaliditeettiprosentin ilmoitta-
minen riita perustaksi osaeltikeratkaisun tekemiselle. On eri asia, onko jon-
kun henkilOn ltitiketieteellinen invaliditeetti 40o/o vai onko hdnen tyOkykynsti
alentunut 40o/s)la eli 2/5:lla.

Toinen yleinen vtitirinktisitys on ollut se, ettii vtihdisen tyo- ja ansio-
kyvyn muutoksen perusteella haetaan osaeltikettti: tehdastyoltiinen saa
selktivian ja joutuu siirtymtidin kevyempdidin ty6hon, htin on saanut tuntipalk-
kana 5,40 ja uudessa tyOssti 5,20. Tehtaan liitikiiri kirjoittaa lausunnon osa-
elrikkeelle siirtymiseksi. Tyokyvyn alentuminen ansiotason mukaan mitat-
tuna tdissti tapauksessa ei ole riitttivd. Osaeltikeuudistuksen toteutumisen
ehtona oli se, ettii tyoeliikkeiden ktisittelyssti vallltsevaa kaytantoa ei tiu-
kenneta, toisin sanoen ennen lainmuutosta ttiyteen eltikkeeseen oikeutettu
on sita edelleenkin. Ei ole oikein kirjoittaa vanhenevalle, monien sairauk-
sien jtiytiimtille mets€ityomiehelle, jolla ei ole mitdtin mahdollisuuksia jatkaa
entistti tai muuta tyotii, lausuntoa, jossa todetaan 40o/s:n invaliditeetti ja esi-
tet€itin osaeltikettd.

Kielteisistti kokemuksista huolimatta nden osaeliikkeen hyvtinii, myon-
teisenii mahdollisuutena. Olisi ehkii ollut onnellisempaa, jos suunnitteilla
oleva eltiketason korotus olisi ehtinyt toteutua samanaikaisesti osaeliike-
uudistuksen kanssa. Silloin olisi jotain, mitti voisi puolittaa. Monen tyoeliike-
jiirjestelmiin piiriin kuuluvan kohdalla olisi varmaankin ollut tarpeellisempi
jonkinlainen "tuplaeltikkeen" mahdollisuus. Toivon, ettti kehitys osaeltike-
ktiyttinnon kohdalla loyttiti oikeat uomat, jotta tiimri uudistus ttiyttdisi tarkoi-
tuksensa vajaatydkykyisten turvana. optimistisesti ntikisin, etta nimen-
omaan tulevaisuudessa osaeliikejiirjestelmti tulee saamaan suuren merki-
tyksen.
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VEIKKO HALLENBEHG

Erdiden Euroopan maiden
erorahajdrjestelmdt

Erorahan maksaminen tydntekijiille tai toimihenkil6lle, jonka ty6suhde on
ptiiittynyt ilman htinen omaa syyttidn, niiytttiti olevan 1960-luvun tuotetta.
Useissa Euroopan maissa on erorahajiirjestelmii otettu kiiyttoon viime vuosi-
kymmenellii. Suomenkin osalta voidaan todeta, ettti periaateratkaisu, tyo-
markkinajtirjestdjen veilinen sopimus, tapahtui vuonna 1969, vaikkakin jdr-
jestelmiin toteuttaminen alkoi vuoden 1970 puolella. Ruotsin tydntekij6itii
ja toimihenkiloitii koskevia erorahajtirjestelmiti on esitelty aikaisemmin tiissti
julkaisussa. Muissa pohjoismaissa on erorahajtirjestelm?i vain Norjassa.
Sen sijaan Tanskassa ja lslannissa ei jtirjestelmii ole kaiyttinndssii. Eroraha-
jtirjestelmti ntiyttriti levinneen useimpiin EEC-maihin. Seuraavassa seloste-
taan ertiiden maiden jerjestelmat.

Noriassa ty6markkinajiirjestdjen sopimus

Norjan tyonantajia ja tydntekijoitdl edustavat keskusjdrjestot Norsk Arbeids-
giverforening (NAF) ja Landsorganisasjonen i Norge (LO) ovat tekemtilltitin
sopimuksella saattaneet erorahajtirjestelmtin voimaan 1966-01-01 liihtien.
Jtirjestelmtin piiriin kuuluvat NAF:n jtisenyritysten palveluksessa olevat hen-
kil6t. Myos NAF:n ulkopuolella oleva yritys voi kuulua jtirjestelmiin piiriin,
mikSli sillii on ty6ehtosopimus LO:n jtisenliiton kanssa.

Edellytyksenti erorahan saamiseksi on, ettti 50-69-vuotias henkilo on
sanottu irti ilman hiinen omaa syytEitin. Yleinen vanhuuseliikeikdiraja Nor-
jassa on 70 vuotta. Tydsuhteen tulee olla kestdinyt viihinttiiin 10 vuotta
yhdenjaksoisestl samassa yrityksessti tai 20 vuotta yhteenlaskettuna
edellytttien, ettei yhdenktitin keskeytyksen pituus ole enemptiti kuin
viisi vuotta ja tiill6in on yhdenjaksoisen tyosuhteen pituuden tullut olla vti-
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hintiiiin kolme vuotta valittomasti ennen tydsuhteen pddittymisttl. Henkilollti,
jolle tarjotaan sopivaa tydtii samassa yrityksessa tai konsernissa, ei ole
oikeutta erorahaan.

Edella sanotut edellytykset koskevat myds rakennusalaa, jossa henki-
l6llii, joka ei tiiytti tyosuhteen pituudesta edelki sanottuja vaatimuksia, on
oikeus erorahaan seuraavin ehdoin:
a) Henkil0 on saanut ptidasiallisen toimeentulonsa rakennusalalta kahden-

kymmenen viimeisen vuoden aikana.
b) Henkilo on ilmoittautunut ty6nviilitykseen eikii ole sijoittunut tydh6n vii-

den ensimmiiisen kuukauden aikana.
c) Erorahan saamisen jtilkeen tulee oikeus saada uudelleen eroraha sen

jtilkeen, kun henkilo on ansainnut ptitiasiallisen toimeentulonsa alalla
aikaisemman lisiiksi kymmenen vuoden aikana.
Erorahan suuruus on 50-vuotiaalle 2500 kruunua (100 Nkr : 66,90 mk

1973-08-02). Erorahan suuruus nousee asteettain siten, ettii 65-vuotiaalle
maksetaan 7 000 kruunua. Tdmtin jiilkeen erorahan suuruus laskee niin, ettd
67-vuotiaalle maksetaan 6 000, 68-vuotiaalle 5 000 ja 69-vuotiaalle 3 000
kruunua. 69-vuotiaalle maksettavan erorahan suuruus ei kuitenkaan saa
ylittiiri sitii palkkaa, jonka henkilo olisi saanut, jos olisi voinut jatkaa tyo-
tiiin 70 ikiivuoteen asti.

Erorahan keskimtiSriiinen suuruus on ollut runsaat 4 700 kruunua. Ta-
pausten miitirtj on vuosittain vaihdellut tuhannen kahden puolen.

Jiirjestelmiin hoitamista varten keskusliitot ovat perustaneet rahaston ja
asettaneet sille 4-jtisenisen hallituksen, joka ktisittelee hakemukset. Asioi-
den valmistelun samoin kuin muutkin kiiyttinnolliset asiat hoitaa Bikstrygde-
verket (Valtion sosiaaliturvalaitos). Jtirjestelmri rahoitetaan siten, etta tyon-
antajat maksavat rahastolle 26 kruunua/vuosityontekijdi (vuonna 1g7'l).

Englanti: lakiin perustuva jdrjestelmd

Englantilaisen jtirjestelmtin taustana on kiisitys, ettti ty6ntekijalla ja toimi-
henkil6llti on omistusoikeus tyohdnsti, ts. ettti htin on tyolliitin yrityksessd
hankkinut tietyn oikeuden tuotantopanokseensa, oikeuden, joka kasvaa voi-
massa ja laajuudessa sitti enemmdn, kuta pitemptiiin hdn tydskentelee yri-
tyksessti. Tdimiin vuoksi irtisanomisen seurauksena on eriiitti ideaalisluon-
toisia menetyksidi:
1) hiinen tuttu eliimtinmuotonsa muuttuu,
2) hainen ylenemismahdollisuutensa loppuvat,
3) htinen vuosien mittaan jatkuvasti listitintyneet etunsa htiipyviit ja
4) htinen irtisanomissuojansa ja muu varman tyopaikan antama turvallisuus

katoavat.
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Ttimdn katsantotavan katsottiin vaikuttavan haitallisesti tyovoiman liik-
kuvuuteen.

Englannissa erorahajiirjestelmti perustuu lakiin. Erorahalaki astui voi-
maan 1965-12-06. Laki koskee kaikkia tydsuhteessa olevia kaikenlaista tyotii
tekeviii. Laki ei kuitenkaan koske

- henkiloitdi, joiden yhdenjaksoinen tyOsuhde 18 vuoden ttiytttimisen jtil-
keen on kestiinyt viihemmtin kuin 104 viikkoa

- henkiloitti, joiden viikkoty6aika on vdhemmdin kuin 21 tuntia (siiiinn6lli-
nen viikkotydaika on 42 tuntia)

- henkiloitti, jotka ovat saavuttaneet eltikeitin, miehet 65 vuotta, naiset
60 vuotta

- ahtaajia

- kalastajia, joitten ainoana palkkana on osuus saaliista

- kauppalaivaston merimiehidi

- valtion virkamiehid ja kansallisen terveyspalvelun palveluksessa olevia

- henkiloitti, joiden tyosuhde on sovittu miitiriiajaksi

- henkiloti, joka on tydnantajansa mies tai vaimo

- kotiapulaisia, jotka ovat tyonantajansa liihisukulaisia
Erorahaan on oikeus henkil6llti, jonka tydsuhteen ptiiittymisen aihe tai

piitisyy on se, ettii hiinen ty6nantajansa tarve teetttiti mddrdtynlaista tai
mtidirdityssti paikassa tyotdi on vtihentynyt tai lakannut taikka tyonantaja on
lopettanut toimintansa kokonaan tai lyhyeksi ajaksi, kuitenkin vdlhintdtin
kahdeksaksi viikoksi. Sillti seikalla ei ole merkitystii, minkdi vuoksi ty6n-
antaja tarvitsee vtihemmtin tyovoimaa. Ptitiasia on, etta toimenpide johtaa
tyovoiman viihentymiseen.

Erorahan suuruus miidir?iytyy henkilon tyOsuhteen pituuden, iiin ja palkan
perusteella seuraavasti: jokaisesta tyosuhteen kestovuodesta 41-65 ikti-
vuosien (naiset 41-60) vtilillti kertyy puolentoista viikon palkkaa vastaava
eroraha; jokaisesta tyosuhteen kestovuodesta 22-41 iktivuosien vtilillti
kertyy yhden viikon palkkaa vastaava eroraha sekd jokaisesta tyosuhteen
kestovuodesta 18-22 iktivuosien vtilillti kertyy puolen viikon palkkaa vas-
taava eroraha. Ttimiin ohella erorahan suuruus on rajoitettu kahdella tavalla:
1) siihen vaikuttaa tyosuhteen pituus enintddn 20 viimeisen vuoden osalta

ja
2) yli E 40 menevdti viikkopalkkaa ei oteta huomioon. Maksimi on siten

20x11/2xf 40 eli t 1200 (1 S : 9,015 mk 1973-08-02). Erorahan keski-
mtiiirtiinen suuruus on ollut noin f, 250. Eroraha on verovapaa. Eroraha
on maksettu keskimdtirin yli 250 000 tapauksessa vuosittain.
Erorahaa on henkilon haettava kuuden kuukauden kuluessa ty6suhteen

piiSttymisestti kirjallisesti ty6nantajaltaan. Erorahan maksaa ty6nantaja.
Tydnantaja voi hakemuksesta saada 5O % maksamastaan erorahasta takai-
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sin valtion eroraharahastosta sen jalkeen, kun on selvitetty irtisanomisen
johtuneen edellti selvitetyistd syistii. Jollei ty6nantaja maksukyvyttomyyden
tai muun syyn vuoksi maksa erorahaa, maksaa sen valtio.

Tyonantajat maksavat rahastolle viikottain 6.3 p. miespuolisesta ia 2.9 p.
naispuolisesta henkil6stii, joka on tayttanyt 18 vuotta, mutta ei vielti 65 vuot-
ta (naiset 60 vuotta) ja joka tekee ty6tti enemmdn kuin 21 tuntia viikossa.
Maksu keriitditin tyonantajien pakollisen kansaneltikevakuutusmaksun yh-
teydessti.

On luonnollista, ettti selostetun j?irjestelmtin hallinto on varsin laajamit-
tainen. Jtirjestelmtiti hoidetaan osana valtion hallintoa. Piitimajana on tyo-
voimaministerio, minkti lisdiksi on yhdekstin alueellista ja 200 paikallista
toimistoa lukuisine virkamiehineen.

14

Yrityksen "sulkeminen" ehtona Belgiassa

Belgiassa on erorahajtirjestelmtiii toteutettu vuodesta 1960 ltihtien. Jiirjes-
telmti on lakiperusteinen. Viimeksi jtirjestelmtiti on muutettu 1971-07-28.
annetulla lailla.



Lain piiriin kuuluvat ne henkilot, jotka tyoskentelevtit yrityksissti, joissa
on vtihinttitin 20 tyosuhteessa olevaa tyontekijtiii tai toimihenkil6ti. Tiillai-
sissa yrityksissii ty6skenteleville voidaan maksaa korvaus yrityksen sulke-
misen tapahduttua. "sulkeminen" tarkoittaa ty6voiman viihenttimistii viihin-
tiitin 75 o/6lla.

Henkilolle, joka on ollut viihinttitin yhden vuoden tyosuhteessa ja menet-
tiiti yrityksen sulkemisen johdosta tyopaikkansa, maksetaan kertakaikkisena
korvauksena

- kultakin tyosuhteen vuodelta ennen 45 ikiivuoden tayttymistti 1 000 fran-
gia (100 FB : 9,9 mk 1973-08-02)

- kultakin tyOsuhteen vuodelta 45 iktivuoden jdlkeen 2 000 frangia

Kertakaikkista korvausta ei kuitenkaan makseta, jos henkil6 on voitu
tyonantajan aloitteesta sijoittaa toisen ty6nantajan palvelukseen samalla
palkalla ja edellytttien, ettd htinen tyosuhteensa siellij jatkuu vtihintiitin
kuusi kuukautta.

Listiksi voidaan maksaa henkilolle jatkuvaa avustusta 12 kuukauden'
eriiissii tapauksissa aina 18 kuukauden ajalta edellyttaen, ettii henkilb on

rekisteroity tyottdmiiksi tyonhakijaksi. Ttillaisena avustuksena maksetaan
ensimmdisen neljiin kuukauden aikana puolet asianomaisen tayden palkan
ja tyottomyysavustuksen v€ilisestti erosta. Seuraavien neljtin kuukauden
aikana maksetaan puolet aikaisemman 4/5 palkan ja tyottomyysavustuksen
viilisestii erosta sek6 niiitii seuraavien neljiin kuukauden aikana puolet ai-
kaisemman 3/5 palkan ja tydttomyysavustuksen vtilisest?i erosta. Viimeksi
mainitun suuruisena maksetaan kuitenkin avustus kymmenen kuukauden
ajalta henkil6lle, joka on yli SO-vuotias tai toimistossa tydskentelevti yli
46-vuotias tai joka on vammautunut. Mtitiritelttiessti aikaisempaa palkkaa ei

sitii osaa palkasta, joka ylitttiii 14000 frangia kuukaudessa, oteta huomioon.
Mikali henkilo tydsuhteensa menettamisen jiilkeen osallistuu ammatilliseen
koulutukseen, maksetaan htinelle jatkuvana avustuksena siten kuin edellii
on selvitetty ty6ttomien osalta, kuitenkin niin, ettii palkan yliirajana pide-
tiitin 30 000 frangia kuukaudessa. Miktili henkilo ottaa uuden aikaisempaa
huonommin palkatun ty6n, maksetaan htinelle edellti olevien stiiinnosten
mukaan siten, ettii tyottomyysavustuksen tilalla on erotusta maariteltaessa
hiinen uudesta tyosttitin saamansa palkka ja palkan yltirajana 30 000 frangia
kuukaudessa.

Kertakaikkisen korvauksen maksaa kokonaisuudessaan viimeinen ty6n-
antaja. Jatkuvan avustuksen maksaa sen sijaan valtio. Jollei tyonantaja
maksa kertakaikkista korvausta, erotettu henkilo voi vaatia maksua var-
muusrahastosta, johon kukin tyonantaja maksaa 75 frangia vuosityonteki-
jaa kohti yrityksen koosta riippumatta.
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Ranskan tytiehtosopimuksissa miiiirHykset erorahasta

Ranskassa tulee 1967-07-13 annetun sSEiddksen (decree) mukaan kaikkien
tyoehtosopimusten sistiltiiti vtihimm?iisehdot erottamisrahan maksamisesta
henkilolle, joka on erotettu muun syyn kuin vakavan ktiytosrikkeen takia.
Vtihimmiiisehtoja sovelletaan myos henkiloihin, jotka tyoskentelevdt alalla,
jolla ei ole voimassa tydehtosopimusta. VtihimmEiiserottamisraha on 10 tun-
nin palkka tai 1120 kuukausipalkasta kerrottuna viimeisen tydsuhteen vuo-
sien lukumaitirtillti. Asianomaisella tulee olla vrihintdiZin kaksi vuotta jatku-
nut tyosuhde viimeisellti ty6nantajalla. Kustannukset jtirivait kokonaan tyon-
antajan kannettaviksi.

Mytis tytintekijiit rahoittavat lrlannin erorahaa

Erorahajtirjestelmiistti on lrlannissa sZitidetty 1967-07-13 annetulla lailla, jota
viimeksi on muutettu vuonna 1971. Lain piiriin kuuluvat keytann6llisesti kat-
soen kaikki '16-70-vuotiaat tyontekijtit ja ne toimihenkilOt, loiden vuosianslo
kahden viimeisen vuoden aikana ennen erottamista nousee eninttiiin I 1 600
(1 f : 9,015 mk 1973-08-02).

Erorahan saamisen edellytykset ovat tyosuhteen ptitittymisen syyn osal-
ta samat kuin Englannissa. Viihintiitin kaksi vuotta kesttinyt yhdenjaksoinen
tyosuhde oikeuttaa kertakaikkiseen erorahaan, minkii lisiiksi voi tulla viikot-
tainen avustus, joka miiiirtiytyy asianomaisen itin, tyosuhteen pituuden ja
aikaisemman palkan perusteella. Kertakaikkisena maksettavan erorahan
miitirii on yhden viikon palkka kutakin tyosuhteen kestovuotta kohti.

Henkilollii ei ole oikeutta viikottaiseen avustukseen, ellei htinelki ole
oikeutta kertakaikkiseen erorahaan. Viikottainen avustus maksetaan, jos
erottamista seuraa tyottomyys tai sairaus. Viikottaisen avustuksen suuruus
on normaalisti 50 0/s aikaisemmasta palkasta. Avustuksen mtitirii sosiaali-
huollon m .6nttimiit avustukset mukaanlukien voi olla eninttidin 90 0/s aikai-
semmasta palkasta. Kukin tyosuhteen kestovuosi 41 iktivuoteen saakka
oikeuttaa yhden viikon viikottaiseen avustukseen ja kukin listivuosi 41 ike-
vuoden jtilkeen kahden viikon viikottaiseen avustukseen. Enimmdismtitirii on
kuitenkin 67 viikon maksu ja vtihimmtiismtiiirti neljtin viikon maksu.

Jiirjestelmtin rahoittamista varten on perustettu eroraharahasto. Siihen
suorittavat maksuja sekii ty6nantajat ettii tyosuhteessa olevat. Viimeksi mai-
nittujen osalta on siis kysymyksessii vakuutuksen kaltainen jiirjestelmti.
Tydnantajien suorittaman maksun suuruus on kaksinkertainen ty6suhteessa
olevien maksuun verrattuna.

Kertakaikkisen erorahan maksaa asianomainen ty6nantaja. Ttillti on mah-
dollisuus saada 55 0/e maksamastaan erorahasta rahastolta. Miiiirii nousee,
jos kertakaikkinen erorahan suuruus on ollut enemmtin kuin 20 kertaa asian-
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omaisen irtisanotun viikon palkka tai jos tydnantaja on ilmoittanut vtihinttitin
kolme viikkoa aikaisemmin enemmdn kuin kaksi vuotta tyosuhteessa ollei-
den erottamisesta tyovoimaviranomaisille. - Viikottaisen avustuksen suo-
rittaa kokonaisuudessaan rahasto.

Palkkataso perustana ltaliassa

Italian erorahajtirjestelmii perustuu 1968-11-05 annettuun lakiin. Laki koskee
kaikkia tyosuhteessa olevia teollisissa yrityksissti. Johtaja-asemassa olevat
ovat kuitenkin lain piiriin kuulumattomia. Flakennusteollisuus kokonaisuu-
dessaan on niiniktitin lain ulkopuolella. Edellytyksenii lain tarkoittaman jat-
kuvan avustuksen maksamiselle on, ettd asianomainen menettiiti tydpaik-
kansa yrityksen tydvoiman vtihenttimisen johdosta tai yrityksen tai sen osas-
ton toiminnan lopettamisen vuoksi. Avustuksen saaminen edellytttiti vtihin-
tiiiin 13 viikkoa kesttinyttti tyosuhdetta yrityksessti. Avustuksen suuruus on
2/3 asianomaisen sddnnollisen tyoajan palkasta ottaen huomioon my6skin
htinelle maksettava tyottomyysavustus. Avustus maksetaan eninttiiin 180
ptiivriltii. Avustus voi jatkua ttimtinkin yli, miktili asianomainen osallistuu
ammatilliseen koulutukseen. Tdilloin maksetaan listiksi koulutusavustuksena
600 liiraa ptiiviiii kohti (100 liiraa : 0,582 mk 1973-08-02).

Jatkuvan avustuksen listiksi maksetaan kaikille erotetuille kertakaikki-
nen erottamisraha, jonka suuruudesta on sovittu tydehtosopimuksin. Toimi-
henkil6ille maksettavan erottamisrahan suuruus on tavallisesti yhden kuu-
kauden palkka kutakin tydsuhteen kestovuotta kohti. Erottamisrahan mak-
saa ty6nantaja.

Jatkuvan avustuksen maksaa valtion sosiaalivakuutuslaitos. Tdmtin jiir-
jestelmtin rahoituksesta huolehtivat teolliset tyonantajat maksamalla 0,3o/o
niiden palveluksessaan olevien palkkasummasta, joille pittiti ottaa pakolli-
nen tyottomyysvakuutus. Maksun suuruudesta neuvottelevat tyonantaja- ja
tyo nte k i j ti j ti rjest6t.

Hollanti - ei erorahajiirjestelmiiii

Hollannissa ei ole yleistti erorahajiirjestelmiiii. Maassa katsotaan suhteel-
lisen pitkiin lakis?iZiteisen irtisanomisajan aiheuttaneen sen, ettei vapaa-
ehtoinen erorahajtirjestelma ole levinnyt. lrtisanomisajan pituus mtiiirtiytyy
lakistiiiteisesti siten, etta se on yksi viikko jokaista tyosuhteen kestovuotta
kohti, 2'l ikiivuoden jiilkeen kuitenkin enintiidn 13 viikkoa. Erottamisrahajiir-
jestelmiti esiintyy eriiissii yksityisissd yrityksissti ja eriiillii teollisuusaloilla.
Esimerkiksi sokeritehtailla maksetaan koko maata koskevan sopimuksen
mukaan erottamisrahana puolen viikon palkka kutakin tyosuhteen kesto-
vuotta kohti, kuitenkin vtihintiitin kolmen viikon ja enintti?in 13 viikon palkka.
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Myiis Saksan Liittotasavallassa erottamisraha

Samoin kuin Hollannissa Saksan Liittotasavallassa on erottamisrahasta
sovittu ty6ehtosopimuksin. Niinpti kahdella suurella teollisuusalalla, metalli-
teollisuudessa ja l<emiallisessa teollisuudessa noudatetaan suunnilleen sa-
mansisiiltoist6 jtirjestelmiidi. Henkilolta edellytetiidn vtihintdidn 40 vuoden
iktiii ja 10 vuoden yhdenjaksoista ty6suhdetta erottamisrahan saamiseksi.
Maksimaalisesti erottamisraha voi nousta yhdeksiin kuukauden palkkaa
vastaavaan maitiriiiin metalliteollisuudessa ja kuuden kuukauden palkkaa
vastaava3n mtitirtiain kemian teollisuudessa. Tekstiiliteollisuudessa on kah-
dessa alireellisessa sopimuksessa jtirjestelty rationalisoinnin varalta mak-
settavia kcrvauksia.

Luxemburgin "vanhuusavustug"

Ttimtin kirjoituksen puitteissa voi mainita my6s Luxemburgin "vanhuusavus-
tul<sen". Se maksetaan pitktiaikaisesta tyosuhteesta erotetulle henkil6lle,
joka ei vielii saa eldkettti. Toimihenkiloille maksetaan kolmen kuukauden
palkka viihintdtin 14 vuotta kesttineestii tyosuhteesta, kuuden kuukauden
palkka vtihinttiiin 20 vuotta kestiineestti tyosuhteesta ja yhdekstin kuukau-
den palkka vijhintditin 25 vuotta kestiineestti tyosuhteesta. Tyontekijdille
maksetaan yhden kuukauden palkka viisi vuotta kestdineestti tydsuhteesta,
kahden kuukauden palkka viihinttiiin 10 vuotta kest?ineestti tyosuhteesta ja
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kolmen kuukauden palkka vtihintii?in 15 vuotta kesttineestti ty6suhteesta

Euroopan jdrjestel m issii yhtiiliiiset periaatteet

Eri maiden erorahajtirjestelmillti on merkittiivid samankaltaisuuksia. Kaikissa
maissa jZirjestelmti liittyy tyosuhteeseen. Erorahalla ei ole misstitin sosiaali-
huollollista leimaa. Erorahaa ei makseta henkilolle, joka on saavuttanut
vanhuuseltikeitin.

Keskeinen kysymys erorahajdirjestelmissti on ty6suhteen ptiiittymisen
syy. Ttissii suhteessa puhtaat erorahajtirjestelmtit ovat samoilla linjoilla.
Tydsuhde ei saa olla ptitittynyt tydntekijiistti tai toimihenkilostti itsesttitin
johtuneesta syystti. Syyn tulee olla sellainen, etta se johtaa ty6voiman vti-
hentymiseen, mikti voi tapahtua yrityksen tai sen osaston kokonaan lopet-
tamisen muodossa, mutta myos muista syistii johtunut tyovoiman vtihen-
tyminen voi tulla kysymykseen. Tiimti edellytys erorahan maksamiseksi on
sanottu selvtisti paitsi Suomen ja Ruotsin erorahajiirjestelmissti my6s
Englannin, lrlannin, ltalian ja Belgian jtirjestelmissti. Norjan "ilman omaa
syyttitin" ja Banskan "muun kuin vakavan ktiytdsrikkeen vuoksi" johtavat
kiiytiinn6ssd samaan lopputulokseen.

Yhtaleisyyttii eri jtirjestelmissti on my6s siinti, ettti niissii edellytettidn
erorahan saamiseksi tietty ty6suhteen kestoaika. Tosin vaihtelurajat tdssti
ovat melkoiset: Norjan 10 vuodesta ltalian 13 viikkoon.

Eroavuutta jtirjestelmissd on erorahan saajien alaikiirajan kohdalla. Poh-
joismaissa eroraha on kohdistettu ltihinnti vanhempiin ikdluokkiin, pdtis66n-
ndn mukaan 50 vuotta ttiyttiineisiin. Sen sijaan useimpien muiden maiden
jiirJestelmissii ei ole kdytiinnollisesti katsoen Iainkaan alaiktirajaa. ltillti on
ntiisstikin tapauksissa merkitystti siktili, ettd vanhemmissa ik€iluokissa ero-
rahan miidrd voimistuu.

Muut eurooppalaiset jiirjestelmtit poikkeavat selvtisti pohjoismaisista jtir-
jestelmistti, Ruotsin toimihenkilOjiirjestelmdii lukuunottamatta, siind, ettti ero-
rahan suuruus on niissti sidottu palkkaukseen.

Eroavuutta on mydskin siinai, ettii muut eurooppalaiset jiirjestelmdt kos-
kevat vain pysyvtiisluontoisia ty6suhteita tai sellaisia tydpaikkoja, joissa on
vain pysyvtiisluontoisia tydsuhteita. Meidtin LEl-alojamme vastaavat alat
eivtit Pohjoismaiden ulkopuolella kuulu erorahajtirjestelmtln piiriin.

Pohjoismaisista jZirjestelmistii poikkeavat muut edellti selostetut jtirjes-
telmlit myos siinti suhteessa, ettEi tyonantaja maksaa erorahan irtisanotulle
ja voi ertiissti tapauksissa saada osan maksamastaan takaisin rahastolta.

Oma muista poikkeava piirteensti sistiltyy lrlannin jtirjestelmdtin, jossa
my6s tydntekijdt osallistuvat jtirjestelmtin rahoittamiseen. Ttillaista vakuu-
tuselementtiii ei ole muissa Jdrjestelmissd.
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Uusia yleiskirjeitEi

N:o 11

N:o 12
N:o 13
N:o 14

r4, 6. 1973
19. 6. 1973
24. 8. 1973
6. 9. 1973

Aiheena uusi liiiiktirinlausuntolomake
Kansaneliikkeen Ja yleisen perhe-eliikkeen korotus
Kansaneliikkeen ja yleisen perhe-eltikkeen korotus
Yrittiijiin ty6tuloselvityslomake

Jakelu:
Ty6eliikelaitoksille
Tydelakelaitoksille
Ty6eldkelaitoksille
Tydeldkelaitoksille

KIRSTI SUOMIVUORI

Perhe-elakkeensaajan muotokuva

Perhe-eliikkeitti on ty6eltikejiirjestelmiin piirissZi mydnnetty vuodesta 1967
alkaen. Kuluneiden kuuden vuoden aikana on perhe-eltikkeestd muodostu-
nut sen saajien lukumtiiiriitikin ajatellen merkittevd eltiketurvan laji. Tiimtin
joukon perusteella on jo mahdollista luoda my6s selkea tilastollinen kuva
eltikkeensaajaperheistii ja niiden jtisenistii.

Kaksi kolmannesta perhe-eldkkeen saajista yksiniiisiEi leskiti

Tyoeltikelakien mukaisia perhe-elEikkeitii oli vuoden '1972 (opussa voimassa
runsaat 30 000. Ntiistti noin tuhat oli myonnetty naispuolisen edunjtittiijtin
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jdlkeen. Miehen jiilkeen myonnetyistti perhe-eltikkeistti kahdessa kolman-
neksessa leski oli yksin edunsaajana. Noin 30 prosentissa tapauksia edun-
saajana oli leski ja lapsia ja noin 3 prosentissa yksinomaan lapsia. Viime-
mainittuun ryhmtitin kuuluvat lapset ovat taysorpoja, miehen aikaisemmasta
avioliitosta olevia lapsia tai au-lapsia. Seuraavasta taulukosta ndhddidn mie-
hen jdilkeen myonnettyjen perhe-eliikkeiden jakautuminen sen mukaan, ketk?i
ovat edunsaajina.

Taulukko l. Miehen jiilkeen mytinnettyjen perhe-el5kkeiden jakautuminen yuonna '1972 mak-
setuissa eldkkeissH edunsaajina olevien henkll6iden mukaan.

Vuonna 1972 alkaneet eltikkeet jakautuvat liihes samalla tavoin. Yksi-
ntiisten leskien osuus on vain hieman pienentynyt.

Yksintiisten leskien suuri osuus johtuu ennen muuta edunjEitttijien ikti-
rakenteesta, jota koskevia tilastoja on ktiytettiivissti vuonna 1972 alkanei-
den eltikkeiden osalta. Miespuolisista edunjZitttijistii kolme neljasta on tiiyt-
tiinyt 50 ja joka toinen 60 vuotta keski-iiin ollessa 58 vuotta. Alla olevassa
taulukossa on esitetty tarkempi iktijakauma.

Taulukko 2, Miespuolisten edunjfittAlien lkii vuonna 1972 alkaneissa perhe-elikkeiss5.

Edunsaajana Eliikkeitti
kpl %

Vain leski
Leski ja lapsia
Vain lapsia
Yhteensti

20245
8 910
1 059

30 214

67,0
29,s

3,5
100,0

Edunjtitttijtin ikti
31. 12- 1972 vuotta

Eltikkeitti
kpl otto

7,3
6,2
8,5

11,5
15,3
21,3
29,9

548
46s
639
866

1 146
1 600
2240

Alle 40
40_4.4
45-4.9
5r-54
55-59
6H4
6$-

Yhteensti 100,0 7fi4
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Yksin?iinen leski on keskim?i?irin 60-vuotias

Nimitys yksiniiiset lesket tarkoittaa seuraavassa niitii tapauksia, joissa per-
he-eliikkeen edunsaajana on vain leski. Suurin osa perhe-eltikkeistii kuuluu
ttihtin ryhmtiEin. Yksin?iisten leskien keski-ikti on ltihes 61 vuotta. Hiukan
useampi kuin kolme neljtinnestii on tayttanyt 55 vuotta ja noin 30 prosenttia
on itse ttiytttinyt eldikeitin 65 vuotta. Tarkempi jakauma niikyy taulukosta 3.
Hienoista nuortumista lukuunottamatta kuva ei juuri muutu, vaikka rajoitut-
taisiin tarkastelemaan vuonna 1972 alkaneita eliikkeitii. Ryhmien keski-idit
poikkeavat toisistaan vain pari kuukautta.

Taulukko 3. Perhe-elikettd saavlen yksiniiisten leskien ikiilakauma vuonna 1972 makeetuissa
eliikkeigan.

Leskiperheeksi kutsutaan seuraavassa niitti tapauksia, joissa edunsaajina
on sekti leski ettii lapsia. Tilastojen perusteella on mahdollista piirttiii myos
tyypillisen leskiperheen muotokuva. Perheen iiiti on keskimti?irin 45 vuoden
ikiiinen ja perheessd on - kuten tilastoperheessd ainakin - 1,94 keski-
mtiiirin 12 vuoden iktiistti lasta.

Yksintiisiin leskiin verrattuna perheelliset lesket ovat siis keskimtiiirin
viisitoista vuotta nuorempia. Perheellisistii leskistEi kaksi kolmannesta on
alle S0-vuotiaita. Yksilapsisten (perhe-eltikettii saa vain yksi lapsi) perhei-
den tiidit ovat keskimtitirin viisi vuotta muiden leskiperheiden iiitejd vanhem-
pia, sillii tapauksissa, joissa yksi lapsi saa eltikett?i, iiitien keski-ikti on 48
vuotta; kahden tai useamman eltikettii saavan lapsen tiitien keski-ikii on
43 vuotta. lktijakaumat ovat suunnilleen samanlaisia vuonna 1972 alkaneis-
sa eltikkeissti.

Lesken ikti
31. 12. 1972 vuotta lkm o//o

o,2
1,7
6,2

13,0
21,0
27,2
30,7

100,0

Alle 40
4c-44
4H9
50-54
55-59
6H4
65-

Yhteensti

22

Leskiti

51
349

r 255
2 641
4 244
5 497
6 208

20 245



Taulukossa 4 on esitetty leskien iktijakauma siinti tapauksessa, ettti
perhe-eltiketta maksetaan myos lapselle.

Taulukko 4. Perheellisten leskien iakautuminen i6n ia perhe-eldketti saavien lasten lukumiiii-
riin mukaan vuonna 1972 maksetuissa perhe-eldkkeissli.

Lesken ikti
31. 12. 1972
vuotta

Alle 24
25-29
30-34
35-39
40-44
4H9
50-54
55-59
AN EA

65-

Yhteensii

Melkein puolessa leskiperheistZi vain yksi lapsi saa perhe-eliikett?i.
Yhdessd perheessti neljtistti eltikettii saa kaksi lasta. Samoin neljiinnek-
sessd tapauksista eltiketta saa kolme lasta tai enemman; tiihtin ryhmtitin
kuuluu sellaisiakin perheitii, joissa eltikettii saa ainakin kymmenen lasta.

Taulukko 5. Perhe-eliikette saavien lasten lukumiiiiri niissi vuonna ,l972 maksetuissa perhe-
eldkkeissd, joissa edunsaajana myiis leskl,

Yhteensti

lkm o//o

Leskiii, joilla
perhe-eliikettii saavia lapsia

1 | 2tai us.rkml%llkml%
'1,6

4,9
7,7

't 1,5
18,3
22,1
19,5
1 1,5
OA

0,3

93
181

161
206
587

1 017
1 066

769
o11

26

2,2
4,2
3,7
4,8

13,6
23,5
24,7
17,B

AO

0,6

49
256
527
816

1 046
946
673
256

22
2

1,1

5,6
11,5
17,7
22,8
20,6
14,6
5,6
ntr
0,0

142
437
688

1 022
1 633
1 963
't 739
1 025

233
28

8 910 100,04 317 100,0 4 593 100,0

Perhe-eltiketta saavien
lasten lukumditirti

Eltikkeitti

lkm ol/o

4 313
2392
1 235

581
384

48,4
26,9
13,9
6,5
4,3

1

2
3
4
5 tai useampia

Yhteensd I 905 100,0
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Vuonna 1972 alkaneissa eldkkeissti lasten lukumtitirtin keskiarvo oli 2,09.
Luku on siis hiukan korkeampi kuin lasten lukumddrtin keskiarvo kaikissa
maksetuissa eliikkeisse, 1,94.

Onko edunjiitttijien ikdrakenne muuttumassa?

Edunjtittiijien ikdrakenteesta johtuen pienten lasten osuus on suhteellisen
vtihtiinen vuonna '1972 maksetuissa eliikkeissti. Alle 6-vuotiaita on vain 9 0/s.

Lapsista puolet on tayttanyt 13 vuotta.
Vuonna 1972 alkaneissa eliikkeissii lasten keski-ikti oli vuoden 1972

Iopussa arvion mukaan 11 vuotta 3 kuukautta. Luku on alhaisempi kuin kaik-
kien perhe-eltikettii saavien lasten keski-ikii 12 vuotta.

Verrattaessa lasten iktiti vuonna 1972 alkaneissa ja kaikissa vuonna
1972 maksetuissa eliikkeissd hertittiiti huomiota pienten, alle 6-vuotiaiden
lasten suuri osuus alkaneissa eliikkeissti. Se on 1,7-kertainen kaikkiin per-
he-eltikkeisiin verrattuna.

Taulukko 6. Perhe-eliikettA saavien lasten ikd 31.12, lg72 lesken ollessa edunsaajana vuonna
1972 maksetuissa elAkkeissd.

*) On osittain arvioitu

Muut perhe-eliikkeet
Ttihtin ryhmtiiin kuuluvat naisen jtilkeen perhe-eltikettti saavat lapset ja sel-
laiset miehen jtilkeen myonnetyt perhe-eltikkeet, joissa edunsaajina on vain
lapsia.

Eltikettti saavien lasten lukumditirii eltiketapausta kohti on ntiissti ryh-
missii selviisti pienempi kuin myos lesken ollessa edunsaajana. Miehen jiil-
keen mydnnetyissii perhe-eldkkeissd on lapsia keskimtitirin 1,71 ja naisen
jtilkeen myonnetyissti perhe-elakkeissa 1,76. Yli puolessa tapauksista elti-
kett?i saa vain yksi lapsi. Lasten ik?ijakauma on samantapainen kuin lesken
ollessa edunsaajana.

Lapsen ika 3,l. 12. 1972
vuotta

0-5
G-1'l

12-17
18-

Yhteensti

Vuonna 1972
maksetut el2ikkeetrkml%

Vuonna 1972
alkaneet eltikkeetrkml%

1 582
5 383
I 894

451

17 310

9,1
3l,l
57,2
2,6

100,0

207
381
673

") 41

1 302

15,9
29,3
51,7*) 3,1

100,0
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PENTTI KOIVISTOINEN

Vakuutusoikeuden pdi#it6ksid

Vakuutusoikeuden piiiittis to +t81t21767
Annettu 23. 5. 1973

PBOVISIOPALKKAINEN TUOTE-ESITTELIIA OLI TYOSUHTEESSA

B oli ilmoittanut El€iketurvakeskukselle ty6skennelleensd S. Oy:n piiriptitil-
likkonti. Yhti6n ja B:n vtilisen sopimuksen mukaan yhtio oli sitoutunut kou-
luttamaan piiriptitillikon yhtion edustamien tuotteiden kotikutsuesittelijtiksi
ja piirinsti alueella toimivien tuote-esittelijoiden kouluttajaksi. Koulutuksen
jiilkeen B oli velvollinen jiirjestamaan vdhinttitin neljii kotikutsutilaisuutta
kuukaudessa. Ntiissti tilaisuuksissa B esitteli yhtion tuotteita ja otti vastaan
tilauksia, jotka hiin oli velvollinen yhdessti piirins?i tuote-esittelijdiden hank-
kimien tilausten kanssa viikottain toimittamaan yhtiolle. Sekti B:lle etta
tuote-esittelijoille tehdyistii tilauksista B suoritti yhti6lle 38 prosentilla alen-
netun hinnan ja toimitti sitten tuotteet alentamattomaan hintaan ostajille.
Piiripritillikko oli muutenkin velvollinen toimimaan yhtiOn ja tuote-esittelijoi-
den yhdysmiehenii. Sijaisen kiiytttimiseen ty6ssti oli hankittava yhtion hy-
viiksyminen. Myosktirin muuta kotikutsumyyntiti B ei ollut oikeutettu har-
joittamaan sopimusaikana. Myyntityostti aiheutuneet kulut B joutui korvaa-
maan itse.

B:n pyydettyii Eliiketurvakeskusta ratkaisemaan, onko htineen mainitun
tydskentelyn perusteella sovellettava TEL:a, Eltiketurvakeskus on 28. 1.1971
antamassaan piitit6ksessii katsonut, ettd B toimiessaan S. Oy:n koulutta-
mana tuote-esittelijdinii ja tuote-esittelij6iden yhdysmiehenii tyoskenteli siinii
miitirin yhtion johdon ja valvonnan alaisena, ettti h€in oli tyosuhteessa yh-
tio6n ja kun hiinen tyosuhteensa ttiytti myos TEL 1 $:ssti sdddetyt edelly-
tykset, Eltiketurvakeskus mtjdrtisi B:hen sovellettavaksi TEL:a.

S. Oy haki muutosta tdhtin pdtit6kseen.
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Elakelautakunta katsoi 8. 12. 1971 antamassaan ptitit6ksessd, ettd B jou-
tuessaan itse vastaamaan myyntity6st?i aiheutuneista kuluista ja hiinen an-
sionsa perustuessa yksinomaan ty6n tulokseen ja koska htinen toimintansa
oli rajoitettu vain kotikutsuissa tapahtuvan myyntityon osalta niin, ottaen
huomioon kaikki olosuhteet, B:n ja S. Oy:n vtilinen sopimussuhde oli sisiil-
l6lttitin p6dasiallisesti sellainen, etta B:ta oli pidettdvd itsentiisenii yrittii-
jiinti. Tiimtin vuoksi Eliikelautakunta on muuttanut Eltiketurvakeskuksen pErii-
tdstti ja mtitirtinnyt B:hen sovellettavaksi YEL:a.

Tiihiin pZititokseen B ja Eltiketurvakeskus hakivat muutosta.
Vakuutusoikeus on antamassaan pdiiitdksessd katsonut oikeaksi kumota

El2ikelautakunnan ptititoksen Eltiketurvakeskuksen piltitOksessti lausutuin
perustein ja jiittiiti asian Eliiketurvakeskuksen pdidtdksen varaan.

Kysymys siitti, ovatko erilaiset provisiopalkalla tyoskenteleviit edusta-
jat, hankkijat, asiamiehet ym. tydsuhteessa vai itsendisiii yritttijiri, on jo pit-
kddn askarruttanut lainsoveltajia. Kehityksen yleinen linja on ollut, ettti pro-
visiopalkkaisia edustajia on yhti enenevtissti miidrin ruvettu pitamaan tyo-
suhteessa olevina. PtitisiiEint6 kuitenkin edelleen on, ettii ttillaiset henkil6t
eivdit ole tydsuhteessa. Vain poikkeustapauksissa, kun provisiopalkkainen
edustaja on tavanomaista kiintetimmin tyOnteetttijtinsd johdon ja valvonnan
alaisena, hiinet on katsottu tyosuhteessa olevaksi tydntekijtiksi.

Yleistti stiiintoti siitti, milloin tyonteetttijtin johto- ja valvontavalta on riit-
tiivti, ei voida esitttiti, joten ratkaisut joudutaan suorittamaan periaatteessa
erikseen kussakin yksittEiistapauksessa. Onpa eriis arvostettu oikeusoppi-
neemme lausunut, ettii viime ktidessti saatetaan joutua ratkaisua tehtEiessti
turvautumaan sormenptitituntumaan.

Eltiketurvakeskus on perustanut ratkaisunsa ptitiasiassa niihin tausta-
tietoihin, jotka on mainittu taman artikkelin ensimmtiisessti kappaleessa.
Eltikelautakunnan ratkaisun perustelut ovat sindnsd my6s loogisia, mutta
ne johtavat toisenlaiseen ratkaisuun kuin mihin Vakuutusoikeus on ptitity-
nyt. Toisin sanoen Eliikelautakunta ja Vakuutusoikeus ovat punnitessaan
tyosuhdetta puoltavia ja sitti vastaan osoittavia tekijditii painottaneet niitii
eri tavalla. Vakuutusoikeus on katsonut tyosuhdetta puoltavat seikat koko-
naisuutena painavammaksi kuin sitd vastaan olevan aineiston, kun taas
Eltikelautakunta on arvostellut asian ptiinvastoin. Asiaseikasto on Vakuu-
tusoikeuden mielestti siis osoittanut piiriptitillikon olevan sidottu yhtioon
kiintetimmin kuin provisiopalkkaisissa edustussuhteissa on tavanomaista.

Flatkaisu on Vakuutusoikeuden ensimmEiinen nykytitin suuressa mdtirin
esillti olevien "kauneudenkauppiaiden" osalta. Miten laajalle menevid johto-
piititoksiti siitti voidaan tehdti, on vaikea sanoa. Edellti selostetusta ratkaisu-
filosofiasta nimittdin seuraa, etta yhti6iden tehdessdi tyontekijoidensd kanssa
toisenlaiset sopimusehdot kuin ttissti tapauksessa ja tyOolosuhteiden muu-
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toinkin erotessa nyt esiteltavdstti tapauksesta, piiriptitillikkoti voidaan mah-
dollisesti pittiti myos itseniiisenti yritttijtinti. Pyrkimystti ttihtin suuntaan on-
kin tyonantajataholla jossain miiiirin olemassa. Luultavaa kuitenkin on, etta
olennaisimmat sopimusehdot ja muut tydolosuhteet ovat yleensti saman-
tyyppiset myos muissa vastaavanlaista toimintaa harjoittavissa yhtioissti.

Mainittakoon, ettii Eltiketurvakeskus on antanut ratkaisun myos yhtio
O:n tuote-esittelijtinti, siis piiripiitillikon tai vastaavan henkilon ohjauksessa
toimineen J:n osalta, ja todennut htinen olleen tyosuhteessa O:hon. TEistii
piiiitdksestti on valitus edelleen Eltikelautakunnan ktisitelttivdnti.

Vakuutusoikeuden piitittis nto 3fi541721767
Annettu 23. 5. 1973

SAANNOLLISESTI TOTSTUNEET TYOHONOTOT KATSOTTIIN YHDEKSI TEL-TYOSUHTEEKSI

P. Oy on Eliiketurvakeskukselle 13. 8. 1971 tekemtisstitin hakemuksessa
pyytanyt Eltiketurvakeskusta ratkaisemaan, onko yhtidn palveluksessa kip-
sinpurkausty6ssir olleeseen maanviljelijti T:hen sovellettava TEL:a.

Esitetyn selvityksen mukaan P. Oy:llti on kipsilevytehdas, joka kiiyttiiti
raaka-aineena mm. kipsiii. Tarvittava kipsi tuodaan DDR:stii ja Puolasta
Kotkaan pienillii kulkuvuoroiltaan eptistitinndllisillti laivoilla. Kotkasta kipsi
viedtitin edelleen rautateitse P. Oy:n tehtaille. Kipsin purkamiseen junasta
on kiiytetty ldihiseudun maanviljelijditti, joiden kanssa on sovittu, ettti he
tulevat suorittamaan kysymyksessd olevaa purkaustyotti aina, kun heit€l sii-
hen erikseen pyydettitin. Mikali jollakin heistti on este, hiin hankkii itselleen
sijaisen. Kerrallaan purkausty6ssd on neljtistd viiteen miestEi, jotka suorit-
tavat tyon urakalla. Korvaus maksetaan puretun tonnimZitirdin mukaan ja
lomakorvaus suoritetaan jokaisen tilinmaksun yhteydessii. Laivalla tuodaan
kipsiti 300-500 tonnia ja se on purettava mahdollisimman pian. Laivoja
saapuu Kotkaan yksi tai kaksi viikossa. PurkaustyOtti suoritetaan kahdessa
vuorossa ja 300 tonnin purkamiseen menee aikaa yksi ptiivti. T on ollut ker-
rotussa kipsinpurkaustyossti vuodesta 1953 vuoden 1968 loppuun ja 16.2.
1970 alkaen edelleen. Htinen vuosiansionsa ovat vaihdelleet vuosina
1962-1968 noin 4300 markasta noin 77@ markkaan, vuonna 1970 ne ovat
olleet noin 5100 markkaa. Tyoptiiviti on vuonna 1970 ollut I30 ja vuonna
1971 heintikuun 5 ptiivtitin mennessd 75.

Eltiketurvakeskus on 1. 10. 1971 antamassaan pdiiitbksessti katsonut T:n
kipsipurkaustydtii suorittaessaan olleen kahdessa yhdenjaksoisessa ty6-
suhteessa P. Oy:oon, joista ensimmtiinen oli jatkunut vuodesta 1953 joulu-
kuun 31 piiiviiiin 1968 ja toinen alkanut helmikuun 16 piiivtinti 1970 ja kun
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T:n ty6suhteet ttiyttiivtit myos TEL 1 $:ssti stiiidetyt edellytykset, miiiirtinnyt
T:hen sovellettavaksi TEL:a.

P. Oy haki muutosta Eliikelautakunnalta ja sen jtilkeen Vakuutusoikeu-
delta, mutta ntimti katsoivat, ettei ole syytti muuttaa valituksenalaista ptiti-
tdstEi.

P. Oy katsoi valituksissaan, ettd T on toiminut itseniiisenti yritttijtinti.
Kantansa perusteeksi yhtio esitti, etta ty6 on luonteeltaan tilapdistdi ja T on
suorittanut sitti sivutoimenaan. P. Oy ei ole tyOtii varten asettanut erityistti
valvojaa, vaan kysymys on ollut tietyn tydtuloksen aikaansaamisesta ts.
kipsilastin purkamisesta. T:llti on ollut oikeus panna kenet tahansa sijaansa
purkaustyotd suorittamaan. Koska tyo ei ole ollut jatkuvaa, on purkaustyOn
aina kertaalleen ptitittyessti T:lle suoritettu lomakorvaus. T:llii ei ole ollut
minkiiiinlaista tyoaikaa ja korvaus tydstti on suoritettu pelktistdi6n puretun
tonnimtitiriin mukaan.

Ttimrintyyppisten perustelujen esitttiminen tyonantajan taholta osoituk-
sena toiminnan itsentiisestti luonteesta lienee kdytdinn6ssti varsin tavan-
omaista. Tdllaisia viiitteitti vastaan voidaan huomauttaa ensinniikin, ettei
tyoskentelyn sivutoimisella luonteella ole mainittavaa merkitystti ty6suhteen
-l----^^-l^- L--l-:r!----- T..i-,.Lr^^- ^J^tl.4tAsa :^Lr^ t- ..-1..--r-^:t--..^Ulslllarjlictulucl llcll nlLLcrtiuucl. I yUDuaiLggIl eueaiyatallia jgillg- ja VaiVOi-ltaoiKgijS
taas ei vdiltttimdttti vaadi tosiasiallista ty6n valvomista, jo pelkkti oikeus tti-
hiin on periaatteessa riitttivti. Ktisitelttiviissd tapauksessa yhtio on listiksi
maininnut, ettti kipsi on purettava mahdollisimman pian, mistti muun muassa
on pii€iteltiivissd, ettii yhtio ainakin ttissti suhteessa joutuu kiiyttiimtiiin joh-
to- ja valvontavaltaa. Myds urakkatydtti on mahdollista tehdd tyosuhteessa.

Maanviljelijti T:n tapauksessa on lis€iksi jouduttu ottamaan kantaa ty6-
suhteen yhdenjaksoisuuteen. Kun uusi sopimus ty6suorituksesta tehdiidin
varsinaisesti vasta sen jtilkeen, kun tydntekijti on jo lopettanut tydnsti enti-
sen sopimuksen perusteella, on ratkaistava, jatkuuko ty6suhde tiillOinkin
keskeytymditt6 sopimuskaudesta toiseen. Ratkaisu riippuu yksityistapauk-
sessa vallitsevista olosuhteista, ennen kaikkea siitti, miten pitkti vtiliaika
ty6nteon lopettamisen ja uudelleen aloittamisen vrilille syntyy. Ttilldin voi-
daan todeta kipsinpurkaustydn olevan luonteeltaan sellaista, ettei se ole
jatkuvaa, mutta T on kuitenkin tehnyt sitti vuosikausia samalle ty6nteettti-
jtille melko stitinn6llisesti ja lyhyin vtiliajoin, joten ty6suhteen katsominen
yhdenjaksoiseksi vuoden 1968 loppuun saakka on perusteltua. Mydsktitin
lomakorvauksen suorittaminen jokaisen palkanmaksun yhteydess6 ei vielii
v€iltttimtittil merkitse tydsuhteen katkeamista. Toimenpiteenhiin ei sintinsd
tarvitse osoittaa muuta kuin ty6nantajan ktisitystti tyosuhteen ptitittymisestti.
Kun vuosilomakorvauksen suorittaminen edellytttiti tydsuhteen olemassa-
oloa, on yhtion ilmoitus lomakorvauksen suorittamisesta vain tukemassa
kantaa, jonka mukaan T on ollut tydsuhteessa yhti66n.
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Tietoja tyoel5kkeensaajista 3O. 6. 1973
Eltiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietoJen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja I

elakelaitosten mydntamien 30. 6. 1973 volmassa olevien eltikkeiden lukumiiiirat ja elakke
keskimdiirtit seuraavan taulukon mukaiset.

VANHUUSELAKKEET

LEL-
,iden

Eliikkeen mydntiijii

liikelaitokset
Eliikevakuutusyhti6t
Eliikekassat
Eliikesriiitiot

TEL et
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-ellikelaitokset
Kaikki et

Lisdksi edellisista sai TEL-lisiieliikette 1 663 vanhuuseldkkeensaajaa keskimiiiirin 601 mk/kk
sekZi YEL-lisiieliikettii 18 vanhuuseliikkeensaajaa sekii MYEL-lisaelaketta 1 vanhuuseldkkeen-
saaja.

TYOKYVYTTOMYYS ELAKKEET

ElSkkee ia

Miehet

20 424
1 733
6 603

23 546
3 405
4 327

43 970
5 138

10 930
28 760
3812

12 952
19556

31 278
2320

r2 935
2709

60 038
6 132

25 887
22265

65 080 49 242 114 322

Keskimiiiir. peruseliike mk/kk

r96
198
240
203
320
54
92

163

Miehet Naiset Yhteensti

286 233

29s
297
411

409
493
522
440
433

98
155

316
390

76
147

Eldkkeen myontaja
Eltikkeensaajia

Miehet Naiset Yhteensti
TEL-eliikelaitokset

Eltikevakuutusyhti6t
Eltikekassat
Eldkesrititi6t

16637
1 307
5 001

20 073
1 769
3 015

36 710
3 076
8 0r6

kset yhteensa 22945
3 840

12 477
27 087

24 857
1 790

12 661
3 733

47 802
5 630

25 138
30 820

YEL-eliikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

Keskimtitir. peruseliike mk/kk
Miehet Naiset Yhteensti

411
477
474

189
216
244

290
327
387

429
38r
130
200

197
257
57

101

308
341
93

188
Kaikki ty6elakelaitokset 66 349 43 041 1 09 390 276 rs0 227

Tydkyvytt6myyseldkkeisiin sisdltyy 1 028 osaeliikettii.
Lisdksi edellisiste sai TEL-lisael6ketta 1 086 tydkyvytt6myyseldkkeensaajaa
mk/kk sekd YEL-liseelakettti l1 tyokyvyttOmyys6lakkeeniaajaa.

VANH U US-, TYOKYVYTTOMYYS. JA TYOTIOMYYS ELAKKEET

keskimdtirin 450

Eliikkeen my6ntaje

TEL-ele
Eliikevakuutusyhti6t
Eltikekassat
Elekesaati6t

Elakkeensaajia Keskimtidr. peruseliike mk/kk
Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensti

37 109
3 040

11 606

43 828
5 179
7 358

80 937
8 219

18964

410
486
501

193
2U
242

292
308
401
3n
367

85
170

TEL-eldkelaitokset yhteensa
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

51 755
7 660

25 483
46 829

56 365
4 112

25 605
6 552

108 120
11 772
sr 088
53 381

435
407
114
181

200
293
56
97

Kaikki tydeltikelaitokset 131 727 92 634 224 361 281 r57 230

29

Naiset Yhteensd



PERHE.ELAKKEET

Eldkkeen myOntdja

TEL-eltikelaitokset
Eldkevakuutusyhti6t
Eliikekassat
Elakesdiiti6t

Etekk.
lukum.

Kesklm.
eldke
mk/kk

Eliikkeensaajia
Lesket Lapset Yhteensti

12 810
1 051
4208

268
291
286

rl 853
927

3 550

7 039
623

1 531

r8 892
1 550
5 081

25523
3 113
7 039

16405

TEL-eliikelaitokset yhteensti
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

18069
18r'.7
3 84.|

10068

274
242
68

123

16330
1 719
3 504
9 452

I 193
1 394
3 535
6 953

33 825 204 31 005 21 075 52 080

Edellisiin keskim6tiriin sisaltymattdmien TEL-Iisaetujen mukaisten perhe-eliikkeiden lukumtiii-
rii oli 860 ja keskimdtiril a7i nklkk. Tdtii perhe-eliikettii sai 848 lesked Ja 605 lasta. YEL-lis6-
etujen mukaisten perhe-eliikkeiden lukumiidr5 oli 3.

TYOTTC'MYYSELAKKEET

VANHUUS-, TYOKYVYTTOMYYS., TYOTTOMYYS. JA PERHE-ELAKKEET

Eliikkeen mydntaja

TEL-eltikelaitokset
Eliikevakuutusyhti6t
Eliikekassat
Elekestiiitiot

Elakkeiden
lukumii6rti

Keski-
maareinen

elake mk/kk

93 747
9270

23 172

289
306
380

TEL-eltikelaitokset yhteensti
YEL-eliikelaitokset
MYEL-eliikelaitos
LEL-eliikelaitokset

r26 189
13619
54 929
63 449

307
350
83

163
Kaikki tydeliikelaitokset 258 186 226

Eltikkeen myontaja
ElSkkeensaajia Keskimd6r. peruseliike mk/kk

Miehet Nalset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensii

TEL-elakelaitokset
Eltikevakuutusyhti6trr!1,-l-----rElanE^au5dt
Eliikesdtiti6t

48

2

209
t

16

257
E

18

267

208

158
11Q

210

178
173
210

TEL-eliikelaitokset yhteensd
YEL-elSkelaitokset
MYEL-eltikelaitos
LEL-eldkelaitokset

50I
54

r86

230
2I

r10

280
l0
63

296

2U
305
148
147

162
232

75
89

180
290
137
126
153Kaikki tyoelakelaitokset 298 351 649 171 137
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Yllvahtlmestarl Unto Salonen ty6ymp5rlst6a-
siiiin ElSketurvakeskuksen enslmm6lelsa6, Ula-
piisloeii toimitllolsea Uudenmaankatu 20:esE
vuonna t962.

Henkiloasioita
Eldketu rvakesku ksessa

Eliiketurvakeskuksen ylivahtimestarina talon toi-
minnan alusta ollut Unto Salonen on siirtynyt
eliikkeelle. Laitoksen aloittaessa toimintaansa
pienisse puitteissa htinen tehtdiviinsii kuuluivat
kaikki yleiset sisaiset palvelut: piiivystyksestti
ja liihettiliikenteesta vastaamisen listiksi ko-
koustilojen valmiudesta huolehtiminen, huolen-
pito teknisista kunnostuksista ja vieldpti monis-
taminen. Viimeksi ylivahtimestari Salosen lii-
himpiinii tehtevana talon seitsemdsti vahtimes-
tarista vanhimpana on ollut liihettien esimie-
hyys. Uudeksi ylivahtimestariksi on nimitetty
'I . 9. lukien vahtimestari Sauli Rtistinen.

Valtiotieteen maisteri Tapio Karsikas ja yh-
teiskuntatieteiden kandidaatti llkka Savoheimo
on Eltiketurvakeskuksessa nimitetty ylitarkasta-
jiksi 1. 9. lukien. He ovat kumpikin tulleet ta-
lon palvelukseen el6kelaitostarkastajiksi vuon-
na 1967.

English Summaries
COOOPERATION BETWEEN PENSION SYSTEMS
(Edltorial)

The author of this article is Madti Ulmonen,
legal manager of the Central Pension Security
lnstitute.

There has been considerable cooperation
from the outset between our two main penslon
systems - the national penslon and the
employment pension. The cooperation has been
primarily in technical matters relating to the
practical adminietration of pension securlty and
hence unknown to the general public. lndeed,
the coexistence of the pension systems may
sometimes have appeared to be less peaceful.
However, the cooperation between the penslon
systems has assumed new forms.

The so-called KPP-recommendation ln whlch
the well-known eocialogists Pekka Kuusl, Jaak-
ko Pajula and Teivo Pentik6inen expreseed
their views on Bome focal lesues of soclal

policy foresaw the development of cooperatlon
between the national pension and the employ-
ment pension systems. Exploration and planning
work has now been started on the basis of
the recommendation. The intentlon ie to ad-
vance in a total of three sectors.

To improve the service to pension applicants,
the field organisation of the national pension
and health insurance system will be studied
to find out whether it can also serve applicants
for an employment pension. This would help
especially applicanto for invalidity penaions who
would then be able to combine their health
insurance business with their employment pen-
sion applications. lt would also be possible by
this means to find additlonal manpower for
counselling the insured in employment penslon
matt€rg.
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The daily sickness benefit is now of second-
ary importance in that payment ie limited to the
sum exceeding the amount of the employment
pension. The daily sickness benefit may also
be paid independently of the employment pen-
sion, and then the entitlement of the insured to
the employment pension is transferred to the
National Pensions lnstitute. However, thls sys-
tem has not functioned entirely satisfactorlly
for the insured. The possibility of improving
the position of the insured by reversing the
mutual order between the daily sickness be-
nefit and the employment pension is therefore
to be examined.

Cooperation is belng developed further also
at the technical level, mainly in communications
between the pension systems.

One of the most important issues for the
near future is raising of the level of employ-
ment pensions. This will nocessitate reconside-
ration of the mutual adjustment of the employ-
ment pension and national pension, The above-
mentioned questions whlch are under dis-
cussion by working groups are part of the
issue of raising the level of employment pen-
sions. lt is to be hoped that these matters can
be expedited and settled to the satisfaction of
all the parties concerned.

The lively cooperation between the National
Pension lnstitute and the employment penslon
system is proof that these neighbours get on
well with one another. Both sides admit that
both the national pension and the employment
pension are necessary for the development of
Finland's pension protection. lt is obviously
also believed increasingly commonly that it
will be possible to developed these systems
for the best of the insured only by concerned
efforts.

Partial penaion from the physician'o
point of view
(article on p. 5)

The article Ie a shortened vergion of the lecture
given by Dr Martti Lehtinen, physician of em-
ployment pension funds, to insuranco physic-
ians in May 1973.

Progressive and purposeful though the partlal-
pension reform must be considered, lt has not
failed to occupy the mind as something new
and unfamiliar, raising many questions, even
since the law was amended. The first question
is: how will the medical conditions for the
invalidity pension change under the amend-
ment?

The principle adopted ln the employment
pension system even before the partial-pen-

sion reform wa8 that the medical cause 18 not
linked to the degree of incapacity or invalidity
percentage; an individual assessment of the
effects of the medical cause on the worklng
capacity is made for every applicant for a pen-
sion. This principle is preserved in the re-
formed law. No degree of invalidity is used
or needed as the basis for a pension decision.
The handicap arising from the disease is not
defined theoretically, only its direct effects on
the working and earning capacity of the app-
licant. The same line of thinking is obviously
coming also ln accldent lnsurance.

As a full penslon has been garanted in oome
cases for relatively slight medical reasons ln
present employment pension practice, it is
probably unthinkable that only a half of tt will
suffice for a partial pension. ln my oplnion,
the partial-pension reform wlll not on ths whole
lead to a direct lowering of the threshold re-
quirement for disease, defect or inJury.

The medlcal basis is almost unchanged. The
most essential consideration is not the degree
of the disease but the changes it has caused
in working capacity. The new invalidity de-
finition emphasises and clarifies the signlfic-
ance of social factors in the assessment of
working abllity, lt does not eliminate the need
for a medical report and does not Justify com-
promising with the level of the information on
the state of health in making the pension
decision. Another problem concerns the work
of the practising physician: how will the task
and role of the physician writing the statement
to accompany the invalidity pension application
change in consequence of the partial-pension
reform.

The first decision to be made in pension
settlements, often after multifarious reports, is
whether the applicant ls lncapacitated for work
to the extent foreseen by the employment pen-
sion laws, in other words whether his working
capacity is reduced by two-fifths and, ln the
affirmative case, whether it is necessary to be
more precise and decide that his working ca-
pacity has been reduced by at least three-
fifths. Data on the appllcant's earnings level
and the changes that have taken place in lt,
his residual working capacity and what real
changes of gainful employment it gives him
carry considerable weight in this assessment.
The information in the physician's report plays
an impodant role in this deliberation. However,
it cannot be taken for granted that the physlc-
ian will give in his report exhaustively all the
information relating to the decision or that he
would be able indeed to obtain data concerning
the changes in the earnings level, etc. of his
patient; a work-site physician may be an
exception.

The moet important point about the phyelc-
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lan's report is that it glves sufficlent infor-
mation about the health status of the person
under examination, describes the essentlal
diseases, their course and the changes caused
by them, both psychic and somatic and both
organic and functional, and contains lnfor-
mation significant to the prognosis of the
diseases and working capacity. The physlcian
should perhaps be more cautious than the has
been in the section providing for concluslons.

The third point I want to take up ls ln-
stances ln which medical reasons argue for
the award of a partial pension. A partial pen
sion is often an intermediate phase leadlng
from working life to pension or, on the con-
trary, from pension to full working capaclty.
A partial pension is a pension favouring re-
habilitation. lt is practical in cases in whlch the
insured because of disease, defect or inJury
must change to a new occupation or to change
his job, working hours, etc. in his former
occupation so that his earnings are essentially
reduced. A partial pension is often suitable in
cases in which prolonged illness, characterised
by alternating attacks of disease and qulescent
periods, causes fluctuating decrease in total
earnings.

A difficult problem ls the extent to whichit is possible in making a partial-pension
decision to rely on an estimate, e.g. a prognosis
based on medical data of the future lowerino
of the working capacity of the person 

"once.nled, and to what extent it must be required that
the change in earnings has already taken place.
ln general, the condition for the granting of
a partial pension must probably be a certain

definlte pension 6vent, an essentlal change in
the subJect's state of health and, in association
with this, in his working performance.

Portrait of the beneflclary of
survlYorg' penslona
(article on p. 20)

The number of survivors' pensions under em-
ployment pensions acts in force at the end of
1972 was 30,000. Approximately a thousand of
them had been granted after the death of a
female employee. The widow was the sole
beneficiary of two-thirds of the survivors' pen-
sions granted after the death of a male em-
ployee. The beneficiary was the widow and
children in about 30 per cent of the cases,
and children alone in about 3 per cent.

The high propodion of childless widows ls
due above all to the age structure of the in-
sured, regardlng which statistics are available
for pensions beginning in 1972. Three-fourths
of the male insured have reached 50 and every
second 60; the mean age is 58 years.

The mean age of childless widows is almost
61 years. A little more than three-fourths have
turned 55 and about 30 per cent have attained
pension age, l.e. 65 years.

The mother of a typical widowed family, that
is a family in which the widow and children
are Joint beneficiaries, is 45 years old and has
1.94 children whose average age is 12 years.
The proportion of young children is relatively
small because of the age structure of the
insured.
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