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Elrikepolitiikkaa
I asten j a nuorten hyv riks i
Parahiksi lasten vuoden aattona, viime joulukuussa, hallitus
antoi eduskunnalle lakiesityksen pientii lastaan hoitavan
2iidin tycikyvyttomyysturvan parantamisesta. Lain mukaan
siiilyy ansiotycistii I astaan hoitamaan jiiiineen iiidi n ty<ikyvyt-
tomyyseliiketurva tdysitehoisena niin kauan, kun iiidilll on
hoidettavanaan kolmea vuotta nuorempi lapsi.

Tdhf,nastisen lainsiiid?inn<in mukaan tyokyvyttomiin tycin-
tekijiin el?ikettii miiiiriittiiessii otetaan huomioon ns. tuleva
aika, eli vuodet 65. ikflvuoden t?iyttiimiseen saakka, vain
siinti tapauksessa, ettd tyiikyvyttomyyden alkaessa ei tyci-
suhteen piiiittymisest2i ole kulunut vuotta. Jos siis iiiti on
kotona lastaan hoitamassa kauemmin kuin vuoden ja jos
h[n kotona ollessaan, mainitun vuoden kuluttua, tulee tyo-
kyvyttdmiiksi, h[nen tycieliikkeeseensii ei lasketa tulevaa
aikaa. Tyokyvyttdmyyseliike lasketaan todella
siotycivuosien mukaan. Lainuudistuksessa on aj

tehtyjen
atuksena

an-
se,

ettii pienil lapsia hoitavan iiidin el[keturvaan lisltiiiin tu-
leva aika.

Useimmat pienen lapsen ?i.idit ovat 20-35-vuotiaita. Ttis-
s[ ilssii on oletettavia tulevia tyrivuosia jeljeile siksi paljon,
ettii niiden ansio vaikuttaa tuntuvastikin eltikkeen md:irddn.
Suurta joukkoa ei uudistus koske - on arvioitu, ett2i uudis-
tuksesta koituvat lisiikustannukset olisivat ensimmdisen[
vuonna ehkii 0,7 miljoonaa markkaa, kymmenentenl vuon-
na yksitoista miljoonaa markkaa; uudistuksen johdosta al-
kaisi vuosittain ehk[ sata uutta tycikyvytt<imyysellkettii.
Mutta rllille sadalle iiidille parannus on tuntuva.

Niin ikiiiin lapsen vuoden kynnyksell?i, viime joulukuussa,
kiinnitti tasa-arvoasiain neuvottelukunta valtioneuvoston
huomiota lapsen kiisitteen kirjavuuteen lainsiiiidiinnossii:
Yleisen perhe-eliikelain mukaan l6-vuotias ei endd ole lap-
si; verotuslainsii.iidiinnon ja lapsilisiilain mukaan raja on
16 vuotta: tapaturmavakuutuslain mukaan 17: liikenneva-
kuutuslain mukaan l8 vuotta. Yleinen oppivelvollisuus -jota neuvottelukunta tosin ei tiissii yhteydessii mainitse ja
jonka tarkistaminen onkin laajempi ongelma - piiiittyy 16.
ikdvuoteen.

Aikuisuuden alkamisen suhteen lainsii5diintti on yhtii
eplyhtentiinen. Sairausvakuutuslain mukaista piiiviirahaa
voivat saada l6-64-vuotiaat, avustusta tyrittcimyyskassasta
17 vuotta tiiyt&ineet ja valtion ty6ttdmyyskorvausta LH4-
vuotiaat, tiiinioikeusikdraja on l8 vuotta.

Neuvottelukunta esit*ie mainitsemiensa ikiirajojen yh-
denmukaistamista 18. ikiivuoden tiiyttiimishetkeen. Toteu-
tuessaan uudistus merkitsisi tlieliikelainsiiiidiinnossii alun
alkaen omaksutun lapsuusi[n rajan yleistymistii lainsdiidiin-
trion. Eplilem[ttii uudistuksella olisikin selkiinnyttiivii ja
ristiriitoja poistava vaikutus - koskeehan se iklryhmiiii"
joka yhteiskunnassa on monessa suhteessa vlliinputoajana.
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Lu kij a tu t ki mu k s en l<y s e ly
ttimrin nltm ero n mukana
Viidenteentoista vuosikertaansa ehtineen Tycieliike-lehden
aihealueena ovat tyoeltikejerjestehen periaate ja kiiytiinto
sekii niitii sivuavat kysymykset. Lehden vastaanottajia ovat
tyoellkejiirjestelmln tyontekij2it, sosiaalialan elimissii ja lai-
toksissa istuvat piiiitriksentekijlt sekii ty<insii vuoksi eliike-
tietoa tarvitsevat ihmiset. Tyoelike on siis ammattilehti: ei
varsinaisesti tieteellinen julkaisu, mutta ei liioin vakuute-
tuille tai eliikeliiisille suunnattu yleisolehti.

Lehden tavoitteena tietysti on, ettd lehti levilisi sinne,
missii sitii tarvitaan, ja sisiiltiiisi sitii, mitii tarvitaan. Parem-
min tunteakseen lukijoiden odotuksia Ty<iel?ike klynnistiiii
yhdessii Eliiketurvakeskuksen tutkimusosaston kanssa lu-
kijatutkimuksen, j onka kyselykaavake liihetetiiiin tdm[n nu-
meron mukana. Toimitus toivoo, ettii voisitte suhtautua tut-
kimukseen myonteisesti ja omistaa lomakkeelle aikaanne.

Lomakkeessa kysytiiiin Tycieliikkeessii kiisitellyn aineis'
ton kiinnostavuutta ia hycidyllisyyttii, pyydeti2in mielipitei-
tii lehden tekotavasta ja osoitetaan myos vastaajaiic kysy-
myksiii, jotka koskevat h'inen tyrieliiketiedon tarvettaan ja
asemaansa tytiellkejtirjestelmdn suhteen, jotta voitaisiin teh-
dii johtopiiiittiksii sii*i, keille minkinlainen tieto on tarpeen.
Lomakkeeseen vastataan nimettcimlnd.

Toimitus kiittiie etuklteen vaivanniostd, jonka toivomme
koituvan sekii tekijiin ettii lukijan hyviiksi.
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Kuka on
ty t; lcyvy t t r) m1ry s e ki k e l ci i n e n ?

Sanomalehtien onnettomuus.
selostuksissa ja rikosuutisissa
esiintyy sana "el6kel6inen".
Ei tavattoman tihe6[n, mutta
riittiiviin usein pistii?ikseen sil-
mdiin. Monesti jiiii uutisesta
mieleen eliikeliiisen nuori ikii.
Lukija jokamiehen mielessd
orastaa epdluulo:

Tuollainenko on eliikeliii-
nen, yhteiskunnasta jotenkin
irrallaan, onnettomuusaltis,
viikivallantekoihin ja omai-
suusrikoksiin mukaan joutu-
va, usein nuori ihminen? Toi-
saalta stressi ja monet muut
tekijiit lisiiiiv?it tyiikyvytto-
mien m6drdd, tihenevd ter-
veystarkastusten seula selvit-
tdl enemmdn piilevil sairauk-
sia, mutta toisaalta... ollaan-
ko helnkiitisiii? Ovatko ni-
md nuoret ihmiset sosiaalipin-
nareita? Ja vielil: N?iillekci
minu n eliikesiiiistcin i menevdt?

Yleistyksen pohjana on il-
miri, joka p?iinvastoin juuri
outouttaan pisti silmiiiin.
Yleistyksenl syntyve mieliku-
va tyokyvyttomyyseltikeltiises-
td on monessa suhteessa huo-
lestuttava. Se leimaa eliikel?ii-
set ryhmene ja synnytt2iii nur-
jamielisyyttii sosiaaliturvaa
kohtaan.

Todellisuudessa tyypillinen
tyciel2ikettii saava tyokyvyrtd-
myysel?ikeliiinen on viihitellen
eliikeikiiii l2ihestyv?i entinen
TEl-tydntekije. Yksi kol-
mestl tycikyvytt<imyysel[ke-
liiisestii (36 prosenttia) on
tiiyttiinyt 60 vuotta, kaksi kol-
mesta (62 prosenttia) on tiiyt-
tiinyt 55 vuotta. Miespuolisen
tyrikyvyttomtin eliikel[isen
kuukausittainen tydeleke jee
alle 700 markan, naispuolisen

on noin kolme ja puoli sataa
markkaa.

Tiiyden tyokyvyttomyys-
eliikkeen saajia oli vuoden
1977 lopussa 160 500, n2iistii
alle 3O-vuotiaita 2 800 ja alle
2s-vuotiaita 700.

Osa nuorista tycikyvytto-
myysel2ikeliiisistii on listiksi
niitii, jotka eivd.t koskaan ole
ehtineetkiiiin mukaan tyoelii-
mddn, vaan heidiin eliikkee-
nd^dn on pelkkii kansanelike.

Kun lukija jokamies siis pa-
hastuu uutisesta, jossa esiin-
tyy parikymmenvuotias eldke-
l2iinen, hiinen tulisi saada tie-
t[a, ett:it tiimlniktiisil tyrielii-
keliiisi?i on vajaa puoli pro-
senttia kaikkien tyokyvytto-
myyseliikel2iisten miiiiriistii, ei
neljdnnesprosenttiakaan kaik-
kien tycieliikkeen saajien mdii-
r[stii. Eiviitkii tdsld murto-
osastakaan kuin eriiiit joudu
selkkauksiin yhteiskunnan
kanssa, siitii paineesta huoli-
matta, mitii tyokyvyn mene-
tys etenkin nuorelle ihmiselle

- kuten toki mycis vanhem-
malle - merkitsee. Paineen
keventdmisen yhteiskunnan
jflsenet ovat ottaneet yhteisel-
le vastuulleen kantamalla nii-
t?i sosiaalikustannuksia, joi-
den oikeudenmukaisesta jaos-
ta lukija jokamies on huolis-saan' 

y Lta
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E I ri ketu rv akes ku s ki h ett ri ri
rekisteriotteita myds automaattis esti -
kenelleja miksi?
"Kyllti se vaikuttaa aika by-
rokraattiselta, ettii tiillii tav al-
la kampanjoidaan, ettd ihmi-
set tiiyttiiisivdt ja ltiheutiisivtit
lomakkeita", kirjoitti Aland-
lehden pAiiloimittaja Hasse
Svensson 16. l. 1979. "Eiko
olisi ktiytiinnillisempiiii auto-
maattisesti ltihetttiti tiillaiset
tiedot vakuutetuille muitta
mutkitta, niin ettii virheen ha-
v ai t si j at v oi si vat v alitt aa? "

Eliiketurvakeskus ei ollut
tilannut ttitii kirjoitusta piiii-
toimittaja Svenssonilta piiiis-
tiikseen kertomaan, ettti auto-
mnattista rekisteriotejakelua
ollaan Eldketurvakes kuksessa
j uuri ttinii kev iitinii saat t amas -
sa vakinaiselle kannalle. Toki
olisi taloudellisesti kohtuutto-
man kallista lAheftd1 jokaisel-
le vakuutetulle rekisteriote ti-
hein viilein, mutta tarkoituk-
sena on pyrkiti saamaan ote
vakuutetun ktiteen juuri sil-
loin, kun hiin sitii tarvitsee, eli
miiiiriiajan kul ut t u a T E L- tyd -
suhteen vaihdosta tai piiiitty-
misestii sekA mdiirtiajan kulut-
tua e nsi mmdi se n T E L-tyds u h-
teen alkamisesta.

Seuraavissa haastatteluissa
ja artikkeleissa kuvataan sitii,
miten uudistus ltihti liikkeelle
ja millaisene se on toteutu-
massa.

AUTOMATIIKKA
TAVOITTAA NE,IOIDEN
ELAKETURVA ON
HOIDETTU

- Miten aiatus automqetti-
sest a re ki st eriot epalv elust a sai
al kuraa, Eldk et urvakes kuksen
toimitusjohtaja Matti Uimo-
rcn?

- Jo kuusikymmenluvun
puoliviilistii meillii on ollut
klytetttivissiimme erinomai-
nen eldketurvan tarkistamisen
vdline, rekisteriotepalvelu, jo-
hon kuuluu tiedon antaminen
vakuutetulle hdnen elikkee-
seensd vaikuttavista ansioista
ja myos arvio hdnen eliikkeen-
sii miiiiriisti. Ote lahetet?ian
vakuutetun tilauksesta. Mis-
vidn muualla ei tuolloin ollut
palvelua, johon liittyi eliik-
keen mddrdn arvioiminen en-
nakolta, eiki tiedossani ole,
onko vieliikiiiin. Tyciryhmiis-
s[, jossa eldkemiesten ja tyti-
markkinamiesten kesken mie-
tittiin, miten vakuuttamisvel-
vollisuuden valvontaa voitai-
siin entisestddn tehostaa, syn-
tyi ajatus automaattisesta re-
kisteriotepalvelusta, otteen
lehettamisestd ilman tilausta.
Ajatus oli, ettii automaattinen
rekisteriotepalvelu samalla
kertaa palvelee valvontaa ja
levittii2i tietoa tycieliiketurvas-
ta.

- MinkAlaisia periaatteel-
lisia ja kiiytiinnon ongelmia
tuli esille, kun asiaa valmistel-
tiin?

- Automaattinen rekisteri-
ote liihetetiiiin tydsuhteen pea-
tyttyn, meille tulleen ilmoituk-
sen perusteella. Otteen avulla
vakuutettu voi valvoa, ettii
eldketurva on hoidettu. Mutta
miten me osaalnme llhettii.ii
otteen niille, joiden eldketur-
va on laiminlyoty ja joista ei
tule ilmoitusta? Jotta auto-
maattinen rekisteriotepalvelu
tiiytt?iisi tehdvense, niin va-
kuutetut tiiytyy saada tietoi-
siksi siitii, ettd aina tycisuhteen
piiiityttyii on rekisteriote odo-
tettavissa. Tiimii asettaa tehtii-

viin mycis tiedotustoiminnalle.
Ja jos ote ei tule, asiat eivdt
ole kunnossa, pitiiii ottaa mei-
hin yhteys.

Tydsuhteita saattaa tyriuran
aikana olla paljon. Vaikka
tyosuhteesta numero viisi jiiii
eldketurva j?irjestiimiittii, tycin-
tekijii saa rekisteriotteen tyci-
suhteen numero kuusi piiiityt-
tyii ja huomaa viitosen puut-
tuvan. Asia jiirjestyy niiinkin,
mutta vield parempi on, jos
hiin tyosuhteen numero viisi
ptiiityttyii osaa kaivata rekis-
teriotetta ja asia jiirjestyy tuo-
reeltaan.

Tlm[ on pcriaattccllinen
vaikeus, kiiytiinncin vaikeus
oli viiestcirekisteristii saatavien
osoitetietojen kalleus. Omissa
rekistereissimme meilli ei ole
osoitetietoja. Kun periaate-
pdiitcis automaattisen palvelun
aloittamisesta tehtiin, osoit-
teet olivat vielii halpoja. Mut-
ta samoihin aikoihin annettiin
uusi valtion maksuperustease-
tus, joka nosti yhden osoite-
tiedon hinnan paristakymme-
nestd pennistd puoleentoista
markkaan. Alunperin aiottiin
Eliiketurvakeskukseen ottaa
koko kansan osoitteisto, mut-
ta siitii oli luonnollisesti luo-
vuttava. Yhdessii tytimarkki-
najiirjestrijen kanssa on kdiin-
nytty valtiovallan puoleen, ja
osoitteen hintaa on saatu sen
verran alennetuksi, ett?i pal-
velu voidaan aloittaa.

- Ol i ko Eliiket urv akeskuk-
sen hallituksessa olevien ryh-
mien viilillii niikemyseroja au-
tomaattista rekisteriotepalve-
lua suunniteltaessa?

- Hallitus oli tiiysin yksi-
mielinen.
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TYdMARKKINA-
IARIESTdT: TERVE-
TULLUT UUDISTUS

- Mike merkitys Eliiketur-
vakeskuksen automaattisella
rekisteriotepalvelulla on tycin-
antajan niikokulmasta kat-
soen, STK:n laki- ja sosiaali-
asiain johtaja Mauri Moren?

- Se selventdd. entisestddn
tyoeliiketurvan kuvaa, pitiiii
sekii tycinantajat ettd tyrinteki-
jet ajan tasalla sen suhteen,
mitii velvoitteita ja mitii etuja
tyoellkejd-rjestelnai antaa.
Kummankin osapuolen kan-
nalta saAstiie vaivaa ja on ta-
loudellista, jos rekisteriin tul-
Ieet mahdolliset virheet saa-
daan nopeasti korjatuiksi.

- Miten suhtautuu tycinte-
kijiipuoli automaattiseen re-
kisteriotepalveluun, SAK:n
sosiaalisihteeri Lauri Kaari-
salo?

- Erittiiin tervetullut ja ki-
pe2isti kaivattu aloitus. Tyci-
suhteen vaihdon tai ptiiittymi-
sen jiilkeinen aika on juuri oi-
kea aika otteen saamiselle.

KOKEILU OSOITTI
UUDISTUKSEN
TARPEELLISUUDEN

- Stiiinrutlliseen automaatti-
see n re kist eriot e palv eluun siir -
tymistii edelsi kokeiluvaihe.
Millqinen, osastoptitillikko
Martti Htinniktiinen?

- Otteita liihetettiin kolme
koe-erdii. Yhteensii niillii py-
rittiin kattamaan kaikki ne,
jotka olivat siirtyneet TEL-
tyrisuhteesta toiseen tai piiiit-
tiineet TEL-tycisuhteensa vuo-
den 1976 touko-joulukuun
aikana. Kun loppukeviiiistl
1977 lopetettiin uusien ty6elii-
kekorttien jakaminen, on kor-

tin sijasta lihetetty rekisteri-
ote mycis uusille TEL-el[ke-
turvan piiriin tulleille tydnte-
kijoille.

Kokeilu alkoi toukokuussa
1977. Silloin ldhetettiin otteet
niille, joiden jokin TEL:n
alainen tycisuhde oli piiitty-
nyt touko-heiniikuussa I 976.
Otteita lihetettiin yhteensd
33 000. Niiiden kuukausien
valintaan vaikutti ensinndkin
se, efiA tyosuhteen piiiittymis-
ilmoitukselle oli tarpeen vara-
-"a ki:iisi kuukautia aikaa, jot-
ta se ehtisi Eliiketurvakeskuk-
sen rekisteriin. Toiseksi asiaan
vaikutti se, ettd haluttiin va-
rata mycis mahdollisen uuden
tycisuhteen alkamisilmoituk-
selle aikaa ehtiii rekisteriin,
jotta veltyftaisiin turhalta epii-
tietoisuudelta, joka seuraisi,
jos voimassa oleva uusi tyci-
suhde ei niikyisi otteesta.

Palautteena 33 000 otteen
jakelemisesta tuli kirjeitii noin
viisisataa. Ntiistti noin 250 ai-
heutti yksityiskohtaisia selvit-
telyjti. Tulleista puheluista
noin kahdeksankymmentd
johti vastaaviin toimiin. Yh-
teensi siis noin yksi prosentti
liihetetyistii otteista aiheutti
tarkistustoimenpiteit[.

Toinen koe-erd lahetettiin
elo-syyskuussa 1977. Se kii-
sitti noin 59 000 otetta, jotka
liihetettiin elo-lokakuussa
197 6 TEL-tycisuhteensa pddt-
tiineille. Samalla liihetettiin
noin 7 000 otetta uusille
TEL:n piiriin tulleille ty6nte-
kij<iille. Palautteena tuli noin
1150 kirjettii; 650 kirjoittajan
asia vaati liihempiil tutkimis-
ta. Puhelintiedustelut tuottivat
280 tutkittavaa tapausta. Yh-
teensd siis 1,4 prosenttia koe-

erf,std aiheutti selvittelyj?i. Ot-
teiden miiiiriin suuruuteen ja
mycis selvittelytapausten miiii-
rd:in vaikutti varmasti se, ette
otanta koski mycis kesatdita.

Kolmas koe-erd liihetettiin
helmikuussa 1978. Kaikkiaan
liihetettiin noin 60 000 otetta,
ndistd noin puolet tycisuhteen-
sa aloittaneille, puolet mar-
ras-joulukuussa 1976 tyo-
suhteensa piiiittiineille tyonte-
kijtiille. Palautteena tuli 850
kirjett?i. 550 henkilon tycisuh-
teet vaativat tarkempaa selvit-
telyii, puhelintapauksista noin
200. Yhteensii siis 1,2 prosent-
tia liihetetyist6 otteista aiheut-
ti selvittelyje. Osuus oli suh-
teellisesti viihiiisempi kuin
edelliskerralla, ehkii sen vuok-
si, ettti uusien, vasta tycisuh-
teensa aloittaneiden osuus
kaikkien liihetettyjen otteiden
mdiirdsld oli niin huomattava.

YKSI SADASTA
SELVITTELYTAPAUS
- Voisiko siis sanoa, ettii ko-
keilun perusteella niiyttiiii jo-
ka sadannella tydntekijiillti
olevan jotakin tarkistettavaa
t y o su hd er e ki s t eri s siitin?

- Karkeasti yleistiien kyl-
le.

- Miten tapausten selvitte-
lijiit suoriutuivat kokeilun ai-
heuttamasta tyostii? Syntyiko
ruuhkaa?

- Luonnollisesti ruuhkaa
syntyi, sillii kokeilua varten ei
selvityskapasiteettia voitu lis[-
tii. Ruuhkaa syntyi sekii El?i-
keturvakeskuksessa etta ele-
kelaitoksissa, jotka selvittele-
vdt asiaa tycinantajien kanssa.
Tiistii aiheutui k2isittelyajan
piteneminen, mutta jokainen
tapaus luonnollisesti selvite-
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tii2in. Kertyneiden selvittelyta-
pausten miilr[ oli yhtii kaikki
pienempi kuin olisi voinut
odottaa. Kun automaattinen
rekisteriotejakelu muodostuu
siiiinncilliseksi, my<is selvitte-
Iytycivoimaa on mahdollisuus
jlrjestellii tarpeen mukaisesti.

Kaikkiaan otteita liihetet-
tiin kokeilun yhteydessii vuo-
den 1978 loppuun mennessd
noin 121 000 otetta TEL-tyci-
suhteen piiiittymisen johdosta
ja noin 65 000 otetta tyoele-
kekortin sijasta. Samaan ai-
kaan kokeilun kanssa, mutta
erillisenii projeklina liihetet-
tiin toistasataatuhatta otetta
LEL:n piiriin kuuluville. Yh-
teistycissii asianomaisen am-
mattijiirjestrin kanssa liihetet-
tiin vuonna 1978 lisiiksi ot-
teet kaikille kirjatyrintekijtiil-
le, edellisvuonna ravintola-
tydntekij<iille.

- Kuinka palion sitten oli
tydnantajia, ioiden hoitamissa
vakuutuksissa ilmeni Puuttei'
ta?

- Vuoden 1978 loppuun
mennessi ilmeni 268 tapausta,
joissa tycintekijiin eltiketurva
oli kokonaan j?irjestiimlttii.
Luku saattaa selvittelyn jat-
kuessa jonkin verran kasvaa.
Tyontekijciitii, joiden tyosuh-
teet ovat selviteltiivinii, kertyi
kokeilueristii yhteensii kaksi-
tuhatta. Niiillii oli selviteltiiviil
tydsuhteita yhteensd 3 300.
Nlistii puuttui rekisteristzi ko-
konaan 2 800. Peettymisilmoi-
tus puuttui noin sadassa ta-
pauksessa. Piiiittymisilmoi-
tuksen puuttuessa vakuutettu
ei ole ktirsimiissii mitiiiin va-
hinkoa. - Muita virheitii -alkamisaika tai pii?ittymisaika

vdiirin merkitty - oli noin
350. Tapauksia, joissa palkka
oli merkitty viiiirin, oli viihiin.

ANSIOITA EI ViiRAN
HENKIL6N TILILLA
- Ilmenikct tapauksia, joissa
ansiot ovat henkilotietose-
kaannuksien vuoksi menncet
v iiiiriin he nkil ti n e I ii k e arui oi k -
si?

- Sellaisia ei ole ilmennyt
kiiytiinncillisesti katsoen lain-
kaan.

- MikA muu epiitietoisuus
on saattanut olla rekisteriot-
teen saajan yhteydenoton ai-
heena?

- Paljon pyydetii2in LEL-
ansioiden erittelyj?i aikaisem-
milta vuosilta.

Sadan selvittelytapauksen
otoksesta tehty analyysi osoit-
taa, etld selviteltiivist?i tyrisuh-
teista kymmenen prosenttia
oli alkanut ennen vuotta 65,
kymmenen prosenttia vuosina
65-69, 42 prosenttia vuosina
70-74 ja 38 prosenttia vuo-
den 74 jiilkeen.

- Entii keitii ova tyonan-
tqjat, joiden tydntekijdiden
tyosuhteissa on ilmennyt sel-
vitehtiviiii?

Lainopillisen osaston
valvonta on tehnyt tilastoa ta-
pauksista, joissa puuttui joko
vakuutus tai vakuutuksesta
tycisuhteita. Otos klsitti 132
tyonantajaa. Yritysmuodon
mukaan jaoteltuina ntiistii oli
osakeyhtioitii L4 prosenttia,
kommandiittiyhti<iitii 2 pro-
senttia, rekister<iityjti yhdis-
tyksiii 2 prosenttia, toimini-
miii 36 prosenttia, yksityisiii
henkilcjitii 45 prosenttia ja
muita 2 prosenttia. Toimialan
mukaan jaoteltuina suurim-

mat er[t ovat seuraavat: V[-
hitt2iiskauppa l5 prosenttia"
ravitsemus- ja majoitusala 14
prosenttia, kuljetus, varastoin-
ti, kuorma-, Iinja- ja taksiau-
toilu sekii tietoliikenne yh-
teensii 9 prosenttia" teollisuus
7 prosenttia ja kotiapulaisen
tyrinantajat 39 prosenttia.
Neifii lukuja tarkasteltaessa
on otettava huomioon, ettii
suhteellisuus puuttu, itse toi-
mialan suuruus ja pienuus
vaikuttavat niiihin lukuihin.

- Koti apulaist en tydnant a-
iot ovat joka tapauksessa
muuan huomiota ansaitseva
ryhmii.

- Samaa otosta tutkittiin
mycis tyosuhteen keston pe-
rusteella. Kuutta kuukautta
lyhyempi?i tycisuhteita oli sel-
vittelytapauksista 4l prosent-
tia, 6-11 kuukautta kestiinei-
tii 27 prosenttia, l-2 vuotta
kestiineitii 2l prosenttia ja
2-3 vuotta kestiineitii 7 pro-
senttia. Lyhyet tycisuhteet tun
tuvat siis herkimmin aiheut-
tavan epdselvyyksi?i.

- Mikii oli kokeilun anta-
ma haaste eliikelaitosten tek-
niikalle?

- Erityistii huomiota on
kiinnitettiivii keskin?iisen tieto-
Iiikenteen sujuvuuteen yleen-
se.
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HEIKKI POUKKA

O tt eet ty r) s uh d ett a v ai ht an eil I e

Helmikuussa 1976 Eltiketur-
vakeskuksen hallitus hyviiksyi
TEl-valvonnan tehostamiseen
tiihtiiiivln suunnitelman TEL-
tycisuhteen p?iiittymisilmoituk-
seen perustuvasta henkilo-
kohtaisesta tiedottamisesta.
Suunnitelman mukaan tycin-
tekijille pyritiiiin Hhettemean
rekisteriote noin vuoden ku-
luessa tyrisuhteen pddttymises-
ta. Automaattisen otepalve-
lun koe-erisli saatu palaute
on osoittanut tiimiin, erti?inlai-
sen kr.rittausmenettelyn olevan
paikallaan. Kun mycis osoit-
teiden saatavuus Vf,estrirekis-
terikeskukselta on vakiintunut
riittiivtin varmalle kannalle,
on voitu aloittaa pysyvtin kly-
tinnrin Iuominen. Jatkuvan
rekisteriotepalvelun avaukse-
na voidaan pitiiii helmi-maa-
liskuun vaihteessa matkaan
Iiihtenyttii noin 60 000 rekis-
teriotteen erd6.

Automaattisen rekisteri-
otepalvelun suorittamiseksi
Ellketurvakeskus on vuoden
1976 alusta lukien ker?innyt
erillistii TEL-piiZittymisilmoi-
tusten Iuetteloa. Siihen ote-
taan kaikki ne henkilcit, joi-
den TEl-tycisuhde ei ole
piiiittynyt ellkkeelle siirtymi-
seen tai kuolemaan. Luettelo
toimii rekisteriotepalvelun sy-
slyksen antaj ana. Otepalvelun
osoitepyyntcije varten luettelo
tarkastetaan joka toinen kuu-
kausi. Luettelosta poistetaan
ja otetaan osoitepyyntoehdok-
kaiksi ne, joiden tycisuhteen
piiiittymisestd on kulunut vf,-
hintiiiin yhdeksiin kuukautta.
Niiin saadusta joukosta jii.te-
tiiiin pois kuolleet ja eliikkeel-
le siirtyneet tai parhaillaan
eliikepiiiitcistii odottavat hen-

kikit. Jos henkilo on saanut
otteen viimeisimm[n luette-
lossa olevan tyosuhteen piiiit-
tymispiiiviin jiilkeen, ei osoi-
tepyyntciii myciskiiiin tehdii.
Osoitteet pyydetiiiin V?iest<i-
rekisterikeskukselta ja rekis-
teriotteet liihetetiiiin saatuihin
osoitteisiin.

Jatkuvaa rekisteriotepalve-
lua kiiynnistettiessi on halut-
tu kiiyttii2i hyviiksi mycis se
ldhdn mennessii kertynyt ai-
neisto, joka kokeiluissa ei saa-
nut otetta. Tiiltii osin aineisto
tulee vlhitellen vuoden ku-
Iuessa hoidetuksi. Huhti-
toukokuun ja kesii-heinii-
kuun vaihteissa llhetelAdn ar-
vion mukaan noin 20 000 ot-
teen ertit. Loppuvuoden ja
osittain ensi tammikuun puo-
lella ote annetaan vtihln yli
sadalletuhannelle henkilolle.
Kun tf,min vuoden yhteensd
noin 200 000 TEl-piiiittymis-
ilmoituksen johdosta annetta-
vaa rekisteriotetta on saatu
liikkeelle, lasketaan helmi-
kuussa 1980 p?iiistyn tilantee-
seen, jossa osoitepyyntojii
tehdii2in 31. l. 1979 jtilkeen
piiiittyneiden tyosuhteiden pe-
rusteella.

Rekisteriotepalvelun koe-
erien seurannassa ilmeni, ettd
vajaat kaksi prosenttia otteen
saaneista pyysi lisiitietoa tai
selvitystii Ellketurvakeskuk-
selta. Tiimii merkitsee nyt nii-
k<ipiirissii olevan otepalvelun
osalta 5000-6000 tiedustelun
palautetta. Niiistii arviolta
3000 aiheuttaa tycisuhdeselvit-
telyn klynnistynisen el?ikelai-
toksissa ja Eliiketurvakeskuk-
sessa. Automaattisen rekisteri-
otepalvelun otaksutaan alussa
puolitoistakertaistavan Eliike-
turvakeskukseen selvitettii-
vlksi tulevien tapausten md.6-
riin. Otepalvelun tycisuhdesel-
vittelyjii vihentlvd vaikutus
tuntunee ehkii nelj?in, viiden
vuoden kuluttua.

9

I



VEIJO NAUMANEN

Eliiketurvakeskuksen tytisuh-
derekisteri sisiiltiiii tycinteki-
jiistii yksityisen sektorin tyci-
historian. Tiedot rekisteriin
on saatu tycinantajilta eliike-
laitosten viilityksellii. Rekiste-
ristii eliikelaitokset saavat kes-
kitetysti tiedot elekeratkaisu-
jaan varten. Eliiketurvakeskus
antaa rekisteriotteita tycinte-
kij<iille pyynnost?i ja miiiir[-
tyille kohderyhmille mycis au-
tomaattisesti tietojen toden-
mukaisuuden valvontaa var-
ten. Tycintekijiin rekisteriote
sisiiltiiii tiedot YEL:n ia
MYEL:n alaisista yrittiijiitoi-
minnoista, TEL:n alaisista
ty6suhteista ja LEL:n piiriin
kuuluvista ansioista. Lisiiksi
otteesta niikyviit tyott<imyys-
avustuspdivdt ja mahdolliset
viitetiedot julkisen sektorin
palvelussuhteista. Seuraavassa
esitetddn tyosuhdetiedot siinzi
jiirjestyksessii kuin ne rekiste-
riotteella esiintyviit.

Jos henkiki kuuluu tai on
kuulunut yrittajaeliikelakien
piiriin (YEL, MYEL), n?ikyy
jatkuvasta yrittiijiitoiminnasta
otteella vain yrittiijiitoimin-
nan alkamisp?iiviimiiiirii. Piiiit-
tyneestd yrittajatoiminnasta
nikyy alkamispiiivimiiiir2i ja
ao. yrittiijetoiminnasta ansai-
tun eliikeoikeuden perusteena
k[ytetty kuukausitycitulo. Jos
yrittiijii on vapautettu yritte-
jiivakuutuksen ottamisesta, on
siitii otteella niikyvissii va-
pauttamisen alkamis- ja piiiit-
tym ispiiiviimiiiiriit.

Tyontekijiiin elikelain mu-
kaisesta jatkuvasta TEL-tyo-
suhteesta niikyy tyonantajan
nimi ja tycisuhteen alkamis-
piiiviimiiiirii. Piiiittyneest2i

Mitri tydntekijrin
reki s teri o t e s i s ci I t ri ri

TEL-tyosuhteesta niikyy li-
siiksi pii2ittymispiiiviimiilrl ja
ansaitun eliikeoikeuden las-
kennan perusteena kiiYtettY
elikepalkka. Ellkepalkka on
laskettu tyosuhteen neljiin vii-
meisen vuoden ansioista.

LEL:n piiriin kuulumisesta
tulevat otteeseen vuotuiset
LEl-palkat vuoden 197 6 lop-
puun asti. Tiimin jiilkeiseltl
ajalta otteessa oYat LEL-pal-
kat tycinantajittain kuukausit-
taisina tilityksinii, joista on
laskettu vuosittaiset summat.

Valtakunnallisista tycittti-
myyskassoista annetun lain
mukaiset tyottdmyysaYustus-
pdivdt voivat lisiitii eliikkeen
miiiiriiii. Tiistii syystii rekiste-
riotteen tycisuhdetietojen jiil-
jessi voivat tyott6myysavus-
tuspiiiviit esiintyii vuosittaisi-
na lukumlirini. Laskettaessa
ns. tycittcimyyslis6i, otetaan
huomioon vain vuoden 1966
jiilkeiset tydttdmyysavustus-
piiiv[t. Tate aikaisemmat
tycittomyysavustuspdivf, t eivdt
vaikuta eldkkeen mliriiin ei-
viitkii niiy otteesta, eiviit mycis-

kiiiin tyottcimyysavustukseen
oikeuttavat lomautuspiiiviit
ennen vuotta 1978.

Edellfl mainittujen tycisken-
telytietojen perusteella rekis-
teriotteeseen lasketaan mark-
kam66rlinen ellkearvio tiihln
mennessl karttuneesta el6k-
keestii. Markkamiiiir[isen elii'
kearvion laskemisessa otetaan
mukaan LEL-tilitykset, peet-
tyneet TEl-tyosuhteet ja
piiattyneet yrittiijatoiminnat
sekii tycittomyyslisii. Jatkuvien
yrittiijiitoimintojen jaltai tyo-
suhteiden perusteella esitetddn
karttuva eliikeoikeus prosent-
teina kuukausiansioista. LEL-
ansioiden osalta voidaan mah-
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dollisesti esittiiti markkamdii-
rdinen kokonaisarvio, jossa
on mukana tdhdn mennessd
ansaittu eliikeoikeus ja mycis
tuleva eldkeoikeus. Silloin ar-
viossa edellytetiiiin, ettii LEL-
ansioita karttuu samalla taval-
la mycihemminkin. Eliikear-
viota ei esitetii, mikiili henki-
ki on jo ETK-jiirjestelmiistii
eltikkeellii tai hiinestii. ei ole
yksityisen puolen tyosuhde-
tietoja. Jos tyci on tehty
alle 23-vuotiaana, otteessa on
yleensi vain eldkearvio pro-
sentteina keskimiiiir?iisistii
kuukausiansioista.

Otteen lopussa voi esiinty2i
tieto siitii, ettii tycintekijiillii
on mahdollisesti ellkeoikeus
myris julkisen hallinnon pal-
velussuhteista (esim. valtion,
kuntien, kirkon, Suomen Pan-
kin tai Postisiiiistcipankin pal-
velussuhteista sekl merimies-
palvelussuhteista) ja listiksi
tieto Suomeen palanneiden
henkilciiden Ruotsissa ansait-
semasta el?ikeoikeudesta. Niii-
t6 palvelussuhdetietoja ei ole
otettu huomioon el[kearvios-
sa.

Rekisteriotteessa nlkyviit
kaikki TEL:n ja LEL:n alai-
set tycisuhteet sekl YEL:n ja
MYEL:n alaiset yrittiijetoi-
minnat. Viime kuukausia kos-
kevat tycisuhdetiedot eiviit
kuitenkaan niiy otteessa, kos-
ka tyrinantajille on varattu
m?i2irtiaika tietojen ilmoitta-
miseen. Rekisteriotteen kiiiin-
tcipuolella on ohjeita rekiste-
ritietojen tarkistamiseksi. T[-
m?in lisiiksi otteen mukana
seuraa tyoeltiketurvaa esittele-
v?i liite. Mikeli havaitsee jon-
kin virheen tai puutteen tyo-
suhdetiedoissaan, on syyt6 ot-
taa yhteys El[keturvakeskuk-
seen.
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MARKKU HANNINEN

1980-82 voimaantuleva
kansanekikepaketti

Viime vuoden heiniikuussa annettiin ictukko
kansaneliikelain rnuutoksia, jot ka luleval v'tti-
ntaan osittain t,uoden 1980 ja osiltain vuo-
den 1982 alusta lukien. Itirunuutor- unteu
rrtyds mahdollisuutlen siihen. ettii asetuksella
voidutn niiiiriittj v'uoden 1982 ntuutokset tu-
lcviksi voinruan jo tiitti ennen. Nilnii rnuu-
toksct rrtuodostdvut yhden kunsuneltikejiir-
jest c I ntin t<ti nti nt a-ajun rrtt'r kit tiit'i trttttistti
parannuspaketeista.

UUDISTUSPAKETIN
TAUSTASUUNNITELMA
Hyv2iksyttyjen muutosten taustana on pyrki-
mys kehittiiii kansaneliikejiirjestelmiii tule-
vaisuudessa niin, etti lopulta jokaiselle eliik-
keensaajalle maksettaisiin eri eliikejiirjestel-
miste tietty viihimmiiismarkkamddrd elaketta
eli ns. viihimmiiiseliike. Jos eliikkeensaaja
saa tycieliikettii, viihimmiiiseliike koostuisi
tyo- ja kansanellkkeestl siten, ettii tyrieliike-
sidonnaisuus olisi 50 7o tai vaihtoehtoisesti
60 fo. Jos eltikkeensaajalla ei ole oikeutta
tycieliikkeeseen, maksettaisiin koko viihim-
miiiseliike kansanel6kkeend. Suunnitelman
toteutuminen merkitsisi, ett[ tulevaisuudes-
sa eldkkeensaajan omat tai puolison tyd- tai
omaisuustulot eivdt lainkaan vaikuttaisi kan-
saneldkkeen mtiiiriitin. Seurauksena olisi kan-
saneliikejiirjestelmdn perusluonteen syv?illi-
nen muutos nykyisestii. T?illii hetkellii kan-
saneldkkeen mdirldn vaikuttavat eliikkeiden
ohella mycis muut eldkeaikaiset tulot.

Yksiniisen henkil6n ttiysi kansaneldke
nousee suunnitelman mukaan tulevaisuudes-
sa runsaalla 109 mk:lla kuukaudessa (heinii-
kuun 1978 indeksitaso). Kun tiiysi kansan-
eliike ei eniil riippuisi milliiiin tavalla avio-
puolisosta, puolisoiden tiiyden kansanel6k-
keen yhteismiiiirii korotettaisiin suunnitel-
man mukaan kaksi kertaa yksiniiisen eliik-
keen midriiseksi. Tiimiin seurauksena mo-
lempien puolisoiden saadessa kansanelikettd
tiiysi miiiirii kohoaisi suunnitelman mukaan
nykyiseen verrattuna kummallakin 233-251
mk:lla kuukaudessa.

Tasokorotustavoitteen ohella kansaneliike-
jiirjestelmiiii nykyisestii olennaisesti yksinker-
taistettaisiin. Perusosa maksettaisiin nykyi-

seen tapaan kaikille. Tukilislstl ja tukiosas.
ta muodostettaisiin uusi yhteniiinen lisdosa,
joka olisi tyoelekesidonnainen.

Edellii kuvattu suunnitelma aiheuttaisi
kansaneldkejiirjestelmiille runsaan 2 Mrd.
mk:n vuotuiset lisSkustannukset, joten suun-
nitelmaa ei ole mahdollista toteuttaa yhdellii
kerralla. Nyt siiiidetty uudistuspaketti on tii-
mdn suunnitelman ensimmdinen vaihe. Jat-
ko-ohjelman aikataulu on lissf, vaiheessa
tdysin avoin. "Kun aina 1980-luvun loppuun
asti jo nykyisen eliikelainsiilddnncjn mukai-
nen elf,kemenojen kasvu ylittiinee vuosittain
reaaliarvoltaan 500 Mmk, on selviiii, ettii
uudistuksen lopputavoitteen toteuttaminen
edellyttiiii riitdvee tuotannon kasvukykyii",
todetaan jatko-ohjelman edellytyksisli vuo'
sien 1980-82 Inuutospaketin perusteluissa.
Kun otetaan huomioon nykyiset taloudelliset
niikymiit tulevaisuuden osalta ja se, ettzi en-
simmiinen vaihe sdIdettiin jet&imiillii ra-
hoitus kokonaan auki, on todenndktiist[, ettii
lopputavoitteen toteutumiselle ei ole edelly-
tyksid ennen 1990-lukua.

I98O-I 982 V OI M A ANT U LEV AN
UUDISTUKSEN SISALTA
Kustannuksilla mitaten kolme neljiinnestii
parannuksista toteutettaisiin vuoden 1980
alusta ja muu osa 1982 alusta liihtien. As-
teittaisen voimaantulon avulla kustannusvai-
kutuksia on jonkin verran kevennetty niin,
ettd vuoden 1982 jiilkeen lislkustannukset
ovat heindkuun 1978 indeksitasossa noin
430 Mmk vuodessa.

TUKILISAT NOUSEVAT
Vuoden 1980 alusta liihtien tiiysi tukilise

nousee yksiniiisellii 48 mk/kk ja puolisota-
pauksissa 38 mk/kk. Samalla tulojen vaiku-
tusta tukilisiin lievennet[in nykyisestii
75 fr:sta 70 to:lin.

Aviopuoliso, joka ei saa kansanel?ikettii,
voi nyt ansaita 368 mk/kk tytituloja t?imiin
vaikuttamatta tukilisiiii alentavasti. Vuoden
1980 alusta liihtien mllirii kohoaa 735
mk:aan. Vuoden 1982 alusta lukien tyotulon
etuoikeus kohoaa 1398 mk:aan. Tiimln jtil-
keen mycis eliikkeell2i oleva voi ansaita tyii-
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tuloja 663 mk/kk niiden vaikuttamatta tuki.
Iisiiii alentavasti.

MU U T K AN S AN E LAKE-ETU ] EN
YKSINKERTAISTAMISEEN
PYRKIViT TOIMENPITEET
Lainmuutoksen seurauksena pelkiistiiiin vai-
mon ikl tai sairaus ei endii oikeuta vaimo-
lis?iiin, koska ikii sindnsi ei vaikuta vaimon
toimeentuloon ja sairastuttuaan hZinellii
yleensd on oikeus sairausvakuutuslain mukai-
seen pdivdrahaan. My<is kansaneliikelain
28 $:n I momentin mukainen vaimokorotus
poistetaan, mutta se korvataan tuloista riip-
pumattomalla 159 mk/kk suuruisella lisiillii.
Samalla mycis lasten tukiosarajatuloja korot-
tava vaikutus poistettaisiin. Tiim[ kompen-
soituu tehtyjen tycitulojen etuoikeuksien laa-
jentamisen avulla.

Edellii esitetyn lisiiksi tyriellkkeiden lapsi-
ja lykklyskorotukset eiviit l. 1. 1980 liihtien
vaikuta kansaneliikkeeseen. Kansaneldkkeen
vanhuusel[kettii miiiiriitttiessti tycieliike ote-
taan automaattisesti huomioon siitii riippu-
matta jatkaako vakuutettu tycitiiiin vai siir-
tyyk<i hiin eliikkeelle. Jos vakuutettu jatkaa
tycitii2in yli 65 vuoden itin, tycitulojen etuoi-
keus edelli kuvatulla tavalla olennaisesti laa-
jenee.

Lainmuutokseen sisdltyy takuusd"dnncistci,
joka turvaa sen, etta maksettavana oleva el6-
ke slilyy viihintiitin entisenI.

TYdTULON ETUOIKEUS
TUKIOSASSA KASVAA
Tiill2i hetkellii sekti tyriel[kettii ettii tyotuloja
saavan eliikkeensaajan tulojen etuoikeus tu-
kiosassa mti2iriiytyy yhteiskaton perusteella.
Lainmuutoksen jiilkeen vuoden 1980 alusta
lukien eliikkeensaaja voi ansaita tycituloja
391 mk/kk tdm6n vaikuttamatta tukiosaa
alentavasti. Vuoden 1982 alusta lukien ty<i-
tulojen etuoikeuksien yliiraja kohoaa 1053
mk:aan.

Tyrissii olevan puolison tyotulojen etuoi-
keusraja kohoaa vuoden 1980 alusta 1126
mk:aan. Vuoden 1982 liihtien miilrii kohoaa
1789 mk:aan.

ASU M I ST U KI 1 i R] EST E LM A
UUSITAAN
Kansaneldkeuudistuksen yhteydessl eliik-
keensaajien asumistukijiirjestelmii uudiste-
taan. Tdmd capahtuu l. l. 1980.

Uusi asumistukijiirjestelmii pohjautuu kah-
delle perusomavastuun mii?iriille ja tulojen
m ukaan miiiir?iytyviille I isdomavast u ulle. Li -
sdomavastuuta mddrdttdessd otetaan huo-
mioon myds mahdollinen tukiosa, tukilisii ja
rintamasotilaseliike. Tiiysi asumistuki on tu-
lorajat alittaville 85 /, asumiskustannuksista.
Tiimin lisiiksi mm. huonekalurajoituksia lie-
vennelidn. Asumistukijiirjestelmln uudistus
on luonteeltaan tekninen. Sillii pyritiiiin yk-
sinkertaistamaan nykyinen asumistukien
miiiirliytymissiiiinncistci. Tiimtin ohell a poiste-
taan nykyisid vinoutumia eri asumistukita-
soilla.

V AN H U U DENTU KI PO I ST ET A AN
Vuoden 1980 alun jiilkeen ei eniiii myiinnetii
vanhuudentukia. Samalla kuitenkin lesken
eliikkeen piiiiteik[ korotetaan 60 vuodesta 65
vuoteen.
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LAURI KOIVUSALO

Vuoden 1980 alussa
voimaan tulevat
tyd el rikel aki en muuto ks et

Vuoden 1980 alussa tulee voimaan ioukko
tyoeliikelakien muutoksia, ioilla muutgtlan
i anhu useliikke en miitiriin las ke nt at e knii k kaa.
Muutokset mahdollistavat sen, ettii tyoeliik'
keen miiiirii voidaan loskeu valniiksi jo en-
nen 65 vuoden iiin tiiyttiimistii- Niiin ollen
eliikkeen miiiird voidaan myds hyvissd aioin
ilmoittaa kansaneltikelaitokselle, ioka tarvit-
see tietoa kansaneliikkeen miiiiriin laskemi-
,tess4.

VANHUUSELAKE
Uusien siInncisten mukaan vanhuusellkkeen
mdiiri lasketaan siten kuin tyontekijti tai
yritteje olisi tullut tydkyvyttomiksi viimei-
senii piiiviinii sitli kalenterivuotta' jonka ai-
kana han Uiyttiia 63 vuoden iiin. Tuleva pal-
velusaika eli aika, joka on jiiljella eliikeikiiiin'
otetaan huomioon TEL 6 $:n 3 momentissa
siiiidetyin edellytyksin. Sen lisiiksi edellyte-
tiiiin, ettii tydntekijiillii on ollut ko. kalenteri-
vuonna TEl-tyosuhdeaikaa yhteensd viihin-
tdiln 4 kuukautta. Sanotun vuoden aikana
piiiittynyt tytisuhde otetaan kuitenkin huo-
mioon kokonaisuudessaan, vaikka tyosuh'
teen alkamishetki on ollut 63 vuoden idn
tdyttdmisvuotta aikaisemmin. Valittaessa tyo-
suhdetta, johon tuleva palvelusaika liitetiiiin'
noudatetaan TEL 6 $:n 3 momenttia.

Mikeli eliikeikii on 63 vuotta tai alempi ja
henkild tilltiin siirtyy eliikkeelle, uutta las-
kentamenettelyii ei tarvita. Eliike on tiilloin
jo nykyisten sddnncisten mukaan laskettavis-
sa valmiiksi riittiiviin ajoissa.

LEL:n mukaan laskettavassa vanhuuseldk-
keess:i on sddnncismuutoksissa noudatettu
TEL:ssii omaksuttuja periaatteita, jolloin
kuitenkin joudutaan luonnollisesti ottamaan
huomioon LEl-eliikkeen laskemiseen liitty-
v[t erityispiirteet. Vastaavasti uusi laskenta-
menettely koskee myos yrittljien eliikelakeja.

Tycittdmyyslisiiti laskettaessa tyott6myys-
avustusplivdt otetaan huomioon sen kalen-
terivuoden loppuun, jona tycintekijii tiiyttiiii
63 vuoden iiin.

Uusia sddnnciksiii sovelletaan vanhuusel6k-
keeseen, johon oikeus syntyy lain voimassa
ollessa. Oikeuden syntymisellii tarkoitetaan

tiill6in eliiketapahtuman sattumista. Laissa
puhutaan eliiketapahtuman asemesta oikeu-
den syntymisestii. Tiillii on tahdottu korostaa
sita, etUi eliikkeen miiiiriin laskentaan keskei-
sesti liittyvii 63 vuoden ien teyttiimisvuoden
p[iittyminen ei ole eldketapahtuma, vaal
elakk"en laskentaan liittyvii tekninen miiiiri-
te. Eliiketapahtuma on edelleenkin ellkkeen
saamiseen 

-oikeuttava tapahtuma. Tiim[n li-
siiksi edellyteld6n kuten nykyisinkin, ettii
tyontekijii on TEL:n piirissii myciskin lopet-
tinut tycinteon ennen kuin eliikkeen maksa-
minen voidaan aloittaa.

TYdKYVYTTdMYYSELIKE
Mikeli tyontekijii tai yrittiijii tulee tycikyvyt-
tomiiksi ennen sen kalenterivuoden piiiitty-
mistti, jona hiin tiiyttiiii 63 vuoden iiin, elik-
keen laskennassa ei tapahdu muutoksia ny-
kyiseen verrattuna. Jos tyokyvyttdmyys -al-
kaa sanotun kalenterivuoden jiilkeen, laske-
taan tyokyvyttdmyyseliike samalla tavoin
kuin edellii on selostettu vanhuuseldkkeestd.
Tiilloin tulevan palvelusajan huomioon ot-
taminen on samoista edellytyksistii riippuvai-
nen kuin vanhuuseldkkeesst.

Rajoitussiiiinnostii sovelletaan kuitenkin
mycis silloin kun tyokyvyttomyys alkaa 63
vuoden iiin tiiyttiimisen jiilkeen. Jos tycisuh-
teeseen sovelletaan rajoitussiiiinncistti, tiitii
tycisuhdetta ei oteta huomioon elbkkeen miiii-
riid, tulevaa palvelusaikaa eikii neljiin kuu'
kauden tyoedellytystii laskettaessa.

Tytikyvytt<imyysel?ikkeen muuttuessa van'
huuseiekkeeksi eliikkeen mddrd tarkistetaan
vain, jos eliikkeeseen oikeuttava palvelusai-
ka Uillciin pitenee. Liihinnii tiimii tulee ky'
symykseen, kun tyokyvyttcimyysel?iketfi las-
liettaessa jokin tyosuhde on rajoitussdinncik-
sellii suljettu Pois.

U usia sdiin nciksiii tyokyvyttcimyyseliikkeen
laskentaan sovelletaan tapauksissa, joissa
tyokyvyttomyys on alkanut lain voimassa ol-
lessa. Osaeliikkeen muuttuminen tiiydeksi
eliikkeeksi tai tiiyden eliikkeen muuttuminen
osaeliikkeeksi ei ole uusi eldketapahtuma.
My<isktiiin tyott<imyyselflkkeen muuttuminen
tycikyvyttomyyseliikkeeksi ei ole uusi el6ke-
tapahtuma.
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TYdTT6MYYSELAKE
Tyrittomyyseliikkeen miiiirii lasketaan ty6ky-
vyttomyyselakkeen mukaan. Mikiili ensim-
miinen avustus- tai korvauspdivd on sen ka-
lenterivuoden j?ilkeen, jonka aikana tycinte-
kijti tai yrittiijii on tiiyttiinyt 63 vuoden i6n,
eliike lasketaan kuten vanhuuseldkkeestd on
siiiidetty. Toisin sanoen ratkaisevana ajan-
kohtana on 63 vuoden iiin tiiyttiimisvuoden
loppu.

Uusia sddnnciksii sovelletaan ty6tt6myys-
elikkeeseen, jos tycivoimaviranomaisen to-
distus on annettu lain voimassa ollessa. Se,
ettii lain soveltaminen on jouduttu sitomaan
tdllaiseen varsin sattumanvaraiseen seikkaan,
johtuu siite, etta tycittomyyseldkkeessd muu-
toinkin on tycivoimaviranomaisen todistuk-
selle annettu erdissd suhteissa vahvasti oi-
keutta luova merkitys.

PERHE.ELAKE
Jos edunjiittiiji on kuollut sen kalenterivuo-
den jiilkeen, jonka kuluessa hdn on tai olisi
tiiyttiinyt 63 vuoden i1n, lasketaan perhe-elii-
ke uusien sllnnosten mukaan kuten van-
huuseldkkeestd on siiiidetty. Sanottua ajan-
kohtaa aikaisemmin tapahtuneiden kuolinta-
pausten osalta laskentasddntci siiilyy nykyisel-
liiiin.

Eliiketapahtuman sattumisajankohtana pi-
detiiiin edunjiittijiin kuolinpiiiviiii. Jos t?imii
on sattunut lain voimassa ollessa, sovelletaan
uusia sidnnoksiii. Uutena ellketapahtuma-
na ei kuitenkaan pidetii oikeuden syntymistii
perhe-eldkkeen saamiseen eliikkeensaajan
jiilkeen.

YHTEENSOVITUS
Eliikkeen laskemista koskevat uudet sidn-
ncikset ovat aiheuttaneet muutoksia mycis
ellkkeen yhteensovitukseen. Muutokset liit-
tyviit siihen, ettii eliike tiiytyy voida laskea
valmiiksi jo ennen 65 vuoden iiin tiiyttiimis-
tii. Tiilldin myciskin sddnnciksissd tiiytyy olla
mahdollisuus siihen, etti yhteensovitus voi-
daan toimittaa, vaikka eliikettii ei viell ole
mycinnetty. Nykyisin yhteensovitus toimite-
taan siinii vaiheessa, kun eliikettii ryhdytiiiin

maksamaan. Siiiinnokset on pyritty laatimaan
siten, ettei ainakaan kaikissa tapauksissa oli-
si vllttiimiitcintii laskea uudelleen eliikettZi
maksatuksen alkaessa. Yhteensovituksessa
kansaneldkelain ja perhe'eliikelain mukaiset
elikkeet otetaan huomioon kunakin kalen-
terivuonna sen m6lrdisin6 kuin ne ovat edel-
tdneen kalenterivuoden marraskuun l. piii-
vdnl. Vanhuuseldkkeen osalta on kuitenkin
erityisesti siiiidetty, etld kansaneltikelain mu-
kainen el6ke otetaan huomioon eliiketapah-
tumavuotta edeltdneen kalenterivuoden mar-
raskuun 1. piiiviin tasoisena.

Lykkiiyskorotuksen osalta on tehty sikiili
muutosta, ettl se ei ilman muuta v[hene yh-
teensovituksen myotl. Nykyisinhiin tapahtuu
niin, etti vanhuuseldkkeen lykkiiiiminen an-
taa siihen korotuksen, mutta eldkettii mycin-
nettziesvi suoritettava yhteensovitus saattaa
leikata sen pois.

MUITA MUUTOKSIA
TEL I $:iiii on tarkennettu siten, ettd laki ei
koske tycisuhdetta, joka alkaa sen kalenteri'
vuoden jiilkeen, jona tyontekijii on taytte-
nyt 63 vuoden iiin. Niiin silloin, jos kysymyk-
sessd on tyrintekijiin ensimmdinen TEL:n
piiriin tuleva tycisuhde. Jos hin sitd vastoin
on ennen sanottua ajankohtaa ollut TEL:n
alaisessa tycissii, koskee laki sanotun kalen-
terivuoden jiilkeenkin alkanutta tyosuhdetta,
mutta siitii ei kerry eliikettii. Saman sisiiltrii-
nen sdinncis on sisiillytetty yrittiijien eliike-
lakeihin.

Yrittiijiin tyotuloa voidaan niinikiiiin uu-
sien sidnncisten mukaan tarkistaa 62 vuoden
i?in tiiyttiimisvuoden jiilkeen ainoastaan, jol-
lei hiin eniiii tiiytii lakien I $:n mukaisia va-
kuuttamisedellytyksiii. Tiimii toisin sanoen
edellyttii[, ettii tycitulo on laskenut alle raja-
mliir?in.

Muutosten yhteydessii on niinikilin tehty
eriiitii teknisii tarkennuksia, jotka koskevat
ellkelaitosten keskiniiistii vastuuta eliketur-
van kustantamisessa.
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JUSSI VANAMO

S o s i a a I iturt an tut kimu s
j a kan s ai nv ci I i n en y ht ei s ty r)

POHIOISMAISIA
NiKdKANTOIA
Tutkimusyhteistydn ja kan-
sainviilisen vertailun merkitys
sosiaaliturvan alalla on ylei-
sesti tunrutstettu. Yli kansal-
listen rajojen ulottuvaa sosiaa-
lipoliittista tutkimusta harjoi-
tetaan useiden yleismaailmal-
listen jiirjestdjen piirissii Y K:n
alajiir jestdistti liihtien. Kdy-
tiinni ) n t u t ki nt u st yis siiki n voi -
daan usein havaita, ettii tut-
kittavana oleva ongelma ei
suinkaan rajoitu yhden val-
tion ulueelle. Hyvtind estmerk-
kinii tiistii on viime vuosina
Pohj<tismuissu tehty ty1kyvyt -
t1myyttti koskeva tutkimus.

Samaa aihepiiriii kiisittele-
viii projekteja alettiin suunnil-
leen samanaikaisesti kehitellii
eri maissa. Koska yhteinen
tutkimusongelma vaati mycis
samantyyppistii liihestymista-
paa, yhteistycihcin hakeutumi-
nen oli luonnollista.

Viimeksi tydkyvyttdmyys-
kysymyksii selvittelevi tutki-
jaryhmii kokoontui Helsingis-
sd marraskuun 9. ja 10. pii-
vdn6. Kokouksen lomassa
Tyrieliike-lehti haastatteli kah-
ta pohjoismaista tutkijaa, joil-
la kummallakin on laaja ko-
kemus kansainvd.lisesti yh-
teistycisti.

Hans Berglind on so-
siologi ja toimii mm. dosent-
tina Tukholman yliopiston so-
siologian laitoksella.

Kari-Marie Helle
tyciskentelee psykologina Ar-
beidspsykologisk Instituttissa,
Oslossa.

Keskustelu koski tutkimus-
yhteistyritii, sosiaaliturvan ke-
hitystii ja kansainvdlisen so-
siaalipolitiikan ongelmia.

Kolmisen vuotta sitten tut-
kimus- ja eliikelaitokset eri
pohjoismaissa alkoivat toisis-
taan riippurnatta suunnitella
t yd kyv yt t o ntyyse I tikel iii siii kti-
sitteleviti tutkintuksia. Miten
niiin linjakas ajoitus saattoi
tapa ht u a s po ntaanist i?

Berglind: - Eri maissa jou-
duttiin yhtl aikaa samanlais-
ten ongelmien eteen. Kuusi-
kymmentdluvun lopussa ja
seitsemf, nkymmentdluvun
alussa eldkeliiisten mii[rii kas-
voi voimakkaasti kaikissa
pohjoismaissa. Kun tutkimuk-
sia alettiin suunnitella, ei vie-
Iii tiedetty, ettd naapurimaissa
oli samanlaisia ongelmia. Se
tuli esiin vasta tutkimusyhteis-
tycin kautta.

Helle: - Ongelmat nousi-
vat samanaikaisesti esiin eri
maissa. Erikoistutkimuksia
tehtiin siell[ ja tiiiillii, ja kun
ne tulivat tunnetuiksi, niin ha-
vaittiin, ettii kysymys oli hy-
vin samantyyppisistii ongel-
mista.

T yd k y v yt t d myy s e I d k e I iii s i ti
koskeva tutkimusyhteistyd on
ollut hedelmtillistti ja johtanut
jopa yhteiseen julkaisuun.
Berglind ehdotti yhteisen tut-
kimuksen ulottamista tydky-
vyttdmyyseltikkeiden listiksi
muihinkin sosiaalisiin tulon-
siirtoihin. Tiimii kai edellyt-
tiiisi organisoidumpia yhteis-
tyt)n muotoja?

Berglind: - Kyllii, mutta
se ei merkitse sitd, ettii byro-
kratiaa pitii.isi lisltii. Tlrkein-
t?i olisi saada jostakin rahaa,
jolla voitaisiin palkata piidtoi-
minen tutkija tai tutkijoita.
He voisivat sitten omistautua
kokonaan tiille tydlle. Meillii,
jotka olemme tiihiin asti ol-

leet yhteistyossd mukana, on
kaikilla muita tehdvi[. Poh-
joismaista tutkimusta on tehty
pdiitoimen ohella.

Helle: - Erityyppisten tu-
lonsiirtojen suhteellinen suu-
ruus on mielenkiintoinen ky-
symys. Haluaisin esimerkiksi
tietiiii, miksi kuntoutuspuolel-
le ei tunnu riittiiv?in rahaa,
vaikka kuntoutusapua tarvit-
taisiin kipelsti lisiie. Berg-
lindin ehdotus merkitsisi tut-
kimuksen painopisteen siirtii-
mistii. yksil<ikohtaisesta raken-
teelliseen tarkasteluun. Mie-
lest[ni olisi kiinnostavaa jat-
kaa tutkimusyhteistycitd tiiltii
pohjalta. Yhteisty<in muotoja
pitiiisi kehittae, mutta liian
jeykkee organisaatiota on syy-
tzl varoa.

Ruotsissa tehty kansainvii-
linen kysely viittaa siihen, ettii
tyi)kyvyttdmyystiheys on vii-
meisten kymntenen vuoden
aikanq kasvanut kaikissa teol-
lisuusmaissa. Onko syytii
epdillii, eftA korkeatasoinen
sosi aal it urv a I i si)ti t yd kyv yt td-
ntyyseltikkeiden niiiirdii ter-
veydenhuollon tasosta rii ppu-
matta?

Berglind: - Tiillaista joh-
topiiiitristii ei voi tehd?i. Se,
ettii tyokyvyttdmyyseliikkeit?i
on haettu entisld enemmin,
johtuu todenniikriisesti siitii,
ettii iiikkiiillii ihmisillii on ny-
kyisin vaikeuksia tycieliimls-
sii. Heidiin koulutustasonsa on
usein matalampi kuin mita
teollistunut yhteiskunta edel-
lyttiiisi. Heidiin on yksinker-
taisesti vaikeata saada tycitii.

Helle: - Ei se varmaan-
kaan sosiaaliturvan kehittymi-
sestii johdu. Selitystii kannat-
taa etsil tycih<in liittyvista te-
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kijciistii tai yhteiskunnan ra-
kennemuutoksista. Sosiaali-
lainsiiiidiintiimme takaa sen,
ettii ihmiset ovat taloudellises-
ti turvattuja silloinkin kun
terveys horjuu, mutta ei ke-
hittynyt sosiaaliturva voi lisii-
td sairastavuutta.

Olemme joutuneet totea-
maan, ettii ty)kyvyttimyyslu-
kuje n vertailu pohjoismaiden-
kin kesken on v'aikeaa. liiries-
telmien yksityiskohdat poik-
keat'ut sen veman toisistaan.
Voiko vertailua pitiiii enhi)
lainkaan luotettavana, kun
nt e nniid n P <t h j oi smai d e n ul ko -
puolelle?

Berglind: - Kansainviili-
nen vertailu on todella hyvin
turhauttavaa tycitii. Edunsaa-
jien lukum?idria ja etuisuuk-
sien tasoakin on vaikeata luo-
tettavasti verrata. Etujen laa-
tua voidaan paremmin ver-
tailla, samoin kehityssuuntia,
esimerkiksi tydttomien luku-
mddrdn muutoksia.

Kansainviilinen yhteistyo
sosiaalipolitiikan alalla pai-
nottuu nykyisin kehitysmai-
den ongelmiin. Onko tdssii
yhteytlessd jdtetty liian vtihdl-
le huomiolle ne ongelmat, jot-
ka syntyiit teollistuntisen sett-
rauksena?

Berglind: - Oma koke-
mukseni on tdssl suhteessa
melko rajoittunut. En ole ol-
lut kovin paljoa tekemisissd
kehitysmaiden ongelmien
kanssa. On selviiii, ettii kciy-
hdt maat pitlviit teollistumis-
ta valttiimetrdmiinii voidak-
seen nostaa elintasoaan. TIs-
tti syystii ne helposti sivuutta-
vat teollistumisen mukana tu-
levat sosiaaliset ongelmat ja
keskittyv?it taloudellisen kas-

vunsa vauhdittamiseen. Luul- Berglind: Tietysti voi
tavasti ndmi ongelmat ovat olla, mutta niillii ei ole kovin
erilaisia teollisen kehityksen suurta merkitystii' Korkeata-
eri vaiheissa. Teollistuva tai soisen sosiaaliturvan edut ovat
vastikdiin teollistunut maa niinilmeiset.Avustusjirjestel-
joutuu miilrltyn tyyppisten mlt voivat houkutella joitakin
'ongelmien eteen. Me 

-elimme 
kayft:ijia laskelmointiin ja kei-

Po[joismaissa jo jiilkiteollista notteluun, mutta riski ei ole
vaihetta ja meidan ongelmam- suuri, jos jiirjestelmii on hyvin
me ovat tille vaiheelle tyypil- suunniteltu' Yhteiskuntamme
lisiii. on toisaalta sellainen, ettii tiir-

Helle: - Teollisen kulttuu- keiit asiat tulevat usein esiin
rin leviiiminen kehitysmaihin juuri sosiaalisten uudistusten
aiheuttaa varmasti suuria on- yhteydessii.
gelmia. Se, ettii kehitysmaista Helle: - Sosiaalitutkimuk-
[uhutaan paljon kaniainviili- sessa on mielestdni liikaakin
iissa sosiaaliaian kokouksissa, keskitytty etsimdiin niite hait-
johtuu tietysti siitii, ettii nii- toja, joita ylikehittynyl! sosiaa-
den ongelmat ovat yleisesti liturva voi aiheuttaa' Tutkijoi-
ottaen pialjon tiirkeampiii kuin den kannattaisi pikemminkin
meidiin sosiaaliset ongelmam- pyrkiii selvittdmddn, ovatko
me. Toisaalta se, ettii me ke- ihmiset nykyisin yhtii turvat-
hitiimme sosiaaliturvaamme, tuja kuin aikaisemmin. So-
koitunee loppujen lopuksi siaaliturvan ylikehityksen lii-
myos kehityJmaiden hyvlksi. ka korostaminen on fimdn
Joutuvathanneteollistumisen kehityksen ainoa kielteinen
myotii kohtaamaan samoja seuraus.
ongelmia. Tlllii tavoin mei-
diin sosiaaliturvamme ja ke-
hitysmaiden ongelmat liittyvat
yhteen.

Sosiaaliturvan tarkoitukse-
rw on pienentiiti ihmiseliimiiiin
liittyviii riskeji) ja viihentiiii
koettujen menetysten vaiku-
tuksia. Y hteiskunrnllisilla toi-
rnenpiteillii on kuitenkin usein
myds sellctisia seurauksia, ioi-
ta ei ole tarkoitettu. Yhteis-
kuntatiede pyrkii mm. iuuri
niiid e n tar koitt amattomien si-
vuvaikutusten selvitttimiseen.
V oi ko s<>siaaliturvan par qnta-
misella olla sellaisia kielteisiti
sivutaikutuksia, joita uudis-
tuksia tehtiiessii ei ole osattu
otlaa huomioon?
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KIRSTI SUOMIVUORI

Elri ken euvoj at ku rs s i I I a
Mietipii

- mitkii tekijtit vaikuttavat tydelAkkeen
miiiirdiin

- ntitii tietoja on Eldketurvakeskuksan re-
kisteriotteessa

- milloin on nuhdollista saacla kansanelii-
kettii

- mikii mielestiisi on vaikeintu eldkeneuvo-
ian tydssii?

Viikon etukdteen oli niiitZi kysymyksiti eh-
tinyt pohtia ryhm[ erddn rahalaitoksen eld-
keneuvojia muun, varsinaisen piiiviitycinsii
lisiiksi. Eliiketurvakeskuksen kenttevksikon
kouluttajat perehdyttivtir heire piiiviin ajan
tydelakekysymyksiin.

Kaikki kolmekymmentd olivat jo osallis-
tuneet alkeiskurssiin. Mukana oli kokeneiden
el[keneuvojien lisiiksi myos sellaisia, jotka
toimivat omassa konttorissaan varsinaisen
neuvojan varamiehenS.

Rahalaitosten elakeneuvojien kouluttami-
nen on yksi Eltiketurvakeskuksen kenttiiyksi-
k6n tehtiivistii.

Yhteistoiminnassa eri rahalaitosten kanssa
kenftAyksikkci jiirjestiiii siiiinncillisesti vuosit-
tain vastaavia kursseja ymp?iri maata. Niiille
kursseille kootaan alueittain tietyn rahalai-
toksen ellkeneuvojat kerrallaan.

Tycieliikehakemuksia ottavat vastaan ra-
halaitosten konttoreiden lisiiksi myos posti-
toimipaikat, tycieltikelaitok-set ja niiden pal-
velupisteind toimivat vakuutusyhticit, Kan-
saneldkelaitoksen paikallistoimistot sekd
Maatalousyrittiijien elikelaitoksen paikalliset
asiamiehet. Eliiketurvakeskukseen voi mycis
suoraan toimittaa tyoeliikehakemuksensa.

SOPIMU S M A i RITT i A T EHT AV AT
"Eldketurvakeskus on mm. rahalaitosten
kanssa sopinut siitii viihimmiistasosta, joka
tyrieliikepalvelun tulee tiiyttliii", toteaa kent-
tiipiiii.llikk<i Mauri Vanhatalo, joka yhdessii
kenttitarkastaja Ulla Merisen kanssa veti
tZitii kurssia.

"Rahalaitoksen ellkeneuvojan tehtiiviinii
on pitiiii saatavilla ja jakaa hakemuslomak-
keita, yrittiijiin tydtulo- ja vapautushakemus-
lomakkeita seke tydelaketurvan tiedustelu-

kortreja ja tycieliike-esitteitii. Lisiiksi hiinen
tulee avustaa eliikehakemuslomakkeiden ja
vapautushakemuslomakkeiden sekii tiedus-
telukorttien tAltEimisessa ja otettuaan ne
vastaan toimittaa ne edelleen Eltiketurvakes-
kukseen", Mauri Vanhatalo sanoo.

"Pankkien omaehtoinen eliikepalvelu voi
tietysti olla, ja onkin, tiitii monipuolisempaa-
kin". hiin jatkaa.

"Asiakas itse voi kyllii vaatia, etta myos
eliikkeen miiiirii lasketaan". huomautti tehen
muuar kurssilainen, johon toinen: "El6ke-
turvakeskuksesta voi tilata ennakkoarvion
tyocliikkeen md2irdstd."

"Missiitin tapauksessa ei voi vaatia, ettd
tyoelAkkeen miiiirii siina tiskille lasketaan,
eikii siihen pittiisi ryhryiikii[n", sanoi Ulla
Merinen. "Tiedustelukortti vain matkaan, ja
kun rekisteriote Eliiketurvakeskuksesta tu-
lee, asia selviiiii sit?i yhteisvoimin tutkimalla."

"Kymmenen plus pitiiisi mielestiini jo an-
taa sii6, ettd sanoo, ettei tiede, mutta lupaa
ottaa selv11", Ulla Merinen totesi.

HAKEMUSLOMAKE
ON HELPPO TiYTTAi
Tydeliikettti varten tiiytetti2in vain yksi hake-
muslomake. Perhe-eliikettl haetaan ns. P-lo-
makkeella ja kaikkia muita tydelakkeita (eli
siis vanhuus-, tyokyvytt<imyys- ja tyott<i-
myyselZikkeitli) E-lomakkeella.

Lomakkeet, niinkuin muukin elSkeneuvo-
jan tycissiiiin tarvitsema aineisto, lciytyviit elii-
keneuvojan kansiosta.

Kurssilla pyrittiin perustellen selvittiim[ln,
miksi hakemuslomakkeessa on juuri ndmi
kysymykset.

Jokaisen kysymyksen takana on hakijan
oma etu. ElZikehakemuksen kdsittely myris
nopeutuu, kun kaikkiin kysymyksiin on tiiy-
dellisesti vastattu.

"On syytii katsoa, ettd viimeisen vuoden
tyopaikat ovat mukana lomakkeella ja mycis
se, onko palkka viimeisessd TEl-tyrisuhtees-
sa alentunut. Poikkeuksellisesta syystd. alen-
tunut palkka voidaan nimittiiin eliikepalkkaa
laskettaessa jattaa TEL:n mukaan huomiot-
ta ja k?iyttiiii eliikkeen laskemisen pohjana
sellaisia ansioita, joihin esimerkiksi sairaus
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ei ole ehtinyt alentavasti vaikuttaa", Mauri
Vanhatalo sanoi.

MITi SOSIAALITURVAA
MISSAKIN IASS/i
Kiinnostavinta kurssilaisista tuntui olevan
taulukko, joka niiytti, minkii sosiaalietuuden
piiriin missiikin iiissii tullaan. Kuusitoista
vuotta ttiyttiineet voivat saada sairausvakuu-
tuksen piiiviirahaa, 40-vuotias voi olla oikeu-
tettu erorahaan, 55 vuotta tdyttdnyt rintama-
sotilaself,kkeeseen, 58-vuotias tyottomyys-
elikkeeseen ja 65 vuotta tiyttZinyt saa van-
huuseliikkeen. Niiin tietysti vain, jos muut
lain s2iiitiimiit edellytykset on taytetty.

"Perhe-eliiketurvasta kannattaa puhua elf,-
mdntoverinkin kanssa", muistutti Mauri
Vanhatalo, kun oli yhdessii katsottu, mihin
korvauksiin perhe voi ansioiiidin kuoltua olla
oikeutettu.

PALIONKO ELAKETTi
Paljonko tycieliikettii saadaan, oli ydinkysy-
mys. Eltiketurvakeskuksen rekisteriotetta tut-
kittiin tarkkaan. Painotettiin etenkin sitii, mi-
ten fdrkedf, on itse tarkistaa, ettii kaikki tyo-
eliikelakien piiriin kuuluva tyci ndkyy ottees-
sa. Pitkiin ajan kuluttua on tycisuhteen ole-
massaoloa ja tyristii maksettua palkkaa hy-
vin vaikea selvittiiii.

Inari Matilainen on oman konttorinsa toi-
nen eldkeneuvoja. "Eliikehakemuslomakkeet
tuntuvat kyllii selkeiltii", hiin sanoo.

Asiakkaille hdn on kertonut mycis, ettd
oma eliketurva on tiirkeitii tarkistaa ajoissa
ja on tarjonnut heille tycieliiketurvan tiedus-
telukortteja. "Tiihlin palveluun on suhtau-
duttu mydnteisesti", hdn sanoo. "Rohkeam-
min alkaa tlmdn kurssin jiilkeen puhua
asiakkaiden kanssa."

"Kurssi sindnyi oli kovin hycidyllinen, ja
varsinkin taulukko, jossa kerrottiin, mihin
sosiaalietuuksiin on mahdollisuus misydkin
iiissii. Asiakkaat pyrkiviit kysymiiiin myos
eldkkeen miiiiriiii vielii piiiitdksen saatuaan",
hdn kertoo.

Marja-Liisa Koistinen on ollut pari vuotta
eldkeneuvojana. Asiakkaat hakevat hiineltii
pdiasiassa eltikelomakkeita.

"Vanhemmille henkilciille tuntuu niiden
tdyttdminen ja niihin tarvittavien liitteiden
hankkiminen joskus vaikealta", hiin pahoit-
telee.

"Elikeneuvoja saa tietoja eldkeneuvojan
kansiosta, on oppaita ja kysymiillii Eliiketur-
vakeskuksesta asia selviiiii aina. Vaikeinta on
hahmottaa sosiaaliturvan koko kuva."

"Pitiiisi osana vastata kysymyksiin 'mitii,
mistii, milloin', mutta tiedot ja aika eiviit ai-
na riitl", h[n toteaa.

"Joskus kiiy kuulemma niin, ettii asiakas
tulee tiskin taa 1a sanoo vain; 'Kun pitiiisi
tdssl vuoden piiiistii jiiiidii ellkkeelle. . .' ",
kertoo Mauri Vanhatalo. "Siinf, joutuu elii-
keneuvojan taito koetukselle, kun ensin ldy-
tyy selvittiiii, mikii asiakkaan ongelma oi-
kein on. Seuraavaksi on pohdittava, misld
sitten saa sen tiedon, joka ongelman ratkai-
suun tarvitaan."

"Eliikeasiat ovat varmasti hankalia, jos ei
niitii piiivittiiin joudu selvittimdiin. Asiat
unohtuvat, ja siksi ellkekurssit siiiinncillisesti
toistuvina auttavat palauttamaan perusasiat
mieleen. Hankalissa kysymyksissii on syytii
aina kiiiintyii Eliiketurvakeskuksen tai asiaa
hoitavan tyctelakelaitoksen puoleen", Mauri
Vanhatalo korostaa.
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ESKO PROKKOLA

Luottov akuutuks en kehiSt s
vuonna 1978

Vuosi 1978 oli ETK:n luotto-
vakuutustoiminnan osalta kas-
vun ja maksuperusteen uudis-
tamistycin vuosi. Uusi maksu-
tariffi on ollut kiiytossii tiim?in
vuoden alusta lihtien. Vakuu-
tuskannan kasvusta taas oli
seurauksena maksutulon li-
sdiintyminen edellisestd vuo-
desta 26 /o. Maksutulo vuon-
na 1978 oli kaikkiaan 16,6
miljoonaa markkaa.

Luottovakuutuskanta oli
vuoden piiiittyessii 4,3 miljar-
dia markkaa. Hieman yli puo-
let tiistii oli eliikesiiiitiriiden
elikevastuun vakuutena. Eli-
kekassojen eldkevastuun osuus
oli 0,6 miljardia markkaa.
Eliikevakuutusyhticiiden ja
Tycieliikekassan antamien lai-
nojen osuus vakuutuskannas-
ta oli 1,3 miljardia markkaa.
Vuoden aikana vakuutuskan-
ta kasvoi 241o.

Eliiketurvakeskukselle an-
netut reaalivakuudet sekii elii-
kesiiiiticiiden ja -kassojen
reaaliomaisuus kattoivat yh-
teensS 64 /o luottovakuutus-
kannasta. Kattamaton osa eli
ns. nettokanta oli siten 36 /o
koko mdlrlstii. Toisin sanoen
ETK oli taannut lainoja ilman
ETK:lle annettua vakuutta
1,5 miljardia markkaa. Tiimii
nettokanta kasvoi vuoden ai-
kana varsin voimakkaasti.
Nousu edellisestii vuodesta oli
4l /o. Yrityksiii yleisesti vai-
vannut reaalivakuuksien puu-
te niikyy tiissii kehityksessd.
Erityisen selvdnd tAmA piirre
ilmenee elf,kevakuutusyhtioi-
den antamien lainojen luotto-
vakuutuksissa.

El[kevakuutusyhtididen ta-
kaisinlainauksen Iuottovakuu-
tusten kasvu oli hieman hi-

taampaa kuin edellisenii vuon-
na. Tavallista voimakkaam-
min sen sijaan kasvoi sijoitus-
lainojen Iuottovakuutusten
md.dri. Silmiinpistiiviie tesse-
kin oli, etta reaalivakuuksia
tarjottiin niukasti. Vastava-
kuudet kattoivat vuoden piiiit-
tyessl end^d 32 /o sijoituslai-
nojen luottovakuutusten ko-
konaism6drdstii. Vuotta aikai-
semmin vastavakuuksia oli
vield. 42 fo. Tallainen kehitys
kuvastelee sekd lainattavissa
olevan rahan viihyytte etta va-
kuuksien puutetta. Sijoituslai-
nojen luottovakuutuskannan
kasvu johtunee osaksi siitii,
ettl tietoa ETK:n luottova-
kuutustoiminnasta on jaettu
entisti enemmin mm. lehdis-
ton vtilityksellZi.

Vakuutustapahtumia sattui
vuoden aikana 15. ETK:n
vastuulla on nd.issd 2,6 miljoo-
naa markkaa. Vahinkojen lu-
kumiiirii on noussut edellis-
ten vuosien tasoa korkeam-
malle. Hiilyyttiivtin tuntuises-
ta konkurssiaallosta ei vielii
kuitenkaan ole aihetta puhua,
silld muutaman viime vuoden
aikana vahinkoja on ollut
poikkeuksellisen vdhdn. Pit-
kddn kestdneesti lamasta huo-
limatta yrityhset ovat sitkeiis-
ti jatkaneet toimintaansa.
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PIRKKO ETELAVUORI

E I ri ketu rv akes ku ks en kamp anj a
ty d el rikke en ti edu s t el emi s es t a

"Varmista eliikkeesi" on Elii-
keturvakeskus kehottanut
liampanjassaan tf,ni kevdiini.
Kampanjan tavoitteena on
saada tyopaikoille tieto tyo-
eldketurvasta ja sen tarkista-
misesta.

Tdmb on tarpeellista auto-
maattisen rekisteriotepalvelun
tehostumisen johdosta. Kam-
panjalla yritetddn heriittiiii
yleison mielenkiinto omaa
tycieltketurvaansa kohtaan,
jotta rekisteriotteen saaja tun'
tisi tydeliikkeen rekistercjin-
nin. Nlin yritetiiiin ehkiiistii
sitii, ettii orc jaisi lukematta.

Kaiken taustalla on mah-
dollisten virheiden poistami-
nen Eldketurvakeskuksen tYo-
suhderekisteristii sekl valvon-
nan tukeminen. Ihmisille tie'
to henkilokohtaise.sta eliike'
turvasta antaa turvallisuuden
tunteen.

Kiiytiinnolliseni tavoitteena
on saada Varmista el[kkeesi
-juliste mahdollisimman mo'
nen tycipaikan ilmoitustaulul-
le tycintekij<iiden huomion he-
riittiimiseksi. Tiitii vahvistet-
tiin ulkomainonnalla 30 kau-
pungissa tammikuun puolesta
viilistii maaliskuun puoleen
vtiliin saakka.

Tyoelaketurvan tiedustelu-
korttia levitettiin uudessa
asussa, jotta palvelupisteet te-
hostaisivat kortin esillii pitoa.
Uusia tyoeliiketurvan tiedus-
telukortteja on tilattu Eliike-
turvakeskuksesta huomatta-
vasti aikaisempaa vilkkaam-
min.

Kahden ensimmlisen vii-
kon aikana kampanja eteni
hyvin. Eliiketurvakeskus sai
l9 000 tyoeliiketurvan tiedus-
telua. Kortit olivat uusia, jo-

ten saavutusta voidaan pitiiii
kampanjan ansiona. Tavalli-
sesti tammikuussa tehdZien
noin 8000 tiedustelua.

Television uutiset ja radion
ajankohtaisliihetykset k[sitte-
liviit tarkistamisen tiirkeyttii.
Kaikkea kampanjaan liittyviie
aineistoa tilattiin runsaasti.
Lisliksi henkilcistcilehtien toi-
mittajat ovat tilanneet yksi-
tyiskohtaisempia artikkeleita.

TYAELAKETIETOA
TYdPAIKOILLE
Eliketurvakeskus liihetti ai-
neistoa oman tycinantajarekis-
terinsd perusteella. Tiillii ker-
taa kampanjamateriaali liihe-
tettiin 16 500 kaupan, 4400
teollisuuden ja I 500 raken-
nusalan tycinantajalle. Tyon-
antajat suhtautuivat kampan-
jaan positiivisesti.

Ammatillisia keskusjiirjes-
toje ja tycinantajaj2irjestojii
pyydettiin tukemaan kampan-
iaa tiedotustoiminnassaan.
Ammattijiirjestdjen kautta lii-
hetettiin l0 000 julistetta. Sa-
malla yleisri[ pyydettiin tilaa-
maan lisiiii aineistoa Eliike-
turvakeskuksesta.

TUE KAMPAN]AA
Julisteita ja uusia tydelaketur-
van tiedustelukortteja voi ti-
lata Eliiketurvakeskuksen pos-
tittamosta puhelin 90-1511.
Osoite on Elhketurvakeskus,
opastinsilta 7, 00520 HEL-
SINKI52.

Vanilsta elfikkcesl
td,ll6 tprttllla

&at plklstarposJlsla
cli,lr;leltoltslste.
EIJI(ETUNVAI(ESI(US

ELAKETURVAKESKUS
MESSUILLA
Messusesonki alkaa tane
vuonna poikkeuksellisen var-
hain, jo toukokuussa. Kuo-
piossa pidetiiiin Savon messut
23.-27. 5., Oulussa Pohjois-
Suomen messut 8.-17. 6., ja
Turussa messutaan 10.-19. 8.
Niiihin messuihin Ellketurva-
keskus osallistuu omine osas-
toineen, tycisuhderekisterei-
neen, ja palvelee asiakkaitaan
sekii yleisluonteisella ettd hen-
kilokohtaisella ty6elAketiedol-
la.
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Vuo d en 1 97 9 tyd ekike-es itteet
ovat ilmestyneet
On aika hiivittZiii vanhat tyci-
ellke-esitteet ja tilata uudet
asiakkaiden ja omaan kiiyt-
trion.

Ajankohtaistetut esitteet
ovat tutun niikoiset. Kannes-
sa on aiheena harjakattoinen
talo. Vuoden 1979 esitteet
tunnistaa sisdkannen vuosilu-
vusta. Takakanteen on mycis
lisiitty Eliketurvakeskuksen
osoite.

Perusesitteitd on kuusi.
Niille, joille eliikeasia ei ole
ajankohtainen, on tarkoitettu
Tyontekijiin eliike ja Yritta-
jien eliike -esitteet.

Vanhuuselike, Tyrikyvytto-
myyseliike, Perhe-eliike ja
Tyottomyysellke -esitteet ovat
tarjona henkiloille, joille elti-
ke on ajankohtainen.

Tydttrimyyseliikkeen pai-
nosmddrd on muita huomat-
tavasti pienempi. Se koskee
58 vuotta tiiyttiineitii pitkiiai-
kaisesti ty<ittcimi[. Tycinteki-
j?in elzike ja Yrittiijiin eliike
-esitteisyd kerrotaan tyotto-
myyseliikkeestii.

TILAA ESITE
Eliiketurvakeskuksen toimit-
tamia esitteitd saa ilmaiseksi
Eldketurvakeskuksen asiakas-
palvelusta, eliikelaitoksista,
pankista ja postista. Eliiketur-
vakeskuksen postittamo toi-
mittaa esittei6 tilauksesta, pu-
helin on 90-l5ll ja osoite on
Opastinsilta 7, 00520 Helsinki
52.

TYdELiKE-ESITTEET
YLEIS()N LUO
Eliiketurvakeskus antaa tyci-
eldkeaineistoa mielelliiiin eri
yhteisoille ilmaiseksi. Palvelu-
pisteiden lis[ksi esitteitii on

tarjottu aktiivisesti viime vuo-
desta alkaen ertiille ryhmille.
Osa on tiiydentiinyt ktiteisva-
rastoaan oma-aloitteisesti.

Esitteitii on tarjottu ty<ipai-
koille tyoterveysasemien, hen-
kilcistcilehtien ja entiseen ta-
paan tycimarkkinajiirjestojen
kautta. Niitii on lehetetty ti-
lauspyynnciin liiiikinniillisille
laitoksille, oppilaitoksiin ja
kirjastoihin. Sosiaalialan ja
ty<imarkkinajiirj estoj en henki-
lostcjii, hautaustoimistoja ja
kirkkoherranvirastoja on edel-
Ieen mukana tydelake-esittei-
den jakamisessa. Suomen Ap-
teekkariyhdistyksen hallitus
suositti Eliiketurvakeskuksen
pyynnostii viime syksynii jii-
senapteekeilleen, ettii nlmf,
pit?iisiviit tyrieliike-esitteitii
asiakkaiden saatavilla.

ESITTEET 4000:SSA
PALVELUPISTEESSi
Tammikuussa Eliketurvakes-
kus liihetti suoraan noin nel-
jiiiin tuhanteen tyoeliikepalve-
lupisteeseen niiytteet uusista
esitteisld.

Esitevalikoimasta on pois-
tettu esite Miten tyoeliike
nuoria koskee? Tdssd on luet-
telo Eliiketurvakeskuksen esi-
tevalikoimasta:

LEL:n soveltamisqla, 32 s.
Helsinki 1978. Mytis ruotsiksi.

Yrttttijiin eliikelaki. Eliike-
turvakeskuksen ohjeet yritte-
jtin tycitulon mliir?iiimiseksi.
27 s. Helsinki 1978. Mycis
ruotsiksi.

Maksajan paikalla. Tyon-
antajalle tyoeltikkeistii. Hel-
sinki 1977. Esite on erityisen
tiirkee pienty<inantajille
esim. kotiapulaisperheille -jotka ehkli eiv?it tunne va-

kuuttamisvelvollisuuttaan tai
eivat tiede, miten se hoide-
taan. Mycis ruotsinkielisend.

Osaeliike. Helsinki 1977.
Esite on tarkoitettu liiiikiirei-
den kiiyttoon.

T i e s it k d t timiin os ael ii k k e e s -
rri. Helsinki 1976. Kaksikieli-
nen muistilippu yleison kiiyt-
tcion.

Suomalaisen tydeliike Poh-
joismaissa. Helsinki 1976.
Toisessa Pohjoismaassa tycis-
kenteleviille suomalaiselle ja
paluumuuttajalle. Kaksikieli-
nen.

Eliiketurva luottamustoi-
mista. Eliiketurvakeskus tie-
dottaa. ETK offset 1979. Mo-
niste.

U I komaalaisen tydeliiketur-
va Suomessa (Helsinki 1977)
on tarkoitettu Suomessa yksi-
tyisen palveluksessa toimival-
le ulkomaalaiselle ja tyonan-
tajille. Suomen-, ruotsin-, eng-
lannin- ja saksankielisenii.

Tydeltikkeet Suomessa, ul-
komaalaisille tarkoitettu yleis-
katsaus Suomen tyoellkejiir-
jestelmiiiin. Englannin-, sak-
san-, ranskan-, ruotsin- ja es-
panjankielisinii on vuonna
1977 julkaistua esitettd. Suo-
men- ja veniijiinkielisin[ on
vuonna 1978 julkaistua esitet-
ta.

Eliiketurvakeskus opastua
valvoo palvelee. Esitteen mu-
kana voi kiiyttiiii englannin-,
saksan- ja veniijiinkielisil mo-
nisteita.

Eliiketurvakes kus toiminta-
kertomus 1977. 23 s. Helsinki
1978. Myos ruotsiksi.
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Kirjallisuutta
URANUURTAlAN TIE
Mikael Brunila, Niiin luotiin
Merimieseldkekassa. Helstnki
1978.

Kaksikymmentikaksivuotias
Merimiesellkekassa, ensim-
miiinen tyoeliikelaitos, on jul-
kaissut syntyhistoriansa kir-
jan muodossa. Merimiesten
eldketurvan historian voisi
aloittaa varsin kaukaa; niin
on tehnytkin Kai Hoffman
Merimieseliikekassan aikai-
semmassa julkaisussa nimeltti
Merimieskirstusta eliikelaitok-
seen. Mikael Brunila aloittaa
vuodesta 1937, jolloin Meri-
mieseliikelaitoksen toiminta
lakkasi ja Merimieseliikekas-
san aikaansaamisen tarve si-
ten tavallaan syntyi. Ptiiipai-
no on sodanjiilkeisissii vuosis-
sa, merimiesten eldketurvan
ajajien kamppailussa viivytys-
tii ja ennakkoluuloja vastaan,
ja komitea- ja lainsii2idiintti-
tyossii.

Kirja antaa eloisan kuvan
kahden voimahahmon, Teivo
Pentikiiisen ja Niilo Wiilliirin,
yhteistydst?i. Teksti on ha-
vainnollista ja dokumentoi-
tua, vaikka ei pyrikii[n tie-
teellisyyteen, kuten Brunila
nimenomaan mainitseekin;
kirjasta on jiitetty pois liihde-
ja henkiltiluettelot. Kovin su-
juvaa teksti ei sen sijaan ole.
Se on kaukana virheettcimds-
tii, stilisti?i olisi kaivattu.

Kirjan liitteine ovat halli-
tuksen esitys merimieseliike-
laiksi, perusteluineen, ja ruot-
sinkielinen ja englanninkieli-
nen tiivistelmii.

Y Lla

RAKENNUSKASSAN
VAIHEET KANSIEN
ViLISSi

Halsas-Heinonen, Raken-
nusalan tydeliikekassa vuosi-
na 1962-75. Helsinki 1978.

Myos Rakennusalan tyo-
elikekassan historia on hiljat-
tain tullut painosta. Sen ovat
laatineet kassan eliikkeellii
oleva toimitusjohtaja Karl-Jo-
han Halsas ja Ty<ieliikekassan
tiedotusosaston toimistoptiiil-
likkd Riitta Heinonen. Ra-
kennuskassa ehti muiden tYo-
eliikekassojen tavoin toimia it-
sendiseni vuodesta 1962 eri
aloj en ty<ieliikekassojen yhdis-
tdmiseen vuoden 1975 lopussa.

Teos valaisee ansiokkaasti
tyoeliikej?irjestelmln syntyvai-
heita, mm. kausityontekijiiin
eltikekomitean LEL:n siiiitii-
miseen johtanutta tYotl. Ra-
kennuskassan - ja siinii si-
vussa myds muiden tyoelAke-
kassojen vaiheet tulevat
kartoitetuiksi monista niiko-
kulmista. Kassan hallinto' jo-
ka aina on ollut rakennusalan
tyontekijii- ja tyonantajaj2ir-
jesttijen hallussa, saa oman
lukunsa, samoin mm. tiedo'
tus, valvonta, eliikkeiden ke-
hitys ja sijoitustoiminta. TYo-
eliikekassojen yhdistiimiseen
johtanut kehitys selvitetti[n ja
todetaan, minkiilaisia vaiku-
tuksia kassojen yhdistiimiselll
on ollut kolmen vuoden ko-
kemusten valossa.

Kirja piiiittyY runsaas@n
liitekokoelmaan, jolla - niin
kuin kirjalla kokonaisuudes-
saankin - on Paljon annetta-
vanaan varsinkin tyoeliikejlr-
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jestelmiin palveluksessa ole-
valle, mutta mycis kaikille
muille, joita maamme tydele-
keturva kiinnostaa.

EKL

K4SIKIRIA
T oivola Osmo, Sosiaaliturvan
pdiipiirteet. 7. uusittu painos.
Julk.: Sosiaaliturvan Keskus-
liitto. Etelii-Suomen Kustan-
nus Oy 1978. 277 s., kirjalli-
suutta, lakeja, asiasanahake-
misto.

Teoksessa kiisitellii?in
useampien sosiaalipolitiikan
lohkojen, nimittiiin tycivoima-,
asunto-, terveydenhuolto-, al-
koholi- ja sosiaaliturvapolitii-
kan voimassa olevaa, 4. 8.
1978 mennessii julkaistua lain-
siiiiddnt<iii. Piiiipaino on so-
siaaliturvassa, jonka piiiloh-
koista kiiytetiiiin yleisesti kiiyt-
t<j<in tulleita nimityksiii toi-
meentuloturva (sisiiltii2i k2i.sit-
teet sosiaalivakuutus, sosiaali-
avustus, sosiaalihuolto) sek?i
sosiaalipalvelut. Lakien sisiil-
tciii on selostettu riittiiviin yk-
sityiskohtaisesti. Jokaiselle
laille on annettu oma yleisk[-
sitteenst, kuten esim. ty<itt<i-
myysavustus, kansaneldke,
ry6eleke, valtion el?ike, inva-
lidiraha, laitoshuolto, tervey-
denhoito, huumeet jne. Yleis-
klsitteen alla on mainittu voi-
massa oleva laki ja asetus.
Laeista selostetaan ainakin
sen piiiisisiiltci, ts. mainitaan,
kuka kuuluu lain piiriin, mitii
korvauksia jaltzi palveluja
(siis etuuksia) lain perusteella
voi saada, mis&i etuuksia hae-
taan ja kuka ne kustantaa.
Lislksi selviiiii se, joutuuko
edunsaaja maksamaan saa-
mistaan korvauksista veroa.

Tiilli hetkelll voimassa ole-
vien korvausten markkamdii-
rdt on mycis mainittu.

Teoksen viimeisessl luvus-
sa osoitetaan tilastojen valos-
sa, kuinka koko sosiaaliturva
on Suomessa rahoitettu, mik[
on sen vaikutusala ja kustan-
nukset. Teoksen alussa teh-
dii2in puolestaan selkoa
maamme sosiaaliturvan hal-
linnosta. Ilmestynyt 7. painos
vastaa uudistettuna ja tiiyden-
nettynl vuonna 1977 ilmesty-
nyttii kuudetta painosta.

Kaija-Liisa Nissinen

ILMESTYNEITi
Afsluttende statistik fra inva-
lideforsikringsretten og for-
tidspensionsudvalet. KOben-
havn: Sikringsstyrelsen 1978.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Va kuutu s o i keu d en p ci cit d ks i ri
TU LEV AN AI AN LEL-P ALKAN
KO RV A AM IN EN T E L.P A LK ALLA
V akuutusoi keuden ptititds
n:o 6301 177 12392
Annettu7.l2.I978
Tyrieliikekassa'mycinsi 3. ll. 1976 antamal-
laan pii?itriksell[ 49-vuotiaalle Irmalle tyo-

kyvyttdmyysel?ikettii 127 mark*aa l. 2. 1976
alkaen. Irman eliikkeen suuruutta ratkais-
taessa keskeiset tekijiit ilmenevdt seuraavasta
piirroksesta.

Tyciel[kekassa mycinsi tiiysitehoisen eliik-
keen (tuleva aika tai tulevan ajan palkka mu-
kana) LEL:n nojalla vuonna 1974 ansaittu-
jen 4282 markan sek?i ty<ikyvyttomyyden al-
kamisesta eliikeiin tiiyttiimiseen laskettujen
71360 markan suuruisten ansioiden perus-
teella. Molemmat markkamddrdt ovat vuo-
den 1976 indeksissii. Listiksi Tyoellkekassan
mycinlAmddn eldkkeeseen sisiiltyiviit piirrok-
sesta ilmenevat TEl-vapaakirjat.

Irma valitti eldkelautakuntaan ja vaati
suurempaa eliikettii. Eliikelautakunta katsoi
piiiitciksess?iiin mm., ett6 Irman eliike oli
miiiirat*iva ottamalla huomioon LEL 7 $:n
5 momentin siinnciksen siten, ettd hdnen tu-

levan ajan eliikkeensii lasketaan l24l mar-
kan suuruisen TEL:n mukaisen keskikuu-
kausipalkan mukaan ja 6. 10. 1975-31. 12.
1975 olleeseen tycisuhteeseen oli sovellettava

TE,L 4 $:n 4 momentin mukaista rajoitus-
sdiinncistd, koska hdnen tydkyvyttdmyytensi
oli aiheutunut sairaudesta, joka hiinellii oli
jo mainitun tycisuhteen alkaessa ja koska
tyokyvyttcimyys oli alkanut ennen kuin vuosi
oli kulunut sanotun tycisuhteen alkamisesta.
Tlmiin vuoksi eliikelautakunta muutti Tyci-
elf,kekassan paAtdste ja miiiirisi sen maksa-
maan eldkettA 475 mk kuukaudessa l. 2.
1976 alkaen.

Nyt vuorostaan Tyoeliikekassa haki muu-
tosta ja katsoi, etld tulevan ajan eliike oli
mycinnettiivd LEl-ansioiden perusteella" kos-
ka Irman tyiisuhde 25. ll. l9'1U.2. 1975
ei ollut kestiinyt vlhintiiiin neljiiii kuukautta.
Lisiksi vuoden 1975 huhtikuun jiilkeen al-
kaneitten tydsuhteitten perusteella ei ollut
eliikeoikeutta, koska Irmalla niiden alkaessa
jo oli tycikyvyttcimyyden p?iiiasiallisena syy-
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nb oleva sairaus. Eliikelaitos vaati valituksen-
alaisen piiiitriksen kumoamista ja eliikelai-
toksen piiiitdksen poistamista sekA asian pa-
lauttamista eliikelaitokselle uutta kesittelye
varten.

VO hyvlksyi kaikki Tyoeltikekassan vaa-
timukset Tyoeltikekassan esittdmin perustein.

Tiiysitehoisesta eliikkeestii siiiidetiiiin TEL
6 $:n 3 momentissa jaLEL 7 $:n I momen-
tissa. Kiisiteltiiviissii tapauksessa mielenkiin-
non kohteena on kuitenkin LEL 7 $:n 5 mo-
mentti, missii siiiidetiiiin LEL:n tulevan ajan
palkan korvaamisesta TEl-palkalla tahi
YEL- tai MYEl-tyritulolla. Tiitii siiiinncjstii
kaytetaan silloin, jos LEL 7 $:n I momen-
tissa tarkoitetun LEL:n ylemmdn rajamiiii-
rdn ansaitseminen on estenyt eliikkeen m2iii-
rddmisen TEL 6 $:n 3 momenttia soveltaen
TEL-tyrisuhteen tai yrittiijjAtoiminnan perus-
teella ja niiin miiiirltty eliikkeen perusteena
oleva palkka tai tyotulo vuosituloksi muu-
tettuna olisi suurempi kuin keskimiiiiriiinen
LEL-palkka. Tiilloin LEl-palkka korvataan
vuosituloksi muutetulla TEL-palkalla tahi
YEL- ja MYEl-tytitulolla.

LF,L 7 $:n 5 momentin tarkoituksena on
estiiii sliiketurvan heikentyminen sellaisissa
tapauksissa, joissa aikaisemmin TEL:n,
YEL:n tai MYEL:n piiriin kuulunut tycin-
tekijii on viilittomiisti ennen tycikyvyttdmtiksi
tuloaan ansainnut LEL:n ylemmdn rajamiiii-
riin. Eliiketurva saattaa heikentyii erityisesti
silloin, kun LEL-tyosuhde on jiiiinyt lyhyt-
aikaiseksi ja ansiot ovat ehkl vain vdhdn
ylittiineet rajamiiiiriin.

Lainkohdan soveltaminen edellyttiiii, ettii
LEl-ansioiden hankkiminen on katkaissut
edellisen tycisuhteen tai yritGijiitoiminnan
perusteella kulumassa olevan ns. jllkikarens-
siajan (TEL 6 $:n 5 mom.), jolloin edelly-
tykset tulevan ajan huomioon ottamiselle oli-
sivat ilman LEl-ansioita olleet olemassa.

Irman elikkeen perusteena oleva palkka
on 25. ll. 1974 alkaneessa TEl-tyosuhtees-
sa ollut suurempi kuin hlnen keskimii2iriii-
nen LEl-ansionsa. Niinpii ellkelautakunta
katsoikin, ettii LEL 7 $:n 5 momentti on so-
vellettavissa. Irman tapauksessa TEL-tytr-
suhde on kuitenkin ollut vasta huomioon

otettu j en LEl-ansioiden jiilkeen. Ttillciin voi-
daan sanoa, etteiviit LEl-ansiot ole "syri-
neet" TEL:n tulevan ajan el[keoikeutta. Pi-
kemminkin voidaan sanoa, ettl TEL-tyti-
suhde on yrittiinyt "sycidii" LEL:n tulevan
ajan palkan. Yritt?imisestd on kysymys sen
vuoksi, ettei TEl-tycisuhde ole jatkunut vii-
hin&iiin neljiiii kuukautta. Jos tuo neljiin kuu-
kauden vaatimus olisi tiiyttynyt, olisi TEL
6 $:n 5 momentista seurannut, etld "sycimi-
nen" olisi mycis tapahtunut. Ratkaisu voi-
daan selittiiii niinkin, ettii LEL 7 $:n I mo-
mentin mukaiseen rajamddrdln nousseet an-
siot eivdt katkaisseet TEl-tycisuhteen jiilki-
karenssiaikaa, vaan estiviit sen muodostumi-
sen.

P i i LU OTT A MU SMI EH EN P A LKKIO
OTETTIIN HUOMIOON
TEL.PALKASSA
V akuut usoi k e ud en piiiitd s
n:o 4241 177 12054
Annettu 27. 10. 1978
Ellkelaitos mycinsi Arville vanhuusel6kettd
672 mk/kk l. 12. 1975 alkaen. Eliikepalkka'
na otettiin huomioon Arvin tyosuhde pani-
moon 12. 5. 1939-28. ll. 1975. Elnkepalk-
kana ktiytettiin vuosien 1974 ja 1975 keski-
miiiiriiistii kuukausiansiota ilman panimon
piiiiluottamusmiehen toimesta saatuja palk-
kioita.

Arvin valituksen johdosta eldkelautakunta
katsoi pii?it<iksessf,6n, ettii Arvin toiminta yh-
ti<in p?iiiluottamusmiehenl on liittynyt niin
liiheisesti tyosuhteeseen, ettl mainitusta toi-
mesta saadut palkkiot on otettava huomioon
eliikepalkkaa miilriittiiessii.

Arvi haki muutosta vielii eliikelautakun-
nan piiiitcikseen uudistaen lautakunnalle esit-
tdmdns6. VO tutki asian ja katsoi, ettei ole
esitetty syyte muuttaa valituksenalaista ptiii-
tcistii.

Epiiselvyyksiii aiheutui siitii, olisiko piiii-
luottamusmiehen toimesta saadut palkkiot
otettava huomioon TEl-palkassa vai oliko
niitii pidettiivl luottamustoimesta saatuina
niin kuin toimen nimi saattaisi antaa aiheen
olettaa. Jos palkkioita olisi pidettiivi TEL:n
tarkoittamasta luottamustoimesta saatuina,
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ne jiiisiviit tiissi tapauksessa eldketurvan ul-
kopuolelle. Ntiin sen vuoksi, ettii TEL:n
luottamustoimivakuutus on vapaaehtoinen
eik[ Arvin tycinantaja ollut hiinelle tiillaista
etua jiirjestiinyt. TEL I b g:n 2 momentissa
on pyritty miiiirittelemiiiin luottamustoimen
ktisite, mutta miilritelmd on ymmiirrettiiviisti
varsin yleisluonteinen ja se on kirjoitettu
siten, ettd se edellyttiiii nimenomaisesti, ettei
henkiki ttissti tehttiviissiiiin ole tycisuhteessa.

Valaistusta tycisuhteen ja pd"dluottamus-
miehen toimen keskiniiiseen suhteeseen tar-
joaa tycisopimuslain 53 $, joka vaatii, ettii
tycinantaja korvaa sen ansion, jonka piiii-
luottamusmies menettid tyciaikana neuvot-
teluissa tycinantajan edustajan kanssa tai toi-
miessaan muuten tycinantajan kanssa sovi-
tuissa tehuivissii. Niiin oli mycis Arvin ta-
pauksessa menetelty. Hlnelle oli annettu
piiiiluottamusmiehen toimen hoitamista var-
ten vapautusta tyostii?in 6 t/viikko. Palkkaa
ei ollut tiimiin johdosta alennettu, vaan h6-
nelle oli maksettu palkka 8 tunnin tyciplivtin
mukaan ja palkkio luottamusmiestoiminnas-
ta tyrintekijriiden lukumiilrin mukaan.

Lislksi edell?i mainittu siidnncis suojaa pii2i-
luottamusmiehen irtisanomiselta siten, ettei
h?intii voida irtisanoa ilman edustamiensa
tyrintekijoiden enemmistcin suostumusta
muuta kuin silloin, kun tyo kokonaan piiet-
tyy eikii voida jiirjestdd muuta tyotii, joka
vastaa hdnen ammattitaitoaan. Toisin sanoen
tycisuhde ja piiiluottamusmiehen toimi ovat
tiukasti "naimisissa" keskendiin. Jos tyosuh-
de ptilttyy, on pddluottamusmiehen toimesta
lu ovuttava. Pd:iluottamusmiehen tycisopimus
taas voidaan ilman tycintekij<iiden enemmis-
tcin suostumusta irtisanoa tyonantajan toi-
mesta vain, mikiili tyo piiiittyy eiki muuta
sopivaa ty<itii voida jiirjest?iii.

Piiiiluottamusmiehen toimen on katsottava
liittyviin niin llheisesti tyontekijen tycisuh-
teeseen, etld toimesta maksetut palkkiot on
otettava huomioon miiiir[ttiiessii eliikkeen
perusteena olevaa palkkaa ty<intekijiin tyo-
suhteesta.

Vaikka tapaukset eiviit olekaan kaikilta
osin rinnasteisia, vertaisin edellii selostettua
problematiikkaa eliiketurvan kannalta siihen

tilanteeseen, mikti vallitsee vakuutusyhtirii-
den provisiopalkkaisten asiamiesten kohdal-
Ia. Heit?i pidetiiiin yleensl itseniiisinti yrit6-
jin[. Jos kuitenkin samanlaista asiamiestoi-
mintaa harjoittaa joku yhticin vakinainen vir-
kailija, pidetliin saatuja ansioita yleensii
TEl-palkkaan kuuluvina. P?iiitoimi ja sivu-
toimi ovat niin l?ihellii toisiaan, ettii tuo p?id-
toimi ik?i2in kuin imee sivutoimen ansiot sa-
man eliikej?irjestelyn piiriin.
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ARJA SANKARI

fyr;lWyttomyysasiain
neuvottelukunnan
suosituksia

VOIDAANKO ALKOHOLIN IA
1 A LALKEAINEIDEN V /ARIN.
K/|YTTAlAi PITAi
TYdKYVYTTAMiNA
Neuvottelukunnan pdytiikiria 37 178, kohta 2.
Vuonna 1943 syntyneelld lentomekaanikolla
on ollut alkoholiongelmia asevelvollisuus-
ajoista lukien. Ammattiaan vastaavissa toissd
lentomekaanikkona hln on ty<iskennellyt
27. t. 1969-1.9. 1972 ia27.2. 1973-8. 10.
1974. Esimiehen ilmoituksen mukaan hakija
on selviytynyt tyostii?in keskinkertaisesti.
Tyoskentelyli kuvattiin kuitenkin hermostu-
neeksi ja jiinnittyneeksi. Hakija saattoi olla
pois tycistii syytii ilmoittamatta, ja hiinet irti-
sanottiinkin 8. 10. 1974 viikon jatkuneen lu-
vattoman poissaolon jiilkeen.

TYONTEKO VUODEN 1974
IALKEEN SATUNNAISTA
Lopetettuaan tycin lentomekaanikkona haki-
ja on ollut pitkiiiin vailla minkiilnlaista tyci'
rd. Vuonna 1975 hiinell[ on ollut LEL-an'
sioita vajaat 500 markkaa. Lokakuussa 1975
hdn on mennyt kuljetusliikkeen palvelukseen
ns. keikkamieheksi. Hf,n on ollut apumiehe'
na muuttoty6ssii silloin, kun tycitii on ollut
tarjolla. Tyosuhde on ollut voimassa 23. 10.
1975-15. 10. 1976. Hakija on selviytynyt
tyosti normaalisti, kunnes ilmeisesti alkoho-
linkiiytto on alkanut vaikeuttaa tyoskentelye.
Heinii-syyskuussa 1976 hakija on ollut pois'
sa ty6ste syytii ilmoittamatta. Saapuessaan
tyohdn hdn on ilmoittanut lopettavansa ty6n'
teon ja hakevansa eliikettii. Syksyn 1976 idl'
keen hakijalla ei ole ollut tydsuhteita. Hiin
on eldnyt pddasiassa vaimonsa ansioiden ja
huoltoavun turvin.

VUODESTA 1973 LUKIEN MYdS
LA A KE AIN EI DEN V AARIN KAYTT A1 A
Liiiikiirinlausuntojen mukaan hakijan alko-
holiongelmat ovat pahentuneet vuodesta
1973 llhtien, ja alkoholin rinnalle on tullut
liiiikeaineiden viiiirinkiiytto. Hakija on vuo'
desta 1973 lukien ollut yhdeksiin kertaa psy-
kiatrisen sairaalan katkaisuhoidossa, kevidl-
lL 1975 alkoholistihuoltolassa ia keviilllii

1977 sosiaalisairaalassa, missii hoito kuiten'
kin katkesi hakijan jouduttua kiinni liilkkei'
den viiiirinkiiytostii. Sairaalahoitoon tuotaes-
sa hakija on pari kertaa ollut tajuton, ja h[-
nell[ on ilmennyt vieroitusvaiheessa kouris-
tuskohtauksia.

EI SOM A ATT ISI A S AI RAU KSI A
Ollessaan sairaalahoidossa talvella 1978 ha'
kija on vaikuttanut irralliselta, katkeroitu'
neelta ja tiiysin tablettien klytostii riippuvai'
selta. Laboratoriotutkimusten mukaan mak-
sa-arvot olivat normaalit eikii muitakaan eli-
mellisen vaurion merkkej?i havaittu. Psyko'
login testaus osoitti hakijan fllykkyystason
keskinkertaiseksi. Piiihteiden keytolH hiin
on pyrkinyt lievittiimiiiin levottomuuttaan,
jiinnittyneisyyttii?in j a alemmuudentunteitaan.

ALKOHO LISMI H ARV OIN Y KSIN
TY dKY KY A ALENT AV A SAI RAU S
Neuvottelukunnassa on aikaisemminkin poh-
dittu, milloin alkoholia viiiirin k?iyttiiviin hen-

KANSANELLKE
LYHYEKSI MAARAAIAKSI
Sairausvakuutuslain mukaista p?iiviirahaa ha'
kijalle on maksettu mm. vuonna 1975 run'
saan sadan pbiviin ajan tuskaneuroosin pe-
rusteella. Viimeksi piiiviirahaa on suoritettu
touko-kesiikuussa 1976 saman diagnoosin
perusteella noin puolentoista kuukauden
ajan. Sen jiilkeen tehdyt kaksi hakemusta on
hyliitty ty<iedellytyksen puuttumisen vuoksi.
Kansaneldkelain mukaista ty<ikyvyttcimyys'
elikettii hakijalle on myonnetty l. 3.-31. 8'
1977, eli vain ajan, jonka hakija tycinteon
lopettamisen jiilkeen on ollut sairaalahoidos-
sa. Tyoel[kehakemus on tullut vireille tou-
kokuussa 1978.

NEUVOTTELUKUNTA:
EI TYdKYVYTdN
Neuvottelukunta pii?ityi yksimielisesti suosit'
telemaan, ettei hakijan voida katsoa olevan
ty<ieliikelakien tarkoittamassa mielessd tyti-
kyvyton, minkii vuoksi hiinen eliikehakemuk-
sensa olisi hyliitt?ivii.
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kilcjn voidaan katsoa olevan tycieliikelakien
tarkoittamassa mielessd sairas ja tydkyvytdn.
Kuitenkin useimmissa ndistd tapauksista al-
koholin kiiytto on liittynyt muuhun sairaus-
tilaan. Mikiili alkoholin liikakiiytto on jo eh-
tinyt aiheuttaa pitkiiaikaisia tai pysyviii
psyykkisiii tai fyysisiii vaurioita, on ratkaisu
yleensii melko selvd ja eliikkeen mycintiimi-
nen hyvin perusteltavissa. Samoin on asla,
jos alkoholin viiiirinkiiyttci on selvdsti muun
sairauden, esimerkiksi vaikean sielullisen hiii-
riintyneisyyden seurausilmicj. Selostettu ta-
paus on sikiili poikkeuksellinen, ettii eliik-
keenhakijalla ei voitu alkoholin ja liiiikeai-
neiden viiiirinkiiytcin lisiiksi osoittaa olevan
mainittavampaa hoitoa vaativaa sairautta.

TYdKYVYTTAMiN LAPSEN
PE RH E-ELA KKEEN ] AT KAM I N EN
I8 VUODEN IAN TIYTTAMISEN
IiLKEEN
Neuvottelukunnon poytiikirja 1179, kohta 6.
S.K:lle, joka on syntynyt 12. 8. 1960, on
my<innetty hiinen syyskuussa 1968 kuolleen
iiitinsii jiilkeen TEL: n mukainen perhe-eliike
l. 10. 1968 alkaen. Elii.ke on piiiittynyt elo-
kuussa 1978 lapsen tiiytettyii. 18 vuoden iiin.

Eliikkeen jatkohakemuksen johdosra neu-
vottelukunnalta on tiedusteltu, onko S.K:lla
katsottava olevan TEL 4 a $:n 2 momentin
perusteella oikeus perhe-eliikkeeseen edel-
Ieen 18 vuoden iiin tiiyttiimisen jiilkeenkin.

IiLLi SUURI MERKITYS
Keskusteltaessa tapauksen ratkaisusta koros-
tettiin varsinkin hakijan nuorta ikiiii. Todet-
tiin, ettii nuorelle alkoholin viiiirinkiiyttiijiille
eliike tulisi mycintiiii vain erittf,in tiukoin eh-
doin. Niiin viiltetiiiin liian varhainen tyoky-
vyttrimlksi leimaaminen ja tuetaan tyrihaluk-
kuutta. Eliikkeen mydnfAmisen vailla so-
maattisia sairauksia olevalle nuorelle haki-
jalle, jonka tycikyvyn ennuste ei vielii vai-
kuta toivottomalta, arveltiin olevan omiaan
alentamaan kuntoutus- ja tydmotivaatiota.
Neuvottelukunnan kielteiseen kantaan lienee
vaikuttanut myos Kansanelikelaitoksen edel-
Id selostettu ratkaisu lyhyestii miiiir?iaikais-
eliikkeestii.

Myos eltikkeen mycintiimistii puoltavia
seikkoja tuli keskusteluissa esiin. Nuoresta
iistii huolimatta hakijalle on jo kehittynyt
vaikea-asteinen alkoholi- ja l?iiikeaineriippu-
vuus, joista jiilkimmiiistii pidetiiiin yleensii
vielii edellistd. vaikeampana hoitoa ajatellen.
Sairauden vaikea-asteisuutta kuvaavat mycis
hakijan lukuisat sairaalahoidot ja satunnai-
nen tycinteko sekalaisissa, ammattia vastaa-
mattomissa tehtiivissl. N?imii seikat jiiiviit
kuitenkin vaa'an kevyemmdlle puolelle et-
sitteessa ratkaisua tiihiin vaikeana pidettyyn
ja periaatteellistakin merkitysti omaavaan
tapaukseen.

TEL4aQ:N2MOMENTTI
Mainitun Iainkohdan mukaan lasta pidetiiiin
edunsaajana, jos hiin edunj[ttiij]in kuollessa
ei ollut tiiyttiinyt 18 vuotta. Samoin pidetiiiin
edunsaajana sellaista edunjiittiijiin kuollessa
18, mutta ei 2l vuotta riiytriinyttii, TEL 4 $:n3 momentissa tarkoitetulla tavalla pitkiiai-
kaisesti tydkyvytcintii lasta, jonka tydkyvyt-
tcimyys on alkanut ennen kuin h?in tiiytti
l8 vuotta.

H EN KI ST A I i LKEEN I A iN EI SYYTT i
LAPSESTA LUKIEN
S.K:n varhaiskehitys on ollut hidasta. H?in
on kiiynyt kolme luokkaa apukoulua. Sen
jiilkeen hd.n on ollut opetuskodissa, missii
hinen koulumenestyksensd on ollut keskin-
kertaista. Psykologin testauksessa vuonna
1970 S.K:n iilykkyysosamiiiirii oli 57. Hei-
kon suorituskyvyn todenniikoiseni syynii pi-
dettiin aivovauriota sekii virikkeetdnta ja so-
siaalisesti heikkoa kasvuympdristcid.. Marras-
kuussa 1978 suoritetuissa tutkimuksissa
S.K:n somaattisessa tilassa ei havaittu poik-
keavaa. Terveyskeskuspsykologin testauk-
sessa hdn vaikutti lieviisti kehitysvammaisel-
ta. Visuaalinen hahmotuskyky jiii viisi- ja
puolivuotiaan tasolle. Looginen piiiittelykyky
sekii symbolien ja kokonaisuuksien hahmot-
taminen vastasi I 1-12-vuotiaiden tasoa.
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Kysymyksici
ja vastauksia

EI TYdSUHTEITA
S.K. osaa lukea ja kirjoittaa. Hiin on aloit-
tanut opiskelun erityiskansanopistokurssilla
3. 10. 1978. Kurssi piitittyy keviiiill2i 1979.
Tydeltimiissti S.K. ei ole ollut mukana. Kan-
saneldkelaitos on maksanut S.K:lle perhe-
eliikettii 16 vuoden iiln tiiytttimiseen saakka.
Sen jiilkeen hiinelle on mycinnetty kansan-
eliikelain mukainen tycikyvyttomyyseliike
toistaiseksi.

NEUVOTTELUKUNTA:
PE RH E.E LAKETT A I AT KETT AV A
Neuvottelukunta katsoi yksimielisesti, ettii
S.K:ta on pidettiivii TEL:n tarkoittamassa
mielessf, pitkiiaikaisesti tydkyvyttrimtinii ja
tyokyvyttcimyyden on katsottava alkaneen
ennen kuin hin tiiytti 18 vuoden iiin. Tiimiin
vuoksi S.K:lle mycinnettyd TEL:n mukaista
perhe-ellkettii tulisi TEL 4 a $:n mukaisesti
jatkaa ainakin vuoden 1979 loppuun saakka.

TY d KY V Y TT dMY Y S I LM EI ST A
Tapausta pidettiin neuvottelukunnassa
melko selvdnii. Katsottiin l66kdrinlausunnois-
ta kiistatta kiiyviin ilmi, ettei S.K. henkisen
jtilkeenjti"iineisyyden vuoksi ainakaan viel[
ole kykenevti tyomarkkinoille. Myciskin pi-
dettiin selvdnd, ettii S.K:n tyrikyvyttomyys on
TEL:n tarkoittamalla tavalla alkanut jo en-
nen kuin hiin tlytti 18 vuoden iiin. Eliike
suositeltiin mycinnettd.viksi vuoden 1979 lop-
puun, mihin mennessh S.K:n oletettiin suo-
rittaneen kansanopistokurssin. Sen jiilkeen
hiinellii on noin puolen vuoden ajan ennen
eliikkeen ptiAttymista mahdollisuus hakeutua
tydelamaan, mikili terveydentila sen sallii.

Osa kysymyksistii liittyy vuoden 1980 alussa
voimaan tuleviin lainmuutoksiin, joita selos-
tetaan toisaalla lehdess?i.
Kysymys: - Tydntekijti, joka on syntynyt
vuonna 1915, on jtitinyt pois tyostii marras'
kuussa 1978. Miten miiArAyryy eliike, iohon
sisiiltyy rekisterdityii lisiietua, kun eltikeikti
on 65 vuotta?

Vastaus: - Tycintekijii tiiyttiiii 65 vuotta
vuonna 1980, joten vanhuuseldkkeen uusi
laskuvddntci koskee hiintii. Niiin ollen eliik-
keeseen oikeuttavaksi ajaksi lasketaan todel-
lisen tyosuhdeajan lisiiksi vuoden 1979 alun
ja el2ikeiiin teyttAmisajankohdan vdlinen ai-
ka. Niiin menetelldan sekh perus- ettii lisii-
edun osalta.

Kysymys: - Ennen l. 5. 1978 voimaan-
tulluttu lainmuutosta TEL:n mukaista per-
he-eliikettii ei maksettu takautuvasti ilman
erityistd syytii vuotta pitemmiiltii aialta en-
nen sen hakemista. Laskettiinko fimd takau-
tuva aika piiiviilleen taaksepiiin hakemuksen
v i r e i I I e t u I o p iii v iis t ii?

Vastaus: - Mainittu takautuva aika las-
kettiin vanhojen sSdnnosten mukaan ptiiviil-
leen vuosi taaksepdin hakemuksen vireille-
tulopiiviistii. Jos edunjittiijii olisi kuollut
esimerkiksi vuonna 1975 ja hakemus tullut
vireille 7. 12. 1978, perhe-eliike olisi alkanut
7. 12. 1977. - Uusien 1. 5. 1978 voimaan-
tulleiden sddnnosten mukaan perhe-eliikettii
ei ilman erityistii syytd suoriteta takautuvasti
pitemmiiltii ajalta kuin eliikkeen hakemista
seuraavaa kuukautta edeltdneen vuoden
ajalta.

Kysymys: - Neuvostoliilossa tyoskente'
lee vakinaisesti suomalaisen tydnantaian pal-
veluksessa suontalainen tydntekijA, jonka
palkka maksetaan Suomeen. Ty6ntekiiii eliiii
N e uv ost ol i it os sa si el lii makset t avan piiiviira-
han turvin. Onko tiimii ptiivdraha katsottava
TEL-palkaksi?

Vastaus: - Aikaisemman kdytdnncin mu-
kaan piiiviirahoja ei katsottu ennakkoperin-
tllain mukaisiksi suorituksiksi, vaikka osaa
niistii olisikin verotettu lopullisen verotuksen
yhteydessii palkkatulona. Piiiviirahoja ei ve-
rotettavaltakaan osalta otettu huomioon
eliikkeen perusteena olevaa palkkaa miiiiriit-
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t?iessii (VO:n piiZitos n:o 931917411434).
Verohallitus antoi l. 9. 1977 piiiitciksen

tycin suorittamisesta aiheutuneiden kustan-
nusten arvioimisesta ennakonpidiitystii toimi-
tettaessa (706177). Piiiitos perustuu tulo- ja
varallisuusverolain muutokseen, jolla mm.
matkakustannusten verovapaiden korvausten
miiiiriit sidottiin valtion kulloinkin suoritta-
miin korvauksiin. Piiiitosld on sovellettu en-
nakonperinnlssii l. 10. 1977 alkaen. Vuodel-
ta 1977 toimitettua lopullista verotusta var-
ten verohallitus antoi matkakustannusten
korvauksesta vastaavansisiilt<iisen piitit<iksen.
Verohallitus antoi mycis 2. 3. 1978 piiiitok-
sen tycin suorittamisesta aiheutuneiden kus-
tannusten arvioimisesta ennakonpiditystii
toimitettaessa (257 178). Vastaava lopullista
verotusta koskeva peatos annettiin 14. 12.
le78 (lt3sl78).

Uusien sdiinncisten mukaan ovat piivlra-
hat siltii osin kuin ne ylittiiviit valtion virka-
miehille suoritettavien pdivdrahojen miiiirin
palkkaa, josta on toimitettava ennakonpidii-
tys, ellei tycintekijii niiytl ylittiivdnkin osan
menneen kuluihin. Nlin ollen verohallituk-
sen piiiitoksen 706177 voimaantulon l. 10.
1977 jiilkeen suoritettuja piiiviirahoja pide-
tiiiin mycis TEl-palkkana valtion pliviirahat
ylitteveltii osalta, sikiili kuin ne ovat veron-
ennakonpidltyksen alaisia.

Edellii mainituissa verohallituksen piiiit<ik-
sissi on ilmoitettu mycis ulkomailla tehdyst2i
tyomatkasta suoritettavan pdivdrahan enim-
miiismiiiirii. Piiiviirahan ennakonpiddtykses-
ld vapaa enimmf,ismddrd on Neuvostoliitos-
sa nykyisin 170 Suomen markkaa. Mikeli
piiiviiraha ylittiin tlm6n mddrln, ylimenevd
osa on katsottava TEl-palkaksi, mikili yli-
menevdil osaa ei niiytet[ menneen kuluihin.

Kysymys: - Mistti tietiiii onko henkilollii
mahdolli suus saad a esi mer ki ksi so-li +a-eliik-
keitti, jotta voisi ilmoittae, ettii yhteensovi-
tus ehkii muuttaa eliikkeen mtitirtiii?

Vastaus: - Tieto so-li-ta-ellkkeistii sel-
viiiii yleensii vasta eldkehakemuksesta. Vain
siinl tapauksessa, ettd henkil<i jo saa esimer-
kiksi julkisen sektorin vanhuusel6ketld, saa
vihjeen ko. eliikkeestii Ellketurvakeskuksen
eliiketapahtumarekisteriotteelta. Vanhuus-

elikkeen ennakkoilmoitukseen merkit[dn
tunnus siitii, ettii yhteensovitus saattaa vai-
kuttaa eldkkeeseen vain silloin, kun eliike-
laitoksella ilmoitusta tehdessiiiin on tiedossa,
ettii henkilo tulee saamaan muutakin yhteen-
sovituksessa huomioonotettavaa elikettii (esi-
merkiksi Eliiketurvakeskuksen rekisteriot-
teella on tietoja muiden eltikejiirjestelmien
palvelussuhteista).

Kysymys: - Voidaanko TEL-eliike mak-
saa kertasuorituksena lapauksessa, jossa poh-
joismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa tar-
koitetun eliikkeiden yhdistiimisen takia Suo-
mest a makset aan vapaakir jaeltike ttti? V apaa-
kirjan mtiiirti on alle l0 markkaa.

Vastaus: - Yhdisttimisen takia vapaakir-
jaeliikkeenii maksettavaa elaketta ei voida
maksaa kertasuorituksena. ElSke on periaat-
teessa fdysitehoinen eliike, joka maksetaan
vapaakirjaeliikkeenl ja mahdollisena erotus-
eliikkeenii. Jos eliike toisesta maasta lakkaa
tai keskeytyy, on toisen maan maksettava
eltikkeensii fiysitehoisena.

Kysymys: - Jos tuleva aika liittyy LEL-,
MYEL- tai YEL-eliikkeeseen, voidaanko
eliike mydntiiii 65 vuoden iiissti siitii huoli-
matta, ettii 64 vuoden itissii alkanut TEL-
tyosuhde jatkuu yli 65 vuoden iAn iliyttiimt-
sen? Entii vapaakirjat?

Vastaus: - Jos kysymyksessii tarkoitettu
LEL-, MYEL- tai YEl-toiminta on jatku-
nut 65 vuoden iktiiin, voidaan niihin perus-
tuva eldke ETK:n yleiskirjeen 6177 kohdan
2.2. ohjeen mukaan mycintiiii el2ikeiiist?i. Sa-
malla mycinnetddn mycis mahdolliset vapaa-
kirjat.

- Jos sen sijaan edellii tarkoitettu LEL-,
MYEL- tai YEl-toiminta on piiiittynyt en-
nen eliikeikiiii, kysymyksen vastaus riippuu
siitii, katsotaanko kyseessd. olevasta LEL-,
MYEL- tai YEl-toiminnasta muodostuvan
vapaakirjan vai ei. Sosiaali- ja terveysminis-
tericissd on parhaillaan vahvistettavana El6-
keturvakeskuksen ensi vuoden lainmuutok-
sen johdosta esittiimit muutokset vapaakir-
jan ehtoihin ja perusteisiin. Muutosesitykses-
sii on ltihdetty siitii, ettei vapaakirjan ehtoja
ja perusteita tule sovellettavaksi silloin, kun
ellkkeeseen oikeuttava aika lasketaan eliike-
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ikiiin asti. Mikali muutokset vahvistetaan
esitetyssi muodossa, voidaan kyseessd oleva
LEL-, MYEL- tai YEl-eliike myos rdssl ta-
pauksessa mycintiiii 65 vuoden iiistl.

Kysymys: - Henkilon tydsuhde on ollut
ajalla l. l. l,971-15. l. 1972. Hiin on syn-
tynyt 12.8. 1915. Hiinelle on myonnetty tyd'
kyvyttomyyseliike vapaakiriaperustein l. l.
1974 alkqen. Mistti alkaen lasketaan tuleva
aika? Otetaanko vanhuuseliikkeessii l. 9.
1980 alkaen tuleva aika huomioon vai myon'
netiitinko eldke vapaakirjaperustein?

Vastaus: - Tyontekijlllii ei ole eldkkee-
seen oikeuttavaa aikaa sen kalenterivuoden
aikana, jolloin hiin tiiytt[ii 63 vuotta. Niiin
ollen vanhuuselbkkeeseen ei oikeuta 63 vuo-
den *iyttiimisvuoden lopun ja eliikeiiin tiiyt-
tiimispiiiviin vilinen aika. Tyrikyvyttomyys-
eliike tulee siten muuttaa samansuuruiseksi
vanhuuselIkkeeksi l. 9. 1980 alkaen.

Kysymys: - Miten valvotaan, eftA tuleva
aika tulee otetuksi huomioon, ios henkildllii
on useita lyhyitti tyosuhteitq sinii kalenteri-
vuonna, joru hiin ttiyftAA 63 vuotta?

Vastaus: - Toimittaessaan eliikelaitoksil-
le vanhuuseliikkeen laskentakehotukset sinii
vuonna, jona henkilti tiiytt[5 64 vuotta, Elii-
keturvakeskus tutkii, onko tuleva aika otet-
tava eldkkeessl huomioon ja mihin tyosuh-
teeseen se liitetiiiin. Kyseisen tyosuhteen va-
kuuttaneelle laitokselle, joka saa Eliiketurva-
keskuksesta laskentakehotuksen, ilmoitetaan
rekisteriotteella se tycisuhde, johon tuleva
aika on liitettiivii.

Kysymys: - Vuonna l9l5 syntynyt tydn-
tekijii irtisanotaan helmikuussa 1979, ja saa
tydvoimaviranomaisten todistuksen morrc$-
kuussa 1979. Miten eliike miiiiriiytyy?

Vastaus: - Koska todistus annetaan vuon-
na 1979, siis ennen lainmuutoksen voimaan-
tuloa, miiiiriiytyy ty<ittdmyyseliike nykyisten
sd"dnncisten mukaisesti. Tyottcimyyseliikkeen
alkamisaika, helmikuu 1980, ei ratkaise sitd,
sovelletaanko nykyisiii vai uusia sii2inncjksiii.

Sosiaali- ja terveysministeririn PAATOS
ty<intekijiiin eldkeasetuksen 9 $:ss[ tarkoite-
tun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
(847 178).

Annettu Helsingissii 8 plivinii marraskuu'
ta 1978.

Piiiit<iksellii vahvistettiin vuoden I 979 palk-
kaindeksiluvuksi 608.

Sosiaali- ja terveysministericin PAATOS
ty6ntekijiiin eliikelain 19 $:n 1 momentissa,
lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien tycinteki-
jiiin eliikelain l0 $:n 4 momentissa, maata'
lousyrittiijien eliikelain 12 $:n 2 momentissa
ja yritt2ijien eliikelain 12 $:n 3 momentissa
tarkoitetu n viiviistymiskoron md:irddmisestii
(878 178).

Annettu Helsingissii 15 piiivbnii marras-
kuuta 1978.

Piiiitriksellii miiiiriittiin viivistymiskoron
enimm[ismddriiksi 13,25 prosenttia l. l. 1979
lukien.

LAKI tycintekijlin eliikelain ja lyhytaikai-
sissa tycisuhteissa olevien tyontekijiiin eliike-
lain mukaisen vakuutusmaksun viiliaikaises'
ta alentamisesta vuonna 1979 (918178).

Annettu Helsingissii I piiiviinii joulukuuta
1978.

Lailla alennettiin TEL:n ja LEL:n mu-
kaista vakuutusmaksua vuonna 1979 v'dliai-
kaisesti 0,5 prosenttiyksikcill[. Vakuutusmak-
su on sanottu alennus ja vuoden 1978 mak-
sun alennuksen kuoletus huomioon ottaen
I 1,7 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministericin PAATOS
maatalousyrittiijien el?ikelain l0 $:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrit-
tiijien ellkelain 9 $:n I momentissa tarkoi-
tetun maksuprosentin vahvistamisesta (922 I
78).

Annettu Helsingissii 29 paivdnti marras-
kuuta 1978.

Piiatciksellzi vahvistettiin MYEL:ssa ia
YEL:ssa tarkoitetuksi perus- ja maksupro-
sentiksi 12 vuonna 1979.

LAKI tycintekijlin el[kelain 7 $:n muut-
tamisesta (980/78).

Annettu Helsingissii l5 piiiviinii joulukuu-
ta 1978.
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LAKI valtion eliikelain 7 $:n muuttami-
sesta (1040i78).

Annettu Helsingissii 22 paivdnd joulukuu-
ta 1978.

Laeilla muutettiin eliikkeen perusteena ole-
van palkan mii.iiriiiimistii koskevia siiiinnok-
si[ siten, ett?i enintiiiin nelj?istii viimeisestd
kalenterivuodesta valitaan ansiotasoltaan
kaksi keskimmiistii vuotta nykyisen kahden
parhaan vuoden sijasta. Lait tulivat voimaan
1. l. 1979. Kuitenkin sovelletaan aikaisem-
min voimassa olleita siiiinnciksii, jos ellk-
keen perusteena olevan palkan laskemisessa
huomioon otettava paras kalenterivuosi on
ennen lain voimaantuloa.

LAKI ty<intekijiiin eliikelain 6 $:n muutta-
misesta (l5l179).

Annettu Helsingissii 9 piiv?inii helmikuuta
1979.

LAKI lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien
tyrintekijiiin eliikelain 7 $:n muuttamisesta
(tsz l7e).

Annettu Helsingissii 9 piiiviinii helmikuuta
1979.

Laeilla parannettiin pienen lapsen'hoidon
vuoksi tydsta poisjeiineen iiidin eldketurvaa
siten, etth hiinen ty<ikyvyttdmyyseleketurvan-
sa siiilyy tiiysitehoisena eli siihen oikeuttava-
na otetaan huomioon mycis aika tycikyvytto-
mlksi tulosta eltikeikiiiin niin kauan kuin hii-
nell6 on hoidettavanaan kolmea vuotta nuo-
rempi lapsi.

[Jusia yleiskirjeitri
N:o 26 l. ll. 1978 Elikepalkkaan luettavis-

ta ansioista ja ellkepalkan miiiiriiy-
tymisestii

N:o 27 l. 11. 1978 l. l. 1980 voimaan tule-
vat tyciel[kelakien muutokset

N:o 28 l. 11. 1978 l. l. 1980 voimaan tule-
vien lainmuutosten vaikutus tietolii-
kenteeseen

N:o 29 10. ll. 1978 Vuoden 1979 palkka-
indeksiluku ja tycieliikelaeissa sdt-
detyt markkamldrit vuoden 1979
palkkaindeksilukua vastaavina

N:o 30 24. ll. 1978 Vastuunjakoperusteet
l. l. 1978 alkaen

N:o 3l 27. ll. 1978 Eliiketurvakeskuksen
kustannusten korvaamiseksi suori-
tettavan lopullisen maksun ja ennak-
komaksun perusteissa esiintyvien
er[iden kertoimien sek[ vastuunja-
koperusteissa esiintyvien erdiden ker-
toimien arvot vuosille 1978 ia 1979

N:o 32 28. ll. 1978 Tietojen antaminen suo-
jatycintekijiin saamista eliike-eduista

N:o 33 29. ll. 1978 Ty<ieliikevakuutusmak-
sun viivdstymiskorko

N:o 34 30. ll. 1978 Uusittu eliiketapahtuma-
kortti ja sen tayttdohjeet

N:o 35 l. 12. 1978 LEl-keskipalkat vuodel-
le 1979

N:o 36 4. 12. 1978 Rekisterciimiskelpoiset li-
siiedut

N:o 37 8. 12. 1978 Asia: Laki tyontekijlin
eliikelain mukaisen vakuutusmaksun
vlliaikaisesta alentamisesta vuonna
1979.

N:o 38 13. 12. 1978 Asia: Yhteensovitukses-
sa huomioon otettava VEl-eliikkeen
miiiirii.

N:o 39 15. 12. 1978 Kansaneliike ja perhe-
eliike l. l. l9T9lukien

N:o 40 18. 12. 1978 Hallituksen esitys tyiin-
tekijiiin eliikelain 6 $:n ja lyhytaikai-
sissa tyosuhteissa olevien tycinteki-
jlin eliikelain 7 $:n muuttamisesta

N:o 41 20. 12. 1978 Vastuunjakoperusteissa
esiintyvien erdiden kertoimien arvot
vuodelle 1979

N:o I 3. l. 1979 Uusi muutoksenhakuohje'
lomake

I
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Vuoden I 97 9 ind eks ilukua
v a s t a av at m a rkka m ri ci rcit

TEL I $:n I
TEL 8 $:n 2

LELT $:n I mom

LF'LT $:n 4 mom.

YELI$:n3mom.
YELT $:n I mom.

YEL9$:n2mom.

YEL 19 $:n 5 mom.

MYELI$:n3mom.

MYEL8$:n2mom.

MYEL8$:n2mom.

MYEL l0 $:n I mom.
MYEL 19 $:n 3 mom.

MYEA 17 $:n 2 mom.

YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta
annetun piiiitciksen I g

TEL l9 b $:n 4 mom.

TEL:n piiriin kuuluminen .

Jos yhteensovitusperuste ylittiia 586 mk/
kk(ind. 142) kansaneliike huomioitava . . . .

LEl-eliikkeeseen oikeuttavien LEL-palk-
kojen alaraja vuodessa

Tulevaan aikaan oikeuttavien LEL-palk-
kojen miiiird vuodessa

Jos LEl-tyontekijiillii myds oikeus tayteen
MYEL-ty<ikyvyttdmyyseldkkeeseen niin
LEL:n tulevaan aikaan oikeuttava LEL-
ansio 200 mk vuodessa

YEL:n piiriin kuulumisen alaraja . . ... .

Vahvistettavan vuotuisen tycitulon suurin
markkamddre .. ..

YEL vakuutusmaksun mddrdytyminen l
)

YEL viihimmZiiseliikett[ laskettaessa huo-
mioitava rajamliir[
MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja .. ..

MYEl-tyritulon miiiiriiytyminen maa- I
talousmaan hehtaarien perusteella .... I

I
)

Poronomistajan vuotuisen tycitulon m[[-
rdytyminen
MYEL-vakuutusmaksun miiiiriiytyminen
Yhteensovitusperustetta valittaessa MYEL-
tycitulona otettava huomioon viihintiiiin
6 000 mk/v.
MYEl-tycitulo suurempi kuin 2 200 mk
vuoden alussa, vak.maksun maksupiiiviit
28. 2. ja 31. 8. MYEl-tycitulo pienempi tai
yhtii suuri kuin 2 200, -maksupiiivii 31. 5.

Ty<ikyvyttrimyys- ja vanhuuseldke oltava
viihintiiiin 250 mk/kk, jotta voidaan mycin-
tdd vapauttaminen YEL- ja MYEL-va-
kuuttamisvelvollisuudesta ....
Kertasuorituksena voidaan maksaa van-
huus- tai perhe-el2ike tai vapaakirjaan pe-
rustuva taysi tydkyvyttrimyyseliike, jos el[-
ke ennen yhteensovitusta on pienempi kuin
2,50 mk/kk

mom.
mom.

Alkuper.
90,00

s86,00

200,00

800,00

200,00

180,00

50 000,00

3 000,00
l0 000,00
8 000,00

Ind. 608

385,35

2 s09,07

I 216,00

4 864,00

I 216,00

770,70

154 314,72

9 258,88
30,862,94
24 690.36

LEL5$:nlmom.

20 000,00
500,00

550,00
225,00
125,00
s0,00

2200,N

61725,89
| 543,15

I 697,46
694,42
385,79
154,31

6 789,8s

35,00

8 000,00

108,02

24 690.36

6 000,00 t8 517,77

2200,00 6 789,85

250,00 771,57

r0,702,50
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JOUKO JANHUNEN

M uuto ksia el cikkei s s ci
ull<omailla
RUOTSIN OSAELIKE
EHDOTETAAN ULOTET-
TAVAKSI ITSENAISIIN
YRITTiIIIN
Ruotsin hallitus ehdotti mar-
raskuussa 1978 parlamentille
antamassaan lakiehdotuksessa
osaeliikejiirjestelmdn ulotta-
mista koskemaan palkansaa-
jien lisiiksi omaa tycitd6n te-
keviti itseniiisiii yrittnjii.

Osaeliikkeen saadakseen
yrittiijiin on vahennettiiv[ tyci-
aikaansa ainakin puolella.
Osa-aikatycihcin siirtymisen
jiilkeen tydajan on pddsdiin'
tciisesti oltava keskimiiiirin vii-
hintiiiin 17 tuntia viikossa.
Kuten palkansaajilla osaellke
edellyttliii lisiiksi, ettd vakuu-
tetulla on ollut lisiiellkkee-
seen (ATP) oikeuttavaa tuloa
viihintiiiin l0 vuodelta 45 ike-
vuoden tayttiimisen jiilkeen.

Yrittiijiinn, joka osaeldk-
keelle siirtymisen jiilkeen toi'
mii sekii yrittiijiinii ettb pal-
kansaajana, sovelletaan yrittl-
jiii koskevia siiiinnoksiii mycis
palkansaajana tehdyn tycin
osalta.

Osaeliike maksetaan osa-
aikaty<ihrin yhdistettynii 60 ja
65 ikiivuosien viilillii.

Osaeliikkeen suuruus on
65 /o siitz mldr6sri, millti tu-
lo on osa-aikatyohon siirtymi
sen johdosta pienentynYt.
Eliikkeen laskemisessa kiiytet-
tlvti tulo miiiiriitiiiin keski-
miiiiriiisenti ATP-tulona niiltii
kolmelta vuodelta, jotka ovat
velittdmasti edelfdneet ty<i-
ajan vihentlmist[.

Uusi osaellkelaki ehdote-
taan tulevaksi voimaan tam-
mikuun alusta 1980.

Yrittajat kustantavat itse

omat osaeldkkeensd. Tytinan-
tajien vakuutusmaksu palkan-
saajien osaellkettii varten on
tiillii hetkella 0,25 fo palkas'
ta. Hallitus ehdottaa ldm6n
maksun nostamista 0,5 !o:\in
vuoden 1980 alusta. Se tulisi
koskemaan my6s yrittiijiii. -Nykyisill2i vakuutusmaksupe-
rusteilla osaeldkerahastoon on
muodostunut vajausta. Vuo-
den 1978 lopussa alijiiiimii oli
120 miljoonaa kruunua ja ku-
luvan vuoden lopussa se lie-
nee jo 450 miljoonaa kruunua.

Uuteen osaellkelakiin on
tehty erlitii pienehktijii pal-
kansaajien osael2ikkeitii kos-
kevia teknisiii tarkistuksia.

TANSKASSA ENNAKKO-
ELiKE TYdTTdMYYS-
VAKUUTUKSESTA
Tammikuun alusta 1979 on
Tanskassa ryhdytty ty<itto-
myysvakuutuksesta maksa-
maan ennakkoellkkeitii 60
vuotta tiiytt2ineille, vaPaaeh-
toisesti eliikkeelle jiiiiville
palkansaajille. Eldkkeen saa-
dakseen vakuutetun on pitii-
nyt kuulua tydttomyysvakuu-
tukseen viihintiiiin viiden vuo-
den ajan.

Eliikkeen miilrl riippuu
eliikeajan pituudesta. Ensim-
miiiseltii 30 kuukaudelta elii'
ke on enintdin Dkr 73 868
vuodessa, Dkr 59 094 vuodes-
sa seuraavilta 24 kuukaudelta
ja Dkr 44231 vuodessa jil-
jellii olevalta ajalta yleisen
el2ikeiiin - 67 vuotta - tiiyt-
ldmiseen saakka. Ellke ei kui-
tenkaan saa ylitttiii 90 /o tyos-
sioloajan loppupalkasta.

Ennakkoeliike rahoitetaan
ty6nantajien ja vakuutettujen

vakuutusmaksuilla. Tytinan-
tajien vakuutusmaksut ovat
palkasta riippuen 506-708
kruunua ja vakuutettujen
135-472 kruunua.

Lehtitietojen mukaan en-
nakkoeliikejiirjestelyn usko-
taan vapauttavan noin 15 000
tyopaikkaa maan 180 000
tyrittomiin klyttotin.

I

TANSKAN MIES- {

LESKILLE PERHE.ELAKE
PALKANSAATIEN LISA.
ELAKETLRTESTELMASSI /
Palkansaajien lisiieliikejIrjes-
telmiissii on ryhdytty maksa-
maan perhe-eliikkeitii mYos
miesleskille tiiysin samoilla
perusteilla kuin naisille. j

Leskenellke edellyttiiii, ettii I
leski on Eyttiinyt 62 vuotta I
ja avioliitto oli jatkunut aina-
kin l0 vuoden ajan. Edunjlt-
tiijiin edellytetddn kuuluneen
jiirjestelml2in viihintiiiin 10
vuoden ajan.

Mikeli vakuutetulla on oi-
keus omaan vanhuuseldkkee-
seen lisiieliikejiirjestelm[std,
hdn saa joko oman eliikkeen'
si tai leskeneliikkeen riiPPuen
siitii kumpi on suurempi.

RINSKISSA SOSIAALI.
VAKUUTUS
MIINUKSELLA
Ranskan sosiaalivakuutusta
odotti vuoden 1978 loPussa
6 miljardin frangin alijiiiimii.
Tulot olivat 266 ia menot 272
miljardia frangia. Ranskan
sosiaalivakuutuksen rahoitus
toimii liihes puhtaalla jakoPe-
riaatteella. Edellii mainitusta
6 miljardin frangin alijiiiimiis-
ta vanhuusellkevakuutuksen
osuus on noin 90 !e.
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SAKSAN LIITTOTASA.
VALLASSA EL{KKEIDEN
INDEKSIMUUTOKSET
VUOSINA 1977 1A 1978
Saksan Liittotasavallan toimi-
henkilciiden ja ty<intekijoiden
elikejiirjestelmit ovat jo jon-
kin aikaa olleet taloudellisissa
vaikeuksissa. Vaikeudet joh-
tuvat maan taloudellisen kas-
vun heikentymisest6, tycivoi-
man supistumisesta, ylitoiden
tekemisen vthentymisestii, yli
900 000 ty6ttdmas6 (tyottri-
myysaste on 4,5 f) ja osa-ai-
katycin yleistymisestii. Seu-
rauksena on ollut vakuutus-
maksutulojen aleneminen.
Eliikkeensaajien mddrd on si-
td vastoin kasvanut, osittain
vuonna 1973 tehtyjen eliike-
ikljtirjestelyjen seu rauksena.

Vuodesta 1957 eliikkeet ja
ellkeperusteet ovat olleet si-
dottuja palkkatasossa tapah-
tuvaan kehitykseen. Palkat ja
eliikkeet eivdt ole kuitenkaan
kulkeneet "yhta aikaa" kuten
seuraava asetelma osoittaa:

Netto-
palkkojen

kasvu

Etek-
keiden
kasvu

viimeiseltii vuodelta - tar-
kistusvuosi ja sitii edeltiivii
vuosi poisluettuina (eli esim.
vuoden 1977 elakekeskiarvo
perustuu vuosien 1973, 1974
ja 1975 kaikkien vakuutettu-
jen keskiansioon). Huomioon
otettaville ansioille on asetet-
tu rahamdiirdinen ylaraja.
Eliikkeen tarkistuskerroin on
tarkistusvuotta edeltdvdn vuo-
den "eliikekeskiarvon" suhde
sitii edeltiiviin vuoden vastaa-
vaan keskiarvoon. Eliikkeiden
tarkistus on tehty kerran vuo-
dessa - heindkuussa.

Tiistii eliikkeiden indeksi-
tarkistuksesta poikettiin vuon-
na 1977, jolloin heind.kuun
1978 eliikkeiden korotus pdd-
tettiin siirtii?i tammikuun 1979
alkuun. Lisiiksi peatettiin, et-
tii tarkistuksessa tammikuus-
sa 1979 kiiytettiivii "eliikekes-
kiarvo" lasketaan vuosien
1975. 1976 ja 1977 kaikkien
vakuutettujen keskiansion pe-
rusteella. Niiin olisi hypiitty
vuoden 1974 yli, koska sillii
voimakkaana inflaatiovuotena
olisi ollut "haitallinen" vai-
kutus tarkistuksessa.

Eltikkeisiin maksettava lap-
sikorotus irrotettiin kokonaan
indeksitarkistuksesta. Lisiiksi

tehtiin erditi vakuutusmaksu-
jen suoritusajankohtaa kos-
kevia muutoksia.

Vuonna 1978 indeksitarkis-
tusmenettelyyn tehtiin uusia
muutoksia, joilla osittain ku-
mottiin edellisen vuoden muu-
tokset. Ennen muuta tiime
koskee tammikuun 1979 in-
deksitarkistusta. Vuoden 1978
eliiketarkistuslailla pii2itettiin,
ettii eliikkeet irrotetaan v6li-
aikaisesti - vuosiksi 1979-
1981 sidonnaisuudestaan
palkkatason kehitykseen. Tar-
koitus on, ettd vuoden 1982
alussa eliikkeet jalleen tarkis-
tetaan palkkatason muutosten
perusteella siten kuin edell2i
on selostettu.

Mainittuina kolmena vuon-
na eliikkeitti korotetaan seu-
raavasti: 4,5 fo tammikuussa
1979, 4 /o tammikuussa 1980
ja samoin 4 /o tammikuussa
1981. Nailla prosentdmeerille
eliikkeiden lasketaan nouse-
van vihemmiin kuin palkko-
jen mutta ylittiiv[n kuitenkin
inflaation m66rdn. Seuraava
asetelma osoittaa eliikkeiden
tarkistuksen muutoksen vai-
kutukset vanhaan lakiin ver-
rattuna.

1957-69
1969-78

115,7 yo
e9,t ya

tt},s yo
tn,1 qo

Eliikkeiden tarkistus on ta-
pahtunut erityisen kertoimen
avulla, joka perustuu aikai-
sempien vuosien kaikkien va-
kuutettujen keskiansion ja sen
perusteella lasketun "eliike-
keskiarvon" kehitykseen. Vii-
meksi mainittu tarkoittaa
kaikkien vakuutettujen va-
kuutusmaksujen perusteena
olevaa keskiansiota kolmelta

Eliikkeiden tarkistus
Vanhan lain mukaan Uuden lain mukaan

Vuosi DM muutos yht.
lovuo-
dessa

muutos yht.
/ovuo-
dessa

DM

I 000
I 072
I 146
1 216

I 000
I 045
I 087
I 130

+7,2
+6.9
+ 6.1 +21.6

+ 4,5
+4,0+4,0 + 13,0

1977
1979
l 980
1981
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Lakiin sisiillytettiin ensim-
mdisen kerran ns. riskiklau-
suuli epdsuotuisan taloudelli-
sen kehityksen varalta. Jos
keskiansiot jiiiiviit enemmdn
kuin 25 /o hallituksen vuosik-
si 1972-82 laskemien ennus-
teiden alapuolelle, on hallituk-
sen joko nostettava vakuutus-
maksuja tai rajoitettava el6-
kemenoja. Ndin on tehtiivii,
jos aktiivien lukumliir[ edel-
leen vdhenee tai elikkeensaa-
jien miiiir?i kasvaa.

Eliikejiirjestelmien taloudel-
lista tilannetta piiiitettiin
vuonna 1978 kohentaa myos
nostamalla vakuutusmaksuja.
Vakuutusmaksuprosentti nou-
see 0,5 /o-yksiktillii 18,5 fo:iin
vuoden l98l alusta. Tyonan-
taja ja tyontekij[ maksavat
vakuutusmaksun puoliksi. Li-
siiksi p?iiitettiin, ettii Yapaa-
ehtoisessa elikevakuutukses-
sa eliikkeitii tullaan tarkista-
maan indeksillii vuoden 1979
j2ilkeen vain, jos vakuutus-
maksut maksetaan kuukausit-
tain. Osa-aikatyrissii vakuutet-
tu vapautetaan vakuutusmak-
sujen maksamisesta vain, jos
tyoaika on normaalisti alle 15
tuntia viikossa ja ansiot alle
DM 390 kuukaudessa tai tyo-
ansio ei ylitz 20 /o kokonais-
tuloista ja ty<iaika on enin-
tidn 2 kuukautta tai 50 piii-
vdii vuodessa - riippuen sii-
tii kumpi on korkeampi. Edel-
leen pliiitettiin, ettii el2ikkeen-
saajat joutuvat vuodesta 1982
l?ihtien maksamaan sairausva-
kuutuksen vakuutusmaksuja.

Vuoden 1978 muutosten
tarkoituksena oli ennen muu-
ta kohentaa eliikejiirjestelmien
taloudellista tilannetta. Toi-
nen tavoite oli eliikkeiden ja

palkkojen kohoamisessa syn-
tyneen "eriaryoisuuden" pois-
taminen.

EUROOPAN TALOUS.
YHTilSAN NAISILLE
TASA.ARVOINEN
ASEMA MIESTEN
KANSSA SOSIAALI.
POLITIIKASSA
EEC:n sosiaaliministerit sopi-
vat marraskuussa, ettzl naiset
saavat kuuden vuoden siirty-
mdkauden kuluttua siunanar-
voisen kohtelun miesten kans-
sa sairaus-, eliike-, tydtapatur-
ma- ja tyottcimyysvakuutuk-
sessa. Poikkeusluvat eriarvoi-
seen kohteluun saivat Irlanti
ja Englanti, jotka voivat edel-
leen siiilyttiiA eri eliikeitit nai-
sille ja miehille.

PUALAN MAA-
TALOUDEN ELAKE-
liR]ESTELMASTA
ONGELMI A
Puolan maatalouden harjoit-
tajille (68 % viljelysmaasta
on itseniisten maanviljelijtii-
den kiisissii) perustettiin vuo-
den 1978 alussa ellkejiirjes-
telmii. The Economist Jeh-
den (21. 10. 1978) mukaan
maanviljelijiit eivtit ole tyyty-
viiisiii jiirjestelmiiiin, vaan
ovat esittdneet vastalauseitaan
jopa maidonluovutuslakkojen
muodossa.

Liihes 25 7o @li 970 000)
kaikista maanviljelijciisti on
jo saavuttanut jiirjestelmln
eliikeiZin (65 vuotta miehillii
ja 60 vuotta naisilla). Maan
hallitus oli toivonut, ettl noin
2/3 heistii hakisi el?ikettd vuo-
teen 1980 mennessd. Suureksi

pettymykseksi kuitenkin to-
dettiin, ettl vuoden 1978 seit-
semln ensimmiisen kuukau-
den aikana vain 15 000 va-
kuutettua haki vanhuuseliiket-
t[. Vielii pahempaa on se, et-
tti maanviljelij[t ovat jiittii-
neet maksamatta vakuutus-
maksujaan. Esim. viime syys-
kuussa l?ihes 0,5 miljoonaa
maanviljelijii.ii kieltiiytyi va-
kuutusmaksujen maksamises-
ta. (Valtio maksaa eliikejiir-
jestelmiin kustannuksista 213
ja vakuutetut I /3.) The Eco-
nomist arvelee, ettl hallitus
muuttanee jarjestelmea maan-
viljejlijoitii enemmln miellyt-
t.iiviiksi.
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Po hj o i s m a i n en ty o lcyvy tt r) m1ry s tut kii o i d en
kokous Helsingissci 9.- 10. 11. 1978

JUSSI VANAMO

Useiden pohjoismaisten el[-
ke- ja tutkimuslaitosten edus-
tajat kokoontuivat marras-
kuun 9. ja 10. piiiv[n]i Helsin-
kiin tycikyvyttdmyyseHkkeita
koskevan tutkimusyhteistycin
merkeisyd. Kokouksen jiirjes-
tiijin?i olivat El[keturvakeskus
ja Kansanelii.kelaitos yhdessii.

Tutkimusyhteistyo on jat-
kunut noin kolmen vuoden
ajan. Sen tuloksena julkaistiin
viime kesiin[ kirja "Fdrtids-
och invalidpension i Norden".
Helsingin kokouksessa esitel-
tiin ennakkotuloksia Norjassa,
Ruotsissa ja Suomessa tekeil-
l?i olevista tutkimuksista.

Kokouksen pdlteemana
keskusteltiin yhteistydn suun-
taviivoista tulevaisuudessa.
Dosentti Hans Berglind esitti
alustuksessaan yhteispohjois-
maisen tutkimuksen ulotta-
mista tycikyvyttrimyysel?ikkei-
den lisdksi myos muihin so-
siaalisiin tulonsiirtoihin, jotka
kohdistuvat tyciikd.iseen vdes-
to<in.

Berglind kiinnitti huomiota
erityyppisten tulonsiirtojen
suhteellisiin muutoksiin. An-
sioihin suhteutettujen suorit-

teiden kuten ty<ielilkkeiden
osuus tulonsiiroista on Ruot-
sissa viimeisten kymmenen
vuoden aikana kasvanut. Ta-
sasuuruisten suoritteiden ku-
ten peruseldkkeiden ja lapsi-
avustusten osuus on laskenut
60 prosentista 40 prosenttiin.
Sosiaaliavustusten ja muiden
tarveharkintaisten suorittei-
den osuus on niinikld.n pie-
nentynyt.

Tutkimusyhteistyon mah-
dollista laajentamista ja t[s-
mentamistli kiisite[een edel-
leen konkreettisen ehdotuksen
aikaansaamiseksi.
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Vieraita
E I ri ketu ry a kes ku ks e s s a
VIERAITA
NEUVOSTOLIITOSTA
Neuvostoliiton kolmihenkinen
valtuuskunta tutustui joulu-
kuussa Suomen tyriel[kej2ir-
jestelmiiiin kymmenen piiiviin
ajan. Eliiketurvakeskuksen
kutsusta saapunutta valtuus-
kuntaa johti Veniijiin sosialis-
tisen federatiivisen neuvosto-
tasavallan sosiaaliministerin
ensimmiiinen sijainen V. A.
Babkin. Muut jiisenet olivat
Komin autonomisen tasaval-
lan sosiaaliministeri M. P. Po-
pova ja Kurskin alueen eliik-
keiden laskentakeskuksen joh-
taja P. N. Korenev.

Tiiviin vierailuohjelman
puitteissa valtuuskunta pereh-
tyi monipuolisesti ty<iel[kejiir-
jestelmln sisiiltoon ja organi-
saatioon sekii osittain myos
kuntoutuksen kysymyksiin.

VIERAITA KUWAITISTA
Kolme Kuwaitin sosiaaliva-
kuutuslaitoksen edustajaa vie-
raili viime lokakuun lopulla
Eliiketurvakeskuksessa tutus-
tumassa ty<ieliikejiirjestelmin
toimintaan. Kuwaitin sosiaali-
vakuutuslaitos vastaa maan
palkansaajien eliike- ja tapa-
turmavakuutusjiirjestelmien
hallinnosta. Ne ovat toistai-
seksi ainoat lakisiiiiteiset so-
siaalivakuutuksen muodot
Kuwaitissa. Liiiikintlpalvelut
ovat maan asukkaille tiiysin
ilmaiset.

Kuvassa vasemmalla on so-
siaalivakuutuslaitoksen ak-
tuaari, tohtori Ahmad Moussa
Kashef . Eliiketurvakeskuksen

"":.*

I'"*

40

,7w$.{"'tr +

dI
!

I r{*i

.T

b

rwfr
"1&r

*ha,
{
I
*



English Summary
varatoimitusjohtajasta Jouko
Sirkesalosta oikealle istuvat
Kuwaitin sosiaalivakuutuslai-
toksen varapiiiijohtaja Majed
Rashed Al-Mudhayaan ja joh-
taja Saled Abdul Lateef AI-
Ateeqy seki erityistutkija
Jouko Janhunen Eldketurva-
keskuksesta.

Eliiketurvakeskuksessa vie-
raat olivat erityisen kiinnos-
tuneita yrittiijlieliikevakuuruk-
sesta, koska Kuwaitissa suun-
nirellaan yrittiijien liittemistii
sosiaalivakuutuksen.

VIERAITA SAKSAN
LIITTOTASAVALLASTA
Tammikuussa vieraili Eliike-
turvakeskuksessa Westfalenin
tycieliikekassan vakuutettujen
asiamies Alfred Wilking Dort-
mundista, Saksan Liittotasa-
vallasta. Hdnen mukanaan oli
h[nen puolisonsa, joka tycis-
kentelee sarnassa toimistossa.
Wilkingin tehtiiviin kuuluu
asiakkaiden eldkeneuvonta ja
ellkeasioissa avustaminen,
muutoksenhakua myciten.
Liittotasavallassa on kaik-
kiaan kahdeksantoista vastaa-
vaa tycieliikekassaa. - Wil-
kingit oYat moninkertaisia
Suomen kiivijoitii: tiilll kiiyn-
nilliiiin he tutustuivat laajem-
maltikin Suomen teollisuu-
teen.

The editorial discusses the law
reform under which a mother who
leaves an employment relationship
covered by the Employees' Pen-
sion Act (TEL) to stay at home to
look after her small child retains
for three years her disability se-
curity rnherent in the employment
relationship. This means that if
she becomes disabled during this
time the future years of work up
to the age of 65 which she would
have done had she been able to
are counted to the credit of her
pension. The same article draws
attention to the proposal that the
dividing line between childhood
and adulthood, which is different
in different social welfare laws,
should be standardised at 18, i.e.
the year at which the distinction
is made in employment pension
legislation. The editorial states
that each reform in itself concerns
a detail, but correctly places the
emphasis on the young who must
also be taken into consideration
in pension policy.

A series of interviews and ar-
ticles (pp. 6-1 1) deal with a pract-
ical change in the information act-
ivity of the Central Pension Se-
curity lnstitute for the insured. The
Central Pension Security lnstitute
will begin to send regularly an
extract of its register to Persons
who have recently changed their
lobs or have ceased to work, and
to newcomers to the coverage of
the employees' pension acts. The
Central Pension Security lnsti-
tute's register extract which has
been sent ever since 1964 to the
insured at their request includes
an estimate of the amount of the
future pension. The managing
director of .the Central Pension
Security lnstitute, Mr Matti Uimo-
nen, mentions in his interview
that a service of this kind on a
national scale is probably still
unique in the world.

Mr Markku Hinninen, the
planning manager of the Central
Pension Security lnstitute, dis-
cusses (pp.12-1 3) the future re-
form of the national pension sys-
tem which has as its object the
payment of a minimum pension of
a certain size to each pensioner.

The minimum pension of a person
receiving only the national pen-
sion would consist of a basic part
and an employment pension; he/
she would be paid the additional
part of the national pension
according to the amount of the
employment pension received.
The legal manager of the Central
Pension Security lnstitute, Mr
Lauri Koivusalo, discusses (PP,
14-15) the emPloYment Pension
chanoes associated with the na-
tionai pension reform. The focal
one is that the emPloYment Pen-
sion to be granted as an old age
pension is calculated in advance
on the basis of the level earnings
at the age of 63.

The other articles deal with,
among other things, the country-
wide "Make sure about Your Pen-
sion" campaign of the Central
Pension SecuritY lnstitute. The
institute is now trying for the first
time to make its Pension infor-
mation service known bY means
of advertising. The camPaign was
launched at the same time as a

beoinnino was made with the
wiiespreid disPatch of register
extraits so that the recipients of
the letter would know what it is
all about.
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Basic Features of Finland's
Pensions Schemes

1. DEVELOPMENT
OF THE PENSIONS
SCHEMES
A national pensions scheme
covering the population as a
whole, has been in force since
1939. Under it a pension is
paid to all old persons and
the disabled. Until 1956 these
pensions were based on the
contributions paid which, in
turn, depended on the annual
income of each beneficiary.
The scheme was radically re-
formed in 1957, the con-
tributory principle was aban-
doned, and a flat-rate system
was introduced, Survivors'
pensions to widows and child-
ren were introduced to the
benefits in 1969, and unem-
ployment pensions in 1971.

The change to flat-rate
national pensions made it
necessary to increase the pen-
sion protection of the wage-
earning population. Another
pensions scheme in which the
pensions are proportional to
the insured person's past
earnings was created to
complement the national pen-
sions scheme. This new sche-
me which entered into force
in July 1962, covers wageand
salary earners with the ex-
ception of civil servants, Iocal
government officers and sea-
men, who have long had their
own special systems.

Since the beginning of 1970
earnings-related pensions have
been extended to farmers and
other self-employed persons.
2. THE NATIONAL
PENSIONS SCHEME
Under the National Pensions
Act all old and disabled per-
sons receive a pension regard-

less of any other pension that
they might receive.

The old age and invalidity
pension consist of two parts.
The basic amount is the same
for everybody, and the assist-
ance amount is in the nature
of an assistance grant. Entitle-
ment to and size of the assist-
ance amount depend, among
other things, on the ben-
eficiary's other income and
place of domicile.

The pensions are automat-
ically adjusted to movements
of the cost of living index.

The general age of entitle-
ment to the old age pension
is 65 years. The invalidity
pension is paid to persons
aged 16-64 incapacitated for
work. In connection with
these two pensions, help-
lessness supplement are paid
to those requiring continuous
assistance and care.

According to the law, old
age assistance is paid to single
women aged 60-64; provi-
sion is made for a funeral
grant.

An assistance supplement
is paid (since 1966) to persons
who have practically no in-
come in addition to their
national pension. A housing
allowance can be paid (since
1970) to pensioners who are
entitled to the assistance
supplement. A child's supple-
ment is paid to all pensioners
with a child under 16.

The unemployment pension
is paid to an unemployed per-
son aged 58-64 who during
the last 60 weeks has received
a daily benefit for at least 200
days from an unemployment
scheme and who cannot find

work suitable for him/her.
The benefit equals the in-
validity pension payable to
the beneficiary.

Survivor's pension is paid
during the first six months
after the husband's death to
all widows below the age of
65, provided that she is
supporting a child or she was
married to him before he
reached the age of 60. After
that period the pension is paid
only to a widow supporting
a child under sixteen and to a
widow aged 40-59 years and
married for at least three
years. The size of the pension
during the first six months is
the same as the full old age
pension, after that period it is
subject to a means test.

A child is entitled to the
pension until the age of 16 or
2l if continuing studies. A
full-orphan receives 40 per
cent and a half-orphan 20 per
cent of the total amount of
the basic amount and the full
assistance amount.

A care allowance is paid
(since 1970) to children under
16 who need a special care of
some other person because of
illness, disablement or injury.

The cost of the scheme are
jointly defrayed by the in-
sured persons, employers, the
State and local authorities.

The scheme is administered
by the Social Insurance Insti-
tution, which is subordinate
to Parliament.

3.THE EMPLOYMENT
PENSIONS SCHEME
3.1. Wage-earners
The wage-earners' employ-
ment pensions scheme is
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based on two acts: the Em-
ployees' Pensions Act (TEL)
and the Temporary Em-
ployees' Pensions Act (LEL).
The latter is a special law for
those employed in forestry,
agriculture, construction and
dock work, in which short-
term contracts are common.
TEL covers all other em-
ployees.

The compulsory pension
protection under the acts con-
sists of old age, full and
partial invalidity, unemploy-
ment and survivor's pensions.
The survivor's pensions were
introduced to the benefits in
1967, unemployment pensions
in 1971, and partial invalidity
pensions in 1973.

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

Entitled to the unemploy-
ment pension is an unem-
ployed employee aged 58-64
who during the last 60 weeks
has received a daily benefit
for at least 200 days from an
unemployment scheme and
who cannot find work suitable
for him/her.

Entitled to tlte f ull invdid-
ity pension is arr crnployee
whose working capacity' has
gone down by at least thrce-
fifths. If the decrease is lcss
but at least two-fifths, thc em-
ployee is entitled to the purtial
pension. When assessing em-
ployee's working capacity his
training, earlier work, age,
housing conditions, and other
comparable factors are taken
into account.

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

The children are entitled to
the survivor's pension after
the death of both the female
and the male employee.

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

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

The size of the pension is
soverned undcr both acts by
the wages paid and the period
of service completed. Earned
entitlement to a pension ben-
efit continucs when the job
is changcd or when the em-
ployee ceases to work.

The size of the old age pen-
sion is dctermiued by taking
1.5 per ccnt of the wage or
salarl, arrd multiplying by the
nurrrbcr of years of service.
The wage or salary is the
average annual earnings of the
two most average years of the
last four years of work. For

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

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

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

The size of the invalidity
pension is determined on the
same bases as the old age pen-
sion. However, also the time
between the event entitling to
the pension and the age en-
titling to old age pensions is
counted as time of service.
The size of the partial pension
is one-half of the full pension,
however, at least 2l per cent
of the salary for persons re-
tired before July, 1975, but
52-66 per cent if retired since
July,1975.

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

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

The size of the survivor's
pension is calculated on the
basis of the old age pension
or invalidity pension the em-
ployee received or would have
been entitled to at the time of
his death. If there are at least
three persons eligible for sur-
vivor's pension, they will re-
ceive a full pension, which is
equal to the deceased em-
ployee's old age or invalidity
pension. If there are two ben-
eficiaries, the size of the pen-
sion is three-fourths of the
full pension. If there is only
one beneficiary, the size of the
pension is one-half of the full
pension.

Automatic linkage with the
TEL-index (calculated by the
average of changes occurred
in general earnings and prices
levels) is applied in employ-
ment pensions. It is applied
rn calculating the pay of ear-
lier years and adjusting the
annual pension payable.

Pension protection accu-
mulates according to certain
regulations also during the
periods when the employee is
out of work through no faultof his own and when he
receives unemployment ben-
efit from his unemployment
fund.

Employers alone financethe compulsory minimum
pension protection. The cur-
rent contribution under the
TEL and LEL is 11.7 per
cent of the salary of insured
employees.

The employer may provide
for his employees additional
voluntary benefits, creating
even better pension benefits
than the minimum level gua-

ranteed by law. Benefits that
come into question here in-
clude a higher pension, lower
pensionable age and funeral
grant. Employees generally
participate in the costs of such
additional benefits.

The administrative organi-
sation of the employment pen-
sions scheme is decentralized.
Employers may elect the type
of arrangement they wish for
realisation of the pension
scheme. It may be done by
taking out an insurance with
an approved pension in-
surance company or by
founding a pension fund or
pension foundation in the em-
ployer's business. This choise
does not apply as regards
seasonal workers for whom
the scheme comprises one
special employment pension
fund.

The work of the various
pension institutions is co-
ordinated by a central organ,
the Central Pension Security
Institute. It keeps the registers
of the insured and their pen-
sion benefits. It will also keep
a register of pensions covered
by special pensions schemes.
The general development of
the scheme has also been
entrusted to the Central Pen-
sion Security Institute.

The insured and the em-
ployers participate in the ad-
ministration of the scheme
through their representatives
in the administrative organs
of the Central Pension Secur-
ity Institute. The highest
authority under the scheme
is The Ministry of Social
Affairs and Health.
3.2. T he self -
employed
The self-employed persons'

employment pensions scheme
(closely connected with TEL)
is based on two acts: the
Farmers' Pensions Act
(MYEL) and the Self-Em-
ployed Persons' Pensions Act
(YEL). MYEL covers farms
with cultivated area of at least
2 hectares, professionel fisher-
men, and reindeer-owners.
YEL covers other self-em-
ployed persons.

The beneltts and qualifying
conditions are like TEL. Old
age pension is paid inde-
pendently of whether or not
the self-employed continues
with his entrepreneurial act-
ivity.

The size of the pension is
calculated like in TEL.

The added pension basis of
farmer and his wife is (in
1979) 1697 Fmks per hectare
of cultivated land up to 12
hectares, and 694 Fmks per
hectare for the following l0
hectares and 386 Fmks per
hectare for the next l0 hect-
ares and 154 Fmks per hect-
are for the last l0 hectares

- altogether for 42 hectares.
Pension basis of farmer's wife
is Fmks 6 790 (in 1979), at the
most one-half of the above-
mentioned basis. Pension
basis of assisting family mem-
ber is the wages paid to him,
at the most farmer's pension
basis. Pension basis in YEL
is fixed according to the salary
the self-employed should have
to pay if he hired some other
person with corresponding
qualifications to run his
business, at the most 154 315
Fmks a year (in 1979).

Persons born before 1927
get greater pensions as they
otherwise would be entitled
to. Their amount of pension

44

I



is 36 fo (future increase like
in TEL) of the income. In
YEL the age-class increment
is calculated for annual in-
come up to a maximum of
61726 Fmks a year (in 1979).

Schemes are linanced by
the insured and the State. In
MYEL the contribution of
the insured is a.8 fo of the
income up to the amount of
24690 Fmks a year (in 1979)
and 12 fo of the income ex-
ceeding this limit. In YEL the
contribution of the insured is
12 fo of the income. The per-
centage is smaller for the self-
employed with low income.
The State pays 50 fo of. the
costs of MYEL and in both
systems the costs the contri-
butiorls of the insured do not
cover.

The administration of
MYEL belongs to the Farm-
ers' Pension Institution. The
other self-employed have to
take out pension insurance
either in some of the pension
insurance companies or pen-
sion funds taking care of
TEL or in some pension fund
or insurance company est-
ablished by the self-employed.
The Central Pension Security
Institute is the central organ
of MYEL and YEL as it is
that of TEL.

3.3. Farm closure
schemes
Farm closure pensions are
paid (since 1974) to 55-year-
old farmers who cease farm-
ing and sell the whole farm
or the arable land. - Farm
closure compensations can be
paid to younger closures.

The pension is 137 Fmks
per hectare up to 5 hectares
and 31 Fmks per hectare for

the following l0 hectares -altogether for 15 hectares. At
the age of 65 the pension is
decreased because of farmer's
receipt of MYEL and na-
tional pensions.

Costs of the closure pen-
sions are met by the State;
claimants under 65 pay a
lump sum premium.

Administration belongs to
agricultural authorities and
the Farmers' Pension Institut-
ions.

Change-ol-generation pen-
sions are paid (since 1974) to
58-64-year-old male and
55-64-year-old female farm-
ers who transfer their farm
to a close relative.

The pension is composed
of a basic amount and a
supplement. Basic amount
equals the farmer's pension
under MYEL, and the supple-
ment the basic and full assist-
ance amounts of national pen-
sion. The pension is ceased
at 65 when the farmer receives
his MYEL and national pen-
sions.

Pensions are financed by
the contributions of farmers
and the State to the farmers'
MYEl-pensions scheme.

Administration belongs to

- agricultural authorities and
the Farmers' Pension Institut-
ion.
4. PUBLIC SECTOR
AND OTHER
PENS/ONS SCHEMES
The regulations concerning
the pension protection of per-
sons in the employment of the
State cover old age, invalidity,
unemployment, and survivor's
pensions and funeral grants.
These benefits are financed
by the State alone. The ad-
ministrative organ is the State

Treasure Office.
The pension protection of

local government officers is
based on the pension act
which entered into force in
1964 and was modelled on
the employment pensions act.
The financing is managed by
the local government and
associations of communes.
The Local Government Pen-
sions Authority was founded
for the administration of the
scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old age, invalidity and sur-
vivor's pensions and funeral
grants. The insured and the
employers jointly pay the con-
tributions approved by the
Ministry of Social Affairs and
Health. The State also parti'
cipates in the financing of the
scheme. The scheme is ad-
ministrated by the Seamen's
Pension Fund.

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

5, SOME POPULATION
DATA ON FINLAND
Finland's total population is
4.7 million (1976) of which
2.2 million are gainfully em-
ployed.

The distribution of the
gainf ully employed population
by occupation is: agriculture
and forestry 14 per cent, in-
dustry and construction 35
per cent, commerce 15 per
cent, transport and communi-
cations 8 per cent and service
industries 28 per cent (1976).

Five per cent of the total
population are disabled and
ll per cent over 65 years of
age.
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Tietoja tyoekikkeensaajista 31. 12. l97B

T aul u k oi d e n I u v u t ov at v iihi mm iii s t ur v an mu kai si a.

VANHUUSELiKKEET
Votmassaolevat 31. 12. 1978

Eliikkeensaajia Keskimtitirtiinen peruseleke mldkk
Eliikkeen my6ntaja Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensit
TEL-elSkela itokset 49 128 66 358 1 15 486 1 114 489 754
YEL-eldkelaitokset 9 715 6 667 16 382 1 10'l 776 969
MYEL-eldkelaitos 34 264 39 476 73740 295 151 218
LEL-e liike la itos 29 252 6 944 36 196 434 215 392
Kaikki tyoeltikelaitokset 122359 1 19 445 241 8U 721 377 551

Myonnetyt eliikkeet l. 1.-3 l. 12. 1978

Kaikki ty6elake laitokset 15 359 16 056 31 41s

T Y A KY V Y TT 6MY Y SE L.,i KK EET ( sisiilttiii osaeliik keet )
Voimassa olevat 3 l. I 2. 1978

ElSkkeensaajia Keskimtitirtiinen peruseldke mk/kk

791 377 580

Eliikkeen myontaja Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii
TEL-elakela itokset 37 583 40 901 78 484 1 220 558 875
YEL-eliikela itokset 7269 3405 10674 934 536 826
MYEL-eliikelaitos 23 565 26 719 s0 284 356

31 629 5262 36 891 584 264 538LEL-e ltikelaitos
Ka,Lki ty6elakelaitokset 1 00 046 76 287 1 76 333 794 396 622

Mydnnetyt eliikkeet l. l.-3 1. I 2. 1978

Kaikki ty6eliikelaitokset 13 260 8 950 22210 1@1 s28 864

I

Eliikkeensaajia Keskimtitirtiinen peruselSke mk/kk
Eliikkeen mydntaja Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikela itokset 1 115 1 263 2378 946 453 684
YEL-eldkela itokset 1 305 524 1 829 740 519 677
MYEL-eldkelaitos 5 487 5 756 11 243 305 140 220
LEL-elSkelaitos 1 134 133 1 267 553 301 527
Kaikki ty6elakelaitokset I 041 7 676 16717 478 220 359

Myonnetyt eltikkeet l. l.-31. I 2. 1978
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148 246

OSAELAKKEET
Voimassa olevat 31. I 2. 1978

I

Kaikki tyoelakelaitokset 1 721 1 602 3323 592 245 425



TYATTdMYYSELiKKEET
Voimassa olevat 3l . 12. 1978

EI Keskimaerainen elSke
Eltikkeen my0ntaia Naiset Yhteensii iehet Naiset Yhteensti
TEL-eldkelaitokset s55 1568 2123 952 562 664
YEL-eldkelaitokset 45 4tl 847 57891 711
MYEL-eliikelaitos 362 145 507 51 7 212 430
LEL-eldkelaitos 1 214 578 1 792 594 283 494
Kaikki tyoeliikela itokset 2 176 2337 4 513 678 471 57'l

Myonnetyt eliikkeet l. l.-3 l. I 2. 1978
Kaikki ty6elakelaitokset 1 501 I 486 2587 1ao 509 624

PERHE-ELAKKEET
Voimassa olevat 31. 12. 1978

Eliikkeen myontaia

Eliikkeiden
lukumtitirti

Keskimii6-
rainen pe-
ruseltike

mk/kk

Eldkkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensii
TEL-eldkelaitokset 39 199 629 36 595 14 982 5t 577
YEL-elaikela itokset 5 323 Etr' 5 115 2274 7 389
MYEL-eliikelaitos 13 716 173 12925 5 840 18 765
LEL-eldkelaitos 21 057
Kaikki ty6eltikela itokset 79 295 455 74 584 31 295 1 05 879
Myonnetyt eliikkeet l. l.-3 l. I 2. 1978

Kaikki ty6eltikelaitokset 10564 484

V ANHUUS-, TYdKYVYTTdMYYS-, TYdTTdMYY S- T A PERHE.EL{KKEET
Voimassaolevat 31. 12. 1978

Eliikkeen my6ntaja Keskimti6-
rainen pe-
ruseltike

mk/kk
TEL-eliikelaitokset 23s 292 773
YEL-eltikela itokset 32 410 853
MYEL-eliikelaitos 138 247 224
LEL-eliikelaitos 9s 936 427
Kaikki tyoeliikelaitokset 501 945 561

Myonnetyt eltikkeet l. l.-3 l. 12. 1978

Kaikki liikelaitokset 67 176 661

Vanhuus- ja tyokyvyttdmyyseltikkeensaajista 9 744 sai lisdksi rekisteroityd lisaelakettii keskimtiarin
939 mk/kk. Ndm6 olivat etupaassa TEL- ja YEL-eliikkeite. Perhe-eltikkeistJl. 2272 oli lisiietujen mukai-
sia, keskimaarin 742 mklkk.

MAKSETUT ELAKKEET I. I.-31. 12. 1978 MILI. MK
Viihimmtiisturva
TEL-eliikelaitokset 2171,37
YEL-el6kela itokset 342,88
MYEL-eldkelaitos 371 ,19
LEL-eltikelaitos 502,91

3 388,35
Bekisteroity listiturva 132,62

Eltikkeiden
lukum6tirti

Yhteensii 3 520,97
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Ty o el ri kkeen s i s ri I ly s lu ett el o
vuodelta 1978

PiiKIRIOITUKSET
Elvyttiiminen ty<ieliikemaksuja alenta-
malla epdtervettii .. .... N:o 3 s. 3
Mistii maksetaan kun maksetaan eliik-
keestii? .. N:o4s. 3
Mistii rahat kansaneliikeuudistukseen?

N:o2 s. 3
Pilvi?i el?iketaivaalla . .. . N:o 1 s. 3

miehille mycintimien tiiysien tytikyvyt-
tomyyseliikkeiden tarkastelu . . N:o 4 s. 42
Htinninen M: Eliiketoimikunta 1976
jiitti kolmannen mietintcinsd . . N:o 3 s. 4
Janhunen J: Eliikevakuutus toiseksi
yleisin sosiaaliturvan laji maailmassa

N:o 3 s. 48
lanhunen J: Eliikkeistii ulkomailla

N:o I s. 15
lanhunen l: Elii.kkeistii ulkomailla

N:o 2 s. 52
Janhunen./.' Kokemuksia Ruotsin osa-
eliikkeestii N:o 1 s. 24
Janhunen ,/.' Miten eldketurva Tans-
kassa rakentuu ... ..... N:o 2 s. 50
Janhunen,I.' Muutoksia eliiketurvassa
ulkomailla N:o 3 s. 49
J anhunen ul.' Muutoksia ellketurvassa
ulkomailla N:o 4 s. 69
Janhunen "/.' Ruotsin sosiaalivakuutus-
laitos: Osaeliike koskemaan mycis itse-
niiisiti yrittiijia . .. .. .. . N:o 2 s. 48
lanhunen ,I.' Suomalainen voi saada
eliikkeen Norjasta N:o I s. 22
liiiiskeliiinen .I.' Valtion eltikelain tur-
vaa toista vuosikymment'5 . .. . N:o 2 s. 18
Karjalainen P: Tutkimus vanhusten
oloista syksyllii 1976 . . N:o 4 s. 39
Karsi kas I; Kehittyviissd osaeld.kkees-
sii vielii ongelmia N:o 2 s. 26
Koivistoinen P.' Muutoksenhakuelimet
sosiaaliturva-asioissa .. N:o2 s. 38
Koivusalo L: Lama ntikyy tycieliikkei-
den suunnittelussa .... N:o I s. ll
Koivusalo L; Milloin tytikyvyttcimyy-
den voidaan katsoa alkavan uudelleen
sarnan sairauden johdosta . . . . N:o 3 s. 30
Koivusalo Z: Onko tycikyvyttomyys-
eliikkeen saaminen vaikeampaa kuin
ennen? .. N:o2s. 6
Koivusalo Z; Osallistuminen kansain-
vdliseen luottovakuutustapaamiseen

N:o 3 s. 40
Koivusqlo Z: Ty<iellkevakuutettua kos-
kevat tiedot pysyvZit suojassa . . N:o 2 s. 36
Kostamo P; Osittain rahastoiva tycielii-
kejiirjestelmii ....N:o4s. 5
Kujala Ur Sosiaaliturva - tuttua ja
tuntematonta .. . . N:o 3 s. 26

ARTIKKELIT
Aalto K & Forss S.' Onnistuva vanhe-
neminen N:o 4
Aaltonen R & Bergius I & Lindfors K
& Luoto M.' Toimeentuloturva ty<itt<i-
myyden aikana . . N:o I
Ahonen l.' Valtakunnan tycivoimaon-
gelmat esillii eliikeikdkomiteassa N:o 2
Ajo P: Mitii ovat SOllTA-eliikkeet lii-
kennevakuutuksessa .... N:o4
Alaluusua l.' Eliiketurvakeskus ellke-
kassojen ja siiiitiriiden valvojana N:o 1

Ekholm Kr Eliikkeet ja verotus N:o 3
Eskola K.' Maatalousyrittiijien eliike-
laitoksen kymmenes toimivuosi kiiyn-
nistynyt .. N:o 4
Forss S; Gerontologinen tutkimus ndu-
sussa kiinnostuksen kohteeksi . . N:o 4
Forss S.' Vanhusten mielenterveydestd

N:o 3
Heiskanen R: Mikii on el?ikekassa?

N:o 4
Henriksson M: LEL:n soveltamisalat

N:o 4
Henriksson M: Tyoeldkekassa hoitaa
LEl-valvonnan ..... . N:o 3
Hiinnikiiinen M; Rekisteriotteen vai-
heet tiedustelukortista kotiovelle N:o 4
H iinni ktiine n M; Tyciellkelakien kerta-
suoritussdiinncikset muuttuivat touko-
kuun alussa . .. . N:o 2
Hiinni kiiinen M : Tyoelakelakien ty<it-
tcimyyslisiiZi koskevat sddnncikset muut-
tuivat toukokuun alussa ...... N:o 2
Hiinnikiiinen M: Tyonantajien eliike-
jtirjestelytietojen rekisterointi Eliike-
turvakeskuksessa . .. .. . N:o 3
Hiinninen K & Lehtinen M & Riihi-
mtiki H: Tydelikekassan vuonna 1976

s. 52

s.4
s. 23

s. 38

s. 29
s. 32

s. 21

s. 54

s. 44

s. 30

s. l6

s. 11

s. 14

s.5

s. 40

48

s. 20

I
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Kiir k kiii ne n l.' Vanhuuseliikkeelle siir-
tyvien neuvonta N:o 1 s. 13
Iaatunen R.' Kauanko vanhuuselSk-
keellii? .. N:o 2 s. 4
Itrmola Y: Mite "tydlle" tullaan
vastedes tarkoittamaan? ...... N:o 4 s. 49
Lepola E; Mikii on el[kestititici? N:o 4 s. 28
Lou kola M.' Eliiketurvakeskuksen suo-
rittama tycinantajatarkastus . . N:o 3 s. g
Lundqvist B.' Arvio tyrieliikkeiden lu-
kum66rdn, eldkemenon ja maksutulon
kehityksest2i vuonna 1978 .... N:o 3 s. 38
Metso,4; Ty<ieltikekassojen yhdistii-
minen onnistunut N:o 3 s. 35
Pellinen M: Yrittitjan tycitulon uudet
miiiirittelyperusteet .... N:o 2 s. 9
Peltonen R; El?ikestiiiti<iyhdistys esit-
taytyy .... N:o 4 s. 29
Prokkola E.' Luottovakuutuksen mak-
superuste muuttuu .... N:o 4 s. 41
Riihimtiki H & Nygren M & I*htinen
M: Rakennusmiesten terveydentilan
kehitystii tutkittu N:o 3 s. 4l
Riihinen O: ICSW:n keskusteluteemat
sosiaalipolitiikan kehityksen heijasta-jina.. ....N:oZs.42
Roste l: Sotilasvammalain mukaisesta
korvausjiirjestelmiistii .. N:o 2 s. 22
Sankari A: Rajoitussiiiinn<iksestii ja
sen soveltamisesta . .. . N:o 2 s. 28
S ankari I ; Tyokyvyttcimyysasiain neu-
vottelukunnan suosituksia .... N:o 1 s. 30
Sankari l; Tyrikyvyttomyysasiain neu-
vottelukunnan suosituksia .... N:o 4 s. 60
Siitonen I.' Maatalouden eliikepohjai-
sista luopumisjiirjestelmistii ja niiden
toimeenpanosta... ..... N:o 4 s.24
Simoinen O.' Avustuskassojen Yhdis-
tys avustuskassojen lakisiiiiteisenii yh-
teiselimenl N:o 4 s. 32
Sirkesalo "/; Englannin ja Sveitsin el?i-
keturvasta N:o 4 s. 56
Sirkesalo ,/; Kuka kirjoitti sosiaalitur-
vasta l972J6 . .. . . .. . N:o 3 s. 51
Sirvio M: Eliiketurvakeskus valvoo,
etteivet yrittiijat laiminlyd YEl-vakuu-
tuksen ottamista N:o 3 s. 13
Suominen r4; Eliikepalkan harkinnan-
varaisesta tarkistamisesta . . . . N:o I s. 26

Suominen l; Tyiittomyyden vaikutuk-
sesta eliiketurvaan ja tfiitttimyyslisii-
siiiinncikset N:o I s. 16
Suominen l.' Valtioneuvoston jdsenen
elf,keturva N:o 1 s. 40
Suominen l: Yksi eltikehakemus riit-
fta-miksi? ....N:o4s. 10
Taipalharju E: Eliiketurvakeskuksen
atk-systeemeisli N:o 2 s. 32
Tapio H: Eriiiden valtionapua saavien
yhteiscijen ja laitosten henkilcikunnan
el6keturvasta . ... N:o 4 s. 34
T oivonen P; Tydeliikejii.rjestelm?i aloit-
tanut tulevien el[kkeensaajiensa neu-
Yonnan .. N:o4s. 18
Tuominen E: Ylioppilaskokelaiden
eliiketietiimystii tutkittu N:o 2 s. 12
Turtiainen f; Misr.ii rahat yrittiijiieliik-
keisiin? ..N:ols. 18
Uimonen M: Pilviii eliiketaivaalla

N:ol s. 3
Vanamo J: Pohjoismaiden yhteinen
raportti tyrikyvyttcimyyseliikkeistii

N:o 2 s. 45
V anamo /.. Tydkyvyttomyyseltikelflisen
asema Ruotsissa N:o 1 s. 20
Vanhatalo M: Kentiin kuulumisia

N:o 3 s. 46
V irtanen P; Lakisiiiiteinen tapaturma-
vakuutus N:o 4 s. 37
V uor e nmaa O.' Maatalousyrittiij ien el[-
kelaitos valvoo MYEl-vakuutuksia

N:o 3 s. 17

E LLKETU RV AKESKU S T I EDOTT A A
Aikana l. l.-30. 6. 1978 maksetut
eliikkeet ..N:o4s.'14
Eliikei[n vapaaehtoisen alentamisen
ehtoja on helpotettu . .. . N:o I s. 39
Hakematta jii?ineiden perhe-eliikkeiden
selvittely (Pohjola) . .. . N:o 3 s. 28
Kaksinkertaisen tycielZikevakuuttami-
sen ehkdiseminen Pohjoismaissa (Kar-
sikas) . .. . N:o I s. 38
Kansanellkeuudistukseen liittyvet tyti-
eliikelakien muutokset (Turtiainen)

N:o 3 s. 19
Kunnallisten luothrnushenkil<iiden elii-
keturva .. N:o I s.37
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Kysymyksiii ja vastauksil . ... N:o 3 s. 58
Kysymyksiii ja vastauksia . .. . N:o 4 s. 58
Laskuperustekorko muuttui . . N:o 3 s. 28
Miten sosiaaliturvan kustannukset on
katettu ja miten toimikunta suunnitte-
leenekatettavan . ..... N:o 3 s. 6
Rekisteriotteiden automaattinen liihet-
tlminen tyrintekijdille jatkuu . . N:o I s. 14
Tiedoksi (TEl-indeksin pisteluku vuo-
delle 1979 ym.) . . N:o 4 s. 13
Tietoja tyoeliikkeensaajista 31. 12. 1977
(tilastotietoja) .... .... N:o I s. 45
Tietoja tycielikkeensaajista 31. 3. 1978
(tilastotietoja) .. .... N:o 2 s. 62
Tietoja tyoeltikkeensaajista 30. 6. 1978
(tilastotietoja) .... .... N:o 3 s. 6l
Tietoja tyoellkkeensaajista 30. 9. 1978
(tilastotietoja) .... .... N:o 4 s. 72
Tyoeliike-esitteet on uusittu . . N:o 1 s. 44
Tycieliiketietoa messuilta . ... ..N:o 3 s. 24
Tycieliikkeisiin ei ennakkotarkistusta
viel2iheiniikuussa. ..... N:o 2 s. 17
Tycikyvyttcimyysellikkeistii keskustel-
tiin.. ....N:o2s.49
Tyrittrimyysel[kkeen iklraja aleni N:o2 s. 53
Uudet tyoeliike-esitteet N:o 2 s. 3l
Uudet tycituloperusteet ohjeeksi YEL-
vakuutusten tekijoille . . N:o 2 s. 6l
Uusia yleiskirjeit?i (Vuodelta 1977 N:o
19-30 ja vuodelta 1978 N:o 1-4

N:o I s. 19
Uusia yleiskirjeitii (Vuodelta 1978 N:o
5-16) ..N:o2s.58
Uusia yleiskirjeitii (Vuodelta 1978 N:o
17-21) .. N:o 3 s. 56
Uusia yleiskirjeitii (Vuodelta 1978 N:o
,r_?(\

-J' 
-..

Uusittu perusesite LEL:stii .

Uutta tyoeltikelains?iiidiintoii
uutta tydelakelainsiiiidiintoii
Uutta tyoel2ikelains?iiidtintciti

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

Vakuutusoikeuden piiStoksiii (Koivis-
toinen: Kenellii valitusoikeus eliike-
asioissa, Leskelll perhe-eliikeoikeus
kunnes avioerop[?itcis lainvoimainen)

N:o I
Vakuutusoikeuden piiiitoksiii (Koivis-
toinen: Tycitulon vahvistaminen takau-
tuvasti, Aviopuolison eliiketurvasta)

N:o 2
Vakuutusoikeuden piiiitoksiii (Koivis-
toinen: Milloin johtavassa asemassa
olevaa toimihenkil<jii pidetiiiin tytisuh-
teessa olevana? Voidaanko tyottdmyys-
eliike lakkauttaa?) . .. . N:o 3

Vakuutusoikeuden piiiitciksiii (Koivis-
toinen; Kalastaja tycisuhteessa, Aiheet-
tomasti maksetun ellkkeen takaisin
periminen) N:o 4 s. 64
Vuosi ilman tyoelekekorttia . . N:o 2 s. 57
Yksikillinen eliikkeellesiirtyminen tut-
kittavana. Valtioneuvoston uudenvuo-
den piiiit<is N:o I s. 39
Yrittiijien tycitulon uudet ohjeet esitel-
tiin julkisellesanalle .... N:o3 s.22
Yrit&ijien tydtulo-ohjeista keskustelu-
tilaisuus ..N:o3s.23
Aura muuttaa Tapiolaan N:o 3 s. 39
Eliikekassojen ja -siiiiti6iden toimihen-
kilciille tarkoitettuja koulutustilaisuuk-
siasyyskaudella-78 .... N:o3 s.47
Eldketurvakeskus messuille tiiniikin
vuonna .. N:o I s. 14
Eliike-Varman johto vaihtuu . . N:o 3 s. 53
English summary N:o I s. 37
English summary N:o 2 s. 60
English summary N:o 3 s. 60
English summary N:o 4 s. 68
Henkil<ivaihdoksia Eliiketurvakeskuk-
sen hallituksessa .. .... N:o 2 s. 6l
Huomaa Eliiketurvakeskuksen oikea
osoite japuhelinnumero ...... N:o 2 s. 4
Hyvinkii?illii tycieliikekurssi sosiaali-
tyontekij<iille . .. . N:o 4 s. 66
Kansainv6lisen sosiaaliturvajiirjestcin
piiiisihteeri laman vaikutuksesta N:o I s. 36
Lakikirjan "kansanpainos" ilmestynyt

N:o I s. 43
Matti Karjalainen kuollut . .. . N:o 4 s. 36
Nimityksia Eldketurvakeskuksessa

N:o I s. 38
Nimitys Eltiketurvakeskuksessa N:o 2 s. 4l
OECD haluaa edistiiii vanhusten so'
siaalista osallistumista ....... . N:o 2 s. 55
Portugalin ammattiyhdistysjohtaj ia Elii-
keturvakeskuksessa .... N:o 2 s. 54
Sveitsiliiisiii neuvottelemassa Eliiketur-
vakeskuksessa ... ..... N:o 2 s. 56
Tilastotietoja tyoeltikkeen saajista vuo-
delta 1977 ilmestynyt . . N:o 2 s. 6l
Toimeentuloturvaa koskevaa uutta kir'
jallisuutta N:o 3 s. 57
Toimeentuloturvaa koskevaa uutta kir-
jallisuutta N:o 4 s. 70
Uusi opaskirja . .. . . .. . N:o 3 s. 52
Uusia kirjoja (Toivola: Sosiaaliturvan
piiiipiirteet) .... N:o I s.42

4 s.7l
3 s.29
1s.42
2s.57
3s.29

s. 33

s. 58

s. 54
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