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1977

Aut omaat tinen rekis t er iote-
palvelu kokeiltavana
Tytimarkkinajiirjest<ijen ja Eliiketurvakeskuksen piiriss?i on
muutarnan vuoden ajan keskusteltu siitii, miten tycieltikela-
kien mukrisen vakuuttamiwelvollisuuden tiiyttiimistii voi-
taisiin entistii tarkemmin valvoa. Ongelma koskee nimen-
omaisesti sellaisten tyintekijciiden eliiketurvan varmistamis-
ta, joiden ty<inantaja ei - tietiimiittomyyttiiiin tai muusta
syystil - ole ottanut tydntekijoilleen tycieliikevakuutusta tai
ei ole pit?inyt eliikelaitosta ajan tasalla sen suhteen, keitii
hiinen palvelukseensa kulloinkin kuuluu.

Tycieliikejiirjestelmiiiin on alun alkaen kuulunut tunnus-
omaisena piirteen[ vakuutetun mahdollisuus seurata oman
slflftgturvensa kehitystii.Hiin voi maksutta tilata postitse
Eliiketurvakeskukselta itselleen tiedon siitii, miten h[nen
eldketurvansa on kehittymZissii, ja voi esittiiii huomautuk-
sia mielestiiiin ep?iselviin kohtiin. Tiimti on jiirjestelmiin
demokraattista kontrollia: luonnollisestikaan se ei vlhen-
n?i ellk"'laitosten velvollisuutta olla puolestaan tarkkana ja
kontrolloida rekistereitiiiin.

Vakuutetun oman kontrollin toteutuminen on vakuute-
tun oman aloitteen varassa. Pyytiimiittii h[nelle ei ole tar-
jottu eliiketietojaan tarkistettaviksi, lukuun ottamatta erei-
den arnmattijiirjestojen jlsenkampanjoita ja eriiiden laitos-
ten asiakaskampanjoita" joiden aikana ndm6 ovat tilanneet
asianomaisille kullekin rekisteriotteensa nlhtiiviiksi. Kes-
kustelu on nyt kulkenut siihen suuntaan, ettii rekisteriot-
teen meno automaattisesti tarkistettavaksi voitaisiin vakiin-
nuttaa. Niistii eri eldmantilanteista, joihin tiillainen terveh-
dys ty<ieliikejtirjestelmiiltzi sopisi, katsottiin tyrisuhteen piiiit-
tyminen tarkoituksenmukaisimmaksi. Ajatus on, ett[ tycin-
tekijZiin eliikelain alaisessa tyosuhteessa ollut, ty6nantajan-
sa palveluksesta pois siirtynyt henkilo saisi automaattises-
ti Eliiketurvakeskukselta rekisteriotteen tarkistettavaksi sil-
loin, kun tieto tyrisuhteen p?iiittymisest2i on tullut Eliiketur-
vakeskuksen rekisteriin. N?iin hiin voisi tarkistaa, ettii pliiit-
tyneitl tyosuhteita koskevat tiedot ovat ajan tasalla.

Uudistus merkitsee huomattavan uuden tyotehtlviin otta-
mista ty<iel?ikejiirjestelmiin hoidettavaksi. Olennainen kus-
tannuslisil koituu luotavan osoitteiston perustamisesta ja
ylliipidosta. Tem?in vuoksi uudistus on k2iytiinnoss?i kokeil-
tava, ennen kuin ly<idiiiin lukkoon se, missd muodossa uusi
kafentd toteutetaan.

Kiiytiinn<in kokeilu pannaan toimeen alkuvuodesta 1977.
Otteet liihetetiiiin koe-erflss[ niille, joiden TEl-tyosuhde on
piiiittynyt toukokuussa 1976. Otteen saa arviolta 30 00f
35 000 henkeii.

Kokeilu antaa arvokasta tietoa paitsi siitii, mikd on va-
kuutetun oman seurannan osuus eliiketurvan varmistami-
sessa, mycis siitii, miten hln eliiketurvaansa asennoituu.
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Kohti elcikepolitiikan
k ahde k s ank y mme nt cilukua

Elriketurv akeskuksen hallinnossa
tapahtui vuoden v aiht ees sa huomat-
tava muutos, kun kolme tydekike-
turvan veteraania siirtyi pois pitkri-
aikaisesta luottamustehtdvdstddn.
Ministeri J.E. Niemi luopui edusta-
jiston puheenjohtajan tehtrivristri,
jota hrin oli hoitanut edustajiston
toiminnan aloittamisesta, v uodest a
l96l asti. Ilallituksen jrisenyyden
jtitti professori Teivo Pentikriinen,
joka oli toiminut hallituksen vorl-
puheenjohtajana vuodesta 1962 ja
sitti ennen vuodesta I 96 I hallituksen
puheenjohtajana. Hallituksen jd-
senen tehtrivrit siirsi kohdaltaan
myds puheenjohtaja Arvo Hautala,
joka oli toimiruil Ekiketurvakes-
kuksen edustajiston jrisenend 1967-
68 ja hallituksen jtisenenri vuodesta
1968.

Kaikkien nriiden nimi liittyy ty6-
elrikejtirjestelmrin syntyyn ja kehi-
tykseen myds useassa muussa kuin
Eltiketurv akeskuks en luottamustoi-
men yhteydessri. Tyt)ekike osoitti
heille kullektn muutaman haastat-
telukysymyksen.

Tydkyvyttdmrit
mukaan hallintoon?
O nk o ty d el d k e i lir j e st e I mtin k e hi ty s v as t annut
niitii odotuksia, jotka Te sille jtirjestelmiiii
kdynni st ett iie s sii os etitt e?

Satuin olemaan Valtioneuvoston jiisenenii

siihen aikaan kun tyoeHkejiirjestelniiii kos-
kevaa lainsii6d:intoe viimeisteltiin. Vakuu-
tusmiehenl jouduin asianomaisen ministeri-
valiokunnan j?iseneksi. Ministerivaliokunnan
jtisenilH oli yksimielisen[ klisityksen[ se,
ette nyt oli valmisteilla suurin sosiaalipoliit-
tinen uudistus maamme itsentiisyyden aika-
na. Suurin odotuksin annoimme loppusilauk-
sen eduskuntak?lsittelyyn meneville lakiesi-
tyksille. Nyt j?ilkeenp?iin arvioiden totean,
ettii tycieliikejiirjestelmiin kehitys on vastan-
nut ainakin omia odotuksiani.
Yhteiskunnan eri intressiryhmien edustus
tydeliikeitiriestelmtin hallinnossa on pyritty
muodostamaan tasapainoiseksi. Katsotteko,
ettii eri ryhmien iiiini kuuluu riittiiviin voi-
makkaasti?

Juuri sen vuoksi, ettii kysymys on tyd,-
eliikejiirjestelmiistii, on paikallaan, ettl tyci-
markkinaj?irjest<it osallistuvat sen hallintoon.
Mielestiini tyomarkkinajZirjestrijen edustus
peittiiii aika tasapuolisesti erilaiset intressi-
ryhm?it, vieliipti puolueittenkin iiiini voi tulla
kuuluville nykyisess?i hallintomallissa. Niin
muodoin mitiiZin mullistavia uudistuksia tyti-
eliikejiirjestelmiihallinnossa ei ole tarpeen to-
teuttaa. On vain pidettiiv[ siit[ huolta, ettii
tyoeliikej?irjestelmlmme pysyy ty<imarkkina-
jiirjestojen hallinnassa vastedeskin. Mutta
joka hiirjiln kyntiiii, se h?irjistii puhuu. Olen
invalidityoss[ mukana niin kotimaisissa kuin
kansainvilisissii yhteyksissiikin. Ehk?i juuri
senvuoksi olen tullut ajatelleeksi, ettii inva-
lidien edustus tavalla tai toisella tyoelflke-
jlrjestelmiin hallinnossa ei olisi pahitteeksi.
L?ihinnii tiimii koskisi sit?i invalidiryhmdii"
joka koostuu tycikyvyttomyyseltikel?iisistii.
Ehkiip?i voitaisiin muodostaa neuvottelukun-
ta, jossa tyrikyvyttdmyysellkeliiiset ja mik-
sei mycis vanhuuselikettii saavat olisivat
edustettuina.
Tydkyvyttdmyyssuoja on l9T0Juvulla tdy-
d e nt y ny t o s ael ii k e j tir j e st e I m iil I ti. T y 6 p ai k k o-
jen luominen osaeltikeltiisille on ongelma.
Ongelma on myos uudelleen tydhdn sijoiltu-
minen kuntoutuksen jtilkeen. Mihin suun-
taan tyokyvylttriin heikeruyneen asemaa tu-
list kehitttiii?
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Osaellkej[rjestelmiin luominen on tiirkeii
edistysaskel. Myonnettiivii on, ett'd osa'eliik'
keit?i on myonnetty verrattain viihiin. Osa'
eliike voidaan my6ntiiL kun tyontekij[ siir'
tW tlikyvyttomyyden johdosta kevyem'
pii6n tyohdn tai osa-aikatytrhon. Monesti-ydehtosopimusten miidrlykset estiivlt siir-
ron. Ty<itttimien lukumii2irtin ollessa t2illti
hetkellii huippulukemissa on osa-aikaisten
tydsuhteiden luominen ongelma. Rohkenen
kuitenkin ennustaa" ettii ehk[ jo l?ihivuosina
tulemme potemaan tyovoimapulaa ja silloin
tiimii ongelma hdlvenee. Sensijaan uudelleen
tyohon sijoittuminen kuntoutuksen jlilkeen
on kysymys, joka aiheuttaa paljon piiiinvai
vaa. Uudelleenkouluttamisesta saadut koke-
mukset ovat joskus kielteisiiikin. Kuntoutuk-
sen j?ilkeen laskee moni invalidi, kannattaa'
ko hiinen palata ty<ieliimiiiin. Tycikyvyn
edes osittainen palautuminen on kuitenkin
kuntoutukselle tiirked motivaatio. Monessa
tapauksessa on jopa kysyrnys mielentervey-
destii. Periaatteessa olen sitii mieltii, ettii ty<i-
kyvytttimyysel?ikkeelll olevan pitiiisi saada
osallistua voimainsa mukaan tyoel?imiiiin,
mutta mihinkti vedetiiiin ansiomiiiir?in raja,
on asia erikseen. Tiim?i kysynys vaatii vielii
paljon huolta ja tutkimista. Vielii haluaisin
alleviivata sitii, ettii meikdlilinen kuntoutus-
toiminta on kansainv?ilisesti arvioituna kor'
kealla tasolla ja uskonkin, ettii me kuntou-
tustycissiimme pystymme tyydyttiiv?isti rat-
kaisemaan tytikyvyltiiiin heikentyneen ase-
man tyti,eltim?issil

Miten lakisiiiiteisen eliiketurvan kohenemi-
run on mielestiinrc muuttanut vapaaehtois-
ten listietujen ja yksityishenkivakuutuksen
asemaa?

Tyoel2ikkeen tarkoituksena on turvata
ty<intekijtin kulutustottumusten siilyminen
el?ikkeelle siirryttiiessii. Henkivakuutuksella
voidaan turvata riskitilanteet ja terveenii teh-
tyjen tulevaisuudensuunnitelnien tiiyttymi-
nen. Niiyttiiii siltii, ettii maamme henkivakuu-
tustoiminta tulee joustavasti sopeutumaan
tyoeHkejerjestelmiin asettamiin puitteisiin.

(Haastatellut Yrj<i Larmola)
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Irlyky inen perhe- elcike ei
vastaa tarkoitustaan

TETVO PENTIKAINEN

Onko tyoeltikejiirjestelmiin kehitys vastan-
nut niitii odotuksia, iotka Te sille jiirje*el-
mtiii kiiynnistettiiessii asetitte?

Kyllii, ja ylittiinytkin!

Alkuaikoina arvosteltiin huomattavastikin
tydeltikeii;riestelmiin hallinnon periaatetta,
rinnalla kun oli hallintomalliksi tarjona kes-
kitetty valtiojohtoinen eltikelaitos, iosta olijo kokemusta. Komitea katsoi, ettii on tar-
koit uk s e nmukaist a haj auttaa halli nt o liihelle
tuotqtoa, iossa eltike ansaitaan ia jossa an-
saitsijan olosuhteet tunnetaan. Olette myds
omissa tuonaikaisissa kirjottuksissanne tiih-
d e nt tirry t I ai t o s t e n k e s ki niii s e n kil p ail un mer -
kitystti toiminnan ioustavuudelle ja hallinto-
kust annust e n ko ht uullisi rw pitiimis ell e. Kat -
sotteko, ettii niimii periaatteet ovat tuotta-
neet sen hyddyn, mihin niillii pyriltiin?

Hallintomalli on osoittautunut kiiytiinncis-
sii onnistuneeksi. Erityisesti tyrimarkkinaj?ir-
jesttljen osallistuminen hallintoon on ollut
avain jiirjestelmiin kehityskelpoisuuteen. Ha-
jautettuja jiirjestelmifl on ollut mahdollista
korjata lukuisin osauudistuksin ja tyomark-
kinajiirjestrijen mukana ollessa on kehitys-
tarve voitu yhteisesti todeta ja sopia toimen-
piteistii. Voidaan sanoa, ettii jos ei hajautet-
tuun hallintoon olisi menty, tytintekij<iidenja yrittiijien eliiketurva olisi tiin[ pliviinii
olennaisesti huonompi, kuin mitii tiimiin jtir-
jestelmiin kehityksen tuloksena nyt on asian-
laita.

Hajautettua hallintoa on arvosteltu moni-
mutkaiseksi ja sekavaksi, ja arvostelijat ovat
usein viitanneet mm. Ruotsin eliikejiirjestel-
miiiin, jossa kansaneliikkeen ja tydeliikkeen
hoitaa sama valtion hallinto. Ttiss[ vertai-
lussa on kuitenkin jiitetty huomiotta, ettii
Ruotsin hallinnoltaan ja struktuuriltaan var-
sin monoliittinen jiirjestelmii on osoittautunut
niin joustamattomaksi ja puutteelliseksi, ettii
tyomarkkinaj2irjestot ovat sopineet mittavien
vapaaehtoisten eliikejiirjestelmien perustami-
sesta ja ylliipitiimisestii, jotka on kollektiivi-
sopimuksilla tehty pakollisiksi, erikseen toi-
mihenkilciille (ITP) ja erikseen ty<intekijciil-
Ie (STP). Pelk2istiiiin ITP:n maksu on ttinii
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vuonna 9,7 /o pakoista, mikli siis tulee kan'
saneliike- ia pakollisen tyoeliikkeen (ATP)
maksujen lisiiksi. Niiitii vapaaehtoisia jlrjes'
telyj?i on hoitamassa mm. 1700 meikiiltiisiti
eliikesiiiitioit[ vastaavaa jiirjestelyl ja vielii
muita laitoksia. Niiin ollen ei pidii ensin-
kiiiin paikkaansa, etta Suomen jiirjestelmti
olisi mutkikkaampi ia sekavampi. Sama
vertailu voidaan suorittaa mycis muiden teol-
listuneiden maiden kanssa. Niissiikin on syn-
tynyt mittavia vapaaehtoisia jiirjestelmiii.
Ne ovat kuitenkin huonommin koordinoidut
ja esimerkiksi suoja inflaatiota vastaan on
puutteellisempi kuin meillfl.

Eltikesumma kasvaa automaattisesti vuosi
vuodelta. Eliiketurvan uusiin lisdyksiin on
kiiytetttivissii kapeneva kakku. Kansantuot'
tee n kasvuosuudesta sosiaalimenot lohkaise-
vat yhti suuremman osan. Mikii tiissf ilan'
t e es s a oli si ttir keintti tydeliikkeide n kehity k'
ses sii j a mi hin suuntaan kokonai seliiket urv aa
tulisi ohjata?

El2ikesuunnittelu on osa yhteiskuntasuun-
nittelun kokonaisuutta. Ei voida jiittiiE huo'
miotta, ettt muilla sektoreilla on myds val'
tavan suurta resurssien tarvetta vllttiimiitt<i'
m?in kehityksen turvaamiseksi. Ty<illisyys-
ja asuntokysymykset sekli muutoinkin var'
sinkin nuorten perheitten asema on saatava
sellaiseksi, ettii maastamuutto pys?ihtyy en-
nen kuin siitii aiheutuu korjaamattomia vau-
rioita. Tiimiin takia on ilmeisesti tyydyttiivii
siihen, ettii eliikejiidestelmien kehitys liihitu'
levaisuudessa saatetaan "sddstoliekille".
Huomattavasti uusia varoja vaativiin refor'
meihin ei ole mahdollisuutta tai on ainakin
niihtiivii, etteiv[t ne olisi valtakunnan koko'
naisedun mukaisia nykyvaiheessa. T?imii ei
kuitenkaan estii pitempiiii tulevaisuutta kos-
kevaa suunnittelua. Sellainenhan on nykyi'
sen ja edellisen hallituksen sopimukseen pe'
rustuva kokonaisohjekna eli eltikepolitiikan
ns. "historiallinen kompromissi". Tytieliike'
puolella aikanaan on saatava ratkaisuun mm.
ns. joustavan eliikkeelle siirtymisen mahdol'
lisuudet. Perhe-ellkej?irjestelmii ei nykyisel-
liiiin ole eniil tarkoitustaan vastaaYa, se kun

antaa el?ikkeitii sellaisillekin leskille, jotka
ovat t[ysin tyydytt[v[ssii ansiotydssii, tai
voisivat ilman suuria vaikeuksia sellaiseen
piiiistl. Toisaalta julkisen sektorin eliikkei-
iiin io vanhastaan pesiytyneitii liiallisuuksia
ei ole vieliikii2in kaikilta osin tiiysin saatu
karsituksi, mistii on aiheutunut ns. ylieliike'
ongelma. Vaikkapa viimeksi mainittua il-
meisesti onkin suuresti liioiteltu, se ei ole
voinut olla saattamatta osittain koko tyoell'
kejiirjestelmZiiikin jossain miiiirin huonoon
valoon.

Minkiilaisena niiette kuntoutuksen aseman
sosi aalivakuut uksen y ht eydessii?

Kuntoutus kuuluu luonnollisena osana
tydelakevakuutuksen yhteyteen. Keytennos'
sii koetuista vastoinkiiymisistii huolimatta'
kaan en ole menettiinyt uskoani siihen, ettii
ainakin nuorten tytikyvyttomien osalta oikea
jlrjestys olisi entistii tiukemmin valvoa, ett]i
kuntoutusmahdollisuutta tarjotaan aina en'
sisijaisesti ja eltike olisi enemmiinkin toissi'
jainen vaihtoehto. Keski-ikii2in jo tulleille ja
vanhoille tycik5rvytttimille kuntoutuksen me-
nestyksellinen antaminen sen sijaan on osoit-
tautunut vaikeaksi ja siin[ suhtessa on il-
meisesti ollut my6s ylioptimismia, ehkii on
viel2ilcin. On toivottavaa, etti sosiaali- ja
terveysministerid voi edistyii kuntoutuksen
valtakunnallisessa suunnittelussa ja sen tiiy'
tiintcicinpanossa.

Tulisiko perheenemiintien eltiketurva ottaa
onuna kysymy kseniiiin tydelAkeiAri estelmiifr
tai kansaneltikeiiiriestelmiiii kehitetttiessii?

N?ikemykseni mukaan perheenemiintien
eliikeongelma on ptiEosiltaan niienniiinen.
Jos perheess[ ty<injako on se, ettii toinen
puoliso, ktiytiinntiss?i yleensl aviomies, on
kodin ulkopuolella ansiotyossii ja vaimo hoi-
taa kodin ja lapset, on perhett?i ja sen ta'
loutta pidettiivii yhtenl kokonaisuutena,
eriiiinlaisena "yhteisyrityksenl", jossa myos
rahatulot on nlhtiivii puolisoiden yhteisin?i.
Kun niiiden rahatulojen pois pudotessa nii'
den tilalle tulee eliike, sekin on asiallista
n[hdii yhteisenii. Kun sen taso tytieltikkeit-
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Kehittyvririn
j rirj estelmcicin ,
kehi t tyv cicin hallint o on

ten tullessa tiiyteen voimaan (ja nyttemmin
jo pienituloisilla ja lukuisten vapaaehtoisten
jlirjestelyjen piiriss?i) on 60lo:n tasoa ja jul-
kisella sektorilla 66 /o:n tasoa, ja kun tiimln
lisiiksi viel2i tulee molemmille puolisoille
kansaneliikkeet ja helpompi verotus, perheen
toimeentulo eldkeaikana on jo turvattu. Jos
perheen?iidille tiim?in lisiiksi vielii tulisi uusi
oma eliike, miltei kaikkien perheiden tulot
el?ikkeelle siimyttiiess6 kasvaisivat tydsseolo-
kauteen verrattuna. Lopputulos ei ole miele-
kiis, ei varsinkaan otettaessa huomioon edel-I[ esitetty kysymys 3 ja siihen annettu vas-
taus.

Edell[ sanotusta huolimatta on todettava"
ettii perheenEitien eliikekysymyksess[ on ny-
kyisell2i6n epiikohtia. Edell[ mainittu yh-
teiseliiketeoria ontuu tai kaatuu mm. silloin,jos avioero tapahtuu suhteellisen vanhalla
iiill?i. Tuolloin ansiotytiss[ oleva puoliso ny-
kystiiintdjen mukaan vie mukanaan koko
tydelflkkeen ja toinen jiiii sitii vaille. Oikeam-
pi ratkaisu olisi osittaa el?ike mihin tulok-
seen on nyttemmin tultu mm. Uinsi-Saksas-
sa. Niin iktiiin perheenflidin tycikyvyttomitk-
si tulo kansanelflkkeen liian ankaran tulohar-
kinnan takia johtaa perheen vaikeuksiin ja
perheeniiidin kohtuuttomaan asemaan.

Jos uusia etuja tarvitaan nykyjiirjestel-
miimme, koskekoot ne perheeniiitejd tai mi-
tii muuta ryhm?ie tahansa, olisi ennakkoluu-
lottomasti ja asiallisesti harkittava, sopivatko
ne luonteensa perusteella paremmin tycielii-
ke- vaiko kansanellkejtirjestelmZian. Koko
viiestd,?i koskevat tasaeliikeluonteiset edut
ldytynevit sopivan ymptirist<in kansaneliike-
jbrjestelm?istii. Ansiotulojen perusteella saa-
tavat etuudet taas luonnostaan kuuluvat tyci-
eliikej iirj estetniiiin.

(Haastatellut Yrj<i Larmola)

Olet ollut tydmarkkinamies. Mitii Eltiketur-
vakeskuksen hallituksen iiisenyys on Sinulle
merkinrryt varsinaisen atnmattiyhdistystoi-
mintasi ohella?

El?iketurvakeskuksen hallituksen jtisenyys on
merkinnyt minulle niikcialapaikkaa, josta
olen voinut viilitt<imiisti tarkkailla palkan-
ansaitsijoiden el[keturvan kehitystii. Se on
nimenomaan antanut tilaisuuden n?ihd6 el[-
kepolitiikkaan syvemm?ille kuin muuten oli-
si ollut mahdollista.

Eliiketurvakeskuksen hallituksen j?isenent
olen mycis voinut seurata ja valvoa sitii, mi,
ten kiiytiinnd,ssd toteutuvat ne tydelekepoliit-
tiset ratkaisut, joista tydmarkkinajiirjeitcijen
foorumeilla on sovittu. Liseksi j[senyys on
antanut mahdollisuuden vaikuttaa tutkimuk-
siin, ty<ielekehkien tulkintaan ja myds so-
vellutuksiin.

Kun arvostan eliikepolitiikkaa tiirkeiinii
sosiaalipolitiikan osana, niin on luonnollista
ettd arvostan myds osallistumisoikeutta paie-
tcisten teossa
Missii miiiirin olet mielesttisi voinut vaikut-
taa Eliiketurvakeskuksen hallituksen kiMt-
telemiin asioihin ia piiiitdksiin?

Olen jiiiivi arvioimaan omaa vaikutustani
El?iketurvakeskuksen hallituksen kiisittele-
miin asioihin. Olen edustanut SAK:ta ja en-
sisijaisesti ammattiyhdistysliikkeen 6nsan-
demokraattien kiisityskantoja.

OIen kymmenen vuoden aikana osallistu-
nut niihin neuvotteluihin, joita on knyty kes-
kusjtirjestritasolla tydeliikejnrjesteknnn kehit-
tiimisestii. Vaikka edistyminen on ollut hi-
dasta, niin el?ikkeelle l?ihtev?i voi kuitenkin
tuntea tyydytystii sen vuoksi, ettii on jaksa-
nut "jumputtaa" vanhojen ikiiluokkieir el6-
ke-etuuksien parantamisen v?ilttiim?ittcimyy-
destii ja ettii toisaalta ammattiyhdistysliii<-
keen arvovallan painolla on tiiyden eliiickeen
miiiirti saatu 40 prosentista 60 prosenttiin,
on parannettu elZikkeen karttumista ns. ka-
renssiajan lyhentiimisellti ja saatu osaparan-
nuksia ns. viiliinputoajain asemaan. 

-My6s
rintamamiesten eliikeasiaa on voitu ty<in-tiiii
myonteisesti eteenptiin.
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Kun on jaksanut puolustaa omien jerjes-
tcijen asettamia tavoitteita, vastapuolen iir-
syyntymiseen saakka, niin tuloksiakin on
syntynyt.
Mikti merkitys Eltiketurvakeskuksella on
ry o e I A k e j tir i e s t e I m ii s s ii?

Eliiketurvakeskuksen merkitys ty<ieliikej[r-
jestelmiiss?i on erityisen suuri sen vuoksi,
ettii sen hallitulsen kokoonpano avaa vai-
kutusvZiyl[t tyomarkkinoiden eri osapuoliin,
valtiovaltaan ja eliikevakuutusta klytiinn<is-
sii hoitaviin yhti<iihin. Eliiketurvakeskuksella
on varsin keskeinen osa tydeHkejlrjestelmls-
sii edellyttiien, ettei sen anneta, pahasti sa'
noen, ajautua jonkin yhden osapuolen "kli-
sikassaraksi".

Tytiel[kejlrjesteln[ on syntynyt sen vuok-
si, ettei eduskunta kyennyt synnytt2imiiiin
rydvlestdii tyydyttiiv?iii yhten2iistii eliikejiir.
jesteLniiii. Kun tydeHkejiirjestelmli tuli voi-
maar 7962 erdinlaisen "pihtisynnytyksen"
tuloksena, niin ei ole liioiteltua todeta, ett2[
Eliiketurvakeskuksen tulee esiintyl poliitti
sesti tasapuolisen ja demokraattisesti halli-
tun eliikejiirjestetniin kehittiimiseksi. T?issii
mielessii Eliiketurvakeskuksen sisiillii on par-
lamentaarikkojen aikamiina joh voi rtijiih-
tiiii koska hyviinsn.
Mikti merkitys tyoeldkejtiriestelmtillti on
palkkatyontekijoille? Mtten sitii pittiisi ke-
hifian?

Tyoeliikejiirjestelmiillii on palkkatytilii.isten
el2ike-etuuksien turvaajana jo nyt huomat-
tavan suuri merkitys. Kuten tunnettua" kan-
sanel?ike on jiiiinyt alhaiselle tasolle, ja vain
eduskunnan s?i[t?imiit erilaiset lis2it tekev[t
edes siedettiiv6ksi vanhempien ikiiluokkien
ja sellaisten eltikeiktiiin ehtineiden toimeen-
tulon, joilla ei ole oikeutta tyoeHkkeeseen.
Voimassa olevien tyoeliikelakien mukaan
edut paranevat ajan kuluessa, joten ty6eH-
kejiirjestelmiin merkitys el[ke-etujen turvaa-
jana kasvaa.

Tytieliikejiirjestelmti5 tulisi kehittiiii siten,
ettii Eliiketurvakeskus ohjaisi tehokkaasti
tutkimustoimintaa eliikepolitiikan eri osate-

kijtiistii. Jiirjestelmlstii tulisi tehdii nykyistii
helpposelkoisempi ja yhten?iisempi. Tyonte-
kijciiden ja toimihenkiltriden el2iketurvassa
on edelleen runsaasti porsaanreikiii, joihin
etuudet voivat pudota. Ty6ellkej?irj estelmiin
sisiiisen tytin tulisi kiisitykseni mukaan an-
taa selkelpiirteinen kuva siitii, ett?i jiirjestel-
mii haluaa taukoamatta kehittyii ja vapautua
puutteista.

Kun viel?i on runsaasti eriarvoisuutta, niin
suunnitelmiin tulisi sisiiltyii yhdenvertaiset
eliike-edut turvaavan jiirjestelmiin kehitt?imi-
sen tavoite. Eliikeik?iii koskevaa ongelmaa
on vasta raapaistu.
(Haastatellut Pentti Lahtinen)
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VEIJO NAUMANEN

Viisitoista vuotta
Elciketurvakeskuksen
tietorekistereitri

Tydeliikeiiirjestelmiin keskuslaitokseru Eliiketurvakeskus joutuu ylliipittimiiiin keskusrekis-
tereitii. Ttillaisia rekisterejti ovu:

- tydsuhderekisteri, ioka sistiltiiti eliikelaitosten ilmoittamat tiedot tyosuhteista, yrittiijti-
vakuutuksista ja eltikeajoista,

- henkildrekisteri, ioka sisiilttiii tydiWiisten henkilcitiedot,

- eltiketapahtumarekisteri, joka sistiltiiii tiedot eltikelaitosten eliikeratkaisuista,

- eliikeiiiriestelyrekistei, jolca isiiltiin gdmntajien tydntekijoilleen jiirjestiimiit TEL-va-
kuutusjdrjestelyt.

Henkiltirekisteriin Eliiketurvakeskus saa tie-
dot Vziest<irekisterikeskukselta Tietojen il-
moittarnisesta muihin rekistereihimme [uo-
lehtivat piiiiasiallisesti eliikelaitokset Eliiko
Iaitoksille Eliketurvakeskus antaa puoles-
taan selvittelyj6 varten rekisteriotteita. Tie-
tojen antamisesta tyieliikej[destelnln ulko-
puolelle on olemassa ohjeet Eliiketurvakes-
kuksen yleiskirjeessii 9/76.

El2iketurvakeskuksen rekisterit on suunni-
teltu tietokonerekistereiksi. Tosin eliikejlr-
jestelyrekisteri on vasta suunnitteluvaiheessa
koneelliseen rekisterimuotoon. Eldketurva-

keskuksen tietojen kiisittelyyn liittyviin tek-
nisen suunnittelun ja tietokoneajot hoitaa
Tietokonepalvelu Oy.

Eliiketurvakeskuksen atk-toiminnat kes-
kittyviit voimakkaasti rekistereiden ylllpi-
toon ja kiisittelyyn. Seuraavassa esitet6iin re-
kistereihin liittyviie kehitystii atk-toimintoi-
neen.

TYASUHDEREKISTERI
Ensimmiiiset LEl-tilitykset rekisterciitiin
Eltiketurvakeskuksen tyosuhderekisteriin
vuoden 1962 lopulla. TEl-alkamisilmoituk-
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sia alettiin rekisteroidl vuoden 1963 hein?i'
kuussa. Tietokonepalvelun osakkaina olevat
TEl-ellkelaitokset antoivat ilmoituksensa
piiiiasiallisesti nauhoilla ja muut TEl-eliikg-
laitokset ilmoittivat tyosuhdekorteilla. Mai'
nitun vuoden lopulla alkoi myos TEL:n
ptiiittymisilmoitusten rekisterointi.- Tycisuhderekisteri on henkilotunnuksen
mukaisessa jiirjestyksess6 oleva nauharekis'
teri, jota piiivitetiiln kerran viikossa. YEL:n
ja MYEL:n mukaisten yrittiijiiilmoitusten
iekisterriinti alkoi vuonna L970, jolloin yrit-
tiijiieliikelait tulivat voimaan.

Eliiketurvakeskuksen tytisuhderekisteristii
otepalvelu alkoi vuonna 1965, jolloin alet'
tiin eliikelaitoksille antaa selvittelyjii varten
tytisuhdeotteita. Tytintekijciille ensimmiiiset
rekisteriotteet annettiin Yuonna 1966. Nykyi'
sin tyontekijiin rekisteriotteita annetaan
pyynntist?i n. 80 000 tyontekijiille vuodessa.
Nain tulee yksilon tietosuojaa sovelletuksi,
koska jokaisella kansalaisella on mahdolli-
suus saada tietiiii itseii2in koskevat rekisteri'
tiedot. Vuoden 1977 kevdall[ on otepalvelua
tarkoitus laajentaa niin, ettii tyontekijoille
liihetetiiiin otteita automaattisesti.

Yksityisen sektorin voimassa olevasta
TEl-tyosuhteesta rekisteriin on ilmoitettu
tyonantajan nimi, tyosuhteen alkamisp4ivii
ja el?ikelaitos, joka eliikej?irjestelystii huo'
lehtii. Tyosuhteen piieftyessii rekisteriin il'
moitetaan mm. piiiittymispiiivii, eliikkeen pe'
rusteena oleva palkka ja ko. tytisuhteesta
kertynyt el?ikeoikeus.

LEl-tyosuhteista rekistertlid?iin kuukau'
sittain tytintekijein eri tytinantajilta saamat
kuukausiansiot. Miiiirtiajoin lasketaan van'
himmat kuukausiansiot rekisterissd vuosi'
kohtaisesti yhteen. Ennen yhdistelyli suori'
tetaan koneellinen mikrofiknaus kuukausi'
kohtaisista tilityksistit mahdollisia selvitte-
lyj6 varten.

MYEL:n ja YEL:n piiriin kuuluvasta
yrittiijatoiminnasta rekistertiidiiiin vastaavat
tiedot kuin TEl-tycisuhteista. Tyonantajan
nimen sijasta yrittiijillii on toimialakoodi'

Tytrkyvytttimyys- ja ty<itt<imyyselZikkeellii
olon ajalta kertyy useimmiten eltikeoikeutta

vastaisen varalle samalla tavoin kuin ty<i'
suhteessa ollessa. Tyottomyysavustuspiiiviit
vaikuttavat mytis tyoel2ikkeisiin. Tyott6-
myyskassat ilmoittavat kyseiset tydttomyys'
avustuspiivdt rekisteriin.

Vuosittain tulostetaan tydsuhderekisteris-
tii mikrofilmikortisto koneellisesti. Niiin saa'
daan varmistuskortisto, jossa esiintyy kun'
kin vuoden tilanne tytisuhdekohtaisesti.

Julkisen sektorin tyosuhteista on rekiste-
roity tycisuhderekisteriin ev.lut. kirkon, kun-
nan, valtion, merimiesten ja Suomen Pankin
eltikejiirjestelmiin kuulumisesta tieto. Suo-
meen palanneiden henkiltiiden Ruotsissa
ansaitsemista eliikeoikeuksista viediiiin rekis-
teriin tietoja vuoden 1976 lopussa. My<is
Postisiiiistopankin eliikesii[nntin alaisista
palvelussuhteista aletaan viedii tietoja vuo'
den 1977 aikana.

Ty<isuhderekisterissii on vuoden 1976 lo'
pussa tietoja noin 3,3 milj. henkilon tyosuh-
teista. Esimerkiksi TEl-tyosuhteita on re'
kisteroity noin 5,3 milj. kappaletta, YEL-
ja MYEl-vakuutuksia yhteensii noin 640 000
kappaletta sekii LEl-tilityksid noin 1,5 mili.
henkilcille.

HENKILTiREKISTERI
Alussa tyosuhde- ja henkiltirekisteri oli yksi
ja sa:na rekisteri. Ty<isuhde- tai tilitystiedon
tullessa rekisterciitiiviiksi verrattiin ibnoituk-
sen ja rekisterin henkiltitietoja. Mikiili ilmoi-
tetut henkikitiedot eiv[t tunnistuneet rekiste-
rin tietoihin, niin henkilolle annettiin tytielti'
kenumero, ts. muodostettiin tytielZikenume-
ron tunnusosa tarkistusmerkkeineen.

SVL:n toteuttamista varten joutui Kansan'
eliikelaitos perustamaan oman sosiaalitur'
vatunnusrekisterin. Kansanel6kelaitos otti
tiill<iin ktiytttitin Eltiketurvakeskuksen ty6'
eliikekortin numerot yuonna 1964. Tiill<iin
laitokset sopivat myos avattavien uusien li-
sdnumeroiden alueet, joiden puitteissa laitok'
set avasivat uusia tunnuksia. T?illoin kuiten-
kin kiivi niin, ettii noin 400 000 henkil<ille
tuli avattua eri numero ty<iel?ike- ja sairaus-
vakuutusnumeroksi. Niime tapaukset ovat
aiheuttaneet jatkuvaa selvittelyii ja selvittely-
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tycissii on kiiytetty apuna Kansaneldkelaitok-
sen rekisteril.

Nauhalla oleva henkilorekisteri sisiiltiiii
tietoja n. 4,7 miljoonasta henkilristii, jotka
ovat syntyneet l. 7. 1897-31. 12. 1967. Mai-
nittuun lukumiiiir?iiin sisiiltyy mycis kuolleita
henkiloitii. Rekisteri sisiiltiH henkilon nimen,
syntymekunnan, kuolinp?iiviin ja henkikitun-
nuksen. Henkilorekisteri on kaksiosainen:
toinen osa on sukupuolen ja henkilotunnuk-
sen mukaisessa jflrjestyksessd, toinen osa on
nimen mukaisessa aakkosj[rjestyksessii.

Henkilotiedoissa tapahtuvista muutoksista
Eliiketurvakeskus saa nykyisin tiedot Vdes-
tcirekisterikeskukselta kuukausittain mag-
neettinauhoilla. Tiedot muutoksista Eltike-
turvakeskus vAlittae edelleen niille el[kelai-
toksille, joitten piiriin asianomaisten henki-
ldiden on rekisterciity kuuluneen.

Henkilorekisteriii kiiytetiiiin tunnistusrekis-
terind, suoritettaessa toimenpiteitii muihin
rekistereihin. Henkilcirekisterin tietojen poh-jalta tulostetaan TEL- ja LEl--tycisuh-
teissa oleville henkikiille tyoeliikekortti. Li-
s[ksi rekisteristi tulostetaan miiiiriiajoin ko-
neellisesti mikrof ilmikortisto k?isikortistoksi
henkikirekisterin tietojen selvittelyii varten.

Viikottain tulostetaan muutoskortit perus-
filmauksen jiilkeen tapahtuneista muutok-
sista

E LA KET AP A HT A M A RE KI ST E RI
Kortistomuotoinen eliiketapahtumarekisteri
perustettiin vuonna 1964. Koneellinen rekis-
teri perustettiin vuonna 1969 llhinnii eliik-
keensaajien valvontaa ja tilastointia varten.
Vuonna 1974 perustettiin levylll oleva vireil-
liiolorekisteri niiyttcipii?itesovellutuksena kat-
tamaan puhelinkyselyt. Vuonna 1975 toimin-
ta laajennettiin korvaamaan kokonaan enti-
nen eliketapahtumakortisto sen hoitamiseen
liittyvine toimintoineen. Nauharekisterissii
on tiiydelliset ellketapahtumatiedot, muttei
vireilliiolotietoja el[kehakemuksen kulusta
eikii tyontekijiin selvittelytietojen k[sittelys-
tii. Levyrekisteri sisiiltiiii viimeiset t?irkeim-
m?it eliikepiiltcistiedot, el?ikehakemusten vi-
reilletulotiedot ja tiedot El2iketurvakeskuk-
sen suorittamista tyrintekijiikohtaisista selvit-
telyistii.

Eliiketapahtumarekisteriin tydeliikelaitok-
set HhettevAt ilmoitul$et el?ikkeitii koskevis-
ta ratkaisuistaan. Eliiketapahtumarekisteris-
sii on tiedot n. 700 000 el?ikkeensaajan el[-
keratkaisuista. Rekisteri sisiiltiH tiedot myos
Kansaneliikelaitoksen tyokyvytt<imyys- ja
tydttomyyseliikkeitii koskevista pziiitdksistii,
jotka Eliiketurvakeskus saa Kansaneliikelai-
tolselta nauhalla. Eltiketurvakeskuksesta vas-
taavasti liihetetiiiin tiedot ansioeliikkeitii kos-
kevista eliikeratkaisuista Kansaneliikelaitok-
selle.

Eliiketapahtumarekisterin avulla hoidetaan
se ilmoitusliikenne, mikii eri eliikejiirjestel-
mien viililH on tarpeen mm. tyrikyvyttomyy-
den yhdenmukaisen arvioinnin ja eliikkeiden
yhteensovituksen vuoksi.

Eliiketapahtumarekisteriin viediiln tietoja
eliikeratkaisuista kerran viikossa. RekistL-
risld saadaan tietoja kaksi kertaa viikossa
tulostettavilla eliiketapahtumarekisteriot-
teilla. Lisiiksi rekisteristii tulostetaan koneel-
lisesti vuosittain mikrofilmikortit kiisikortis-
toksi.
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Vireilliiolorekisteriin viedZiiin pZiivittiiin
niiyttopiiiitteiden avulla eliikehakemusten
saapuessa vireilletulotietoja samalla kun
eliikelaitos pyytiie rekisteristiimme tiedot
hakemuksen kesittelye varten. Samoin vie-
diiiin tyontekijee koskevat selvittelytiedot
rekisteriin. Ntiyttripiiiitteiltil saadaan 2-5 se-
kunnissa vastaus kyselyihin eliikehakemusten
kulkuvaiheista. Vireilliiolevia eliikehakemuk-
sia tiim[ rekisteri sis?iltii2t n. 35 000 kappa-
letta.

E L A KEI i R] EST E LY REKI ST E RI
Eliikejiirjestelyrekisteri sisiiltiiii tiedot tydn-
antajien TEL:n mukaisista ellkejiirjestelyis-
tii. Siihen sisiiltyy tyonantajan tiedot ja el?i-
kevakuutustiedot tyontekijoille jiirjestetyistii
ellkevakuutuksista mahdollisine listieliikejiir-
jestelyineen.

Tiillii hetkell[ rekisteri on aakkosjiirjes-
tyksessii oleva kortisto. Parasta aikaa kortis-
toa suunnitellaan tietokantamuotoiseksi tie-
tokonerekisteriksi, josta kyselyt tapahtuvat
nlytt<ipiiiitteiden avulla.

N Y KY I S ET T O I M I NT ARESURS,SIT
El[keturvakeskus on Tietokonepalvelun
osakas. Tietokonepalvelu perustettiin syk-
sylll 1961 ja ensimmiiiset tietokoneet (IBM
1410 80KB ja IBM 1401 8KB) otettiin kiiyt-
tcicin elokuussa 1962. Taildin henkilokuntaa
Tietokonepalvelussa oli noin 110 henkeii.

Tycieliikejiirjestelm[n laajenemisen my6-
td on kasvanut mycis El?iketurvakeskuksen
atk-toiminta. Tietokonepalvelun henkilokun-
ta on nykyisin llhes 2,5 kertaa suurempi kuin
toiminnan alkuvaiheessa. Eltiketurvakeskuk-
sen suunnittelutehtevia hoitaa Tietokonepal-
velussa 35 henkilciii. Eliiketurvakeskuksessa
suunnittelutehtiiviin osallistuu puolestaan

viisi henkil<i[. Tietokonepalvelun kustannuk-
sista Eliiketurvakeskuksen osuus on noin
30Vo'

Marraskuussa 1976 otettiin Tietokonepal-
velun uusissa toimitiloissa tuotantokiiyttotin
aikaj?irjestyksessii viides tietokonelaitteisto,
IBM 370/158 3 MB:n keskusyksiko[e. Te-
md on eriis kehitysaskel eteenpiiin Ellketur-
vakeskuksen atk-toiminnassa.
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MARTTI HTiNMKAINEN

Voiko
elrikerekistereihin
luottaa?

Tydeliikelakien mukatnan eliike
mtidrdytyy eltikkeenhakiian koko
tyohistorian perusteella. Eltike on
silti pystytttivii myontiimdiin no-
peasti ja oikein. Muun muassa niii-
den tavoitteiden saavuttamiseksi
tydeliikeitiriestelmiiiin kootaan tie-
toja tyontekijtistii koko htinen ty6-
eliimiissiiolonsa ajan. Tiedot tallen-
netaan paitsi eltikelaitosten omiin
rekistereihin myds Eltiketurvakes-
kuksen tyosuhderektsteriin. Sen an-
siosta kunkin eliikkeenhakiian tyo-
historia on saatavissa yhdestii pai-
kqsta.

Tydeliimdn aikana tapahtuva tie-
tojen tallennus takaa paitsi tietoien
nopean saannin, myds niiden luotet-
tavuuden. Tuoreina tallennetut tie-
dot eiviit ole ehtineet ajan kynsissii
vdtiristyii. Kokoamisen yhteydessii
paljastuvat puutteellisuudet ja vir-
heet voidaan myds luotettavammin
selviltiiii ajankohtaisten kuin vuo-
sien takaisten tietojen osalta.
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OI KE AN HEN KI I,dLLISYY DEN
VARMISTAMINEN
Tietojen rekisteroinnin er[s perusedellytys
on, ettli tiedot tallennetaan oikean henkiltin
hyviiksi. Tiimtin takaavat ilmoitukseen oikein
merkityt henkilon syntymiaika, sukupuoli,
suku- ja etunimet, syntymlkunta ja mah-
dollinen edellinen sukunimi. Kokemus on
kuitenkin osoittanut, ettii muun muassa hen-
kil<jn nimitiedot usein kirjoitetaan epiiviral-
lisessa tai muutoin virheellisess[ muodossa.
Tunnistuksen varmistamiseksi myos tiillai-
sessa tapauksessa tytiel2ikejiidestelmiissii otet-
tiin heti toiminnan alettua vuonna 1962l.i|fi-
tcirin kullekin jiirjestelmiin piiriin tulleelle
tydntekijiille annettu henkilokohtainen tun-
nus eli tycieliikenumero.

Annetut tyoeliikenumerot olivat pohjana,
kun Kansaneliikelaitos vuonna 1964 ryhtyi
antamaan sosiaaliturvatunnuksia, jotka my6-
hemmin otettiin kiiyttocin viiestdrekisterin
mukaisiksi henkilotunnuksiksi. Suomeen
niiin muodostunut henkilotunnusjiirjestelm[
on osoittautunut k[ytiinnriss6 erinomaiseksi
ja viilttiimiittdm?iksi henkilotunnuksen apu-
viilineeksi suurien tietorekisterien yhteydes-
sii. Tycieliikejtirjestelmiiii voidaan pitiiii mytis
kansainv?ilisesti katsoen yhten?i henkil<itun-
nusjiirjestelmien pioneerina, silH tytreliikenu-
mero on myohemmin muodostanut mallin
monien maiden henkikitunnuksille.

OIKEAN SYNTYMAAIAN
VARMISTAMINEN
Henkilcitunnuksen k[yttd varmistaa myd,s
sen, ettd henkil<in syntymiiaika rekisterdi-
dti?in oikein, miki on tiirkeiit.ii esimerkiksi
oikean elilkkeen suuruuden ja vanhuusel2ik-
keen alkamisajankohdan mii2ir2iiimiseksi.
Tunnuksessa olevan tarkistusmerkin avulla
paljastuvat tunnuksen syntymaaikeosan kir-
joitus- tai liivistysvirheet.

Henkilotunnuksessa esiintyvien virheiden
laadusta ja miiiiriistii tehtyjen tutkimusten
perusteella voidaan laskea, ette miljoonasta
henkilotunnuksen sisiilt?iv?istii ilmoituksesta
ktytyy alle 30 sillii tavalla virheellistii tun-
nusta, ettei tarkistusmerkki ja syntymiiaika-
p2iiviimiiiir2in tutkimus niitii paljasta. On kui-
tenkin epiitodenniikoistii, ette miljoonasta
tyosuhdeilmoituksesta yksikiiiin tallentuu
vddrln henkilcin osalle, sillii rekisterciinnin
yhteydessti Eliiketurvakeskuksessa verrataan
myos ilmoituksen ja rekisterin nimi ja ty6-
suhdetietoj a keskenii2in.

ELAKKEESEEN V AI KATT AY AT
TYASAHDETIEDOT
Eliiketurvakeskuksen tyd,suhderekisteriin tal.
lennetaan p?iiittyneistii TELty<isuhteista ia
yrittiij6vakuutuksista niin sanotut vapaa-
kirjatiedot, joista el6l*een miiiir?iiin vaikut-
tavat ty<isuhteen ja yrittEjitoiminnan alka-
mis- ja piiiittymispiiiviim?iiir?it, el?ikkeeseen
oikeuttavien kuukausien mii6ri, elZikepalkka
eliikeikii ja ansaittu eltike.

Voimassaolevista TEl-tyd,suhteista ja yrit-
tiijiivakuutuksista rekisteriin viediiiin muun
muassa alkamisajat. LEl-tydsuhteista rekis-
teriin tallennetaan LEL-palkkojen kuukau-
sittaiset miiiirdl

T A RKI STU KSET REKI ST ERdINN IN
YHTEYDESSI.
Tietojen oikeellisuustarkistukset olisi pyrit-
tiivti tekemiiiin niin, ettii ne paljastavat,
paitsi tietojen siirto- ja muokkausvaiheissa
syntyviit virheet, mytis jo tietoltihteestii vir-
heellisinii saadut tiedot.

Tydeliikej?irjestelmiissfl tietoliihde on
yleensii tytinantaja tai yrittiijii. Niiiltii saata-
vien tietojen oikeellisuuden valvonta jae pal-
jolti el?ikelaitosten tehtiiveksi. Elakkeeseen
vaikuttavista tiedoista tiihiin ryhmii5n kuu-
luvat alkamis- ja ptiiittymisajat sekUi palkka-
tiedot.

Eliikelaitoksissa voidaan tehokkaimmin
kontrolloida alkamisaika, sill[ ty<inantaja tu
yrittiijti joutuu ilmoittamaan sen ainakin
kahteen kertaan. Myris palkkatietoja pyrit?ilin
eri tavalla tarkistamaan. Kiiytettyjii keinoja
ovat muun muassa kolmen edellisen vuoden
palkkatietojen kirjoittaminen vuosi-ilmoituk-
seen, kahden viimeisen vuoden palkan vaa-
timinen pii?ittymisilmoituksen yhteydesst
palkan vertaaminen edellisen vuoden palk-
kaan ja eltiketapahtuman yhteydessl viimei-
sen ty<isuhteen palkkqjga tarkistaminen
tycinantajalta.

LEl-palkkojen tarkistus suoritetaan niin,
ettii rekisteroinnin yhteydessii lasketaan
ty<intekij2ikohtaisten ilmoitusten palkat yh-
teen ja tulosta verrataan tycinantajan ilmoit-
tamaan vakuutusmaksun pohjana olevaan
palkkasummaan.
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MY dS ELAKETU RV AKESKU KSESS A
suoritetaan rekisterdinnin yhteydessii tieto-
jen tarkistuksia. NiiilH pyritiiiin paljasta-
maan ensisijaisesti ne virheet, jotka syntyvtit
eliikelaitoksista El?iketurvakeskukselle ta-
pahtuvan tiedonsiirron yhteydessii. Tarkis-
tusten merkitys ei olennaisesti ole muuttu-
nut, vaikka huomattava osa tycisuhderekis-
teriin tulevista tiedoista viilitetiiii.n magneet-
tinauhalla, sillii tiillciin paljastuvat muun
muassa tietokoneohjelmista johtuvat virheet.

Ty<isuhderekisteroinnin yhteydessfl tarkis-
tetaan muun muassa, ettii ilmoitetut tiedot
ovat muodollisesti oikeita ja ilmoituksen tie-
dot eiviit ole keskenii2in ristiriidassa. Tieto-
ja verrataan mycis rekisteriss[ ennestiiin ole-
viin tietoihin. Tarkistusten johdosta TEL-
tycisuhteita ja yrittiijiivakuutuksia koskevis-
ta ilmoituksista epiionnistui viime vuonna
23 000 eli noin kaksi prosenttia.

Tarkistuksia valaisemaan on valittu seu-
raavassa kuviossa esitetty ty<isuhteen p?iiit-
tymisilmoitus, jossa ansaittu eliike oli lasket-
tu viiiirin.

Ts-alkanut 199 kk Ts-peattynyt

1.2.1957 lVo r.7.1962 1,5% 11.5.1n6

El2ikelaitos oli ilmoittanut eliikepalkaksi
1679,95 mk/kk ja ansaituksi eliikkeeksi
417,89 mk/kk. Tietokonetarkistuksissa el[-
kekuukaudet, el[kepalkka ja ansaittu el2ike
osoittautuivat keskeniiiin ristiriitaisiksi ja ta-
pauksen rekisterciinti epiionnistui. Tapaus-
ta selvitelteess[ osoittautui, ettl ilmoitettu
ansaittu elZike oli Iaskettu koko ty<isuhdeajal-ta 1,5 to:n karttumissii.flnncin mukaisesti.
Kuitenkin l. 7. 1962 edeltiiviilt2i elzikekuu-
kausien osalta ansaittu el2ike olisi pitiinyt
laskea | /o:n karttumissdiinncin mukaisesti.
Oikea vapaakirjan mti2irii on siten 395,49
mk/kk.

MUUT TARKISTUKSET
Eliikelaitoksissa ja Eliiketurvakeskuksessa
tietojen rekisteroinnin yhteydessZi suoritetuis-
ta tarkistuksista huolimatta ty<isuhderekiste-
rin vapaakirjatiedoissa voi v?iliaikaisesti
esiintyii virheitii. Niiin kiiy silloin kun rekis-
terciinnin yhteydess?i ei ole ollut tiedossa
kaikkia vapaakirjan laskentaan vaikuttavia
tietoja.

Tiissii suhteessa ongelmia aiheutuu muun
muassa tyosuhteen kanssa rinnakkaisista
eliikkeistii, jotka ovat yleistyneet osaeliik-
keen mycitii. Vuoden 1973 alusta tulleen lain-
muutoksen mukaan tiillaisen tycisuhteen pe-
rusteella karttuu eliikeoikeutta yleensd vain
siltii osin kuin tyosuhde on jatkunut eliike-
ajan ulkopuolella. Niiihin tilanteisiin liitty-
vien virheitten paljastamiseksi Eliiketurva-
keskus vertaa kolme kertaa vuodessa tyri-
suhde- ja eliiketapahtumarekisterin tietoja
keskendiin ja ilmoittaa epZi.illyist[ virheta-
pauksista eHkelaitoksille.

Y KSITY ISYY DEN SUOI A AMINEN
OM AKOHT AISELLA T IETO| EN
TARKISTUKSELLA
Viime aikoina on sekii Suomessa ettd mo-
nissa muissa maissa kiinnitetty huomiota tie-
tokonerekistereiden aiheuttamaan uhkaan
yksityisyyden suojalle. Sen seurauksena on
ainakin Ruotsissa ja Liinsi-Saksassa siiiidet-
ty tietosuojalait, joiden mukaan jokaisella
on oltava muun muassa oikeus tarkistaa
henkilorekisteristii itseiiiin koskevat tiedot.
Vastaavanlainen periaate sisZiltyy myos Tie-
tojenkiisittelyliiton viime vuonna julkaise-
maan henkilcirekistereiden pitoa koskevaan
suositukseen.

TYANTEKII iIN AKTIIVI AIKAN A
SUORITT AMAT T ARKISTU KSET
Tycieliikejiirjestekniin kehittiijiit ovat yksi-
tyisyyden suojaamisessa olleet noin 15 vuot-
ta aikaansa edellii, silH tyoeliikelakien s?i?in-
ncisten perusteella el?ikelaitos ja Ellketurva-
keskus ovat velvolliset pyynncistli antamaan
tyontekij2ille tai yrittiijille hallussaan olevat
hdnen vapaakirjaansa tai muuta eliikeoikeut-
taan koskevat tiedot. Viime vuonna tiitii oi-
keutta Eliiketurvakeskuksen osalta kiiytti
90000 henkild[.

Tietonsa tarkistaneista noin kolme pro-
senttia havaitsi niissii omasta mielestiiiin
puutteita tai virheitii. Useimmin yhteyden-
oton aiheuttivat tycisuhteiden tai niiden p2i[t-
tymisilmoitusten puuttuminen rekisteristii.
Tycisuhteen alkamis- j a piiiittymispiiivissii tai
eliikepalkassa havaitsi virhett[ vajaat yksi
prosentti otteen saaneista.

Paljastuvien virheiden suhteellisesta v2[-
hyydestii
kohtaista

huolimatta rekisteritietojen oma-
tarkistusta voidaan pitii2i varsin

hyodyllisenii tyrieliikejiirjestelmdssd. Se lisii5
niin vakuutettujen kuin jtirjestelmiin piiris-
sii toimivienkin luottamusta rekisteritietoja
kohtaan.
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ELAKEASIAN YHTEYDESSI
TAPAHTAVA TARKISTAS
Eltikkeen yksilollisestii m?iZirlytymisestii huo-
limatta tietojen etukiiteisen rekisterciinnin ja
sen mahdollistaman monipuolisen tarkistuk-
sen avulla tytieliikej[rjestelmiissii on onnis-
tuttu el?ikeasiat ratkaisemaan suhteellisen
nopeasti ja oikein. Huolellisinkaan tietojen
kiisittely ei kuitenkaan takaa tiiyttii virheet-
trimyyttii.

Tiist[ syystii ty<ieliikepiiiittis pyritii?in muo-
toilemaan niin, ettii el?ikkeensaaja voi vielti
eliikkeen alkaessa tarkistaa tiirkeimmiit el?ik-
keeseen vaikuttavat tiedot. Piiiitokseen kir-
joitetaan muun muassa kaikki eliikeoikeutta
kartuttaneet ty<isuhdeajat ja viimeisten vuo-
sien palkkatiedot. Mieluisaa on todeta, etta
eliikepii[triksiin liittyvistii valituksista on ar-
vioitavissa korkeintaan kahden-kolmen p[2i-
triksen tuhannesta perustuvan virheellisiin
tyisuhdetietoihin.

TARKISTASMENETELMIEN
KEHITTAMISNAKYMAT

Tycieliikejiirjestelm6n rekisteritietojen tarkis-
tuksissa paljastuu eritasoisia virheitii. J[rjes-
telmiin sislisissii tietojen tarkistuksissa pal-
jastuvat muun muassa tietoja kiisiteltiiessli ja
siirrettiiessii syntyv?it virheet sek?i laskuvir-
heet. T?ilt[ osin tarkistustoimenpiteiden md[-
rd tuntuu riittziviiltii, eikii tehokkuutta voi-
tane lisiitti muutoin kuin mahdollisesti tarkis-
tusten laatua kehittiimiill2i.

Alkuperiiistiedoissa olleet virheet ja tyci-
suhderekisteristd puuttuvat tyosuhteet pal-
jastuvat tehokkaimmin rekisteritietojen oma'
kohtaisella tarkastamisella. Tietojen puuttu'
minen johtuu u5si1 lainsaediinnon vastai-

sesta viivyttelystii ilmqiluglsn tekemisessii.
Ttissii suhteessa tilannetta voidaan mahdol-
lisesti parantaa tyonantajille suunnatulla ny'
kyist2i tehokkaammalla tiedottamisella.

Rekisteripalvelu on tehokas ase mytis
vakuutusvelvollisuuden laiminly<ineitii tycin'
antajia kohtaan. Eltiketurvakeskus pyrkiikin
liihiaikoina huomattavasti lisiiiimiiiin rekis-
teriotepalvelua. Viiestcirekisterikeskukselta
pyydett?ivien osoitetietojen avulla liihetet?iiin
maaliskuussa rekisteriotteet ty<intekijciille'
joilla on viime vuoden toukokuussa piiiitty'
nyt TEl-tyosuhde. Kesii-hein?ikuusta alkaen
otteita aletaan liihettiiii ftaikille tyontekij<iil-
le aina vuoden kuluessa TEl-ty<isuhteen
piiiittymisestii, miktili osoitetiedot voidaan
iaada kohtuulliseen hintaan. Tlll<iin rekis'
teriotteita tulisi saamaan vuosittain ainakin
300 00H00 000 tydntekijiie.

N N
VARMUUS PARASTA MYdS
REKISTEREISSl
Saattaa tuntua, etfii tydeHkejerjestelmiisse
uhrataan tietojen tarkistuksille voimavaroja
jopa liiankin paljon. On kuitenkin todettava"
ettii my<is manuaalisessa tietojenk[sittelyss6
juuri tietojentarkistul$et muodostavat usein'
kin keskeisimm[n osan.

Sit[ paitsi tietokonejiirjestelmissii tarkis'
tukset ovat yleensii tehtiivissii manuaalijtir'
jestelmi2i edullisemmin, koska virheet voi'
daan poimia suurestakin materiaalimii5r?istii
nopeasti esille.

Lienee sittenkin parempi tarkistaa tietoja
hieman liikaa kuin liian viih[n, sillii mitiip[
arvoa on rekisterillZi, jonka tietoihin ei voi'
da luottaa!
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Ruotsin suomalaisten
elciketietoja aletaan
rekisterdidri

Tyoelcike-
hakemusten
kanavat 1976

El2iketurvakeskuksen ty6-
suhderekisteri laajenee suo-
malaisten Ruotsissa ansaittu-
ja eliike-etuja koskevilla tie-
doilla. Eltiketurvakeskus ja
Ruotsin eliikelaitos Riksftir-
siikringsverket ovat sopineet,
ett[ viimeksi mainittu l?ihet-
6n EHketurvakeskukselle
s?iiinncillisesti niiitii tietoja.

Tiedot koskevat nimen-
omaan Ruotsista pois muut-
taneiden suomalaisten eliik-
keenansaintaa. Tietojen rekis-
terciinti ulottuu taaksepiiin
vuoteen 1960. Tallentaminen
on aloitettu kuitenkin tuo-
reimmasta piiiistii, ja t[hiin
mennessii on jo saatu tiedot
vuosina 1973-1975 Suomeen
muuttaneista. Myos vuosina
1960-1972 Ruotsista pois teessa on ilmoitettu Ruotsin
muuttaneiden suomalaisten lisiieliikejiirjestelmiin mukai-
eliiketiedot on luvattu toimit- set eHkepisteet kalenterivuo-
taa kuluvan keviiiin aikana. sittain ryhmitettyine. Eliike-
Tulevaisuudessa Eliiketurva- pisteiden asemasta vuosilu-
keskus saa tiedot muutto- vun jiilkeen voi otteessa esiin-
vuotta seuraavan vuoden syk- tyii merkintli 15:2, jolloin ko.syllii. vuosi on rinnastettavissa el6-

Tiedot Ruotsissa ansaituis- kepistevuoteen.
ta eliikkeistii, ns. el?ikepisteis- Kun eliikehakemus tuleeti nAkyviit sekii eliikelaitok- Eliiketurvakeskukselle ja tyci-
sille ettii asianomaisille hen- suhderekisterissii on -tiedot
kikjille itselleen liihetettiivissii Ruotsin eliikepisteistii, Eliike-
rekisteriotteissa. Ne ovat siis turvakeskus kirtoo eliikkeen-
eldkkeenansaitsijain tarkistet- hakijalle hiinen mahdollisuuk-
tavissa samalla tavoin kuin sistaan hakea eliikettii Ruot-
Suomessakin ansaitut tyoeHk- sista. Elakelaitos saa tiilloinkeet. asiasta ilmoituksen hakemuk-Niissli henkikikohtaisissa senmukana.
otteissa ei kuitenkaan ole yk- Jos taas eliikehakemus tu-
sityiskohtaisia tietoja Ruot- Iee suoraan eliikelaitokseen
sissa ansaitusta eldkkeest6, tai tyoskentely Ruotsissa il-
vaan ainoastaan ilmoitus sii- menee ainoastaan el?ikehake-
tii, ett2i henkilolle todenniikcii- muksesra, liihetrtiii el[kelaitos
sesti on karttunut elakette edelleen ilmoituksen ty6sken-
Ruotsissa. Sen sijaan eliike- telystd Ruotsissa Eliketurva-
Iaitoksille toimitettavassa ot- keskukselle lomakkeella.

MAURT VANHATALO

El?iketurvakeskus solmi jo
1960-luvulla rahalaitosten
kanssa sopimuksen, jonka
mukaan eri rahalaitosten pai-
kalliset konfforit alkoivat ot-
taa vastaan tycieliikehakemuk-
sia. Vuonna 1975 El6keturva-
keskus solmi liihes vastaavan-
laisen sopimuksen Kansanel6-
kelaitoksen kanssa. Kansan-
eliikelaitoksen paikallistoimis-
tot liittyivtit virallisesti raha-
laitosten rinnalle El[keturva-
keskuksen palvelupisteverkos-
toon vuoden 1976 alusta lu.
kien.

Suuri osa tydeliikehake-
muksista otetaan vastaan ty6-
eliikelaitosten konttoreissa se-
kii niiden omissa palvelupis-
teissii, vakuutusyhtioiden
konttoreissa ja MELAn asia-
miesten luona. Varsin suuri
osa hakemuksista tehdiiiin
tyonantajien toimesta suoraan
tyopaikoilla; varsinkin suuril-
la tyonantajilla on omat so-
siaalivirkailijansa, jotka huo-
lehtivat mycis el2ikkeitten ha-
kemisesta.
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Aikaisempina vuosina yli ta rahalaitosten kautta saa'
puolet hakemuksista saapui pui 18 000 hakemusta eli
iy<ielZikelaitosten omien pal- 66 /o kaikista Eliiketurvakes'
velupisteiden kautta. Suoraan kukseen saapuneista hake-
Eliiketurvakeskuksen tai sen muksista. Vuonna 1976 Kan-
valtuuttamien palvelupistei- saneliikelaitoksen kautta tuli
den, rahalaitosten, kautta tuli hieman yli 77 t6 kaikista Elii-
vireille vuosittain noin 40 /6 keturvakeskukseen saapuneis-
kaikista ETK-jiirjestelmlin ta hakemuksista. Kaikista
(TEL, LEL, YEL, MYEL) tytr- ja virkaeliikehakemuk-
hakemuksista. sista tuli Eliiketurvakeskuk-

sen kautta vireille 36 prosent-

PI]7LET HAKEMUK- .i,'..
SISTA ELAKETUR|;A- Eliiketurvakeskuksen siir'
KESKa KSEN KAarf A il#r"il"?::T,,isliiffilri]*j;
Vuoden 1976 aikana saapui eliikehakemuksen liasittety
tyt-- j_a virkaeliikehakemuksia nopeutunut. Jotta tyoe6keha-
noin 105 000 kappaletta, jossa kemuksen kiisittely'voisi Elii-
luvussa on arvioituna r.r.ruka- keturvakeskuksen' osalta py-
na mycis valtiokonttoriin ja svii vht?i ioustavana, olisi EIL-
Kunnalliseen eliikelaitokseen keturvakeskuksen valtuutta-
saapuneet hakemukset. ETK- -i", palvelupisteiden edel-
jiirjestelmiin hakemuksia liiis- 1""n1io syytii ianettiia tydelii-
tn" oli 72 300 kappaletta.-Suo- kehakemukset ilman viivytyk-raan Eliiketurvakeskuksecn sil viilittcimiisti eteenpiiin Elii-
tai sen valtuuttamien palvelu- keturvakeskukseen. 

-
pisteiden, rahalaitolsien ja
Kansaneliikelaitoksen paikal-
listoimistojen, kautta liihetet-
tyin?i tuli niiistii hakemuksista
kaikkiaan 35 500 kpl eli
49.1 7o ETK-j[rjestelmiin ha-
kemuksista.

Suurin osa El?iketurvakes-
kuksen kautta vireille tulleis-
ta hakemuksista otettiin vas-
taan Kansanel?ikelaitoksen
paikallistoimistoissa. KELA :n
paikallistoimistoissa otettiin
vastaan 29 000 hakemusta
(KELA:n tilasto: 28 986 kpl)
eli noin 40 prosenttia kaikista
ETK-jiirjestelmln hakemuk-
sista.

Edellisenii vuonna tuli Elii-
keturvakeskuksen kautta vi-
reille 27 400 hakemusta, jois-
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YzuO LARMOLA

Elriketurvakeskus
on uusinut esitteistonsci
Perustiedon viilittiiminen ylei- Tydxomyyseltike ja Perhe- telmiiss?i olemassa. Seikkape-
solle tyoeliikkeistii on El[ke- eliike. Niiden valmistaminen rdisempi tieto osaeliikkeeitii
turvakeskukselle lakisii?itei- pohjautuu siihen, ettii kunkin on ty-okyvyttomyysesitteess?i.
nen teh&ivd- Ajan tasalla ole- tyrielekelain perusteet eliik- - Leekeieite, sosiaalihoitajia
vaa, tytieliikejiirjestelm?in ih- keen mycintiimiselle noudatta- ja muuta eliikkeiden kanssa
misille tuottamia etuja ja vel- vat yhteistii johtoajatusta. tekemisissii olevaa ammatti-
vollisuuksia koskevaa tietoa Vanhuusellkkeen hakija, ty6- viikeii silmiillii. pitiien on laa-
on oltava jatkuvasti saatavil- kyvytttimlksi tullut ei ensisi- dittu myris erillinen Osaeliike-la. jaisesti tarvitse yleiskuvaa it- esite, j6ta ei seikkaperiiisyy-

TeUi tehtiiv?iiinsii El[ke- se6dn koskevasta lains?iZidiin- tens?i vuoksi pidetii -yleisoji-
turvakeskus th@e julkaise- ncistii, vaan tiedon siitii, mikii kelussa.
malla esittei&i, joita sitten velittomtisti liittyy hiinen elZi- Pohjoismaissa liikkuvaa
puole-staan_ iakayat ja pitiiviit mdntilanteeseensa. El2ikela- suomaiaista tycintekijiiii var-
larjolla eliikelaitokset, pan- jien mukaan toimitetut esit- ten on tehty 

-esite 
Suomalai-

kit, posti, tydmarkkinaj[rjes- teet kattavat siis saman alueen sez tydeltiie Pohjoismaissa.
lttt ja eriiiit viranomaiset. kuin tydntekijiin ja yrittiijiin- Se kertoo vieraassa maassa
Esitteite Eihetetiiiin tilaukses- kin esitteet, mutta jtisentely tydskenteleville siitii, mitenta mycis muiden kiinnogtu- ja tarkastelukulma on toinen. hdnen suomalainen tyoel[ka
neiden, esimerkiksi oppilai- Eliikelajeja kiisittelevissii esit- turvansa suhtautuu maasta-
toslen, keyttdttn. teissd on lisiiksi ollut mahdol- muuttoon ja miten oleskelu-

Runsaiden kahden vuoden lista kertoa asianomaiseen maan tyoel?ikelainsiiiidiint<i
kuluessa Eliiketurvakeskus on eliimiintilanteeseen liittyveste hdnt?i kosliee. Tete esitettii on
uusinut koko esitekantansa. muusta sosiaaliturvasta, ty<i- levitetty ennen muuta Ruot-
Normaalistikin esitteet vaih- el[kelainsiiiid[nnon ulkopuo- siin.
detaan uusiin useimmat ker- leltakin. Nuoria, tyouransa alussa
ran vuodessa, jotta ne siiily- olevia tycintekijditii on halut-vlt ajan tasalla mutta vuo- ESITTEIT,I ERI tu muiituttaa siitii, ettii he
sina 75-77 on muutettu ko- RYHMILLE ansiotycinsi alussa astuvat
ko esitteisttin rakenne. Perusesitteiden fseksi on mycis ty<ieliiketurvan piiriin.

osoittautunut tarpeelliseksi Ttitii varten on toimitetiu pie-PERUSESITTEISTd: toimittaa tiismZilliseiti mii2iri- ni muistilippu nimeltl Miten
2 + 4 teltiivissi oleville vlestcin ryh- tyaeliike iioria koskee? Sita,
Varsinaisia perusesitteit?i on mille erityisesitteitii, jotka ka- on toimitettu ennen muuta
vanhastaan ollut kaksi, toinen sittelevtit nliden ellketurvan verovirastoihin kautta maan,
yksityisen palveluksessa ole- suhteen esiin tulevia, erikseen jaettavaksi ensimmdisen vero-
va-lle tyontekij?ille, toinen yrit- korostettavia kysymyksiii. kirjan mukana. Jonkin ver-
Fjele, jotka tarvitsevat yleis- Tiesitkd ttimiin osaeltik- ran nuoren muistilippua on
kuvan siitti, mitii kaikkea hei- keestii? on pieni muistilippu tilauksesta toimitettu^ my6s
din tycieliiteturvaansa liittyy. niille, joiden tyokyky on hei- tyrieliikejiirjestelman palvelu-
Niiitzi entisie TEL-LEL-esi- kentynyt ja joiden on ajan- pisteisiin ja jaettu nuo-
tettii ja YEl-esitettii vastaa- kohtaista selvittiiii jtiljelle iille messuasiaki<aille Eliike-
vat Tydntekijtin eltike ja Yrit- oleva tyokyvyn miilrii sekii turvakeskuksen messuosastol-
ttijtin eliike ovat edelleenkin se, minkilaiseen eldkkeeseen ta.
siiilyneet perusesitteinl. muuttunut tilanne saattaa

Ntiiden rinnalle on tuotet- johtaa. Esitteen tarkoitus on
tu neljii eliikelajien mukaan Iyhyesti muistuttaa siitii, ettii
toimitettua esitettZi, Vanhuus- myos osittainen tyokyvyttri-
eltike, Tyokyvyttc)myyseltike, myyseliike on tydeHkejerjes-
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Kaikkia niiitii esitteitd on
olemassa mycis ruotsinkieli-
sin[. Erityisesitevalikoimaan
on suunnitteilla vielii muuta-
ma lisiiE.

TAVOITTEENA OIKEAT
TIEDOT LUETTAVASSA
MUODOSSA
Esitteiden tavoitteena on v[-
fittiia ty<iel?ikelainstiiidiinn<is-
ta oikeat, lukijan kannalta
tarpeelliset tiedot luettavassa
muodossa. Kukin niiistii kol-
mesta kriteeristd on yhtii tiir-
ke[, kun esitteistii on kyse.
Tietojen tulee olla oikeita:
asiavirheiden lisiiksi tulee
viilttiiii sellaista sanontaa" jo-
ka siniinsii ei ole vii2ir[ mut-
ta josta voi saada viiiiriin k[-
sityksen. Lukijan kannalta
tarpeellisten tietojen valitse-
minen on vaikeata punnintaa:
jos tietoja on tarjona liikaa,
lukija ei loydi niiden joukos-
ta kannaltaan olennaista. Kie-
liasun ymmtrrettdvyys on
vaatimus, joka usein tuntuu
olevan ristiriidassa tarkan
lain seuraamisen vaatimuksen
kanssa. Mutta molemmat
ovat yhtii tiirkeitii. Tiedotta-

misvelvollisuutta ei tiiytetii
viel?i sillL ettii informaatio-
tekstejii on saatavilla: kaikin
keinoin tulee pyrkiti siihen,
ettii ne mycis luetaan. Siihen
pyritii[n sanonnan tiivistiimi-
sell[ ja jtisentiimisell2i, kielen
muokkaamisella ja taitolla.

Edell?i oleva on kuvaukse-
na niistii periaatteista joita
esiteaineistoa uudistettaessa
on pyritty noudattamaan. Ai-
neiston uudistaminen on tie-
tenkin jatkuva tehtiiv[, ja ta-
voitteet tuntuvat kaiken aikaa
siirtyviin ja pysyviin jonkin
matkaa edell?i. Kuten kuuluu-
kin.

Esitteiden edelleenjakajan
on tiirkeltii muistaa uusia esi-
tevarastonsa sitii mukaa kun
uusia toimitetaan. Uusien

esitteiden tullessa on vastaa-
vat vanhat esitteet hiivitettii-
v2i, sillii niissti mainitut mark-
kamiiiiriit ja usein my<is jot-
kin siiiinnciksi?i koskevat yk-
sityiskohdat ovat vanhentu-
neet. Esitteisiin on painettu
vuosiluku. Ellei uutta vuosi-
kertaa ala kuulua" sitii on
sffii tiedustella.

o oa
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Ty o kyv y t t d my y s e kikke en
hylkciy sp cirit d s j ohti p erhe-
elrikke en hy I kcic)mi s e en
Vakuutusoikeuden pii2itcis n:o
248217511221

Ratek oli 16. 2. l97l anta-
massaan piiiitoksess?i katso-
nut, ettd H:n sairaus oli alka-
nut kesdkuussa 1968 ja ai-
heuttanut tyokyvytt6myyden
lokakuussa 1969. Edelleen
Ratek totesi, ettei H ollut l8
vuotta tiiytettyiiiin miniiiin
kalenterivuonna eikii myos-
kiiiin 1 1/2 vuoden aikana
ennen tytikyvytttimyyden
pii2iasiallisena syynl olevan
sairauden alkamista ansain-
nut LEL 5 $:ssii ja 7 $:ssl1 momentissa tarkoitettuja
ansiotuloja. H:n TEl-ty<isuh-
de taas oli piiiittynyt 23-vuo-
tiaana siten, ettei hiinellii sen
perusteella ollut oikeutta
TEL 6 $:n 3 momentin tar-
koittamaan ty<ikyvyttdmyys-
eliikkeeseen. Edelld mainituil-
la perusteilla Ratek hylklsi
H:n tyokyvyttttmyyshak+
muksen.

A:n kuoltua l. 7. 1974 iaS:n haettua perhe-eliikettii
H:n tunnustamalle N:lle Tyo-
el2ikekassa todettuaan H:n
ansainneen vuosina l97(l_.
1974 noin 500 markasta noin
3 400 markkaan vuosittain
hylkiisi perhe-eltikehakemuk-
sen 2. 10. 1974 antamallaan
piiiittikselltl P?ietdksen perus-
telut: Koska LEL 4 $:n 4
momentin nojalla perhe-elilke
perustuu siihen eliikkeeseen,
jota edunjattiijii kuollessaan
sai tai johon hiin olisi ollut
oikeutettu ja koska H:lla ei
ollut oikeutta LEL:n mukai-
seen elikkeeseen.

Eliikelautakunta, jonne S.
valitti N:n holhoojana, kat-
soi, 28. l. 1975 antamassaan
piiiitoksess?i, koska H:n tyti-

kyvytt<imyys oli alkanut vas-
ta kuolinhetkellii eli 1.7.
1974, sen vuoksi ja kun N:n
oikeutta saada perhe-eliiket-
tii ei olisi pitiinyt eviitii Tek:n
perustein, LEL 5 $:n 4 mo-
mentin nojalla kumosi pi2i-
toksen ja palautti asian Tek:
lle uudestaan kAsiteltevaksi.

Tek valitti vakuutusoikeu-
teen vaatien ellkelautakunnan
piiiitciksen kumoamista. VO
katsoi H:n tyokyvyttcimyy-
den piiZiasiallisena syyn[ ole-
van sairauden alkaneen ke-
slkuussa 1968 ja johtaneen
tyokyvyttomyyteen lokakuus-
sa 1969. Kun H:lla ei Ratek:n
piiiitciksessii lausumin perus-
tein ja sen vuoksi, ettii palkat
vuosina 1970-1974 oli an-
saittu tycikyvytttimyyden ai-
kana tehdystii tyristl olisi ol-
lut oikeutta TEL:n ja LEL:n
mukaiseen ty<ikyvytt<imyys-
elikkeeseen, niin ja kun TEL
4 $:n 5 momentin ja LEL 4
$:n 4 momentin mukaan oi-
keus perhe-eliikkeeseen pe-
rustuu siihen eliikkeeseen, jo-
ta edunjlttiije sai tai johon
hiin kuollessaan oli ollut oi-
keutettu, minkii vuoksi ja kun
N:ll[ ei niiin ollen ollut per-
he-el?ikeoikeutta H:n j6lkeen,
VO harkitsi oikeaksi kumota
eliikelautakunnan p6nt<iksen
ja jettiiii asian Tek:n 2. 10.
1974 antaman piiiitoksen lop-
putuloksen varaan.

LEL.PERHE-EL,IKKEEN
PERUSTEET
LEL 5 $:n 4 momentin mu-
kaan perhe-eliikettii m?iiirflt-
ldessd sairauden alkamisajan-
kohtana on pidettiivii kuolin-
piiiviiii, mikii tiissti tapauk-
sessa siis oli 1.7. 1974. Useis-

sa tapauksissa perhe-eliik-
keensaajalle on kuitenkin
edullista, ettii sairastumisen
katsotaan tapahtuneen jo ai-
kaisemmin. Tiimiin vuoksi
siinnriksessd on varattu
edunsaajalle mahdollisuus
selvittiiti, ettii edunjiittiijl on
sairastunut aiemmin ja saada
perhe-el[kkeens[ miiiirZiyty-
miiiin tiimiin mukaisesti.

Siiiinnos on laadittu perhe-
eliikkeen saajien eduksi. Tii-
mdn vuoksi siiiinnostii ei saa
soveltaa niin, etti edunsaa-
jan selvittiiess[ sairauden al-
kaneen jo ennen kuolinpiiivtiiija tiimiin johtaessa perhe-
eliikkeen pienenemiseen"
edunsaajalle mycinnettiiisiin
pienempi eliike kuin silloin,
jos mitiiiin selvitystii ei olisi
esitetty.

T?issii tapauksessa edun-
saaja ei ole esittiinytkiiiin sel-
vitystii siitii, ettii tyokyvytt<i-
myyden ptiiiasiallisena syynE
oleva sairaus olisi alkanut en-
nen kuolinpiiiviiii. Asiakirjois-
ta on kuitenkin ilmennyt, ettii
Ratek on hylkiiiiviiss?i el?ike-
piiiit<iksessiiiin katsonut sai-
rauden alkaneen kesikuussa
1968 ja johtaneen ty<ikyvyttti-
myyteen lokakuussa 1969.

Eltikelaitoksen hylk2inv?in
el?ikepiiiitriksen ei kuitenkaan
katsota saavuttavan oikeus-

22



voimaa t.s. hylktiiiviissii piiii-
tdksessil omaksuttua kantaa
ei ole viiltt?im2itontii ottaa
uuden ratkaisun pohjaksi.
Niiin ollen olisi ajateltavissa,
ettii perhe-eliikettii mliirtit-
ldessd sairauden katsottaisiin
alkaneen kuolinpfliviinii. Niiin
menetellen N:lle tulisi mycin-
nettiiviiksi perhe-el?ike. Perhe-
el[kkeen myontiiminenhiin
edellyttii^ti LEL 4 g:n 4 mo-
mentin mukaan, ettii tyrinteki-jillii kuollessaan oli oikeus
vanhuus- tai tyokyvyttomyys-
el[kkeeseen taikka ettii hiin
silloin sai mainitunlaista elii-
kettii.

Kun H. kuitenkin on aika-
naan todettu tytikyvytt<imiik-
si, mutta ansioiden viihiiisyy-
den vuoksi ellkettii ei ole
ole my<innetty, voidaan ta-
vallaan katsoa, ettii edunjiit-
tiijiille on mycinnetty eliike,
tosin 0 markan suuruisena.
Tulkintaa puoltaa se, ettei
perhe-elilketapauksen yhtey-
dessii tulisi vastoin eikaisem-
paa ellkepii"iitristii katsoa
edunjiitt?ijln sairauden alka-
neen vasta kuolinhetkell[.
Eri asia sitten on, mikiili
edunjiittiijiin tyokyvyn voi-
daan eliikepiiiit<iksen antamis-
piiivtin ja kuolinplivtin v?ilil-
lii katsoa palautuneen, jolloin
kuolinp?iiviiii voitaisiin pitiiii
uutena eliiketapahtumana ja
sairauden alkamisp?iiv?i LEL
5 $:n 4 momentin mukaan
ajoittuisi samaan ajankoh-
taan.

Jos siis edunjiittiijn on aika-
naan hakenut tyrik5rvyttti-
myyseliikettii, mutta hakemus
on ansioiden vlhiiisyyden tai
raj oitussiiiinnciksen vuoksi hy-

I2itty, on my<is perhe-el?ike-
hakemus hyHtfiive.

Tapaukseen liittyviii prob-
lematiikkaa on selostettu
myos 10. 3. 1975 pidetystii
Tyoel?ikepiiivtstii laaditussa
lulkaisussa (kohdat Dl ja D2).

Pentti Koivistoinen

I

Il/imityksiri
Eliiketurvakeskuksen hallitus
pdatti 29. 12. 1976 pitiimflc-
siiiin kokouksessa El[ketur-
vakeskuksen tiedotusosaston
organisaation muuttamisesta.
Pii?it<iksen mukaan tiedotus-
osasto on vuoden 1977 alusta
lukien toiminut kahtena toi-
mistona, jotka ovat tiedote-
toimisto ja yhteystoimisto.

Tiedotetoimiston pliiilliktik-
si hallitus nimitti tiedotussih-
teeri Pentti Lahtisen ja,
yhteystoimiston piieUiktksi
VTK Elsi-Kaija Lind-
quistin.

Pentti Lahtinen on tullut
Eliiketurvakeskuksen tiedo-
tusosastolle tiedotussihteeriksi
vuonna 1971. Elsi-Kaija Lind-
quist on tullut El?iketurvakes-
kuksen palvelukseen vuonna
196l ja tiedotussihteeriksi
vuowra 1972.
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Elciketurv ake skuks en hallitus j a
edustajisto vuosina I 977- I 979

EDUSTA|ISTON ILSENET

Sosiaali- ja terveysministeriti on nimittiinlrt
El?iketurvakeskulsen edustajiston puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja jiisenet sekii
heidiin henkildkohtaiset varamiehensii alka-
neeksi kolmivuotiskaudeksi 1977-1979.

Edustajiston puheenjohtajaksi nimitettiin
piiiijohtaja Erkki Sunila. Hiinen henkilokoh-
tainen varamiehensii on ylijohtaja Vilho J?ip-
pinen.

Varapuheenjohtajaksi nimitettiin kansan'
edustaja Uljas Miikelii, henkilokohtaisena
varamiehendiin toimitusjohtaja Pentti Kos-
tamo.

Edustajiston muiksi j[seniksi ja heidiin
varamiehikseen sosiaali- ja terveysministerio
on nimittiinyt seuraavat:

T yo nant ajaj iir j estdj e n ed ust aii ksi :
Johtaja Tor Stolpen ja h?inen varamiehek-
seen vuorineuvos Stig H[stcin; toimitusjoh-
taja Heikki Bachmannin ja hiinen varamie-
hekseen vuorineuvos Mauri Melamiehen;
toimitusjohtaja Pentti Somerton ja h?inen
varamiehekseen johtaja Tapani Kahrin;
kauppaneuvos Kalervo Salon ja hdnen vara-
miehekseen toimitusjohtaja Jarmo Pellikan;
agronomi Heikki Perhon ja h[nen varamie'
hekseen toiminnanjohtaja Markus Tiitolan;
vuorineuvos Martti Hovin ja hiinen varamie-
hekseen mslsnknlkuneuvos Heikki Holman.

T ydnt e ki i tiidr j est oj en edust aji ksi :
Puheenjohtaja Pekka Oivion ja h[nen vara-
miehekseen puheenjohtaja Esko Suikkasen;
II puheenjohtaja Viljo Ronkaisen ja hiinen
varamiehekseen puheenjohtaja Jarl Sundin;
puheenjohtaja Sulo Penttiliin ja hiinen vara-
miehekseen puheenjohtaja Pekka Virtasen;
puheenjohtaja Lauri Vilponiemen ja hiinen
varamiehekseen puheenjohtaja Matti Haa-
pakosken; toiminnanjohtaja Yrjo O. Koste-
tin ja hiinen varamiehekseen talousjohtaja
Kalervo Tuuren; puheenjohtaja Jorma Rei-
nin ja hlnen varamiehekseen p[iisihteeri
Jarmo Tammenmaan.

M aat al ous y'i t t tiji en i iir j e s td i e n e d us t aii k si :
Puheenjohtaja Heikki Haaviston ja hinen
varamiehekseen maanviljelijii Reino Pirho-
sen; maanviljelysneuvos Toivo Hakamiien
ja hiinen varamiehekseen kunnallisneuvos
Lauri Heiton; puheenjohtaja Ola Rosen-
dahlin ja hiinen varamiehekseen kalastaja
Viljo Sahlstenin.

Muiden yritttijiijiirjestdien edustaiiki:
Kauppias Erkki Raitalan ja hlnen varamie-
hekseen teollisuusneuvos P. K. Juntusen;
kauppaneuvos Aarno Pajusen ja hlnen vara-
miehekseen toimitusjohtaja Tarmo Korpe-
lan.

Eliikevakuutusyhttdiden edustaiiksi :
Toimitusiohtaja Lars Palmenin ja hilnen va-
ramiehekseen toimitusjohtaja Kurt Ljungma-
nin; toimitusjohtaja Pertti Paloheimon ja
hdnen varamiehekseen johtaja Klaus Ekhol-
min; toimitusjohtaja Jukka Syrj2isen ja h[-
nen varamiehekseen varatoimitusjohtaja Vil-
jo Kein[sen.

Av ust us kas soj en edust aj aksi :
Hallinto-opin kandidaatti Mikko Haramon
ja hiinen varamiehekseen johtaja Samuli Si-
mulan.

El tik e s tiiiti 6i d en ed ust aj i ksi :
Diplomiinsinoori Eelis Makkosen ja h?inen
varamiehekseen ekonomi Aake Lehmuksen.

Edustajaksi, joka on perehtynyt vakuutus-
liitiketieteeseen:
Professori Martti Karvosen ja h[nen vara-
miehekseen liiiiketieteen ja kirurgian tohtori
Turo Niemen.
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(Iusia yleiskirjeitri

HALLITUS
Sosiaali- ja terveysministeri<i on nimittiinyt
Ellketurvakeskuksen hallituksen puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan ja edustajisto on
valinnut hallitulsen jtisenet alkaneeksi kol-
mivuotiskaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajana toimii edel-
leen fil.maist. Altti Aurela. Varapuheenjoh-
tajatsi tuli varatuomari C. G. Aminoff.

Hallituksen jiisenet ovat seuraavat:

Tydnantaita
edustavat hallitulsessa varatuomari Mauri
Moren, varatuomari Erkki Oinas sekii dipl.-
insinci6ri l"auri Olkinuora, varajdseninl ag-
ronomi Henrik Sumelius, johtaja Pekka Me-
renheimo ja varatuomari Rolf Wid6n.

Ty6ruekijoiden
edustajina ovat puheenjohtaja Veikko Ahto-
la, sihteeri Simo Elomaa ja toiminnanjohta-
ja Olavi Suominen. Varajlisenet ovat pu-
heenjohtaja Martti Veirto, puheenjohtaja Il-
mari Kosonen ja toiminnanjohtaja Ragnar
flansson.

Yritttijtit
Maatalousyrittiijiii edustaa hallitulsessa va-
ratuomari Bruuno Mattila, varaj?isenen6 joh-
taja Taisto Paatsila. Muiden yrittiijien edus-
taja on valtiot.maisteri Viljo Terho, varaj[-
senen[ ekonomi Pauli Paaennaa.

Hallitulsen muiksi jiiseniksi valittiin liiii-
ket.lisensiaatti Martti Lehtinen, varamiehe-
nE liiiik.kontra-amiraali Esko Helske, fil.tri
Erkki Pesonen, varamiehen6 toiminnanjoh-
taja Olli Simoinen ja varatoimitusjohtaja Ju-
hani Salminen, vararniehenii varatuomari
Aarre Metso.

15. ll. 1976 Asia: Vuoden 1977
palkkaindeksiluku ja niild vastaavat
markkamddrdt
18. 11. 1976 Asia: Hallituksen esi-
tykset maatalousyrittiijien elZikelain
ja luopumiseliikelain muuttamisesta
23. ll. 1976 Asia: Muutos vastuun-
jakoperusteisiin sekd vastuunjako-
perusteissa esiintyvi[ kertoimien ar-
voja
l. 72. 1976 Asia: LEl-keskipalkat
vuodeksi 1977
15. 12. 1976 Asia: El?iketurvakes-
kuksen ohjesiiiinncin sislltdvdn ase-
tuksen sekl maatalousyritt?ijien elii-
keasetuksen muutokset
17. 12. 1976 Asia: Eliiketurvakes-
kuksen tycisuhderekisterin tiedot
27. 12. 1976 Asia: Kansaneliikelaki
ja perhe-eltikelaki 1. l. 1977 lukien
24.1.1977 Asia: Vapaakirjan ehdot
ja perusteet
26. L 1977 Asia: El?iketapahtuma-
ilmoitukset
8. 2. 1977 Asia: Automaattinen re-
kisteriotepalvelu tycintekijoille

N:o 36

N:o 37

N:o 38

N:o 39

N:o 40

N:o 4l

N:o 42

N:o I
N:o 2

N:o 3
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P e r h e - e I cikej cirj e s t e lmcin
kehi t t cimi s en v aiht o eht oj a

Oheisen kirjoituksen on liihet-
ttinyt lehdellemme maist. An-
tero Periiliiinen, joka selvitte-
lee tiissii niikemyksidiin les-
keneltikkeistti. Kirjoittaja
tydskentelee Sosiaaliturvan
tutkimuslaitoksessa.

Kun Ty<iel2ike-lehden viime
vuoden viimeisessii numeros-
sa esitettiin kiisitys, ettii ny-
kyinen perhe-el?ikejiirjestel-
m[mme on piiiipiirteiss?itn
onnistunut eikti n?ik<ipiirissii
ole ainakaan merkittiiviimpiti
parannusta kaipaavia kohtia,
pyydiin kiinniftiia huomiota
seuraaviin ntikokohtiin, joista
eri yhteyksissii on keskusteltu.

MIESLESKIEN ELLKE
ON TARPEETON
Sosiaaliministeritin vakuutus-
osaston entinen osastopliillik-
ko Erkki Pesonen selitti aikoi-
naan, etld vastaisuudessa mie-
hen ja naisen koulutustaso ja
sen mukaan palkkatasokin lii-
henevdt toisiaan. Silloin kum-
pikin tulee toimeen omalla
palkallaan, olipa hiin naima-
ton tai naimisissa, leski tai

eronnut. Toistaisetsi naisten
koulutus on ollut lyhyempiiii
ja palkkataso huonompi. Sen
vuoksi voidaan hyvin ymm6r-
teil, efie. pienituloisempi puo-
liso saa "fiydennysel[kkee-
nii" perhe-ellkettii. Jos hii-
nellii taas ei ole ollut lain-
kaan tuloa, h[nelle tulisi tar-jota mahdollisuus sijoittua
tydel2imiien sekii saada uudel-
Ieenkoulutusta. Jos leski on jo
ikiiiintynyt henkilo eikii hiintii
voida sijoittaa tycieltimiiiin,
hiinelle tulisi my<int2in joko
tyottomyyseliike tai tyttkyvyt-
trimyysel?ike. Sosiaaliturvan
perusteena tulisi siten olla sai-
raus, tyokyvytttimyys tai tydt-
trimyys. Vain v?iliaikaisesti
voitaneen ajatella tarvittavan
lesken eldkettii kuolemanta-
pauksen aiheuttaman talou-
dellisen uudelleenjiirjestelyn
turvaamiseksi.

Pesonen jatkoi edelleen, et-
tii jos miehellekin my<innet-
tiiisiin vaimonsa jllkeen les-
ken eliike, silloin todettaisiin,
ettei mies tule omalla palkal-
laan toimeen vaan tarvitsee
"t5.ydennystii". Niiinhiin ei
suinkaan ole asianlaita Tokinyt suurituloisempi tulee
omilla tuloillaan toimeen
Tiistii huolimatta aika ajoin
on vaadittu miesleskellekin
perhe-el?ikettii - lapsettomal-
lekin aviomiehelle. Tasa-ar-
von kanssa tiilll vaatimuksel-
I?i ei ole mitiiiin tekemistii.

Omien kokemusteni perus-
teella saatan ymm6rtiiii" ettii
el?ikeik?iii liihellii oleva tai sen
jo saavattanut aviomies, jon-
ka taloutta viisas vaimo
on koko avioliiton ajan hoi-
tanut hyvin, saattaa puolison
poismenon johdosta aluksi
joutua vaikeuksiin. En kui-

tenkaan katso perhe-eliikkeen
olevan paras ratkaisu. Koti-
apu saattaisi olla parempi tu-
ki. Perehtyminen kotitalous-
ttiihin ei kenellekiiiin ole pa-
haksi. Puhun omasta koke-
muksestani: jos vaimoni jiil-
keen olisin saanut perhe-elii-
kettii, olisi oma elintasoni -lasten jo miltei seistess?i omil-
la jaloillaan - ollut entistii
parempi aikaisempiin elinvai-
heisiin verrattuna, jolloin lap-
set ja palkka olivat pieni6.
Silloin totesin, ettii yhteiskun-
nan lapsiperheille antama tu-
ki tulisi keskituiii nuorille per-
heille.

Jos solmittuani toisen avio-
liiton olisin viel6 saanut myti-
tiij2iisrahana parin vuoden
perhe-eliikkeen, olisin katso-
nut sen kohtuuttomaksi ja
vdiirddn aikaan tulleeksi eduk-
si. Lesken koti on useimmitenjo valmis, toista on kahden
nuoren ryhtyessii perustamaan
omaa kotiaan. Silloin sitii tu-
kea tarvittaisiin todella.

PERHE-ELAKKEEN
IA TYdELAKKEEN
YHTEENSOVITUS
Nykyisten siiiinncisten mukaan
perhe-eliikettii ei soviteta yh-
teen edunsaajan oman tyo-
eltikkeen kanssa joitakin poik-
keustapauksia lukuun otta-
matta. Ttit6 asiaa on aikoi-
naan perusteltu sillL ettii kun
leskeksi jiiiinyt kotirouva me-
nee ansiotyihrjn, olisi kohtuu-
tonta, ellei hiin saisi tydel6-
kerta siltii ajalta, jonka hiin
on tytissii. Tiimii ajatus perus-
tuu siten Hhinne niihin ta-
pauksiin, joissa vaimo on ko-
tona ja mies ansiotycissii. Kun
alkuaikana tyoel2ikkeet ja nii-hin rakentuvat perhe-eliik-
keetkin ovat pieniii, yhteen-
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lasketut etuudet eiviit itnei-
sesti olisi johtaneet elintason
oleelliseen paranemiseen. Toi-
nen olisi tiiydentiinyt toista.

Nykyisin tilanne on kuiten-
kin se, ettii valtaosa keski-
ikiiiin ehtineistii aviovaimois-
ta on ansiotyossa ja he saa-
vat itse tyoeltikettii. Ei pitiiisi
ndin ollen olla mitiiiin syytii,
miksi perhe-el[kettii ja tydelii-
kettli ei sovitettaisi yhteen.

Ilmeisenii epiikohtana on nyt
pidettiivii niitii lapsettomia
aviopareja, jotka ovat ansio-
tydsse ja tulevat saamaan tiiy-
den tyoeHkkeen. Jos toinen
heist[ poistuu kuoleman kaut-
ta, jlljelle jiinviin kiiytettiivis-
sE olevat tulot kohoavat huo-
mattavasti ennen kuolemaa
vallinneeseen aikaan verrattu-
na. Tiiss?i tapauksessa ei
etuuksien yhteensovittamatto-
muutta voida perustella edes
perhepoliittisilla syillii. Eihln
lapsettoman parin toimeentu-
loa tulisi lainkaan tukea.
Kaikki tuki tulisi keskittii?i
lapsiperheisiin.

MIKSI LIIKENNE.
VAKUATAKSEN PERHE.
ELAKE ON ERILAINEN
Kaikissa tyo- ja virkasuhtee-
seen perustuvissa perhe-eliike-
jiirjestelmissi eliikkeen miiiir[
lasketaan aina edunj?ittiijiin
ansiotason mukaan. Edunsaa-
jan omat tulot eiviit vaikuta
eltikkeen miiiirtiiin.

Poikkeuksen muodostaa lii-
kennevakuutuksen perhe-elii-
ke. Sen mukaan korvausta
suoritetaan vain sillZi edelly-
tyksell[, ettii elatuksen viihen-
tymiste on todella tapahtunut
kuolemantapauksen johdosta.
Jiiljelle jiiiineen aviopuolison
tulot otetaan huomioon kor-
vauksen miiiiriiii vahvistet-
taessa. Jos eloonj2iiineen puo-
lison tulot ovat puolet tai yli
puolet avioparin yhteenlaske-
tuista tuloista lapseton leski
ei saa lainkaan korvausta"
koska vahvistetun suosituksen
mukaan hiinen tulisi saada
50 lo yhteisistii tuloista.

Liikennevakuutusta ei lue-
ta sosiaalivakuutukseen, vaan
se on vahingonkorvausoikeu-
teen perustuvaa vastuuvakuu-
tusta. Liikennevakuutus pe-
rustuu tiiyden korvauksen pe-
riaatteeseen. Ellei vakuutus
korvaisi ansiotulojen mene'
tystii, vahingon kohteeksi jou-
tunut voisi aina nostaa kor-
vauskanteen vahingon aiheut-
tajaa vastaan ja vaatia tiiyttii
korvausta.

Liikennevakuutuksessa nou-
datettavaa korvausjiirjestel-
miiii olisi sovellettava muissa-
kin perhe-eliikejiirjestelmissE.
Yleensiikin olisi eri riskita-
pausten korvauksia mietit-
taesse perusteeksi otettava se,
mik[ olisi kiiytettiivissti olevi-
en tulojen mddrdn oltava va-

hingon jiilkeen siihen verrat-
tuna mitii ne olivat ennen va-
hingon tapahtumista. Nykyisin
sosiaalivakuutuksen edut
miiiiriiytyviit monessa tapauk-
sessa kaavamaisesti ottamatta
huomioon tuen tarvetta. Py-
kelet s?iiitiiv2it sen, kuinka
paljon annetaan tukea, kun
sen sijaan tulisi katsoa, kuin-
ka paljon tulisi jiittiiii klteen.
Eih?in palovakuutuskaan kor-
vaa koko talon arvoa, jos
vain puolet talosta palaa ja
toinen puoli jdii kflyttrikelpoi-
seksi. Vertaus tosin ontuu,
mutta asia selvinnee siitii.

Jos muut perhe-eliikejiirjes.
telmflt seuraisivat liikenneva-
kuutuksen periaatetta, perhe-
el?ikkeestii tulisi pliiiasiassa
orpolasten tuki, kun se nykyi-
sin on piiiiasiassa naispuolis-
ten leskien tuki. Naisleskille
olisi mieluummin tarjottava
koulutusta ia tydnv?ilitystii
kuin jatkuvaa eliikettii. Fl[-
keliiisiii on jo riittiimiin, mut-
ta tydvoimasta tulee pula
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ENGLISH SUMMARIES

The editorial discusses the emp-
loyment relationship register kept
by the Central Pension Securlty
lnstitute, the central institute for
the employment pension system.
ln this register are collected data
on the gainful employment of
employees and self-employed on
the basis of which their employ-
ment pension is determined. The
insured may request from this
register information about the
data on which his pension is
based. The Central Pension
Security lnstitute will experiment
during spring 1977 with a change
to automatic, unsolicited despatch
of register information to persons
covered by the employment pen-
sion scheme. Address data recei-
ved from the Population Register
will be used for this trial.

The article on p. 10 surveys all
the information registers of the
Central Pension Security lnstitute
and their development since the
application of the employment
pension scheme.

The article that begins on p.
14 examines the reliability of the
data of the employment relation-
ship register and the kind of
errors that may appear and why.

Leaflets published by the
Central Pension Security lnstitu-
te for distribution to the public
which give information on the
content of the employment pen-
sion laws, application for pen-
sions, etc. are reviewed in the
article on p. 20.

The article (p. 22) in the series
"Rulings of the lnsurance Court"
reviews an lnsurance Court ru-
ling in which an application for
a survivors' pension was rejec-
ted after the death of a person
who had previously been found
to have no entltlement to a disa-
bility pension either. The lnsu-
rance Court is the highest ins-
tance of appeal for employment
pension law matters.

The article on p. 18 examines
the distrlbutlon of pension appli-
cations received by employment
pension establishments in 1976
between service points, banks,
post offices and offices of pen-
sion institutions.

The article that begins on p.
26 deals with the questlon of
whether payment of a survivors'
pension to a childless working
widow is justified under the
employment pension laws.

On pp. 4-9 are interviews
with three members of the exe-
cutive organs of the Central Pen-

sion Security lnstitute, its body
of representatives and board of
management who retired at the
turn of the year. The composition
of the body of representatives
and board of management for the
following three-year period is
given on pp. 24-25.

Statistical data on recipient6
of employment pensions on Ds-
cember 31, 1976, are prcssntcd
on pp. 29-30.
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Tiet oj a ty deldkkeens aaitst a

Eltiketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- Ja LEl-el6kelaltoeten
my6ntamien 31. 12. 1976 voimassa olevlon elakkelden lukumaflrit Ja elakkeiden keskim66rdt seuraa-
van taulukon mukalset.

VANHUUSELAKKEET

Eltikkeen Miehet Nalsot Yhteens! Miehet Naisot Yhteenei
TEL-el aitokset

Eltikeva
El6kekassat

30712 43 804 74576
1 256 2 006

785
3262 984

3s5 532
444

El6keeaeti6t I 9r9 7 049 16 968 902 416 700
TEL-el6kelaitokset yhte6n6a 41 887 52 919 94 806 819 367 566
YEL-elekelaitokset 7 822 5 166 t2 988 820 592 729
MYEL-eliikelaitos 27 397 2949t 5689r 196 t10 158

LEL-el6kelaitos 26 9r0 5441 32 351 312 162 287

Kalkki ty6elak6laitokeet 104 016 93 020 197 036 52-1 286 413

Lisdksi edellisista 6ai TELJigdeldketta 4 537 vanhuuseldkkeensaajaa keskimddrln 899 mldkk, YELJlee-
eliikettii 60 vanhuuseldkkeensaaJaa sek6 MYEL-lis6eldkett6 2 vanhuuselSkkeensaaJaa.

TY dKY VY TT dMY Y SE LAKKEET ( isdltiiti osaelAk keet )
iikkee la Kesklm66r6lnen peruseldke

Miehet Naiset Mlehet Nalset Yhteenet

El6kevakuutusyhtl6t 24825 31452 *277 826 373 573
Elitkekassat 846 't 295 2141 992 458 669
El6kesddti6t 6 801 4371 11 172 940 490 7U

TEL-el6kelaitokset yhteeneE 32472 37r18 69590 854 390 607
YEL-el6kelaitokset 6725 3405 10 130 688 396 590
MYEL-el6kelaitos 23 289 26 340 49 629 251 'I 1t 176
LEL-el6kelaltos 31 771 5 499 37 270 402 r79 369
Kaikkl ty6elakelaitokset 94257 72362 166619 541 272 424

Lisdksi edellisista sal TEL-lisdeldkette 2495 ty6kyvyttomyyseldkkeensaaJaa kesklm66rin 673 mk/kk so-
kd YEL-lisdeldkeftd 33 ty0k) /ytt6myyselflkkeensaajaa.

V AN HU U 5., TY AKYYYTT dMY Y S. I A TY ATTdMYY SELI.KKEM

TEL-elakelaitokset
Elaksvakuutusyhti6t 55657 75741 131 398 803 362 549
Eldkekasaat 2 103 3312 5415 987 449 658
Elekesaetidt 16724 11 412 28 166 917 444 725

TEL-eltikela itokset
YE L-e lSke laitokset

74 484 90 495 164 979 834
759

376
14 560 B 591 151

583
514 668
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PERHE.ELAKKEET

Eldkkeen my6ntela Eldkkelden
lukum66rB

Keekl-
maerEl-

nen oleke
El6kkeensaajla

Lesket YhteensE

10093 31 073
-4-56-- -1297

Eldkesil6ti6t 6 677 509 6 3ssqu 
-28176*

2 111
r2 660

I 466
TEL-elekelaitokset yhteensti 30 496 40 836

YEL-el6kelaitokset
MYEL-elakela,tos -

4 257 4y 4024 2314 6338
9724 130 I 010 5 568

79s
14 578

LEL-el6kelaitos 17 037 218 15 97s 23 929
Kalkkl ty6elekelaltokeet 61 514 351 57 185 28496 85681

Edellielin kesklmEErlln slaeltym6tt6mlen TELJlseetujen mukalsten perhe-eldkkelden lukumddrti oli I 863
Ja keskimdfirf, 696 mVkk. TAIA perhe-elekette Bal I 827 lesked Ja 922 lasta. YEL-lisiietujen mukaisten
perhe-eldkkelden lukumddri oll 8.

TYATTdMYYSEL,TKKEET
Kesk imdiirtiinen

Elikkeen my0ntaja Miehet iset Miehet Nalget Yhteensd
TEL-eliikelaitokset

Elakevakuutusyhti6t 120 425 g5 617 s2t 386
3-7b'--- cit
394 4,4
326 389
441- 482
la, 26iIao-- -2Bo

265_- 316

884
591--
6r 9-
546-304-

11 12El6kekassat
4 22 26

s83
13 33

458125
20

Elakesddtlot
TEL-el aitokset
YEL-el6kelaitokset
MYEL-el6kelaitos 154 53 207
LEL-elSkelaitos 414 28't 701
Kaikki tyoelakelaitokset 706 818 1 524

360jsa
OSAELAKKEET

EldkkeensaaJia KeskimiiEirtiinen peruseliike mk/kk
Eldkkeen my6nteje Miehet Nalset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
TEL-el6kelaitokset

Eltikekassat
51 1 679 I 190

19 33
738 310 494

52 584 444 495
Eltikestiiiti6t 63 u 97 733 454 635

TEL-eliikelaitokset yhteensd 593 746 I 339 733 eo.) 504
YEL-eltikelaitokset 984 418 1 402 561 384

114'-
508

MYEL-eliikelaitos 4 48s 4012 I 497 235 178
LEL-el6kelaitoe 690 il 744 431 250 419
Kaikkl tydelekelaitokset 6752 5230 11 982 346 167 268

Lisdksi edellisista sai TEL-liadeldkettii 9l osaeldkkeensaajaa sekd YEL-Iisaeldkettd 4 osaeldkkeensaa-
jaa.
V AN HAA 5., TY OKYVYTTdMYY 5., TY ATTdMYY S. I A PERHE.ELIKKEET

Ellikkeen myontdjd
Keski-
mddrdi-

nen el6ke
mk/kk

El6kkelden
lukum66rE El6kkeen mydntaja

Keski-
Elitkkeiden mtitirdi-
lukumdiird nen el6ke

mk/kk
TEL-eliikelaitokset YEL-eldkelaitokset 27 408 631

538 MYEL-el6kelaitos 1r6451 164
Eliikekassat 6 358 646 LEL-el6kelaitoe 87 359
Eltikesaititiot 34 843 684 Kaikki tyoelakelaltokset

Tllglt4altokset yhteensd 195475

30
567

426 693

943
20 980

1

Eldkevakuutusyhtidt 154 274
308
4ot



77
7 TYOELAKE

3 Automaattinen rekisteri-
otepalvelu kokeiltavana

4 Kohti elikepolitiikan 8Q-
lukua

10 Viisitoista vuotta El?ike-
1o*u1ss[rrksen tietorekis-
tereiEi

14 Voiko eliikerekistereihin
luottaa?

18 Ruotsin suomalaisten el[-
ketietoja aletaan rekiste-
r<iidii

18 Tytreliikehakemusten ka-
navat 1976

20 Eliiketurvakeskus uusinut
esitteistrinsii

22 Vakuutusoikeuden
ttiksiii

23 Nimityksiii
24 ETK:n hallitus ja edusta-

jisto 1977-t979
25 Uusia yleiskirjeit6
26 Perhe-eliikkeen kehittiimi-

sen vaihtoehtoja
28 English sunmary
29 Tietoja ty<ieliikksea saa-

jista

p[[.

Tytieliike on tilattavissa vuosikertahiotaan 10 mk Elaketurvakeskuksesta. Opastinsilta 7,00520 Helsinki 52


