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1977 I 5 vuotta tyoelcike turv aa

i'#t*r
Tyontekij[in ellkelakien voimaantulosta tulee 1. piiivtinii
hein?ikuuta 1977 kuluneeksi 15 vuotta.

Eriiiinlaisen sysiiyksen nykyisen tyoeliikej2irjestelmtimme
syntymiselle antoi 1950Juvun puolivdlissii tapahtunut kan-
saneliikej[rjestelmiin muuttaminen. Tiim?i uudistus heriitti
keskustelun palkansaajien erityisestii eliikejiirjestelmiistil

Todelliset edellytykset tydeleketurvan kehittiimiselle syn-
tyivlt kuitenkin vasta silloin, kun tyomarkkinajiirjestdjen
piiriss?i piiiistiin yhteisymmiirrykseen tyoeltiketurvan tar-
peellisuudesta. T?imiin yhteisymmiirryksen taustalla ilmei-
sesti olivat ndkemykset siitii, ettii tyd,miehelle ja toimihen-
kilcille voidaan turvata nykyaikaiset vaatimukset tiiyttiive
eliiketurva vain ansioihin suhteutetun eliikkeen pohjalta.
Toisaalta ilneisesti tytinantajien puolella nehtiin eliiketur-
vasta aiheutuva meno osana tycinantajan kannettavalsi
kuuluvia palkkakustannulsia.

Tyoelii.keturvan kehitys kuluneiden 15 vuoden aikana on
ollut viihintiiiinkin vauhdikasta. Luettelematta yksittiiisil
lainmuutoksia on kuitenkin syytii erityisesti mainita yrittii-
jien mukaantulo jlrjestekniin piiriin vuoden 1970 alusta.
Tim[ uudistus teki tyoelZikejiirjestelmdstii ehjiin kokonai-
suuden.

Ellkejiirjestelmiin kehitystii voidaan hyvin tarkastella lu-
kujen valossa. Eliikemeno prosentteina bruttokansantuot-
teesta oli 3,8 /o vuonna 1960. Viime vuonna eliikkeisiin
kiiytettiin summa, joka vastaa 9,1 lo brfitokansantuotteesta-

Mytis tavallisen tyontekijiin kiiytetUiviinii olevan el?ikkeen,
siis kansaneliikkeen ja tyoel?ikkeen yhteismiiiiriin, kasvu ku-
vaa kehitystii varsin hyvin. Nykyisessd rahanzrvossa itmais-
tuna keskipalkkaa saanut tycintekijl sai vuonna 1960 eliik-
keenii 353 markkaa kuukaudessa. Tiiniiiin keskimiiiiriiinen
eliike on 1205 markkaa kuukaudessa.

Tydellkejiirjestelmiimme on edelleenkin voimaantulovai-
heessa. Yksityiseltii sektorilta elrikkeelle siirtyvlt eiv]it viclii
yleensl saa tiiyttii 60le mddrdist?i eldkettii. Silti on hyvii
muistaa, ettii jo noin 70 % lda;trl vuonna eliikkeelle siirly-
vistii henkiltiistii yltiiii kokonaiselikk@seen, jonka miiiirti
on yli 50 /o ty<iaikaisista tuloista.

Kuluneiden 15 vuoden aikana on eliikkeisiin sijoitettu
huomattavia summia. Liihttitason mataluuden huomioon
ottaen tdmd on ollut varsin paikallaan. Silti el[kemiehen-
kin on pakko todeta, ettd sama vauhti tuskin jatkuu tule-
vaisuudessa.

Me jiirjestelmiin piirissii tytiskentelevdt n6emme joka-
plivtiisessfl tytissemme, ett[ tydeliikejiirjestelmii ei ole vie-
l[ valmis. Vuoden 1975 tasokorotuksen jilkeen kuitenkin
suuren mittakaavan uudistustarpeet on ilmeisesti hoidettu.
Tulevaisuuden parannukset, joita varmasti on tulossa, olisi
entistl enemmln suunnattava tarkoin valikoituihin kohtei'
siin. Niiin saataisiin v[hiiisemmiilliikin raham[tirill?i mah-
dollisimman suuri hydty, ja tytieliiketurvan laatua voitai'
siin edelleen parantaa. Matti Uimorun
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LAURI KOIVUSALO

Virstanpylvciitri ty d-
elcikejcirjestelmcin
kehityksessci

Kuluvan vuoden heincikuun alussa tu-
lee kuluneeksi 15 vuotta t)'t;ntekijditd
k oskevien elcikelakie n TE L : nj a LE L : n
voimaantulosta. Nciiden lakien scicitci-
misellci luotiin maamme t),dekikejcir-
jestelmcille pohja, .jolta sc menneinri
vuosina on nopeossa tahdissa kelitty-
nyt kansainv cil i s es t i ki rt arv o s t el I e n kor-
kealle tasolle.

TEL:n ja LEL:n s?iitiiminen oli perusta-
na mycis sille, ettii julkisella sektorilla, val-
tiolla ja kunnilla eliikelainsiitidiintd siselliil-
lisesti saatettiin samoille linjoille niiiden la-
kien kanssa. Kunnallisten viranhaltijain ja
tycintekijiiin eliikelaki tuli voimaan touko-
kuun alussa L964 ja valtion ellikelaki vuo-
den 1967 alussa.

Tii.n[ piiivtinii voidaankin todeta, ette an-
sioelZikejiirjestelyillii on kyetty kattamaan ko-
ko meidiin ty<issii oleva v[estrimme. Kehittii-
miselle tosin l<iytyy edelleenkin sijaa, mutta
muutostoimenpiteiden kohteina on kuitenkin
enemmln jeljell[ olevien mahdollisten auk-
kojen paikkaaminen kuin laajat, suuria ryh-
miE koskevat uudistukset.

Ulihes vuosittain on tyomarkkinasopimus-
ten yhteydessti laadittu ns. sosiaalipaketteja,
joissa usein tytieliikkeilH on ollut keskeinen
asema. Lukuisten muutosten ja parannusten
joukossa voidaan erottaa mittasuhteiltaan
erilaisia uudistuksia Laajakantoisimpina voi-
daan ehkii kuitenkin mainita perhe-eliiketur-
van lisiiiiminen eltike-etuuhsiin, yrittiijien
tyieliiketurvan aikaansaaminen sek[ tyoeliik-
keiden tavoitetason korottaminen 60 pro-
senttiin palkasta.

PERHE.EL.{KE
Kun tydntekijciitii koskevat eliikelait tulivat
voimaan heinlkuussa 1962, el[ke-etuihin
kuuluivat vanhuuseliike ja ty6kyvytttimyys-
eliike. Vuoden 1967 alusta laajennettiin
etuuksien piiriii ottamalla mukaan perhe-
eliketurva. Uudistuksella turvattiin lesken
ja alaik?iisten lasten taloudellinen asema per-
heen huoltajan kuoleman varalta.

YRITTAIAELAKELAIT
Suurina tyoeliiketurvan ulkopuolella olevina
ryhminii olivat tytintekijditii koskevien el[-
kelakien ja julkisen sektorin eliikelakien sii[-
tiimisen j?ilkeen ltihinnfl yrittiij[t. Niiit[ kos-
keva ty<iel2ikelainsiiiidiintci toteutettiin vuo-
den 1970 alusta, jolloin tulivat voimaan
yrittiijien el[kelaki (YEL) ja maatalousyrit-
tiijien eliikelaki (MYEL). Niiissii laeissa an-
nettiin yrittiijille vastaavan sis?ilt<iinen elii-
keturva, joka aikaisemmin siiiidetyillii laeilla
oli annettu tyontekijoille.

Yrittlijien eliikelakien voimaantulon j[l-
keen on tyoeliikelainsiiiidiintbii pyritty kehit-
dmaAn siten, etli tehdyt muutokset ovat
koskeneet yhtaleisesti kaikkia yksityisen sek-
torin eltikelakeja. Verraten laajasti tdmd on
pitiinyt paikkansa myos julkisen sektorin
el iikelakeihin ntihden.

VLHIMMAISELAKE IA
LAPSIKOROTUS
Eliikejiirjestelmiin kehittiimisessi on el[k-
keensaajien kannalta itse lakien aikaansaa-
misen jilkeen ollut keskeinen asema el6k-
keen tasolla. Vuoden 1969 alusta toteutettiin
vanhimpia jiirjestelmfln piiriin kuuluvia va-
kuutettuja koskeva vtihimmiiseliike, jonka
miiiirii oli syntymiivuodesta riippuen
16-22/o palkasta. Tiillfl nopeutettiin hei-
ddn osaltaan asteittain voimaan tulevaa ty<i-
el iike j iirj estelmiiii.

Tason korottamista suoritettiin niinikeiin
vuonna 1971 hein[kuun alusta lapsiperhei-
den osalta. Ttilltiin ty<iel?i.kelakeihin sisiilly-
tettiin lapsikorotus, 20 fo yhd*tii lapsesta
ja a0 ft kahdesta tai useammasta lapsesta
ekikkeen miiiirlistii laskettuna.
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ELAKET ASO A KO ROT ETTIIN
Merkityksellisimm?iksi elZikkeen tason pa-
rannukseksi muodostui kuitenkin heintikuus-
sa 1975 voimaan astunut ty<ieltkkeiden taso-
korotus. Tiill6in asetettiin tiiysimiiiirtiisen
tyrieliikkeen tavoiteiasoksi yksityisellii sekto-
rilla 60lo palkasta. Niinikiiiin korotettiin
vanhimpien ikiluokkien viihimmiiisellkettii
aikaisemmasta 16-22 /o :n tasosta 33 fo:iin
palkasta.

Tasokorotuksen jiilkeen niiin ollen tiiysi-
mdlrdinen tyoeliikkeen miiflr?i 40 palvelus-
vuodessa tuli 60 fo:ksi, kun se korotusta en-
nen oli ollut 40 lo palkasta. Tiissl yhteydes-
sii korotettiin mycis niiden henkilciiden v[-
himmiiiseliikkeitii, jotka olivat j?iiineet el2ik-
keelle jo ennen muutoksen voimaantuloa.
Nlmii vtihimmiiisel2ikkeet korotettiin
25 fo:iin palkasta.

Eliikkeiden tasoa parannettaessa on sa-
manaikaisesti pyritty kehittiimiiiin kansan-
el2ikkeen ja tyoelakkeen v?ilistii yhteensovi-
tusta siten, efte se parhaalla mahdollisella
tavalla palvelisi nZiiden el[kemuotojen teh-
tiiv?ikenttiiii. Kansanel?ikkeen tehtiivekentt2i
suuntautuu viihimm[istoimeentuloturvan an-

tamiseen ja tycieliikkeen taas kohtuullisen
ansiotason slilyttiimiseen el?ikkeelle siirty-
misen yhteydessii. Niiin ollen yhteensovitus
on pyritty luomaan sellaiseksi, ettii tytieliik-
keen suuretessa kansaneliikkeen osuus elii-
keturvan antajana liukuvasti vastaavasti pie-
nen@.

ODOTU S AI AN LY HENT,{MIN EN
Ntiiden laajakantoisten uudistuslsn lis4ksi
on tyoel2ikejtirjestelmiin kehittiimiseen mah-
tunut mukaan lukuisa joukko muita paran'
nuksia. Ttillaisina voidaan mainita odotus-
ajan lyhentiiminen alkuperiiisestE 6 kuukau'
desta nykyiseen I kuukauteen. Toisin sa-
noen ellketurvan piiriin kuuluminen ty6nte-
kijdille edellytt[ii ainoastaan yhden kuukau-
den tyrissiioloa, kun se alunperin oli 6 kuu-
kautta. Niinikiiiin on pyritty selkiinnyttE'
mliiin eri elZikelakien viilistii rajanvetoa. T[tii
pyrkimystii on lains?iiidtinncissii toteutettu
mm. vuoden 1969 alussa voimaantulleilla
LEL:n siiiinncjksillii, joissa tietyt tycialat
miiiiriteltiin tyon kestosta riippumatta LEL: n
piiriin kuuluviksi.

TYATTAMYYSELAKE I A OSAELAKE
Vuoden 1971 puolessa vilissl eliike-etuihin
listittiin tyrittcimyyseliike, jolla 60 vuotta
tiiyttiineille pitkiiaikaisesti tycitt<imille annet-
tiin mahdollisuus ellkkeeseen.

Tycikyvyttomyyseliikkeiden mtiiiritelmiiii
tarkennettiin vuoden 1973 alusta. Samalla
tuli uutena tyokyvyttcimyyselzikkeen muoto-
na lainsiiiidiinttitin mukaan osaellkkeen[
mycinnetldvl tytikyvyttdmyysel2ike. Tiimln
eliikemuodon avulla voidaan tytikyvyttti-
myyseliike mytintiiii jo sellaisessa vaiheessa,
jolloin sairaus ei ole vielii aiheuttanut koko-
naan tyoeltimtistii vetiiytymistii, mutta sen
vaikutus niikyy jo kuitenkin ansiotasossa
olennaisena.

Vuoden 1974 syksylle muutettiin TEL:n
stiiinntiksi2i siten, ette mahdollistettiin eliike-
turvan jiirjestiiminen henkil6ille, jotka mer-
kittiiviiss[ mii?irin osallistuvat julkisen sek-
torin ulkopuolella luottamustehtilvien hoita-
miseen.

V
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IN DEKSISUOI AN UA DISTA S
Kuluvan vuoden alusta tulivat voimaan tyri-
eliikkeiden indeksisuojaa koskevat uudet
sii.iinnokset. Uudistuksen jtilkeen eliikkeiden
indeksisidonnaisuus miiiirlytyy yleisten palk-
ka- ja hintatasossa tapahtuneiden muutos-
ten keskiarvona. Muutokset toivat muka-
naan mycis sen, ettii eliikkeitii tarkistetaan
indeksillti kahdesti vuodessa aikaisemman
yhden tarkistuksen asemesta.

Samassa yhteydess?i korotettiin vanhim-
pien ikiiluokkien viihimm?iiseliikkeitii siten,
ettd ne vuoteen 1982 mennessd nousevat
37 lo:iin. VaStaavasti niillii el?ikkeensaajilla,
jotka jliviit jo ennen edell[ mainittua vuo-
den 1975 tasokorotusta eliikkeelle, 25!o:n
viihimmtiiseldke nousee vuoteen 1982 men-
nessii 29 lo:iin
YEL-VAKUUTUSMAKSAN
PORRASTUS
Edelli sanottujen muutosten lisiiksi on yrit-
tiijiieHkelakien piiriss?i tehty ertiitii muutok-
sia ja parannuksia, jotka koskevat pelkiis-
tiiiin tiitii lainsiiiidlintriZi. Tiillaisena voidaan
mainita mm. yrittiijien vakuutusmaksun por-
rastaminen siten, ettd pienyrittiijillii vakuu-
tusmaksu on muita alempi.

Niinikiiiin maatalousyrittiijien eltikkeitii on
kehitetty niiden voimassa ollessa useilta osin.
Eliikkeen perusteena olevan tyritulon miiii-
r?iytyminen korotettiin 30 hehtaarista 42
hehtaariin vuoden 1972 alusta. Vakuutus-
maksun m?iiiriiytymisperusteita on muutettu
ja llheisesti maatalousyrittiijien eld.keturvaan
liittyen kehitetty erillisin?i elikemuotoina su-
kupolvenvaihdoseliike- ja luopumiselnkejiir-
jestelmdt.

Edell?i on lueteltu eriiit[ keskeisi[ uudis-
tuksia, joita tytieliikejtirjestelmlssii on kulu-
neiden 15 vuoden aikana toteutettu. N?iin
nopea kehitys on ollut mahdollista, koska
niiden perustaksi on kiytynyt yksimielisyys
tycimarkkinajtirjest<ijen keskuudessa ty<iehto-
sopimuksiin liittyvil sosiaalipaketteja teh-
tiiessii.

UU DISTU STEN TOIMEENPANO
ONNISTUNUT
Kehitysvauhti on merkinnyt myciskin sitii,
ettii toimeenpaneva jiirjestelmii on joutunut
vuosittain uusien vaatimusten eteen. Tyciel2i-
kelakien toimeenpanossa omaksuttu hajasi-
joitettu jtirjestelmii on vuosien varrella osoit-
tanut tehokkuutensa ja kiiyttokelpoisuuten-
sa sekii jiirjestelmZin toimeenpanossa ettii'
sen kehitt?imistyossti. Uudistukset on kyetty
toteuttamaan nopeasti ja joustavasti eliik-
keensaajien edut huomioon ottaen.

Luettelo ty<ieliikejtirjestelmiin uudistuksis-
ta kertoo samalla, ettii ellketurva meidtn
maassarnme on tyoel2ikelakien voimassa ol-
lessa vahvistunut erittlin merkittiiv?isti. Tytt-
eliimiistii poisjiiiiminen ei eniiii tiinii piiivtinl
merkitse asianomaisen talouden kannalta
kriisivaihetta, vaan h[n voi suhtautua eliik-
keelle siirtymiseen turvallisesti tarvitsematta
uhrata kohtuuttomasti aikaa taloudellisen ti-
lanteen murehtimiseen.
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LAURI KOIVUSALO

Ty dkyvy t tdmyy den mcicir it t ely
ty o elcikke it ri my 6nnet t cie s s ci

Vuoden 1976 lopussa maksettavina olleis-
ta yksityisen sektorin (TEL, LEL, YEL,
MYEL) tydelrikkeistii runsas kolmannes eli
n. 166 600 kpl oli tyrikyvyttd,myysel2ikkeitii.
Vastaava osuus julkisen sektorin (VEL,
KWEL) tyrieliikkeistii oli sanottuna ajan-
kohtana ldhes samaa luokkaa, kappalem?iii-
riind n. 33 600. Ylsityisellii ja julkisella sek-
torilla maksettiin vuonna 1976 eliikkeitii jul-
kisen sektorin vanhat eliikkeet mukaan lu-
kien kaikkiaan n. 4,8 mrd. markkaa. Ty6-
kyvyttomyyseldkkeiden osuus niiistii oli n.
1,4 mrd. markkaa. Niim?i puitteet huomioon
ottaen n2iyttelee eldketurvan toimeenpanos-
sa tiirkeiiii osaa se, millaisin perustein mdii-
ritelliiiin tyrikykyisyyden ja tytikyvytttimyy-
den viilinen raja.

Tytikyvyttdmyyden miiiirittelyyn tuo oman
leimansa siihen liittyvii harkinta, jota ei ole
mukana muissa liihinnfl kaavamaisesti mii?i-
rtiytyvissn ekikkeissii. Kun sairauden seuraus-
vaikutukset lisiiksi vaihtelevat voimakkaasti
eri yksiloiden kohdalla, tydkyvyttdmyydenja tycikykyisyyden erottaminen toisistaan
saattaa muodostua ongelnaksi. Niiin on eri-
tyisesti rajatapautsissa, joissa liikutaan ty6-
kykyisyyden ja tycikyvyttrimyyden vilimaas-
tossa.

ANSIONMENETYKSEN
KORVAAMINEN
Tydeliikkeen tarkoituksena on korvata pois-
jiiiinyt ansiotulo. Tiimfln tulee ndkyfl my6,s
tyikyvytt<imyysm?iiirittelyssf, siten, ette sai-
rauden on tiiytynyt aiheuttaa olennaista hel-
kentymistii ansaintamahdollisuuksissa ennen
kuin voidaan puhua tycieliikelakien mukai-
sesta tydkyvyttomyydestii.

TEL:n tullessa voimaan 1962 tydk5rvytt<i-
myysel?ikkeen saamisen edellytyksenii oli,
ettii tydntekijl sai sairauden, vian tai vam-
man perusteella kansanelikettii. S?iiinnristii
muutettiin kuitenkin jo vuoden 1963 lopulla
siten, ettii oikeus tyokyvytt<imyysel?ikkeen
saamiseen miiSriteltiin olevan tycintekijiillii,
joka sairauden, vian tai vamman takia sli

kykenemiitrin suorittamaan entistli tyotiiiin
tai muuta tyotii, mitii on pidett?ivii ikii, am-
mattitaito ja muut seikat huomioon ottaen
hiinelle sopivana ja kohtuullisen toimeentu-
lon turvaavana. Lisiiksi edellytettiin, ettii
tydkyvyttomyyden voitiin arvioida jatkuvan
yhdenjaksoisesti vlhintiiiin vuoden ajan.

Nykyisessii muodossaan TEL:n tytik5nyt-
t<imyysmiiiiritelrnfl on ollut voimassa vuoden
1973 alusta lukien. M?ieritelmii?i ei tuolloin
laadittu uusilta perusteilta, vaan ltihinnii py-
rittiin selkiinnyttiimiiln ja korostamaan te-
kijt ite, jotka tulisi tyrikykyn arvioitaessa ot-
taa huomioon. Siiiinnoksen mukaan tytinte-
kije[a on oikeus tycikyqrttomyyseldkkeeseen,
jos hiinen tyokykynsii voidaan arvioida sai-
rauden, vian tai vamman johdosta alentu-
neen vEhintiiiin kahdella viidenneksellii ja
ettl tytikyvyttomyyden arvioidaan jatkuvan
yhdenjaksoisesti v[hintiiiin vuoden. Tyoky-
vyn alentumista arvioitaessa otetaan huo-
mioon tyrintekij?in jeljellii oleva kyky hank-
kia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla
sellaisella tyttila, jonka suorittamista voidaan
hflneltii kohtuudella edellyttiiii silmillii pi-
tiien hiinen koulutustaan, aikaisempaa toi-
mintaansa, ikiiiinsii ja asumisolosuhteitaan
sekii niiihin verrattavia muita seikkoja
Asianomaisen tyrikyvyn vaihdellessa otetaan
huomioon vuotuinen ansio. Sama mii5ritel-
mii on sisiillytetty my<is muihin yksityisen
sektorin tyoel?ikelakeihin, LEL:iin, YEL:iin
ja MYEL:iin.

P E RA ST AN A T E RY EY DENT I LA
Liiht<ikohtana tytikykyii arvioitaessa on luon-
nollisesti asianomaisen terveydentilaa koske-
vat selvitykset. Jotta yleensl voitaisiin pu-
hua tyokyvyttcimyydestii, sen tiiytyy olla
seurausta sairaudesta, viasta tai vammasta.

Siilnnciksen sis[lt<i kuitenkin osoittaa, et-
tei tydkyvyttdmyyttii tyciel[kelakien mukaan
voida pitiiii pelkiistiiiin liiiiketieteellisin kri-
teerein m?iiiriteltynii tilana. Tyokyvyttrimyyt-tii arvioitaessa joudutaan ottamaan huo-
mioon myds asianomaisen muut olosuhteet,
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llhinn[ htrnen sosiaalis-taloudellinen tilan-
teensa-

Sairauden vaikutukset nlkyvet yleensl
tydntekij6iden kohdalla selkeimmin ansio-
tason muutoksina. Tyopanos pltrttyy sairau-
den johdosta joko kokonaan tai siinl tapah-
tuu olennaisia muutoksia. Syyn[ on sairaus
ja sen seurauksena ansion aleneminen tai
sen j6iiminen pois kokonaan.

ANSIOTASOMITTARI
Kun sairaudgn yaikutukset eri henkildiden
kohdalla vaihtelevat fousmattavasti, tarjoa-
vat ansiotasossa tapahtuneet muutokset ver-
rattain luotettavan mittarin tyd,kyvyn muu-
toksille. Riitt?iv[nl TEL;il ja iiiiii,Jcr, yksi-
tyisen sehorin tydeHkelakien mukaan ei
kuitenkaan pidetii, ettil ty<intekijl on kyke-
nem6tdn juuri entiseen tyiihcinsI, vaan hil-
neltl edellytetiiiin muun tydn vastaanotta-
mista, jos sen voidaan katsoa olevan vielil
kohtuullisesti hiinen suorituskykynsl puit-
teissa. Julkisen sektorin tydkyvyttttmyyseliik-
keissii taas yleens?i riittiiii, ettfl virkamies tu-
lee kykenemiittdmiiksi omaan entiseen tyti-
h<ins?i. Htineltii ei siten edellytetii muun tytin
vastaanottarnista, vaikka hiin sitl kykenisi
tekemZi2in. Miiiirittely on siten vahvasti am-
matillinen, omaan tyiih<in kykenem[ttomyys
riittii5 perusteeksi tydlqrvyttomyysel?ikkeelle.

Yrittiijien osalta ansiotason alenemista ei
useinkaan voida kiiyttiiii tytikyvyn mittana
sillii tavoin kuin tytintekijtiiden kohdalla,
koska yrittljien ellkkeeseen oikeuttava ty6-
tulo on kaavamaisesti vahvistettu. Ratkaisua
tehtiiessii joudutaankin l2iiiketieteellisten seik-
kojen ohella kiinnittiimtiiin huomiota yrittii-
j[n tyonteossa tapahtuneisiin muutoksiin ja
yrityksen toiminnassa mahdollisesti tapahtu-
neisiin tytipanokseen vaikuttaviin muutok-
siin.

Tyokyvytt<imyyttii ei voida myoskti[n
miiiiritellii kiinteiin invaliditeettiprosenttitau-
lukon mukaan, vaan jokaisessa tapauksessa
joudutaan suorittamaan yksilollinen arvioin-
ti. Tyoellkelakien mukainen t5,<ikyvyttti-
myysel[ke ei ole korvausta haitasta, vaan

sillii korvataan sairauden aiheuttamaz un-
siotulon olennaista alenemista.

PY RIT iiN KOKON AISKUV AAN
Sairauden vaikutukset saattavat ilmetii myos
siten, etld ty<ikyky esim. eri vuodenaikoina
vaihtelee voimakkaastikin. Tiilloin ratkaisua
tyiikyvystii tehtiiessii joudutaan kiinnittii-
mdin huomio ty<intekijiin tilanteeseen pi-
temmiillii aikaviilillii. Niiiden tapausten va-
ralta laissa todetaan, ettii arviointia tehtAes-
sf, otetaan huomioon vuotuinen ansio.

Tyontekijii on saattanut ennen tyokyvyttd-
myydcn alkamista olla samanaikaisesti kah-
dessa tai useammassa tyosuhteessa taikka toi-
mia yrittiijiin[. Tydkykyii arvioitaessa ote-
[aan perustaksi hiinen kokonatsttlanteensa ja
ratkaisu tehdiiiin tiimiin mukaisesti. Nein
menetellen on mahdollista mitata se, mikii
sairauden vaikutus on ollut asianomaisen
ansaintamahdollisuuksiin kokonaisuutena.

Kiiytiinncin ratkaisutoiminnassa tyokykyii
arvioitaessa ker?itiiiin liiiikiirinlausunnoista,
el[kehakemuksesta sekii tyonteosta olevat
tiedot yhtecn ja niiiden perusteella arvioi-
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daan asianomaisen tytikyky. Useimmiten n?ii'
den tietojen perusteella voidaan todeta tiiyt-
tliik6 hakija tyciel[kelakien edellyttiim[t ty6-
kyvyttdmyyskriteerit.

OSAELAKE V I.LIPORT AAN A
Tycikyvyttcimyysmiiiirittely ei kuitenkaan vai-
kuta pelk2istiiiin siihen, onko asianomainen
eliikkeen hakija oikeutettu tytikyvyttomyys-
ellkkeeseen, vaan se saattaa niikyli myds
cliikkeen mii:ir[ss[. Tyoeliikelakien mukaan
eliike lasketaan palkan ja palvelusajan perus'
teella. Tiilltiin ei ole yhdentekeviiii, minA
ajankohtana tytikyvyttomyyden katsotaan
alkaneen. Tyoel?ikelakeihin sis2iltyy siiiinnok-
siti, joilla pyrittiiin eliikkeen m?iZirii tyokyvyt-
ttimyystapauksissa mdiirdiimdiin sellaisesta
ansiotasosta, johon sairaudella ei ole ollut
ainakaan olennaista vaikutusta. Tiillaisia
keinoja ovat mm. osaeliike, tuleva palvelus-
aika ja rajoitussiiiinnos.

Osael6kkeen tarkoituksena on loiventaa
jyrkkiiii porrasta, joka aiemmin oli tycikykyi-
syyden ja tydkyvyttcimyyden v[lifti. Samalla
osaellkeratkaisu on vaikuttamassa siihen,
ettii eHke miiiiriiytyy palkkatasosta, johon
sairaudella ei viel2i ollut merkittiiviimp?i[ vai-
kutusta. Osaeliike mycinnetzilSn tyoeliikela-
kien mukaan henkilolle, jonka tyokyky on
alentunut vZihintiiiin kahdella viidenneksellii
mutta ei kuitenkaan enemmiilH kuin kol-
mella viidenneksell?i. Kun tytlkyky alenee
enemmln kuin 3/5, tulee kysymykseen t[ysi
tydkyvyttomyyseltike. Niimii murtoluvut
osoittavat l?ihinnii edellii selostettua ansio-
tasossa sairauden johdosta tapahtunutta alen-
tumista.

ALKAMIS AI AN KOHDAN MERKITY S
Ty<ikyvyttomyyseliikkeen mliiriin kannalta
on terke2ie se, etfl siind otetaan huomioon
aika, joka on jiiljelli tycikyvytttimyyden al-
kamishetkesta elekeian tiiyttemiseen. Varsin-
kin nuoremmilla tyokyvyttomilH timd ns.
tuleva aika niiyttelee eldkkeen mddrdn kan-
nalta keskeistd osaa. Ansiotycivuosia saattaa
olla vain muutama, jolloin eltike jlisi nZiiden

perusteella laskettuna vihliseksi. Tulevan
ijan mukaan ottaminen takaa sen, ettii el?ikc
tulee tiiysim?iiirtiiseksi, tavoitetasoss aan 60 lo
palkasta. Tulevan palvelusajan mukaan lu'
keminen edellyttiiii, ettii ty<ikyvyttcimyys on
alkanut vuoden sisiillii tyosuhteen piiiittymi'
sestii. Jos t?issii pitiiydyttiiisiin aina tarkasti
liiiiketieteellisessii miiiirittelyssii, saatettaisiin
pitkiiiinkin tytiellmlssii mukana olleelle hen'
kilolle joutua myont?imiiiin pelkiistiiIn ty6s'
sziolovuosien perusteella eliike. Lopputulosta
ajatellen tdmi saattaisi johtaa kohtuutto-
muuteen. Tiistii syystl tydkyvytt<imyys'
arvioinnissa joudutaan ottamaan huomioon
my<is tyokyvyttcimyyden alkamisajankohdan
merkitys eliikkeen m?iiiriiiin.

RATOITU SS,LANNd.S I A ANSIOT ASO

Jos tyontekijiillI ty<isuhteeseen menness62in
on sairaus, hiinelle tiimiin tycisuhteen perus-
teella myonnetiidn tyokyvyttomyyseliike ai-
noastaan, jos tyokyvyttomyys on alka'
nut vasta, kun tyosuhteen alkamisesta on
kulunut viihintiiiin vuosi. Tiimiin ns. rajoi-
tuss2iiinniiksen tarkoituksena on, ette aivan
lyhyet, sairaana ty<iel?ikejiirjesteLnln piirissit
tehdyt palvelujaksot jiiiiv[t ty<ikyvyttomyys-
el[keturvan ulkopuolella, ja ettii sellaiset jak-
sot, joissa palkkataso sairauden johdosta on
jo alentunut, eiv[t vaikuttaisi oleellisessa
miiiirin eliikkeen tasoon. Ndin saattaisi ta-
pahtua mm. edellii kerrotun tulevan palve'
lusajan yhteydessii, koska siinl k?iytetiiiin
yleens[ viimeisen tyosuhteen palkkatasoa.
Jollei sairauden jo ollessa vaikuttavana teh-
tyii tyosuhdetta voitaisi rajata pois, saattaisi
pitkiikin tuleva palvelusaika miiiiriiytyl hei-
kohkon sairaana tehdyn ansiotason perus-
teella.

Rajoituss?i[nnos kiisitetiiiin usein nimensii
perusteella elIkkeen hakijan kannalta jollain
tavoin epiiedulliseksi. Sen vakiintunut sovel-
taminen tyoeliikelakien piirissl kuitenkin
osoittaa, ettd sen avulla on voitu jiittii2i pois
heikohkoja tyosuhteita, joiden palkkatasoon
sairaus on selvdsti vaikuttanut ja estiiii nli
den eldketurvaa heikentivii vaikutus. Rajoi-
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Ulkomaisia vieraita
E I cike turv ake s kuks e s s a

tuss[iinn6stii ei ole mydskiiiin ilman muuta
kaavamaisesti sovellettu, vaikka tyrikyvyttti-
myys olisikin alkanut ennen kuin vuosi on
kulunut tycisuhteen alkamisesta. Huomiota
on kiinnitetty sairauden laatuun, ansiotason
kehittymiseen jne.

Jos tydkyvyttdmyys uusii v?ilillii olleen
tycikykyisyyskauden j?ilkeen, elZike mycinne-
l?i?in entisln perustein, jos tycikyvytt6myys
johtuu samasta sairaudesta kuin aikaisempi
tydkyvyttdmyys. Tiissiikiiiin ei kaikissa tilan-
teissa voida tarkastella sairautta pelkiistiiiin
Iiiiiketieteellisin kriteerein, koska sairauden
miierittely saattaa vaikuttaa aivan oleellisella
tavalla eliikkeen mii5rdiin. Varsinkin jos v?i-lilll ollut tytikykyisyyskausi jiiii suhteellisen
iyhycksi, tySntslr;I ei useinta-an shdi saa-
vuttaa aikaisempaa terveen[ saamaansa an-
siotasoa. Jos eliike miiiirEttiiisiin ilman har-
kintaa tiimdn palkan perusteella, se saattaisi
merkitii eliikkeen alenemista, mikfi, tuskin on
tarkoituksenmukaista eliiketurvan toteutusta.

M 4,4 RITT ELY V AI KI|TT A A
MY6S ELAKETASOON
Keskeistii edellii sanotussa on se, ettii tyti-
kyvyttomyysmiiiirittely ty<iel{kkeiss?i. ei ole
sisiill<iltiiiin pelkiistiiiin ellkeoikeuden mitii-
rittelya. Vaikka sill?i luonnollisesti ensisijai-
sesti miieritellii2in se, onko eliikkeen hakija
oikeutettu tytikyvytt<imyyseliikkeeseen vai ei,
sillZi saattaa olla olennainen merkitys mytis
el?ikkeen tasoon. Niiin nimenomaan siksi,
ettii ty<iel2ikelakien kohdalla tarkastellaan
sairauden vaikutuksia asianomaisen ansiota-
soon eik[ ainoastaan sen lii?iketieteellistii il-
menemistd. Sairaus saattaa olla lii?iketieteel-
lisesti mtiiiriteltyn[ olemassa pitkiinkin aikaa,
mutta eliikelakien kannalta se tulee merki-
tykselliseksi yleensii vasta, kun vaikutukset
alkavat ntikyii ansiotasossa.

PUOLALAINEN TIEDEMIES
Andrzej Ru tkowski Puolan tiedeakate-
mian maaseudun kehittiimisinstituutista vie-
raili huhtikuussa Eliiketurvakeskuksessa tu-
tustumassa tyoeliikejiirjestelmdn toimintaan.

Vieras oli erityisesti kiinnostunut maata-
louden eldketurvasta, koska Puolan itseniii-
sille maanviljelij<iille aiotaan perustaa eldke-
jiirjestelmii. Toistaiseksi maanviljelijiit ovat
olleet ellketurvan ulkopuolella. He ovat
voineet saada ainoastaan luopumisel?ikkeen
myymiill?i tilansa valtiolle.

Puolan viljelyspinta-alasta 80 /o on yksi-
tyisessii omistuksessa. Maatalous on pienvil-
jelysvaltaista. Tiloja on periiti 3,5 miljoonaa
ja niistii kaksikolmasosaa pieniii, alle 5 heh-
+^^-i- +ilai^L@rIr..rvji.

/llsr

M A AI LM AN T ERV EY SI A RI EST dN
(WHO) stipendiaattina vieraili arnerikkalai-
nen sosiologian professori Richard T.
Smi th toukokuussa Eliiketurvakeskukses-
sa. Professori Smith toimii opetus- ja tutki-
Tusteht2ivissii Marylandin ja Johns Hopkin-
sin yliopistoissa. Molemmat yliopistot ovat
Baltimoren kaupungissa.

Professori Smithin Suomen vierailun ai-
heena olivat ty<ikyvyttomyyseliikej?trjestel-
miit ja kuntoutuspalvelut. Eliiketurvakes-
kuksessa hiin erityisesti halusi tietoja osaty<i-
kyvyttcimyysel2ikkeistii.

Suomesta professori Smith jatkoi tutustu-
mismatkaansa Ruotsiin, Saksan liittotasa-
valtaan, Hollantiin ja Sveitsiin.

lIt /It,r\
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Irlantiin suunnitellaan
y leistci an sio ekike t tri
Irlanti, Malta ja Kypros ovat ainoat maat
Euroopassa, joissa ei viel?i ole yleistii ansio-
elZikej[rjestelm2i2i. Jokaisessa nlistd maista
on tasaeliikkeitfl maksava kansaneliikejtiries-
telmii. hlannissa itsen[iset yrittiijAt ovat kui-
tenkin kansanelflkkeiden ulkopuolella. He
voivat saada ainoastaan tuloharkintaisia
eliikkeitii sosiaaliavustusjtirjestekniin kautta.

Kansaneliikejiirjestelmiin lislksi Irlannin
pal kans aajilla on tydeliikeidrjest elmiii talous-
el?imln sek?i julkisella ettii yksityisell?i sek-
torilla- Julkisen sektorin palkansaajista
79ls kua\tu niiiden jiirjestelmien piiriin.
Yksityisell[ sektorilla vastaava prosentti-
osuus on vain 31. Yksityisen sektorin jiirjes-
telmistii valtaosa on yrityskohtaisia, joskin
viime vuosina on mycis perustettu ertiitii
teollisuusalakohtaisia jlrjestekniii.

Irlannissa on varsinkin maan Euroopan
talousyhteisd,tin liittymisen jiilkeen pohdittu
yleisen palkarcaaiat kattavan ansioeltikeitit-
jestelmrtn perustamista. Irlannin sosiaalimi-
nisteriri on tuonut tiihiin keskusteluun oman
panoksensa julkaisemalla ns. vihreiin kirjan,
jossa esitelliiiin kolme eri vaihtoehtoa uudek-
si eliikejiirjestelnlksi. Ministeri6 ei esitii mi-
tiiiin suositusta, vaan toivoo kirjan antavan
parerrman pohjan keskustelulle. Kirjaa val-
mistellessaan ministerio keriisi tietoja EEC-
maiden sekl Suomen, Ruotsin, Norjan ja
Itiivallan eliikejiirjestelmistii, joista kaikista
kirjassa ovat kuvaukset.

Uusi ekikej rirje st elmci
Saksan liittot asavaltaan
Saksan liittotasavallan parlamentille on an-
netta lakie hdot us t ait eilii oi de n i a kiriailii oi-
den pakollisesta eliike- ia sairausvakuutus'
jiir jestelmtistti.

Lakiehdotuksen mukaan taiteilijat, kirjai-
lijat, sanomalehtimiehet ja muut vastaavan
ammatin omaavat, jotka saavat piiiiasiallisen
toimeentulonsa itsendisine yrittejina, tulevat
uuden jlrjestelmiin piiriin.

Uusia yleiskirjeitci
N:o 4

N:o 5

N:o 6

N:o 7

N:o 8

N:o 9

13. 5. 1977 Asia: Tydntekiiein el&ikc'
lain 9 $:ss?i tarkoitetun ennakon pc-
ruste vuonna 1977
13. 5. 1977 Asia: Hallituksen esityk-
set tydreliikelakien ja kansaneltikelain
tytitttimyyseliikettii koskevien sdiin-
ntisten muuttamiseksi.
16. 5. 1977 Asia: Eliikehakemuksen
kesittelye koskevat ohjeet
17. 5. 1977 Asia: Muutoksia tyosuh-
derekisterin tietoliikenneohjeisiin
23. 5. 1977 Asia: Tyoeliikekorttien
antaminen lopetetaan
24. 5. 1977 Asia: Ilmoitus ellkehake-
muksen siirtiimisestii ja jakamisesta
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ARTO LAESVUORT

Heinrikltussa ensi kerran
ennakkotarkistus ty 0ekikkeisiin

alussa voimaantulleen lain- 6iiyl2ipnon syistlennakkotar-
muutoksen seurauksena suori- ki5[ukssn pi.uste vahviste- UUDISTUKSEN
tetaan nyt my6s heinikuun 164p muriolukumuotoisena. KaSTANNUKSET

Tdni vuonna siirrytiiiin kaksi
kertaa vuodessa tapahtuviin
tyciel?ikkeiden indeksitarkis-
tuksiin. Aikaisemmin indeksi-
tarkistukset tehtiin kerran
vuodessa kunkin kalenterivuo-
den alussa. Ttim?in vuoden

alussa tyoeltikkeisiin indeksi-
tarkistus, joka on ennekkoa
seuraavan vuodenvaihteen
TEL-indeksitarkistuksesta.
Yksityisen sektorin tydeliik-
keiden lisiiksi ennakkotarkis-
tns koskee mvos julkisen sek-
torin eliikkeitii sekii tapatur-
mavakuutus-, sotilasvamma-ja liikennevakuutuslain mu-
kaisia elEkkeitii.

MIKSI
ENNAKKOTARKISTUS
Kahteen indeksitarkistukseen
siirtymisen liihtdkohtana on
ollut, ettii tydellkkeet seurai-
sivat aikaisempae kiinteiim-
min palkkojen ja hintojen
muutoksia. Ennakkotarkistuk-
sessa saavat ty<ieldkkeensaajat
nyt osan siitii palkka- ja hin-
tatason muutoksesta, johon
seuraavan vuodenvaihteen
TEl-indeksin muutos perus-
tuu. Ennakkotarkistuksen
suorittamista varten arvioi-daan huhti-toukokuussa
cdellii mainittu TEl-indeksin
muutos. Ennakkotarkistuksen
miiiir6 on tiistii kaksi viiden-
nestii. Ennakon perusteen
maarda sosiaali- ja terveysmi-
nisterici viimeistiiiin puolitois-
ta kuukautta ennen sen sovel-
tamista kiiytiintci<in.

EL,tKKEET NOUSEVAT
3,8 PROSENTTIA
Tiimiin vuoden ennakkotar-
kistuksen prosentuaalinen
mii?irii on 3,8 lo, jo*a verran
siis tyrieliikkeiden markka-
mii[rii kohoaa l. 7. 1977.

Sosiaali- ja terveysministeridn
vuodelle 1977 vahvistama en-
nakon peruste on 20 I 524, jos-
sa luku 524 on sama kuin vuo-
den 1977 TEL-indeksin piste-
luku. Heiniikuun tarkistuksen
tdsmillinen markkamdiirj
saadaan kertomalla keslkuus-
sa maksettavana ollut eliike
ennakon perusteella. Seuraa-
van vuodenvaihteen indeksi-
tarkistus miiiiriiytyy siten, et-tli ennakkotarkistus ja vuo-
denvaihteen tarkistus vastaa-
vat yhteismiidr?ilt?i2in TEL-in-
deksin muutosta vuodesta
1977 vuodelle 1978 vahvistet-
tavaan indeksipistelukuun. Ai-
kaisempaa tapaa noudattaen
vahvistetaan my6s nykyisen
lain mukaan TEl-indeksille
pisteluku vain kerran kalen-
terivuodessa.

ELAKEPALKKAAN EI
ENNAKKOTARKISTUSTA
Ennakkotarkistus tehdiiiin
myos kalenterivuoden jelki-
puoliskolla alkaviin eliikkei-
siin. Tiilltiin ei kuitenkaan en-
nakkotarkistusta suoriteta eH-
kepalkkaan tai e}ikkeen pe-
rusteena olevaan tytituloon
vaikuttaviin ansioihin, vaan
niiiden tarkistus tapahtuu ku-
ten aikaisemminkin kalenteri-
vuodelle vahvistetun TEL-in-

deksipisteluvun mukaisesti.
Ennakkotarkistus suoritetaan
vasta itse eliikkeeseen. EI?ik-
keiden yhteensovitusta toimi-
tettaessa ennakkotarkistus
tehdiiiin myos yhteensovitus-
perusteeseen.

Indeksitarkistuksen painottu-
minen aikaisempaa etukltei-
semmtiksi merkitsisi sellaise-
naan kustannusten kasvua.
Koska tiillaiseen kustannus-
nousuun ei n[yttiinyt olevan
mahdollisuuksia, on laki see-
detty siten, ettii ennakkotar-
kistuksesta aiheutuva kustan-
nusten kasvuvaikutus elimi-
noituu vuoden 1978 TEL-in-
deksin pisteluvun vahvistami-
sen yhteydessii. Vuoden 1977
ellkemenoja ennakkotarkis-
tus kuitenkin nostaa. Miiiir6
on yksityisellii sektorilla
(TEL, LEL, YEL ja MYEL)
arviolta yli 50 miljoonaa
markkaa.
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Tydelcikekortti
poistetaan
Tytiellkekortin antamisen lo- pliviinl syntJneg! henkildt jaamisen yhteydessl. K.ortti
pJtir-irtu koskevat asetusten toisistaan. farkistusmerkin annettiin mytis ensimmiiisen
muutokset annettiin touko- avulla voidaan tarkistaa nu- henkil<jtietojen muuttumisen
kuun alussa ja ne astuvat meron oikeellisuus tietokone- j[lkeen rekisteriin kirjatun
voimaan 1. 6."1977. Kortteja kiisittelyssti. tyosuhteen alkamisen -yhtey'
911 i; ehditty Hhettiie noin TyOrilekijain eliikeasetuk- dess?i. N[in tyttntekiie sai
kadi ja pioli miljoonaa. sen-5 $:ssii ja lyhytaikaisissa yleense ryVtil-mrluttuneet..tai
Aturp"iio 'tytieliikejzirjestel- tytrsuhteissa olevien tygryeki: korjatut henkil<itiedot sisiiltitr'
massa kayttoOn otetun'hen- j-tliden eldkeasetuksen-2 $:ss?i viin kortin. LEl'tydntekijttil-
tiiOGnoft"n yleistyminen sliidettiin, ettii Eliiketurva- le kortit l?ihetettiin suoraan ti'
on tehnyt kortin 

-knyton tar- keskus antaa numeroidun ty-d- litysilmoituksesta saatuun
p."tio-utri. Tapahtunutta el?ikekortin tytintekijille, iotle 9.p9lueeseen TEl.-ty.<inteki'
Lehitystii selostaa sLu.r"rassa on jiirje_stetty TEL:n mukai- ltiidgn kortit l?ihetettiin el[-
E6k6turvakeskuksen vakuu- nen eliiketurva tai joka on kelaitoksiin, joista ne edelleen
tusteknillisen osaston eltikere- LEL:n alaisessa tyosuhteessa. ty<inantajien v[lityksellti toi-
kisteritoimiston p?illlikkri p1s- Erikseen siiiidettiin, ettii tydn- mitettiin ty<intekijoille.
lena L u o m a. - tekijiille on annettava uusi Tydntekij[n tuli aina uu'

kortti, mikeli aikaisempi tur- teen tycisuhteeseen mennes'
meltuu tai joutuu hukkaan. sii2in ilmoittaa tytinantajalleen

MIKSI Ty<intekijiiin el?ikeasetuk- tytiel?ikekorttinsa numero, jo'
TYAEL,LKENIIMERO sessa siiiidettiin lisiiksi, ettit ka tyinantajan puolestaan tuli
Tyosuhdetietojen koneellil6 tyoellkekortin numero tuli merkitii elzikelaitokselle toi'
rekisterointi 'El?iketurvakes- merkita el2ikelaitosten ja mittamiinsa tyosuhdetta kos-
kuksen keskusrekisteriin edel- tydnantajien antamiin asetuk- keviin iknoituksiin.
lytti ty<ielikejiirjestelmiin voi- sg1ssa- tarkoitettuihin ilmoituk-
maaniullessa' fu,OnteU;e*oh- snl ja 

-eltik-ehakemuksiin.taisen yksilointitunnuksen 
-'TycielZtkekortti 

valmistettiin
kiiyft6tinottoa. Tunnusta 61- TEltyo-ntekijiille ensimmii'
vitiiin, jotta voitiin varmistaa sen TEl'tytisuhteen alkami'
tietojen"kirjautuminen oikeal- sen tai LEl'tititystiedon kir'
le henkiltille ja siksi, etttr
kaikki samaa tydntekijZi.[ kos-
kevat tycisuhdetiedot voitiin
Eliiketurvakeskuksen rekiste-
rissl yhdistlil niin, ettii ne
tarvittaessa olisivat helposti
saatavissa.

Koska tuolloin ei ollut k?iY-
ttissii mitiiiin koneelliseen tie-
tojen ktisittelyyn sopivaa yk-
silointitunnusta, otettiin tY6-
eliikejiirjestetniissii kiiytttitin
tydeliikenumero. Se muodos-
tettiin kuusimerkkisestii sYn-
tymiiaikaosasta, kohninume-
roisesta lisinumerosta sekl
tarkistusmerkistd. Lisiinume-
ron avulla erotettiin samana
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TYdELiKE.
NAMEROIDEN ANTO
IiRIESTELMiN
VOIMAANTULLESSA
Tiedot rekister<iintiin ja tyo-
eliikenumero annettiin tycin-
tekijiin ilmoittamien henkild-
tietojen perusteella. Tiistii
syystii jtirjestelm?in alkuvai-
heessa ty<intekijii saattoi ni-
menkirjoitustavan eroavuuk-
sista tai virheellisesti ilmoite-
tus[a syntym?iajasta johtuen
saada useita tyciel?ikenume-
roita ja -kortieja. i.iiiliii vir-
heellisi?i numeroita on t?ihiin
mennessd selvitetty Eliiketur-
vakeskuksessa noin 400000,
selvittelytycitii jatketaan edel-
Ieen noin 50 000 numeron
osalta.

SAIRAUS-
VAKUUTAKSEEN
YKSIIiTUNNUS
Sairauwakuutusjiirj estetn[n
voimaantulo vuonna 1964
edellytti yksilciintitunnuksen
kiiytt<icinottoa my<is Kansan-
el?ikelaitoksen rekistertiinti-
jiirjestelmiissi. Jotta kiiyttridn
ei olisi tullut kahta rinnak-
kaista yksildnumerointijlrjes-
telmii.6, otti Kansaneliikelaitos
sosiaaliturvatunnukseksi sa-
manmuotoisen tunnuksen
kuiu iyiiciiiiiciroriiri iluiiier-o
oli. Eliiketurvakeskus ja Kan-
sanel2ikelaitos sopivat tiilldin
yhteistycistii, niin ettii Kan-
saneliikelaitos sai ElZiketurva-
keskukselta sosiaaliturvatun-
nusrekisterinsii pohjaksi Eti-
keturvakeskulsen jo antamat
noin kaksi miljoonaa tydelii-
kekortin numeroa. Koska uu-
sien henkil<iiden rekisterciintijatkui kummankin j?idestel-
miin piirissl, ei vielE tuossa

SOSIAALITURVA.
TUNNUS TYdELIKE-
TANNAKSEKSI
Vuonna 1970, kun Kansan-

t.ri r .1tilitl(Eritltus ulr saiuul Sair-aiiS-
vakuutusjlrjestelmln piiriin
kuuluvat henkildt rekisteriii-
dyksi, se luovutti Ellketurva-
keskukselle tiedot kaikista
ktiyttoOn otetuista sosiaalitur-
vatunnuksista. Eliiketurvakes-
kuksessa rekister<iidyille uusil-
Ie tycintekij<iille ruvettiin nyt
antamaan tyrieliikekortin nu-
merolsi sosiaaliturvatunnus.
Liseksi Eliiketurvakeskuksen
rekisterissii suoritettiin ver-

vaiheessa katsottu maldoli- tailu, jossa toisistaan poikkea-
seksi piiiistii tiiysin yhte,niii- vat tytreliikenumero' ja so-
seen tunnusten antoon. Kan- siaalituryatunnus yhdiitettiin.
sanelflkelaitos ja- iliiketurva- Tycintekij?in tiedof voitiin tii-
keskus go-piva! ylsil<inumero: miin jtillieen rekisterdidii ja
{ueeq jakamisesta, niin ettii ldytiiii- kummalla numerolia
kumpikin jatkoi tunnusten an- hyvtins[. Ty<iellkekortin nu-t9u .gm4la yksil6numero- mero oti riaissa tapauksissa
alueella. Tiistii oli seuraukse- kuitenkin ensisijainen wo-
na, ettd noin 430 000 henkil<iii teen 1972 asti. Te[6in El?ike-
sai eri tunnuksen ty<ieliikekor- turvakeskuksen rekisterissl
tin numeroksi ja sosiaaliturva- kaikki tyrjsuhdetiedot muu-tunnulseksi. Sairausvakuu- tettiin henkil<itunnutseite.
tusjiirjestelm2issii otettiinkiiyt- Tyrieldkenumerot ovat kui_tririn sairausvakuutuskortti, tenkin edelleen Eliiketurva-jolla henkil<ille ilmoitettiin keskuksen rekisterissd, niin et-h[nen sosiaaliturvatunnuk- tii niiden perusteella voidaansensa. kiytiiii henkilon tiedot.
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HENKILdTUNNUS
LAKISAiTEISEKSI
V?iest<ikirjanpitoa uudistet-
taessa siiiidettiin vuonna 1970
annetussa viiestrirekisteriase-
tuksessa, ettii jokaiselle v[es-
tcirekisteriin merkitylle henki-
lcille tuli antaa henkil<itunnus.
Henkiltitunnus oli sama kuin
sosiaaliturvatunnus ja viiest6-
rekisterin pohjaksi otettiin
Kansaneliikelaitoksen sosiaali-
turvatunnusrekisteri. Kun
vdestcirekisterin tiedot oli saa-
tu tarkistetuiksi ja teydenne-
tyiksi, ja veestdrekisterdinti-
jarjestekne niiin piiiissyt kiiyn-
tiin, yleistyi henkil<itunnuk-
sen kiiyttci nopeasti eri yh-
teyksiss[, varsinkin koneelli-
sessa tietojenkiisittelyssii.

Koska tycintekijl itse saa
henkilotunnuksensa tietoonsa
paitsi sairausvakuutuskortista
mycis esimerkiksi verokirjasta
tai ajokortista, ei erillisen ty<i-
eliikekortin antamista ole eniiii
katsottu tarpeelliseksi. Tyti-
el?ikekortillahan on ainoas-
taan ilmoitettu tydntekije[e
h[nen tiedossaan jo ennes-
tiidn oleva henkilcitunnus.

Tyoeliikekortin annon lo-
pettamisen edellytt?imiit ase-
tusten muutokset tulevat voi-
maan kesiikuun alusta. Tti-

TYAELIKEKORTTI
EI ELAKEKIRIA
Vaikkakin tYtieliikekortin saa-
minen on ollut osoituksena
siitii, ettii ensimmiiinen ty<i-
suhde on ilmoitettu Ellketur-
vakeskuksen rekisteriin ja
tyonantaja niiin hoitanut va-
kuuttamisvelvollisuutensa, ei
sen saaminen ole taannut elti-
keoikeuden muodostumista
eikii sitii, ettii Eliiketurvakes-
kuksen rekisterin tiedot kaik-
kien tycisuhteiden osalta olisi-
vat kunnossa.

Tyrieliikekortin annon lo-
puttua onkin syytii korostaa
tyrintekij<iille sitii, etti korfti
ei ole ollut mikii?in eltikekir-
ja, kuten useissa tapauksissa
on luultu, vaan sill?i on ilmsi-
tettu tycintekijiille tiimiin hen-
kikitunnus. Tunnuksen kiiy-
tdn avulla on varmistettu, ettii
tytisuhdetta koskevat tiedot
merkikiiiin oikean henkil<in
hyvtiksi Eliiketurvakeskuksen
rekisteriin. Ttistii syyst?i on
edelleenkin tiirkeiiii ilmoittaa
tyonantajalle henkil<itunnus,
ellei sitii ole merkitty verokir-
Jaan.

MITA TYdELLKE-
KORTIN TILALLE

tettiiviiksi tycintekijiin rekis-
teriote ja tydeHkkeistii kerto-
va esite suoraan Vii.est<irekis-
terikeskuksesta saatavaan
osoitteeseen. Ntiin jiirjestel-
mln piiriin tullut tyintekijii
saisi omakohtaisesti tietoa
tydel?ikkeistii ja Eliiketurva-
keskuksen rekisterin merki-
tyksestii. Rekisteriotteiden l[-
hettiiminen liittyisi tycisuhtei-
den piiiittymisilmoituksiin pe-
rustuvaan automaattiseen re-
kisteriotepalveluun. Piiettis
tiimiin otepalvelun aloittami-
sesta on kuitenkin vielfl riip-
puvainen Vtiestrirekisterikes-
kukselta ostettavien ty<inteki-
j<iiden osoitetietojen hinnoit-
telusta. Niiin ollen on tiilll
hetkell?i myciskin tyriel?ikekor-
tin annon sijalle suunnitellun
rekisteriotepalvelun aloittami-
nen avoinna.

Ellei automaattinen rekis-
teriotepalvelu toteudu, olisi
n?iille tyontekijciille muilla ta-
voin pyrittlvii tiedottamaan
tyoeltikkeistti ja mahdollisuu-
desta itse tarkistaa Eliiketur-
vakeskuksen rekisteriin ilmoi-
tetut tiedot.

miin jiilkeen tyciel?ikekortteja Tyoeliikekortin asemasta on
ei eniiii anneta. ty<intekijiille suunniteltu liihe-

l5



SIMO U. FORSS

Turun gerontologikongre s si
esitteli uusinta tietoa
Toukokuun 4-6 priivinci 1977 pidet-
tiin Turussa pohioismainen geronto-
logtlcongressi, ionka jcirjestrii rinti toi'
mi alan suomalainen yhdistys, Socie-
tas Gerontologica Fennica. Alan poh-
;oismainen yht eistydidrjestt) on Nord-
isk Gerontologisk Fdrening, puheen-

j oht aj anaan Alvar Sv anborg.
Turun kokous oli irirjestyksessti kol-
mas. Aikaisemmat kokouspaikat ovat
olleet Aarhus ia Gdteborg. Seuraovan
kokouksen pitopaikka tulee vastavuo-
roisesti oiemaan Osiu.

Sana gerontologia tulee kreikan kielestii
(geron : vanhus, logos : tieto) ja geron-
tologialla tarkoitetaankin vanhenemisilmidi-
hin kohdistuvaa tutkimusta. On alettu pu'
hua liiiiketieteellisestii gerontologiasta ja so-
siaaligerontologiasta, jotka kiisittelevlt ni-
rnensl mukaan vanhenemisen lZiiiketieteelli'
siii ja sosiaalisia kysymyksil. Erityisesti so-
siaaligerontologialla on hyvinkin kiinteiti
yhteyksiii mytis eliikepolitiikkaan, Hhinn5
tietenkin vanhuusellkkeisiin ja vanhuuseldk'
keelle siirtymiseen liittyviin kysymyksiin.

KONGRESSIN OSANOTT AI AT
IA OHTELMA
Kokouksen presidenttinl toimi turkulainen
ylilii.?ik[ri Ilmari Ruikka. Kokous oli laaja
ja monipuolinen. Osanottajia oli kaikista
pohjoismaista ja osanottajien lukum?i5r?i
vaihteli Islannin kahdesta edustajasta aina
Ruotsin 83:een edustajaan. Suomesta oli mu-
kana 56 henkiltiii. Yhteens6 16[6trkseen
osallistui l9l kokousedustajaa. Joukossa oli
huomattava m2iiirii liiiikiireitii, mutta myds
vanhusten huoltoon perehtyneitii muita hen-
kil6ite. Lisiiksi oli mukana huomattava jouk-
ko sosiaalitutkijoita, sosiologeja, psykolo-
geja, ym. asiantuntijoita. Kongressikielen?i
oli ruotsi, mutta osittain kiiytettiin mytis
englantia.

Tieteellinen ohjelma jakaantui kolmen
p6iv?in osalle. Ensimmiiisen p6iv?in yleistee-
moina olivat aamupiiivZillii "psyykkinen ja
fyysinen rasitus ja vanheneminen" ja iltapiii-
v[ll?i puhtaasti liiiiketieteellinen teema "side-
kudos ja vanheneminen". Torstaina kiisitel-
tiin aluksi orgaanisia aivosairauksia liiZike-
tieteellisestii, psykologisesta ja sosiologisesta
niikcikulmasta ja sen jiilkeen esityksil va-
paasti valituilta alueilta. Perjantain ohjelma
kiisitti koko pliviin esityksie teemasta "van-
hus nyky-yhteiskunnassa".

Ohjelman laajuutta osoittaa mm. se, ett2i
yhden piiiviin aikana pidettiin parikSrmment?i
esitelmiiii, jolloin esitysten kokonaismii?irii
oli noin 60. Esitysten sisiiltti vaihteli huomat-
tavasti esimerkiksi "nuorten ja vanhojen
rottien iiirasvaurioisra" aina yieisesiiylseeri
"gerontologia ja sosiaalipolitiikan kehitys".
Seuraavassa olen luetellut muutamia kiin-
nostavimpia aiheita ja yrittiinyt kommentoi-
da niistii muutamia. Ttissii yhteydessii ei ole
ollut mahdollista kuin vain sivuta teemoja

- mikiili kiinnostusta ilmenee, voitaneen
asiaan palata yksityiskohtaisemmin tuonnem-
pana.

FY SIOI.OGISI A ESITY KSI A

- Tycin fyysinen rasittavuus ja fyysincn
suorituskyky (Aunola S., Forsberg S.,
Heikkinen E., ym.)

- Funktionaalinen kapasiteetti siiiinndlli
sesti harjoitelleilla ja ei harjoitelleilla
miehillii (Suominen H., Vm.)

- Fyysinen tycikyky eri ikiiisillit naisilla
(Bengtson C., ym.)

- Maksimaalinen hapenotto iiin funktiona
eriiillZi henkiltiryhmillii (Vuori J., Saras-
te M., ym.)

- Suorituskyky ja kuolleisuus koneteolli-
suuden eri ammatti- ja ikiiryhmiss5 (Ha-
san J., Kirjonen J., ym.)

Tutkimukseen osallistui 902 henkil<in kol-
mesta alan tehtaasta. Tutkitut ryhmiit olivat
johtoryhml, toimihenkilot, ammattitaitoiset
tyrintekijiit ja ei-ammattitydntekijiit. Ryh-
mien v[lillii havaittiin suuria eroja tutkituis-
sa seikoissa. Mytis ikiiryhmien viiliset erot
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olivat merkitt[viii. Kuolleisuus oli pienintii
johtoryhmiissd, hieman korkeampaa toimi-
henkilciill2i ja ammattityontekijriilH ja kor-
keinta ei-ammattitytrntekijoillZi. 36-45-vuo-
tiailla miestyontekijriillii kuolleisuus oli noin
kaksi kertaa suurempaa kuin samanik[isillii
toimihenkiloillii ja johtotehtevisse olevilla.
Ammattiryhmien erot tulivat tdssl suhteessa
vielfl selvemmin esiin vanhoissa ikiiluokissa.

Li AKET IET EELLIil i ESITY KSI A

- EEG terveill2i 65-vuotiailla (Bjcirkqvist
S-E.)

- Epilepsia aivoverenkiertotaudin seurauk-
sena (Turun kaupungin sairaala/Pirtti-
miki R., ym.)

- Afasian (hiiiriti ihmisen suullisessa kom-
munikaatiokyvyss[) useus ja ennuste sy-
diininfarktipotilailla (Siirtola M., Narva
E.)

-Vanhusten uremia Lounais-Suomessa
(Sourander L., ym.)

- Aikaisten vaihdevuosien ja luusairauk-
sien vdlinen yhteys (Lindquist O., ym.)

- Nitrazepam-l?iiikkeen farmakokinetiikka
vanhoilla (Iisalo E., ym.)

- Flypnoosiliiiikityksestii geriatrisille poti-
laille (Dehlin O.)

- Vanhusten raudanpuute Suomessa (Tak-
kunen H., Sepp?inen R.)

Kansanel[kelaitoksen autoklinikan tutki-
muksissa on havaittu, etli anemia on varsin-
kin maaseudun vanhuksilla varsin tavallinen
l<iydos. Sen prevalenssi (sairastumistiheys)
oli 10,6 fo, kun sama arvo tihe2iiin asutulla
alueella on 4,8 /o. Raudan puutos on useis-
sa tapauksissa yhteydessii viiiiriin ruokailu-
tottumuksiin - erityisesti liian runsaaseen
maitotuotteiden k?iyttticin lihatuotteiden kus-
tannuksella.

- Parkinsonin taudin epidemiologiaa, etio-
logiaa ja taudin luontainen kulku (Turun
Yliopisto/Marttila R. ja Rinne U.)

Tauti koskee p66asiassa 50 vuotta tiiyt-
tiineitii. Taudin prevalenssi ja insidenssilu-
vut (sairastuneisuusluvut) kasvavat nopeasti
ikii?intyessii. Perintotekijoillii ei niiytii olevan
tiirketiii merkitystd taudin etiologiassa. Sen

sijaan on v?iitetty usein taudin olevan yhtey-
dessti virusinfektioihin. Taudin kululle on
ominaista liikuntakyvyn hidas heikentymi-
nen. Verisuonten kalkkeutuminen kiihdyttiiii
fitfl muutosta. Parkinsonin tauti lyhentiiii
elinaikaa selviisti, mutta sopivalla liiiikityk-
sellii on saatu hyvi2i tuloksia.

- Aivoverenkiertosairauksien epidemiolo-
giaa Skandinaviassa (Aho K.)

Ntiiden sairauksien epidemiologialle on
parhain tutkimuskeino edelleen kuolleisuus-
tilastot. Ikiivakioidut kuolleisuusluvut
100 000 asukasta kohti vuodessa ovat er?iissii
maissa seuraavat:

Miehet Naiset
Suomi 1229 Suomi 98.2
Norja 107.5 Norja 90.2
Islanti 87.5 Islanti 95.0
Ruotsi 75.5 Ruotsi 61.1
Tanska 72.4 Tanska 65.2

Maailman korkeimmat niiiden sairauk-
sien kuolleisuusluvut ovat Portugalissa ja
Japanissa.
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SO S I A A LI GE RONT O I,O GI S I A
ESITYKSIA

- Yksin?iisyys - l?iiiketieteellinen, psyko-
loginen ja sosiaalinen ongelma kaupun-
kivlesttilH (Svanborg A.)

- Elintapojen, terveydentilan ja sosiaalis-
ten kontaktien tilanne jyviiskyl?il[isvan-
huksilla. Paneelitutkimus 66- ja 70-wo-
tiailla. (Pohjolainen P., Heikkinen E.)

- Tutkimus vanhusten asunto-olosuhteista
(Sosiaali- ja terveysministeri<i/Kadalai-
nen P.)

- Terveydentila sairaudet, hoitotarve ia
suorituskyky vanhuusel?ikeldisilH (pro-
jekti 65 Turussa/Pietile J.)

- Aktivoinnin tarve ennen vanhuuseliikettii
/h- _: -ra: .E 4_-_.-_-^ ,lf-11:^ L \\f lujg^,u UJ l ur uow/ aEiii, v .i

- Vanhusten sosiaalipalvelujen tarve ja sii-
hen vaikuttavat tekijtit Suomessa CIam-
pereen Yliopisto/Koskinen S.)

Kyseessii on survey-tyyppinen kartoitus
objektiivisista ja subjektiivisista vanhuus-
muutoksista sekl niitii korvaavista sosiaali-
palveluista. Tiedot perustuvat haastattelui-
hin, jotka kohdistettiin 822:een 66 vuotta
tiiyttiineeseen vanhukseen. Tutkimulsessa
todetaan mm., ettd suurin sosiaalipalvelujen
tarve koetaan sosiaalisen informaation, sai-
raanhoito- ja lomapalvelujen kohdalla So-
siaalisen informaation tarve neyfti olevan
erityisen suuri. Tulokset puoltavatkin eri
muotoisten neuvontapalvelujen lisiiiimistii
vanhulsille. My<is eliikkeells valmsntamis-
malleja tulisi tutkimuksen mukaan ryhty?i
kehittiimiien.

Ty<illistiimispalvelujen osalta todetaan
mm., ettd sellaisia vanhuksia jotka haluaisi-
vat tehde viel[ jotain tydtii ja jotka to-
denniikriisesti siihen viell kykenisiv[tkin, on
Itihes puolet (46,4 %) koko aineistosta. Tiis-
tii joukosta noin puolet onkin jo jossain
tycissii haastatteluhetkellii. Noin viidesosa
(22,5 %) vanhuksista on sellaisia, jotka il-
meisesti kykenisivtit tyihon, mutta eiviit ha-
lua sitii eniiii. Erityisesti vanhuksille j?irjes-
tettyjii tyollistiimispalveluja kiiyttiiisi tutki-
muksen mukaan joka viides tai neljiis van-

hus eli yhteensii noin 80 000-100 000 van-
husta.

- Eliikkeelle valmennuksen koulutusohjel-
ma (Ruth J.-E.)

Erilaiset ohjelmat, "pre-retirement pro-
grams" ovat lihteneet USA:sta ja ovat nyt
kiiyttiss[ myris Pohjoismaissa. Ohjelmiin
kuuluu mm. taloudellista suunnittelua, sai-
rauden- ja terveydenhoitoa, ravintokysymyk-
sen ja asumismuotojen selvittely?i, vapaa-
ajan kysymyksi[, jne. USA:ssa ovat ohjel-
mien takana usein tyrinantajat (50 /o:lla
suurista ty<inantajista on tiillaisia ohjelmia).
Ruth on tutkinut useiden eri tyyppisten oh-
jelmien tehokkuutta ja vaikutuksia. Tulok-
set osoittavat mm., ettii asenteisiin vaikutti
parhaiten ryhmtidynaaminen tyyppiohjekna.

- Vanhustyrin Keskusliitto ja sen tutkimus-
projekti w. 1973-1976 (Sundholm T.)

Vanhustytin Keskusliitto on valtakunnalli-
nen keskusjiirjestti, joka pyrkii edistiimiiiin
vanhusten sosiaalista turvallisuutta ja hyvin-
vointia. Vuosina 1973-1976 keskusliitto to-
teutti laajan kokeiluprojektin kuudessa kun-
nassa. Tulokset on julkaistu helmikuussa
1977 raportissa "Vanhustydn palvelukokei-
lu". Koottu tieto on tarkoitettu antamaan
ideoita ja esimerkkejii muille kunnille van-
husten sosiaalipalvelujen jiirjest?imisessii ja
kehittiimisess?i.

- Sosiaali- ja terveysministerion tutkimus-
osaston vanhuksia koskeva tutkimustoi-
minta (Suviranta A.)

l970Juvun alussa tehtiin selvitykia, jotka
koskevat vanhusten elinolosuhteita. Edel-
leen ilmestyi vanhusten eri hoitomuotojen
kustannuksia koskeva vertaileva tutkimus.
Kustannusten nopean kasvun johdosta on
tehty kustannusvertailuja, jotta voitaisiin l<iy-
tiiii edullisin vaihtoehto. Tehdyss?i tutkimuk-
sessa on havaittu, ettii ei voida varmuudella
sanoa, onko avohuolto todella yhteiskunnan
kannalta halvempi muoto kuin laitoshoito.
Vastaus ttihiin kysymykseen riippuu kusta-
kin tapauksesta ja ratkaisuun vaikuttavat
hoidon taso ja muut vaihtelevat olosuhteet.
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LOPPUV AIKUTELMIA
Oman osansa kokouksen annista muodosta-
vat em. esitykset ja niistZi kiiyty keskustelu ja
omansa epiiviralliset keskustelut osanotta-
jien kesken. Ktivi ilmeiseksi, ettii muissa
Pohjoismaissa kamppaillaan ainakin osaksi
saman tyyppisten ongelmien kanssa kuin
meill?ikin. Vaikutti mytis siltii kuin Ruotsis-
sa oltaisiin vanhenemisen ongelmien selvi-
tyksen kohdalla askeleen muita edele - eh-
kii ongelma on koettu sielll jo aikaisemmin
kuin muualla.

El?ikeliiisten lukumiiilr[n kasvu ja sen ai-
heuttamat ongelmat oli eriis asia" joka tuli
esiin osallistujien keskuudessa ja heriitti mel-
koisesti kiinnostusta. Ilmeistii on, ettii eliike-
jiirjestelmien rooli tulee tulevaisuudessa yh[
tiirkeiimmiiksi mytrs muissa asioissa kuin
puhtaasti taloudellisen tuen jakamisessa.

Eliikejiirjestelmiltii odotetaan ehk6 tule-
vaisuudessa enemmiin osallistumista yleiseen
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun ja toi-
menpiteisiin. Tiissl mielessii ovat kontaltit
samantapaisia ongelmia kiisittelevien viran-
omaisten ja laitosten kesken erittiiin tiirkeit.ii
ja toivottavia" minkii my<is tiiml kokous sel-
v[sti osoitti. Gerontologia on alue, jossa
myris yhteistyri eri tieteenalojen viilillii on
suorastaan v?ilttiimetontii, jos halutaan saada
aikaan todellisia tuloksia.

Tavaksi on tullut korostaa pohjoismaisen
yhteistyon merkitystii alalla kuin alalla. Tii-
mdkin kokous osoitti, ettii mytis gerontologia
on ala, jossa tiillaisella yhteistyoll?i on tiir-
ke[ merkityksensl. Sotnimalla kontakteja ja
siteitii pohjoismaisten naapuriemme asian-
tuntijoihin ja tutkimuslaitoksiin lisiiiimme
huomattavasti tieteellisen vaihdon virtaa
kaikkien yhteiseksi parhaalsi. Pohjoismai-
nen kanssakdyminen edellyttiiii meiltii suo-
malaisilta mycis vakavaa kiinnostusta puhu-
tun ruotsinkielen todelliseen oppimiseen -senkin tiim[n kongressin tieteellinen ja my6s
vapaamuotoisempi ohjelma osoittivat sel-
kdisti.
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PENTTI KOIVISTOINEN

V akuut u s o ik eud e n p ricit d k s i ri
VAPAAEHTOISEN
TAPATURMAVAKUU-
TUKSEN KORVAUS
JA YEL:N TY6.
KYVY:MONTYYSELAKE

Vakuutusoikeuden piiEtds
n:o 573017511313
Aura vahvisti S:n YEL:n mu-
kaiseksi tyotuloksi pesulaliik-
keen harjoittamisesta 7 000
markkaa l. 1. 1970 lukien,
mike tydtulo sittemmin oli
tarkistettu 4 000 markaksi
19.3. l97l lukien. S. haki
helmikuussa 1974 tyokyvyttti-
myysel2ikett2i ja Aura mycinsi
hlnelle tyokyvyttomyysellik-
keen osaeliikkeen?i ajalle 1. 1.
1974-31. 12. 1974. Eliikkeen
miiiirii oli 119,90 markkaa
kuukaudessa, mistii miiiiriistii
YEl-eltikkeen ja tapaturma-
vakuutuslain (TVL) mukai-
sen eldkkeen yhteensovituk-
sen vuoksi suoritettiin S:lle
109,22 markkaa kuukaudessa.

S. valitti eliikelautakunnal-
le ja vaati, ettei yhteensovi-
tussdiinncistd. sovellettaisi, kos-
ka h[nen ottamansa TVL
57 $:n 1 momentin mukainen
vakuutus oli vapaaehtoinen,
itsendisen6 yrittejene otettu
vakuutus. Eliikelautakunta
jiitti kuitenkin eliikelaitoksen
piiiitoksen voimaan. S. valitti
VO:een, joka katsoi, ettei ol-
lut esitetty syyta muuttaa ya-
lituksenalaista piiiitristii.

TVL:ssa sii?idetiiiin pakol-
lisesta tapaturmavakuutukses-
ta. Lisiiksi lain 57 $:ssd on
mii.i riyksi?i ns. vapaaehtoises-
ta tapaturmavakuutukscsta.

Sddnnciksen I momentti
suo itseniisille yrittiijille sekii
heidZin talouksissaan tycisken-

televille perheenjtisenille, jot-
ka muuten eivit kuulu TVL:n
piiriin, mahdollisuuden ottaa
vapaaehtoinen tapaturmava-
kuutus ja saada korvaus tytis-
sii sattuneesta tapaturmasta
TVL:n siiiinncisten mukaan.

TVL 57 $:n 2 momentti
antaa tycinantajalle oikeuden
saada TVL:n mukaan vakuu-
tettu henkilo vakuutetuksi
muunkin kuin TVL:ssa tar-
koitetun tapaturman varalta.
Tiillainen tapaturma on esi-
merkiksi tydnantajan tyrinte-
kij<iilleen ottaman vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen perus-
teella korvattava tapaturma.
Samassa pykiiliiss[ myos siiii-
detiiiin, ettii sekii 1 ettii 2 mo-
mentin mukaiset vakuutukset
ovat TVL:n mukaisia vakuu-
tuksia.

Lakisiiiiteisen tapaturmava-
kuutuksen, pakollisen ja va-
paaehtoisen, lisiiksi on ole-
massa ns. yksityinen tapatur-
mavakuutus, jonka tarkoitus
on t?iydentii5 lainsii2itiimiiii
vakuutusta antamalla vakuu-
tusturvaa mycis sellaisten ta-
paturmien johdosta, joita pa-
kollinen vakuutus ei koske tai
ei pidetii riittiiviinl.

Yksityisen tapaturmava-
kuutuksen tehteva on periaat-
teessa sama kuin vapaaehtoi-
sen tapaturmavakuutuksen.
Ero selittyy muodollisilla pe-
rusteilla. Kun vapaaehtoinen
tapaturmavakuutus noudattaa
tarkoin TVL:n s?iiinnciksid,
voidaan yksityisen tapaturma-
vakuutuksen sisiilkistii sopia
varsin vapaasti.

AIKAISEMMAT
TULKINNAT
Tycieliikkeessd n:o 1166, s.
24, on kirjoitettu vapaaehtoi-
sesta tapaturmavakuutukses-
ta ja yhteensovituksesta. Siinl
todetaan muun muassa, ettii
TEL 8 $:n I momentti liih-
tee siitii, ettii s?i?inntiksessii
luetellut muut eliikkeet, ku-
ten TVL:n ja sotilasvamma-
lain perusteella maksettavat
elinkorot sekii liikennevakuu-
tuslakiin perustuva jatkuva
korvaus oman vallman joh-
dosta, on otettava huomioon
vain, jos velvollisuus niiden

20



maksamiseen on olemassa
lain nojalla.

Vapaaehtoiseen vakuutuk-
seen perustuvat etuudet on si-
t[ vastoin tarkoitettu jeemean
yhteensovituksen ulkopuolel-
le. Muussa tapauksessahan
vapaaehtoinen tapaturmava-
kuutus menettlisi osittain
merkityksensil lakisElteisen
sosiaaliturvan tlydentilj6nl,
mik[ olisi erityisen kohtuu-
tonta silloin, kun vakuutettu
on itse suorittanut vapaaeh-
toisen vakuutuksen edellyttit-
mtt vakuutusmaksut.

ETK:n yleiskirjeessa n:o
24166 todetaan, ettil TEL 8
$:n 1 momentissa tarkoitettu-
na TVL:n s?iiinnoksiin perus-
tuvana elinkorkona pidetiiiin
sellaistakin elinkorkoa, joka
maksetaan jonkin muun lain
kuin TVL:n nojalla samojen
perusteiden mukaan kuin ty6-
tapaturman korvaamisesta on
siiiidetty. Tillaisia TVL:iin
viittaavia siiiinntlksi2i on esim.
seuraavissa laeissa:
1. palolaki
2. vdestcinsuojelulaki
3. laki ihmishenki2i pelastet-

taessa sattuvien tapatur-
mien korvaamisesta

4. laki virkatehtiivissd apuna
olleelle henkilolle eriiissii
tapauksissa suoritettavasta
tapatu rmakorvauksesta.
Yleiskirjeen mukaan TEL

8 $:n I momentin mukaista
korvausta ei sitii vastoin ole
TVL 57 $:ssii tarkoitettuun
vapaaehtoiseen vakuutukseen
perustuva korvaus. Niiit?i va-
kuutuksia ovat tydnantajan
tapaturmavakuutus ja tycinte-
kij?in vapaa-ajan tapaturma-
vakuutus.

ONKO YHTEEN-
SOVITUSST,LNNAKSIA
SELVENNETTI.VT?
VO:n ptrtrtds perustuu ilmei-
sesti paljolti lain sanamuo-
toon. TEL 8 $:n I momentti-
han edellyttle ty6el6kkeen
yhteensovitusta TVL:n sil5n-
nciksiin perustuvan elinkoron
kanssa.

Kun TVL 57 $:n I mo-
mentissa tarkoitettu vakuutus
on TVL:n mukainen vakuu-
tus, jonka perusteella mytin-
netiiiin sanotun lain mukaiset
edut, voidaan sen mukaisen
elinkoron katsoa perustuvan
TVL:n siiiinn<iksiin. Samaa
ajatuskulkua noudattaen lie-
nee mycis TI/L 57 $:n 2 mo-
mentin mukaisen vakuutuk-
sen perusteella maksettava
elinkorko yhteensovitettava-
Yksityinen tapaturmavakuu-
tus kuitenkin jiiiinee VO:nkin
kannan mukaan yhteensovi-
tuksen ulkopuolelle.

VO:n ratkaisu on ilmeises-
ti lain sanamuodon mukai-
nen, mutta edell[ esitettyti
lain tarkoitusta se ei vastaa.
N[in ollen joudutaan harkit-
semaan, olisiko TEL:n yh-
teensovitussdinnrilsi2i selven-
netldvl niin, ettei vapaaehtoi-
seen vakuutukseen perustuvia
eliikkeit?i yhteensoviteta TEL
8 $:n perusteella.
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MONICA SIEVERS

Miten suomalainen
ansait s ee ty oekiket tci
Ruotsissa?

Pohjoismainen sosiaaliturva-
sopimus antaa Suomen kan-
salaisille oikeuden Ruotsissa
ansaittuun tycielilkkeeseen sa-
mojen miiiiriiysten mukaan
kuin maan omille kansalaisil-
le, jos heitii verotetaan tycist6
Ruotsissa.

Poikkeus tiisfii siiiinn<istii
on tehty Tornionjokilaakson
asukkaiden suhteen. He saa-
vuttivat l. l. 1969 jiilkeen oi-
keuden ty<iellkkeeseen Ruot-
sista, vaikka heit?i verotetaan
Ruotsissa tehdystii ty<istii Suo-
messa.

Tyoel?ikeoikeuden syntyrni-
seen Ruotsissa vaaditaan
yleensii eliikkeeseen oikeutta-
via ansiotuloja kolmen kalen-
terivuoden ajalta 1. 1. 1960jilke":. Tyrikyvyttcimyyselii-
kettti ja perhe-eliikettii voi-
daan mycintiiii lyhyemm[nkin
ajan kuin kolmen kalenteri-
vuoden perusteella. Silloin

edellytetii?in, ettii ty<intekijiillii kuitenkin mahdollisuus eliik-
on el2ikepisteitii viihintiiiin yh- keeseen jo 60-vuotiaana tai
deltii vuodeltaia,ettd, hiin elii- hiin voi vastaavasti lykiitii
ketapahtumahetkellii kuului el2ikkeelle siirtymistii 7d llle-
Ruotsin sairausvakuutuslain vuoteen asti. Vanhuusel?ik-piiriin. keen nostaminen ennen elii-

Ansiotulo on ellkkeeseen keiiin tiiyttiimistii v[hentiii
oikeuttavaa, kun se ylittae sa- eliikettii 0,5 prosenttia kuu-
dalla kruunulla vuoden alus- kau,tta kohti. Lykkiiytymisko-
sa voimassa olleen ns. perus- rotus on 0,6 piosenttia kuu-mldrdn. PerusmiiSrii oli kautta kohti.
l0 700 kr l. 1. 1977. Ansiotu- Ruotsissa edellytetiiiin tyi-
lon lisiiksi on mm. sairausp?ii- kyvyttcimyyselakeita my6n-
vdraha eliikkeeseen oikeutta- neffdessd, 6ttii tyOntekijeniyti-
vaa tuloa. kyky on alentunut vahintian

Henkilon tuloista muodos- puolella ja ettii tydkyvytt6,-tuu perusmtdriin ylittiiviiltii myyden voidaan katsoa kes-
osalta ns. eliikepisteilii. Eliike- tiiviin huomattavan ajan,pisteet saadaan jakamalla yleensd v?ihintiiiin vuo'den
elikkeeseen oikeuttava tulo eteenpiiin. yli 6O-vuotiaisiin
vuoden alussa voimassa ol- tytintekijdihin sovelletaan lie-leella perusmiiiir?illd. Eliik- vempiii siiiinttij?i tyrikyvyttti-keen miliir?i5n vaikuttavat myyieliikettii riryOnieu-aasii.
ellkepisteet sekii el?ikepistei- Ty<intekijE, joka on Uiytfii-
den karttumisvuosien luku- nyt 60 vuoita, voi olla oiireu-miiirfl. tettu tydkyvyttd,myyseliikkee-

Eliikettii karttuu sen vuoden seen myos pelkiin tydtttimyy-
alusta jolloin henkil<i tzytti^ii den perusteella. Silloin vaadi-
16 vuotta, sen vuoden lop- taan ruotsalaisen viranomai-
puun, jolloin hiin thfifin 64 sen antama. todistus ty6tt6-
vuotta. Tiiyteen ty6el?ikkee- myydestii, joten Suomessa
seen, joka on 60 prosenttia 15 ty<itt6miinfl oleva henkild ei
parhaan vuoden-keski"rr.ior- voi saada el?ikettii t4miin
ta, vaaditaan el?ikepisteiui 30 siiiinndn perusteella.
vuodelta. Vuosini lg96_ Ruotsissa leskenelllketti
1923 syntyneille riittiiii tiiy- maksetaan leskelle, jonka
teen eliikkgesssn lyhyemli avioliitto on kestiinyt viihin-
aika. ' tiiiin viisi vuotta tai leskelle,jolla aviopuolisonsa kanssa

MrrA EL.iKKErr.t,TJ,':H":,'JT;1,*?iTl",ll:
lA MILLOIN? Bstii.
Ruotsin tyriel?ikelain mukai- Lapseneliikettii maksetaan
set etuudet ovat vanhuusel[- alle l9-vuotiaalle lapselle. Jos
ke, tyokyvyttcimyyseltike sekii molemmat vanhemmat ovatperhe-eliike. kuolleet, maksetaan eliikeYleinen vanhuuseliikeikii vain yhden vanhemman jiil-
on 65 vuotta. Henkiltillii on keen.
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English summaries

ELZKETARVAKESKUS
AVASTAA
Ruotsissa on kiiytttsse oma
eliikehakemuslomake joka
el?ikelajia varten. Lesken ja
lasten eliikkeit2i varten on
myds eri lomakkeet ja jokais'
ta lasta varten on tiiytettiivii
oma hakemuslomake. Ruot-
sin elflkehakemuslomakkeita
on saatavissa Eltiketurvakes-
kuksesta. Se mytis avustaa
hakemuksen tiiyttiimisessii ja
v?ilittiiii sen edelleen Ruotsin
ellkeviranomaisten kiisitelte-
viiksi. Hakemus on syytii teh-
dti hyvissii ajoin, sillii Ruot-
sissa eliikettii maksetaan ta-
kautuvasti korkeintaan kol-
melta kuukaudelta

Ellketurvakeskulsesta saa
mycis tietoja Ruotsin eliikejiir-
jestelmiii koskevista asioista.

The subject of the artlcle on p. The article descrlbes the de-
4 is the' development of tlie velopment that has led to the
Finnish employment pension sya- spread of the pereonal identlfl'
tem since its entry'in force'on catlon code, established origl-
luly 1, 1962. The most noteworthy nally for the.employment penoion
reftrms have been the incorpo- system, to the health insurance
ration of the survivors' pension system and later statutorily also
in the benefits in 1967, the inclu- to the population reglster'
sion of the selfemployed in 1970 The article on p. 20 belongs
within the earnings-rllated pen- to the series "Bulings by the
sion system, the incorporation of lnsurance Court". lt reports on
an unemployment pension in the the decislon of the lnsurance
benefits on-July 1, 1971, and the Court concerning the adjustment
introduction in 1973 of an invall- of the employment pension and
dity pension granted as a part compensation under the voluntary
pension. The l6vel of the empioy- accident insurance .system. Ac-
ment pension has been improved cording to the employment p6n-
several times; the most notable sions acts, certain statutory pen-
reform in this respect was the sions are adjusted so that the
increase which raised the target total pension received by the
level of the full employment same person does not exceed the
pension to 60 per cent of th6 pay. maximum sum foreseen in the' The changing of the index lin- law. The author suggosts. that
kage of em-plo-yment pensions is employment pensions acts should
eximined in th-e articie on p. t2 be studied with a view to exclu-
Employment pensions follow the ding penslons based on volun'
development'of the wage and tary insurance from the adju8t'
price levels. They are adJusted ment procedure.
at the beginning of each year The article on p. 16 presentg
against the TEL (Employees' the Nordlc Gerontologista Cong'
Penslons Act) index, and at the ress held in Turku and the most
beginnlng of July two-fifths of the recent research resulte reported
estimated index increase in the there.
followlng year ls added to the T6s article on p. 22 dlecusses
pensions by way of an advance the employment pension Bystem
payment. The amendment of the ;n Sw6ae-n. According to the
law took effect on January 1., Nordtc Social Security Agree-
1977, and the first advance ad- ment. Finnish citizens have the
justment will be made on July 1, same rights to an employment1977. penslon of these countries as the

The article on p. 7 deals respective country's own cltlzeng
with the definition of invalidity ln if they are taxed for work done
the employment pension System. in another Nordic country

ffre irtilte on'p. 13 diecusses Statistical data on reclpienta-of
the personal identification code employment ponsions and on the
in use in Finland. lt was created average amounts of the penslons
originally for the employment on Mirch 31, 1977, are publlshed
pension system. on P. 25.
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Elriturv ake skus me s suille
Nimityksiri
E lri ke turv a k e sku ks es s a

Ellketurvakeskuksen hallitus
on nimittiinyt suunnitteluosas-
ton apulaisosastop[iillik6ksi
fil.kand. Antero Ahosen
l. 5. 1977 alkaen. Antero
Ahonen on tullut Eltiketurva-
keskuksen palvelukseen vuon-
na 1973.

Vakuutusteknillisen osas-
ton matemaattisen toimiston
p2iiilliktrksi hallitus nimitti fil.
kand. Synncive Hesson
l. 5. 1977 lukien. Synn<ive
Hesso on tullut El2iketurva-
keskuksen palvelukseen vuon-
na 1970.

Tiedotusosaston yhteystoi-
mistoon on tiedotussihteeriksi
nimitetty toimittaja Jaakko
Mekin en 4. 4.1977 alkaen.

/'i\ /'i\ n aoisc{5Eoc{6

Eliiketurvakeskuksen tiedo-
tussihteeri Veikko Verii jli-
m ii k i kuoli iikilliseen sai-
rauskohtaukseen 18. 5.

Veikko Ver?ijiimiiki oli
syntynyt 1925 ja, tullut Eliike-
turvakeskuksen palvelukseen
1973 Rautatieliiisten liiton
tiedotussihteerin tehtevista.
Eliiketurvakeskuksessa hlnen
tehtaviinse kuului yleisen tie-
dotustoiminnan ohella yhtey-
denpito tycimarkkinajiirjes-
tdihin ja talon henkilijkunta-
lehden toimitussihteerin tyo.

Veikko Veriijiimiiki oli
toimelias ja monipuuhainen
mies, joka ei sallinut sairau-
den viihentiid tyopanostaan.
Varsinaisen tydnsii ohella hii-
neltii riitti aikaa henkiltikun-
nan yhdistykselle, jonka toi-
minnassa hiin oli aktiivisesti
mukana, viimeksi puheenjoh-
tajana tiimiin vuoden alusta.

Tiimiin numeron ilmestyesse
on Eliiketurvakeskuksen ke-
sdn ensimmdinen messuta-
pahtuma, Karjalan messut
Joensuussa, jo takana p?iin.
Messut pidettiin 11.6.-19. 6.
Omalla osastolla osallistu-
taan mycis Lahden messuihin
29. 7.-7. 8. ja Rovaniemi
'77 -messuihin 12. 8.-16. 8.

Taulun ja esitepciydiin EI2i-
keturvakeskus on pystyttA-
nyt mycis Eliikkeensaajien
keskusliiton kokoukseen Ou-
luun (15. 6.-16. 6.) ja pystyt-
6e Sosiaaliturvan piiivien
niiyttelyyn Helsingin Kallion
virastotaloon elokuun alussa.

Messuosastoillaan Ellke-
turvakeskus on vuodesta 1974
alkaen - josta liihtien niiyt-
telyissii on siiiinntillisesti kier-
retty - esitellyt asiakkail-
leen niiiden henkiltikohtai-
sen tycieliiketurvan muodos-
tumista mikrofilmikortiston
ja niiyttcilaitteen avulla. Kdy-
tettiivissii on tyosuhderekis-
teri, joka sisiiltiiii tiedot kai-
kista yksityisen tycinantajan
palveluksessa, itsendisend
yrittiijiinii tai maanviljelijiinl
tehdyistii ttjistii: tyosuhteen
tai toimintajakson keston
sekd sen ansion mliiriin, jon-
ka perusteella tydel?ike laske-
taan. Messuosastolla anne-
taan luonnollisesti myos neu-
voja ja jaetaan esitteite.

Vuonna 1974 Eliiketurva-
keskuksen osasto oli Pohjan-
maan messuilla Seiniijoella,
Kalotti-messuilla Kemissii ja
Tampereen messuilla, vuon-
na 1975 Oulussa ja Turussa,
vuonna 1976 J2itkiin kulttuu-
ripiiivillii Lieksassa, Kymen-
laakson messuilla Kotkassa ja
JyvZiskyliin messuilla. Kun
tdnd vuonna l[hdetii?in Joen-
suuhun, Lahteen ja Rovanie-
melle, muodostuu tdhdnastis-
ten messutapahtumien verkko
melko tasapainoisesti maan
kattavaksi.
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Tietoj a ty deldkk eens aajista
Eldketurvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL-
my6ntemien 31 . 3. 1977 voimassa olevien eldkkeiden lukumtiiiriit ja eldkkeiden ke
taulukon mukaiset.

LEL-eltikelaitosten
imaarat seuraavan

ja
sk

VANHUUSELAKKEET

Ela my6ntaja
EI Keskimaarainen

Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset
TEL-eliikelaitokset

Eltikevakuutusyhti6t 31 513 45394 76907 937 426 635
Eltikekassat 1 293 2 069 3 362 1 160 531 773
Eliikestiiitiot 10 182 7 282 17 464 r 069 494 830

TEL-elSkelaitokset yhteensd 42988 54745 97 733 975 439 675
YEL-eliikelaitokset B 165 5 384 13 549 oo7 718 922
MYEL-eliikelaitos 28 338 30 820 59 158 256 134 193
LEL-eliikelaitos 27 071 5 588 32 659 383
Kaikki ty6elakelaitokset I 06 562 96 537 203 009 635 343 496

Lisdksi edellisista sai TEL-Iistieliiketft 4722 vanhuuseldkkeensaajaa keskimtitirin 1 01 1 mk/kk, YEL-lieA-
eldkettii 61 vanhuuseldkkeensaajaa sekd MYEL-Iisdeliikettii 2 vanhuuseldkkeensaajaa.

TY dKY VY TT dMY Y SE LAKKEET ( sisdhi)ti osaeliikkeet )
Eliikkeensaajia Keski miiiiriiinen peruseltike mk/kk

Eliikkeen myontAja Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset YhteenEd
TEL-eltikelaitokset

Eldkevakuutusyhtiot 25451 32 031 57 482 978 444 680
Elirkekassat 850 1307 2157 1 178 541 792
Eltikesiiiitiot 6 912 4 416 1'l 328 1111 584 906

TEl-eldkelaitokset yhteensii 33213 37754 70967 101 1 463 720
6 855 3478 10 333 829 537 731YEL-eliikelaitokset

lt/YEL-e{akelaitos 23s94 26 585 49 979 309 134 216
LEL-eltikelaitos 31 963 5 543 37 506 488 217 448
Kaikki ty6eltikelaitokset 95 425 73 360 168 785 651 329 51 I

Listiksi edellisista sai TEL-Iisdeliiketta 2 5BS tyokyvyttdmyyseltikkeensaajaa keskimaarln 756 mk/kk sek6
YEL-I isiie liiketta 35 tyokyvytt6myyse liikkeensaa jaa.

V ANHUUS., TYdKYVYTTdMYY S- I A TYdTTdMYY SELLKKEET

Kes
Eliikkeen myontaja iehet Naiset Miehet Naiset Yhteensa
TEL-eltikelaitokset

Eltikevakuutusyhti6t 57 090 77 897 134 987 955 433 654
Eltikekassat z t43 3 387 5 530 1 167 535 780
El2ikesiiiiti6t 17100 11736 28836 1 086 528 859

TEL-eliikelaitokset yhteensd 76 333 93 020 169 353 990 449 693
15 036 8 888 23924 920 647 819YEL-eliikelaitokset

lrtYEL-;takelaitos 51 905 57 460 109 365 2BO 134 2U
LEL-eltikelaitos 59498 11 446 70944 440 207 492
Kaikki ty6eltikelaitokset 202772 1 70 814 373 586 642 JJ/ 502
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PERHE-ELAKKEET

Eldkkeen mydntajd

Keski-
Eldkkeiden mddrdi-
lukum66rd nen eltike

mk/kk

ElSkkeeneaajia

Lapset YhteenedLesket
TEL-e lSkela itokset

Eld kevaku utusyhti6t 23 656 551 21 710 1 0 304 32 014
Eliikekassat 965 686 862 464 1 326- 21Hs -8663Eliikesiititi6t 6 863 599 6 514

TEL-e lii ke la ltokset a 31 484 566 29 086 12917 42 003

MYEL-eldkelaitos
4 451 522 4209 2366 6575

10 152 156 I 414 5 548 141,6,2

LEL-eliikelaitos 17489 260 16 396 7 932 24328
413 -59 

1 05 - 28 763 87 868 -Kaikki tyoeliikelaitokset 63 582

Edellisiin keskim66riin sisaltymatt6mien TEL-Iisdetujen mukaisten perhe-eldkkeiden lukumdtird oli 1 921
ja keskimdara 774 mklkk. Tdtd perhe-eliikette sai i 879 leskea ja 923 lasta. YEL-lisaetujen mukaisten
perhe-eldkkeiden lukumd6rli oli 10.

TYdTTAMYYSELAKKEET

Eltikkeen my0ntaia Naiset Yhteensii iset Yhteensti
aara l nen

TEL-elSkelaitokset
Eltikevaku utusyhti 6t 126 472 598 729 390 462
El6kekassat
E laKesaaUot

1l 11 435 435
6 J6 44 50s 559870

132 521 6s3 735 340 468rE LjgE!9!9i!9ks9! [!99!$_
YEL-eldkelaitokset 16 26 42 788 528 627

MYEL-el2ikelaitos 173 55 228 423 170 362
LEL-eliikela itos 464 315 779 438 214 u7
Kaikki ty6eltikelaitokset 785 917 1 702 492 326 402

Eliikkeen myontaja Miehet Naiset
Keskimtitird inen ruseltlke

Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eliikelaitokset

546 746 1 292 847 366 570Eltikevakuutusyhti6t
Eltikekassat '18 44 62 766 572 629

Eliikeseiiiti6t 67 42 109 873 485 723
832 1 463 848 374 584
433 1 471 658 445 595

MYEL-eliikelaitos 4673 4317 I 990 274 130 205

LEL-eldkelaitos 742 66 808 501 289 484
Kaikki ty6elekelaitokset 7 084 5 648 12732 405 194 31 1

Lisdkei edellisiste sai TEL-lisaeleketta 1 1l osaelekkeensaajaa sekti YEL-listielaketta 6 osael6kkeen-
saajaa.

V ANHUU S-, TYAKYVYTTdMYY S-, TYdTTdMYYS- I A PERHE-ELiKKEET

Ellikkeen myonttijii Eltikkeen mydntaja
Keski-

Elakkeiden meArai-
lukumdArA nen el6ke

TEL-eliike la itokset YEL-eliikelaitokset 2B 381 772

El6kkeiden
lukumiiiird

Keski-
meerai-

nen eliike
mk/kk

Eliikevakuutusyhti6t 1 58 643 638 MYEL-eltikelaitos
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