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Elcikeneuvontaa
suuressa teltassa
Eliikkeitii koskevan tiedon jakaminen on vaikeata, totesi
pohj oismainen tyoeliikekokous.

Vaikeus on eldkealan ihmisten keskuudessa tuttu, niin
tuttu ettb se itsestidn tuleekin puheeksi, milloin kaksi tai
kolme eliikemiestii kohtaa toisensa; ja niin keskeinen, ettii
se ansaitsee tulla pohdituksi kansainviilisessii kongressissa.

Eliiketurvan jtirjestiimisen ja tarkistamisen tiirkeyttii on
vaikea ttihdentiiii yleisdlle, koska on kyse toimista vastaisen
varalle; vastaanottajalle ei yleensti ole tarjona kouraan tun-
tuvaa ja suuhun pantayaa. juuri nyt. Tiedon virrassa vael-
tava ihminen kiinnostuu niistii asioista, jotka koskevat hiintii
juuri nyt; eliikettii koskevat tiedot ja ohjeet pannaan syr-
jiiiin, odottamaan aikaa, jona ne ovat ajankohtaisia.

Voidakseen konkreettisesti esiteila, mitii hyrityii laitoksen
palveluista yleis6lle on, Eliiketurvakeskus kesill?i 19"1 4 lahti
omine osastoineen messuille eri puolille Suomea ja vei mu-
kanaan rekisteripalvelunsa pienoiskoossa: tyosuhderekiste-
rin mikrofilmikortistona, rekisterinhoitajan ja lainopillisen
neuvojan. Henkilollisyytensd todistaville messuvieraille n[y-
tettiin rekisteristii heitii koskevat tiedot, halukkaat tayttivet
tiedustelukortin saadakseen rekisteriotteen kirjallisena ko-
tiinsa, ja milloin ilmeni epiiselvyyksiii, tehtiin muistiinpanot
selvittely[ varten. Ndin messuille osallistuminen muodostui
aktiivisemmaksi ja kouriintuntuvammaksi kuin olisi ollut
pelkkii esitteiden jakelu.

Kokemukset messuilta olivat hyv[t, joten kiiytZintoii jat- *.--.
kettiin; tf,hdn mennessii Eliiketurvakeskuksen naftolaitteet
ovat kulkeneet yhdeksillZi messuilla. Yleisci on ottanut osas-
ton hyvin vastaan: kuluneen kesdn messuilla oli rinnakkain
kiiytrissii kolme niiyttcilaitetta, jotta kaikkia tiedon haluajia
voitiin palvella.

Eliiketurvakeskuksen toimihenkilot, jotka ovat vapaaeh-
toisina ilmoittautuneet messuesittelijiin varsin rasittavaan
tehtiiviiiin, ovat ottaneet tyonsti koulutuksen kannalta. El[k-
keiden selostajalle ja neuvojalle messutyci on erddnlainen
drilli, pikaharjoitus. Saattaa olla, ettii silmiistii silmiiiin ta-
vattaessa saa toisella tavalla tuntuman yksityisen ihmisen
ongelmien moninaisuuteen ja niiden risteytymiseen hdnen
eliimiintilanteessaan kuin saa kirjeenvaihdon tai puhelinkos-
ketuksenkaan perusteella. Eliiketiedotusta meni perille paitsi
niille arviolta kuudelle-seitsemiilletuhannelle k[vijiillo joi-
ta messuosastoilla t?inbkin vuonna palveltiin, mycis niille
ohikulkijoille, joiden muistin pohjalle rekisteroityi elZike-
asioiden esillii olo, ja niille, joille messuosastolla kevijat tuli-
vat maininneeksi kokemuksestaan. Arvonsa on mycis ke-
hyksellii, johon sijoitettuna eliiketurvaa esiteltiin: elinkeino-
eliimiin joukossa, tyoel?im?itin ja toimeentuloon kuuluvana
arkisena asiana, ei salaperiiisten virastojen ja kohtalonkysy-
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mysten piiriin kuuluvana kiisitteenii, jollaisena elike viel6
monen mieless6 on.

Eliikkeiden esittely messuilla liittyy linjaan, joka on yleis-
tym2issii julkisen hallinnon ja palvelun piirissti. Valtion vi-
rastojen, maakunnallisten liittojen ja kuntien osastoja niikee
messuilla vuosi vuodelta enemm6n. Tiime on varmasti ter-
vetullutta kehitystii.

Tytiel2ikerekisterin mukanaolo teki mahdolliselsi vakuu-
tettujen henkilokohtaisen palvelun. T?iss?i tuntuu siis rekis-
tereiden toimintavalmiuden tehostuminen. Kehityksess?i ol-
laan oikealla tiellii kun systeemi kasvaa suurilinjaiseksi
juuri siksi, ettd se entistii tism?illisemmin voisi palvella
yksittiiistii vakuutettua.
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MARKKU HANNINEN

Tydelcikkeiden indeksi-
muut oksen suuntav iivat

LAINMUUTOSTEN SISI.LTA
Tytieliikelakien (fEL, LEL YEL, IvfYEL)
vuoden 1977 alusta voimaan tulevien lain-
muutosten piiiiasiallinen sisiiltri on seuraava:
l. TEl-indeksin vuotuinen muutos seuraal. l. 1977 liihtien yleisen palkkatason ja

hintojen keskimii5.riiista muutosta.
2. TEl-indeksitarkistus tehdiiiin kaksi ker-

taa vuodessa: vuoden alussa ja keskellii
vuotta. Hein[kuun indeksitarkistus on
ennakkoa seuraavan vuodenvaihteen
TEL-indeksitarkistuksesta

3. Tycieliikkeiden nykyistii 25 /o:n vahtm-
miiismiiZiriiE korotetaan portaittain 29
/o:iin. Vuoden 19'17 alussa korotus on
2, vuoden 1979 alusta liihtien yhteensii 3
ja vuoden 1982 alusta lukien kaikkiaan
4 /o-yksikkon.
Nykyistii 33lo:n v?ihimm?iism6iiriiii ko-
rotetaan prosenttiyksikd,issl saman ver-
ran samoina ajankohtina, joten se kohoaa
37 to:in l. l. L982 mennessd.

TEl-indeksin muutokset heijastuvat vas-
taavasti kaikkiin sellaisiin etuihin, joita ny-
kyisinkin tarkistetaan TEl-indeksin avulla.
Muutokset koskevat siten tyoeliikkeiden li-
slksi myris julkisen sektorin eliikelakeja ja
Iiikennevakuutus-, sotilasvamma- ja tapatur-
mavakuutusl ainsZiiidiint<iti.

TEl-indeksimuutoksen yhteydessii toteu-
tettiin myos joukko valtion el2ikelain muu-
toksia, jotka tulevat voimaan l. l. 1977. Nei-
den seurauksena VEL l0 $:n I momentin
mukainen eliikkeen karttumisvauhti kohoaa
30. 6. 1962 jiilkeiseltii ajalta 2 /o:iin vuodes-
sa. Vastaava muutos tapahtuu mycis valtion
perhe-eliikelaissa. Tiimln lisiiksi muuttuu
VEL:n yhteensovitussddnnost<i, mink6 seu-
rauksena valtion lisiiturvan mukainen eliike
kohoaa, jos palkka alittaa noin 2 800 mk/kk
(vuoden 1976 indeksitaso).

SYYT TEL.INDEKSIN
MUATTAMISEEN
Indeksitarkistusjiirjestelmiin eri puolia on
tutkittu julkisella sektorilla jo tiimiin kym-
menluvun alusta l2ihtien. VEL:n ja
KVTEL:n piirisstl on vanhan keytZinndn
mukaisen TEl-indeksin koettu eri tahoilla
johtaneen viime vuosina ylisuuriin indeksi-
tarkistuksiin. Tyoeliikejiirjestelmtissii TEL
indeksin muuttamiseen antoi virikkeen vuo-
den 1974 tulopoliittinen ratkaisu. Ttihiin ns.
Lindblom-ratkaisuun sisiltyviin sosiaalipo-
liittisen sopimuksen mukaisesti on jo toteu-
tunut heintikuun 1975 ty6eliikkeitten taso-
korotus.

Sopimukseen sisiiltyvien TELindeksitar-
kistuksia koskevien kohtien piiiiasiallinen si-
siiltti on:
1. Nykyinen indeksitarkistus on joissrkin

tapauksissa johtanut tuloksii.:. joita ei
ilmeisesti ole tarkoitettu niitii luotaessa;

2. On tiirkedii, ettii tarkistusmenettely on
yhtenlinen koko ty<i- ja virkaelZikejerjes-
telmiiss[;

3. Indeksin tavoitteeksi asetetaan, ettii
etuuksien muutokset liihinn[ seuraavat
sopimuspalkkojen kehitystl;

4. Tulisi selvittiiE, voidaanko indeksitarkis-
tukset suorittaa erilaisina eri suuruisiin
eliikkeisiin.

Lindblom-ratkaisussa m?iiiriteltyjen tehtii-
vien toteuttamiseksi asetti valtioneuvosto lo-
kakuussa 1974 eliikeindeksikomitean, jossa
kaikki sopijaosapuolet olivat edustettuina.
Komitea sai ty<insii valmiiksi viime vuoden
syksyllii (Komiteanmietint<i 1975:.44).

Nyt toteutettava lainmuutos on varsinai-
sen indeksimuutoksen osalta komitean esit-
tiimiin mukainen. Ty<iel2ikkeisiin lainmuutok-
sen seurauksena tulevat parannukset ylittii-
vit sen sijaan olennaisesti sen, mitii komitea
esiui.
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MIHIN UADELLA
TEL-IN DEKSI LLA PY RIT iAN?
Uudella TEl-indeksillii pyritiiiin siihen, ettii
elZikkeelle siirtymistl edelt2inyt tulokehitys
jatkuisi yleisesti tarkasteltuna my<is el?ikkeel-
l2i ollessa. Ellkeindeksikomitea totesi k[y-
tettevisse oileeseen tilastomateriaaliin nojau-
tuen, ettl vanhemmissa ikiiluokissa eli juuri
niissii iktiryhmissii, joista siirrytiiiin eliikkeel-
le, palkkojen kehitys on hitaampaa kuin kes-
kimiiiirin koko palkansaajaryhm2issii alittaen
vastaavan ansiotasoindeksin kehityksen.

Toisena TEl-indeksin pZiiimii2irtin6 on to-
teuttaa vuoden 1974 Tupo-ratkaisun yhtey-
dessii tehty sopimus siitii, ettii "tyoeldkkei-
den tarkistusindeksin tavoitteeksi asetetaan
se, etti etuuksien muutokset liihinnti seuraa-
vat tyoehtosopimuspalkkojen kehitysti".
Kun viimeksi mainittua tavoitetta mitattiin
tilastotietojen valos-sa, todettiin, ettd vuosilta
1964-1974 lasketun keskiarvokehityksen
mukaan TEl-indeksin nousun olisi tullut
olla hiukan hitaampaa kuin lainmuutoksen
seurauksena nyt toteutunut hintojen ja palk-
katason kehityksen keskiarvon mukainen tar-
kistus. Ottaen kuitenkin huomioon edellii
mainitun syyn sekii indeksitarkistusj[rjestel-
miiltti vaadittavat turvaavuusn[kokohdat ja
mycis taloudelliset voimavarat paatyi eleke-
indeksikomitea esittiimiiiin vuotuisen TEL-
indeksimuutoksen miiiiriiytymisperusteeksi
hintojen ja palkkatason kehityksen keski-
arvoa.

Vanhaa TEl-indeksi6 on arvosteltu sen
vuoksi, ettd ns. solidaarisen palkkapolitiikan
kausilla kaikille sama tarkistusprosentti joh-
taa systemaattisesti toisilla liian suureen ja
toisilla taas liian pieneen tarkistukseen. T6-
m?i niikyy myds vuoden 1974 tulopoliittises-
ta sopimuksesta, minkti mukaan tuli selvit-
ttiii mahdollisuudet eriytyviin indeksitarkis-
tuksiin. Elikeindeksikomitea paneutui asiaan
perusteellisesti ja piiiityi lopputulokseen, jon-
ka mukaan eriytyvet TEl-indeksitarkistuk-
set eivit ole mahdollisia. Esimerkiksi kaikis-
sa muissa maissa automaattiset indeksitar-
kistukset perustuvat komitean suorittaman

tutkimuksen mukaan lekisffilsi5issii el2ikkeis-
sii keskimiiiirdiseen prosenttiin.

Uusi TEl-indeksi turvaa siis aikaisemman
kiiytZinnon mukaisesti eliikkeet rahanarvon
huonontumista vastaan, jos myos tydssii ole-
van vdestrin palkoissa niiin tapahtuu. Siinii
tapauksessa, ettii palkat kehittyviit hitaam-
min kuin hinnat, kohdistuu tiimii eliikkeen-
saajaan muutoksen seurauksena vain puo-
lella miiirlllii. Ennusteiden mukaan t[llainen
poikkeuksellinen tilanne n?iyttiiii syntyviin
tdnl vuonna. Tiimiin seurauksena eliikeliii-
set saavat ensi vuonna uuden TEl-indeksin
ansiosta todenniikciisesti paremman korotuk-
sen kuin mihin vanha indeksi olisi johtanut.
Kun palkoissa tapahtuu reaalikasvua, mikii
on ollut normaalitilanne, nousee TEl-indek-
sikin hintoja nopeammin. AIla olevassa ase-
telmassa on uutta ja vanhaa TEl-indeksiii
kuvattu esimerkein. Luvut perustuvat olet-
tamuksiin,
Vuosi 1977
Hintojen nousu 14 lolv, palkat nousevat
ll lolv.
Uusi TEl-indeksi: nousu on
1lzx(tt%+ t4l) eti lz,s7o.
Vanha TEl-indeksi: nousu olisi ollut l1lo.
Vuosi 1978
Hintojen nousu 8 folv, pdkat nousevat
10 lolv.
Uusi TEl-indeksi: nousu on
I l2x (8 7o + l0l) eli 9 ls.
Vanha TEl-indeksi: nousu olisi ollut 10 /r.

ffi-r#ifflu^6#s
f ,qrfrnffitiliy
fr$gg*Hffi'?ff
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H EIN,IKUUN IN DEKSIT ARKISTT] S

Kokonaan uutena tarkistustapana lainmuu-
tokseen sisiiltyy heindkuun alussa tehtiivii
tyrieliikkeitten indeksitarkistus. Ensimmiiisen
kerran tiimii tapahtua 1.7.1977. Tiillciin tar-
kistetaan eliikkeitii 215:lla siitii miiiiriistii,
jolla seuraavan vuoden TEl-indeksi arvion
mukaan nousee. Perusteet tiitii heiniikuun
korotusta varten vahvistaa sosiaali- ja ter-
veysministerici. Jos TEl-indeksin arvioidaan
nousevan esimerkiksi l0 !o:lla, on heinii-
kuun korotus 4 7o. Seuraavassa vuodenvaih-
teessa ellkkeitii korotetaan TEl-indeksin
vahvistetun nousun miiiiriiiimiille tasolle.

Myds vuoden alusta voimassa olevan lain
mukaan vahvistetaan siis kullekin kalenteri-
vgodelle nykyiseen tapaan ainoastaari-yEi
TEl-indeksin pisteluku.

MIKSI VAHIMMAISMLARI{
KOROTETAAN?
Lainmuutoksen yhteydessii on haluttu antaa
takeet siit?i, ett[ TEl-indeksin muuttaminen
ei hidastaisi matalatasoisten tyoeliikkeitten
kehityst?i aikaisemman TEl-indeksin mukai-
seen tilanteeseen verrattuna. Ttimii on toteu-
tettu kompensoimalla TEl-indeksin mahdol.
linen hidastuminen korottamalla v[himmiiis-
miiiiriisiiiinnosten piiriin kuuluvia tyoeliik-
keitii. Korotus tehdiiiin siis sekZi nyt eliik-
keellfl oleville ettti myrihemmin eliikkeelle
siirtyville.

Lainmuutoksen seurauksena ennen hein[-
kuuta 1975 eliikkeelle siirtyneilll henkiloillii
viihimmiiism?iiirii kohoaa vuosina 1977, l97gja 1982 yhteensii 16lo:lla nykyisestii tasos-
ta, joka siis tiiyden ajan mukaan laskettuna
on 25 /o elZikepalkasta. Nykyisen 33 !o:n
sddnncin mukaisen tydeliikkeen piiriin kuu-
luvilla henkiloillii lainmuutoksen jiilkeinen
korotus merkitsee kaikkiaan runsaan 12lo:n
ty<ieltikkeen nousua.

KUSTANNUSVAIKATUKSET
Lainmuutokseen sisiiltyvdt parannukset ko-
rottavat eliikemenoja ja TEl-indeksin muu-
tos pit,emmillZi t?ihtiiykselll vaimentaa elii-
kemenojen kasvua. Yksityisellii sektorilla
korotusvaikutus on vaimentumista voimak-
kaampaa, mink2i seurauksena koko kuluvan
kymmenluvun loppupuolen ajan lainnruu-
toksista aiheutuu el[kemenojen kasvua. Kai-
killa ty6eliikejiirjestelmdn sektoreilla lain-
muutokset korottavat eliikemenojen ensim-
miiisenii vuonna. Kokonaiskorotus on noin
225 Mmk. Tiim?in jilkeen eliikemenojen kas-
vu viihitellen vaimenee tyci- ja virkaeliikej?tr-jestelmiiii kokonaisuutena tarkasteltuna.
Lainmuutoksen eldkemenojen kasvua hidas-
tavasta vaikutuksesta huolimatta arvioidaan
TEl-indeksisidonnaisten eliikemenojen miiii-
riin kaksinkertaistuvan vuoteen 1985 men-
nessd. Mddrd kasvaa vuoden 1976 5 500
Mmk:sta vuoden 1985 arvioituun mf,f,rdiin
11000 Mmk.
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ANTil SUOMINEN

Vuoden 1977 alussa
voimaantulevien lain-
muutosten sisciltt)
Monivaiheisen komitea- ja
eduskuntakiisittelyn jiilkeen
tulevat ensi vuoden alussa
voimaan tycieliikelakien muu-
tokset, joilla muutetaan eliik'
keiden indeksisti2innoksiii sekii
samanaikaisesti Parannetaan
kolmessa vaiheessa vanhem-
pien ikiiluokkien viihimmlis-
eHketurvaa. Muutosten sis6l-
to voidaan jakaa kahteen
pidosaan: indeksisiiiinnosten
muuttamiseen ja v2ihimm2iis-
eliikkeiden tason korottami'
seen. Lisiiksi muutokset si'
siiltiiv?it joitakin muita uudis-
tuksia, joihin tiissii yhteYdes-
s[ ei ole aiheellista Puuttua.

Indeksimuutosten tavoit-
teena on ollut turvata eltik-
keensaajille kohtuullinen eliik'
keiden ostovoiman lis?iYs, mi'
kiili tyossakeyv?in viieston tyti'
tuloissa tapahtuu reaalikas-
vua. Nykyisessi indeksin
miiiiriiytymisessd on tekijoitii,
iotka ovat johtamassa, ja osit'
iain jo johtaneet, vinoutumiin
ia kohtuuttomuuksiin etenkin
julkisen sektorin el2ikkeissii.
Virheellisyydet ovat tulleet
esille vuodesta 1968 noudate'
tun solidaarisen tuloPolitiikan
seurauksena. NYt voimaan tu'
levien s66nncisten mukaan
TEl-indeksi m[iiriiYtYY Ylei'
sen ansiotasoindeksin ja ku-
luttajahintaindeksin keskiar'
vona.

TEl-indeksin muutoksen
aiheuttama elZikekehityksen
hidastuminen vanhemPien
ikiiluokkien kohdalla esteldiin
korottamalla vlihimmiiiseliik-
keiden tasoa- Korotukset ta'
pahtuvat siten, ettd ensi vuo'
den alussa vlhimmiiistasoa
korotetaan kahdella prosentti-

yksikdllii ja vuosien 1979 ia
1982 alussa kumpanakin vuo-
tena yhdellii prosenttiylisiktil-
le.

Indeksiuudistus koskee
myos julkisen sektorin ellike-
lakeja sekii tapaturmavakuu-
tuslain, liikennevakuutuslain
ja sotilasvrmmalain mukaisia
eliikkeitii.

ensimmiisessii momentissa
miidritellii?in perusteet, joilla
sosiaali- ja terveysministeri6
vuosittain vahvistaa palkkain-
deksiluvun. Saman pykii[in
toisessa momentissa ovat
siiiinncikset heiniikuun alusta
maksettavien el[kkeiden en-
nakkotarkistuksesta. Ennakon
miiiirii on kaksi viidesosaa sii-
tii korotuksesta, joka arvion
mukaan aiheutuu seuraavan
vuoden palkkaindeksin muu'
toksesta. Tytrntekijiiin eliike'
asetuksen 9 $:ss[ ovat tarkem'

mat ohjeet palkkaindeksilu-
vun ja ennakon perusteen
miiiiriiiimisestii sek?i julkaise-
misajankohdasta.

Viihimm2iismiiiirien koro-
tuksesta ovat s66nncikset TEL
5 a $:ssii, LEL 5 $:ssii,
MYEL 22 $:ssii sekii YEL
l9 $:ssii.

Sosiaali- ja terveysministe-
ririn piiiitcis tyoel[kelakien ja
luopumiseltikelain mukaisen
eldketurvan sitomisesta palk-
katasoon sisiiltiiii siiiinn<ikset
siite, mille tavoin nyt muutet-
tuja indeksisiiiinnciksiii kiiy-
tiinncissii sovelletaan. Todetta'
koon vielti tiissii yhteYdessd,
ettii ensi vuoden alusta lukien

r [€ rE$
$rt{$ €l-q

h
Ty6eliikkeiden vflhimmZiis-

mdiirien korottaminen saattai-
si useissa tapauksissa aiheut-
taa tarkistuksia elEkkeensaa-
jan kansaneliikkeessii. Viihim-
miiismiilrien korottamisen
tarkoituksena ei kuitenkaan
ole ollut kansanel2ikkeen Pie-
neneminen vastaavasti. Edus-
kunnan sosiaalivaliokunnan
mietinntissii onkin edellytetty,
ettii hyvissti ajoin ennen la'
kien voimaantuloa annetaan
ns. suojassdiinnokset, joilla es'
tetiiiin kansaneliikkeen Piene'
neminen tycieliikkeiden taso'
korotuksen johdosta.

UUDET SAANNdKSET
Tyrintekijiiin el?ikelain 9 $:ss6
ovat siiiinnokset eliiketurvan
sitomisesta palkkatasoon. Sen
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PENTII KOTVISTOINEN

Teknisiri muutoksia
tydelr)kelakeihin

mytis luopumiseliikelain mu- TEl-indeksin meiiriiiimistii miiiir?ittiivi vakuutusmaksu
kaiset eliikkeet sidotaan TEL- ja el{kkeiden v?ihimmiiismiiE- voitu vahvistaa arvion perue
indeksiin. Taheo asti luopu- rien korotusta koskevien muu- teella. Mikeli taas tycinantaja
miseliikkeet ovat olleet sidot- toksien lisiitsi tydeliikelakeja ilmoittaa ty<intekijiin eliike-
tuja elinkustannusindeksiin. on kuluvan vuoden aikana jiirjestelyyn- vapaaehtoisesti,

TN DEKSTT ARKlsru-s Ij*'1"#l,uH?,f,::,':X H: H}!'ioi".-T#5ffi:::l"j'fflA MAKSETTAVIEN hepiiri on kirjava ja mycis keen, ellkelaitos on saanutEL'AKKEIDEN muutosten ensiiilaisei tarkoi- periii vakuutusmaksulle vainENNAKKOTARKISTUS tusperiit poikkeavat toisis- '8 prosentin vuotuisen koron.
Sosilali- ja terveysministerici taan. Nein pieni korko ei ole kui-
vahvistaa vanhan kaytanndn Seuraavassa Iuettelo edellii tenkaan riittiiviisti motivoinut
mukaisesti palkkaindeksilu- tarkoitetuista lainmuutoksis- tycinantajia toimittamaan tar-
vun ottaen huomioon yleisten ta: vittavia tietoja miiiirlajassa.
palkka- ja hintatasossa tapah- TEL 3 $:n I mom., 17 g:n Tilanteen korjaamiseksi 

-lakia

tuneiden muutosten keskiar- I mom. ja 19 $:n I mom. on muutettu iiten, ettA ty<in-
von. Uudella tavalla miiiiriitty (3s9176) antajan jeftaessa tarvittavat
palkkaindeksiluku vahviste- LEL 10 g:n 4 mom. (390i tied6t toimitta:natta tai toi-
taan ensimmdisen kerran man- 76\ mittaessaan ne myrihemmin
riitttessii indeksilukua vuo- MYEL 6 a g:n I mom., kuin tyrieliikeasetuksissa on
delle 1977. Tyontekijiiin elii- 6 b $:n 2, 3 ja 4 mom., 6 e g:n sli5detty, tyrinantajalle miiiirii-
keasetuksen 9 $:n sii2inndsten I mom. ja 6 f g:n 2 ja 3 mom., td-dn arvion peruiteella enin-
mukaan vertailuperusteena 6 g $:n 4 mom. Lisiilsi 6 d tiiiin kaksinkertaiseksi koro-
keytetiiiin edellisen vuoden g:n 2 mom. on kumottu tettu yaftuu1u5meksu, jollei
kolrnatta vuosineljtinne.qtii ai- (414176). 12 g:n 2, 3 ja 4 ole erityistii syytii luopui ko-
kaisemman syyskuun sijasta. mom. (391/76). - 

rotuksen m:iara:imisesei. Kun
Ensi vuoden heinikuussa YE,L 12 $:n 3, 4 ja 5 mom. arvio on suoritettu, vakuutus-

suoritetaan makssllnvina ole- (392176). maksu on periaatteessa lopul-
viin eliikkeisiin ensimmdisen LUEL 1 $:n 1 mom., 2 g, linen, vaikka tycinantaja jiilki-
kerran glpakkona kaksi vii- 6 $, 7 $:n I mom., 8 $, l0 kiiteen osoittaisikin, ettd arvio
desosaa siitii miiiir?istii, jolla $:n 2 mom., ll g:n 2 mom., on liian suuri. Jos lopputulos
seuraavan vuoden TEL-in- 17 $:n 4 mom. ja 24 g:n 1 kuitenkin UiUdin niiyttiiisi ole-
deksi arvion mukaan nousee. mom. (356/76). van ilmeisen kohtuuton, olisi
Niiin ollen juoksevia eliikkei- 1) Eltikesiiiiticin toiminta- eliikelaitoksen muutettava
Ui korotetaan kaksi kertaa piiriin kuuluvien tytintekijiiin malsu yhdenmukaiseksi to-
vuodessa. Tiissl yhteydessii vtihimmtiismiiiirii on nostettu dellisten tietojen kanssa.
on kiinnitettiivii huomiota sii' 50:stii 300:aan (TEL 3 $:n Lainkohtaa on perusteltua
hen, et1':i ennakkotarkistus 1 momentti). kiiytt2iii aina silloin, kun tydn-
.oori1"1u31 vnin eliikkeisiin, antaja ei ilman hyviiksyttiiviiii
mutta ei sen sijaan eliikepalk- VAKUUTUKSEN syyti eliikelaitoicsen 

- 
keho-

kaan eikii tyoiuloihin. - WIVASTYMINEN tuksestakaan huolimatta anna
2) Eliikelaitos, ETK, eliike- vuosi-ilmoitusta ennen el6ke-
Iautakunta ja vakuutusoikeus Iaitoksen suorittamaa vuosi-
ovat oikeutettuja saamaan laskentaa. Korotusta voidaan
tyrinantajalta eliikeasian rat- kiiyttiiii myos silloh, kun
kaisemiseksi tarvittavat tie- tyonantaja toimittaa vuosi-il-
dot. Jos tietoja ei toimiteta, moituksen ajoissa, mutta jiit-
on esimerkiksi tyonantajallc tiiii joitakin tyosuhteita ilnoit-
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tamatta tai kun tytinantaja veysministeridn piiiit<is 488/
jettee tyosuhteen alkamis- td '16).
piiiittymisilmoituksen teke- TEL:n osalta viiviistymis-
mZitt[. N5issii tapauksissa vaa- korosta on tarkempia miiii-
ditaan kuitenkin, ettl laimin- r?iyksiti TEL:n mukaisen pe-
lycintiii voidaan pitii?i kiistatta rusvakuutuksen, saman lain
tahallisena tai ettii se selv[sti mukaisen lis?ivakuutuksen se-
on toistuva. N?iiden edellytys- kii luottamustoimeen liittyviin
ten puuttuessa vakuutusmak- eliikevakuutuksen vakuutus-
sua ei voida korottaa lain- ehdoissa. Niiden mukaan, jol'
kaan. Siiiinnos koskee TEL:a, lei vakuutusmaksua, jollaisek-
LF,L:a, MYEL:a ja YEL:a. si katsotaan mycis ennakkova-
(TEL 17 $:n 1 mom. sekii kuutusmaksu, ole suoritettu
LEL I $:n I mom., MYEL kuukauden kuluessa sen
19 $:n I mom. ja YEL l7 $:n eriiiintymispiiiviistii, maksu
1 mom. vrt. TEL 17 $:n I kohoaa maksupiiiviiiin saakka
mom.:iin.) odotuskuukaudelta ja jokai-

selta sitii seuraavalta kuukau'
VAKUUTUSMAKSUN delta tai sen osalta 1,20 pro-
VIIVASTYMINEN senttia.
3) Vakuutusmaksun viiv[sty- Jollei vakuutusmaksua ole
misajalta eliikelaitokset ovat suoritettu edellii tarkoitetun
saaneet periii enintiiiin l0 pro- odotuskuukauden aikana, se
sentin vuotuisen koron. Kor- voidaan ulosmitata ilman tuo-
koprosentti pyrittiin aikanaan miota tai piiiitcistii korotettu-
miiiiriiiimiiiin niin suureksi, na sosiaali- ja terveysministe-
ettei tyonantajille syntyisi ricin TEL 19 $:n perusteella
houkutusta maksujen siirtiimi- miiiiriiiimiillii vuotuisella enim-
seen tai laiminly<intiin. Ny- meiskorolla, joka lasketaan
kyiiiin tiimii korkoprosentti on 61[p[iviist[ lukien.
jo yleensii rahalaitosten anto- YEL:n mukaisen perusva-
lainauskorkoja alhaisempi ei- kuutuksen ja saman lain mu-
kii siten eniii tiiytii laimin- kaisen lisiiellkevakuutuksen
lyontej?i ehkiiiseviiii tehtiiviiiin- vakuutusehdoissa on vastaa-
s?i. Viivflstymiskoron miiiirtiii vanlaiset miiEriiykset. LEL:n
on nyt muutettu siten, ett6 se ja MYEL:n osalta viivtisty-
voi seurata korkokannan ylei- 6[sfte1koa koskevia miiiiriiyk-
sid vaihteluita. Koron suuruu- si6 on ainoastaan laissa.
den miiiiriiii sosiaali- ja ter-
veysministeriti siten, ett6 se
on enint66n 6 prosenttiyksik-
kci6 suurempi kuin sen perus-
koron korkoprosentti, mit2i
Suomen Pankki keskuspank-
kina veloittaa rahalaitoksille
antamistaan luotoista. Viiviis-
tymiskoron miiiirii tAmiln vuo-
den aikana on enintiiiin 15
prosenttia niin TEL:ssa ia
LEL:ssa kuin MYEL:ssa ja
YEL:ssa. (TEL 19 $:n I mom.
vrt. MYEL 19 $:n I mom. ja
YEL l7 $:n 1 mom. sekii
LEL 10 $:n 4 mom., MYEL
12 $:n 2 mom., YEL 12 $:n
3 mom., seki sosiaali- ja ter-

YEL.MAKSUIEN
LAIMINLYdNTI
4) Yrittiijien el[kelakeja on
muutettu siten, ettei yrittiija,
jolla on vakuutus, endii me-
netd elEketurvaansa vakuu-
tusmaksujen laiminlyrinnin
vuoksi. Tlm[ muutos on teh-
ty sosiaalipoliittisista syistii
varsinkin kun maksamatto-
mien ja perimiittii jiiiineiden
vakuutusmaksujen mii2iril on
jaiinyt verrattain vtihiiiseksi.
Sit[ vastoin niitten tapausten
varalta, joissa yrittiijii koko-
naan laiminlyo yrittiijlvakuu-
tuksen ottamisen, s[lnncikset
on siiilytetty entisellii2in ts.
yrittiijii menettdd eliikeoikeu-
den niiltii vuosilta, joilta tytr-
tuloa ei eniiii voida vahvistaa.

Aikaa, jolta eltikelaitos voi
periii yrittiiiiiltii vakuutusmak-
suja, on pidennetty siten, ettii
perimisajan vanhentuminen
lasketaan vasta vakuutusmak-
sun maksuunpanovuodesta.
Tdmi muutos johtuu sii6
etta yriftejen ottaessa vakuu-
tuksen juuri ennen vakuutus-
maksujen perimisajan piietty-
mistii perimiselle jiiisi liian
lyhyt aika (MYEL 12 $:n 3
mom. ja YF,L 12 $:n 4 mom.).
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SUKUPOLVENVAIHDOS

- MUATOKSIA
5) MYEL:n sukupolvenvaih-
dosel?ikettii koskeviin sdiin-
noksiin on tehty erlitii liihin-
nii teknisil muutoksia.

Koska viljelmiin osaomista-jan oikeus sukupolvenvaih-
doselfi.kkeeseen ei ilmene lais-
ta riittiivln selviisti, on asiaa
selvennetty.

Luovuttajan pidiitysoikeut-
ta on katsottu asianmukaisek-si laajentaa. Pidiitysoikeus
koskee nyt asuntotontin lisiik-
si pienehkrijii alueita, joiden
erottaminen ei haittaa viljel-miin tarkoituksenmukaista
maatilataloudellista keyttoe.

Sukupolvenvaihdoseliikkeen
lisiiosa on ollut sairausvakuu-
tuslain 27 $:ss?i tarkoitettu
piiiv?irahan suuruuteen vaikut-
tava tekij[ ja lisiiosa on yh-
teensovitettu sairauspdivdra-
han kanssa. Lainmuutoksella
tiiml stiiinnos on kumottu.

Luovuttajalle ja luovutuk-
sensaajalle on annettu mah-
dollisuus saada sitovaa en-
nakkotietoa siitii, miten hei-
dlin suunnittelemansa toimen-
piteet voivat vaikuttaa eliik-
keeseen.

Lisiiksi muutamia muita
siiinnoksiii on selvennetty.

6) Luopumisel2ikelain muu-
tosten osalta, jotka ovat tek-
nisiii, viittaan hallituksen esi-
tykseen 1975 lI vp. n:o 195.

Luopumiseliikelain muu-
tokset ovat tulleet voimaan
l. 5. 1976. Sukupolvenvaih-
doseltikettii koskevien sZiiin-
ncisten voimaantulop[ivii on
l. 6. 1976. Muiden tiissl se-
lostettujen lainmuutosten voi-
maantulo on tapahtunut 1. 7.
1976.

Tydelrikekassan
tiedotus-
toiminnasta

ESKO VAINIONPAA

suudesta johtuen ei yleisiss?i
tiedotusviilineissd aina ole riit-
tiivtiZi mielenkiintoa LEL-alo-
jen eliikekysymyksiii kohtaan.
Tietyll5 tavalla selviipiirtei-
seksi tiedottamisen tekee mycis
se, etfd Tyrieliikekassan hal-
linnossa ovat mukana vain
tyonantaja- ja tyontekijiij?ir-
jestcit, joilla taas on pitkiille
muotoutuneet pelisiiiinnrit kes-
kiniiisessii kanssakiiymises-
s[[n.

YHTEISTYdSSA
IARIESTdIEN KANSSA
Neljiin tyrieliikekassan tiedot-
tamisesta on periiisin se tlir-
ke[ liihtrikohta, ettti tiedotus-
toimintaa harjoitetaan yhteis-
tycissii ja yhteisymmiirrykses-
sti tiedottamisen kohteena ole-
van tyomarkkinaosapuolen
kanssa. TillZi linjalla on saa-
vutettu tyrieltikekassoja ja nii-
den piiriin kuuluvia jiirjestti-
j[ tyydyttiivil tuloksia. Tiimii
periaate piitee my<is tulevassa
tiedottamisessa.

ESITTEITi
TYdNTEKIIdILLE IA
TYdNANTAIILLE
Tiedotustoiminnassa on run-
saasti sekd suullista tiedotusta
eli valistusta ettii kirjallista
tiedotusta. Valtaosan kirjalli-
sesta tiedottamisesta muodos-
taa esitteiden jakelu, joka tie-
tysti osittain tapahtuu valis-
tustoiminnan yhteydessi.
Tarkkoja ja yhdenmukaisia
lukuja kaikkien neljtin kassan
osalta ei ole vuodelta 1975

Vuoden alusta toimintansa
aloittanut Tycieliikekassa huo-lehtii LEl-alojen tyrieliik-
keistii ja jatkaa siten Raken-
nus-, Mets6-, Maatalous- ja
Satama-alan tyrieliikekassojen
toimintaa. Kassojen yhdistii-
misellii pyrittiin koko LEL-
alan suurempaan tehokkuu-
teen ja piiiillekkiiisyyden pois-
tamiseen. Luonnollisesti sa-
mansuuntaisia odotuksia on
Tyoeliikekassan tiedotustoi-
minnasta LEl-alojen jiirjes-
tcijen, eldkevakuutettujen ja
eliikeliiisten keskuudessa.

LEL:N PIIRISSi
3OO OOO TYdNTEKIIAA
LEL:n tiedotuksen kohteena
on liihinnti 300 000 LEL-alo-
jen tyontekij?iii ja 90 000 Tyo-
eldkekassan eliikkeensaajaa.
LEl-alojen luonteesta joh-
tuen on tiedotuksen kohteena
mycis huomattavan suuri miiii-
rii tycinantajia. Vakinaisia
tytreltikemaksujen tilittiijiii on
noin 10 000 tycinantajaa ja
pitkiilti toistasataatuhatta
tyonantajaa maksaa tilapiiis-
toist[ tycieliikemaksuja Ty6-
elikekassalle.

LEl-alojen tiedotustoimin-
nan jiirjestiimisess[ on hyvii-
nI puolena se, ette tiedotus
kohdistuu rajatulle alueelle,
joka on jokseenkin helposti
tavoitettavissa muutamien
tyonantaja- ja tycintekijiij?ir-
jestojen tiedotus-, kurssi- ja
koulutustoiminnan avulla-
Vaikeaksi asian taas toisinaan
tekee se, ettii alueen raialli-
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Hiytettlvissil mutta toimin-
nan laajuutta kuvastaa se, ettli
v. 1975 Rakennusalan tytielii-
kekassa painatti yksiniiiin tai
yhdessii muiden kassojen
kanssa n. 250 000 esitettl,
joissa informoitiin LEl-eliik-
keistii ja tyonantajien vakuu-
tusvelvollisuudesta. Tiin?i
vr.ronna tuo luku ylitetiiiin
reippaasti yhdistyneen kassan
tiedotuksessa, mikii osittain
johtuu mycis kassojen yhdis-
tiimisestii johtuvasta esitteiden
uusimisesta ja ajan tasalle
saattamisesta.

Kirjallista tiedottamista on
LEL:n toimialueella mYtis
lehdistoon. Tiedotteet ovat
yleensii tarkoin rajattuja ai-
heeltaan ja suunnattuja kus-
sakin tapauksessa miiiiriityille
ryhmille, mm. valtakunnalli-
sille jaltai maakunnallisille
piiiviilehdille, jiirjestcilehdille
tai vaikkapa vain yhdelle am-
mattiliitto- tai tyonantajaleh-
delle. Tyoel[kekassa osallis-
tuu mycis erilaisille messuille,
etupiiiissii niiden rakennus-
osastoille omin neyttelytau'
luin ja esittein. Tyoel2ikekas-
san tutkimustoiminnan tulos-
ten esittely julkisuuteen kuu'
luu luonnollisesti osana tiedo'
tusosaston tytlhon.

VALISTUSTOIMINNALLA
YANKAT PERINTEET
Valistustoiminta muodostaa
tiedottamisen toisen tiirke2in
puolen. Yleensii valistustilai-
suudet ovat tYcimarkkinajiir-
jestojen tilaisuuksien YhteY-
desvd. Suurimman osan niisrd
tilaisuuksista muodostavat
ammattiliittojen sekii n?iiden
aluojiirjesttijen tai osastojen

jiirjestiimiit LEl-vakuutetuil-
le kohdistetut tyciel2ikkeen va-
listus- ja tiedotustilaisuudet.
Niiiden jiidestiimisessti Tyci-
ellkekassa toivoo edelleen vi-
rikkeit[ ammattiosastoilta ja
aluejiirjesttiiltti. Toiminnan
laajuudesta antaa kuvan se,
etld vuoden 1976 alkupuolel-
la tiillaisia valistusttlaisuuksia
oli runsaat 60 ja niihin osal-
listui n. I 500 henkiloii.

Valistustoiminta jatkuu
toistaiseksi piiiiasiassa kunkin
LEL-alan puitteissa. Tarkoi'
tus on kuitenkin kokeilujen
jiilkeen selvittiiti mahdollisuu-
det eriiilE Paikkakunnilla
LEL-alojen yhteisten tiedo-
tustilaisuuksien jiirjestiimi'
seen. Myos ellkkeelle siirtY-
vien valmennukseen kiinnite-
tdAn huomiota. Eriiillii Paik-
kakunnilla kokeillaan eliike-
valmennustilaisuuksia vielti
tulevan talven aikana niiden
suuntaviivojen pohjalta, joita
Ty6el?ikelaitosten liiton tYo-
ryhme tulee suosittelemaan.

Tyonantajatahoa on valis-
tustoiminnassa informoitu lti-
hinnii tycinantajan eliikevel'
vollisuuksista ja tiihiin liitty-
vien tehtiivien hoitamisesta.
Tulevana talvena tulee jiilleen
ajankohtaiseksi siiiinnollisin
vtiliajoin Suomen Rakennus-
teollisuusliiton piireissii suori-
tettu rakennusliikkeiden kont-
torihenkikikunnan koulutus
eliikekysymyksistii ja vakuu-
tusmaksu j en maksamisesta.

ELI.KEREKISTERI.
OTTEITA
VAKUUTETAILLE
Rakennusalan tyoeliikekassaja Mets?ialan tydelZikeka.ssa
ovat toteuttaneet yhdessl vas-
taavan ammattiliiton kanssa
ellkerekisteriotteiden liihettii-
misen niiiden liittojen jiisenil-
le. Viimeksi rekisteriotteet 16-
hetettiin Rakennustyciliiisten
Liiton jiisenille tiinii keviiiinii.
Rekisteriotteeseen on merkit-
ty aikaisempien vuosien an-
sioiden kokonaismiiiirii ja vii-
meisiltii vuosilta eriteltyinii
Tyoeliikekassaan tilitetYt
LEl-vakuutusmaksut tyonan-
tajittain ja markkarniiiirittiiin.
Niiin vakuutetulla on mahdol-
lisuus itse tarkistaa tuo LEL:n
kannalta niin tiirkeii kaikkien
ansioiden mukana olo eliike-
rekisterissf,. Mahdollisista
puutteista voivat otteen saa-
jat ilmoittaa mukana seuraa-
valla lomakkeella.
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S otilasavustuksen saamisen
edellytykset

YHTEISTYd MUIDEN
ELAKELAITOSTEN
KANSSA
Luonnollisesti Tyoeliikekassa
pitiiii tiirkeiinti hoitaa tiedo-
tustaan osana koko eliikekent-
tiiii koskevaa tiedotusta. Tiil-
loin on erityisesti esillii yhteis-
tyri muiden tydelziketiedotus-
ta hoitavien laitosten ja jiir-
jesttijen kanssa. Vakuutetun
kannalta parhaat tulokset saa-
vutetaan yhteistytissii, ei kil-
paillen.

LEl-aloja kattavan Tyd-
eliikekassan tiedottaminen on
vielii nelj?in kassan yhdistii-
misen jeljiltii tietynlaisessa
muotoutumisvaiheessa. Toi-
vorlme kuitenkin, ettd men-
n@seen nojautuen LEL-tie-
dotus kehittyisi ja tavoittaisi
yhii paremmin vakuutetut ja
tydnantajat sekt tiirkeiit vai-
kuttajakohteet. Tiime on sitii-
kin tiirkeiimpiiii, kun muis-
tamme Tyoeliikekassan hoita-
van kiiytiinntillisesti katsoen
yksin koko LEL-alan tyoelii-
ketiedotusta.

Sotilasavustuksen tarkoituk-
6ena on asevelvollisen omais-
ten toimeentulon turvaaminen
sini aikana kun asevelvolli-
nen ei voi sitti tehdii. Sotilas-
avustuksen maksaa sosiaali-
toimisto, jonnc hakcmukset
on jiitettiivl viimeistiiiin kaksi
viikkoa ennen palvelukseen-
astumista.

Sotilasavustukseen ovat oi-
keutettuja vakinaisessa palve-
luksessa olevan asevelvollisen,
ns. siviilipalvelusmiesten, re-
servin kertausharjoituksiin tai
ylimziair?iiseen palvelukseen
kutsutun omaiset. Asevelvol-
linen ei voi itsc saada sotilas-
avustusta.

Asevelvollisen omaisiksi
katsotaan asevelvollisen vai-
mo, lapsi (tietysti myds otto-
lapsi) sekii pysyvlisti huollet-
tavana oleva kasvattilapsi.
Mycis vaimon lapsi sekd. avio-
liiton ulkopuolella syntynyt
lapsi ja tiimln aiti ovat soti-
Iasavustukseen oikeutettuja
jos asevelvollinen on samalla
elatusvelvollinen.

Sotilasavustukseen oikeu-
tettuja omaisia ovat mycis
asevelvollisen vanhemmat, ot-
tovanhemmat, is?i- ja iiitipuoli
ja sisarukset. Myos ne kasva-
tusvanhemmat, jotka ovat
huoltaneet asevelvollista vd-
hint;i?in kymmenen vuoden
ajan, ovat oikeutettuja soti-
lasavustukseen.

Sotilasavustuksen saamisen
perusedellytys on se, et&i ase-
velvollisuus on heikentiinyt
omaisen toimeentulomahdolli-
suuksia ja tiim[ on avustuk-
sen tarpeessa. Hakijan kaikki
tulot otetaan huomioon.

Sotilasavustuksen saa raha-

na. Perusavustus maksetaan
omaisille kutakin pcrheen jii-
sentii kohti joka kuukausi ra-
vintoon ja puhtautcen sekh
kiiyttovaroiksi. Tdmin lisiiksi
annetaan tukea asumiseen,
siis esinterkiksi vuokraan,
liimmityskuluihin ja valais-
tukseen.

Eri hakemuksesta voidaan
avustusta myontiiii sairausku-
luihin, aikuisten erityisiin vaa-
tetusmenoihin, lapsen hoito-
kustannuksiin. hautauskului-
hin, vakuutusmaksuihin, avus-
tukseen oiker-rtetun opintolai-
nan korkoihin, muuttokustan-
nuksiin sek[ asunnon hankki-
misesta aiheutuneisiin velko-
jen korkoihin. Niiihin menoi-
hin voi saada sotilasaYustusta,
vaikkei perusavustusta olisi
saanutkaan.

Sotilasavustus haetaan so-
siaalilautakunnalta. I-Iake-
muksen voi tehda kaksi viik-
koa ennen palvelukseenastu-
mista kunnan sosiaalitoimis-
tossa. Sieltd saa tietoja sii6,
miten hakemus tehdiiiin ja mi-
ta liitteid tarvitaan.

Sosiaalilautakunnan teke-
masta pAatijksestd voi valittaa
lii:ininhallitukselle. Valituk-
seen tarvitaan pciytiikirjanote
ja valituskirjelmii. Poy'tiikir-
janotteen saa sosiaalitoimis-
tosta ja valituskirjelmin voi
kirjoittaa itse.
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RANSKA

Raskaissa ruumiillisis sa
toissci olevien tyonteki-
joiden elciketurvaa
porannettu
Ranskan parlamentti on hyviiksynyt lain,
jonka mukaan vuodesta 1976 l2ihtien eriiissii
raskaissa ruumiillisissa tciiss?i olleet tyonteki-
jiit saavat jo 60 vuoden iiiss?i sen vanhuus-
eliikkeen, johon he olisivat oikeutettuja 65
vuoden iiissii. Edellytyksen[ on, ettd vakuu-
tettu on ollut eliikevakuutuksessa v[hintiiiin
43 vuotta vuonna 1976 ja 42 vuotta siite
eteenpdin ja on ollut viihintiiiin viisi vuotta
viimeisten 15 vuoden aikana jatkuvassa 4-
tai 3-vuorotyrissl, liukuhihnalla tai sulatus-
ja polttouuneilla taikka tyoss2i, jossa on jou-
tunut huonon ydd.n armoille.

Edellistii vastaava oikeus on annettu nai-
sille, joilla on viihintii5n kolme lasta ja jotka
ovat olleet ruumiillisessa tydssA tietyn (ase-
tuksella mycihemmin miierettiiven) ajan ja
ovat kuuluneet eliikevakuutukseen tietyn
ajan (mahdollisesti 25-30 vuotta; m?iiirii-
t?iiin mycihemmin asetuksella).

Molemmissa edellii mainituissa tapauksis-
sa eldkkeen saaminen edellyttiiii tycinteon lo-
pettamista viimeisessii tytipaikassa, mutta va-
kuutettu voi halutessaan siirty?i uuteen ty<i-
peikka2n.

HOLLANTI

Uusi ty o kyvytt omyy s e lcike
k a n s ane I cik ej cirj e st e I m rin
yhteyteen
Lokakuussa 1976 on mZiiirii tulla voimaan
uuden tycikyvyttrimyysellkejiirjestelmiin, jos-
ta ryhdyteen maksamaan tasasuuruisia ty<i-
kyvyttomyyseliikkeitii 18 vuotta t?iyttiineille
palkansaajille ja itsen?iisille yrittiijille. Uusi
tycikyvyttomyyseliike liittyy leheisesti kansan-
el?ikejiirjestekneiin, josta tiihitn asti on mak-
settu tasasuuruisia vanhuus- ja perhe-eliik-
keitii palkansaajille ja yrittiijille. Ty<ilqrvyt-
t<imyysellkkeitl maksetaan erillisestii jiirjes-
telm?ist[ palkansaajille. Niimii elilkkeet ovat
aktiiviajan ansioihin suhteutettuja.

Tasasuuruinen tydkyvyttdmyysel?ike tul-
laan maksamaan sen jiilkeen kun vakuutettu
on saanut sairausvakuutuksen p?iiv?irahaa 52
viikolta. Tytikyvyttrimyyden ollessa viihin-
tiiiin 80lo elake on saman suuruinen kuin
vanhuuseltike. Eliikkeen miiiirii on pienempi,
jos tyokyvyttomyys on alle 80 /o mutta vii-
hintiiiin 25 !o. Tastd jlrjestelmiist[ makset-
tavat ty<ik5rvyttcimyyseliikkeet yhteensovite-
taan palkansaajille maksettavien ansioihin
suhteutettujen tyokyvytttimyyseliikkeiden
kanssa. Sama koskee julkisissa t<iissti olevien
palkansaajien eliikejiirjestelmiistii maksetta-
via elii.kkeitii.
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MMITYKSIA ELAKE-
TURVAKESKUKSESSA
Hallinnolliseksi johtajaksi
Eliiketurvakeskuksessa on lai-
toksen hallitus 16. 6. nimittii-
nyt Eliiketurvakeskuksen ylei-
sen osaston pii2illikon Antero
Viitasen, 48. Antero Vii-
tanen on tullut Eltiketurva-
keskuksen osastopiiillikciksi
1972 ja tyoskennellyt tdtl en-
nen vastaavissa tehtiivissl
mm. Tycieliikekassoissa, Kus-
tannusoy Otavassa ja Maata-
lousyrittiijien el2ikelaitoksessa.

Eliiketurvakeskuksen lain-
opillisen osaston lausuntotoi-
miston toimistop2iiilliktiksi
hallitus nimitti VTK Ilkka
Savoheimon, 38. Ilkka
Savoheimo on tullut Eliketur-
vakeskuksen palvelukseen eld-
kelaitostarkastajaksi 1967 ja
toiminut ylitarkastajana vuo-
desta 1973.

Eliiketurvakeskuksen va-
kuutusteknillisen osaston
osastopii2illik<iksi hallitus ni-
mitti FM, stIV Yrjo T u r -
tiais en, 27. Yrjri Turtiai-
nen on tullut Eliiketurvakes-
kuksen palvelukseen l97l ja
toiminut matemaattisen toi-
miston toimistoptiiillikkcinii
vuodesta 1975.

Vakuutusteknillisen osas-
ton apulaisosastopiinlfik<iksi
hallitus nimitti FM Martti
H I n n i k ii i s e n, 32. Martti
Hiinnikiiinen on tullut El[ke-
turvakeskuksen palvelukseen
1966 ja toiminut ansiorekis-
teritoimiston toimistopiiiillik-
kcind vuodesta 1974.

Kokouksessaan 15. 9. halli-
tus perusti laitolsen suunnit-
telujohtajan toimen ja nimitti
siihen suunnitteluosaston peel-
likon Markku H?innis en.
Nimitys tuli voimaan 1. 10.

Hallitus piiiitti muuttaa El?i-
keturvakeskuksen yleisen
osaston nimen hallinto- ja ta-
lousosastoksi ja nimitti sen
pniillikoksi apulaisosastopiiiil-
likko Ensio Tuomisen.
Lakkautetun henkil<isttiasiain
toimiston piiiillikk<i Mirjam
T ynnil ii siirtyi osastojaon
ulkopuolella toimivaksi henki-
kistopiiiillik<iksi.

UUSIA YLEISKIR]EITA
N:o 15 l. 6. 1976 Asia: laki

maatalousyrittiijien
el[kelain muuttami-
sesta

N:o 16 7. 6. 1976 Asia: 1. 7.
1976 voimaan tulleet
tyoeliikelakien muu-
tokset

N:o 17 8. 6. 1976 Asia: muu-
tos tyosuhderekisterii
koskeviin tietoliiken-
neohjeisiin

N:o 18 17. 6. 1976 Asia:
TEL 17 $:n 1 mo-
mentin mukaisen va-
kuutusmaksun koro-
tuksen mddrddminen
ja siit?i luopuminen

N:o 19 22.6.1976 Asia: el2ik-
keiden vastuunjaon
ennakkomaksukly-
tiinncin muuttaminen

N:o 20 23.6.1976 Asia: tyti-
el?ikkeiden viihim-
mlistason korotukset
t. 1. 1977

N:o 21 24. 6. 1976 Asia: ly-
hytaikaisissa tyosuh-
teissa olevien tydnte-
kijii.in eliikeassfrrkssn
muutos

N:o 22 6.7. 1976 Asia: muu-
tos Ellketurvakes-
kuksen kustannusten
korvaamiseksi suori-
tettavan lopullisen
maksun ja ennakko-
maksun perusteisiin

N:o 23 3. 8. 1976 Asia: el[-
keindeksin muutosta
ja ty<ieliikkeiden vii-
himm[ismiiiirien ko-
rottamista koskevat
lainmuutokset
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ENGLISH SUMMARY

Basic features of Finland's
pensions schemes

The participation of the lnfor-
mation Department of the Central
Pension Security lnstitlrte, the
central es*,ablrslrment of titc c[r
ployment 1eqs.,or'r systlm, tn a
commerciai t;rir with rts or,vn stand
in summer 1976 is discussed in
the ed torial.

The arnendrnents to the em-
ployment pension acts that will
come into forcc. in the near future
are drscusserl in tl.lre L. i:rtrr le::

Depariment clrref M.:rr<i.lu H!n
ninen (p.5) examines the quidr:-
lines for the rnclcx chanqe of em-
ployment pensrons. Trrey have
hitherto been ad.lirstccl cn,--e i

YeAr rn aC'-JI,:.:tCC \J r. t,,r: tt le:
that rilustrlrtc-c tne (ro,./!.lJlirterii
of the cleneral waqe ic;,::1 rn Frrr
iand. The 1;1rr;1, inrent will ente'
intc erfoct at tlte tet rrning of
'1 977. Errl:ioy,nent Def srLlns wi!l
tlren L,e ,iinri.i l.ritlt'ihc indcx
which taiies into consideration
partly the charrge tir:rt has occur-
red in the waoe level and partly
that in thc cosi of living. lr-r addi-
tion, tho incex arilustrnent vriil bo
rnade tvrice a year. Markku Htin-
ninen reports on the causes anC
offects of this amondment to the
law.

The detailed content and
practic.rl apnlrcation of the game
amondr.ront rs the subject of the
article by department chief Antti
Suominen (p. B). Certain amend-
monts, chiefly of technical naturo,
will takB effect at the Bame time
as the index chango. They are
described in the article by assie-
tant department chief Pentti Koi-
vistoinen (p. 9). Among the mogt
important are the increase in thc
number of persons covered by
the pension foundation, raising
the interest on arrears when pay-
nrent of the insurance premium
is delay,ed and some amendments
relating to the agricultural pen-
sion arrangements. The employcr
has had the right to establish hie
own pension foundation for
statutory employment pension in-
surance if the number of em-
ployees covered is at least 50.
This limit has now been raieed to
300. The legal provisionB con-

cerning the interest on atrears
have been amended so that the
interest can be fixed at such a
hi^l-r level that too favourable an
interest will not tempt the em-
ployer wilfully to fail with his
prernium payments and thus
procure a bcnefrcial loan.

Esko Virinionpdti, information
chief of the Employment Pensions
Fund (p, 'l 1), revrews the forms
of tlre rnformation activity of the
Ernployment Pensions Fund for
LEL (Tem1>orary Ernployees' Pen-
sions Act) pensions.

The issue of the "Ty6elako" in-
ciLrdes an article from another
l-rranch of sor-'ral socurity than
pensions. ll tEilA ,1f ths condltlonB
on wllich the next-of-kin of a ns-
tional servic€mon moy rocoive
ossistance to 3upport their aub-
s,sienca (p.13).

Basic featuroB of Finland'e pcn-
aion acheme ere glven ln an
article in Engllah (p. l6).

I. DEVEI,OPMENT
OF THE PENSIONS
SCHEMES

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

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

Since the beginning of lYll
eamings-related pensions
have been extended to farmers
and ottrer self-employed per-
sons.
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2. THE NATIONAL
PENSIONS SCHEME
Under the National Pensions
Act all old and disabled per-
sons receive a pension regard-
less of any other pension that
they might receive.

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

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

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

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

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

The unemployment pension
is paid to an unemployed per-
son aged 60-64 who during
the last 52 weeks has received
a daily benefit for at least 200
days from an unemployment
scheme and who cannot find
work suitable for him/her.
The benefit equals the in-
validity pension payable to
the beneficiary.

Survivor's pension is paid
during the first six months
after the husband's death to
all widows below the age of
65, provided that sho is
supporting a child or she was
married to him before he
reached the age of 60. After
that period the pension is
paid only to a widow support-
ing a child under sixteen and
to a widow aged 4G-59 years
and married for at least three
years. The size of the pension
during the first six months is
the same as ttre full old age
pension, after that period it is
subject to a means test.

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

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

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

The scheme is administ-

ered by the Social Insurance
Institution, which is sub-
ordinate to Parliament.

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

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

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

Entitled to the unemploy-
ment pension is an unem-
ployed employee aged 60_{,4
who during the last 52 weeks
has received a daily benefit
for at Ieast 200 days from an
unemployment scheme and
who cannot find work
suitable fe1 him/her.

Entitled to the full invalid-
ity pension is an employee
whose working capacity has
gone down by at least three-
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fifths. If the decrease is less
but at least two-fifths, the em-
ployee is entitled to the partial
pension. When assessing em-
ployee's working capacity his
training, earlier work, age,
housing conditions, and other
comparable factors are taken
into account.

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

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

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

The size of the pension is
governed under both acts by
the wages paid and the period

of service completed. Earned
entitlement to a pension ben-
efit continues when the job
is changed or when the em-
ployee ceases to work.

The size of the old age pen-
sion is determined by taking
1.5 per cent of the wage or
salary and multiplying by the
number of years of service.
The wage or salary is the
average annual earnings of the
best two years of the last four
years of work. For seasonal
workers the wage is the aver-
age of all pay received during
the years employed.

Persons being retired since
July, 1975, get a minimum
pension of 33 por ccnt of the
salary. That percentage will
be 35 in 1977-18, 36 in
1979-81 and 37 from 1982.
Persons retired before July,
1975, get 25 (27 in 1977-78,
28 in 1979-81 and 29 from
1982) per cent of the salary.

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

The size of the invalidity
pension is determined on the
same bases as the old age
pension. However, also the
time between the event en-
titling to the pension and the

age entitling to old age pen-
sions is counted as time of
service. The size of the partial
pension is one-half of the full
pension, however, at least 2l
per cent of the salary for per-
sons retired before July, 1975,
but 52-66 per cent if retired
since July, 1975.

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

The old age, invalidity and
unemployment pensions are
increased by the child's
supplement; 20 per cent of
the pension for one and 40
per cent for two or more
^LitJ--- ,,-J^- 10w!-sulvrl urrull to.

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

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

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

Employers alone financethe compulsory minimum
pension protection. The cur-
rent contribution under the
TEL is 9.9 per cent of the
salary of insured employees.
Under the LEL contribution
is l0 per cent.

The employer may provide
for his employees additional
voluntary benefits, creating
even better pension benefits
than the minimum level gua-
ranteed by law. Benefits that
come into question here in-
clude a higher pension, lower
pensionable age and funeral
grant. Employees generally
participate in the costs of
such additional benefits.

The administrative organi-
sation of the employment
pensions scheme is decentral-
ized. Employers may elect
the type of arrangement they
wish for realisation of the
pension scheme. It may be
done by taking out an in-
surance with an approved
penslon msurance company
or by founding a pension fund
or pension foundation in the
employer's business. This
choise does not apply as re-
gards seasonal workers for
whom the scheme comprises
one special employment pen-

sion fund,
The work of the various

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

The insured and the em-
ployers participate in the ad-
ministration of the scheme
through their representatives
in the administrative organs
of the Central Pension Secur-
ity Institute. The highest
authority under the scheme
is The Ministry of Social
Affairs and Health.

3.2. T he self -
employed
The self-employed persons'
employment pensions scheme
(closely connected with TEL)
is based on two acts: the
Farmers' Pensions Act
(MYEL) and the Self-Em-
ployed Persons' Pensions Act

(YEL). MYEL covers farms
with cultivated area of at least
2 hectares, professional fisher-
men, and reindeer-owners.
YEL covers other self-em-
ployed persons.

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

The size of the pension is
calculated like in TEL.

The added pension basis of
farmer and his wife is (in
1976 1289 Fmks per hectare
of cultivated land up to 12
hectares, and 527 Fmks per
hectare for the following l0
hectares and 293 Fmks per
hectare for the next 10 hect-
ares and 117 Fmks per hect
are for the last 10 hectares

- altogether f.or 42 hectares.
Pension basis of farmer's wife
is Fmks 5 159 (in 1976), at
the most one-half of the
above-mentioned basis. Pen-
sion basis of assisting family
member is the wages paid to
him, at the most farmer's
pension basis. Pension basis
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in YEL is fixed according to
the salary the self-employed
should have to pay if he hired
some other person with
corresponding qualifications
to run his business, at the
most 117 258 Fmks a year (in
r976).

Persons born before 1927
get greater pensions as they
otherwise would be entitled
to. Their amount of pension
is 3370 (future increases like
in TEL) of the income. In
YEL the age-class increment
is calculated for annual in-
come up to a maximum of
46903 Fmks a year (n 1976).

Schemes are financed by
the insured and the State. In
MYEL the contribution of
the insured is 3.96 /o of. the
income up to the amount of
18 761 Fmks a year (in l97O
and 9.9 to ol the income ex-
ceeding 1his limit. In YEL
the contribution of the in-
sured is 9.9to of the income.
The percentage is smaller for
the self-employed with low
income. The State pays 50 lo
of the costs of MYEL and in
both systems the costs the
contributions of the insured
do not cover.

The qdministration of
MYEL belongs to the Farm-
ers' Pension Institution. The
other self-employed have to
take out pension insurance
either in some of the pension
insurance companies or pen-
sion funds taking care of
TEL or in some pension fund
or insurance company est-
ablished by the self-employed.
The Central Pension Security

Institute is the central organ
of MYEL and YEL as it is
that of TEL.

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

The pension is 110 Fmks
per hectare up to 5 hectares
and 24 Fmks per hectare for
the following 10 hectares -altogether for 15 hectares. At
the age of 65 the pension is
decreased because of farmer's
receipt of MYEL and na-
tional pensions.

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

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

Change-of-generation pen-
sions are paid (since 1974) to
6G-64-year-old male and
55-64-year-old female farm-
ers who transfer their farm
to a close relative.

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

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

Administration belongs to
the Farmers' Pension Institut-
ion.

4. SPECIAL PENSIONS
SCHEMES
The regulations concerning
the pension protection of per-
sons in the employment of the
State cover old age, invalid-
ity, unemployment and
survivor's pensions and fun-
eral grants. These benefits
are financed by the State

-
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alone. The administrative
organ is the State Treasure
Office.

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

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old age, invalidity and sur-
vivor's pensions and funeral
grants. The insured and the
employers jointly pay the
contributions approved by
the Ministry of Social Affairs
and Health. The State also
participates in the financing
of the scheme. The scheme is
administrated by the Sea-
men's Pension Fund.

5. SOME POPULATION
DATA ON FINLAND
Finland's total population is
4.6 million (1970) of which
2.1 million are gainfully em-
ployed.

The distribution of the
gainf ully employed population
by occupation is: agriculture
and forestry 20 per cent, in-

dustry and construction 34
per cent, cornmerce 16 per
cent, transport and communi-
cations 7 per cent and service
industries 23 per cent (1970).

Population by the groups
(1970): 0-14 years 24.3 pet
cent, 15-65 years 66.4 per
cent and 65 years or more
9.3 per cent. Five per cent of
the 14-64 year-old popu-
lation are disabled. Old per-
sons (65 years or more) and
disabled account in all for c.
11 per cent of the total po-
pulation.
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Tietoja tydeldkkeensaa.iista 30. 6.

El6keturvakeskukseen saatujen ennakkotietojen
my6ntamien 30. 6. 1976 voimassa olevien el€ikke
taulukon mukaiset.

1976
mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja LEL-eliikelaitosten

iden lukumEidrtit ja eldkkeiden keskimtitirat seuraavan

VANHUUSELIKKEET

Eltikkeensaajia Keskimaieireiinen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my6ntiija Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensti
TEL-eliikelaitokset

Eldkevakuutusyhti ot 29 374 41 289 70 663 773 352
Eltikekassat 1 205 't 879 3 084 968 443

527
o+a
693Eliikesiiiitiot I 508 6 736 16244

TEL-eliikelaitokset yhteensii 40 087 49 904 89 991
YEL-el?ikelaitokset 7 3'18 4761 12079

895 409
808 363
812 590 725

MYEL-eltikelaitos
LEL-eltikela itos

25 304 26 949 52 253 108 154
25972 4 956 30 928 309 162 285

Kaikki tyoelakelaitokset 98 681 86 570 185 251 522 285 411

Listiksi edellisista sai TEL-Iisiieltiketta 4 lBB vanhuuselSkkeensaajaa keskimtitirin 921 mk/kk, YEL-Iisii-
eltikettd 5'l vanhuusel6kkeensaajaa sekii MYEL-lisaelakettti 2 vanhuuseltikkeensaajaa.

TY dKY V Y TT dMY Y SE LAKKEET ( sisdlt tiii osaeldkkeet )

Eliikkeen my6ntaja
Elakk

Miehet Naiset Yhteensii
Keskimtiti rii inen ke mk/kk

Yhteensii
TEL-eltikelaitokset

Eia kevakuutusyhti ot 23 742 30 i4 r' 53 889 Eqn

Eliikekassat 805 1234 2039 961 652
Eliikesiidtiot 6623 4174 10797 910 743

TEl-eldkelaitokset yhteensd 31 1 70 35 555 66 725
YEL-eliikelaitokset 6 340 3 261 I 601

822 377
438

585
594674

MYEL-eltikelaitos 22549 25 605 48 154 250 109 175
LEL-elti ke la itos 30 950 5284 36234 393 178 362
Kaikki tyoelakelaitokset 91 009 69 705 160 714 524 266 412

Listiksi edellisista sai TEL-lisdeliiketta 2 318 tyokyvytt6myyseliikkeensaajaa keskimaarin 691 mk/kk sek6
YEL-l isiie lZi kettii 30 tyo kyvytt6myyselti kkeen saa jaa.

V ANHUA S-, TYdKYVYTTAMYY S. I A TYOTTdMYYSELAKKEET

Eliikkeensaajia Keskimtiiirtii nen peruseliike mk/kk
Eliikkeen my6ntdjd Miehet Naiset Yhteensil Miehet Naiset Yhteensti
TEL-eliikelaitokset

E I akeva kuutusyhti 6t 53 207 71 829 1 25 036 781 355 537
El?ikekassat 2012 3 125 5 137 965 446 649
Eliikesiititi6t 16135 r0923 27058 901 435 713

TEL-eliikelaitokset yhteensd 71 354 85 877 157 231 814 369 571

YEL-eliikelaitokset 13 676 B 041 21 717 748 528 666
MYEL-eliikelaitoo 47 999 52 605 100604 225 164

LEL-e lti ke la itos 57 267 10484 67 751 354
Kaikki tyoelakelaitokset
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PERHE-ELI|KKEET

Eltikkeen myontdjti Eliikkeiden
lukumii2irti

Keski-
maarai-

nen eltike
mk/kk

ElAkkeensaajia

Lapset YhteensdLesket
TEL-eliikelaitokset

Elekevakuutusyhti6t 21 348 469 19 632 9 555 29 187
Eltikekassat 875 563 785 409 1 194
Eliikesiiiiti6t 6 372 503 6030 2130 8160

476 26 447 12 o% 38 5-41TEL-eliikelaitokset yhteensd 28 595
YEL-elSkela itokset 3 874 430 3 673 2 177 5 850
MYEL-eldkelaitos 8 549 126 7 898 5241 13 r39
LEL-eliikela itos '15 891 217 14920 7 714 22634

348 52938 27 226 80 164Kaikki tydelakelaitokset 56 909

Edellisiin keskimd6riin sisaltymAttdmien TEL-listietujen mukaisten perhe-eltikkeiden IukumiiSril oli I 7a)
ja keskimaara 711 mk/kk. Tate perhe-elaketta sai 1712 leskeii ja 882 lasta. YEl-lisiietujen mukaisten
perhe-eliikkeiden lukumdtirti oli 7.

TYdTTdMYYSELAKKEET

TEL-eliikelaitokset
Elakevakuutu6yhtiot 91 393 484 536 302 346
Eliikekassat 2 12 14 745 370 424
Eldkesiititi6t 4 l5 17 1 057 395 551

TEL-eldkelaitokset yhteensa 97 418 561 307515 3s5
YEL-eltikelaitokset ,IB 19 37 247 391 452
MYEL-eldkelaitos 146 51 197 309 134 264
LEL-eltikela itos 345 244 589 300 141 234
Kaikki tyoeleik6laitokset 606 732 1 338 350 242 291

OSAELiKKEET
Eliikkeensaajia Keskimtitiriiinen peruseldke mk/kk

Eliikkeen myonttijii Miehet Naiset Yhteensa Mrehet Naiset Yhteenstl
TEL-eliikelaitokset

Eltikevakuutusyhti6t 448 576 1 024 713 310 486
Eltikekassat 17 32 49 581 438 4BB

Eldkesii2itiot 51 31 OZ 699 417 592
TEL-eldkelaitokset yhteens6 51 6 639 1 155 707 ec.) 494
YEL-el6kelaitokset 874 365 1 239 567 389 515
MYEL-eliikelaitos 4052 3517 7569 aac 114 179
LEL-eliikelaitos 500 26 azo 429 273 422
Kaikkl ty6eltikelaitokset 5942 4547 10489 341 167 265

Listiksi edellisiste sai TEL-Iisaelakettd 7l elakkeensaajaa sekii YEL-Iistieldkettd 4 osaeldkkeensaajaa.

V ANHUUS., TYdKYVYTTdMYYS., TYdTTAMYYS. I A PERHE-ELIKKEET

El6kkeen myonteje

Keski-
Eldkkelden maerai-
lukumddra nen eltike Elakkeen myontaja

Keski'
Eldkkeiden meiirAi-
lukumtiiird nen eliike

mk/kk
TEL-elirkela YEL-eliikelaitokset 25 5S1 953

Eltikevakuutusyhtidt 146384 526 MYEL-eliikelaitos 109 153 tbt
Eltikekassat 601 2 637 LEL-eltikelaitos 83 642 305

Elakesaati6t 33 430 672 Kaikki tydelakelaitokset 404 212 423

TEL-eltikelaitokset yhteens6 185826 556
23
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