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I
197 6 Palveluverkko tiheni

Tyoeliikejiirjestelmtn tavoitteena on alusta alkaen ollut saa-
da el[ke liihelle vakuutettua. Tiimiin vuoksi eliikkeen hake-
mismenettely on pyritty tekemdiin joustavaksi ja helpoksi.
Ttimii niikyy siinii, ettii eliikehakemuslomakkeet on tehty
lyhyiksi, jopa pelkistetyn lyhyiksi, ja ettii lomakkeita on
saatavissa mahdollisimman monissa paikoissa. Hakemus on
mycis aina voitu jflttiiii ja saattaa vireille monessa vaihtoeh-
toisessa paikassa. Eliikkeenhakij oiden k?iytet6vissehdn ovat
olleet eliikelaitosten konttorien ja paikallisten toimistojen
lis[ksi Eeltiketurvakeskuksen asiamiehinii toimivat pank-
kien konttorit ja postitoimipaikat.

Ns. KPP-suunnitelma (Pekka Kuusen, Jaakko Pajulan ja
Teivo Pentikiiisen mietintci) avasi mahdollisuudet kehittiiii
ty<iellkkeen hakijoiden palvelua entisestfl[n. KPP-suunni-
telmaan sisiiltyi kohta, jossa suositeltiin tyrieliikkeen haki-
joiden palvelua laajennettavaksi siten, ettt Kansaneltikelai-
toksen paikallistoimistot ottaisivat vastaan myris tydeliike-
hakemuksia ja neuvoisivat vakuutettuja tyoeliikkeen hake-
miseen liittyvissii kysymyksissii. Tiimtin mukaisesti Kansan-
eliikelaitos ja Eliiketurvakeskus. ovat tehneet sopimuksen
siiti, etlli Kansanelikelaitoksen paikallistoimistot rupeavat
toimimaan l. l. 1976 alkaen erldnlaisina tyrieliikej?irjestel-
miin asioimistoina.'Ilmiin sopimuksen mukaan tyoel?ikettii koskeva hake-
mus voidaan jiittiiii Kansanelikelaitoksen paikallistoimis-
toon, jossa erityisen tyoelikekoulutuksen saaneet Kansan-
eliikelaitoksen toimihenkil<it mycis neuvoin ja ohjein avus-
tavat tycielikkeen hakijoita.

Kansaneldkelaitoksen toimihenkilciiden kouluttaminen
tyoeliikepalveluun alkoi viime vuoden lokakuun alussa.
Kokemukset kursseilta olivat erittiiin mycinteisiii. Niiyttiiii
siltii, ettii eldkevakuutuskentdn molemmin puolin n?ihdiiiin,
etld vakuutetun paras on se yhteinen piiiimiiiirii, johon
meidln kaikkien tulee pyrkiii.

Kansaneliikelaitoksen paikallistoimistojen tuleminen mu-
kaan erdiksi ty<ieliikehakemusten vastaanottopisteiksi pa-
rantaa. eliikkeenhakijoiden palvelua. Meidiin ei kuitenkaan
pidii uskoa, ettii kehitys loppuu tiihiin. Piiinvastoin tulee
etsiii yhii parempia palvelukeinoja tulevaisuudessa. Eriiiit
eliikelaitokset ovat jo kehittiineet vanhuuseliikkeen haki-
joita varten puoliautomaattisen hakemismenettelyn. Uskon,
ettii tiillii linjalla voidaan vielZi edetii koko jiirjestelmdn
puitteissa, jolloin tulevaisuudessa pddstdneen ainakin van-
huuseliikkeen osalta siihen, ett[ el?ikehakemukseksi riittii?i
ilmoitus "tahdon eldkkeen".

Matti Uimonen

3



KEIIO MANNINEN

Tasokorotuksen
vaikutuksesta
tydelcikkeisiin
Tytieliikkeiden tasokorotus
tuli voimaan heinlikuun I piii-
vdnl 1975. Korotuksen jtil-
keen eliikettii lasketaan puoli-
toista prosenttia palkasta ja
yrittiijiin tycitulosta entisen
yhden prosentin sijasta ja
vanhojen ikiiluokkien viihim-
miiisel[ke on 33 prosenttia.
Aikaisemmat viihimm?iisel?ik-
keet olivat 16-22 prosenttia.
Seuraavassa tarkastellaan,
miten tasokorotuksen vaiku-
tus niikyy uusien tasokorotet-
tujen eliikkeiden keskimtiii-
rissd verrattuna vanhoihin ta-
sokorottamattomiin ty<iellk-
keisiin.

Eliiketurvakeskuksen rekis-
teriin saapuneiden ilmoitusten
mukaan oli helmikuun puo-
leenv[liin mennessl mycinnet-
ty yhteensii noin 12000 1,5

/o:n karttumissf,dnncin tai
33 flo:n viihimmiiissldnntjn
mukaista ns. tasokorotettua
vanhuus-, tydkyvyttcimyys- ja
perhe-ellkettii. Niiiden tieto-
jen pohjalta voidaan verrata
tasokorotettujen ellkkeiden
keskimliirtiisti suuruutta en-
nen tasokorotusta voimassa
olleiden eliikkeiden keskimiiii-
riin.
VANHUUSELIKKEET
Tasokorotettujen TEL-van-
huuseldkkeiden keskimiiiirii
on tii[e hetkellii miehilH 1056
markkaa ja naisilla 435 mark-
kaa. Vertaamalla niiitd lukuja
viime vuoden kesflkuun tilan-
teeseen, jolloin vastaavat kes-
kim?iiirdt vuoden 1976 indek-
sissii ovat miehillii 737 mark-
kaa ja naisilla 330 markkaa,
todetaan nousua miesten koh-
dalla olevan 319 markkaa ja
naisilla 105 markkaa.

LEl-vanhuuselflkkeet ovat
mycis kohonneet, sillii uusien
sddnncisten mukaan mycinnet-
tyjen vanhuuseliikkeiden kes-
kimiiiirl on miehillii 460
markkaa sekii naisilla 154
markkaa. Vastaavat kesiikuun
markkamiiiirtit tiimiin vuoden
indeksissl ovat miehilla 262
markkaa ja naisilla 147 mark-
kaa. Ero miehillii on 198
markkaa ja naisilla 7 mark-
kaa. Naisten uusien LEL-
vanhuuseldkkeiden lukumtiii-
r[ on toistaiseksi pieni, joten
nousun pienuus johtuu el?ike-
tapausten satunnaisista vaih-
teluista.

Yrittiijien eliikelain mu-
kaan mycinnettyjen tasokoro-
tettujen vanhuuseliikkeiden
keskim6flrl on miehillii 951
markkaa ja naisilla 692 mark-
kaa, kun taas keslkuun keski-
miiiiriit tlmiin vuoden indek-
sissl ovat 7ll markkaa mie-
hillii ja 516 markkaa naisilla.
Ellkkeiden keskimiiiirissii on
siis ero miehillii 240 markkaa
ja naisilla 176 markkaa.

Maatalousyrittejille on kes-
kimii?irtiinen vanhuuseldke
miesten osalta noussut 95
markkaa ja naisten osalta 46
markkaa. Tiillii hetkellii mies-
puolisen maatalousyrittiijiin
tasokorotettu vanhuuseldke on
265 markkaa ja naispuolisen
170 markkaa.

TYAKYVYTTdMYYS-
ELiKKEET
Tasokorotettujen TEL-tytiky-
vyttcimyyseliikkeiden keski-
miiiirii on tiill2i hetkellii I 235
markkaa kuukaudessa miehil-
Iti ja 593 markkaa naisilla.
Eroksi kesiikuun keskimtiiiriin
saadaan 486 markkaa miehil-
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le ja 253 markkaa naisille.
LEL:n piiriin kuuluvien mies-
ten keskimiiiirdinen tasokoro-
tettu tydkyvyttomyyseliike on
688 markkaa ja naisten 334
markkaa; ero kesdkuuhun
verrattuna on miehillii 333
markkaa ja naisilla 172 mark-
kaa.

Yrittejille on uusien sdin-
ncisten mukaan mycinnettyjen
tycikyvytt6myyseliikkeiden
keskimiiiirfl miehillii 904
markkaa ja naisilla 594 mark-
kaa, ja kesdkuussa keskimiiii-
rlt olivat 606 markkaa miehil-lii ja 393 markkaa naisilla.
Mycis maatalousyrittiijillii on
keskim2iiiriiinen tycikyvyttti-
myyseldke kohonnut, sillii vii-
me vuoden kesdkuussa keski-
mddrdinen tydkyvyttdmyyse-
liike (korotettuna tdm6n vuo-
den tasoon) oli 224 markkaa
miehillii ja 97 markkaa nai-
silla. Nyt keskimiidriit ovat
282 markkaa ja 121 markkaa,
joten eroksi saadaan 58 mark-
kaa miehillii ja 24 markkaa
naisilla.

PERHE-ELLKKEET
Miehen kuoleman johdosta
my<innettyjen tasokorotettu-jen TEl-perhe-eltikkeiden
keskimiiiirti on tillii hetkelll
708 markkaa, ja kun vastaa-
van eldkkeen keskimiiiirti ke-
sdkuussa oli 447 markkaa"
niin eroksi saadaan 261 mark-
kaa. LEL:n mukainen mies-
puolisen edunj2ittiijiin jiilkeen
myonnetty perhe-eliike on
suuruudeltaan keskimiiiirin
283 markkaa ja viime kes?i-
kuussa 200 markkaa. Ero on
siis 83 markkaa. YEL:n mu-
kainen tasokorotettu perhe-
eliike on suuruudeltaan kes-
kimiiiirin 481 markkaa ja
MYEL:n mukainen 183
markkaa. Ero YEl-perhe-
eliikkeissii on 92 markkaa ja
MYEl-perhe-eliikkeissti 70
markkaa verrattuna tiim[n
vuoden tasoa vastaavaan vii-
me kesdkuun keskimiiiirtiiseen
perhe-eliikkeeseen.
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MAURI VANHATALO

Kansanelcikelaitos
palvelee
tydelrikeasiakkaita

Eliiketurvakeskus ja Kansaneldkelaitos sol-
mivat 6. 5. 1975 sopimuksen siitii, ettii Kan-
saneldkelaitoksen paikallistoimistot sivukont-
toreineen ryhtyv?it vuoden 1976 alusta Iu-
kien toimimaan tycieliikejiirjestelmiin palve-
lu- ja neuvontapisteind. Tiimii merkitsee sitd,
ettti paikallistoimistot ovat vuoden alusta liih-
tien olleet rahalaitoksiin ja postitoimipaik-
koihin verrattavia Eliiketurvakeskuksen val-
tuuttamia tydeliikehakemusten vastaanotto-
pisteitii. Tyoeliikehakemus voi siis nykyiiiin
tulla vireille, kun se on paikallistoimistoon
jiitetty tai siellii tiiytetty.

Miiiiriillisesti ei Ellketurvakeskuksen val-
tuuttamien palvelupisteiden lukumiiiird. kas-
vanut kovinkaan paljon. Rahalaitosten ja
postitoimipaikkojen lukumiiiiriihiin on n.
4 100, joiden lisiiksi sellaisia paikkoja, joissa
tycieliikehakemus tulee vireille, ovat eri tyci-
eliikelaitosten konttorit ja asiamiehet. Naita
paikkoja on l6hes tuhat. Kansaneliikelaitok-
sen paikallistoimistoja on koko maassa 203
ja niiden sivukonttoreita ja vastaanottopis-
teita n. 250 eli kaiken kaikkiaan palvclupis-
teitii, joissa vakuutettu voi saada tyoelZikeha-
kemuksen vireille on pycireiisti 5 500 kappa-
letta. Vakuutetun kannalta katsottuna vuo-
den vaihteessa tapahtunut tyoel?ikejiirjestel-
mdn palvelupisteiden lisiiys on merkityksel-
linen sikili, ette nyt vakuutettu voi saada
seke tydeleke- ettii kansaneldkehakemuksen
vireille "samalla luukulla".

NELIA TEHTIVAALUETTA
Paikallistoimistojen tehtevet tyrieliikejiirjes-
telmdn palvel upisteinii eroavat Ellketurvakes-
kuksen valtuuttamien muiden palvelupistei-
den tehtiivistii siinii, ettii paikallistoimistojen
palvelutehtiivien ulkopuolelle rajattiin kaikki
tycieliikelakien mukaiseen vakuuttamisvelvol-
lisuuteen tai voimassa olevan vakuutuksen
hoitoon liittyviit tehtavat. NSin ollen esim.
yrittiijiin tai maatalousyrittiijln vakuutusha-
kemuksen tai tydtuloselvityksen tekeminen ei
kuulu paikallistoimistoissa suoritettaviin toi-
miin, vaikka eltikehakemusta tehtIessd huo-
mattaisiinkin, ette yrittejeltii puuttuu vakuu-
tus.

Tehdyn sopimuksen mukaan paikallistoi-
miston tehtevet voidaan jakaa nelj?iiin piie-
lohkoon: a) lomake- ja esitepalvelu, b) tyti-
eliikehakemuksen tekemiseen liittyviit tehtii-
viit, c) muutoksenhakuun liittyvet tehtevet
ja d) neuvontatoiminta.

Eliiketurvakeskus toimittaa paikallistoimis-
toille Kansanel2ikelaitoksen keskushallinnon
kautta toimistoissa asiakkaille jaettavaksi tar-
koitetun esite- ja lomakematcriaalin. Paikal-
listoimistojen on huolehdittava siitl, ettti esit-
teitii, lomakkeita ja tycieliiketurvan tieduste-
lukortteja on aina riittiiviisti saatavilla.

Paikallistoimistoissa opastetaan ja avuste-
taan tycieliikehakemuksen ja sen liitteiden
tayffamisessa. Kiiytlinnossii tiimii merkitsee
usein, etlA tydeltikehakemus t6ytetiiiin asiak-
kaan antamien tietojen mukaan paikallistoi-
mistoissa. Paikallistoimistoissa liitetiien hake-
mukseen mycis paikallistoimiston hallussa
olevat tiedot sairausvakuutuksen piiiv?irahois-
ta, kansaneliikkeestii, kuntoutuksesta sekti
tarvittavat liiiik?irintodistukset. Eliikkeenhaki-
ja saa mycis aina pyyt?imatte kuitin jettemes-
tiiiin tycieliikehakemuksesta. MYEL:n mu-
kaista eliikettii hakevat ohjataan ensisijaisesti
Maatalousyrittiijien eliikelaitoksen paikalli-
sen asiamiehen luokse, mutta jos asiakas
viiltt?im?ittii haluaa tiillaisen hakemuksen pai-
kallistoimistoon jiittiiii, se otetaan sielll vas-
taan. Sopimuksen mukaan edellytetiiiin, ettii
hakemukset toimitetaan periaatteessa ptiivit-
tiiin Eliiketurvakeskukselle.

Paikallistoimistoissa opastetaan mytis ty<i-
eliikepiiiitrikseen tyytymiit<intii selostamalla
muutoksenhakumenettely, valituksen sis?iltti
sekd mahdollisuus saada piiiitrikseen oikaisu
ottamalla suoraan yhteys tydeliikelaitokseen.
Asiakas voi omalla vastuullaan jiittiiii vali-
tuskirjelmiin paikallistoimistoon edelleen toi-
mitettavaksi.

Sopimuksessa edellytet2iiin, ettd paikallis-
toimistoissa annetaan asiakkaille tietoja tyti-
eltketurvasta, eliikkeen saamisen edellytyk-
sistii ja tycieliikkeen suuruuden perusteista
Eliiketurvakeskuksen toimittaman aineiston
seka tydelekepalvelusta vastaaville toimihen-
kilctille annetun koulutuksen perusteella.
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KOA LU TU S TY AE LAKEP ALY E LA U N
Sopimuksen mukaan jokaiseen paikallistoi-
mistoon koulutetaan erityisesti tydelakepal-
velua hoitamaan miiiirtit5rt toimihenkil6t.
Tydeliikepalvelun alkaessa vuodenvaihteessa
oli paikallistoimistoihin koulutettu erillisilll
kaksipiiiviiisillii kursseilla n. 500 Kansanelii-
kelaitoksen toimihenkilciii. Palvelun alkaessa
jokaisessa paikallistoimistossa oli sekii sai-
rausvakuutus- ette eHkepuolella kummassa-
kin viihinttiiin yksi tytteliikeasioihin pereh-
tynyt toimihenkil<i. T?imiin vuoden aikana
kaikille nbille toimihenkil<iille koulutetaan
varahenkilot sekii aloitetaan jo koulutettujen
jatkokoulutus.

Koulutuksen sisiillostii ja koulutusmateri-

aalista vastaa Eliiketurvakeskus. Kansanelfl-
kelaitos puolestaan huolehtii koulutustilai'
suuksien teknisestii j?irjestelyst?i sek[ koulu-
tettavien nime?imisestii. Keytenndssii tiim?i
merkitsee, ettii Eliiketurvakeskus huolehtii
valtuuttamiensa palvelupisteiden palvelu- ja
neuvontatason pysymisestii Tyoeliikelaitosten
Liiton viihimmiiistasovaatimuksen mukaise'
na. Kansanelilkelaitos puolestaan huolehtii
siitii, ettii paikallistoimistoissa tapahtuva tydr-
eliikepalvelu tapahtuu tydel?ikej6rjestelrniin
edellyttiimiilll tavalla ia koulutettuja henki-
lciitii on riittiiviisti kiiytettlvissl. Samoin niii-
den toimihenkild,iden tehtiivien valvonta ja
sitii koskeva tarkastustoiminta kuuluu Kaa-
saneliikelaitokselle.

Paikallistoimistoissa suoritettavaa ty6el?i-
kehakemusten vastaanottoa, asiakkaiden tyG
eliikepalvelua ja -neuvontaa, n2iihin toimiin
liittyviin tiedotusta seke tydeliikejtirjestelmiin
ja Kansaneliikelaitoksen tiim2in sopimuksen
mukaista muuta kiiytiinn<in toimintaa johta'
maan ja valvomaan on perustettu yhteinen
neuvottelukunta. Tiih?in neuvottelukuntaan
El2iketurvakeskus ja Kansaneliikelaitos ni'
meiiviit kumpikin viisi edustajaa kokneksi
kalenterivuodeksi kerrallaan.

ALKUKOKEMUKSET HYVAT
Kansanel?ikelaitoksen paikallistoimistot ot'
vat vastaan kaikkien ty6- ja virkaeliikelakien
mukaisia eliikehakemuksia, jotka toimitetaan
piiivittiiin Eltiketurvakeskukselle, joka puo-
lestaan jakaa hakemuksen kaikkiin tarvitta'
viin eliikelaitoksiin. El?iketurvakeskus suorit-
taa Kansaneliikelaitokselle jokaisesta sille
saapuneesta tiiytetystii tyd,eliikehakemuksesta
korvauksen, joka sisiiltiiii kaikki edellii mai'
nitusta toiminnasta Kansanel2ikelaitokselle
aiheutuneet menot. Mitiiiin muuta korvausta
ei suoriteta.

Alkuvuoden kokemusten perusteella voi-
daan todeta yhteistyrin tiillE alueella lflhte-
neen my<inteisesti liikkeelle. Tammikuussa
paikallistoimistojen kautta tuli Ellketurva'
keskukseen vajaat 3 000 ty6eliikehakemusta
ja niiden tZiyttin asiallisuutta voidaan pitiiE
hyviinii.
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Eldkkeelle
valmentautumisen
keskeisiri ongelmia

Eliikeliiisten taloudellinen toi-
meentulo on huomattavasti
kohentunut viimeisen vuosi-
kymmenen kuluessa. Sen on
liihinnii aiheuttanut lakis?i2itei-
sen eldketurvan voimakas ke-
hittyminen. El[kel6isten ter-
veyden- ja sairaanhoitoa sekii
asunto-oloja pyritiiiin kehitt?i-
mii?in jatkuvasti. Koska yksi-
niiisyyden ja tarpeettomuuden
tunne muodostaa monen el?i-
keliiisen ongelmakent[stii
olennaisen osan, on pyrittiivl
kiinnittemaen huomiota mycis
sen ratkaisemiseen. Niiiden
ongelmien piirissti taloudellis-
ten seikkojen osuus on useim-
pien eliikeikii8 liihestyvien
mielessl tiirkein. Moni heis-
te tuntee eplvarmuutta ja pel-
koakin tietiiessiiiin leipiitycin-
sii pian ptiiittyviin, ja huoli tu-
levasta toimeentulosta tunkeu-
tuu mieleen. Yll[ttiiviin harva
on etukiiteen selvill?i, kuinka
paljon trlin saa elZikerahoja
ja miten niitii on haettava.

Ilmarinen ryhtyi syyskau-
della 1970 - aluksi kokeilu-
mielessii - jiirjestiimliin el[k-
keell[oloa selvittelevia keskus-
telutilaisuuksia asiakkaidensa
palveluksessa oleville tydnte-
kij<iille, jotka llhivuosina
tiiyttiiv[t 65 vuotta. Osanotto
on vilkasta: n. 60-80/o hen-
kiliikohtaisen kutsun saaneis-
ta on tullut mukaan. Tiim?in
rohkaisemana on Ilmarinen
laajentanut valmennuksen
kaupunkikohtaiseksi, jolloin
tilaisuuksiin kutsutaan paik-
kakunnan Ilmarisen asiakkai-
den - myos pientyonantajien

- paiveluksessa olevat elike-
ikiiii l?ihestyviit tyontekijiit.

Niiihin keskustelutilaisuuk-

siin kutsutaan siten tycieliimiiiin
vielti aktiivisesti osallistuvia
henkil<iitli. Testi syystii tilai-
suudet on yleens[ jiirjestettii-
vii tycintekijiiin vapaa-aikana.
Siksi k2iytettiivissii oleva aika
on verraten lyhyt, mikl tieten-
kin rajoittaa asiavalikoimaa.
Kuitenkin ohjelmaan aina si-
siillytetiiiin keskustelu el?ike-iiin olennaisimmista ongel-
mista.

Ohjelma toteutetaan mah-
dollisimman kansantajuisesti
ja hauskasti ja nimenomaan
keskusteluja provosoiden.
Loppukertauksena on samoja
asioita ktisittelevii Ilmarisen
valmistama vd.rielokuva "An-
saitulle lomalle".

Jokainen osanottaja voi ti-
laisuuden alusta lflhtien va-
paasti esittiiii kysymyksiii.
Jiilkeenpiiin hiin voi Ilmarisen
edustajien kanssa keskustella
puhtaasti henkikikohtaisista-
kin pulmistaan. Kysymyksi?i
onkin esitetty ylliittiiv?in roh-
keasti ja runsaasti.

ELIKELASKELMA TA
SEN SELVITTELY
Tilaisuuksien ohjelma on
suunniteltu siten, ettii eHk-
keelle siirtyv[ saa mahdolli-
simman selkeiin kuvan yau.
huusel[kkeestien - tyoel2ik-
keen ja kansaneliikkeen yhtei-
sesti muodostamasta raha-
miiiiriistii, jolla htinen aika-
naan on piiiiasiallisesti tulta-
va toimeen. Kouraan tuleva
rahamiitirii on eliikelZiisen
kannalta tiirkeintii tietiiii, jot-
ta hiin voisi suunnitella talou-
tensa ja toimeentulonsa. Sik-
si selvittelyissd otetaan my6s
verotuksen vaikutus huo-

mloon.
Eliikeselvittelyn huipentu-

mana jokainen osanottaja saa
henkikikohtaisen ennakkolas-
kelman tulevasta tyoelZikkees-
tddn. Ennakkolaskelmasta
kiiyviit ilmi asianomaisen
kaikki tyoel?ikettii kartutta-
neet ty<isuhteet ja niiden al-
kamis- ja piiiittymisajat sekl
kertyneet eliikkeet. Laskelma
on tiirked mycis siksi, ettti
laskelmasta ehkii puuttuvat
tycisuhteet tai niiden virheelli-
set kestot voidaan tarkistaa
ja korjata jo ennen el?ikeikiiii
ja eliikepii[tds tiiten aikanaan
laatia oikein perustein.

Kuulijalle annetaan mytis
selviit ohjeet siitii, mistii, mi-
ten ja milloin elEkkeit?i - niin
tyo- kuin kansanellkkeitii -on haettava, jotta eliike viiv?is-
tyksefte alkaisi juosta palkan-
maksun loputtua.

IOUTENOLOA VAI
TY6TI TA TOIMINTAA
Saavuttaessaan eliikeiiin saat-
taa henkilo olla vielii erino-
maisessa fyysisessii ja henki-
sessd vireessti ja hflnen ty6ky-
kynsii hyvii. Joku toinen sa-
massa iiissii sensijaan voi olla
jo kokonaan menett?inyt tyd-
otteensa ja olla todella van-
hus. Ihmisten kesken on suu-
ria eroja.

Kun hyv[kuntoinen ihmi-
nen joutuu jattemean ryonseja siirtyy eliikkeelle, hdn var-
sin pian - ensin lepiiiltyiiiinja nautittuaan vapautumisen
riemua - voi tuntea itsensl
hyodyttdmaksi ja tarpeetto-
maksi. Tunne saattaa kehit-
tyii nopeasti masentavan voi-
makkaaksi. Sama tunne voi
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ESKO PERTTILA

kohdata heikompikuntoisia
vielii voimakkaampana, sill6
usein siihen liittyy ajatus tois-
ten taakkana olemisesta.
Tytinjlt<in yhteydessii tapah-
tuva tulojen pieneneminen li-
siiii epiivarmuuden tunnetta.
Eliikeiiin aiheuttama "tycittd-
myys" tuo tullessaan sopeu-
tumisongelmia, jotka voivat
olla erittiiin vaikeita.

Halu parantaa asemaa on
selviisti tyohalukkuutta lisii[-
vii tekijl. Ellei ole omaa va-
rallisuutta riittiiv?isti, taloudel-
linen tilanne heikkenee tycin-
jiitrin yhteydessii, koska elii-
ke yleensii on huomattavasti
aikaisempaa palkkaa pienem-
pi, jopa verrattaessa verotuk-
sen jiilkeistii nettoeliikett?i
nettopalkkaan. Tuntuu luon-
nolliselta, ettii tyrikykyinen
eliikel[inen pyrkii tyotii teke-

vaikeutumisen lis?iksi on toki
paljon muutakin, minkii vuok-
si eliikel2iisen aktiviteettia pi-
tiiisi lisiitii ja tyti- ja harraste-
mahdollisuuksia jiirjestiiii.
Tyon jiiiidessii katkeaa aina-
kin osa kontakteista ty<itove-
reihin ja ty<inantajaan, ehkit
kaikki. Vetiiytyminen tyistii
merkitsee usein vetiiytymist[
yhteiskuntaa, talouseliimii5 ja
kulttuuria rakentavasta toi-
minnasta. Se merkitsee mo-
nasti myos siirtymistii uuteen
outoon ymptiristocin. Seurauk-
sena on kaiken tapahtumisenja vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolelle jiiiimisen tunne

- kysymys on ns. vieraantu-
misilmiostii. Se on sitii voi-
makkaampi mitii heikompi
ammatti- ja muu koulutus
asianomaisella on, mitii alhai-
sempi hdnen sivistystasonsa

pysymiseen riippuvat olennai-
sesti niiist?i seikoista.

Vieraantuminen johtaa hel-posti mielenmasennukseen,
jota lietsoo viel[ tarpeetto-
muuden tunne ja pitkiistymi-
nen. Eliimil tuntuu ennen pit-
kaA tarkoituksettomalta. E-
rtiiit, tosin vain pienen ryh-
miin, tiim2i vie apaattisuuteen.

Onneksi tiitii pessimististii
ja synkkii.ii kehityksen kuvaa
voidaan monin tavoin kirkas-
taa. Vicraantumisilmi<iitl voi-
daan lieventiiii mm. jiirjest[-
millii el?ikeliiisille mahdolli-
suuksia heidiin voimiaan vas-
taavaan ty<ih<in ja harrastei-
siin ja antamalla tiiten heille
tunne siitii, ett?i he edelleen
"osallistuvat".

Ihmisten toiveet ovat kui-
tenkin kovin erilaisia, erd.iin
tutkimuksen mukaan runsas
kolmannes haastatelluista elii-
keliiisistii ei halua lainkaan
eniiii tehdii tyotii. Tarkeata
onkin aktivoida suoritusky-
kyisiii eliikelZiisiii ja antaa
heille mahdollisuuksia tycihdn
ja virkistiiviin harrasteisiin ja
'toisaalta taata rauhallinen van-
huudenlepo sellaisille, joiden
suorituskyky jo on srunmu-
nut tai jotka eiv?it halua toi-
mintaa. Eltikelliselle on toki
jatettavA valinnanvapaus.

YKSINAISYYTTA VAI
KONTAKTETA
Eliikeajan alkamista on ver-
rattava loma-ajan alkamiseen.
Jokainen tyrieliimiissii muka-
na oleva odottaa vuosilo-
maansa mieluisana katkona
normaaliin aherrukseen ja pa-
laa lomansa jiilkeen virkisty-
neenti ja tycihaluisena leipii-

melle teyttam2i?in palkan ja
elZikkeen viilisen aukon tai
ainakin kaventamaan sitd..

El2ikkeelle siirtymisestii joh-
tuvan taloudellisen tilanteen

on ja mit[ heikompi on h2i-
nen terveytensii ja taloudelli-
nen asemansa: hdnen mahdol-
lisuutensa uusien vaikutteiden
omaksumiseen, ajan tempossa
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tydnse ei[reen. Muiden ihmis-
ten kanssa paljon tekemisiss?i
oleva antaa myos arvoa sil-
le, ettii loman aikana saa olla
yksin omien harrastustensa
ja ajatustensa parissa. Lyhyt-
aikainen yksiniiisyys on mo-
nissa tapauksissa ihmiselle
hyviiksi.

Entii kun loma-aika on jat-
kuva ja sen aiheuttama yksi-
niiislys pysyvii? Perheenjlse-
net ja sukulaiset ovat omilla
teilliiiin tai jo kokonaan pois-
sa, ty<itoverit et?i?intyneet ja
unohtuneet. Ellei eliikeliii-
sen oma vireys ja aktiviteetti
riitti virkistyksen ja kontahi-
en hankkimiseen, voi alati jat-
kuva loma ja yksinlisyys
muodostua ylivoimaiseksi taa-
kaksi. Haastattelujen perus-
teella voidaan todeta, etfd mo-
nen - ei kuitenkaan l?ihes-
kiiiin jokaisen - eldkeliiisen
mielestii yksiniiisyys on eltik-
keelliiolon ikiivimpiii piirtei-
t:i.

Toisaalta erakkoluonne
kyllii viihtyy parhaiten yksin
ja muiden ihmisten jatkuva
Ilsniiolo kiusaa hZintii.

Eliikeliiisen aktivoinnissa
on heidiin erilaisuutensa otet-
tava huomioon. Ilmeistf, on,
ettii lisiiksi aktiivikauden tytin
laatu ja asumisympiiristo vai-
kuttavat voimakkaasti eltike-
aikaan kohdistuviin toiveisiin
ja niiden toteutumiseen. Mie-
lenkiintoinen tiiss?i yhteydes-
sd on moskovalaisen tutkijan
G. S. Yeremenkon toteamus
Neuvostoliiton eliikel2iisistti:
"Kaupungissa asuvat ja hen-
kisessii tyossii olevat pyrkiviit
k?iyttiimiiiin lepo- ja loma-ai-
kaansa aktiivisesti, esim. mat-
kustellen, kun taas maaseu-
dulla asuvat sekii ruumiillista
tyotii tekevat pitiiviit parem-
pana passiivista lepoa."

Eliikeliiisen el?im?in kentls-
s[ kontakti- ja virkistystarve
muodostaa tiirke[n osa-alu-
een. Sitii ei tulevaisuudessa

voitane sivuuttaa. Eliikellisil- ihmiselle harva eliikeldinen on
le olisi tarjottava mahdolli- selvilll Tlssii jiilleen aihetta
suuksia erilaisiin ohjelmalli- tiedottamiselle ja eliikellisten
siin yhdessloloihin, matkai- valmentajille.
luun, kontakteihin, ellei hei-
dein oma aloitekykynsii ,nA E^!4!!!4ISEN ASUMIS-
niiden etsimiseen.-Ei ole viilt- ONGELMA
tiimtitontii, ettii kaikki jiiries- Jossakin on asuttava tytistii
telyt olisivat ilmaisia, nio,ias- tiitdt'I liitfgenkin' Useimmat
ti el:ikelainen on valmis iBs elzikeikiiii liihestyviit ovat sen

osallistumaan kustannu15l6 oivaltaneet, ja - ellei omaa
jos ne ovat kohtuulliset. tai vuokra-asuntoa ole k[y-
KaNro K1M\ASTUS- l"j*Ii;Tr,"l,o#'iJ,?Xffi1KIVEN{ ;;:;--'^:;
Kun ihminen vanhenee.,.E: IxTil :I8:',Tl ,1k"ffi31:nen elintensi toiminnallp." r."r-p"rirrtou^ru asunnossa
voima ja h?inen liikunnallineo uroniff,- _ asunnosta on tiil-kuntonsa viihitellen heikke- itii" uf""nraliihdettiiv[ varsin
nee. Vanheneminen muuttaa pi"n'ivoita iana"tiya. gU"i
ja eliimZin rasitu-kset rappeuJ- il;" ;r;rt"a ole eikd varo-
tavat elimistde. Muutok:-"j iu iu *ff"ii"" fr"rttimiseen, on-
rappeutuminen eivtt yelt$- i"r-"-""i oltu nyuin uuik"".miittii ajallisesti kay rinnak- Efi"i t,ti.ia veUiyiyva kykene
kain, vaan elimiston rappeu- ;ir;;ili. hani6imaan uut-
tuminen voi alkaa jo ennen ;;;;1"" on hdnen saatava
vanhuuden muutosten ilmes- ,ru1Xu up,iu.tymistii' Hoitipa asian kuka tahan-vanhuuden muutoksia . iu .u. t roirrioia olisi kiinnitett6-
rappeutumisilmitjitii -ei. voida ;t ili;i ;rr-isen "inhimilli-viilttiiii. Ne ovat jokaisen o ,""i; u.oon -VOs el[kkeellii
dessl ennemmin tai Ty91"-- ;iij", i;"yd"niil*, ja mah-
min. Mutta niiden kehityksen arifirr"triii, saada iairaan-ngpeutta voidaan jarul!3 h;it"r"- 6ii"il; jne. sekii
Hidastajana on kunnon h"t- -rOr-'riin"n,- ont6 vanhusjoittaminenliikkumalla ja voi- frifuiu" :u sopeutuva asu-
mistelulla. Mitii aikaiser-i" -"; vnO'essa toisten vanhus-sen aloittaa, I!4 pit"mryt ,""-[i,rr" ,"i pitiiisik<i hii-ovat tulokset. Eike oJ:_,T*- ;; ;;;;;.uu yf,t"ir.irre, ;or-hiiist2i aloittaa vasta eliikeliii- ,u on -vOi nuoria, vielii "ak-
sen6, tosin silloin - puu,!os- iiirit,tirii "levia. 

On my6s
ten ja rappeutumisen jo olles- ih-fiiA : ia todenn2ik6isestisa hyviiss[ vau!9issa.-,o], il-"iti: o, eniier, _ jotka eiv[t
harjoitukset ja liikunta. 4oi il"i*;rfi; koflektiiviasun-tettava varoen ja mieluiten ;;G,-;;;; Gt" ja omien
asiantuntija_n opastama-na .- ;i;;iri"rra' V-pdroimtinl.Kunnon kohentamiserr_ iq iil;;;;;;- o" iiir' pideuiivrylliipitiimiseen kuuluu. t"f ;id:-;ue iokainen vbisi asua
muutakin kuin liikunta ja-voi- ,f.iiftifiiit,i" toiveittensa mu-
mistelu: terveet jakohtuulliset [rii.rii.- tah?in ei liihimain-
elimdntavat, oikean ia el?ife- il", t"itifi" valitettavasti oleliiiselle sopivan_ ruokavalion -"na"ffii"rt"i".noudattaminen. Rappeutumis- ----
ilmidt on otettava huomioon ELAKELAISEKSI ON
ruokavaliota suunniteltaessa. V ALMISTAUDUTTAVA

Kunto- ja ravintoasioiden Moni on neuvoton ja ymmiil'
merkityksest6 vanhenevalle lii eltikkeelle siirryttyiiln-
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Vaikka useimmat kymmeni-
sen vuotta ennen eliikeikiiii
pit2iviit eliikkeelle siirtymistii
positiivisena ja toivottuna ta-
pahtumana, ensimm[iset eliik-
keelliiolon viikot ja kuukau-
det tuovat eliikeliiisten suu-
rimmalle osalle suuria sopeu-
tumisvaikeuksia: tiiss?i vai-
heessa Havighurstin tutkimus-
ten mukaan noin 2/3 eliik-
keelle siirtyneistl tuntee el[-
m2insii tyhjiiksi ja merkityk-
settcimiiksi.

Ellei el[keik[ii liihestyvii

varaudu henkisesti ja talou-dellisesti el[kkeelliioloon,
muutos tuntuu suurelta ja
jyrkiilt[. Etukiiteen valmistau-
tunut taas kokee muutoksen
Iievempiinti, jopa saattaa tun-
tea, ette olennaista muutosta
ei olekaan.

Eliikkeell[ olemiseen val-
mentautumisessa on edellti kii-
sitellyt ongelmaryhmet nehtii-
vii selkelsti: valmennettavan

- on oltava selvillii tule-
van eld.kkeen suuruudes-
ta. Tiillciin on arvioita-
va mycis verotuksen vai-
kutus, jotta tuleva elii-
keliiinen saisi realistisen
kuvan kiiytettiivissiiiin
olevasta rahamiiiir[stii.

- on hyvissZi ajoin, vii-

meistddn 3 4 vuotta
ennen eldkei[n saavut-
tamista ryhdytteve teke-
miiiin jotakin sellaista,
mitZi voi aktiivisesti jat-
kaa eltikkeellii ollessaan

- harrasteita, askarte-
lua, vanhenevalle sopi-
vaa ansiotycitii. Tiissii ei
riitii suunnittelu -"sitiiteen sitten el6keldisen[".
Suunnitelma jiiA fiian
helposti toteuttamatta,
ellei toimeen tartu ja
harjoittele jo ennen elii-
rKaa

- on aktiivisesti hoidetta-
va ihmi55g61si1., y[e-
pidettiivd kontakteja su-
kulaisiin, ystiiviin, tyi-
tovereihin, liitytdive o-
mia mahdollisuuksia lii-
hell?i oleviin yhdistyk-
siin ja kerhoihin jne.

- on ajoissa ryhdyttiiv?i
huolehtimaan fyysisestii
kunnostaan

- on hankittava asunto
eldkevuosia varten, el-lei sellaista ennestiiiin
ole. Asunto voi olla
omistusasunto tai vuok-ra-asunto tiirkefl-

erityisen tiirke?inii ajois-
sa niiden hoidettava,
joilla on ty6- tai virka-
suhteeseen perustuva
asunto.

Lis2iksi hdnen on opittava
etukdteen ymmiirtiimiiiin, et-
tii kutakuinkin jokainen el[k-
keelle siirtyv?i kokee siirtymii-
kauden samanlaisella tavalla,
ettii kaikki muutkin ainakin
hetken aikaa kokevat elZimiin
tarkoituksettomana ja itsens?i
merkityksettomiin?i. Tiirkein-
td on kuitenkin tiet?iii, ettii
etukd.teen eliikelliseksi val-
mentautuneella nuo tunte-
mukset voivat olla lievempi[
ja ettii ne menevdt ennenpit-
kii[ ohitse.

TIIVISTELM.l
Mitcn ihminen kokee eliik-
keelliiolon ja mit2i hiin silloin
tekee ihneisesti riippuu olen-
naisesti siitii, mitii hiin aikai-
sempina vuosinaan ja jo lap-
suudessaan teki. gslyfufikin
ellkeikii merkitseo sopeutu-
mista monenlaisiin fyysisiin,
psyykkisiin ja sosiaalisiin ra-
situksiin. Neftiie siltii, ettii
toinen ihminen pystyy sclviy-
tymiiiin vaikeuksistaan jopa
,ilman apua samalla, kun toi-
nen on kestokyvyn rajoilla ja
tiiysin riippuvainen muiden
antamasta tuesta ja ohjauk-
sesta. Ihmiset ovat kovin eri-
Iaisia.

Eliikkeelle siirtymiseen liit-
tyviit vaikeudet johtuvat my<is
tilanteen tietynlaisesta ristirii-
taisuudesta: kiintyminen ty6-
hcin, tulot, tyritoverit, yksi-
ntiisyyden ja tarpeettomuuden
pelko ovat tycinteon jatkami-
seen kannustavia voimia: toi-
saalta sellaiset seikat kuin ter-
veys, hyvZi elZike, vapaa-aika,
mieluisat harrasteet, kiintedtja hyviit ihmissuhteet tass
rohkaisevat j?i 4m ii[n eliikkeel-
le. Jos ndm6 voimat ovat ta-

0

6. on ettii asuminen sapainossa, el[kkeelle siirty-
varmistetaan. T:ime on minen on normaali tapahti-

1l
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Kanadan
perheenemrintien
ansioekiketurva

ma. Jos el[kkeelle vetiiv[t
voimat ovat vahvemmat' ih-
minen kokee elEkkeelle siir-
tymisen mieluisana. Plinvas-
tiisessa tapauksessa taas el?ik'
keelle siirtymisen YhteYdessti
syntyy kriisi ja ongelmia.

Ongelmia syventiiii ja kiir'
jistiil eliikkeelle siirtYviin -ja mycis eliikeltiisen - tiete'
miittcimyys eliimiist[ el?ikeai'
kana. Eliikkeelle ilman tietoa
siirtyviiii voi verrata tunte-
mattomaan maastoon ilman
Karttaa ja komPassia eksY-
neeseen. Sitsi tiedon antami'
nen eltikel?iiselle ia ennen
kaikkea eliikkeelle siirtyviille
ilmeisesti on el[keliiisen on-
gelmien poistajista tiirkeim-
pia. tieto antaa hiinelle oi'
kean kuvan siitii, mitii el?ik-
keelle jii?iminen merkitsee ja
auttaa hiintii mYdnteiseen
asennoitumiseen ja antaa
mahdollisuuden suunnitelmien
laatimiseen ja toteuttamiseen.
Tiimii taas helpottaa soPeu-
tumista: eltikkeelll olija ei
kaipaa entistii tytitiiiin, hiinel-
lii on riittiiviisti tekemistii ja
hdn on tyytyv?iinen.

L2

Kanadassa tutkitaan mahdol-
lisuuksia jlrjestiiii perheen-
emdntien eliiketurva tasasuu-
ruista kansaneliikettii tiiyden-
tiiv[ssii ansioihin suhteutetus-
sa lisiielhkejiirjestelmiissl.
Parlamentin alahuoneen sosi-
aalivaliokunta on saanut tar-
kasteltavakseen sosiaali- ja
terveysministericin selvityk-
sen, joka on toistaiseksi pan-
tu poyd2ille laajempaa kes-
kustelua ja tutkimuksia var-
ten. Ministeri<in selvityksess?i
esitetiiilin perheenemiintien
kotona tekemln tycin tunnus
tamista siiiinntilliieksi ansio- Ansaittu eliikeoikeus pan-

eldkkeeseen oikeuttavaksi taisiin .puoliksi niiltii vuo'
i,otti pe.n""ne-a-rttiifsi silta, jo.i]ta avioliitto oli
luettaisiinselvityksenmukaan -ollut vormassa'

-ytit -i"s, jotu ::ia--totiil Vapaaehtoisessa vakuutuk-
hoitamaan iaioutta. s"rritvt- sessa olisivat seuraavat vaih-
sessd katsotaan, ettii pirn"t"- t9e!do1 mahdollisia:
emantien eliiketurva "oia*n 

a) Perheenemiintii littyisi jnr-
hoitaa joko pakolli."o tui*' j::Lttf1a1r itseniiisenl yrit'
p*"nt,ii.",' vakuutulsen tiijiinZi',jolloin
avulla. - Perhe siirtlisi osan

pakollisessa vakuutuksessa miehen eliikeoikeudesta
olisivat seuraavat vaihtoehdot vaimolle tai
mahdollisia: perheenemannen tytil'
a) vakuutusmaksutansioista: le m?iiiriittiiisiin raha-arvo'

Mies olisi velvollir"n."t: josta perhe maksaisi va-
samaan palkkaa uui*oi' kuutusmaksut normaaliin
leen tiimin kotona teke- tapaan miehen elflkeoikeu'
miistii ty<istii. Vakuutus- .. {esla riippumatta'
maksut 

-miierettiiiiin ta- Ul Perheenemflntid varten
miinpalkanmukaanvartenperustettaisiinerilli.

b) Puoliius: nen vapaaehtoinen eliike'
Puolet miehen vakuutus- jiirjestelmii, joka olisi pe-

maksuista tastcettaisiin vA- ruspiirteiltiizin nykyisestii
monhyviiksi.Josmolem.lis2ieliikejiirjestelmiistii
mat puolisot ovat tyossd -po.ikkeava'
kodin ulkopuolella, niiaiin . Naisten aseman neuvotte'
ansionsa tistettaisiin 

- yl- tutunta ja Kanadan el?ikejiir'
teen ja jaettaisiin 1"!* jestelmiin . neuvottelukunta
molemmitie efiiteoiteu- tutkivatperheenemintienelii'
den kyseess[ ollen 

----- keturvan jiirjestiimismul{otli
c; Avioeiotapaus: suuksia ministerion selvityk-

sen pohjalta.



ANNELI ALALUUSUA

Tydkyvyttdmyysasiain
neuvottelukunta merkit-
triv ri yht eist otmintaelin
Eliike-etuina voidaan tyoel[kelakien mukaan
myd,ntiiii vanhuus-, tyt kyvyttt myys-, tydt-
tdmyys- ja perhe-eliikkeite. Hekkeidsn ssami-
sen edellytykset on yleens[ pyritty laatimaan
yksiselitteisiksi ja selv?ipiirteisiksi. Tyttky-
vyttomyysel?ikkeiden osalta ei t?lllainen ole
tiiysin mahdollista, koska ty6kyvyttd,myyden
arviointiin liittyy merkittiiviisti harkintaa.

Eliiketurvakeskuksessa katsottiin jo toi-
minnan alkuvuosina, ettii olisi saatava ai-
kaan yhteinen forum, jossa eri eltikelaitos-
ten edustajat voisivat esittiiii niikdkohtiaan
ja keskustella ktiytiinn6ssii tycikyvyttdmyys-
asioissa esiintyvistii pulmakysymyksist[. Sa-
malla forum edistiiisi pyrkimystii yhteniiisen
kiiytiinnon saavuttamiseksi ratkaisutoimin-
nassa. Tist[ syystZi Eltiketurvakeskuksen hal-
litus piiiitti maaliskuussa 1963 tyt kyv]4ttt-
myysasiain neuvottelukunnan perustamisesta
Eliiketurvakeskuksen yhteyteen pysyv6is'
luontoiseksi yhteistoimintaelimeksi.

TY dM A RKKIN O I DEN ETU I i RI EST 6T
MUKAAN

Eliiketurvakeskuksen hallituksen vahvis-
taman ohjes[iinn<in mukaan tyokyvytttimyys-
asiain neuvottelukuntaan kuului alkuperiii-
sessl muodossa puheenjohtaja sekl yhdek-
siin jiisentti. Neuvottelukunnassa olivat edus-
tettuina El?iketurvakeskus, TEL:n mukaista
toimintaa harjoittavat el[kevakuutusyhtidt,
tytieliikekassat, Avustuskassojen Yhdistys ja
El?ikesiiiiticiyhdistys.

Vuosien kuluessa neuvottelukunnan ko-
koonpanoa on muutettu niin, ettii my<is
Kunnallinen eliikelaitos ja valtiokonttori
ovat voineet nimetli edustajansa neuvottelu-
kuntaan. Maatalousyrittiijien eliikelaitolsen
edustaja on ollut neuvottelukunnassa yrit-
tiijiieliikelakien voimaantulosta lukien. Tii-
mdn vuoden alusta lukien sek2i tytintekijtii-
den ettii ty<inantajien merkitt?ivin keskusjlr-
jestd on nimennyt edustajansa neuvottelu'
kuntaan. Niin ikliin liiiikiireiden lukumiiiirtiil
ja lliiiketieteen eri alojen edustusta on lislit-
ty.

Tiillii hetkell[ neuvottelukunnassa on pu.

heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sek6 neljli-
toista jiisentii, joista kahdeksan on liiiik[rei-
tii. Edustettuina ovat muun muassa sis6tau-
tien, kardiologian sekii hermo- ja mielitau-
tien erikoisalat. Lisiiksi neuvottelukunnalla
on mahdollisuus kuulla asiantuntijoitu jt
pysyv?inii asiantuntijana on nyky?iiin orto-
pedian erikoisliiiikiiri.

Toimikausi kestiiii kerrallaan kotne
kalenterivuotta. Puheenjohtajana on neuvot-
telukunnan koko toiminnan ajan toiminut
hallitusneuvos Heimer Sundberg. Ensimmiii-
sistii j[senistii kuuluu edelleen neuvottelu-
kuntaan tiillii hetkell[ kaksi.

Jos eliikelaitos, jota kulloinkin kiisiteltii-
vln[ oleva asia koskee, ei ole neuvottelu-
kunnassa edustettuna, sen edustaialle vara-
taan tilaisuus osallistua kyseiseen kokouk-
seen.

SUOSITU KSI A RATKAISU IST A
ELLKELAITOKSILLE
Tyolqrvyttomyysasiain neuvottelukunnan teh-
tiiviin?i on antaa TEL:n, LEL:n, MYEL:n,
YEL:n, VEL:n sek?i KVTEL:n mukaista
toimintaa harjoittaville el2ikelaitoksille pyyn-
nostd suosituksia lahinnii periaatteellista mer-
kitystii omaavissa asioissa, jotka koskevat
tyokyvyttomyyseliikkeitii tai vastuuvalintaa.
Eliikelaitosten l?ihettiimlt tapaukset koske-
vat poikkeuksetta tiettye konkreettista el?ik-
keenratkaisutilannetta, jossa el[kelaitos on
omalta osaltaan epdvarma lain soveltamises-
ta. Suosituksen pyytiiminen on vapaaehtoista.

Neuvottelukunta on antanut viime vuosina
noin 130 suositusta vuodessa. Kokous pide-
tiiiin yleensii joka tiistai, ja titll<iin kiisitel-
I[iin keskim[[rin neljii tapausta.

Todenntikdisesti suurimman ongelmaryh-
miin, jonka vuoksi neuvottelukunnan puo'
leen k?iiinnytiiiin, muodostaa itse tyokyvyttti-
myyden arviointi. Esimerkiksi, onko todettu
allergia niin vaikea-asteinen tai selkii niin
kivulloinen, ettii eliikkeenhakijan voidaan
katsoa olevan tydeliikelakien tarkoittamas-
sa mieless?i tydkyvyton.
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SAIRAUDEN ALKAMISATAN
ONGELMA
Seuraavaksi useimmin lienee kysymys TEL
4 $:n 4 momentin sisiiltiimZin rajoituss?iiin-
n<iksen soveltamisesta. Tycik5rvyttrimyysasi-
ain neuvottelukunnan suositusktiytiintri on-
kin vaikuttanut ratkaisevasti kyseisen siiiin-
ndksen soveltamiseen. P?i^?iasiallisena ongel-
mana on ollut se, milloin sairauden voidaan
katsoa alkaneen tyrieliikelakien tarkoitta-
massa mieless[. Tiilkiin on johtavana peri-
aatteena pidetty seuraavaa: sairauden kat-
sotaan olevan olemassa,kun se on muodostu-
nut niin vaikealsi, ette se selvlisti haittaa
ty<isopimuksen edellyttiimliii normaalia tydn-
tekoa. Ratkaisua tehtdesst asetetaan rinnak'
kain lZitiketieteelliset seikat sekii tydsuori-
tuksia kuvaavat tiedot. Rajoitussii6nnrilsen
soveltamisen on perustuttava selviin niiytttii-
hin, ja sen vaikutukset kokonaisuutena elii-
ketapaukseen on tarkoin tutkittava.

Muina ongelmaryhmin?i voidaan mainita:
onko eltikkeenhakijalla oikeus ns. tulevan
ajan el?ikkeeseen (TEL 6 $:n 3 momentti),
onko ansiotaso alentunut smgtlkkeene
myrinnettiiviiiin ty<ilqrvyftd,myyseliikkeeseen
oikeuttavassa miiiirin (TEL 4 S:n 3 moment-
ti) ja voidaanko eliike my<intiiii entisin perus-
tein (TEL 6 S:n 4 momentti).

Neuvottelukunnan antama suositus ei eh-
dottomasti velvoita eliikelaitosta. Yleisesti on
kuitenkin voitu havaita, ettii piiiitrikset ann+
taan varsin usein suositusten mukaisesti. Mi-
kiili eliikelautakunta tai vakuutusoikeus on
valituksen johdosta pii2itostii antaessna n tullut
suosituksesta poikkeavaan lopputulokseen,
on useimmiten saatu valitusaikana tervey-
dentilasta IisZiselvitystii.

T.LRKEIMMIT SAOSITAKSET IU LKI
KOKOELMANA
El?iketurvakeskus on toimittanut vuosina
1963-1968 annetuista kaikista neuvottelu-
kunnan suosituksista "Tycikyvyttcimyysasiain
neuvottelukunnan suosituksien hakemisto"
-nimisen kansion. Vuodesta 1970 alkaen on
ryhdytty julkaisemaan vain neuvottelukunnan
tiirkeimpi[ suosituksia kokoelmassa, jota tiiy-

dennefdin aina puolivuosittain. Julkaistavat
suositukset liihetetii[n etupeesse eldkelaitok-
sille.

Kokoelmassa julkaistavat suositukset iae-
taan asiaryhmiin seuraavasti:
A Tytikyvyttcimyyden arvioiminen
B Tyokyvyttomyyden alkamisajankohta
C Rajoitussiiiinntjksen soveltaminen
D Tulevan palvelusajan tai palkan huomi-

oon ottaminen
E Uusi tydkyvyftomyyseliike entisin perus-

tein
F El[kkeen lpkkauttaminen
G Muut asiat

Jokaisessa tapauksessa selostetaan el6k-
kecnhakijan terveydentilaa ja tydskentely6
sek[ kerrotaan neuvottelukunnan suositus.

TLRKEI TEHTAVI
Ty<ikyvytt<imyysasiain neuvottelukunta on
asiantuntijaelin, joka antaa suosituksia eliike-
laitoksille ntiiden pyyiimissii yksitttiistapauk-
sissa ja joka nlin omalta osaltaan pyrkii
yhteneistiimii6n etikelaitosten ratkaisutoi-
mintaa tydkyvyttdmyyselllkeasioissa. Neu-
vottelukunnan suositukset ovat vaikuttanect
merkittiiviisti ty<ikyvytttimyyscliikettii kos-
kcvien siiiinnosten soveltamisecn. Tiim[ tiir-
kee tehtiive yhteniiisten linjojen muokkaa-
jana neuvottelukunnalla on jatkossakin, var-
sinkin jos el2ikesiiilnntisten uudistaminen jat-
kuu nykyistii vauhtia.
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MARTTI LEHTINEN,
HILKKA RIIHIMIKI

Kansainvcilinen
tydlddketieteen
kongressi

Jiirjestyksessii kahdeksas-
toista kansainviilinen tydliiii-
ketieteen kongressi pidettiin
syyskuussa 1975 Brightonissa
Englannissa. Kongressin j?ir-
jestiiii joka kolmas vuosi Per-
manent Commission and In-
ternational Association on
Occupational Health. Tiihiin
j[rjestoon kuuluu noin 600
valittua jlsentii yli 50 maas-
ta. He edustavat ty<il?iiiketie-
teen korkeinta kansainviilistii
asiantuntemusta.

Kongressissa oli noin 1300
osanottajaa 43 maasta. Itii-
Euroopasta olivat edustettui-
na Saksan Demokraattinen
Tasavalta, Tsekkoslovakia,
Unkari, Puola ja Jugoslavia.
Pohjoismaisia osanottajia oli
250, joista Ruotsista 140 ja
Suomesta 90. Kongressin
osanottajat edustivat kaikkia
tyciterveyshuollon eri aloja.
Mukana oli tutkijoita, ty6-
paikkalii2ikiireitii, tydterveys-
hoitajia ja tytiterveyshuollon
suunnittelijoita. Tyoeliikekas-
sojen edustajana kongressis-
sa oli yliliiiikiiri Martti Leh-
tinen ja rakennusalan tydeE-
kekassan tutkija Hilkka Riihi-
miiki. (fiimln vuoden alusta
neljii LEl-alojen tyiel[kekas-
saa yhdistyiv[t yhdetsi Ty6-
eliikekassaksi. - Toim.)

Kongressin teemana oli
"Tyol?i2iketieteen asema yh-
teiskunnassa". Tieteellisessii
ohjelmassa esitettiin 33 istun-
nossa kaikkiaan 340 raporttia
sekii lisiiksi filmejii. Kongtes-
sin kielinti olivat englanti,
ranska, saksa ja espanja.

Kongressin avasi jiirjestiijii-
yhteison presidentti, profes-
sori Leo Noro. Kansainviilistii

tydterveyshuoltoa kiisiuele- kaisemiseksi.
viissii istunnossa puheenvuo- 5. Ammattitaitoisen henki'
roja k?iyttiviit WHO:n, ILO:n lcikunnan kouluttaminen tydn'
ja EEC:n edustajat. WHO:n tekijtiiden, tyonantajien ia
edustaja totesi tyoterveys- yleistin kasvattamiseksi tyt -
huollon ongelmien vaihtele- terveysvaaroista tietoiseksi.
van suuresti eri maissa ja Kongressin piiiiaiheita oli-
maanosissa. vat asbestoosi, hiilimonoksidi

Euroopassa pfliipaino on eli heka, sairauspoissaolot,
nykyisin teollisuudessa esiin- stressiongelmat ja ergonomia,
tyvien myrkytysvaikutusten maantieteelliset tekij?it ja tyo-
epidemiologisessa tutkimuk- terveyshuolto, ympiristdolo-
sessa, kun taas Afrikan suhteisiin liittyve ja psykoso-
alueella kartoitetaan maanvil- siaalinen stressi, vuorotyd,
jelyksessl ja kaivosteollisuu- rauta- ja teriisteollisuuden ter-
dessa tytiskentelevien ihmis- veysvaarat, tyciterveyshuollon
ten terveysongelmia ja pyri- ja muiden terveyspalvelujen
tii[n laajentamaan terveyspal- keskiniiiset suhteet, ammatin
velut koskemaan tytintekijtiitfl aiheuttamat sydvet, melu ja
ja heidiin perheitiiiin. ILO:n tiirine, metallien myrkyllisyys
edustaja totesi tytiterveys- ja rakennustycintekij?iin ter-
huollon olevan kansainviili- veydellisetongelmat.
sesti varsin kehittyv[ a]a. H[- Viime mainittu kysymys
nen mukaansa tiimiinhetkisen kiinnosti erityisesti kirjoitta-
toiminnan kiireellisimmilt teh- jia. Sitii k[sittelev[ssd istun-
tdvdt ovat: nossa kosketeltiin ensisijaises-

1. Ympdrist6n vaaroille alt- ti rakennusalan tytttapatur-
tiiden tydntekijoiden epide- mia, ihottumia, hengityselin-
miologisten tutkimusten vauh- sairaulcsia, rakennustydn fyy-
dittaminen ja tutkimustulos- sist2i rasittavuutta sekd sen
ten nykyistii tehokkaampi aiheuttamia tuki- ja liikunta-
hyv?iksikiiyttd. elinten sairauksia.

2. Teollisuuden keytt66n
otettavien uusien aineiden SUOMEN RAUDOITTAJA'
testausmenetelm.ien kehittiimi- TUTKIMUS J A VALIMO-
nen ja erityisesti tehokkaiden TUTKIMUS ESITELTIIN
menetelmien kehittiiminen Rakennusalan tytieliikekas-
nliden aineiden sytip?iii ai- san ja Tytiterveyslaitokscn
heuttavan vaikutuksen ennal- yhteistytlnii suoritetun rau-
ta toteamiseksi. doittajatutkimuksen tuloksien

3. Altistusten enimm[isra- pohjalla kongressissa pidettiin
jojen ja haitallisten aineiden kaksi esitelniiii, joissa nimgl-
enimmiiispitoisuuksien kritee- omaan valoitettiin raudoitus-
reiden kehittiiminen. tyon niveliin kohdistuvia vai-

4. Entistii tehokkaampien kutuksia. Tyoterveyslaitok-
hallintojiirjestelmien kehittii- sen edustajat esittelivet kong-
minen tyoturvallisuuden ja ressissa nm. suuren valimo-
tydterveyden ongelmien rat- tutkimuksen tuloksia. rikki-
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LEL-maksut
ertteltrivci
alakohtaisesti

hiilialtistuksen aiheuttamia
verenkiertoelimiston muutok-
sia sekii liuotinainemyrkytyk-
siii koskevaa tutkimusta.
Suomalaisten osuudesta mai-
nittakoon viell kunnallisten
terveyskeskusten tydterveys-
huoltotoiminnan esittely.

Kongressiohjelma oli tiivis,
esitelmiii oli runsaasti ja kes-
kustelulle jiii niukasti aikaa.
Esitelmien taso vaihteli suu-
resti, mikl on ymmdrrettaviia
ottaen huomioon osanottaja-
maiden vlilillii vallitsevat suu-
ret erot niin kehitysasteessa
kuin taloudellisissa ja tieteel-
lisissi voimavaroissa. Suoma-
laisten pitiimiit 16 esitelmiiii
saivat kansainviiliseltii kuuli-
jakunnalta hyvdn vastaanoton
ja antoivat ilmeisesti edusta-
van kuvan suomalaisen ty<i-
liiiiketieteellisen tutkimuksen
nykyisestii tasosta.

YHTEYDET SOSIAALI.
TURVAAN HEIKOSTI
ESILLA
Eriis piirre kongressiohjelmas-
sa kiinnitti erikoisesti kirjoit-
tajien huomiota. Tytil?iiiketie-
teen ja sosiaaliturvan v?ilisi?i
yhteyksiii ja ongelmia kiisitel-
tiin erittiiin viihiin. Kuitenkin
niiillii kahdella alalla on lii-
heisi?i kosketuskohtia. Tyti-

LEl-vakuutusmaksut on
edelleen eritelt[vfl alakohtai-
sesti, vaikka Maatalous-,
Metsii-, Rakennus- ja Satama-
alan tyoel[kekassat yhdistyi-
viitkin t5mln vuoden alusta.
Koska Tyciel?ikekassan sijoi-
tustoiminnassa tullaan nou-
dattamaan samoja periaattei-
ta kuin erillisten kassojen ai-
kana, vakuutusmaksutulou-
tus joudutaan seilyttiimiiiin
alakohtaisena.

Lain mukaan Tyoeliike-
kassan on sijoitettava eliik-
keistii yli jiiiiv[t varat kunkin
LEL-alan tuotannolliseen toi-
mintaan. LEl-tytinantajat
saavat lainoja suhteessa kul-
takin alalta kertyneisiin va-
kuutusmaksutuloihin. Tiimiin
vuoksi tilityksistii on kiiytiivt
ilmi, minkii alan vakuutus-
malsut ovat kyseessd.

LEL-vakuutusmaksun m6[-
rA on vuonna 1976 IO%
tycintekij[n bruttopalkasta
Se on samansuuruinen kuin
vuonna 1975. Vakuutusmak-
su maksetaan kuukausittain
Tyriellkekassalle, viimeistii?in
palkan maksup?liv?iii seuraa-
van kuukauden 20. piliv?iiin
mennessS. Sen voi maksaa
pankkeihin tai postitoimi-
paikkoihin niistii saatavilla
erillisill2i maksu- ja tilityslo-
makkeilla. Maksulomakkee-
seen on merkittiiv[ rastilla,
onko kyseessl maatalous-,
mets6-, rakennus- vai satama-
alan LEl-vakuutusmaksu.
Tilityslomakkeisiin on mytis
merkittiivti kunkin ty<inteki-
jZin alakohtainen tydnimike,
jonka saa selville kyseisistii
lomakkeista.

kyvyttomyyttii
myyseliikkeitii

ja tyrikyvyttd-
koskevat on-

gelmat ja niiden ratkaisuun
rehtiievet eHke- ja muut so-
siaalipoliittiset suunnitelmat
kaipaavat kipeiisti entistii sy-
viillisempii2i tietoa tyon ja
terveyden viilisistii suhteista
toisin sanoen tyoliiiiketieteen
keskeisimmistii tutkimuskoh-
teista.

B

16



Yleiskirjeitci
N:o 20 10. 11. 1975 Asia: Pohjoismaisettyti-

eliikkeet.
N:o 21 12. ll. 1975 Asia: Hallituksen esi'

tys tyoeliikelakien indeksisdiinncisten
muuttamisesta.

N:o 22 13. 11. 1975 Asia: Tytiel[kekasso'
jen yhdist?iminen.

N:o 23 15. 11. 1975 Asia: Palkkaindeksilu'
kua koskevat asetusten muutokset.

N:o 24 I7. 11.1975 Asia: Siiiiticiiden perus-
tamista koskevan tyontekijiirajan
muuttaminen; vakuuttamisvelvolli'
suuden ja vakuutusmaksun laimin'
ly6misseuraamusten muuttaminen.

N:o 25 25. ll.1975 Asia: Uudet eliikehake'
muslomakkeet (E- ja PJomake)

N:o 26 26. tl. 1975 Asia: El[keturvakes-
kuksen kustannusten korvaamiseksi
suoritettava maksu.

N:o 27 27. ll. 1975 Asia: Tyovoimaviran-
omaisen todistus ty<ittomyyseliikettii
varten.

N:o 28 5. 12. 1975 Asia: Vuoden 1976 palk-
kaindeksiluku.

N:o 29 10. 12. 1975 Asia: Perusteet LEL
5 $ 2 momentin mukaisten P65oma-
arvojen laskemiseksi.

N:o 30 10. 12. 1975 Asia: Kansaneliike ja
perhe-eliike yhteensovituksessa 1. 1.
1976 lukien.

N:o 31 tl. 12. 1975 Asia: Palkkaindeksilu-
kua koskevat asetusten muutokset;
vuoden 1976 palkkaindeksiluku ja
siti vastaavat markkam?iilriit.

N:o 32 12. 12. 1975 Asia: LEl-keskipalkat
vuodelle 1976.

N:o 33 15. 12. 1975 Asia: Takaisinlainaus-
tilin korko.

N:o 34 16. 12. 1975 Asia: Piiiitoslomakkeet
pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuk-
sen mukaisen erotuselikkeen mycin-
tiimiseksi.

N:o 35 19. 12. 1975 Asia: Perus- ja maksu-
prosentti vuonna 1976.

N:o 1 5. 1. 1976 Asia: Tytieliikelakien tyo-
suhdetta koskevat rajoitussiiiinncik'
set tydkyvyttrimyyseliikkeen mydntii-
misess[.

30.1.1976 Asia: Muutos vastuunja'
koperusteisiin ja eriiiden kertoimien
arvot.
12. 2. 1976 Asia VastuunjakoPerus'
teet 1.1. 1976 alkaen.
13. 2. 197 6 Asia: Ty<isuhderekisterin
ja rekisteriotteen tiedot.
L7. 2. 197 6 Asia: El?iketurvakeskuk-
sen kautta tulevat el[kehakemukset.
18.2.1976 Asia: Vastuunjaossa hY'
vitettiivien eliikemenojen miilriiiimi'
nen.
29.1.1976 Asia: El?ikkeen maksa'
minen muulle kuin el?ikkeen saajalle
itselleen.
10. 3. 1976 Asia: Tietoliikenne
VEL l0 $ 4 momentin soveltamista
varten
ll. 3. 1976 Asia: Tietojen antarni'
sesta ty6eliikej[rjestelmiin ulkopuo-
lelle

N:o 2

N:o 3

N:o 4

N:o 5

N:o 6

N:o 7

N:o 8

N:o 9
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PENTTI KOIVISTOINEN

Vakuutusoikeuden, . ..paatoKsru

VO:nkAntAtUkee vo pySyTTI ETK:N ETK:tra on oikeus tarkasraa

EfK:i ial,oiii: P:AT aKSEN voIMAssA y,i:3,?L?ll fl11?1'Jirffni::
teht(i,(ici ETKvalitti p?iiitcilslsj?iVO:lle ja ei toimjta- neiui tietoja. he-ja totesi, efte eres K:n tycin- nelle miiiiriittiivl maksu voi-
Vakuutusoikeuden ptiiit<ir tefiioi:te. 9li ilmoittanut lai- daan vahvistaa arvion mu-
n:o 157917511777 ' minlvonnistl-Et[:!tg jo 9. kaan.

7.1971. ETK oli l?ihettiinyt ETK voi siis, jos sen selvit-ETK otti 19.10.1973 anta- K:lle tiedustelukirjeen 26.1. telytyA ei johdi tarvittavien
mallaar ptiiitoksellZi autgilija 1971. Kunkirjeeseeneivastat- tyoniekijntiitojen saamiseen,K:n kustannuksella TEL:n tu, lahetettiin toinen kirje 8.9. arvioida vikuutusmaksun,
mukaisen vakuutuksen Kes- 1971. Ttihiin kirjeeseen ei jonka perusteella TEL 15 $:n
kiniiisestii Henkivakuutusyhti- my<iskiiiin vastattu. ETK:n mukaiien hyvike miiiir?itiiiin
cistd Aurasta. Piiiitiis perustui tarkastaja kiivi K:n luona 2. enintiiiin arvibitujen vakuutus-
siihen, ettii ETK katsoi S-ni- 8.1972 ja25.9.1972. K. ei kui- maksujen kalisinkertaiseen
Slsln tycintekijiin olleen tenkaan suostunut antamaan miiiiriiiin. K. ei esittiinyt hy-TEL:n g$ls-es.sltyQ.suhteessa tycintekijiitietoja eikii toimitta- viiksyttiivliii sffii siihen, ettii
K:hon, Lisiiksi K oli vuosina nut niitii ETK:lle vielii 25.9. nan latti ilmoittamatta tytin-1967-1971 suorittanut tun- 1973 annetun kehotuksenkaan tekijiitiedot ETK:lle ja ilmoit-temattomille tyontekij<iille jiilkeen, jossa K:lle ilmoitet- ti ne vasta el?ikelauta'kunnalle.
palkkoia -27 Ol$ |tVtiq ntimii tiin, ettii hyvike tullaan mii6- Jos tiillainen menettely olisi
palkat eli palkkoja yhteensii riiiimiiiin myos niiden makset- mahdollista ilman minkienlai-
32124 markkaa oli otettu tujen palkkojen perusteella, laisia seuraamuksia, hanka-
huomioon miiiiriittless?i K:n joista ei ole tyontekijiitietoja. loittaisi se entisestiillin ETK:n
maksettavaksi TEL 15 $:n VO kumosi valituksen joh- selvittelytydti ja aiheuttaisimukaista hyvikettii 2 681 dosta el?ikelautakunnan pdii- ETK:lle iarpeetlomia kustan-markkaa. tciksen TEL 15 ja 17 S:n-no- nuksia.

K. haki muutosta pii[t<ik- jalla ja jetti asian ETK:n piiii- Jos ETK:n selvittelytydn
seen elIkelautakunnalta ja il- t<iksen varaan. ep2ionnistuminen aihiutuu
moitti osan aikaisemmin tun- Kun TEl-:n_--mukaan va- tyonantajasta, ei annettua hy-
temattomiksi 

- 
jtiiineistii ty<in- kuuttamisvelvollinen tydnan- vikettii ilman muuta alenneta"

}.e.ldj9ist|{n N4i.q -tyQnteki; taja on kieltiiytynyt ottamasta vaikka tyonantaja mycihem-j<iistii viiden tlisuhde kuului vakuutusta tyontekijoilleen, min voi bsoittaa arvion vir-
TEL:n piiriin. Valituksessaan ETK joutuu selvittiimiiiin heelliseftsikin, sill?i hyvikkeenK. v?iitti, ettei hiin ole ollut ty<inantajan vakuuttarnisvel- kiisitteeseen kuuluu mycis ran-
tietoinen vakuuttamisvelvolli- vollisuuden koko laajuudes- gaistuksenluonteinen piirre.
suudestaan ennen vuotta saan. Toisin sanoen ETK:n Hyvikkeen antamista harkit-
1973. Eliikelautakunta katsoi on pyrittiivii selvittiimZiiin taessa on kiinnitettiivti huomi-
p.ii2it<iksessiiiin,"tE_hyuikg.oli- ty.<inantajan kaikki TEL:n ota m.m. TEL:n piiriin kuu-si mliiriittiivl TEL:n piiriin piiriin , kuuluvat ty<intekij[t. luvien tydntekijoiden luku-
ku.uluviksi osoitettujen- tyd- Tiillaisista tyrir-r,tekijdistZi ETK miiiiriin - sekii " tyonantajan
suhteid.en perusteella sekii Ii- tarvitsee henkilo-, palvelusai- ETK:lle epiiasiarunukaisella
siiksi niiden tyosuhteiden osal- ka- ja palkkatiedot. TEL 17 menettelylliiin aiheuttamien
ta, joista ei ollut selvitetty, et- $:n I momentin mukaan tycin- kustannusten miiiiriiiin. Ko.
teivdt ne kuuluisi TEL:n pii- antaja on velvollinen anta- tapauksessa VO ei pitiinyt
riin. Tiillii perusteella eliike- maan ETK:lle kaikki ne tie- EtK:n miiiiriiiimiin hyvikkeen
lautakunta plia$si hyvikkeen dot, jotka ovat tarpeen TEL:n alentrmista kohtuullisena,
suuruudeksi 1 948 markkaa. tiiytiintcicinpanoa varten, ja vaikka 733 markkaa eli yli
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neljdnnes hyvikkeestii perus-
tui palkkoihin, jotka oli mak-
settu TEL:n ulkopuolelle j2i[-
ville tyontekijoille.

Viiden vuoden
jcilkeen purku
vain " erittciin
painavilla syillci"
Vakuutusoikeuden pii?it6s n:o
494617s11474
Eliikelaitos A oli 21.10.1967
mycintiinyt tyokyvyttomyys-
eliikkeen K:lle. A:lla oli hal-
lussaan oikeat tiedot el?ikkeen
mycintiimiseksi, mutta eliike
myonnettiin erehdyksessZi lii-
an suurena. A. haki 12.6.1975
vakuutusoikeudelle (VO) saa-
puneella kirjoituksellaan ptiii-
tciksensti purkua. VO jAtti
kuitenkin hakemuksen tutki-
matta, koska A. ei ollut teh-
nyt hakemustaan viiden vuo-
den kuluessa siit?i, kun pii2itos
sai lainvoiman eikii hakemuk-
sen tueksi ollut esitetty erit-
tlin painavia syitii. Ptiiitcis pe-
rustui vakuutusoikeudesta an-
netun lain 9 $:n 4 momenttiin
sekii oikeudenkiiymiskaaren
(OK) 3l luvun l0 $:n 2 mo-
menttiin ja 16 $:ii?in.

Ensin mainitun sddnnoksen
mukaan oikeudenkiiyntimenet-
telystii vakuutusoikeudessa on
soveltuvin kohdin noudatetta-
va, mitii oikeudenkiiynnistii
yleisissl oikeuksissa on s66-
detty. Tiit?i seikkaa lienee vii-
me vuoden aikana tutkiskeltu
VO:ssa aiempaa perusteelli-
semmin, koska VO on varsi-
naisesti vasta silloin alkanut
perustella menettelytapojaan

OK:n sdiinnoksilll
OK 31 luvun 1l $:n mu-

kaan, jos henkikiZi oikeuden-
kiiynniss?i on kiisitelty toise-
na henkilcine tai vearaUe ni-
mell2i, voidaan lainvoiman
saanut tuomio tapahtuneen
erehdyksen oikaisemiseksi
purkaa mtiiiriiajasta riippu-
matta. Muussa tapautsessa on
noudatettava edelll mainittua
viiden vuoden mttrdaikaa,
jonka jiilkeen tehty hakemus
p?iiisiiiintoisesti jetetiiiin tutki-
matta (ei hyltitii, koska miiii-
riiaika on prosessuaalinen).
Viiden vuoden aika lasketaan
siitii, kun piiiittis on saanut
lainvoiman. Jos muutosta
p?iiittikseen ei haeta, se tulee
lainvoimaiseksi muutoksenha-
kuajan piiiityttyii [t.s. piint<ik-
sen antopdivd*l pv (yleensii)
*30 pvl.

ERITTiIN PAINAVAT
SYYT
Mitii sitten ovat erittiin paina-
vat syyt, jotka oikeuttavat
poikkeamaan p?iiiPeriaattees-
ta? Ohjetta ei voida saada
suoraan oikeusk[ytiinndstii
yleisissii tuomioistuimissa,
koska VO soveltaa OK:n
sii[nnoksiii vain soveltuvin
osin. El[keasiassa asianosais-
suhde eroaa tavallisen riita-
jutun asianosaissuhteesta mo'
nella tavoin. Karkeasti ottaen
voidaan sanoa, ettii el2ikelai-
toksen toiminta pii2ittistii syn-
nytettiiessl on hallintomenet'
telyii, jossa eliikelaitoksella
on tavallaan tietous ja ratkai-
suvalta hallussaan. Siviilipro-
sessissa, jota tavallisten riita'
juttujen kiisittely on, sitli vas-
toin on enemminkin kysymYs
periaatteessa tasa-arvoisten
osapuolten viilisten suhteiden
ratkaisemisesta. Toisaalta ta-
vallisessa riitajutussa osapuol-
ten intressit ovat selvemmin
vastakkaiset kuin el2ikeasiois-
sa, joissa eliikelaitoksille on
perinteisesti katsottu kuulu-
van ainakin moraalinen vel-
vollisuus vakuutetun etujen
huomioon ottamiseen.

Edell[ olevan perusteella on
ajateltavissa, ette elakelaitok-
sen ollessa hakijana erittiiin
painavia syitii ei olisi presu-
moitava niin helposti kuin va-
kuutetun ollessa hakijana. VO
on toistaiseksi (20.2.1976\ ve-
donnut viiden vuoden siiiin-
ttion el?ikelaitos A:n taPauk-
sen lisiiksi vain kahdessa rat-
kaisussaan, mutta kummassa-
kaan tapauksessa niitl ei ole
katsottu olevan olemassa. Toi-

.l

.{
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sessa ratkaisussa hakijana oli
eliikelaitos (821117411605)
toisessa vakuutettu (4132175 I
1863). El?ikelaitos esitti ha-
kemuksensa tueksi sen, ettii
eliikepiiStos perustui ty<isuh-
teeseen, joka valtiokonttorin
omaksuman kannan mukaan
kuuluu VEL:n piiriin. Vakuu-
tettu taas vetosi hakemukses-
saan siihen, ettii h?in vastoin
eliikelaitoksen kantaa katsoi
olleensa ty6suhteessa.

PUUTTEELLINEN SEL-
VITYS IA LAINVASTAI.
SAUS
KHO on katsonut erittiiin pai-
navien syiden olleen olemassa
(ylimiiiiriiisestii muutoksen-
hausta hallintoasioissa anne-
tun lain 7 $:n 2 momentti) ja
purkanut:
1)valtiokonttorin eliikep?iii-

tciksen elflkkeen myontii-
misesti ennen 1.1.1967 ol-
leen lainsii?id2inn<in mu-
kaan, jotta eliikkeen saajal-
la olisi mahdollisuus siirtyii
saamaan eliikettti VEL:n
ja siihen liittyv?in lainsiib-
diinnon mukaan;

2) Kunnallisen eliikelaitoksen
eliikepii[t<ikset, kun ne oli-
vat perustuneet virheellises-
ti miiiiriittyyn eltikkeen pe-
rusteena olevaan palkkaan
ja kun erehdys oli voinut
oleellisesti vaikuttaa asi-
aan;

3) Kauppalanhallituksen piiii-
tciksen leskenel[kkeen
mycintiimisestii henkilolle,
jolla saamiensa muiden e-
kikkeiden vuoksi ei olisi ol-
lut siihen oikeutta. Paatok-

Johtopiietosten tekoon
KHO:n piiiittisten perusteella
on suhtauduttava varoen, kos-
ka KHO:n ja VO:n tulkinnat
samanlaistenkin sdiinn6sten
osalta ovat ennenkin poiken-
neet toisistaan. VO:n esitteli-
jriiden kiisityksen mukaan ty<i-
tulo- ja eltikep?iiitristen v?ililH
ei VO:ssa tehtene eroa. Sitii
vastoin erittiiin painavia syitii
voidaan helpommin olettaa
piiiit<iksen ollessa lainvastai-
nen kuin sen perustuessa
puutteelliseen tai v?iiiriiiin
selvitykseen. Lainvastaisuutta
tulkitaan suppeasti, "Syiden"
olemassaolo riippuu lainvas-
taisuuden karkeusasteesta.
Esim. YEl-vakuutus, joka on
annettu ulkomailla asuvalle,
purettaneen lainvastaisuuden
karkeuden vuoksi. Epiiselviiii
sitd vastoin on, onko lainvas-
taisuutta olemassa vai onko
piiiitos perustunut puutteelli-
seen tai viiiiriiiin selvitykseen,
kun MYEl-vakuutus on otet-

sen katsottiin perustuneen tu perheenj?isenelle, jolle ei
olennaiseen erehdykseen. olemaksettu palkkaa.
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NIMITYKSIA
E L,I KET U RY A KE S KU KS E S S A

Eliiketurvakeskuksen hallitus nimitti 17. 12.
1.975 El?iketurvakeskuksen luottovakuutus-
osaston apulaisosastopiiiillik<iksi oikeustie'
teen kandidaatti Ari Timo Laineen, 36.

Apulaisosastop?iillikkti Laine tuli Eliike-
turvakeskuksen palvelukseen 16. 1.1973 ia
toimi luottovakuutusosastolla lakimiehenii
9.2. 1975 asti. Silloin hiin siirtyi Invalidiliit-
to ry:n lakimieheksi, mistii tehtiiviistii hiin
palaa ETK:n luottovakuutusosastolle apuais-
osastopiiiillikdksi.

Ari Laine tuli ylioppilaaksi v. 1960 ja suo-
ritti oikeustieteen kandidaatin tutkinnon
1972.
Kokouksessaan 28. l. 1976 El?iketurvakes-
kuksen hallitus nimitti lainopillisen osaston
valvontatoimiston toimistopEbllikciksi vara'
tuomari Markku Sirvid,n l. 3. 1976 alkaen'

Varatuomari Sirvi<i toimi sitii ennen lain-
opillisen osaston lakimiehen?i L6. 4. 1974 at-
kaen. T[ssZi tehtiiviiss?i hiin oli muun muassa
tyciel[kejiirjestetnfln kehittiimistii suunnitel-
leiden ty<iryhmien sihteerinii sekii hoiti muita
erityistehtiivi[ lainopillisella osastolla.

Valvontatoimiston aikaisempi toimisto-
p?iiillikkd Pertti Tukia siirtyy perustetun
uuden lausuntotoimiston piiiilliktiksi. Toimis-
ton tehtiiviin?i on huolehtia niiden lausunto-
jen antamisesta, joita Eliiketurvakeskus viran
puolesta antaa mm. vakuutusoikeudelle, elii'
kelautakunnalle ja tydnantajille eliikelakien
soveltamista koskevissa kysymyksiss?i sekii
hoitaa neuvontakirjeenvaihto.

El?iketurvakeskuksen hallitus on El[ketur-
vakeskuksen yleiscn osaston apulaisosasto-
piiiillikon toimeen nimittiinyt ekon. Ensio
Tuomisen 1. 5. 1976 alkaen. Hiin toimii
myos Eliiketurvakeskuksen tilitoimiston piiiil-
likkrinii.

Ekonomi Tuominen on syntynyt 26. 8.
1934. Hiin siirtyy ETK:n apulaisosastop2iiil-
likoksi Suomen Ammattiliittojen Keskusjtir-
jestcin toimistop[iillikon tehHviste. Ekon.
Tuominen on aikaisemmin toiminut varsin
pitkiiiin mm. Miintiin kauppaoppilaitoksen
lehtorina.

LU OTT OV AKA U T A ST A RK AST AI A
VOITTO PALMU KUOLLUT
Elflketurvakeskuksen luottovakuutusosaston
tarkastaja, metsenhoitaja Voitto Palmu kuo-
li vakavan sairauden jllkeen 14.2.

Metsiinhoitaja Palmu ehti toimia tehtiiv?is-
siiln Ellketurvakeskuksessa seitsemdn vuo-
den ajan. H?inen tyonsii oli taloudellisesti
vastuullista: tehtevekenttiin?i oli luottovakuu-
tuksen asiakkaiden taloudellisen tilan ja va-
kuutuksien arviointi. Luottovakuutuksen toi-
minnan sujuminen turvallisissa puitteissa
osoittaa, ettii metsiinhoitaja Palmu hoiti ty6-
alueensa hyvin.

Ennen Eliiketurvakeskukseen tuloaan Pal-
mu toimi muun muassa G. A. Serlachius
Oy:n metsdnhoitajana sekii Helsingin Osake-
pankin osastop?iiillikkon?i. Hiin oli myos mm.
Liikemets?inhoitajat r.y:n puheenjohtaja. So-
tilasarvoltaan h?in oli luutnantti.

Musiikkia harrastava ja seurallinen Voitto
PaLnu oli pidetty mies tyotoveriensa keskuu-
dessa.
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Tietoja tydeltikkeensaajista j0. 09. 1975
Eltiketurvakeskukseen saatujen ennakkotlotojen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- Ja LEl-elakelattosten
my6ntiimien 30.09. 1975 vohassa olevien el6kkelden lukumSdrdt Ja eldkkelden kesklm66rdt seuraa-
van taulukon mukaiset.

VANHAUSELAKKEET

Eliikkee Keskimtitirtiinen
Eltikkeen mydntaja Miehet Naiset Yhteensi Naiset YhteensE
TEL-eliikela itokset

Eliikevakuutusyhti6t
Eltikekassat
Llakesaatrot

TEL-eliikelaitokset yhteensii 37 428
YEL-eliikelaitokset 6 429

26 384 34 349 60 733 624
2 128
B ei6

4 68s 6 813 741
6 180 15096 727

45214 826/'2
414s iOSn

655

436
562
460

667 s96

437

MYEL-eltikelaitos 22U7 233/.3 45 690 162 124
LEL-eliikelaitokset 24582 4 371 28 953 252 2v
Kaikki laitokset 90 786 77 071 167 857 426 338

Lisdksi edellisista sai TEL-Iistiel6kette 3225 vanhuusel6kkeensaajaa keskimS6rin 808 mUkk, YEL-Ibe-
eldkettd 37 vanhuuseltikkeensaajaa seka MYEL-Iis6eliikettd 1 vanhuueeldkkeensaaJa.

T Y 6 KY V Y TT A MY Y S E L.A KKE ET ( si siiltm o s ael iik k e et )
Eltikkeensaaiia Keskimdiiriiinen peruselitke mldkk

Eltikkeen mvontai6 Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naloet Yhteensl
TEL-eliikelaitokset

Eliikevakuutusyhti6t
Eltikekassat

20 846 26 sl3 47 359 619 283 431
1 629 2 531 4 160 699 313 4il

575Eliikesii6ti6t 6 213 3 846 10 059 702 369
TEL-eliikelaitokset yhteensd 28 688 32 890 61 578 u2 295 457
YEL-eliikelaitokset
Mvrt-etatetaitos

s 7s6 2 931 I 687 552 360 487
22350 25077 47 427 206 91 't45

LEL-eldkelaitokset 30 343 5 015 35 358 315 145 291
Kaikki tydelakelaitokset 87 137 65913 153050 410 209 324

Lisdksl edellisiste 6al TEL-lls6elsketta 1 8il ty6k)rvyttdmyyselAkkeensaaJaa kesktmd6rln 630 m(kk se-kd YEL-lisaeleketta 26 tyotqn/yttomyyselakkeensaaJaa.

V AN HUA 5., TY dKYVYTTdMYY S. I A TY dTT 6MYY SELAKKEET

Eliikkeen my6nttijd
Eliikkeen KeskimiiSriiinen perusel6ke mUkk

Naleet Yhteense Miehet Naiset Yhteened
TEL-eliikelaitokset

El iikeva kuutusyhti6t 47 321 61 212 108 533 622 288 433
Eldikekassat- 

ttat<es-aatitit
3 760 7 225 10 985 723 303 447

15 131 t0 038 25 169 717 342 567
TEL-eliikelaitokset 66212 78475 144687 649 296 458
YEL-eldkelaitokset 12203 7 090 19 293 612 433 546
MYEL-elSkelaitos 44820 48 460 93 280 1U 89 r35
LEL-el6kelaitokset 55242 I 597 64 839 287 140 265
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PERHE-ELAKKEET

ElSkkeen myontaja
Et6kk.

lukumdiird

Keski-
mddrdi- Eliikkeensaajia

nen elake
mk/kk

kuutu
kekassat

Lesket Yhteens6

18328 376 169t2 I 629 25 571
1 353 746 2 099

5 785 407 5 512 1 979 7

25 645 385 23807 11 354 35 161

3 r07 2022 5

410
Ela

iikelaitokset nsa
aitokset

MYEL-el6kelaitos 7 374 103 6 774
14 411 179 13551
50 728

4914 11 688
7 21 133

Kaikki tyoela itokset 47 239 25872 73 1 I 1

Edellisiln keskimtiariin siseltymattdmien TEL-Iisaietujen mukaisten perhe-elakkeiden lukumS?irti oli I 471
ja- kesiimaara 62t mk/kk. Tlta perhe-elaketta sai i 446 leskea ja 838 lasta. YEL-lisaetujen mukaisten
perhe-eltikkeiden lukumtidrd oli 4.

TYdTTAMYYSELLKKEET

a Yhteensa Naiset

Eltikevaku 6t 9l 266
293240

350 441
12

409
452

228
Eltikekassat 9
Eldkes66ti6t 2 12 14 172 281 266

TEL-el6kelaitokset 96
18

467371 406 230 266

YEL-el et l6 34 372 270 324

MYEL-eldkelaitos 123 40 163 211 108 185

LEL-el6kelaitokset 317 211 528 222 il0 177

Kaikki tydel6kelaitokset 554 638 I '192 184 2172s6

OSAEL.IKKEET
Eltikkeens

Miehet

363 433 796

Keskimti6rdinen ke mk/kk
Miehet Naiset

ElSkevakuutusyhti6t 572 256 400
Eldkekassat 24 49 73 467 302 356
El6kesdiiti6t 43 18 6r 546 292 471

TEL-el6kelaitokset 430 s00 930
762 289 1 051

5& 262 401
472 4yYEL-el et 335

MYEL-eldkelaitos 3 734 3 073 6 807 195 96 151

LEL-eltikelaitokset 319 '13 332 334 233 330
Kaikki ty6el5kelaitokset 5 245 3 875 I 120 274 136 215

Lisiiksi edellisista sai TEL-lislielAkettii 64 eldkkeensaajaa sekd YEL-lisiielSkettii 4 osaeltikkeensaajaa.

V ANHUI]S-, TYAKYVYTTdMYYS., TY6TT6MYYS- I A PERHE.ELIKKEET

Eliikkeen my6ntaja Etekk.
lukumiidrd

Keski-
meerai-

nen el6ke
mk/kk

Elikkeen mydntdJd

Keski-
Elekk. miitirdi-

lukumtidrti nen elSke
mk/kk

TEL-el6kelaitokset
Eltikevakuutusyhti6t

YEL-eliikelaitokset 22591 518
126 861 425 MYEL-eliikelaitos 1 00 654 132

Eliikekassat 12 517 442 LEL-el6kelaitokset 79 250 249
Eliikesiiiiti6t 30 954 537

TEL€
324Kaikki tydelakelaitokset 372 827
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Tietoja tytieliikkeensaajista 31. 12. 1975
El6keturvakeskukseen saatujen ennakkotietojen mukaan olivat TEL-,
my6ntamien 31 . 12. lg75 voimassa olevien eliikkeiden lukumdiiriit
van taulukon mukaiset.

VANHUUSELAKKEET

YEL-, MYEL- ja LEL-eldkelaitostenjlt eliikkeiden keskimaarat seuraa-

(eskimddrZiinen seltiketail
n mydntajii Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensti

TEL-eliikelaitokset
Eldkevakuutusyhti6t 26 983 35 549 62532 629 294 439
Eltikekassat 2 181 4 810 6 991 739 301 438
Eliikesiititi6t 9210 6409 15619 729 337 s68

TEL-eliikelaitokset yhteensii 38 374 46 768 85 142 659 30r 462
YEL-eldkelaitokset 6710 4323 11 033 669 487 598
MYEL-eliikelaitos 23326 24 455 47 781 165 88 125
LEL-eliikelaitokset 25 102 4 594 29 696 253 135 235
Kaikki tydeldkelaitokset 93512 80140 173652 428 236 339

Lisiiksi edellisista sai TEL-lisaeliiketta 3 726 vanhuuseliikkeen
elitkettii 45 vanhuuseldkkeensaajaa seka MYEL-Iisdeliikettti I

saajaa keskimaarin 756 mk/kk, YEL-lisa-
van hu uselti kkeensaaja.

T Y dKY VY TT dMY Y SE LA KKEET ( si sdltdii osaeliik keet )

E Keskimtitirti inen selti
Eliikkeen mydntaja Miehet Naiset Yhteensii Yhteensd
TEL-eliikelaitokset

Eliikevakuutusyhti6t 21 636 27 1U 48820 630 281 439
Eliikekassat 'r 657 2 600 4 257 716 319 474
Eltikesiiiiti6t 6 370 4021 10 391 724 380 591

TEL-eliikelaitokset yhteensii 29 663 33 805 63 468 655 301 466
YEL-eliikelaitokset 5 913 3 060 8 973 551 359 486
MYEL-el6kelaitos 22 659 25 4-o3 48 152 206 91 't45
LEL-eliikelaitokset 30 965 s 164 36 1 29 319 147 294
Kaikki ty6elakelaitokset 89 200 67 522 156722 417 212 329

Lisiiksi edellisitii sai TEl-lisaelakette 2 097 tydkyvyttomyyseltikkeensaajaa keskimtitirin 607 mk/kk sekii
YEL-lisiieliikette 26 ty6kyvyttomyysel6kkeensaalia.

V ANHAUS,- TYdKYVYTTdMYYS. I A TYdTTdMYY SELAKKEET

E Keskimiitirti inen selake mk/kk
Eliikkeen my6ntaiii Miehet Naiset Yhteensti iehet Naiset Yhteensd
TEL-eltikelaitokset

Eliikevakuutusyhtiot 48 706 63 085 't 1r 791 629 291 438
Eldkekassat 3842 7 423 11 265 729 307 451
Elakeseati6t 15 583 10 442 26 025 727 353 577

TEL-eltikelaitokset yhteensti 68 131 80 950 149 081 657 300 463
YEL-eliikelaitokset 12 M3 7 399 20 042 614 434 ill
MYEL-eliikelaitos 46 122 49 996 96 ,l 18 185 B9 135
LEL-eliikelaitokset 56 403 I 993 66 396 289 141 267
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PERHE-ELAKKEET

Eltikkeen myontaja Eltikkeiden
lukumtitirti

Keski-
maarai-

nen eltike
mk/kk

Eldkkeensaajia

Lapset YhteensdLesket
TEL-eliikelaitokset

Elakevakuutusyhtiot 1902s 384 17 562 I 8s6 26418
El6kekassat 1 598 411 1 406 784 2 190
Eliikesiidtiot 5 990 410 5 713 2040 7 753

TEL-eltikelaitokset yhteensii 26613 391 24 681 1 1 680 36 361
YEL-eldkelaitokset 3 482 355 3 285 2052 5 337
MYEL-eltikelaitos 7 820 103 7 191 5 056 12247
LEL-elEikelaitokset 14 969 181 14 052 7 749 21 801
Kaikki ty6eltikelaitokset 52 884 287 49 209 26 537 75746

Edellisiin keskimd6riin sisaitymatt6mien TEL-Iisiietujen mukaisten perhe-eldkkeiden lukumtitir6 oli 1 588
ja keskimaarA 609 mk/kk. Tiitti perhe-eliiketa sai 'l 562 leskeii ja 873 lasta. YEL-lisaetujen mukaisten
perhe-eldkkeiden lukumtidrd oli 6.

TY6TTAMYYSELAKKEET
Eltikkeensaajia Keskimtitirtiinen perusel6ke mk/kk

Eldkkeen mydntaja Miehet Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensd
TEL-eltikelaitokset

Elakevakuutusyhti6t 87 352 439 419 227 26s
Eldkekassat 4 13 17 493 278 328
Eliikestiiiti6t 3 12 15 200 270 256

TEL-eltikelaitokset yhteensa 94 377 471 415 230 267
YEL-eltikelaitokset 20 16 36 410 271 348
MYEL-eltikelaitos 137 48 185 229 102 196
LEL-eliikelaitokset 336 235 571 229 122 185
Kaikki ty6eltikelaitokset 587 676 1 263 265 185 222

OSAELAKKEET

TEL-eltikelaitokset
Eltikevakuutusyhti6t 38r 462 843 565 250 393
Eldkekassat 24 52 76 s38 314 385
Elakesaati6t 75 774316s5324

TEL-eltikelaitokset
YEL-eliikelaitokset

456 538
786

994 562
309 r 095 470

259
322

398
428

MYEL-eltikelaitos 3877 3234 7 111 96 150195
LEL-eltikelaitokset 376 17 393 340 219 335
Kaikki tydelakelaitokset 5 49s 4 098 I 593 275 135 215

Lisiiksi edellisista sai TEL-lisiieliikettti 68 eliikkeensaajaa sekii YEL-lisiielaketta 4 osaelakkeensaajaa.

VANHUUS,- TYdKYVYTTOMYYS., TYdTTAMYYS- I A PERHE-ELLKKEET

Eliikkeen myontaja

Keski-
Eliikkeiden maarai-
lukumtitirti nen eltike

mk/kk

Eltikkeensaajia

YEL-eliikelaitokset

Keskl-
Eliikkeiden maarAi-
lukumtiEirti nen eldke

TEL-eliikelaitokset 23524 519
Elakevakuutusyhtiot 130 816 430 MYEL-eldkelaitos 1 03 938 r33
Eltikekassat 12863 446 LEL-elakelaitokset 81 365 '251

32 015 546 Kalkki tydelakelaitokset 384 521 327Eliikesiiiiti6t

25

51

TEL€



Ennakkotiedot maksetuista tydeldkkeistd I 97 5
Eliiketurvakeskukseen saatujen neljannesvuoel-llmoitusten mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- Ja LEL-ele-
kelaitosten ajalla l. 1. 1975-31 . 12. 1975 maksamien eliikkelden markkamaaret seuraavan taulukon
mukaiset. Taulukossa vuosineljtinnekaen lopusea etukateen maksetut erait siseltyvat seuraavan neljdn-
neksen lukuihin.

Eltiketurvan
laatu

Eltikkeen
maksaja

Vuosi_ ja eltikkeit6 milj. mk

n"ffin".Vanhuus- Tyokyvytt6- Ty6tt6myys- perhe-' etiikkeet 
"i}ill];, 

'etar[deit- etakkeet Yhteensa

ITEL. II
Eliikevakuutus- lllyhtiot lv

Yht.

69,33
71,69
79,94
83,14

304,1 0

62,58
66,60
68,6r
73,65

271,44

0,34
0,38
0,37
0,37
1,46

19,47
20,1 9
21,82
22,95
u,43

151,72
r 58,86
170,74
180,1 r
661,43

TEL-
Eltikekassat

I
ll
ilr
IV
Yht.

7,80
8,00
8,86
9,16

33,82

5,88
6,24
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1 TYoEr,ArB

3 Palveluverkko tiheni
4 Tasokorotuksen vaikutuk-

sesta tydeliikkeisiin
6Kansanelikelaitos palve-

lee ty<iel2ikeasiakkaita

8Eliikkeelle valmentautu-
misen ongelmia

12 Kanadan perheenemlntien
ansioeldketurva

13 Tyokyvyttrimyysasiain
neuvottelukunta

15 Kansainvdlinen tytilZiiike-
tieteen kongressi

17 Yleiskirjeitii
18 Vakuutusoikeuden piin-

triksiti
21 Henkiltiasioita Ellketur-

vakeskuksessa

22 Tietoja tyoeliikkeensaajis-
ta 30. 9. 1975

24 T ietoja tycieliikkeensaajis-
ta 31. 12. 1975

26 Ennakkotiedot maksetuis-
ta tyoeltikkeistii 1975
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