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WIff VUOTTA YRITTAJIEI,{
ELAKETURVAA

Yrittiijien eliikelakien, YEL:n ja MYEL:n, voimaantulo
vuoden 1970 alussa antoi liihes viidellesadalle tuhannelle
maatalousyrittajiille ja muulle yrittiijiille oikeuden ansiota-
soon suhteutettuun tydeliiketurvaan. Mycis ty<ieliikejiirjes-
telmiin kannalta niiiden lakien sdiittiminen oli merkittiivii
uudistus. Tycieliikejtirjestelmdn perustamisvaihe, jonka tydn-
tekij[in eliikelakien sd"dtziminen 1960Juvun alussa aloitti,
oli ntiin viety pii[ttikseen. Yrittiijien eltikelakien voimaan-
tulon jiilkeen koko ansiotycissii oleva viestcimme on kuulu-
nut tycieliiketurvan piiriin.

Tycieliiketurvan merkityksen yrittiijille osoittaa ennen
kaikkea el4kkeensaajien nykyinen mdbrii, satak5nnmenen tu-
hatta. Mutta kehitys ei ole yksilinjainen. Lakien piiriin kuu-
luvien aktiivien miiSrii on samana ajanjaksona supistunut
niin, ettii tycissii olevia yrit*ijia on endl vakuutettuina nel-
jiisataatuhatta. Luvut osoittavat, ettii eliikkeelle siirtyneelle
yrittiijiiile ei ldheskiiiin kaikissa tapauksissa ole lciytynyt
tycin jatkajaa. Ntiin entis&i pienempi aktiivipiiri joutuu kus-
tantarnaan yhii kasvavan eliikkeensaajajoukon eliikkeet.

Yrittiijien eltikejiirjestelml liitettiin niin hallinnoltaan
kuin eliiketurvan rakenteenkin puolesta mahdollisimman
kiintetisti muun tydeliikejdrjestehniin yhteyteen. Kiiytiinto
on osoittanut, ette tehty ratkaisu oli oikea. Tiihiin ratkai-
suun liittyi kuitenkin mycis yrittiijien vakuutusmaksun ta-
son sitominen TEl-vakuutusmaksun tasoon. Jiilkiktiteen on
ratkaisun tiite yksityiskohtaa helppo arvostella. Tiimiin p[i-
vin tietojen valossa on aivan ilmeistd, ettei yrittiijien el6k-
keitii voida jatkuvasti hoitaa TEl-maksujen tasoon sido-
tun maksutulon varassa. Itneisesti olisi otettava vakavasti
pohdittavaksi kysymys ainakin YEl-vakuutusmaksun ir-
rottamisesta TEl-vakuutusmaksun tasosta.

Toisena ratkaisua odottavana kysymyksenii on useissa
yhteyksissii mainittu erliden yrittiijtiikiiluokkien eliiketurvan
jiilkeenjiiiineisyys. Yriuiijien eliikelait tulivat seitsemiin ja
puoli vuotta mydhemmin voimaan kuin TEL ja LEL. Tti-
mdn vuoksi suurella osalla yrittiiji[ el[kkeen taso jtiii sel-
vdsti pienemmiiksi kuin vastaavan ikiiisilH palkkaty<inteki-
jdilH. Tiimen eHke-eron tasoittaminen olisi varsin perus-
teltua.

Matti Uimoncn
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KEHITYKSEN SA, ANTELYSTA

Puolivtiliinsti ehtivii seitsem?inkymmenluku on tEhrin men-
ness?i leimautunut sosiaaliturvan uudistusten ajanjahsoksi
siinii missii kuusikymmenlukukin, sosiaaliturvan vuosikym'
meneksi kutsuttu. Erityisesti eliikepolitiikassa on tapahtunut
edistystti" tiiydennyksi?i ja tarkennuksia siin?i m?iiirin, ettii
eriniiiset sosiaalipoliitikot - piiiijohtaja Pekka Kuusi en-
simmiiisenii - ovat esiuineet huomion siirtiimistii eliik-
keistii perhekustannusten tasaamiseen. Ttimii ei merkitse,
ettei hoidettavia alkuun tai viiliin pudonneita ryhmiii olisi,
mutta veesttin suuren osan kattavat reformit lienee tiillii
erdd suunniteltu ja siiiidetty.

Eliikepolitiikan kuten muunkin sosiaalipolitiikan kehit-
thmisess6 on kaksi ristikk?iisti tendenssi[: pyrkimys ylsi-
lcillisyyteen ja pyrkimys yhdenmukaisuuteen. Jiirjestetn?it
pyritiiiin luomaan tasaisesti kattaviksi; jatkuvasti ilmenee
kehityksen mukana kuitenkin vdest<iryhmiti, joiden asia on
hoidettava erityisjdrjestelyin. Tiiml ristiriita siiiintelee lain-
siiiidiinn<in kehitystii ja on yksi sen kiiynnisttivti voima.

Ilmi<i on kansainviilinen. Onkin todettu, ettii yhdellii el[-
kejiirjestelniilli ei ole selvinnyt kuin kaksi Euroopan maata"
Irlanti ja Malta.

Ruotsissa eltikepoliittinen kehitys on ollut yhtii nopeata
kuin Suomessakin, osin meidiin kanssamme rinnakkaista,
osin meisti edelll. Ruotsin SocialforstikringJehti enteilee-
kin viime vuoden viimeisessii numerossaan taukoa vilkkaa-
seen eliikelakien siiiid?intiitydhdn, ja toteaa ilmeisen aiheel-
lisesti:

"Sosiaalivakuutuslaitos j a vakuutuskassat, jotka joutuvat
saattamaan ndm[ monet ,ufislukset arkiptiiviin tasolle, ei-
vdt varmastikaan vastusta tauon pitiimistii kiihketissli uudis-
tusohjehnassa. Eihiin ihmisten kannalta suinkaan ole v?ihi-
ten tiirketitii" ettii uudistukset tulevat heidiin ulottuvilleen
lainsiiiitiijiin tarkoittemalla tavalla ja niin nopeasti ja luis-
tavasti kuin on mahdollista, heti kun valtiovalta on tehnyt
pdiitciksensd."

Alkaneen vuoden aikana toteutettavaksi kaavailtu Suo-
men tyieliikkeiden tasokorotus on edellyttiinyt kovaa ja no-
peaa valmistelutycitii. T:imiin uudistuksen kuten yleensiikin
suurten reformien kiiytiinnt lliset tarkistukset ja tasoittelut
voidaan tehdli vasta, kun uusi systeemi on toiminnassa, sitii
mukaa kun kokemusta tulee. Kiiytiinntin j[rjestelyjen ja
ellkkeen ansaitsijan edun kannalta sapattivuosi Suomenkin
eltikesuunnittelussa olisi siis kaiketi tervetullut.
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Paine valtion
kustannuusosuutta
kohtaan kasvaa
Ynttiiiien eliikejiirjestelmiiii on viiden toi-
mintavuoterua aikara jatkuvasti kehitetty;
kehit etttiessti on pyritty sopeuttamaan yhteen
eri ed unvalvontajiirjestdjen hyvinkin erilaisia
ntikdkohtia. Edunvalvontajiirjestdjen panos
yritttijtiin eltikelainsiiiidiinndn muotoutumi.
seen on ollut varsin tuntuva.

Tydeltike esitti muutaman haastatteluky-
symy ksen yritiijiijtirjestdj en j a maatalousyrit-
ttijtijiirjestdn edustajille. Kaupan ntikdkul-
masla vastaa kysymyksiin seuraavassa Vii-
hilttiiskuupan Keskusliiton toimitusjohtaja
Pauli Paaermaa ja viljelijtin niikdkulmasta
Maataloustuouajain keskusliiton toiminnan-
johtaja Heikki Haavisto.
YrifiAiAeltikelaeista on nyt viiden vuoden
kokemus. Niiytttiiikd yrittiijtieliikejiiriestel-
md fiytttivtin sen tehtiiviin, johon se perus-
teuiin?
Aiheuttavatko vaikeuksia lakien soveltamis-
r aj o j e n miiiiri t t ti mi ne n, t y 6 t ul o n miiiir iiiimi s -
perusteet, eltikkeiden mydntiimisehdot, ra-
hoitus?
Vastaista kehitystti arvioitaessa on otettava
huomioon vakuutettujen luvun muutos. Vii-
heneviitkd maksajat ja tanitsijat samassa
suhteessa? Miten vaikuttaa yritttiitikunnan
i ktirakenteen muutos eliikejiirj estelmtiiin?

Toimitusjohtaja
PAULI PAAERMAA
V iihit t tii s k au pan Kes kus liit to
Yrittiij[elitkelaista saadut kokemukset ovat
enimm?ikseen myrinteisi[. Viihittiiiskaupan
j[rjestciiss[ oli jo pitk[n aikaa ennen ko. la-
kien voimaantuloa kiinnitetty huomiota elii-
keturvan puuttumiseen itseneisiltii yrittiijiltii,
jotka tytinantajina toimiessaan joutuivat jo
tuolloin rahoittamaan tyrintekijriittensii el?i-
keturvasta huomattavan osuuden. Jos tavoit-
teena pidetiiiin eliikeikiiisen tai ty<ikyvytt6-
miin yrittiijiin toimeentulon turvaaminen, ei
tiihiin piiiimiiiirtiiin ole tiiysin piiiisty. Vaikka
nykyisten el?ikkeensaajien el2ikkeet ovatkin
varsin edulliset niisti aikanaan suoritettuihin
meksuihin verrattuna, ne jiilivlt kuitenkin
useimmiten markkamiidrflise-sti niin pieniksi,

ettei yksin niiden varaan voi toimeentuloa
suunnitella.

T?irkein anti tiihiin mennessd on ollut se,
ettii eliikejiirjestelmii yrittiijille yleensii saatiin
aikaan. Jiidestelmiissii esiintyviti virheitii ja
puutteellisuuksia voidaan mydhemmin kor-
jata. Jo alunperin on yrittiijien edustajille
yarattu mahdollisuus vaikuttaa eliikejiirjes-
telmtin kehittiimiseen El6keturvakeskuksen
hallintoelimissl ja asianomaisessa neuvottelu-
kunnassa.

Eliikejiirjestelmdn soveltaminen v[hittiiis-
kaupassa on kiisitykseni mukaan sujunut
asian luonteen huomioon ottaen varsin tyy-
dytt2iviisti. Vaikka viihittiiiskaupan piirissli.
toimiikin monenlaisia yrityksil ja yrittiijiii,
on tiille alalle kuitenkin ollut helpompi laa-
tia yhteisi[ suosituksia kuin monille muille
yrittiijeryhmille. Keskusliittommehan on alus-
ta ltihtien ollut mukana laatimassa oman
alansa tytrtuloja koskevia suosituksia. Mah-
dollisista erimielisyyksistii tyotulojen suh-
teen tai elilkkeiden myontilmisen yhteydessii
ei ole kantautunut tietoja vehittiiiskaupan
jlrjestdjen viilityksellii.

Suurin huolen aihe etenkin pienelle viihit-
tiiiskaupalle ovat yhii nousevat vakuutusmak-
sut. Maksujen kytkeminen palkkaindeksiin
saattaa monissa tapauksissa olla paikallaan,
mutta pienten vzihittiiisliikkeiden toiminta-
vaikeuksista johtuu, ettei niissl toimivan
yrittiijiin tulot ole kasvaneet palkkojen kans-
sa samassa suhteessa. Maksua voitaisiin tie-
tenkin n[issei olosuhteissa alentaa" mutta e-
tenkiiiin ikiiiintyneet yrittiijiit eiv?it halua pie-
nentiijii tulossa olevaa el2ikettiiiin. Tiim?in
vuolsi monet yrittiijiit maksavat el?ikemak-
suja enemm?in kuin mihin heillii kohtuudella
olisi varaa. Toisaalta loytyy varmasti yritEiiie,
jotka kustannuksia sddstdiikseen suorittavat
todellisia tulojaan huomattavasti pienempiii
vakuutusmaksuja. Niim[ yrittaiat hertiiiviit
elikevuosien lihestyess?i liian myohiiiin huo-
maamaan ellketurvansa riittZimettrimyyden.
Yrituijejerjesttiillii ja tyciel?ikelaitoksilla riit-
tiiii tiissii asiassa viel[ tytimaata yriuiijiikun-
nan valistamiseksi.

Yrittiijien omien eltikevakuutusmaksujen
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kustannuksia lisiiliviin vaikutuksen lieventl-
miseksi olisi paikallaan, ettti ne voitaisiin
viihentiiii verotuksessa elinkeinotulosta tu-
lonhankkimis- ja siiilyttiimiskustannuksina.
Tietiiiikseni tiistii lainuudistuksesta on vireil.
l[ jo eduskunta-aloite.

Viihitttiiskaupassa tapahtuneet rakenne-
muutokset ovat merkinneet yritysten luku-
mdiirdn supistumista. T2imii kehitys - joskin
viimeaikoina hieman hidastuneena - ,iatkuu
edelleenkin. Seurauksena tulee olemaan yrit-
tiijien keski-iiin kohoaminen ja site tiete
my6s eliikkeensaajien lukumiiiiriin tuntuva
Iisiiiintyminen. Tiimiin vuoksi neyttae silt2i,
ettii liihivuosina tullaan tarvitsemaan yhteis-
kunnan tukea yrittiijiiellkkeiden turvaami-
seksi. Tiimtihln otettiin huomioon jo aika-
naan yrittiijiiellkelakeja laadittaessa. Monil-
la muillakin yrittelitiisyyden aloilla kulkee
kehitys kohti yhii suurempia toimintapistei-
tti. Se merkitsee yrittiijien lukumiiiirln har-
venemista nlillii aloilla. Viihiten yritttiji[ on
nuoremmissa ikiiryhmissii, joten maksajat
vlhenevdt eliikkeensaajien listiiintyessii.

Toiminnanjohtaja
HEIKKI HAAVISTO
M aatalous tuo t tajain Ke skus liit t o

Maanviljelijiiin yrittiijaelekejiirjestelm?i ei
ole toistaiseksi tiiyttiinyt sille asetettuja
odotuksia viljelijiiviiest<in heikon el?ike.
turvan parantajana. Tiimti johtuu osittain
jiirjestelm[n mycihiiisestii voimaantulos-
ta, mutta ennen kaikkea viljelijiiv[est6n
alhaisesta tulotasosta, josta johtuen mycis
heidiin tyritulojensa perusteella mtiiiriiy-
tyve eHke jiiii kovin vaatimattomeksi.
Tilmii on tullut kielteisesti esiin erityises.
ti emiintien ja pienempien tilojen viljeli-
jciiden el2ikkeiden osalta. Tilanteeseen on
vaikuttanut mycis se, ettii viljelijtiiden ta-
holta tehdyt korjausesitykset eiviit ole
saaneet tytiel?ikejiirjestekntin piiriss[ riit-
,u55 uxslal6eikua.
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Maatalousyrittiijein eliikejlrjestelm?in
soveltamisessa on lukuisia vaikeuksia.
Soveltamisrajat muihin jiirjestelmiin piiin
alkavat tosin jo olla selvitetyt. Vaikeus
on ollut luomassa oikeata linjaa mm.
perheenjiisenten ja traktorilla tehdyn ty<in
suhteen. Sen sijaan tycitulon oikea mii"d-
ritt[minen on erittiiin vaikeaa, koska se
lain mukaan miiiiriitiiiin maatalouden
erilaistumisesta ja erikoistumisesta huoli
matta piiiisiiiintoisesti kaavamaisesti pel-
to- ja metsiihehtaarien perusteella. I{i.
menomaan YEL:n ja MYEL:n viililH
on vanhojen, liihellii eliikeikiiii olevien
yrittiijien tydtulojen mii2irityksess[ huo-
mattava eriarvoisuus, sill?i YEL:n piiriss?i
vanhat yrittejet pyrkiviit ja saivatkin m?i[-
r?itii tycitulonsa eritt[in korkeiksi. My<is
ty<ikyvyttomyyden miitirittelyssd erityises-
ti vanhojen viljelijdin osalta on ollut vai-
keuksia. Vaikka esim. osaeliikejiirjestel-
m5 on helpottanut rajankiiyntiii tydky-
kyisten ja ty<ikyvyttcimien vilill[, on se
toisaalta merkinnyt myris tiiyden tyoky-
vyttdmyyseHkkeen mydnt?imisehtojen ki-
ristymistii. Myoskiiiin maatalousyrittii-
j[in elikejtirjestelmiin rahoitus ei ole riit-
tdviin vankalla pohjalla. Vaikka valtio
maksaakin yhd suurenevan osan MYEL-
eliikemenoista, viljelijiit pitiivet jo nykyis-
tii vakuutusmaksurasitusta erittdin ras-
kaana. Maatalousyrittiijiiin elti,kelaitok-
seen ei ole syntynyt sanottavia eliikera-
hastoja, joten eltikkeiden rahoitus on ttil-
ld osin epdvarmalla pohjalla.

Huomattavaa eriarvoisuutta eri tyo- ja
virkaeliikelakien piiriin kuuluvien kesken
aiheuttaa nykyinen ellikkeiden indeksisi-
donnaisuus sekii eliikepalkan laskemista-
pa. TEL:ssii ja virkaelZikkeissii el?ikepalk-
ka muodostuu useissa tapauksissa tuntu-
vasti korkeammksi kuin viimeksi todelli-
suudessa maksettu palkka. Yrittiijiieliike-
laeissa ja LEL:ssii taas eliikepalkka miiii-
rtitiiiin koko vakuutusajan keskiarvona.
Lis2iksi se, ette kaikensuuruiset eliikkeet
tarkistetaan vuosittain samalla indeksi-

prosentilla, on jo nyt johtanut kohtuut-
toman suureen eliike-erojen kasvuun.
Jonkinlaisen eliikekaton aikaansaaminen
onkin siten velttematdn.
Viljelijiiviiestcin ikd.rakenne on vanha,
nykyisten aktiivien keski-ikii on n. 52-53
vuotta. Vakuutettujen viljelijtriden mdiird
tulee liihivuosina ilmeisesti edelleen voi.
makkaasti viihenemiin, kun taas eliike.
Iiiisten miiiir?i jiirjestelmiin voimaantulo.
vaiheesta johtuen kasvaa vielti useita
vuosia. Tiimii merkitsee myos site, ette
valtion osuus eldkemenoista kasvaa. Vil-
jelijiikunnan ikdrakenteen oleellista pa-
rantumista ei ainakaan liihitulevaisuu-
dessa ole niikripiirissii, mikiili maatalou-
den rakenteen parantamiseen tiihtiiiiv?it
luopumis- ja sukupolvenvaihdoseliikejiir-
jestelmiit eivdt saa nykyistl suurempaa
suosiota osakseen. Niiiden eri eliike-
etuuksien keskiniiinen painotus ja kehit-
tiimistoimenpiteet on tulevina vuosina
harkittava nykyistii paremmin viljelijii-
vdesttin todellisia tarpeita vastaavaksi.
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Yritt rij ien v ap autt aminen
v akuutt a mi si' e lv o lli suude st a
YEL:n ja MYEL:n siiltiim?i
eldkevakuutus on lain piiriin
kuuluville henkiloille pakolli-
nen. Yrittiijl voidaan kuiten-
kin vapauttaa vakuutusvelvol-
lisuudesta, jos hEnellii on riit-
tiivii eliiketurva ja hdnen per-
heelliiiin riittiivii perhe-eliike-
turva muun ansiotyon perus-
teella. Vapauttaminen mycin-
netdin hakemuksesta, ja sen
ratkaisee Eliiketurvakeskus.
Hakemus tehdii2in sitd varten
vahvistetulla lomakkeella, joi-
ta saa pankeista, postitoimis-
toista, tyoeliikelaitosten toimi-
paikoista, Maatalousyrittejien
eliikelaitoksen eliikeasiamie-
hilt2i sekl El?iketurvakeskuk-
sesta.

Vapauttamisesta on siiiidet-
ty YEL:n 3 $:ssii ja MYEL:n
4 $:ssii. Niiden soveltamisesta
on annettu sosiaali- ja terveys-
ministericin piiiitos. Sen mu-
kaan yrittijiin muun el?ikkeen
miiiiriin on vuoden 1975 in-
deksitasossa oltava viihintiiiin
486 markkaa kuukaudessa.
Lisiiksi yrittiijiin tycitulo saa
olla enintbdn neljdnnes hdnen
muista eldkkeeseen oikeutta-
vista tyotuloistaan. TYcitulon
mtiiiriiii koskeva ehto ei kui-
tenkaan ole ratkaiseva, jos
muu eldketurya on riittavii.
Vapautus koskee yrittiijiin
kaikkea toimintaa, jonka Pe-
rusteella hiin olisi velvollinen
ottamaan vakuutuksen.

Vuoden 1974 loppuun asti
vapautus on voitu myontiiii
takautuvasti lakien voimaan-
tulosta 1. 1. 1970 alkaen. Tii-
md on ollut nimenomaan la-
kien voimaantulovaihetta kos-
keva jiirjestely, joka on ollut

kiiytiinn<issd mahdollinen sen
vuoksi, ettii lakien voimassa-
oloaika on ollut vielti suhteel-
lisen lyhyt.
HAKEMISPLU,I
RATKAISEE
Nyt lakien voimaantulovai-
heen mentyd jo varsinaisesti
ohi ei ole eniiii tarkoituksen-
mukaista myontiiii vapautusta
takautuvasti miten pitkiilte
ajalta tahnsa, jolta yrittiijii on
jettiinyt vakuuttamisvelvolli-
suutensa Uiyttiimette. Sosiaali-
ja terveysministericin piiet6k-

kemistii seuraavasta pliiviistii
alkaen. Hakemus katsotaan
tehdyksi sinl pliv?inii, jona se
on saapunut Eliiketurvakes-
kukseen tai jiitetty pankkiin,
postitoimistoon tai tyciellke-
laitoksen toimipaikkaan. Ha-
kemuksen tekemispiiivii mii6-
rdii vapautuksen alkamisajan
siit?i riippumatta, vaikka edel-
lytykset vapauttamiseen olisi-
vat olleet jo aikaisemmin. Jos
vapautus myrinnetddn, katso-
taan voimassa olevan vakuu-
tuksen samalla p?iettyneen ha-

seen, joka koskee vapautta-
missddnnosten soveltamista,
onkin nyt tehty muutos. Piiti-
siiiintonii on, ettA vapautus
mycinnetddn hakemuksen te-

kemuksen tekohetkelli.
Kun kysymys on alkavasta

yrirtiijatoiminnasta, jonka o-
salta ei viel2i ole otettu yritte-
j iiel?ikelakien mukaista vakuu-
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Tyoryhmri
tutkii osaelcike-
scicidoksici

tusta, vapautus voidaan mytin- ei mycinnetii, yrittiijii on vel- Ty<ieliike-etuihin liitettiin
tiiii takautuvasti enintiiiin vuo- vollinen ottanhan irittiijEel[- vuoden 1973 alussa osaeltik-
den pituiselta ajalta. Ehtona kelakien mukaisen 

-vakuutuk- keend mycinne_lteJe tygkyuyt-
on, "iui 

hakemui tehdiiln en- sen. tdmyyseliike..I(uluneiden pa-
,"" tuin yritystoiminnan al- Yrittiijien vapauttamisla rin vuoden aikana saadut ko-
kamisesta bn 

- kulunut vuosi. koskeva sosiaali- la terveys- kemukset ovat antaneet pe-

VA1AUTUS MyciN^tD ministericin piintokien -'u[os rusteen tarkastella ovatko

riAN *;;n,tue\lsi ::xJ,:#"T{j*';#liil ;ffi ffiHi,H::, ]H:Tffi:i H',l:
Vapautus yrittiijiieliikelakien kg.. tehtvihin hakemuksiin. miiiiriii. SAK:n taholta on
mukaisesta vakuutusvelvolli- esitetty tiillaisen selvityksen
suudesta myonnetdiin mii5rii' Y4-lgy! lA VAKAU- tekemist?i.
ajaksi, joka on yleensii snin- TUKSEN OTTAMIEN Ekiketurvakeskuksen halli-
Ui:in viisi vuotta. Vapautus Yrittiijiin vakuuttamisvelvolli- tus asetti 8. 1. 1975 tyoryh'
vakuuttamisvelvollisuudista suus pysyy voimassa viiden miin selvittiinaiiiin, olisiko osa-
voidaan myontii[ erityisestii kalenteiivuoden ajan sen vuo- eliikettii koskeviin siiiidoksiin
syystii myoi viittii vuoita pi- den jiilkeen, jonka yrittiijiitoi- mahdollisesti tehtave tarken-
temmeksi ajaksi. Tiillaisena minnasta on kysymys. Tuon nuksia tai muutoksia ja laa-
erityisenii syynii pidetiiiin yrit- ajan umpeen tututtua vakuut- timaan ehdotukset mahdolli-
tiijen ikiia.-Viisii<ymmentiivii- timisvelvollisuus vanhenee ja sista muutoksista.
si vuotta tiiyttiinlefle yrittii- samalla yrittiijii menettzi.id sen _ Tyoryn-iia." uimitettiin pu-
jaUe, lonta "Hk"tu*" 

-*uun 
osalta eliikeoiiceutensa. heenjohtajakli- johtaja I,auri

'"oriotyOn ferusteella on riit- Tdn[ vuonna yrittiija on siis Koivusalo Eliiketurvakeskuk-
tiivii, voidaan vapautus myon- vielii velvollinln ott"-uao sesta ja- jlleniksi^varatuoma'
tee ;Hkeikeen s^a.kku. NiilH vakuutuksen vuoden l97O y- ri Mauri Mor6n STK:sta, va'
yrittejiue, jotka ovat saaneet rittiijiitoiminnan osalta, jos se ratuomari Erkki Oinas LTK:
i"pu,itrtr". heti lakien voi- on jiianyt hoitamatta.-fanan sta,_ sihteeri Antti Hietanen
maan tulosta viideksi vuodek- saakka o, tolrinu vaintoetto- SAK:sta' toiminnanjohtaja
si, on miiiiriiaika mennyt um- na saattanut olla vapautuk5sn Olavi Suominen TVK:sta. agr'
peen viime vuoden vaitrteessa. hakeminen ja my<intaminen, |]eimo Tuomarla MTK:sta'
Uusien sddnncisten mukaan jos siihen oii orlJt "oiuyyt' Paket' ja kir'tri M3-!ti K9kki
vapautus voidaan myontiiii t"- iia. Nyt ei uuf"uturtu ,o;6" Ilmarisesta, fil'tri Viljo Kei'
t"'rirr"rti mycis silioin, tun enaa myontiiii. kun vapautul- ndnen Eliike-Varmasta' He'
aikaisemmin 

-myonnetyn va' sen ,oi ta"oa tatritunasti ket'lis' Martti Lehtinen Ty6-
p"Jrtr." paiittymisestii ei ha- enintiiiin ,uot.n "jultu, 5. eliikekassoista' johtaja Seppo

kemuksen tekemiseen men- merkitsee, eti;-;yt 'il;ita;; Pietil?iinen Melasta, johtaja

nessd ole vielii kulunut teyt- ja myonnetta"a i"p""it"-i- Tauno Terttunen Yrittiijiiin
ia urottu. Yrittiijillii, ioiden 'nen voi utouu" ;il;;;a;;, Keskusliitosta- ja osastopliil-
vapautus on mennyt umpeen osaan ,uode.-n--iqZa ydiyrt"i: liSO Alpo Mustonen Eliike-
viime vuoden vaihteessa, on mintaa. Muiden yrittaSaiate- turvakeskuksesta'

siis vielii tiimii vuosi aikaa ha- lakien ensimmdisten voimas-
kea vapautusta uudelleen. saolovuosien osalta on j?irjes-

Siltii ajalta, jolle vapautusta tettdvd vakuutus.
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Ei suuria mutta hyvin tarpeellisia
E I tik e I tit s t en aj at uk s i a y r i t t dj de I dk k ei s t tirin
Yrittiijiieliikelakien voimassaolon viisivuotisptiiviin johdosta
Tycieliikelehden toimitus on ottanut yhteyttii muutamiin
el[kkeellli oleviin yrittiijiin ja tiedustellut tunnelmia. Haas-
tatelluista kolme saa eliikettii YEL:n ja kalsi MyEL:n
perusteella.

- TASS.I I,ISSI
TUNTUU HYVALTA
KUN SAA ELAKKEEN

Helsinkiliiinen rouva Hilja Pi-
noaro on ollut vanhuuseliik-
keellii heiniikuusta L974 leh-
tien. Hilja Pinoaron yrittiijii-
toiminta on liittynyt kiinteiisti
maamme autoilun kehityshis-
toriaan. Hdn on ollut l930lu-
vulla, silloin parikymmenke-
sdisen6, miehens[ rinnalla mu-
kana uurtamassa autokoulu-
toiminnan uraa.

Hilja Pinoaro kertoi, ettii
autoja oli siihen aikaan v6-
hiin eikii liikennemerkkej[-
kii?in tarvinnut osata paljon:
silloin oli vain viisi merkki?i
(rva Pinoaro muistaa ainakin
kielletyn ajosuunnan merkin
yhdeksi); nyt niite on sata-
kunta.

- Olin ylpeii kun ajoin au-
tolla Lepp6vaarasta Helsin-
kiin, silloin oli naisia ratissatosi viihiin, rva Pinoaro
muistelee.

Miehens[ kuoltua vuonni
1968 rva Pinoaro jatkoi liik-
keen hoitamista yhdessti tyt-
tdrensd kanssa ja tuli Yrittii-
jien eliikelain piiriin heti sen
voimaan tullessa vuoden 1970
alussa. Eliikeikii2in ofi jAljellii
vield muutama vuosi.

YEl-vakuutusmaksut tun-
tuivat aluksi vain turhalta yli-
miiiiriiiseltii rasitukselta. Tun-

tui, ette parempi olisi panna
ne pankkiin. Sisar kuitenkin
vakuutti jo silloin, ettti kyllii
kannattaa maksaa.

Kun tulee t?ihiin ik[iin, niin
on hyvii kun saa eliikkeen. Se
ei ole kovin suuri, mutta on
hyviinii apuna.

- Nyt olen onnellinen kun
tuli maksettua, on rva Pino-
aron mielipide.

Hilja Pinoaro nauttii elii-
kett?i ja tekee samalla edelleen
tyotii liikkeessii?in. Tyci on
mukavaa kun siinii ei ole pak-
ko olla aina aamusta iltaan ja
saa tehdii sen mukaan kuin
on voimia.

_ TARPEELLINEN SE
OLI HETI ALUSTA ASTI
Maalarimestari Lauri Kari
Toijalasta on harjoitellut eliik-
keellii oloa viime toukokuus-
ta, jolloin hiin tiiytti eliikeiiin,
65 vuotta. H2inkii2in ei ole heit-
teytynyt viel?i p?iiitoimiseksi
eltikeliiiseksi, vaan on ollut
Iiikkeensii toiminnassa edel-
Ieen tiiviisti kiinni.

Liikeyritys tulee jatkumaan,
vaikka perustaja on vanhuus-
eliikkeellii, sitii jatkaa hiinen
poikansa. Ennen vanhuuseldk-
keen saamista hra Kari oli
ehtinyt tydskennellii oman
Iiikkeen pohjalla jo kaksi-
kymmentd.viisi vuotta.

Yhtensti syyna tydnteon jat-
kamiseen on ollut liikkeen
hoitoon liittyvistii johto- ja

konttoritehtiivistit hankittu
pitkiiaikainen kokemus ja tai-
dot, joita tarvitaan varsinkin
nyt vielii siirtymiivaiheessa.

- Mutta olen sitZi mieltii"
ettii yleensiikin eliikkeellZi ol-
lessa pitiiisi tehdii vielii jon-
kin verran tdite. Se pitiiii ih-
miscn paremmin kunnossa,
hdn sanoo.
Yrittljiieliikkeestii.dn hra Ka-

ri toteaa, ette site ei ehkii voi
sanoa olevan tarpeeksi, mut-
ta kuitenkin on erittlin muka-
vaa, ettd se on olemassa.

Yrittiijiiel[kejiirjestelm?i tu-li hiinen mielest?iiin voimaan
melko ylliittiien ilman ett2i si-
tii oli tullut etuketeen ajatel-
leeksi.

- Sehln oli myos pakolli-
nen, joten siin?i ei ollut valin-
tamahdollisuutta, mutta tun-
tui kyllii heti alun alkaen, et-ti se on tarpeellinen. Maksu-
jakaan en ehtinyt maksaa
kauan, ne ovat nyt jo tulleet
takaisin eliikkeenii, hra Kari
sanoo.
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- ELAKKEEN TARVE
VOI TULLA MILLOIN
HYVANSA
laakko Siilin teweyteen on
kauppiaan ammatti jattiinyt
j?ilkensii, ja niinpii hiin viet-
ttiii nyt Tampereella elflkepiii-
vi[ tukenaan YEL:n tyciky-
vyttiimyysel?ike. Ammatti al-
koi hiinen kohdallaan torikau-
pasta Tampereen torilla ja jat-
kui Kalevan kaupunginosan
elintarvikemyymiiliissii, kai-
ken kaikkiaan kaksikymmen-
tdseitsem6n vuotta.

El?ikellisen paperit kaup-
pias Siili sai pari vuotta sit-
ten. Eliikeik?iiin olisi ollut jiil-
jellZi vielti vajaa kymmenen
vuotta.

Yrittiijiiellkevakuutus en-
niitti hiinen kohdallaan olla
voimassa kolme vuotta, ja el[-
ke on ollut hyviiiin tarpee-
seen. Turhalta se ei ollut tun-
tunut alunperinkiidn, oli tul-
lut mieleen, ettl sitii saattaa
tarvita. Hiin oli hoitanut elii-
kevakuutuksensa kuntoon he-
ti lain tultua voimaan. Lain
syntyvaiheita hiin oli seurail-
lut tiiviisti jo usean vuoden
aJan.

Aikaisempina vuosina ei
myoskiiiin kauppias Siilile

"ollut kuvitelmaakaan" el6k-
keest6, kuten hiin sanoi, mut-
ta sen sijaan oli mieless[ k?i-
v?iissyt toisinaan ajatus, ettii
mitenkiih[n sitA tulee toimeen
sitten kun ei pysty eniiE tyci-
hon.

- Kauppiaan ammatti on
rasittavaa, varsinkin nykyisin.
Nlin arvioi eliikkeellfl oleva
kauppias ammattiaan, jonka
on joutunut jatfiimiiiin.
Siksi lapsetkaan eiviit yleensii
halua jatkaa vanhempiensa
kauppaliikettii kun ovat n[h-
neet, miten tyoliistii se on.

- Viidentoista vuoden ai-
kana minulla ei ollut pyhiie,
ei lomaa, ei ruokatuntiakaan.
Nykyinen kova kilpailu kiiy
mycis hermoille.

Kauppias Siilin ja hiinen
vaimonsa liikeyritystii jatka-
vat kuitenkin lapset, tytiir ja
poika, jotka eiviit ole pel?isty-
neet ammatin vaikeuksia.

- Meidiin Iapset tottuivat
kauppaan jo pienestii, olivat
usein mukanakin, kaipa se
siitii johtuu, ettii he ovat us-
kaltautuneet alalle.

- En ole ihan tyytyvflinen,
vastaa hra Siili eliikkeensii
m?itiriiii koskevaan kysymyk-
seen. Mutta hyvn niiinkin.
Nuoret ehkii purnaavat kun
joutuvat maksamaan kauem-
min, mutta kannattaa muis-
taa, ettd eltikkeen tarve voi
tulla eteen milloin hyviinsii.

- EI VARSINAINEN
TOIMEENTULON TURVA
Emiintii Elmi Pulliainen Jo-
roisissa Miintyl?in pientilalla
odotteli parhaillaan vanhuus-
elZikettiiiin, kun tiedustelim-
me hiineltii tunnelmia. Kuu-

sikymmentiiviisi ikiivuotta oli
tiiyttynyt viime vuonna. Ha-
kemuspaperit ovat vetdmdssl,ja emiintii arveli rahojenkin
ehkii jo tulleen varkautelai-
seen pankkiin, jonne hiin oli
elti-kkeensii miiiiriinnyt tule-
maan.

Suurista rahoista ei toki
ole kysymys, emiinniineliik-
keet eiviit sellaisia ole yleen-
sikiiiin. Tiill[ kertaa rahavir-
ta on kuitenkin muuttanut
suuntaansa mukavammaksi,
kun MYEl-vakuutusmaksut
lakkasivat ja vaihtuivat el[-
kesaataviksi.

Islntii sen sijaan joutuu
toistaiseksi tekemdiin eliike-
taksv[rkki?i[n, h6nell[ eliike-
i?istii viel?i hiukan puuttuu.

Eliikkeen hakemistoimet
eiviit kuulemma olleet vaikei-
ta eikii monimutkaisia, pape-
rit oli tehty eldkeasiamiehen
luona Joroisten kirkolla. Var-
kauden kaupunki, joka on
vain yhdeksiin kilometrin
pti?issii, taas oli sopivampi
el?ikkeen nostopaikaksi, kun
siell[ on tapana k?iydli muu-
tenkin asioimassa. Miintyl[n
talo sijaitsee Joroisten ja
Varkauden rajalla, viitos-tien
tuntumassa.

Emiintii Pulliaiselle ei van-
huuseliikkeelle siirtyminen ole
mik2iiin yhtlkklnen tapahtu-
ma. H?in kertoi tekeviinsii
edelleen entisiii tOiteen, joita
tilalla riittiiii yllin kyllin. Nii-
hin kuuluu mycis kolmen mie-
hen talouden hoito, miehet
ovat aviomies, poika ja tyt-
tiirenpoika. Mycis voimia
tuntuu riittziv?in, ja kunto
siiilyy paitsi tytin mycis har-
rastusten avulla, jotka emiin-
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ta Pulliaisella ovat niinkin
reipasta lajia kuin kalastus ja
metsdstys.

Tilan peltoja ei ole pake-
toitu. Niitii on toistakymmen-
t[ hehtaaria ja niillZi viljel-
liiiin rehu- ja leip2iviljaa.
My6s mansikoita tuotetaan.

Sen sijaan karja on h[vi-
tetty pikkuhiljaa pois jo ai-
kaisemmin. Nyt on jiiljellii
vain siipikarjaa eli
Nekin tytillistiiviit
emiint[ii osaltaan.

kanoja.
talon

Mahdollinen sukupolven
vaihdos perheen piirissii ei
ole vielii ratkennut. Talon
poika, nuorimies, asuu koto-
na, mutta hintii ammattikou-
lun k6yneenii vet[2i puoleen-
sa myds autoala ja tycipaikka
kaupungissa. Maanviljelys ei
ole ainakaan vielii saanut yli-
otetta.

Elmi Pulliainen on ehtinyt
tyoskennellii pientilan emdn-
tiinii jo nelisenkymmentd
vuotta. Eliikkeen edest?i olisi
siis tullut tehdyksi jo pitkii
tydpiiiv?i, jos vain olisi ollut
eliikejlrjestelmii aikaisemmin.
Nykyiselliiiin hiinen MYEL-
eliikkeensii ei merkitse h[nel-
le varsinaista toimeentulon
turvaa, mutta "saahan suo-
larahat", kuten emdnt[ itse
arveli.

Eldmdnmuutos vanhuus-
eliikkeen alkaessa ei siis ole
missiiiin suhteessa jyrkkii,
"oikeastaan siin?i ei ole mi-
tddn muutosta", emlntii Pul-
liainen toteaa.

PORONHOITOELAKE
ENNEN TUNTEMATON
KASITE
Tuomas Ndkkiiliiitirven oli

huono keli sitonut kotiinsa
Enontekion Hettaan pariksi
piiiviiksi, kun toimituksesta
soitettiin htinelle helmikuun
alkupuolella. Poromies Niik-
kiiltijiirvi nauttii MYEL:n
osaeliikettii tyokyvytttimyyten-
sii johdosta. Osaeliike merkit-
see hinenkin tapauksessaan,
kuten yleense, sitii ette "naut-
timisen" lomassa on tehtiivii
voimien mukaan edelleen an-
siotyotii toimeentulon hankki-
miseksi.

Enonteki6ssii suojasi ja sa-
toi parhaillaan vetta, mutta
talvi on kuulemma myos siel-
l[ ollut muutenkin lauha elik-
ka pakkasia vain enintddn
kolmenkymmenen asteen
paikkeilla.

Sairaseliikkeen perusteena
on sydiinvika ja selkiivika,
jotka ovat kovan tycin ja kyl-
mien olosuhteiden tuotetta.
Muuta, sopivampaa tytitl
osaeldkkeen jatkoksi kuin po-
ronhoito ei kuitenkaan ole
tarjolla. Niinpii Tuomas Niik-
kiiliijiirvi jatkaa poronhoitoa
mahdollisuuksien mukaan yh-
dessd vaimonsa Saara NekkA-
Itijiirven kanssa. Vaimonkin
tydhcin liittyy henkilokohtai-
nen MYEl-eliikevakuutus.
Poroja heillfl on satakunta.
Muuta elinkeinoa kuten
maanviljelysta ei ole mukana.
Pekkala on pelkiist?iiin poro-
tila.

Poronhoito helmikuussa on
p66asiassa perfllnkatsomista,
"katsotaan ette mita ne kai-
vaa". Tdmi talvi on poron-
hoidon kannalta hyvii talvi,
jiikiiliissii ei ole hometta,
pohja on hyv[.

Tuomas Niikkiiliijiirvi on

tyoskennellyt poromiehenl
nuoresta pojasta asti. Hdnen
aloittaessaan aikoinaan am-
mattiaan ei puhuttu poron-
hoitoeliikkeistii eikii vielii pit-
kiiiin aikaan mycihemmin-
kiiiin.

Nyt on ikiiii jo 53 vuotta.
Eliikevakuutusmaksuja hiin
ehti omasta MYEL-vakuu-
tuksestaan maksaa vain pari
eriiii. Tuomas Niikkiiliijiir-
ven el6ke kuvastaa maatalous-
yrittiijien eliikelaissa tapahtu-
nutta kehitysta: poronhoitajat
liitettiin lain piiriin vasta myo-
hemmin sen voimaantulon jiil-
keen ja osaeldke puolestaan
edustaa jitlleen uudempaa ke-
hitystii parin vuoden takaa.

Tuomas Nikkiiliijiirvi sai
el2ikkeens5 vajaat kaksi vuot-
ta sitten. Htinell[ on mycis
pieni ylim2iiiriiinen rintama-
mieseliike. Hdn on tyytyvli-
nen siihen, etlA saa tycieliiket-
te, mutta arvelee etfd "eldke
saisi olla isompikin".
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JOUKO JANHUNEN

Maatalousvciesto ia
sosiaaliturva
Maatalous on viime vuosikymmeninii koke-
nut Euroopassa osin rajujakin muutoksia.
YK:n elintarvike- ja maatalousjiirjestd FAO
pdiitti vuonna 1973 tehdii tutkimuksen, jossa
selvitettiiisiin mikii vaikutus sosiaaliturvalla
eri muodoissaan on ollut maatalouden ja
maatalousvdeston kokemiin r akennemuuto k'
siin. Suomi ottaa osaa yhdess[ 11 muun
maan kanssa tiihiin tutkimukseen. Asiaa kii-
sittelevii Suomen raportti valmistui vuoden-
vaihteessa Eliiketurvakeskuksessa. *

Tutkimuksessa sosiaaliturvajiirjestelmiit on
k?isitetty tavanomaista k?iytiintoti laajemmin.
Niihin on laskettu maatalouden luopumis-
j?irjestelm?it, tycivoiman uudelleenkoulutus ja
tycivoiman liikkuvuuden edistiimistoimenpi-
teet, joita voidaan selvimmin pit2i2i nimen'
omaan rakenteellisiin muutoksiin tiihtii[vinii
jiirjestelminl, sekd sairaus- ja eliikevakuutus,
jotka tutkimuksessa edustavat sosiaalivakuu-
tuksen alaan kuuluvia sosiaaliturvajiirjestel-
miii.

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana on
Suomen sosiaaliturvaan tehty huomattavia
parannuksia, jotka ovat olleet tiirkeitii maa-
talousvdestcin toimeentulolle ja sosiaaliselle
turvallisuudelle. 1960-luvulla oleellisinta oli
varmasti sairaus- ja eliikevakuutuksen kehit-
tdminen. Kuluvalla vuosikymmenelli on
luotu Suomen oloissa kokonaan uudenlaista
sosiaaliturvaat maatalouden luopumisjnrjes-
telmi[.

M A AT A LOA SV ZEST d V iH EN EE
Maatalousviieston miiiirii on toisen maail-
mansodan jiilkeen jatkuvasti viihentynyt.
Erityisen nopea vdheneminen on ollut kah-
den viimeisen vuosikymmenen aikana. Vii-
meisimmin vdesttjlaskennan (1970) mukaan
maataloudessa toimivan vdestcin osuus koko
ammatissa toimivasta viiestostii oli 17,2fo
kun se vuosikymmen aikaisemmin oli ollut
29,7 7o. 1970-luvulla maatalousv6esttjn mdl-

*) Jouko Janhunen: Sosiaaliturvaj[rjestel'
mien vaikutuksista maatalouden raken-

teellisiin muutoksiin. Helsinki, El?iketurva'
keskuksen tutkimuksia 1974:1, 1974.

rii on jatkunut vdhenemistiiln. On arvioitu,
ettd vuonna 1980 Suomessa on vain 157 000
aktiivimaanviljelijiie eli 33 % vdhemmdn
kuin vuonna 1970. Suhteellisesti suurinta v[-
heneminen tulee olemaan sisi- ja pohjois-
Suomessa. Vlhenemisesta 30 /o arvioidaan
olevan seurauksena viljelijiin kuolemasta,
3I lo joko ammatin vaihtamisesta tai eliik-
keelle jiiiimisestii ja 39 lo tyokyvyttomyydes-
tii. N?im?i luvut osoittavat, etta el[kej[rjes-
telmien merkitys toimeentulon lihteend muo-
dostuu yh[ tiirkeiimmiiksi.

KOLMEN LAI SI A ELAKKEIT A
Maatalousvdeston lakisiiiiteinen eliiketurva
koostuu kansaneliikkeestA ja maatalousyrittil-
jiieltikkeestii sekd. sukupolvenvaihdostapauk-
sissa viel6 varsin yleisesti kiiyetystii yksilol-
lisestii eliikejtirjestelystii, syytingistii. Viimek-
si mainitun merkitys ellkkeenl tullee ltihi
vuosina ratkaisevasti pienenem66n uusien
luopumisjiirjestelmien vaikutuksesta.

Eliiketurvan ltihteenii kansaneldke on maa-
talousvdestcille toistaiseksi tlrkelmpi kuin
maatalousyrittiijiieliike. T?imii johtuu erityi-
sesti vanhuuseldkkeen osalta siitii, ettii laki
maatalousyrittiijiieliikkeistii tuli voimaan
vasta vuonna 1970 eik[ siin?i el2ikett?i las-
kettaessa oteta huomioon ennen lain voi-
maantuloa harjoitettua yrittiijiitoimintaa.
Osittain tiis6, osittain maatalousyrittiijien
alhaisesta tulotasosta johtuen maatalousyrit-
tiijlel[kkeet ovat vield. varsin vaatimattomia.
Keskieliikkeet ovat huomattavasti alhaisem-
mat kuin muilla itseniiisill[ yrittiijillii ja pal-
kansaajilla. Kansaneliikejiirjestelmiissd maa-
talousvdestci n?iytt?i?i saavan suuremmassa
miiiirin kuin el[kkeensaajat keskimiiiirin tulo-
harkintaisia kansaneliikkeen osia tasasuurui-
sen perusosan lisiiksi. Kaikista vanhuuseldk-
keensaajista 79 lo sai (vuonna 1972) tllohar-
kintaisia kansaneltikkeen osia, mutta maan-
viljelijriistii (peltoala viihintiiiin 10 ha, tiiss?i
tilastoissa) 88 lo ja pienviljelijoistii (alle 10
ha) perati 961o.

Uuseat maatalousyrittiij[t ovat voineet /i-
siitti eliiketurvansa tasoa palkansaajien, en-
nen muuta lyhytaikaisissa tydsuhteissa ole-
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vien tydntekijnin eliikelain, perusteella. T6-
m[ johtuu siitii, ettii erityisesti pienviljelys-
taloudessa maatalouden ulkopuoliset sivu-
ansiot ovat varsin yleisi2i. Niinpii esim. vuo-
den 1973 lopussa kaikista maatalousyrittE-
jien eliikelain mukaan vanhuuseltketta saa-
neista 19 /o sai eltikettii mycis lyhytaikaisis-
sa tydsuhteissa olevien tytintekijiiin eltikelain
mukaan. Ty<ikyvyttcimyyseliikkeiden koh-
dalla vastaava osuus oli liihes kolmannes
(3r%).

S AI RAST AMISKU ST ANNAKSI A
TASATTU
Sairausvakuutuksen k?iyttOcinotolla on voitu
tuntuvasti tasata sairastamiskustannuksia.
Sairausvakuutuksen ansiosta sairastamiskus-
tannukset ovat alentuneet erityisesti maalais-
kunnissa. T?istii huolimatta maaseudulla asu-
va vdestci on edelleen huonommassa asemas-
sa kuin kaupungeissa asuvat, vaikkakin erot
useilla aloilla ovat tasoittuneet. Sosiaalitur.
van tutkimuslaitoksen suorittamien tutki-
musten mukaan maataloudessa tydskentele-
vii viiestci on soirastavuuden kttrkiryhmiissti.
Ty6ikiiisistii pienviljelijciistii (peltopinta-ala
alle 14 ha, tiissii tilastossa) perati 42,7 tokiirsi (vuonna 1968) oman ilmoituksensa
mukaan jostakin pitkiiaikaisesta, tycintekoa
haittaavasta sairaudesta. Maanviljelij<iilld
(pinta-ala viihintiiiin 14 ha) vastaava osuus
oli 32,8 /r. Kaikista tytiiklisistii henkil<iistii
25,6% oli t?illainen pitk6aikainen sairaus.
Erityisesti maalaiskuntien miehet ovat kor-
keasta sairastavuudestaan huolimatta pysy-
neet ryhm[nii, johon sairausvakuutuksella ei
ole ollut toivotun suuruista vaikutusta. Sai-
rausvakuutus ei ole pystynyt riittiivtisti akti-
voimaan heitn kiiyttiim?iiin hyviikseen liiiikin-
tiipalvelulsia.

Maaseudun erityisongelmana ovat pitkilt
viilimatkat, jotka parantuneista liikenneyh-
teyksistii huolimatta ovat omiaan vaikeutta-
maan liiiikinttipalvelusten hyveksikeyttde.
Vuonna 1972 voimaantulleelta kansanter-
veyslailta odotetaan parannuksia erityisesti
avohoitoon. Terveyskeskusverkosto ja avo-
hoidon saattaminen maksuttomaksi vuoteen
1979 menness[ tulevat lisiiiimii2in liiiikintii-
palvelusten saantia ja sen mukana mycis
kiiyttoii. Maaseudulla pitkiit viilimatkat jii[-
viit silti ongelmiksi. Asutus maaseudulla on
harvaa ja terveyskeskukset viiestopohjaan
perustuen siten usein kaukana.

A U DELLEEN KOU LUTU S V iH iIST,l
Viime vuosikymmeninii maataloudesta mui-
hin elinkeinoihin siirtyneistd valtaosa on ollut

avustavia perheenjlseniii ja palkattua tyci-
voimaa. Itseniiisten viljelij<iiden osalta su-
pistuma on muodostunut liihinn?i karjatto-
maan talouteen siirtymisestli ja eliikkeelle
j?iiimisestii. Uuteen ammattiin siirtymistii
helpottamaan luotiin I 960-luvun puoliviilissii
valtion tydllisyysammatti kur ssitoimi nta, joka
on ollut kaikkien v?iest<iryhmien kiiytettiivis-
s6. Toistaiseksi t[m[ koulutustoiminta on
ollut luonteeltaan pikemminkin perus- kuin
uudelleenkoulutusta. On kuitenkin ilmeistli,
ettil kuluvalla vuosikymmenell?i tiimii kou-
lutustoiminta on niiytellyt ja tulee niiyttele-
mliiin yh?i suurempaa osaa viiyl[nii jota pit-
kin maataloudesta edelleen irtautuva viiest<i
voi siirty?i uuteen ammattiin katsomatta sii-
hen, onko maataloudesta tuleva oppiaines
perus- vai uudelleenkoulutuksen tarpeessa.

Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitok-
sen vuonna 1974 suorittaman tutkimuksen
mukaan noin puolet maataloudesta muihin
elinkeinoihin siirtyneistii on joutunut l[hte-
mddn ilman minkiiinlaista amnatillista kou-
lutusta. He ovat joko hankkineet tiimitn kou-
lutuksen myrihemmin tai jiidneet ilman sitii.
Viljelij<iiden edullisen ik[rakenteen (lflhes
80lo on tiiyttiinyt 40 vuotta ja perati 44lojo 55 vuotta) muistaen on siniinsi huoles-
tuttavaa, ett:i nuoria potentiaalisia yritttjia
siirtyy edelleen runsaasti pois maatalouselin-
keinon piiristii. Tiissii suhteessa pitiiisikin tu-
levaisuutta ajatellen panna alan perus- ja
jatkokoulutukseen yh6 suurempi paino, var-
sinkin kun tiedetiiiin, etti valtaosa nykyisistii
viljelijdistii harjoittaa ammattiaan vailla am-
matillista koulutusta.
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LUOPUMISIiRIESTELMIA
PERUSTETAAN
Viime vuosikymmeninii maataloudessa on
esiintynyt Iiikatuotantoa melkein kaikkien
mutta erityisesti maitotaloustuotteiden osal-
ta. Tuotantoa l[hdettiin rajoittamaan ensik-
si pellonvarausjdriestelmiin (1969) avulla.
Sen avulla poistettiin tuotannosta vuoden
1973 Ioppuun menness[ l[hes l0lo koko
maan peltoalasta, painopisteen ollessa selviis-
ti maan it[- ja pohjoisosissa. Pellonvaraus-
j?irjestelmti on toiminut siin[ mieless?i oi-
keaan suuntaan, ettii se koskettaa eniten
kaikkein pienimpiti tiloja (pellonvaraussopi-
muksista 84lo alle l0 peltohehtaarin tiloilla),joilla tuotantoedellytykset ovat varmasti
keskimiiiiriiist6 heikommat.

Pellonvarausj?irjestelmiin voidaan katsoa
olleen erii?inlaista maatalouspoliittista ensi-
apua. Se pysiiytti maataloustuotannon kas-
vun, mutta samalla se jarrutti maatalouden
rationalisointia ja maatalouden rakenteen ke-
hitystii sek6 nopeutti maaseudun yhdyskun-
tarakenteen heikkenemist[ edesauttarnalla
nuorten Hhtde ja vanhojen jiiiimistt yksin
"paketoiduille" tiloilleen. Varsin yleisesti
pellonvarausjiirjestelmdn katsotaan vithentii-
neen maatalouselinkeinon arvostusta ammat-
tina. Maataloudesta luopurnista harkitsevil'
le jiirjestelmii on kuitenkin antanut tietyn
totutteluvaiheen ennen lopullisen ratkaisun
tekoa. Se on ilmeisesti ollut omiaan helpot-
tamaan vuoden 1974 alusta voimaantulleiden
luopumiseliike- i a luopumiskorvausjiirjestel-
mi e n kdy ntiinsaattamista.

Myos n?im[ uudet luopumisjiirjestelm6t
palvelevat maatalouspoliittisia piiiimiiiiriii:
tuotannon supistamista, liian pienten tai muu-
ten elinkelvottomien tilojen karsimista ja li-
slmaiden varaamista muiden tilojen k[yt-
ttjcin. Toisaalta niiden toivotaan nopeuttavan
maatalousvdestcin rakenteen muuttumista en-
nen kaikkea ikiirakenteen osalta. Sukupol-
venvaihdoseltikkeellit, joka myos tuli voi-
maan vuonna 1974, pyritiiiin ennen muuta
saamaan maatalouteen jatkuvasti nuoria, riit-
tiiviin ammattipltevyyden omaavia yrittejie.

Toistaiseksi on liian aikaista sanoa mitdiin
vannaa uusien jiirjestelmien lopullisista vai-
kutuksista. Yksityiselle viljelijiille ne kuiten-
kin tarjonnevat paremman toimeentulotur-
van kuin pellonvarausjiirjestelmii. Psykologi-
sesti ne ainakin voittavat pellonvarausj[rjes-
telmdn siinii, ettei luopuvan viljelijiin eniiii
tarvitse katsoa "heinittyvdd eldmdntyotddn",
koska pellot annetaan lisiimaaksi toiselle vil-
jefijAlle tai ne metsitetiiiln.

M AAT ALOU SPOLITIIKKA ] A
SOSI A A LIPO LIT I I KKA Y HTEIS-
TY653A
Niiihin piiiviin asti maataloudesta on voitu
eriiillii tavalla puhua pikemminkin el2im6n-
tapana kuin yhten?i elinkeinona. Taloudelli-
set ja sosiaaliset reaaliteetit ovat kuitenkin
nopeasti muuttaneet tilanteen. Nuoret liihte-
viit erityisesti pieniltii tiloilta ja syrj[seuduil-
ta, koska ne eivlt voi tarjota riitt?ivZisti toi-
meentulomahdollisuuksia ja nykyisin yhe
tiirkelmmiksi koettavia henkisiii virikkeitii.
Maatalous- ja sosiaalipolitiikan yhteisen[ teh-
tiiviinii on helpottaa maatalouden muuttuvaa
asemaa. Maatalouspolitiikalla tulee tehdete
maatalouden jlrkiperiiist?imiseen tilakokoa
suurentamalla ja tuotantotapoja kehittemel-
lZi. Sosiaalipolitiikan piiiimii2ir[nii tulee puo-
lestaan olla maatalousvhestcin toimeentulon
turvaaminen ja vielii esiintyviin taloudellisenja sosiaalisen eriarvoisuuden kaventaminen
muihin vtiestoryhmiin niihden.
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Vakuutus oikeude n p cicit o k siri
Seuraavassa selostetut taPauk-
set keskittyvat yrittiijien elii-
kelakien YEL:n ja MYEL:n
soveltamisessa eteen tulleisiin
ongelmiin. YEL:n osalta tu-
lee usein ratkaistavaksi kysY-
mys: TEL vai YEL. Kun
YEL:iii sovelletaan paitsi var-
sinaisiin yritt?ijiin mycis mui-
hin, jotka tekeviit ansiotyotii
olematta tyosuhteessa, ei vas-
taus aina ole itsestddn selvfl.
On selvitettiivii, onko kysy-
myksessi tyosuhde vai ei.
Tiissii esimerkkitapauksessa
vastaus oli YEL.

MYEL:n osalta esiteltiivti-
ni oleva tapaus liittyy MYEL
-vakuutuksen perusteena ole-
Yan tycitulon vahvistamisen
problematiikkaan.

Vakuutusoikeuden pdiitcis n:o
933 173 I tt4o
Annettu 3. 7. 1974
"FREE LANCE".
TOIMITTAlA YRITT,iIA
VAI PALKKATYdN-
TEKI|A?
Toimittaja H oli ilmoittanut
ETK:lle toimineensa vuodes-
ta 1947 alkaen Kustannusyh-
tirj B:n julkaiseman Radioleh-
den vakituisena avustajana.
H:n tehtevanii oli toimittaa
viikottain "Viikon radioteat-
teri" niminen palsta sekii laa-
tia TV-ohjelmien esittelyjii.
Teema "Viikon radioteatte-
rin" tekstiksi annettiin H:lle
etukdteen. Tiimiin lisiiksi H
kirjoitti saman yhtitin julkai-
semaan sanomalehteen kirja-
arvosteluja ja muitakin artik-
keleita. H laati artikkelit ko-
tonaan omalla kirjoitusko-
neellaan, mutta sai kirjoitus-
paperin tydnteettiij2ilte. "Vii-

kon radioteatteri" palstan toi-
mittamisesta B maksoi H:lle
palkkion, jonka miiZir?i oli 95
markkaa artikkelilta. Jossain
miiiirin H kirjoitti artikkelei-
ta myos muiden kustantajien
Iehtiin.

Kun H:lla oli ep[selvyyttii
siitii, olisiko hdneen kuvaillun
tydnsii perusteella sovellettava
TEL:a, pyysi htin asiasta
ETK:n ratkaisua. ETK katsoi
15. 5. 1972 antamallaan pld-
trjksell[, ettei H ollut B:n joh-
don ja valvonnan alainen
tyontekijl eik[ siten tyosuh-
teessa B:hen, mink2i vuoksi
hdneen ei voitu soveltaa
TEL:a. Eliikelautakunta ja
Vakuutusoikeus, joilta H haki
muutosta, jiittiviit, kumpikin
vuorollaan, ETK:n piiiitciksen
volmaan.

Erilaisten freeJance-toimit-
tajien kuuluminen TEL:n pii-
riin on yhii edelleen kiperii
kysymys ja asiaan vihkiyty-
miitcin ei n?ihnekiiiin ratkai-
suissa paljon muuta kuin ka-
suistiikkaa. Vakuutusoikeu-
den piiiitoksid free-lancereista
on edelleen varsin vdhin. Eri-

tyisesti free-lancereitten tyo-
suhdekysymystti k?isitelt?iessii
on mycis hyvii pittiii mielessa,
ettli tyosuhdekiisite vaihtelee
jossain mdiirin eri aloilla -tapaturmavakuutuksessa, ve-
rotuksessa jne. Seuraavassa
yritiin esittiiii eriiitii kriteerei-
tii, joita tyrieliikejiirjestelmiis-
sii ilmeisesti on pidetty tlirkei-
ni.

Vakuutusoikeuden piiiittik-
sesld ilmenee muun muassa
se, ett[ tyo tapahtui artikkeli-
kohtaisin palkkioin. Toisin
sanoen mitiiln aikapalkkaa ei
maksettu. Kirjoittamista mui-
den kustantajien lehtiin ei ol-
lut kielletty. Lisiiksi tycisken-
tely tapahtui kotoa kiisin iI-
man, ettd tycinteettiijl olisi an-
tanut esim. kirjoituskonetta
H:n kiiyttocin.

MIKA TEKEE
TYdSUHTEEN?
Niin epiikiitollista kuin niii-
den kriteerien paneminen tdr-
keysj?irjestykseen yleensd on-
kin, voitaneen kuitenkin sa-
noa, ettd palkanmaksutapa on
tiirkein. Aikapalkan maksa-
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minen on erittein vahva tyd- nbnsd osoita erityistii sidon- tii t[miin kriteerin paino 
_ 
on

suhteeseen viittaava seikica. naisuutta tyonteett?ijiiiin. Sil- verrattain viihiiinen, sillii, ku-
Aikapalkan merkittiivyys joh- I[ seikalla taas kirjoittaako ten H:n tapauksessa,. ei edes

iunee siita, ettei tyontli<ijii si- henkilo esim. kahden muun yli 20 vuotta verrattain sdln'
n[ aikana, jolta palkkaa mak- tai kuuden muun kustantajan nci]lisesti jatkunut avustus-
setaan, yleensii tee tyota muil- julkaisuihin ei ole olennaista suhde tehnyt 

-ty_ot?i-tyosuhtees-
le. Ty<lnantajalla oh samalla merkitystii, koska muuten sa tehdyksi. Mydskiiiin veron
mahd'ollisuus antaa tycinteki- tycisuhieen olemassaolon rat- ennakko-pidiityksen suoritta-
jaite tytita koskevia oh;"itu ja liaiseminen kiivisi-tytinantljal- minen free-lancerin palkasta
iraa.ayt ria ja valvoa iytint"e- le ltihes ylivoimaiseksi tai ai- ei sindnsi osoita tycisuhteen
koa. Ainoasiaan siinii tapauk- nakin satiumanvaraiseksi. olemassaoloa, koska EPL:n 6

r".rr, ettii aikapalkka'suh- Kolmasmerkittiiviielement- $:n I momentin 2 kohdan
teessa toimenpidepalkkoihin ti on tyoskentelypaikkaq Ja mukaan ennakonpidiitys on
on aivan olematon, ianokaam- -tapaa ioskevat miiiiriiykset. aina toimitettava sanoma' tai
me 100 mk/kk verrattuna Joi tyOntekijiille on mliiriitty, aikakauslehden tai muun jul-
muutaman tuirannen markan missA tyri on suoritettava sekd kaisun suorittamasta tekijiin-
toimenpidepalkkioihin, voita- annetaan yksityiskohtaisia palkkiosta siitii riippumatta,
neen ajatelia, ettii aikapalkka miiiiriiyksiii siitii, miten tyo on onko suoritusta pidettavii
oo ,ui, muodollista iaatua, suoritettava ja mistl aiheista, palkkana vai ei.
joka tulee jlttiiii huomiotta. viittaavat ndmd seikat tycisuh- ,,-,-.
iitiirrtyy -ytir sellaisia ta- teeseen. Jos sitii vastoin tyon- lSkuutusoikeuden 

piiiitos n:o

il;kri;, ettii henkilti; i;- tekijzillii ei ole velvollisuutta 5.52517311816

iiasiassa toimenpidepatti"i- tyoskentelytilojen kayttoon, A.nnettu marraskuun
ta, mutta ne niiden s?i[nnolli- mutta hnn ,oi myttaa niitdii, 27 pdivdnd 1974

sen toistuvuuden vuoksi on viittaa tiimii tytituloksen syn- MYEL-TYdTULOA
sovittu maksettavaksi siiiin- tymisen helpottamiseen eik[ KOROTETTIIN ELAK'
nollisin viiliajoin saman suu- tyosuhteeseen. Edellii esite' KEEN MYdNTAMISEN
ruisina ja mahdollinen ylite tyistzi kolmesta tiirkeiistd" at IALKEEN
tai alijaama tasataan sitt"n ,o.t"luperusteesta on sanotta- MELA oli 16. 12. 1970 vah-

"uoOen 
lopussa. Tiillaisissa ta- va, etti jo pelkiistiiitn aika- vistanut J:n kunnassa sijaitse-

pauksissa' ei tosiasiassa ole palkan olemassaolo saattaa valla O-nimisellii tilalla suori'
i.ysy-ys aikapalkasta eike te- iehd[ henkilostl tyosuhteisen. tetusta tyostii MYEL:n _mu-
Ui lyOiuhdetta puoltavaa ar- Sitii vastoin mainitsemani kaiset vuotuiset tyotu]ot V:lle
vostlluperustetta itse asiassa toinen ja kolmas kriteeri ai- isiint[n2i 4 356 markaksi ja
ole olemassa. van yksin?iiin tuskin tekeviit hdnen vaimolleen P:lle em6n-

Toinen merkittiivii kriteeri henkilost?i tydsuhteista. ttinii I 800 markaksi l.l. 1970
on oikeus kirjoittaa muiden Tyosuhdetta indisoivina lukien. Tilalla oli 11,38 heh-
kustantajien iehtiin. Kielto seikkoina voidaan mainita taaria viljeltyt maatalousmaa'
voi olla Lhdoton tai sellainen, mycis tyciv?ilineiden, kuten ta ia 28,73 hehtaaria kasvul-
ettii tyonteett[j2i ei pidii kir- kiijoituskoneen ja puhelimen ltsta metsd.maata. Helmikuun
joittanrista suotavaia. Mo- antaminen kirjoittajan k[yt- 16 piiiviinl 1973 antamallaan
iemmissa tapauksissa on ky- tocin samoin kuin se seikka, pii[t<iksellii MELA oli sitten
symys voimakkaasti tyosuL- ett?i free-lancerin kanssa on mycintdnyt P:n hakemuksen
teeseen viittaavasta teliijasta. nimenomaisesti sovittu irtisa- johdosta tyokyvytt<imyyseliik-
Sitii vastoin kielto kirjoittaa nomisajasta. Tycisuhteeseen keen hiinelle vahvistetun ty<i-
samalla nimimerkillii muihin viittaa mycis ty<inteon s6[n- tulon perusteella 1. 2. 1972
lehtiin, on asian luonteesta nollisyys ja pitkiiaikaisuus. lukien'
johtuen ymmarretfdv[ eikii si- On kuitenkin huomattava, et- Vakuutusoikeudelle 30. 7.
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1973 saapuneessa hakemuk- jako isiinniin ja emiinn6n kes-
sessa V on ilmoittanut, ettii ken ole oikea, ei purkuun
hiin on P:n kanssa harjoitta- yleensii suostuta. T?imE kos-
nut mycis sikataloutta vuodes- kee erityisesti niitii tapauksia,
ta 1966 alkaen ja kun t2im6 joissa harkinnanvarainen pe-
seikka vaikuttaa heille vahvis- ruste esitetiiiin vasta eliiketa-
tettujen tyritulojen ja P:lle pahtuman satuttua.
mycinnetyn eliikkeen miiiiriin,
on anonut MELA:n tyotulo- VAIKUTTAAKO
ja el2ikepiiiitciksen poistamista. RIT KAI SU V AKAUTAS-

Vakuutusoikeus on p?intdk- SOPIMUKSIIN?
sessii.itn suostunut V:n hake- Vakuutusoikeus on piiiittik-
mukseen, koska MELA:n 16. sess66n katsonut, ettil ty6tu-
12. 1970 antama p?iiitris on lon harkinnanvarainen [oro-
perustunut_puutteelliseen sel- 6uspslusls oikeutti ty6tulo-
vitykseen V:n ja P:n tyotu- oiiiitciksen purkamiseen siitii-
loon vaikuttanoista seikoista. i<in fruotimitta, ettii se esitet-Tlhiin n[hden Vakuutusoi- tiin vasta eliikepiiiitdksen an-
$9rr: . on poistanut myos tamisen jiilkeen. Hakijan mu-
MELA:n 16. 2. 1973 antaman kaan tilan sikalassa oli noin
pliiitdksen nyt kysymyksessii 50 emakkoa, 130 siitossikaa
olevalta osin ja palauttanut ja 50G-600 porsasta vuodes-
sekii ty<itulo. ettii eliikeasian sa. Toiminnaita oli verotettu
MELA:lle uutta lainmukaista maatilatalouden tuloverolain
kiisittely?i varten. mukaan. Ty<itulon korotus-

Tyrieliikejiirjestelmiin muu- tarve oli siis huomattava. Epii-
toksenhaussa ltihtrikohta on, selvdii on, miten Vakuuius-
ettii siiiinndnmukainen, varsi- oikeus suhtautuu tapauksiin,
nainen muutoksenhakukeino joissa korotustarve on viihiii-
on valitus. P?iiitciksen poista- sempi. Mikeli Vakuutusoi-
minen eli purku on ylimiidriii- keus, kuten on oletettavaa,nen muutoksenhakukeino. noudattaa purkuhakemusten
Piiiitdksen poistaminen mer- kisittelyssii edellii esitettyjii
kitsee lainvoimaisen piiiit<ik- ptiiiperiaatteita, voidaan $-
sen purkamista. Tiim[n vuok- syd, miksi piiiitdksen perustl-
si on katsottava, ett,li purku- luissa ei mainita siitii, ettii
hakemukseen suostumiselle purkuun suostumisessa oli
olisi oltava selvlt perusteet, iatkaiseva merkitys korotus-
jottei jo vakiintunutta oikeus- tarpeen merkittlvyydellii. Mi-
tilaa voitaisi helposti j[rkyt- kiili kysymys ei ole piiiitciksen
tiiii. N?iin ollen, mikiili vir- perustelujen ylimalkaisuudes-
heellisyys on muodollisissa pe- ta, on ajateltavissa, ettei koro-
rusteissa, kuten tilan pinta- tustarpeen merkitt2ivyydellti
alassa, anomukseen yleensfl ole olennaista merkitystii rat-
suostutaan. Jos purkua sitii kaisun kannalta. Ntiistii aja-
vastoin pyydetii[n jollain har- tuskuvioista riippumatta lie-
kinnanvaraisella perusteella, nee niin, ettd korotustarpeen
kuten sen vuoksi, ettei tydn- miiiirtilli on ollut ratkaisua

tehtless6 keskeinen merkitys.
Milloin tuo tarve sitten on
riittiiv[n suuri, sen niiyttiiii
mycihempi oikeuskiiyt?into.

Joka tapauksessa ratkaisu
saattaa hieman vaikuttaa sii-
hen, ettii korotusperusteet jii.-
telddn vakuutusta tehtiiessii
ilmoittamatta, mutta el?iketa-
pahtuman sattuessa ne pyy-
detii2in ottamaan huomioon
suuremman el2ikkeen toivossa.

Nimityksiri
Elciketurva-
keskuksessa
Eliiketurvakeskuksen hatlitus
piiiitti kokouksessaan 19. 2.
1975 perustaa laitokseen
uuden osaston, jonka nimenii
on suunnitteluosasto. Sen teh-
tiiviin kuuluu l[hinnd eliike-
poliittinen kehittiimis-
suunnitteluty<i sek?i siihen
tyv[t laskelmat ja arviot.

ja
liit-

Suunnitteluosaston piinlli-
k<iksi nimitettiin vakuutustek-
nisen osaston apulaisosasto-
piinflikk<i fil.maist. Markku
Hiinninen, joka on toiminut
myos matemaattisen toimis-
ton toimistopiiiillikkonl. Va-
pautuneeseen toimistopeiilli-
kcin toimeen nimitettiin fil.-
kand. Yrjri Turtiainen.

Kokouksessaan 72. 2. bal-
litus nimitti tutkimusosastonvt. apulaisosastopiiiillik<in
valtiotiet.kand. Jussi Vana-
mon saman osaston apulais-
osastoptiiillikciksi. Tutkimus-
osaston tilastotoimiston p?iiil-
likoksi nimitettiin vt. toimisto-
piiiillikkci Heikki Poukka.
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Ty d ky v y t t o my y s e I cikke ide n
kestosta tutkimus

MARTTI NYGREN,
HILKKA RIIHIMAKI,
MARTTI LEHTINEN

Tydkyvyttomyysellkkeen saajia koskevissa
tilastoissa esitetiiiin yleensZi ikii- ja tautiryh-
mittiiisiZi jakaumia. El?ikkeen myontdmisen
jiilkeisi?i vaiheita tydkyvyttomyyseliikel2iisillii
on sen sijaan tutkittu viihiin. Kansaneldke-
laitos on julkaissut vuosina 1952-1961 al-
kaneiden eltikkeiden kestoa koskevan tilas-
ton (Eliikkeiden kestotilasto, 1952-1961,
Kansaneltkelaitos, Vakuutusteknillinen osas-
to, Helsinki 1965).

Rakennusalan ty<iellkekassassa (RATEK)
on suoritettu tutkimus RATEKIN vuonna
1966 myontiimien tycikyvyttcimyysel[kkeiden
kestosta. Tarkastelun kohteeksi otettiin kol-
me yleisintii ty<ikyvyttomyyden syynfl esiin-
tyvii?i tautiryhmiiii: l) sydiin ja verisuonisai-
raudet; 2) tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja 3)
mielenterveyden hiiiricit. Ne kattavat n. kaksi
kolmasosaa kaikista my6nnetyistii tyokyvyt-
t<imyyseltikkeistl. Tutkimukseen otettiin
vain miespuoliset eliikkeensaajat, koska
naisten osuus elEkkeensaajista oli alle kym-
menen prosenttia. Liihtcikohdaksi valittiin
vuosi 1966 sen vuoksi, ettii silloin vuonna
1962 voimaantullut tydelekejerjestelmii olijo saavuttanut jossain miiiirin vakiintuneet
muodot ja niiin saatiin mycis riittiiviin pitkii
seuranta-aika ty<ikyvyttcimyyseltikkeiden
keston selvittiimiseksi.

Tutkimus pohjautui El?iketurvakeskuksen
eliiketapahtumarekisterin tietoihin. Tutki-
musaineistoon saatiin mukaan tiedot vuoden
1974 puolivlliin mennessii kirjatuista el[k-
keiden pii2ittymisistii. Aineistosta karsittiin

henkilcit, joiden el?ike oli maksettu kertasuo-
rituksena tai joiden eliike ei sen pienuuden
vuoksi ollut lainkaan tullut maksettavaksi.
El?ikkeiden kestolaskennat ja luokittelut suo-
ritettiin manuaalisesti.
Kuviossa I on esitetty 2, 4, 6 ja 8 seuranta-
vuoden kuluessa eri tavoin piiiittyneiden eliik-
keiden suhteelliset osuudet tautiryhmittlin.
Ty<ikyvyttdmyysel?ike piiettyy joko muuttu-
malla vanhuuseliikkeeksi, lakkaamalla tytiky-
vyn palautumisen eli kuntoutumisen takia
tai el?ikkeensaajan kuolemaan.

Kun eliikkeen mycintiimisestii oli kulunut
8 vuotta, oli sydiin- ja verisuonitautien vuok-
si tyokyvyttomiksi tulleista enii[ 25lo lyoky-
vyttdmyysel?ikkeelll.Vastaava luku tuki- ja
liikuntaelinten sairauksien osalta oli 42lo ja
mielenterveyden hiiiritriden osalta 62%.
Sydiin- ja verisuonitautien vuoksi myonne-
tyistii tycikyvyttomyyseltikkeistZi oli puolet
piiittynyt neljiissii vuodessa ja tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksien ryhmiissii kuudessa
vuodessa. Mielenterveyden hiiiririiden koh-
dalla el2ikkeiden keston mediaani nlyttiiii
olevan yli l0 vuotta.

Niiiden lukujen pohjalta voitaneen ennus-
taa, ettii voimassa olevassa tyokyvyttomyys-
elf,kekannassa tulee mielenterveyden hiiiri-
ciiden osuus kasvamaan nykyisesta 14 fo:sta
ainakin yli 20 fo:iin ja ehkii jopa kansanell-
ketilastoja vastaavalle 30 fo:n tasolle. Ntiin
kiiy tietenkin vain sillii edellytyksellii ettii eri
tautiryhmien osuudet mycinnetyistii el2ikkeis-
t?i eiv[t kovin suuressa midrin muutu tai
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ettii kuntoutustoiminta ei joidenkin tautiryh-
mien osalta selviisti tehostu.

Noin kolmannes sydin- ja verisuonisai'
rauksien sekii tuki- ja liikuntaelinten sairauk'
sien vuoksi mycinnetyiste tyokyvyttcimyys-
el?ikkeistli piiiittyi kahdeksassa vuodessa
muuttumalla vanhuusel2ikkeiksi. Vanhuus-
elIkkeelle siirtyneiden osuuksissa havaitut
erot johtuvat pii.?iasiassa iklrakenne'eroista
tautiryhmien kesken. Mielenterveyssyistii
eliikkeelle siirtyneistii oli 227o 55 vuotta
tiiyttiineite. Vastaavat osuudet olivat veren-
kiertoelinten sairauksien kohdalla 65 to sekd.
tuki- ja liikuntaelinten sairauksien kohdalla
ss%.
Kuvio L Rakennusalan tytiel[kekassan
vuonna 1966 mytintiimien tydkyvyttdmyys-
el?ikkeiden piiiittymissyyt ja -ajankohdat
tautiryhmittiiin.
piiiittyneiden osuus /o

liikuntaelinten sairauksien vuoksi tyokyvyt-
ttimiiksi tulleista kuntoutui lflhes kolmannes
ja mielenterveyden h[iriciiden tai sydln- ja
verisuonisairauksien aiheuttamissa tytrkyvyt'
ttimyystapauksissa noin viidennes. Vanhem-
missa iklryhmissii kuntoutumismahdollisuu-
det eiviit riippuneet ty6kyvytt6myyden ai'
heuttaneesta sairaudesta.

Taulukko l.
Kuntoutuminen RATEKin vuonna L966
mycintiimien tytikyvytttrmyysellkkeiden piiiit-
tymissyynl eri ajanjaksoina ikii- ja tautiryh'
mittiiin, prosenttia

Vuonna
1966 my6n-
netyt eliik-
keet lkm Vo

lol

rka
vuoden
1966
lo pussa

AIle 45
45-54
55-64
Kaikki

Alle 45
45-54
55-64
Kaikki

Eliikkeen mydntiimisestii i
kulunut aika, vuotta

0-I 2-3 4-1

Mielenterveyden hiiiri<it
211-22
6-6
5-J

131-14
Tuki- ja liikuntaelin
sairaudet

78 53
24
22

100

t7
29
55

100

t0

a0

t9
5
1

5

31
7
I
8

36
33

147

59
102
195
356

t2

2

Sydiin- ja verisuonisairaudet
Alle 45 10 2 7 19 59
4s-5441 5242
55-64 10 1559
Kaikki2I03860it

.likk.en my6ntlml....ti
kulunul .ik., vrott.

Taulukko l.
Kuntoutuneiden miiiirii oli varsin viihiiinen
(taulukko l). Liihes kaikki kuntoutumiset
olivat tapahtuneet kahden ensimmiisen vuo-
den aikana ja niiistiikin valtaosa vuoden ku-
luessa eliikkeen mycintdmisestb. Kuntoutumi-
nen oli merkittiivii eliikkeen piiiittymissyy
vain alle 4S-vuotiaana tyokyvytt<imiiksi tul-
leiden ryhmiissii. Tiissii iklryhmiissii tuki- ja

,
0

7
28
65

100

Taulukko 2.
Sydiin- ja verisuonisairauksien vuoksi myon-
netyistd tyokyvytttimyyseltikkeist?i 36 qo
piiiittyi eliikkeensaajan kuolemaan kahdek'
san seurantavuoden kuluessa. Vastaavat
osuudet tuki- ja Iiikuntaelinten sairauksien
ja mielenterveyden hiiirioiden ryhmissii oli'
vat 17 % ja 9 /e (taulukko 2).

Sydiin- ja verisuonitautien vuoksi 45-54'

- 
V.nhuu..llkk..ll.

Ll .rirtyn..t

ffi xuarourunorl

I xuottort

t. tlrl.nt..v.yd.n hllr16l

2. T!kl- l. lllk{nt..llnt.t
trud lt

L V...nhl.rlo.lltrl.n
trudl t
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vuotiaana ty6kyvytttimiiksi tulleista kuoli
vuoden kuluessa 10lo ia sen j?ilkeen kuoli
vuosittain keskimtiiirin 5 /o. Yastaavan ik[is-
ten miesten vuotuinen kuolleisuus on Suo'
messa vlh'lin yli 116. Kaikkiaan kuoli yli
4S-vuotiaana verenkiertoelinten tautien takia
tydkyvyttttmeksi tulleista kahdeksassa vuo-
dessa liihes puolet ja alle 45-vuotiaistakin lii-
hes joka neljZis. Mielenterveyden htiirid,iden
ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osalta
kuolleisuus ei merkittZiviisti poikennut nor-
maalikuolleisuudesta.

Edell[ kuvatut tutkimustulokset tukevat
muissa yhteyksiss?i esitettyii kantaa, jonka
mukaan kuntoutumismahdollisuudet ovat
ratkaisevasti paremmat alle 4S-vuotiailla kuin
sitii vanhemmilla. Toinen seikka joka sel-
vdsti korostui, oli sydiin- ja verisuonisairauk-
sien vuoksi tyokyvyttomyyseliikkeelle siirty-
neiden huono ennuste; heid?in keskuudes-
saan kuntoutumista tapahtui viih?in ja kuol-
leisuus oli korkea.

Tiimiin tutkimuksen valossa niiyttii[ tar-
koituksenmukaiselta laajentaa vastaava tar-
kastelu koskemaan myos muita tydkyvyttt -
myyden syynii esiintyviii tautiryhmiii ja vuo-
den 1966 j?ilkeen myonnettyjii eliikkeitti.
Ndin saadaan tietoja, joita voidaan ktiyttiil
mm. laadittaessa ennusteita eldkekannan
muutoksista, arvioitaessa eliikkeiden myon-
tdmisperusteissa mahdollisesti tapahtuvaa
kehitystti ja tehostuvan kuntoutustoiminnan
vaikeuksia.

lsulrrkko 2.
Kuolema RATEKin vuonna 1966 mydntii-
mien tyokyvytttimyysellkkeiden piiiittymis-
syynii eri ajanjaksoina ikii- ja tautiryhmit-
tiiin, prosenttia

Ika
vuoden
t966
lopussa

El iik k e en my 6 nt iimis e s tii
kulunut aika, vuotta

0-1 2-3 4-5 6--7 Kaikkt

Mielenterveyden hiiiri<it
Alle 45 3
45-54 3
55-64 3
Kaikki 3

Alle 45 3
45-54 2
55-64 4
Kaikki 3

AIle 45 5
45-54 17
5s-64 18
Kaikki 17

1

J

Tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet

;
3
41

2
7
7
7

7
5
4
5

7310 ll8495

l
1

5
l9
6
9

(12)*
(10)

,
3
3
2

9
8
J
5

t4
t7
18
t7

Sydiin- ja verisuonisairaudet

(31)
(24)'

24
4633 (48)
36 (4s)

* Suluissa kuolleisuusprosentit, joissa ovat
mukana mycis vanhuuseliikkeelle siirtymisen
jiilkeen kuolleet.
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English summaies

This issue publishes material on
the pension system of self-emp-
loyed persons. The pension lawson self-employed persons had
been in force for five years at
the turn of the year. The subJect
is discussed in Editorial I which
was written by Mr Mattl Uimo-
nen, managing director of the
Central Pension Security lnsti-
tute.

ln addition, statements on the
subject are presented (p. 5---6)
by Central Pension Security lnsti-
tute members representing the
self-employed and farmers, and
interviews with pensioned self-
employed are reported.

The article by Jouko Janhunenis associated with the subject.
He reviews Finland's research
contribution to the FAO study
"On the lnfluence of Social Secu-rity Schemes on Structural
Changes in Agriculture". Mr lan-
hunen was responsible for Fin-
land's part of the study.

With reference to lnsurance
Court rulings with a character
of presented (p. 16) Pentti Koi-
vistoinen discussed the dietinc-
tion between a contractual relati-
onship and independent activity
on the basis of a case concern-
ing a free-lance journalist. The
secound ruling described con-
cerns the discretionary raising
of earned income forming the
basis of the farmer's pension asa result of new circumstances
revealed after the pension had
been granted.

A summary is presented by the
research team of the Const-
ruction Workers' Pension Fund
of their study on the duration of
disability pensions. Editorial ll of
the magazine, written by Mr Yrjd
Larmola, editor-in-chief of "Ty6-
eliikelehti", analyses the relation
between legislation and execu-
tion in social security reform.

Five years of pension security
for the self-employed

The application of the pension
systems for the self-employed
under the Pensions Act For The
Self-employed (YEL) and the
Farmers' Pensions Act (MYEL)

at the beglnnlng of 1974 gave
almost 500,000 farmers and other
self-employed persons the right
to earnings-related employment
pension security. The enactment
of these laws was an important
reform also for the employment
pension system. They completed
the establishment phase of the
employment pension sygtem
which started at the beginning of
the 1060s with the enactment of
the employeee' pensions laws.
Our entire gainfully employed
population is now covered by
employment pension security.

The significance of employment
pension security for the self-
employed is shown above all by
the present number of beneficl-
aries, 110,000. But the trend has
not been linear. The number of
active persons within the scope
of the laws has contracted during
the same period and the number
of working self-employed is no
longer more than 400,000. The
f igures show that it was not
possible to find someone to
continue the work in anything like
all the cases when a self-emp-
loyed subject retired on pension.
Hence, an increasingly smaller
circle of active persons has to
pay for the pensions of the
steadily growing number of pen-
sioners,

The pension system of the
self-employed was linked as clo-
sely as possible with the rest of
the employment pension schemeas regards both administration
and the structure of the pension
protection. Practice has shown
that the solution chosen was cor-
rect. However, with this solution
was associated also the tying of
the level of the self-employed
subject's premium to that of the
TEL premium. lt is easy to criti-
cise this detail of the solution
in retrospect. lt is quite obvious
in the light of our present know-
ledge that it will not be possible
permanently to manage the pen-
sions of the self-employed on
the basis of a premium income
tied to the level of the TEL pre-
mium. The question of separating

at least the YEL premium from
the level of the TEL premium
should clearly bo given serious
consideration.

Another question awalting Bo-
lusition is the lack in the penslon
protection for some age classee
among the self-employed. The
pensions acts for the self-emp-
loyed were promulgated 7 1/2
years later than TEL and LEL
(Temporary Employees' Pensions
Act). The amount of the pension
for a great proportion of the self-
employed will therefore remain
distinctly lower than it is for
wage-earnerg of the same age.
There is some justification for
equalising this pension diffe-
rence.

Mattl Uimonen

On the regulation of development
(Editorial ll)

The present decade now at its
mid-point might be described
as a period of social Becurity
reforms, just as the 1960s has
been called the decade of social
security. Pension policy in parti-
cular has progressed, broadened,
and changed to such an extent
that some social politicians have
proposed that the focus be swit-
ched from pensions to the level-
ling of family expenses. This ie
not to say that there are no
groups to be taken care of that
were excluded at the beginning
or along the way, but the planning
and enactment of reforms cover-
ing a large proportion of the
population have probably been
completed for the time being.

There are two conf licting ten-
dencies in the development of
both pension policy and other
social policy: the aspiration for
individuality and the aim at uni-
formity. lt is sought to create
systems that have even coverage;
however, as we progress we find
population groups that require
special arrangements. This conf-
lict regulates the development of
legislation and is one of the for-
ces that activates it.

The phenomenon is internatio-
nal, it has in fact been seen that
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only two European countries,
lreland and Malta, have managed
with a single pension system.

Pension policy development
has been equally fast in Sweden
as in Finland; partly parallel to
ours, partly ahead of us. The
Swedish magazine "Socialfdrsiik-
ring" predicts indeed in its last
number tor 1974 an interval in
the lively pension legislation
work and states quite frankly:

"The Social insurance institute
and the insurance funds which
are responsible for the everyday
application of these many re-
forms will surely not object to
observing an interval in the
hectic reform programme. lt is
by no means the least important
thing that the reforms come
within their reach in the manner
intended by the legislator and as
speedily and smoothly as pos-
sible immediately after the go-
vernment has made its deci-
sions."

The equalisation increment in
Flnland's employment pensions
which is scheduled for implemen-
tation during 1975 has called for
hard and fast preparatory work.
The practical revisions and ad-
justments of this reform, as is
generally the case with major
reforms, can be made only when
the new system is in operation
and as new experience is gained.

The Agricultural Populatlon and
Social Security
(Article on p. 13).

The article discusses Finland's
report, prepared at the Central
Pension Security lnstitute, for the
FAO study "On the lnfluence of
Social Security Schemes on
Structural Changes in Agricul-
ture". Twelve countries partici-
pated in this study. Social se-
curity systems were defined more
broadly than usual in the study.
They included the farm closure
systems, re-training of the labour
force and measures to improve
the mobility of labour, and health
and pension insurance. The Fln-
nish report summarises studies
on these subjects, official com-
mittee reports, statistical data and

personal interviews made bY the
writer of the report with various
experts. The Finnish report states
that especially the improvements
in social security during the last
two decades have been very im-
portant for the livelihood and
social security of the farming
population. Development of the
health and pension insurance has
been particularly imPortant as,
according to the studies, the Fin-
nish agricultural PoPulation is
elderly and sicker comPared with
other occupational grouPs.

Study of the length of disabllltY
pensions
(Article on p. 19)
The length of disability pensions
granted in 1966 in the building
branch was studied. The three
commonest disease groups cau-
sing the disability w€re analysed.
These disease groups which
account for approximately two-
thirds of all disability pensions
granted are: 1) heart and vascu-
lar diseases, 2) diseases of the
skeletal and locomotor system
and 3) mental health disturban-
ces. Only male beneficiaries were
included in the study as the
proportion of women in the total
of beneficiaries was less than l0
per cent.

Eight years after the pension
award only 25 per cent of the
persons disabled by cardiac and
vascular diseases were on disa-
bility pension. The corresponding
figure for diseases of the skeletal
and locomotor system was 42 per
cent and for mental health distur-
bances 62 per cent. Half of the
pensions granted for cardiac and
vascular diseases had ended in
four years and in the group of
skeletal and locomotor system
diseases in six years. The median
duration of pensions for distur-
bances or mental health seems
to be over 10 years.

The number of rehabilitated
pensioners was fairly small. Al-
most all the rehabilitations had
taken place during the first two
years, and even of them the
majority had occurred within a
year of the pension award. Reha-

bilitation was an important reason
for the terminations of the Pen-
sion only in the group that had
become disabled at under 45.
Almost a third of the persons in
this age group disabled by disea-
ses of the skeletal and locomotor
system was rehabilitated and
about a fifth of the cases dieab-
led by mental health disorders or
cardiac and vascular diseases. ln
the older age groups the Posaibi-
lities of rehabilitation ceased to
depend on tho causetive disease.

Ten per cent of the subJects
disabled at the age of 45-54
for cardiac and vascular diseases
died within a year and an average
of 5. per cent died yearlY after
this period. The annual male mor-
tality rate for the same age
orouo in Finland is a little over
i pei cent. Almost a half of those
who were disabled after 45 bY
vascular diseases and nearlY a
fourth of those disabled before
45 died. The death rate did not
differ significantly from the nor-
mal for -mental health disorders
and diseases of the skeletal and
locomotor system.
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Tietoja tydeldkkeensaaiista 31. 12. 1974
Elaketurvakeskukseen saatujen ennakkotletoJen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- ja LEL-elakelaitosten
my6ntamien 31 . 12. 1974 voimassa olevien elfikkelden lukumddrdt ja eliikkeiden kesklmidrtit seuraavan
taulukon mukaiset.

VANHUUSELLKKEET

EI Kes kimiiiirtiin en
Miehet Naiset Yhteensii iehet Naiset Yhteensti

Elakevakuutusyhtiot 24 470 30 579 55 049 476 223 336Etatet<issa 6 2O4 567 z2B 537
ElSkestititiot 8 314 5 639 13 953 565 253 439

TEL-eldkelaitokset yhteensa u774 40432 75206 503 228 ttrtr
YEL-eltikelaitokset 5 591 3 551 9 142 491 356 439
MYEL-eldkelaitos 19 1 15 19 656 38 771 116 62 B9
LEL-e Iti kela itoks et 23217 3797 27 014 100 168179
Kaikki eliikelaitokset 82 697 67 436 s0 133 321 't 79 258

Lisdksi edellisista sai TEl-lisiieldkettd 2 533 vanhuuseldkkeensaajaa keskimtitirin 673 mk/kk, YEL-It-
seelakette 31 vanhuuseltlkkeensaajaa sekd MYEL-Iisaelaketta 2 vanhuuseliikkeensaajaa.

T Y 6 KY V Y T T T d MY Y S E LL KKE ET ( s i s til t iia o s ael Ak k e et )
EI Keskimiiiirdinen

mydntaia Naiset Yhteensd Miehet iset a
TEL-eldkelaitokset

Elakevakuutusyhti6t 20288 25 176 45 464 487 222 341
Elakekassat 1 s47 2 30s 3 852 556 245 370
Elaikesiieiti6t 5 913 3 678 I 591

nsa 27 748 31 159 58 907
5 500 2744 8 244

554 288 452
505 zJz 361
417 272 36S

MYEL-ellikelaitos 20749 22660 43 409 152 67 108
LEL-eltikelaitokset 30 092 4749 34 841 241 111 223
Kaikki tydelakelaitokBet 84 089 61 3r2 145401 318 253163

Lisdksi edellisista sai TEL-lisdeltikettA 1818 ty6kyvytt6myyseltikkeensaajaa keskimtitiri 510 mk/kk sekti
YEL-lisdeliiketta 27 ty6kyvyttdmyyseldkkeensaaida.

V AN H U U 5., TY 6KY VY T T I'MY Y S. I A TY dTT 6 MY Y S E LAKKEET
Eliikkeens Keskimtiiirdinen peruseldke mk/kk

Eliikkeen my6ntaia Naiset Yhteensti Miehet Naiset Yhteensii
TEL-el6kelaitokset

Eliikevakuutusyhtl6t 44 853 56 089 100 942 481 222 337
Eliikekassat 3 541 6 528 10 069 562 234 349
EliikesdSti0t 14 230 9 332 23fi2 560 267 444

TEL-eldkelaitokset
YEL-elake

62624 7t 949 134 573 503 229
6 308 17 416 454 319r 1 108

357
405

MYEL-eldkelaitos 39 993 42 350 82 U3 135 65 99
LEL-eltikelaitokset 53 662 8 753 62 415 213 105 198

24

167 387 r29 360 29fi747 319 171 255Kaikki ty6elakelaitokset



PERHE-ELAKKEET

Eldkkeen my0ntaje Etakk.
lukumiidrd

Keski-
maarel-

nen elSke
mk/kk

Eldkkeensaajla

Lesket Lapset Yhteened
TEL-eliikelaitokset

Eltikevakuutusyhti6t 16688 304 15400 8 328 23728
Eliikekassat l 376 325 1 217 709 l 926
Eltikesiiiiti6t 5 362 321 5035 r 910 6945

TEL-el6kelaitokset yhteensd 23426 309 21 652 10947 32599
YEL-eldkelaitokset 2 836 267 2665 1823 4 488
MYEL-eliikelaitos 6 123 78 5 577 4 668 10245
LEL-eltikelaitokset 13202 137 12389 7 623 20012
Kai kki tyrieltikelaitokset 45 587 226 42283 25 06r 67 U4

Edellisiin keskimtitiriin sisaltymattOmien TEL-llsdetujen mukaisten perhe-eldkkelden lukumdtirii oll 1 200ja keskimiiiirit 520 mk/kk. Ttitii perhe-elakette 8ai 1'182 lesked ja 751 lasta. YEL-lisAetujen mukaisten
perhe-eldkkeiden lukumtidrd oli 3.

TYdTTAMYYSELI,KKEET

TEL-eliikelaitokset
El6kevakuutusyhti6t

ta Keskimddrdinen
Miehet Naiset Yhteensai Miehet Naiset Yhteena6

95 334 429 339 174 210
Eltikekassat 4 I t3 314 190 228
Eliikes6Sti6t 3 15 18 330 218 237

TEL-eliikelaitokset
YEL-eltikelaitokset

102
17

358 460 338
13 30 226

r76
197

212
13

MYEL-el6kelaitos 129 u 163 158 81 141
LEL-el et 353 207 560 162 82 132

ty6eltikelaitokset 601 612 r 213 193 140 166

OSAELAKKEET

EI Keskim66rdinen
Eliikkeen my6ntAje Miehet Naiset Yhteensd Miehet iset
TEL-eltikelaitoksetEldkevakuutusyhtiot 271 333 604 436 200 306

Eliikekassat 31 39 70 417 235 316
Eldkesii6tidt 28 14 42 400 321 374

TEL-eliikelaitokset yhteens6 330 386 716 431 208 31 I
YEL-eltikelaitokset 701 267 304 248 332968
MYEL-elSkelaitos 3110 2305 5415 146 75 116
LEL-eliikelaitokset 2U 12 276 250 168 247
Kaikki ty6eliikelaitok6et 4 405 2970 7 375 209 108 168

Lisiiksi edellisista sai TEL-lieeielaikett6 49 oeaeldkkeensaaJaa sekil YEL-liedeleketta 4 oeaeldkkeensaa-
jaa.
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UUSIA YLEISKIRJEITA

V AN HUU 5., TY OKYVYTTdMYY S-,
TYdTTAMYY S. I A PERHE-ELLKKEET

2I t9. Ll.1974 tyoeltikelaitoksille. Asia:
Yrittiijien vapauttamista koskevan
piiiit<iksen muuttaminen.

22 16. 12. 1974 tyciellkelaitoksille.
Asia: Uusi eliiketapahtumakortti ja
sen tiiyttriohjeet.

23 13. 12. 1974. Asia: Eltikkeensaajan
kuuleminen.

24 12. 12. 1974 tydellkelaitoksille.
Asia: Vastuunvalinta luottamustoi-
meen liittyvtin eltiketurvan osalta.

25 18. 12. 1974 tydelekelaitoksille.
Asia: Perus- ja maksuprosentti vuon-
m 1975.

26 19. 12. 1974. Asia: LEl-keskipal-
kat vuodelle 1975.

1 3. l. 1975. Asia: Eliiketurvakeskuk-
sen kustannusten korvaamiseksi suo-
ritettava maksu.

2 9. l. 1975. Asia: Er?iiden vastuun-
jakoperusteissa esiintyvien kertoi-
mien arvot vuodelle 1975.

3 10. 1. 1975. Sairauspiiiviirahan huo-
mioonottaminen tycikyvytt<imyysel?i-
kepiiiitciksessd.

4 16. l. 1975 ty<iel?ikelaitoksille.
Asia: Eliiketapahtumarekisteriote.

5 7. 2. 1975 ty<ieliikelaitoksille. Yleis-
kirjeen N:o l7l74 liitteenti oleviin
ty<iel?ikelakien muutoksiin liittyviit
tietoliikenneohjeet.

6 20.2. 1975 ty<ieliikelaitoksille. Asia:
Kansaneldkkeen ja yleisen perhe-
eliikkeen korotus.

8 26. 2. 1975. Asia: Uudet luottova-
kuutusehdot.

Eliikkeen myontaja Etakk.
lukumiiiir?i

Keski-
m5?irtii-

nen eliike
mk/kk

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:o

N:oTEL-el?ikelaitokset
Eldkevakuutusyhtidt
Elitkekassat
ElakesaatiOt -

TEL-eliike
YEL-eltikelaitokset

117630 333
11 445 346
28 924 421

157 999 350 N:o
20 252 386

MYEL-eldkelaitos BB 466 97
LEL-eldkelaitokset 75617 188 N:o
Kaikki tyoeliikelaitokset
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